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You are the First

You’re Received the Recognition

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรก

นพ.สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 8

ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี

มุทิตาจิตเกษียณอาจารย์แพทย์
ประจำปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ และแพทย์ในดวงใจ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

   

สารบัญ Content หน้า

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
 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.	(พิเศษ)	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	

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
 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.	 รศ.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.	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	

	 	 นพ.กรกช		 มะลิวรรณกุล		 รุ่น	27	 เลขาธิการ

	 14.	 นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์		 	 กรรมการ	 	

รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ 
  ศ.เกียรติคุณ	นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์	

บรรณาธิการ
   นพ.ศักดิ์วุฒิ		 รัตตานุกูล

บรรณาธิการรอง 
  รศ.นพ.วิวัฒนา		 ถนอมเกียรติ	  

	 	 อ.นพ.วิธู		 พฤกษนันต์

  อ.นพ.กรกช		 มะลิวรรณกุล

กองบรรณาธิการ
  พญ.กรองแก้ว		 ทองเรืองสุกใส	

	 	 นพ.ทัศนัย		 อชิรเสนา			

	 	 ผศ.ดร.นพ.วรุตม์		 อุ่นจิตสกุล	

	 	 ผศ.นพ.คณุตม์		 จารุธรรมโสภณ

	 	 นส.ศุจิรัตน์		 เรืองเริงกุลฤทธ

	 	 นายวิสธวัช	 แตงอ่อน

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

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.
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You are the 1st :        

 • ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.คนแรก ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี  6

  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

You’re Received the Recognition : 

 •  นพ.สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ (รุ่น 8) 10

เรื่องเล่าจากคณะฯ :  

 • ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ และแพทย์ในดวงใจ 16

บทความพิเศษ : 

 • มุทิตาจิตเกษียณอาจารย์แพทย์ ประจำาปี 2565 21

 • ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 24

   และ Homecoming Night 50th reunion  

 • รายชื่อผู้บริจาคกองทุนสมาคมศิษย์เก่าในมูลนิธิ รพ.มอ. 27

  ประจำาปี 2565

 • รายชื่อศิษย์เก่า บริจาคประมูลเหรียญที่ระลึก 50ปี  29

  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
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สารจากบรรณาธิการ

ใน	ศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่	 ๒๕๖๖	 น้ี	 	 ขออาราธนา 

	 	 	 คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ์งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย	

ได้ โปรดดลบันดาลให้ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.และผู้อ่านทุกท่าน	

ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย	สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึง

ปรารถนาทุกประการ

	 สารศิษย์เก่าฉบับน้ี	 มีเน้ือหาที่อัดแน่นเป็นพิเศษ	 

คอลมัน์	You	are	the	First	เปน็บทสมัภาษณ์	รองศาสตราจารย์

นายแพทย์เรืองศักดิ์	 ลีธนาภรณ์	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.	 ท่านปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกที่เป็นศิษย์เก่า	 ตาม

มาด้วย	คอลัมน์	You're	Received	the	Recognition	เป็นบท

สัมภาษณ์	ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ	โสภณธรรมรักษ ์

อดีตอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 ที่ไปใช้ชีวิตในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประสบความสำาเร็จในด้านต่างๆอย่าง 

น่าภาคภูมิใจ		

	 ในปีที่ผ่านมา	เป็นปีที่คณะแพทย์ของเรา	ได้ก่อตั้งมาครบ	๕๐	ปี	ทางคณะแพทย์ฯ	และ

สมาคมศิษย์เก่า	 ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ	 หลายกิจกรรม	 ได้ประมวลภาพกิจกรรมที่มีศิษย์เก่า 

เข้าร่วม	รวมทั้งได้รวบรวมศิษย์เก่าดีเด่นและแพทย์ในดวงใจซึ่งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของแต่ละรุ่น		

มาบันทึกไว้ ให้พวกเราได้ชื่นชมยินดี

	 นอกจากน้ี	ยงัมเีรื่องราวตา่งๆทีน่่าสนใจมากมาย	หวงัวา่สารศษิยเ์ก่าฉบบัน้ี	ยงัคงเปน็สื่อ

กลางในการนำาเสนอเรื่องราวของศษิยเ์ก่าของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	

อันเป็นสถาบันที่พวกเรารัก	และภาคภูมิใจ	เช่นเดิมครับ

                    

        นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.4

สารจากคณบดี 

ใน	ปี	 	 พ.ศ.2565	 	 เป็นปีที่คณะแพทยศาสตร์	 	 ครบรอบ	 50	 ปี 

	 	 	 ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์		ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	มากมายมาตลอด

ทั้งปี	 	 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง	 และประมวลผลงาน	 วิวัฒนาการของคณะ

แพทยศาสตร์		ในส่วนของกิจกรรมสำาหรับศิษย์เก่า		ทางคณะฯ	กำาหนดจัดขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่	18	กันยายน	2565		โดยเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยกิจกรรมกีฬา

วิ่ง	50th	Anniversary	MEDPSU	UNITY	RUN		สำาหรับอาจารย์		ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน	 	 และบุคลากร	 ต่อมาในช่วงสายเป็นกิจกรรมกีฬาเชื่อมความ

สัมพันธ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 	 และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ 

ศิษย์ เ ก่าในช่วงค่ำ า	 	 โดยในงานเลี้ยงสังสรรค์ประกอบด้วยกิจกรรม 

มุทิตาจิตอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีน้ี	 จำานวน	 3	 ท่าน	 ได้แก่	 

รศ.พญ.วนพร	อนันตเสรี		(สาขาวชิากุมารเวชศาสตร)์		รศ.พญ.รัตนา		ลลีาวฒันา	 

(สาขาวิชาอายุรศาสตร์)	 	 และ	 ผศ.พญ.กนกพร	 จิรัฐติกาลวงศ์	 	 (สาขาวิชา

อายุรศาสตร์)		

	 ซึ่งอาจารย์ทั้ง	3	ท่าน	นับว่าเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ร่วม

สรา้งความสำาเร็จของศษิยเ์ก่าแพทยส์งขลานครนิทรข์องเรามา 

หลายรุ่น	 ต่อมาเป็นกิจกรรมมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะ

แพทยศาสตร์และแพทย์ ในดวงใจ	 รวมจำานวนทั้งสิ้น	 50 

ท่าน	 จากศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.ทุกรุ่น	 ทั้งที่ทำางานในประเทศ 

และจากต่างประเทศ	 	 และกิจกรรมส่งท้าย	 คือ	 การประมูล 

เหรียญทองคำาที่ระลึก	50	ปี	คณะแพทยศาสตร์

	 ซึ่งศิษย์เก่าได้ ให้ความสนใจและร่วมกันประมูลเป็น

จำานวนมาก	 	 โดยรายได้จากการประมูลจะนำาไปสมทบทุนเพื่อ 

ผู้ป่วยยากไร้ ในมูลนิธิ	 รพ.สงขลานครินทร์	 ทั้งหมดน้ี	 คือ	 

กิจกรรมสำาหรับศิษย์เก่าใน	 1	 วัน	 	 นอกจากน้ียังมีกิจกรรม

อีกมากมายที่ทางคณะได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิม

ฉลองในวาระครบรอบ	50	ปี	คณะแพทยศาสตร์ของเรา	ได้แก่	 

การแสดงวพิธิทศันา	5	ทศวรรษคณะแพทยศาสตร	์	การเสวนา	:	 

มองย้อนอดีตคณะแพทยศาสตร์	 	 และทิศทางและการพัฒนา 

คณะแพทยศาสตร	์ให้ตอบโจทยส์งัคมในอนาคต		ซึง่ได้รับเกียรต ิ

จากอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์หลายท่าน		ท่านคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์		ศิริราชพยาบาล	(ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์	วัฒนาภา)		

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ		 (ผศ.พญ.เมธินี	 	 ไหมแพง)		

และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านมาร่วมการเสวนา	 	 การมอบ

รางวัลตัวแทนค่านิยมองค์กร	MEDPSU	คอนเสิร์ต	50	ปี	คณะ

แพทยศาสตร์	 	 กิจกรรมสันทนาการต่างๆ	 	 และยังมีกิจกรรม

ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม	 CSR	 เพื่อ

สังคม	 	 เพื่อเพื่อนมนุษย์	 	 เช่น	 	 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์		

อุปกรณ์ที่จำาเป็น		ให้กับโรงพยาบาล		โรงเรียน		และมัสยิด		ใน

พื้นที่ขาดแคลน		ทั้ง		14		จังหวัดภาคใต้		เป็นต้น

	 กระผมในนามของคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 	 ใคร่ขอ

ขอบพระคณุทกุๆ	ทา่น		ทัง้ในสว่นของบคุลากรทกุฝ่ายของคณะ

แพทยศาสตร์		ศิษย์เก่า		ศิษย์ปัจจุบัน		และคณาจารย์ทุกท่านๆ	

ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	ตลอด	50	ปีที่ผ่านมา		และขอให้ทุก

ฝ่ายร่วมกันก้าวเดินสู่ปีที่	51	อย่างสร้างสรรค์	เพื่อเพื่อนมนุษย์		

เพื่อสังคมของเราต่อไปครับ

                 รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์

																				คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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	 ภายใตน้โยบายการทำางานให้สมาคมศษิยเ์ก่าแพทยม์อ.ของผม	ตามที่ไดช้ีแ้จงให้

ศิษย์เก่าทุกท่านทราบตั้งแต่สารศิษย์เก่าแพทย์	มอ	ฉบับที่แล้ว	(ฉบับที่1	เดือนมกราคม	-	 

มิถุนายน	2565)	คือ	“ครอบคลุม	ทั่วถึง	เข้าถึง”	ในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	มีกิจกรรม

สำาคัญที่สมาคมฯมีส่วนร่วมดังนี้

	 1.	กิจกรรมในโอกาสครบ	50	ปคีณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	สมาคมฯ”ได	้รว่มพจิารณา

ศิษย์เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ประจำาปี	2565	จำานวน	8	ท่าน	และได้ร่วม

พิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	เพื่อเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ประจำาปี	2565	ต่อไป	และได้ร่วมดำาเนินการและพิจารณา

ศิษย์เก่าที่เป็น	 แพทย์ในดวงใจ	 ของแต่ละรุ่น	 เมื่อรวมศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.	 กับศิษย์เก่าที่เป็นแพทย์ในดวงใจแล้ว	 มีจำานวนถึง	 50	 ท่าน	 (ครบทุกรุ่น)	 ผมขอ

ถือโอกาสน้ีแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	และ	ศิษย์เก่าที่ได้รับการพิจารณาเป็นแพทย์ในดวงใจด้วยครับ

สารจากนายกสมาคม

	 นอกจากน้ีแล้ว	 ศิษย์เก่าฯหลายท่านยังได้มีส่วน

ร่วมประมูลและซื้อเหรียญทองคำาที่ระลึก	 ในโอกาส	 50	 ปี	 

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.เพื่อนำาเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์	(กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้)	จากจำานวนเหรียญ

ทองคำาทั้งหมด	 100	 เหรียญ	 (ตามรายชื่อที่ได้แสดงไว้ ในสาร

ฉบับน้ีแล้ว)	 หากมีศิษย์เก่าท่านใดที่ ได้ประมูลและซื้อเหรียญ

ที่ระลึกดังกล่าวเพิ่มเติม	 กรุณาแจ้งให้ทางสมาคมฯ	ทราบเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่อไป

	 2.	 งานคืนสู่เหย้าคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.ปีน้ี	 ซึ่งจัดที่

โรงแรมที	อาร์	ร๊อค	ฮิลล์	หาดใหญ่	 เมื่อค่ำาวันที่18	กันยายน	

2565	ที่ผ่านมา	มีศิษย์เก่ามาร่วมงาน	และเป็นเวทีสำาหรับมอบ

รางวลั	ศษิยเ์ก่าดเีดน่คณะแพทยศาสตร	์ม.อ..ประจำาป2ี565	โดย

ท่านคณบดี	และมอบรางวัลศิษย์เก่าที่เป็นแพทย์ในดวงใจ	โดย

ทา่นคณบดี	อาจารยอ์าวโุส	รวมถึงนายกสมาคมศษิยเ์ก่าฯ	ดว้ย 

	 สมาคมฯ	 จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่กรุงเทพมหานคร	

ในวันเสารที่	 28	 มกราคม	 2566	 น้ี	 ผมขอเชิญศิษย์เก่าฯ 

ทุกท่าน	โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่อยู่กรุงเทพมหานคร	หรือจังหวัด

ใกลเ้คยีงทีส่ะดวกเดนิทางมาร่วมงาน	รวมถึงอาจารยอ์าวโุสมา

ร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ครั้งน้ี	 ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งได้ 

ประชาสัมพันธ์แล้ว

	 3.	 ความก้าวหน้าเก่ียวกับฐานข้อมูลศิษย์เก่า	 ผมขอ

เชิญศิษย์เก่าฯ	 ทุกท่านเข้าไปชมและขอความร่วมมือ	 แก้ไข

และ	Update	 ข้อมูลส่วนตัว	 ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่	 ที่ทำางาน	 

วฒิุการศกึษาเพิม่เตมิ	สถานภาพการสมรส	และขอ้มลูครอบครัว	

	 4.	กิจกรรมครบ	55	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ร่วมกับ	 สมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่มีนายแพทย์เกียรติศักดิ์	 

ราชบริรัก ษ์ 	 เป็นนายกสมาคมศิษย์ เ ก่ามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	 จะจัดงานคืนสู่เหย้าและมอบรางวัลศิษย์เก่า

ดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วันที่	 11	 มีนาคมที่จะถึง

น้ี	 สมาคมฯขอเชิญศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	 ร่วมใน 

กิจกรรมคร้ังน้ีด้วยรายละเอียดการร่วมงาน	 สมาคมฯจะแจ้ง 

ให้ศิษย์เก่าฯทราบในโอกาสต่อไป

												โอกาสที่วันขึ้นปีใหม่	2566	ผมขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ	 จงได้ดลบันดาล

ประทานพรให้ศิษย์เก่าฯทุกท่าน	 จงมีความสุขความเจริญ	 

คดิสิง่ใดก็ขอให้สมปรารถนา	แคลว้คลาดจากภัยอนัตรายทัง้ปวง	

ครอบครัวมีความสุขครับ

    นายแพทย์นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์

	 	 				นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	มอ.



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6 A

A

You are the First

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.คนแรก 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์

สัมภาษณ์โดย : ศุจิรัตน์  เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

ขอทราบประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำางาน ของท่าน

อาจารย์ โดยคร่าวๆ คะ

	 ผมสำาเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	

(รุ่นที่	 6)	 ต่อมาได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทางสูติศาสตร์และ

นรเีวชวทิยา		ทีจุ่ฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั		และกลบัมาทำางาน

รบัราชการทีภ่าควชิาสตูนิรีเวชวทิยา	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	

ตั้งแต่	ปี	พศ.2528	ถึงปัจจุบัน		รวมระยะเวลาทำางานที่คณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	จำานวน	37	ปีครับ
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ประวัติการดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 

1 มิ.ย.2547 – 31 พ.ค.2551	 ผู้ชว่ยคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์	

1 มิ.ย.2551 – 31 พ.ค.2555	 รองคณบดฝ่ีายโรพยาบาลและ

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20 พ.ย.2558 – 17 มิ.ย.2559	 หัวหน้าภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละ

นรีเวชวิทยา

18 มิ.ย.2559 – 31 ต.ค.2559	 รักษาการหัวหน้าภาควิชา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

18 มิ.ย.2559 – 17 มิ.ย.2563	 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	 

และผู้อำานวยการโรงพยาบาสงขลานครินทร	์คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 มิ.ย.2563 – 22 ก.ค.2563	 รักษาการรองคณบดี ฝ่าย 

โรงพยาบาล		และผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

23 ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	 	 	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยากทราบว่าท่านอาจารย์เข้าสู่เส้นทางนักบริหาร ได้

อย่างไรคะ

	 ตอนผมทำางานไม่ได้ต้ังเป้าที่จะเป็นคณบดี	 	 ไม่ได้คิด

ทำางานด้านบริหาร	 มันไปตาม	 Process	 ครับ	 	 เดิมผมเป็น

อาจารยแ์พทย	์	สอนหนังสอือยา่งเดยีว		ตัง้เปา้หมายจะทำางาน

ด้านวิชาการ		คือทำาตำาแหน่งทางวิชาการ		ผมเริ่มต้นงานด้าน

บริหารในสมัยที่	 อ.วีระพล	 จันทร์ดียิ่ง	 เป็นหัวหน้าภาควิชา		 

โดยผมรับตำาแหน่งเป็นรองหัวหน้าภาควชิาด้านบรกิาร		ตอ่มาใน 

สมัยที่		อ.กิตติ		ลิ่มอภิชาต		เป็นคณบดี		และ		อ.สุเมธ	พีรวุฒิ 

(ซึง่เปน็อาจารยข์องผมอกีท)ี		เป็น	ผอ.รพ.	ทา่น	อ.สเุมธ	มาชวน 

ผมให้ไปเปน็รอง	ผอ.รพ.	ซึง่ในตอนน้ัน	ผมก็เรียนอาจารย์ไปวา่ 

ผมไม่มีความรู้ ในด้านบริหารเลย	อ.สุเมธ	ก็บอกผมมาว่าให้ทำา

ไปด้วย	เรียนไปด้วย	ผมเลยตอบรับเป็น	รอง	ผอ.รพ.	คนที่	2	 

และมี	 อ.กรีฑา	 ธรรมคำาภีร์	 	 เป็น	 รอง	 ผอ.รพ.	 คนที่	 1 

ตลอดระยะเวลา	4	ปี		ในการบริหารงานของ		อ.สุเมธ	พีรวุฒิ 

ท่านมีนโยบายในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล		 

ให้เป็นโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์	 	 แห่งแรกที่ ได้รับ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 ดังนั้นผมจึงมีหน้าที่ต้องเรียนรู้	 TQA	

ได้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 	 ซึ่ง

เปรียบเสมือนคำาภีร์ ในการบริหาร	 รพ.	 นับจากน้ันมา	 	 ด้วย

ความมุ่งมั่นและการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง	 โรงพยาบาล

ของเราก็ได้รางวัล	 TQC	 (Thailand	 Quality	 Award)	 ซึ่ง

นับเป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย		

และยังได้รับรางวัล	 LEAN	 Silver	 Award	 ต่อมาอีกด้วย		 

เนื่องด้วยผมมองว่าเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก		ผมจึงไป

เรยีนหลกัสตูรระยะสัน้มาเรื่อยๆ	จนจบหลกัสตูร	HA	Surveyor 

และเรียนรู้ด้านการบริหารควบคู่กันไป	 ซึ่งส่วนมากก็จะเป็น 

การอบรมหลกัสตูรระยะสัน้เชน่กัน		นอกจากน้ันก็เปน็การเรียนรู้ 

จากการทำางานเป็นส่วนมาก	 	 เวลาต่อมา	 	 อ.สุเมธ	 พีรวุฒิ	 

ได้ ไปรับดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 	 อาจารย์

จึงทาบทามให้ผมเป็น	 ผอ.รพ.	 และเมื่อ	 อ.สุเมธ	 หมดวาระ 

คณบด	ีอ.สธุรรม	ปิน่เจรญิ	มารับตำาแหน่งเปน็คณบดทีา่นถัดมา	 

ผมก็ไปเป็นหัวหน้าภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา	 ลำาดับถัดมา 

เมื่อ	 อ.พุฒิศักดิ์	 พุทธวิบูลย์	 มาเป็นคณบดี	 ท่านเห็นว่า 

ผมมีประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลมาแล้วระยะหน่ึง 

และมีความรู้ความชำานาญด้านคุณภาพ	 ท่านเลยชวนให้ 

ผมมาเป็น	 ผอ.รพ.รอบที่	 2	 โดยในสมัยที่ผมเป็น	 ผอ.รพ. 

ก็พยายามพัฒนาโรงพยาบาลมาอย่างต่อเน่ือง	 	 จนได้รับ 

รางวลั	AHA	(Advanced	HA)		และเมื่อ	อ.พฒิุศกัด์ิ	พทุธวบิลูย ์

ได้หมดวาระคณบดีลง	 	 ผมก็ได้เข้าสู่กระบวนการสรรหา 

และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

ให้เป็นคณบดีคนปัจจุบันครับ	 	 ซึ่งก่อนหน้าน้ีผมเคยได้รับการ 

ทาบทามให้เข้ากระบวนการสรรหามาแล้ว	 2-3	 ครั้ง	 แต่ผมก็

ปฏิเสธไปทุกครั้ง
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อาจารย์มองโอกาสในการพัฒนาของคณะแพทยศาสตร์

อย่างไร

	 การเรียนรู้การบริหาร		ตัวผมเองไม่ได้เรียนหลักสูตรที่

เป็นทางการ	เป็นระยะเวลายาวๆ	เลยครับ	ผมเรียนรู้จาก			

	 1.	จากหลักสูตรอบรมด้านบริหารระยะสั้นๆ		

	 2.	ผมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง		

	 3.	ผมได้เรียนรู้กระบวนการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับ		และมีกรอบการบริหาร

อย่างชัดเจน		ประกอบด้วย	7	หมวด		ดังนี้		คือ		

	 หมวด	1.	การนำาองค์กร		

	 หมวด	2.	กลยุทธ์		

	 หมวด	3.	ลูกค้า	

	 หมวด	4.	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้ 

			 หมวด	5.	บุคลากร	

	 หมวด	6.	การจัดการกระบวนการ	หรือการปฏิบัติการ		 

	 หมวด	7.	ผลของการดำาเนินงานทั้งหมด		หรือผลลัพธ์ 

ผมได้นำาเอากรอบความรูน้ี้		เป็นกรอบในการบรหิารองคก์ร		ซึง่

คอ่นขา้งครอบคลมุ		การบริหารตามแนวทางคณุภาพ	AHA	กับ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	TQA	ก็เปรียบเสมือนกับเป็นกรอบอัน

เดียวกัน	 	แนวทางการบริหารของผม	คือ	พยายามสนับสนุน		

ทา่นรองคณบด	ี	ผู้ชว่ยคณบด	ี	หัวหน้างานของหน่วยงานตา่งๆ	

ทีม่คีวามสนใจอยากเรยีนรู	้	เราสนับสนุนเตม็ที	่	เพื่อจะใชค้วาม

รู้เป็นฐานในการบริหารองค์กรของเราต่อไปครับ

อาจารยต์ัง้ใจจะพฒันาคณะแพทยศาสตร์ ไปในแนวทางไหน  

และมีหลักในการทำางานอย่างไรคะ

	 ชีวิตการเรียน	ผมจบจากคณะแพทยศ่าสตร์	ม.อ.	ชีวิต

การทำางาน	ผมก็ทำางานในคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ว่าด้วยชีวิต

ครอบครัวของผม		ก็เริ่มต้นที่คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.		ผมจึงมี

ความตัง้ใจวา่	ชว่งก่อนวยัทีจ่ะเกษียณอายกุารทำางาน		ผมอยาก

ทำาอะไรให้เปน็ประโยชน์จรงิๆ	ให้กับคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	จะ

พยายามเอาความรู้ทั้งหมดที่มี	 	 ประสบการณ์การในด้านการ

บรหิาร		รวมถึงบคุลากรอนัมคีา่ของคณะแพทยศ์าสตร์		คนเก่ง

ทีอ่ยู่ในคณะแพทยศาสตร์		คนทีร่กัคณะแพทยศาสตร์มอียูเ่ยอะ

มากนะครบั		ถ้าเราสามารถรวมพลงัคนเหลา่น้ีมารว่มกันพฒันา

คณะแพทยศาสตรข์องเรา		ผมคดิวา่คณะแพทยศาสตรข์องเรา

ก็จะมั่นคงเจริญงอกงาม	 	 เป็นองค์กรที่ดีและทำาคุณประโยชน์

ให้กับประเทศ	 	 เป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วย	 	 โดยเฉพาะผู้ป่วยใน	 

14	จังหวัดภาคใต้ของเราได้ครับ	

 กรอบในการพฒันาคณะแพทยศาสตร ์	เราใชห้ลกัการ 

ในการสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่	 สนับสนุนให้ภาควิชาสามารถ

ที่จะเติบโตได้อย่างเต็มที่	 	 โดยผ่านคณะกรรมการ	 Strategic	

Teams	 ซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการด้านต่างๆ	 ร่วมกัน

คิด		ร่วมกันทำา	เพื่อพัฒนาในทุกด้าน		เช่น		1.พัฒนาด้านการ

วิจัย		2.พัฒนาด้านการรักษาพยาบาล		3.พัฒนาการเรียนการ

สอนทั้ง	undergraduate	และ	postgraduate	และการพัฒนา

แบบมุ่งเป้า	เช่น	เรื่อง	Genomics	ทั้งในด้านการวิจัยและการ

บริการ		เรื่อง	transplantation	เรื่อง	tumor		เรื่อง	Precision	

Medicine		เรื่อง	Geriatric	เรื่องของโรคอ้วน	ฯลฯ		ไม่ว่าจะ

เป็นผมหรือคณบดีท่านต่อไป	ก็คงจะสนับสนุนให้เกิดความเป็น

เลศิทางวชิาการ	ซึง่เรื่องเหลา่น้ีเปน็สิง่ทีค่ณะแพทยศาสตร์		มุง่

มั่นจะทำาต่อไปสู่ความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับนานาชาติ	 	 และ

เปน็ทีพ่ึง่ของคนในสงัคมไทยได	้	โดยนำาเอาความรูจ้ากการรักษา

พยาบาลที่สะสมมา		นำาความรู้จากการวิจัย		มาทำาประโยชน์

กับให้สังคม		ทำาประโยชน์ให้กับผู้ป่วย		นี่คือแนวคิดที่เรากำาลัง

ดำาเนินการต่อไปครับ	



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 9

 ส่วนหลักในการทำางานของผม ทีมบริหาร	คือ	ทีมที่ 

ไปชว่ยสนับสนุนให้คนเก่งๆ	ของคณะแพทยศาสตร์		ไดแ้สดงออก 

และพฒันาตัวเองไดอ้ยา่งเตม็ที	่	หน้าทีพ่วกผม	ก็คอืขจัดปญัหา

ต่างๆ	ที่อยู่มี	 	 ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำางาน	 	 งบประมาณ		

เรื่องคน	 	 เราก็เข้าไปช่วยดูแลทำาให้ภาควิชาต่างๆ	 สามารถ

เตบิโตขึน้		หน่วยงานตา่งๆ	พฒันาขึน้	ขณะเดยีวกันก็จะมเีรื่องที่

คณะแพทยอ์ยากจะทำา		ดังน้ันจึงมกีารร่างกลยทุธ	ในการบรหิาร

องค์กร	เรียกว่า	Strategic	objective	มีด้วยกัน	3	เรื่องใหญ่ๆ	

ครับ	คือ		 1.	Internationalization		

	 	 2.	Networking		

	 	 3.	Smart	Organization		

โดยมี	KPI	ที่เราใช้	OKR	เพื่อคอยติดตามผลว่าเรื่องเหล่านี้ ได้

ดำาเนินการไปอยา่งไร		ตดิขดัอะไรบ้าง		ตอ้งคอยชว่ยเหลอือะไร

บา้ง		ตัง้แตผ่มทำางานเป็นรอง	ผอ.รพ.	และ	ผอ.รพ.	ผมไดเ้ลง็เห็น 

และให้ความสำาคญัเรื่อง	Data	เปน็อยา่งมาก	ผมคดิวา่ขอ้มลูของ

องค์กรเราไม่ค่อย	available	ดังนั้นผมจึงตั้งหน่วยงานขึ้นใหม ่

มีชื่อว่า	 DIDA	 ย่อมาจาก	 Digital	 Innovation	 and	 Data	

Analytics	 เพื่อจัดการข้อมูลขององค์กรทั้งหมดและสามารถ

นำาขอ้มูลเหลา่น้ันมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาต่อได	้โดยตอนน้ี 

กำาลงัดำาเนินการสำาเร็จด้วยดีในระดับหน่ึง		เพื่อจะนำาขอ้มลูมาใช ้

ในการบริการพยาบาล	และนำามาใช้ ในงานวจัิยดว้ยครับ	เชื่อวา่ 

หากโครงการน้ีสำาเร็จ		ตอ่ไป	ม.อ.	เราจะพฒันาอยา่งก้าวกระโดด 

ครับ		ต่อมาด้านนวัตกรรม		ผมตั้งโจทย์ว่าเราจะทำาอย่างไรให้ 

บุคลากรคณะแพทย์ของเรา	ซัก	20-30	เปอร์เซ็นต์		ทำาให้เกิด

นวัตกรรมได้	 	 ผมเชื่อว่าความคิดการทำาให้เกิดนวัตกรรมใน

องค์กรสามารถสอนให้เกิดขึ้นได้	 	 ถ้าเราตั้งใจทำา	 	 ผมได้เชิญ	

อ.สิทธิโชค	อนันตเสรี	มาช่วยในด้านนี้		โดยเอาประเด็นปัญหา

ในการทำางาน		ประเดน็ปญัหาของผู้ป่วย		ประเดน็การเรยีนการ

สอนของนักเรียน		มาตัง้เปน็โจทย์ในการพฒันานวตักรรม		ทีผ่่าน

มาก็ประสบความสำาเร็จนะครบั	เชน่	เรามีโครงการ	Innovation	 

journey	Season	1	จากนวัตกรรมทั้งหมด	10	เรื่อง	9	เรื่อง

ประสบความสำาเรจ็	และเป็นตน้แบบดา้นนวตักรรมสามารนำามา

ใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยได้		เป็นประโยชน์ต่อคณะแพทย์ได้		และ

พัฒนาให้เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ในอนาคต		และคิดว่าใน	

Season	ต่อๆ	ไป		จะมีจำานวนนวัตกรรมเพิ่มขึ้นหลายเท่าครับ		

ถ้าคณะแพทยข์องเรามนีวตักรรมปีละหลายๆ	รอ้ยเรื่อง		รบัรอง

ว่าคณะแพทยศาสตร์ของเราจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่าง

แน่นอน		จึงอยากให้คนในองค์กรมาช่วยกันครับ

ท่านอาจารย์มีอะไร  ที่อยากจะฝากถึงศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน  บ้างคะ

	 ผมเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 	 6	 ของคณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 สำาหรับผม	 	 ผมรู้สึกว่าคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	มบีญุคญุกับผมมากครับ		ผมมชีวีติครอบครวั

อยู่ในคณะแพทยศาสตร์		มีภรรยาและลูกทำางานในคณะแพทย์		

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ของเรามีนักศีกษา	 50	 รุ่น	 	 สำาเร็จ

การศึกษาเป็นศิษย์เก่าไปแล้วจำานวน	44	รุ่น		ซึ่งทำางานอยู่ทั่ว

ประเทศไทย	ผมอยากฝากถึงศิษย์เก่าให้เราทำาความรู้จักกันให้

มากๆ	อยากให้มคีวามรักทีเ่หนียวแน่น		เปน็พีเ่ปน็น้องกัน		ชว่ย

เหลือซึ่งกันและกัน		ซึ่งในปัจจุบันเรามีศิษย์เก่าที่ประสบความ

สำาเร็จและดำารงตำาแหน่งในระดบัสงูเปน็จำานวนมาก		อยากฝาก

ถึงศษิยเ์ก่า	เมื่อประสบความสำาเร็จแลว้อยากให้เราไดย้อ้นกลบั

มามองวา่คณะแพทยศาสตร์ให้อะไรเราบา้ง		อยากให้เราไดช้ว่ย

หันกลบัมาชว่ยกันหาวธีิทีท่ำาให้คณะแพทยศาสตรข์องเราเจรญิ

ก้าวหน้าต่อไปครับ

	 สำาหรับศิษย์ปัจจุบัน		หรือนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่ใน

ปัจจุบัน		ก็ขอให้ตั้งใจที่จะเรียนหนังสือ		ให้ประสบความสำาเร็จ

นะครบั	ในปจัจุบนัเทคโนโลยก้ีาวเร็วมาก	อยากจะฝากวา่ให้เรา

รูจั้กเรยีนรูท้ีจ่ะเรยีนรู	้Data	information	มเียอะมาก	ไมม่ทีางที่

เราจะเรยีนรูห้มด		เราตอ้งรูว้า่	information	ไหนควรใชแ้ละไม่

ควรใช้		และต้องเรียนรู้ตลอดเวลา	Life	Long	Learning		ซึ่ง

เราไม่จำาเป็นต้องเข้าคอร์ทที่เป็นทางการก็ได้	อาศัยการเรียนรู้

จากปฏิบัติ		เรียนรู้จากอาจารย์		จากรุ่นพี่		เช่นตัวผมเองก็ยัง

ไมเ่คยเขา้คอรท์ดา้นบรหิารทีเ่ปน็ทางการเลย		แตผ่มเรยีนรู้จาก

การปฏิบตั	ิ	เรียนรูจ้ากผู้ ใหญ	่	เรียนรูจ้ากรุน่พี	่จากทา่นอาจารย	์

อ.กิตติ		อ.สุเมธ		อ.พุฒิศักดิ์		ที่ท่านได้สั่งสมประสบการณ์มา

แล้ว		ให้เราจดจำานำามาใช้ประโยชน์ได้ครับ

	 สิ่งที่ผมอยากฝากเพิ่มเติม	 คือ	 อยากฝากคณะ

แพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ของเรานะครบั		ให้

เราทกุฝ่ายมาชว่ยกันพฒันาคณะแพทยศาสตร์ของเรา		ให้เจรญิ

ก้าวหน้าตามวสิยัทศัน์ของเรา		คณะแพทยศาสตร	์	สามารถเปน็

ที่พึ่งของเพื่อนมนุษย์ได้		และตามปรัชญาชี้นำาของสมเด็จพระ

ราชบิดา	ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยน์		เป็นกิจที่หนึ่ง	ครับ	
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You're Received the Recognition

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8
นพ.สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์
สัมภาษณ์โดย : นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล

	 สารศิษย์เก่าฉบับนี้	 จะพาไปทำาความรู้จักกับ	 

นพ.สมเกียรต	ิโสภณธรรมรกัษ์	ศษิยเ์ก่า	รุน่ที	่8	ซึง่เปน็ 

กุมารแพทย์ โรคหัวใจ	 อดีตอาจารย์ภาควิชากุมาร

เวชศาสตร์	 ขณะน้ีทำางานอยู่ที่ เท็กซัส	 ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	เรามารู้จกัแพทย์ไทยที่ไปใชช้วีติในต่าง

แดนท่านนี้กันนะครับ

ขอให้อาจารย์เล่าประวัติส่วนตัว การศึกษาและ 

การทำางานจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ

	 ผมเป็นคนหาดใหญ่	 เข้าเรียนชั้นประถม

ศึกษาที่โรงเรียนแสงทองวิทยา	 เรียนต่อมัธยมปลาย

ที่โรงเรียนหาดใหญว่ทิยาลยั	จากน้ันก็สอบเขา้มาเปน็

ลูกศิษย์ของคณะแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	8	เข้าเรียนปี	2523	

และจบในปี	 2529	 หลังจากน้ันก็ตัดสินใจเรียนและ

ทำางานเป็นแพทย์ ใช้ทุน	 ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	

ม.อ.ทำางานอยู่	4	ปี		สอบได้วุฒิบัตร	กุมารเวชศาสตร์	

ท่านอดีตคณบดี	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง	พันธุ์

ทพิย	์สงวนเชือ้	ไดส้นับสนุนให้เป็นอาจารยท์ีห่น่วยโรค

หัวใจ	ภาควิชากุมารฯ	ผมเติบโตมาทางสายวิชาการ

ตลอด	ตั้งใจว่าจะเอาดีทางนี้	คงจะอยู่กับ	ม.อ.	ตลอด

ไป	เป็นอาจารย์ได้ประมาณ	4	ปี	เมื่อปี	2534	ผมได้

อนุมัติจากคณะแพทย	์ไปเรยีนตอ่เป็นผู้เชีย่วชาญทาง

ด้าน	กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ	ได้เข้าเป็น	pediatric	

resident	ที่	Christ	Hospital	and	Medical	Center	

เมือง	Oak	 lawn,	 IL	 เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของ

ชิคาโก	 เนื่องจากผมได้วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ของ

ประเทศไทยมาแลว้	เขาก็ให้ขึน้เป็นเรสซเิดน็ซ	์2		ชว่ง

น้ันก็ทำาหน้าที่สอนไปด้วยเหมือนเป็นอาจารย์ผู้ช่วย	

เขาคงเห็นความรูค้วามสามารถ	ภาษาองักฤษไม่คอ่ยดี	

ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว	ปรับตัว	ก็อยู่รอดมาได้	ช่วง

นั้นก็พาภรรยา	คุณขนิษฐามาอยู่ด้วย
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	 เนื่องจากที่	Advocate	Children’s	hospital	ที่	รพ.	

เดียวกัน	มี	Program	Fellowship	ทาง	pediatric	cardiology	 

เมื่อผมจบ	 resident	 ก็เลยสมัคร	 เป็น	 fellow	 อีกสามปี	 ก็

ถูกเพื่อนแซวว่าแก่ขนาดน้ียังไปเรียนซ้ำาอีกเหรอ	 แต่ผมคิดว่า

เปน็การลงทนุทีคุ่ม้คา่	เพราะวา่โรคทีม่าเรยีนใหม่	ไม่เหมอืนกับที่

เราเห็นในประเทศไทย	มคีวามแตกตา่ง		การรกัษาทีก้่าวหน้าไป

มาก	เรยีนดว้ยความสนุก	สอบ	American	Board	of	Pediatrics	 

ผ่านแล้วก็มาสอบ	 Sub-Board	 Pediatric	 Cardiology	 สอบ

ครั้งเดียวก็ผ่าน	ด้วยคะแนนที่ดี

	 หลงัจากน้ันผมก็เดินทางกลบัมาเป็นอาจารยส์อนที	่ม.อ.	

ป	ีพศ.	2541	ถึง	2551	ผมกลบัมาอยู	่ไทย	10	ปี	ตามที่ไดบ้อกกับ

ทา่นอาจารยพ์นัธ์ุทพิย	์วา่กลบัมาชว่ยสรา้งหน่วยโรคหัวใจกุมาร

เวชศาสตร์ให้เติบโตและพัฒนาให้ถึงที่สุด	 ได้ทำาตามเป้าหมาย

ที่ผมวางไว้	 ตอนน้ันไม่ได้คิดว่าจะกลับมาทำางานที่อเมริกาอีก 

อยากจะทำางานและเติบโตที่	ม.อ.	ต่อไป

ตอนที่อาจารย์ทำางานที่ ม.อ. ปัญหาของผู้ป่วยบ้านเรากับ 

ทางโน้น ต่างกันไหมครับ

	 ระบบสาธารณสุขบ้านเราจะมีงานล้นมือมาก	 เด็กโรค

หัวใจกวา่จะมารกัษา		ก็อายก็ุคอ่นขา้งจะมาก	มปีญัหาการรักษา	

โอกาสที่จะมารบัการรกัษาแต่เนิ่นๆมีนอ้ย	ด้วยเหตปุัจจยัหลาย

อยา่ง	ก่อนน้ันผมก็รู้ตวัอยูแ่ลว้วา่ตอ้งกลบัมาทีป่ระเทศไทย	ผม

ได้เตรียมตัวเตรยีมใจ	รูว้า่อปุกรณท์างการแพทย	์เครื่องมอืมไีม่

พรอ้ม	ผมก็ตอ้งเรยีนรู	้bedside	skill	ให้มากทีส่ดุ	เรยีนรูส้ิง่ทีจ่ะ

เอาตัวเองให้รอดและคนไขป้ลอดภัย	ในทีท่ี่ไมม่อีปุกรณแ์ละการ

รักษาที่เรียนมา	เป็นความท้าทายอีกแบบ	ผมได้รับช่วงหัวหน้า

หน่วยโรคหัวใจในเด็ก	หลังอาจารย์พันธุ์ทิพย์เกษียณ		ซึ่งท่าน

ได้อุทิศกายและทุ่มเทใจวางรากฐานไว้ ให้	ผมก็ได้สานต่อความ

ตั้งใจของท่าน	 และพัฒนาต่อเนื่องร่วมกับอาจารย์หลายท่าน		

สิ่งที่ภูมิใจอย่างหน่ึงก็คือสามารถผลักดันการผ่าตัดโรคหัวใจใน

เด็กแบบ	open	heart	surgery	เป็นครั้งแรกของ	ม.อ.และภาค

ใต้	ด้วยทีมที่ดี	ซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์มยุรี	อาจารย์ประเสริฐ	

วศนิานุกร	ทีม่องเห็นอนาคตลว่งหน้า	ผมยงัจำาผู้ป่วยเดก็คนแรก

ของภาคใต้ทีเ่ขา้รับการผ่าตดัโรคหัวใจได	้วา่พอ่แมกั่งวลแคไ่หน	

ซึง่ผมต้องคยุกับครอบครัวจนทำาให้เขาเกิดความมัน่ใจ	และเชื่อ

มัน่ในตวัคุณหมอผา่ตดั	ผมนัง่เฝา้หนา้หอ้งผา่ตดัแล้วกต็ามไปที่	

PICU	คืนนั้น	จนผู้ป่วยเด็กรอดปลอดภัย

หลังจากทำางานที่ ม.อ. 10 ปีแล้ว มีแรงจูงใจอะไรที่ทำาให้

อาจารย์ต้องเปลี่ยนไปทำางานที่ต่างประเทศอีกครั้งครับ

	 ชว่งน้ันผมตอ้งอยูเ่วรทกุวนั	เนื่องจากเปน็หมอโรคหัวใจ

ทีม่อียูน้่อยคนในภาคใต	้มอีาจารยห์มอทีอ่ยู่โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาลยะลา	 ซึ่งสามารถจัดการเคส

ง่ายๆได้พอสมควร	ที่เหลือก็ส่งมาที่	ม.อ.	ผมอยู่เวรเกือบทุกวัน 

เปน็งานทีห่นัก	แตก็่ทำาไปดว้ยความยนิด	ีสนุกไปกับงานดว้ย	เปน็

ประสบการณ์อย่างหน่ึงที่ผมได้ ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ 

เมื่อถึงจุดหน่ึง	 ผมก็ต้องมองที่ครอบครัว	 ผมมีโอกาสติดต่อ

สมัครงานที่อเมริกา	ผมมองไปที่อนาคตของลูก	สองคนนั้นเกิด

ที่อเมริกาแล้วไปเติบโตที่เมืองไทย	 อยากให้ลูกรู้จักโลกกว้าง

ให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	จะได้มีอนาคตที่ดี	เพราะว่าระบบการ

ศึกษาของบ้านเราจะแตกต่างกับที่อเมริกา	 ที่น่ีมีอิสระในการ

เรียนเปิดโอกาสให้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตร	เรียนล่วงหน้า

กว่าวัยได้และมีทุกอย่างสนับสนุนพร้อม	 ลูกสองคนก็ได้เรียนรู้

และพดูภาษาองักฤษ	อยากให้ลกูเตบิโตเปน็ผู้ ใหญท่ีด่	ีมคีณุภาพ

และสามารถทำางานที่ไหนก็ได้ ในโลก	 แต่ยังมีความเป็นคนไทย	

รู้จักวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย	 ลูกก็ยัง

พูดภาษาไทยได้ทั้งสองคน
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เป้าหมายที่วางไว้ ให้ลูกทั้งทั้งสองคนบรรลุความสำาเร็จ 

ไหมครับ

	 คนโตเป็นผู้หญิงชื่อใบบัว	 หรือบุญฑริก	 ตอนน้ีเป็น

นักเรียนแพทย์ปีที่	4	อยู่ที่	Tennessee	จะจบปีหน้า	แล้วจะเข้า

เรียนแพทย์ประจำาบ้านต่อ	 เขาสนใจทางด้าน	 pulmonology 

ต้องเข้าเรียน	 internal	 medicine	 อีกสามปีก็ไปเรียนต่อ	 

pulmonology	อีก	3	ปี	รวมเป็น	6	ปีจึงจะจบ	ส่วนปลาบู่	หรือ	

ภีม	 	 ลูกชายคนเล็ก	 เป็นนักเรียนแพทย์ปีที่	 2	 อยู่ที่	 Texas 

Tech	 Health	 Sciences	 Center	 School	 of	 Medicine	 

เป็นโรงเรียนแพทย์	 ที่มีชื่อเสียงและอยู่ใกล้บ้านด้วย	 	 เขาจะ

เรียน	Family	Medicine	ต้องขอบคุณคุณขนิษฐา	หรือคุณนิด	

ศรีภรรยาผม	ซึง่ตอ้งดแูลลกู	คอยประคบัประคองเพราะผมเอง

ก็ต้องทำางานอาจจะมีเวลาให้ไม่เท่าคุณแม่ของเขา

อาจารย์บอกว่ามีงานยุ่งอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงงานที่

อาจารย์ทำาอยู่ครับ

	 ช่วงแรกไปทำางานที่	Sioux	Falls,	South	Dakota	เป็น

โรงพยาบาลขนาดใหญ	่และสอนนักเรยีนแพทยข์อง	U	of	South	

Dakota	ด้วย	เมืองน้ีก็เป็นเมอืงใหญ	่ดว้ย	culture	แตกตา่งจาก

บา้นเรา	ก็ตอ้งปรบัตวั	ตอนน้ันไดร้บัตำาแหน่งเปน็	Professor	of	

Pediatrics	ทำางานทีน่ั่นได	้2	ป	ีก็ยา้ยมาทีเ่ทก็ซสั		ผมทำา	private		

practice		และ	ทำางาน	part	time	ที่	Texas	Tech	University	

Health	 Science	 Center,	 School	 of	Medicine	 ทำาหน้าที่

สอนนักเรียนแพทย์	 สอนเรสซิเด็นท์และดูคนไข้ที่โรงพยาบาล 

และทำาคลินิกของมหาวิทยาลัย	 	 ทำางานที่น่ีเพียงงานเดียวก็มี

รายไดส้ามารถเลีย้งดคูรอบครัวได	้และก็มเีวลาให้กับครอบครัว

มากขึ้น		ในช่วงเย็นๆ	ก็พาลูกไปออกกำาลังกาย		เล่นกีฬา

การเรียน การสอนแพทย์ ต่างหรือเหมือนกับเมืองไทย

อย่างไรบ้าง

	 นักเรียนแพทยท์ีน่ี่จะมวีฒิุภาวะ	หรือ	mature	ตอ้งเรยีน

จบ	undergrads	ใน	College	4	ป	ีถึงจะสามารถสอบเขา้โรงเรียน

แพทย	์โดยสอบ	MCAT	บางสว่นก็ทำางานแลว้	เชน่	เปน็พยาบาล	

physician	assistant	บางคนก็เปน็	คณุครสูอน	หรือโปรเฟสเซอร ์

สอน	 chemistry	 หรือ	 physiology	 แล้วเขาก็มาสมัครเรียน

โรงเรียนแพทย์ใหม่	เพราะฉะนั้นนักเรียนแพทย์ที่นี่อายุไม่น้อย

ครับ	บางคนก็เกือบ	40	ปี	ก็ยังมาเรียนเข้าโรงเรียนแพทย์	จึงมี

หลากหลาย	นกัเรียนแพทย์กลุ่มนี้กจ็ะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะ	

เขารูว้า่จะเรยีนเพื่ออะไร	มปีระโยชน์อยา่งไร	สามารถประยกุต์

ความรู้ได้	 ไม่	 spoon	 feed	 เหมือนนักเรียนแพทย์บ้านเรา 
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อาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับเพื่อให้การทำางาน 

ราบรื่นและมีความสุขกับการทำางาน

	 เรื่องภาษา	คิดว่าภาษาอังกฤษพอไหว	แต่กลับไปเมือง

ไทย	 10	 ปี	 ก็	 rusty	 ครับคือเป็นสนิม	 ลูกผมก็เตรียมตัวก่อน

มา	ให้เรียนภาษาอังกฤษระยะหนึ่งแต่ก็ยังไม่ไหว	ทั้งครอบครัว

ประสบกับ	 culture	 shock	 จำาได้ว่าลูกไปโรงเรียนในช่วง 

สัปดาห์แรกๆ	 ร้องไห้ร้องห่ม	 ฟังภาษาไม่รู้เรื่อง	 แต่เขาก็ตั้งใจ 

ที่จะฝ่าฟันไปให้ ได้	 ก็เห็นใจเขา	 ต้องให้กำาลังใจเขาตลอด 

ก็ผ่านพ้นช่วงนี้ ไปได้ด้วยดี	

	 ส่วนตัวผมก็คือ	 communication	 skill	 เป็นสิ่งที่ 

ท้าทายเราต้องพูดให้ช้าลงแล้วก็เน้นคำาพูดชัดๆ	 ถ้าไม่แน่ใจว่า 

พูดอย่างไรก็เขียนให้เขาดูเลย	 ตอนน้ันผมก็จะมี	 Talking 

Dictionary	 ติดตัว	 ได้ ใช้พอสมควรด้วยความที่ต้องออกจาก	

comfort	zone	ของเรา	มาเจอและสิง่แปลกใหม	่สองสามเดอืน

ผมก็ปรับตัวได้	

อาจารย์อยู่ทางโน้น คิดถึงบ้านไหมแล้วทำายังไงถึงจะหาย

คิดถึง

	 มาครั้งหลัง	 ปี	 2008	 จนถึงปัจจุบัน	 ระบบเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงไปเยอะทั้งในเรื่องโทรศัพท์	 อินเตอร์เน็ต	 

ยังจำาได้ว่าช่วงมาใหม่ๆ	 ปี	 1991	 ต้องใช้ โทรศัพท์ทางไกล 

โทรหาที่บ้าน	 อีเมล์ก็ไม่ค่อยแพร่หลาย	 ไม่มี	 LINES	 เหมือน 

ในขณะน้ี	 มาครั้งหลังประเทศไทยไม่ได้อยู่ไกลจากใจผมมาก	 

เราสามารถดูขา่วเมอืงไทย	ดหูนังไทยได	้	ผมยงัฟงัเพลงเดอืนเพญ็ 

บอ่ยมาก	เน้ือเพลงมนัลกึซึง้	เดอืนเพญ็ดวงเดียวกัน		โดยเฉพาะ 

ตอนจบของเพลง	 	 ให้เมืองไทยรู้ว่า	 ไม่นานลูกที่จากลา	 

จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย	

ที่นี่เค้ามีเกษียณไหมครับ

	 ที่อเมริกาไม่มีอายุจำากัดนะครับ	 ใครทำางานได้ก็ทำา 

ต่อไป	 ไม่ได้กำาหนดไว้	 60	ปีต้องเกษียณอย่างของ	Professor 

บางคนอายุประมาณเกือบ	 80	 ก็ยังทำางานอยู่	 คือก็ดูความ

สามารถเรา	ถ้ายังไปไหว	สอนไหว	ตั้งใจจะทำา	เขาก็ต่อสัญญา

ไปเรื่อยๆ	อาจจะลดลงเป็น	Part	time

อาจารย์มีความภูมิใจอะไรบ้างครับ

	 ความภูมใิจขอ้แรกเลยก็คอืการไดเ้ปน็ศษิยเ์ก่าของคณะ 

แพทย์	 ม.อ.เป็นรุ่นที่	 8	 พูดได้อย่างเต็มปากว่าคณะแพทย์	

ม.อ.เราไม่ได้ด้อยกว่าใครๆ	 ก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์	

แพทย์รุ่นพี่	 ที่ ได้อบรมสั่งสอนศิษย์คนน้ีนะครับ	 อันถัดไป

ก็คือที่น่ีเค้าจะมีเว็บไซต์ที่ ให้คุณคนไข้เรทติ้งหมอได้	 เรียก	 

www.healthgrades.com	เปน็องคก์รใหญท่ีเ่ขาเรทติง้หมอ	ให้

คนไข้	ผู้ปกครองมาเรทติ้ง	ให้รีวิวหมอ	เป็น	reference	สำาหรับ

คนไขค้นถัดไปทีจ่ะมาหาเรา	ผมก็ไดเ้ตม็	5	ดาว			ถัดไปคอืผมไดรั้บ 

แตง่ตัง้เปน็	Full	Professor	of	Pediatrics	ครับที	่University	of 

South	Dakota	School	of	Medicine		อยูเ่มอืงไทยผมก็ไดเ้ปน็

รองศาสตราจารย์,	 รศ.,	 ตอนที่ลาออกจากราชการ	 ปัจจุบันที่	

Texas	Tech	University	Health	Science	Center,	School	

of	Medicine	ให้เป็น	Clinical	Professor	of	Pediatrics	คือ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	หรือ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

มีความประทับใจในการทำางานอย่างไรบ้าง

	 ทีน่ี่ถ้าทำางานให้กับโรงพยาบาล	รายไดจ้ะเปน็เงินเดือน

ประจำา	รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ	เพราะรายได้จาก

การสอน	น้อยมาก	การได้เงินจากการบริการก็ต้องไปเรียกเก็บ	

ซึ่งแล้วแต่อินชัวรันซ์ของคนไข้	ที่เรียกว่า	third	party	มีน้อย

ที่คนไข้จ่ายเอง	 ส่วนใหญ่เป็น	 insurance	 companies	 มีทั้ง	 

commercial	 insurance	 หรือไม่ก็เป็น	 Medicaid	 หรือใช้

สวัสดิการรัฐ	 สำาหรับคนไข้ครอบครัวยากจน	 กลุ่มน้ีรัฐจะ

จ่ายน้อย	 ส่วน	 commercial	 insurance	 ก็ต้องส่งไปเก็บค่า

บริการ	 เป็นการท้าทายอีกแบบหนึ่ง	 ว่าเราทำาอย่างไร	 จึงเก็บ

เงินจากบริษัทได้เต็มจำานวน	 	 ต้องแสดง	 procedure	 ว่าถูก

ต้อง	 document	 ต้องถูกต้องเพราะเวลาเขียนโน้ต	 S-O-A-P	

ต้อง	complete	เนื่องจากเวลาตรวจรายงาน	บริษัทประกันใช้	

Artificial	intelligence	,	AI	เป็นหลักว่าใส่ข้อมูลครบไหม	การ

ตรวจร่างกายตาม	systems	ครบหรือไม่	Problem	list	ที่มีอยู่

ได้	address	หรือเปล่า	แผนการรักษา	care	plan	เป็นอย่างไร		

ถ้าไม่ได้	 document	 ไว้	หรือใส่ไม่ครบ	บริษัทประกันก็ไม่จ่าย	

หรือว่าจ่ายน้อยลง	แล้วต้อง	document	timing	หรือเวลาที่ดู

คนไขด้ว้ย	ดนูานเทา่ไหร	่document	น่ีก็ตอ้งสอดคลอ้งกับเวลา

ที่เราดู	 บางคนบอกว่า	 ดูคนไข้ไปชั่วโมงคร่ึง	 แต่	 document		 
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ได	้5	บรรทดั	หากเปน็อยา่งน้ี	บรษัิทประกันก็ไม่จ่าย	ผมสามารถ

ทำา	private	practice	เรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน	ก็ภูมิใจลึกๆ	อยู่

ว่ามีลูกน้องดี		คุณขนิษฐา	เรียนจบหลักสูตร	Medical	Billing	

and	Coding	Certification	 of	 the	American	Academy	

of	 Professional	 Coders,	 AAPC.	 ช่วยได้มาก	 Complete	

Documentation	ทีดี่	จะมผีลป้องกันตวัเราในการฟอ้งรอ้งดว้ย

ครับ	ว่าผมคุยกับคนไข้แบบนี้	ผมตัดสินใจแบบนี้	ด้วยข้อมูลที่

ผมมีขณะนัน้	เป็น	electronic	medical	record	ชัดเจน	เหนื่อย

หน่อยเแต่คุ้มค่าครับ

	 ที่นี่ผมดูคนไข้ที่คลินิก	ประมาณ	8	ถึง	10	คน	ต่อวัน	

คนไข้แต่ละคน	 ผมจะมีเวลาให้	 ไม่ได้เร่งรีบ	 สิ่งที่ผู้ปกครอง

ของเด็กชอบส่วนหน่ึงคือ	 ผมเรียนมาแบบ	 low	 tech, 

high	touch	คอืจะใชเ้ทคโนโลยไีมม่าก	จะใชก้ารซกัถามประวตั	ิ

ตรวจร่างกาย	เป็นหลัก		ซึ่งตรงนี้ถูกละเลยไปสำาหรับแพทย์รุ่น

ใหม่	แล้วเมื่อมีข้อมูล	ค่อยไปส่งตรวจเพิ่มเติมเป็น	high	tech	

ต่อไป	ถ้า	low	touch	ตั้งแต่ต้น	คนไข้ก็จะไม่เชื่อถือ	เหมือนกับ

ซักประวัติเร่งด่วน	แตะๆ	2-3	ที	แล้วก็เสร็จ	จ่ายยา	ซึ่งเหมือน

กับหมอไม่ได้ ใส่ใจ	 ตรงน้ีผมก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ ได้

สอนมา

อาจารย์วางอนาคตไว้อย่างไรบ้างครับ

	 ลูกทั้งสองคนของผมจะอยู่ที่นี่นะครับ	 เพราะดูแนวคิด	

การดำารงชีวิตของเขา	 เป็นไปตามครอบครัวอเมริกันแล้ว	 เขา

จะมีครอบครัวอยู่ที่น่ี	 แล้วก็ทำางานที่น่ี	 ส่วนผมกับภรรยาก็จะ

ทำางานลดลงไปเรื่อยๆ	 แล้วก็คงจะกลับไปอยู่เมืองไทยให้มาก

ขึ้น	 	 ผมตั้งใจจะกลับไปสอนนักเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์	

เอาความรูกั้บความสามารถทีค่ดิวา่จะมปีระโยชน์อยูบ้่าง	ไปเผย

แพร่ต่อเหมือนกับที่อาจารย์แพทย์เคยสอนผมมา		ยังจำาความ

ประทับใจนั้นได้ครับ	

	 เมืองไทยผมยังเที่ยวไทยไม่ครบ		ผมว่าทัศนศึกษาเป็น

สิ่งที่ผมอยากจะทำา	 อยากเดินทางท่องเที่ยวครับ	 เพราะเรา

เหนื่อยมาเกือบทั้งชีวิตแล้วก็คงหาเวลาให้ตัวเองบ้าง

อาจารย์มีคำาแนะนำาให้กับน้องๆอย่างไรบ้าง

	 สำาหรับน้องน้องที่คณะแพทย์	ม.อ.	ขอให้ภูมิใจมากๆ	ที่	

เปน็ลกูศษิยข์องคณะแพทย	์ม.อ.	ถึงแมค้ณะแพทยข์องเราจะไม่

ได้เก่าแก่	แต่ก็มีรุ่นพี่	ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้มากมาย		และ

ให้พูดได้เต็มปากเต็มคำา	 ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่น่ี	 ข้อที่สองก็คือ

ให้ทุกคนทำางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ	 อันที่สามก็

คือให้เรามองที่อนาคต	เราเองเป็นผู้กำาหนดชีวิตของเราเองนะ

ครับ	 มีข้อคิด	 เราอยากทำาความฝันให้เป็นความจริง	 ก็เหมือน

กับการปลูกต้นไม้	 ซึ่งประกอบด้วยสองอย่างก็คือลำาดับที่	 1	

เมลด็พนัธ์ุ	ซึง่ก็คอืความฝัน	แลว้ตอ้งประกอบไปดว้ย	ลำาดบัที	่2 

คอืการกระทำาและความตัง้ใจทีต่อ่เนื่อง	ซึง่ก็คอืฝน	น้ำา	และ	ดนิ 

ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไป	 สองอย่างน้ีเมื่อประกอบกันก็จะทำาให้ฝันเรา

เป็นจริง	 น้ำากับดินก็จะเป็นสิ่งที่คอยประคองให้เมล็ดซึ่งเป็น

ความฝัน	 งอกงามเป็นต้นไม้	 ดอกไม้งดงามต่อไป	หลังจากนั้น

เราก็ต้องคอยดูแล	ตัดแต่งกิ่ง	กำาจัดศัตรูพืชซึ่งก็เหมือนกับการ	

maintain	 หน้าที่การทำางานของเราให้ดีที่สุด	 หาความรู้ ใหม่ๆ 

ใส่ตัวอยู่เสมอ	หรือ	CME.

อาจารย์ ได้เปรียบเทียบทำาให้เห็นภาพชัดมากเลยนะครับ

	 ครบั	เมลด็พนัธ์ุถ้าไมม่ดีแูลหรอืการกระทำา	ก็จะเห่ียวเฉา 

น่าเสียดายเพราะฉะน้ันใครที่ตั้งใจทำาอะไรก็ขอให้ตั้งใจทำาจริง	

ทำาให้ถึงที่สุด
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อาจารย์มีวิธีจัดการกับความเครียดอย่างไรบ้าง 

	 อยู่ที่พื้นฐานอารมณ์ของเรา	กับสิ่งที่มากระทบเรา	เรา

จะตอบสนองกลบัไปอยา่งไร	80/20	rule	80%	นอกกายเราเปน็

สิ่งที่ควบคุมไม่ได้	 อีก	 20%	 ก็คือการตอบสนองของตัวเราต่อ

สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี้อย่างไร	80%	อย่างเช่น 

เรื่องฝนฟ้าอากาศ	น้ำาท่วม	การจราจรบนถนน	ความเห็นของ 

คนอื่น	 เป็นต้น	 ซึ่งควบคุมอะไรไมได้	 เราจะไปบังคับให้เขาคิด

เหมอืนเรา	ก็ไมไ่ช	่สิง่เหลา่น้ีถ้าเอามาเปจ็ดุสำาคญั	แลว้เกิดความ

ไมพ่อใจ	เศรา้โศกเสยีใจ	หรอื	เปน็บา้ไปตามสิง่ทีเ่กิดขึน้	ก็จะทำาให้	

20%	นั้น	คือเราจะเสียคนไปด้วย	ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้	 

ก็ต้องปล่อยไป	 แล้วก็ทำาใจครับ	 ต้องปล่อยวาง	 เพียงแค่น้ีก็ 

สบายใจ		 เดินหน้าต่อไป		 	ท้ายสุดก็มาลงที่ครอบครัวครับว่า	 

หลังจากการทำางาน	 สิ่งสุดท้ายของแต่ละวันนั้น	 คือครอบครัว 

มีความสุขไหม	มีข้าวกินไหม	มีบ้านอยู่อาศัยไหม	

	 แนะนำาหนังสอืทีน่่าจะอา่นคอื		The	7	habits	of	highly	

effective	people		ที่เขียน	โดย	Stephen	Covey	ผมมีโอกาส

ได้เขา้	Workshop	ทีจั่ดโดยลกูศษิยข์องผู้เขยีน	เป็นพืน้ฐานของ

ชวีติ	วา่จะดำารงชวีติอยา่งไร	จะเขา้ใจ	และอา่นคนได	้และจะได้

วาง	อนาตตได้ดี	

	 ฝากเรื่องวัยเกษียณด้วยครับ		ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ

ตั้งแต่ต้น		ทำา	Bucket	list	ทำาใจให้เป็นสุข	อยากทำาอะไรช่วง

เกษียณก็ทำา	โดยไม่เดือดร้อนคนอื่น		มีกำาลังเงิน	กำาลังกายอยู่	

อย่ารอให้หัวเข่าเดินไม่ไหวแล้วค่อยไปเที่ยว	 ตอนน้ันก็ต้องน่ัง

รถเข็น		อย่าไปยึดติดกับสิ่งนอกกายมากเกินไป		ให้ปล่อยวาง

	 ฟังเพลงนกขมิ้น		แล้วซึ้งในบทเพลง		ทำาให้ผมเปลี่ยน

แนวความคดิชวีติ	วา่มบีา้นอยูก็่ดแีลว้	มรีถเก่าๆใชง้านไดก็้ดแีลว้	

มีเงินใช้บ้างก็ดีแล้ว	มีงานให้ทำานิดๆหน่อยๆก็ดีแล้ว	ไม่เจ็บป่วย	

มสีขุภาพแขง็แรงก็ดทีีส่ดุ		ไมต่อ้งไปฟุง้เฟอ้	ไมต่อ้งให้ ใครมาชม	

หรือได้รับการรับรองจากใครอีก	เราอายุปูนนี้แล้วไม่ต้องไปรอ

 

 สารศิษย์เก่าต้องขอขอบพระคุณ	อาจารย์สมเกียรติ	

เป็นอย่างสูงนะครับ
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บทความพิเศษ : มุทิตาจิตเกษียณอาจารย์แพทย์ ประจำ ปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิง

กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์
หน่วยตจวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

ประวัติ
•	 พ.ศ.	2536		 ว.ว.	สาขาตจวิทยา	แพทยสภา	กระทรวงสาธารณสุข

• พ.ศ.	2530		 แพทยศาสตรบัณฑิต			สาขาแพทยศาสตร์

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• พ.ศ.	2523		 มศ.6	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•	 พ.ศ.	2520		 มศ.3	 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

•	 พ.ศ.	2517		 ป.7	 โรงเรียนยุวชิตวิทยา

•	 พ.ศ.	2514		 ป.4	 โรงเรียนจ้องฮั้ว

ความประทับใจ
	 ความประทับใจ	 เกิดจากทั้งตัวบุคลลที่เรามีความสัมพันธ์ในขณะ

ปฏิบัติหน้าที่	 ได้มีโอกาสช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน	 และต่อสถานที่	 คือ	

คณะแพทยศาสตร์	

	 ยังไม่มีแบบแผนหลังเกษียณอายุราชการ	 เพราะเดิมเคยมาทำางาน

ที่โรงพยาบาลทุกวัน	แต่ต่อไปคงจะกลายเป็นคนตกงาน	จึงคาดว่าน่าจะทำา

ประโยชน์ต่อองค์กรได้บ้างไม่มากก็น้อย



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.22

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง

รัตนา ลีลาวัฒนา
หน่วยระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

ประวัติ
•	 พ.ศ.	2547		 อ.ว.	อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไรท้อ่และเมตะบอลสิม	แพทยสภา

•	 พ.ศ.	2540		 Fellowship	in	Endocrinology;	Bone	and	Mineral	Metabolism, 

	 	 		 		 	 U.S.A.	(2538-2540)

•	 พ.ศ.	2535		 วุฒิบัตรฯ	สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป	ศิริราชพยาบาล

•	 พ.ศ.	2533		 ป.ชั้นสูง	ศิริราชพยาบาล

•	 พ.ศ.	2528		 พ.บ.	ศิริราชพยาบาล

ตำาแหน่งบริหาร
ทีป่รกึษาหัวหน้าสาขาวชิาอายรุศาสตร	์คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

รางวัล
ไดร้บัรางวลั	อาจารยแ์พทยผู้์เปน็แบบอยา่ง	ดา้นคณุธรรม	จริยธรรม	แพทยสภา	ประจำา

ปีการศึกษา	2563

ประสบการณ์การทำางาน 
•	 คณะทำางานสาขาวชิาอายรุศาสตร	์คณะกรรมการฝ่ายการศกึษาระดบัหลงัปรญิญา

•	 คณะทำางานสาขาวิชาอายุรศาสตร์	คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

•	 คณะทำางานสาขาวิชาอายุรศาสตร์	คณะกรรมการทีมนำาทางคลินิกประกันคุณภาพ

•	 คณะทำางานสาขาวิชาอายุรศาสตร์	คณะกรรมการทีมบริหาร

•	 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อกำากับดูแลการวิจัย	 (Site 

	 Visit	Monitoring	Committee)

•	 คณะกรรมการ	PCT	ดแูลผู้ปว่ยโรค	Diabetic	ketoacidosis	 

	 (DKA)

•	 คณะกรรมการพฒันาระบบเครือขา่ยบริบาลและลงทะเบยีน 

	 ผู้เปน็เบาหวานชนิดที	่1	และผู้เปน็เบาหวานก่อนอาย	ุ30	ป ี

	 ในประเทศไทย	Thai	Type	1	DM	and	DM	diagnosis	 

	 before	Age	30	years	Registry	and	Care	Network	 

	 Committee	(TIDDAR-CNC)
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รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง

วนพร อนันตเสรี
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา
•	 พ.ศ.	2529	 แพทยศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 

	 	 	 	 สงขลานครินทร์	

•	 พ.ศ.	2533	 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์	

•	 พ.ศ.	2542	 อนุมัติบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ 

	 	 	 	 ระบบการหายใจ	

ประวัติการทำางาน
•	 1	เมษายน	พ.ศ.	2529	 แพทย์ใช้ทุน	

•	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2532	 ตำาแหน่งอาจารย์	

•	 25	มีนาคม	พ.ศ.	2537	 ตำาแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์

•	 29	เมษายน	พ.ศ.	2548	ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์

การทำางานด้านบริหาร
•	 21	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	ถึง	8	มกราคม	พ.ศ.	2553	

	 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา	

•	 17	กรกฎาคม	พ.ศ.	2556	ถึง	30	กันยายน	พ.ศ.	2563 

	 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการ

•	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	ถึง	30	กันยายน	พ.ศ.	2565	

	 หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์	

 

ผลงานวิชาการ 
บทความในหนงัสือ	30	เรื่อง		และผลงานวิจัยตีพิมพ์	25	เรื่อง

รางวัลด้านการปฏิบัติงาน
•	 อาจารยต์วัอยา่งดา้นการเรยีนการสอน	คณะแพทยศาสตร์	 

	 ม.สงขลานครินทร์	ประจำาปี	พ.ศ.2552

•	 อาจารย์ตั วอย่ างด้ านการบริการวิชาการ	 คณะ 

	 แพทยศาสตร์	ม.สงขลานครินทร์	ประจำาปี	พ.ศ.2556



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.24

ประมวลภาพ
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และงาน 
Homecoming Night 50th reunion

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	คณะแพทยศาสตร์	 	ทางคณะฯ	ได้กำาหนดจัดกิจกรรมต่างๆ	มากมายมาตลอดทั้งปี	 	และใน

ส่วนของกิจกรรมสำาหรับศิษย์เก่านั้น		ทางคณะฯ	กำาหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่	18	กันยายน	2565		โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมกีฬาวิ่ง	

50th	Anniversary	MEDPSU	UNITY	RUN	ต่อมาในช่วงสายเป็นกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน		

โดยมีกีฬาเป็นตัวช่วยสานความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แน่นแฟ้นมากขึ้น	 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	 ผศ.พญ.กันยิกา	 ชำานิประศาสน์	 

รองคณบดีฝ่ายการศกึษาและผู้อำานวยการโรงเรยีนแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สขุภาพ	กลา่วเปดิงาน	และ	นพ.นพวทิย	์คณาวงษ์พฒัน์	

นายกสมาคมศิษย์เก่ากล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงาน	ทุกกิจกรรมกีฬามีการรวมตัวและฟอร์มทีมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	มาร่วมเล่นกีฬา	

ร่วมเชียร์	กันอย่างสนุกสนาน	ณ	สนามกีฬาคณะแพทยศาสตร์	กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยน้องๆ	สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	

และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์	และพี่ๆ	ศิษย์เก่า	
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	 และปดิทา้ยด้วยงานเลีย้งสงัสรรคศ์ษิยเ์ก่า	Homecoming	Night	50
th
	reunion 

	ในชว่งค่ำา	เวลา	17.00-21.00	น.	ณ	โรงแรม	TR	Rock	hill	หาดใหญ	่	โดยในงานเลีย้งสงัสรรค ์

ประกอบดว้ยกิจกรรมมทุติาจิตอาจารยท์ีจ่ะเกษียณอายรุาชการในปน้ีี	จำานวน	3	ทา่น	

ได้แก่	รศ.พญ.วนพร	อนันตเสร	ี	(สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์)		รศ.พญ.รตันา	ลลีาวฒันา 

(สาขาวชิาอายรุศาสตร)์		และ		ผศ.พญ.กนกพร	จิรัฐตกิาลวงศ	์(สาขาวชิาอายรุศาสตร)์		 

ต่อมาเป็นกิจกรรมมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์และแพทย์ในดวงใจ	 รวม

จำานวนทั้งสิ้น		50		ท่าน		จากศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.ทุกรุ่น		ทั้งที่ทำางานในประเทศและ

จากต่างประเทศ	



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.26

	 	และกิจกรรมที่สำาคัญอีกหนึ่งอย่าง	คือ	การประมูลเหรียญทองคำาที่ระลึก	50	ปี	

คณะแพทยศาสตร	์	ซึง่ศษิยเ์ก่าได้ ให้ความสนใจและรว่มกันประมลูเปน็จำานวนมาก		โดย

รายไดจ้ากการประมลูในครัง้น้ีจะนำาไปสมทบทนุเพื่อผู้ปว่ยยากไร	้	ในมลูนิธิโรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์	 	และยังมีกิจกรรมบันเทิงภายในงานอีกมายมายที่อาจารย์	ศิษย์เก่า	

และศษิยป์จัจุบนั	ไดม้เีวลาสนุกสนานร่วมกัน	บรรยายกาศภายในงานเตม็เปีย่มไปดว้ย

ความอบอุ่น	เพื่อร่วมกันสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี	ระหว่างศิษย์อาจารย์	เพื่อนร่วม

รุ่น	พี่น้องร่วมสถาบัน	…	แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า	นะคะ
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รายชื่อผู้บริจาคเงินกองทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2565

ลำาดับ วันที่ ชื่อ - สกุล รุ่น เลขที่ใบเสร็จ จำานวนเงิน

	1	 	5	ก.ค.	65	 นพ.พรชัย	อัศววินิจกุลชัย	 	8	 6501-3572	 	20,000.00	

2	 16	ก.ย.	65	 แพทย์	ม.อ.รุ่น	8	 	8	 6501-5267	 		3,000.00	

3	 18	ก.ย.	65	 รศ.นพ.รังสรรค์	ภูรยานนทชัย	 19	 3388-169351	 		1,000.00	

4	 18	ก.ย.	65	 พญ.กอบกุล	ตั้งสินมั่นคง	 	9	 3388-169352	 		3,000.00	

5	 18	ก.ย.	65	 นพ.ไพบูลย์		สุวรรณประศาสน์	 	9	 3388-169353	 		5,000.00	

6	 18	ก.ย.	65	 นพ.ก้องเกียรติ	เกษเพ็ชร์	 13	 3388-169355	 		1,000.00	

7	 18	ก.ย.	65	 นพ.วีรวิทย์	โฆษะวิวัฒน์	 41	 3388-169356	 		5,000.00	

8	 18	ก.ย.	65	 พญ.ผกามาส	มงคลจักรวาล	 16	 3388-169357	 		1,000.00	

9	 18	ก.ย.	65	 นพ.ดรุณ	สมทราพรพล	 17	 3388-169358	 	10,000.00

10	 18	ก.ย.	65	 นพ.วินิช	ชิรวานิช	 	4	 3388-169360	 		5,000.00

11	 18	ก.ย.	65	 นพ.ศักดา	สุจริตธรรม	 	2	 3388-169362	 		5,000.00

12	 18	ก.ย.	65	 นพ.ศยาม	เวศกิจกุล	 	4	 3388-169364	 	50,000.00

13	 18	ก.ย.	65	 นพ.เอกพล	พงศ์มานะวุฒิ	 	4	 3388-169365	 			5,000.00

14	 18	ก.ย.	65	 พญ.พิมลา	อารีย์กุล	 27	 3388-169366	 			1,000.00

15	 18	ก.ย.	65	 นพ.ไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	 	1	 3388-169367	 		10,000.00

16	 18	ก.ย.	65	 นพ.สุพล	เจริญวิกกัย	 	9	 3388-169369	 			5,000.00

17	 18	ก.ย.	65	 พญ.เบญจพร	ปัญญายง	 	4	 3388-169370	 			5,000.00

18	 18	ก.ย.	65	 พญ.ศิริพร	ศรีธนาบุตร	 	4	 3388-169371	 		20,000.00

19	 18	ก.ย.	65	 นพ.จิตติ	ลาวัลย์ตระกูล	 	3	 3388-169372	 			1,000.00

20	 18	ก.ย.	65	 นพ.สรศักดิ์	โล่ห์จินดารัตน์	 	4	 3388-169376	 100,000.00

21	 18	ก.ย.	65	 บริษัท	พีเอ็นยู	อินโนเทค	จำากัด	 		 3388-169377	 		40,000.00

22	 18	ก.ย.	65	 นพ.พีระกฤตย์	คณินวรพันธุ์	 	1	 3388-169379	 			3,000.00

23	 18	ก.ย.	65	 พญ.จันทนี	พรหมอินทร์	 17	 3388-169380	 			5,000.00



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.28

ลำาดับ วันที่ ชื่อ - สกุล รุ่น เลขที่ใบเสร็จ จำานวนเงิน

24	 18	ก.ย.	65	 นพ.ไพศาล	ดั่นคุ้ม	 10	 6501-5266	 		5,000.00

25	 20	ก.ย.	65	 นพ.สุขุม	ปานมั่น	 	2	 3388-169359	 		3,000.00

26	 20	ก.ย.	65	 นพ.มนต์ชัย	เย็นสุข	 16	 3388-169361	 		2,000.00

27	 20	ก.ย.	65	 นพ.ฐาปนวงศ์	ตั้งอุไรวรรณ	 	4	 3388-169363	 				500.00

28	 20	ก.ย.	65	 รศ.นพ.ธนะรัตน์	บุญเรือง	 14	 3388-169368	 		1,000.00

29	 20	ก.ย.	65	 นพ.วิทวัส	ศิริพงค์	 28	 3388-169373		 				500.00

30	 20	ก.ย.	65	 นพ.นพพร	ชื่นกลิ่น	 	4	 3388-169374	 		2,000.00

31	 20	ก.ย.	65	 รศ.พญ.รัตนา	ลีลาวัฒนา	 		 3388-169378	 		6,000.00

32	 20	ก.ย.	65	 นพ.ศักดิ์วุฒิ	รัตตานุกูล	 	8	 6501-5117	 	10,000.00

33	 20	ก.ย.	65	 นพ.ไพโรจน์	จรรยางค์ดีกุล	 	8	 6501-5118	 	10,000.00

34	 20	ก.ย.	65	 นพ.นพดล	กาญจนะ	 	8	 6501-5119	 	10,000.00

35	 20	ก.ย.	65	 พญ.ชินตา	พู่พิทยาสถาพร	 	8	 6501-5120	 	10,000.00

36	 20	ก.ย.	65	 พญ.สุนันทา	รัตนมณีวงศ์	 	8	 6501-5121	 		2,000.00

37	 20	ก.ย.	65	 นพ.สุวัฒน์	โอสถกระพันธ์	 	8	 6501-5122	 	10,000.00

38	 20	ก.ย.	65	 นพ.เจษฐา	พัชรเวทิน	 	8	 6501-5123	 		2,000.00

39	 20	ก.ย.	65	 นพ.คเณศ	คณินวรพันธุ์	 	8	 6501-5124	 	10,000.00

40	 20	ก.ย.	65	 นพ.อรุษ	คุ้มแก้วพรหม	 	8	 6501-5132	 		3,000.00

41	 20	ก.ย.	65	 นพ.นพวิทย์	คณาวงศ์พัฒน์	 	8	 6501-5133	 	10,000.00

42	 20	ก.ย.	65	 นพ.สุพจน์	ภูเก้าล้วน	 	8	 6501-5134	 	10,000.00

43	 20	ก.ย.	65	 นพ.ยอร์น	จิระนคร	 	8	 6501-5135	 	10,000.00

44	 20	ก.ย.	65	 นพ.คมสัน	อินทรสุขสันต์	 	8	 6501-5136	 		5,000.00

45	 20	ก.ย.	65	 นพ.ทรงพล	ทรรปญ์จินดา	 	8	 6501-5137	 	10,000.00

46	 20	ก.ย.	65	 นพ.พิชิต	ปียานนท์พงศ์	 	8	 6501-5138	 	10,000.00

47	 20	ก.ย.	65	 นพ.ทิวพันธ์	บุญคง	 	8	 6501-5140	 	10,000.00

48	 20	ก.ย.	65	 นพ.วิทยา	ยุทธวรวิทย์	 	8	 6501-5141	 	10,000.00

49	 20	ก.ย.	65	 พญ.ธนาภา	แสงอังคนาวิน	 	8	 6501-5142	 	10,000.00

50	 20	ก.ย.	65	 พญ.วนพร	อนันตเสรี	 	8	 6501-5143	 		3,000.00
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รายชื่อศิษย์เก่า บริจาคเพื่อประมูลเหรียญที่ระลึก 50ปี 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้ประมูล รุ่น

No.002	 นพ.สมบัติ	ตันโชติกุล	มอบให้	พญ.นภัทร	แผ่ผล	เป็นที่ระลึก	 	2

No.003	 นพ.ทศพล	เจริญวุฒิ		 21

No.006	 พญ.นฤมล		อิสริยะภิญโญ		 	6

No.007	 นพ.เจษฏา	จงไพบูลย์พัฒนะ		 	3

No.009	 นพ.วินัย	เสริญวงศ์สัตย์		 	2

No.010	 รศ.พญ.มลิวัลย์	ออฟูวงศ์	 21

No.011	 ผศ.พญ.สุวรรณา	เศรษฐวัชราวนิช	 11

No.012	 รศ.นพ.บุณสิน		ตั้งตระกูลวนิช	 12

No.013	 นพ.ก้องเกียรติ		เกษเพ็ชร์	 13

No.014	 ผศ.พญ.นิลภา	พฤกษานุศักดิ์-นพ.พิพัฒน์		พิพัฒน์รัตนเสรี	 27,	23

No.015	 ศ.พญ.ทิพวรรณ		เลียบสื่อตระกูล		 15

No.016	 นพ.อัฑฒ์	-	พญ.อินทิรา	หิรัณยากาศ	 20

No.017	 รศ.นพ.ธนะรัตน์		บุญเรือง	 14

No.018	 พญ.ปริภา		เอี่ยมหฤท	 18

No.019	 นพ.	กิตติพิชญ์		บรรณางกูร	 30

No.021	 นพ.ทรงพล		ชวาลตันพิทักธ์		 	6

No.022	 ผศ.พญ.สุภาพร		โรยมณี			 22

No.024	 พลเรือตรีวิทยา		พรกิจประสาน		 	2

No.025	 นพ.วิทวัส	ตันตรัตน์นพงษ์	-	พญ.พรพรรณ	ศรีพรสวรรค์	 25

No.026	 นพ.สมบัติ		ตันโชติกุล	มอบให้	นพ.สันติ		โรจน์ศตพงศ์	เป็นที่ระลึก	 	2

No.027	 นพ.พงษ์ศักดิ์-คุณพนิดา-พญ.พรรณวดี-นพ.พีรภัทร์		ตันติพลับทอง	 	7

No.031	 นพ.เอกชัย-พญ.ณัฏฐิณี		ธรรมนิยม		 25

No.032	 นพ.เดชวิทย์	วรสายัณห์	บริจาคอุทิศส่วนกุศลให้พี่รหัส	S3525032	นพ.ธิติพงศ์	มณีวงศ์	 21
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้ประมูล รุ่น

No.033	 นพ.สืบวงศ์	จุฑาภิสิทธิ์		 16

No.042	 นพ.ปัญญา	สิทธิวรากุล	 20

No.044	 นพ.นพวิทย์	คณาวงศ์พัฒน์		 	8

No.046	 นศพ.รชต		เตียวสกุล	 นักศึกษาแพทย์

No.047	 ผศ.นพ.บุญชัย		หวังศุดิลก	 21

No.048	 รศ.พญ.มณฑิรา		ตัณฑนุช	 12

No.049	 พญ.สิริพร	กุลนิรันดร			 	6

No.050	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์	-	พญ.สุภาวดี	ราชบริรักษ์		 	7

No.051	 นพ.เดชวิทย์	วรสายัณห์			 21

	 (บริจาคเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์สายรหัส	นพ.อารักษ์	ทองปิยะภูมิ)	

No.052	 พญ.นาวาฬ	แลนิ	 21

No.053	 พญ.นิตย์ธิดา		บิลล่าเต๊ะ	 23

No.055	 พญ.จิรประภา		นาที	 21

No.058	 พญ.ฟ้าใส	ประเสริฐสรรพ์	 32

No.060	 นพ.วิทยา	เลิศวิริยะกุล	 21

No.064	 พญ.นฤมล	ลพานุสรณ์		 21

No.065	 นพ.	มานพ	จันทนพันธ์		 24

No.069	 พญ.อัญชลา	บัวทรัพย์		 13

No.070	 รศ.พญ.จารุรินทร์		ปิตานุพงศ์	 16

No.073	 นพ.สมเกียรติ		ตังพิทักษ์กุล		 16

No.079	 นพ.วงศกร		ลิ่มบุตร	 35

No.085	 นพ.บุญแสง	บุญอำานวยกิจ		 	6	

No.088	 นพ.กวีชัย		เลิศอัศวรัตน์			 	7
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้ประมูล รุ่น

No.090	 พญ.กอบกุล		ตั้งสินมั่นคง	 	9

No.091	 รศ.พญ.จิตเกษม	สุวรรณรัฐ	 13

No.092	 นพ.ทัศนัย		อชิรเสนา	 29

No.093	 นพ.สุขุม	ปานมั่น		 	2

No.094	 ผศ.พญ.ภัณฑิลา		รุจิโรจน์จินดากุล		 21

No.095	 ศ.นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	 	2

No.097	 รศ.พญ.รัตนา		ลีลาวัฒนา	 อาจารย์

No.098	 นพ.ปัณณวิชญ์	เบญจวลีย์มาศ	 18

No.099	 นพ.ประภาส	จิตตาศิรินุภัทร		 	7

No.100	 นพ.กำาพล	กาญจโนภาศ		 	6
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