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๑๐ ปี





	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 พระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ
	 ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่	๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๐	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	ในพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	มีพระธิดา	๒	พระองค์	คือ	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์	 และพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า 
อทิตยาทรกิติคุณ
	 พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง	 และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 ทรงก่อตั้งสถาบัน 
วิจัยจุฬาภรณ์	ขึ้นเมื่อวันที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๐	ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภา 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง	และศาสตราจารย์ประจำ 
ภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”
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	 เมื่อวันที่	๒๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	เวลา	๑๓	นาฬิกา 

๒๐	 นาที	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 

อัครราชกุมารี	เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี	มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ตำบลไทยบุรี	 อำเภอท่าศาลา	 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง	 “Oncology”	 หรือมะเร็งวิทยา	 

ตอนท่ี	๑	พระราชทานแก่นักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ประกอบด้วย 

นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 ชั้นปีที่	 ๒-๔	 นักศึกษาสำนักวิชา 

เภสัชศาสตร์	ช้ันปีท่ี	๓-๕	นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	ช้ันปีท่ี	๒-๔  

และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	 

ช้ันปีท่ี	๓	และ	๔	รวมท้ัง	คณาจารย์	บุคลากรทางการศึกษา	และผู้สนใจ	 

รวม	๙๘๐	คน	

 สำหรับหัวข้อเรื่อง	“Oncology”	หรือ	มะเร็งวิทยาเป็นวิชาหน่ึง 

ของแพทยศาสตร์	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับเนื้องอก	 มะเร็ง	 เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจในการเจริญ	 การวินิจฉัย	 การรักษา	 และการป้องกันมะเร็ง 

โดยวันนี้ทรงบรรยายเกี่ยวกับความหมายของมะเร็ง	 ลักษณะของ 

ก้อนเนื้องอกชนิดไม่ร้าย	และเนื้องอกชนิดร้าย	หรือมะเร็ง	กลไกของ 

เซลล์มะเร็ง	 ในการบุกรุกและการกระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ   

ในร่างกายโดยผ่านไปทางกระแสเลือดและระบบน้ำเหลือง	 ลักษณะ 

เฉพาะในการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและการเสริมสร้างส่วนปลาย 

ของดีเอ็นเอตลอดเวลา	 ซึ่งทำให้เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวอย่าง 

พระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 

อันเกี่ยวเนื่องกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ทรงปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวข้อเรื่อง “Oncology” หรือ มะเร็งวิทยา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ไม่หยุดยั้งทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ	 อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งระดับโมเลกุล	 โดยทรง 

ยกตัวอย่างประกอบตลอดการบรรยาย	 ซึ่งความรู้เกี่ยวกับ 

มะเร็งวิทยา	ท่ีนักศึกษาและคณาจารย์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ได้รับพระราชทานในครั้งนี้	 จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งต่อ 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในเวชปฏิบัติตลอดจนใช้ ใน 

การป้องกันโรคมะเร็ง

 โอกาสนี้	 ได้มีการจำหน่ายเครื่องประดับมุกและ 

บูราโน่จากประเทศอิตาลี	ในโครงการ	“ถักร้อย สร้อยรัก”	ที่ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี 

ทรงสละเวลาจากการปฏิบัติพระกรณียกิจมาทรงออกแบบ 

และประดิษฐ์ด้วยพระองค์เอง	 เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้	ณ	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	โดยมีผู้บริหาร	 

บุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในท้องถิ่น	 และ 

ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความสนใจและร่วม 

ทำบุญเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจาก งานผลิตและเผยแพร่	ส่วนประชาสัมพันธ์	
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ทรงปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “Oncology” ตอนที่ ๒ พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

	 เมื่อวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	เวลา	๑๓	นาฬิกา 

๓๙	 นาที	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 

อัครราชกุมารี	 เสด็จไปยังหอประชุมใหญ่	 อาคารไทยบุรี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ตำบลไทยบุรี	 อำเภอท่าศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ทรงปาฐกถาพิเศษ	 ในหัวข้อเรื่อง 

“Oncology” หรือมะเร็งวิทยา	ตอนท่ี	๒	พระราชทานแก่นักศึกษา 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

โดย	 ดร.กีร์รัตน์	 สงวนไทร	 รักษาการแทนอธิการบดี	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร	์ 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และ 

สาธารณสุขศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	 ตลอดจน 

ผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

เฝ้ารับเสด็จ	โดยมีนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์	ช้ันปีท่ี		๒-๔ 

นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	 ชั้นปีที่	 ๓-๕	 นักศึกษา 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	ช้ันปีท่ี	๒-๔	และนักศึกษาสำนักวิชา 

สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	ชั้นปีที่	๓	และ	๔	รวมทั้ง 

บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาในคร้ังน้ีด้วย

 สำหรับการปาฐกถาพิเศษวันนี้	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ทรงตอบคำถามนักศึกษา 

และทรงอธิบายถึงกลไกต่างๆ	 ในระดับโมเลกุลที่เป็นพื้นฐาน 

ในการทำ	ความเขา้ใจเกีย่วกบัการเกดิเซลลม์ะเรง็	ทฤษฎตีา่งๆ 

ที่สนับสนุนการเกิดมะเร็ง	 โดยเน้นเกี่ยวกับปัจจัยที่ควบคุม 

การเจริญเติบโตของเซลล์ชนิดต่างๆ	กลไกของสารก่อมะเร็ง  

ในการก่อให้เกิดมะเร็ง	 โดยแบ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ 

กลายพันธุ์ของยีน	และกลไกอื่นๆ	ที่ไม่ทำให้เกิดการกลายพันธ์ุ	 

ทั้งนี้ยังได้ทรงยกตัวอย่าง	 สารก่อมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการ 

กลายพันธุ์ของยีนที่สำคัญหลายชนิด	 เช่น	 สารที่เกิดจากการ 

รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์	 ปิ้งย่าง	 และมีรอยไหม้ 

ทำให้เกิดมะเร็งตับซึ่งความรู้เกี่ยวกับมะเร็งวิทยาที่นักศึกษา 

และคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทาน 

ในครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 

โรคมะเร็งในเวชปฏิบัติ	ตลอดจนใช้ในการป้องกันโรคมะเร็ง

	 โอกาสนี้	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์		 

อัครราชกุมารี	ทรงกู่เจิงพระราชทานแก่คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 รวมทั้งคณะแม่บ้าน 

เหล่าทัพ	 แม่บ้านตำรวจ	 ข้าราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

นครศรีธรรมราช	 ในเพลงเมฆตามพระจันทร์และเพลงระบำ 

เผ่าอี้สร้างความปลาบปลื้มและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ 

ด้านดนตรีเป็นอย่างมาก

ข้อมูลจาก	งานผลิตและเผยแพร่	ส่วนประชาสัมพันธ์	
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สารจาก 

นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ในโอกาสครบรอบ	๑๐	ปี	แห่งการก่อต้ังสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ซึ่งนับเป็นห้วงเวลาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของ 

ทางสำนักวิชา	 ทางสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทางสำนัก 

วิชาแพทยศาสตร์และขอให้การดำเนินงานของสำนักวิชาบรรลุตาม 

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้	 เป็นสถาบันผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

ที่มีความรู้ดีและมีคุณธรรมตามมาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา	 

มีความเป็นผู้นำ	มีจิตสำนึกสาธารณะ	สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อจบไปเป็นแพทย์ที่สามารถทำงานในชนบทได้อย่างมีความสุขและ 

เป็นที่พึ่งพาของชุมชนได้เป็นอย่างดี	 สมดังคติพจน์ของ	 สำนักวิชา 

แพทยศาสตร์ที่ว่า	“ความรู้ดี มีจรรยา เป็นที่พึ่งพาของชุมชน”

	 ท้ายที่สุดนี้	 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ทั้งหลายในสากลโลก	จงดลบันดาลให้คณาจารย์และบุคลากร	สำนักวิชา 

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ	สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุก 

ประการตลอดไป

ศาสตราจารย์	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
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สารจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งขึ้นจาก 

ความต้องการของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช	ภายใต้ความร่วมมือของโครงการ 

ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	 กระทรวงสาธารณสุขสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

โดยได้อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและการจัดต้ังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

เมื่อวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 และลงนามในข้อตกลงเรื่องความร่วมมือ 

ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธำรงธัญวงศ์				
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ในโอกาสครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 แห่งการก่อตั้งสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ทางมหาวิทยาลัย 

ขอแสดงความยินดีกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์และขอให้ 

การดำเนินงานของสำนักวิชาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว	้ 

“ผลิตแพทย์ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรมมีจิตสำนึกสาธารณะ 

สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของสังคมและชุมชน”	และ	“สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาแก่ชุมชนและท้องถิ่นภาคใต้ 

ตลอดจนเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ”	รวมท้ังมีความมุ่งม่ัน 

ในการผลิตบัณฑิตแพทย์	 ให้เป็นผู้ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 

รับผิดชอบ	ใฝ่รู้	มีการเรียนรู้	อย่างต่อเนื่อง	เป็นผู้ที่มีน้ำใจ 

มีสำนึกสาธารณะ	มีคุณธรรม

 ท้ายที่สุดนี้	 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 จงดลบันดาลประทานพรให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	 จงประสบแต ่

ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล	 ความเจริญสำเร็จในสิ่งอันพึง 

ปรารถนาทุกประการตลอดไป

ในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	 เมื่อ	 วันที่	 ๒๕	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 	 และพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	๒๕๔๙)	เมื่อวันที่	๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๐	

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
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สารจาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ในโอกาสครบรอบ	๑๐	ปี	แห่งการก่อต้ังสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นี้	 ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง	 ผมทราบดีว่าการดำเนินการในเรื่องต่างๆ 

ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องง่าย	 แต่ทุกท่านและผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย	 ก็สามารถปฏิบัติภารกิจของสำนักวิชาฯ	 ได้สำเร็จลุล่วงด้วย 

ความรับผิดชอบ	 มุ่งมั่น	 และทุ่มเทแรงกายแรงใจจนมาถึงวันนี้นับว่า 

เป็นภารกิจสำคัญท่ีน่าภาคภูมิใจย่ิง	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามารถผลิตแพทย์ที่ม ี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพแพทย์และประชาชนและ 

มีอัตลักษณ์พิเศษในการเป็นแพทย์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนสูง	ผมเชื่อว่า 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์จะสามารถพัฒนาทั้งบัณฑิตและผลงาน 

การวิจัยในระดับสูงต่อไป	 ให้เป็นท่ีรู้จักมิใช่เฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในภาคใต้และประเทศไทยเท่านั้นแต่ให้เป็นที่รู้จักในระดับเอเชียและ 

โลกด้วย

	 สุดท้ายนี้	ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ 

ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจงประสบ 

แต่ความสุข	ความเจริญ	และขอให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์เจริญก้าวหน้าและสามารถผลิตแพทย์คุณภาพตลอดไปครับ

อาจารย์	ดร.สุรินทร์		ไหมศรีกรด
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

8 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
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สารจาก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จอย่างดียิ่งของ 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 และสถาบันร่วมผลิตแพทย์โรงพยาบาลตรังและ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 ในการผลิตแพทย์ท่ีดีและเก่งเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช		จังหวัดตรัง	และจังหวัด 

ภูเก็ตและภาคใต้ตอนบนตลอดไป	และในโอกาสนี้	ขอขอบคุณคณาจารย์	 

แพทย์	นักศึกษาแพทย์ทุกคน	และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการร่วมกันปฏิบัต ิ

ภารกิจนี้	จนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 ณ	วโรกาสครบ	๑๐	ปี	ของการจัดทำโครงการนี้	ขออำนวยพรให้ 

คณาจารย์	แพทย์	นักศึกษาแพทย์ทุกคน	และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	จงประสบ 

ความสุข	ความเจริญ	และจงมีความก้าวหน้าในการทำงานตลอดไป	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ธีระยุทธ	กลิ่นสุคนธ์
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9



สารจาก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์

อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ได้ก่อต้ังมาครบ	๑๐	ปี	 

ในปี	พ.ศ.๒๕๕๙	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดี	มีจรรยา	เป็นที่พึ่งพาของชุมชน 

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์	โดยเฉพาะในภาคใต้	นับเป็นโรงเรียน 

แพทย์แห่งท่ีสองของภาคใต้ได้เปิดสอนนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑ 

จำนวน	 ๔๘	 คน	 โดยรับนักศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช	 จังหวัดตรัง 

	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์กิจประมุข	ตันตยาภรณ์
อดีตคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

และจังหวัดภูเก็ต	 เข้ามาศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข	 ด้วยความร่วมมือกับ 

โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ซึ่งโรงพยาบาลที่รับช่วยสอนในชั้นคลินิกตลอด	๓	ปี	แห่งละ	๒๔	คน

 ขอแสดงความยินดี	 และชื่นชนกับความเจริญก้าวหน้า 

ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ตลอดจน 

คณาจารย์	ผู้บริหาร	และบุคลากรทุกๆ	ท่าน	ท่ีได้ร่วมกันจัดต้ัง 

และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	นานัปการ	ต้ังแต่แรกเร่ิมท่ีไม่มีแม้แต่ 

ที่ทำงานของสำนักวิชา	ต้องอาศัยห้องเล็กๆ	ที่คับแคบภายใน 

ตึกอธิการบดี	 เพื่อเป็นท่ีทำงาน	 และต้องอาศัยเลขานุการของ 

ท่านรองอธิการบดี	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.ธีระยุทธ 

กลิ่นสุคนธ์	 ช่วยประสานงานติดต่องานต่างๆ	 จนกระทั่ง 

สามารถนำหลักสูตรผ่านการประเมินของแพทยสภา	 เมื่อวันท่ี	 

๗	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๐	และเร่ิมรับนักศึกษาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑ 

ท้ังน้ีต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์	 ดร.จรัส	 สุวรรณเวลา 

ศาสตราจารย์	 นพ.วิจารณ์	 พานิช	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 

ดร.สุพัทธ์	 พู่ผกา	 และคณะกรรมการแพทยสภา	 ตลอดจน 

บุคลากรทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุน	และให้ข้อแนะนำที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการเปิดดำเนินการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

จนกระทั่งสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์สู่สังคมได้สำเร็จรุ่นแรก 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	

 ในโอกาสนี้	 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน 

สากลโลกรวมท้ังพระบรมธาตุ	 โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มีสุขภาพสมบูรณ์	 ทั้งกายและใจ 

เพื่อร่วมกันพัฒนา	 และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สำนักวิชา 

แพทยศาสตร์	 ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกล้ำค่าเป็นที่ 

พึ่งพาของชุมชนไปชั่วกาลนาน

10 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สารจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร

อดีตคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๗

	 ในฐานะท่ีดิฉันเป็นอดีตคณบดีดูแลหลักสูตรและการบริหารสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์ในช่วงเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๑	 ถึงเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๗	 ดิฉันรู้สึก 

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสวางรากฐานและบริหารหลักสูตรของโรงเรียน 

แพทย์แห่งใหม่น้ีและได้มีโอกาสร่วมทำงานกับบุคลากรทุกระดับท้ังของสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ	 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นที่ทราบ 

กันดีอยู่แล้วว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยร่วมมือ 

กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศูนย์ตรังและโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต	ซึ่งสำนักวิชาได้รับความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	วศินานุกร
อดีตคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 ส่ิงซ่ึงขาดไม่ได้ท่ีจะต้องบันทึกในหนังสืออนุสรณ์	 ๑๐	 ปีน้ี 

คือผู้ที่คิดริเริ่มก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์จนสำเร็จคือ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.ธีระยุทธ	 กลิ่นสุคนธ์	 และต่อมา 

รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์กิจประมุข	 ตันตยาภรณ์	 ได้เข้ามา 

บริหารสานต่อในฐานะคณบดีก่อต้ังของเรา	 รวมท้ังศาสตราจารย์ 

กิตติคุณ	นายแพทย์วราวุธ	สุมาวงศ์	ซึ่งได้ให้คำแนะนำตั้งแต่ 

การเริ่มจัดทำหลักสูตรชั้นคลินิกและได้อุปการะเอกสารต่างๆ	 

เพื่อให้สำนักวิชาของเราได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์แห่งน้ีสามารถดำเนินการด้วย 

คุณภาพท่ีดีเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์อื่นๆ	เพราะความเอ้ือเฟ้ือ 

และสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ	 โดยเฉพาะคณะ 

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า	 ที่ได ้

เอ้ือเฟ้ือในการอนุญาตให้อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์มาช่วยสอน 

นักศึกษาแพทย์	 และให้โอกาสแก่อาจารย์แพทย์ใหม่ของเรา 

ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

	 ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทั้งสาขาปรีคลินิก 

และคลินิกรวมทั้งอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น 

คลินิกทั้งสองแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละกำลังกายและ 

กำลังใจมาร่วมดูแลให้หลักสูตรของเราดำเนินการไปได้ด้วยด ี

อย่างมีคุณภาพ

 บุคคลกลุ่มสุดท้ายที่จำเป็นต้องกล่าวถึงคือนักศึกษา 

แพทย์ทุกคนท่ีเลือกมาเรียนท่ีสำนักวิชาแพทย์ของเรา	 ถ้าขาด 

นักศึกษาแพทย์คงจะไม่มีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	และอาจารย์ 

ทุกท่านคงไม่มีโอกาสได้มาทำงาน	 ณ	 ที่นี้	 	 เมื่อสำนักวิชานี ้

ได้มีการลงเสาเข็มก่ออิฐฉาบปูนมาจนถึงปัจจุบันนี้	ในอนาคต 

คงจะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ใหม่และศิษย์เก่าที่จะเข้ามา 

ช่วยกันต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังนี้ให้ใหญ่โตแข็งแรงขึ้นและ 

คงอยู่อย่างสง่างามมีมาตรฐานและคุณภาพต่อไป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 11



สารจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์

	 ในโอกาสท่ีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ครบรอบ	๑๐	ปี 

แห่งการก่อตั้ง		ดิฉันในฐานะอดีตรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		ในช่วงวันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	วันที่	๓๐ 

มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดี 

กับสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์	ดร.อมรา	ช้างทรัพย์
อดีตรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ม.วลัยลักษณ์

	 ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องหลายประการ	อาทิเช่น	เปิดรับ 

นักศึกษาแพทย์มาแล้วจำนวน	 ๙	 รุ่น	 และมีบัณฑิตแพทย์ท่ีสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมแล้วจำนวน	 ๒	 รุ่น	 รวมท้ังบัณฑิต 

และนักศึกษาแพทย์ยังสร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ	อีกมากมาย	นอกจากน้ีสำนักวิชาโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์		การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยพัฒนางานวิจัยของสำนักวิชาให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนอีกทางหน่ึง

	 ท้ายท่ีสุดน้ี	ดิฉันขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย	พระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก 

โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่า	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ทุกท่าน	 ประสบความสำเร็จ 

มีความก้าวหน้า	สถิตย์สถาพร	จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองย่ิงๆ	ข้ึนไป

ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สารจาก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 กระผมในนามตัวแทนของโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต	ขอแสดง 

ความยินดีท่ีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยลักษณ์ครบรอบ	๑๐	ปี	 

เมื่อวันท่ี	๑๑	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		และขอขอบคุณสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีให้เกียรติและความไว้วางใจ	 รพศ.วชิระภูเก็ต 

เป็นโรงพยาบาลที่สอนและฝึกนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่	 ๔	 -	 ๖  

ซึ่งขณะนี้ได้จบการศึกษาเป็นแพทย์มาแล้ว	 ๓	 รุ่น	 และจากการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและเจตนคติในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดี	

น่าชื่นชมอย่างย่ิง	

 ท้ายสุดนี้	 ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 

โปรดดลบันดาลให้คณาจารย์ทุกท่าน	 ประสบแต่ความเจริญ	 โชคดี	 

ตลอดไป	

นายแพทย์เจษฎา	จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 13



สารจาก

ผู้อำนวยการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 เนื่องในโอกาสครบรอบ	๑๐	ปี	ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 ได้ฐานะ 

สถาบันผลิตแพทย์ร่วม	 ขอแสดงความยินดีท่ีได้ดำเนินการจัดการเรียนสอนให้กับ 

นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีการศึกษา	 ๒๕๕๑	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 ได้มีบัณฑิต 

แพทย์ท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วกลับไปปฏิบัติงานในชนบทแล้วจำนวน	๓	รุ่น

	 ตลอดการดำเนินงานต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบันในการผลิตแพทย์ให้ได้ 

มาตรฐาน	 มีคุณภาพและสามารถไปปฏิบัติงาน	 ในท้องถ่ินชนบทได้อย่างมีความสุข	 

	นายแพทย์จิรเดช	ปัญญาสุทธิกิจ
รักษาการผู้อำนวยการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 โดยบุคลากร	 ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 บุคลากรทุกระดับต่างทุ่มเท 

กำลังกาย	 กำลังแรงใจในการทำงาน	 ‘สร้างคนให้เป็นหมอ’	 ท่ามกลางความขาดแคลนและต้องเร่ิมต้นกับส่ิงใหม่ๆ	 ซ่ึงก็มีปัญหา 

และอุปสรรคอยู่พอสมควร	 แต่ก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดี	 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกๆ	 ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนอย่างหนัก	 ประพฤติตัว  

ทำงานเพื่อส่วนรวม	เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับสังคมและเพื่อชื่อเสียงของสถาบัน

 ในโอกาสอันเป็นมงคลน้ี	 คณะผู้บริหาร	 อาจารย์แพทย์	 เจ้าหน้าท่ีของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ขอแสดงความชื่นชมในผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึน	 และขออวยพรให้การดำเนินการในภายภาคหน้าของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สารจาก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ในโอกาสที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ได้ก่อต้ังมาครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 ในวันท่ี	 ๑๑	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๙	 ดิฉัน	 

พญ.จิรวรรณ		อารยะพงษ์		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง	ในฐานะสถาบันคู่ 

ความร่วมมือในการผลิตแพทย์	 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับ 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 ขอแสดงความชื่นชม	 ยินดีมายัง	 คณะผู้บริหาร 

บุคลากร	 นักศึกษาแพทย์ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 จนประสบความสำเร็จในการเป็น 

สถาบันผลิตแพทย์		 ท่ีมีความมุ่งม่ันในการผลิตแพทย์	ท่ีมีความรู้	มีคุณธรรม 

และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	 อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของ 

ประชาชน	 เป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์	 

และสาธารณสุขของประเทศ		

	 และในโอกาสอันเป็นมงคลน้ีดิฉันขอส่งความปรารถนาดี	 

และอำนวยพร	ให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ก้าวเดินไปข้างหน้าสามารถฟันฝ่าอุปสรรค	 ปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนต้ังรับกับการ 

เปล่ียนแปลงในทุกๆ	ด้าน		และเติบโตเป็นสถาบันผลิตแพทย์ช้ันนำ	ในระดับ 

ประเทศและภูมิภาคอาเซียนในโอกาสต่อไป

แพทย์หญิงจิรวรรณ		อารยะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง
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สารจาก

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง

     กว่า	 ๑๐	 ปี	 ท่ีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก่อต้ังข้ึนมา 
ด้วยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข	โดยมุ่งหวัง 

ท่ีจะให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นโรงเรียนแพทย์ท่ีผลิตแพทย์เพื่อเพ่ิมแพทย์ให้ 

กับประชากรในพ้ืนท่ีและเป็นสถาบันทางการแพทย์ช้ันนำท่ีให้บริการประชาชน 

ในเขตภาคใต้ตอนบน		

แพทย์หญิงสุวิมล	ล้วนเส้ง
ผู้อำนวยการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง

	 ในฐานะคณะแพทย์ใหม่ในประเทศไทย	เส้นทางของ 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ได้พบกับปัญหาและอุปสรรคมามากมาย 

แต่ด้วยความต้ังใจและภาวะผู้นำของผู้บริหารรวมถึงศักยภาพ 

ของบุคลากร	 ท่ีมีความมุ่งม่ัน	 จึงทำให้ปัจจุบัน	 	 มีบัณฑิตแพทย์ 

ท่ีจบการศึกษา	จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ไปแล้วถึง	 ๓	 รุ่น	 ได้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของประชาชน 

สร้างคุณภาพชีวิต	 ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี	 ด้วยคติพจน์ท่ีว่าเป็น 

แพทย์ท่ีความรู้ดี	มีจรรยา	เป็นท่ีพ่ึงพาของชุมชน	สมดังเจตจำนง 

ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์		และถือเป็นความสำเร็จท่ีน่าชื่นชม 

และภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง

	 และในโอกาสท่ีสำนักวิชาแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ได้ก่อตั้งมาครบ	 ๑๐	 ปีนั้น	 ในนามของ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง	 ซึ่งเป็น 

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข	 

ขอเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้	 สำนักวิชาแพทยศาสตร	์ 

ก้าวต่อไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้	และพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างไม่หยุดย้ัง 

ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ	 

ให้กับประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 ซ่ึงจะเป็น 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสำคัญในการพัฒนาชาติและสมดัง	 พระราชดำรัสของ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก 

ความว่า	 “True success is not the learning, but in its 

application to the benefit of mankind”	ความสำเร็จท่ีแท้จริง 

ของการศึกษาอยู่ท่ีการนำประโยชน์ไปใช้ต่อมวลมนุษยชาติ
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 ในโอกาสที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มีอายุครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 นี้	 กระผมในนามของบุคลากร 

ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ขอแสดงความยินดีกับ 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 

ศิษย์เก่า	 และศิษย์ปัจจุบัน	 ในการเชิดชูเกียรติคุณของบูรพคณาจารย์	 ผู้ก่อต้ัง 

และแผ้วทางสร้างเสริม	ให้สำนักวิชาฯ	เจริญก้าวหน้ามาครบ	๑๐	ปี	และได้ผลิต 

บัณฑิตศิษย์เก่าไปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้จำนวนหน่ึงแล้ว	 ท้ังยังเป็น 

สารจาก

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์	ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์		เพชรช่วย
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

	 แม้ว่า	๑๐	ปีอาจเทียบได้กับเด็กวัยปฐมแต่อีกไม่นาน 

ก็จะเข้าสู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวในท่ีสุดเราก็อาจเทียบได้ว่า	๑๐	ปีน้ี	 

เราได้พัฒนาเป็นเด็กท่ีแข็งแรงพร้อมท่ีเจริญเติบโตเป็น 

ผู้ใหญ่ท่ีแข็งแรง	 ข้ึนในอนาคตสำนักวิชาฯ	 ได้มีการพัฒนาและ 

เตรียมพร้อมท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตท่ีจะเกิดข้ึนในไม่ช้า 

ไม่ว่าการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา	 (ปริญญาโทและเอก) 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ทางวิชาการ	 รวมท้ังการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพบุคคลากร 

เพ่ือเตรียมรับการขยายฐานการศึกษารวมถึงจำนวนนักเรียน 

ท่ีมากข้ึนอีกท้ังการเ ช่ือมโยงไปสู่การเปิดโรงพยาบาล 

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอีกไม่ช้าน้ี

 กระผมในนามของบุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผมขอขอบคุณผู้มีพระคุณต่อสำนัก 

วิชาฯ	ทุกท่าน	ทีมคณะผู้จัดงาน	และหวังว่าหนังสือท่ีระลึกเล่มน้ี 

จะเป็นเอกสารท่ีมีประโยชน์และคุณค่าโดยเฉพาะทางด้านข้อมูล 

และด้านจิตใจต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน

	 ท้ายท่ีสุดน้ีกระผมและคณาจารย์รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของ 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ขอปวารณาตน 

ท่ีจะเป็นส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังด้านความรู้ 

จริยธรรมและคุณธรรมเพ่ือรับใช้ประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

และพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ 

บรรลุเป้าหมายสืบไป

ท่ีชื่นชมจากผู้มีโอกาสได้รับการดูแลจากศิษย์แพทย์วลัยลักษณ์	 ว่าเป็นแพทย์ผู้มีความ	 “อ่อนน้อมถ่อมตน”	 อันเป็นคุณลักษณะเด่น 

ของบัณฑิตแพทย์จากสถาบันแห่งน้ี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
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เรื่องเล่า

ชาวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสาธารณะ

อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 เมื่อ	๓๐		ปีท่ีแล้ว	หลังการเปิดใช้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 

ด้วยความคิดและความต้องการจะพัฒนาบ้านเกิดของชาวนครศรีธรรมราช 

จึงมีการรวมตัวกันของข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	ในจังหวัด	ได้แสดงความจำนง 

ไปยังผู้บริหารและรัฐบาลเพื่อขอจัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึนในจังหวัดน้ี	 แรกเร่ิมมีแนวคิด 

ท่ีจะต้ังมหาวิทยาลัย	 “ศรีธรรมาโศกราช”	 โดยรวมวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเข้าด้วยกัน

	 ในท่ีสุดจากการร่วมมือของภาคประชาชนนำโดย 

คุณวัชรา	 หงส์ประภัสร์	 นพ.บัญชา	พงษ์พานิช	 นักการเมือง 

ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน	 ชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนก็ 

ประสบความสำเร็จเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ทรงพระราชทานสร้อยพระนาม 

มาเป็นชื่อ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”	ท่ีอำเภอท่าศาลา

 เมื่อแรกเร่ิมเปิดมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการเปิดสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์	แต่เนื่องจากความขาดแคลนแพทย์ใน	๗	จังหวัด 

ในเขตภาคใต้ตอนบนถึง	๘๐๐	ตำแหน่ง	 จึงได้มีแนวคิดท่ีจะเปิด 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 ข้ึนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้ 

ประชาชนได้รับบริการได้ท่ัวถึงท้ังในระดับปฐมภูมิและระดับ 

ทุติยภูมิ	 โดยการนำของท่านอธิการบดี	 ศ.ดร.สุพัทธ์	 ภู่ผกา	 

และนายกสภามหาวิทยาลัย	 ศ.นพ.จรัส	 สุวรรณเวลา  

ศ.ดร.ธีรยุทธ์	 กล่ินสุคนธ์	 และร่วมด้วย	 คุณวัชรา	หงส์ประภัสร์	 

คุณหญิงสุพัตรา	 มาศดิตถ์	 คุณประยงค์	 รณรงค์	 ผู้นำท้องถ่ิน 

เขตท่าศาลา	 ท่านอื่นๆ	 อีกหลายท่าน	 ได้ให้การสนับสนุน 

อย่างเต็มท่ี

 ทางมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณ	ดร.ธีรยุทธ์	กล่ินสุคนธ์	และกระผมนายแพทย์ยุทธนา 

ศิลปรัสมี	 ติดต่อกับทางทบวงมหาวิทยาลัย	 และ	 กสพท. 

เพื่อจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์ 

จนเป็นผลสำเร็จ				

	 ในระยะต่อมาได้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้หารือและ 

ทำบันทึกช่วยจำ	 (MOU)	 กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือทำหลักสูตรและการเรียนการสอนร่วมกันในระดับช้ัน 

เตรียมแพทย์และปรีคลินิก	จะมีการเรียนการสอนที่สำนักวิชา 

18 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ส่วนระดับชั้นคลินิก 

นักศึกษาแพทย์คร่ึงหน่ึงจะได้รับการฝึกท่ีศูนย์แพทยศาสตร 

ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง	และอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับ 

การฝึกท่ีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	

 แนวคิดในการเปิดสำนักวิชาแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์น้ัน	 ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 

แต่ขัดสนเรื่องเงินผ่านการคัดเลือกและสนับสนุนทุนการเรียน 

โดยชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี	 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 

ภาคใต้ตอนบน	ได้แก่	ชุมพร	สุราษฏร์ธานี	นครศรีธรรมราช	พัทลุง  

ตรัง	 กระบ่ี	 พังงา	 ภูเก็ต	 และระนอง	 ได้มีโอกาสเรียนใกล้บ้าน	 

เรียนรู้บริบทของผู้ป่วยในพื้นที่ของตนเอง	 มีความผูกพันกับ 

ท้องถิ่น	 และคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วคุณหมอเหล่านี้ 

จะอยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลจังหวัด	และ 

โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธาณสุขในพ้ืนท่ีได้อย่างมี 

ความสุข	 และช่วยประชาชนในพื้นที่พัฒนาบ้านเกิดได้อย่าง 

ย่ังยืน

 แนวคิดท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงคือ	การเกิดข้ึนและดำรง 

อยู่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 คือ 

การสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ายสุขภาพ	 ระหว่างหน่วยงาน 

ภาคสุขภาพต่างๆ	ท้ังในกระทรวงสาธาณสุข	และกระทรวงอื่นๆ	 

รวมท้ังภาคประชาสังคม	 โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน 

ซ่ึงกันและกันในการพัฒนาระบบสุขภาพ	 เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ 

สุขภาพของประชาชนโดยรวมดีข้ึน	โดยใช้งบประมาณท่ีเหมาะสม 

และคุ้มค่า	 แม้ในบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจต้องลงทุนและ 

ผลตอบแทนอาจไม่ได้รับตามความคาดหมายในรูปตัวเงิน	 

แต่ผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนดีข้ึน	 ก็นับว่าเป็นผลกำไร 

โดยรวมของประเทศชาติท่ีคุ้มค่า

	 ในระยะแรกท่ีเปิดดำเนินการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ได้เรียนเชิญท่าน	 รศ.นพ.กิจประมุข 

ตันตยาภรณ์	มารับตำแหน่งคณบดีท่านแรก	 ท่านได้วางระบบและ 

บริหารจัดการเรื่องหลักสูตรไว้อย่างดี	 สอดคล้องกับแนวคิด 

ที่จะผลิตแพทย์เพื่อชุมชน	 ต่อมาท่าน	 ผศ.พญ.มยุรี	 วศินานุกร 

ได้เข้ามารับช่วงต่อเป็นคณบดีท่านที่สอง	 และได้ร่วมวางแผน 

พัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในปัจจุบัน 

คณบดีคือ	 ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์	 เพชรช่วย	 ได้ดำเนินการต่อมา 

ได้เป็นอย่างดี

	 ส่ิงท่ีประสงค์จะฝากไว้กับอาจารย์และนักศึกษา 

แพทย์รุ่นหลังคือ	 ขอให้ทำเพื่อสังคมป็นหลักก่อนท่ีจะคำนึงถึง 

ตนเอง	 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาท่ีให้ไว้กับ 

แพทย์ท้ังมวลการดำรงตนขอให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม	 

มีความเคารพให้เกียรติกัน	ท้ังรุ่นพ่ี	รุ่นน้อง	และเพื่อนร่วมวิชาชีพ	 

อยากให้ทุกคนในสำนักวิชาแพทยศาสตร์แห่งน้ีได้ระลึกถึง 

ประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีได้ร่วมแรง 

ร่วมใจกันผลักดันให้เกิดสำนักวิชาแพทยศาสตร์	และโรงพยาบาล 

แห่งน้ีข้ึนเพื่อประโยชน์ท้ังการเรียนการสอน	การวิจัย	และบริการ 

ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและในภาคใต้ต่อไป
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	 ผมขอแสดงความยินดีในการท่ีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	ก่อตั้งมาจะครบ	๑๐	ปีในอีกไม่กี่วันนี้	ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

อันอยู่ในระหว่างเวลาแรกเริ่มของการก่อตั้ง	ผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ 

นักศึกษา	 ได้ทุ่มเทกำลังกาย	 กำลังสติปัญญา	 ด้วยจิตสำนึกสาธารณะ	 ทำให้ 

สำนักวิชาน้ีมีความเจริญเติบโตในลักษณะก้าวกระโดดใน 

ทางที่ดีมีผลดังที่ปรากฏแก่ท่านผู้มีเกียรติขณะนี้	ในภาคการให้ 

การศึกษาอบรม	 คณาจารย์ของสำนักวิชานี้ได้	 เอาใจใส่ 

ประสิทธิประสาธน์ความรู้แก่นักศึกษาอย่างถ่ีถ้วน	 รอบรู้	 ลึกซ้ึง 

ในวิชาการท่ีกำหนดไว้อย่างจริงจัง	 และนักศึกษาก็เต็มใจรับไว้ซ่ึง 

วิชาการน้ัน	ยอมทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอย่างหนัก	ท้ังใน 

การศึกษาหาความรู้จากตำราด้วยการอ่าน	ค้นคว้า	และในการศึกษา 

หาความเช่ียวชาญด้วยการฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงๆ	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี	 

จำเป็นอย่างย่ิงสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์	ด้วยเหตุว่าในการ 

ปฏิบัติงานจริงน้ัน	 ต้องประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์อย่างมี 

ความเชื่อมั่นตนเองสูงสุด		โดยตัดสินใจอย่างไม่ลังเล	เนื่องจาก 

บางเหตุการณ์ไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไข	

 ๑๐	 ปีของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาช้ันแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว 

๙	 รุ่น/ปีๆ	 ละ	 ๔๘	 คน	 สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรไปแล้ว	๓	รุ่น/ปี	โดยบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาทุกคน	 

กล่าวได้ว่ามีผล	 การศึกษาดีและมีความรู้ดีจริงตามท่ีปรากฏผล 

การศึกษาน้ัน	 ท้ังน้ี	ปรากฏผลการศึกษาว่าบัณฑิตแพทย์ท่ีสำเร็จ 

ไป	๓	รุ่น/ปีน้ันได้รับเกียรตินิยมอันดับ	๑	และอันดับ	๒	รวมคิดเป็น 

ร้อยละ	 ๕๕.๕	 ซึ่งนับว่ามีจำนวนสูงมากอันเป็นเครื่องแสดงว่า	 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สัมฤทธ์ิผล 

ตามจุดมุ่งหมายและแผนงานท่ีวางไว้	 และจากผลการเรียนของ 

บัณฑิต	ท่ีสำเร็จการศึกษาไป	๓	รุ่น/ปี	มีผลการศึกษาใกล้เคียงกัน 

ทั้ง	 ๓	 รุ่น/ปี	 แสดงว่าการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ 

อนึ่งการที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ให้การศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวประกอบกับการท่ีอาจารย์แพทย์ได้ 

ปลูกฝังให้นักศึกษา	 เป็นคนท่ีเสียสละเพื่อผู้อื่น	 มีเมตตาเป็นนิสัย	 

รักในวิชาชีพ	 และถือเอาการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นภารกิจ 

สำคัญ	ยึดถือดำเนินชีวิตตามครรลองที่ถูกต้องดีงาม		มีความ 

อุตสาหะวิริยะและใช้ความพยายามเข้าสู่สัมมาทิฏฐิความรู้ 

ความเข้าใจอันถูกต้องของวิชาแพทยศาสตร์	 เพื่อผลสำเร็จในการ 

เอาชนะปัญหาโรคภัยของร่างกายและชีวิตเพื่อจุดมุ่งหมายและ 

อุดมคติของความมีสุขภาพดีกันโดยท่ัวไปเป็นส่ิงน่าชื่นชม																																																																														

	 ขอขอบคุณ	ผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี	และนักศึกษา 

ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ท่ีได้สามัคคีสร้างสรรค์	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	จนได้ผลตลอดจน	ความศรัทธาของผู้คนเช่นท่ีปรากฏ 

อยู่ขณะน้ี		 	 	 	 	 	

	 ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย	 บารมีพระบรมธาตุ 

แห่งเมืองนครศรีธรรมราช	และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย	ดลบันดาล 

ให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ผู้บริหาร	

คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษาแห่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ	 ขึ้น 

ประสบแต่ส่ิงท่ีดีงามและพึงปรารถนา	 ตลอดจนความสุข	 สมกับ 

ท่ีได้ประกอบคุณความดีมาจงทุกประการ

เรื่องเล่าจาก

ประธานกรรมการรณรงค์เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวัชรา หงส์ประภัศร

อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานกรรมการรณรงค์เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทเรียนชีวิตการทำงาน

ในรั้วสองมหาวิทยาลัย: มอ. และ มวล.

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล

	 ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้โอกาสผมมาร่วมทำงาน 

ที่	 มวล.	 หลังเกษียณอายุราชการจาก	 มอ.	 โดยเฉพาะ	 ผศ.พญ.มยุรี	 วศินานุกร 

รศ.ดร.สุทธินี	ภูวนาถ	และศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.ธีระยุทธ	กล่ินสุคนธ์	

	 ผมได้มาเร่ิมปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้เกษียณอายุ	 

ปฏิบัติงานประจำท่ี	 มวล.	 ต้ังแต่วันท่ี	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๔	 โดย 

สัญญาจ้างการทำงานเป็นเวลา	 ๑	 ปี	 หลังจากนั้นจึงมีการต่อ 

อายุสัญญาเป็นระยะๆ	จนถึงปัจจุบัน

	 ส่ิงท่ีผมรู้สึกประทับใจสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มวล.	 

มากท่ีสุดคือ	ความอบอุ่นในการทำงานและอยู่ร่วมกันเสมือนหน่ึง 

เป็นคนใน	“ครอบครัวเดียวกัน” ทุกคนมีความมุ่งม่ันในการทำงาน 

เพื่อผลักดันให้สำนักวิชาฯ	 ใหม่ของเราเดินหน้าไปได้อย่างดีท่ีสุด 

ภายใต้ข้อจำกัดท้ังจำนวนอาจารย์	(Man)	และงบประมาณ	(Money) 

รวมทั้งการบริหารจัดการ	 (Management)	 โดยเฉพาะด้าน 

จำนวนบุคลากรและงบประมาณ	แต่ด้วยความมุ่งม่ัน	 ทุ่มเทและ 

ความพยายามของท่านอดีตคณบดี	คือ	ผศ.พญ.มยุรี	วศินานุกร 

เราจึงผ่านมรสุมลูกแล้วลูกเล่ามาได้และสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี 

คุณภาพออกมาได้	

	 ท่ี	 มวล.	 ผมได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบทำงาน 

ท้ังด้านการเรียนการสอน	 และงานอื่นๆ	 เช่น	 ประธานฝ่ายวิจัย 

และบริการวิชาการ	 หัวหน้าโครงการจัดต้ังสถานวิจัยวิทยาการ 

สุขภาพ	 และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ของ	มวล.	ต่อจากท่าน	ศ.ดร.วรนันท์	ศุภพิพัฒน์	ซ่ึงได้เกษียณอายุ	 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

 ผมเร่ิมงานสอนวิชาเภสัชวิทยาแก่	นศพ.	รุ่นท่ี	๑	ในฐานะ 

ของอาจารย์พิเศษก่อนมาเร่ิมบรรจุเป็นอาจารย์ประจำแต่ความรู้สึก 

ในวันแรกท่ีได้พบ	นศพ.	รุ่นท่ี	๒	ในฐานะอาจารย์ประจำเปรียบเสมือน 

“พ่อ”	 ได้กลับมาพบ	 “ลูก”	 ซึ่งเป็นความปิติยินดีด้วยกัน 

ท้ังสองฝ่าย	 และมีความสนิทสนมกับนักศึกษาเสมือนหน่ึงคนใน 

ครอบครัวเดียวกันเสมอมา	ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสติดต่อและนำ 

นศพ.	ไปศึกษาดูงานท่ี	National	University	of	Singapore	(NUS),	 

Duke	 NUS,	 University	 of	 Malaya	 และ	 University	 of	 

Hong	Kong	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ถึง	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซ่ึงทำให้ได้เห็น 

ถึงการจัดระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยช้ันนำระดับโลก 

และได้นำมาประยุกต์ใช้ต่อมา	 นอกจากนี้ยังได้ติดต่อทำความ 

ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ่นและ 

ประเทศจีนจนมีการลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	 ระหว่าง	 มวล.	 

กับ	 Toho	University	 ในวันที่	๒๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕ 

โดยมีระยะเวลาของความร่วมมือ	๓	 ปี	และได้ทำการลงนามต่อ 

อายุสัญญาความร่วมมือต่อไปอีก	๕	ปี	ต้ังแต่วันท่ี	๒๔	กรกฎาคม 

๒๕๕๘		และได้ทำ	MOU	กับ	Kunming	Medical	University 

โดยลงนามเมื่อ	๒๓	 กันยายน	๒๕๕๗	ระยะเวลา	๕	 ปี	 ซ่ึงจาก 

MOU	 ท้ัง	๒	 ฉบับ	 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้ไปศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยเหล่าน้ีอย่างต่อเนื่องทุกปี	 ถึงแม้เป็นเวลาเพียง 

๒	สัปดาห์	แต่เป็น	๒	สัปดาห์ท่ีจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป	
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วันที่อาจารย์ทุกคนมีความสุขที่สุด

คือวันที่ ได้เห็นลูกศิษย์จบ

เป็นบัณฑิตแพทย์ออกไปดูแลผู้ป่วย

ในชุมชน    

	 ในส่วนของเพื่อนร่วมงานท้ังในสายวิชาการและสาย 

สนับสนุน	วิชาการพบว่าทุกคนที่นี่มีความเอื้ออาทร	ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจโดยตลอด	 ผมจึงมีความรู้สึกที่ดี 

ต่อทุกๆ	คน

	 ในด้านการทำงานเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัยน้ัน 

เป็นการทำงานปิดทองหลังพระต่อจากท่ีท่าน	ศ.ดร.วรนันท์	ศุภพิพัฒน์	 

ได้ดำเนินการไว้	 ท้ังการบริหารสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพและ 

การเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	มวล. 

ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่มีใครเห็นถึงความยากลำบากของคนทำงาน 

เหล่าน้ี	 ยกเว้นคนท่ีรับผิดชอบในตำแหน่งเหล่าน้ีเท่าน้ัน	 แต่ก็ได้ 

พยายามวางพ้ืนฐานเพื่อให้ผู้ท่ีจะมารับงานน้ีต่อไป	 เพื่อพัฒนา 

ให้มวล.	ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

 ย้อนกลับไปในอดีต	เมื่อวันท่ี	๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๒๐ 

ผมได้ไปเร่ิมต้นการทำงานคร้ังแรกในชีวิตท่ีมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	 ซ่ึงมีอาจารย์ประจำอยู่เพียง	 ๓	 คน	 แต่ก็ได้รับ 

ความช่วยเหลือจากคณาจารย์พิเศษจากคณะแพทยศาสตร์	 

ศิริราชพยาบาล		(รศ.ดร.พญ.กาญจนา	เกษสะอาด	รศ.พญ.ขวัญฤดี	 

เดชาติวงศ์	ณ	อยุธยา	และ	ศ.เกียรติคุณ	บุญเจือ	 ธรณินทร์)	 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (รศ.ดร.ชัยชาญ	 แสงดี)	 ไปช่วยสอน 

และให้คำแนะนำ	 ต่อมาจึงมีการรับอาจารย์เพ่ิมมากข้ึนกว่า	 ๑๐	 คน 

ผมได้มีโอกาสเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาเภสัชวิทยา	และทำหน้าท่ีประธานหลักสูตรมาตลอดจนถึงปี 

พ.ศ.	๒๕๕๓	ซ่ึงการท่ีมีบัณฑิตศึกษาได้ช่วยพัฒนางานวิจัยของ 

สำนักวิชาอย่างมาก	ดังน้ัน	หาก	มวล.	สามารถผลักดันหลักสูตร 

ปริญญาโท/เอกได้	 จะทำให้มีผลงานวิชาการที่มีคุณค่าออกมา 

มากข้ึน

 ในด้านการทำงานเพื่อส่วนรวมได้ร่วมผลักดันให้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิด	Nursery	เพื่อรองรับบุตร	ธิดา 
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ของบุคลากรและได้เป็นผู้ดูแล	 Nursery	 ติดต่อมาเป็นเวลา 

ประมาณ	๕	 ปี	 ก่อนที่จะมอบภาระไปให้คณะพยาบาลเข้ามา 

ดูแลแทน

	 นอกจากน้ียังได้ผลักดันให้เ กิดโรงเ รียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลาฯ	 ผ่านรองอธิการบดี	 (รศ.นพ.วรัญ 

ตันชัยสวัสดิ์)	 ซึ่งต่อมาตั้งชื่อเป็นโรงเรียน	 มอ.วิทยานุสรณ	์ 

และเป็นโรงเรียนระดับมัธยมท่ีมีชื่อเสียงมากในปัจจุบัน	หาก	มวล.	 

จะนำแนวความคิดน้ี	 มาใช้เพื่อ	 ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อ 

ป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยฯ	 ได้ก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาการรับสมัคร 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืนต่อไป

 สรุปบทเรียนจากการทำงานท้ัง ๒ มหาวิทยาลัย คือ 

	 ๑.	 “บุคลากรในองค์กรต้องมีใจรัก	 ผูกพัน	 ทุ่มเทให้แก่ 

	 	 องค์กร	จึงจะทำให้องค์กรนั้นเจริญก้าวหน้า”

	 ๒.	 “นกไม่มีขน	คนไม่มีเพื่อน	(ที่ดี)	บินสูงไม่ได้”	ดังนั้นเรา 

	 	 ควรผูกมิตรกับพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ

	 ๓.	 นักบริหารต้องมีธรรมาภิบาล	 มีจรรยาบรรณ	และต้อง 

	 	 รักษาศีล	(อย่างน้อยศีล	๕)	

	 สุดท้ายน้ี	 ผมขอฝากสำนักวิชาฯ	 ไว้กับน้องๆ	 ซ่ึงเป็น 

คลื่นลูกใหม่ท่ีจะช่วยกันก่ออิฐ	 สร้างสำนักวิชาของเราให้เข้มแข็ง 

ย่ิงๆ	ข้ึนไป	และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเต็มท่ีต่อไป

 ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกๆ	ท่านที่ทำให้ผม 

ได้รับโอกาสสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อทั้งสองสถาบันและ 

ขออภัยหากได้กระทำการใดๆ	 ที่อาจกระทบกับความรู้สึก 

ของท่าน	ทั้งโดยกายวาจา	และใจ		ขอให้พระคุ้มครอง......... 

สวัสดีครับ

Study visit Univ. of Hong Kong
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ประวัติความเป็นมา

	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น 

สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ในกำกับของรัฐบาลแห่งท่ี	 ๒ 

ของประเทศไทย	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ได้เร่ิมจัดทำโครงการ 

พัฒนาระบบสุขภาพ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เสนอต่อ 

นายกรัฐมนตรี	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	และเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ตามความเรียกร้องของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช	และร่วมมือ 

กับโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	 กระทรวงสาธารณสุข 

โดยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ได้อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตร 

บัณฑิต	 และการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในการประชุม 

ครั้งที่	 ๑/๒๕๔๙	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ต่อมา 

ได้มีการลงนามในข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์ 

เพื่อชาวชนบท	 ณ	 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

(นายพินิจ	จารุสมบัติ)	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายจาตุรนต์	ฉายแสง)	 เมื่อ	 วันท่ี	๒๕	 เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๙ 

คณะกรรมการจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ได้มาตรวจเย่ียมประเมินมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

เพื่อชาวชนบทในวันท่ี	 ๑๓	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 หลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ได้ผ่านการ 

พิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองวิชาการของ 

แพทยสภาเมื่อวันท่ี	 ๙	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และได้เข้าสู่การ 

พิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภาเพื่อการรับรองหลักสูตร 

เมื่อวันที่	 ๑๑	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 แพทยสภาได้แจ้งผล 

การพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.	 ๒๕๔๙)	 เมื่อวันท่ี	 ๗	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 หลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต	 มีความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตแพทย์ 

ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้	ความสามารถ	 รับผิดชอบ	ใฝ่รู้	 มีการเรียนรู้	 

อย่างต่อเนื่อง	 เป็นผู้ท่ีมีน้ำใจ	 มีสำนึกสาธารณะ	 มีคุณธรรม 

และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ 

อื่นได้	 บัณฑิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้มีความรู้ 

พ้ืนฐานทางวิชาชีพในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน	 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	 ระเบียบวิธีการวิจัยทาง 

การแพทย์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซ่ึงสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ 

พระราชบัญญัติการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๒	นอกจากน้ันบัณฑิตแพทย์	 

ต้องมีทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ	 ได้แก่	 ทักษะการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณ	 ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ	 และการติดต่อ 

สื่อสาร	ทักษะการสอบถามประวัติและการตรวจร่างกาย	ทักษะ 

การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง 

ทักษะการวินิจฉัยโรคให้สอดคล้องกับสาเหตุ	ทักษะการดูแลรักษา 

รวมท้ังการส่งต่ออย่างเหมาะสมและสามารถทำหัตถการทาง 

คลินิกตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 

แพทยสภารวมถึงทักษะ	การสืบค้น	และการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

บัณฑิตแพทย์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ยังเป็นผู้ท่ีมีเจตคติท่ีดี 

ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท้ังระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชนด้วยความเต็มใจพร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุน 

ข้อมูลสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 รวมทั้งโรงพยาบาลตรัง	 และ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ซ่ึงเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์	เมื่อวันท่ี	 

๑๒	-	๑๔	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๙	ต่อมาได้มีการลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพ่ีเล้ียง	คือ	คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ในวันท่ี	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 สำหรับ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยลักษณ์ 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ 
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ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชนท้องถ่ิน	 ปีการศึกษา	 ๒๕๕๒	 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มีนักศึกษาแพทย์	 

๒	 รุ่น	 ตามโควตาท่ีได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข 

จำนวน	 ๙๕	 คน	 จากพ้ืนท่ี	 ๓	 จังหวัด	 คือ	 นครศรีธรรมราช 

ตรัง	และภูเก็ต

ปรัชญา

	 การแพทย์เลิศ	เทิดคุณธรรม	นำวิจัย	ใฝ่ชุมชน

ปณิธาน

	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มีความมุ่งมั่นในการผลิตแพทย์ที่ 

เพียบพร้อมด้วยความรู้	 คุณธรรม	 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

สร้างสรรค์	งานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประชาชน 

ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพ	 เพื่อความเจริญของชุมชน	 

และให้ได้บัณฑิตท่ีเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง

วิสัยทัศน์ 

	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์		เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี 

คุณภาพและคุณธรรม		ส่งเสริม	ขยายฐานการศึกษา	บูรณาการ 

งานวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบ 

สหวิชาชีพ	เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

พันธกิจ

	 ๑.	 ผลิตบัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้ดี	 มีคุณธรรม	 มีความเป็น 

ผู้นำมีจิตสำนึกสาธารณะ	สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	ผลิตบัณฑิตแพทย์ท่ีสามารถพัฒนางานวิจัยหรือ 

องค์ความรู้	 เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปัญหาชุมชน	 ซ่ึงเป็นท่ี 

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

	 ๓.	ให้บริการทางการแพทย์	 และสาธารณสุขตลอดจน 

การสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟู	 สุขภาพอย่างเป็นทีมกับ 

สหสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุข

 ๔.	สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อดำรงไว้ซึ่ง 

มาตรฐานและความก้าวหน้าของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์

	 ๑.	 ผลิตแพทย์ท่ีมีความรู้ดี	มีคุณธรรม	มีจิตสำนึกสาธารณะ 

สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของสังคมและชุมชน	

	 ๒.	ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับ 

การปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของ 

ประเทศในการดูแลรักษาป้องกันตลอดจนการสร้างเสริม 

สุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๓.	สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไข 

ปัญหาแก่ชุมชนและท้องถ่ินภาคใต้ตลอดจนเป็นท่ียอมรับใน 

ระดับนานาชาติ

	 ๔.	 สร้างแรงพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการทางการแพทย์ในระดับชาติและ 

นานาชาติ

	 ๕.	 แสวงหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ 

คณาจารย์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์

	 ๖.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ 

ดำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย

คติพจน์

	 ความรู้ดี	มีจรรยา	เป็นที่พึ่งพาของชุมชน
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คำอธิบาย

 ต ร า สั ญ ลั ก ษณ์ ป ร ะ จ ำ ส ำ นั ก วิ ช า แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ นี้  
ได้แรงบันดาลใจมาจาก	stethoscope	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ที่ผู้คนส่วนใหญ่มักนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อกล่าวถึงวิชาชีพแพทย์ 
และเป็นสิ่งแพทย์ทุกคนนั้นพกติดตัวเสมอ	 ขาดไม่ได้	 ใช้สำหรับ 
ประกอบการตรวจร่างกายผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรค 
และรักษา	 ร่วมกับไม้คฑาของเอสคูลาปิอุส	 (Aesculapius)	 
บุตรของเทพอพอลโล	 ผู้ซึ่งมีความสามารถทางการแพทย์สูงส่ง 
สำหรับการใช้คฑาที่มีงูสองตัวเป็นเครื่องหมายทางการแพทย์นั้น 
มีการตีความว่า	งูสองตัว	หมายถึง	การเยียวยารักษา	(Healing)	 
และสิ่งที่เป็นพิษหรืออันตราย	 (Poison)	 หรือ	หมายถึง	สุขภาพ	 
(Health)	และการเจ็บป่วย	(Illness)	ซึ่งไม่ว่าจะแบบไหนต่างก็แสดงถึง 
วิชาชีพแพทย์ทั้งสิ้น	 เมื่อรวมเข้าด้วยกันในสัญลักษณ์นี้	 ประกอบ 
กับสีเขียวประจำวิชาชีพแพทย์	ตราสัญลักษณ์นี้จึงสามารถบ่งบอก 
ถึงความเป็นวิชาชีพแพทย์ได้เป็นอย่างดี เจ้าของผลงาน

นศพ.กันทิมา ภาวิไล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
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คำอธิบาย

 สัญลักษณ์งาน	 ๑๐	 ปีนี้ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด 
นครศรีธรรมราช	 อันเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั ้งของสำนักวิชา 
แพทยศาสตร์นั่น	 คือ	 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	 จังหวัด		 
นครศรีธรรมราช พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวนคร	 ซึ่งกำลังจะ 
กลายเป็นมรดกโลก อีกแห่งหน่ึงของไทย	สีส้มและสีม่วงเป็นสีประจำ
มหาวิทยาลัยแสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เลข	 ๑๐	 
แสดงถึงการก้าวผ่านทศวรรษแรกของการเรียนรู้และการผลิตแพทย์ 
เพื่อไปรับใช้ประเทศชาติ	ซึ่งสังเกตได้จากสัญลักษณ์	The	Staff	of  
Aesculapius	ท่ีอยู่ตรงกลางเลขศูนย์		โดย	The	Staff	of	Aesculapius 
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการแพทย์	 และเมื่อมาอยู่ตรงกลางเลขศูนย์ 
จึงหมายถึงการเป็นแพทย์ที่อยู่ท่ามกลางประชาชนและเป็นที่รักของ 
คนรอบข้าง	 วงแหวนแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวกันในสำนัก 
วิชาแพทยศาสตร์ท่ีมีต่อกันมาตลอดสิบปี	ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสถานศึกษา 
แต่เป็นครอบครัวหลังที่สองที่ทุกคนรักใคร่ดูแลกัน	โดยเลขหนึ่งและ 
เลขศูนย์เรียงร้อยกันเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี	 (Infinity)	 สัญลักษณ์ 
ซึ่งแสดงถึงการเจริญก้าวและความไม่สิ้นสุด	 บ่งบอกว่าสำนักวิชา 
แพทยศาสตร์ของเรานั้นจะพัฒนาคุณภาพต่อไปไม่หยุดยั้ง 
และสร้างแพทย์ที่ดีให้กับประเทศชาตินานสืบไป

เจ้าของผลงาน

นศพ.ศุภชัย สอิ้งทอง

ครบรอบ ๑๐ ปี สถาปนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตราสัญลักษณ์
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คณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

รองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย

อาจารย์ นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย

อาจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ   

ประวัติการศึกษา
	 -	 Ph.D.(Medical	Education),	University	of	Birmingham,	England											
	 -	 M.Sc.(Medical	Education),	University	of	Wales,	England
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง(ศัลยศาสตร์)
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.มหิดล
สาขาความเชี่ยวชาญ:	ศัลยศาสตร์
สาขาความสนใจ:	ศัลยศาสตร์

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด	(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
	 -	 M.PH.(	Maternal	&	Child	Health/	Health	Education),	Tulane	University,	USA
	 -	 อนุมัตรบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(เวชศาสตร์ครอบครัว)
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป)
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญและสาขาความสนใจ:	กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้	และ	Health	promotion	ในเด็ก

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 วท.ม.(สรีรวิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Physiology	of	cardiovascular	system
สาขาความสนใจ:	Physiology	of	bone,	Exercise	physiology

แนะนำบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
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คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ ดร.สุรีย์ ชาติวัยงาม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ

ประวัติการศึกษา
	 -	 Ph.D.	The	University	of	New	England,	Australia
	 -	 วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)	ม.มหิดล
	 -	 สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ:	กายวิภาคศาสตร์
สาขาความสนใจ:	กายวิภาคศาสตร์

ประวัติการศึกษา
	 -	 หนังสืออนุมัติฯ	(เวชศาสตร์ครอบครัว)															
	 -	 วท.ม.(เภสัชวิทยา)	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ:	เภสัชวิทยา
สาขาความสนใจ:	เภสัชวิทยา

ประวัติการศึกษา
	 -	 หนังสืออนุมัติฯ	(เวชศาสตร์ป้องกัน	แขนงระบาดวิทยา)															
	 -	 หนังสืออนุมัติฯ	(เวชศาสตร์ป้องกัน	แขนงสาธารณสุข)
	 -	 วท.ม.(ระบาดวิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 -	 ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ	(การสาธารณสุข)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาความเชี่ยวชาญ:	ระบาดวิทยา
สาขาความสนใจ:	การควบคุมวัณโรค
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อาจารย์ ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย

อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชินนาพันธ์

อาจารย์ ดร.อยู่เย็น นาคฉุย

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ด.(ชีวเวชศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 วท.ม.(พันธุศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 -	 วท.บ.(พันธุศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Human	genetics
สาขาความสนใจ:	Epigenetic,	Molecular	genetics,	DNA	double-strand	breaks

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(ชีวเคมี)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	ชีวเคมี
สาขาความสนใจ:	ชีวเคมี

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ด.(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 วท.ม.(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 พย.บ.(พยาบาลศาสตร์)	ม.มหิดล	
สาขาความเชี่ยวชาญ:	สรีรวิทยา
สาขาความสนใจ:	สรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ
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อาจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต

อาจารย์ ดร.พุทธรดา  นิลเอสงค์

อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ด.(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 วท.ม.(สรีรวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 วท.บ.(ชีววิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Gastrointestinal	tract	and	hepatology,	Immunohistochemistry
สาขาความสนใจ:	Drug-induced	liver	disease,	Alcoholic	liver	disease

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 พย.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สงขลา
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Immunology,	Virology,	Physiology	of	cardiovascular	system
สาขาความสนใจ:	Immunopathology	of	viral	infections,	Natural	products

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(สรีรวิทยาการแพทย์)	ม.มหิดล
	 -	 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)	ม.วลัยลักษณ์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Neuroscience
สาขาความสนใจ:	Dementia,	Natural	products,	Cerebral	ischemia
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา)	ม.มหิดล
	 -	 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)	ม.วลัยลักษณ์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Pathobiology
สาขาความสนใจ:	Toxicologic	pathology,	Oxidative	stress	and	natural	product-derived	
	 	 antioxidant	 

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)	ม.มหิดล
	 -	 วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)	ม.มหิดล
	 -	 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)	ม.วลัยลักษณ์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Tropical	medicine
สาขาความสนใจ:	Malaria,	Intestinal	parasitic	infections,	Molecular	biology	of	tropical			
	 	 medicine	

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)	ม.มหิดล
	 -	 วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)	ม.เชียงใหม่
	 -	 วท.บ.(กายภาพบำบัด)	ม.เชียงใหม่
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Anatomy	and	structural	biology
สาขาความสนใจ:	Nano-container	designed	from	viral	capsid	proteins,	Gene	expression
	 	 and	immunity	in	aquatic	animal
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อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นาเอก

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(ระบาดวิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	ระบาดวิทยา
สาขาความสนใจ:	ระบาดวิทยา	เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	และนโยบายสุขภาพ

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)	ม.มหิดล
	 -	 วท.บ.(ชีววิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
สาขาความสนใจ:	กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

ประวัติการศึกษา
	 -	 ปร.ด.(จุลชีววิทยา)	ม.มหิดล
	 -	 วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)	ม.วลัยลักษณ์
สาขาความเชี่ยวชาญ:		Microbiology
สาขาความสนใจ:	Zoonosis,	Intestinal	protozoa,	Herbal	antimicrobials,	Bacterial	
	 	 causes	of	diarrhea	
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อาจารย์ศุจิรัตน์ บุญรัศมี

อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์  สุขเกลี้ยง

อาจารย์ แพทย์หญิงวรมน  พลายชุม

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 พย.บ.(พยาบาลศาสตร์)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	กายวิภาคศาสตร์
สาขาความสนใจ:	จุลพยาธิวิทยาและโรคติดเชื้อปรสิต

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(อายุรศาสตร์)	ม.ขอนแก่น
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)		ม.ขอนแก่น
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	อายุรศาสตร์
สาขาความสนใจ:	อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(อายุรศาสตร์)	คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)	คณะแพทยศาสตร์		 	 	
	 	 ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	อายุรศาสตร์
สาขาความสนใจ:	อายุรศาสตร์โรคเลือด

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
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อาจารย์ แพทย์หญิงพัณณ์ชิตา  รัศมีสุรวุฒิคุณ

อาจารย์ นายแพทย์วีรเธียร  ถวัลย์วงศ์ศรี

อาจารย์ นายแพทย์สมปราชญ์  จิตรศรีสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(อายุรศาสตร์)	รพ.พระมงกุฎเกล้า
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)		รพ.พระมงกุฎเกล้า
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์	
สาขาความเชี่ยวชาญ:		อายุรศาสตร์
สาขาความสนใจ:		อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	(อายุรศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาความสนใจ:	Hospital	infection	control,	HIV	infection

ประวัติการศึกษา
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	(อายุรศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาความเชี่ยวชาญ:	อายุรศาสตร์
สาขาความสนใจ:	อายุรศาสตร์	
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อาจารย์ นายแพทย์ณัฐสร  นิยะมานนท์

อาจารย์ แพทย์หญิงพิระดา  ยินเจริญ

อาจารย์ แพทย์หญิงวันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(รังสีวิทยาวินิจฉัย)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	รังสีวินิจฉัย
สาขาความสนใจ:	รังสีวินิจฉัย	

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง	(ศัลยศาสตร์ทั่วไป)	คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล	
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความเชี่ยวชาญ:	General	surgery
สาขาความสนใจ:	Surgical	oncology

ประวัติการศึกษา
	 -	 อายุรศาสตร์เฉพาะทาง	(มะเร็งวิทยา)	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
	 -	 อายุรศาสตร์ทั่วไป	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
สาขาความเชี่ยวชาญ:	อายุรศาสตร์	สาขามะเร็งวิทยา
สาขาความสนใจ:	อายุรศาสตร์	สาขามะเร็งวิทยา
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อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร

อาจารย์ นายแพทย์กฤตนุ  ฝูงทองเจริญ

อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์

ประวัติการศึกษา
	 -	 กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง	(โลหิตวิทยา	และโรคมะเร็งวิทยา)	คณะแพทยศาสตร์		รพ.รามาธบิด	ี	
	 	 ม.มหิดล
	 -	 กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
สาขาความเชี่ยวชาญและสาขาความสนใจ:	กุมารเวชศาสตร์	สาขาโลหิตวิทยา	และโรคมะเร็งวิทยา

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
	 	 (เวชศาสตร์ครอบครัว)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์	รพ.นพรัตนราชธานี	กรมการแพทย์	
	 	 กระทรวงสาธารณสุข
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	(เวชศาสตร์ครอบครัว)	
	 	 ม.สงขลานครินทร์
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาความสนใจ:	ระบบสุขภาพปฐมภมิ	และโรคเรื้อรัง	อาชีวเวชศาสตร์	แพทยศาสตร์ศึกษา

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	(เวชศาสตร์ครอบครัว)	
	 	 ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาความสนใจ:	Patient-centred	care,	Physical	activity,	Health	promotion,	Palliative	care
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อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ

อาจารย์ แพทย์หญิงนิตาทิพย์ เอกเกษม

อาจารย์ แพทย์หญิงวาริตา บุญจงเจริญ

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
	 	 (เวชศาสตร์ครอบครัว)	
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาความสนใจ:	เวชศาสตร์ครอบครัว	การวิจัยเชิงคุณภาพ	Palliative	Care

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
	 	 (โสต	ศอ	นาสิกวิทยา)		คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล
	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	(โสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา)
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	โสต	ศอ	นาสิกวิทยา
สาขาความสนใจ:	ศีรษะและคอ

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
	 	 (โสต	ศอ	นาสิกวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	โสต	ศอ	นาสิกวิทยา
สาขาความสนใจ:	โสต	ศอ	นาสิกวิทยา
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อาจารย์ แพทย์หญิงนนทพรรณ ผาสุข

อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา

อาจารย์ แพทย์หญิงธันยพร ดิเรกสุนทร

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
	 	 (กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
	 -	 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	(กุมารเวชศาสตร์)
	 	 คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.มหิดล	
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Pediatrics	and	pediatric	infectious	diseases
สาขาความสนใจ:	Bacterial	infection,	Parasitic	infection,	and	Vaccine

ประวัติการศึกษา
	 -	 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	(นิติเวชศาสตร์)	
	 	 ม.เชียงใหม่	(รพ.มหาราชนครเชียงใหม่/รพ.สวนดอก)
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	นิติเวชศาสตร์
สาขาความสนใจ:	นิติเวชศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	พิษวิทยา	นิติศาสตร์

ประวัติการศึกษา
	 -	 Fellowship	 Awardee	 of	 Takeda	 Science	 Foundation,	 	 Hokkaido	 University	 
	 	 Graduate	School	of	Medicine,	Japan
	 -	 Certificate	(Radiologic	Pathology),	American	Institute	for	Radiologic	Pathology	(AIRP),	 
	 	 USA
	 -	 Diplomate	Thai	Board	(Diagnostic	Radiology),	The	Medical	Council	of	Thailand
	 -	 Higher	 Graduate	 Diploma	 in	 Clinical	 Medical	 Sciences	 (Radiology),	 Mahidol 
	 	 University,	Thailand
	 -	 Doctor	of	Medicine	(Honors)	,	Mahidol	University
สาขาความเชี่ยวชาญและสาขาความสนใจ:	Diagnostic	radiology
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อาจารย์ นายแพทย์นครัช พฤทธิ์รัตนาภา

นางกาญจนา ทองทับ

นักวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

นางสาวนิรมล ศิริปกรณ์วงศ์

ประวัติการศึกษา
	 -	 Fellowship	in	Dermatopathology,	Sapporo	Dermatopathology	Institute,	Japan
	 -	 Fellowship	in	Dermatosurgery,	Department	of	Dermatology,	Hokkaido	University
	 	 Graduate	School	of	Medicine,	Japan
	 -	 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา
	 -	 ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิกชั้นสูง	(อายุรศาสตร์)	ม.มหิดล
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	ศิริราชพยาบาล	ม.มหิดล
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Dermatosurgery
สาขาความสนใจ:	Wound	healing,	Stem	cell,	Cosmetic	procedure

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ม.(สรีรวิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 กศ.บ.(วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ)	ม.ทักษิณ
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Human	physiology
สาขาความสนใจ:	ระบบการทำงานของไต	การออกฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการทำงาน
	 	 ของร่างกาย

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ม.(จุลชีววิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
	 -	 วท.บ.(จุลชีววิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	จุลชีววิทยา
สาขาความสนใจ:	จุลชีววิทยา
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นางธัญญรัตน์  ศุภการนรเศรษฐ์

นายภรัณยู คงทอง

นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)		ม.เกษตรศาสตร์
	 -	 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)	ม.ทักษิณ
สาขาความเชี่ยวชาญ:	สาธารณสุขศาสตร์
สาขาความสนใจ:	สาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)	ม.มหิดล
	 -	 วท.บ.(ชีววิทยา)	ม.สงขลานครินทร์
สาขาความเชี่ยวชาญ:	Human	anatomy
สาขาความสนใจ:	Histology,	Malaria

ประวัติการศึกษา
	 -	 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)	ม.ทักษิณ
สาขาความเชี่ยวชาญ:	งานนโยบายสาธารณสุข	และงานการศึกษาและหลักสูตร
สาขาความสนใจ:	การบริหารการศึกษา	และการวัดและประเมินการศึกษา
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นางสาวจารึก พรหมคลี่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

พนักงานธุรการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

นางสาวเสาวลี  บุญเมือง

นางสาวดวงสมร วงค์ลิ่ม

ประวัติการศึกษา
	 -	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	วิทยาลัยศรีโสภณ
	 -	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(การบัญชี)	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
	 -	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(การบัญชี)	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
สาขาความเชี่ยวชาญ:	การบัญชี
สาขาความสนใจ:	การบัญชี

ประวัติการศึกษา
	 -	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
	 -	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สาขาความเชี่ยวชาญ:	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาความสนใจ:	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
	 -	 ครุศาสตรบัณฑิต	(จิตวิทยาและการแนะแนว)	
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขาความเชี่ยวชาญ:	จิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาความสนใจ:	จิตวิทยาและการแนะแนว
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์

คณาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลตรัง

นพ.ประยุทธ	แสงเทียน

นพ.ศุภพนธ์	ต้ังพงศ์สิริกุล

นพ.สมพบ	ธีระกิจไพศาล

นพ.รัฐพล	กล่อมพงศ์

นพ.วีรชัย	สุพิทักษ์

นพ.ธำรง	ก้องเกรียงไกร

พญ.มุกดา	นิวรสุวรรณกุล

พญ.พิมพ์กานต์	หล่อวณิชย์

นพ.ภูริพงษ์	รอดเนียม

นพ.จาตุรงค์	เทพาหุดี

นพ.ปัญจพล	แก้วอุบล

นพ.นคร	ตันติรังสี

นพ.ชาตรี	อุไพศิลป์สถาพร

นพ.กิตติเดช	กุลบุญ

นพ.ภูภัฐ	วงศ์วัฒนกิจ

นพ.ชาญณรงค์	วโรตมะวิชญ

พญ.มนทินี		สัปจาตุระ

กลุ่มงานศัลยกรรม
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นพ.วิวัฒน์	จรุงเกียรติกุล

นพ.ธนวินทร์	เรืองวิทยาวงศ์

พญ.บราลี		ศีลประชาวงศ์

พญ.ณัฏฐกา	สถาพร

พญ.นฤมล	ทองตันหยง

นพ.เลิศวุฒิ	บัวเลิศ

นพ.ปิยพันธ์	รุธิรโก

นพ.ธีรวิทย์	เหลืองดิลก

นพ.ปิติ	คูวณิชย์วงศ์

นพ.ณัฏฐ์ธารณ์	เชิดพงษ์ฐกิตต์ิ

นพ.ปรีชา	ตรัยตรากุล

นพ.ธีระศักด์ิ	วัฒนสกุลเอก

พญ.อัญชลี	ไทรงาม

นพ.ปัญญา	งามไตรไร

พญ.สุณิตา	กิจปกรณ์สันติ

พญ.ณัฐนี	วัฒนกำธรกุล

พญ.ภัทรนันท์	แสงวิโรจน์กุล

นพ.วศิน	จารุพันธ์

นพ.โสภณ	จุติอมรเลิศ		

นพ.ชิตประสงค์	มาลัยศรี

นพ.นิวัตน์	ล้วนเส้ง

กลุ่มงานอายุรกรรม
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นพ.ผงาด	เนียมรัตน์

พญ.จุไรรัตน์	พฤกษ์วรุณ

พญ.พวงน้อย	รุธิรโก

นพ.สกล	เลิศวิศิษย์กมล

พญ.กรกนก	จารุทัศน์

นพ.ธนะรัตน์	ศรีเมฆารัตน์

พญ.ฐิตินาถ	ทองขำดี

พญ.ศศิวิมล	อึ่งวรากร

พญ.นวลนาถ	ฮุนพงษ์สิมานนท์

นพ.ไกรสร	โตทับเที่ยง

พญ.กาญจนา	ชุณห์อรรถกิจ

พญ.วัลลิยา	แต่งสวน

นพ.โอภาส	ปทะวานิช

พญ.กรองแก้ว	ทองเรืองสุกใส

นพ.ไตรภพ	จารุทัศน์

นพ.ธีรวุฒิ	ก่อวุฒิกุลรังษี

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
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พญ.ปุณณัชชา	วงศ์วัฒนกิจ พญ.กิ่งมณี	กองเงิน

พญ.พรศรี	ไตรจีวรภรณ์

นพ.โชคชัย	ล้อพิริยะธรรม

พญ.วรัญญา	เตชาภานุวัฒน์

พญ.นลพรรณ	ณ	สงขลา

พญ.ธิติมา	ศิริมาตยาพันธ์ุ

นพ.ศักดิ์วุฒิ	รัตตานุกูล

นพ.สงกรานต์	จันทร์มุณี

พญ.รัศณี	เจริญกุล

พญ.พิชญ์นาฏ	ศรีเมฆารัตน์

นพ.ตุลกานต์	มักคุ้น

พญ.สาวิตรี	พัฒนโกวิท

พญ.สุวิมล	ล้วนเส้ง

นพ.ทีระศักดิ์	ทิพย์ศรี

พญ.สุพรรณนิดา	ภูศิริ

นพ.สมศักดิ์	ประชุมรัตน์

พญ.ญภัสสร์	ธนัชทัศน์

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก
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พญ.ดารณี	ปิตานุพงศ์

พญ.ดลฤดี	เพชรสุวรรณ

พญ.สุมาพร	มักคุ้น

พญ.สุมาลี	วัฒน์หนู

พญ.สุนทรี	โกวิทวัฒนไพศาล

พญ.ทิพมาศ	เตชวิวรรธน์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานจิตเวช

นพ.ณัฐสิทธิ์	คุณรักษ์พงศ์

พญ.นพวรรณ	ตรีรัตนไพบูลย์

พญ.กนกวรรณ	สุนทรทรัพย์

นพ.สุธรรม	อุรุพงศ์พิศาล

พญ.ฐิติยา	ต้ังสถิตพร

นพ.ศุภชัย	พูลศิริปัญญา

พญ.ปวีณา	บุญเจริญ

นพ.ภาคภูมิ	เจนวงศ์วิโรจน์

พญ.วัลย์ลดา	ปริสุทธิกุล

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
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นพ.จรวด	จำปา

นพ.สุริยะ	ลักษวุธ

นพ.อุกฤกษ์	คุณาธรรม

นพ.พงศ์พีระ	ตรีรัตน์พันธุ์

นพ.อัศวิน	แสงมณี

นพ.บัณฑิต	ลีวิริยะพันธ์

นพ.อนิส	เบ็ญราฮีม

นพ.สุเมศ	สุนทรทรัพย์

พญ.นงรัตน์	มากแก้ว

นพ.ธนันต์ชัย	อนุพงศ์เมธี

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ร.อ.นพ.ไสว	ฟุ้งธรรมสารนพ.วีระยุทธ	ตรีรัตน์พันธ์ พญ.เกศิณี	คูวณิชย์วงศ์ พญ.เกศราภรณ์	นนทามิตร

กลุ่มงานจักษุ

48 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



คณาจารย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
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พญ.ชัญญาวีร์	นารีจรูญศักดิ์

นพ.ทัปปณ		สัมปทณรักษ์		

พญ.ชลาลัย	ลิ้มสินธะโรภาส

นพ.ไชยา		อุปัติศฤงค์		

พญ.สุวาณี	ศิวะวิชชกิจ

พญ.ภัทรี	ปิ่นแก้ว

นพ.อาภาส	นาโค

พญ.บุษยา	สันติศานติ์

นพ.คมสัน	เอกอัจฉริยา

พญ.นัยนา	อนันตศิริภัณฑ์

นพ.จิรเดช	ปัญญาสุทธิกิจ

นพ.วีระวิทย์	สฤษดิพันธุ์

นพ.ณัฐชาติ	บุญล้อม

พญ.ชนิดา	เข็มเงิน

พญ.อมรรัตน์	ตันติทิพย์พงค์

พญ.กรรณิการ์	เซียวทวีสิน

กลุ่มงานรังสีวิทยา

จิตเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ครอบครัว

พยาธิวิทยากายวิภาค

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

อาชีวเวชศาสตร์ประสาทวิทยากุมารศัลยศาสตร์พยาธิวิทยาคลินิก
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นพ.	รัฐพล	ศิริเจียรนัย พญ.เบญจพรรณ	บุญมาพญ.	พยุงภัค		สวนยา นพ.กริช	หรรษอุดม พญ.ธิดา	เอื้อกฤษดาธิการ

นพ.แกร์ฮาร์ด	เมลแชร์

นพ.คณิต	เต็มไตรรัตน์

นพ.ณัฐภัทร	ไตรสุวรรณ

พญ.โศภิตา	อนันตมงคลกุล

พญ.ชาดา	บูรพศิขริน

พญ.ธนัญชนก	นวลนาค

นพ.นพพล		ธาดากุล

พญ.ธนิตนันท์	ภาปราชญ์

พญ.อัจฉราพร		แม้นธนาวงศ์สิน

แพทย์ทั่วไป

  วิสัญญีวิทยา

ประสาทวิทยากุมาร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 55



	 	 บัณฑิตแพทย์	 รุ่นที่	 ๑	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจำปีการศึกษา	 ๒๕๕๖	 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ในวันเสาร์ที่	 ๑	 สิงหาคม	๒๕๕๗	ณ	 หอประชุมใหญ่	 อาคารไทยบุรี	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	ทั้งสิ้น	๔๖	คน	เกียรตินิยมอันดับ	๑	 
จำนวน	๑๕	คน	และ	เกียรตินิยมอันดับ	๒	จำนวน	๑๐	คน

ความภาคภูมิใจของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

การผลิตบัณฑิตแพทย์
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  บัณฑิตแพทย์	รุ่นที่	๒ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๗	จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ในวันพุธที่	 ๙	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 อาคารไทยบุรี	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	 ทั้งสิ้น	 ๔๖	 คน	 เกียรตินิยมอันดับ	 ๑	 
จำนวน	๑๒	คน	และ	เกียรตินิยมอันดับ	๒	จำนวน	๑๕	คน

  บัณฑิตแพทย์	รุ่นที่	๓	เข้ารับสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์	รุ่นที่	๑๖	โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	กระทรวง 
สาธารณสุข	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๙	วันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	 โดยมี	ศ.คลินิกเกียรติคุณ	นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์
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การดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงมยุรี	 วศินานุกร	 อดีตคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 
ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี	 ๒๕๕๓	 และได้รับรางวัล	 “ผู้ทำคุณประโยชน์	
ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ	สกสค.”	ประจำปี	พ.ศ.	๒๕๕๕ 
ซึ่งรางวัลนี้ได้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ	 อุตสาหะ	 เสียสละ	 และ 
อดทน	 รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้นเป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ ์
ต่อสาธารณชน

  อาจารย์	ดร.	ศศิธร		ธนะภพ	ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง	 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”	สาขาสาธารณสุขศาสตร์		(Public	Health)  
ตั้งแต่วันที่	 ๑	 เมษายน	 ๒๕๕๗	 (ปัจจุบันได้ย้ายไปสังกัดสำนักวิชา 
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์)

 อาจารย์	ดร.ศราวุธ	ปาลิโภชน์	ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”	สาขาพยาธิชีววิทยา	 (Pathobiology)	ตั้งแต่ 
วันที่	๖	มกราคม	๒๕๕๗	
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  อาจารย์	 ดร.ชูชาติ	 พันธ์สวัสด์ิ	 ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”	สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน	(Tropical	Medicine) 
ตั้งแต่วันที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๗	

 อาจารย์	ดร.	 พิชชานีย์	จริยพงศ์	 ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”	 สาขากายวิภาคศาสตร์	 (Anatomy)	 ตั้งแต ่
วันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๘

 อาจารย์	นพ.	พันธ์ชัย		รัตนสุวรรณ	ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”	สาขาสาธารณสุขศาสตร์		(Public	Health)	
ตั้งแต่วันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๘	
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     เมื ่อวันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ดร.กีร์รัตน์	สงวนไทร	อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พญ.มยุรี	 วศินานุกร	คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาด้านแพทยศาสตร์	กับ	ศาสตราจารย์	เคน	ทากามัทสึ	(Professor	Ken	Takamatsu)	คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์	Toho	University	ประเทศญี่ปุ่น		เพื่อพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน	การวิจัยกิจกรรม 

ทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตร์ร่วมกัน

ความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ

60 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



 ทีมนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วย	 นศพ.กมลวัน	 ล่ิมสกุล	 นศพ.กันธิชา	 สุทธิสุวรรณ 
นศพ.ณัฐวุฒิ	อัครภูมิพาณิชย์	และ	นศพ.กันตภณ	ขอพลอยกลาง	ภายใต้การนำทีมของ	อาจารย์	ดร.ศราวุธ	ปาลิโภชน์		 
และอาจารย์	ดร.ชูชาติ	พันธ์สวัสดิ์	สามารถเข้าถึง	semififi fi fif	nal	round	ในการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา 
ปรสิตวิทยา	 และวิทยาภูมิคุ ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ	 โดยศิริราช	 ครั้งที่	 ๒	 (The	 ๒nd	 Siriraj 
International	 Medical	 Microbiology	 and	 Immunology	 Competition,	 SIMIC	 ๒๐๑๓)	 ระหว่างวันที่ 
๑๔	 -	 ๑๗	 มีนาคม	๒๕๕๖	ณ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	 ม.มหิดล	 ในรอบ	 First	 round	 (MCQ	 round)	 
มีนักศึกษาแพทย์	๒	คน	ได้รับรางวัล	คือ	๑.	นศพ.ณัฐวุฒิ	อัครภูมิพาณิชย์	 ได้รับ	Silver	-	Class	Certificate 
(for	the	outstanding	performance	in	MCQ	round)		๒.	นศพ.กันตภณ	ขอพลอยกลาง	ได้รับ 
Bronze-Class	Certificate	(for	the	exceptional	performance	in	MCQ	round)

i

การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในระดับนานาชาติ
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	 	 ทีมนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วย	 นศพ.ปภาวี	 แซ่โกย	 นศพ.ฐิติกร	 จงเจริญวิทย์		
นศพ.สัณฐิติ	 สงหนอง	 นศพ.	 ศศิกานต์	 สุขห่อ	 นักศึกษาแพทย์	 ช้ันปีท่ี	 ๓	 ภายใต้การนำทีมของ	 อาจารย์ประสิทธ์ิ	 นาเอก	
ที่สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศ	(Semifif	nal	round)	ในการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา	ปรสิตวิทยา	และ 
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ	 โดยศิริราช	ประจำปี	๒๕๕๘	(Siriraj	 International	Medical	Microbiology 
Parasitology	and	Immunology	Competition	๒๐๑๕;	SIMPIC	๒๐๑๕)	ระหว่างวันที่	๓๐	มกราคม	-	๒		กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	 
ณ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	ม.มหิดล

	 	 ทีมนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	ประกอบด้วย	นศพ.กชพรรณ	พรหมอินทร์	นศพ.พรพิรุณ	 ลีย่ังยืน	
นศพ.กมลพงษ์	กันตะกนิษฐ์	 และ	นศพ.พรรณปพร	มีแก้ว	 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา	ปรสิตวิทยา 
และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช	ปี	๒๕๕๙	(SIMPIC	๒๐๑๖)	เมื่อวันที่	๑๘	-	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๙	 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 โดยทีมนักศึกษาแพทย์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 สามารถเข้าถึงรอบที่	 ๒	 (Second	 round)	
ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่	๒๒	จากทีมที่เข้ารอบทั้งหมด	๒๔	ทีม

i
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 ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี	๓	ประกอบด้วย	นศพ.ภูริณัฐ	 คุณรักษ์พงศ์	นศพ.นางสาวพิมพ์มณี	 นิติสวัสด์ิ		
นศพ.สวรรยา	 งานวิวัฒน์ถาวร	 และ	 นศพ.ยุวธิดา	 พูลสุวรรณ	 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา	 Inter-Medical 
School	Physiology	Quiz	ครั้งที่	๑๑	ระหว่างวันที่	๒๘	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	University	of	Malaya 
กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	โดยมี	อาจารย์	ดร.ผานิตย์	คุ้มฮิ้น	และอาจารย์	ดร.สุจิตรา	สมุหเสนีโต  
เป็นที่ปรึกษา	
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การบริการวิชาการ

รางวัล “เชิดชู” ด้านการบริการวิชาการ

	 	 อาจารย์	ดร.รพีพร	ขวัญเชื้อ		ที่ได้รับรับรางวัล	“เชิดชู”	ด้านการบริการวิชาการ	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ครบปีที่	๒๓	เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๘

	 	 อาจารย์	นพ.ธีระพันธ์	สงนุ้ย		ที่ได้รับรับรางวัล	“เชิดชู”	ด้านการบริการวิชาการ	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ครบปีที่	๒๓	เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๘
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การศึกษาดูงานและวิจัยในต่างประเทศ

  อาจารย์	นายแพทย์นครัช	พฤทธิ์รัตนาภา	และ	อาจารย์	แพทย์หญิงธันยพร	ดิเรกสุนทร	 ได้รับทุนมูลนิธิทาเคดา	 
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	 	 alcoholic	liver	steatosis:	histopathological	study.	J	Toxicol	Pathol	๒๐๑๖;๒๙(๑):๗-๑๕.
	 ๕.	 Peerawong	T,	Phenwan	T,	Supanitwatthana	S,	Mahattanobon	S,	Kongkamol	C.	Breast	Conserving	Therapy	and	Quality 
	 	 of	Life	in	Thai	Females:	a	Mixed	Methods	Study.	Asian	Pac	J	Cancer	Prev	๒๐๑๖;๑๗(๖):๒๙๑๗-๒๑.
	 ๖.	 Na-Ek	P,	Sanpool	O,	Jongthawin	J,	Anamnart	W,	Intapan	PM,	Chamavit	P,	Maleewong	W.	Restoration	of	hookworm	 
	 	 egg	development	after	prolonged	storage	in	stool	suspension.	Parasitol	Res	๒๐๑๖;๑๑๕:๒๘๑๗-๒๓.
	 ๗.	Wattanapisit	 A.	 A	 review	 of	 the	 current	 international	 physical	 activity	 guidelines	 for	 various	 age	 groups	 
	 	 to	prevent	and	control	noncommunicable	diseases.	SMJ	๒๐๑๖;๓๔(๑):๓๙-๔๙.
	 ๘.	 สุภาวิดา	 พริกเล็ก,	 จำนงค์	 ธนะภพ,	 ศศิธร	 ธนะภพ,	 นุจรีย์	 แซ่จิว,	 อุดมศักดิ์	 แซ่โง้ว.	 ความรู้	 ทักษะการบริหาร	 และการปฏิบัติงาน 
	 	 ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติ	พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย	๒๕๕๙;๙:XX.
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อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

๑.	 รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน	
 ๑.๑	 FCM-๑๑๑	เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน	๑	
	 นพ.เอกรัฐ		จันทร์วันเพ็ญ	
	 ๑.๒		FCM-๓๑๓	เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน	๓	 
	 อ.นพ.ยุทธนา	สุทธิธนากร		 	 อ.ดร.พญ.ฉันทนา		ผดุงทศ
   
๒.	 PCS-๒๑๑	ชีวเคมีทางการแพทย์	
	 รศ.ดร.กัลยา		กิจบุญชู	 	 	 ผศ.ดร.วันทนีย์	เกรียงสินยศ	

๓.	 PCS-๒๑๒	บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	
	 ผศ.ดร.นพ.นัฎฐเนศวร์	ลับเลิศลบ	ผศ.ดร.วันทนีย์	เกรียงสินยศ	 	 ผศ.ดร.ชนิพรรณ	บุตรยี่	

๔.		 PCS-๒๑๓	ระบบผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบ	กล้ามเนื้อ	โครงกระดูก	๑
	 รศ.นพ.ป่วน		สุทธิพินิจธรรม		 อ.นพ.สมนึก		กล่ำทวี	

๕.		 PCS-๒๑๔	ระบบผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อ	โครงกระดูก	๒
	 พันเอก	รศ.ดร.นพ.ทวี		ทรงพัฒนาศิลป์	

๖.		 PCS-๒๒๒	ประสาทวิทยาศาสตร์	
	 รศ.ดร.กนกวรรรณ	ติลกสกุลชัย	ศ.พญ.สิริพร		หิรัญแพทย์		 	 อ.พญ.พาฝัน		มุสิกวัตร

๗.		 PCS-๒๑๕	ระบบหัวใจหลอดเลือด	
	 ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร
 
๘.		 PCS-๒๑๖	ระบบต่อมไร้ท่อ	
	 รศ.นพ.สุภมัย		สุนทรพันธ์	

๙.		 PCS-๒๑๗	ระบบทางเดินหายใจ	
	 รศ.นพ.วิวัฒนา	ถนอมเกียรติ			 อ.นพ.เจน	ปิตานุพงศ์	

๑๐.	PCS-๒๑๘	ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ	
	 รศ.ดร.ประไพศรี		ศิริจักรวาล		 รศ.ดร.ทรงศักดิ์		ศรีอนุชาต	 	 	ผศ.ดร.อุไรพร	จิตต์แจ้ง	 	
	 ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร		 ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์		วโรดมวิจิตร		อ.นพ.ธีระวุฒ		ทับทวี		 	
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๑๑.	PCS-๒๑๙	ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์	
	 อ.นพ.ธีระวุฒ		ทับทวี	

๑๒.	PCS-๒๒๓	คัพภวิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์	
	 อ.นพ.ชนินทร์		ลิ่มวงศ์	 	 	 	 อ.นพ.สาธิต		คลังสิน	 	 	 	 อ.นพ.ชัยณรงค์	โชคสุชาติ	

๑๓.	PCS-๒๒๔	วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต	
	 รศ.นพ.เต็มศักดิ์			พึ่งรัศมี	 	 	 รศ.ดร.นพ.นันทวัช		สิทธิรักษ์	 	 ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์	ปิยนันท์จรัสศรี	
	 อ.พญ.วราลักษณ์	ศรีนนท์ประเสริฐ	 อ.นพ.ธนพันธ์			ชูบุญ	 	 	 	 อ.นพ.อวิรุทธิ์		นุรักษ์	
	 อ.นพ.ทฎะวัฎร์			พิลึกภควัต		 	 อ.พญ.วิไลลักษณ์	ศรีวัด	

๑๔.	PCS-๒๒๑	ระบาดวิทยาและชีวสถิติ	
	 ผศ.ดร.พญ.รัศมี				สังข์ทอง	

๑๕.	PCS-๓๓๓	หลักจุลชีววิทยาและปรสิต	
	 รศ.ดร.เสาวลักษณ์		พงษ์ไพจิตร	 	 รศ.พญ.พรรณทิพย์	ฉายากุล		 ผศ.ดร.จรรยา		นครินทร์	 	 	

๑๖.	PCS-๓๓๔	หลักพยาธิวิทยา	
	 ผศ.พญ.คณิตา		กายะสุต		 	 	 ผศ.พญ.สินีนาฎ		กาลเนาวกุล	
	 อ.พญ.กันยปริญญ์		ภูมิจิตร		 	 อ.พัชรินทร์		สวัสดิสาร		

๑๗.	PCS-๓๓๕	ระบบเลือดและน้ำเหลืองเรติคูล่า	
	 ผศ.นพ.จิตวัต		รุ่งเจิดฟ้า		 	 	 ผศ.นพ.สุพัฒน์		ชำนาญชานันท์	 อ.ปรีดา		อ่อนสีทอง	 	
	 อ.กันตา		เดิมสังข์	 	 	 	 	 อ.เชาวณี		วังช่วย	 	 	 	 อ.สดใส		นาคเพ็ชร

๑๘.	PCS-๓๔๑	ความผิดปกติระบบผิวหนัง	เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	กล้ามเนื้อและกระดูก	
	 ศ.นพ.เจน	มโนนุกุล	 	 	 	 	 ศ.นพ.วิญญู		มิตรานันท์	 	 	 รศ.นพ.ป่วน		สุทธิพินิจธรรม	
	 รศ.นพ.หัชชา		ศรีปลั่ง	 	 	 	 รศ.พญ.รัตนา		ลีลาวัฒนา	 	 	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		อนันตเสรี
	 อ.นพ.เลิศวุฒิ		บัวเลิศ	 	 	 	 อ.พญ.ปริฉัตร		เอื้ออารีวงศา		 อ.พญ.กันยิกา		ชำนิประศาสน์	
	 อ.นพ.ภูดิท		สุระประสิทธิ์	 	 	 	 อ.พญ.สุทธิพร		พรหมอักษร	 	

๑๙.	PCS-๓๔๒	ความผิดปกติระบบทางเดินหายใจ	
	 ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร		 	 ผศ.นพ.สมชาย	สุนทรโลหะนะกูล	 	 ผศ.นพ.อนุพงศ์	นิติเรืองจรัส
	 อ.นพ.ปิติ		คูวณิชย์วงศ์	 	 	 	 อ.พญ.วรางคนา	กีรติชนานนท์		 อ.นพ.ศรายุทธ	กีเตอร์	 	
	 อ.พญ.รุจิรา		เรืองจิระอุไร	 	 	 อ.พญ.สิริพันธุ์		วัฒนสิริภักดี		 อ.นพ.ธีระนันท์	ลิ่มทอง	
	 อ.พญ.สุทธิพร		พรหมอักษร	 	
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๒๐.	PCS	-	๓๔๓	ความผิดปกติระบบหัวใจและหลอดเลือด 
	 ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร		 ผศ.พญ.คณิตา		กายะสุต	 	 	 	 พันโท	นพ.สมคิด		ปุรินทราภิบาล	
	 อ.นพ.ปัญญา		งามไตรไร		 	 อ.พญ.กันยปริญญ์		ภูมิจิตร	

๒๑.	PCS	-	๓๔๔	ความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร	
	 ศ.นพ.วิญญู		มิตรานันท์		 	 ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร	 	 	 ผศ.พญ.สมรมาศ			กันเงิน	
	 พันโท	นพ.ณรงค์	ลักษมาณา		 อ.นพ.ปิยพันธ์		รุธิรโก	 	 	 	 อ.พญ.นนทลี		เผ่าสวัสดิ์	
	 อ.พญ.อรุณี		เดชาพันธุ์กุล	 	 อ.พญ.ณัยชญา		จำรูญกุล	 	 	 อ.พญ.กันยปริญญ์		ภูมิจิตร	
	 อ.พญ.พิมพัฒนา	รุ่งแก้ว	
 
๒๒.	PCS	-	๓๔๕	ความผิดปกติระบบต่อมไร้ท่อ	ขับถ่ายปัสสาวะ	และสืบพันธุ์
	 ศ.นพ.วิญญู		มิตรานันท์		 	 รศ.นพ.สุภมัย		สุนทรพันธ์		 	 	 รศ.พญ.รัตนา		ลีลาวัฒนา	
	 รศ.พญ.มณฑิรา	ตัณฑนุช	 	 รศ.พญ.ปารมี		ทองสุกใส	 	 	 	 ผศ.พญ.พรเพ็ญ	แสงถวัลย์	 	
	 ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร		 ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์	ปิยนันท์จรัสศรี				 อ.พญ.หนึ่งฤทัย			แซ่เอียบ
	 อ.นพ.สาธิต		คลังสิน		 	 	 อ.พญ.ปดิพร	ลิ้มอัมพรเพชร	 	 	 อ.พญ.มาลี		วรรณิสสร	
	 อ.พญ.วิชชาภรณ์	ลักษณา	 	 อ.พญ.พิมพัฒนา	รุ่งแก้ว			 	 	 อ.พญ.สุทธิพร		พรหมอักษร
  
๒๓.	PCS	-	๓๔๖	ความผิดปกติระบบประสาท	
	 ศ.นพ.วิญญู		มิตรานันท์		 	 ผศ.พญ.สุวรรณา	เศรษฐวัชราวนิช				 ผศ.นพ.นิพัฒน์	เอื้ออารี
	 อ.พญ.รุจิรา		เรืองจิระอุไร	 	 อ.นพ.ตุลกานต์	มักคุ้น	 	 	 	 อ.พญ.พาฝัน	มุสิกวัตร
	 อ.พญ.พิมพัฒนา	รุ่งแก้ว	
 
๒๔.	PCS	-	๓๔๗	ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก	และการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
	 รศ.ดร.หัสดี	อัพภาสกิจ	 	 	 รศ.พญ.พรรณทิพย์	ฉายากุล	 	 	 รศ.ดร.สุทธินี		ภูวนาถ
	 ผศ.ดร.นพ.อธิป	นิลแก้ว	 	 	 อ.พญ.ปริฉัตร		เอื้ออารีวงศา	 	 	 อ.พญ.อารยา		ยืนยงวิวัฒน์	 	 	
  
๒๕.	PCS	-๓๔๘	พยาธิสภาพทางจิต	
	 ศ.นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์	 	 	 รศ.ดร.นพ.นันทวัช		สิทธิรักษ์	 	 	 ผศ.นพ.พนม	เกตุมาน	 	
	 ผศ.พญ.พรจิรา	ปริวัชรากุล		 ผศ.นพ.สุขเจริญ	ตั้งวงษ์ไชย	 	 	 อ.นพ.ปเนต		ผู้กฤตยาคามี	
	 อ.พญ.กมลพร	วรรณฤทธิ์	 	 อ.นพ.ศุภโชค		สิงหกันต์	 	 	 	 อ.พญ.รอ.ณัฏฐา			สายเสวย	
	 อ.นพ.วัลลภ	อัจสริยะสิงห์	 	 อ.นพ.ดารุจ	อนิวรรตนพงศ์	 	 	 อ.นพ.ทฎะวัฎร์			พิลึกภควัต
	 อ.พญ.จิตติมา	แกล้วทะนง		 	 อ.นพ.ทัปปณ		สัมปทณรักษ์	 	 	 อ.พญ.ณัฐนัยนา		อนันต์ศิริภัณฑ์
	 อ.พญ.ดลฤดี		เพชรสุวรรณ		 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		หมายเหตุ		Update	ข้อมูล		ณ	วันที่		๒๗	มกราคม	๒๕๕๙
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑

  ขอบคุณบ้านที่อบอุ่นและอบอวลไปด้วยรักหลังนี้	 ที่บ่มเพาะปลูกฝังพวกเราทุกคนจนเติบใหญ่เป็นแพทย์ที่ดีอย่างสง่างาม	 

ช่วงเวลาท่ีได้พักพิงในท่ีแห่งน้ี	เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข	สนุกสนาน	มีรอยย้ิม	เสียงหัวเราะ	ความผูกพันและความทรงจำอันงดงาม 

ทุกเรื่องราวเป็นประสบการณ์	 ที่มีคุณค่าให้กับชีวิต	 แม้บางเวลาเราต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค	 แต่เราทุกคนก็ผ่านพ้น 

ทุกอย่างมาได้	ก็ด้วยความเมตตาของอาจารย์	มิตรภาพและความสามัคคีระหว่างเพื่อนพ่ีน้องท่ีอยู่เคียงข้างกันคอยเติมเต็มพลังกาย 

พลังใจให้แก่กันทุกส่ิงจะตราตรึงในใจเราตลอดกาลภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรติภูมิของชีวิตท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง	 ใต้ร่มเงาของบ้านแสนรัก 

แห่งน้ี	ครอบครัวของเรา	“ครอบครัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

	 	 ภูมิใจท่ีได้เป็นศิษย์รุ่น	๑	ของ	มวล.	 เพราะหลังจากท่ีจบออกมาได้ทำงานเป็นแพทย์ใน	รพ.ชุมชน	ทำให้รู้ว่าการเป็นศิษย์เก่า 

แพทย์	มวล.	ไม่ได้ปลูกฝังเราเรื่องความรู้ในการรักษาคนไข้เพียงเท่าน้ัน	สำคัญคือ	พวกเราท่ีจบออกมามีความอดทนและรับผิดชอบ 

ต่อหน้าท่ี	ต่อชุมชน	และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข	ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติการ 

ท่ีมีมาตรฐาน	และไม่ใช่เพียงคร้ังเดียวท่ีได้รับเสียงชื่นชมจากเพื่อนสหวิชาชีพ	ผู้ร่วมงานว่าเขาน้ัน	ชื่นชม	มวล./หมอ	มวล.	น่ารักทุกคร้ัง 

ท่ีได้ยินคำน้ี	มันย่ิงทำให้เราน้ันมีความภาคภูมิใจในสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราจริงๆ

	 	 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	ม.วลัยลักษณ์	ท่ีน่ีเปรียบเสมือนบ้านท่ีสร้าง 

พวกเราชาวแพทย์วลัยลักษณ์รุ่นแรก	และรุ่นต่อๆ	มา	ท่ีน่ีให้ความรู้	ทักษะ	แนวคิด	ความรัก	ความอบอุ่น	

	 	 ถึงแม้เราจะเป็นรุ่นแรก	แต่ไม่เคยรู้สึกโดดเดียว	ท่ีน่ีหล่อหลอมพวกเรามาจนมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น	มีความใกล้ชิดกับชุมชม	

  มองเห็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด	 ทั้งด้านศักยภาพของคณาจารย์และรูปแบบการเรียนการสอน	 รวมถึงกิจกรรม 

เสริมทักษะด้านอื่นๆ	ทำให้เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้	และก้าวหน้า	ทัดเทียมกับสถาบันผลิตแพทย์ท่ัวประเทศ	ภูมิใจท่ีมีวันน้ี	ต้ังแต่ 

วันท่ีเร่ิมเข้ามาเรียนท่ีน่ี		จนจบมาทำงานอย่างมีความสุขในชุมชน	

	 	 ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการสรรสร้างผลงานและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อการผลิตแพทย์ท่ีเก่ง	 ดี	 

และมีคุณธรรมตามปณิธานของสำนักวิชา	คือ	ความรู้ดีมีจรรยาเป็นท่ีพ่ึงพาของชุมชม

	 	 แรงบันดาลใจท่ีมาเป็นแพทย์วลัยลักษณ์	 คือการเป็นแพทย์ชนบทท่ีสามารถใช้ความรู้และทักษะทางการแพทย์	 มาช่วยเหลือ 

คนไข้ในท้องถ่ินท่ีตนเองได้เติบโตมาอย่างเต็มท่ี	 การท่ีได้เป็นรุ่นบุกเบิกของท่ีแห่งน้ีคือความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์วลัยลักษณ์ 

มาโดยตลอด	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 นอกเหนือจากให้ความรู้ทางด้านการแพทย์	 ความรู้ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม	 ก็เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีบ้านหลังน้ีได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคน	 เพราะท่ีน่ีไม่ได้มุ่งเน้นสร้างบุคลากรผู้เป็นเลิศด้านวิชาการ 

เพียงอย่างเดียว	แต่มุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคม	เพื่อให้เป็นหมอที่มีคุณภาพและเป็นที่พึ่งพาของคนไข้ 

ได้อย่างแท้จริง	 และการเป็นสมาชิกของแพทย์วลัยลักษณ์น้ี	 ยังมีพ่ีน้องต่างช้ันปีคอยเป็นห่วงเป็นใยและดูแลกัน	 เป็นสายใยแห่งรัก 

และมีอาจารย์ท่ีดูแลเราทุกคนอย่างใกล้ชิดและเมตตากรุณาพวกเราทุกคนมาตลอดสุดท้ายน้ีอยากจะฝากถึงน้องๆ	 ท่ีสนใจจะมาเป็น 

หน่ึงในสมาชิก	ของบ้านหลังน้ีไว้ว่า	หากน้องมีความมุ่งม่ันในการเรียน	มีความมานะในการใช้ชีวิตเพื่อบุคคลอื่นมากกว่าตัวเอง	และมี 

ความคิดท่ีจะเป็นหมอท่ีดีมากกว่าหมอท่ีเก่ง	พ่ีก็ยินดีต้อนรับน้องมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว	“แพทย์วลัยลักษณ์”	ค่ะ

	 	 ...ท้ายท่ีสุดแล้ว	แม้ว่าความรู้สึกของพวกเราทุกคนจะไม่สามารถกล่ันกรองออกมาได้ในกระดาษแผ่นเดียว...	แต่พวกเราทุกคน 

รู้สึกเหมือนกันรักและผูกพันกับสถาบันแห่งน้ี	ภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ	เพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน...

SMD’s Family

และพวกเราจะเติมโตเป็นต้นกล้าท่ีงดงามไปด้วยกัน

                เรียบเรียงโดย...พญ.จารุมน	 กันตะกนิษฐ์ 
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๒
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๓

	 	 ๖	ปีในร้ัวโรงเรียนแพทย์แห่งน้ีช่างรวดเร็วเหลือเกิน	นึกย้อนไปในอดีต	จากนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี	๑	จนถึงวันน้ี	วันแรกยังคง 

อยู่ในความทรงจำเสมอ	 การต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากคณาจารย์	 และรุ่นพี่สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มีรุ่นพี่มารอรับ	มีท่านคณบดีหรือที่เราเรียกท่านว่า “แม่มะ” และคณาจารย์ทุกท่านในสำนักวิชามาเยี่ยมเยียนน้องใหม่ถึงหอพัก 

มีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ	 หรือที่เรียกกันว่า	 งานรับน้อง	 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้จักและผูกพันกัน	 นึกถึงกี่ครั้งก็ยังยิ้มได้เสมอ 

ระหว่างทางสู่การเป็นแพทย์ของเรา	ในชั้นปรีคลินิก	มีอาจารย์คอยสอนให้คำปรึกษา	ให้คำแนะนำ	พยายามหาสิ่งที่ดีสุดให้กับเรา 

ถึงแม้จะมีหลายอย่างไม่พร้อม	 เนื่องจากสำนักวิชาของเรายังเป็นเพียงโรงเรียนแพทย์น้องใหม่ล่าสุดในขณะนั้นก็ตาม	ทั้งนี้เพื่อ 

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนก้าวขึ้นสู่ชั้นคลินิกได้อย่างเต็มภาคภูมิ	เราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจน้ีจากอาจารย์ทุกท่าน

 	 เมื่อเข้าสู่การเรียนชั้นคลินิก	 เราต้องแยกย้ายกันไปเรียนในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลศูนย์ตรัง 

และโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต	 เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	 มีอาจารย์แพทย์คอยชี้แนะ	 คอยสอนเรา	 มีผู้ป่วย 

ซึ่งถือเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีค่าที่สุด	มีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือดูแลเรา	มีเพื่อนคอยร่วมมือฝ่าฟันอุปสรรคต่าง	ๆ 	ไปด้วยกัน	เมื่อเราโตขึ้น 

ยังมีรุ่นน้องคอยเป็นกำลังในการร่วมกันช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย	 และที่สำคัญ	 มีกำลังใจจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

คอยส่งมาให้เสมอ	 ตลอด	 ๖	 ปีที่ผ่านมา	 ประสบการณ์ทุกๆ	 อย่างได้หล่อหลอมจนวันนี้เราเติบโตขึ้น	 เปลี่ยนบทบาทจาก 

นักศึกษาแพทย์สู่การเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตได้ในที่สุด

	 	 ขอขอบคุณ	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ทำให้พวกเราทุกคนมีวันนี้	ขอบคุณคณาจารย์ที่เคารพรัก 

ทุกท่าน	ทั้งอาจารย์แพทย์ชั้นปรีคลินิก	อาจารย์ใหญ่ที่บริจาคร่างกายให้เราได้ศึกษา	อาจารย์แพทย์ชั้นคลินิก	ผู้ป่วยทุกคนที่ผ่าน 

เข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่พวกเรา	 รวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกคน	 ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนทุกคนเดินทาง 

ไปสู่จุดหมายที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างสวยงาม	บัดนี้	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เติบโตขึ้นเป็นเวลา	๑	ทศวรรษ 

ผลิตบัณฑิตแพทย์สู่ชาวชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช	ภูเก็ตและตรัง	มาแล้ว	๓	รุ่น	มีพวกเราคือศิษย์รุ่นที่	๓	เป็นบัณฑิตแพทย์ 

รุ่นล่าสุด	 มีโอกาสได้เห็นสำนักวิชาขยายความครอบคลุมการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทสู่จังหวัดอื่นๆ	 มากขึ้น	 เพื่อให้ได้รับ 

ใช้ประชาชนชาวภาคใต้	 ดั่งปณิธานเมื่อครั้งจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์แห่งนี้	 เปรียบเหมือนต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงาม 

แผ่รากและกิ่งใบออกไปให้ร่มเงาไม่สิ้นสุด

  ในฐานะรุ่นพ่ีท่ีได้ร่วมก่อรากฐานให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 จึงอยากฝากถึงรุ่นน้องของพ่ีทุกคนให้ช่วยกันดูแลสำนักวิชา 

ของเราให้เจริญเติบโตต่อไป	 หากเปรียบเป็นหนังสือสักเล่ม	 สำนักวิชาแห่งนี้ก็เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่พวกพี่ๆ	 ได้ช่วยกันจารึก 

และสร้างประวัติศาสตร์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไว้แล้วในแต่ละหน้า	 อย่างไรก็ตาม	 หนังสือเล่มนี้ก็ยังคงรอรุ่นน้องทุกคน 

ให้ช่วยกันส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆ	สำหรับสำนักวิชาแพทยศาสตร์แห่งนี้ต่อไป

78 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



สำนักวิชาแพทยศาสตร์

๑๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 79



จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๔

  หากจะพูดถึงสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 สิ่งแรกที่พวกเรานึกถึงคงจะเป็นคำว่า	 “บ้านหลังที่สอง”  

ท่ีบ้านหลังน้ีแม้จะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนบ้านหลังอื่นๆ	 แต่ม่ันใจได้ว่าเป็นบ้านหลังท่ีอบอุ่นท่ีสุดสำหรับพวกเรา	 ท่ีบ้านหลังน้ี	 พวกเรา 

อยู่กันแบบครอบครัว	 ครอบครัวท่ีชื่อว่า	 “SMD family” มีคุณพ่อคุณแม่ท่ีช่วยอบรมส่ังสอนท้ังวิชาความรู้	 ทักษะต่างๆ	 รวมไปถึง 

คอยตักเตือนให้ลูกๆทุกคนได้เดินไปในเส้นทางท่ีถูกต้องอย่างสง่างาม	 มีพ่ีสาวพ่ีชายท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำต่างๆ	

มีน้องๆ	ท่ีน่ารักท่ีมอบสีสันและความสดใสร่าเริงให้กับพ่ีๆ	เสมอมา	และท่ีขาดไม่ได้คือมีเพื่อนๆ	ในรุ่นท่ีช่วยกันท้ังเรื่องเรียนเรื่องเล่น	

ทำกิจกรรมต่างๆ	ด้วยกัน	ร้องไห้ไปด้วยกัน	และหัวเราะไปพร้อมๆ	กัน	

 	 สุดท้ายนี้อีกเพียงปีเดียวพวกเรารุ่นที่	 ๔	 ก็จะเรียนจบกันแล้ว	 พวกเราเชื่อเสมอว่า	 แม้หนทางข้างหน้าจะต้องเผชิญ 

กับอุปสรรคใดๆ	ที่พิสูจน์ตัวพวกเราแต่พวกเราจะจับมือก้าวผ่านมันไปด้วยกัน	พวกเราจะยึดถือแนวทางปฏิบัติของครอบครัว 

ท่ีว่า	“ความรู้ดี มีจรรยา เป็นท่ีพ่ึงพาของชุมชน”	และต้ังใจท่ีจะเป็นหมอท่ีดีในอนาคตต่อไป	ขอบคุณสถานท่ีแห่งน้ีท่ีทำให้พวกเรา 

ได้มาเจอกันและขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเสมอมา

                                                                                                             

             ด้วยรักและคิดถึง

																																																																																				 	 											นักศึกษาแพทย์รุ่นท่ีส่ี
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๕

	 	 สวัสดีครับ/ค่ะ	พวกเรานักศึกษาแพทย์รุ่นท่ี	๕	มีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของผลผลิตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	และรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีปีน้ีก็เป็นปีท่ี	๑๐	นับแต่วันก่อต้ังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ข้ึนมา	

	 	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาพวกเราพวกเราได้รับความรักและความอบอุ่นจากจากสถานท่ีแห่งน้ีต้ังแต่ขณะทำการสัมภาษณ์จนถึง 

ขณะท่ีกำลังศึกษาอยู่	 มีกิจกรรมต่างๆ	 ให้พวกเราได้แสดงความสามารถ	 แสดงความคิดเห็นและยังมีกิจกรรมท่ีทำให้เราได้เรียนรู้ 

ส่ิงท่ีหาไม่ได้จากในห้องเรียนเช่น	 การทำงานร่วมกัน	 การรู้จักความสามัคคีของรุ่นพ่ี	 รุ่นน้อง	 และรุ่นเดียวกัน	 ถึงแม้จะมีอุปสรรค 

ปัญหาต่างๆ	 แต่พวกเราก็สามารถผ่านมันไปได้	 โดยมีความช่วยเหลือจากคณาอาจารย์	 พี่ๆ	 เจ้าหน้าที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 

รุ่นพี่และรุ่นน้องของพวกเรา	ทำให้พวกเราได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ	มากมายทั้งขณะที่อยู่	ณ	มหาวิทยาลัยและ 

ขณะอยู่ท่ีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก	

	 	 ในโอกาสน้ีพวกเราก็มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีปีน้ีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของเราจะมีอายุครบ	 ๑๐	 ปีแล้ว	 เป็นส่ิงซ่ึงแสดง 

ให้เห็นถึงความสำเร็จต่างๆ	ท่ีผ่านมาและกำลังจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต	และพวกเราขอขอบคุณทุกๆ	คนท่ีทำให้	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งน้ีเป็นเสมือนบ้าน	และมีทุกๆ	คน	เป็นเหมือนครอบครัวของพวกเรา	ขอบคุณครับ/ค่ะ
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๖

	 	 ความอบอุ่น	ครอบครัว	บ้านหลังที่	๒	 เมื่อก้าวสู่การใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 เป็นได้ทุกๆ	อย่าง 

ที่กล่าวถึง	และเป็นยิ่งกว่านั้น	ในฐานะรุ่นที่	๖	มักโดนกล่าวถึงเสมอว่า	เป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นสุดท้ายแล้วนะ	(แพทยศาสตรบัณฑิต 

ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด	๖	ปี)	มักโดนอาจารย์กล่าวถึงว่าเป็นรุ่นเลขตัวเดียว	ต้องระลึกถึงและภูมิใจ

  สำหรับสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เป็นสำนักวิชาที่ได้รวบรวมอาจารย์ที่มีความสามารถ 

หลากหลายท่าน	 ที่คอยให้วิชาความรู้	 พร้อมทั้งสั่งสอนคุณธรรมควบคู่ไปด้วย	 ในตอนชั้นปรีคลินิก	 (ปี	 ๑	 -	 ๓)	 อาจารย์ 

ทุกท่านดูแลพวกเราเหมือนเป็นลูกเป็นหลานของท่านจริงๆ	 กราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน	 ทั้งอาจารย์ในสำนักวิชาและ 

อาจารย์ภายนอกที่ทุ่มเทกายใจ	 และสละเวลามาเพื่อสอนพวกเรา	 หากจะกล่าวถึงความเป็นครอบครัวคงกล่าวถึงรุ่นพี	่ 

พวกเราต่างประทับใจต่อความน่ารัก	และเอาใจใส่น้องๆของรุ่นพี่ทั้ง	๕	 รุ่น	 รุ่นพี่ที่คอยแนะนำสิ่งดีๆ	 ให้แก่พวกเราเสมอมา	 

รุ่นพี่ที่รักน้องตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้า	 และเมื่อพวกเรารุ่น	 ๖	 ทำหน้าที่เป็นพี่	 พวกเราก็มีน้องที่น่ารัก	 ที่ฟังคำสั่งสอนรุ่นพี ่

สม่ำเสมอ	

	 	 ๑๐	 ปี	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นก้าวสำคัญในการรวบรวมผลงานทางวิชาการ	 รวบรวม 

การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆ	สิ่งที่ทำให้พวกเรารุ่น	๖	ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชา 

แพทยศาสตร์	

                   ด้วยรัก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	๖
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SMD ๖ on the way...
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๗

	 	 การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสำนักวิชาแพทยศาสตร์	แม้จะไม่ใช่สถาบันเก่าแก่	แต่นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจ 

กับพวกเราเป็นอย่างยิ่ง	 	 ในฐานะนักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๗	ถือว่าเราได้มาสานต่อสิ่งที่อาจารย์และพี่ๆ	 ได้บุกเบิกไว้	และในขณะ 

เดียวกันเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานที่มั่นคงไปยังรุ่นหลังๆ	ต่อไป	เช่นกัน	

	 	 เราอาจจะไม่ใช่สถาบันที่ใหญ่	เราเป็นเพียงโรงเรียนแพทย์เล็กๆ	ที่เพิ่งก่อตั้ง	แต่นั่นเองที่ทำให้เราได้อยู่กันเป็นครอบครัว 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ทั้งคณาจารย์	 รุ่นพี่	 รุ่นน้อง	 ตลอดจนผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์	 และในที่สุดแล้วการเติบโตของเรา 

ก็คือการเติบโตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไปพร้อมๆ	กัน
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๘

นฤสรณ์ จิตพงษ์

	 “เคยบอกตัวเองว่า	 เรียนหมอท่ีไหนมันก็เหมือนกัน	 จบมาก็ใช้ทุนทำงานเหมือนกัน	 คงไม่มีคนไข้คนไหนมาถามเราหรอกว่า 

จบจากสถาบันไหน	แต่พอได้มาค่ายสอบสัมภาษณ์ท่ีวลัยลักษณ์	ความคิดท่ีว่าเรียนหมอท่ีไหนก็ได้กลับหายไปหมด	เรามีความคิดว่า 

เรียนหมอท่ีไหนก็ได้	 ท่ีเราเรียนแล้วเรามีความสุข	 น่ีแหละท่ีทำให้ผมรักสำนักวิชาแห่งน้ี	 สำนักแพทย์ท่ีมีอาจารย์และรุ่นพ่ีท่ีดูแล 

รุ่นน้องอย่างอบอุ่น”

ศุภกิตต์ิ ยมบุญ

 “สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นสำนักวิชาน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา	 แต่คุณภาพการทำงาน	 

การผลิต	นศพ.	นั้น	ไม่แพ้กับสถาบันที่เปิดมานานแล้ว	ผมรู้สึกว่าสำนักแพทยศาสตร์ที่นี้มีความอบอุ่นมาก	ดูแลบุคลากร	และ	 

นศพ.	เป็นอย่างดี	และสามารถสัมผัสได้ถึงความรักได้อย่างชัดเจน	รู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เลือกที่นี่”

ณัฏฐ์ ประเทืองมาศ

	 “ตอนแรกคิดว่าชีวิตมหาลัยต้องเจออาจารย์ที่ไม่สนิทกับนักศึกษา	 และเพื่อนๆ	 ที่ขยันเรียนจนไม่สนใจคนอื่นๆ	 หรือไม่ทำ 

กิจกรรมด้วยกันเลย	 แต่พอเข้ามาสิ่งที่ผมคิดไว้ก็ผิดหมด	 อาจารย์ทุกท่านเป็นเหมือนครูและพ่อแม่ของนักศึกษา	 ยามที่ต้อง 

จากบ้านมาเรียนที่ไกลๆ	 ได้เจอพี่ๆ	 เพื่อนๆ	 ที่เป็นกันเองพร้อมที่จะช่วยเราเวลามีปัญหาเสมอและคอยชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง	 

ขอบคุณทุกๆ	ท่านครับ”

ธนวัฒน์ นาคฤทธ์ิ

 “ความรู้สึกแรกที่มีต่อสำนักวิชาแพทยศาสตร์	 คือจะเป็นอะไรที่ยากมากๆ	 ต้องปรับตัว	 ต้องถ่อมตัว	 ต้องเปลี่ยนแปลง 

ตัวเองหลายๆ	 อย่างเพื่อที่จะสามารถมีความสุขในสำนักนี้ได้	 แต่เมื่อได้มาเรียนที่นี่	 ความคิดผมก้อเปลี่ยนไปคือ	 สำนักวิชา 

แพทยศาสตร์	 มวล.	 เป็นสำนักวิชาที่อบอุ่นมาก	 บุคลากรทุกคนใจดีและเป็นกันเองมาก	 ทำให้ผมไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมาย 

ก้อสามารถอยู่ในที่นี้ได้อย่างมีความสุข	 อาจารย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการสอน	 นศพ.	 อย่างมาก	 ไม่เพียงแต่ด้าน 

วิชาการ	 แต่ยังมีด้านคุณธรรม	 จริยธรรมและการวางตัวในสังคมที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ผมรุ้สึกว่าผมเหมือนกับได้อยู่กับ 

ครอบครัวจริงๆ”

มธุพจนา ว่องไวยุทธ์

	 “ในการเรียนแพทย์ไม่ว่าท่ีใด	 เรื่องการปรับตัว	การเรียนท่ีหนักหน่วง	และอุปสรรคต่างๆ	มากมาย	 เป็นเรื่องท่ีนักศึกษาแพทย์ 

ทุกคนต้องพบเจอ	 แต่ส่ิงท่ีทำให้ท่ีน่ีเป็นท่ีๆ	 พิเศษคือการดูแลและช่วยเหลือจากคณะอาจารย์	 รุ่นพ่ี	 และเพื่อนๆ	 ทุกคน	 	 ซ่ึงทำให้ 

เราก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่าน้ันไปได้เสมอ”
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ปุณณวิชญ์ ถ่ีถ้วน

	 “ตอนแรกก็ดีใจท่ีสอบติดหมอ	 แต่ก็รู้สึกกังวล	 เรียนหมอต้องยากแน่ๆ	 ต้องหนักแน่ๆ	 จะเรียนได้ม้ัย	 จะปรับตัวได้หรือเปล่า	 

จนถึงวันเปิดเทอม	 ได้พบกับเพื่อนๆ	 พ่ีๆ	 อาจารย์และพ่ีๆ	 บุคลากร	 ได้รับรู้ถึงความรักความอบอุ่นท่ีมีให้กัน	 มีการช่วยเหลือ 

ซ่ึงกันและกันเหมือนคนในครอบครัว	 ทำให้ความกังวลเหล่าน้ันค่อยๆ	 หมดไปและอยู่ท่ีน่ีได้อย่างมีความสุขและสามารถก้าวผ่าน 

อุปสรรคต่างๆ	ไปด้วยกันได้เสมอ	ท่ีน่ีสอนอะไรมากกว่าวิชาแพทย์	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ไชยกฤตย์ นุชิตศิริภัทรา

	 “รู้สึกอบอุ่นกับสถาบันแห่งนี้	 ทั้งพี่ๆ	 เพื่อนๆ	 ครูอาจารย์	 มีความสนิทสนมกัน	 ช่วยเหลือกัน	 แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับตัว	 

เปล่ียนแปลงอยู่บ้าง	 ในเรื่องของความเข้าใจท่ีไม่ตรงกันหลายๆ	 อย่างของแต่ละคน	 แต่โดยรวมแล้วปัญหาต่างๆ	 ท่ีผ่านมาก็ได้รับ 

การร่วมมือช่วยกันแก้ไขจากหลายๆ	 ฝ่าย	 ทำให้รู้สึกอบอุ่น	 และพร้อมท่ีจะเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นเหมือนกับเป็นครอบครัว 

ครอบครัวหน่ึง”

ปิยะณัฐ เหล่าประทาย

 “การเรียนหมอเป็นการเรียนที่หนักอยู่แล้ว	 และยังต้องมีการปรับตัวกับสิ่งต่างๆ	 แต่ที่นี่ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน 

มีท้ังรุ่นพ่ีท่ีคอยให้คำปรึกษา	 เพื่อนๆ	 ท่ีเป็นมิตรอย่างมาก	 และอาจารย์ท่ีคอยดูแลเรา	 ทำให้รู้สึกว่าท่ีน้ีไม่เหมือนท่ีอื่นท่ีน้ีให้ความรู้ 

อะไรได้มากกว่าวิชาแพทย์	 สอนให้เรารู้สึกอะไรๆ	 หลายอย่าง	 และอยากให้มีน้องๆ	 ท่ีน่ารักเข้ามาอีกหลายๆ	 รุ่นเพื่อให้มหาลัย 

เรามีความย่ิงใหญ่	ก้าวไกล	มากกว่าท่ีอื่น”

สมิทธิ สุดเดือน

	 “ตอนแรกท่ีเข้ามาก็รู้ได้เลยว่าท่ีน่ีไม่เหมือนท่ีอื่นแน่ๆ	 จากท้ังบรรยากาศ	 เพื่อนๆ	 ท้ังในสำนัก	 เพื่อนๆ	 นอกสำนักพอเข้ามา 

ได้สักพักก็รู้แล้วว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเรื่องการเคารพรุ่นพ่ี	 การรักษาชื่อเสียงของสำนักความรู้สึกท่ีพ่ีๆ 

อาจารย์	 มอบให้เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากกว่าคำพูด	 อยากให้น้องๆ	 เข้ามาพัฒนา	 สานต่อ	 เจตนารมณ์ของพ่ีๆ	 ท่ีทำกันมาเน่ินนาน 

เพราะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน	แม้ล้มลุกคลุกคลานเท่าไหร่”

สุพิชญา ลัคนาโฆษิต

	 “ต้นไม้...กว่าจะเติบโตจนแข็งแรง	 แผ่ขยายร่มเงา	 ให้ผู้อื่นได้อาศัยพักพิงน้ัน	 ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย	 อุปสรรคท่ีบางคร้ัง 

หนักเกินกว่าท่ีต้นกล้าเล็กๆ	 ต้นน้ันจะรับไหว	 ไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืช	ความแห้งแล้งหรือแสงแดดท่ีคอยแผดเผา	แต่โชคดี	 ท่ีต้นกล้าต้นน้ัน 

ยังมีร่มเงาของต้นไม้คอยปกป้องจากแสงแดดที่แรงเกินไป	คอยปกป้อง	จากอันตรายต่างๆ	ที่เข้ามามีต้นกล้าในวัยเดียวกัน 

ท่ีคอยต่อสู้และผ่านวันคืนอันแสนเลวร้ายไปด้วยกัน	 ในทุกๆ	 วันต้นกล้าต้นน้ันค่อยๆ	 เติบโตกลายเป็นต้นไม้ท่ีแข็งแรง	 และมีร่มเงา 

ให้ต้นกล้ารุ่นต่อๆ	 ไปได้พักพิง	 ต้นไม้เหล่านี้ได้ถูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่นี่	 “สำนักวิชาแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
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กาญจนาลักษณ์ ท่ัวจบ

	 “ดอกไม้กว่าจะผลิดอกได้	ต้องมีท้ังการดูแลท่ีดี	ใส่ความเอาใจใส่ลงไป	หากถูกดูดน้ำ	ถูกต้นไม้ใหญ่บังแสง	เบียดเบียนไร้คนดูแล 

ดอกไม้ก็แห้งเห่ียวตายฉันใดเด็กตัวน้อยๆ	 ก็ไม่มีความสุขฉันน้ัน	 ระบบความสัมพันธ์จอมปลอม	 แค่ใบประดับท่ีสวยงามไว้ล่อแมลง 

ให้มาติดกับ	 ตอนนี้ดอกไม้ดอกนั้นคงทำได้แค่	 mutant	 ตัวเองกลายเป็นพืช	 CAM	 เพื่อปรับตัวให้เอาชีวิตให้รอดจากสภาวะ 

อันโหดร้ายเหล่าน้ี”

ธัญพิชชา รัตนศิริวงศ์วุฒิ

	 “การเรียนหมอน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย	ต้องอาศัยความอดทน	ขยันหม่ันเพียรเพื่อท่ีจะไปให้ถึงฝ่ังฝัน	พ่อแม่	เพื่อนๆ	รุ่นพ่ีและอาจารย์ 

ล้วนเป็นกำลังใจสำคัญ	 ในการช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จ	 ท่ีสำนักวิชาแพทย์แห่งน้ีเป็นมากกว่าสถาบันแพทย์	 ทำให้เรา 

ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	อย่างและทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนเราได้อยู่กับครอบครัวเราจริงๆ”
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จากใจนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๙

	 	 โอกาสในชีวิตของแต่ล่ะคนมีไม่เท่ากัน	 บางโอกาสผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถคว้าเอาไว้ได้	 

แต่ในความไม่แน่นอนนั้นก็ยังมีความโชคดีที่เราทั้ง	 ๔๘	 คนสามารถคว้าโอกาสหนึ่งไว้ได้ร่วมกัน	 นั่นคือโอกาสที่ได้เข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งของครอบครัวที่แสนอบอุ่น	ได้มาเป็นน้องเล็กของครอบครัว	SMD

	 	 ก่อนเข้ามาเรียนท่ีน่ีมีคำถามมากมายเกิดข้ึนในใจ	เนื่องจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เป็นสำนักวิชา 

แพทย์ใหม่ที่ก่อตั้งได้เพียง	๑๐	ปี	เพิ่งผลิตแพทย์ได้	๒	รุ่น	และกำลังมีพี่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๓	ที่กำลังจะจบออกไป	แต่ด้วยเวลา 

เพียงเท่าน้ี	 พ่ีๆ	 ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับมากเพียงใด 

ประกอบกับการได้เข้ามาเรียนที่นี่	 รับรู้ได้เลยว่า	 สถานที่แห่งนี้ไม่ได้สอนแต่เพียงความรู้เท่านั้น	 แต่ยังสอนคุณธรรมและ 

การดำรงชีวิตควบคู่ไปด้วย	 ต้ังแต่ย้ายเข้ามาอยู่วันแรกก็ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น	 การดูแลกันอย่างเป็นครอบครัวเหมือนพ่ีดูแลน้อง 

อาจารย์ดูแลพวกเราเหมือนพ่อแม่ดูแลลูก	 ภายในระยะเวลาเพียงไม่นานความรักความผูกพันต่อสถานที่แห่งนี้	 ต่อผู้คนที่นี ่

ก็ได้ก่อตัวขึ้นโดยที่พวกเราไม่รู้ตัว	พวกเรานักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๙	ทุกคนกล้าพูดได้เต็มปากว่า	รู้สึกดีใจ	และภูมิใจที่ได้มาเรียน 

ณ	สถานที่แห่งนี้	ได้มาเจอกับทุกๆ	คนที่นี่	และอยากจะขอขอบคุณสำหรับทุกความรัก	ความปรารถนาดี	จากอาจารย์และพี่ๆ 

ทุกคนเป็นอย่างสูง	 มีคำหนึ่งที่พี่ ได้บอกพวกเราเสมอ	 คือ “พี่ๆ รักน้องตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้า”	 พวกเรา	 SMD	 ๙ 

ก็อยากบอกพี่ๆ	เหมือนกันว่า “พวกเราทุกคนก็รักพี่ๆ ตั้งแต่แรกเห็นหน้าเช่นกัน”

  เนื่องในโอกาสครบรอบ	 ๑๐	 ปี	 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 พวกเรานักศึกษาแพทย์รุ่นที่	 ๙ 

ทุกคน	 ขอแสดงความยินดีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกคน	 และขอขอบคุณที่ให้ โอกาสในการทำให้ความฝันของเด็กๆ	 มากมาย	 ค่อยๆ	 

ถูกต่อเติมขึ้นทีละเล็ก	ทีละน้อย	จนเป็นรูปเป็นร่างได้ดังเช่นทุกวันนี้

                    ด้วยรัก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๙
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SMD ๙
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	กิจกรรมค่ายสอบสัมภาษณ์	ตรวจสุขภาพกาย	และทดสอบสุขภาพจิต	
วันที่	๒๕	-	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๐	ณ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและบุคลากร	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ให้การต้อนรับ	
ศาสตราจารย์	นพ.สมศักดิ์	โล่ห์เลขา	นายกแพทยสภา	

เม่ือวันพุธท่ี	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๑	ณ	ห้องโมคลาน	ช้ัน	๒	อาคารบริหาร

พิธีรดน้ำดำหัว	เนื่องในวันสงกรานต์	
ประจำปี	๒๕๕๑

เลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกให้กับรองศาสตราจารย์	
นายแพทย์กิจประมุข	ตันตยาภรณ์	คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	

ในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง	เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๑	

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน	แบบ	PBL
ให้นักศึกษาแพทย์	รุ่นท่ี	๑	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๑ 

เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๕๑

รักษาการแทนคณบดี	และคณาจารย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	พบปะนักศึกษาแพทย์

ในกิจกรรม	“พบอาจารย์ที่ปรึกษา”	
เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๑

กิจกรรมเด่น สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ประมวลภาพ

พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการสำนักวิชาแพทยศาสตร์	
ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๑

เข้าร่วมรับการขอตรวจรับรองหน่วยงาน	
ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่	น่าทำงาน	

เมื่อวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๑

กิจกรรมเสริมทักษะรายวิชา	MSS-๑๐๒:	
Thinking	Skill	ให้กับนักศึกษาแพทย์	ชั้นปีที่	๑

วันที่	๒๓	-	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๑

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๑	
ร่วมกันทำพานวันไหว้ครู	

เมื่อวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๑

กิจกรรมวันมหิดล	
วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๑

โครงการจริยธรรมสัมพันธ์สัญจร	ครั้งที่	๘
	ในระหว่างวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๑	

ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์	ครั้งที่	๒๒	
ในระหว่างวันที่	๒๔	-	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๑	

ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร	
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๑	พรรษา	

๕	ธันวาคม	๒๕๕๑

กิจกรรม	“Fashions	Festival”	
รายวิชา	ENG-๓๗๒	Public	Speaking	

เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒

กิจกรรม
”เสริมสร้างความเป็นแพทย์และทักษะความเป็นแพทย์”

๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๑

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องใน
วันสงกรานต์ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์	

๑๐	เมษายน	๒๕๕๒

โครงการอบรม	จิตตปัญญาศึกษา	
วันที่	๑๙	-	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๒

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่	(บายศรีสู่ขวัญ)	
นักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๒	

วันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๒

กิจกรรมวันไหว้ครู	
๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๒

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน	
ณ	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ในช่วงปิดภาคการศึกษา	

๗	-	๓๐	เมษายน	๒๕๕๒

พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒
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กิจกรรมวันมหิดล	
วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๒

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์	
ระหว่างวันที่	๕	-	๗	ธันวาคม	๒๕๕๒	จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรมค่ายวิชาการ	สอบสัมภาษณ์	และทดสอบสุขภาพจิต
เพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ปีการศึกษา	๒๕๕๓

งาน	“รวมพลคนขับขี่ปลอดภัย”	WU	Safety	Drive	โดยสำนัก
วิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	

เมื่อวันที่	๓	-	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
นิติเวชศาสตร์	กับ	รพ.ตำรวจ	เมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่	(บายศรีสู่ขวัญ)	ให้กับนักศึกษาแพทย์	
รุ่นที่	๓	เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
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เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยา	Physiology	Quiz	
ณ	University	of	Malaya	ประเทศมาเลเซีย	
ระหว่างวันที่	๒๔	-	๒๕	กันยายน	๒๕๕๓

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	โดยมีกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย	

เมื่อวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๓

พิธีมอบเสื้อกาวน์	นักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๑	
เมื่อวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๔

กิจกรรมค่ายวิชาการ	สอบสัมภาษณ์	
และทดสอบสุขภาพจิต	ในการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	๔	

ระหว่างวันที่	๙	-	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๓

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่	
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๓	

เมื่อวันจันทร์	ที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๔

โครงการ	“เปิดโลกทัศน์ก้าวไกลสู่สากล	
ณ	School	of	Medical	Sciences,	University	

Sains	Malaysia	Kelantan	Campus	
ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๔

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับทางมหาวิทยาลัย	
เมื่อวันที่	๘	มกราคม	๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
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โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	๔	
วันอังคาร	ที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔

โครงการวันไหว้ครู	
วันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๔

โครงการประกวดดาวเดือน	รุ่นที่	๔	
วันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๔

โครงการ	“จากกายวิภาคศาสตร์สู่
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน”	

ในระหว่างวันที่	๒๐	-	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๔

โครงการจริยธรรมวัฒนธรรมสัญจร
ในระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“Thinking	Skills”
วันที่	๑	-	๓	กันยายน	๒๕๕๔	ณ	ระเบียงทรายรีสอร์ท	อ.ขนอม

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์	
วันที่	๓	-	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	สถานปฏิบัติธรรมสิริธรรมสถาน	

อำเภอพรหมคีรี	จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
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ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

ในวันที่	๑	-	๒	เมษายน	๒๕๕๕

พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	
เมื่อวันพุธ	ที่	๑๑	เมษายน	๒๕๕๕

กิจกรรมปีใหม่	

กิจกรรมค่ายวิชาการ	และการสอบสัมภาษณ์	ระหว่างวันที่	
๗	-	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน
WU	m-Learning	Moodle	ขั้นสูง	

วันพฤหัสบดีที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๕

ประชุมวิชาการ	เรื่อง	การป้องกันโรคกระดูกพรุนในชุมชน	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๒๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	

ณ	โรงแรมทวินโลตัส	

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
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การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษาแพทย์
ทั่วประเทศ	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๖

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ	
เมื่อวันพุธ	ที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕	

“เมนูสามเกลอเพื่อนแก้ว”

กิจกรรมมุทิตาจิต	ศ.ดร.วรนันท์	ศุภพิพัฒน์	
และ	รศ.ดร.สุทธินี	ภูวนาถ	

เมื่อวันที่	๔	กันยายน	๒๕๕๕

กิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	๔	
เมื่อวันที่	๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๕

จัดโครงการ	Knowledge	Management	Club	หัวข้อ	
“การจัดตั้งหน่วยวิจัย”	เมื่อวันพุธ	ที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๕

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์	วันมหิดล	๒๕๕๖
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กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	๖

อบรมแกนนำกันกะโหลก พิธีรับเสื้อกาวน์	นักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	๓

ฟุตซอลประเพณีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ครั้งที่	๑	
วันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๕๖

พิธีบายศรีสู่ขวัญ	นักศึกษาแพทย์	รุ่นที่	๖

กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ	ค่ายเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์	รุ่นที่	๖

พ.ศ.๒๕๕๖
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พิธีไหว้ครู	ประจำปี	๒๕๕๖ ประกวดดาวเดือน	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ประจำปี	๒๕๕๖

หมูกระทะเฮฮา...รุ่น	๗

BYENIOR	๑	Night	of	Honor

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเเพทย์	รุ่นที่	๗

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม	SMD	๑

พ.ศ.๒๕๕๗
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันปีใหม่ชาว	
SMD	...	Aorta	Vs.	Vena	cava

Congratulations:	SMD	๑st	Class กิจกรรมถวายพวงมาลา	เนื่องในวันมหิดล		
๒๔	กันยายน	๒๕๕๗

“back	to	school”	งานประกวดดาวเดือน
สำนักวิชาเเพทยศาสตร์	ประจำปี	๒๕๕๗

กิจกรรมทำบุญตักบาตร	เนื่องในวันมหิดล	
๒๔	กันยายน	๒๕๕๗

พ.ศ.๒๕๕๗
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กิจกรรมวันพ่อ	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

พิธีไหว้ครู	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๘

ประกวดดาวเดือน	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๘	
ภายใต้ธีม	“I	sea	U:	รักทะเล	เมื่อมีเธอ”

Here	We	Go	To	Clinic	SMD	๕

กิจกรรมทำบุญตักบาตร	เนื่องในวันมหิดล	
๒๔	กันยายน	๒๕๕๘

ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต	
รุ่นที่	๒	ของ	SMD	Family
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ต้อนรับน้องๆ	SMD	๙	เข้าสู่ครอบครัว	
SMD	Family

พิธีไหว้ครู	ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๙

แม่มะพบปะ	นศพ.	รุ่น	๖	และ	๗

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาเเพทย์รุ่นที่	๙

พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์	SMD	๖เด็กดี	หมั่นเพียร	เรียนรู้	สู่อนาคต	๕๙

พิธีมอบเสื้อกาวน์	นักศึกษาแพทย์รุ่นที่	๖	
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๘

พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่
ประจำปีการศึกษา	๒๕๕๘

พ.ศ.๒๕๕๙
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เนื้อร้อง-ทำนอง	
อาจารย์	นพ.ธีระพันธ์	สงนุ้ย

๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๘

มา...เรามาร่วมกัน
สร้างความผูกพัน	ฉันมิตรเพื่อนพ้อง

ร่วมสาบาน	เหมือนดังพี่น้อง
มาร่วมฉลอง	สิบปีบ้านเรา
เรา...ประกาศก้องไกล

เหล่าแพทย์วลัย_ลักษณ์รักศักดิ์ศรี
เปี่ยมพลัง	ร่วมสร้างสิ่งดี
เพื่อถิ่นแดนนี้	รุ่งเรืองวัฒนา

ใจ...มุ่งมั่นกล้าแกร่ง
ดุจดั่งกำแพง	ขุนเขาภูผา

จะเป็นแพทย์	ของปวงประชา
ประกาศศักดา	ก้องฟ้าเมืองไทย

มา...เถิดมาร่วมกัน
ถักทอความฝัน	สู่วันสดใส
วลัยลักษณ์	ต้องคู่ถิ่นไทย

เกริกเกียรติก้าวไกล	กู่ก้องโลกา
(จบ)

เพลงทศวรรษแห่งความผูกพัน
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ผู้สนับสนุน

-	พันเอกปราโมทย์	พรหมอินทร์	
-	ทันตแพทย์ทวี	จันทามงคล	
-	ทันตแพทย์หญิงกัลยาณี		พูนภักดี		
-	นายแพทย์ล้วน	บูชากรณ์	
-	นายแพทย์พีรพงษ์	สิทธิยุโณ		
-	นายแพทย์วันชัย	ขจรวัฒนากุล	
-	นายแพทย์จรุง	บุญกาญจน์	
-	ดร.รอยพิมพ์ใจ	เพชรกุล
-	คุณนิพนธ์	ส่องสุข	
-	นางมะลิวัลย์		อู่รังสิมานนท์		
-	บจก.ธเนศพัฒนา	จำกัด
-	บจก.	นานาวัสดุภัณฑ์		
-	บริษัท	สเปซเมด	จำกัด
-	บริษัท	เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์	จำกัด	
-	บริษัท	โชวิค	จำกัด	

-	บริษัท	โฟร์ดี	อี.เอ็ม.จำกัด	
-	บริษัท	Eppendoff	Thailand		
-	บริษัท	สตาดา	(ประเทศไทย)	จำกัด	
-	บริษัท	ที	เอ็น	พี	เฮลท์แคร์	จำกัด
		(สำนักงานใหญ่)
-	บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส	จำกัด
-	บริษัทปูนซีเมนซ์ไทย	(ทุ่งสง)	จำกัด	
-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	เอ็น.วาย.อาร์	สาขาที่	๐๐๐๐๑	
-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	เอ	แอนด์	เอ	รีเอเจนท์		
-	โรงพยาบาลนครินทร์	
-	ชมรมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
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