


ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง

ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ของมหาวิทยาลัย

มหดิล และของประเทศไทย อาจารยเ์ปน็อาจารยร์ุน่แรกๆ ของคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล

รามาธิบดี ระหว่างที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ อาจารย์ได้นำความ

เจรญิกา้วหนา้มาใหแ้กภ่าควชิาฯ มากมาย ดว้ยวสิยัทศันท์ีก่วา้งไกลยิง่ อาจารยท์ำใหภ้าควชิา

อายุรศาสตร์มีความเป็นเลิศทั้งในทางวิชาการและวิจัย เมื่ออาจารย์ได้รับเลือกให้ไปดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับความ

ทันสมัยจากการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ อาจารย์ได้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งมีอายุไม่ถึง 15 ปี เป็นคณะแพทยศาสตร์ฯ ระดับแนวหน้าของ

ประเทศ เมื่ออาจารย์ได้รับความไว้วางใจให้ไปเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ได้นำพามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การยอมรับจากทั้งในประเทศและนานาชาติ ความ

สำเร็จที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข อาจารย์เป็นแบบอย่างของนักบริหาร นักวิชาการ และครูแพทย์ที่สมบูรณ์ที่สุด 

อาจารย์อรรถสิทธิ์จบแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Guy’s Hospital ประเทศอังกฤษ หลังจาก

กลับมาทำงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นเวลา 

2 ปี อาจารย์ตัดสินใจกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษด้านประสาทวิทยาที่ Neurological 

Institute ในควีนสแควร์ และที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อาจารย์กลับมาทำงานที่ 

โรงพยาบาลจุฬาฯ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยา 

เมื่อมีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้น ศาสตราจารย์นายแพทย์สิระ  

บุณยรัตเวช ประสาทศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจบมาจากประเทศอังกฤษเช่น

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์เวชชาชีวะ
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์พ.ศ.�5��-�5�0

ถ้าเรามองภาควิชาอายุรศาสตร์
รามาธิบดีในขณะนี้จะเห็น
ความสำเร็จของภาควิชาฯ

ที่เป็นผลงานที่ริเริ่มและฟูมฟัก
โดยอาจารย์อรรถสิทธิ์ในเกือบ

ทุกๆจุดความฝันของอาจารย์คือ
ทำอย่างไรให้ภาควิชาอายุรศาสตร์

ของเราเจริญก้าวหน้าเป็นเลิศ
ทั้งทางด้านการสอนการบริการ

และการวิจัย
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เดียวกับอาจารย์อรรถสิทธิ์ ได้แนะนำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์

รจิต บุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และรอง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนั้น มา

ชักชวนอาจารย์อรรถสิทธิ์ให้มาทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและ

ร่วมกันก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ตอนที่อาจารย์เข้ามาทำงานใหม่

ได้พื้นที่ทั้งหมด 92 ตารางเมตร อาจารย์ต้องกั้นห้องเอง วางแผน

ตกแต่ง และทาสีเอง อาจารย์เริ่มการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอนและการให้บริการผู้ป่วย เมื่อแรกเปิดโรงพยาบาลอาจารย์

เป็นแพทย์คนเดียวในหน่วยประสาทวิทยา ทำหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า

หน่วยและลูกน้อง อาจารย์ต้องทำทุกอย่าง ตั้งแต่งานสอน งาน

บริการ ตรวจผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทำตรวจกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) 

ตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า (EEG) ในปี พ.ศ. 2513 ภาควิชาฯ ขาดแคลน

แพทย์ประจำบ้านอย่างมาก อาจารย์อรรถสิทธิ์และอาจารย์อาวุโส

ในภาคฯ ต้องทำหน้าที่อยู่เวรเหมือนแพทย์ประจำบ้านโดยนอนค้าง

ที่โรงพยาบาล ปฏิบัติเช่นนี้อยู่ราว 1 ปี จนภาควิชาฯ มีแพทย์ประจำ

บ้านครบ ถึงแม้ว่าอาจารย์จะมีภาระงานมากมายในช่วงแรก	

และต้องพบกับปัญหาหลายอย่าง	 แต่อาจารย์อรรถสิทธิ์กลับ

รู้สึกสนุกกับการที่ได้ทำงาน	 ได้แก้ปัญหาต่างๆ	 ให้ลุล่วงไป	

และไม่รู้สึกหนักใจใดๆ	

เมื่อแพทยสภาเริ่มให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในโรงเรียน

แพทย์ อาจารย์ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสอบวุฒิบัตรทางอายุร-

ศาสตร์และประสาทวิทยาตั้งแต่สมัยแรกในปี พ.ศ. 2513 อาจารย์

เป็นคนช่วยวางหลักเกณฑ์และมาตรฐานการฝึกอบรม โดยนำระบบ

แบบราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอนมาดัดแปลงให้เข้ากับ

ระบบการแพทย์ของไทย อาจารย์อรรถสิทธิ์ได้รับเลือกจากอาจารย์

ในภาควิชาอายุรศาสตร์ให้เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ เมื่อ พ.ศ. 2523 

อาจารย์ได้ดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริการ 

ผู้ป่วย ปรับปรุงห้องประชุมอายุรศาสตร์ และดัดแปลงห้องสอน 

ข้างหอผู้ป่วยชั้น 7 เป็นห้องประชุมเล็ก พร้อมทั้งหาเงินบริจาค 

ซื้อเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยครบชุดให้ภาควิชาฯ ทำให้การ

จัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี อาจารย์ได้ริเริ่มให้มีการจัด

อบรมฟื้นฟูวิชาการแก่แพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดทุกปี และ 

จัดให้มีโครงการ “หน่วยวิชาการเคลื่อนที่” ร่วมกับแพทยสมาคม

แห่งประเทศไทย เดินทางไปให้บริการทางวิชาการตามโรงพยาบาล

ต่างจังหวัด 

ระหวา่งทีเ่ปน็หวัหนา้ภาควชิาฯ อาจารยไ์ดว้างแผนพฒันาภาควชิาฯ

ระยะยาวเสนอต่อรัฐบาล ทำให้ภาควิชาฯ ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง

อาจารย์ครั้งเดียวถึง 10 ตำแหน่ง อาจารย์ให้ความสำคัญในการ 

คัดเลือกและพัฒนาอาจารย์เป็นพิเศษ โดยจะพิจารณาทั้งขีดความ

สามารถและความเหมาะสมในด้านอุปนิสัยของอาจารย์แต่ละคน

สำหรับแต่ละสาขาวิชา อาจารย์จะเป็นผู้ชี้แนะการเรียนต่อในสาขา

ต่างๆ ให้นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านที่มีแววตามความ

ถนัดและอุปนิสัยของตน โดยอาจารย์จะติดต่อสถานที่ฝึกอบรม 

เพิ่มเติมในต่างประเทศให้ นอกจากนี้ อาจารย์ยังคำนึงถึงความ

ก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ลูกภาคเพื่อให้อาจารย์สามารถ

พัฒนาได้มากที่สุดตามแต่ศักยภาพของแต่ละคน ชี้แนะเรื่องที่ควร
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จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ หัวข้อการวิจัย หัวข้อตำราที่จะเขียน 

แนะนำอาจารย์ลูกภาคถึงวิธีการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 

และเตือนเมื่อถึงเวลาที่จะขอตำแหน่งวิชาการ เมื่ออาจารย์เข้ามา

เป็นหัวหน้าภาคฯ มีการก่อตั้งหน่วยใหญ่ๆ ครบหมดแล้ว ด้วย 

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อาจารย์เล็งเห็นความสำคัญของการมีหน่วย

เภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา หน่วยพันธุกรรมศาสตร์ และหน่วย

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อาจารย์สิรินธร ฉันทสิริกาญจน หัวหน้าหน่วย

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุกล่าวว่า “โรงเรียนแพทย์แห่งนี้เป็นแห่งแรกและ

แหง่เดยีวทีผู่บ้รหิารไดว้างแผน การเกดิของหนว่ยเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ

ไว้อย่างรอบคอบและยาวนาน รวมทั้งรอคอยเวลาการเกิดอย่าง

อดทน มิได้เกิดโดยบังเอิญ หากแต่เกิดจาก vision อันกว้างไกลของ

อาจารย์อรรถสิทธิ์โดยแท้” 

ในด้านการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ อาจารย์ทำตัวเองเป็น 

แบบอย่าง โดยเป็นผู้ที่ทันสมัยทางวิชาการอยู่เสมอ ผลิตผลงาน 

วิชาการสม่ำเสมอ พร้อมที่จะเป็นผู้บรรยายหรือรับเป็นผู้อภิปราย 

CPC (clinical-pathological conference) แม้จะได้รับการบอก 

ลว่งหนา้ในระยะเวลาอนัสัน้ ถงึแมอ้าจารยจ์ะมภีาระมากแตอ่าจารย์

ก็พยายามเข้ากิจกรรมวิชาการของภาควิชาอย่างสม่ำเสมอ อาจารย์

มีความคาดหวังถึงมาตรฐานทางวิชาการที่สูง มักจะถามคำถามที่

บ่งว่าอาจารย์รู้กว้างและรู้ลึก ทำให้อาจารย์ลูกภาคและแพทย์

ประจำบ้านต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา อาจารย์ให้ความสำคัญในด้าน

การสอนมาก เนื่องจากภารกิจที่หลากหลายในเวลาราชการ	

อาจารย์จะมาสอนแพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ใน		

วันเสาร์เช้าเป็นประจำ โดยให้แพทย์ประจำบ้านนำเสนอผู้ป่วยที่มี

ปญัหาทางอายรุกรรมทัว่ไปหนึง่ราย และทางประสาทวทิยาหนึง่ราย

โดยอาจารยจ์ะเปน็ผูอ้ภปิรายและเสนอวธิแีกป้ญัหาผูป้ว่ย บทบาทนี้

อาจารย์ได้กระทำต่อเนื่องแม้ในช่วงที่อาจารย์เป็นคณบดี	

ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมวิชาการทุกวันเสาร์เช้า 
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และเมือ่อาจารยเ์กษยีณอายรุาชการแลว้ อาจารยท์ำตวัเปน็ตวัอยา่ง

และจะเน้นกับอาจารย์ลูกภาคเสมอว่า การแบ่งเวลาสำหรับ

บทบาทต่างๆ	 ของอาชีพครูแพทย์มีความสำคัญที่สุดในการที่

จะประสบความสำเร็จทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว อาจารย์

ยอมรับว่าทุกคนต้องทำงานหารายได้เพิ่มเติมเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว 

แต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมสำหรับภารกิจด้านต่างๆ ความ

ฝันของอาจารย์คือทำอย่างไรให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ของเรา

เจริญก้าวหน้าเป็นเลิศ	 ทั้งทางด้านการสอน	 การบริการและ

การวิจัย	

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ อดีตหัวหน้าภาควิชา

อายุรศาสตร์และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “ถ้าเรามอง

ภาควิชาอายุรศาสตร์รามาธิบดีในขณะนี้ จะเห็นความสำเร็จของ

ภาควิชาฯ ที่เป็นผลงานที่ริเริ่มและฟูมฟักโดยอาจารย์อรรถสิทธิ์ 

ในเกือบทุกๆ จุด” 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด อดีตหัวหน้าภาควิชา

อายุรศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา กล่าวถึงอาจารย์

อรรถสิทธิ์ว่า “อาจารย์อรรถสิทธ์มีความรับผิดชอบสูง	 เป็น

หัวหน้าที่รับทั้งผิดและชอบ	 ไม่ใช่หัวหน้าชนิดที่เลือกรับแต่	

“ชอบ”	 และปล่อยลูกน้องรับ	 “ผิด”	 เวลาเกิดปัญหาขึ้น อาจารย์

รกัลกูนอ้งและรว่มทำงานดว้ยจนวนิาทสีดุทา้ย ในชว่งเปดิโรงพยาบาล

ใหม่ๆ คนไข้มากแต่หมอน้อย อาจารย์ช่วยตรวจคนไข้ถึงผู้ป่วย 

รายสุดท้าย ตอนที่ผมกลับมาจากต่างประเทศใหม่ๆ มีรายได้น้อย  

มีเรือพ่วงมาอีกสองลำ อาจารย์ได้กรุณาแบ่งคนไข้ส่วนตัวให้ การ

ช่วยเหลือแบบนี้หาได้ยาก ความดีของอาจารย์ยังติดค้างอยู่ในใจผม

ไม่มีวันลืม” 

นอกจากอาจารย์จะทำให้ภาควิชาเจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการแล้ว อาจารย์ยังมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่ออาจารย์ 

แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ โดยทุกๆ ปีอาจารย์

จะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านพักของอาจารย์ที่หัวหินและพัทยาสลับ

กันไป แพทย์และเจ้าหน้าที่สนุกสนานกันมาก เล่นน้ำกันจนเหนื่อย

แลว้ทานอาหารอรอ่ยๆ ทีอ่าจารยจ์ดัมาเลีย้ง ทำใหเ้กดิความสนทิสนม

อาจารย์อรรถสิทธิ์เยี่ยมเยียนศิษย์เก่าในโรงพยาบาลชุมชน 

อาจารย์อรรถสิทธิ์ในบทบาทครู สอนการตรวจร่างกายข้างเตียง   
แก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน 
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ต่อกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในภาควิชาฯ อาจารย์มีความสามารถ

ในการจดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของลูกศิษย์ได้อย่างน่าทึ่ง  

ทั้งที่เรื่องราวผ่านไปนานหลายปี อาจารย์ให้เวลากับลูกศิษย์และ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ อาจารย์มักจะไปร่วมในงานมงคลสมรส  

และงานสวดพระอภิธรรมศพของผู้เป็นที่รักของอาจารย์ในภาคและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความอบอุ่นให้แก่ศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา

เป็นอย่างยิ่ง 

เมื่ออาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี อาจารย์ได้ดำเนินการสร้าง

อาคารเรียนรวม ซึ่งในตอนแรกมีปัญหาทำให้ต้องหยุดโครงการไป

เพราะมีกฎว่าห้ามสร้างอาคารสูงใกล้พระราชฐาน อาจารย์เอา

เอกสารที่เก็บไว้ในตู้มาศึกษาใหม่ ด้วยความที่รู้แง่มุมกฎหมายดี 

อาจารย์ได้ทำเรื่องชี้แจงไปยังราชเลขาธิการ ซึ่งตอบกลับมาว่าไม่

ขัดข้องและเข้าใจในความจำเป็น เรื่องจึงสำเร็จลงเมื่อคณะรัฐมนตรี

อนุมัติให้สร้างอาคาร 5 ชั้นสูง 34 เมตร อาจารย์นำเทคโนโลยีมา

พัฒนาปรับปรุงการบริหารงานของโรงพยาบาล เริ่มด้วยการติดตั้ง

คอมพิวเตอร์ซึ่งเดิมตั้งใจว่าจะติดตั้งระบบ Main Frame แต่อาจารย์

เห็นว่าไม่คุ้มค่า จึงให้ติดตั้งเป็นระบบ PC แทน สามารถเชื่อมต่อ

ถึงกันหมดทุกหน่วยงาน ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ให้เป็นแบบ Direct 

Inward Dialing ที่สามารถกดใช้ได้เลย ซึ่งเดิมเป็นระบบหมุนผ่าน 

โอเปอเรเตอร์ทำให้ช้าและมีปัญหา นอกจากนี้ ยังทำ Telelift ใช้ส่ง

specimen ไปทีห่อ้งแลบและสง่ยาไปทีห่อผูป้ว่ย และทีส่ำคญัอาจารย์

ได้ดำเนินการสร้างศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ฯ  

ที่ทันสมัยเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ตลอดจนเป็น

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจาก 

งานบริหารแล้วอาจารย์ยังมีความห่วงใยและผูกพันกับลูกศิษย์  

สองเดือนหลังจากที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งคณบดี อาจารย์ได้ริเริ่ม

โครงการเยี่ยมศิษย์เก่าเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับศิษย์เก่า 

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในที่ห่างไกล นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้จัดโครงการ

เยี่ยมนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา 

ปีละสองครั้ง ผนวกไปด้วยกันกับโครงการเยี่ยมศิษย์เก่าปีละ 3 ครั้ง 

ในช่วงระยะเวลา 9 ปีที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งคณบดี อาจารย์ 

อรรถสิทธิ์ได้นำอาจารย์จากภาควิชาฯ ต่างๆ หมุนเวียนออกไปเยี่ยม

นักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่าในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะไกลหรือกันดาร

แค่ไหน ทั้งหมด 25 ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา 2 - 6 วัน ครอบคลุม 

ทุกจังหวัดของประเทศไทย 

สุดท้ายนี้ขอคัดลอกคำอวยพรที่ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี  

มีให้กับอาจารย์อรรถสิทธิ์ในวาระอายุครบ 60 ปี “จากการที่

อาจารย์อรรถสิทธิ์ยังคงเป็นอาจารย์อรรถสิทธิ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก	

และเท้าเหยียบพื้นดินอยู่เสมอ	 และไม่เคยขาดในเรื่องของ

ความกตัญญู	 ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้อาจารย์อรรถสิทธิ์

เจริญด้วยสติ	ปัญญา	และพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง”	
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