


ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์มีบุคลิกภาพเงียบๆ พูดน้อยที่สุด แต่มีความคิดลึกซึ้ง รัก 

การเรียนการสอนเป็นชีวิตจิตใจ ดูแลคนไข้เปรียบเสมือนดูแลญาติสนิทคนหนึ่ง เมื่อเข้ามา

เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ	 อาจารย์มีความเห็นว่า	 ภาควิชาอายุรศาสตร์เปรียบเหมือน

บ้านหลังที่สอง	 ถ้าไม่นับช่วงเวลาที่นอนหลับ	 ตลอดชีวิตการทำงาน	 เรามาลืมตา	

ทำงาน	ดูงาน	ที่โรงพยาบาลมากกว่าที่บ้านของเรา	 ไม่น้อยกว่า	 7	 -	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	

อาจารยเ์หน็วา่พวกเรานา่จะไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่จรญิตา	เจรญิใจ	คลายเครยีด	

เชิญชวนให้คิด	ให้ทำงาน	มากกว่าสภาวะการที่กำลังเป็นอยู่	ณ	เวลานั้น	อาจารย์จึง

ได้คิดที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ที่เป็นทั้งหน่วยงานและหอผู้ป่วยของ

อายุรศาสตร์ทั้งหมด	 เพราะเมื่อทำสำเร็จจะเกิดผลดีกับทุกๆ	คน	และทุกเวลาที่ใคร

ก็ตามได้มาพบเห็นและสัมผัส	 โดยเฉพาะคนไข้ซึ่งเจ็บป่วยทั้งกายและใจ สิ่งแวดล้อม

ที่ดีต้องดีทุกจุด ทุกมุม ทุกพื้นที่ ไม่ใช่เฉพาะแต่ห้องทำงานของอาจารย์ แต่รวมไปถึงสถานที่

ทำงานของพยาบาล แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และพนักงานทำความสะอาด

ประจำหอผู้ป่วยด้วย อาจารย์เห็นว่าผู้บริหารไม่ควรมองข้ามความสำคัญในจุดนี้ การลงทุน

ที่ดูเหมือนจะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ในระยะยาวนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก  

จากการที่อาจารย์ประเสริฐมีความสนใจทางสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในอยู่แล้ว จึงได้

ผลักดันให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ทุกตารางนิ้ว ทั้งที่ชั้น 7 และชั้น 9 

ให้ดูสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน ตั้งแต่ห้องประชุม “รจิต	บุรี” สำนักงานธุรการ หอผู้ป่วย

อายุรกรรมทั้งหมด ตั้งแต่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วย 

intermediate care หอผู้ป่วยอายุรกรรมวิกฤต (ICU และ CCU) หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิด
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์พ.ศ.�5��-�5��

อาจารย์เป็นแบบอย่างของ
ครูแพทย์ที่ทุ่มเทในเรื่องการเรียน

การสอนเกือบทุกวันตอน�โมงเช้า
อาจารย์จะนัดสอนการตรวจ

เส้นประสาทให้กับนักศึกษาแพทย์
และแพทย์ประจำบ้านอาจารย์จับมือ

สอนอย่างใจเย็นและแก้ไขท่าทาง
และวิธีการตรวจที่ผิดๆให้ทันที
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และหอผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำชั้น 9 นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีส่วนร่วม 

ในการปรับปรุงพื้นที่นอกเขตภาควิชาฯ ได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรม

ชาย-หญิง ห้องผ่าตัดศัลยกรรมชั้น 3 ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวชชั้น 4 โดย

อาศัยเงินที่ได้จากการบริจาคโดยผู้ป่วยที่อาจารย์ดูแลมาตลอดชีวิต 

เงินบริจาคส่วนใหญ่ได้มาจากคุณวิชัย มาลีนนท์ และครอบครัว 

ส่วนน้อยได้มาจากผู้บริจาครายย่อย ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ อาจารย์

ได้หาเงินบริจาคมาให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งหมดมากกว่า 450 ล้านบาท 

ด้วยความสนใจและความรักในงานด้านการเรียนการสอน อาจารย์

จึงได้อุทิศเวลาในการทำงานให้กับแพทยศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่การ

เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการในการให้ความรู้เรื่องการสอน

ข้างเตียง (Bedside Teaching/Learning) ให้กับคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี และกระทรวงสาธารณสุข แม้ในปัจจุบัน

อาจารย์จะเกษียณอายุราชการไปนานแล้ว อาจารย์ก็ยังคงรับ

ทำงานนี้อยู่ นอกจากนี้ อาจารย์ยังออกไปเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ที่จบ

จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่โรงพยาบาลชุมชนภายใน

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการให้กำลังใจลูกศิษย์

เป็นประจำทุกปี รวมไปถึงการประเมินคุณภาพบัณฑิตแบบ 360 

องศา เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่มารับการดูแลรักษาและจากผู้ร่วมงาน

ทุกระดับ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

อาจารย์ประเสริฐ เป็นคนจังหวัดชลบุรี บิดาเป็นชาวประมง อาจารย์

จบแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 14 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หลังจากทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดปีแรกที่โรงพยาบาลจุฬาฯ อาจารย์

ไดร้บัการชกัชวนจากศาสตราจารยน์ายแพทยท์องจนัทร ์หงสล์ดารมย์

ใหม้าเรยีนประสาทวทิยา อาจารยป์ระเสรฐิมคีวามชอบดา้นกายวภิาค

ของระบบประสาทอยูแ่ลว้ จงึไดต้ดัสนิใจเลอืกเรยีนในสาขาประสาท

วิทยาที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ อาจารย์ประเสริฐได้ปฏิบัติงาน 

ใกลช้ดิกบัศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รรถสทิธิ ์เวชชาชวีะ เปน็ลกูศษิย์

คนแรกทางประสาทวิทยาของอาจารย์ อาจารย์อรรถสิทธ์จึงได้

ชักชวนให้มาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์ได้ไปปฏิบัติงาน

เป็นแพทย์ฝึกหัดที่ City of Memphis Hospitals ซึ่งเป็นโรงพยาบาล

ของมหาวิทยาลัยเทนเนสซี ต่อมาเป็นแพทย์ประจำบ้านด้าน

อาจารย์ประเสริฐกับคุณวิชัย มาลีนนท์ 

เปิดหอผู้ป่วย 7NW 
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ประสาทวิทยาที่ E.J. Meyer Memorial Hospital ของมหาวิทยาลัย

นิวยอร์กที่บัฟฟาโลว์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วจึงย้ายไปทำวิจัย

ด้าน electrophysiology ของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อในหนู

ตะเภาและในคนต่ออีก 1 ปี ที่ St. Michael Hospital มหาวิทยาลัย

โตรอนโต ประเทศแคนาดา 

อาจารย์กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี พ.ศ. 2514 

ระหว่างที่เป็นอาจารย์ในหน่วยประสาท อาจารย์เป็นแบบอย่าง

ของครแูพทยท์ีทุ่ม่เทในเรือ่งการเรยีนการสอน	 โดยเกอืบทกุวนั

ตอน	 7	 โมงเช้า	 อาจารย์จะนัดสอนการตรวจเส้นประสาท	

(peripheral	nerves)	ใหก้บันกัศกึษาแพทย	์และแพทยป์ระจำบา้น	

อาจารยจ์บัมอืสอนอยา่งใจเยน็	ใหน้กัศกึษาตรวจปลายประสาท

แต่ละเส้นให้ดูทีละคน	 แล้วอาจารย์จะแก้ไขท่าทางและวิธีการ

ตรวจที่ผิดๆ	 ให้ทันที	 อาจารย์สอนได้ดีมาก อาจารย์สามารถ

กล่าวถึงเส้นประสาทได้ทุกเส้นว่าผ่านไปที่ใด มีแขนงเลี้ยงกล้ามเนื้อ

อะไร มีหลักการแยกจากรอยโรคที่ตำแหน่งอื่นได้อย่างไร เป็นที่

ประทับใจของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเป็นอย่างยิ่ง 

แพทย์ประจำบ้านบางคนมาเรียนซ้ำๆ หลายครั้งโดยไม่รู้สึกเบื่อ 

อาจารย์ไม่ได้สอนแต่เรื่องวิชาการ แต่ได้สอนถึงการดำเนินชีวิต 

และการดูแลสุขภาพด้วย นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการดูแลผู้ป่วย ในวิธีคิดในการแก้ปัญหาผู้ป่วย และความรัก

ความเมตตาที่อาจารย์มีให้กับผู้ป่วย อาจารย์จะไม่ปฏิเสธที่จะตรวจ

ผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีคนไข้ล้นมือ ยอมหิวข้าวและยอม

เหนื่อย อาจารย์บอกว่าคำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “อตฺตนํ	

อุปมํ	 กเร”	 แปลว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นมีความหมาย		

ดีมาก	 เป็นเรื่องที่แพทย์ทุกคนต้องทำให้ได้เมื่อพบผู้ป่วย		

ทุกราย	 ไม่ใช่แค่พูดหรือท่องจำ ผลงานวิจัยด้านคลินิกของ

อาจารย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก คือการวิจัยโรคตัวจี๊ดที่ระบบ

ประสาท และ เรื่อง Bell’s palsy และที่โดดเด่นจนได้รับ

พระราชทานรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในปี	 พ.ศ.	 2541	

คือ	 ตำราภาษาอังกฤษชื่อ	 Compression	 &	 Entrapment	

Neuropathies:	 a	 color	 atlas	 for	 bedside	 diagnosis	 and	

neurolocalization	 ซึ่งแต่งขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลประวัติและ

ข้อมูลตรวจร่างกายอย่างละเอียดลออของผู้ป่วยมานานกว่า	

20	 ปี	 มีรูปภาพประกอบเป็นรูปสีอย่างละเอียดกว่า	 600	 ภาพ

วางขายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นตำราที่มีความเป็น

อมตะ ย้อนยุค ที่ไม่มีวันล้าสมัย 

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน กล่าวถึงอาจารย์

ประเสริฐว่า “ผมเห็นความตั้งใจจริงของอาจารย์ท่านในอันที่จะ

นำความเจรญิกา้วหนา้มาสูภ่าควชิาอายรุศาสตร	์ความเอาใจใส่

จริงจังในกระบวนการเรียนการสอน	 และการปลูกฝังจริยธรรม

แก่แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์	 อาจารย์เป็นตัวอย่าง

ของผู้บริหารที่มีอารมณ์หนักแน่น	 ไม่เคยแสดงอารมณ์ต่อผู้ใต้

บังคับบัญชา	 ไม่เคยใช้คำพูดที่กระทบกระเทือนเสียดสี	 ไม่เคย

ปะทะคารมกับคณาจารย์ในภาควิชา	แม้บางครั้งอาจารย์จะอยู่

ในภาวะที่ถูกบีบคั้นและท้าทาย”	
วิทยากรงานประชุมวิชาการ 
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อาจารย์ประเสริฐเป็นคนเงียบๆ พูดน้อย ใจดี เป็นที่รักของเพื่อนฝูง 

มักถูกเพื่อนๆ ล้ออยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาที่ตั้งท่าคอยดูว่าอาจารย์

จะพูดอะไรขึ้นมาซักที แต่พออาจารย์เครื่องติดแล้วจะพูดเป็นฉากๆ 

ไมห่ยดุ อาจารยช์อบขบัรถเรว็เปน็ทีรู่ก้นัในหมูเ่พือ่น เพราะลกึๆ แลว้

อาจารย์เป็นคนใจร้อน อยากจะทำอะไรให้เสร็จเร็วๆ แต่อาจารย์

อาศัยการฝึกสติทำสมาธิควบคุมอารมณ์ ทุกๆ เช้าก่อนมาทำงาน

อาจารย์จะไปวิ่งที่สวนลุมพินี ฝึกทั้งกายและใจไปพร้อมๆ กัน 

อาจารย์มักจะบอกว่าการวิ่งออกกำลังกายเป็น “Mission 2 in 1” 

อาจารย์มีความรู้สึกว่า อาจารย์เป็นหนี้บุญคุณอันมหาศาลต่อ

แผ่นดินไทย	 ทั้งชาติ	 ศาสนา	 และสถาบันพระมหากษัตริย์	

ทำงานจนถึงวันตายก็ยังใช้หนี้ไม่หมด มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะ

ทดแทนบุญคุณของแผ่นดินให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ บาง

ครั้งบางเวลาอาจารย์มีความรู้สึกที่ขัดแย้งผุดขึ้นมาภายในใจว่า 

ทำไมเราไม่เลือกอยู่อย่างสบายๆ เหมือนพรรคพวกรุ่นเดียวกันที่

เกษียณอายุราชการ เช่น ไปเที่ยวรอบโลกหรือทำอะไรที่ชอบที่ถนัด 

เช่น งานช่างไม้ เป็นต้น แต่อาจารย์ได้ตัดสินใจมาทำงานให้กับ

โครงการแพทย์ชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะเห็นว่า “เรา

เหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่มากนัก	 น่าจะใช้เวลาที่

เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและประเทศชาติให้

มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” การผลิตแพทย์เพื่อให้ออกไปทำงานใน

ต่างจังหวัดนั้นเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับส่วนรวม ทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศ โครงการนี้มีแต่ได้กับได้ เด็กสมองดีที่มี

ภูมิลำเนาอยู่ในชนบทที่ขาดแคลนแพทย์มีโอกาสได้เรียนแพทย์ ส่ง

ผลให้ชาวชนบทที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีแพทย์คอยดูแลรักษา 

ความฝันของกระทรวงสาธารณสุขกลายเป็นความจริง ทำให้คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ

โรงพยาบาลศูนย์ในต่างจังหวัด เอื้อประโยชน์ในการส่งนักศึกษา

แพทย์ไปเรียนรู้เพือ่การผลติบณัฑติแพทยท์ีม่คีณุภาพ เกดิเครอืขา่ย

ระบบสาธารณสุขที่ดีและมั่นคง มหาวิทยาลัยมหิดลได้ชื่อเสียงใน

การผลิตบัณฑิตแพทย์ให้กับประเทศไทยมากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความชำนาญการสอนระดับ

ปรีคลินิก รวมไปถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ด้วย อาจารย์ได้

ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ เป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ยัง

เป็นโครงการนำร่องจนกระทั่งกลายเป็นโครงการระดับชาติของ

กระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยในปัจจุบัน 

อาจารย์ประเสริฐกับลูกศิษย์ 
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