
ปาฐกถา เปรม บุร ี

ครั�งที� 18

วันศุกร์ที�  19 พฤศจิกายน  2564
ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั�น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เ รื� อง     ย้อนอดีตแพทย์ ไทยคนแรกเรียนจบจาก
            อังกฤษในสมัยรัชกาลที�  ๕

โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ นายแพทยพู์นพศิ อมาตยกลุ
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 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัด

ให้มีปาฐกถา “เปรม บุรี” ข้ึนเป็นปีท่ี 18 เพื่อเป็นการรำาลึกถึงเกียรติคุณของ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เปรม บุรี ผู้เป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

ท่านแรก เป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์และศัลยกรรม ท่ีเป็นปูชนียบุคคลของ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งแม้ว่าท่านจะอายุครบ 103 ปี ในปี 2564 นี้  ท่านยังคง

เปน็ผูท้ีมี่มุมมองและแนวคดิทีเ่ป็นแบบอยา่ง สมควรแกก่ารถา่ยทอดสูล่กูศษิยไ์ด้

เสมอ แมว้า่ในปจัจบุนั แนวคิด มมุมอง การประกอบวชิาชพีด้านศลัยกรรมจะแปร

เปลี่ยนตามกระแสสังคมยุคใหม่ แต่วัฒนธรรม หลาย ๆ สิ่งสมควรที่จะถ่ายทอด

สบืไป ไดแ้ก ่การมจีติเคารพนบนอบต่อผูอ้าวโุสหรอือาจารยผ์ูม้พีระคณุหรอืความ

เมตตา กรุณา ของคณาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ เป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย

  จึงเป็นที่มาของ “ปาฐกถา เปรม บุรี” ครั้งที่ 18 ที่ได้รับเกียรติจาก 

องค์ปาฐก คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล แสดง

ปาฐกถา ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำาคัญที่จะปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นครู อาจารย์ ที่

จะสอน ในหัวข้อ “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ ในสมัย

รชักาลที ่๕” เพือ่ทีจ่ะศกึษาความเป็นมาของอดตีดา้นการแพทย ์การสาธารณสขุ

ที่ส่งผลมาจนปัจจุบัน เพื่อที่จะนำาการเปลี่ยนแปลงไปยังอนาคต

  อนึง่ ในปาฐกถา เปรม บุร ีครัง้ที ่18 นี ้ยงัไดรั้บเกียรติจาก ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ กล่าวสดุดีท่าน ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เปรม บุรี อีกด้วย 

คำ�นำ�
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  ภาควชิาศัลยศาสตร ์จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ “ปาฐกถา เปรม บรุ”ี ครัง้ที ่18 

จะเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้ขา้รว่มฟงั และศาสตราจารย์เกยีรติคณุ นายแพทยเ์ปรม บรีุ 

จะเปน็เสาหลกัแกภ่าควชิาศลัยศาสตร ์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 

และวงการแพทย์ไทยสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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โดย: นายเปรม บุรี

เกิดวันที ่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461

บุตรของ นายชืน่ บรุ ีและนางทพิย์ บรุ ีอำาเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่

การศึกษา โรงเรียนปริ๊นซรอยล์วิทยาลัยอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 จบ ม.8 ปี พ.ศ. 2478 (ม.8 รุ่นสุดท้าย)

ศึกษาต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2480
	 n Plymouth Technical College 9 เดือน เพื่อเตรียมตัว

สอบเข้ามหาวิทยาลัยลอนดอน วิชาแพทย์ที่
  Guy’s Hospital Medical School

 n	 Guy’s Hospital Medical School พ.ศ. 2481

 n	 สงครามโลกครั้งท่ีสอง พ.ศ. 2482-2488 ไทยประกาศ
สงครามกบัองักฤษ และอเมรกิาในเวลาต่อมา การศกึษา
แพทย์ต้องชะงักลงเพราะเป็น Enemy Aliens

เสรีไทยฝ่ายอังกฤษ สมัครเข้าเป็นเสรไีทยฝ่ายองักฤษ วันที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2485
  เข้ามาปฏิบัติการทางทหารในประเทศไทย พ.ศ. 2487
 จนสงครามสงบลงปี พ.ศ. 2488 
  กลับไปศึกษาวิชาแพทย์ที่ Guy’s Hospital Medical 

School ต่อ 
  รับเหรียญ M.C. จากรัฐบาลอังกฤษ

ชีวประวัติของนายเปรม บุรี

(2461 - ปัจจุบัน)
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การศึกษาต่อ 
 n	 จบแพทยศาสตร์ M.B., B.S. (London)
 n	 พ.ศ. 2492 MRCS (Eng.), LRCP (London)
 n	 แพทย์ฝึกหดัและแพทย์ประจำาบ้านที ่Pembory Hospital 

(เครือข่ายของ Guy’s Hospital Medical School) 3 ปี 
พ.ศ. 2492-2495

ปฏิบัติงานต่อทางแพทย์เพื่อหาประสบการณ์ โดยได้รับทุน ก.พ.
 n	 Harwich and Dovercourt Hospital  1 ปี
 n	 Scunthorse Hospital 1 ปี

รับราชการ 
 n	 กลับประเทศไทย ปี พ.ศ.  2497
 n	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ. 2497-2512
 n	 ศึกษาต่อทางด้าน Cardiovascular Surgery โดยได้รับ

ทุนของ China Medical Board New York ที่  
Variety Heart Hospital University of Minnesota 1 ป ี
(พ.ศ. 2502-2503)

 n	 ศึกษางานต่อตามสถาบันแพทย์ในอเมริกาอีกหลายแห่ง
ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

 n	 ปฏิบัติงานตามโครงการแพทย์เคล่ือนท่ีของศิริราชท่ี
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2509 -2514

 n	 โอนย้ายมาทำาการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธบิด ีพ.ศ. 2512 จนกระทัง่ปลดเกษยีณปี พ.ศ. 2522

*ก่อต้ังศูนย์เวชศาสตร์ชุมชนตั้งแต่เร่ิมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โดยความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข) ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน หลังจากที่ได้รับทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ไป
ดูงานต่างประเทศ 9 แห่ง – อินเดีย เคนยา อูกานดา ไนจีเรีย นิวยอร์ค เล็กซิงตั้น 
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จาไมก้า โคลัมเบีย ฟิลิปปินส์ – ใน 8 ประเทศเป็นเวลา 9 สัปดาห์

งานหลังปลดเกษียณ (พ.ศ. 2522)
 n	 อาจารย์พิเศษ ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 5 ปี (2522-2525)
 n	 ร ่วมคณะก ่อตั้ งคณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ - อาจารย์ที่ปรึกษา 4-5 ปี

ต�าแหน่งในเวลารับราชการ
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  พ.ศ. 2512
 n	 ศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ. 2512-2522
 n	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หลังจากเกษียณอายุราชการ  

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 n	 พ.ศ. 2517 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 n	 พ.ศ. 2514 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที ่17

รูปที่ 1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน

รูปที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร กล่าววัตถุประสงค์
ในการจัดงาน
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บรรยากาศในงานปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที ่17

รูปที่ 3 คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหัวหน้าภาควิชา

ศัลยศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

รูปที่ 4 องค์ปาฐก อาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์ คณบดีฯ และหัวหน้าภาควิชา
ศัลยศาสตร์ ถ่ายภาพที่ระลึก
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รูปที่ 5 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ องค์ปาฐก ในงาน

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17

รูปที่ 6 คณบดีฯ และหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้องค์ปาฐก
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รูปที่ 7 ส่วนหนึ่งของอาจารย์อาวุโสภาควิชาศัลยศาสตร์ ท่ีมาร่วมงานปาฐกถา  

เปรม บุรี ครั้งที่ 17

รูปที่ 8 อาจารย์ประจำา และอาจารย์อาวุโส ของภาควิชาศัลยศาสตร์ ถ่ายภาพที่ระลึก 
ร่วมกัน
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ชีวประวัติองค์ปาฐก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

Curriculum Vitae
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ  อมาตยกุล
ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีวิทยา ศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา แพทย์ช�านาญ
เรื่องคนพิการ 
 
1. ต�าแหน่งปัจจุบัน
 ข้าราชการบำานาญ  
 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิจิตรศิลป์สาขาวิชาดุริยางคกรรม ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อมีนาคม 2552 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 อาจารย์ประจำาหลกัสตูรปรญิญาเอก สาขาดนตรวีทิยา วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 2547- ปัจจุบัน
 เลขานุการ มูลนิธิราชสุดา (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา)
 อดีตผู้อำานวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (2536-2540)
 อดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2530-2536)
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 และอดีตหัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2522-2528)

2. วันเดือนปีเกิด 4 มิถุนายน 2480      

3. ชื่อคู่สมรส แพทย์หญิงอัปสร อมาตยกุล นามสกุลเดิม ตวงทอง

4. บุตร 1. นายผรินทร์ อมาตยกุล เกิด 22 พ.ย. 2512
           2. แพทยห์ญงิพชัรดา  อมาตยกลุ เกดิ 18 ตุลาคม  2516 

5. ที่อยู ่ บ้านเลขที่ 1182 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10300
   โทรศัพท์  02-241–3301, 02-241–4634
   โทรสาร 0-243–1153   มือถือ 081-801-8525

6. ที่ท�างานปัจจุบัน มูลนิธิราชสุดา  
   เลขที ่ 135/111-115  ศาลายานิเวศน์  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  
   ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล
   จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73170

เกียรติประวัติ
 1. เป็น ศาสตราจารยด์นตร ี คนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลยัมหดิล
มาตัง้แตป่ ี2540 จนถงึ 2564  นบัเปน็ชว่งเวลา 24 ปี  ทีไ่ดท้ำาหนา้ทีอ่าจารยส์อน  
งานควบคุมวิทยานิพนธ์สาขาดนตรี  ทั้งระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
 2. เปน็ รองศาสตราจารยน์ายแพทย ์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
ผูก้อ่ตัง้หลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร ์ความผดิปกตขิองการส่ือความหมาย  จนปจัจุบัน 
มผีูถ้อืใบประกอบโรคศลิป์  ใหบ้ริการสาขาดงักลา่ว มากกว่า 350 คนทัง้ประเทศ 
        เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้อำานวยการวิทยาลัยราชสุดา เริ่มหลักสูตรงานฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา มาตั้งแต่ปี 2534
 3. ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหด้ำารงตำาแหนง่ “ราชบณัฑิตกติตมิศักดิ”์  
รายที ่6 ของประเทศไทย  ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมษายน 2552 และเปน็ 
ราชบัณฑิต ด้านดุริยางคศาสตร์ เพียงคนเดียวจนถึง พ.ศ. 2564
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 4. ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มาแล้ว 3 สถาบันคือ
  ศิลปศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร สาขาดนตรี
  วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (มหาวิทยาลัยมหิดล) วิทยาศาสตร์
ความผิดปกติการสื่อความหมาย
  ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
 5. เป็นผู้นำา  เริ่มก่อตั้ง “งาน”  ต่อไปนี้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
  5.1 คลินิกโสตสัมผัสและการพูด  บริการรักษา แก้ไขการพูด แห่งแรก
ในเอเชียอาคเนย์ (2512)  
  5.2 ไดร้บัการยกยอ่ง เปน็บดิาแหง่วชิาชพีสาขา “วทิยาศาสตร์ความผิด
ปกติของการสื่อความหมาย  
   (เริ่ม 2515)” ครั้งแรกใน ประชาคมอาเซียน
  5.3 ก่อตั้งหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีชาติพันธ์ 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530
  5.4 ก่อตั้ง หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชางานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพกิาร ครัง้แรกในประเทศไทย  (2536) และหลักสูตรแรก (หหูนวก
ศึกษา) ในเอเชียอาคเนย์ ที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 6.  มีผลงานการเขียนหนังสือ “วิชาการดนตรี และเรื่องคนพิการ” 
พิมพ์เผยแพร่แล้ว  มากกว่า 20 เล่ม
 7.  มีผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการดนตรี เผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
ทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน  วารสารวัฒนธรรม  วารสารดนตรี ฯลฯ  ถึงปัจจุบัน 
มากกว่า 1,100 รายการ
 8. มีผลิตผลงานวิชาการ ดนตรี หลากหลาย เช่น
  8.1 งานบันทึกเสียงรายการดนตรีทางวิทยุกระจายเสียง” มากกว่า  
5 รายการ รายการละหลายร้อยชุด
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  8.2  มีต้นฉบับเสียงเพลงดนตรี  ทั้งไทยและอังกฤษ เพ่ือการอ้างอิง  
เกินกว่าห้องสมุดดนตรีใดๆ ในประเทศ มากกว่า 500 รายการที่ต้นฉบับครบ
อ้างอิงได้
  8.3 ชว่ยกอ่ตัง้และเปน็ทีป่รกึษา งานหอ้งสมดุดนตรี สมเด็จพระเทพรัตน ์  
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ มากกว่า 1,500 รายการ 
และที่อาศรมดนตรีวิทยา มูลนิธิราชสุดา ศาลายา  จำานวนมาก
9. ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา มีนาคม 2558 (คนที่ 
 3 และคนสุดท้าย ในสมัยรัชกาลที่ 9)
10.  ได้รับรางวัล จากผลงาน ทั้งในประเทศ  มากกว่า 10 รายการ  และรางวัล
นานาชาติ 2 รายการ (สหรัฐอเมริการ และญี่ปุ่น)   
11. รางวลั แพทย์ตน้แบบของ ราชแพทยส์มาคมแหง่ประเทศไทย ตลุาคม 2561
 
งานเขียนหนังสือ เกี่ยวกับคนพิการ

 1. หนังสือ  “เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำาเนินงานด้านคนพิการ  
เล่ม 2 บทความเกี่ยวกับคนพิการ   
      หนังสือชุดของสำานักนายกรัฐมนตรี  เล่ม 1 เรื่องพระมหากรุณาธิคุณ  
ต่อคนพิการ  
  บทที่ 1 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพศกนิกรที่เป็นคนพิการ  
(เขียนทั้งบท)
  บทที่ 2 เร่ือง พระมหากรุณาธิคุณ ต่อคนพิการทางการมองเห็น 
(ร่วมเขียนและจัดภาพประกอบ)
  บทที่ 3 เรือ่งพระมหากรณุาธคิณุ ตอ่คนพกิารทางการได้ยนิและการสือ่
ความหมาย (เขียนทั้งบท)
  บทที่ 7 เรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อคนพิการซ้ำาซ้อน (เขียนทั้งบท) 
  บทที่ 8 เรื่องพระมหากรุณาธิคุณต่อคนพิการทางสังคม (เขียนทั้งบท) 
  บทที่ 9 เรื่องพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคนพิการออทิสติก (ร่วมเขียนและ
จัดภาพประกอบ) อัมรินทร์พริ้นติ้งฯ พ.ศ. 2547
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 2. หนังสือต�ารา เรื่อง “ความรู้เบื้องต้น เรื่องความพิการและคนพิการ” 
เป็นผู้เขียนและบรรณาธิการ สำานักพิมพ์เดือนตุลา มิถุนายน 2555 หนังสือเล่ม
นี้ใช้สอนเรื่องคนพิการและความพิการมาแล้วหลายที่
  1. ระดับปริญญาโท  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล
  2.  ระดับปรญิญาโท  วทิยาลยัพยาบาล มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
  3. ระดับปริญญาตรี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเขียนหนังสือ เกี่ยวกับดนตรี

งานแต่งหนังสือ
  - หนังสือ“เพลงไทยเดมิ”  (ประวตัเิพลง โนต้และเนือ้เพลง  59 รายการ 

ของคณะดนตรี “เสริมมิตรบรรเลง” งานฉลองอายุครบ 80 ปี 
นายเสริม ศาลิคุปต ประวัติวงดนตรีเสริมมิตรบรรเลง  โรงพิมพ์ไทย
เขษม   27 สิงหาคม  2521

  - แตง่หนงัสอื “สยามสงัคตี” ศลิปวฒันธรรมด้านดนตรีไทย สำานกัพิมพ์ 
ศิลปวัฒนธรรม  เรือนแก้วการพิมพ์ (สิงหาคม 2524) หนังเล่มนี้ 
รับพระราชทานรางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม  ในงานสัปดาห์ 
หนังสอืแหง่ชาต ิ กระทรวงศกึษาธกิาร  รางวลัจากองคก์าร UNESCO  
เมษายน  2525

  - แต่งหนังสือ “ทูลกระหม่อมบริพัตรกับการดนตรี” ในงานฉลอง 100  
ปี พระชันษา  โรงพิมพ์จันวานิช กรุงเทพฯ 2524

  - แต่งและเป็นหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือ “นามานุกรมศิลปิน 
เพลงไทย 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (2532) สำานักพิมพ์รักษ์สิปป์  
โรงพิมพ์เรอืนแกว้  พมิพเ์ผยแพรเ่มือ่ กนัยายน 2532 รบัทนุพระราชทาน 
รายแรกจากกองทุนบัณฑิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา คนแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 พิมพ์ได้จำานวนจำากัดเพียง  
800 เล่ม 
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    - แต่งหนังสือตำารา “ดนตรีวิจักษ์” ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับดนตรีไทย
เพื่อความชื่นชม, ตำาราเรียนวิชาดนตรีวิจักษ์   (2529)  พิมพ์ครั้งที่ 2  
สำานักงานรักษ์สิปป์ บริษัทสยามสมัยการพิมพ์  อรุณอัมรินทร์  2529  

  -  แต่งหนังสือ “เอื้องเงิน” ดนตรีไทยของนครเชียงใหม่ และดนตรีพ้ืน
บ้านพายัพ ที่ระลึกงานบรรจุอัฐิ เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ ณ กู่สุสาน
ราชสกุล ณ เชียงใหม ่วัดสวนดอก เชียงใหม ่ 30 สิงหาคม 2530 บรษิทั
รักษ์สิปป์ กรุงเทพฯ

  - แต่งหนังสือ “พาทยวรรณ” พิมพ์แจกในงานฉลองอายุ 72 ปี  
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ  (2526)

  - แต่งหนังสือ “สตรีนักร้องเพลงไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาล
ที่ 7”  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอุษา  สุคันธมาลัย  
บริษัทรักษ์สิปป์  เรือนแก้วการพิมพ์ พ.ศ. 2529  

  - แต่งหนังสือเรื่อง “เรื่องของไตและนิ่ว จากพงศาวดารการแพทย์”  
พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพ นางวิมล ธรรมานุกูลธร บริษัทรักษ์สิปป์  
ธันวาคม 2527

  - แตง่หนงัสอืเรือ่ง “องักะลงุ”  ตำาราและคู่มอืการเรยีนการสอน  ปฏิบติั
การบรรเลงองักะลงุ บรษิทัรกัษ์สปิป์  รว่มกบัครูสมาน นอ้ยนติย ์ และ
เพื่อน  กรกฎาคม 2528

  - แต่งหนังสือเรื่อง “เพลงตับมโหรีของเก่า” ประกอบแถบบันทึกเสียง
เพลงตับมโหรีโบราณ  (4 ชุด)  งานพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี   สำานักพิมพ์รักษ์สิปป์  พ.ศ. 
2529

  - แต่งหนังสือ 331 ปี สกุลอมาตย์  หนังสือประวัติสกุลอมาตยกุลและ
เครือญาติ  เรือนแก้วการพิมพ์  พ.ศ. 2529

  - ร่วมแต่งหนังสือ 100 ปี เพลงเขมรไทรโยค สำานักงานเลขาธิการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ งานเสด็จพระราชดำาเนินฉลองครบรอบ 100 ปี 
เพลงเขมรไทรโยค  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กันยายน 2531
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  - แต่งหนังสือ “ประวัติครูพุ่ม บาปุยวาส” ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี 
ครูพุ่ม บาปุยวาส พ.ศ. 2533

  - แต่งหนังสือ “ลำานำาแห่งสยาม”  ประวัติการบันทึกแผ่นเสียงของ
ประเทศไทย เรือ่งกำาเนดิแผน่เสยีงเพลงไทยเดมิ เพลงไทยสากลบรรดา
ที่บันทึกลงจานเสียงระบบ 78 rpm ในประเทศไทย  สำานักพิมพ์
นิตยสาร HIFI-Stereo อัมรินทร์พริ้นติ้ง  มีนาคม 2540

  - ร่วมแต่งหนังสือ “ชีวประวัติคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ”ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (ดนตรีไทย) งานเสด็จพระราชดำาเนิน  
พระราชทานเพลิงศพ อัมรินทร์พริ้นติ้ง 10 มกราคม  2541

  - ร่วมแต่งหนังสือ “ประวัติและผลงานดนตรีของครูนิภา อภัยวงศ์” 
งานพระราชทานเพลิงศพ  ศิลปสนองการพิมพ์  20 พฤษภาคม 2542

  - แต่งหนังสือ “ประวัติและงานของ 22 นักระนาดเอก สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์” พิมพ์ตามพระราชดำาริ ในงานเสด็จพระราชดำาเนิน
พระราชทานเพลงิศพ  ครเูมธา หมูเ่ยน็ โรงพิมพ์ดาว กรุงเทพฯ จำานวน 
20 หน้า สิงหาคม 2542

  - ร่วมในการชำาระและเขียนหนังสือ “สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย  
ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา” ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 1, 
2  และ 3 ราชบัณฑิตยสถาน  ตุลาคม 2536 สิงหาคม 2538 และ
กันยายน 2544

  - ร่วมในการชำาระและเขียนหนังสือ “สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาค
ประวัติบุคคลสำาคัญ พิมพ์ครั้งท่ี 1, 2 และ 3 ราชบัณฑิตยสถาน   
ตุลาคม 2536  สิงหาคม 2538 และกันยายน 2544

  -   ร่วมดำาเนินการสร้างเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การ
ประเมิน  หนังสือ เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน  
สำานักมาตรฐานอุดมศึกษา  สำานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2544  หจก. ภาพพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1  กันยายน พ.ศ. 2544

  - ร่วมในการชำาระและเขียนหนังสือ “สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย  
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ภาคประวัติเพลงเกร็ดและเพลงละครร้อง” ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์
ครั้งที่ 1. หจก ซี วาย ซิสเทิม พรินติ้ง  กรกฎาคม 2550  

  - เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือ “จดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล” 
หนังสือชุด 2 เล่ม หนาประมาณ 1190 หน้า  รวมเรื่องที่บันทึกไว้  
ตั้งแต่ ตุลาคม 2411 – 31 ธันวาคม 2549 เวลา 138 ปี  สำานักพิมพ์
เดือนตุลา มีนาคม  2551

       - ร่วมเขียนในหนังสือ “นบพระภูมิบาลบุญดิเรก” บทร้อยกรองลิลิต
เฉลิมพระเกียรติ  เรื่องดนตรีพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความยาว 100 บท ของคณะกรรมการ
อำานวยการจดังานฉลองสริยิร์าชสมบตัคิรบ 60 ป ี  คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ พ.ศ. 2549 (เผยแพร่ พ.ศ. 2551)  
โรงพิมพ์องค์การค้า สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครู ฯ กรุงเทพฯ: พ.ศ. 2550      

  - บรรณาธิการ หนังสือ “เพลงดนตรีและนาฏศิลป์จากสาส์นสมเด็จ” 
งานร่วมกับเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ . สำานักพิมพ์ดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 461 หน้า พ.ศ. 2552 

  - บรรณาธิการ หนังสือ “เพลงดนตรีจากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน”. งานร่วมกับเสถียร  ดวงจันทร์ทิพย์    
สำานักพิมพ์ ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  191  หน้า พ.ศ.2552 

  - หนังสือคลาสสิคสังวาส เกร็ดประวัติดนตรีคลาสสิค- เรื่องของศิลปิน
ดนตร ีและงานมหาอปุรากร  หนงัสอือา่นเสริม ความรู้ดนตรีคลาสสิค  
สำาหรับนักศึกษาวิชาการดนตรีสากล และดนตรีวิทยา (๒๐ ตอน).   
สำานักพิมพ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กำาลังอยู่ใน
ระหว่างจัดพิมพ์, พ.ศ. 2552 

  - พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่กับการดนตรี
และนาฏกรรม บรรณาธิการและร่วมเขียนหนังสือ เอกสารการ
สมัมนาวชิาการฉลองครบรอบ 100 ป ีบรมราชภเิษกสมโภช วทิยาลัย
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ดุริยางคศิลป์, พ.ศ. 2554
  - หนังสือตำารา เรื่อง “ความพิการและคนพิการ” พิมพ์ อัดสำาเนาเผย

แพร่แล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2545 พิมพ์ซ้ำาโดยสำานักพิมพ์เดือนตุลา 2555.  
จำานวน  272 หน้า    

  - แตรสยาม หนังสือในโอกาสครบรอบ 135 ปี วันประสูติ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ 
วรพนิติ, กระทรวงวฒันธรรม. สำานกัพมิพส์ายธรุกจิ โรงพิมพ์อมัรินทร์
พรินท์ติ้ง 2559 สี 154 หน้า

หนังสือที่ยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง พร้อมจะพิมพ์  จนถึง 2564

 1. พระประวัติ รัชกาลที่ 6  เรื่องการสวรรคต และประวัติ “หมอเมนเดลสัน  
ศัลยแพทย์ผู้ถวายการผ่าตัดพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”  
งานเขยีนและเรยีบเรยีง จากหนงัสอืของ  I Lost A King by Dr.Mendelsson   
กำาลังอยู่ในระหว่างจัดพิมพ์ต้นฉบับ พ.ศ. 2552

 2. หนังสือ “นามานุกรรมศิลปินเพลงไทยสากลและลูกทุ่ง” (ชีวประวัติและ 
ผลงาน 1000 คน)  กำาลัง อยู่ในระหว่างดำาเนินการ จัดทำาต้นฉบับ คาดว่า
จะแล้วเสร็จใน กลางปี 2553

 3. ร่วมเขียน หนังสือชีวประวัติและผลงาน พระเจนดุริยางค์ (ปิติวาทยะกร)  
กำาลังอยู่ในระหว่างเตรียมต้นฉบับ เพื่อเผยแพร่ ณ วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา 2552

 4. หนงัสอืเรือ่ง “ลกัษณะภาษา ในกระบวนการวฒันธรรม ทีป่รากฏในบทเพลง
ไทยสากล  บรรดาที่ได้ทำานองหลักมาจากต่างชาติ (ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย 
มาเลย์ อินโดนีเซีย และเกาหลี) งานศึกษาวิจัย ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทนุ ตลาดหลกัทรัพย ์โดยมลูนธิิอาจารย ์สกุร ีเจรญิสขุ  ธนัวาคม 2552  
กำาลังอยู่ในระหว่างดำาเนินการ

h



ปาฐกถา “เปรม บุรี”  ครั้งที่ 18 19

บทคัดย่อ

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 18

เรื่อง “ย้อนอดีตแพทย์ไทยคนแรก เรียนจบจากอังกฤษ
 ในสมัยรัชกาลที่ ๕”
 โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  พฤศจิกายน 2564

  ปาฐกถา เปรม บุรี ปี 2564 ครั้งนี้ ผู้บรรยาย ตั้งใจให้เป็นเรื่องรำาลึก
ถึงพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์เปรม บุรี  ครูแพทย์คนแรกของ
ขา้พเจา้ ทีเ่ปดิโลก องคแ์หง่ความรู ้ความเขา้ใจและการทำางานแพทยช์นบท
ให้เป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อปี 2511 ก่อนรามาธิบดีเปิดอย่างเป็นทางการ

  ระหว่างปี พ.ศ. 2504-2507 สมัยเมื่อผู้บรรยายเป็นนักศึกษา
แพทย์ช้ันปีที่ 4 เป็นแพทย์ฝึกหัด และเป็นแพทย์ประจำาบ้าน ที่คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เรียนกับท่านในขณะที่ท่านเป็นอาจารย์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ แม้จะเป็นเวลาช่วงสั้น ๆ คืองาน Ward Round การ
ตรวจผู้ป่วยนอก งาน Seminar และ CPC  ทุกครั้งจะมีความตื่นเต้นมาก
เมื่อได้เรียนกับท่านอาจารย์ เพราะชีวิตของผู้บรรยายในช่วงเวลานั้น มีค่า
นิยมสูงมาก ต่อครูอาจารย์หมอผ่าตัด ที่เรียนจบจากอังกฤษ ความเป็น
ศัลยแพทย์ต้นแบบของท่านในยุคนั้น ท่านทำางานร่วมสำานักเดียวกันกับ
ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร ผู้บรรยายจึง
รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เรียนกับท่านทั้งสอง ช่วงปี 2507-2511 เป็นเวลา 5 ปี
ผู้บรรยายไปเรียนต่อต่างประเทศ กลับมาพบกับท่านอาจารย์หมอเปรม 
อีกครั้ง ในปี 2511 ที่รามาธิบดี ก่อนรามาเปิดอย่างเป็นทางการ นานถึง 

= =
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9 เดือน  
  พบท่านคราวนี้ ท่านมีบทบาทใหม่ ที่ไม่คุ้นมาก่อน  ด้วยท่านเข้ามา

บรรยายใหอ้าจารยเ์ขา้ใหมเ่ร่ืองงานสอนแพทยช์นบท ใหแ้กน่กัศึกษาแพทย ์
รุ่นที่ 1 และ 2 ของรามาฯ เพื่อให้เตรียมตัวเตรียมการ ลงไปทำางานแพทย์
ชนบทที่อำาเภอบางปะอิน

  คราวนีไ้ดเ้รยีนรู้ว่า ระหวา่งทีไ่มไ่ดพ้บไมไ่ดเ้รยีนกบัทา่นอาจารยเ์ปน็
เวลาร่วม 5 ปี นั้น ท่านอาจารย์ได้ออกไปทำางานแพทย์ชนบท ในท้องถิ่น
ทุรกันดารอันเป็นพื้นที่สีแดง ในภาคอีสานตอนเหนือหลายจังหวัด ท่านได้
ใช ้“ความเปน็เสรไีทยเกา่” ทีเ่คยบกุปา่ฝา่ดง ถกูจบักมุในทอ้งทีท่รุกนัดาร 
เห็นสภาพชนบทที่ขาดแคลนบริการทางแพทย์มาก่อน  ทำาให้ท่านเข้าใจ
เร่ืองชนบทโดยละเอยีดอยา่งง่ายดาย ทา่นจงึเปน็ครสูอนเรือ่งแพทยช์นบท
ให้เราได้เป็นศาสตร์ใหม่ 

  แพทยท์ีเ่รยีนสงูจบเปน็แพทยเ์ฉพาะทางจากตา่งประเทศ เมือ่ตอ้งมา
ทำางานแพทย์ชนบท ในเมืองไทยทุกรายจะประสบความยุ่งยาก ต้องปรับ
ตัวมาก เพราะไม่เคยงาน และไม่เข้าใจชาวชนบทอย่างถี่ถ้วน ก่อนเปลี่ยน
การปกครอง 2475 ยงัไมม่ใีครรูจ้กัคำาวา่ “แพทยช์นบท”  มแีตค่ำาวา่ หมอ
ชาวบ้าน และหมอหลวง สองคำานี้เท่านั้น 

  หมอไทยท่ีเรียนแพทย์จบจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษคนแรก คือ 
พันตรีนายแพทย์ ม.ร.ว.สุวพันธ์ สนิทวงศ์ (พ.ศ. 2406-2469)  รับทุนเล่า
เรียนหลวงไปเรียนที่ สก๊อตแลนด์ ตั้งแต่อายุ 7 ปี ใช้เวลานานมากร่วม 20 
ปี จึงกลับมารับราชการเป็นทหารในปี 2427 กลางสมัย รัชกาลที่ 5  อายุ 
21 ปี เริ่มรับราชการเป็นหมอหลวง ช่วงเวลาสั้นเพียง 6 ปี ก็ลาออกจาก
ราชการ ไปทำาธุรกิจของครอบครัว เป็นบริษัท รับขุดคลองคูนาในย่าน
รังสิต การนี้ ท่านต้องรอนแรมไปกับเรือคราวละหลายอาทิตย์  กินนอนใน
เรือยนต์ เรือขุด เรือเอี้ยมจุ๊น ต้องลงเรือแจว เรือพาย ผ่านไปในทุ่งท้องนา 
วันแล้ววันเล่า ติดต่อกันนานกว่า 20 ปี ในชนบทละแวกนั้น  การที่ได้เห็น
โรคภัยไข้เจ็บของชาวบ้านริมน้ำา ทำาให้ท่านมิอาจละทิ้งจิตใจความเป็นหมอ
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ลงได ้เม่ือเรอืทา่นไปจอดทำางานทีไ่หน กไ็ดใ้ชค้วามรูข้องทา่น เอือ้เฟือ้เจอืจาน
ต่อชีวิตชาวชนบท  โดยปรบัเรอืนอนของทา่น เปน็คลนิกิเคลือ่นทีไ่ปตามลำาน้ำา

  ท่านจึงได้เป็น “แพทย์ชนบทคนแรกของกรุงสยาม” โดยมิได้ต้ังใจว่า
จะเปน็ดว้ยประการฉะนี ้และชาวบ้านขนานนามทา่นวา่ หมอใหญ ่เพราะทา่น
เป็นลูกชายคนโตของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 

  บตุรธดิาของทา่นทีผู่บ้รรยายคุน้เคย รวม 3 ทา่น เล่าตรงกนัวา่ ทีห่วัเรือ
ของคุณพ่อ มีตุ่มขนาดเขื่อง 3 ใบ ใส่ยาที่ผสมเตรียมไว้แจก มียาน้ำาลดไข้ คือ 
มิกซ์ ซาลิซาเลต ยาธาตุน้ำาแดง ยาน้ำาสีขาวขุ่น ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร ชาวบ้านที่ป่วยมาขอยา ท่านจะให้เปล่าแต่ต้องนำาขวดเปล่าที่ล้าง
สะอาด  แห้งดีแล้ว มารับยาจากเรือท่านไป  ถ้าต้องการยาอีกต้องลงเรือพาย
ตามเรือของท่านที่เคลื่อนที่ไปในการขุดคลอง  เล่ากันว่าที่ตำาบลหนึ่งท่านพบ
หญิงท้องแก่  ใกล้คลอดแต่หัวเด็กลอยไม่ลงในอุ้งเชิงกราน  ท่านวินิจฉัยได้ทัน  
ก็จัดให้เรือยนต์ของท่านรับเข้ามาส่งในกรุงเทพฯ ได้ทันทั้งแม่และเด็กก็รอด
ตาย ที่เด่นมากคือเรื่องโรคลำาไส้ ถ่ายเหลว ไข้ตัวร้อนในเด็ก ท่านสั่งให้เด็กกิน 
น้ำาเกลอือุน่ ๆ  ใหม้าก กนินมแมใ่หน้อ้ยลง และกนิแตน่้ำาขา้วหุงใหม ่ๆ  ใสเ่กลอื
บังคับต้องเช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลด ทำาวันละหลาย ๆ ครั้ง  โรคที่ชาวนาเป็นมาก
คือต้อเนื้อที่ตา เล่าว่าท่านผสมยาหยอดตา น้ำาใสสีฟ้า ให้ใช้หยอดตาประจำา 
สืบแล้วได้ความว่าเป็นสารละลายจุนสี คือ Copper Sulphate เรื่องเล่านี้
เป็นตัวอย่าง 

  ราชสกุลสนิทวงศ์ เป็นสกุลของแพทย์หลวง สืบมาแต่หมอบุญเกิด ครั้ง
แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การบรรยายจะเล่าย้อนขึ้นไปถึงยุค
นั้นด้วย ราชสกุลนี้ มีหมอมากมายมาจนถึงปัจจุบัน แถมยังทำางานสายงาน
สาธารณสุขและงานดนตรีระดับศิลปินแห่งชาติ อีกด้วย ในสมัยรัชกาลท่ี 7 
ยังมี นายแพทย์ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ แพทย์ชนบทไปบุกเบิกงานที่มหาสารคาม 
และอบุลราชธาน ีและทา่นทีเ่พิง่จากไปไมน่านนกั คอื ศาสตราจารย ์น.พ. ดนยั 
สนทิวงศ ์ณ อยธุยา หมอหลวงรชักาลที ่9 จากคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหดิล 
ได้ออกไปรักษาดูแลชาวบ้าน ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ก็มีเรื่องน่าสนใจที่จะ
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เล่าด้วย
  การบรรยายจะมีภาพประกอบพอสมควร ถ้ามีเวลาอาจจะเล่าถึงชีวิต

ครอบครัวของท่านเพิ่มด้วย หวังว่าจะมีผู้สนใจฟังเรื่องเก่าๆ เกี่ยวกับแพทย์
ชนบทครั้งนี้  และยินดีรับฟังท่านที่จะเสริมความรู้ในเรื่องแนวเดียวกันนี้ ใน
วันที่ไปบรรยายด้วย

h
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 เรียนท่านคณบดี สวัสดีครับ น้อง ๆ ผู้บริหารรามาธิบดี ท่านแขกผู้มี
เกียรติ น้อง ๆ อาจารย์รามาธิบดี และนักศึกษาทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอขอบคุณ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ นายแพทยเ์ฉลมิพงษ ์ฉตัรดอกไมไ้พร และคณาจารยภ์าควิชา
ศัลยศาสตร์ในการดำาเนินการจัดงานรำาลึกพระคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทย ์เปรม  บรุ ีผูม้พีระคณุยิง่ตอ่คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่ร่วมการก่อตั้ง เตรียมการ
ก่อสร้าง จนมาเริ่มเปิดดำาเนินการใน พ.ศ. 2512 
 เมื่อคุณหมอเฉลิมพงษ์ให้เกียรติเชิญผมแสดงปาฐกถา เปรม บุรี ผมยัง
ไม่ตอบรับเกียรติอันสูงส่งน้ี จึงขอผัดผ่อนในการทาบทามครั้งแรก แต่หลังจาก
ได้ไปคิดไตร่ตรอง อยู่หลายตลบแล้ว ก็ตัดสินใจยอมรับ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่
ไดก้ระทำาบางสิง่บางอยา่งใหท่้านอาจารยเ์ปรม โดยมขีอ้แมก้บัคณุหมอเฉลมิพงษ ์
ว่า จะไม่พูดเชิงวิชาการนัก มีแนวคิดอะไร อย่างไร ก็เอามาพูดมาระบายให้ฟัง
กัน และให้ชื่อหัวข้อที่จะพูดส่งตามมาภายหลัง นั่นคือ แนวคิดการผลิตบัณฑิต
รามาธิบดี
 ผมเคารพรัก และศรัทธาท่านอาจารย์ เปรม เป็นอย่างยิ่ง ไม่เคยได้
เป็นลูกศิษย์ท่าน แต่แรกที่รู้จักท่านก็เพียงผิวเผิน เมื่อท่านมารับราชการที่ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับท่านอดีตศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทยร์จิต บุร ีนอ้งชายของทา่น ผูซ้ึง่เป็นอดตีคณบดทีา่นที ่2 ของรามาธิบด ี
ช่วงนั้นผมจบแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว และปฏิบัติงานเป็น House และ Senior 
House อยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราช ในปี พ.ศ. 2500-2502
 ที่ศิริราช ผมมักจะสังเกตเห็นท่าน ชอบถือคันเบ็ดตกปลา ริมฝั่งแม่น้ำา

ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 17

เรื่อง แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี 
องค์ปาฐก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

= =
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เจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลศิริราชอยู่เสมอ แต่ไม่เคยไปดู ไม่เคยไปถามว่าท่าน
ตกได้ปลาบ้างหรือเปล่า
 และมาทราบภายหลงั วา่ทา่นเปน็เสรีไทย ทีใ่นวนันีผ้มใคร่จะร้ือฟ้ืน บอก 
เล่าให้บรรดาลูกศิษย์ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุมได้รับทราบ ทบทวนความ 
หลังเหตุการณ์สงครามและการเมืองของประเทศ สมัยมหาสงครามโลกครั้งที่ 2
 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองทัพญี่ปุ่นบุก เข้ามายึดประเทศไทย 
เพื่อใช้เป็นหนทางผ่านเข้าประเทศพม่าหรือเมียนมาปัจจุบัน เมื่อทราบข่าวนี้ 
นักเรยีนไทยในองักฤษรูส้กึเดือดเนือ้ร้อนใจมากท่ีสดุ กม็ารวมตัวกันทีม่หาวทิยาลยั 
เคมบริดจ์ กลุ่มนักเรียนไทยท่ีเป็นตัวตั้งตัวตีครั้งนั้น ได้เริ่มว่ิงเต้นหาผู้ที่จะ
เป็นหัวหน้าเสรีไทยในอังกฤษ บุคคลผู้เป็นเป้าหมายคนแรก คือ พระมนูเวทย์
วิมลนาท หรือนายเบี๋ยน สุมาวงศ์ อัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ขณะนั้น  
ทา่นทตูผูน้ีเ้ปน็บดิา ของนายวราวธุ สมุาวงศ ์ผูท้ีก่ำาลงับรรยายอยูน่ี ้ทีใ่นขณะนัน้
ยังมีอายุเพียง 7 - 8 ขวบ เท่านั้น
 แต่ปรากฏว่าท่านทูตต้องกลับประเทศไทยตามคำาส่ังของรัฐบาล 
ขบวนเสรไีทยในองักฤษจงึต้องเปลีย่นหวัหนา้ เมือ่ตอ้งกลบัประเทศไทย สมยันัน้ 
อังกฤษจัดเรือให้คุณพ่อโดยสารกลับมาและมาแลกเปลี่ยนราชทูตอังกฤษจาก 
ประเทศไทยกันที่กลางมหาสมุทรอินเดีย คุณพ่อมาขึ้นบกที่สิงคโปร์ นั่งรถไฟต่อ
มาลงที่หัวลำาโพง
 ขอขจดัความสงสยัของทา่นผูฟ้งั วา่ตอนนัน้วราวธุอยูก่รุงเทพ ครอบครัว 
ไม่ได้ไปอังกฤษกับคุณพ่อ ก็เพราะเริ่มมีสงครามแล้ว วราวุธจึงเป็นเด็กชาย
สายบัวแต่งตัวเก้อ อดไปต่างประเทศกับคุณพ่อ ท่านจึงไปอังกฤษคนเดียว
 เสรีไทยกลุ่มนักเรียนที่อังกฤษนั้น ต้องไปฝึกอบรมและฝึกกระโดดร่ม 
ชูชีพกันที่อินเดียก่อนจนมั่นใจ แล้วจึงจะถูกส่งมาประเทศไทย เป็นคณะ ๆ  
ตามองค์ประกอบคณะละ 3 คน ซึ่งจะต้องมีนักส่งวิทยุ และนักเรียนแพทย์อยู่
ด้วย เพราะถูกกำาหนดให้ต้องเข้าไปอยู่ และทำางานในป่า
 คณะแรกของเสรีไทยกลุ่มอังกฤษ ประกอบด้วยนายป๋วย อึ้งภากรณ์  
นายประทาน เปรมกมล และนักศึกษาแพทย์เปรม บุรี ทุกคนมีรหัสชื่อเฉพาะ
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บุคคล ของท่านอาจารย์เปรม ชื่อดี อาจารย์รจิตอยู่ในคณะที่สอง 
 ภารกจินี ้คณะแรกทีม่ทีา่นอาจารยเ์ปรม ในการบนิมาเมอืงไทยคร้ังแรก
ไมไ่ดก้ระโดดลง เพราะหาทีล่งไม่ได ้ตอ้งบินกลบัอนิเดยี แลว้ตอ่มาอกีหนึง่สปัดาห ์
จึงบินกลับมาลงได้สำาเร็จ 
 แต่ก็ผิดเป้าหมาย เพราะที่ร่มลงเป็นท้องนา มิใช่บริเวณป่าที่กำาหนดกัน
ไว ้ร่มลงทีห่มู่บา้นวงัน้ำาขาว ตำาบลวงัตะเคยีน อำาเภอหนองมะโมง จังหวดัชยันาท
 เคยมีดำาริจะสร้างอนสุรณส์ถานขึน้ทีบ่รเิวณวดัวงัน้ำาขาว จังหวดัชยันาท 
เพื่อเป็นประวัติศาสตร์การทำางานรับใช้ชาติช่วงเสรีไทย แต่มิได้มีการดำาเนินการ
 กลุม่เสรไีทยจากองักฤษนี ้ มหีนา้ทีติ่ดตอ่กบัเสรีไทยในประเทศไทย โดย
นายปรีด ี พนมยงค ์ และประสานงานทางวทิยุกบักองทพัองักฤษทีอิ่นเดีย คณะ
แรกที่ลงมีนายป๋วย อึ้งภากรณ์ ซ่ึงท่านได้มีสาส์นจาก ลอร์ด เมาทน์ แบตเทน  
มามอบให้ด้วย 
 จึงนับว่าท่านอาจารย์เปรม บุรี ของเรา มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยมี 
เอกราชอยู่รอดปลอดภัย จากมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยไม่ตกเป็นฝ่ายพ่าย
แพ้สงคราม
 วราวุธอยากให้ที่ประชุมปรบมือให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เปรม บรุ ีขอยกยอ่งท่านในฐานะท่ีท่านเป็นเสรีไทยสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2  ราย 
สุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ อายุ 102 ปีในปีนี้ พ.ศ. 2563
 ข้อมูลเรื่องเสรีไทยนี้ วราวุธได้มาจากข้อเขียนเรื่อง “ดอกหญ้า
เหนือแผ่นดิน” สาระนิยายโดย คุณชมัยพร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ  
สาขาวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นเรื่องชีวิตของท่านศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ใน
วาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของท่าน ดร.ป๋วย
 และทา่นผูม้เีกยีรตทิีย่งัตดิใจเรือ่งเสรไีทย ทีว่ราวธุได้ปลุกความรู้สึกของ
ท่าน สามารถอ่านได้เพิ่มเติม จากหนังสือช่ือ “จากมหาสงครามสู่สันติภาพ” 
โดยอดีตคุณทศ พันธุมเสน นี่ก็เสรีไทยตัวเอ้ ท่ีมาเกี่ยวดองกับครอบครัวของ 
วราวุธภายหลังเช่นกัน ท่านได้เขียนถ่ายทอดไว้ร่วมกับอดีตคุณหญิงจินตนา  
ยศสุนทร ที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์ยิ่ง
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 หลังจากนั้น หลังจากจบการศึกษาแพทย์ และฝึกอบรมเฉพาะ
ทางแล้ว ท่านอาจารย์เปรม ก็กลับประเทศไทยมาเป็นอาจารย์ศัลยแพทย์ที่ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนอีก 10 ปีต่อมา ก็ย้ายมาทำางานร่วม
สถาบันกับวราวุธอีก เม่ือเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งท่ี 4 ของประเทศไทย นั่นคือ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ทีร่ามา งานอดเิรกของทา่นคอืตเีทนนสิ และทีแ่น ่ๆ  คอืวราวธุ ไมไ่ดเ้หน็
ท่านเดนิทอ่ม ๆ  ตกปลาอกีเลย ไมท่ราบวา่นกัศกึษาแพทยร์ามาธบิดีรุ่นแรก ๆ  จะ 
เคยเห็นท่านไปตกปลายามท่ีท่านพานักศึกษาไปออกฝึกภาคสนามในชนบท 
รมิน้ำาบา้งหรอืเปลา่ และนกัศกึษารามาธบิดก็ีมเิคยไดไ้ปฝกึภาคสนามกนัทีจ่งัหวดั
ชัยนาทเลย
 ชาวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประทับใจท่านอาจารย์
เปรมหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ท่านแรกเป็นท่ีสุด ที่ท่านสนใจ เห็นความ
สำาคัญของเวชศาสตร์ชุมชนกับการสาธารณสุขของประเทศ ด้วยความช่วยเหลือ
จากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์สนับสนุนให้ท่านไปศึกษาดูงานจากหลายประเทศ 
แล้วกลับมาอำานวยการบริหารศูนย์เวชศาสตร์ชุมชนรามาธิบดีจนโด่งดัง ท่านได้
บุกเบิกการเรียนการสอน นำานักศึกษาออกฝึกภาคสนาม บุกเบิกดูแลชุมชนใน
ด้านรุก ที่วราวุธในสมัยนั้นก็ได้เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นด้านนี้มากขึ้น 
จึงได้พยายามชี้แจงให้บรรดาน้อง ๆ อาจารย์แพทย์ภาควิชาสูติฯ ได้ตระหนักใน
การพยายามสอดแทรก และเน้นแพทย์ต้องทำาเวชศาสตร์เชิงรุกร่วมด้วย มิใช่
เป็นฝ่ายรับปัญหาผู้ป่วยแต่อย่างเดียว 
 เรื่องเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชุมชนเชิงรุกนั้น วราวุธเคยได้ปรารภ
กับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธิ์ เกษมสันต์ 
พี่เล็กที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเรา ว่าเมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว เรามีข้อสอบ
ประเมินนักศึกษาในด้านน้ีน้อยจัง น่าจะเพิ่มให้มากขึ้น ซึ่งต่อมาก็ได้มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างข้อสอบปรนัยด้านนี้มากขึ้น และกำาหนดไว้ใน 
Specification ของข้อสอบปรนัยด้วย
 ถึงตอนนี้ บางท่านในที่ประชุมนี้ก็อาจฉงนฉงาย ว่าวราวุธได้ใช้เวลา
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พูดมานานโขแล้ว ไม่เห็นเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี ตามชื่อหัวข้อ 
ที่กำาหนดไว้ในการปาฐกถาวันนี้ ก็ขอเสวนาเข้าเรื่องให้มากขึ้นหน่อย
 ความเป็นจริง การผลิตบัณฑิตรามาธิบดี เป็นเรื่องที่รองคณบดี
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ท่านต่อมาจากวราวุธ สุมาวงศ์ โดยเฉพาะปัจจุบัน 
ท่านศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ท่านศาสตราจารย์  
นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุ
ธิดา สัมฤทธิ์ ก็ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งยวดกันอยู่แล้ว ตลอดจนท่านอาจารย์ 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา และรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีอื่น ๆ ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งบรรดาอาจารย์แพทย์ อาจารย์
พยาบาล อาจารย์ฝ่ายโสต ท่ีผ่านการทำาความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การศึกษา 
ก็อาจมีการปฏิบัติกันอยู่ มากบ้างน้อยบ้างที่อาจไม่ตรงใจวราวุธทั้งหมด
 วราวุธจึงอยากระบายความคิดในใจ ในโอกาสบั้นปลายของชีวิตที่เหลือ 
อยู่น้อย เพราะเวลานี้อายุก็เข้า 87 ปีแล้ว ชายแก่คนนี้อยากเสริมความตระหนัก 
ให้แก่บรรดาน้องๆ อาจารย์ทุกหลักสูตร สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ แม้จะเป็นแนวคิด 
สัพเพเหระ เรื่องราวของบัณฑิตแพทย์ แต่น้อง ๆ ท่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่าง ๆ ก็น่าจะได้รับทราบ นำาไปใช้ในขอบเขตที่จำาเป็น และเป็น
ประโยชน์แก่ท่านอาจารย์และลูกศิษย์ของท่านในแต่ละหลักสูตร
 ด้วยเหตุผลนี้ หัวข้อท่ีจะกล่าว จึงเป็นการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี รวม
บัณฑิตทุกหลักสูตร อันได้แก่ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรส่ือ
ความหมาย อีกสาขาสำาคัญยิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาในระยะหลัง
 ในการผลิตบัณฑิต ทุกหลักสูตร ประกอบไปด้วย การหล่อหลอม 3 หมวด 
การศึกษา หมวดความรู้ ทักษะ และเจตคติ ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งยี้นะครับ
 ก็อยากจะพูดนอกเรื่อง ในประเด็นที่วราวุธได้สังเกต ประทับความรู้สึก
จับจิตจับใจในบทเรียนจากครูผู้ประเสริฐ และเรื่องที่จะพูดนี้ถึงแม้จะเก่ียวโยง
กบัพทุธศาสนาในทศันะของวราวธุ จงึขอผูท้ีศ่รทัธา เล่ือมใส เคารพนับถือในหลกั
ธรรมของศาสดาท่านอื่น โปรดอย่าได้รังเกียจ ท่านสามารถรับฟัง รับทราบ และ
นำาไปไตร่ตรองให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน
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 ประการแรก คือ การเรียนรู้เป็นศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 เรื่องนี้ปรากฏชัดตั้งแต่ 2,600 ปีท่ีผ่านมา โดยหลังจากพระพุทธเจ้าได้
ตรสัรู ้และตดัสนิใจทีจ่ะเผยแผ่หลกัพระพทุธธรรม สุดทา้ยกต็กลงใจจะไปเร่ิมต้น
กับปัญจวัคคีย์ 5 รูป
 ท่านวางแผนว่าจะพูดเรื่องอะไรและเหตุผลที่เลือกจะพูด ตัดสินใจแล้ว
สรุปไว้ บุกบั่นเดินเท้า ไปหา 
 เมื่อได้พบกัน ปัญจวัคคีย์ที่ขณะนั้นไม่ศรัทธา ไม่นับถือพระองค์แล้ว 
เพราะเคยได้ฝากตัว ฝากใจ ทุ่มเทรับใช้ เมื่อทรงปฏิบัติทุกรกิริยา แล้วพระองค์
ล้มเลิกไปไม่ปฏิบัติ จึงเห็นว่าท่านนั้นโลเล ก็เลยเลิกนับถือ ถอนตัวออกไปไม่ใยดี
ไม่รับใช้ท่านต่อไป
 เพราะท่านหยั่งรู้ความคิด และท่าทีการปฏิบัติของปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 
สิ่งแรกที่ท่านวางแผนไว้ว่าต้องพูดคือ ทำาความเข้าใจแก่ปัญจวัคคีย์ ว่าทำาไมท่าน
จึงยุติการบำาเพ็ญทุกรกิริยา และเปลี่ยนเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกว่าจนท่านสามารถ
ตรัสรู้ได้เองต่อมาภายหลัง นั่นคือทางสายกลางในการปฏิบัติเพื่อเป็นที่มิให้เกิด
อันตรายแกต่นเองในขณะนัน้ ใหป้ญัจวคัคยีไ์ดร้บัทราบและเขา้ใจเหตผุล และยงั
ไดก้ลา่วหลกัธรรมทีท่่านตรสัรู ้ หนทางแหง่ธรรมปฏิบติัพืน้ฐานเพยีงแคอ่รยิสจัสี ่
และมรรคแปด หนทางแห่งความสำาเร็จเท่านั้น
 น่ีคือ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ปฐมเทศนา หลักพุทธธรรมเบื้องต้นแก่
ปัญจวัคคีย์ 5 รูปครั้งแรก ที่ทำาให้ปัญจวัคคีย์องค์หนึ่ง คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ 
ซาบซึ้ง ศรัทธาขอบวชทันที ทำาให้มีครบพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ในวันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือน 8 สองเดือนภายหลังจากการตรัสรู้
ในวันเพ็ญเดือน 6 
 สว่นปัญจวคัคยีอ์กี 4 รูป กย็งัเพกิเฉย ซึง่ตอ่มาพระองคก์ไ็ด้พยายามสอน
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรซ้ำา และกำาชับกำาชา “ขอเธอจงเงี่ยโสตสดับ” หมายถึงให้
ตั้งใจฟัง ครั้งนี้มีปัญจวัคคีย์ศรัทธาขอผนวชเพิ่มขึ้นมาอีก 2 องค์
 ส่วนที่เหลืออีก 2 รูปสุดท้าย ก็ได้ขอผนวชในการเทศนาชี้แจงครั้งที่ 3 
อีกหลายวันต่อมา
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 จึงครบปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ได้ผนวชเพราะความเข้าใจในประเด็นหลัก 
พุทธธรรมที่พระองค์ทรงเทศนาในเวลาต่างกัน และบรรลุศรัทธาขอบวช 
ไม่พร้อมกันถึง 3 ครั้ง 3 ครา
 ก็จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้เป็นศักยภาพของแต่ละบุคคล บรรดาสิ่งท่ีครู
ตั้งใจสอนลูกศิษย์ทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เหมือนกัน เท่าเทียมกันทั้ง
กลุ่ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วยเช่นกัน ครูจะมีวิธีติดตามและช่วยผู้
เรยีนทีอ่อ่นอยา่งไร พระองคท์รงใชก้ารสอนอภิปราย ขยายความ มกีารถามตอบ 
ทรงย้ำาให้ตั้งใจฟัง ประทานดำารัสเตือนใจว่า “ขอเธอจงเงี่ยโสตสดับ”
 ขณะนี้ที่ประชุมยังเงี่ยโสตสดับอยู่หรือเปล่าครับ
 นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงตระหนกัวา่ สิง่ทีท่า่นตรสัรูน้ีเ้ปน็เรือ่งใหม ่ลกึ
ซึง้ รูต้ามได้ยาก ไมส่มควรระดมทำาความเขา้ใจในหลกัธรรมทัง้หลายทีไ่ดต้รสัรู้
มาทั้งหมดแก่ผู้ไม่มีพื้นฐาน จึงควรเลือกลำาดับขั้นตอนสอนก่อนสอนทีหลัง
 ท่านจึงได้แสดงทุติยเทศนา ตามต่อมาเป็นธรรมเทศนาครั้งที่ 2 คือ  
อนัตตลักขณสูตร แก่ภิกขุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ร่วมด้วยการกล่าวเน้นหลักการของ
แกน่พุทธศาสนาเพ่ิมเตมิ ซึง่คือจติ แกน่พทุธศาสน ์คอื เรือ่งกายและใจของตวัเราเอง  
การศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้กายและใจของเราอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 
นั่นคือ ขันธ์ห้า และไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่ดำาเนินไปในขันธ์ห้า 
คือ ให้ละเว้นขันธ์ห้า เน้นอนัตตา พุทธศาสนาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง
 ต่อมาท่านได้ทรงผนวชยสะกุมารและกัลยาณมิตรของยสะ 54 รูป 
 หลงัจากนัน้พระองคท์รงเทศนาครัง้ที ่3 ตตยิเทศนา อาทติยปรยิายสตูร 
โดยทรงเน้นย้ำาแก่นพุทธศาสน์ คือ ขันธ์ห้าอีก และเขยิบการชี้แจงให้กำาจัดกิเลส 
โลภะ โทสะ โมหะ อกุศลมูล 3 แก่พระกัสสปะ และนักบวชบูชาไฟ 1,000 รูป
ที่มาร่วมกันขออุปสมบทได้บรรลุพระอรหันต์ 
 และตอ่ ๆ  มาท่านจงึไดเ้พิม่เน้ือหาท่ีลกึซึง้ข้ึนอกี เชน่ ในโอวาทปาตโิมกข์
ในวันมาฆะบูชา แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ 
 โอวาทปาติโมกข์นี้ นอกจากตบะหรือขันติซึ่งคือความอดทน ทนลำาบาก 
ทนเจ็บใจ อดทนข่มกลั้น และนิพพาน อันเป็นธรรมที่ดับกิเลสทั้งหมดที่เริ่มจาก
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การไม่ปฏิบัติขันธ์ห้า เมื่อกิเลสหมดไปเราก็อยู่อย่างเป็นสุขและสงบ นี่คือ สมณะ
ที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น นอกจากขันติ นิพพาน และสมณะแล้วท่านทรงสอนต่อ
ไปให้ หนึ่งละความชั่ว สองประพฤติความดี สามทำาจิตให้สะอาด เพราะมูลฐาน
ของสิ่งทั้งหลายเกิดจากจิต ถ้าจิตมีพื้นฐานดี จะพูดจะคิดจะทำาไปในทางดี และ
คนมีศีลต้องมีธรรมด้วย ผลก็คือความสุขความเจริญ นี่คือ หลักพุทธธรรมขั้นสูง
ขึ้นมา
 วราวุธจึงสรุปการได้เรียนรู้จากการสอนของครูผู้ประเสริฐ สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้
 1. เตรียมการสอน
 2. วางแผนการสอน
 3. กำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการเรียนรู้
 4. กำาหนดระดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
 5. สอนด้วยการขยายความ และปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
 6. เอาใจใส่ผู้เรียน สังเกต และย้ำาให้ผู้เรียนตั้งใจฟัง
 นี่คือแนวทางที่ครูผู้ประเสริฐปฏิบัติในการสอน เผยแผ่พุทธธรรมมา 
ต้ังแต่ 2,600 ปีก่อน ปัจจุบันคณะของเราก็มีการทำาความเข้าใจ การเขียนแผน 
การสอนในรายวิชา รายหัวเรื่อง แก่บรรดาอาจารย์ใหม่มาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 สมัย 
ที่ผมยังไม่เกษียณก็ได้เน้นให้อาจารย์แพทย์ทุกท่านเขียนแผนการสอนจนได้ครบ
สมบูรณ์ในทุกหัวเรื่องที่มีในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตร์
 นอกจากนี้วราวุธขอเสริมว่า วราวุธซาบซ้ึงในบทสวดมนต์ คำาสวด
นมัสการ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะ
พระพุทธคุณ 9 ประการ พระธรรมคุณ 6 ประการ พระสังฆคุณ 9 ประการ
 ในบทสวดนมสัการพระพทุธคณุ คุณลกัษณะของพระพทุธเจา้ประการที ่
3 “วิชชาจรณสัมปันโน” วิชชา คือ ความรู้จากการตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง รวม
ทั้งการตรัสรู้ให้เกิดหนทางปฏิบัติ คือ จรณ พระองค์จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความ
รู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติให้บรรลุตามทฤษฎี
 เมื่อนำามาสัมพันธ์กับการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี วราวุธ เห็นว่า วิชา
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แพทยศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องหล่อหลอมให้
บัณฑิตเกิดวิชชาจรณสัมปันโนเช่นกัน คือ ต้องมีพร้อมทั้งความรู้ และต้องปฏิบัติ
ให้ได้จริง และบรรดาอาจารย์ประจำาหลักสูตรทั้งหลาย ก็ต้องประกอบด้วยวิชชา 
จรณสัมปันโนด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงกับบทสวดนมัสการคุณลักษณะพระธรรม
คุณประการที่ 2 คือ “สันทิฏฐิโก” ที่แปลว่า ผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงเห็นชัดได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งในที่นี้วราวุธหมายถึงอาจารย์ทุกท่านด้วย และคุณลักษณะพระธรรม
คณุประการที ่6 “ปจัจตัตงั เวทติพัโพ วญิญหูติ”ิ คอื การปฏบิติัเปน็ของเฉพาะ
ตน ทำาได้เฉพาะตน ทำาให้กันไม่ได้ เพราะอาจารย์เองจะต้องหล่อหลอมลูกศิษย์
ให้เป็นบัณฑิตรามาธิบดี ที่แม่นพร้อมในการปฏิบัติจริงจัง
 เรื่องนี้ยิ่งมีความสำาคัญในหลักสูตรประเภท Outcome-based 
Education ที่ทางการศึกษาของประเทศและคณะของเราตั้งเป้าหมายไว้
 ทีนี้เม่ือพูดถึง จรณ เร่ืองของการปฏิบัติในวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก
หลักสูตร บัณฑิตรามาธิบดีต้องปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงได้ทั้งนั้น ในขอบเขตที่แต่ละ
หลักสูตรกำาหนดไว้ ปัญหาหนึ่งที่จะขอยกตัวอย่างที่สมควรร่วมกันหล่อหลอม 
ก็คือการป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยและญาติ 
 ทำาอย่างไรจึงมิให้การปฏิบัติของตนเกิดผลอันไม่พึงปรารถนาใด ๆ 
ซึ่งรวมถึงประเด็นการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม 
ดังที่ WHO ได้จัดรวมไว้ให้อยู่ใน Patient safety ด้วยตั้งแต่ ค.ศ. 2011
 ก็ขอย้ำาและเตือนใจอาจารย์ทั้งหลายว่า ในการหล่อหลอมทักษะท่ี
บัณฑิตจะต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้ังต้นสาธิตทักษะใด ๆ แก่
นกัศกึษา การสอดสอ่งดแูลควบคมุนกัศึกษาฝึกปฏบิตัขิัน้ตอนทกัษะใน skillslab 
และในการปฏิบตัทัิกษะกบัผูป้ว่ยจรงิ วราวธุอยากใหช้ว่ยกนัปลูกฝังเจตคติใหลู้ก
ศิษย์ของท่านเกิดความเคยชินเป็นนิสัยในเรื่องป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการ
ปฏิบัติทักษะนั้น ๆ ดังนี้
 กอ่นลงมอืปฏบัิตทัิกษะใด ๆ  ไม่วา่จะเป็นการฝกึใน non patient cycle 
ทุกครั้ง และก่อนโอกาสที่อำานวยให้นักศึกษาจะได้ปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย หรือ 
patient cycle ทุกครั้ง นักศึกษาต้องนึกถึงและถามตนเองก่อนเสมอ ว่าหนึ่งจะ
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เกิดอนัตราย หรอืผลไม่พงึประสงคอ์ะไรตอ่ผูป่้วยจากการปฏบิติัทกัษะนีบ้า้ง สอง
แล้วจะป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อย่างไร และสามถ้าเกิดอันตรายขึ้นแล้วจะวินิจฉัย
ได้เร็วที่สุดอย่างไร
 ถ้าตอบคำาถามได้ทั้งหมด จึงให้เริ่มปฏิบัติด้วยสติ ด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง ตามหลักการที่เตือนใจตนเองอยู่
 น่ีคือปัญหาหนึ่งในการป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยและญาติ คุณสมบัติ
ของศิษย์ที่อาจารย์พึงประสงค์ และต้องหล่อหลอมนักศึกษาให้เกิดขึ้นจนเป็น
นิสัย
 นอกจากน้ี บทบาทของครูในการหล่อหลอมนักศึกษาด้านการปฏิบัติ
ทักษะ ครูจะต้องสังเกตและให้คำาช้ีแนะ แนะนำาเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเห็นข้อ
บกพร่องหรือกระทำาผิดพลาด นั่นคือการให้ feedback เพื่อลูกศิษย์ได้ปรับปรุง 
พัฒนาตนเองจนถูกต้อง เรื่องนี้ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา  
ที่จัดโดย AMEE สมาคมโรงเรียนแพทย์ของยุโรป ในการประชุมคร้ังท่ี 9 
ปี ค.ศ. 2009 ได้ย้ำาความสำาคัญและความจำาเป็นนี้ไว้
 น่ีก็เป็นหน้าท่ีของอาจารย์รามาธิบดีทุกท่าน และ feedback จำาเป็น
อย่างยิ่งใน Outcome-based Education ที่นักการศึกษาได้ย้ำาว่าทุกสถาบัน
ต้องมี Faculty Development ในเรื่อง feedback แก่คณาจารย์ทุกคน เพื่อ
การปฏิบตั ิfeedback แกน่กัศึกษาเปน็ไปไดอ้ยา่งถกูต้อง เหมาะสม มใิหน้กัศึกษา 
เข้าใจผิดว่าถูกดุ ถูกต่อว่า โดยครูไม่ได้ตั้งใจให้เกิด
 เรื่องนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็มีการฝึกอบรมด้าน
นี้ ในโครงการให้ความรู้แพทยศาสตรศึกษา มาตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยหวัง
ว่าอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะนำาไปปฏิบัติการ feedback ได้อย่าง 
เหมาะสมทั้งวิชชาและจรณ วราวุธเคยย้ำาฝากอาจารย์ในการฝึกอบรมว่า 
 ทุกวันก่อนเลิกงาน ขอให้ถามตนเองเสมอว่า วันนี้เราได้ feedback 
นักศึกษาหรือเปล่า อันเป็น หน้าที่หลัก 50% ของครูทุกคน
 และเมื่อพูดถึง feedback ก็สะท้อนแนวคิดมาถึงวงจรการดูแลแนะนำา
การพัฒนานักศึกษา หรือ Supervision Cycle 
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 อาจารย์จะ feedback ลูกศิษย์ได้ ก็ด้วยมีโอกาสได้ใกล้ชิดนักศึกษา ได้
พูดคุยกันได้ฟัง ได้เห็น และจากการสังเกตในความคิดเห็น และประเมินการ 
ปฏิบัติของลูกศิษย์ ตามมาด้วยการให้ feedback ท้ังกรณี positive และ 
corrective feedback และสุดท้ายคือโอกาสในการติดตามการพัฒนาเรื่องที่
บกพร่องนั้น
 วราวุธมีความเห็นว่า ครูที่ว่าตนเองทำา supervision นั้น ต้องมี 
feedback ร่วมด้วยซึ่งสำาคัญที่สุด
 ถา้ไม่มี feedback นัน่มใิชก่ารกระทำา supervision ทีป่รารถนาใหป้ฏบัิติ
ในหน้าที่บทบาทครูตามที่เข้าใจกัน
 และนักการศึกษายังย้ำาอีกว่า supervision และการประเมินผลการ 
เรียนรู้ของนักศึกษาที่หย่อน มีผลต่อคุณภาพบัณฑิต 
 เรื่องนี้คือ ความสำาคัญของ supervision ที่อยากย้ำาให้อาจารย์ทุกท่าน 
ตระหนกั และในทัศนะของวราวธุไมว่า่เราจะปรบัเปลีย่นพัฒนาหลกัสตูร อยา่งไร 
เป็นไปในรูปแบบใด ประเภทใด อุปสรรคดังกล่าวมีผลกระทบต่อคุณภาพ
บัณฑิตที่เราคาดหวังตั้งเป้าหมายไว้ และเราต้องทำาให้สิ่งที่คาดหวังเป็นจริงเป็น
จังขึ้นมาได้ ด้วยความร่วมมือของอาจารย์แต่ละท่าน
 ที่กล่าวมานี้ แท้จริงแล้ว ก็คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำา 
ทัง้หลาย ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ ในการนำามาปลกุความตระหนกัครัง้นี ้ในบรรดา
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ทั้งหมด วราวุธ เห็นว่า การเอาใจใส่ดูแลนักศึกษา
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพยังเป็นจุดอ่อน จึงอยากฝากให้กิจกรรมด้านนี้ได้
มีการปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็งถ้วนทั่วกันมากขึ้น
 โอกาสที่คุณหมอเฉลิมพงษ์เปิดหนทางให้วราวุธได้ระบายความ 
คาดหวงัในใจ ในการผลติบณัฑติรามาธบิด ียงัไมห่มด ประเด็นต่อไปคอื Clinical 
Reasoning 
 ผลทกุอยา่งลว้นมาจากเหตุ เรือ่งนีส้มัพันธ์กับหลกัธรรมทางพุทธศาสนา 
เหตุผลทางคลินิกนี้ ซึ่งรวมไปถึงทั้งพรีคลินิก สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางพุทธ
ศาสนา ที่ว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล เป็นวิทยาศาสตร์แห่งเหตุและผลตามที่
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ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยว์ทิรู โอสถานนท ์ ได้อา้งไวใ้นหนงัสือชดุพุทธ
ธรรม คำาสอนจากพระโอษฐ์ สรุปจากพระไตรปิฎกของท่านอาจารย์วิทูร ที่ท่าน
ใชเ้วลาศกึษามา 20 กวา่ปเีพราะทกุสิง่ในโลกลว้นมเีหตุและผลท้ังส้ิน อนัเปน็กฎ
แหง่ธรรมชาตเิปน็ระบบแหง่ความสมัพันธข์องสิง่ทัง้ปวง เพราะสิง่นีม้ ีสิง่นีย้อ่มม ี
เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
 นีค่อื อิทปัปัจจยตา ซึง่แปลวา่ ความท่ีเมือ่มสีิง่นีเ้ปน็ปจัจยัสิง่นีจ้งึเกดิขึน้ 
คือผลอันมาจากเหตุนั้น
 หรือคือ ปฎิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ อันมีความหมายเช่นเดียว 
กับอิทัปปัจจยตาที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงเลือกสอนโดยเน้นหนักไปในทางเกิด
ทุกข์ ปฏิจจสมุปบาทนับเป็นแขนงหนึ่งของอิทัปปัจจยตาที่กล่าวเฉพาะเรื่องการ
ดับทุกข์
 นี่คือธรรมอันเป็นธรรมชาติ อาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ด้วยความเป็นเหตุ
และผลต่อเนื่องกัน
 ก็ขอยกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสอนเหตุและผลตั้งแต่ใน
พรีคลินิก 
 ความผดิปกตติา่งๆ ทางกายวภิาค สรรีวทิยา และพยาธวิทิยา ทีลู่กศษิย์
ต้องรู้ในทางทฤษฎีและต้องสามารถระบุเหตุอันก่อให้เกิดผลของความผิดปกติ
เหล่านั้นได้และวินิจฉัยได้ในการฝึกปฏิบัติ จากการตรวจพบใน lab 
 หรอือาการ และอาการแสดงท่ีย่อมเปน็ผลต่อเนือ่งกนัจากเหตทุำาใหเ้กดิ
 หรือการคิดจำาแนกแยกโรค การวินิจฉัยโรค ก็เช่นกันมีอะไรเป็นเหตุให้
คำานึงถึงและวินิจฉัยดังนั้นได้
 ในการสอนวทิยาศาสตรส์ขุภาพ อาจารยก์ค็วรตอ้งเนน้ทุกครัง้ วา่ผลนัน้
เกิดจากเหตุอันใด จากที่ได้ข้อมูลมาเช่นนั้น
 จงึเหน็ไดว่้า ในการทำาเวชปฏิบตัเิปน็เรือ่งของผลและเหตุท้ังส้ิน ผลท่ีเกิด
ขึน้เปน็ปญัหาสุขภาพ กอ่ขึน้มาจากเหตทุีศ่ษิยร์ามาธบิดตีอ้งสำานกึอยูเ่สมอ ไมว่่า
จะคิด ไม่ว่าจะเขียน ไม่ว่าจะสรุปสิ่งใดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย
 ในการหล่อหลอมลูกศิษย์เรื่องเหตุและผล วราวุธมีความเห็นว่ากระทำา



ปาฐกถา “เปรม บุรี”  ครั้งที่ 18 35

ได้โดยครูต้องหมั่นกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติ และครูต้องหมั่นตรวจสอบว่า
นักศึกษาได้ปฏิบัติถูกต้อง มีแจ้งเหตุผลไว้
 การกระตุ้นให้นักศึกษาหมั่นปฏิบัติ เป็นการหล่อหลอมเจตคติซึ่งมีหลัก
ในการสอนว่า ครูต้องหมั่นทำา โดยการสอดแทรก ติดตามบ่อย ๆ และอย่าง 
ต่อเนื่องจนศิษย์เกิดเป็นนิสัย
 ดงันัน้โอกาสทีจ่ะกระตุน้ นอกจากการชีแ้จงในโอกาสต่าง ๆ  นัน่ คอืการ
สอดแทรกในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ระหว่าง ward round, teaching 
round, ใน case-based teaching ในการฝึกปฏิบัติที่ OPD, ER 
 และอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สำาคัญ ที่ครูแพทย์มักสนใจน้อย ขอย้ำาที่ครูมัก
สนใจน้อย
 น่ันคือการตรวจรายงานผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลของ
นักศึกษา ที่จะต้องปรากฏว่านักศึกษาได้ชี้แจงเขียนเหตุและผลรวมอยู่ด้วย  
ครูจึงต้องตรวจรายงานอย่างเอาจริงเอาจัง สำารวจเรื่องนี้มากขึ้น และต้องให้ 
feedback กระตุน้นกัศกึษาดว้ยไมว่า่จะเปน็การเขยีนแจง้ไวใ้นรายงาน หรอืชีแ้จง 
ลูกศิษย์ทางวาจา
 ในประสบการณข์องวราวธุเคยสงัเกตวา่นกัศกึษาแพทยท่ี์ขึน้เรียนคลินกิ
ในช้ันปทีี ่4 ลว้นกระตอืรอืรน้ในการปฏิบัตกิบัผูป่้วยจรงิ และเอาใจใสใ่นการเขยีน
รายงานรับผูป้ว่ยใน ครัน้เมือ่เวลาผา่นไปคณุภาพการเขยีนดจูะลดลง เคยคุยกับ
ลูกศิษย์ถามเขา เขาก็พูดตามตรงว่า “ก็หนูเขียนไปยังไง ก็ได้คะแนนเหมือนกัน
นี่คะ” ได้ฟังแล้ววราวุธสะท้อนใจ เกิดปริวิตกว่านี่เรากำาลังหล่อหลอมนักศึกษา
ให้ติดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมโดยนึกไม่ถึงหรือเปล่า
 เมื่อ Clinical Reasoning เป็นคุณสมบัติที่สำาคัญของเวชปฏิบัติ ซ่ึงไม่
เพียงแต่ลูกศิษย์แพทย์ แต่รวมทั้งลูกศิษย์พยาบาล และสาขาสื่อความหมาย  
การกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติทำาได้ โดยอาจารย์หาโอกาส
 หาโอกาสถามเหตุผลในการตั้งสมมุติฐานสาเหตุปัญหา 
 ถามเหตุผลการส่ง และแปลผลการทดสอบเพิ่มเติม 
 ถามเหตุผลในการวินิจฉัยแยกโรค เหตุผลในการสรุปปัญหา 
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 ถามเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษา
 และในการสอน case-based และ case conference ครูต้องย้ำาเตือน
เหตุผล
 ข้อสอบ MEQ ต้องมีข้อให้ระบุเหตุผล
 การสอบ Long Case Exam ผู้เข้าสอบต้องรายงานและชี้แจงเหตุผล 
แก่ผู้ประเมินเองโดยอัตโนมัติ
 และอาจารยห์มัน่สำารวจเหตแุละผลในรายงานผู้ปว่ยในด้วยความเอาใจ
ใส่และ feedback นักศึกษา
 ในการประชุม AMEE ครั้งที่ 13 ค.ศ. 2013 มีการสรุปย้ำาว่า
 Competent doctors should have adequate clinical 
reasoning skill.
 และ Clinical Reasoning เป็น complex thinking process 
ต้องการความเอาใจใส่ในการสอนจากอาจารย์แพทย์ทุกคน
 สำาหรบัการตรวจสอบลูกศษิยว่์าทำาเวชปฏบิตัโิดยมเีหตผุลหรอืไม ่ กถ็าม
ขอ้มลูไดใ้นระหวา่งกจิกรรมต่าง ๆ  ทีก่ลา่วมาแลว้ในการหาโอกาสพดูกระตุน้ให้
ปฏิบัตินั่นเอง แต่มีเพิ่มขึ้นมาอีกในการปฏิบัติของครู คือ
 1. One minute preceptor หรือ METRC ซึ่งเป็นการปฏิบัติหลังจาก
ฟังนักศึกษารายงานผู้ป่วยจบแล้ว มีรายงานเสนอไว้ใน ค.ศ. 1992
 2. ในการที่นักศึกษารายงานผู้ป่วยให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ได้มีการแนะนำา 
เรื่อง SNAPPS เสนอไว้ใน ค.ศ. 2003
 ได้มีอ้างอิงไว้ในบทสังเขปที่มีจัดแจกผู้เข้าประชุม
 ประเด็นสุดท้ายที่วราวุธอยากเสริมคือเรื่อง Student Reflection 
การสะท้อนคิด อันเป็นคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิตรามาธิบดีทุกคน มี
วิธีการหลายอย่าง แต่ที่วราวุธอยากให้ทำา Reflective Learning ในกิจกรรม 
Transformative Learning ที่ให้นักศึกษาแต่ละคนสะท้อนคิดทบทวนการ
ได้เรียนรู้ของตนเองและแจ้งให้เพื่อนในกลุ่มและครูว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างใน
กจิกรรมนัน้ นกัศกึษาทัง้กลุม่จะเหน็ไดว้า่สิง่ทีต่นเรยีนรู้กบัทีเ่พ่ือนเรียนรู้ด้วยกนั  
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เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ที่จะต้องไปทบทวนศึกษาเพิ่มเติม
 นี่คือกิจกรรมสุนทรียสนทนา Reflective Learning ที่ใช้เวลาไม่มาก
เลย ซึ่งอาจารย์นำาไปใช้ได้ใน
 1. เมื่อสิ้นสุด ward round
 2. เมื่อสิ้นสุดการออกตรวจที่ OPD
 3. เมื่อสิ้นสุดการออกตรวจที่แผนกฉุกเฉิน เป็นต้น
 สำาหรบัการประเมนิ Student Reflection นอกจาก Reflection Report 
แล้วคือการเขียน Portfolio 
 ความปรารถนาในใจทั้งหมดเหล่านี้ของวราวุธ นี่คือบทบาทของพี่เลี้ยง 
หรือ Mentor ที่ครูพึงปฏิบัติต่อศิษย์ด้วยความเมตตาและปรารถนาดีทุกอย่าง
ในฐานะ coach และขอให้อาจารย์ได้โปรดระมัดระวัง มิให้เกิด Role Model ที่
ตนเองมิได้ตั้งใจในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนั้น ที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้
 ก็ขออนุญาตจบสัพเพเหระท่ีท่านอาจารย์คุณหมอเฉลิมพงษ์ให้โอกาส
ผมได้มารำาพึงรำาพันความปรารถนาในใจที่ขอย้ำาฝาก “วิชชาจรณสัมปันโน” ให้
อาจารย์ทุกท่านไปไตร่ตรอง เลือกปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติกัน
อยู่แล้ว เพื่อคุณภาพบัณฑิตรามาธิบดีทุกท่าน

ขอบพระคุณภาควิชาศัลยศาสตร์ ครับ
สวัสดี

[[
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เพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตคุิณของศาสตราจารย์เกยีรติคณุเปรม บรุ ีซ่ึงถือ 

ว่าเป็นปูชนียบุคคล คนหน่ึงของคณะฯ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ร่วมก่อต้ังคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีและเป็นหวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์คนแรก 

ท่านได้วางรากฐานการศึกษาทางศัลยศาสตร์ของคณะฯ จนเป็นปึกแผ่นและม ี

ชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ชุมชนของ

คณะฯอกีด้วย นับว่าท่านเป็นผู้ท่ีมีคณุปูการอย่างใหญ่หลวงต่อชาวรามาธบิดีอย่าง

ยิ่งภาควิชาศัลยศาสตร์จึงได้จัดปาฐกถาเปรม บุรี เพ่ือเป็นเกียรติแด่ท่านเป็น

ประจำามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
  เรื่อง “ประสบการณ์หลังเกษียณอายุราชการ”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติ คุณนายแพทย์เปรม บุรี

 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
  เรื่อง “คุณสมบัติของศัลยแพทย์ที่ดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช 

 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
  เรื่อง “เมื่อศัลยแพทย์ถูกร้องเรียน”
  โดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  เรื่อง “ค�านึงถึงศัลยกรรม”
  โดย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จินดา สุวรรณรักษ์

ความเป็นมาในการจัดปาฐกถา เปรม บุรี
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 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
  เรื่อง “ระลึกถึงศัลยศาสตร์ศิริราช-รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติ คุณนายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น

 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
  เรื่อง “4 ทศวรรษ ศัลยศาสตร์รามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติ คุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
  เรื่อง “วิกฤติวงการศัลยกรรมไทย”
  โดย : พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555
  เรื่อง “ศัลยกรรมไทย : อดีต ปัจจุบันและอนาคต”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  เรื่อง “ศัลยแพทย์กับการท�าวิจัย”
  โดย : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

 ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
  เรื่อง “Teamwork between Anesthesiologist & 

Surgeon : Tackling the Surgical Needs”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

 ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  เรื่อง “AEC และผลกระทบต่อศัลยแพทย์ไทย”
   โดย : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
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 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  เรื่อง “Academic medicine and public health: Let’s 

close the gap”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

 ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  เรื่อง “จรยิธรรมน�ากฎหมาย แนวทางป้องกนัการฟ้องร้อง”
  โดย : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

 ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยในเวทีโลก”
  โดย : ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

 ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  เรื่อง “ผู้สูงอายุกับสังคม 4.0”
  โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  เรื่อง “ทศิทางอดุมศกึษาในประเทศไทย หลงัจดัต้ังกระทรวง

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
  โดย : ศาสตราจารย์คลินกิเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

 ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  เรื่อง “แนวคิดการผลิตบัณฑิตรามาธิบดี”
  โดย : ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์

[[




