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	 	 	 	 เพื่อกิจกรรมของแพทย์ประจำาบ้าน	
	



ศิษย์น้อมมนัสมนสการ	 คุณะท่าน	ธ	ทำามา
ปลูกปั้นวิชา	ณ	คณะรา	 มะธิบดีนาน
ภาคศัลยศาสตร์	ธ	ตริและตั้ง	 ดุจสร้างวิชาการ
ลำาไส้และตับ	คณะฯชาญ	 จะระบือระบิลไกล
ร่วมตั้งนะ	ราชวิทยาลัย	 ชนะใจประชาชี
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์	นะวะกะนี้	 จะแนะศิษย์	ระลึกจำา
ปลูกถ่ายอวัยวะ	ระยะท้าย	 กะละใช้ประโยชน์ทำา
คุณท่านอเนกมิจะนำา	 อภิปรายกระบวนความ
เจ็ดรอบประจบ	สุขะ	พลัง	 ธนพรั่งผลิ	เบิกบาน
ตำานานจะเล่า	สดุดีท่าน	 คุณะ	นั้นตลอดกาล

พญ.วรพินทร์  โกมุทบุตร

ศิษย์แพทย์รามาธิบดี

อาจาริยบูชา



ทอง	ชมพูนุทค่าเก้า	 เกรงไฟ	ไป่มี
ดี	เด่นผลงานไกล	 แจ่มจ้า
ชัย	เชิดช่วยชูใจ	 ทุกผู้คนนา
พานิช	ใครคิดค้า	 คู่ด้วย	คุณธรรม

(ภาพวาดโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์)

พญ.วรพินทร์ โกมุทบุตร
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นาม	 นพ.ทองดี	ชัยพานิช
ที่อยู่		 485	หมู่บ้านปัญญา	(ซอย	37)	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง
	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250

ประวัติการศึกษา : 

พ.ศ.	2505	 แพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
	 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.	2505	-	2506	 แพทย์ฝึกหัด	โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ.	2506	-	2507	 Rotating	Internship,	St.	Francis	Hospital,	Trenton,	New	Jersey,	USA
พ.ศ.	2507	-	2511	 Residency	in	Surgery,	St.	Elizabeth’s	Hospital, Tufts	University
	 School	of	Medicine,	Boston,	Massachusetts,	USA.
พ.ศ.	2511	-	2512	 Clinical	Instructor,	Tufts	University	School	of	Medicine,	Boston,
	 Massachusetts,	USA
พ.ศ.	2512	-	2515	 Research	Fellow	in	Surgery,	The	Peter	Bent	Brigham	Hospital	of	Boston,	

	 Harvard	Medical	School,	Boston,	Massachusetts,	USA.

ประวัติการทํางาน และ ตําแหน่งทางวิชาการ : 

พ.ศ.	2515	-	2516	 อาจารย์	ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
พ.ศ.	2516	-	2521	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
พ.ศ.	2521	-	2522 รองศาสตราจารย์	ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
พ.ศ.	2523	-	2538	 บรรณาธิการวารสารวิชาการ	Thai	Journal	of	Surgery	
	 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง ประเทศไทย	(วาระที่	1)
พ.ศ.	2524	-	2538	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แพทย์สุขุมวิท	จํากัด
พ.ศ.	2531	 ประธานชมรมเปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย	
	 (ปัจจุบันเป็น	สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย)
พ.ศ.	2533	-	2554	 กรรมการ	บริษัท	เคซีอี	อีเล็คโทรนิคส์	จํากัด	(มหาชน)

ประวัติ



๘๔ ปี

6

พ.ศ.	2541	-	2554	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เคซีอี	อีเล็คโทรนิคส์	จํากัด	(มหาชน)
พ.ศ.	2535	-	2537	 ผู้อํานวยการ	โรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท
พ.ศ.	2535	-	2539	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สมิติเวช	จํากัด	(มหาชน)
พ.ศ.	2538	-	2543	 ผู้อํานวยการ	โรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์
พ.ศ.	2535		 อาจารย์พิเศษ	ภาควิชาศัลยศาสตร์	
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.	2541	-	2547 บรรณาธิการวารสารวิชาการ	Thai	Journal	of	Surgery	
	 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	(วาระที่	2)
พ.ศ.	2544		 ผู้บรรยายพิเศษ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.	2545		 อาจารย์พิเศษ	ภาควิชาศัลยศาสตร์	
	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.	2547 	 ผู้บรรยายพิเศษ	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ.	2547	-	2552	 ผู้อํานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.	2552	-	2558	 อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	แพทยสภา
พ.ศ.	2552	-	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :

	 แพทยสภา
	 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
	 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
	 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	
	 สมาคมเวชสารสนเทศไทย	
	 Diplomate,	American	Board	of	Surgery	
	 Fellow,	Royal	College	of	Surgeons	of	Thailand	
	 Fellow,	American	College	of	Surgeons	
	 Fellow,	International	College	of	Surgeons	
	 Asian	Surgical	Association 
	 Asian	Society	of	Transplantation
	 Transplantation	Society



เส้นทางชีวิต
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	 เม่ือวันที่	7 มกราคม พ.ศ. 2478 ด.ช.ทองดี ได้ถือกำาเนิดขึ้นในครอบครัวชัยพานิช	ที่
กรุงเทพมหานคร	สร้างความยินดีให้แก่คุณพ่อเฮียบายและคุณแม่เฉลา	ชัยพานิช	 เป็นอย่างมาก 
ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข	คุณพ่อทำางานเป็นสมุห์บัญชีโรงสีข้าว	ส่วนคุณแม่เมื่อว่างจากงานบ้านก็
รับตัดเย็บเสื้อผ้า	ความสุขอยู่กับครอบครัวไม่นาน	คุณพ่อได้ล้มป่วยลงและเสียชีวิตเมื่อ	ด.ช.ทองดีอายุ									
ประมาณหนึ่งขวบ

	 เมื่อขาดคุณพ่อ	คุณแม่เฉลาและ	ด.ช.ทองดี	พบกับความยากลำาบากในการดำาเนินชีวิต	ช่วงนี้ได้
รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากญาติพี่น้อง	คือ	คุณบุญเหลือและคุณอุดม	อุชชุพันธ์	ซึ่งเป็นพี่สาวและพี่เขย
ของคุณแม่เฉลา	ท่านจึงได้จดทะเบียนรับ	ด.ช.ทองดีเป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวอุชชุพันธ์	และได้ให้
ไปพักอยู่ด้วยกันที่บ้านในซอยพิชัย	2	ถนนสาทรใต้	เขตสาทร	กรุงเทพฯ		นอกจากนี้	ในบางช่วงเวลาก็ได้
รับความช่วยเหลือจากน้องชายของคุณแม่เฉลาคือ	คุณเฉลิม	ชัยพานิชด้วย

	 ในชว่งสงครามโลกคร้ังที	่2	พ.ศ.	2484	เพือ่ความปลอดภยัจากภยัสงคราม	ครอบครวัอชุชพัุนธแ์ละ
คุณแม่เฉลาได้อพยพหนีภัยสงครามจากบ้านพักที่กรุงเทพฯ	ไปพักอาศัยอยู่กับญาติฝ่ายแม่ซึ่งมีภูมิลำาเนา
เดิมอยู่ที่บ้านตำาบลบางกรูด	อำาเภอบ้านโพธิ์	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่	ด.ช.ทองดีอยู่ใน
วัยที่จะต้องเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาจึงได้ส่ง	ด.ช.ทองดีไปเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 
(ท่าพลับสุนทร)	ทุกวันในตอนเช้า	ด.ช.ทองดีจะไปหิ้วปิ่นโตให้พระที่วัดประศาสน์โสภณ	(ท่าพลับสุนทร)	
ที่ออกบิณฑบาตจนกระทั่งเสร็จกิจบิณฑบาตของพระ	จึงจะไปเข้าชั้นเรียน	เมื่อสงครามโลกสงบลง	คุณแม่
เฉลาและครอบครัวอุชชุพันธ์จึงได้ย้ายกลับกรุงเทพฯ	ด.ช.ทองดีเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอำานวยศิลป์	 เนื่อง
ด้วยเป็นคนสู้ชีวิตและรักทำาอาชีพการงานที่ตนเองถนัด		ทำาให้คุณแม่เฉลาตัดสินใจย้ายบ้านพักจากบ้าน
ทีพ่กัเดมิไปเช่าบ้านพกัอยูแ่ถววรจกัรและรับตัดเยบ็เสือ้ผา้อนัเปน็งานทีต่นเองมคีวามถนดัโดยม	ีด.ช.ทองดี 
ในวัยที่โตพอเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือ	ทำาให้ครอบครัวผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ด้วยดี	(เรียบเรียงโดย
คุณทวีป	อภิสิทธิ์)

	 ด้วยการเป็นคนรักการอ่านหนังสือ	ด.ช.ทองดีเดินจากบ้านพักที่วรจักรไปหาหนังสืออ่านในเว้ิง
นครเกษม	และพบวา่สำานกัพมิพพ์ทิยาคารในเวิง้นครเกษมนัน้มหีนงัสอืวางไวเ้พือ่จำาหนา่ยหนา้สำานกัพมิพ ์
ไปยืนอ่านฟรีเล่มไหนนานเท่าใดไม่เคยถูกไล่	จึงไปอ่านฟรีเป็นประจำา	ในที่สุดเถ้าแก่เจ้าของสำานักพิมพ์	
(นายไก๊ฉ่วง	แซ่แต้)	ได้ชวนให้ทำางานด้วย	โดยให้เป็นเด็กคัดแยกหนังสือ	สำานักพิมพ์พิทยาคารจึงเป็น
สถานที่ทำางานแห่งแรก	ด.ช.ทองดีได้ทำางานที่สำานักพิมพ์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนจาก	

เส้นทางชีวิต
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รร.อำานวยศิลป์	สู่	รร.เตรียมอุดมศึกษา	และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 การทำางานรว่มกนัเปน็ระยะเวลานานเร่ิมจากเดก็	เถ้าแกแ่ละคนในครอบครัวไดใ้ห้ความสนทิสนม
คุ้นเคยประหนึง่วา่	นายทองดเีปน็สมาชกิคนหนึง่ของครอบครวัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืสนบัสนนุจนกระทัง่ได้
เดินทางไปต่างประเทศ

วัยรุ่น วัยเรียนอุดมศึกษา

	 เมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนอำานวยศิลป์แล้ว	นายทองดีได้ไปสอบเข้าเรียนต่อที่
โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษา	ซึง่เปน็โรงเรยีนทีม่ช่ืีอเสยีง	สำาหรบัการเตรยีมตวัเขา้มหาวทิยาลัย	นายทองดีสอบ
เขา้ไดเ้มือ่ขึน้ชัน้เตรยีมอุดมศกึษาปทีีส่อง	ไดอ้ยู่หอ้งคงิ	และไดรั้บเลอืกใหเ้ปน็หวัหนา้หอ้ง	ในสมยันัน้การสอบ
จบเตรียมอุดมศกึษาปทีีส่อง	ใชข้อ้สอบเดยีวกนัทัว่ประเทศ	นายทองดเีปน็หนึง่ในผูท้ีส่อบไดล้ำาดบัที	่1	ใน	50	
คนแรกของประเทศทีเ่รียกวา่	สอบไดติ้ดบอรด์		เพ่ือนทีเ่รยีนหอ้งเดยีวกนั	คือ	นายกระจา่ง	พันธมุนาวนิ	(ดร.)	 
สอบได้ที่หนึ่งของประเทศ

	 เม่ือเรียนจบเตรียมอุดมศึกษาช้ันปีท่ีสองแล้ว	นายทองดีต้องการเป็นแพทย์จึงสอบเข้าเรียน
ต่อในคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเวลาสองปี	ผู้ที่จะ
เข้าเรียนแพทย์จะต้องสอบแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่ง	หรือท่ีเรียกว่า	สอบข้ามฟากไปเรียนแพทย์	นายทองดี
สอบผ่านและได้เลือกไปเรียนแพทย์ที่ศิริราช	เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการเรียนแพทย์นั้นยาก	นักศึกษา
ต้องทุ่มเทและทำางานหนัก	สำาหรับนายทองดีนั้นต้องทำางานที่สำานักพิมพ์พิทยาคารควบคู่ไปกับการเรียน	
เนื่องจากรับผิดชอบต่องานของสำานักพิมพ์	จึงทำาให้มีบ่อยคร้ังที่ต้องหอบเอางานจากสำานักพิมพ์ไปทำาที่
ศิริราช	ดว้ยความสนใจและรกังานพมิพห์นงัสอื	บางครัง้จงึไปชว่ยรุน่พีท่ำาหนงัสอืรุน่	(เวชบณัฑติ)	และช่วย
อาจารยพ์มิพต์ำาราแพทย	์เปน็ชว่งเวลาทีท่ำางานหนกั	แตด่ว้ยใจรกัและเปน็นกัสู	้ทกุอย่างกผ็า่นไปได้ด้วยดี	 
นายทองดีเรียนจบได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตในปี	พ.ศ.	2505	นับเป็นศิริราชรุ่นที่	67	ยังความ
ปลื้มปีติมาสู่คุณแม่เฉลาและญาติพ่ีน้องเป็นอย่างยิ่ง	หลังจากนั้นได้เข้าเป็นแพทย์	intern	ที่โรงพยาบาล
ศิริราชต่ออีกหนึ่งปี

	 นพ.ทองดีมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเปน็หมอผา่ตัดและประสงคท์ีจ่ะไปฝึกอบรมและศกึษาต่อทีต่า่งประเทศ
ในขณะนั้น	สหรัฐอเมริกาขาดแคลนแพทย์และรับแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ	นพ.ทองดีจึงเข้า
สอบ	ECFMG	(Education	Council	of	Foreign	Medical	Graduate)	ซึ่งเป็นข้อกำาหนดข้อหนึ่งของ
สหรัฐอเมรกิา	ทีก่ำาหนดให้แพทยซ์ึง่จบการศกึษาจากตา่งประเทศตอ้งสอบผา่นกอ่นเขา้ทำางาน	เมือ่สอบผ่าน
แล้วส่งใบสมัครเพื่อเข้าเป็น	intern	ในที่สุดได้รับการตอบรับให้เข้าทำางานที่โรงพยาบาล	St.	Francis	ซึ่ง
อยู่ที่เมือง	Trenton	รัฐ	New	Jersey	มีเพื่อนร่วมรุ่นศิริราช	67	ได้รับการตอบรับและไปทำางานเป็น	intern	
อยู่ด้วยกันคนหนึ่ง

	 นพ.ทองดีชอบเมืองบอสตันและประสงค์จะอยู่เมืองบอสตันจึงสมัครไปเป็น	 resident	ที่บอสตัน
และในที่สุดได้รับการตอบรับเข้าเป็น	resident	ที่	St.	Elizabeth’s	Hospital,	School	of	Medicine,	Tuft	
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University		นพ.ทองดีเป็น	resident	อยู่ที่	St.	Elizabeth’s	Hospital	4	ปี	เมื่อจบหลักสูตรของการเป็น	
resident	แล้วต้องรอสอบ	American	Board	จึงได้ทำางานต่อที่	St.	Elizabeth’s	Hospital	ต่ออีกสอง
ปีโดยทำาหน้าที่เป็น	Teaching	Fellow	in	Surgery	ในระหว่างนี้ก็ได้สอบบอร์ดและได้รับ	Diplomate	
American	Board	of	General	Surgery	ในปี	พ.ศ.	2511	สมดังความตั้งใจมุ่งมั่นและทุ่มเทมาโดยตลอด

	 ต่อจากนั้น	นพ.ทองดีประสงค์จะเข้าทำางานที่	Harvard	Medical	School	ด้วยความช่วยเหลือ
ของ	Dr.	Richard	H.	Stanton,	Chairman	of	Department	of	Surgery,	St.	Elizabeth’s	Hospital	 
นพ.ทองดีได้เข้ารับการสัมภาษณ์จาก	Dr.	Francis	D	Moore,	Chairman	of	Department	of	Surgery,	
Harvard	Medical	School	ผลการสัมภาษณ์	คือรับเข้าทำางานเป็น	Research	Fellow	in	Surgery	มี
เงินเดือนให้เล็กน้อย		

	 นพ.ทองดีเข้าทำางานใหม่นี้ตามที่ได้มุ่งหมายไว้ด้วย	นพ.ทองดีคิดว่าจะทำางานท่ีนี่สักระยะหนึ่ง
เพราะเงนิเก็บทีจ่ะนำามาใชจ้า่ยสำาหรบัครอบครวัคงอยูไ่ดไ้มน่าน		เมือ่เวลาผา่นไปสองเดอืนเศษกไ็ดร้บัแจ้ง
ว่าหาทุนวิจัยให้ได้แล้ว	การทำางานที่นี่จึงต่อเนื่องไปอย่างสนุกมีความสุข	ได้ทำาสิ่งที่สนใจและอยากจะทำา	
มีผลงานวิจัยออกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อยู่เสมอๆ	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2514	จึงได้รับการทาบทาม
จาก	Dr.	FD	Moore	ให้เข้าทำางานเป็น	Staff	of	Harvard	Medical	School	นับเป็นความสำาเร็จสมตาม
ความมุ่งมั่นของ	นพ.ทองดีอีกครั้งหนึ่ง

	 ทางเลอืกวา่จะทำางานทีใ่ดเกดิขึน้เมือ่	นพ.ทองด	ีพบกบั	รศ.นพ.จนิดา	สวุรรณรกัษ์	ในการประชมุ	
American	College	of	Surgeon	ที่สหรัฐอเมริกาและได้รับคำาชวนให้มาร่วมงาน	ณ	คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	เป็นโอกาสที่จะได้กลับบ้าน	การได้ทำางานในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจและรอ
คอยอยู่แล้ว	นพ.ทองดีจึงตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอของ	Dr.	FD	Moore	และพาครอบครัวกลับประเทศไทย

ช่วงมุ่งมั่น มีความสุข สนุกกับงาน

	 นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของ	นพ.ทองดี	ที่ได้เริ่มงานที่เมืองไทยด้วยการเป็นอาจารย์	ณ	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในปี	พ.ศ.	2515	ผู้บังคับบัญชาโดยตรงคือ	
ศ.เกียรติคุณ	นพ.เปรม	บุรี	และ	รศ.นพ.จินดา	สุวรรณรักษ์	ได้ให้ความเมตตา	ให้คำาแนะนำา	ให้โอกาสและ
ให้การสนับสนุนตลอดเวลา	เพื่อนร่วมงานทุกคนมีความเข้าใจกันดีและทำางานร่วมกันได้อย่างดี	 resident	
และนักศึกษาเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้	ผู้ป่วยท่ีมารับบริการเป็นผู้ที่สมควรได้รับการดูแล	ทำาให้ชีวิตการ
ทำางานทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดีผ่านไปอยา่งมคีวามสขุ	มคีวามสนุก	ในระหวา่งทำางาน	ณ	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีน้ัน	นพ.ทองดี	ชัยพานิช	ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์	ตามลำาดับ

	 นอกเวลาทำางานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	นพ.ทองดีไปทำางานที่โรงพยาบาลเอกชนและไปร่วม
งานท่ีคลินิกแพทย์สุขุมวิท	ซึ่งมี	นพ.อุดม	หะริณสุต,	นพ.บุญเทียม	เขมาภิรัตน์,	นพ.เกรียงไกร	อัคร
วงศ์	และแพทย์อีกหลายท่านดำาเนินการอยู่แล้ว	คลินิกแพทย์สุขุมวิทเป็นสหคลินิก	มีแพทย์หลายสาขา	 
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รวมทั้งมีทันตแพทย์ด้วย	ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาต่างชื่นชมและประทับใจในการดูแลรักษาของแพทย์
จากคลินิกนี้

	 ในปี	พ.ศ.	2522	นพ.ทองดีได้ลาออกจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และไปเริ่ม
ทำางานร่วมกับคณะแพทย์กลุ่มหนึ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท	และโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์
นับเป็นแพทย์กลุ่มแรกหรือกลุ่มบุกเบิกที่ทำางานที่โรงพยาบาลแห่งนี้

	 การดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด	ยืดถือหลักวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	ให้เวลา
กับคนไข้	อธบิายเกีย่วกบัการรกัษาจนคนไขเ้ขา้ใจด	ีการเตรยีมตวักอ่นและหลงัผา่ตัด	ตอ้งทำาอยา่งไร	เหลา่
นี้เป็นสิ่งที่	นพ.ทองดียึดถืออยู่ตลอดเวลา	นอกจากดูแลคนไข้แล้วยังได้ทำางานหลายอย่างของโรงพยาบาล
และสมาคมวิชาชีพต่างๆ	เวลาผ่านไปอย่างมีความสุข	สนุกกับงาน	เป็นความท้าทาย	มีแต่ก้าวไปข้างหน้า	
อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

 ด้วยความที่คุ้นเคยกับการทำางานที่สำานักพิมพ์มาต้ังแต่เด็กและในระหว่างเรียน
มหาวิทยาลัย นพ.ทองดีจึงร่วมกับเพื่อนแพทย์จัดตั้งสำานักพิมพ์กรุงเทพเวชสารขึ้น รับพิมพ์ตำารา 
วารสารต่างๆ เน้นทางด้านการแพทย์ เมื่อมีงานเข้ามาที่สำานักพิมพ์ ก็จะเข้ามาดูแลด้วยตนเอง มี
การตรวจต้นฉบับ ช่วยพิสูจน์อักษรบ้าง เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งควบคู่ไปกับการดูแลคนไข้

ชีวิตครอบครัว

	 นพ.ทองดเีริม่สร้างครอบครวั	ณ	Rhode	Island	ในเดอืนมกราคม	พ.ศ.	2511	นพ.ทองดไีดเ้ขา้พธิี
สมรสกับคณุจนัทรา	ปทัมานนท	์ซึง่เปน็เพือ่นนกัเรยีนรว่มหอ้งเรียนทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาชัน้ปีทีส่อง	
พิธีได้จัดขึ้นที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	มีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐอเมริกา	(ฯพณฯ	
ท่านสุกิจ	นิมมานเหมินท์)	เป็นประธานและพลโท	ฟอง	ประมวลรัตน์	ผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา
ได้กรุณาช่วยเหลือจัดงานให้ทุกอย่างเป็นอย่างดี	ในขณะนั้น	นพ.ทองดียังคงทำางานอยู่ที่	The	Peter	Bent	
Brigham	Hospital	of	Boston	และคณุจนัทรากำาลังศกึษาในระดบัปรญิญาเอก	และทำางานเปน็	teaching	
assistance	อยูท่ีค่ณะเภสชัศาสตร	์มหาวทิยาลยั	Rhode	Island	ทีพ่กัของครอบครวัอยูภ่ายในมหาวิทยาลยั	
Rhode	Island	ทุกวัน	นพ.ทองดีต้องขับรถไปทำางานที่เมืองบอสตันซึ่งเป็นระยะทางห่างออกไปประมาณ	
90	กิโลเมตร

	 ในปี	พ.ศ.	2513	ครอบครัวได้ให้กำาเนิดลูกชายคนแรก	 (นพ.มาศธร	 ชัยพานิช)	การเลี้ยง 
ดูลูกในระยะ	4	เดือนแรกนั้นได้รับความช่วยเหลือจาก	host	family	ของคุณจันทรา	คือ	Dr.	และ	Mrs.	
Spaulding	โดย	Mrs.	Spaulding	เดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยพร้อมกับสามีซึ่งเป็น	Professor	สอน	
อยู่ที่มหาวิทยาลัย	Mrs.	Spaulding	ทำาหน้าที่เป็น	baby	sitter	ทั้งวัน	ตลอดเวลาสี่เดือนนี้เป็นช่วงเวลา
ที่ชีวิตมีความสุขและเหนื่อยเป็นอย่างยิ่ง	ความช่วยเหลือที่ได้รับจาก	Dr.	และ	Mrs.	Spaulding	ครั้งนั้น	
เป็นสิ่งที่ครอบครัวระลึกถึงด้วยความขอบพระคุณอย่างยิ่งอยู่เสมอมา

	 ต่อมาเมื่อคุณแม่เฉลาเดินทางไปพักอยู่ที่	Rhode	Island	และช่วยเลี้ยงดูหลานทำาให้	นพ.ทองดี	
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และคุณจันทรามีเวลาทุ่มเทกับงานมากขึ้น	ในปลายปี	พ.ศ.	2514	คุณจันทราจบการศึกษาระดับปริญญา
เอกทางด้านเภสัชเคมี

	 ในปลายปี	พ.ศ.	2514	นพ.ทองดีได้พาครอบครัวเดินทางกลับประเทศไทย	การดำาเนินชีวิต
ครอบครัวที่กรุงเทพฯ	ระยะแรกๆ	หลังจากที่ได้จากไปอยู่ต่างประเทศถึง	8	ปีนั้น	ได้รับความช่วยเหลือและ
เอือ้เฟือ้จากคณุปา้บญุเหลอืและลกูๆ	ของคณุปา้หลายดา้น	ทำาใหก้ารเร่ิมตน้ชวิีตของครอบครวัทีก่รงุเทพฯ	
เป็นไปด้วยความอบอุ่น	ในปี	พ.ศ.	2515	ครอบครัวได้ให้กำาเนิดลูกชายคนที่สอง	(นพ.ทวิมาศ	ชัยพานิช)

	 เนื่องจากทำางานหลายแห่งและหลายอย่าง	นพ.ทองดีจะกลับบ้านค่อนข้างดึก	แต่เมื่อใดมีเวลาจะ
คุยกับลูกก่อนนอนเสมอ	เรื่องที่คุยจะมีเรื่องการเรียนอยู่ด้วย	มีการติว	basic	science	บ้าง	surgery	บ้าง	
จนเป็นที่รู้กันระหว่างเพื่อนของลูกๆ	ว่า	ถ้าต้องการ	tutor	ทาง	surgery	ต้องไปบ้านอาจารย์ทองดี

	 นพ.ทองดีจะเข้าร่วมประชุม	American	College	of	Surgeons	ที่สหรัฐอเมริกาแทบทุกปีและ
จะพาครอบครัวไปด้วยเสมอ		ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าทุกคนในครอบครัว	 เมื่อเลิกประชุม	
ในแต่ละวันจะพาทุกคนเข้าไปในห้องนิทรรศการเพ่ือเลือกซื้อหนังสือ	เป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าใน 
การเข้าร่วมประชุมต่างประเทศแก่ลูก	 เมื่อการประชุมเสร็จส้ินลงจะขับรถพาไปเที่ยวตามรัฐต่างๆ	ของ
อเมริกา	นพ.ทองดีเตรียมหาข้อมูลประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองไว้เพื่อเล่าให้ฟังอยู่เสมอ

	 เมื่อ	นพ.มาศธรไปเข้าเป็น	research	fellow	ที่เมืองบอสตัน	และ	นพ.ทวิมาศไปเข้าเป็น	intern	
ที่เมืองแวนคูเวอร์	นพ.ทองดีจะเป็นผู้พาไปหาที่พักให้จนมั่นใจว่าเรียบร้อยจึงจะเดินทางกลับ	หลังจากนั้น
ก็จะติดตามถามข่าวอยู่เสมอ

 นพ.ทองดีเป็นผู้ที่ทำางานส่ิงใดแล้ว จะทุ่มเท มุ่งมั่น ให้ได้ผลสำาเร็จท่ีสมบูรณ์ที่สุด เรื่อง
การพิมพ์เอกสารตำารานั้น ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดจะแก้ไขทันที การดูแลคนไข้ถือเอาประโยชน์ 
ความปลอดภยัของคนไขต้อ้งมาก่อนเสมอ	จงึทำาใหบ้อ่ยครัง้ทีก่จิกรรมของครอบครวัตอ้งเล่ือนเวลา
ไปช้ากว่ากำาหนดหรือต้องยกเลิกไปเนื่องจากงานไม่เสร็จสมบูรณ์	ซึ่งทุกคนในครอบครัวเข้าใจและ
เป็นการสร้างนิสัยความรับผิดชอบต่องานให้เกิดขึ้นแก่ลูกด้วย

	 ในระยะหลังนี้	นพ.ทองดีจะสนใจติดตามการทำางานของลูกชาย	นพ.มาศธร	ซึ่งทำางานอยู่ที่ 
โรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์	และใช้เวลาส่วนหนึ่งไปเย่ียมครอบครัวของลูกชาย	นพ.ทวิมาศ	 
คุณไรรมย์	และหลานสาว	ด.ญ.ฐานิดา	Belle	ซึ่ง	นพ.ทวิมาศทำางานอยู่ที่	St.	Paul’s	Hospital,	 
University	of	British	Columbia	เมืองแวนคูเวอร์	ประเทศแคนาดา

	 ตลอดเวลาของการดำารงชีวิตและการทำางาน	นพ.ทองดีเป็นผู้ยึดมั่น	ใส่เกล้าอยู่เสมอในส่วนหนึ่ง
ของพระบรมราโชวาทของสมเดจ็พระราชบดิาทีท่รงตรสัไวว้า่	“ขอให้ถอืผลประโยชน์สว่นตวัเปน็ทีส่อง 
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”



14



15



๘๔ ปี

16

	 ผู้เขียนในฐานะญาติผู้น้องของนายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช	วัยเด็กได้มีชีวิตใกล้ชิด	นับถึงปัจจุบัน
เวลาผ่านไปรวดเร็ว	เรื่องราวยังอยู่ในความทรงจำาของผู้เขียนเป็นอย่างดี		บทความนี้ผู้เขียนมีเจตนาเพื่อ
สะท้อนชีวิตในอดีตขณะยังเป็นเด็กของเด็กชายทองดี	ชัยพานิช		ที่มีลักษณะนิสัยสงบเงียบ	ชอบเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่และช่างสังเกตจดจำาสิ่งต่างๆ	เป็นอย่างดี

	 ผูเ้ขยีนและเดก็ชายทองดสีมยัวยัเดก็อยูใ่นครอบครวัทีม่ฐีานะตอ้งดิน้รน	ตอ้งขยันอดทนเพือ่รอด
ชีวิตและต้องเป็นคนดีของสังคมในอนาคต	ขออนุญาตขยายความจริงของนายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช	ให้ผู้
อ่านได้เข้าใจ	ถึงความเป็นต้นแบบ	สมัยวัยเด็กท่านเป็นนักต่อสู้ที่มีบุคลิกอดทน	มุ่งมั่น	ขยัน	ประหยัด	และ
มีคุณธรรม	ซึ่งได้ยึดถือเป็นกิจวัตรประจำา	อันทำาให้เกิดเป็นนิสัยของคำาว่า	‘ความสุขคือการให้’ 
	 เมื่อเติบใหญ่จึงได้นำาประสบการณ์ในอดีตมาสะท้อนเสมือนกระจกเงาในการสร้างปรัชญาการ
ทำางานและการดำารงชวีติทางการแพทย	์	โดยยึดหลกัจรยิธรรมและธรรมาภบิาลในการประกอบอาชพีแพทย์
ถงึปจัจบุนั	แม้จะล่วงเลยเข้าสู่วยัชรา	ทา่นกยั็งไดค้น้คว้าหาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งและพรอ้มใหค้ำาแนะนำาด้าน
วิชาการกับรุ่นน้องอย่างบริสุทธ์ิใจ	 ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า	นายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช	เป็นผู้เสียสละและมีอุดม 
การณ์ที่ยึดมั่นในแนวทางจำาแนกได้ดังนี้

 1. นักต่อสู้ จากการต่อสู้สมัยวัยเด็ก	กลายเป็นบทเรียนชีวิตในลักษณะเป็นนักต่อสู้กับอาการ
ป่วยของคนไข้ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานในทุกเวลาโดยไม่ย่อท้อ

 2. นักคิด	 เป็นผู้ค้นคว้าวิชาการก้าวไกลทันโรคใหม่ๆ	อยู่เสมอ

 3. นกัสร้าง	 ไดมุ้ง่มัน่สรา้งบุคลากรทางการแพทย	์นอกจากดา้นวชิาการแล้ว	ไดเ้พ่ิมการมุง่เนน้
คุณสมบัติด้านสภาพจิตใจ	ให้เป็นแพทย์ผู้มีเมตตาธรรม	จริยธรรม	และคุณธรรมต่อผู้ป่วย

 4. นักปรัชญาชีวิต	 โดยยึดหลักเบื้องต้นวินิจฉัย	ว่าโรคเกิดจากความเป็นโครงสร้างธรรมชาติ
ของมนุษย์	ซึ่งถ้าไม่เข้าใจในด้านนี้อาจทำาให้การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อนได้

 5. นกัให้	 มลีกัษณะเปน็แพทยท์ีมุ่ง่มัน่ใช้ใจจรงิในการรกัษา	และเขา้ใจความตอ้งการของผูป้ว่ย
กับญาติ	ถงึความตอ้งการในฐานะผูร้บั	จงึใชม้าตรฐานการรกัษาผูป้ว่ยทกุรายดว้ยบรรทดัฐานเดยีวกนั	โดย
ให้คำาแนะนำา	ห่วงใย	และกำาลังใจ	ด้วยการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง	อย่างละเอียด	ด้วยคติ
ที่ว่า	‘การให้คือความสุข’

	 ผู้เขียนได้สนทนากับลูกศิษย์แพทย์หลายท่านของ	อาจารย์ทองดี	 ชัยพานิช	ต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันถึงความรู้ความสามารถพิเศษและคุณงามความดี	ด้วยความเคารพ	ศรัทธา	และภูมิใจในตัวท่าน	
อันสมควรได้รับการยกย่องขนานนามว่า	‘แพทย์แห่งคุณธรรม’

	 ในวาระโอกาสนี	้ผูเ้ขยีนมคีวามปรารถนาดตีอ่การนำาเสนอบทความนี	้	หากมขีอ้ความใดไมเ่หมาะ
สมอันด้วยเหตุใดกับผู้อ่าน	ต้องขออภัยมา	ณ	ที่นี้

พันตำารวจโท สุรินทร์ ชัยพานิช  
                                                              	ข้าราชการบำานาญ

บทเรียนวัยเด็กสร้างปรัชญาการดำารงชีวิต
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 อาจารย์ นพ.ทองดี ชัยพานิช หรือพี่ทองดี ท่ีเรารู้จัก (ผม... นพ.ชาลี และ พญ.กรรณิการ์  
พรพัฒน์กุล) ได้รู้จักพี่ทองดีเป็นครั้งแรกที่เมือง Boston, Massachusetts, U.S.A.  ในปี พ.ศ. 2510 
เนือ่งจากพวกเรามโีอกาสมาเรยีนและฝกึงานตอ่หลังจากจบคณะแพทยศาสตรจ์าก จ.เชียงใหม ่เปน็แพทย์
เชียงใหม่รุ่น 2 ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก่อนที่จะมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภายหลัง

 การได้พบกับพี่ทองดีเป็นครั้งแรก เนื่องจากคุณหมอกรรณิการ์เป็นแพทย์ประจำาบ้านสาขา
อายุรศาสตร์ที่โรงพยาบาล St. Elizabeth ซ่ึงเป็นโรงพยาบาล Affiliate กับ Tufts University ซึ่ง 
พี่ทองดีเป็น chief surgical resident อยู่โรงพยาบาลเดียวกัน ขณะนั้นมีแพทย์ไทยอยู่ใน Boston ไม่กี่
ท่าน มี นพ.พัฒน์ จิระเสวีนุประพันธ์ แพทย์เชียงใหม่รุ่น 2 เป็น resident medicine อยู่ที่ New England 
Deaconess Hospital  ผมเป็น  resident เด็กอยู่ที่ Children Hospital พี่ทองดีเป็นที่พึ่งของเราสองคน
โดยให้ความช่วยเหลือ แนะนำาทุกด้าน  เนื่องจากเป็นคร้ังแรกที่เราทั้งสองคนและลูกอีก 1 คน ต้องมีการ
ปรบัตวัอยา่งมากในการดำารงชวีติ พีท่องดีไดด้แูลเราเสมอืนนอ้งคนหนึง่ ใหค้ำาแนะนำาการดำารงชวีติและชว่ย
เหลือในด้านต่างๆ เช่น สอนผมขับรถ ซื้อรถ แม้กระทั่งแนะนำาเรื่องที่พักใกล้โรงพยาบาลให้

 ชวิีตใน Boston ก็ดำาเนินไปอยา่งมคีวามสขุและความยากลำาบากปนกนั ไดเ้รยีนรูช้วีติหลายอยา่ง 
หลงัจากน้ันมีกลุม่แพทยเ์ขา้มาอยู ่Boston มากขึน้ มอีาจารย ์นพ.มนตร ีและอาจารย ์พญ.ชนกิา ตูจ้นิดา มาอยู่ 
โรงพยาบาลเด็ก, อาจารย์ นพ.อุดม หะริณสุต มาอยู่ที่ VA Hospital ทำาทางด้าน Liver โดยย้ายติดตาม 
Professor Hymen Zimmermann ซึง่คณุหมอกรรณกิารก์ม็โีอกาสไดเ้ขา้ฝกึงานตอ่หลังจากจบอายุรศาสตร์
ทั่วไปแล้ว,  อาจารย์ นพ.เติมชัย  ไชยนุวัฒน์  และอาจารย์ นพ.สิน อนุราษฎร์ ก็ได้มา train GI, Liver 
ต่อใน VA Hospital เช่นกัน และอาจารย์ นพ.เทพ หิมะทองคำา ก็เข้ามา train ที่โรงพยาบาล Peter Bent 
Brigham ใน Boston เช่นเดียวกัน

    ชีวิตในเมือง Boston มีความสุขและเหนื่อยมาก แต่พี่ทองดีก็ยังเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้คำาแนะนำา
พวกเรา พวกเรามีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พี่ทองดีได้ train จบและกลับ
มาสอนอยู่ที่ รพ.รามาธิบดี และ รพ.สมิติเวช ตามลำาดับ

 ผมและครอบครัวก็กลับมาตามหลัง มาอยู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แต่พวก
เราไม่เคยลืมพี่ทองดี ยังติดต่อกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะคุณหมอกรรณิการ์ได้พบปะในสมาคมแพทย์ระบบ 
ทางเดนิอาหารเกอืบทุกป ีผมเองเมือ่ประมาณ 30 ปีกอ่นกไ็ดร้บัความกรณุาจากพีท่องด,ี ท่านอาจารยจ์นิดา 
สุวรรณรักษ์ และคุณหมอพรเทพ ช่วยผ่าตัดลำาไส้โป่งพองอักเสบจนหายดี 

อาจารย์ นพ.ทองดี ชัยพานิช
หรือ พี่ทองดี ที่เรารู้จัก



๘๔ ปี

18

 จากเหตกุารณเ์หลา่นีท้ำาใหเ้ราคิดวา่ ในชีวติทีผ่า่นมาจนกระท่ังวนัเกอืบสดุทา้ยของชีวติ เราไดร้บั
ความกรุณาจากพี่ๆ และเพื่อนๆ มาอย่างสม่ำาเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ทองดี และได้รับคำาแนะนำาแนว
ปฏิบัติต่างๆ เพื่อนำามาเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิตของครอบครัวเรา 

 ในโอกาสท่ีพีท่องด ีชยัพานชิ อายุครบรอบ 84 ป ีผมและคณุหมอกรรณกิาร์ขอกราบอวยพร 
ให้พี่ทองดีและครอบครัว มีความสุข สุขภาพดี ตลอดไป

นพ.ชาลี – พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล
เชียงใหม่ 

กรกฎาคม 2563
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	 เม่ือป	ีพ.ศ.	2515-2516	เปน็ระยะเวลาทีผ่มกำาลังทำางานเปน็แพทย์ประจำาบา้น	ทีภ่าควชิาศลัยศาสตร	์
โรงพยาบาลศิริราช	ได้มีผู้ป่วยเป็นชาวจีนอายุประมาณ	60	ปี	(นายไต้	แซ่ลิ้ม)	มาพบด้วยอาการลำาไส้ 
อุดตันเมื่อกลางดึกของคืนวันหนึ่ง	และมีญาติพามาที่ห้องฉุกเฉิน	ซึ่งผมรู้จักญาติที่พามาเป็นอย่างดีเพราะ
เขาเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์	ที่พวกเราชาวศิริราชมาใช้บริการพิมพ์หนังสือต่างๆ	อยู่เป็นประจำา 	
ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยการผ่าตัดจนหายปกติ	กลับบ้านได้		

	 หลงัจากนัน้ประมาณสีเ่ดอืนเศษ	ผูป้ว่ยมอีาการทอ้งอืด	อาเจยีน	และปวดทอ้งมากอีกครัง้	อาเสีย่
ฮ่งแค	(นายลิขิต	ธนะสารอักษร)	ได้พามาพบผม	ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราชอีกเช่นเคย ครั้งนี้อาเสี่ย
ฮ่งแค	ท่านพาคุณหมอมาแนะนำาให้ผมรู้จักด้วย	ท่านมีชื่อว่า	นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ซึ่งท่านได้
แนะนำาตัวว่าทา่นเปน็แพทยศ์ริริาชรุน่ที	่67	ทา่นเพ่ิงกลับมาจากสหรฐัอเมรกิา	และกำาลังจะเขา้เปน็อาจารย	์
ณ	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีและผมได้ดำาเนนิการแก้ไขผูป้ว่ยจนหายเปน็ปกตอิกีครัง้	แตผู้่ปว่ยรายนีก้ก็ลับมา
มีอาการเช่นเดิมอีกหลายครั้ง 	ผมจึงเรียนปรึกษาอาจารย์	นพ.ทองดี	ว่าถ้าจะแก้ไขปัญหานี้จะทำาวิธีที่เรียก
ว่า	Noble	plication	operation	จะดีหรือไม่ 	ท่านอาจารย์	นพ.ทองดี	สนับสนุน	ซึ่งทำาให้ผู้ป่วยหายจาก
อาการลำาไส้อุดตันตั้งแต่นั้นมา	โดยทุกครั้งที่ผมทำาผ่าตัด	อาจารย์	นพ.ทองดีจะมาคอยให้กำาลังใจไม่เคย
ขาด	ทำาให้ผมมีกำาลังใจและมั่นใจมาก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลืมในน้ำาใจที่ดีงามของท่านจนถึงทุกวันนี้

	 ต้ังแตน่ัน้เปน็ตน้มา	ทา่นอาจารย	์นพ.ทองดแีละผมมคีวามสนทิสนมกนัในฐานะแพทยร์ุน่พี	่ฐานะ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ	และฐานะที่ชอบการทำาหนังสือและรักโรงพิมพ์	(อักษรสัมพันธ์) 	จึงมีโอกาสพบกันอยู่
เนื่องๆ	ต่อมามีการแยกโรงพิมพ์เป็น	2	แห่ง	คือ	โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ของอาเสี่ยฮ่งแค	(ที่ท่านอาจารย์	
นพ.ทองดสีนิทสนม)	และโรงพมิพอ์กัษรสมยัทีมี่อาเสีย่เฮงเปน็เจา้ของและผมสนทิสนม 	และเมือ่ผมยา้ยไป
ทำางาน	ณ	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	พอ.	เมื่อปี	พ.ศ.	2517	ท่านอาจารย์และผมจึงห่างเหินกันไปบ้าง 	

	 ในปี	พ.ศ.	 2529  	ผมได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์	
(จพสท.)	บุคคลแรกที่ผมนึกถึงคือ	ท่านอาจารย์ทองดี  	จึงเรียนขอคำาแนะนำาในเรื่องรูปแบบและช่วย
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาร่วมเป็นกองบรรณาธิการ  	ซึ่งท่านได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาสำาคัญ	และท่าน
อาจารย์ยังเสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน	มาเยี่ยมผมที่โรงพิมพ์เป็นครั้งคราว	ซึ่งท่านรู้จักกับเจ้าของโรง
พิมพ์น้ีอย่างดี	นับว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความเมตตากรุณาต่อผมเป็นพิเศษ	เพราะในการฟื้นฟูวา
รสารฯ ขึ้นใหม่ในขณะนั้นถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติ วารสารฯ ออกล่าช้าไปถึง 3 ปี สถานการณ์
การเงินติดลบ มีเร่ืองที่ค้างอยู่จำานวนมาก   ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเร่ืองการ
วางแผน เรื่องระบบการพิมพ์วารสาร จึงทำาให้ผมได้ประคองสถานการณ์วิกฤติครั้งนั้นผ่าน
ไปด้วยดี โดยใช้เวลาถึง 3 ปี 	ซึ่งผมยังระลึกถึงอยู่เสมอในความเมตตากรุณาของท่านอาจารย์	 
มิรู้ลืม

ท่านอาจารยน์ายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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	 หลายปีต่อมา	ผมได้พาเพือ่นรกัของผมมาพบกบัท่านอาจารยท์องด ีทีโ่รงพยาบาลสมติเิวช 
สุขุมวิท ท่านก็ยังเผื่อแผ่ความเมตตามายังเพื่อนของผมอีกด้วยเช่นกัน

	 ในสายตาของผมแล้ว	ท่านอาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

 1. ท่านเป็นศัลยแพทย์ที่มีฝีมือ เป็นนักวิชาการและมีความรักในวิชาชีพ

 2. ทา่นเป็นบรรณาธิการวารสารทางการแพทยต์า่งๆ มากมาย และบรหิารจดัการระบบการ 
พิมพ์วารสารให้ง่าย สะดวก และประหยัด

 3. ทา่นอาจารยเ์ปน็คนด ีเปน็คนทีม่นี้ำาใจกับทกุคนทีม่าตดิตอ่ มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะ
ให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ำาเสมอ และมีเสน่ห์

 4. ท่านเป็นบุคคลที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีคนหนึ่งของวงการแพทย์ไทย

ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง

พลอากาศเอก นพ.อวยชัย  เปลื้องประสิทธิ์
24	กันยายน	2563



อาจารย์และเพื่อนศิริราช รุ่น 67
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คุณหมอทองดี ชัยพานิช ที่รักและนับถือ

 คณุหมอทองด ีชยัพานชิ เปน็แพทยจ์บทีค่ณะแพทยศาสตร์และศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหิดล เม่ือปี พ.ศ. 2505 รุ่นที่ 67 ซึ่งทันผมเป็นอาจารย์ คุณหมอจึงให้ความเคารพนับถือผมอย่างดีย่ิง  
คุณหมอทองดีเป็นสาราณียกรของรุ่นนักศึกษาแพทย์ด้วย เพราะคุณหมอรักการอ่าน การเขียนเป็น
พิเศษ 

 ในช่วงที่คุณหมออยู่ที่ศิริราชฯ เราไม่ได้คบหาคุ้นเคยกัน เป็นเพียงศิษย์-อาจารย์ ซึ่งลูกศิษย์
มักจะจำาอาจารย์ได้เสมอว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ได้มารู้จักกันบ้างต่อเมื่อคุณหมอทองดีได้ไปเป็นอาจารย์
ศัลยแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีกิตติศัพท์ถึงความสามารถของคุณหมอ  
ทัง้ดา้นเวชปฏบิตัแิละบรหิารกจิการ  และตอ่มาคณุหมอทองดไีดก้อ่ต้ังสำานกัพมิพก์รงุเทพเวชสาร โดยที่
ผมเป็นคนทำางานด้านวารสารและตำาราแพทย์ จึงมีโอกาสรู้จักคุณหมอมากขึ้น เพราะได้ไปพิมพ์ที่
สำานักพิมพ์ของคุณหมออยู่หลายปี แต่ก็ไม่สนิทสนมเท่ากับตอนเชิญคุณหมอมาเป็นกรรมการศัพท์แพทย์
ของราชบณัฑิตยสถาน ซึง่มาแสดงความรอบรูท้างวชิาการแพทย ์ นอกจากนัน้ คณุหมอยังไดช่้วยปรบัปรงุ
รูปแบบการทำางานของกลุ่มด้วย เช่น จัดหาพจนานุกรมศัพท์แพทย์ต่างประเทศให้ทุกครั้งที่เรียบเรียงใหม่ 
และจัดหาเครื่องฉายภาพที่ทันสมัยให้ด้วย ระยะหลังถึงกับช่วยค่าพิมพ์ตำาราให้ด้วย

 คุณหมอทองดีเป็นคนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และต่อครูบาอาจารย์ ในการประชุมศัพท์
แพทยฯ์ แมค้ณุหมอจะเป็นตัวเอกท่ีเสนอความคดิเหน็อยูเ่ปน็ประจำา แตค่ณุหมอไมเ่คยรกุรานตอ่ต้านความ
คิดเห็นของท่านผู้อื่น แม้จะแข็งขันในความคิด แต่ก็เคารพในความคิดเห็นของกรรมการท่านอื่น

 ระยะหลังคุณหมอทองดีมีอาการทางสมองหลงลืมตามอายุ ท่านจึงลาออกจากคณะทำางาน แม้
พวกเราจะเสียดายคุณหมอที่เป็นกรรมการชูโรง แต่ก็จำาเป็นต้องยอมให้คุณหมอได้พักงานไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ
ราชบัณฑิต สำานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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	 ในโอกาสที่คุณหมอทองดี	ชัยพานิช	มีอายุครบ	84	ปี	เจ้าภาพได้จัดทำาหนังสือที่ระลึก	และได้ให้
ผมช่วยเขียนความทรงจำาเกี่ยวกับคุณหมอ	ซึ่งผมมีความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่ง

		 ผมรู้จักคุณหมอทองดีเมื่อข้ามฟากมาเรียนท่ีศิริราชแล้ว	 เพราะระดับมัธยมปลาย	(ม.7	และ	 
ม.8)	คุณหมอทองดีเรยีนทีโ่รงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา	สว่นผมเรยีนทีว่ชริาวธุวทิยาลยั	เมือ่เขา้เตรยีมแพทย์
ที่จุฬาลงกรณ์	เราก็เรียนคนละกรุ๊ป	จึงไม่ได้สนิทกันมากนัก

	 เมือ่ขา้มฟากมาเรยีนทีศิ่รริาช	จงึมคีวามใกล้ชิดมากข้ึน	เพราะนกัเรยีนไมม่าก	เรยีนรว่มกนัมา	4	ป	ี 
คณุหมอทองดเีรยีนเกง่	ชอบสอน	และมจีติใจเอ้ือเฟ้ือ	จงึมกัเปน็ผูต้วิวชิาการให้เพ่ือนๆ	เปน็คนชอบคดินอก
กรอบต้ังแตเ่ปน็นกัเรยีนแพทย	์เชน่	การทำาตำาราแพทยเ์ปน็ภาษาไทย	ซึง่อาจจะเปน็ตำาราแพทยภ์าษาไทย
รุ่นแรกๆ	(ผมเคยเห็นระหว่างเรียนที่จุฬาฯ	เรื่อง	Comparative	Anatomy	โดย	ศ.ศุภชัย	วานิชวัฒนา	ซึ่ง
นักเรียนชอบมาก)	การเรียนแพทย์สมัยนั้น	นักเรียนต้องจดเวลาอาจารย์สอนในชั้น	จดทันบ้าง	ไม่ทันบ้าง	
ง่วงบ้าง	หลับบ้าง	เวลาอาจารย์ออกข้อสอบมักจะออกตามที่ตนสอนในช้ัน	นักเรียนต้องอ่านเพ่ิมเติมจาก
ห้องสมุดศิริราช	ซึ่งตำาราแพทย์ขณะนั้นเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ	ซึ่งอ่านเข้าใจยาก	ทำาให้เข้าใจไม่
ลึกซึ้งและมีจำานวนไม่เพียงพอ	คุณหมอทองดีได้จัดทำาตำาราภาษาไทยขึ้น	4	เล่ม	โดยขอให้อาจารย์ช่วย
เขียน	และคุณหมอทองดีได้จัดการนำาไปพิมพ์เป็นเล่มๆ	ที่ผมพอจำาได้	คือ

	 เล่มที่	1	ศัลยกรรมช่องท้อง	โดย	ศ.นพ.เสนอ	อินทรสุขศรี
	 เล่มที่	2	โรคเขตร้อน	โดย	ศ.พญ.ตระหนักจิต	หะริณสุต
	 เล่มที่	3	เกลือแร่และสารน้ำา	โดย	ศ.นพ.รจิต	บุรี	(หรือ	ศ.พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์	เกษมสันต์	ผม
จำาไม่ได้แน่)

คุณหมอทองดี ชัยพานิช
ผู้ทำาความเจริญแก่วงการแพทย์ ไทย
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	 เล่มที่	4	จำาไม่ได้ว่าเรื่องอะไร	หรือแต่งโดยใคร	เพราะเวลาล่วงเลยมา	60	ปีแล้ว

	 หนังสอืทัง้	4	เล่มพมิพท์ีโ่รงพมิพข์องคณุหมอทองด	ีทีเ่ริม่ประกอบอาชพีเปน็	sideline	ตัง้แตเ่ปน็
นักเรียนแพทย์	แต่ก็ช่วยเพื่อนๆ	ให้เรียนรู้เรื่องมากขึ้น	หนังสือขายเล่มละ	50	บาท	4	เล่มก็	200	บาท	ซึ่ง
เกนิกำาลงัของนกัเรียนจะซือ้เปน็ส่วนตัว	คณุหมอทองดชีวนเพ่ือนๆ	ใหไ้ปขอใหอ้าจารย์ช่วยซือ้เขา้หอ้งสมุด	
นักเรียนแพทย์จะได้มีตำาราภาษาไทยอ่านได้มากขึ้น	ผมก็ได้ช่วยขออาจารย์ต่างๆ	ให้ช่วยซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด	จึงจำาเรื่องนี้ได้ดี	หลังจากนั้นคุณหมอทองดีก็รับทำาตำาราภาษาไทย	รวมทั้งวารสารการแพทย์อีก
มาก	โดยจะดูแลความเรียบร้อย	ช่วยตรวจต้นฉบับ	จัดรูปเล่มให้สวยงาม	กระดาษดี	จากโรงพิมพ์เล็กๆ 
ก็ขยายเป็นสำานักพิมพ์กรุงเทพเวชสารที่มีชื่อเสียง

	 แพทย์ศิริราช	รุ่น	67	(จบ	พ.ศ.	2505)	เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วต้องเป็น	intern	 
1	ปี	(นับเป็น	intern	รุ่นที่	2	ของประเทศ)	หลังจากนั้นจึงเป็นอิสระ	ยังไม่มีการบังคับให้ใช้ทุน	แพทย์รุ่นนี้
อยากไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา	แต่ต้องสอบ	ECFMG	ให้ได้ก่อน	การไปศึกษา
ต่อในสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นไม่ยาก	เพราะช่วงนั้นมีสงครามเวียดนาม	แพทย์อเมริกันต้องมาประจำาใน
เวียดนาม	จึงต้องการแพทย์ต่างประเทศมาก	แพทย์ไทยซึ่งมีความรู้ดีและรับผิดชอบดี	จึงเป็นที่ต้องการ
ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีแพทย์ไทยไปแต่ละปีเป็นจำานวนมากหลายสิบคน	หนังสือพิมพ์จะ
พาดหัวข่าวว่าแพทย์ไทยเหมาเครื่องบินไปหากินที่สหรัฐอเมริกา	โดยคิดว่าแพทย์ไทยจะไปอยู่เลยเพราะ
ค่าตอบแทนดี	แต่ความจริงแพทย์ไทยส่วนใหญ่ไปฝึกอบรมในแต่ละด้านที่ตนชอบ	เมื่อจบแล้วส่วนใหญ่ก็
กลับเมืองไทย

		 คุณหมอทองดีได้ไปศึกษาฝึกอบรมที่สหรัฐอเมริกาด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาล	Saint	Joseph	
Hospital	ในเมือง	Boston	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม	Harvard	Medical	School	ในเวลาไล่เลี่ยกัน	ผม
และภรรยาได้ไปฝึกอบรมด้านเด็กที่	Children’s	Hospital	Medical	Center	ของ	Harvard	Medical	
School	เมอืง	Boston	เราจงึมคีวามใกลชิ้ดกนัมากยิง่ขึน้	แตก่ไ็มไ่ดพ้บกนับอ่ยนกัเพราะงานแพทยป์ระจำา
บ้านมันหนักมาก	คณุหมอทองดียิง่มงีานหนกัเปน็พเิศษ	เพราะเปน็วยัทีห่าคูค่รอง	วนัเสาร-์อาทติย์ตอ้งปลกี
วิเวกจาก	Boston	สูเ่มอืง	Philadelphia	เพือ่พบปะกบัคณุจนัทรา	ทีก่ำาลงัศกึษาทำา	Ph.D.	ดา้นเภสชัวทิยา	 
คุณหมอทองดีได้เล่าให้ผมฟังว่า	กว่าจะกลับ	Boston	ก็ออกจาก	Philadelphia	ประมาณ	4	ทุ่มคืนวัน
อาทิตย์	ขับรถหลายชั่วโมงกว่าจะถึง	Boston	ก็เช้าวันจันทร์ทำางานต่อพอดี	ไม่ต้องหลับนอน

		 เมือ่ผมถงึ	Boston	ใหม่ๆ 	ผมจะซือ้รถโดยใช้เงนิสดทีเ่ตรยีมไป	บริษทัขายรถไมข่ายให	้อาจนกึวา่
เราไปลกัสตางคใ์ครมา	ตอ้งใหเ้งนิสดคณุหมอทองด	ีแล้วไปขึน้ผา่นธนาคารเห็นเครดติวา่มรีายได้สม่ำาเสมอ
มาจึงขายให้ได้	เป็นวิธีการแปลกๆ	ซึ่งในบ้านเราใครมีเงินสดยิ่งดี	ระหว่างอยู่ใน	Boston	ผมกับคุณหมอ
ทองดีก็เที่ยวกันบ่อยๆ	เช่น	ดูการแข่งขันวิ่งของสุนัข	(เป็นกีฬาของ	Boston	ที่มีชื่อเสียง	ใครไปต้องไปดู)	
ได้ไปเที่ยว	New	Hampshire	ดูใบไม้เปลี่ยนสีใน	Fall	season	ซึ่งสวยงามมาก

		 หลังผมอยู่ที่	Boston	2	ปี	ผมและภรรยาสอบได้	Diplomate	American	Board	of	Pediatrics	
ผมก็ย้ายไปอยู่เมือง	Denver	รัฐ	Colorado	เพื่อศึกษาต่อวิชา	Allergy	and	Immunology	และภรรยา
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ศกึษาวชิา	Pediatric	Endocrinology	สว่นคุณหมอทองดอียูต่่อที ่Boston โดยยา้ยไปอยูโ่รงพยาบาล 
Peter Bent Brigham Hospital ของ Harvard Medical School ซึ่งมีชื่อเสียงมาก

	 หลงัจากจบ	Diplomate	American	Board	of	Surgery	แลว้	คณุหมอทองดไีดก้ลบัประเทศไทย	
มาเป็นอาจารย์ด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	ซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดในขณะนั้นและทำางานอยู่หลายปี	จน
มีชื่อเสียง

	 ต่อมามีอาจารย์กลุ่มหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีเห็นว่า	ถึงเวลาแล้วท่ีเมืองไทยควรมีโรง
พยาบาลเอกชนดีๆ	เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน	จึงได้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาล	“สมิติเวช” ขึ้นที่ถนน
สุขุมวิท	จนมีชื่อเสียง	แต่ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย	จึงได้ขยายไปที่ถนนศรีนครินทร์	ซึ่งมีพื้นที่กว้าง
ขวาง	คุณหมอทองดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางแผนรูปแบบของโรงพยาบาลและการบริหาร	 ระหว่าง
การก่อสร้าง	ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ	“ต้มยำากุ้ง”	เงินที่กู้จากต่างประเทศกลายเป็น
ทวีคูณ	ทำาให้การดำาเนนิการมอุีปสรรคอยูห่ลายป	ีซึง่ในปจัจบุนัไดฟ้ืน้เป็นโรงพยาบาลมีชือ่เสยีงเป็นทีน่ยิม
ของประชาชน

		 เพื่อนแพทย์ศิริราช	รุ่น	67	ส่วนใหญ่หลังกลับจากต่างประเทศก็มารับราชการในที่ต่างๆ	ได้มี
ความก้าวหน้ากันมาก	ได้เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย	มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์	3	แห่ง	เป็นอธิบดีใน
กระทรวงสาธารณสขุและผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลประจำาจงัหวดัทัว่ประเทศ	เจา้กรมแพทยท์หาร	2	กองทพั	
เป็นศาสตราจารย์เกือบ	20	คน	ฯลฯ	แม้ว่าพวกเราจะมีงานมาก แต่ก็พบปะกันเสมอทุก 2 เดือน มี
การฉลองของรุ่นเม่ือครบ 25 ปี, 30 ปี, 35 ปี และ 50 ปี	ซึ่งคุณหมอทองดีจะรับทำ�หนังสือที่ระลึก
อย่�งสวยง�ม

		 โดยสรุป	คณุหมอทองดถีอืเปน็บคุคลตวัอยา่ง	ทำาความเจรญิทางการแพทย	์เปน็ผูม้สีมองด	ีไดร้บั
การฝึกอบรมด	ีจติใจด	ีชอบทำาประโยชนแ์กอ่งคก์รและสาธารณะ	มคีรอบครวัดแีละอบอุน่	ภรรยาคอื	ดร.จันทรา	 
ชัยพานิช	เป็นคณบดี	คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	มีบุตรชาย	2	คนเป็นแพทย์สืบทอดวงศ์
ตระกูล

  ในโอกาสอันเปน็มงคลที ่คุณหมอทองด ีมอีายคุรบ 84 ป ีผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรัย 
และบารมแีหง่สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระบดิาแห่งวงการแพทย ์
จงคุ้มครองให้คุณหมอทองดีมีสุขภาพดี ปราศจากอันตราย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์รุ่น
หลังตลอดไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา
ศิริราช	รุ่น	67

อดีตรองอธิการบดี	ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
และหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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 ชือ่ ทองด ีเปน็มงคลนาม นามนีเ้คยใชเ้ปน็ชือ่คนไทยมานบัรอ้ยนบัพนัป ีรวมทัง้เปน็พระนาม
แหง่องคพ์ระปฐมบรมราชจกัรีวงศอ์กีดว้ย นามนีห้มายถงึความสงูสง่ในคณุคา่แหง่คณุงามความดีสารพดัสิง่
นานัปการ  และเชื่อว่าผู้ใช้นามนี้จะพร้อมด้วยสิริมงคลตลอดชั่วชีวิต

 ในกลุ่มหมอรุ่นเดียวกันที่เรียนจบเป็นหมอศิริราชรุ่น 67 ในปี พ.ศ. 2505 นั้น มีคนช่ือทองดี
เพียงคนเดียว เป็นคนเรียนหนังสือเก่งและทำางานเก่งในระดับแนวหน้า ก่อนเรียนจบทองดีได้ทำางานใหญ่
ที่ต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะมาก คือ เป็นสาราณียกร หน้าที่ทำาหนังสือเวชนิสิต ซึ่งต้องรวบรวมภาพ ราย
ชื่อ นักศึกษาแพทย์และพยาบาลในยุคเดียวกันทั้ง 4 ชั้นเรียน มารวมกันไว้ในหนังสือเล่มนี้ พร้อมกับภาพ
ครูบาอาจารย์ของทั้งสองโรงเรียนจำานวนหลายสิบท่านอีกด้วย  เราได้เห็นความอดทน ความจริงใจ ความ
ขยันหม่ันเพียร ความรอบรู้ ความมีฝีมือดีของศัลยแพทย์ชั้นนำา ในตัวของทองดีมามากมายหลายเรื่อง 
หลายสมัย จะขอเล่าไว้บ้างครั้งนี้

 สมยัพวกเราเปน็หนุม่นอ้ย เรยีนทีค่ณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  ทองดก็ีเปน็หนุม่
หนา้ตาหลอ่เหลา เขาชอบมองสาวสวยระดับดาวจฬุาฯ และกเ็ปน็ทีรู่ก้นัวา่  คนรุน่เดยีวกนัหรอืใกล้กนันัน้มกั
จะพลาดไมส่มหวงั เพราะจะมม้ีามดืจากทีอ่ื่นมาควา้ไปเสยี แตเ่รือ่งนีไ้มจ่รงิเลยสำาหรบัเพือ่นเรา  เพราะนสิยั
อนัดงีามและความจรงิใจอันสม่ำาเสมอของเพือ่นเรา ทีก่ลา่วไวใ้นยอ่หนา้ทีส่องนัน้ นำามาซึง่ความสำาเรจ็แหง่
ชีวิตสมรสของทองดีจนทุกวันนี้  ที่กล้าเขียนดังนี้ เพราะคุณจันทราภรรยาคนงามแท้ของทองดี เป็นเพื่อน
รกัเรียนมาพรอ้มกบัภรรยาของผม  แถมในชว่งเวลาทีผ่มไปเรียนทีส่หรัฐอเมริกา กอ็ยู่ทีเ่มอืง Philadelphia 
พร้อมกับคุณจันทรานานกว่าสามปี จึงได้เห็นว่าทองดีมีความอุตสาหะ ขับรถทางไกล มาเยี่ยมคุณจันทรา
เปน็ประจำาอย่างตอ่เนือ่งจนเรยีนจบกลบัมาเมอืงไทย รวมทัง้ทำางานเปน็อาจารยร์ามาธิบดรีุน่บกุเบกิพรอ้ม
กันอีกด้วย

 ความที่เป็นหมอผ่าตัดระบบทางเดินอาหารมือฉมังแห่งยุค  คุณอาท่ีผมเคารพรัก คุณบุญวงศ์ 
อมาตยกุล จึงเป็นคนป่วยประจำาของทองดี  ขอรวบรัดว่าคร้ังสุดท้าย คุณอาไปป่วยหนักเลือดออกจาก
กระเพาะอาหารอย่างรุนแรงที่มาเก๊า  เมื่อเข้าโรงพยาบาลที่นั่น  ทองดีถูกตามตัวให้บินด่วนไปดูแลคุณอา
ได้เข้าห้องผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์ใหญ่ที่นั่น คุณอาของผมก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่าง
ปลอดภัยต่อมาอีกหลายปี เพราะฝีมือของเพื่อนเราคนนี้

 ในฐานะอาจารย์แพทย์  ทองดีเป็นครูที่พร้อมด้วยวิชาความรู้และฝีมือ เป็นครูที่รักเคารพ
ของศิษยท์กุรุน่ทกุสมยั  จนเกษยีณอายุราชการแลว้กย็งัทำาหนา้ทีค่รตูอ่มาอกีหลายปี  ชวีติและผลงาน
ของเพื่อน เป็นที่ยอมรับนับถือและศรัทธาอย่างต่อเนื่อง  แม้ในวันนี้ที่หยุดงานผ่าตัดรักษาผู้ป่วยไปแล้ว  
ผลงานเดด็ๆ ในอดตีของเพือ่น กย็งัอยูใ่นความทรงจำาและการสบืทอดของศลัยแพทย์อีกมากมายหลายรุน่
ต่อมาและตลอดไป

        ด้วยรักและชื่นชมเพื่อนอย่างแท้จริง

      หมอพูนพิศ และหมออัปสร อมาตยกุล

ทองดี มงคลนามของสยามประเทศ
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แด่ อาจารย์ทองดี ชัยพานิช

	 	 ผมรูจ้กั อาจารย์หมอทองด ีตัง้แต	่พ.ศ.	2499	เราเปน็นสิติคณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั
จุฬาลงกรณ์	พร้อมกันแล้วสอบข้ามฟากไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	จบการศึกษาในปี	พ.ศ.	2505	
รุ่น	67

	 หลังจากที่เราเป็นแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำาบ้านอีกประมาณ	1	ปี	 เราได้ไปทำางานต่อที่
สหรัฐอเมริกา	ได้พบปะกันเป็นครั้งคราว	เมื่อกลับมาประเทศไทย	ผมก็มารับราชการที่หน่วยศัลยศาสตร์
ตกแต่ง	พบกับอาจารย์ทองดีในขณะที่ท่านเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป

	 นับเป็นเวลาประมาณ	64	ปี	ที่เราพบกันมาจนถึงปัจจุบัน	พ.ศ.	2563

	 ผมเห็นว่า	อาจารย์ทองดีมีคุณลักษณะที่เป็นแพทย์ที่มีความรู้	ความสามารถ	จากการเป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป	โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสหรัฐอเมริกา

	 ขณะที่ทำาหน้าท่ีเป็นอาจารย์แพทย์นั้น	ท่านได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานทั้งในภาควิชาฯ	ใน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	และสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย

	 ในดา้นการเปน็อาจารยแ์พทย	์ทา่นปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ทีเ่คารพ	ยกยอ่ง	ทัง้จากนกัศกึษาแพทย์และ
ศัลยแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมในภาควิชาฯ

	 ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลสมิติเวช	ทำาให้มีชื่อเสียงมาโดยตลอด

	 หน้าที่หนึ่งที่ท่านปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์	คือ	สาราณียกร	จัดทำาทำาเนียบรุ่น	โดย
เฉพาะในคราวฉลองครบรอบ	25	ปี,	30	ปี,	35	ปี	และ	50	ปี	ผลงานของท่านเป็นที่ชื่นชมจากเพื่อนร่วมรุ่น
เป็นอันมาก	เพราะเป็นคนเดียวที่ปักหลักทำางานนี้ไม่มีวันหยุด

	 หนา้ทีส่ำาคญัตอ่วงการศลัยแพทย์ทีโ่ดดเดน่	คือ	การเปน็ผูอ้ำานวยการราชวทิยาลัยศลัยแพทยแ์หง่
ประเทศไทย	ซึ่งทำาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น

	 ในโอกาสที่อาจารยท์องด ีชยัพานิช ครบรอบ 84 ปี ผมจงึขอใหคุ้ณความดขีองอาจารย	์จงดล
บันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพดีสมวัย	มีความสุขใจตลอดไป

ศาสตราจารย์ นพ.ประกอบ ทองผิว

ศิริราชรุ่น	67



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

31

	 ผมได้มีโอกาสรู้จักกับ อ.ทองดี ครั้งแรกเม่ือเข้าเรียนชั้น ม.7 ที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาและเป็นเพื่อนกันเรื่อยมา	โดยเรียนต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และจบแพทย์ศิริราชรุ่นเดียวกันเมื่อปี	พ.ศ.	2505	และเมื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ	แม้จะอยู่คนละเมือง	 
แต่	อ.ทองดีก็ขับรถจากเมืองบอสตันมาเมืองฟิลาเดลเฟียเกือบทุกอาทิตย์	โดยมาพักกับผมและอาทิตย์	
เพื่อเยี่ยมคุณจันทรา	ซึ่งมาเรียนต่อที่เมืองนี้พอดี	เมื่อกลับประเทศไทย	ก็ได้มาทำางานที่เดียวกันอีก	คือ	 
โรงพยาบาลรามาธิบดี	ซึ่งเริ่มเปิดใหม่พอดีในขณะนั้น	หลังจากเกษียณอายุราชการ	ก็ได้พบปะกันเป็น
ประจำา	ทั้งจากการประชุมวิชาการและกินเลี้ยงรุ่นศิริราชทุก	2-3	เดือน	

	 เมือ่กลา่วถงึ	อ.ทองดี	แทบจะไมม่แีพทย์ผูใ้ดไมรู่จ้กั	โดยเฉพาะศลัยแพทย	์อ.ทองดเีปน็ผูท้ีม่จีติใจ
โอบอ้อมอารี	และช่วยเหลือผู้อื่นในโอกาสต่างๆ	เป็นประจำา	จึงเป็นที่รักของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

 ตลอดระยะเวลามากกว่า 60 ปี ที่รู้จักกับ อ.ทองดี น่าจะมีเรื่องราวมากมาย	เชื่อว่าท่านคงจะ
ไดอ้า่นในหนงัสอืเลม่นี	้แตม่อียูส่ิง่หนึง่ทีเ่ปน็ความชอบสว่นตวั	คือ	การทำาหนงัสอื	อ.ทองดรีบัทำาหนงัสอืให้
เพื่อนมาโดยตลอด	ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ก็ขอให้อาจารย์แผนกต่างๆ	เขียนตำาราให้พวกเราได้อ่าน	นับ
เป็นตำาราวิชาการเล่มแรกๆ	ของศิริราชในขณะนั้น	นอกจากนี้ก็ได้เป็นธุระในการจัดพิมพ์หนังสือของ
รุ่นมาตลอด เมื่อจบการศึกษาครบ 25, 30, 35 ป	ีเป็นต้น	

	 ในวาระที ่อ.ทองดจีะมอีายุครบ 84 ปนีี ้ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์ง
หลายโปรดอำานวยพรให้	อ.ทองดี	และครอบครัว	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์ 
ศิริราช	67
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 ทองดีเป็นเพื่อนแพทย์ที่เรียนมารุ่นเดียวกันที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 67 
เราเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 1 เมื่อปี พ.ศ. 2501 ภายหลังที่เรียนจบเตรียมแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 ปี

 เมือ่เราขา้มฟากเริม่มาเรยีนทีค่ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช ปีแรกเปน็ชว่งเวลาของ PRE-
CLINIC พวกเราได้รับการต้อนรับและการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีจากพ่ีๆ นักศึกษาแพทย์ และ
อาจารย์แพทย์ ถึงการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมในทุกๆ ด้านของการที่จะเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมในอนาคต 
รวมถึงการยึดถือ SENIORITY มีความรักความสามัคคีกันและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

 พวกเรารุ่นเดียวกันมีประมาณ 150 คน จบการเรียนเบื้องต้นมาจากหลายที่ที่มีความแตกต่างกัน
ในหลายด้าน ได้มาเรียนอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ได้มีโอกาสทำากิจกรรมหลายอย่างร่วมกันกับแพทย์รุ่นพี่ 
สม่ำาเสมอ ถงึแมใ้นชว่งของการเรยีนเปน็นกัศกึษาแพทย์ปทีี ่1 และปทีี ่2 เป็นช่วงเวลาเรยีน PRECLINIC 
ยังไม่ได้มีโอกาสอยู่ที่หอพักที่โรงพยาบาลร่วมกัน เวลาเรียนในตอนกลางวันก็เต็มที่ มีโอกาสสังสรรค์กัน
อย่างใกล้ชิดในหมู่เพื่อนทั้งชั้นจึงมีไม่ค่อยมาก 

 แตพ่อถงึชว่งเวลาเรียนเปน็นกัศกึษาแพทย์ปทีี ่3 และปีที ่4 ซึง่เปน็เวลาเรยีน CLINIC ตอ้งเรยีน
จากผูป่้วย เปน็การเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาผูป้ว่ย ทัง้ผูป่้วยนอกและผู้ปว่ยทีต่อ้งรบัไวร้กัษาทีโ่รง
พยาบาล รว่มกบัแพทยร์ุน่พีแ่ละอาจารยอ์ยา่งใกลช้ดิ ได้มโีอกาสมาอยูท่ีห่อพกัแพทยข์องโรงพยาบาลรว่ม
กันตลอด

 เพื่อนเราทั้งรุ่นที่เรียนเบื้องต้นมาจากที่ต่างๆ กัน ได้มีความใกล้ชิดกันมาก ส่วนตัวก็มีโอกาสได้
ใกล้ชิดกับทองดีมากขึ้น ตลอดเวลาที่เรียนอยู่ร่วมกันมา ได้เห็นว่า ทองดีเป็นเพ่ือนที่ดีมากของรุ่นเราคน
หนึ่ง เพราะเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อาสาทำางานให้ส่วนรวม คุณสมบัติที่ดี
ของเพื่อนเราคนนี้ที่ได้กล่าวมาเพียงส่วนน้อยนี้เป็นอยู่อย่างสม่ำาเสมอ

 เมื่อเรียนจบและได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2506 
ณ หอประชุมราชแพทยาลัยในโรงพยาบาลศิริราชแล้ว พวกเราต้องไปเป็น INTERN (แพทย์ฝึกหัด) ซึ่ง
เป็นภาคบังคับ ตามโรงพยาบาลที่จัดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม เป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นก็แยกย้ายไป
ทำางานในฐานะแพทย์ตามที่ต่างๆ แล้วแต่ความสนใจและโอกาสของแต่ละคน

 พวกเราจำานวนหนึง่ไดม้โีอกาสไปศกึษาอบรมเปน็ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ ตามความสนใจและ
โอกาสทีไ่ดร้บัทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ตอนนัน้เปน็ชว่งเวลาทีแ่พทยอ์เมรกินัขาดแคลน เพราะมสีงคราม
กับเวียดนาม นับว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรา รวมทั้งตัวผมเองด้วยได้ไปฝึกอบรมอยู่ที่ NEW YORK ได้
ทราบว่า ทองดี เพื่อนที่รักของพวกเราโชคดีมาก ได้ TRAIN ทางด้าน SURGERY ในโรงพยาบาลม ี
ชื่อเสียงที่เมือง BOSTON 

ทองดีเป็นเพื่อนแพทย์
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 ในช่วงเวลาที ่TRAIN กนัอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา พวกเราก็มโีอกาสไดพ้บกนับา้ง ที่ๆ  นดัพบคอืเมอืง 
PHILADELPHIA เพราะทีน่ีม่เีพือ่นของพวกเราหลายคน TRAIN กนัอยูท่ีโ่รงพยาบาลทีม่ชีือ่เสยีงทีน่ัน่
ได้มีโอกาสพบกับทองดีบ้าง เพื่อนเรามีนิสัยใจคอดีเหมือนเดิม พวกเราทุกคนมีความสุขและสนุกกันมาก 
ในช่วง WEEKEND ที่นั่น เพราะไม่มีภาระอะไรที่ต้องรับผิดชอบ 

 เมื่อจบจากการศึกษาอบรมต่อยอดเป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา
แล้ว พวกเราส่วนใหญ่ก็กลับมาทำางานที่เมืองไทยตามที่ต่างๆ  ทองดีเป็น SURGEON ที่ได้รับการ 
TRAINING มาอย่างดีจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเมือง BOSTON ได้ทำางานที่โรงพยาบาลที่
มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 

 ในชว่งเวลาแรกทีไ่ดท้ำางาน เราไมค่อ่ยมโีอกาสไดพ้บกนับอ่ย เพราะทำางานกนัคนละโรงพยาบาล 
และต่างคนก็มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างล้นมือ ยกเว้นช่วงเวลามีกิจกรรมพิเศษของรุ่นและของ
สมาคมศิษยเ์กา่แพทยศาสตรศ์ริริาชฯ แตท่องดีและเพ่ือนเราในรุ่นกยั็งมคีวามสมัพันธก์นัอย่างดสีม่ำาเสมอ 
ทีส่ำาคัญคือ เพือ่นๆ หลายคนในรุน่กเ็สยีสละรว่มกนัทำางานเพือ่ใหพ้วกเราไดม้โีอกาสพบปะสงัสรรคก์นัเป็น
ประจำาปีละหลายครั้ง ทำาให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของความสำาเร็จของเพื่อนๆ รวมทั้งครอบครัว

 ทองดีเป็นเพื่อนที่แข็งขันมากคนหนึ่ง โดยอาสาทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำาหนังสือของรุ่นหลาย
ครั้ง เช่น
 เมื่อเราเรียนจบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2530
 เมื่อจบแพทย์ได้ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2535
 เมื่อจบแพทย์ได้ 35 ปี ในปี พ.ศ. 2540 ตอนนี้พวกเรามีอายุประมาณ 60 ปี

 และเมื่อเรียนแพทย์จบมาแล้ว 50 ปี คือปี พ.ศ. 2556 ในการทำาหนังสือเล่มนี้ ทองดีเป็น
คนสำาคัญอย่างย่ิงคนหนึง่ทีไ่ดใ้ชค้วามวริยิะอตุสาหะในการทำาหนงัสือดงักลา่วขา้งตน้เป็นหนงัสือ
รุ่นที่มีความสวยงาม ข้อมูลของเพื่อนๆ และครอบครัวมีความถูกต้องสมบูรณ์เกือบครบทุกคน 
ยกเว้นเพื่อนบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยมากที่ขาดการติดต่อมานานและติดตามไม่ได้

 ในวาระทีท่องดีเพื่อนรักของพวกเรามีอายุครบ 84 ป ีในปีนี้จึงขออวยพรให้เพื่อนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีแต่ความสุข รวมทั้งภรรยาและลูกๆ ครับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์
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	 ถ้าจะพูดถึงคุณหมอทองดี	สิ่งแรกที่นึกถึงคือเรื่องพิมพ์หนังสือ	หรือในมุมกลับกัน	ถ้าใคร
จะทำาหนังสือต้องนึกถึงคุณหมอทองดี	เพราะเธอเป็นผู้เช่ียวชาญในการจัดพิมพ์หนังสือ	ตั้งแต่การจัด
หน้าเรียงพิมพ์	ออกแบบรูปเล่ม	ติดต่อโรงพิมพ์	รวมทั้งเป็นสาราณียกรด้วย	หนังสือต่างๆ	เช่น	หนังสือรุ่น	
หนังสือสมาคม	และวารสารทางการแพทย์	เธอทำาได้อย่างสวยงาม	ปราณีต	และครบถ้วนสมบูรณ์

											ดิฉันได้มีโอกาสไปฝึกงานที่สหรัฐอเมริกาในระยะใกล้ๆ	กับคุณหมอทองดี	แต่ไม่มีโอกาสได้พบ
กัน	เพราะเธออยู่ที่เมืองบอสตัน	ส่วนดิฉันอยู่วอชิงตัน	ดี.ซี.	ซึ่งไกลกันพอสมควร	คุณหมอทองดีฝึกงาน
ทางศัลยกรรมที่โรงพยาบาล	St.	Elizabeth	และ	Peter	Bent	Brigham	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง
ของสหรัฐอเมริกา

											ดิฉันได้พบกับแฟนของคุณหมอทองดี	คือ	คุณจันทรา	ปัทมานนท์	ขณะนั้นเธอศึกษาอยู่ที่เมือง 
ฟลิาเดลเฟยี	และมโีอกาสต้อนรบัเธอทีว่อชงิตนั	ด.ี	ซ.ี	เมือ่ครัง้ทีเ่ธอมาดดูอกเชอรรีบ่าน	(Cherry	blossom)	
คุณจันทราเป็นคนสวยมาก	สมัยอยู่จุฬาฯ	เป็นดาวของคณะเภสัชฯ	มีหนุ่มๆ	ตามจีบมากมาย	แต่ก็แพ้ 
คุณหมอทองดี

												เมือ่คณุหมอทองดกีลบัมาเมอืงไทย	ไดท้ำางานทีค่ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดอียูร่ะยะ
หนึ่ง	(พ.ศ.	2515-2522)	จึงได้ย้ายไปโรงพยาบาลสมิติเวช	ซึ่งเพ่ิงสร้างเสร็จใหม่ๆ	เป็นที่น่าเสียดายที่ 
โรงพยาบาลรามาฯ ต้องเสียหมอผ่าตัดฝีมือดีและครูแพทย์ที่สอนเก่งไปอีกคนหนึ่ง

												ระยะหลังโรงพยาบาลสมิติเวชได้เปิดสาขาอีกแห่งหนึ่งที่ถนนศรีนครินทร์	ได้ข่าวว่าคุณหมอ 
ทองดีเป็นเรี่ยวแรงที่สำาคัญคนหนึ่ง	และได้เป็นผู้อำานวยการของโรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท	และ
ศรีนครินทร์	ในเวลาต่อมา

											ในโอกาสทีคุ่ณหมอทองดีมีอายุครบ 84 ปี ดิฉันขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองให้
คุณหมอทองดีมีความสุข	มีสุขภาพดี	และอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป

                                                                                                                                

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุวัธนา นนทะสุต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขสันต์วันครบ 7 รอบ



ความเป็นครู แพทย์รามาธิบดี

แพทย์ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 



๘๔ ปี

36



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

37

	 อาจารย์นายแพทย์พรเทพ	เปรมโยธิน	ศิษย์ท่ีรักของ รศ.นพ.ทองดี ชัยพานิช	ขอให้ผมช่วย 
เขียนเร่ืองราวของ	รศ.นพ.ทองดี	ท่ีเคารพของอาจารย์พรเทพ	เพ่ือทำาหนังสือครบอายุ	84	ปี	หรือ	7	รอบของ 
รศ.นพ.ทองดี	ชัยพานิช	ผมตอบรับด้วยความยินดี	เร่ืองราวท่ีผมจะกล่าวต่อไปน้ีเก่ียวกับ	รศ.นพ.ทองดี	 
ชัยพานิช	ผมจะใช้คำาว่า	อ.ทองดี	แทน	ผมรู้จัก	อ.ทองดี	เกือบ	60	ปี	ท่านเป็นแพทย์ศิริราช	รุ่น	67	รุ่นหลัง
ผม	1	ปี	มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันหลัง	พ.ศ.	2515	เมื่อท่านกลับจากสหรัฐอเมริกา	และมาเป็นอาจารย์ที่
ภาควชิาศัลยศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีทา่นเปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองความเป็นอาจารย์
แพทย์	โดยทำาหน้าที่สมบูรณ์	3	พันธกิจของการเป็นอาจารย์แพทย์
	 1.	 การเรียนการสอน
	 2.	 การบริการ
	 3.	 การวิจัย

 ด้านการเรียนการสอน	ท่านได้ช่วย	รศ.นพ.จินดา	สุวรรณรักษ์	ซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาวิชา
ศลัยศาสตรท์ัว่ไปของภาควิชาฯ	ขณะนัน้ให้เป็นระบบและเขม้แขง็ขึน้	เช่น	มกีารจดัประชุมวิชาการของภาค
วิชาฯ	ด้าน	service	review,	mortality	conference,	basic	science	lecture	เป็นประจำาทุกอาทิตย์	และ
ทุกเดือน	มีการเรียนการสอนร่วมกับคณะกายวิภาคศาสตร์	ทำาให้นักศึกษาแพทย์มีความสนใจและเข้าใจ
ทางศัลยศาสตร์มากขึ้น

 ด้านบริการ	คนไข้ได้รับการดูแลอย่างดี	เป็นที่ประทับใจของประชาชนทั่วไป	มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประชุมระหว่างภาควิชาของคณะฯ	และนอกคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้	มีส่วนร่วมในการสร้าง
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	และต่อมาเป็นราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ท่านเป็นผู้
หนึ่งที่ริเริ่มวารสาร Thai Journal of Surgery	และเป็นผู้ดำาเนินการ	วารสารนี้เป็นกระบอกเสียงของ
ศัลยแพทย์ไทย	ความสามารถด้านบริการ	โดยเฉพาะการผ่าตัดและดูแลผู้ป่วย	ก็เป็นที่ประทับใจและกล่าว
ขวัญถึงเสมอในหมู่คนไข้	ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	และต่อมาเป็นสมาคม
เปลี่ยนถ่ายอวัยวะฯ	โดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายไตและตับที่คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	เป็น
ที่กล่าวถึงเสมอ

 ด้านงานวิจัย	ท่านเป็นผู้บุกเบิกงานด้านนี้แก่คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ให้เข้มแข็งขึ้น	มีห้องสัตว์
ทดลองที่ชั้น	5	ของภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นที่ปฏิบัติการของแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์	ด้วยเหตุนี้	การ
ฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์รามาธิบดีจึงเป็นที่นิยมของเหล่านักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่

	 อาจารย์ทองดีได้ลาออกจากภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ในปี	พ.ศ.	
2522	เพื่อประกอบวิชาชีพส่วนตัว	พวกเรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่ง	แต่อย่างไรก็ตาม	ท่านก็ยังทำางานให้

แด ่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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สังคมอีกมาก	เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช	ก็สร้างชื่อเสียงให้สถาบันแห่งนั้น	ช่วยงานแพทยสภา	
ราชวิทยาลัย	และเป็นผู้อำานวยการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ในเวลาต่อมา	เป็นผู้แทน
ประเทศไทยใน American College of Surgeons 

 อ.ทองด ีเปน็คนทีโ่ชคด	ีมคีรอบครวัทีอ่บอุน่	มศีรภีรรยา	รศ.ดร.จนัทรา	ชยัพานชิ	ทา่นยงัเปน็
นกัวชิาการ	เปน็อาจารยท์ีค่ณะเภสัชวทิยา	มหาวทิยาลัยมหดิล	มลูีกศษิย์ลูกหามากมาย	เปน็นกัวชิาการ	และ
เปน็ผูบ้กุเบกิ	และเป็นนักบริหารท่ีมีความสามารถสงู	เปน็คณบดคีณะเภสชัศาสตร	์มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว	และ
เป็นรองอธิการบดีของสถาบันเดียวกันด้วย	อ.ทองดียังมีบุตรชายซึ่งเจริญรอยตามเป็นศัลยแพทย์ที่ด ี
ดังเช่นบิดา

 โอกาสครบ 7 รอบ ผมขอให้ท่านจงมีสุขภาพที่ดี และเป็นมิ่งขวัญของครอบครัว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล
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	 ผมเป็นแพทย์ประจำ�บ้�นส�ข�ศัลยศ�สตร์ทั่วไป	ของภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์	คณะแพทยศ�สตร์ 
โรงพย�บ�บ�ลร�ม�ธิบดี	ในปี	พ.ศ.	2514-2517	ระหว่�งที่รับก�รฝึกอบรมในปีที่หนึ่งได้รับข่�วดีจ�กท่�น
อ�จ�รย์ในหน่วยศัลย์ทั่วไป	ส�ยบี	ซึ่งในขณะนั้นมีอ�จ�รย์อยู่	3	ท่�น	คือ	ท่�นอ�จ�รย์จินด�	สุวรรณรักษ์	
อ�จ�รย์สมปอง	รักษ�ศุข	และ	อ�จ�รย์เอ�ชัย	ก�ญจนพิทักษ์	ว่�จะมีอ�จ�รย์ม�เพิ่มอีกหนึ่งท่�น	ซึ่งก็คือ	
อาจารยท์องด ีชยัพานชิ และเมือ่ท�่นอ�จ�รยท์องดีไดเ้ข�้ม�ทำ�ง�นและสอนผม	จงึเหน็ว�่ท�่นอ�จ�รย์
ทองดเีปน็ครแูพทยท์ีด่มี�กๆ	อีกท�่นหนึง่	เพร�ะนอกจ�กท�่นจะเปน็ศัลยแพทย์ทีม่คีว�มรูแ้ละคว�มส�ม�รถ
สงู	ให้คว�มสนใจในร�ยละเอียดของคนไข	้ทัง้ก�รซกัประวัตแิละก�รตรวจร่�งก�ยเพือ่ก�รวนิจิฉยัทีถ่กูตอ้ง	
ท�่นอ�จ�รยท์องดไีดส้อนแพทยป์ระจำ�บ�้นให้รูจ้กัคว�มรูใ้หมท่�งก�รแพทย์ดว้ยก�รอ�้งองิง�นวิจยัเพือ่นำ�
ม�ใช้ในก�รรักษ�คนไข้	ซึ่งส่งผลให้ก�รฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้�นมีประสิทธิภ�พ	

	 อ�จ�รย์ทองดีให้คว�มสนใจในม�ตรฐ�นของก�รฝึกอบรมแพทย์เป็นอย่�งม�ก	ทั้งด้�นคว�มรู้	
คว�มส�ม�รถ	รวมทั้งด้�นจริยธรรม	ในก�รฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้�นของภ�คศัลยศ�สตร์ในช่วงต้นๆ	มี
จำ�นวนแพทย์เข้�ฝึกอบรมปีละไม่กี่คนประม�ณรุ่นละ	1-2	คน	รุ่นของผมมีสองคนร่วมกับคุณหมอเอนก	
กษัตรีย์	แต่ต่อม�มีระบบของก�รใช้ทุนต่อรัฐบ�ลทำ�ให้มีก�รสมัครเข้�รับก�รอบรมเป็นแพทย์ประจำ�บ้�น
ม�กขึ้นเป็นปีละ	4	คน	เช่น	ในรุ่นของคุณหมอพรเทพ	เปรมโยธิน,	คุณหมอนิลวัฒน์	คุปตระกูล,	คุณหมอ 
สุพจน์	ตันชัชชะ	และคุณหมออภิช�ติ	นิร�พ�ธพงศ์พร	ซึ่งก�รฝึกอบรมแพทย์เฉพ�ะท�งเป็นบทบ�ทที่
สำ�คัญของภ�ควิช�	

	 ก�รฝึกอบรมแพทย์จำ�นวนม�กเป็นก�รแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนแพทย์ของประเทศ	ดังน้ัน 
เพื่อให้ก�รฝึกอบรมเป็นไปต�มเป้�หม�ยทั้งปริม�ณและคุณภ�พ	ภ�ควิช�โดยอ�จ�รย์ทองดีจึงแก้
ปัญห�ด้วยก�รเจรจ�สร้�งคว�มร่วมมือกับโรงพย�บ�ลของกระทรวงส�ธ�รณะสุข	ซึ่งได้แก่	โรงพย�บ�ล 
สรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	และโรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครร�ชสีม�	ซึ่งเป็นโรงพย�บ�ลขน�ด
ใหญ่และมีจำ�นวนคนไข้ม�กพอที่จะสร้�งก�รเรียนรู้ให้แก่แพทย์ประจำ�บ้�นของภ�ควิช�ได้

	 จึงเกิดโปรแกรมใหม่ที่มีก�รหมุนเวียนของแพทย์ประจำ�บ้�นออกไปฝึกอบรมในโรงพย�บ�ล 
ของกระทรวงส�ธ�รณสุขร่วมด้วยแทนที่จะรับก�รฝึกอบรมเฉพ�ะใน	รพ.ร�ม�ธิบดี	 เท่�นั้น	ซึ่งเกิด 
ประโยชน์แก่แพทย์ประจำ�บ้�นอย่�งม�ก	เพร�ะนอกจ�กจะมีประสบก�รณ์ในก�รรักษ�ท�งด้�นศัลยกรรม
แล้ว	ยังมีโอก�สในก�รเรียนรู้ระบบและบรรย�ก�ศของก�รทำ�ง�นของโรงพย�บ�ลสังกัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุขด้วย

	 หลงัจ�กผมจบก�รฝึกอบรมและไดข้ึ้นม�ทำ�ง�นทีม่ห�วทิย�ลัยขอนแกน่แล้ว	ผมไมค่่อยไดมี้โอก�ส
พบกับอ�จ�รย์บ่อยนัก	แต่ผมยังได้รับทร�บข่�วคร�วของอ�จ�รย์ทองดี	ชัยพ�นิช	เสมอม�	เพร�ะอ�จ�รย์

ครูแพทย์ที่ดีมาก
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มีผลง�นท�งวิช�ก�รอย่�งต่อเนื่อง	และแม้อ�จ�รย์จะล�ออกจ�กคณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
แล้ว	อ�จ�รย์ก็ยังเป็นกำ�ลังสำ�คัญช่วยง�นของร�ชวิทย�ลัยศัลยแพทย์ฯ	ม�โดยตลอดโดยเฉพ�ะท�งด้�น
วิช�ก�รของร�ชวิทย�ลัยศัลยแพทย์ฯ	อ�จ�รย์ทองดี	ชัยพ�นิช	จึงเป็นเพชรเม็ดง�มของศัลยแพทย์ไทย	

 ในโอกาสครบรอบอายุ 84 ปี ของท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช ในฐานะศิษย์คนหนึ่ง ผม
ขออาราธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลกได้โปรดดลบนัดาลให้อาจารยม์สุีขภาพแข็งแรง เปน็
มิ่งขวัญสำาหรับลูกศิษย์ตลอดไป

รองศาสตราจารย์ นพ.สุชาติ อารีมิตร
อดีตคณบดีคณะแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

อดีตคณบดีคณะแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม
อดีตรักษ�ก�รอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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ด้วยความเคารพจากศิษย์

	 ผมเป็นนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่	1	และนับว่าเป็นแพทย์ใช้ทุนของรัฐรุ่นแรกเหมือนเพื่อนๆ	
ที่จบจากศิริราช	จุฬาฯ	และเชียงใหม่	ในช่วงนั้นนอกจากไปใช้ทุนโดยออกไปทำางานในโรงพยาบาลของรัฐ
เปน็เวลา	3	ปแีลว้	การเปน็แพทยป์ระจำาบา้นก็ถอืว่าเป็นการใชท้นุดว้ย	ผมโชคดทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น
แพทยป์ระจำาบ้านศลัยศาสตร์ทีร่ามาธิบดี	วนัหนึง่ในป	ีพ.ศ.	2515	ขณะทีผ่มกำาลงันัง่คยุกบัอาจารยท์า่นหนึง่
ทีภ่าควชิาศลัยศาสตรม์ผีูช้ายทา่ทางสมารท์	รูปร่างสงูใหญ่	พูดจาเสยีงดงัฟังชัด	เขา้มาทีภ่าควชิาฯ	อาจารย์
เลยบอกว่าผู้ชายที่เข้ามานี่ชื่อ	หมอทองดี จะมาเป็นอาจารย์ใหม่ของหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปสาย	B	พึ่ง
กลับมาจากสหรัฐอเมริกา	ในช่วงปีนั้นผมยังเทรนอยู่ในศัลยศาสตร์ทั่วไป	เลยนับว่าเป็นโชคดีที่ได้เป็นลูก
ศิษย์รุ่นแรกๆ	คนหนึ่งของอาจารย์ทองดี	ซึ่งผมมีโอกาสเข้าไปช่วยผ่าตัดกับอาจารย์อยู่บ่อยครั้งและรู้สึก
ประทับใจในฝีมือการผ่าตัดของท่านมาก	ระหว่างทำา	ท่านก็ให้การอบรมสั่งสอนไปด้วย	ซึ่งถึงแม้ผมจะได้
เข้าร่วมผ่าตัดกับท่านเพียงปีเดียว	เพราะปีถัดไปผมเปล่ียนไปเรียนศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ	แต่ผมก็ได้
รับความรู้ตลอดจนได้เรียนรู้แนวความคิดและวิธีการทำางานของท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
รวมทั้งการทำากิจกรรมต่างๆ	ในภาควิชาฯ	และคณะฯ	กับท่านจนกระทั่งท่านได้ลาออกจากรามาธิบดีไป
เมื่อปี	พ.ศ.	2522	

	 เมื่อท่านออกไปแล้ว	ผมมีโอกาสพบท่านบ้างไม่บ่อยครั้งนักที่โรงพยาบาลสมิติเวช	แต่ที่ได้ 
กลับมาร่วมทำากิจกรรมกับท่านอีก	ก็ตอนที่ท่านทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ 
แหง่ประเทศไทยและผมได้เข้าไปเป็นกรรมการอยูร่ะยะหนึง่	ซึง่ทา่นกย็งัคงให้ความเมตตาตอ่ผมในฐานะคร ู
กับลูกศิษย์เป็นอย่างดียิ่งไม่เส่ือมคลายเหมือนตอนที่อยู่รามาธิบดีด้วยกัน	เร่ืองที่ผมประทับใจท่านมาก
เร่ืองหนึง่	คอื	ผมไดเ้คยเปน็กรรมการเฉพาะกจิพิจารณาเรือ่งรอ้งเรยีนศลัยแพทย์ผา่นทางแพทยสภามายงั 
ราชวทิยาลยัศลัยแพทย์ฯ	อยูบ่อ่ยๆ	การทำางานในสว่นนีก้บัอาจารยท์องด	ีทำาใหผ้มไดเ้หน็คุณสมบัตพิิเศษ
ในตัวทา่น	คือ	ความเปน็ผู้เทีย่งธรรม	มเีหตมุผีล	และมคีวามเมตตากรณุา
เป็นที่ตั้ง	ซึ่งน่ารับเอามาเป็นแบบอย่างยิ่ง	

	 ในช่วงที่ผมดำารงตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	ผมได้เชิญท่านมาเป็นองค์ปาฐก
ในปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 
อาจารย์ได้บรรยายเรื่อง	“เมื่อศัลยแพทย์ถูกร้องเรียน”	ซึ่งผมกล้า
ยนืยันวา่ปาฐกถาคร้ังนีเ้ปน็หนึง่ในปาฐกถา	“เปรม บรีุ”	ทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ
เทา่ทีเ่คยจดัมาอยา่งตอ่เนือ่งทกุปตีัง้แต	่พ.ศ.	2547	จนถงึปจัจบุนั	อาจารย์
ทองดีไดส้บืคน้หาข้อมูล	วเิคราะห	์พร้อมทัง้สอดแทรกประสบการณ์สว่นตวั
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ของทา่นในฐานะทีเ่คยดำาเนนิงานพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนของศลัยแพทยม์าอยา่งยาวนาน	โดยกล่าวถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางการแพทย์	โดยเฉพาะวงการศัลยกรรม	ปัจจัยมูลเหตุแห่งการร้องเรียน	วิธีการป้องกันไม่
ให้ถูกร้องเรียนและถ้าถูกร้องเรียนจะทำาอะไรได้บ้าง	ถึงแม้ท่านจะได้บรรยายเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว	แต่เมื่อ
กลับไปอ่านข้อเขียนของท่านที่ไร	ก็ยังเห็นว่าทันสมัยอยู่เสมอ	ผู้สนใจอาจจะพอหาต้นฉบับได้จากภาควิชา
ศัลยศาสตร์รามาธิบดี	

 อาจารย์ทองดีเป็นศัลยแพทย์ เป็นครูเป็นนักบริหาร เป็นนักคิดนักเขียน เป็นผู้อุทิศตน
ทำางานดา้นต่างๆ ดว้ยความต้ังใจและเสยีสละ ตลอดจนเปน็ผูม้คีวามเมตตากรณุาเปน็ทีย่ิง่ ในฐานะ
ลูกศิษย์	ผมขอกล่าวคารวะครูผู้เป็นที่รักอย่างจริงใจ เนื่องในโอกาสที่อาจารย์จะมีอายุครบ 7 รอบนี้ 
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำานวยอวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและประสบแต่
ความสุขตลอดไป 

	 ด้วยความเคารพจากศิษย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร 
 กรกฎาคม	2563
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	 ผมเข้ามาเป็น	Resident	General	Surgery	 ในปี	พ.ศ.	2517-2519	ที่คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด	ีหลงัจากใช้ทนุแลว้	ตอนนัน้อาจารยท์องด ีชยัพานชิ	กลบัจากต่างประเทศแลว้โดย	 
อาจารย์จินดา	สุวรรณรักษ์	ชวนมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	อาจารย์ทองดีท่านเป็นผู้ดูแล	resident	
ได้ทำาให้การอบรม	resident	ศัลยศาสตร์ที่รามาฯ	มีประสิทธิภาพและมีวินัย	ที่จำาได้แม่นคือ	เรื่องการ
เขียน	follow	up	ใน	progress	note	ของ	resident	และ	operative	note	ในเวชระเบียน	อาจารย์ตรวจ 
เวชระเบียนคนไข้ศัลย์ฯ	ทุกเล่ม	ใช้วิธีต่างๆ	ให้	resident	เขียน	ใครไม่ทำาจะถูกเรียกไปพบอาจารย์	และมี
ผลถึงการ	train	ด้วย	นอกจากนี้	อาจารย์ยังให้	resident	ต้องเข้าร่วม	activity	ตอนเช้าทุกจันทร์	พุธ	ศุกร์	 
ของภาควชิาฯ	ทกุคน	อาจารย์เปน็คนมรีะเบยีบ	ใจเยน็	ความรูอ้าจารยด์	ีขนาดทีอ่าจารย์จนิดา	สวุรรณรกัษ	์ 
ถามบ่อยๆ	ว่า	“May I use your brain?”	อาจารย์ทำาผ่าตัดประณีตและสอนไปด้วย	
	 นอกจากนี้	อาจารย์ทองดียังได้ร่วมมือกับบรรดาคณาจารย์ของภาควิชาศัลยศาสตร์	จัดทำา
วัตถุประสงค์และกระบวนการฝึกอบรมตามหลักสูตรของแพทยสภา	ในปี	พ.ศ.	2515	และเป็นกำาลัง
สำาคัญของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยมาตลอด	ผมเคยไปช่วยอาจารย์ทำาวารสารของ 
ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์ฯ ทีส่ำานกัพมิพข์องอาจารยท์ีส่ขุมุวทิ 49 สองสามครัง้	หลงัจากอาจารยอ์อก
ไปอยู่	รพ.สมิติเวชแล้ว	ก็ได้พบอาจารย์ไม่บ่อย	แต่ก็ยังรำาลึกถึงอาจารย์เสมอ	
 ในโอกาสท่ีอาจารย์จะอายุครบ 7 รอบหรือ 84 ปี ก็ขอกราบอวยพรอาจารย์ด้วยความ
เคารพอย่างสูงให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ

รองศาสตราจารย์ นพ.วิเศษ สุพรรณชาติ

ท่านเป็นผู้ดูแล Resident
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 I would like to pay tribute to Dr. Thongdee Chaipanich. He is one of my mentors 
who inspired me to pursuit my surgical career when I was a medical student and a surgical 
resident at Ramathibodi Hospital 47 years ago. I was lucky to be taught by him. That gave 
me an advantage in surgical knowledge and skills for me to compete with international/US 
surgeons in USA.  

Sincerely, 
Dr. Supoj  Tanchajja
นพ.สุพจน์ ตันชัชชะ

My Inspiration
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	 ครั้งแรกที่พบท่านอาจารย์ทองดีตั้งแต่เป็น	 นศพ.	 อาจารย์มีบุคลิกน่าชื่นชมและน่า 
เกรงขาม	ออกจะเข้มงวดและดุ	แต่อาจารย์สอนวิชายากอย่างศัลยศาสตร์ได้ลึกซึ้งและละเอียดดีมาก	 
จนผมเป็นแพทย์ประจำาบ้านก็เจอของจริง	อาจารย์จะคอยตามตรวจเวชระเบียนดูความสมบูรณ์ 
ของการเขียนประวัติคนไข้	 การติดตามเฝ้าดูอาการเปลี่ยนแปลงคนไข้	ตลอดจนการสั่งการรักษา 
ถ้ามีปัญหาบกพร่องจะถูกเรียกตัวสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว	 จะสะดุ้งทุกครั้งที่โดนเรียกตัว	 แต่ก็ได้ 
ความรู้เป็นอันมาก	เคยผ่าตัดไส้ติ่งและเห็นเริ่มทะลุ	ดูว่าหนองไม่แพร่กระจาย	เลยแอบเย็บปิดแผล	เลย 
โดนเรียกตัวอบรมเป็นพักใหญ่	เข็ดแบบไม่รู้ลืมเลยตลอดชีวิต	

	 ณ	เวลานัน้	ศลัยแพทยเ์ปน็ทีต่อ้งการของโรงพยาบาลเอกชนเปน็อันมากโดยเฉพาะหมอท่ีมคีวาม
รู้ดีและทันสมัยอย่างอาจารย์ทองดี	การที่อาจารย์ดำารงสถานะเป็นอาจารย์แพทย์	ซึ่งค่าตอบแทนเทียบกัน
ไมไ่ดเ้ลยและเปน็เวลานานพอสมควร	อกีทัง้ระหวา่งทีด่ำารงตำาแหนง่อาจารยน์ัน้ไดท้ำางานเกนิความสมบรูณ์
ที่กำาหนดไว้อย่างตั้งใจและเต็มกำาลัง	จึงต้องคารวะอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งและจริงใจ

 ในวาระที่อาจารย์อายุได้บรรลุครบ 7 รอบ 84 ปี ผมจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความสุข 
สมปรารถนาด้วยประการทั้งปวงด้วยเทอญ

ศาสตราจารย์ นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

ผมตื่นเต้นและดี ใจที่พบอาจารย์ทองดี
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	 นพ.พรเทพ	เปรมโยธนิ	อดตีอาจารยใ์นภาควชิาศลัยศาสตร	์รพ.รามาธบิด	ีและอดตีผูอ้ำานวยการ 
ราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทย	ซึง่ผมไดม้โีอกาสเปน็ลกูนอ้งของทา่นตอนทีท่า่นเปน็หัวหนา้แพทย์
ประจำาบา้นทีภ่าควชิาศลัยศาสตร	์รพ.รามาธบิด	ีระหวา่งป	ีพ.ศ.	2518-2521	ทา่นไดก้รุณาโทรศพัทม์าเชญิ
ให้ผมเขียนบทความเกี่ยวกับ	รศ.นพ.ทองดี ชัยพานิช	เนื่องในวาระที่ท่านมีสิริอายุครบ 84 ปี ซึ่งนับ
เป็นเกียรติอย่างยิ่ง	ที่กระผมจะได้มีโอกาสทำาสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	ให้อาจารย์ทองดี	อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของ
ผมและของลูกศิษย์ทุกคน

	 ขออนุญาตเล่าความเป็นมาว่า	ทำาไมผมถึงได้มาเป็นลูกศิษย์	อ.ทองดีได้	เเม้ว่าผมเองจบแพทย์
จากจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยักต็าม	อาจจะเปน็เพราะชะตาชวีติลขิติใหโ้ชคดไีดม้าเปน็ลกูศษิยอ์าจารย์กไ็ด้	
หลังจบแพทยศาสตรบัณฑิต	ผมสมัครไปใช้ทุนที่	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	จ.อุบลราชธานี	สมัครไปทั้งๆ	ที่
ไม่เคยไปจังหวัดอุบลเลยก็ตาม	ระหว่างที่อยู่อุบลได้พบกับ	อ.พรเทพ	เปรมโยธิน	(พ่ีเปาะที่แสนใจดีของ
น้องๆ)	ผมรู้สึกประทับใจในการทำางานของ	อ.พรเทพ	ซึ่งเป็นแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	
คดิในใจวา่ทีท่า่นเกง่และด	ีนอกจากเกง่และดดีว้ยตวัทา่นเองแล้ว	จะตอ้งมอีาจารย์ทีเ่ปน็แบบอยา่งทีดี่ด้วย	
ผมจึงได้ปรึกษาเพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่อุบลด้วยกัน	คือ	นพ.สุเมธ	ฮั่นตระกูล	มาสมัครเป็นแพทย์ประจำาบ้านที่	
รพ.รามาธิบดี	ซึ่งขณะนั้น	พ.ศ.	2518	แพทยสภามีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะสาขาศัลยศาสตร์
ท่ัวไปเท่านั้น	สาขาย่อยอ่ืนๆ	ของศัลยศาสตร์	แพทยสภายังไม่มีการฝึกอบรม	ซึ่งเราทั้งสองคนก็ได้รับ
ความเมตตาจากอาจารย์รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์	 เป็นแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปในปี	2518	ซึ่งมี
ทั้งหมด	6	คน	คือ	นพ.สุเมธ	ฮั่นตระกูล,	นพ.ชิต	เจริญประเสริฐ,	นพ.ชนินท์	วิญญูประดิษฐ์,	นพ.ปรีชา	 
โตวรานนท	์นพ.ปณธิาน	(ตอ่มาขอลาออกไปเรยีนดา้นโสต	ศอ	นาสกิ)	และตวักระผมเอง	เหตผุลทีด่งึดูดให้
กระผมอยากมาเรียนที่ศัลยศาสตร์	รามาธิบดี	ที่สำาคัญคือ	ได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของอาจารย์	3	ท่าน	คือ	
อ.เปรม	บุรี,	อ.จินดา	สุวรรณรักษ์	และ	อ.ทองดี	ชัยพานิช	ฯลฯ	นี่เอง	ที่ดึงดูดให้ผมได้มาเรียนที่รามาธิบดี

         เมื่อเข้ามาอยู่ที่	รพ.รามาธิบดี	เป็น	resident	ศัลย์ปีแรก	เหมือนเด็กบ้านนอกเข้ากรุง	ต้องศึกษาวิธี
การทำางานต่างๆ	เช่น	ต้องตรงต่อเวลา	ปรับตัวจะทำาตัวสบายๆ	ให้เหมือนอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้แล้ว	อ่าน
หนังสอืเตรียมตวัเพือ่ตอบอาจารยท์ีจ่ะถาม	เหมอืนเกง็ขอ้สอบวา่วนันี	้คนไขร้ายนีอ้าจารยจ์ะถามอะไร	งาน	
resident	ศัลยศาสตร์สมัยนั้นหนักมาก	คนน้อย	ทำางานกันไม่กี่คน	เเต่ละชั้นปีมี	2-3	คน	มากสุดก็	6	คน	
รุ่นผมเหลือ	5	คน	เพราะลาออกไป	1	คน	ทุกวันจะ	round	คนไข้	ทำาแผลตอนเช้า	6.00	น.	รออาจารย์มา	
round	7.00	น.	แล้วก็เข้าห้องผ่าตัดหรือออก	OPD	ตอนเย็นหลังเสร็จ	OR	ก็มาดูคนไข้ว่าฟื้นหรือไม่	กลาง
คืนกอ่นนอน	round	อีกหนึง่รอบพรอ้มกบั	resident	คนทีอ่ยู่เวรและนกัศึกษาแพทย	์กไ็ดโ้อกาสสอนนอ้งๆ	
ไปในตวั	การ	round	คนไขก้ลางคนืมขีอ้ด	ีคือถ้าคนไขค้นไหนมปีญัหา	จะไดร้กัษาและแกไ้ขเสยีตัง้แตต่อน
หัวค่ำา	การแก้ไขปัญหาตอนดึกๆ	จะไม่ค่อยสะดวกและแก้ไขได้ยาก	เพราะทุกคนนอนหมดแล้วโดยเฉพาะ

อาจารย์ทองดีที่เคารพรักยิ่ง
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อย่างยิ่งอาจารย์	ถ้าดึกมากก็จะรู้สึกเกรงใจท่าน

	 อนึ่ง	หัวหน้าแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์สมัยก่อนยังได้รับตำาแหน่งอันทรงเกียรติด้วย	ซึ่ง	
resident	สมัยนี้อาจไม่ทราบ	คือ	เป็นผู้อำานวยการนอกเวลาของ	รพ.รามาธิบดีด้วย	ใครจะขอ	ambulance	
ไปรับคนไข้ที่ไหนต้องมาขออนุญาตจากหัวหน้า	resident	ศัลย์	ในฐานะ	ผอ.รพ.	นอกเวลา	(ดูโก้ไม่เบา)	
มีพี่ที่ใจดีของผม	3	ท่านที่ผมไม่มีวันลืม	คือ	พี่เปาะ	(นพ.พรเทพ	เปรมโยธิน)	พี่อ้อ	(ศ.คลินิกเกียรติคุณ	
นพ.เอาชัย	กาญจนพิทักษ์)	และพี่ตี๋	(ผศ.นพ.วิบูลย์	โชติสกุลรัตน์)	มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เสมอ	
	 อาจารย์ที่ควบคุมแพทย์ประจำาบ้านที่ผมจำาได้แม่นที่สุด	คือ	อ.ทองดี	ชัยพานิช	ในความรู้สึกของ
ผม	ท่านเป็นคนที่มีบุคลิกดีมาก	สมาร์ท	สูงโปร่ง	หล่อ	ดูใจดี	(อาจารย์ทุกท่านก็ใจดี)	ในความหล่อและ 
สมาร์ทนั้น	อ.ทองดีจะแฝงไว้ด้วยการเป็นคนที่มีระเบียบมากๆๆ	ใครจะทำาอะไร	เฉไฉ	นอกลู่นอกทาง	ไม่
ได้เด็ดขาด	อาจารย์จะเรียกมาดุว่ากล่าวตักเตือนเสมอๆ
 ความมีระเบียบของ	อ.ทองดี	เวชระเบียนของคนไข้ทุกรายที	่resident	เกี่ยวข้อง	จะต้องเอา
ไปกองไว้ที่โต๊ะ	อ.ทองดี	อาจารย์จะตรวจทุกฉบับ	ทุกจุด	การเขียนประวัติ	ตรวจร่างกาย	operative	note	
ฯลฯ	ถ้าจุดไหนตกหล่น	ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง	โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	(ซึ่งก็คงทราบดีว่าพวกเราอ่อนอยู่
แล้ว)	อาจารย์ก็จะเรียกไปบอกและสอนให้ด้วยความเมตตา	พวกเราก็จำาสำานวนของอาจารย์มาเขียน
 การผ่าตัด อ.ทองดีเป็นครูที่เยี่ยมมาก	ก่อนผ่าตัด	อาจารย์จะซักไซ้ไล่เลียง	resident	ถึง	in-
dications	ในการผ่าตัด	ว่ามีเหตุผลอะไรถึงจะทำาผ่าตัดในรายนั้นๆ	เมื่อถึงขั้นตอนการผ่าตัดอาจารย์จะ
อธิบาย	anatomy	แบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบช้าๆ	ไปเร่ือยๆ	ผมรู้สึกประทับใจวิธีการสอนการผ่าตัดของ
อาจารย์ทองดีมาก	ความประทับใจนี้ได้ติดตัวผมมาและนำามาใช้ปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้	การทำา	collective	
review	ของ	resident	ปี	1	คือ	ตั้งหัวข้อ	ค้นคว้า	นำาเรื่องมาพูดในที่ประชุมของภาควิชาศัลยศาสตร์	ตอน
เช้าวันพุธ	resident	ทุกคนต้องทำาอย่างน้อย	1	ครั้งในรอบปี	คือ	เป็นงานสำาคัญ	จำาได้ว่า	ถ้าใครไม่ทำาหรือ
บกพร่อง	อ.ทองดีจะให้ตก	ไม่สามารถขึ้นไปเรียนต่อในปีต่อไปได้	คงไม่แปลกใจว่า	ทำาไม	อ.ทองดี	ซึ่งเป็น
คนละเอียด	ทำางานเป็นขั้นเป็นตอน	ตรวจตราเอกสารทุกจุดโดยเฉพาะเวชระเบียนของ	resident	ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วว่า	อาจารย์เป็นคนชอบเขียนหนังสือ	เป็นบรรณาธิการวารสารและหนังสือหลายต่อหลายเล่ม	
จนเปน็ทีป่ระจกัษก์บัวงการแพทยท์ัว่ไป	ซึง่ตอ่มาได้มาสัมผสักบัอาจารย์อกีครัง้หนึง่	เมือ่อาจารยไ์ดม้าเปน็
ผู้อำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	โดยมี	อ.พรเทพ	เปรมโยธิน	เป็นผู้ช่วย	โดยที่ผม
เองเป็นนายกสมาคมศลัยแพทยต์กแตง่แหง่ประเทศไทยและประธานคณะอนกุรรมการ	การฝกึอบรมสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งของแพทยสภา	ที่ต้องทำางานร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ที่	อ.ทองดีเป็นผู้อำานวย
การอยู่	การทำางานให้ราชวิทยาลัยฯ	จึงดำาเนินไปอย่างราบรื่นอย่างย่ิง	เพราะผมยังคงนับถือ	อ.ทองดีใน
ฐานะอาจารย์ของผมอยู่เสมอและตลอดเวลา
	 การทีผ่มไดร้บัการสัง่สอน	ฝกึอบรม	จากบรมครูดา้นศลัยศาสตร์ทัว่ไปที	่รพ.รามาธบิด	ีนอกเหนอื
จาก	อ.ทองดี	แล้ว	ขออนุญาตกล่าวถึง	อ.เปรม	บุรี,	อ.จินดา	สุวรรณรักษ์,	อ.สมปอง	รักษาศุข	และ	อ.วิจิตร	 
บุณยะโหตระ
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	 อ.วิวัฒน์	วิสุทธิโกศล,	อ.ประกอบ	ทองผิว,	อ.เติมศักดิ์	นาวีการ	และท่านอ่ืนๆ	อีกมากในภาค
วิชาศัลยศาสตร์รามาธิบดี	ที่มีพระคุณกับผมทั้งสิ้น	ทำาให้ผมมีพื้นฐานทางด้านศัลยศาสตร์	ได้มีโอกาสไป
ศึกษาต่อดา้นศลัยศาสตรต์กแตง่ทัว่ไปและศลัยศาสตร์ตกแตง่แกไ้ขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ
ชนิดรุนแรง	(Plastic	surgery	and	Craniofacial	surgery)	ซึ่งสมัยนั้น	การผ่าตัดเกี่ยวกับ	Craniofacial	
surgery	ที่ยากๆ	ยังไม่ค่อยมีในประเทศไทย	โดยไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาโดย
ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

 กลบัมาทำางานรบัใชป้ระเทศชาติอยูท่ีค่ณะแพทยศาสตร	์รพ.จฬุาลงกรณ	์จนเกษยีณอายรุาชการ
และยังทำางานต่อมาโดยดำารงตำาแหน่งหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะ	รพ.จุฬาลงกรณ์	จนถึงปัจจุบัน	(หลังเกษียณราชการมา	11	ปี	โดยไม่รับค่าตอบแทน)	นับ
เป็นพระคุณอย่างสูงที่	อ.ทองดีและคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาศัลยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	ที่เคยสั่งสอน	
ปลูกฝัง	ทั้งด้านความรู้	คุณธรรม	จริยธรรม	แก่ผมมา	ทำาให้ผมมีวันนี้	จึงขอจดจำาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
 ในศภุวาระดถิอีนัเปน็มงคลที ่รศ.นพ.ทองด ีชยัพานชิ จะมีสิริอายคุรบ 7 รอบ ขออาราธนา
สิง่ศักด์ิสทิธ์ิท้ังหลายในสากลโลก รวมทัง้ผลบญุจากกรรมดทีีอ่าจารยไ์ดส้ะสมมาโดยตลอด จงดล
บันดาลให้อาจารย์ทองดีที่เป็นที่เคารพรักยิ่ง ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ ตลอดไป ด้วยความเคารพรักอย่างสูงและระลึกถึงบุญคุณอาจารย์อยู่เสมอ 
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
ศาสตราจารย์	สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ	รพ.จุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	พ.ศ.	2559-2563
แพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป	ภาควิชาศัลยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	พ.ศ.	2518-2521
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	 ในชีวิตคนเรา	มีเรื่องราวความภาคภูมิใจและเรื่องที่น่าจดจําไม่กี่เรื่อง	สําหรับผมแล้วเป็นเรื่อง
ที่จดจําไว้ตลอดชีวิตคือ	การ Training General Surgery ในภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี

	 การท่ีผมไดเ้ป็นศิษย	์ทา่นอาจารย์ทองด ีชัยพานชิ	ซึง่ในขณะนัน้ทา่นเพิง่จบการศกึษาจาก 
American Board และมาบรรจเุปน็อาจารยป์ระจำาภาควชิาศัลยศาสตร	์ในเวลานัน้ผมไดร้บัการอบรม	
สั่งสอน	ฝึกฝน	ให้เป็นหมอผ่าตัด	จนสามารถสอบผ่านและสามารถทําผ่าตัดได้	ยังรวมไปถึงข้อคิด	คําสอน	
ในการใช้ชีวิต	การดําเนินชีวิตที่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์เพิ่มเติม	เพื่อให้ไปเป็นแพทย์ผ่าตัดที่ดีต่อไป

	 การเป็นแพทยผ์า่ตดัทีดี่นัน้ตอ้งมตีน้แบบ	แบบอย่างทีด่จีากครแูพทย์ท่ีด	ีมวีสิยัทัศน	์ทีไ่ดแ้นะนํา
ศิษย์	อบรม	ฝึกฝนศิษย์	นั่นคือความโชคดีของผมที่ได้รับจากท่านอาจารย์ทองดีทุกเรื่องราว

	 นอกจากการฝึกแพทย์ผ่าตัดท่ีอาจารย์สอนในภาคทฤษฎีและการผ่าตัด	ผมยังเห็นแบบอย่างที่
ดีในเรื่องของการบันทึก	operative	note	ซึ่งอาจารย์จะบันทึกโดยการพิมพ์ดีด	อ่านง่าย	มีความละเอียด	
ชัดเจน	มองเห็นภาพมีลําดับเป็นขั้นตอนชัดเจน	เป็นแบบอย่างมาตรฐานของการเขียนบันทึก	operative	
note	ที่ดีซึ่งมีความสําคัญมาก

	 ในช่วงปีที่	2	ของการฝึกเป็นแพทย์ผ่าตัด	ซึ่งในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาลรามาธิบดีเพิ่งเริ่มก่อตั้ง	
ดังนั้น	จํานวนเตียง	จํานวนผู้ป่วยที่	admit	มีจํานวนน้อย	อาจารย์มีวิสัยทัศน์ให้	resident	ปี	2	ได้มีโอกาส
ไปฝกึเพือ่ทาํผา่ตดัทีโ่รงพยาบาลประจาํภมูภิาค	เนือ่งจากมีจาํนวนคนไขแ้ละจาํนวนเตยีงเยอะมากพอ	เม่ือ
ผมได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและได้ทําผ่าตัด	ในช่วงเวลานั้นและเมื่อผ่านการผ่าตัดครบทุกแผนกตามเกณฑ์
ที่กําหนดแล้ว	ผมก็ได้มีโอกาสไปเพิ่มประสบการณ์การเป็นแพทย์ผ่าตัด	โดยได้มาเป็นแพทย์ผ่าตัดที่โรง
พยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี	ทําให้ผมมี	skill	เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากว่ามีจํานวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การผ่าตัดจาํนวนมาก	เมือ่กลบัมาทีโ่รงพยาบาลรามาธิบด	ีผมตอ้งเขยีนรายงานจาํนวนผูป้ว่ยทีไ่ดท้าํผา่ตัด
ทั้งหมดส่งท่านอาจารย์ทองดี	โดยสาระสําคัญคือ	ได้ทําผ่าตัดอะไร	ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทําการผ่าตัด	
และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทําผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด

	 และมาในช่วงปีที่	3	Chief	residents	3	คน	แบ่งเป็น	Trauma	และ	General	Surgery	ผมมี
โอกาสได้ออกไปฝึกที่ต่างจังหวัด	คือ	ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกครั้ง	ซึ่งส่งผลดีต่อการฝึกเป็น
แพทยผ่์าตดัของผม	เพราะทาํให้ม	ีskill	ในการทาํผา่ตดัมากขึน้	และผมสามารถนาํประสบการณแ์ละทกัษะ
ที่ได้ฝึกฝนผ่าตัดผู้ป่วยจํานวนมากมาใช้ในการทําผ่าตัด	มาจวบจนถึงปัจจุบัน

	 สิง่ทีผ่มสัมผัสได้และไดรั้บจากทา่นอาจารยท์องด	ีนัน่คอืผมไดร้บัความเอน็ด	ูอาจารยใ์หค้วามใกล้

แบบอย่างที่ดีจากครูแพทย์ที่ดี
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ชิดกับ	resident	พาลูกศิษย์ไปเลี้ยงอาหารที่บ้าน	ให้ความเป็นกันเอง	คุ้นเคยกับลูกศิษย์	เป็นความอบอุ่น
ในหมู่	resident	ศัลยกรรม	ในที่สุดแล้วหลังจบ	training	ท่านอาจารย์ทองดียังคงห่วงใยลูกศิษย์	ท่านให้
โอวาท	ท่านสอนพร้อมกับให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตและการทํางานในวิชาชีพศัลยแพทย์

	 สดุทา้ยแล้ว	ผมไมม่คีำากล่าวอะไรอกี นอกจากบอกตวัผมเองว่า ผมโชคดทีีส่ดุทีไ่ด้ครแูพทย์
ที่ดี สอนให้ผมเป็นศัลยแพทย์ที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้

 
เคารพและระลึกถึงท่านอาจารย์เสมอ

นพ.นิลวัฒน์ คุประตกุล
โรงพยาบาลคามิลเลียน	423	ถนนสุขุมวิท	55	(ซอยทองหล่อ)

คลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	
โทร.	0-2185-1444	(อัตโนมัติ)	โทรสาร.	0-2185-1403 
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	 กระผม	นพ.สุเมธ	 ฮ่ันตระกูล	ปัจจุบันทำ�ง�นเป็นกรรมก�รบริห�รดูแลโรงพย�บ�ลในเครือ 
โรงพย�บ�ลร�มคำ�แหง	จังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดลำ�พูน	รวมทั้งหมด	5	โรงพย�บ�ล

	 กระผมจบแพทยศ�สตรบัณฑิตจ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	และไปใช้ทุนต่อที่โรงพย�บ�ล 
สรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	หลังจ�กนั้นมีคว�มคิดที่จะศึกษ�ต่อแพทย์เฉพ�ะท�งด้�น
ศัลยศ�สตร์	จึงตัดสินใจเลือก	 train	ต่อที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี	มห�วิทย�ลัยมหิดล	 เนื่องจ�กเป็น 
โรงพย�บ�ลที่มีคุณภ�พ	และมีระบบง�นที่ดี	

	 และทีน่ัน่เองทำ�ใหก้ระผมไดม้โีอก�สพบกบั นายแพทย์ทองด ีชัยพานชิ เปน็ครัง้แรก	ครัง้นัน้
ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเป็นหัวหน้�	Residency	Training	ของศัลยกรรม	รพ.ร�ม�ธิบดี	ท่�นสอบถ�มกระผม
ว่�ทำ�ไมถึงต้องก�รม�	train	ศัลยแพทย์ที่	รพ.ร�ม�ธิบดี	ทั้งๆ	ที่ได้ผ่�นก�รทำ�ง�นใช้ทุนจ�กสถ�บันที่มี
คณุภ�พอย�่งมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม	่และ	รพ.สรรพสทิธปิระสงค์	ม�แล้ว	กระผมตอบกลับไปว�่	กระผมเหน็
ว่�ที่	รพ.ร�ม�ธิบดี	เป็นโรงพย�บ�ลที่มีศักยภ�พด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล	มีระบบง�นที่ดี	อีกทั้งยังมีแพทย์
ที่มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	และมีชื่อเสียง	เป็นจำ�นวนม�ก	จึงค�ดว่�จะได้รับคว�มรู้ด้�นก�รรักษ�กลับไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตก�รเป็นแพทย์ของกระผมได้เป็นอย่�งดี		ซึ่งกระผมก็ไม่ผิดหวังจริงๆ	เพร�ะหลังจ�ก
ที่กระผมได้ม�	train	ที่	รพ.ร�ม�ธิบดี	กระผมได้รับคว�มรู้ม�กม�ย	โดยเฉพ�ะสิ่งที่จำ�ได้จนถึงปัจจุบัน	คือ	
การลงข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยให้สมบูรณ์ นั่นคือสิ่งที่	นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ย้ำาเป็นอย่าง
มาก จำ�ได้ว่�แพทย์ท่�นใดที่ลงข้อมูลเวชระเบียนไม่สมบูรณ์	จะยังไม่ได้รับค่�ตอบแทน	(เงินเดือน)

	 ด้วยเหตุน้ี	กระผมจึงระลึกเสมอว่�	นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช เป็นผู้ให้โอกาสกระผมใน
ก�รเข้�ศึกษ�ต่อที่สถ�บันที่มีคุณภ�พอย่�ง	รพ.ร�ม�ธิบดี	และผลพลอยได้อีกอย่�งนึงคือ	ทำ�ให้กระผมได้
มีโอก�สพบคู่ครองคนปัจจุบัน	คือ	พญ.พิม	ฮั่นตระกูล	นั่นทำ�ให้ชีวิตกระผมสมบูรณ์แบบ	ทั้งด้�นชีวิตก�ร
ง�นและชีวิตครอบครัว	ม�จนปัจจุบัน

	 ในโอก�สนี้	กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอำานวยพรให้ นายแพทย์ทองดี 
ชัยพานิช มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีอายุยืน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่ม
ไทร ให้พวกเราไปอีกยาวนาน

ด้วยคว�มเค�รพอย่�งสูง

นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล
ศิษย์เก่�แพทย์ร�ม�ธิบดี

มุทิตาจิตแด่ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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	 วันเวลาเดือนจำาไม่ได้แน่นอนว่าอย่างไร	แต่ท่ีแน่นอนคือเป็นปี	พ.ศ.	2520	ผมกำาลังรอที่จะเข้า
รับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำาบ้าน	หน่วยประสาทศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	 
โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวทิยาลยัมหดิล	เปน็ธรรมดาทีจ่ะตอ้งมคีวามรูส้กึตืน่เตน้มาก	เมือ่ถงึเวลาเข้าไป
รบัการสมัภาษณ์มอีาจารย์หลายทา่นน่ังอยูใ่นห้องประชมุของภาควชิาฯ	มอีาจารยท์า่นหนึง่นัง่สงา่อยู่ตรง
กลาง	ทา่นเปน็คนสงู	ขาว	พดูจาฉะฉาน	ถามผมว่า	red	nucleus	กบั	red	tape	คอือะไร	ตา่งกนัอย่างไร	ผม
จำาไม่ไดว้า่ตอบไปอยา่งไร	และกไ็มรู่ว้า่ทำาไมถงึจำาคำาถามนีไ้ดเ้พยีงคำาถามเดยีว	ทีถ่กูถามจากท่านอาจารย์
ทั้งหลายในที่นั้น	น่าจะเป็นอะไรที่สะดุดใจผม	ท่านเป็นศัลยแพทย์ทั่วไป	แต่ทำาไมรู้จัก	red	nucleus	และ	
red	tape	คืออะไร	ความรู้รอบตัวท่านน่าจะมีอย่างกว้างขวาง

	 ภายหลังต่อมาจึงทราบว่า	ท่านอาจารย์ท่านนั้นคือ	อาจารย์ทองดี ชัยพานิช	เมื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำาบ้าน	สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์	ผมก็ได้รู้จักท่านอาจารย์ทองดีมากขึ้น	ท่าน
เป็นคนขยันมาก	ท่านตรวจเวชระเบียนของผู้ป่วยทุกรายที่ผ่านภาควิชาศัลยศาสตร์	ดูว่าการดูแลรักษา 
ผูป่้วยของแพทยป์ระจำาบา้นทำาไดถ้กูต้องสมบูรณม์ากนอ้ยอยา่งไร	มข้ีอบกพร่องจดุไหน	การลงรายละเอยีด
ต่างๆ	ทำาได้ครบถ้วนหรือไม่	ทำามาทุกวัน	ทุกเช้า	ทุกค่ำา	ตลอดนับ	10	ปี	คิดดูสิครับว่าท่านอาจารย์ทองดี	
เป็นแบบอย่างของผม	ในแง่การทำางาน	ที่ท่านอาจารย์มีความมุ่งมั่น	ขยันขันแข็งสม่ำาเสมอ	ไม่เสื่อมคลาย
ไม่ว่าจะนานมากสักแค่ไหน	ในห้องประชุมวิชาการ	ท่านอาจารย์ทองดีถามรายละเอียดของผู้ป่วยได้อย่าง
แม่นยำา	ดูน่าเกรงขาม	แฝงด้วยความเมตตา	ท่านรู้จักแพทย์ประจำาบ้านทุกคนไม่ว่าจะอยู่หน่วยไหน 
และมักจะเรียกไปพบปะพูดคุย ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการทำางานของแพทย์ประจำาบ้าน และ
สอนวิธีการเรียนรู้

	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	ชื่ออาจารย์ทองดี ชัยพานิช ผมจดจำาไว้เสมอ	ขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปักคุ้มครองท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช 
ตลอดนานเท่านานเทอญ

ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์
อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งแรกที่พบอาจารย์ทองดี
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  ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับอาจารย์ทองดเีพียงช่วงสั้นๆ ที่จำาได้คือ ครั้งแรกตอนเป็นนักศึกษา
แพทย์ ปี 5 และผ่าน rotation ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้เรียนข้างเตียงผู้ป่วย (round) กับอาจารย์เป็นครั้ง
แรก ผู้ป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ  อาจารย์ได้เปลี่ยนมุมมองของผมและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการเป็นศัลยแพทย์
ที่เราคิดว่า เป็นแพทย์ที่ทำาการผ่าตัดผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคโดยไม่ต้องมีความรู้อะไรอ่ืนมากกว่านั้น เราได ้
เรยีนรูว้า่ ศลัยแพทยท์ีดี่ต้องมคีวามรูแ้พทยศาสตร์ในสาขาพืน้ฐาน เชน่ Anatomy, Physiology, Pathophysi-
ology เปน็อย่างด ีถา้เราจะรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลการรกัษาทีด่ ี อาจารยไ์ด้แสดงใหเ้ราตระหนกัถงึหลกัการ
นีค้รัง้แลว้ครัง้เลา่ ไมว่า่จะเปน็การเรยีนโดยการบรรยาย การสอนขา้งเตียง ในขณะผา่ตัดผู้ปว่ยใน 
ห้องผ่าตัด และในการประชุมทางวิชาการ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราหลายคนได้ต้ัง
ปณิธานที่จะเรียนต่อเป็นศัลยแพทย์เมื่อเราจบการศึกษาแพทยศาสตร์แล้ว

 อีกเหตุการณ์ที่ทำาให้ผมได้รู้จักอาจารย์ทองดี ในอีกแง่มุมหนึ่งคือ ได้มีโอกาสอยู่ในกลุ่มทำา
หนงัสือพมิพ์รายวนัเม่ือต้องมีการประชุม American College of Surgeons ในประเทศไทย ทกุเยน็
ในชว่งทีม่กีารประชุมตลอดสปัดาห ์เราตอ้งเตรยีมบทความทีจ่ะลงหนงัสือสำาหรบัแจกแกผู่เ้ขา้รว่มประชุมใน
วันรุ่งขึ้น เราไปอยู่ที่โรงพิมพ์กรุงเทพเวชสาร  เพื่อตรวจปรู๊ฟหนังสือพิมพ์ ทั้งเนื้อหา การใช้ภาษา 
และคำาสะกด อาจารยเ์ปน็คนทีล่ะเอยีดมากและไมย่อมใหเ้กดิการผดิพลาดเลยแมแ้ตน่อ้ย  เกอืบทกุ
เยน็เราจะอยูก่นัจนดึกจนกวา่ทีร่ายงานแตล่ะฉบับจะขึน้สูแ่ทน่พิมพ์ ความละเอยีด และความมีมาตรฐาน
สงูของอาจารย ์เป็นทีป่ระจกัษแ์กพ่วกเราในหนงัสอืทกุเลม่ทีจ่ดัพมิพโ์ดยสำานักพมิพก์รงุเทพเวชสาร

                 ด้วยความเคารพ

รองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

แด่... อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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 กระผมขอเล่าความประทับใจที่ได้เป็นลูกศิษย์และได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำาบ้าน
ศัลยศาสตร์ทั่วไปในปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 จากท่านอาจารย์ 

 ผมเป็นแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปรุ่นที่ 11 (โดยมีอาจารย์เอาชัย กาญจนพิทักษ์ เป็น
แพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปรุ่นที่ 1)

 อาจารย์ทองดี เป็นศัลยแพทย์ที่มีความรู้ทางด้าน Basic Science ลึกซึ้งมาก และท่าน
สามารถนำาความรู้นั้นมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมได้เป็นอย่างดี ผมสังเกตว่า เวลาที่อาจารย์
ได้รบัปรกึษาคนไขจ้ากหอผูป้ว่ยอายรุกรรม จะมแีพทยป์ระจำาบา้นอายุรศาสตรม์าตาม round กบั
อาจารย์จำานวนมาก และอาจารย์สามารถอธิบายและตอบคำาถามต่างๆ ในทุกแง่ทุกมุมได้อย่างด ี
จนเป็นที่พอใจของแพทย์ประจำาบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจำาบ้านอายุรศาสตร์จึงให้ความเคารพนับถือ
อาจารย์ทองดีเป็นอย่างมาก 

 ผมมาทราบในภายหลังว่า ท่านอาจารย์เป็น Research Fellow อยู่ที่ Peter Ben Brigham 
Harvard Medical School อยู่ 4 ปี และได้รับคำาเชิญจาก Professor Francis D. Moore หัวหน้าภาค
วิชาศัลยศาสตร์ในขณะนั้น ให้บรรจุเป็น staff อยู่ที่นั่นต่อ แต่ท่านตัดสินใจกลับมาประเทศไทยตามคำา
ชักชวนของอาจารย์จินดา สุวรรณรักษ์ ให้มาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 การฝกึอบรมแพทยป์ระจำาบา้นศลัยศาสตรท์ีร่ามาธิบดใีนระยะแรกยงัไม่เปน็ระบบทีด่ ีทา่นอาจารย์
เปรม บุรี ในฐานะหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และอาจารย์จินดา สุวรรณรักษ์ จึงมอบหมายให้อาจารย ์
ทองดทีำาหลกัสตูรการฝกึอบรมแพทยป์ระจำาบา้นศลัยศาสตร ์ซึง่อาจารยไ์ดท้ำาหลกัสตูรการฝกึอบรมแพทย์
ประจำาบ้านศัลยศาสตร์โดยประยุกต์จากหลักสูตรที่ Harvard Medical School มาใช้ที่รามาธิบดี 

 แพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์รามาธิบดีที่จะจบการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีความรู้เป็นอย่างดี (Knowledgeable)

 2. มีทักษะในการผ่าตัดเป็นอย่างดี (Good Surgical Skill)

 3. มีความเป็นผู้นำา (Leadership)

 ซึ่งทำาให้การฝึกอบรมที่ศัลยศาสตร์รามาธิบดีเป็นไปอย่างเข้มข้น และทำาให้แพทย์ประจำาบ้าน
ศัลยศาสตร์รามาธิบดีรุ่นแรกๆ สอบวุฒิบัตรได้คะแนนดีและได้ที่ 1 หลายต่อหลายท่าน 

 ในขณะทีผ่มทำาหนา้ทีห่วัหนา้ภาควิชาศลัยศาสตร์ จงึไดน้ำาหลักการของอาจารยท์องดมีาเผยแพร่

“ในโอกาสที่ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช 
อายุครบ 84 ปี”
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ใหอ้าจารยแ์ละแพทย์ประจำาบา้นไดท้ราบอกีคร้ังหนึง่ เพือ่ให้เขา้ใจถึงจดุหมายในการฝึกอบรมแพทย์ประจำา
บ้านที่ตรงกัน เพราะเห็นว่าเป็นหลักการที่ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ 

 นอกจากท่านอาจารย์ทองดีจะมีความรู้ดีและทำาผ่าตัดได้ยอดเยี่ยมแล้ว ท่านยังเป็นผู้มี
จริยธรรมทางการแพทย์อย่างสูง ท่านจึงเป็นครูแพทย์ที่ประเสริฐย่ิงและเป็นตัวอย่างศัลยแพทย์ที่
ดีให้ลูกศิษย์ทุกรุ่นได้ยึดถือและปฏิบัติตามต่อๆ ไป 

 ผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดคุ้มครองให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพดี มี
ความสุข เป็นปูชนียบุคคลของภาควิชาศัลยศาสตร์รามาธิบดีตลอดไป

นพ.สาธิต กรเณศ
ศิษย์ศัลยศาสตร์รามาธิบดีรุ่นที่ 11
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 ผู้เป็น ....

  ครูแพทย์ ในดวงใจ

  ศัลยแพทย์ ในดวงใจ

  ผู้ริเริ่ม ผู้บริหาร ผู้อำานวยการ นักพัฒนา และที่ปรึิกษา ในดวงใจ

ครูแพทย์ในดวงใจ

	 กลางดึกคืนวันหนึ่งเมื่อ	40	ปีที่แล้ว	ณ	ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี	หัวหน้าแพทย์ประจำา
บ้านศัลยศาสตร์กำาลังดูแลคุมการผ่าตัดไส้ติ่งของแพทย์ฝึกหัด	ซึ่งไม่ใช่เป็นเร่ืองง่ายสำาหรับศัลยแพทย์มือ
ใหม	่หวัหนา้แพทยป์ระจำาบา้นต้องพร่ำาสอนอยา่งหนกัจนศลัยแพทยม์อืใหมม่อืไม้สัน่เปน็พัลวนั	และแลว้ทัง้
หอ้งผ่าตดัก็เงยีบกริบ	เม่ือปรากฏภาพของอาจารย์ศลัยแพทยร์ปูรา่งสงูใหญเ่ดินเขา้มาอยา่งไม่มใีครคาดคดิ	 
“มาเดีย๋วผมสอนหมอเคา้ผา่ตดัเอง” จากนัน้อาจารย์ทองด ีชยัพานิช	ไดส้อนแพทย์ผูน้ัน้ผา่ตดัทลีะ
ขัน้ตอน	พร้อมอธบิายเหตุผลประกอบอย่างนุม่นวล	เหตุการณผ์า่นไปดว้ยดี	การผา่ตดัเปน็ไปโดยเรยีบรอ้ย		
ผู้ป่วยฟื้นตัวดี	กลับบ้านได้ในเร็ววัน	ที่สำาคัญเหตุการณ์คืนนั้น	ได้สร้างความประทับใจให้กับแพทย์ฝึกหัด
ผู้นั้น	ในภาพลักษณ์ของศัลยแพทย์ท่ีดีและครูแพทย์ที่ดี	 ใจดี	ตั้งใจสอน	สร้างความประทับใจตรึงตราไป
ชั่วชีวิต		ถึงแม้ต่อมา	แพทย์ฝึกหัดผู้นั้นไม่ได้เป็นศัลยแพทย์	แต่ก็ได้มีโอกาสทำางานใกล้ชิดกับศัลยแพทย์
ตลอดมา	จนได้เป็นศาสตราจารย์แห่งวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี		หมอคนนั้น
คือ	แพทย์หญิงศิริวรรณ	จิรสิริธรรม	วิสัญญีแพทย์คู่ใจและภรรยาคู่ชีวิตของผม

	 ผมเปน็นกัเรยีนแพทยท์ีม่โีอกาสไดเ้รยีนกบัอาจารยท์องด	ีชัยพานชิ	ซึง่สร้างความประทบัใจใหผ้ม
และนักเรียนแพทย์ร่วมกลุ่ม	ร่วมชั้น	ว่าศัลยแพทย์ไม่ใช่มีแต่จะเคร่งเครียด	ดุ	ดุ	และ	ผ่า	ผ่า	แต่ศัลยแพทย์
ต้องเต็มเปี่ยมด้วยความรู้	ฝีมือ	ความมั่นใจ	มีความเมตตา	และสง่างาม	ดังเช่นอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	ถึง
แม้ผมเปน็แคน่กัเรยีนแพทย	์	อาจารยท์องด	ีชยัพานชิ	ไดส้อนผมถงึกายวภิาคของผนงัหนา้ทอ้งในการเกดิ
ภาวะไสเ้ลือ่น	ได้สอนผมถงึกายวภิาคของหลอดเลอืดแดง	หลอดเลอืดดำาของอวยัวะในชอ่งทอ้ง	ไดส้อนผม
ถงึกายวภิาคของแนวการลงมดีผา่ตดัวา่จะผา่นชัน้ไหนของรา่งกาย	จะโดนเสน้ประสาทเสน้ไหนใตผ้วิหนงั	
ตลอดจนผลที่ตามมา	ทำาให้ผมระลึกถึงอาจารย์เสมอทุกครั้งที่ผมลงมีดผ่าตัดในคนไข้ทุกราย	ตราบเท่าทุก
วันนี้	

		 ช่วงชีวิตที่ผมเป็นแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ถึงแม้ตอนนั้นผมไม่ได้มี
ความรู้พอทีจ่ะเขา้ใจถงึหลกัการและเหตผุลในการผา่ตดัทีซ่บัซอ้นของอาจารย	์แตก่พ็ลอยตืน่เตน้เมือ่ได้ยิน

อาจารย์ทองดี ชัยพานิช
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อาจารย์อธิบายถึงเหตุผล	หลักการ	และเป้าหมายของการผ่าตัดที่ซับซ้อนในช่วงเวลานั้น	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการผ่าตัดเคลื่อนย้ายหลอดเลือดดำาในช่องท้องเพ่ือรักษาภาวะหลอดเลือดดำาที่โป่งพองในหลอดอาหาร																				
(esophageal	varices)	อันเกิดจากภาวะตับแข็ง	พวกเราตื่นเต้นไปกับชื่อกระบวนการผ่าตัด	เช่น	Warren	
shunt,	Drapanas	shunt	และ	Inokuchi	shunt	การผา่ตดัเหล่านีผ้มยังนำามาใช้ผา่ตดัรกัษาช่วยชีวติผูป้ว่ย
ตอ่มาอกีหลายสิบปี	นอกจากนัน้	ความประทบัใจในช่วงนัน้ไดบ้ม่เพาะนสัิยการเปน็ศลัยแพทย์ทีมี่เหตผุล	มี
หลักการ	และการวางแผนที่ดี	จนถึงความพิถีพิถันของการผ่าตัดให้ผมจนถึงทุกวันนี้

ศัลยแพทย์ในดวงใจ

 อาจารยท์องด ีชยัพานชิ เปน็ศลัยแพทยใ์นดวงใจ เปน็แบบอยา่งของผม	ตลอดการประกอบ	
วิชาชีพศัลยแพทย์ของผม	อาจารย์เป็นศัลยแพทย์ที่รู้แจ้งและเข้าใจกายวิภาคของร่างกายมนุษย์อย่าง
ละเอียดและถูกต้อง	อาจารย์เป็นศัลยแพทย์ที่เข้าใจในกลไกการเกิดโรคไม่เฉพาะแต่กายวิภาคที่ผิดปกติ	
แต่ยังรวมถึงต้นกำาเนิดของโรคและความผิดปกติ	ตลอดจนสรีรวิทยาที่เกิดจากความผิดปกตินั้นๆ	ซึ่งนำา
มาสู่แนวความคิดในการแก้ไขการรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงแนวทางการผ่าตัดแก้ไข
สิง่ผดิปกติทีเ่กดิจากโรคนัน้ๆ	เปน็ข้ันเปน็ตอน	มแีผนการผา่ตดัรักษาลว่งหน้าเปน็แผนหนึง่	แผนสอง	แผน
สาม	และแผนสี่	อย่างรอบคอบ

	 เม่ือสมยัผมเปน็แพทยป์ระจำาบา้น	ผมพยายามหาโอกาสเขา้ชว่ยอาจารย์ผา่ตัด	ซึง่มอียูไ่มบ่อ่ยครัง้
นัก	เพราะผมเป็นแพทย์ประจำาบ้านปี	1	เท่านั้น	ทุกครั้งที่ผมเข้าช่วยอาจารย์	ผมจะแลเห็นถึงความงามใน
ร่างกายของมนษุย	์ความผดิปกติทีท่ำาใหเ้กดิโรค		ความงามของการผา่ตดัแกไ้ขสิง่ผดิปกต	ิและความสำาเรจ็
ทีเ่กดิจากการผา่ตดั		ความสมบรูณข์องการผา่ตดัของอาจารยท์องด	ีชัยพานชิ	เปน็แบบอย่างทีผ่มนำามาใช้
ในการประกอบวชิาชพีศลัยแพทยท์ีด่	ีและพยายามถา่ยทอดสูศ่ลัยแพทยรุ่์นตอ่ๆ	ไป	เพือ่รกัษาภาพลกัษณ์
ที่ดีของอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	ในรูปแบบศัลยแพทย์ที่ดีตลอดไป

ผู้ริเริ่ม ผู้บริหาร ผู้อำานวยการ นักพัฒนา และที่ปรึกษาในดวงใจ

	 อาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	เป็นแพทย์ที่ได้มีโอกาสผ่านการศึกษาด้านการปลูกถ่ายไต	จากสถาบัน
ที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตักศิลาของการปลูกถ่ายไตของโลก	นั่นคือ	Peter	Brent	Brigham	Hospital	
(ปัจจุบันคือ	Brigham	and	Women’s	Hospital,	Boston	USA)		ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่คณะแพทย์
สามารถปลูกถ่ายไตได้ประสบความสำาเร็จเป็นคร้ังแรกในโลก	ดังนั้น	อาจารย์จึงมีความรู้	ความเข้าใจ	
และความประทับใจมุ่งมั่นในเรื่องการปลูกถ่ายไต		(Kidney	Transplant)	ด้วยประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้	
อาจารย์ได้พยายามสร้างเสริมกิจกรรมการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าประเทศ
ในสากลโลก	อาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	และอาจารย์พรเทพ	เปรมโยธิน	ได้เชิญผู้ที่มีความสนใจ	มีความ
รู้	 มีความมุ่งมั่น	ในการปลูกถ่ายไตมาร่วมประชุมที่	 รพ.	รามาธิบดี	จัดตั้งเป็นชมรมปลูกถ่ายอวัยวะ
แห่งประเทศไทย	โดยมีอาจารย์ทองดี ชัยพานิช เป็นประธานชมรมฯ คนแรก	และอาจารย์พรเทพ	 
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เปรมโยธิน	เป็นเลขาธิการชมรมฯ	ซึ่งชมรมปลูกถ่ายอวัยวะฯ	ได้เจริญก้าวหน้า ต่อมาจนเป็น	สมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิงยวดในการผลักดันให้แพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	มาร่วมกันรักษาคนไข้ด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ	ทั้งไต	ตับ	หัวใจ	ตับอ่อน	และ
ปอด	จนประสบความสำาเร็จ	สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำานวนมากในประเทศไทยสำาเร็จตราบเท่าทุกวัน
นี้	ทั้งหมดนี้เกิดจากการริเริ่มของอาจารย์ทองดี ชัยพานิช

	 เมื่อผมมีโอกาสได้ทำางานในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งตรงกับช่วงที่อาจารย์
ทองดี ชัยพานิช ได้รับหน้าท่ีเป็นผู้อำานวยการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	อาจารย์ทองดี	 
ได้วางรากฐานการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารประจำา ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานที่เรียบร้อย
ชัดเจน สร้างความก้าวหน้าให้องค์กรวิชาชีพน้ี ทำาให้ฝ่ายบริหารองค์กรซึ่งได้แก่ประธาน 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ และคณะกรรมการ สามารถดำาเนินกิจกรรมเพ่ือมวลหมู่สมาชิก
ศัลยแพทย์ให้ได้รับประโยชน์ในวิชาชีพอย่างราบรื่น 

	 	 เมื่อผมได้มีโอกาสจัดงานประชุมวิชาการ	ทั้งในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศหลาย
คร้ัง		อาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	จะให้เกียรติเป็นกรรมการหรือกรรมการที่ปรึกษาเสมอ	การประชุม
เหล่านี้	 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมวิชาการของศัลยแพทย์ท่ัวไป ศัลยแพทย์หลอดเลือด	หรือการ
ประชุมวิชาการเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ อาจารย์ทองดีจะเป็นเสาหลักในการให้คำาปรึกษาชี้แนะ ซึ่ง
ยังความสำาเร็จอย่างสูงในการประชุมทุกคร้ัง	 ในการประชุมที่สำาคัญนั้น	นอกจากอาจารย์ทองดีจะให้ 
คำาแนะนำาปรกึษาแลว้ ยงัชว่ยงานดา้นเอกสารโดยเฉพาะการจัดพิมพ์หนังสอืประกอบการประชุม 
บทคัดย่อ	หรือแม้แต่หนังสือรวบรวมบทความที่นำาเสนอในงานประชุม	 เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
วารสารระดับนานาชาติ	ถึงแม้เป็นถึงระดับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ	อาจารย์ทองดี ชัยพานิช 
กย็งัลงแรงมาชว่ยคณะกรรมการพิสจูน์อักษรสิง่พิมพ์ จัดทำาดัชนีจนดึกดืน่ สร้างขวัญ กำาลังใจ และ
ความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

 ผลงานของอาจารย์ทองดี ชัยพานิช ที่มีต่อวงการศัลยแพทย์ประเทศไทย ต่อวงการ 
ปลูกถ่ายอวัยวะประเทศไทย ต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อบรรดา 
ลูกศิษย์ ต่อผู้เจ็บป่วย ต่อผมและครอบครัว นับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เหลือคณานับ เป็นบุญกุศล 
ทีจ่ะชว่ยคุม้ครองให้อาจารย์ทองดี ชยัพานชิ มคีวามสขุ ตราบนานเทา่นาน เปน็เสาหลกัศลัยแพทย์
ให้พวกเราได้เคารพนับถือตลอดไป 

                                                

                                                             ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. โสภณ จิรสิริธรรม
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 ดิฉัน พลเรือตรีหญิง ดารา บุรสิกพงศ์ เป็นศิษย์แพทย์รามาฯ รุ่นที่ 7 หลังจากเรียนจบแล้วก็ไปรับ

ราชการเป็นแพทย์ของกรมแพทย์ทหารเรือมาโดยตลอดจนเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์โรง

พยาบาลรามาธิบด ีเป็นโรงเรียนแพทยท์ีด่ฉินัเลอืกมาเรยีนในสมยันัน้ เปน็คณะแพทยศาสตรท์ีท่นัสมยัทีสุ่ด 

มอีาจารยแ์พทยร์ุน่หนุม่รุน่สาวทีส่ำาเรจ็การศึกษาในระดบัแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศทุกสาขา มกีาร

เรียนการสอนที่ทันสมัย อาจารย์แพทย์ทุกท่านให้นักศึกษาแพทย์มีอิสระในการคิดและมีเสรีภาพในการ

แสดงออก “สอนให้รู้จักคิด สอนให้รู้จักค้นหาความรู้ และเรียนรู้ไปตลอดชีวิต” 

 หนึ่งในทีมอาจารย์แพทย์ท่านเหล่านั้นที่ดิฉันไม่เคยลืมคือ อาจารย์ ทองดี ชัยพานิช อาจารย์ 

ผูม้รีอยยิม้ ใจด ีและเมตตาอยูเ่สมอ ดฉินัมเีพ่ือนทีโ่ชคด ีไดเ้ปน็ลูกศษิย์ทีท่า่นอาจารย์รับเปน็ preceptor 

ให้สองคน เมื่อครั้งที่พวกเราเป็นนักศึกษาปี 5 ปี 6 ทางคณะฯ จัดให้มีอาจารย์ preceptor หนึ่งท่านต่อ

นักศึกษา 2 คน เพื่อนทั้งสองคนได้กล่าวขานถึงอาจารย์อย่างชื่นชมมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

 เรื่องราวเหล่านี้สมควรได้บอกเล่าสู่กัน จึงขอนำามาบันทึกไว้ ณ ที่นี้

พลเรือตรีหญิง พญ.ดารา บุรสิกพงศ์

แด่... อาจารย์ทองดี ชัยพานิช
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	 ผมเรยีนหนงัสอืทีม่หาวทิยาลยัมหดิลเปน็เวลา	6	ป	ีกไ็มค่อ่ยไดรู้จ้กัหรอืพดูคยุกบัอาจารย	์เปน็การ
สว่นตัว	เนือ่งจากนกัศกึษาคงเยอะ	และผมเปน็คนไมถ่นดัทีจ่ะสงัคมหรือพดูคุยกบัใคร	รูแ้คว่า่มหีนา้ทีเ่รยีน
และก็สอบให้ผ่าน	จบไปทำางานใช้ทุน	

	 ปี	 1	ปี	2	นอกจากอาจารย์ที่คุมแล็บเคมี	 ชีวะ	และฟิสิกส์แล้ว	แทบไม่เคยคุยกันกับอาจารย์ 
เป็นการส่วนตัวเลย	ต่อมาอยู่พีอาร์	3	พีอาร์	4	นอกจากอาจารย์ที่คุมแล็บแล้ว	ก็แทบไม่ได้คุยกับใคร
อีกเช่นกัน	ข้ามฟากมาเรียนที่โรงพยาบาลรามาฯ	ในปี	5	และปี	6	ก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเช่นกัน	ยกเว้น	
อาจารย์	ถนอมศรี	ศรีชัยกุล	ที่ให้นักเรียนไปเรียนที่ห้องแล็บ	HEMATO	ของอาจารย์	เคยเข้าพบอาจารย์	
สองครั้งในชีวิตนักศึกษาแพทย์	 ครั้งแรกก็ไปขอพบอาจารย์จิรพรรณ	มัธยมจันทร์	ขออนุญาตสร้างสนาม 
บาสหน้าหอ	และขอพบอาจารย์ประดน	จาติกวนิช	ที่คณะวิทยาศาสตร์	 เพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	ของบสร้างสนามบาส	อาจารย์ให้มา	1	หมื่น	ผมต้องหาเองอีก	5	หมื่น

	 ผมโชคดีที่หน่วยศึกษาศาสตร์จัดให้อาจารย์	1	คนดูแลนักศึกษา	2	คน	เรียก	preceptor	ผมกับ
สุพรรณ	ีไดอ้าจารย์ทองดีเป็นคนดูแล	ผมไม่ได้เคยให้ความสำาคัญเรื่องนี้เลย	เพราะชีวิต	นศพ.	ผมคิด
เพียงแค่ว่าเขาก็ให้อิสระเสรี	ทำาอะไรก็ได้	สอบให้ผ่านจบไปทำางาน	อย่าก่อเร่ืองก็โอเค	(ความคิดผมมีแค่
นั้นตอนเรียนมหาวิทยาลัย)	ผมว่าความสัมพันธ์ของ	นศพ.	กับอาจารย์	ยังไม่ใกล้ชิดแบบแพทย์ฝึกหัดและ
แพทย์ประจำาบ้าน	แทบไม่ได้คุยกับอาจารย์เป็นส่วนตัว	

	 อาจารยท์องดจีะเรยีกไปพบทกุสปัดาห	์ผมกไ็ปแบบงัน้ๆ	ไมไ่ดคิ้ดอะไร	พก	synopsis	of	surgery	
ติดมอืไปดว้ย	อา่นรบีๆ	กะไวเ้ผือ่อาจารยถ์ามอะไรจะไดต้อบได	้ผมคิดประสา	นศพ.	ความคิดเดก็ๆ	แตเ่หลอื
เชื่อ	อาจารย์ไม่เคยถามเรื่องวิชาการเลย	อาจารย์คงรู้ว่า	นศพ.	ถามอะไรไปก็ไม่รู้มากหรอก	แต่ผมไม่รู้ว่า
อาจารย์เรียกไปคุยเพื่อปลูกฝังวิธีเรียนแพทย์เพ่ือออกไปเป็นแพทย์ทีดี	 แต่ผมก็ไม่เข้าใจ	อาจารย์สอนว่า
เรียนแพทย์ไมต่อ้งเรยีนมาก	เรารบัคนไขอ้ะไรทีร่บัไวด้แูล	ใหอ้า่นหนงัสอืทำาความเขา้ใจใหเ้ตม็ที	่เชน่	ถา้รับ
คนไขไ้ทรอยด	์กอ่็านตัง้แต่	anatomy,	embryology,	physiology,	pharmacology,	pathology,	surgery,	
medicine,	histology	ของไทรอยด์	เอาให้ละเอียดจะได้จำาได้	คนไข้ที่เราไม่ได้ดูก็ไม่จำาเป็น	อ่านไปก็จะจำา
ไมไ่ด	้แตค่นทีเ่รารบัไวด้แูลตอ้งอา่นใหล้ะเอยีด	หนงัสอืเล่มเล็กๆ	แบบทีห่มอถอือยูไ่ม่ไดป้ระโยชนห์รอก	อ่าน
เล่มโตๆ	และแนะนำาให้อ่าน	Case	Records	of	the	Massachusetts	General	Hospital	จะได้เก่ง	ผมก็
ฟงัหซูา้ยทะลหุขูวา	ลกัไกอ่า่นหนงัสอืเลม่เล็กๆ	ตอบอาจารย์ตอนราวนดว์อรด์ไดก้พ็อใจ	ไมไ่ดคิ้ดอะไร	จบ
ไปเป็นแพทย์อยู่	รพจ.	ขอนแก่นวันแรกรับคนไข้	gut	obstruction	เขียน	order	แล้วนึกยังไงไม่รู้เอาตำารา
เล่มโตๆ	มาดู	เพราะรู้สึกว่าที่ผ่านๆ	มาก็รู้แค่พอสอบได้	แต่ตอนนี้ต้องรับผิดชอบคนไข้	ตอนนั้นนึกถึงคำา

เรื่องเล่าจาก นพ.เทพ เวชวิสิฐ

แด่อาจารย์ทองดี ชัยพานิช
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พูดอาจารย์ได้	พออ่านหนังสือเสร็จเหงื่อแตก	วิ่งกลับ	ward	ไปเขียน	order	เพิ่มอีกหลายอย่าง	เดิมสั่งแค่	
NPO	ใส่	NG	tube	record	vital	signs	ทุก	4	ชั่วโมง	ที่สั่งเพิ่มก็มีตั้งแต่เจาะ	CBC	electrolyte	BUN,	
CR	record	I/O	หลังจากเคสนี้	ผมเริ่มรู้ตัวว่าที่ผ่านมาแค่ตอบข้อสอบถูก	แต่รักษาคนไข้ไม่ได้	ต้องอ่าน
หนังสือทุกคร้ังที่รับคนไข้โรคใหม่ที่ไม่เคยรักษา	จึงพยายามอ่านหนังสือเล่มโตแบบอาจารย์ว่า	แต่	Case	
Records	of	the	Massachusetts	General	Hospital	ก็ยังไม่ได้อ่านบ่อยๆ	ตามที่อาจารย์แนะนำาเพราะ	
มันอ่านยากจริงๆ

	 ต่อมาในการประกอบอาชีพแพทย์	ผมได้ยึดหลักท่ีอาจารย์สอนหลังจากเคยเจอกันไม่กี่คร้ังเป็น
หลักในการประกอบอาชีพ	ซึ่งก็พบว่าใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ในการรักษาคนไข้ในชีวิตการทำางาน	
นั่นเป็นหลักที่อาจารย์ได้วางไว้ให้ผม	ผมเคยตอบ	resident	รุ่นพี่ที่ถามผมว่าเรื่องนี้ทำาไมเทพรู	้ผมก็บอก
มันอยู่ในหนังสือ	พี่ไม่อ่านเอง	พร้อมกับเปิดตำาราให้พี่ดู	จนรุ่นพี่คนนี้พูดกับผมในปี	พ.ศ.	2558	คดีเมือง
เลย	(ฎีกาที่	12489/2558)	ว่า	“ผมว่าเทพพูดอะไรต้องมีตำารามากาง ผมรับรอง ที่ผ่านมาผมไม่เคย
เห็นเทพพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐาน”	ผมติดนิสัยอ่านหนังสือเล่มโตๆ	เมื่อผมรับคนไข้ใหม่	ตามที่อาจารย์
ทองดีได้สอนมาในการเจอกันแค่ไม่กี่ครั้ง	แม้ผมจะรู้สึกสำานึกในบุญคุณที่อาจารย์มีต่อผมในการสั่งสอนให้
ผมเปน็หมอทีด่	ีแตผ่มกค็ดิวา่อาจารยท์า่นอ่ืนๆ	กค็งเปน็แบบเดยีวกนั	เพียงแตผ่มไมไ่ดเ้จอกนัเปน็การสว่น
ตัว	ผมเจออาจารย์ทองดีไม่กี่ครั้ง	แต่ผมได้หลักในการประกอบอาชีพหมอที่ดีมาตลอด	ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่ง
สำาคัญมากกว่ารายละเอียดโรคต่าง	ซึ่งอาจารย์ไม่เคยถามผมเลย	เพราะอาจารย์ไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำาคัญ	
สิ่งที่อาจารย์ต้องการ	คือ	ปลูกฝังหลักที่ดีให้ผมเอาไปทำาจนเป็นนิสัยเพื่อเป็นหมอที่ดี	ดังนั้น	สิ่งที่ผมสำานึก
ตลอดมาหลังเรียนจบ	คือ	พยายามเป็นหมอที่ดี	 เพื่อทดแทนพระคุณของอาจารย์และสถาบันที่ให้การสั่ง
สอนผมมาตลอด	6	ปีที่เป็น	นศพ.	

	 ผมว่า	สิ่งที่อาจารย์ทุกท่านอยากให้เป็นก็คือออกไปเป็นหมอที่ดีรับใช้สังคม

นพ.เทพ เวชวิสิฐ
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    คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร

	 ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เก่ารามาฯ	รุ่น	7	ชีวิตช่วงเป็นนักศึกษาแพทย์	มีเรื่องเครียดมากมาย	ทั้งที่อยาก
ลืมและอยากจํา	แต่โชคดีที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านอาจารย์ที่ไม่ดุ	 ไม่เครียด	หนึ่งในหลายท่านน้ันคือ	
ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช

	 ขา้พเจา้จาํได้วา่	เมือ่ขึน้ชัน้พรคีลนิกิ	ในการเรยีนตรวจเตา้นมครัง้แรก	ทา่นอาจารยท์องดเีปน็ผูส้อน	
ด้วยท่าทางสุภาพ	นุ่มนวล	รอยยิ้มที่ฉายบนใบหน้า	และคําพูดที่อ่อนโยน	ทําให้ทั้งผู้ป่วย	และนักศึกษา
แพทย์คลายความกังวล	ท่านอาจารย์เริ่มด้วยการแนะนําชื่อผู้ป่วยและแนะนําลูกศิษย์ทุกคนให้รู้จักกับ 
ผูป้ว่ย	การขออนญุาต	ขัน้ตอนการตรวจเปน็ไปตามลําดบั	เช้านัน้ไมม่ใีครเครียดเลย	รายละเอียดและวธิกีาร
ตรวจทีท่า่นอาจารยส์อน	ยงัอยูใ่นความคํานงึของขา้พเจา้ตลอดเวลาจนถงึบดันี	้ทกุครัง้ทีข่า้พเจา้ตอ้งตรวจ
เตา้นมผูป้ว่ย	รายละเอยีดขัน้ตอนการตรวจของอาจารย์จะปรากฏขึน้มาตลอด	อาจารย์ไมไ่ดส้อนขา้พเจา้ใน
พรีคลินิกเท่านั้น	แต่ยังสอนข้าพเจ้าอยู่ในความคํานึงตลอดจนถึงบัดนี้

	 ข้าพเจ้าอาจโชคดีกว่าเพื่อนคนอ่ืน	ที่ได้มีโอกาสเป็นคนไข้ของท่านอาจารย์	เนื่องจากหลังจบการ
ศึกษา	ข้าพเจ้าจับสลากออกไปใช้ทุนต่างจังหวัด	และอยู่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล	ประจําจังหวัดนั้น
มาตลอด	เว้นเฉพาะช่วงกลับเข้าไปศึกษาต่อเฉพาะทาง	จนกระทั่งวันหน่ึง	ข้าพเจ้ามีอาการปวดท้องมาก	
ปวดมากเป็นพักๆ	เหมือนใครเสกหนังควายมาใส่ในท้อง	อาการปวดทวีความรุนแรงขึ้น	ข้าพเจ้าได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคลําไส้อุดตัน	ในขณะนั้นโรงพยาบาลมีศัลยแพทย์	1	คน	แต่ไม่อยู่	ช่วงเวลาที่เจ็บปวด	
ข้าพเจ้าคิดไม่ออกว่าจะติดต่อไปที่แพทย์ท่านใด	จึงให้ญาติพี่น้องที่กรุงเทพฯ	ช่วยติดต่อให้	ข้าพเจ้าถูกส่ง
ต่อไปที่โรงพยาบาลเอกชน	โดยมีท่านอาจารย์ทองดีและพ่ีพรเทพ	เป็นแพทย์รับดูแล	ข้าพเจ้ารู้สึกใจชื้น	
มีกําลังใจขึ้น	ในวิบากกรรมที่ต้องมาเป็นลําไส้อุดตัน	ยังมีบุญกุศลที่ได้ท่านอาจารย์ทองดีมาผ่าตัดให้	หลัง
เอกซเรย์	ท่านอาจารย์แจ้งว่า	ข้าพเจ้าต้องรับการผ่าตัดทันที	อาจารย์ได้ปลอบใจมิให้ข้าพเจ้าต้องมีความ
กังวลใจ	การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีและข้าพเจ้ากลับบ้านได้ในวันที่	5	หลังผ่าตัด	ทั้งท่านอาจารย์และทีมผ่าตัด
ทั้งหมดกรุณาต่อข้าพเจ้ามาก	ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น

 ข้าพเจ้าระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ทองดี ทั้งด้านการประสิทธิประสาทวิชาด้าน 
ศัลยกรรมและการดูแลผ่าตัดให้กับข้าพเจ้า	มาโดยตลอด

 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสเขียนบรรยายความรู้สึกเพื่อเทิดทูนพระคุณอาจารย์น้อมเป็น 
อาจาริยบูชามา ณ ที่นี้

พญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์

เรื่องเล่าจาก พญ. สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ ์

แด่อาจารย์ทองดี ชัยพานิช
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	 ผมรู้จักอาจารย์ทองดมีาเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ตั้งแต่ที่บอสตัน	ซึ่งอาจารย์ทองดีฝึกงาน
อยู่ที่โรงพยาบาล	Peter Bent Brigham Hospital มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	แผนกศัลยกรรม	โรงพยาบาล
เดียวกับผม	แต่ผมฝึกงานอยู่ที่แผนกอายุรกรรม	จึงไม่ได้คุยเจอกันเท่าไรนัก	มารู้จักอาจารย์ทองดี	หรือที่
ผมเรียกว่า	พี่ทองดี	ดีขึ้นมากเมื่อกลับมาท�างานที่ี่โรงพยาบาลรามาธิบดี	 เพราะว่าพี่ทองดีเป็นคู่ท�างานที่
ผมใช้งานร่วมกนัในการผ่าตดั	คนไข้โรคต่อมไทรอยด์	โรคต่อมหมวกไต	เป็นประจ�าและมกัจะเข้าไปในห้อง
ผ่าตัด	เพื่อดูการผ่าตัดด้วยทุกครั้ง	จึงสนิทกันเป็นอย่างดีมาก	พี่ทองดีเป็นหมอผ่าตัดที่ละเอียดละออมาก	
และใจเยน็	ซึง่ผดิแผกจากหมอผ่าตดัโดยทัว่ไป	เป็นคนทีท่�าการผ่าตดัแล้วบรเิวณทีผ่่าตัดมนัแห้งสนทิแทบ
จะไม่มีเลือดอะไรเลยทีเดียว	

	 การท�างานของพี่ทองดีกับผมในเร่ืองของต่อมหมวกไต	ก็ท�าให้ได้มีการรักษาคนซึ่งเป็นโรคเนื้อ
งอกของต่อมหมวกไต	ที่ท�าให้เกิดเป็นความดันโลหิตสูง	(Primary Aldosteronism) และท�าให้เป็นโรคที่
เราเรียกว่าคุชชิงซินโดรม	เป็นการบุกเบิกโรคทางด้านต่อมไร้ท่อของต่อมหมวกไตเป็นอย่างยิ่ง	น�ามาซึ่ง
การรายงานผลการวนิจิฉัยและรกัษาโรคความดนัโลหติสูงทีเ่กดิจากเนือ้งอกของต่อมหมวกไต	เป็นซรีย์ีอัน
แรกของประเทศไทย	โดยรายงานออกไปเป็นจ�านวน	12	รายด้วยกัน	ส่วนเรื่องของโรคคุชชิงนั้น	ก็มีคนไข้
จ�านวนมากทีเดียวที่ได้รับการผ่าตัดเอาต่อมหมวกไตออกไปข้างเดียวและรักษาหายขาด	ที่น่าสนใจมากก็
คือ	คนไข้เหล่านี้ยังคงมาติดตามอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึงทุกวันนี้อยู่อีกหลายคนทีเดียว	ไปคลินิก
พเิศษ	ซึง่ผมได้ก่อตัง้ข้ึนตัง้แต่ตอนทีอ่ยูใ่นรามาธบิด	ีกเ็ป็นคลนิิกพเิศษทีต่ัง้มาเป็นเวลา	40	กว่าปีแล้ว	และ
ใช้เป็นสถานที่ในการสอนนักศึกษาแพทย์	ฝึกงาน	และเฟลโล่วิชาต่อมไร้ท่อมาจนทุกวันนี้

	 พี่ทองดียังเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์	 เป็นคนแรกที่รามาธิบดี	ต่อม
พาราไทรอยด์นั้นมีเนื้องอกได้หรือท�างานมากเกินไปได้	ทั้ง	4	ต่อม	ซึ่งการตัดสินใจในการผ่าตัดนั้น	จึงมี
ความส�าคัญมาก	และความสามารถในการที่จะแยกแยะเนื้องอกของต่อมพาราไทรอยด์ออกจากเนื้อของ
ต่อมไทรอยด์	ต้องอาศยัความเชีย่วชาญและช�านาญเป็นอย่างมาก	ซึง่ความช�านาญนีจ้ะช่วยให้ผลการผ่าตดั
ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนได้	โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องของการที่มีระดับแคลเซียมในเลือดตก	หรือการที่จะเกิด
เสียงแหบขึ้น	ซึ่งอันนี้ก็ร่วมไปกับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วย

	 การผ่าตัดต่อมหมวกไตอีกเรื่องหนึ่งที่ส�าคัญมากที่เราได้บุกเบิกในรามาธิบดีก็คือ	การผ่าตัดเนื้อ
งอก	pheochromocytoma ซึ่งเป็นเนื้องอกที่ท�าให้เกิดความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง	เพราะมันสร้าง	
catecholamine ซึ่งสามารถท�าให้ความดันโลหิตพุ่งกระฉูดข้ึนได้ในขณะที่ท�าการผ่าตัด	 การผ่าตัด	 
pheochromocytoma จึงต้องอาศัยความช�านาญเป็นอย่างมาก	และต้องมีการเตรียมตัวอย่างดี	ทั้งก่อน
ผ่าตัดและระหว่างการผ่าตัด	อาจารย์ทองดีช่วยท�าให้การรักษาโรคทั้งของต่อมหมวกไตไทรอยด์และพารา
ไทรอยด์เป็นไปได้เป็นอย่างดี	เพราะท�างานเป็นคู่ขากัน	ทางแพทย์อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ	ซึ่งจะต้องท�าการ
วินิจฉัยให้อย่างแม่นย�าโดยที่ไม่มีข้อมูลทางด้านเอกซเรย์	และในช่วงนั้นก็ไม่มี	CT หรือ	MRI หรือแม้แต่
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ผลของฮอร์โมนในเลือด	เราก็ยังไม่สามารถที่จะวัดได้ในตอนนั้น	ผลการท�างานร่วมกันเพียงไม่กี่ปีตอนนั้น	
ก็ท�าให้เกิดการรักษาที่ได้ผลมาก	แทบจะเรียกว่าเปิดช่องท้องเข้าไปโดยไม่เห็นผลนั้นแทบจะไม่มีหรือมี 
น้อยมาก

	 พี่ทองดีได้ลาออกจากรามาธิบดี	หลังจากที่ท�างานร่วมกันอยู่ที่รามาธิบดีอยู่หลายปี	 เพ่ือไปก่อ 
ต้ังโรงพยาบาลสมิติเวช	และ	Clinic	แพทย์สุขุมวิท	ร่วมกับอาจารย์อีกหลายท่านด้วยกัน	เช่น	อาจารย ์
พัชรีสาณ,	อาจารย์เกรียงไกร,	อาจารย์อุดม,	อาจารย์จินดา,	ซึ่งผู้ที่มารับช่วงท�าต่อนั้น	ก็มีอาจารย์เอาชัย	
และอาจารย์เนาวรัตน์	นอกจากเรื่องของต่อมไทรอยด์	พาราไทรอยด์	และต่อมหมวกไตแล้ว	ต่อมใต้สมอง
ยังเป็นอีกอวัยวะหน่ึงซ่ึงต้องการการผ่าตัด	ซึ่งก็ได้อาจารย์สิระ	บุณยะรัตเวช	มาช่วยบุกเบิกในการผ่าตัด	 
ต่อมใต้สมอง	โดยวิธี	transphenoid hypophysectomy ผลจากการผ่าตัดของอาจารย์สิระ	คนไข้ก็ยังมา
ติดตามรับการรักษาอยู่จนถึงตอนนี้ก็มี

	 อาจารย์ทองดีเป็นคนใจเย็น	และมีความสามารถในทางด้านวิชาการ	ด้านการบริหารจัดการ	และ
การเงนิทกุอย่าง	จงึเป็นผูซ้ึง่ท�าการบรหิารจดัการทัง้คลนิกิแพทย์สขุมวทิและโรงพยาบาลสมติเิวช	ถงึแม้ว่า
อาจารย์จะลาออกไปจากโรงพยาบาลรามาธบิดแีล้ว	กยั็งมคีวามสนใจทางด้านวชิาการ	ได้เป็นผูร่้วมในการ
ก่อตั้ง ชมรมปลูกถ่ายอวัยวะ	และท�าส�านักพิมพ์และวารสาร Thai journal of surgery ซึ่งผมก็มี
โอกาสได้เขียนบทความลงในฉบับแรกของวารสารเรื่องของการเตรียมการผ่าตัดในคนไข้ที่เป็นเบาหวาน	
อาจารย์ทองดีเป็นท่ีเคารพนับถือทางด้านวิชาการและได้รับการเชิญให้เป็นที่ปรึกษาของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด	ด้วยวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล อาจารย์ทองดจีงึมองไปทีก่ารปลกูถ่าย
อวัยวะ	ซึ่งเป็นอนาคตอันหนึ่งของทางด้านศัลยกรรม	จึงได้ก่อตั้งชมรมปลูกถ่ายอวัยวะขึ้น

	 พี่ทองดีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการและการเงินเป็นอย่างดี	จึงช่วยอาจารย ์
พัชรีสาณในการบริหารโรงพยาบาลสมิติเวชจนเจริญรุ่งเรือง	กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นที่รู้จักมาก
ทีส่ดุแห่งหนึง่	และได้ด�าเนนิเรือ่งในการทีจ่ะขยายให้เป็นศนูย์ทางด้านมะเรง็ต่อไป	ด้วยการสร้างโรงพยาบาล
สมิติเวช	ศรีนครินทร์	ขึ้น	ก็พอดีเจอกับต้มย�ากุ้ง	จึงไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าตามที่อาจารย์ตั้งใจไว้	อย่างไร
ก็ดี	ความสามารถในการบริหารทั้งการเงินและการงาน	อาจารย์ทองดีก็คงได้รับมาจากเช้ือสายของคุณ
พ่อคุณแม่

	 ล่าสุดผมก็ยังโชคดีที่ได้รักษาภรรยาของอาจารย์ทองดี	รศ.ดร.จันทรา	ชัยพานิช	ซึ่งเป็นโรค
ไทรอยด์เป็นพิษจนเรียบร้อยและหายเป็นปกติ	รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสท�าอะไรให้กับพี่ทองดี	 
ซ่ึงเป็นหนึง่ในคนทีร่ามาธบิด	ีทีท่�าให้งานทางด้านต่อมไร้ท่อของผมทีร่ามาธบิด	ีประสบกบัความส�าเรจ็เป็น
ที่น่าพอใจครับ

 ในโอกาสทีพ่ีท่องดอีายคุรบ 84 ปี ผมก็ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรัยและสิง่ศักดิส์ทิธ์ิ
ทั้งหลายในสากลโลก ช่วยบันดาลให้พี่ทองดีมีความสุขและสุขภาพดีตลอดไปครับ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองค�า
โรงพยาบาลเทพธารินทร์	
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 ได้รับการประสานงานกับท่านอาจารย์นายแพทย์พรเทพ เปรมโยธิน ศัลยแพทย์ผู้คุ้นเคย
กันเพราะอยู่ภาควิชาศัลยศาสตร์ รามาธิบดี มาด้วยกัน (สมัยก่อนวิสัญญีเป็นหน่วยหนึ่งในภาควิชา
ศัลยศาสตร์) ให้เขียนถึงอาจารย์ทองดี เนื่องในโอกาสมีอายุครบ 84 ปี เพราะจะทำาหนังสือระลึกถึง
ความดีและผลงานของท่านมานานมากหลายเดือนจนลืมไปแล้ว จนเจ้าหน้าที่มาเตือนจึงนึกได้

 รูจ้กักบัอาจารยท์องด ีมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2503 ในฐานะนกัศกึษาแพทยศ์ริริาชดว้ยกัน แต่
คนละชัน้ป ีอาจารยท์องดีเปน็นกัศกึษาแพทยป์ ี3 ในขณะทีต่วัเราเองเขา้เปน็นกัศกึษาแพทยปี์ 1 นบั
เป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชรุ่น 69 อาจารย์ทองดีอยู่ศิริราชรุ่น 67 (รุ่นเดียวกับ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์) 
แต่ก็ยังไม่คุ้นเคยกันมากนัก มาคุ้นเคยกันมากขึ้นก็เมื่อมีโอกาสมาร่วมทำางานที่คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดีด้วยกัน โดยอยู่ภาควิชาที่ทำางานเกี่ยวข้องกัน คือ อาจารย์ทองดีเป็นศัลยแพทย์ ตนเอง
เป็นวิสัญญีแพทย์ ทำางานที่รามาธิบดีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ได้มีโอกาสทำางานร่วมกันทั้งที่รามาธิบดี
และโรงพยาบาลสมิติเวชมาหลายปี 

 นอกจากนั้น ภรรยาของอาจารย์ทองดีก็รู้จักกันดี เพราะเป็นรุ่นพี่ 2 รุ่น จากโรงเรียนราชินี 
(ปากคลองตลาด) ด้วยกัน อาจารย์ทองดีมีความสามารถเรื่องการจัดทำาตำาราและหนังสือมาก เป็น
สาราณียากรของรุ่นและของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

 สำาหรับตนเองนัน้ สมยัท่ีอยู่รามาธบิดี ได้เขยีนตำารา “วสิญัญวีทิยาสำาหรบัการผา่ตดัสมอง”  
เปน็ตำาราดา้นน้ีเล่มแรกของประเทศและได้รบัรางวลั “ตำ�ร�ดเีดน่ของมห�วทิย�ลยัมหดิล ประจำ�
ปี 2532” ด้วย ตำาราเล่มนี้สำานักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร ซึ่งมีอาจารย์ทองดีเป็นผู้ดูแล เป็นสำานักพิมพ์
ทีด่ำาเนนิการจัดพมิพใ์หแ้ละไดรั้บการชว่ยเหลอืในการจดัทำาจากทา่นอาจารยท์องดีทกุขัน้ตอน ซึง่ยงั
ระลึกถึงอยู่เสมอ

 แม้เมือ่อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ป ีเปน็อาคารท่ีรวมสำานกังานองคก์รแพทย์ต่างๆ มากกวา่ 
60 องค์กร สร้างสำาเร็จเมือ่ปี พ.ศ. 2538 โดยมสีมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกุฎราชกุมาร (พระ
ยศในสมัยนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานจัดสร้างให้ ท่านอาจารย์ทองดีเป็น 
ผู้อำานวยการสำานักงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ช้ันที่ 6 ซ่ึงเป็นฝั่งตรงข้าม 
กบัสำานกังานของ “มลูนธิวิชริเวชวทิยาลยั เฉลมิพระเกยีรตฯิ” ซึง่ตนเองทำางานอยู่ จึงได้มโีอกาส
พบกันบ่อยขึ้น

“อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช” ที่รู้จัก
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 ทา่นอาจารยท์องดเีปน็แพทยผ์ูน้า่รกั อปุนสิยัใจดี ไมเ่คยเห็นอาจารย์ดุใครเลย เนือ่งในวาระ
ทีอ่าจารยม์อีายคุรบ 84 ปใีนปนีี ้ใคร่ขออาราธนาส่ิงศกัด์ิสิทธิท์ัง้หลายในสากลพภิพ จงโปรด
ชว่ยปกปกัรกัษาคุม้ครองใหอ้าจารย์ยังแขง็แรง ได้พกัผอ่นจากการทำางานหนกัมาตลอดชวิีต
และอยู่เป็นขวัญกำาลังใจให้กับครอบครัวที่รักของอาจารย์

    ด้วยความระลึกถึงและปรารถนาดี

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์)
นายกแพทยสภา (วาระ พ.ศ. 2562-2564)

นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (วาระ พ.ศ. 2547-2548)
นายกสมาคมวิสัญญีแพทย์และประธานราชวิทยาลัยวิสัญญี (วาระ พ.ศ. 2533 – 2534)
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มุทิตาจิต ครบรอบ 84 ปี

	 ดิฉันรู้จัก	นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	ตั้งแต่	พ.ศ.	2518	(45	ปี)	เมื่อดิฉันกลับจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา	หลังจากไปศึกษาและทำา	private	practice	ทางวิสัญญีวิทยาและ	critical	care	นาน	9	ปี	
แล้วตัดสินใจกลับเมืองไทยมาทำางานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 ทีด่ฉินัเลอืกโรงพยาบาลรามาธบิดี	เพราะดฉัินไดม้าสงัเกตการณ์กบัอาจารยจิ์รพรรณ	มธัยมจนัทร	์
หวัหนา้ภาควชิาวสิญัญวีทิยา	ในสมยันัน้	หนึง่ปลีว่งหนา้	(2517)	เหน็วา่โรงพยาบาลรามาธบิดทีนัสมยัเทา่
โรงพยาบาลที่อเมริกา	ระบบการทำางาน การเรียนการสอน ความตั้งใจเรียนของนักศึกษาแพทย	์ไม่
แพ้นักเรียนแพทย์ของ	University	of	Michigan	ซึ่งดิฉันเคยสอน	จนอยากมาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของ
รามาธบิด	ีทำาใหดิ้ฉนัซึง่จบแพทย์จากโรงพยาบาลจฬุาฯ ได้มารูจ้กันายแพทยท์องด ีซึง่จบจากศริริาช

	 ดฉัินไมไ่ดเ้ปน็ผูร้ว่มกอ่ต้ังรามาธบิด	ี(2512)	แตก่เ็กา่แกแ่ละอยูร่ามาธบิดนีานจนเหมอืนบา้นหลงั
ที่สองของดิฉัน

	 ทีเ่ขยีนมาทัง้หมดกเ็พือ่แนะนำาตวัเองทีไ่มใ่ชส่มาชกิศลัยแพทย	์แตม่าเขยีนคำานยิมใหศ้ลัยแพทย์

	 อาจารยท์องดใีนสายตาของดิฉนัซึง่เปน็วสิญัญแีพทยท์ีท่ำางานรว่มกบัศลัยแพทย์ทกุคน	ทกุสาขา	
ดิฉันบอกได้เลยโดยไม่ลังเลว่า......

 รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ทองดี ชยัพานิช	เป็นอาจารย์แพทย์ทีด่เีย่ียมคนหนึง่	อาจารย์
ทองดสีอนลูกศิษยอ์ยา่งเมตตา	เอาใจใส่	ให้โอกาสฝกึปฏบิติัและสอนเคยีงขา้งโดยไม่ละทิง้ใหท้ำาเอง	ซึง่ดิฉัน
ประทับใจมาก	การสอนปฏิบัติถ้าผู้สอนไม่ควบคุมชี้แนะ	ถึงผู้เรียนจะเก่งแค่ไหนก็จะทำาเองอย่างคลำาทาง 
อาจถูกเป็นใหญ่แต่จะไม่ทราบวิธีที่ดีกว่า	ซึ่งกว่าจะค้นพบเองก็อาจเกิดผิดพลาดจนเกิดโรคแทรกซ้อนแก่ 
ผู้ป่วยได้

	 อาจารย์ทองดีสร้างความประทับใจให้ดิฉัน	 เพราะดิฉันเห็นอาจารย์ทองดีอดทนสอนลูกศิษย์ 
จนเสร็จการผ่าตัดทุกราย	ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหน	ลูกศิษย์จะได้ทั้งวิชาการและพฤติกรรมการ
ประกอบวิชาชีพที่ด	ีซึ่งมีความสำาคัญเท่าๆ	กับความรู้

	 อาจารย์ทองดีเป็นคนสุภาพ	อ่อนโยน	กับลูกศิษย์และผู้ร่วมงานทุกคน	ลักษณะนี้ค่อนข้างเป็น
ลกัษณะพเิศษ	พบได้ไมม่ากนกัในกลุม่ศลัยแพทย	์อาจารยท์องดจีงึเปน็ผู้ทีบ่คุลากรในห้องผา่ตัดสบายใจ
ที่จะร่วมงานด้วย

	 เมือ่ถงึสมยัทีโ่รงพยาบาลเอกชนกำาลงัเริม่รุ่งเรอืงและแขง่กนัสรา้งขึน้หลายแหง่อยา่งรวดเรว็	ภาวะ
เศรษฐกจิบบีรัด	เงนิเดอืนรัฐบาลนอ้ยนดิ	แพทย์ตอ้งดิน้รนหารายไดเ้พ่ิม	ดฉินัเหน็ใจแพทย์ทกุคน	หลายคน



๘๔ ปี

68

ต้องใชเ้วลาราชการไปทำางานเอกชน	อาจารย์ทองดีไมเ่ลอืกวิธนีี	้อาจารย์ทองดีตดัสนิใจลาออกจากราชการ
ไปเริ่มงานเอกชน	ดิฉันใจหายเพราะรามาธิบดีต้องเสียอาจารย์แพทย์ที่ดีไปอีกหนึ่งคน

	 อาจารย์ทองดีลาออกเพราะมีจรยิธรรมสงู	ไมใ่ชเ้วลาราชการไปทำางานเอกชนซอ้นราชการ	เปน็
ตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง	ดิฉันจึงชื่นชมอาจารย์ทองดีมาก

	 อาจารยค์นหนึง่มจีรยิธรรมสงู	สภุาพ	ออ่นโยน	สอนลูกศษิยอ์ยา่งตัง้ใจ	ใหโ้อกาส	ฝมีอืผา่ตดั
นิ่มนวล ความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงในมือของแพทย์ผู้นั้นคือ..................	

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ที่ดิฉันรู้จัก

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์
	 อดีต	 ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี
	 	 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
	 	 หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา	โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 	 ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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 จากมุมมองของหนึ่งพยาธิแพทย์......

 ศัลยพยาธิวิทยา/Surgical Pathology เป็นสาขาหนึ่งของพยาธิวิทยากายวิภาค/Anatomical 
Pathology ที่ว่าด้วยการศึกษาพยาธิวิทยาของเนื้อเย่ือ, ช้ินเนื้อ และอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ 
(Living Pathology) กระบวนการทางศลัยพยาธิวทิยาจะช่วยในการวนิจิฉัยโรคและการวางแผนการรักษา 
ระยะต้นในช่วง พ.ศ. 2443-2493 (ค.ศ. 1900-1950) หน่วยงานศัลยพยาธิวิทยาจะดำาเนินการและสังกัด
อยู่ในภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชานรีเวชวิทยา แล้วจึงมาอยู่ในสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาภายหลัง  
ในสหรัฐอเมริกาเชื่อกันว่า William S. Halsted เป็นศัลยแพทย์ท่านแรกที่ก่อตั้งหน่วยศัลยพยาธิวิทยา 
ขึ้นในภาควิชาศัลยศาสตร์ของโรงพยาบาล John Hopkins โดยมี Joseph Colt Bloodgood เป็น 
ศัลยพยาธิแพทย์ (Surgical Pathologist) คนแรก สำาหรบัประเทศไทยงานศลัยพยาธวิทิยาเริม่มบีรกิารใน
โรงพยาบาลศริิราชตัง้แต ่พ.ศ. 2462 มหีลกัฐานของการตัง้หนว่ยศลัยพยาธวิทิยานอกภาควชิาพยาธวิทิยา
ปรากฏอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีหน่วย
พยาธวิทิยาในภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา สำาหรบังานนรเีวชพยาธวิทิยา (Gynecologic Pathology) 
ซึง่เปน็แขนงยอ่ยของศลัยพยาธิวทิยา ปจัจบุนัไดโ้อนไปอยู่ในภาควชิาพยาธิวทิยาแล้ว วชิาศลัยพยาธวิทิยา
เคยมีการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หน่วยศัลยพยาธิวิทยาในภาควิชาพยาธิวิทยาของคณะ
แพทยศาสตร์ต่างๆ ได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อใดต้องหาข้อมูลต่อไป

 อาจารยท์องดสีำาเรจ็การฝกึอบรม Residency in Surgery และเปน็ Clinical Instructor ที ่
Tufts University School of Medicine กับ Research Fellow in Surgery, Peter Bent Brigham 
Hospital, Harvard School, Boston, Massachusetts, USA อาจารย์ได้รับวุฒิบัตร Diplomate 
American Board of General Surgery  แล้วกลับมารบัราชการเปน็อาจารยภ์าควชิาศลัยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล ในป ีพ.ศ. 2515 ซึง่เปน็ช่วงเวลาทีผ่มสำาเร็จการฝกึ
อบรมฯ สาขาพยาธวิทิยา และรับราชการเปน็อาจารยใ์นภาควชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรแ์หง่เดียวกนั 
นับว่าผมโชคดีมากที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดทักษะและวิทยายุทธทางศัลยพยาธิวิทยาจากอาจารย์ 
ทองดี ซึ่งไม่ได้สอน อบรม หรือถ่ายทอด โดยวิธีพูดอย่างเดียว แต่ท่านได้ถ่ายทอดโดยการปฏิบัติและ
พัฒนาให้ประจักษ์ อาจารย์ทองดีเป็นศัลยแพทย์ที่มีพื้นฐานวิชาศัลยพยาธิวิทยาสูง นอกเหนือจาก
ความรู้ความชำานาญอย่างดีทางศัลยศาสตร์และการแพทย์พ้ืนฐาน ผมประทับใจในความแยบยลของการ
ออกแบบและการกำาหนดที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคาร 1 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ทำาให้
การปฏิบัติภารกิจในด้านศัลยพยาธิวิทยาสอดคล้องกันอย่างดี ทั้งฝ่ายคลินิกและฝ่ายพยาธิวิทยาที่อยู่ใน
อาคารเดียวกัน ห้องผ่าตัดศัลยกรรมและห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก อยู่ที่ชั้น 3 ห้องผ่าตัดสูติ-นรีเวช อยู่ที่
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ชั้น 4 และห้องปฎิบัติการศัลยพยาธิวิทยา อยู่ที่ชั้น 4 ซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นกระจุก ช่วงเช้าก่อนเข้าห้องผ่าตัด 
และช่วงเย็นก่อนกลับห้องพัก อาจารย์ทองดี (และอาจารย์ทางศัลยกรรมท่านอื่นด้วย) จะเดินผ่านภาค
วิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 และแวะคุยกับทีมศัลยพยาธิวิทยา เพ่ือปรึกษาหารือและสาธกปัญหาผู้ป่วย ขณะ
เดยีวกนักน็ดัหมายกนัเรือ่ง Frozen section/Intraoperative consultation ทีจ่ะมใีนวนัรุง่ขึน้ หรอืติดตาม
ขอ้มลูทางพยาธวิทิยาของผูป้ว่ยทัง้ในแงบ่ริการ, การเรียนการสอนนกัศกึษาแพทย ์และการฝึกอบรมแพทย์
ประจำาบ้าน บ่อยครั้งที่อาจารย์จะนำา specimen ที่ resect  จากคนไข้มาทำา gross examination ร่วมกับ 
ทีมศัลยพยาธิวิทยา ในช่วงนั้น อาจารย์สุวรินทร์ ขันธนภา เป็นหัวหน้าหน่วย อาจารย์ทองดีได้สอนผมทั้ง 
gross และ microscopic pathology ในหลายโอกาส ในระหว่างการทำา frozen section อาจารย์ทองดี
จะต้องให้ฝ่ายศัลยพยาธิวิทยาเป็นผู้ตัดสินว่า specimen ที่ส่งให้นั้นพอเพียงดีแล้ว โดยรวมแล้วจะเห็นว่า
งานศัลยพยาธิวิทยานั้นควรจะเป็นแหล่งที่จะให้ 

 1. บริการปรึกษาในเรื่องของ organ system และ medical subspecialties ต่างๆ

 2. การวินิจฉัยโรคพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ/หรือความเห็นที่สอง (second opinion)

 เวชปฏิบัติศัลยพยาธิวิทยาในยุคปัจจุบันนี้วิวัฒนาการมาจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนชว่งเวลาตา่งๆ เชน่ ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 กม็ ีlight microscopy histochemical stains 
และ frozen sections และชว่งคริสต์ศตวรรษที ่20 กม็ ีfluorescence microscopy, electron microscopy, 
immunochemistry จนถึงปัจจุบันศตวรรษที่ 21 ก็เป็นยุคของ molecular technics ทั้งหมดนี้เป็นส่วน
ประกอบที่ช่วยในงานวินิจฉัยโรคในการตรวจศัลยพยาธิวิทยา

 ในปี พ.ศ. 2522 อาจารย์ทองดีกับคณาจารย์หลายท่านได้ร่วมกันก่อตั้งดำาเนินการโรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท และได้ลาออกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี 
2529 ผมมีความชื่นชมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นอย่างยิ่ง ที่ตั้งแผนกพยาธิวิทยาขึ้น
และยงัปฎิบติังานอยูใ่นปจัจุบนันี ้ซ่ึงเปน็หนึง่ในโรงพยาบาลเอกชนไมก่ีแ่ห่งทีใ่หค้วามสำาคญัและกล้าลงทนุ
กับงานศัลยพยาธิวิทยา/พยาธิวิทยาเช่นนี้

 ในวโรกาสที่อาจารย์ทองดีครบรอบ 84 ปี ขอให้อาจารย์มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์ดี 
แคล้วคลาดจากภัย โรคภัยทั้งปวง และขอให้กุศลกิจที่อาจารย์สั่งสมไว้จงบันดาลให้ 
เวชปฏิบัติด้านศัลยพยาธิวิทยา/พยาธิวิทยาจงเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่อเป็นเข็มทิศและเครื่องชี้นำาของการแพทย์และสาธารณสุขตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์ (พยาธิแพทย์)
4 ธันวาคม 2563
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	 ผมเริ่มเข้ามาเป็นแพทย์ประจำาบ้านจิตเวช	รามาธิบดี	ใน	พ.ศ.	2517	หน่วยจิตเวชในสมัยนั้น
เป็นหน่วยงานเล็กๆ	สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์	มีอาจารย์	พญ.ศรีธรรม	ธนะภูมิ	 เป็นอาจารย์สอนและ
ตรวจผู้ป่วยอยู่เพียงคนเดียว	งานสำาคัญอย่างหนึ่งของผมในฐานะแพทย์ประจำาบ้านก็คือ	งานรับปรึกษา 
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจจากแผนกต่างๆ	รวมถึงผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมแปลกๆ	หลังการผ่าตัด	ผมได้เรียน
รู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดแทรกซ้อนจากการเสียสมดุลทางเลือด	น้ำา	 เกลือแร่	ที่ก่อให้เกิดภาวะสมองสับสน	 
และแสดงออกมาเป็นการกระทำาแปลกๆ	เนื่องมาจากการรับรู้ของผู้ป่วยผิดปกติไปทำาให้สมองสับสน	ไม่ 
สามารถรับรู้ถึงกาลเวลา	สถานที่	และรับรู้บุคคลได้ถูกต้อง	

	 การไดท้ำางานรว่มกบัแพทยป์ระจำาบา้นศลัยศาสตรท์ีห่ลายคนเป็นเพ่ือนเกา่รูจ้กักนัมาตัง้แตก่อ่น
เข้ามหาวิทยาลัย	ทุกคนล้วนพูดถึงอาจารย์ทองด ีอย่างยกย่อง นับถือในความเป็นครูที่ใส่ใจศิษย์ 
แพทยท์ีใ่สใ่จผูป้ว่ย อาจารยแ์พทยเ์จา้ของไข้ทีร่บัผิดชอบตอ่ผู้ปว่ยทีด่แูลรกัษา ศัลยแพทยท์ีเ่ปีย่ม
ไปด้วยทักษะและพร้อมที่จะฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคที่ทันสมัยตลอดเวลา

	 ผมทราบจากอาจารย์ศรีธรรมที่เป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ของอาจารย์ทองดี ที่เล่าว่า	อาจารย์
ทองดีเป็นคนชอบทำางานละเอียด	อย่างเช่น	งานบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือรุ่นและตำาราทาง
ศัลยกรรมอีกหลายเลม่ทีแ่สดงถงึความเปน็นกัวิชาการทีใ่ฝรู่ ้อาจารย์ทองดไีดจ้ดัใหน้กัศกึษาแพทย์
และแพทย์ประจำาบ้านมีโอกาสฝึกการผ่าตัดกับสัตว์ทดลอง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็ก	เช่น	หนู	กระต่าย	
จนถึงสัตว์ใหญ่ขึ้น	เช่น	สุนัข	เป็นต้น	อาจารย์ได้สอนแสดงและฝึกฝนลูกศิษย์อยู่นานจนถึงปี	2525

	 ผมได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์จิตแพทย์ปลายปี	2519	ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตอาจารย์แพทย์
รามาธบิด	ีภาวะทีอ่าจารย์แพทยเ์กง่ๆ	ทยอยกนัลาออก	ไปกอ่ตัง้โรงพยาบาลเอกชนระดับพรเีมยีมทีค่ณุภาพ
การดูแลรักษาไม่เป็นรองโรงเรียนแพทย์ชั้นนำาของไทย	โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีอาจารย์แพทย์ของ
รามาธิบดเีป็นกำาลงัสำาคญัในการกอ่ตัง้และดำาเนนิการบรหิารจดัการใหเ้ปน็ไปไดอ้ย่างทีค่ดิ	อยา่งทีต่อ้งการ
โรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท	ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาอีกแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งจากอดีตอาจารย์แพทย์
รามาธิบดี	อาจารย์หลายแผนก	ไม่ว่าจะเป็นแผนกอายุรกรรม	ศัลยกรรม	กุมารเวชศาสตร์	รังสีวิทยา	ต่าง
ออกมาทำางานบุกเบิกจนโรงพยาบาลสมิติเวชเปิดดำาเนินการได้เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.	2522	ส่วนของ
งานศัลยกรรมโรงพยาบาลสมิติเวช	ที่ได้ชื่อมาจาก	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช	ที่มีความหมายว่า	“แหล่ง
รวมของการแพทย์”	มอีาจารยศ์ลัยแพทยจ์ากรามาธบิดีคอื	อาจารยจ์นิดา	สวุรรณรักษ	์และอาจารยท์องดี	 
ชัยพานิช	รวมทั้งอาจารย์วิบูลย์	โชติสกุลรัตน์	ที่ร่วมทีมทำางานร่วมกันมาที่รามาธิบดี	จึงได้ตัดสินใจลาออก
จากโรงพยาบาลรามาธบิด	ีมาฟอรม์ทมีงานผา่ตดัทีม่ปีระสทิธภิาพ	ชว่ยใหโ้รงพยาบาลสมติเิวชเจรญิมัน่คง
มาจนปัจจุบัน
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	 ผมได้พบกับอาจารย์ทองดีที่สมิติเวชในปี	2531	เมื่อแม่ของผมป่วยจากหลอดเลือดดำาขอดใน
หลอดอาหารแตก	หลังทำาการผ่าตัด	ผมรู้ดีว่าแม่ของผมซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน	ไขมันพอกตับมานาน
จนเกิดภาวะตับแข็ง	ทำาให้ความดันหลอดเลือดดำาใหญ่สูง	การผ่าตัดลุล่วงสำาเร็จด้วยดี	แม่ผมได้มีชีวิตที่มี
คุณภาพต่อมาอีกนานหลายปี	

	 แมว่้าตวัผมจะไม่มโีอกาสไดเ้ปน็นกัศกึษาแพทยร์ามาธบิด	ีไมไ่ดเ้ปน็แพทย์ประจำาบา้นศลัยศาสตร์
ที่อาจารย์ทองดีสอนสั่งโดยตรง	ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อ	5-6	ปีก่อน	ผมก็ได้มีโอกาสร่วมทำางานเป็นคณะ
บรรณาธิการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์แพทย์ของราชบัณฑิตยสภา	ซึ่งมีอาจารย์ทองดีเป็นหนึ่งในคณะ
บรรณาธิการอยู่ก่อนแล้ว	ผมมีโอกาสอีกครั้งที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำางานที่ละเอียด	รอบคอบ	มี
หลักเกณฑ	์ไดเ้หน็ถงึความมุง่มัน่	ความรบัผดิชอบ	การทำางานอยา่งสมบรูณแ์บบของอาจารย	์แมช่้วงเวลา
แต่ละช่วงที่ผมได้รับรู้	 รู้จัก	และมีโอกาสทำางานร่วมกับอาจารย์จะเป็นช่วงสั้นๆ	ก็ตาม	สิ่งที่ผมได้รู้ได้เห็น 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ทองดี	ล้วนมีค่ายิ่ง	เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผมตระหนักถึงคำา	“ว่าแพทย์ที่มีความรับ 
ผดิชอบ แพทย์ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชพี”	อาจารย์ทองดทีำาใหผ้มเขา้ใจมากขึน้ในพระดำารสั
ของพระราชบดิาท่ีวา่	“ ฉันไมต้่องการใหเ้ธอเปน็เพยีงแพทยเ์ทา่นัน้ แตฉ่นัตอ้งการให้เธอเปน็ ‘คน’ 
ด้วย ” ‘I don’t want you to be only a Doctor, But I also want you to be a Man’

 อาจารยท์องดไีม่ไดเ้ปน็เพยีงแพทยผ์า่ตดัทีม่ฝีมีอืเปน็เลศิเทา่นัน้ อาจารยย์งัเปน็ครู
แพทย์ที่แท้จริง และสิ่งสำาคัญที่สุดอาจารย์ทองดีเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์โดยแท้

รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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 ดิฉันยินดีมากที่ได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์นายแพทย์พรเทพ เปรมโยธิน แจ้งว่ากำาลังรวบรวม
บคุคล ท้ังทางการแพทยแ์ละพยาบาล ใหเ้ขยีนหรอืบอกเลา่ประสบการณท์ีเ่คยทำางานรว่มกบัอาจารย์
ทองด ีในช่วงเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ดฉินัใชเ้วลานานทบทวนวา่ควรจะเร่ิมตน้อยา่งไร เพือ่จะนำาสูเ่นือ้หาทีอ่าจารยพ์ยาบาลในโรงเรยีน
พยาบาลรามาธิบดี ได้ขึ้นปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายในห้องเรียนแก่
นักศึกษาพยาบาล ซึ่งเป็นบทบาทที่แตกต่างจากโรงเรียนพยาบาลอื่นๆ นั่นคือ ความโดดเด่นและเป็นเลิศ
ในนโยบายคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีทีป่ระกาศใหท้กุภาควิชารบัผดิชอบดา้นการเรยีนการ
สอน การปฏิบัติรักษาพยาบาล และการค้นคว้าวิจัย ภาควิชาโรงเรียนพยาบาลเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับนโยบายและกำาหนดให้อาจารย์พยาบาลนอกจากการบรรยายใน
ห้องเรียนแลว้ตอ้งขึน้ปฏบิตักิารพยาบาลในหอผูป่้วยทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพือ่ควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน
การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในหอผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลหัวหน้าตึก ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาจารย์
พยาบาลจึงไดม้โีอกาสดูแลผูป้ว่ยรว่มกบัอาจารย์แพทย์ทีท่ำาการรกัษา ซึง่ส่วนใหญโ่อนย้ายจากโรงพยาบาล
ศิริราชและมีความคุ้นเคยกัน เนื่องจากอาจารย์พยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยรุ่นแรกๆ สำาเร็จการศึกษา
มาจากโรงเรียนพยาบาลศิริราช และวันหนึ่งหอผู้ป่วยศัลยกรรมมีโอกาสต้อนรับอาจารย์แพทย์ใหม่ที่นำา
นักศึกษาแพทย์กลุ่มหนึ่งมาสอนข้างเตียงผู้ป่วย ทราบชื่อภายหลังคือ อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 
สำาเร็จจากต่างประเทศและมาประจำาหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป จากการสังเกต อาจารย์เป็นคนสูงโปร่ง ผิว
ขาว สง่า ลักษณะเป็นคนใจดี ยิ้มง่าย เสียงและจังหวะการพูดชัดเจน ฟังสบาย ไม่เร่งร้อนหรือเร็วมาก สิ่ง
ที่ประทับใจคือ ลักษณะการเยี่ยมตรวจผู้ป่วย ท่านจะยิ้ม ทักทาย เรียกหรือแตะและสัมผัสด้วยความอ่อน
โยน เพื่อความอบอุ่นใจและให้ความเป็นกันเองแก่ผู้ป่วย ก่อนท่ีจะพูดคุย ซักถามความไม่สุขสบายอื่นๆ 
ในบางโอกาสจะถามนักศึกษาแพทย์ ให้คำาอธิบายเพิ่มเติม และอาจมีภาษาอังกฤษแทรกบ้าง เพื่อความ
เหมาะสม สำาหรับพยาบาลในหอผู้ป่วย ท่านจะให้ความเมตตาเป็นกันเอง สอนชี้แนะ และอธิบายข้อสงสัย
ที่พยาบาลไม่เข้าใจ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะอาจารย์ทองดีท่านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่
นานก็ลาออก

 อย่างไรก็ตาม ดิฉันโชคดีที่มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ที่ถึงพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ในที่สุดน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิได้
โปรดคุ้มครองและอำานวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป

รองศาสตราจารย์สุจินต์ วิจิตรกาญจน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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 ทา่นอาจารย์หมอทองด ีชยัพานชิ เปน็อาจารยศ์ลัยแพทยร์ุน่แรกๆ ทีเ่ขา้มาทำางานในคณะ
แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีซึง่เปน็ระยะทีเ่ริม่กอ่ต้ังคณะฯ ใหม ่พ.ศ. 2515 กลับมาจากมหาวทิยาลยั 
Harvard ท่านมีบุคลิกภาพสง่างาม รูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาว นัยน์ตาโต จมูกโด่ง คล้ายคนเชื้อชาติตะวันตก 
ทา่นเปน็ผูท้ีมี่อัธยาศยัไมตรอัีนดงีาม ใบหนา้ยิม้แยม้แจม่ใส อารมณด์แีละเปน็กนัเองกบัทกุคน ดฉินัได้เคย
เรียนเชิญท่านมาสอนนักศึกษาพยาบาล ในหัวข้อเร่ืองการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารด้วย
การผ่าตัด ซึ่งท่านได้กรุณาตอบรับและมาช่วยสอนนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ท่านสอนเก่ง ช่างอธิบายอย่าง
ชัดเจน โดยการใช้ภาษาง่ายๆ ทำาให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย อาจารย์ใจดี เป็นกันเอง ทำาให้นักศึกษากล้าที่
จะซักถามและเคารพรักท่านมาก

 ในด้านการบริหาร ท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดิฉันจำาได้ว่า ท่านเป็นหนึ่งในกลุ่ม
คณาจารยแ์พทยท์ีเ่สนอวธิกีารแกป้ญัหาผูป้ว่ยทีม่าขอรบัการตรวจรกัษาโรคในตกึผูป้ว่ยนอกอย่างล้นหลาม 
ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้เพียงพอ ท่านได้เสนอว่าคณะฯ  
ควรจะเปิดคลินิกตรวจโรคผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นนอกเวลาราชการในตอนเย็น โดยขออนุมัติให้ข้าราชการ
สามารถใชสิ้ทธิในการเบกิคา่รักษาพยาบาลไดต้ามปกต ิยกเวน้ คา่ลว่งเวลาของแพทยแ์ละบคุลากรทางการ
แพทยท์ีป่ฏบิตังิานเพิม่ขึน้นอกเวลาราชการ ทำาให้ตอ้งเกบ็เงนิค่าใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ ในระยะแรกๆ ทีเ่สนอความ
คดิเหน็มผีูไ้มเ่หน็ดว้ยเปน็จำานวนมาก กล่าวโจมตวีา่เปน็การใช้สถานทีข่องโรงพยาบาลเพ่ือหาผลประโยชน์
ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล ทำาให้โครงการดังกล่าวต้องถูกระงับไป แต่ต่อมามีผู้มารับบริการเพิ่มข้ึน
โดยลำาดับ ทำาให้โครงการนี้ได้รับการอนุมัติ ให้เปิดดำาเนินการได้เป็นผลสำาเร็จมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ 
โครงการนีนั้บวา่เป็นแนวความคดินอกกรอบทีย่อดเยีย่มมาก ทัง้นีเ้พราะเปน็การใช้บคุลากรและวสัดอุปุกรณ์
ทีมี่อยูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ ผู้ปว่ยไมต่อ้งลางานเพือ่มาขอรบัการตรวจรกัษา แตม่ารับบรกิารไดน้อกเวลา
ราชการ ซึ่งการมารับบริการก็ไม่หนาแน่นมาก ไม่ต้องเร่งรีบกลับไปทำางานต่อ ส่วนบุคลกรทางการแพทย์
ก็ได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในการ
สร้างโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเพิ่ม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ดิฉันขอชื่นชมในความคิดที่
ฉลาดหลักแหลมของคณาจารย์ที่ร่วมกันเสนอโครงการนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
สามารถแก้ปัญหาของบริการผู้ป่วยนอกได้ดีเยี่ยม

 หลังจากที่ท่านได้เสนอโครงการดังกล่าวแล้วไม่เป็นที่ยอมรับของคณะฯ ท่านจึงได้ลาออกจาก
คณะฯ เพื่อไปร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ซึ่งก็ประสบผลสำาเร็จอย่างดีย่ิง เป็นโรงพยาบาล

ความประทับใจใน
ท่านอาจารย์หมอทองดี ชัยพานิช
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เอกชนทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัมาก เปน็ทีย่อมรบัของประชาชนทัง้ภายในและตา่งประเทศซึง่ตอ่มาไดข้ยายสาขา
เพิ่มอีกหลายแห่ง จะเห็นได้ว่า ท่านเป็นนักคิดที่สร้างสรรค์และนักบริหารท่ีมีความสามารถยอดเย่ียมและ 
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านอาจารย์หมอทองดี ชัยพานิช และขอให้ความดีงาม
ท่ีท่านได้สร้างไว้มาโดยตลอดได้ส่งผลให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมด้วย 
จตุรพิธพรชัยเทอญ

รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต
อดีตหัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี ของท่าน 
ดิฉัน ขอกราบอาราธนา อัญเชิญคุณของพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาลกโลก 

อำานวยพรแด่ท่าน

“เพราะกระทำาความเคารพใน พระพุทธ รัตนะ”

“เพราะกระทำาความเคารพใน พระธรรม รัตนะ”

“เพราะกระทำาความเคารพใน พระสังฆะ รัตนะ”

ผู้ทรงเป็นโอสถ อันประเสริฐสูงสุด

ด้วยเดชแห่งคุณพระพุทธ

ด้วยเดชแห่งคุณพระสงฆ์

ขอให้ ทุกข์ ภัย โรค ทั้งหลาย

ของท่าน อาจารย์หมอทองดี ชัยพานิช 

จงสงบ โดย สวัสดี

ด้วยความเคารพยิ่ง

สร้อยสุมน โสพรรณากร
อดีตหัวหน้าพยาบาลห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

วาระครบรอบ 84 ปี
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	 หมู	(นนัทวนั	สถลนนัทน)์	จำ�ได้ว�่ในป	ี2515	มศีลัยแพทย์ท�่นหน่ึงเพิง่เดินท�งกลับจ�กประเทศ
สหรัฐอเมริก�	และท�่นเปน็ศลัยแพทยท์ีจ่ะม�ทำ�ง�นรว่มกบัพวกเร�	สมยันัน้หอ้งผ�่ตดัศลัยศ�สตรเ์พิง่เปดิ
บริก�รได้ไม่ถึง	5	ปี	พย�บ�ลห้องผ่�ตัดก็มีน้อย	แพทย์ก็น้อย	ยังไม่ม�กเหมือนสมัยนี้	ดังนั้น	เวล�มีแพทย์
ม�ใหม่	ทุกคนจะตื่นเต้นและอย�กรู้ว่�เวล�ส่งผ่�ตัดจะดุไหม	ใจดีไหม	พย�บ�ลทุกคนจะรีรอ	เพื่อคอยดูว่�
เป็นอย่�งไรบ้�ง	สมัยนั้น	หมูเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้�ห้องผ่�ตัดศัลย์ฯ	ตอนอ�ยุ	20	ปีต้นๆ	มันเป็น
อะไรที่ท้�ท�ยเพร�ะคนอ่ืนยังไม่กล้�ร่วมง�นกับอาจารย์ทองดี	เลยต้องตกเป็นหน้�ที่ของหัวหน้�ห้อง
ผ่�ตัดที่จะต้องประเดิมส่งผ่�ตัด	อาจารย์ทองดีเป็นคนแรก	จำ�ได้ว่�พอถึงเวล�ใกล้ๆ	9.00	น.	อ�จ�รย์ 
ทองดจีะเข�้หอ้งผ�่ตดั	พวกเร�กจ็ะไปรออยูห่น�้หอ้งผ�่ตดั	เพือ่ดวู�่อ�จ�รยท์องดมีบีคุลกิท่�ท�งเปน็อย่�งไร

	 คร้ังแรกท่ีเห็นอ�จ�รย์ทองดี	ดูท่�นเป็นคนใจดี	รูปร่�งสูง	ข�ว	พอถึงเวล�ผ่�ตัด	อ�จ�รย์ทองดี
จะสอนแพทย์ประจำ�บ้�น	พย�บ�ล	ส่งเครื่องมือผ่�ตัด	อย่�งเร�ก็แอบฟังแอบดูบริเวณที่ทำ�ผ่�ตัด	ทำ�ให้เร�
ได้คว�มรู้และว�งแผนในก�รสง่เครือ่งมอืผ่�ตัด	ซึง่อันนีเ้ปน็ประโยชนต์อ่พย�บ�ลสง่เครือ่งมอืผ�่ตดั	โดยที่
แพทยผ์ูท้ำ�ผ�่ตดัไมต่อ้งเรยีกชือ่เครือ่งมอืท่ีใชใ้นก�รทำ�ผ�่ตดั	เพร�ะเร�ดวู�่อ�จ�รยท์ำ�ผ�่ตดัตดัอะไร	บรเิวณ
ไหน	และต้องใช้เครื่องมือผ่�ตัดอะไร	สมัยก่อน	เวล�ทำ�ผ่�ตัดทุกคนจะเงียบไม่คุยกัน	แพทย์ประจำ�บ้�นจะ
คอยฟังอ�จ�รย์ทองดีแนะนำ�เทคนิคใหม่ๆ	จ�กสหรัฐอเมริก�ม�สอน	พย�บ�ลส่งเครื่องมือก็ได้รับอ�นิสงส์
จ�กตรงนี้ด้วย	พอส่งผ่�ตัดเสร็จ	อ�จ�รย์จะพูดว่�	“ขอบคุณมากครับคุณหมู”	จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ส่ง
ผ่�ตัดอ�จ�รย์ทองดี	สมัยก่อนพย�บ�ลส่งเครื่องมือผ่�ตัดยังมีน้อย	หมูเองถึงจะเป็นหัวหน้�ห้องผ่�ตัด	ก็
ต้องส่งเครื่องมือผ่�ตัดด้วย	ช่วงระยะเวล�เกือบ	8	ปี	ที่ทำ�ง�นกับอ�จ�รย์ทองดี	อ�จ�รย์จะแนะนำ�เทคนิค
ใหม่ๆ	ให้กับแพทยและพย�บ�ลส่งเครื่องมือ	บ�งครั้งก่อนก�รผ่�ตัด	อ�จ�รย์จะเชิญหัวหน้�ห้องผ่�ตัดและ
พย�บ�ลสง่เครือ่งมอืผ�่ตดัไปคยุและว�งแผนในก�รใชเ้คร่ืองมอืผ�่ตดั	ซึง่ท�งเร�จะตอ้งเตรยีมเครือ่งมือให้
อ�จ�รย์และนำ�ไปนึ่งฆ่�เชื้อก่อนนำ�ไปใช้

	 เมือ่มกี�รพบกนักต็อ้งมีก�รจ�กกนั	อ�จ�รย์ไดล้�ออกจ�กร�ชก�รในปี	พ.ศ.	2522	ไปปฏบิตังิ�น
ที่โรงพย�บ�ลสมิติเวช	ทำ�ให้พวกเร�เสียด�ยม�ก

	 ขอขอบพระคุณ	อาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ที่ได้สอนและแนะนำ�เทคนิคใหม่ๆ	ให้กับพย�บ�ล 
ส่งเครื่องมือ	(พ.ศ.	2515–2522)	ในวาะท่ีอาจารย์ทองดีมีอายุครบ 84 ปี ขอให้อาจารย์มีสุขภาพ 
แข็งแรง มีอายุยืนยาว และมีความสุขตลอดไปค่ะ

หมู (นันทวัน สถลนันทน์)
อดีตหัวหน้�ห้องผ่�ตัดศัลยศ�สตร์

ครั้งหนึ่งที่ ได้ร่วมงานกับ
อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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	 เนือ่งในโอกาสที	่อาจารย์ทองด ีชัยพานิช มอีายุครบ 7 รอบแล้ว	และกำาลังจะกา้วขึน้สู่รอบที	่
8	และรอบตอ่ๆ	ไป	ผมในฐานะทีเ่คยทำางานรว่มกบัอาจารยม์าต้ังแตต่น้	โดยเปน็เจา้หนา้ทีธ่รุการ	รวมระยะ
เวลากว่า	30	ปี	เห็นว่าอาจารย์เป็นคนที่มีบุคลิกสูงใหญ่	ผิวขาว	หน้าตายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา	มีน้ำาเสียงทุ้ม	 
นุม่นวลไมแ่ขง็กร้าว	เวลาแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมวชิาการหรอืการประชุมภาควชิาศลัยศาสตร	์อาจารย์
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนในที่ประชุม	ซึ่งการแสดงความคิดเห็น
ของทา่นนัน้	ผมเหน็วา่ไมไ่ดเ้ปน็เร่ืองท่ีเกินเลยจากความเปน็จรงิ	เพราะในขณะนัน้จะเรยีกวา่	สงัคมยงัแคบ	
มีจำานวนคนไม่กี่คน	นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำาบ้านก็ประมาณ	15-20	คน	จึงมีความรู้จักใกล้ชิดกัน
หมด	และรู้จักชื่อ-นามสกุลหมดทุกคน

	 อาจารย์ทองดีทำางานมีห้องพักอยู่ที่หน่วยวิจัยศัลยศาสตร์	ช้ัน	5	มีอาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้อง	3	
คน	คือ	อ.จินดา	สุวรรณรักษ์,	อ.ทองดี	ชัยพานิช	และ	อ.เอาชัย	กาญจนพิทักษ์	ส่วนเจ้าหน้าที่ทำางานเป็น
หลักก็มี	3	คน	คือ	ผม,	คุณสมนึก	มีแก้วน้อย	(เสียชีวิตแล้ว)	และคุณวิทยา	(หลิน-ซึ่งปัจจุบันทราบว่ามี
ครอบครัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกา)	จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ผมจะรู้เรื่องการทำางานของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี

	 อาจารย์ทองดีนอกจากจะมีความสามารถในเร่ืองทางการแพทย์เป็นอย่างดี	อาจารย์ยังมีความ
สามารถอีกอย่างหนึ่ง	คือ	เรื่องของงานจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ	เช่น	หนังสือวิชาการศัลยศาสตร์	โดย
อาจารย์ได้จัดตั้งสำานักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร	และเป็นบรรณาธิการหนังสือการประชุมทางวิชาศัลยศาสตร์	
ตลอดจนหนงัสอืการประชมุวชิาการของราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทย	อาจารยเ์ปน็คนทีม่คีวาม
ละเอยีดถีถ่ว้น	ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสอืวชิาการเหลา่นัน้ดว้ยตวัเอง	และผมกเ็คยไปร่วมงานพเิศษ
ที่สำานักพิมพ์กับอาจารย์อยู่หลายครั้ง

	 อาจารย์เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำางานอย่างจริงจัง	ทั้งงานประจำาและงานที่สำานักพิมพ์	ซึ่งทั้งหมด
ดงักล่าวนีเ้ปน็งานทีต่อ้งใชเ้วลาและความละเอียดอ่อน	ซึง่อาจารย์กส็ามารถทำาไดเ้ปน็อยา่งดี	ดว้ยภาระงาน
อาจทำาให้อาจารย์ได้พักผ่อนน้อย	อาหารเช้าหรืออาหารกลางวันก็กินตอนเย็น	แต่อาจารย์ก็ยังสู้ไม่ถอย

งานด้านการเรียนการสอน นศพ.

	 อาจารย์จะให้ความสำาคัญมาก	ถ้าวันใดอาจารย์เข้ามาสอนไม่ทันเวลา	ก็จะให้ผมหยิบเอกสารที่
เป็นข้อสอบมาให้นักศึกษาแพทย์ทำาไปก่อน	โดยไม่ปล่อยให้เวลาว่างไปโดยเปล่าประโยชน์	เม่ืออาจารย์
กลับมาทนักจ็ะสอนเอง	แต่ถา้ชัว่โมงใดไมไ่ดส้อน	เพราะอาจารยต์ดิผา่ตดัใน	OR	กจ็ะมาสอนนอกเวลา	ซึง่
อาจเป็นตอนเย็นหรือในวันหยุด	(ที่ผมรู้	เพราะผมก็กลับบ้านเย็น	หรือในวันหยุด	เวลาที่ผมเข้ามาทำางาน 

รองศาสตราจารย์ นพ.ทองดี ชัยพานิช
คนดีที่ผมรู้จัก
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ก็จะพบอาจารย์มาสอน	นศพ.)

	 รายงานการศึกษาของ	นศพ.	อาจารย์จะตรวจหมดทุกคน	ถ้า	นศพ.	คนใดมีปัญหา	อาจารย์ก็จะ
ให้	นศพ.	ผู้นั้นมาพบที่ห้อง	ทั้งในเวลาที่นักศึกษาแพทย์นั้นว่าง	หรือนอกเวลาเพื่อพูดคุยด้วยเหตุผลและ
แนะนำาความถูกต้อง

งานการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน

	 อาจารยจ์ะใหค้วามสำาคญัของการสอนและฝกึอบรมแพทยป์ระจำาบา้นใหเ้ปน็พเิศษ	ทีข่า้งหอ้งพัก
ของอาจารย	์จะมห้ีองวา่งวางเตียงตรวจของผูป้ว่ยไว	้1	เตยีง	ทกุเช้าเจา้หนา้ทีเ่วชระเบยีนจะไปเกบ็รวบรวม
เวชระเบียนผูป้ว่ยท่ี	discharge	แลว้มาวางไวท้ีเ่ตยีงตรวจผูป้ว่ยเพือ่ใหแ้พทยป์ระจำาบา้นทีเ่สร็จจากการทำา
ผา่ตัดแลว้	มาเขยีน	Op-note	และสรปุเวชระเบยีนทกุวนั	อาจารย์จะมาตรวจเวชระเบยีนทกุเล่ม	ทกุวนั	ถา้
เล่มใดยังไม่ถูกต้องก็ให้ตามแพทย์ประจำาบ้านเจ้าของผู้ป่วยมาจัดการให้เรียบร้อย	หรืออาจจะเรียกแพทย์
ประจำาบ้านผู้นั้นมาและอธิบายว่า	ถ้าไม่เขียน	Op-note	หรือสรุปหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไป
แล้ว	มาเขียนย้อนหลังอาจจะเขียนได้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	ส่วนตัวอาจารย์เองเมื่อทำาผ่าตัดแล้วก็จะมานั่ง
เขียนหรือพิมพ์	Op-note	ด้วยตัวเองทุกครั้ง

	 ในช่วงนั้นทางหน่วยเวชระเบียนจะมีรายงานความสมบูรณ์ของเวชระเบียนของทุกภาควิชาให ้
รับทราบ	ซึ่งของภาควิชาศัลยศาสตร์จะไม่มีปัญหาในเร่ืองความไม่สมบูรณ์ของเวชระเบียน	(ในเร่ืองนี้ผม
เคยได้รับคำาชมจากเจ้าหน้าที่หน่วยเวชระเบียนว่า	เวชระเบียนของภาควิชาศัลยศาสตร์เรียบร้อยดี)

งานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้าน

 ถือเป็นกฏเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านที่จะจบการศึกษาทุกคน	จะต้องทำางานวิจัย	1	
เรื่อง	และนำาไป	Present	ในที่ประชุมงานวิชาการของแพทย์ประจำาบ้าน	ถ้าผู้ใดไม่มีงานวิจัยต้องถือว่าไม่
ผ่านการอบรมแพทย์ประจำาบ้าน	ซึ่งอาจารย์ทองดีก็ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้และรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่
แพทยป์ระจำาบา้น	พรอ้มทัง้ใหค้ำาแนะนำาและนำาเสนอใหอ้าจารยฟ์งั	เพือ่หาขอ้แกไ้ขและเพิม่เตมิในประเด็น
ที่สำาคัญ

Animal Lab

	 ในช่วงที่อาจารย์ทองดีปฏิบัติงานที่หน่วยวิจัยศัลยศาสตร์	ภาควิชาศัลยศาสตร์	มีงานที่ริเริ่ม
ทำาเป็นครั้งแรกที่สำาคัญงานหนึ่ง	คือ	การทำา	Animal	Lab	 เป็นการฝึกหัดทำาผ่าตัดในสัตว์ทดลอง	 
แรกๆ	ทำาในกระต่าย	ต่อมาทำาในหนู	(เป็นหนูจริงๆ	ไม่ใช่หนูเชียร์เบียร์)	โดยได้ทำาหนังสือขอไปทางคณะ
วิทยาศาสตร์ที่อยู่ติดกัน	มาคร้ังละ	3	ตัว	ให้แพทย์ประจำาบ้านฝึกหัดการทำาผ่าตัด	แต่ทำาไปทำามาเห็นว่า	
organ	ของหนูมนัเลก็มากทำาไมถ่นดัมอื	จงึได้ทดลองทำาในสตัว์ใหญ	่คอื	สนุขั	โดยตดิตอ่ทางเทศบาลใหม้า
สง่คร้ังละ	3	ตวั	แรกๆ	กม็าสง่ใหด้	ีแตร่ะยะหลังๆ	ไมม่าสง่ให	้โดยอ้างวา่	รถไมว่า่งบา้ง	รถเสียบา้ง	บางครัง้
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จงึตอ้งขอรถของคณะฯ	ไปรบั	อาจารยท์องดจีงึไดแ้นะนำาวา่ตอ้งใหค้า่ปว่ยการ	เปน็สนิน้ำาใจเหมอืนกบัเปน็
คา่หยอดน้ำามนั	ซึง่กไ็ดผ้ลด	ี	ตัง้แตน่ัน้มารถวา่งตลอด	มาสง่ใหอ้ยา่งสม่ำาเสมอ	เพราะคำาวา่	“คา่ปว่ยการ” 
ของอาจารย์ทองดี	แม้จะฟังดูเป็นคำาโบราณสักหน่อย	แต่ก็ได้ผลดี	ซึ่งคำาเหล่านี้ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินแล้ว

	 ในการวจิยัในสัตวท์ดลองเหลา่นี	้อาจารยจ์ะเนน้เสนอใหท้ำาอย่างตัง้ใจ	อยา่ทำาเปน็เล่น	เพราะสตัว์
ทดลอง	(สุนัข)	เหล่านี้เขาต้องสละชีวิตเพื่อมนุษย์เรา	ซึ่งการทำากับสัตว์ทดลองเหล่านี้ต้องใช้เวลานาน	แม้
เลยเวลาทำางานแล้ว	ถ้ายังไม่เสร็จอาจารย์ก็จะควบคุมอยู่ตลอด	อาจกล่าวได้ว่างาน	Animal	Lab	หรือ	
Lab	Dog	เป็นงานที่ริเริ่มโดยอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช

	 ถึงแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการไปนานกว่า 20 ปีแล้ว และได้พักผ่อนอยู่ที่
บา้น แตใ่นความเปน็ทองของอาจารยน์บัวา่เปน็สิง่ทีม่คุีณคา่มาก เหมอืนกบัทองในปัจจบุนั 
ที่ทุกคนปราถนา	เพราะเป็น “ทองดี” นั่นเอง

อนุสรณ์  วีระชาลี
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ระลึกถึงอาจารย์ ในฐานะศัลยแพทย์

	 ผมได้รับคําเชิญให้เขียนถึง	อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	ตามความเป็นจริง	เราทั้ง
สองอยู่ต่างแผนกกัน	ผมอยู่อายุรศาสตร์	อาจารย์ทองดีอยู่ศัลยศาสตร์	ระหว่างที่ทํางานที่รามาธิบดี	เรา
จึงไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก	นอกจากผมจะได้รับทราบว่า	อาจารย์ทองดีได้รับการฝึกอบรมทางด้านการ
ปลูกถ่ายอวัยวะมาจากสหรัฐอเมริกา	ทางอายุรศาสตร์โรคไต	จึงมีความหวังจะร่วมมือกันดําเนินงานเรื่อง
การปลูกถ่ายไต	แต่ด้วยความไม่พร้อมของทางคณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ในขณะนั้น	(ปี	
2520)	จนอาจารย์ทองดีลาออกไปทํางานกับเอกชน

	 ผมได้มีโอกาสพบอาจารย์ทองดีเป็นส่วนตัวเมื่อเราไปประชุมนานาชาติทางด้านการปลูกถ่าย
อวยัวะทีก่รุงไทเป	ประเทศไต้หวนั	ในขณะนัน้กาํลังมกีารตดิขดัทางจราจรอย่างหนกั	เนือ่งจากมกีารกอ่สรา้ง
รถไฟใต้ดิน	เหมือนกับที่เราเผชิญอยู่ในกรุงเทพฯ	ในขณะนี้	กลุ่มของเราที่มีผมและอาจารย์ทองดีด้วยนึก
สนุกว่า	เราจะเดินกลับโรงแรมที่พักซึ่งอยู่ไกลพอสมควร	แต่ก็ทําให้ผมรับทราบความสนใจของอาจารย์ 
ทองดีด้าน	Information	Technology	เพราะตลอดทางที่เดินกลับ	เราแวะร้านด้าน	IT	ตลอดทาง

	 ตอนปลายอายุราชการของผมได้ย้ายไปทําหน้าที่คณบดีที่คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ชว่งนัน้มคีวามคดิทีจ่ะใหโ้รงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสขุออกจากระบบราชการ	โดยเหน็
ความสําเร็จของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	คุณหมอสงวน	นิตยารัมภ์พงศ์	จาก	สปสช.	ได้ขอให้ผมจัดอบรมทีม
บรหิารของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเตรียมตวั	ในวงเงนิประมาณ	2	ล้านบาท	เนือ่งจากตอนอยู่
โรงพยาบาลรามาธบิด	ีผมเคยเปน็ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบรหิารโรงพยาบาล	ผมไดต้ดิตอ่คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ซึ่งมีทีมงานจัดการฝึกอบรมเป็นผู้ดําเนินการบริหารโครงการ	ส่วนผมทําหน้าที่
จัดหาวิทยากรการอบรมจะทําเป็น	Modules	โดย	Module	ละ	1	เดือน	มาเรียนที่กรุงเทพฯ	1	สัปดาห์แล้ว
เอาความรู้ไปปฏิบัติ	3	สัปดาห์แล้วนํากลับมารายงาน	คุณหมอทองดีได้รับเชิญให้เป็นเจ้าของ	Module	
Information	Technology	ของโรงพยาบาล	ผมจึงได้เข้าร่วมประชุมกับทีมอาจารย์ทองดี	หลายครั้งจึงได้
เห็นบุคลิกภาพของท่านในการเป็นผู้นําผู้บริหารจัดการ	จนงานบรรลุผลสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี	จากความคุ้น
เคยคร้ังนี้ทําให้ผมเห็นโอกาสสําหรับคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เพ่ิงก่อตั้งไม่นาน	ยัง
ไม่มีอาจารย์ศัลยศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างของศัลยแพทย์ที่ดีให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์	ทาง
หนว่ยศลัยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร	์จงึไดเ้รยีนเชิญอาจารยท์องดไีปทาํหนา้ที่
สอนข้างเตียงให้นักศึกษาแพทย์	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	นับเป็นโอกาสของนักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากอาจารย์ทองดี	ถึงวิธีการดูแลผู้ป่วย	การตัดสินใจในการรักษา	สัมพันธภาพกับผู้ป่วยซึ่ง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะมีโดยเฉพาะ	เพ่ือนําไปสู่การเป็นแพทย์ศัลยศาสตร์ที่ดีในอนาคต	อาจารย์
ทองดีได้ให้ความกรุณาอย่างมากต่อคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	อยู่เป็นเวลาถึง	10	ปี 
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จนคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีอาจารย์อาวุโสที่จะทําหน้าที่แทนอาจารย์ได้แล้วจึง 
หยุดไป

 ในโอกาสทีอ่าจารย์จะมอีายคุรบ 84 ป ีเรากร็ะลกึถงึอาจารยใ์นฐานะศัลยแพทยต์วัอยา่ง
ทีไ่ดก้ระทำาคณุงามความดใีหแ้ก่วงการแพทย์ทัง้ทางดา้นการศึกษา ทางดา้นการทำางาน ทัง้รฐัและ 
เอกชน เพื่อให้แพทย์รุ่นหลังได้ดำาเนินตามในยุคที่โลกกำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทาง
ด้านเศรษฐศาสตร ์สงัคม และเทคโนโลย ีแตย่งัไมม่อีะไรมาทดแทน Doctor patient relationship 
ทางด้านศัลยแพทย์ที่อาจารย์เป็นตัวอย่างได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุชาติ อินทรประสิทธิ์
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาจารย์ทองด ีชยัพาณชิ อาจารยศ์ลัยศาสตร์ท่ีผมเคารพมาโดยตลอด สมยัเปน็นักศกึษาแพทย์
ที่รามาธิบดี จำาได้ชัดว่า เราเรียน animal lab อาจารย์ทองดีมาควบคุมและสอนการผ่าตัดม้าม ตัดต่อลำาไส้ 
พวกเราตื่นเต้นกันมากกับประสบการณ์ดีๆ จากการทำา lab มากยิ่งไปกว่านั้นคือ การได้เรียนจากอาจารย์
ผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด ผมสัมผัสได้ถึงความเป็นครูแพทย์ของอาจารย์ทองดี ที่มุ่งมั่นสอนลูกศิษย์อย่างเอาจริง
เอาจัง นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนข้างเตียงกับอาจารย์ การสอนของอาจารย์จะให้คิดเน้นการนำาความรู้พื้น
ฐานที่เรียนมาใช้ การคิดอย่างมีเหตุมีผล มีกระบวนการคิด ผมรู้สึกเสียดายเมื่อทราบว่าอาจารย์ต้นแบบ
ของนักศึกษาลาออกจากคณะแพทย์ไปและเพื่อนๆ ก็คงคิดเช่นกัน 

ด้วยความเป็นครูศัลยแพทย์ของอาจารย์ทองดี และภาควิชาฯ ประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์ได้
เรียนตรงจากอาจารย์ศัลยแพทย์อาวุโสเหมือนเช่นที่ได้เรียนมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเรียนเชิญอาจารย์ทองดีมาเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาฯ ตลอดเวลานาน
ถึง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง 2557 อาจารย์ทองดีสอนข้างเตียงนักศึกษาศัลยศาสตร์ปีที่ 5 สัปดาห์ละ
ครึ่งวันศุกร์เช้าอย่างสม่ำาเสมอ นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งของนักศึกษา ในช่วงเวลานั้นผมมีตำาแหน่งรองคณบดี 
และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จึงไม่ได้พบอาจารย์บ่อยนัก แต่ด้วยความเป็นครูทุกครั้งที่ผมพบอาจารย์ 
อาจารย์จะให้ความเห็นและคำาแนะนำาเกี่ยวกับนักศึกษาของเรา

ถ้าจะให้ผมเทียบตนเองเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทองดี นักศึกษาแพทยธรรมศาสตร์หลายรุ่นก็คง 
เป็นหลานศิษย์ หลายคนเรียนต่อศัลยศาสตร์แล้วกลับมาเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ ผมอยากแบ่งปันความ
ประทับใจของพวกเขาที่มีต่ออาจารย์ จึงได้รวบรวมมาไว้ในบทความนี้

ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่สร้างพวกเรา

รองศาสตราจารย์ นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์
แพทยศาสตร์ รามาธิบดี รุ่น 9 

ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
ที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ศัลยศาสตร์

นิช
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กระผมได้มีโอกาสศึกษากับท่านอาจารย์ทองดีเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 5 สาขา
ศัลยกรรม ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในยุคนั้นการศึกษาศัลยกรรมเต็มไปด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับการรักษาซึ่งลงรายละเอียดลึกไปในเรื่องโรค พยาธิวิทยา และวิธีการผ่าตัด ท่านอาจารย์ทองดีได้
เข้ามาเติมเต็มในส่วนของจริยศาสตร์ การมองผู้ป่วยเป็นบุคคลมิใช่โรค เพิ่มเติมมุมมองด้าน humanistic 
medicine ใหก้บักระผมและเพือ่นรว่มช้ันเรียน ทา่นมวีธิใีนการช้ีปญัหาและแนะแนวทางคิดทีแ่ยบยล ทำาให้
นักศึกษาแพทย์คิดตามอย่างเป็นระบบ และเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น ถือเป็น role model ที่สำาคัญของกระผม
และแพทย์ธรรมศาสตร์เสมอมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อมรพล กันเลิศ
ศัลยแพทย์และแพทย์ธรรมศาสตร์รุ่นที่ 10

ความประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์ทองดี
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ผมได้มีโอกาสรู้จักและเรียนกับอาจารย์ทองดี ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี 5 อาจารย์เป็น
อาจารย์พิเศษของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งแรกที่ได้เจอกับ
อาจารย์ ระลึกได้ว่า อาจารย์เป็นศัลยแพทย์อาวุโสท่ีดู smart ใจดี ใจเย็น แต่ดูมีความอบอุ่น น่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอ

หลังจากที่ได้เรียนหลายครั้งกับอาจารย์ พบว่า อาจารย์เป็นแบบอย่างของศัลยแพทย์ที่ดีมาก มี
ความรูท้างศลัยกรรมทีไ่ด้ถา่ยทอดให้ลกูศิษย์ไดอ้ย่างมากมาย อกีทัง้อาจารยไ์ดส้อนหลายๆ อย่างเกีย่วกบั
การดแูลผู้ป่วย ซึง่มทีัง้ศาสตรแ์ละศลิป ์ทีไ่มไ่ดม้อีาจารยท์า่นใดสอนมากอ่น อาจารยม์คีวามละเอยีดในการ
สอนทุกๆ เรื่องและทุกๆ หัตถการ รวมไปถึงมีการสอดแทรกจริยธรรมการเป็นแพทย์ที่ดีให้ตลอดเวลา อีก
ทัง้อาจารยย์งัเปน็แรงบนัดาลใจและเป็นแบบอยา่งในการเปน็ศลัยแพทยท์ีด่อีกีด้วย มหีลายสิง่ทีผ่มไดเ้รยีน
รู้จากอาจารย์ และได้นำามาปรับใช้ในการเป็นศัลยแพทย์ของตนเองในปัจจุบันนี้

ตัวอย่างเหตุการณ์ คือ อาจารย์พาไปตรวจคนไข้ด้วยการ PR ครับ ซึ่งตอนเป็น นศพ. ปี 5 ก็
ไม่เคยรู้รายละเอียดเลยว่าการตรวจ PR + Proctoscope มีรายละเอียดตรงไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ แต่
อาจารย์สอนตั้งแต่การจัดท่า การ Expose ผู้ป่วย การใส่อุปกรณ์ให้ไม่มีอาการเจ็บปวด รวมไปจนถึง
ทำาความสะอาดให้กับผู้ป่วยหลังจากตรวจเรียบร้อย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นในหัตถการนี้ 
และปัจจุบันก็ทำาตามที่อาจารย์สอนแบบนั้นมาโดยตลอดครับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นพ.พลินทร์ ลิมปวิทยาพร 
ศัลยแพทย์และแพทย์ธรรมศาสตร์รุ่นที่ 10

ความทรงจำาากับ อาจารย์ทองดี ชัยพาณิชน
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นับเป็นเวลาเกือบ 13 ปีแล้วที่ได้มีโอกาสฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองดี ถึงแม้เป็น
แคเ่พยีงชว่งระยะเวลาสัน้ๆ แตค่วามประทับใจที่มีต่ีออาจารย์ยงัคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำาเสมอ ยอ้นกลบั
ไปในสมัยยังเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 การได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ในช่วงเช้าของชั่วโมง Bedside 
teaching ถึงแม้เพียงแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างมากกับนักศึกษาแพทย์
ตัวเล็กๆ ที่กำาลังจะเติบโตเป็นหมอที่ดีต่อไป 

การได้เรียนกับอาจารย์อย่างใกล้ชิด ทำาให้ได้สัมผัสกับจิตวิญญาณความเป็นหมอและความ
เปน็ครูแพทยท์ีด่อียา่งแทจ้รงิ อาจารยส์อนใหเ้ราตัง้ใจดแูลรักษาคนไขด้ว้ยความเอาใจใส ่มคีวามปรารถนา
ดี มีเมตตา โดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ 

อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลคนไข้อย่างเป็นองค์รวม อาจารย์สอนและแสดงให้
เหน็ถงึวธิพีดูและวธิปีฏบิติัต่อคนไขใ้นแบบทีค่วรจะเปน็ ทำาใหน้อกจากความรู้อย่างมากมายทีเ่ราไดรั้บจาก
อาจารย์แล้ว เรายังได้ซึมซับและได้ฝึกฝนความเป็นหมอที่ดีในตัวเองอีกด้วย 

ในด้านความเป็นครูนั้น อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำาให้พวกเราได้ฝึกใช้ความคิด ไม่ใช่แต่
การท่องจำาเพียงอย่างเดียว อาจารย์สอนให้เราคิดอย่างเป็นระบบ สอนการมองทุกอย่างทั้งในภาพรวมมุม
กว้างและการมองอย่างลึกซึ้งในเชิงลึก แต่สิ่งที่ทำาให้ประทับใจอาจารย์มากๆ ก็คือ อาจารย์มีความอดทน
และใจเยน็กบันกัศกึษาแพทยเ์ปน็อยา่งมาก ทกุครัง้ทีอ่าจารยถ์ามคำาถาม อาจารยจ์ะใหเ้วลาพวกเราในการ
รวบรวมความคดิและประมวลผลกอ่นทีจ่ะตอบอาจารย ์โดยท่ีอาจารย์ไมเ่คยเรง่เรา้หรอืทำาให้รู้ส้กึกดดนัเลย 
ซึ่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยระหว่างการเรียนนี้ ถึงแม้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่ก็ทำาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้นกระบวนการคิดและการแสดงความคิดเห็นของพวกเราได้เป็นอย่างดี 

จนถึงทุกวันนี้ ยังนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง ทั้งในการเป็นแพทย์ที่ดีเพ่ือการดูแลรักษาคนไข้ให้ดียิ่งข้ึน และการเป็นอาจารย์
แพทย์ที่ดีเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ 
นักศึกษาแพทย์รุ่นต่อๆ ไปด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ

อาจารย์ พญ.ฆริกานต์ อักษรชาติ
ศัลยแพทย์และแพทย์ธรรมศาสตร์รุ่นที่ 14

ความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ทองดี



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

87

ป ีพ.ศ. 2545 ดฉินัเปน็คนไขข้องอาจารย์ทองด ีเพราะคลำาพบกอ้นเนือ้ทีเ่ตา้นมขวา ซึง่อาจารย์
ทำาการผ่าตัดให้ และในขณะที่ดิฉันเป็นคนไข้ของอาจารย์นั้น  อาจารย์ได้กรุณาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรค
ภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้ดิฉันได้มีความรู้มากขึ้น รวมทั้งดูแลดิฉันด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ทำาให้มิตรภาพ
ระหว่างหมอและคนไข้มีความสนิทสนมกัน เพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ด้วย

ชว่งเวลาน้ัน ดฉัินยงัรับราชการเป็นอาจารยส์อนทีค่ณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี  มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์  ซึ่งชื่อภาษาไทยของคณะฯ อาจทำาให้เข้าใจผิดได้ จึงขออธิบายเพิ่มเติมว่า  คณะนี้คือ Busi-
ness School ในภาษาอังกฤษน่ันเอง ไม่ได้สอนเฉพาะวิชาบัญชี แต่รวมถึงทุกๆ วิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารธุรกิจ

งานส่วนหนึ่งของดิฉันในขณะนั้น คือ การสอนโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำาหรับ 
ผู้บริหาร (Executive MBA Program) ซึง่คณะฯ เปน็ผูด้ำาเนนิการเปดิบรกิารเปน็แหง่แรกในประเทศไทย 
มีข้อกำาหนดของผู้ที่จะเข้าเรียนโครงการฯ ในขณะนั้นว่า ผู้เรียนต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์
การทำางานดา้นบริหารไม่ต่ำากวา่ 7 ปี (ขอ้กำาหนดอายแุละประสบการณก์ารทำางานปรับเปล่ียนไปตามสภาพ
แวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา) โดยเปิดสอนวันพุธช่วงเย็นและวันเสาร์เต็มวัน  ผู้เรียนจะทำางานควบคู่ไปกับ
เรียนในโครงการฯ ด้วย ดังนั้น วิธีการสอนจึงเน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขณะนั้น โครงการฯ ซึ่งเปิดรับปีละรุ่นนั้น ได้ดำาเนินการมาถึงรุ่นที่ 17 แล้ว (ในปี พ.ศ. 2563  
โครงการฯ ให้บริการมาถึงรุ่นที่ 36) มีวิชาที่เปิดสอนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Business and Public  
Policy ซึ่งดิฉันจำาชื่อวิชาเป็นภาษาไทยไม่ได้แม่นยำานัก แต่ชื่อภาษาอังกฤษถูกต้องแน่นอน เพราะมีหลัก
ฐานเป็น  PowerPoint อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อ้างอิงได้ โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งคือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ
ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบันโยบายรัฐบาล และอกีสว่นหนึง่เนน้เรือ่งจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน  มีเป้าหมายสร้างจติสำานึกให้ผูบ้รหิารมจีรยิธรรมไปพร้อมๆ กบัการบริหารธุรกิจ 
(ปัจจุบันเนื้อหาส่วนดังกล่าวรวมอยู่ในวิชาอื่น เนื่องจากโครงการฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 2 ปี)

วธิกีารสอนของวชิา Business and Public Policy คอื การใชก้รณศีกึษาจรงิมาอภปิรายกอ่นจะ
สรุปไปสู่ทฤษฎี ซึ่งกรณีศึกษาดังกล่าว บางส่วนมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วย เช่น กรณีศึกษา
ของบริษทั OD WALLA ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่เจา้ของบรษิทัเปน็นกัดนตร ีมรีายไดไ้มเ่พียงพอ 
จึงเร่ิมธุรกิจผลิตน้ำาส้มสดขายเพื่อเพิ่มรายได้ จนในที่สุดพัฒนาเป็นบริษัทผลิตน้ำาผลไม้สดต่างๆ ในขณะ 
ทีต่ลาดขณะนัน้ไมมี่น้ำาผลไมส้ด ทำาใหไ้ดรั้บความสำาเรจ็ตามทฤษฎขีองกลยทุธท์างธรุกจิ คอืทำากอ่นคนอืน่
(Do the Right  Thing) และเห็นความต้องการของตลาด (Pain Point)  โดยจะต้องเน้นกระบวนการผลิต
ทีม่คีวามสะอาดและรกัษาความอดุมของวิตามนิไวใ้ห้ไดม้ากทีส่ดุ ในกระบวนการผลิตคราวหนึง่ ผลิตภณัฑ์
ปนเปื้อนเชื้อ E. coli  ทำาให้ผู้บริโภคท้องเดินและเด็กที่ดื่มเสียชีวิต บริษัทฯ ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหานั้น 
เป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารงานและการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ที่สะท้อนจากจิตใต้สำานึกที่มีความรับ
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ผิดชอบต่อผู้บริโภคของผู้บริหาร ดิฉันเห็นว่าการที่จะมีอาจารย์แพทย์มาอธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียนถึงเชื้อ 
E. coli หรืออาจเพิ่มเติมไปในเรื่องเชื้อโรคอื่นๆ  คงทำาให้บทเรียนน่าสนใจ และเป็นการขยายองค์ความรู้
ของผูเ้รยีนด้วย จงึได้หารือและเรียนเชญิอาจารยท์องดมีาชว่ยสอน ซึง่อาจารยไ์ดใ้ช้เวลาคน้ควา้เอกสาร
ต่างๆ มากมาย ทำาให้การเรียนการสอนน่าสนใจ และผู้เรียนได้รับความรู้ทางการแพทย์เพิ่มเติมด้วย

 จากกรณีศึกษาแรกที่ผู้เรียนสนใจและการสอนได้รับความสำาเร็จ อาจารย์ทองดีจึงศึกษาเอกสาร
เกีย่วกบังานสอนเพิม่เตมิ และแสดงความสนใจทีจ่ะรว่มสอน ในท่ีสดุอาจารย์ไดช่้วยดฉินัสอนวชิานีท้ัง้หมด  
คือสอนพร้อมกันทั้ง 2 คน แลกเปลี่ยนความเห็นกันในเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยบางเรื่องเห็นด้วย บางเรื่องไม่
เห็นด้วย และช่วยกันวิพากย์คำาตอบของผู้เรียน ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมาก อาจารย์ 
ได้ช่วยดิฉันสอนวิชานี้อยู่ 4 ปี จนกระทั่งมีการปรับปรุงหลักสูตร ยกเลิกวิชานี้และนำาเนื้อหาของวิชานี้บาง
ส่วนไปรวมในวิชาอื่น 

 ในขณะที่อาจารย์ทองดีได้ช่วยสอนในโครงการการศึกษาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
อาจารย์ยังได้เป็นวิทยากรสอนในโครงการพัฒนาผู้บริหารที่คณะฯ เสนอให้บริการแก่สังคม ตามที่มีบริษัท
ต่างๆ มาขอให้คณะฯ ออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารให้กับบริษัทของเขาเป็นระยะๆ โดยบางครั้งได้ 
เดินทางไปสอนที่ต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต ด้วย

 ในปีการศึกษา 2549 หลังจากที่อาจารย์ทองดีไม่ได้สอนในโครงการปริญญาโทแล้ว ดิฉันยังเห็น
ความกระตือรือร้นของความเป็น “ครู” ในตัวของอาจารย์ในระดับสูงมาก จึงได้เรียนเชิญอาจารย์ช่วย
สอนในวิชา “ภาวะผู้นำา” ของระดับปริญญาตรีที่ดิฉันรับผิดชอบอยู ่ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันไม่กล้าเรียน
เชิญ เพราะเห็นว่าเป็นการรบกวนเกินไป  อาจารย์ยินดีช่วยสอนอย่างเต็มใจและเต็มที่ โดยเดินทาง
ไปสอนที่ธรรมศาสตร์รังสิต (การศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่ธรรมศาสตร์ รังสิต การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์อยู่ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

 ดิฉันเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2551 แต่ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชานี้อยู่ โดยมีอาจารย์
ทองดีร่วมสอนด้วย จนถึงปี พ.ศ. 2554 อาจารย์ประจำาของคณะฯ ได้เป็นผู้รับผิดชอบสอนวิชาภาวะผู้นำา
ในระดับปริญญาตรี ภาระงานสอนของอาจารย์ทองดีที่เกี่ยวข้องกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจึง 
สิ้นสุดลง และแม้จะส้ินสุดภาระงานสอน อาจารย์ก็ยังคงมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ กับ 
ดิฉันเป็นระยะๆ เสมอมา ทำาให้ดิฉันได้เรียนรู้และมีมุมมองด้านต่างๆ กว้างขวางขึ้น

 ดิฉันถือว่า อาจารย์ทองดีเป็นผู้ที่มีคุณูปการแก่ดิฉันและแก่นักศึกษาที่มีโอกาสได้เรียน
กับอาจารย์เป็นอย่างมาก อาจารย์ได้จุดประกาย ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ความซาบซึ้งยังคงอยู่ในหัวใจของดิฉันเสมอ

 ในวาระอายุครบ 7 รอบของอาจารย์นี้ ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองให้อาจารย์แข็งแรง มีความสุข สมปรารถนาในทุกสิ่งที่ประสงค์ และขอ
แสดงความเคารพอย่างสูงสุดไว้ ณ ที่นี้

รองศาสตราจารย์สปุราณี ศรีฉัตราภิมุข 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 เพื่อนร่วมรุ่น “ศิริราช 67”

  เพื่อนร่วมวิชาชีพ “ศัลยศาสตร์”

   เพื่อนร่วมงาน “ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ”

 คุณหมอทองดี ชัยพานิช และผมเป็นเพื่อนนักศึกษาแพทย์ร่วมรุ่นศิริราช 67 เราจบ
แพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2504 หลังจากจบแพทย์ฝึกหัดครบ 1 ปี  
ทองดเีดนิทางไปศกึษาต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา จนได ้American Board of General Surgery และยงัอยู่
ปฏบิตังิานทีส่หรัฐอเมริกาอยูร่ะยะหนึง่ถงึไดก้ลับมาเป็นอาจารย์อยูภ่าควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ 
รามาธิบดอียูห่ลายป ีสาขาการผา่ตัดเชน่เดยีวกนั กอ่นทีจ่ะลาออกไปเป็นผู้บรหิารของโรงพยาบาลสมติเิวช 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เกิดใหม่ในยุคนั้น ตั้งแต่ทองดีกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็มีโอกาส
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ และด้วยความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการจัดทำา
วารสารและหนังสือต่างๆ ของเพื่อนคนนี้ ซึ่งเก่งในระดับที่สามารถเป็นบรรณาธิการของรุ่นในสมัยที่เป็น
นักศึกษาแพทย์ ทำาให้ทองดีได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ให้เป็นผู้ดำาเนิน
การจัดทำาหนังสือและวารสารของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์หลายเล่ม อาทิ ตำารา “ศัลยศาสตร์วิวัฒน์” 
และวารสารของราชวิทยาลัยฯ ซึ่งท่านทำาได้อย่างดีมาก เนื่องจากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ 
โรงพมิพม์าตัง้แต่สมัยเป็นนกัศกึษาแพทย ์และอกีเรือ่งหนึง่ทีผ่มรูส้กึยนิดกีบัทองดเีปน็อยา่งยิง่ กค็อืการที ่
ราชวทิยาลยัศลัยแพทย ์ได้ไวว้างใจแต่งต้ังทองดเีปน็ “ผูอ้ำ�นวยก�รคนแรก” ของราชวทิยาลยัศลัยแพทย ์
ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2538 เปน็ตน้มา ซึง่เปน็ชว่งท่ีราชวทิยาลัยศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทยมสีำานกังานอยู่ทีช้ั่น 6 
ของอาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ป ีหมอทองดรีับหนา้ทีเ่ป็นผูอ้ำานวยการคนแรกของราชวทิยาลยัศัลยแพทย์
อยู่หลายปี ดูแลเร่ืองราวต่างๆ ในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งมีคุณหมอพรเทพ  
เปรมโยธิน มารับหน้าที่เป็นผู้อำานวยการต่อ

 ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ จนเป็นเลขาธิการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
สองสมัย วาระ พ.ศ. 2532-2536 และดำารงตำาแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2536-

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ป ี“นพ.ทองดี ชัยพานิช”
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2540 สองสมัย ได้มีโอกาสทำางานร่วมกันกับทองดีมานาน ต้องขอชื่นชมเพื่อนร่วมรุ่นท่านน้ีในความ 
สามารถหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำาหนังสือและวารสารต่างๆ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญมาก และการช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ในฐานะผู้อำานวย
การ และฐานะเพื่อนร่วมงานที่ช่วยเหลือกันมาตลอดระยะเวลาการทำางานที่ผ่านมา 

 ในโอกาสที่ทองดี เพื่อนรักมีอายุครบรอบ 84 ปี ขออวยพรให้เพื่อนรักจงมีชีวิตที่มีความ
สุขกับครอบครัวที่รัก และได้มีโอกาสพักผ่อนหลังจากทำางานเหนื่อยหนักมาตลอด

ด้วยรักจากเพื่อน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2540)
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	 ในโอกาสที่	รศ.นพ.ทองดี ชัยพานิช จะมีอายุครบ 7 รอบ หรือ 84 ปี	ผมขอแสดง 
ความยินดีเป็นอย่างย่ิง	อาจารย์นายแพทย์ทองดีเป็นแพทย์รุ่นพ่ีผมเพียงรุ่นเดียว	จบแพทย์จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชมาด้วยกัน	เป็นแพทย์ศิริราชรุ่น	67	และรุ่นผมเป็นรุ่นที่	68	ผมได้รับทราบมาว่าสมัยที่
เป็นนักศึกษาแพทย์	เป็น	นศพ.	แนวหน้า	เรียนหนังสือดีมาโดยตลอด	เป็นนักคิด	นักเขียน	จึงได้รับแต่งตั้ง
จากเพื่อนในรุ่นให้เป็นบรรณาธิการทำาหนังสือรุ่น 67 ของแพทย์ศิริราช	เมื่อจบแพทย์จากศิริราชแล้ว	
ต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง	ผมมาทราบทีหลังว่า	อาจารย์หมอทองดีก็ไป	training	ทาง	general	
surgery	อยู่ที่โรงพยาบาลที่มีช่ืออยู่ในเมืองบอสตัน	รัฐแมสซาชูเซตส์	และเป็นโรงพยาบาลมีความผูกพัน
อยู่กับโรงพยาบาลในเครือเดียวกันกับโรงพยาบาลของฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิต้ีในเมืองบอสตัน	ว่าที่จริงแล้ว
โรงพยาบาลที่ผมไปเข้า	training	ทาง	general	surgery	และเป็น	Fellow	ทาง	vascular	surgery	คือ	
โรงพยาบาล	Albany	Medical	Center,	Union	University,	ตั้งอยู่ที่เมือง	Albany	ซึ่งเคยเป็นเมือง
หลวงเก่าของรัฐนิวยอร์กมาก่อน	เมืองบอสตันกับเมือง	Albany	อยู่ไม่ไกลจากกันนัก	คือประมาณ	200	
กิโลเมตร	แต่เนื่องจากพี่หมอกับตัวผมต่างคนต่างทำาหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ของศัลยแพทย์ที่ดี	จึงไม่
ค่อยได้มาติดต่อหากัน	มาพบกันอีกครั้งก็ที่เมืองไทย	ผมเข้าใจว่า	อาจารย์พี่หมอทองดีกลับมาเมืองไทย
ก่อนผม	เพราะผมใช้เวลา	7	ปีอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	เพราะหลังจากที่ผมผ่านทาง	general	surgery	
มาแล้ว	ผมได้สมัครเป็น	Fellow	ทาง	vascular	surgery	ที่เมือง	Albany	โรงพยาบาลเดียวกันอีก	1	ปี	
และไปอยู่เป็น	Fellow	ทาง	Burns	ที่	Burn	Center	เมือง	St.	Louis	รัฐมิสซูรีอีก	1	ปี	รวมเวลาที่ผมอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา	7	ปี	จึงกลับมาประจำาอยู่ที่ตึกอุบัติเหตุ	โรงพยาบาลศิริราช	ดูแลผู้ป่วยวิกฤตทาง	
Trauma	และ	Burns	ผมเขา้ใจวา่พีห่มอทองดทีา่นกลับมาเปน็อาจารย์แพทยอ์ยูท่ีภ่าควชิาศลัยศาสตร	์คณะ
แพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ร่วมทำางานอยู่กับท่านอาจารย์นายแพทย์จินดา	สุวรรณรักษ์	ซึ่งเป็น
อาจารย์ทางศัลยศาสตร์ด้วยกัน	ผมได้มาพบและทำางานร่วมกับอาจารย์หมอทองดี	ชัยพานิช	ณ	ที่ทำาการ
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ในปี	2524	ซึ่งเป็นปีแรกที่ผมได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้
บริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย		เป็นปีแรกที่ผมได้เลือกเป็นกรรมการกลางและเป็นนาย
ทะเบียนของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	และได้พบกับพี่หมอทองดี	ซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ด้านวิชาการ,	จัดเตรียมเอกสารการประชุม	เอกสารวิชาการ,	หนังสือการประชุมประจำาปีของราชวิทยาลัย
ศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทยอยูใ่นขณะนัน้	ตลอดมาในช่วงเวลาทีผ่มไดรั้บเลือกตัง้เปน็กรรมการในตำาแหนง่
ต่างๆ	ในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	รวมเวลากว่า	20	ปี	และในปี	พ.ศ.	2544-2546	ผมก็ได้รับเลือกตั้งให้
เป็นประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยคนที่	 10	ท่านอาจารย์พี่หมอทองดีก็ยังคงรักษา

ความรู้สึกประทับใจในชีวิตการงานของ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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การในตำาแหน่งผู้อำานวยการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ติดต่อกันตลอดมา เป็นอาจารย์แพทย์
ที่สนใจงานด้านวิชาการ จัดทำาเอกสาร และหนังสือการประชุมทางวิชาการ ตลอดจนตำาราทาง
วชิาการ ด้วยความสนใจและต้ังใจสูง ผลทีไ่ดรั้บจงึเปน็ทีย่อมรับของเพือ่นแพทยต์ลอดมา อาจารย ์
ทองด ียงัมีความรู้และความชำานาญทางดา้นการสอน	และมฝีมีอืการผา่ตดัผูป้ว่ยทีย่อดเยีย่มดมีาก 
อาจารย์เป็นแพทย์ที่เคร่งครัดในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ที่ด ี	 เป็นที่
เคารพรักและศรัทธาของศิษย์ตลอดมา

 ท้ายที่สุดนี้ ผมขออนุโมทนาให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช และ
ครอบครัวจงมีความสุขใจ สุขกาย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และแข็งแรงตลอดไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่	14	(พ.ศ.	2544-2546)
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 ผมรู้จักกับทองดีและเป็นเพื่อนกันมากว่า 60 ปี เริ่มจากการพบกันครั้งแรกที่โรงเรียนเตรียม
อดุมศกึษา ในป ีพ.ศ. 2497  เปน็เรือ่งคอ่นขา้งแปลกทีเ่รามาเปน็เพือ่นสนทิกนั ท้ังๆ ทีจ่บมาจากตา่งโรงเรยีน 
โดยทองดีจบชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนอำานวยศิลป์  ส่วนผมจบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มา
อยู่คนละห้องและต่างตึกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในชั้นเตรียมอุดมปีที่ 2 ผมอยู่ห้อง 146 ส่วนทองดีอยู่
ห้อง 145 ซึ่งติดกันและเป็นห้องคิงทั้งสองห้อง ทำาให้ได้มีกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ  

 บ้านพักของทองดีอยู่แถววรจักร ส่วนบ้านผมอยู่แถวสามยอดชึ่งไม่ไกลจากกัน ผมจึงได้อาศัย
ซ้อนรถมอเตอร์ไซดข์องทองดกีลบับา้นตอนเลกิเรยีน  และบอ่ยครัง้เลยไปทีส่ำานกัพมิพท์ีเ่วิง้นครเกษมและ
ช่วยงานทองดีถึงเย็น ทำาให้ผมได้ประสบการณ์เรื่องการพิมพ์พอสมควร  ทองดีเป็นผู้มีความสามารถและ
ประสบการณ์เกินตัว เป็นที่ไว้วางใจจากเจ้าของสำานักพิมพ์เสมือนญาติสนิท 

 ทองดีทำางานเลี้ยงตัวเองจนจบแพทยศาสตรบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. 2505 และเราเข้าทำางานเป็น 
intern ท่ีศิริราช ระยะนั้นเป็นช่วงสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาส่งกำาลังทหารเข้าไปร่วมรบ ซึ่งหมาย
ถึงกำาลังบำารุงฝ่ายแพทย์ด้วย ทำาให้มีความขาดแคลนแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา จึงมี
การเปิดรับสมัครแพทย์ที่จบจากนอกประเทศเข้าไปทำางานเป็น intern และ resident  โดยเปิดสอบเทียบ
ความรู้พื้นฐานระดับแพทยศาสตรบัณฑิต เรียกว่า ECFMG ในประเทศไทย  พวกเราซึ่งเป็น intern ใน
ขณะนั้นไปสอบกันเป็นจำานวนมาก และส่วนมากสอบได้ จึงพากันไปทำางานที่สหรัฐอเมริกา เกือบจะเรียก
ว่าเหมาเที่ยวบินไป เริ่มทำางานวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2506  โดยแยกย้ายตามโรงพยาบาลเอกชนตามรัฐ
ต่างๆ ทองดีเป็นคนหนึ่งที่สมัครไปเป็น intern ที่โรงพยาบาล St. Francis Hospital ที่เมือง Trenton รัฐ 
New Jersey และได้เดินทางไปทำางานที่สหรัฐอเมริกาตามที่ตั้งใจไว้  ผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในปีถัด
ไปโดยไปเข้าเรียนที่  Postgraduate  School  University of Pennsylvania และได้แวะพักกับทองดี 1 
สัปดาห์ หลังจากนั้นแยกไปอยู่คนละเมืองและไม่ค่อยได้ติดต่อกัน  

 เราทั้งสองต่างสร้างครอบครัวและมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ จนต่างจบการฝึกอบรมและ 
สอบได้ Diploma of the  American Board of Surgery ทองดเีดนิทางกลับประเทศไทยในป ีพ.ศ. 
2514  และเข้ารับราชการในภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เราได้
มีโอกาสร่วมทำางานในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524  โดยทองดีรับหน้าที่
เปน็บรรณาธกิารรับผดิชอบเร่ืองงานพมิพท์ัง้หมด  สว่นผมเปน็เหรญัญกิของราชวทิยาลัยและไดม้ส่ีวนชว่ย 
ทองดีทำาหนังสือการประชุมประจำาปีตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้  มีอยู่ปีหนึ่งที่หนังสือประชุมประจำ�ปีมี
คว�มผดิพล�ด ทองดตีรวจพบคว�มผดิพล�ดนีใ้นคืนกอ่นเปิดก�รประชุมและให้แกไ้ขในคืนนัน้ จนส�ม�รถ
นำ�หนังสือไปแจกในเช้�วันประชุมได้

ทองดีผู้ปิดทองหลังพระ
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 ทองดีกลับเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2514 ก่อนผมสองปี และเข้ารับราชการในภาควิชาศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีเมือ่ผมกลบัมาอยูศ่ริิราช  ทองดไีดช้วนใหไ้ปทำาคลนิกิดว้ยกนัทีค่ลนิกิแพทยส์ขุุมวิท  
ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาล
รามาธิบดีและจุฬาลงกรณ์ มีผมที่ไป
จากศิริราชคนเดียว  ผมได้พบกับทองดี
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง บางทีก็ไปช่วยกัน
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชน นอกเวลา
ราชการและช่วงวันหยุดราชการ  คลินิก
ได้ดำาเนินกิจการมานานจนเพิ่งยุติเมื่อไม่
กี่ปีมานี้เอง

 พ ว ก เ ร า ไ ด้ มี โ อ ก า ส ร่ ว ม
ทำางานในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดย 
ทองดีรับผิดชอบเรื่องงานพิมพ์ทุกชนิด
ของราชวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือการ
ประชุมวิชาการประจำาปีซึ่งเราทำากัน 
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2522  ทองดีเป็นผู้
ให้กำาเนิดวารสาร “ศัลยศาสตร์
วิวัฒน์” ในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นตำารา
ทางศัลยศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ 
โดยเลือกเรื่องที่น่าสนใจมอบหมายให้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นบรรณาธิการร่วมตั้งแต่เล่ม 1-18 และ
ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ได้ดำาเนินการจัดพิมพ์มาแล้ว 58 เล่ม โดยทองดีรับเป็นบรรณาธิการ 2 วาระ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2523-2541 และ 2547 วารสารอีกเล่มหนึ่งทีท่องดีเป็นผู้ให้กำาเนิด คือวารสาร “The Thai 
Journal of Surgery” ซ่ึงเป็น official publication ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

97

ออกเป็นประจำาทุก 3 เดือน ตั้งแต่ Vol. 
1 1980 ถึง Vol. 16 1995 วารสารเล่มนี้ได้
รับการยอมรับเป็นวารสารเผยแพร่ระดับ
ชาตสิามารถใช้อ้างอิงเปน็ผลงานวชิาการ
ระดับสงูได ้และเปน็บรรณาธกิารอีกหลาย
สมาคมฯ อีกดว้ย ทองดเีข้าเปน็สมาชิก
วทิยาลัยศลัยแพทยแ์หง่อเมรกิาเมือ่ปี 
พ.ศ. 2520 และได้รับเลือกเป็น gover-
nor ประจำาประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 

2530-2534  รวมถึงได้เป็นประธานจัดการประชุมร่วมสองวิทยาลัย (วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งอเมริกา
และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2533 มี President of American 
College of Surgeons นำาทีมมาเข้าร่วมประชุมและบรรยายทางวิชาการด้วย  นับเป็นการประชุมวิชาการ
ร่วมอย่างเป็นทางการของสองวิทยาลัยเป็นคร้ังแรก ทองดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการ 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยคนแรกในปี พ.ศ. 2546 และดำารงตำาแหน่งนี้ถึงปี พ.ศ. 
2550 โดยไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนรายเดือน  แต่ได้บริจาคเงินทั้งหมดให้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ตั้งเป็น 
กองทุนเพื่อการศึกษาของแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์

 ตลอดชีวิตการทำางานกว่า 50 ปี ทองดีเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ มาโดยตลอด  
นับเป็นผู้ทำางานปิดทองหลังพระที่น่าชื่นชมและควรเป็นตัวอย่างสำาหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (วาระปี พ.ศ. 2546-2548)
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	 เนื่องในโอกาสอายุครบ	7	รอบของอาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ลูกศิษย์ที่เคยได้รับการเรียน
การสอนและฝึกอบรมทางศัลยศาสตร์จากท่านอาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ได้ขอให้เขียนบทความ
เกี่ยวกับท่านอาจารย์ที่ผมรู้จัก	ซึ่งนานมาแล้วตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2518	ก่อนการก่อตั้ง	“วิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย”	ซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาติโปรดเกล้าฯ	เป็น	“ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย”	ในปี	พ.ศ.	2530	เราได้ทำางานร่วมกันในฐานะของสมาชิกของราชวิทยาลัย	ฯลฯ	ตั้งแต่เป็น
สมาชิกรุ่นเยาว์	–	สมาชิกรุ่นกลาง	–	จนเป็นสมาชิกรุ่นอาวุโส	ทำางานด้านวิชาการไปจนถึงด้านบริหารและ
ที่ปรึกษาในที่สุด

 ท่านอาจารย์ทองดีจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งผลิตแพทย์ให้ประเทศปีละ	200	คน	คือ	
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	120	คน	และจากคณะแพทยศาสตร์	รพ.จุฬาลงกรณ์	80	คน)	ใน
ชว่งนัน้เปน็ชว่งสงครามเวยีดนาม	ประเทศสหรฐัอเมรกิาสง่ทหารมารบในสงครามมากถงึ	500,000	คนเศษ	
แพทย์ของสหรัฐฯ	ที่สำาเร็จการศึกษาถูกเกณฑ์เป็นทหารเหล่าแพทย์มาดูแลรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการ
สูร้บเกอืบทัง้หมด	ทำาใหส้หรฐัฯ	ขาดแคลนแพทยท์ีจ่ะมาเปน็แพทย์ฝึกหดัและแพทย์ประจำาบา้นในประเทศ	
รัฐบาลสหรฐัฯ	จงึจดัสอบใบประกอบโรคศลิปะใหแ้พทยต์า่งชาต	ิ(ECFMG	=	Educational	Commission	
for	Foreign	medical	Graduates)	ให้แก่แพทย์ที่จบในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เมื่อสอบได้แล้วจะมีสิทธิ์
ไปเป็นแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำาบ้านในสาขาต่างๆ	เช่น	อายุรกรรม	–	ศัลยกรรม	–	กุมารเวชกรรม	
–	พยาธิวิทยา	ฯลฯ	คือมีสิทธ์ิในการตรวจและดูแลรักษาคนไข้อเมริกันได้	เมื่อจบแล้วจะมีสิทธิ์สอบบอร์ด
เช่นเดียวกับแพทย์ชาวอเมริกัน

 ท่านอาจารย์ทองดีเป็นหนึ่งของแพทย์ในช่วงน้ัน	ที่เป็นศัลยแพทย์รุ่นพ่ีของผมและยังมี
ศัลยแพทย์ท่านอ่ืนๆ	อีกที่มีชื่อเสียงในวงการศัลยแพทย์ของเรา	อาทิ	อาจารย์จินดา สุวรรณรักษ์ – 
อาจารย์กิตติ เย็นสุดใจ – อาจารย์กิจจา สินธวานนท์ – อาจารย์จอมจักร จันทรสกุล – อาจารย์
ปริญญา สากิยลักษณ์ – อาจารย์กิตติพันธ์ วิสุทธารมย์ – อาจารย์ชลิต เชียรวิชัย	ฯลฯ	นอกจาก
นี้มีรุ่นหลังต่อๆ	มาจนถึงรุ่นผมอีกเป็นจำานวนมาก	ที่ได้ไปรับการฝึกอบรมและสอบได้อเมริกันบอร์ด	ซึ่ง
กลับมาและช่วยกันก่อตั้งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	จนเป็นปึกแผ่นในปัจจุบันนี้	ท่านอาจารย์ทองดีได้จบ
บอร์ดทางศัลยกรรมทั่วไป	และยังทำา	Fellowship	ทางการปลูกถ่ายอวัยวะที่บอสตัน	ซึ่งในยุคนั้น	 (ปี	
ค.ศ.	1960s)	เป็นยุคเริ่มต้นของการปลูกถ่ายไต	–	ตับ	–	หัวใจ	ฯลฯ	เมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว	ท่านอาจารย์ 
ทองดไีดก้ลบัมาทำางานทีภ่าควชิาศลัยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ีซึง่เริม่กอ่ตัง้คณะแพทยศาสตรใ์นชว่ง
ปี	พ.ศ.	2507-2508	มีศาสตราจารย์	นพ.เปรม	บุรี	เป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	อาจารย์จินดา	

“อาจารย์ทองดี ชัยพานิช : ศัลยแพทย์ผู้เป็นพี่
และเป็นเพื่อน”
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สุวรรณรักษ์	เป็นรองหัวหน้าภาควิชาฯ	เมื่ออาจารย์ทองดีกลับจากการฝึกอบรมที่สหรัฐฯ	ในปี	พ.ศ.	2515	
ได้เข้ามาทำางานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	ช่วยเสริมงานในหน่วยวิจัยทางศัลยศาสตร์	–	งานผ่าตัดปลูกถ่าย
ไต	ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้ง	“สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย”	ขึ้นเมื่อ	25	กุมภาพันธ์	2543	โดย
เริ่มเป็นชมรมก่อนตั้งแต่	10	มีนาคม	2531	อาจารย์ทองดีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคนแรก	(พ.ศ.	2531,	
พ.ศ.	2532-2534)	นอกจากนี	้อาจารยย์งัเปน็กรรมการของสภาคณาจารยช์ดุแรกของโรงพยาบาลรามาธบิด	ี
(พ.ศ.	2517-2519)	ดา้นตำาแหนง่ทางวชิาการ	อาจารยไ์ดร้วบรวมผลงานทางการเรยีนการสอนและงานวจัิย
จนได้รับการแต่งตั้งเป็น	“รองศาสตราจารย์” ของภาควิชาศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ต่อมาทั้ง
อาจารย์จินดาและอาจารย์ทองดีได้ลาออกไปก่อตั้งโรงพยาบาลสมิติเวช	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนำาของประเทศ	และถือเป็นการบุกเบิกยุคใหม่ของโรงพยาบาลเอกชน

	 ยุคของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่	 พ.ศ.	 2518	ผมเองจบ 
และกลับจากการฝึกอบรมทางศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ทรวงอกในปี	พ.ศ.	2518	ผมจบเป็นแพทย์
หลังอาจารย์ทองดี	4	รุ่น	 เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน		 เพราะผมจบจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	 เรามารู้จักกันที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	ซึ่งเพ่ิงก่อตั้ง	 เรา
ทำางานช่วยศัลยแพทย์รุ่นอาจารย์และรุ่นพี่ๆ	ที่เป็นผู้นำาในยุคแรกๆ	ซึ่งประกอบด้วยท่านอาจารย์อุดม 
โปษะกฤษณะ – อาจารย์กษาณ จาติกวนิชย์ – อาจารย์เกษม จิตปฏิมา – อาจารย์จรัส สุวรรณเวลา 
– อาจารย์ธำารงรัตน์ แก้วกาญจน์ – อาจารย์ธีระ ลิ่มศิลา	เป็นต้น	

 อาจารยท์องดเีปน็ทีรู้่จกักนัดวีา่เปน็ศัลยแพทยมื์อดี – เปน็นกัวิชาการ – เปน็บรรณาธกิาร
และมีสำานักพิมพ์	เป็นผู้ริเริ่มจัดพิมพ์	Thai Journal of Surgery - ตำาราศัลยศาสตร์วิวัฒน ์ตำารา
เรียนทางศัลยศาสตร์ และเอกสารการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำาปีของราชวิทยาลัยฯ ตั้งแต่
เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบันนี้	อาจารย์จะใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดและเป็นผู้พิสูจน์อักษรทุกคำาก่อนจะพิมพ์ออก
มาเป็นรูปเล่ม	ในแง่ส่วนตัวของผมที่ได้รู้จักและสัมผัสอาจารย์อย่างใกล้ชิด	อาจารย์ทองดีถือเป็นต้นแบบ
ของศัลยแพทย์ที่ดีในทุกๆ	ด้าน	ตั้งแต่มีบุคลิกภาพภายนอกที่สง่า	–	แต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย	ใส่เสื้อ
แขนยาวผกูไทด	์ภายในอาจารยเ์ปน็คนใจดโีอบอ้อมอารีพร้อมทีจ่ะให้ความช่วยเหลือในทกุๆ	เร่ืองทีป่รึกษา
อาจารย์

	 เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่ท่านอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	มีอายุครบเจ็ดรอบ	(84	ปี)	ลูกศิษย์
และนอ้งๆ	มคีวามประทบัใจและระลกึถงึพระคุณของอาจารย์เช่นเดยีวกบัผม	คือ	เปน็อาจารยท์ีโ่ดดเดน่ทาง
ศัลยศาสตร์	–	เป็นพี่ที่เราปรึกษาได้ไม่เฉพาะในวิชาชีพศัลยแพทย์	แต่ในการดำาเนินชีวิตของพวกเราด้วย	

 ในทีส่ดุนีข้อให้ทา่นอาจารยท์องดีประสบแต่ความสุข – มสีขุภาพแข็งแรง – เปน็ขวัญและ
กำาลังใจของพวกเราตลอดไปนานเท่านาน

	 	 ขอบคุณครับ
พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.ณรงค์ รอดวรรณะ, FACS, FICS, FRCST.

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	(2550-52)
หัวหน้าศัลยแพทย์และประธานกรรมการ	รพ.วิชัยยุทธ
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ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสท�างานค่อนข้างใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	ในช่วง
หลังๆ	ที่ท่านเป็นบรรณาธิการวารสาร	The	Thai	Journal	of	Surgery	ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย	และเป็นผู ้อ�านวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นท่านแรก	ท่าน
เป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งคนหนึ่งของประเทศ	เป็นครูแพทย์ที่ช่วยอบรมส่ังสอนนักศึกษาแพทย์และ
แพทย์ประจ�าบ้านมาโดยตลอด	 เป็นนักวิชาการ	นักบริหาร	นักคิด	นักท�า	นักค้นคว้าหาความรู ้
ใหม่ๆ	อยู่เสมอ

บทบาทในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ทา่นอาจารยท์องด	ีชัยพานชิ	เปน็สมาชกิของราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทยหมายเลข	
190	นับเป็นสมาชิกก่อตั้งสมทบท่านหนึ่ง	(สมาชิกก่อตั้งสมทบ	หมายเลขสมาชิก	169-308)

การจัดประชุมวิชาการ

ทา่นอาจารยมี์ส่วนร่วมในการด�าเนนิงานของราชวทิยาลัยฯ	มาโดยตลอด	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	การ
จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยฯ	ตั้งแต่ครั้งที่	 1	เมื่อวันที่	 16	กรกฎาคม	พ.ศ.	2519	
ณ	โรงแรมรอยัลคลิฟ	พัทยา	รวมทั้งการประชุมใหญ่ทางวิชาการระหว่างครึ่งปีในส่วนภูมิภาค	ซึ่งเริ่มตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2528	อาจารย์มีส่วนร่วมทั้งในฐานะกรรมการจัดประชุม	วิทยากร	และกรรมการจัดท�าหนังสือการ
ประชุม	มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวิทยาลัยฯ

การดำาเนินการจัดพิมพ์หนังสือตำาราทางวิชาการ

ท่านอาจารย์ฯ	มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือการประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ�า	ตั้งแต่ครั้งที่	1	ในปี	พ.ศ.	2519	เพื่อรวบรวมบทคัดย่อของรายงาน
ทางวิชาการที่น�าเสนอในการประชุมและรายงานกิจการต่างๆ	ของราชวิทยาลัยฯ

หนังสือต�าราที่เป็นท่ีนิยมและแพร่หลายของราชวิทยาลัยฯ	อีกเล่มหนึ่ง	คือ	ศัลยศาสตร์วิวัฒน์  
เนื่องจากราชวิทยาลัยฯ	มีความเห็นว่า	วิชาศัลยศาสตร์มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว	ราชวิทยาลัยฯ	
จึงได้สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ต�าราศัลยศาสตร์ในสาขาต่างๆ	ที่เน้นความก้าวหน้าทางวิชาการที่
อ ่านเข้าใจง่าย	 โดยที่ศัลยศาสตร์วิวัฒน์	 เล่มที่	 1	ในปี	พ.ศ.	2523	มี	ศาสตราจารย์	นายแพทย์กิจจา	 
สินธวานนท์	และ	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิชย์ ร่วมเป็นบรรณาธิการ	และในฉบับ

แด่ รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
“ท่านอาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ที่ข้าพเจ้ารู้จัก”
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ต่อๆ	มาก็มีท่านอาจารย์ทองดีร่วมเป็นบรรณาธิการและจัดพิมพ์อยู่หลายเล่ม

การดำาเนินการจัดพิมพ์วารสารทางวิชาการ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยต้องการมีวารสารวิชาการของราชวิทยาลัยฯ	เองตั้งแต่
เร่ิมแรกกอ่ต้ังได้มกีารเตรียม	การเก็บรวบรวมบทความวชิาการตัง้แตเ่ริม่แรก	จนสามารถออกวารสารฉบับ
แรก	Thai	Journal	of	Surgery	ได้ในเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2523	(ค.ศ.	1980)	เป็นวารสารภาษาอังกฤษ	
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล	ปีละ	4	ฉบับ	โดยมีท่านอาจารยน์ายแพทย์ทองดี ชัยพานิช เป็นบรรณาธิการ
ตัง้แตแ่รกเริม่จนถงึปี	พ.ศ.	2537	จงึเปลีย่นมาเปน็	ศาสตราจารย์	นายแพทยส์ทุธพิร	จติตม์ติรภาพ	ในช่วงป	ี
2538-2540	และนายแพทย์ทองด	ีชยัพานชิ	ไดก้ลับมาเปน็บรรณาธกิารอกีครัง้ในปี	พ.ศ.	2541	(ค.ศ.	1998)	
ตอ่มาผูเ้ขยีนจงึไดร้บัหนา้ทีเ่ปน็บรรณาธกิารวารสารฉบบันีต้อ่จากทา่นอาจารยท์องด	ีตอ่มา	ศาสตราจารย	์
นายแพทย์พรชัย	โอเจริญรัตน	์ได้เข้ารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการของวารสารจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาทีท่า่นอาจารยท์องดรีบัเปน็บรรณาธกิารวารสารฉบบันี	้ทา่นมีความมานะพยายาม
เป็นอย่างมากในการเชิญชวนให้สมาชิกส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการมาลงตีพิมพ์ในวารสาร	ในการ
คัดเลือกเร่ือง	การปรับแก้ไขเนื้อหา	ปรับแก้ไวยากรณ์และส�านวนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมาะสม	การ
ตรวจปรู๊ฟ	และการจดัพมิพ	์จนท�าใหว้ารสารไดร้บัความนยิม	ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลในเวลาตอ่มา

การเป็นผู้อำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากภารกิจของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ	เพื่อให้การ
ด�าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ	 เป็นไปด้วยดี	 ราชวิทยาลัยฯ	จึงได้สรรหาผู ้อ�านวยการราชวิทยาลัยฯ 
เพ่ือช่วยในการบริหารงานและเป็นความโชคดีของราชวิทยาลัยฯ	 ท่ีได้ท่านอาจารย์นายแพทย์ทองดี 
ชัยพานิช	รับเป็นผู้อ�านวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นท่านแรก	

ท่านอาจารย์นายแพทย์ทองดี	 ชัยพานิช	ท�างานให้ราชวิทยาลัยฯ	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	
ด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ซ่ือสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 ในระหว่างที่ผู ้เขียนเป็นกรรมการบริหารและ
ประธานราชวิทยาลัยฯ	ได้มีโอกาสท�างานใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ทองดี	ได้มีโอกาสเข้าไปสนทนา
และปรึกษาหารือกับท่านอาจารย์ในห้องท�างานในราชวิทยาลัยฯ	อยู่เนืองๆ	ท�าให้ตระหนักและเห็น
ถึงความตั้งใจของอาจารย์ที่ต ้องการจะพัฒนาการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ	 ให้ก้าวหน้าทัน
สมัยอยู่เสมอ	ต้ังแต่การปรับแต่งสถานที่ท�างาน	การแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนในส�านักงาน	การร่วมจัดการประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยฯ	การพิจารณาความ
ดีความชอบของเจ้าหน้าที่ประจ�าปี	 การเป็นตัวแทนของราชวิทยาลัยฯ	 เข้าร่วมประชุมกับองค์กร
ภายนอก	รวมทั้งช่วยดูแลการบริหารงานและบริหารการเงินของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุด
ต่างๆ	ของราชวิทยาลัยฯ	ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	เที่ยงธรรม	ทันกาล	และทันสมัยอยู ่เสมอ

บทบาทในองค์กรวิชาชีพแพทย์อื่นๆ

อาจารย์นายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช	มีความสนใจในศัลยศาสตร์ทั่วไป	และศัลยศาสตร์สาขาอื่นๆ	
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รวมท้ังสาขาระบบทางเดินอาหาร	ได้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรทางการแพทย์อื่นๆ	อาทิ	สมาคม
แพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ท่านอาจารย์ได้เป็นวิทยากรและเขียนต�าราทางวิชาการ 
ในด้านนี้	รวมท้ังร่วมเป็นคณะบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือต�าราหลายเรื่อง	อาทิ	วิวัฒนาการในโรคระบบ
ทางเดินอาหาร	ซึ่งมี	นายแพทย์สุชา คูระทอง, นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช และนายแพทย์เกรียงไกร 
อัครวงศ	์ร่วมเป็นบรรณาธิการ

	 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพที่เร่ิมจัดต้ังข้ึนเมื่อ	พ.ศ.	2531		โดย
ในระยะแรกได้จัดตัง้เป็น “ชมรมเปล่ียนอวัยวะแห่งประเทศไทย”	เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	2531	โดยม	ีท่าน
อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชยัพานชิ		เป็นประธานชมรมฯ	ท่านแรกต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2531	ถงึ	พ.ศ.	2534		ต่อ
มาเปลี่ยนชื่อเป็น	“สมาคมเปล่ียนอวัยวะแห่งประเทศไทย (Thai Transplantation Associa-
tion)”	และต่อมาใช้ชื่อว่า “สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย (Thai Transplantation  
Society)” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ชวลิต  อ่องจริต เป็นนายกสมาคมท่านแรกในปี	พ.ศ.	
2537		โดยสมาคมฯ	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะแก่สมาชิกแพทย์	พยาบาล
และผู้เกี่ยวข้อง	

	 ท่านอาจารย์ทองดีเคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆ	ถึงประสบการณ์ช่วงที่อาจารย์ก�าลังศึกษาต่อเป็น 
แพทย์ประจ�าบ้าน	ในสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการท�าวจิยัในสตัว์ทดลอง
เก่ียวกบัการปลกูถ่ายอวยัวะ	ท่านอาจารย์ร�าลกึถงึความหลังและเล่าให้ฟังถงึช่วงเวลานัน้	ทีอ่าจารย์ท�างาน
วิจัยอย่างขมักเขม่น	ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ

	 นับว่าท่านอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	เป็นพหูสูตอย่างแท้จริงท่านหนึ่ง	ท่านมีความสนใจและรอบรู้
ในศาสตร์ต่างๆ	รอบตวัเป็นอย่างด	ีไม่ว่าจะเป็นด้านการศกึษา	วชิาการ	การบรหิารเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	
ท่านมกัจะค้นคว้า	แสวงหาความรู้ใหม่ๆ	เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา	เพ่ือน�าไปใช้ในชีวติประจ�าวนั	ในการท�างาน	
ในการสอน	และท่านเผยแพร่ความรู้	พูดคุยให้พวกเราที่ราชวิทยาลัยฯ	ฟังอยู่เสมอๆ	

 ในโอกาสอายุครบรอบอายุ 84 ปีของท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช ในปีนี้ พวกเราขอตั้ง
จิตอธิษฐาน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านอาจารย์
เคารพนบัถอื ได้โปรดดลบนัดาลอ�านวยพร ให้ท่านอาจารย์ทองดมีสีขุภาพพลานามยัทีส่มบูรณ์ แขง็
แรง มีอายุยื่นยาว มีความสุขกับครอบครัวญาติสนิทและมิตรสหายตราบนานเท่านานครับ

พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร
อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

อดีตประธานสมาพันธ์ศัลยศาสตร์นานาชาติ	(ISS)
คณบดีผู้ก่อตั้งส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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 อาจารย์ทองดี ชัยพานิช

 ผูมี้คุณปูการต่อวงการศลัยศาสตร์ ไทยและราชวทิยาลยัศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย

 ในฐานะลูกศิษย์

	 แม้จะอยู่ต่างสถาบัน	ไม่ได้ใกล้ชิดแบบลูกศิษย์ท่ีรามาธิบดี	แต่อาจารย์ทองดีเป็นที่รู้จักกันใน
หมู่แพทย์ประจำาบ้านของทุกสถาบัน	ว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ได้อย่างดีมาก	รวมทั้งเป็นผู้
ประเมนิทีเ่ทีย่งตรง	มหีลกัการ	และแม้ในระยะหลงัทีอ่าจารยอ์อกไปบกุเบกิงานดา้นศลัยกรรมในภาคเอกชน	
ก็ยังสละเวลามาช่วยสนับสนุนงานด้านการเรียน	การสอน	การฝึกอบรมเพื่อให้ได้	“ศัลยแพทย์ที่ดี”

	 ในอีกแง่มุมของนักวิชาการ	อาจารย์ช่วยบริหารจัดการงานวิชาการเกี่ยวกับหนังสือและวารสาร	
หนงัสอืศลัยศาสตร์ววัิฒนท์ีอ่อกตีพมิพต่์อเนือ่งมาเป็นเวลามากกวา่	20	ป	ีล้วนไดอ้านสิงสจ์ากการทำาหนา้ที่
เป็นบรรณาธกิาร	ตดิตาม	ทวงตน้ฉบบั	อา่นทบทวน	แนะนำา	และบางครัง้ถึงกบัตอ้งช่วยผูน้พินธ์แกไ้ข	เพ่ือ
ให้ไดห้นังสอืดา้นศลัยศาสตร	์(ซึง่หายากเพราะศลัยแพทยส์ว่นใหญส่นใจมากในดา้นการพฒันาทกัษะ	ผา่ตดั
ใหเ้กง่	เขยีนหนังสือตำาราไม่คอ่ยถนัด)	ท้ังเชงิปริมาณและคณุภาพ	คณุภาพทัง้เนือ้หาและการดำาเนนิการจดั
พิมพ์ในรูปเล่มที่สวยงาม	เป็นระบบระเบียบ	ด้วยความที่ผมก็สนใจในเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นนิสิตแพทย์	ก็ได้
อาจารยท์องดเีปน็แบบอยา่งของ	“นกัวชิาการทีม่คีณุภาพ” และ “บรรณาธกิารทีม่มีาตรฐานสงู”

 ในฐานะผู้ที่มีโอกาสร่วมงาน

	 ในชว่งทีเ่ร่ิมเขา้มาชว่ยงานท่ีราชวทิยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย	ในราวป	ีพ.ศ.	2530	ไดร้ว่ม
งานกับอาจารย์ทองดีในหลายเรื่อง	ตอนนั้นอาจารย์ได้ช่วยบุกเบิกงานของราชวิทยาลัยฯ	อย่างต่อเนื่องมา
นาน	ผมได้เห็นแบบอย่างการทำางานที่มีความคิด	วิเคราะห์	และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ทำาให้เกิด
การพัฒนาในหลายๆ	ด้าน	ทั้งการจัดประชุมวิชาการ	การจัดอบรมระยะสั้น	การจัดทำาหนังสือประกอบการ
อบรม	Thai	Journal	of	Surgery	งานต่างๆ	เหล่านี้	อาจารย์ทองดีทุ่มเทและลงรายละเอียดด้วย	ยังจำาได้ดี
ที่อาจารย์ประสานแจ้งว่าในเชิงนโยบายหากจะเพิ่มมาตรฐาน	ควรสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	เช่น	บทคัดย่อ
ในหนังสือการประชุมประจำาปี	บทความใน	Thai	Journal	of	Surgery	หลังจากนั้นอาจารย์แจ้งมาอีกว่า
คณุภาพภาษาอังกฤษของบรรดาศลัยแพทย์จำานวนไมน่อ้ยมปีญัหา	แสดงวา่ทา่นอาจารย์ตรวจละเอยีด	รวม
ถึงสุดท้ายก็ช่วยปรับแก้ไข	ท่านอาจารย์ทำาหน้าที่	“ผู้บริหารงานวิชาการที่เป็นแบบอย่างที่ดี” และเป็น	
“ผู้ที่ผลักดันมาตรฐานระดับสูงของผลงานวิชาการศัลยศาสตร์ของไทย”

	 อาจารย์ทองดีติดตามการดำาเนินงานขององค์กรวิชาชีพของต่างประเทศ	และนำาเอาสิ่งที่ดีดี 
มาพัฒนาการดำาเนินงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ร่วมเสนอแนวคิดและผลักดันให้มี

ในฐานะลูกศิษย์
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การปฏบิตัติามนโยบายทีเ่ปน็รปูแบบ	ทำาใหร้าชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทยพฒันากา้วหน้าขึน้เปน็
ลำาดบั	เม่ือราชวทิยาลยัฯ	มภีาระและความรับผดิชอบเพิม่มากขึน้	และการบรหิารจดัการโดยคณะกรรมการ
บริหารอย่างเดียวไม่เพียงพอ	อาจารย์เป็นผู้เสนอแนะให้มี	“ผู้อำานวยการ”	เช่นเดียวกับองค์กรอื่นในต่าง
ประเทศ	เชน่	วทิยาลัยศลัยแพทยแ์หง่สหรฐัอเมรกิา	(American	College	of	Surgeons)	และทา่นอาจารย์
ก็เสียสละ	เจียดเวลามาช่วยงานในฐานะ	“ผู้อำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย” 
คนแรก 

	 ในระหว่างที่อาจารย์ทองดีทำาหน้าที่นี้	อาจารย์ได้ช่วยพัฒนาระบบการจัดการ	ระบบงานธุรการ	
ระบบการประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ	อาจารย์ได้ใช้ประสบการณ์ทั้งในช่วงท่ีอยู่รามาธิบดีและ
ที่ภาคเอกชน	มาใช้ในการบริหารราชวิทยาลัยฯ	ซึ่งคณะผู้บริหารส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการมืออาชีพ
มากกว่าจะเป็นนักบริหารมืออาชีพ	การประเมินผลการทำางานของเจ้าหน้าที่	การขึ้นเงินเดือน	การกำาหนด
อตัราเงนิเดือน	การทำาประโยชนจ์ากเงนิของราชวิทยาลยั	เปน็ทีป่รกึษาและแนะนำาเจา้หนา้ทีอ่ยา่งมีเมตตา	
ล้วนแต่เป็นผลงานของอาจารย์ทองดี	ที่เป็น	“นักบริหารมืออาชีพ”

	 ทา้ยสดุทีห่ลายคนอาจไมไ่ดร้บัทราบ	ซึง่เป็นเร่ืองทีส่มควรยกย่องมาก	คือ	อาจารย์ทองดทีำาหลายๆ	
อย่างให้กับวงการศัลยศาสตร์และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	โดยมิได้หวังผลประโยชน์ส่วน
ตนเลย	อาจารย์ได้มอบเงินจำานวนหน่ึงให้ราชวิทยาลัย	ซึ่งภายหลังราชวิทยาลัยเสนอให้จัดไว้ในส่วนของ	
กองทุนอาจารย์ทองดี	ในชื่อของอาจารย์	เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์

	 นบัเปน็โชคดทีีส่ิง่ทีผ่มเขยีนในวนันีน้ัน้	ไดเ้คยนำาเรยีนทา่นอาจารย์ดว้ยตนเองไปดว้ยแล้วในชว่ง
ที่ได้มีโอกาสทำางานร่วมกับอาจารย์	รวมทั้งได้เรียนว่าหลายอย่างที่ผมทำา	ก็ได้อาศัยแนวคิด	แนวทางการ
ทำางานของอาจารย์นั่นเอง

 อาจารย์จึงเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศัลยศาสตร์และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สมัยที่	19	(พ.ศ.	2554-2556)
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An Extraordinary Supersurgeon Named Thongdee

	 เม่ือต้นปี	พ.ศ.	2517	ขณะที่ผมกำ�ลังฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปปีที่	 3	อยู่ที่โรงพย�บ�ล	 
St.	Agnes	ในเมอืงบลัตมิอร	์รฐัแมรแีลนด์	สหรฐัอเมรกิ�	อยูน่ัน้	ผมไดร้บัจดหม�ยจากทา่นอาจารยท์องด ี 
ชัยพานิช	เป็นภ�ษ�อังกฤษร�ยง�นถึงก�รที่อ�จ�รย์ได้ผ่�ตัดคุณพ่อของผมที่โรงพย�บ�ลพร้อมมิตรว่� 
นอกจ�กจะพบนิว่ในถงุน้ำ�ดแีลว้	ยงัพบมะเรง็กระเพ�ะอ�ห�รระยะก�้วหน�้เกนิจะผ�่ตดัออกได	้ก�รทีท่�่น
อ�จ�รย์เขียนจดหม�ยเป็นภ�ษ�อังกฤษ	ทำ�ให้หัวหน้�แผนกศัลยกรรมอ่�นแล้วเข้�ใจทันทีว่�ต้องให้ผม
ล�กลับเมืองไทยสักสองสัปด�ห์เพื่อเยี่ยมคุณพ่อ	คุณพ่อผมถึงแก่กรรมเมื่อเดือนมิถุน�ยน	2517	นั่นเอง

	 เมื่อผมสำ�เร็จก�รฝึกอบรมแล้วสอบได้	American	Board	of	General	Surgery	ก็ตัดสินใจกลับ
เมอืงไทยแลว้เร่ิมรับร�ชก�รทีโ่รงพย�บ�ลตำ�รวจเมือ่ป	ีพ.ศ.	2520	หลงัจ�กนัน้ไมน่�นกไ็ดย้นิกิตตศิพัทก์�ร 
กลบัจ�กสหรฐัอเมรกิ�ของอ�จ�รยท์ีค่ณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธบิดกีลุ่มหนึง่	ซึง่มหัีวก�้วหน�้	นำ�
ระบบ	Group	Practice	จ�กสหรัฐอเมริก�ม�ประยุกต์ทำ�เป็นกลุ่มแพทย์สุขุมวิท ที่มอีาจารย์ทองดเีป็น
แกนนำ�อยู่ดว้ย	แลว้แพทยก์ลุม่นีก้เ็จรญิเตบิโตท�งธรุกจิดว้ยเวชปฏบิติัทีท่นัสมยัต�มระบบอเมริกนั	จนเปดิ
เป็นสำ�นักง�นแพทยส์ขุมุวทิขน�ดใหญท่ีซ่อยสวสัด	ี(สขุมุวทิ	31)	โดยมโีรงพย�บ�ลพรอ้มมติรเปน็ฐ�นก�ร
ประกอบวิช�ชีพระดับผู้ป่วยในแล้วก้�วไปสู่ก�รเปิดโรงพย�บ�ลสมิติเวชที่สุขุมวิทซอย	49	ในเวล�ต่อม�

 การเจริญเตบิโตของกลุ่มแพทย์ทีม่อีาจารยท์องดรีว่มเปน็แกนนำาอยูน่ี ้นา่ประทบัใจตรงทีมี่การ
ผสมผสานการเปน็นกัลงทนุ (Entrepreneur) และนกับรหิาร (Administrator) อยา่งมคีณุธรรมและ 
ธรรมาภิบาล พรอ้มพรัง่ดว้ยความเปน็คร ู(Educator) และอาจารย์ (Academician) จากโรงเรยีน
แพทยช์ัน้นำาลงตัวอย่างสมดุล ไม่มีเสียงวพิากษว์า่เปน็แพทยพ์าณชิย์เหมือนอยา่งบางกลุม่ จดุแขง็
ของสมิตเิวชในชว่งบกุเบิกกค็อื ในเรือ่งของวชิาการทีม่กีารสง่เสรมิการศกึษาตอ่เนือ่งอยา่งจรงิจัง 
(Continuing Medical Education)

 อาจารย์ทองดีจึงเป็นทั้ง Teacher, Academician, Administrator, Entrepreneur 
นอกเหนือจากการเป็นศัลยแพทย์

	 ในยุคพุทธทศวรรษที่	2530	นั้น	คอมพิวเตอร์เร่ิมเข้�ม�ให้คนไทยได้รู้จักถึงนวัตกรรมใหม่ที่น่�
ทึง่โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่แกว่งก�รแพทย	์อ�จ�รยท์องดกีไ็ดเ้ปน็แพทยผ์ูบ้กุเบกิ	(Innovator)	ด�้นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ	(IT)	ชนิดที่มองย้อนกลับไปก็อ�จบอกได้เต็มป�กว่�	อ�จ�รย์ทองดีทำ�	3G	ให้เมืองไทย
ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่	80s	ในรูปแบบที่เรียกว่า A Step ahead of our time	ซึ่งนอกจ�กจะพัฒน�
ระบบคอมพิวเตอร์ท�งก�รแพทย์ให้แก่	รพ.สมิติเวช	แล้ว	อ�จ�รย์ทองดียังเป็นที่ปรึกษ�ช่วยพัฒน�ระบบ 
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ดังกล่�วให้แก่โรงพย�บ�ลภูมิพลอดุลยเดชสมัยที่พลอ�ก�ศเอก	น�ยแพทย์อวยชัย	เปล้ืองประสิทธ์	 เป็น 
ผู้อำ�นวยก�ร

	 กจิกรรมของอ�จ�รยท์องดทีีผ่มมคีว�มคุน้เคยม�กทีส่ดุคงจะเปน็เรือ่งของคว�มเปน็	Publisher, 
Editor, Bookmaker	เพร�ะเร�สองคนต่�งก็คุ้นเคยสนิทสนมกับเสี่ยฮ่องแคเจ้�ของโรงพิมพ์อักษรสมัย
ที่รับพิมพ์หนังสืออนุสรณ์รุ่นให้แก่บัณฑิตแพทย์หล�ยมห�วิทย�ลัยรวมทั้งง�นของผม	จึงไปรับประท�น
อ�ห�รด้วยกันบ่อยๆ	แล้วอ�จ�รย์ทองดีก็ขย�ย	profile	ของตัวเองเป็น	Publisher	โดยเปิดสำานักพิมพ์
กรุงเทพเวชสาร ซึ่งยังคงดำ�เนินกิจก�รอยู่จนทุกวันนี้

	 ในส่วนที่เกี่ยวกับวิช�ชีพแท้จริงคือ	การเป็นศัลยแพทย์นั้น	ผมก็ได้รับคว�มกรุณ�จ�กท่�น
อ�จ�รย์ทองดีในก�รรับผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีคว�มยุ่งย�กสลับซับซ้อนไปผ่�ตัดรักษ�ให้หล�ยครั้งและท่�น
ก็กรุณ�ชักชวนผมให้ไปนั่งรับปรึกษ�ศัลยกรรมที่	รพ.สมิติเวช	ซึ่งผมก็ไม่ส�ม�รถทำ�ได้เพร�ะยอมรับว่�
มือยังไม่ถึง

	 อ�จ�รย์ทองดีมีผลง�นเด่นๆ	ท�งศัลยกรรมอย่�งต่อเนื่อง	ยกตัวอย่�งเช่น	เป็นผู้ทำ�ก�รผ่�ตัด
ต่อมพ�ร�ไทรอยด์เป็นร�ยแรกของเมืองไทย	เป็นศัลยแพทย์ผู้บุกเบิกก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยอวัยวะและช่วย
ง�นกับสม�คมโรคท�งเดินอ�ห�ร	โดยมีก�รร่วมก่อตั้งสม�คมปลูกถ่�ยอวัยวะแห่งประเทศไทยท่ียังคงให้
บริก�รประช�ชนอยู่จนทุกวันนี้

 บทบาทสำาคญัของอาจารยท์องดตีอ่วงการแพทยไ์ทย มทีัง้การทำากจิกรรมวชิาการผา่น
วารสาร Thai Journal of Surgery, การเปน็ผูอ้ำานวยการสำานกังานราชวทิยาลยัศลัยแพทย์
แห่งประเทศไทยเป็นคนแรก โดยมีสถ�นภ�พยิ่งกว่�ก�รเป็นแม่บ้�น	คือต้องบริห�รระบบง�นของ 
ร�ชวิทย�ลัย	ซึ่งหม�ยรวมถึงก�รดูแลสม�ชิกแบบที่	American	College	of	Surgeons	ทำ�อยู่	และ
เนื่องจ�กเมืองไทยมีศัลยแพทย์ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมจ�กสหรัฐอเมริก�จนได้	American	Board	และได้เป็น	
Fellow	of	American	College	of	Surgeons	(FACS)	ที่มี	Prestige	ม�กนับร้อยคน	อาจารย์ทองดี
จึงได้ประสานงานขอเปิดสาขา (Chapter) ของ FACS ในประเทศไทยและดำารงตำาแหน่ง
เป็น Governor ด้วย

 อาจารย์ทองดีจึงมีอีกบทบาทหนึ่งคือ ACS Chapter Leader

	 ในโอก�สที่อาจารย์ทองดีมีอายุครบ 7 รอบเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นั้นผมขอสดุดี
อาจารยด์้วยวลีที่ว่�	อาจารย์เป็น “An Extraordinary Supersurgeon” อย่างแท้จริง

พลตำารวจตรี นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
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 ในวาระอันเป็นมงคลทีอ่าจารย์ทองดี ชัยพานิช มีอายุครบ 7 รอบนี ้ผมขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้อาจารย์ทองดีมีสุขภาพ พลานามัย 
สมบูรณ์ แข็งแรง จิตผ่องใส สดชื่น มีความสุขตลอดไป

 อาจารยท์องดนีบัไดเ้ปน็ปชูนยีบคุคล ทีม่คีวามรู ้ประสบการณ ์และความชำานาญยิง่ทา่นหนึง่ พูด
ได้ว่า อาจารย์ทองดีเป็นครู ผู้ฝึกอบรม และแนะแนวทางแก่รุ่นน้องและศิษย์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีแบบแผน
การทำางาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศัลยแพทย์รุ่นหลัง

 นอกจากนั้น อาจารย์ทองดียังอุทิศตนเพื่อการศึกษาและบริหารงานการพิมพ์หนังสือ ตำารา และ
วารสารทางวิชาการ ช่วยส่งเสริมให้มีการแต่งหนังสือต่างๆ ของสมาชิกในราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ทำาให้มีวารสารทางศัลยศาสตร์และหนังสือ “ศัลยศาสตร์วิวัฒน์” ที่มีการจัดพิมพ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นส่วนสนับสนุนต่อการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนาศัลยศาสตร์ในสาขาต่างๆ

 เมื่ออาจารย์ทองดีกลับจากต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังได้ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านทางศัลยศาสตร์ทั่วไปร่วมกับ
อาจารย์รุ่นบุกเบิกอีกหลายท่าน ทำาให้ผลิตศัลยแพทย์ที่มีความสามารถออกมาหลายรุ่น เมื่ออาจารย์ออก
มาอยู่ในภาคเอกชนก็ยังคงความสนใจในการศึกษาและฝึกอบรมศัลยแพทย์อย่างต่อเน่ือง ได้ร่วมงานของ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและอนุกรรมการต่างๆ มาอย่างสม่ำาเสมอ

 ปัจจยัสำาคญัเมือ่ อาจารย์ทองด ีรบัเชญิจากคณะกรรมการบรหิาร ราชวทิยาลยัศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย ในสมัย ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธาน เข้ามาเป็นผู้อำานวยการของ
สำานักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ เป็นท่านแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยที่ขณะนั้น ราชวิทยาลัยฯ ได้
มีสำานักงานถาวรแล้วในอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ทำาให้การพัฒนาสำานักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ 
และการดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตามแผนงานพัฒนาของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ได้อำานวยความสะดวก และรองรับการทำางานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรของสำานักงาน ซึ่งมีจำานวนมากขึ้น มีการเก็บบันทึกข้อมูล 
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งด้านการเงินและงบประมาณ  เพื่อเป็นพื้นฐานให้คณะกรรมการบริหารฯ ชุด
ต่อๆ ไปได้ปฏิบัติงานได้โดยสะดวก

 การจัดการด้านการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน ทางศัลยศาสตร์ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็น
หนา้ทีร่บัผดิชอบหลกัของราชวทิยาลยัฯ ผา่นทางคณะอนกุรรมการฝึกอบรมฯ ของแพทยสภา ไดม้กีารร่วม
มือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนโดยตรงของราชวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึงในทุกด้าน รวมทั้งการเงิน 
และงบประมาณ

 งานผู้อำานวยการและสำานักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ได้เป็นส่วนสำาคัญที่สนับสนุน และ 
ส่งเสริมการดำาเนินงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยให้ราบรื่นตลอดมาจนปัจจุบัน

พลตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิบุล สัจกุล

อาจารย์ทองดี นับได้เป็นปูชนียบุคคล
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 ในวาระอายุครบ 7 รอบของอาจารย์ทองดี ชัยพานิช  ผมมีความยินดีมากที่ได้รับโอกาสที่จะ
มีส่วนร่วมในการระลึกถึงผลงานของอาจารย์ที่ได้ให้แก่ส่วนรวม  ซึ่งได้แก่ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (รวศท.) อย่างมาก  อาจารย์เป็นผู้อำานวยการคนแรกของ รวศท.  ซึ่งเป็นความ
จำาเปน็อยา่งมากทีต่อ้งมผีูอ้ำานวยการซึง่เปรยีบเสมอืนผูดู้แลทีอ่ยูป่ระจำา คอยดกูารดำาเนนิการของสำานกังาน  
คณะกรรมการท่ีเขา้มาจะเปลีย่นไปตามวาระ แตอ่าจารยท์องดซีึง่เปน็ผูอ้ำานวยการจะรบันโยบายไดต้อ่เนือ่ง 
ทำาให้ความก้าวหน้าของ รวศท. มีรูปแบบที่ก้าวหน้ายิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำาเนินงานในส่วนของ
แพทยป์ระจำาบา้นศลัยศาสตร ์  อาจารยไ์ดใ้หค้วามสำาคญัในงานสว่นนีอ้ย่างมาก  อาจารย์ไดใ้หท้นุสนบัสนนุ
ในงานส่วนนี้จากเงินค่าตอบแทนในตำาแหน่งผู้อำานวยการของ รวศท. ทั้งหมดซึ่งมูลค่าเป็นหลักล้าน 

 นอกจากนีอ้าจารย์ยงัใหแ้นวคดิและการพัฒนาการฝึกอบรมแพทยป์ระจำาบา้น ซ่ึงได้ดำาเนนิ
การใหก้า้วหนา้ต่อมาจนถงึปัจจบุนั  ในการประชุมการทำาหนา้ทีข่องผูอ้ำานวยการของอาจารยท์องดมีหีลกั
การและหน้าที่อย่างเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง  ให้แนวทางและรูปแบบที่ทำาให้สำานักงานของ รวศท. พัฒนา
ก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันนี้

 ในด้านวชิาการ อาจารยท์องดีไดต้ดิตามความกา้วหนา้มาตลอดเวลา รุน่ลกูศษิยม์คีวามกา้วหนา้
หรอืวชิาการใหม่ อาจารยจ์ะรับฟงัและติดตาม ซึง่เปน็แบบอยา่งของนกัวชิาการทีจ่ะตอ้งพฒันาและเพิม่เตมิ
ความรู้อยู่เสมอ

 สุดท้ายนี้ ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เคารพนับถือ อำานวยพรให้อาจารย์ทองดีมี
สุขภาพแข็งแรงครับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดรินทร์  โล่ห์สิริวัฒน์

“ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช อายุครบ 84 ปี”
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	 ต้ังแตผ่มจบการฝกึอบรมทางดา้นศลัยศาสตรท์รวงอกในป	ีพ.ศ.	2530	กไ็ดส้มคัรเปน็สมาชกิของ	
3	องค์กรพร้อมกัน	อันได้แก่	

	 1.	 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	
	 2.	 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
	 3.	 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 นอกเหนอืจากการไปรว่มการประชุมทางวชิาการทีท่างราชวิทยาลัยศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทยจดั
ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ที่พัทยาเป็นครั้งคราวแล้ว	ผมก็ไม่ได้มาที่สำานักงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทยอีกเลยตั้งแต่ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก	อย่างไรก็ตาม	ผมได้เข้ามาทำาความรู้จักกับเจ้าหน้าที่
ในสำานักงานของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ามาช่วยงานอาจารย์พรเทพ	 
เปรมโยธนิ	ผูอ้ำานวยการราชวทิยาลัยศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย	ณ	เวลานัน้	ในเดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2554	
โดยมาเพียงสัปดาห์ละ	1	วันเท่านั้น	เนื่องจากยังมีงานประจำาอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	

	 นับแต่นั้นมา	จึงได้ทราบว่า	อาจารย์ทองดี ได้ทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการคนแรกของ 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	โดยมีอาจารย์พรเทพ	เปรมโยธิน	ทำาหน้าที่ต่อจากอาจารย์ 
ทองดี	จากวันที่ผมเข้ามาช่วยงานอาจารย์พรเทพ	ก็ได้พบกับอาจารย์ทองดีบ่อยครั้ง	อาจารย์ทองดี 
ไดเ้ขา้มาทีร่าชวทิยาลยัศัลยแพทยฯ์	อยูเ่ป็นประจำา	และไดรั้บคำาแนะนำาจากอาจารยท์องดเีรือ่ยมา	อาจารยม์ี

แด่อาจารย์ทองดี ชัยพานิช ผู้อำานวยการคนแรก
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
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มนษุยสมัพันธ์ทีดี่	เรยีกได้วา่อาจารยท์องดไีดอ้ทิุศตนและผกูพนักบัราชวทิยาลยัศลัยแพทยฯ์	เปน็อยา่งมาก	

	 อย่างไรก็ตาม	ผมมีความจำาเป็นที่ต้องยุติการมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์พรเทพในเดือนพฤษภาคม	
พ.ศ.	2558	อันเนื่องมาจากภารกิจประจำาที่ทำาอยู่มีมากขึ้น	ทำาให้ไม่สามารถมาช่วยงานได้	จนกระทั่งใน
เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2560	จึงได้กลับเข้ามาทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการ	(แบบเต็มเวลา)	ต่อจากอาจารย์
พรเทพ	เปรมโยธิน	โดยในการมารับตำาแหน่งผู้อำานวยการในคร้ังนี้	ผมได้พบกับอาจารย์ทองดีอย่างน้อย	
2	ครั้งในการพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภายในสำานักงาน	อาจารย์ทองดีได้ให้คำาแนะนำาต่างๆ	หลายอย่าง	
โดยเฉพาะในการทำาหนา้ท่ีในตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการ	แมว้า่ในระยะหลัง	ผมไม่ไดพ้บกบัอาจารย์ทองดอีกีเลย
เพราะอาจารย์ไม่ได้เข้ามาที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	แต่เจ้าหน้าที่ภายในสำานักงานรวมถึงผมด้วย	ก็ได้มี
การถามไถ่ถึงอาจารย์ทองดีเรื่อยมา

 ในวาระที่อาจารย์ทองดีมีอายุครบ 84 ปี ผมและเจ้าหน้าที่สำานักงานราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยทุกคน ขอให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้อาจารย์มีแต่
ความสุขกาย สบายใจ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีความสุขเจริญพอกพูนยิ่งๆ ขึ้นไป 

	 	 	 		 	 	 	 	 ด้วยความเคารพ

นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ ผู้อำานวยการ 
และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำานักงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
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พิมพ์ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2520



สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
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 ผู้เป็นปรมาจารย์ด้าน Medical-Surgical Gastroenterologist 

	 ผมพบอาจารย์ทองด ีชยัพานชิ	ครัง้แรกเมือ่เมือ่ป	ีพ.ศ.	2516	เม่ือขา้มมาเรยีนป	ี5	ดา้นคลินกิ	
ระยะเวลา	3	ปทีีเ่รยีนนัน้	อาจารยส์รา้งความประทบัใจใหก้บัผม	ทีอ่าจารยส์อนนกัศกึษาแพทยด์ว้ยสำาเนียง
ที่น่ิมนวลราบเรียบ	ไม่เคยดุ	เต็มไปด้วยความเมตตาและจริงใจ	เปรียบคล้ายพ่อสอนลูก	และผมจำาได้ว่า
อาจารย์สอนเน้นเข้าใจมากกว่าการจำา	เมื่อนึกถึงวิธีที่อาจารย์สอนนั้นเปรียบเสมือนอาจารย์อายุรศาสตร์	
คล้ายๆ	กันอย่างไรก็อย่างนั้น

	 อาจารยใ์ชเ้วลาผา่ตดันานกวา่อาจารย์อ่ืนบางทา่น	อาจารย์สอนวา่	เราตอ้งรู	้anatomy	ของบรเิวณ
ผ่าตัดอยา่งรอบคอบ	ผมเหน็ดว้ยและเปน็หลกัการสำาคญัของหมอผา่ตดั	อาจารยม์สีว่นใหผ้มชอบและสนใจ
ในศัลยศาสตร	์เมือ่จบแพทยฝ์กึหดั	(intern)	ผมได้สมคัรแพทยป์ระจำาบา้นศลัยศาสตรท์ีค่ณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	แม้ว่าจะไม่ผ่านการคัดเลือก	แต่ก็ไม่ลืมสิ่งดีๆ	ที่อาจารย์ฝากไว้ในความทรงจำา

	 จากนัน้มาผมมโีอกาสไดพ้บอาจารย์บ่อยในการประชุม	Interhospital	GI	conference		อาจารย์
เป็นหมอศัลยศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุมบ่อย อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับศัลยศาสตร์แก่ผู้เข้าประชุม อาจารย์
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างศัลยศาสตร์กับอายุรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี	และที่ผมชื่นชอบมากคือ
อาจารย์สอนและอภิปรายเรื่องอายุรศาสตร์ได้ทัดเทียมกับ Gastroenterologist คนหนึ่งทีเดียว 
นี่คือความประทับใจและชื่นชมมากสุดๆ	กล่าวได้ว่าอาจารย์คือ	ปรมาจารย์ด้าน	“Medical- Surgical 
Gastroenterologist” ตัวจริง

	 	อาจารยไ์ด้รว่มเปน็กรรมการของสมาคมแพทยร์ะบบทางเดนิ
อาหารแหง่ประเทศไทยตดิตอ่กนันานหลายสิบป	ีผมมีโอกาสรว่มทำางาน
อยา่งใกลช้ดิกบัอาจารยเ์มือ่ผมรว่มเปน็คณะกรรมการฯ	ในป	ีพ.ศ.	2527	
ถึงปี	พ.ศ.	2561	อาจารย์ได้ให้ข้อคิดเห็นและแนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาคมฯ	ในหลายมิติ	และได้ร่วมสร้างสมาคมฯ	จนมาถึง	ณ	วันนี้		

	 ผมโชคดีที่อาจารย์แนะนำาวิธีคิดในขณะประชุมหลายครั้ง	สิ่ง
ที่ผมชื่นชมและประทับใจในตัวอาจารย์ตลอดมา คือ	อาจารย์มี
ทักษะของผู้บริหารท่ีดี มีแนวทางแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่าง
มีระเบียบมีเหตุและผล	 เมื่อที่ประชุมต้องหาทางเลือกในการลงมติ	
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อาจารย์จะเสนอข้อคิดเห็นที่ปฏิบัติได้ต่อท่ีประชุมให้เข้าใจได้อย่างด	ีและที่เหนือกว่านั้น	อาจารย์มีทักษะ
และปญัญาญาณในการคาดการณผ์ลดผีลเสยีอย่างมหัศจรรย	์จากประสบการณท์ีผ่า่นมา	ผมเช่ือวา่อาจารย์
มีพรสวรรค์ในด้านนี้ที่ยากจะหาใครมาเทียบได้		

	 อาจารย์ได้ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการหนังสือเชิงตำาราวิชาการของสมาคมฯ	ตั้งแต่เล่มแรก	คือ	
“ปัญหาสำาคัญในโรคระบบทางเดินอาหาร” ในปี	2521	และเป็นบรรณาธิการร่วมอีกหลายเล่มตลอดมา
จนถึง	“วิวัฒนาการในโรคระบบทางเดินอาหาร 6”	ในปี	2533		ในขณะนั้น	หนังสือชุดนี้ถือเป็นตำารา
ภาษาไทยชัน้ยอดทีไ่ดร้บัความสนใจจากนกัศกึษาแพทย์	แพทย์ประจำาบา้นและแพทย์ท่ัวไปเปน็อยา่งมาก	
และเมื่อผมส่งต้นฉบับ	อาจารย์ยังได้กรุณาแนะนำาการเขียนบทความต้นฉบับของผมให้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
ซึ่งผมพยายามเรียนรู้และนำามาใช้ตลอดมา	

	 อาจารย์ไดส้ละเวลาอันมีคา่ทำางานใหแ้กส่มาคมแพทย์ระบบทางเดนิอาหารแหง่ประเทศไทยอยา่ง
เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน	และเป็นหนึ่งในกรรมการที่ช่วยสนับสนุนสมาคมฯ	มาตลอดอย่างไม่มีใครเทียบ
ได	้และเทา่ทีท่ราบคงไมใ่ชเ่ฉพาะสมาคมนีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้	อาจารย์ยงัมส่ีวนช่วยราชวทิยาลัยและสมาคม 
ต่างๆ	อีกหลายองค์กรจนยากจะกล่าวถึงได้หมด

	 และอาจารยย์งัเป็นท่ีปรึกษาดา้นศัลยศาสตรเ์มือ่ผมมขีอ้สงสยัในคดดีา้นจริยธรรมของแพทยสภา
และจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อผมคิดถูกอาจารย์ก็สนับสนุน	 เมื่อผมคิดผิด
อาจารย์ก็ชี้แนะและเป็นเช่นน้ีมาตลอด	อาจารย์คือผู้มีพระคุณ	มีความเมตตาและกรุณาต่อผมอย่างจริงใจ 
เสมอมา	

 เนือ่งในวาระทีอ่าจารย์มอีายคุรบรอบ 84 ป ีผมขออำานาจส่ิงศกัด์ิสทิธ์ิทัว่สากลโลกอำานวย
พรให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ครอบครัว 
ญาติมิตรและผู้ใกล้ชิดทุกคนตราบนานเท่านาน

    นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
    ศิษย์รามาธิบดีรุ่นที่	5
	 	 	 	 อดีตหัวหน้างานโรคทางเดินอาหาร	โรงพยาบาลราชวิถี
	 	 	 	อดีตกรรมการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
	 	 	 	 อดีตกรรมการแพทยสภา
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ขอคารวะแด่ อาจารย์ทองดี ชัยพานิช 
ในวาระอายุครบ 84 ปี ตุลาคม พ.ศ. 2563

	 ผมกลับมาจากอังกฤษในปี	พ.ศ.	2514	มาเป็นอาจารย์อยู่ท่ีหน่วยทางเดินอาหาร	ภาควิชา
อายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ		หลังจากใช้ระยะเวลาหลายปีในการจัดระบบการทำางานให้เข้าที่	 
ผมไดม้โีอกาสเขา้ไปรว่มเปน็กรรมการของสมาคมแพทยร์ะบบทางเดนิอาหารแห่งประเทศไทย	ทำาให้ผมได้
มีโอกาสพบอาจารยผู้์ใหญท่ีเ่ปน็ทีเ่คารพนบัถอืมากในวงการแพทยไ์ทยและตา่งประเทศ	อาท	ิทา่นอาจารย์
วีกิจ	วีรานุวัตต์,	อาจารย์อุกฤษน์	ฯลฯ	แม้แต่ท่านอาจารย์ประสพ	รัตนากร	จิตแพทย์ผู้โด่งดังที่ล่วงลับไป
แล้ว	ก็ได้รู้จักท่านผ่านที่นี่	ทราบว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคม	GI	หรือ	GAT	ท่านหนึ่งในกาลครั้งหนึ่งนาน
มาแล้ว		GAT	คือ	Gastroenterological	Association	of	Thailand	ซึ่งไม่น่าเชื่อ	–	ได้มีการก่อตั้ง	GAT	
กอ่นทีจ่ะมกีารกอ่ตัง้วทิยาลยั	(ตอ่มาจงึเปน็ราชวทิยาลัย)	อายุรแพทย์แหง่ประเทศไทยเสยีอกี	นอกจากนัน้
ผมยังได้พบอาจารย์ท่านอื่นๆ	พี่ๆ	เพื่อนๆ	น้องๆ	(ตอนแรกๆ	ไม่ค่อยมีน้องๆ	แต่ตอนนี้มีน้องๆ	หรือระดับ
ลูกหลานเต็มไปหมด)	จากต่างสถาบัน	ซึ่งถ้าผมไม่ได้โชคดี	ได้มาเป็นกรรมการ	GAT	คงไม่มีโอกาสพบ
ท่านอาจารย์	พี่ๆ	เพื่อนๆ	น้องๆ	ต่างสถาบันที่น่ารักเหล่านี้

	 จำาได้จนบัดนี้ว่ามีโอกาสพบศัลยแพทย์ชื่อดัง	2	ท่าน	ที่มาจากรามาฯ	คือ	พี่จินดา	สุวรรณรักษ์	
(ซึ่งต่อมาสนิทกันมาก	เพราะลูกสาวพี่จินดากับลูกสาวผมเป็นเพ่ือนรักกัน)	จากครั้งหนึ่งที่สมาคม	GAT	
เดินทางไปประชุมต่างจังหวัด	โดยเหมารถไฟเป็นโบกี้	คืนนั้น	ผมกับพี่จินดาดื่มเบียร์กันเกือบตลอดทั้ง
คืน	ทั้งๆ	ที่ผมไม่ใช่นักดื่ม	แต่หลังจากนั้นพี่จินดามีความฝังใจตลอดว่าผมดื่มเบียร์เก่งมาก	เห็นไหมว่า	1st	
impression	ของคนเราก็ผิดได้	(?!)	และอาจารย์ทองดี	แปลกนะที่ผมเรียกพี่จินดาว่าพี่	แต่เรียกอาจารย์
ทองดวีา่อาจารย์	อาจจะเปน็เพราะพีจ่นิดาทา่นดชัูดเจนวา่เปน็รุน่พ่ีผม	ตวัใหญ	่เสยีงดงัฟังชัด	เปน็อาจารย์
ที่ดังมาก	แต่อาจารย์ทองดี	หรือคุณหมอทองดี	อาจจะดูเด็ก	(หรือหน้าอ่อนกว่าผมด้วยซ้ำา?!)	ผมเลยเรียก
ว่าอาจารย์หรือบางทีคุณหมอ

 อาจารย์ทองดเีป็นคนขยนัมาก มีมนุษยสมัพนัธด์มีาก เขา้ประชมุและไดก้รณุาออกความ
เห็นบ่อยมาก ที่เป็นประโยชน์มาก	ผมจำาได้ว่าท่านถนัดและเก่งมากทางด้านการจัดพิมพ์หนังสือ 
การเป็นบรรณาธิการ รวบรวม เรียบเรียงหนังสือ ทั้งเขียนเองและรวบรวม	จึงได้รับตำาแหน่งทาง
ด้านประธานฝ่ายวารสารบ่อยมาก หลายสมัย	เช่น	ในสมัยที่	อ.เติมชัย	(พ.ศ.	2534-2535)	พี่สัจพันธ์	
(พ.ศ.	2536-2537)	เป็นนายกสมาคมฯ	ท่านเป็นกรรมการของ	GAT	หลายวาระ	หลายปีมาก	จนนับไม่
ถ้วน	จนถึงบัดนี้	(มั้ง)	ผมเองตอนเป็นนายก	(พ.ศ.	2537-2538)	ก็ได้เรียนเชิญ	อ.ทองดีเป็นกรรมการด้วย

 คิดอะไรไม่ออก ไม่มีใครรับทำา เร่ืองพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการเขียน การทำา อ.ทองดีรับ
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หมดและทำาได้ดีด้วย	ผมไม่เคยเห็นท่านบ่นอะไรเลย	ทำางานอย่างเดียว

	 ความจริง	อ.ทองดีเป็นรุ่นพี่ผมเพียง	3	ปีเท่านั้น	คือ	จบ	พ.ศ.	2505	(ส่วนผม	2508)	ท่านจบที่				
ศริริาช	พบ.	ศิริราชรุ่น	67		จบแลว้หลังทำางานเปน็แพทยฝึ์กหดัทีศิ่รริาช	ทา่นไปศกึษาตอ่ทีส่หรัฐอเมรกิาอยู่
ตั้งแต่	2506-2515	ถือว่านานมากเลยเมื่อเทียบกับแพทย์ที่ไปนอกสมัยนี้	ท่านไปอยู่ที่	St.	Francis	Hos-
pital,	(New	Jersey)	St.	Elizabeth’s	Hospital	(Tufts)	รวมทั้งเป็น	Clinical	Tutor	ที่	Tufts	และต่อ
มาเป็น	Research	Fellow	ทางศัลยกรรมที่	Peter	Bent	Brigham,	Harvard	Medical	School	ท่านได้	
American	Board	of	Surgery	กลับมาเป็นอาจารย์ที่ รพ.รามาฯ ตั้งแต่ 2515-2522 ได้เป็นรอง
ศาสตราจารย์ เปน็บรรณาธกิารวารสารวชิาการ Thai Journal of Surgery ของราชวทิยาลยั
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยหลายวาระ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแพทย์สุขุมวิท ในสมัย
ท่ี รพ.เอกชนยังไมค่อ่ยมมีาก เปน็ประธานชมรมเปลีย่นอวยัวะแห่งประเทศไทย (ตอ่มาเปน็
สมาคม) เป็นผู้อำานวยการ รพ.สมิติเวช กรรมการผู้จัดการบริษัทสมิติเวช ผอ.รพ.สมิติเวช 
ศรีนครินทร์ อ.พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผู้บรรยายพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ อ.พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้บรรยายพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ ผู้อำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

	 จากทั้งหมดจะเห็นได้ว่าท่านมีความรอบรู้	หลากหลาย	เป็นผู้ที่ขยัน	อุทิศตนเองให้ส่วนรวม	หลัง
จากที่ต่างคนต่างมีอายุมากขึ้น	ผมไม่ค่อยได้พบอาจารย์ทองดีอีกเลย	ได้ข่าวว่าท่านจะมีอายุครบ	84	ปีใน
ปีนี้และยังแข็งแรงมีสุขภาพดีอยู่	ผมก็ดีใจ	และรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างย่ิงที่ได้รับเชิญให้เขียนอะไรเล็กๆ	
น้อยๆ	แก่ท่านอาจารย์

	 ผมขออวยพรให้อาจารย์ทองดี	ที่รักของทุกๆ	คนที่ได้มีโอกาสรู้จักท่าน	จงมีแต่ความสุขกาย	
สบายใจ	แข็งแรง	มีอายุยั่งยืนนาน	เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกศิษย์	แพทย์น้องๆ	ต่อไปอีกนานแสนนาน	
และขอขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกๆ	คน	ที่เคยได้รับการดูแลรักษาจากท่าน	และขอขอบคุณในนามของ	GAT	
ด้วยอย่างจริงใจครับ

 Happy Birthday สุขสันต์วันเกิดครบ 7 รอบครับอาจารย์ทองดี

	 ด้วยความรัก	เคารพ	นับถือ	และคิดถึงเสมอ
 รองศาสตราจารย์ นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

M.B.Ch.B	(Leeds).,	D.T.M.&H.	(Liverpool),	MRCP(U.K),	FIMS,	

FRCP	(Edinburgh,	Glasgow,	London,	Thailand),	พ.ด.(จุฬาฯ)

FAMM,	FACG,	FACP,	FRACP,	FRCPI,	FAMS,	สจว.40,	ปรอ.	4,	ปปร.14,	สวปอ.มส.3,	ปธพ.2

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

อาจารย์พิเศษ	สาขาโรคทางเดินอาหาร	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
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ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	วุฒิสภา

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	วุฒิสภา

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	วุฒิสภา

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน	วุฒิสภา

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกู้ชีพฉุกเฉิน	วุฒิสภา	

อดีต

นายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เลขาธิการแพทยสภาและกรรมการแพทยสภา

กรรมการคณะกรรมการแพทย์	สำานักงานประกันสังคม

ผู้อำานวยการสำานักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการบริการทางการแพทย์		สำานักงานประกันสังคม

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ	เบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทประจำากรุงเทพมหานคร	
(ม.41)		สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แพทย์ที่ปรึกษา	สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	(พรพ.)

ที่ปรึกษาต่างประเทศ	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน,	

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่งกลาสโกว์	อดินเบอเลอร์
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ศัลยแพทย์ผู้ปิดทองหลังพระ
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

	 ผมจำ�ได้ว่�อาจารย์ทองดี ชัยพานิช นับเป็นศัลยแพทย์คนเดียวที่ม�นั่งประชุมสม�คม
แพทย์ระบบท�งเดินอ�ห�รแห่งประเทศไทยร่วมกับอ�จ�รย์เกรียงไกร	อัครวงศ์	เกือบทุกครั้งในช่วงน�ยก
สม�คมหล�ยสมัยในยุคต้นๆ	ของสม�คมฯ	ตั้งแต่สมัยน�ยกสม�คมฯ	ของอ�จ�รย์วีกิจ	วีร�นุวัตติ์	อ�จ�รย์ 
เติมชัย	ไชยนุวัติ,	อ�จ�รย์พินิจ	กุลละวณิชย์,	อ�จ�รย์สมหม�ย	วิไลรัตน์		และอ�จ�รย์สัจพันธ์	อิศรเสน�	
ต่อเนื่องเป็นเวล�ย�วน�น	ในช่วงนั้นผมเป็นเลข�สม�คมฯ	อยู่หล�ยสมัย	อ�จ�รย์ทองดี	 ชัยพ�นิช	เป็น
ผู้แสดงคว�มคิดเห็นต่�งๆ	ม�กม�ย	ม�กกว่�อ�ยุรแพทย์ท�งเดินอ�ห�รท่ัวไปหล�ยท่�นและมีแนวคิดที่
เป็นประโยชน์อย่�งม�กต่อสม�คมฯ	อ�จ�รย์เป็นผู้ที่มีประสบก�รณ์เป็นอย่�งสูงทั้งในต่�งประเทศและจ�ก
โรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย	จึงมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ม�กต่อคว�มก้�วหน้�ของสม�คม	ตั้งแต่
สม�คมฯ	ยังไม่เข้มแข็งนัก	มีเงินของสม�คมน้อยม�ก	ก�รฝึกแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญระบบท�งเดินอ�ห�รก็ยัง
เพิ่งเริ่มต้น	

	 อ�จ�รย์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นน�ยกสม�คมแพทย์ระบบท�งเดินอ�ห�ร	แต่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่วาง
รากฐานอันเข้มแข็งให้สมาคมฯ สร้างประโยชน์ให้สมาคมฯ อย่างเหลือคณานับประการ		อ�จ�รย์
ได้ช่วยง�นก�รจัดประชุมน�น�ช�ติของสม�คมฯ	อย่�งสม่ำ�เสมอ	ทำ�ให้สม�คมฯ	เป็นที่รู้จักของน�น�ช�ติ	
โดยในปี 1992 ซึ่งมีการประชุม APCGE/APCDE อาจารย์ได้เข้ามาช่วยเป็น Publication 
Committee Chairman อาจารยเ์ปน็บคุคลสำาคญัคนหนึง่ซึง่มีสว่นอยา่งมากในการผลกัดนั 
ให้มีการจัดประชุม World Congress of Gastroenterology ได้สำาเร็จในปี ค.ศ. 2002 
อาจารย์ช่วยดูแล logistic ของคนประชุม 7,000 กว่าคน และอำานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่ง
เป็นงานใหญ่มากและหาคนที่จะเสียสละมาดูแลเรื่องนี้ยาก อาจารย์ช่วยเหลือทุกด้านอย่าง
เต็มกำาลังโดยมิได้เกี่ยงงอนว่าไม่ใช่อายุรแพทย์ จนงานสำาเร็จได้ด้วยดี นับว่าอาจารย์เป็นผู้
ปิดทองหลังพระผู้หนึง่

	 ในก�รประชมุสม�คมฯ	ทัง้กล�งปแีละปล�ยป	ีอ�จ�รยก์ม็�ประชุมอย่�งสม่ำ�เสมอ	เข�้ประชุมเกอืบ
ตลอดเกือบทุกหัวข้อ	แม้จะเป็นหัวข้อท�งอ�ยุรกรรมท�งเดินอ�ห�รเกือบทั้งหมด	อ�จ�รย์ก็เข้�ฟังอย่�ง
สนใจและอภิปร�ยให้คว�มคิดเห็น	สอน	ซักถ�ม	และให้ข้อคิดที่เป็นประโยน์อย่�งม�กต่ออ�ยุรแพทย์ท�ง
เดนิอ�ห�รใหเ้ข�้ใจถงึส�เหต	ุคว�มผดิปกตทิีอ่�จจะเกีย่วขอ้งกบัท�งศลัยกรรม	ก�รวนิจิฉยัแยกโรคกบัโรค
ท�งศัลยกรรม	ตลอดจนอธิบ�ยเทคนคิวิธีก�รผ�่ตดัทีท่ำ�ใหอ้�ยรุแพทยท์�งเดนิอ�ห�รเข�้ใจศลัยกรรมม�ก
ขึน้	นบัเปน็บญุของอ�ยรุแพทยท์�งเดนิอ�ห�รทีม่แีพทย์ผ�่ตัดยนืเคียงข�้งเกอืบตลอดเวล�ในก�รบรรย�ย
ท�งวิช�ก�ร	
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	 อ�จ�รยม์โีรงพมิพข์องตนเอง	อ�จ�รยจ์งึเป็นผูส้นบัสนนุก�รพมิพห์นงัสอืและว�รส�รของสม�คม
อย�่งสม่ำ�เสมอในร�ค�ทีเ่ปน็กนัเองเปน็พเิศษ		นอกจ�กนีอ้าจารยยั์งเปน็ผูต้รวจปรูฟ๊ แกไ้ข ดเูอกสารอา้งองิ 
ปรับปรุงต้นฉบับให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นงานที่เสียสละอย่างมาก 

	 กล่�วได้ว่�เมื่อมีปัญหาทางศัลยกรรมของสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทย อาจารย์ทองดี ชัยพานิช	คือศัลยแพทย์คนแรกที่แพทย์ในสมาคมฯ ต้องคิดถึงเสมอ
และตลอดไป

รองศาสตราจารย์ นพ.สถาพร มานัสสถิตย์
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แด่ ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช 
ที่เคารพรัก ในวาระ 84 ปี

	 ผมได้รับเกียรติให้เขียนถึงท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา	เพื่อ
แสดงมุทิตาจิตต่อท่านอาจารย์ทองดีในโอกาสมีอายุครบ 84 ปี แม้ท่านอาจารย์ทองดีจะไม่ได้เป็นครู
ของผมโดยตรง	เนื่องจากท่านอาจารย์ทองดีเป็นอาจารย์ด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของภาควิชาศัลยศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	อาจารย์มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการผ่าตัดในช่องท้อง	
แต่จากการที่ผมได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์ในการบริหารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทยเปน็ระยะเวลายาวนาน	รวมทัง้ไดร้ว่มประชุมวชิาการดว้ยกนัและไดเ้รยีนรูส้ิง่ต่างๆ	มากมาย
ในการทำากิจกรรมต่างๆ	ทำาให้ผมนับถือท่านอาจารย์ทองดีเสมือนเป็นครูของผมท่านหนึ่ง	ผมมีความภาค
ภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทองดีและสำานึกในความกรุณาของอาจารย์ที่เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผม
ในหลายวาระ	ผมมโีอกาสไดร้ว่มงานกบัทา่นอาจารย์ทองดมีากวา่	20	ป	ีตัง้แตผ่มเปน็อาจารย์ใหมใ่นสาขา
วชิาโรคระบบทางเดนิอาหาร	คณะแพทยศาสตรศ์ริิราชพยาบาล	ตอ่เนือ่งมาถงึชว่งทีผ่มดำารงตำาแหนง่นายก
สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย	ท่านอาจารย์เป็นทั้งแพทย์	ครู	นักวิชาการ	และเป็น
เพือ่นร่วมวชิาชพีทีส่มควรไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิเปน็อยา่งยิง่	เนือ่งจากเปน็ผูม้คีวามรู	้มคีวามเช่ียวชาญ
และความสามารถหลายอย่าง	มีจิตใจและวัตรปฏิบัติที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์

 ท่านอาจารย์ทองดีได้ต้ังใจอทุศิตนในการเปน็แพทยท์ีด่ี	มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ในการปฏบิติั
งาน	รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน	แม้ท่านอาจารย์จะลาออกจากราชการไปแล้วแต่ท่านยัง
กลับมาช่วยสอนที่รามาธิบดีและร่วมกิจกรรมทั้งด้านบริหารและวิชาการของสมาคมแพทย์ระบบทางเดิน
อาหารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ	ท่านอาจารย์จึงได้รับความช่ืนชมและยึดเป็นแบบอย่างโดยเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างมาก	ผมมีความศรัทธาในความเป็นแพทย์ของท่านอาจารย์ทองดีเป็นอย่างมาก	ท่าน
อาจารย์ดูแลผู้ป่วยอย่างดีและเป็นองค์รวม	ท่านอาจารย์ทองดีเน้นการใช้ทักษะและประสบการณ์ท่ีสะสม
มาเป็นส่วนสำาคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย	ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อทั้งเพื่อนร่วมงาน	ผู้ป่วยและญาติ	ทำาให้
ทุกคนมีความประทับใจในตัวท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก	แม้ในปัจจุบันพวกเรายังระลึกถึงท่านอาจารย์ใน
ความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญเหล่านี้ไว้ได้เป็นอย่างดี

 ท่านอาจารย์ทองดีมีบุคลิกที่เป็นสุภาพบุรุษ นุ่มนวล อ่อนน้อมถ่อมตน แต่งกายสุภาพ 
พูดจาเนิบๆ แต่แฝงด้วยความจริงจัง	ท่านยังมีจิตใจที่ดีงามเป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่ได้พบเห็นหรือ
สัมผัสกับท่าน	ท่านอาจารย์เป็นผู้มีอารมณ์ดีตลอดเวลา	อีกหนึ่งบุคลิกท่ีโดดเด่นของท่านอาจารย์ทอง
ดี คือ ความกล้าท่ีจะตัดสินใจเมื่อเผชิญกับปัญหา ทำาให้ท่านอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ 
เวลาตักเตือนเพื่อนร่วมงานหรือลูกศิษย์ ท่านอาจารย์จะพูดแบบกัลยาณมิตรจริงๆ และให้เกียรติทุกคน  
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อีกคุณลักษณะเดน่ของทา่นอาจารยค์อื	ความเปน็นักวิชาการ	ซึง่จะเหน็ไดช้ดัเจนเมือ่ทา่นอาจารยส์อน	
ถ่ายทอดประสบการณ์หรืออภิปรายในการประชุมต่างๆ	ผมเองมีความประทับใจและชื่นชมในความเป็น
สุดยอดในฐานะครูแพทย์ของท่านอาจารย์ทองดี	ทั้งมีความภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอาจารย์

	 ในโอกาสอันเปน็มงคลยิง่นี	้ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัรวมทัง้คณุความดแีละกศุล
ธรรมตา่งๆ ทีท่า่นอาจารยไ์ดก้ระทำาตลอดมา ไดโ้ปรดคุม้ครองปกปักษร์กัษาใหท้า่นอาจารยท์องด ี
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เจริญสุขด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ
ของครอบครัวและพวกเราตลอดไป

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
อดีตนายกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2526 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2527

ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2535



พัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศ



๘๔ ปี

126



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

127

 ผมรู้จักนายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ครั้งแรกเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว เมื่อเป็นคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าแพทย์ประจำาบ้าน สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป วุฒิบัตรศัลยแพทย์ทั่วไปของแพทยสภา ที่ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความประทับในครั้งนั้นก็คือ อาจารย์ทองดีต้ัง
คำาถามดีมาก แพทย์ที่สอบจะได้ประโยชน์จากคำาถามของอาจารย์ทองดี รวมทั้งอาจารย์ทองดีเป็นผู้ที่ให้
คะแนนอย่างเป็นธรรม 

 หลังจากนั้นผมได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ทองดีหลายคร้ัง ในการทำางานราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยผมเป็นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 6 วาระ  
เป็นระยะเวลา 12 ป ีโดยเปน็ผูแ้ทนกลุม่ศลัยแพทย์ลำาไสใ้หญแ่ละทวารหนัก 4 วาระ และเป็นกรรมการกลาง
อีก 2 วาระ ตลอดระยะเวลาในการทำางานให้กับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ทองดี 
มุ่งม่ันในการทำางานใหเ้กดิประโยชนแ์กร่าชวทิยาลยัศลัยแพทย ์ทำางานอยา่งตรงไปตรงมา และไดร้เิริม่งาน
หลายอย่างให้แก่การจัดทำาหนังสือศัลยศาสตร์วิวัฒน์ การจัดทำาหนังสือการประชุมประจำาปี รวมทั้งรับผิด
ชอบการจดัรปูเลม่ การพมิพท์ัง้หมด และผมไดพ้บกบัอาจารยท์องดใีนการงานประชมุวชิาการประจำาปขีอง 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ทุกปี คิดว่าอาจารย์ทองดีไม่เคยขาดเลย นอกจากนี้ อาจารย์ทองดียังเป็นผู้ให้
ข้อคิด ให้คำาแนะนำาดีๆ แก่สมาชิกราชวิทยาลัยอยู่เสมอ และเป็นผู้นำาการประชุมแทบทุกห้อง และเราได้
แลกเปลี่ยนความคิดกันเสมอมา

 นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช เป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ริเริ่มการปลูกถ่ายไตจาก
ผู้บริจาคที่เสียชีวิตที่เป็นเด็กแรกเกิด ซึ่งมีรายงานในหนังสือทางวิชาการของต่างประเทศ นอกจากน้ี 
อาจารย์ทองดียังเป็นนายกก่อตั้งชมรมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยคนแรก โดยเป็นนายก 2 วาระ ใน
ป ี2531 - 2534 อาจารยท์องดจีงึถอืวา่เปน็บคุคลแรกๆ ทีใ่ห้การสนับสนุนการบรจิาคและปลกูถา่ย
อวัยวะในประเทศไทย

 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในท่ีสุดเราสองคนก็กลายเป็นผู้สูงอายุเต็มขั้น แต่มิตรภาพ 
ของความเป็นศัลยแพทย์ยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิม ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ทองดี  
ชยัพานชิ อายุครบรอบ 84 ปีในปีนี ้ขออานสิงสใ์นสากลโลกบนัดาลใหอ้าจารยท์องดสีขุภาพแขง็แรง  
พบแต่ความสุขสดชื่นตลอดไป

                                                               

  นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
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นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ร่วมให้การต้อนรับแขกจากต่างประเทศ Prof. John C. Goligher 
ศัลยแพทย์ The General Infirmary at Leeds ประเทศอังกฤษ และ Prof. Richard E. Wilson ศัลยแพทย์  
Harvard Medical School ประเทศสหรฐัอเมริกา และภรรยา ซึง่รับเชญิเปน็วทิยากรในการประชุมวชิาการ 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2528 โดยได้ร่วมนำาชมพระบรมมหาราชวัง
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 อาจารย์ทองดี (ตามที่ผมเรียกอยู่เป็นประจำา) เป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีน่ารักและมีความ
สามารถมากมายหลายดา้น ทัง้ทางดา้นวชิาการและดา้นบรหิารจดัการ รวมทัง้ความสามารถในการบริหาร 
การจัดรูปแบบวารสารทางการแพทย์ การจัดการตำาราต่างๆ ได้เป็นอย่างดีจนสามารถตั้งเป็นสำานักพิมพ์
กรุงเทพเวชสารที่ต้ังอยู่ปากซอยสุขุมวิท 49 ซึ่งผมและหมอชมพูนุทได้เป็นลูกค้าของอาจารย์ในการพิมพ์
ตำาราศัลยศาสตร์ทรวงอกฉุกเฉิน และคล่ืนไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก เพื่อประกอบการขอตำาแหน่ง
ศาสตราจารย์ของเราทั้งสองคนตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และส ำานักพิมพ์ก็ยังอยู่ด้วยดีมาจนถึงทุกวันนี ้ซึ่งนับ
เป็นระยะเวลาอันยาวนานมาก

 ท่านอาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการที่มีความสามารถมาก ท่านเป็นผู้จัดให้มีระบบ Computer link 
ทั่วโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกๆ ในประเทศไทยที่มีระบบนี้

 ทา่นเปน็ผู้ก่อตัง้ชมรมปลกูถา่ยอวยัวะ ซึง่ไดแ้ก่ การปลูกถา่ยไต กอ่นทีจ่ะมกีารปลูกถา่ย
หัวใจและตับสำาเร็จเมื่อ พ.ศ. 2530 และท่านเป็นประธานชมรมฯ อยู่ขณะนั้น ท่านก็มีความใจกว้าง
ให้ผมเป็นผู้นำาในการไปเสนอขอเป็นเจ้าภาพของ The Third Congress of Asian Society of Trans-
plantation ที่กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนั้นประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าภาพคือเกาหลีใต้ แต่เราเตรียมไปพร้อมมาก
มีท้ังสไลด์ภาพถ่ายสถานที่จัดประชุมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราเลยชนะการโหวตและเกาหลีใต้ผิด
หวังมากเพราะคิดว่าประเทศตนเองต้องได้รับแน่ๆ และผมได้รับเกียรติให้เป็น President ของการประชุม
คร้ังนัน้ และดว้ยความรว่มมอืจากสมาชกิของชมรมทัง้หมดทำาใหเ้ราประสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งดีทกุดา้น
รวมทั้งด้านการเงินด้วย เพราะหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเราได้เงินถึงสี่ล้านกว่าบาท และได้ใช้เงินก้อนนี้
เป็นเงินก้นถุงของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา และผมได้รับความไว้วางใจจาก
สมาชิกเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมคนแรกของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ทั้งหมดนี้นับ
เป็นความใจกว้างของอาจารย์ทองดีมาตั้งแต่ต้น สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 
ก็เจริญพัฒนามาโดยตลอด โดยมีอาจารย์ร่วมงานกับคณะกรรมการบริหารเสมอมา

 ผมยังจำาได้ดีเมื่อครั้งเราไปประชุม Word Congress of Transplantation ที่กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เพื่อประชาสัมพันธ์ Asian congress ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ อาจารย์ทองดี
ก็ร่วมไปกับผมและกรรมการ Organizing committee อีกหลายท่าน เราได้ร่วมประชุมวิชาการอย่างเข้ม
แข็ง และ Practice งานประชุมที่จะมีในกรุงเทพฯ ด้วย เขามีงาน Gala dinner โดยปิดถนนมงต์มาร์ต และ
แจกธนบตัรทีพ่มิพข์ึน้สำาหรบังานนีจ้ำานวนปกึใหญ่เพ่ือใช้ซือ้อาหารฝร่ังเศสอร่อยๆ รวมทัง้หอยเอสคาโกซ้ึง่ 
อาจารย์หลายๆ คนชอบมาก นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดยังจัดการให้มีการแสดงต่างๆ ให้เราชมอีกต่างหาก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
ที่ผมรู้จัก
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 ความสามารถอีกประการของอาจารย์ทองดี ก็คือ เม่ือราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงและพัฒนามากข้ึน ขยายตัวในหลายๆ ด้าน อาจารย์ได้รับการแต่ง
ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการ (ผ้อูำานวยการ) บรหิารทรัพยส์นิและกิจการตา่งๆ ของราชวทิยาลยัศัลยแพทย ์อยู่
ระยะหนึ่งด้วย

 ในวาระฉลองอายุ 84 ปีของอาจารย์ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำานาจส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อาจารย์นับถือ จงดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพดีตลอดไป เพราะอาจารย์ได้
ทำาคุณความดีให้แก่พวกเราและสังคมมากมายหลายประการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ชวลิต อ่องจริต
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 อาจารย์นายแพทย์ทองดี  ชัยพานิช  เป็นศัลยแพทย์ เป็นนักบริหาร ท่านมีความสามารถ
ทัง้ในด้านการปฏบิตัแิละการบริหาร เนือ่งจากทา่นเคยเปน็อาจารย์โรงเรยีนแพทย์  มปีระสบการณก์ารปลกู
ถ่ายไตทั้งในโรงเรียนแพทย์และในโรงพยาบาลเอกชน  ท่านได้ร่วมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการปลูกถ่าย
อวัยวะบ่อยๆ

 ในขณะนั้นประเทศไทยได้เริ่มการปลูกถ่ายไตมาประมาณ 15 ปี และได้เร่ิมการปลูกถ่ายหัวใจ 
ตับ ปอด และประสบความสำาเร็จในการรักษา แพทยสภามีกฎเกี่ยวกับภาวะสมองตาย ท่านอาจารย์
ทองดี ดำาริว่า ประเทศไทยน่าจะมีองค์กรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะเพ่ือติดต่อกับนานาชาติได้ จึงได้
ชักชวน ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ และแพทย์ที่สนใจการรักษาโดยการปลูกถ่ายอวัยวะร่วมตั้งชมรมเปล่ียน
อวัยวะแห่งประเทศไทย โดยท่านรับเป็นประธานชมรมฯ คนแรก

 ดิฉันเป็นผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้มีโอกาสทำางานร่วมกับท่านโดยเป็นคณะ
กรรมการชมรมฯ ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ไดช้กัชวนพยาบาลฝกึอบรมเป็นผูป้ระสานงานปลูกถ่ายอวยัวะ (Transplant Coordinator) 
ซึ่งต่อมาตั้งเป็นชมรมผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะมีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทำาการขอบริจาคอวัยวะ ทำาให้เราสามารถรักษาผู้ป่วยโดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะได้มาก
ข้ึน ในเวลาน้ันมเีพยีงกรมบญัชกีลางทีใ่หข้า้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิเบกิคา่ใช้จา่ยได ้ตอ่มากองทนุ
ประกนัสงัคมและกองทนุประกนัสุขภาพแหง่ชาติ ให้การสนบัสนนุทำาใหผู้ป่้วยไมต่อ้งรบัภาระคา่ใช้จา่ยมาก 
และแพทย์สามารถให้การรักษาได้เต็มที่

 ชมรมเปลี่ยนอวัยวะได้จัดตั้งเป็นสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย  โดยมี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต ท่านประธานคนที่ 2 เป็นนายกสมาคมคนแรก และได้จัดประชุม
นานาชาติ 3rd CAST ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม

 ในโอกาสที่ท่านอาจารย์มีอายุครบ 84 ปี ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลก จงบนัดาลใหอ้าจารยแ์ละครอบครวัมสีขุภาพแข็งแรง มคีวามสขุความเจรญิ
ตลอดไป

 
พลตรีหญิง พญ.อุษณา ลุวีระ

อดีตนายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย คนที่ 4

อาจารย์นายแพทย์ทองดี  ชัยพานิช



๘๔ ปี

132

	 ในวาระอายุครบ	7	รอบของท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ผมกราบขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกทีเ่ราเคารพนบัถอื ได้โปรดอภิบาลรักษาใหอ้าจารยป์ระสบแตค่วามสขุ มคีวามสมบรูณ์
ในสุขภาพ ปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ตลอดไป

	 ผมได้พบและรู้จักท่านอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	ในฐานะ	“น้องใหม่”	และ	“ซีเนียร์”	ของรุ่น	
นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2504	ซึ่งต่อมาอาจารย์ได้รับผิดชอบเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาแพทย์
ศิริราช	ในฐานะสาราณียกร	และดูแลร้านค้าของสโมสรนักศึกษา	รวมถึงสโมสรบนหอพักประชาธิปไตย	
อาจารย์รับหน้าที่จัดพิมพ์และจำาหน่วยตำาราของท่านอาจารย์จากคณะแพทย์ในบางโอกาส และ
ช่วยอาจารย์รวบรวมข้อมูลตำาราของอาจารย์บางท่าน

	 หลังเรียนจบ	 ต่างแยกย้ายไปศึกษาต่อต่างประเทศจึงไม่ได้พบเจอกันอีก	จนกระท่ังปี	พ.ศ.	
2515	เราทั้งสองได้กลับมาทำางานในประเทศไทย	ท่านอาจารย์ทองดีได้เข้าทำางานที่คณะแพทยศาสตร์โรง 
พยาบาลรามาธบิด	ีสว่นผมไดเ้ขา้ทำางานทีค่ณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล	ขณะนัน้ในประเทศไทย ได้
มีการตั้งกลุ่มและคณะทำางานเรื่องการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) ต่อเนื่องจากการ
ปลูกถ่ายไตคร้ังแรก พ.ศ. 2515 ท่ี รพ.จุฬาลงกรณ์	ได้มีแนวคิดการศึกษา	วิจัย	และก่อต้ังกรรมการ	
เพื่อพิจารณาเรื่อง	“กฎเกณฑ์สมองตาย”	และ	“Tissue typing for organ Transplantation”	ซึ่ง
ต่อมาได้กลายมาเป็นการก่อตั้ง	“ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย”	และ	“มูลนิธิโรคไต”	มีการ
ตั้งกรรมการ	และกฎเกณฑ์การบริจาคอวัยวะขึ้น	และนำาไปสู่การพัฒนางานด้าน	Organ	Transplant	ใน
ประเทศไทย	มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2516	โดยทีมท่านอาจารย์ชวลิต	อ่องจริต	ที่	
รพ.จุฬาลงกรณ์	ตามด้วยการผ่าตัด	Liver	Transplant	โดยอาจารย์วรวิทย์	ศรีวัฒนาวงษา	ส่วน	Lung	
Transplant	ที่	รพ.ราชวิถี	ในปี	พ.ศ.	2530	โดยทีมท่านอาจารย์พันธุ์พิษณุ์	สาครพันธ์	

	 ต่อมาคณะทำางานที่ดูแลด้านการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย	ได้ต้ัง	“คณะกรรมการปลูก
ถ่ายอวัยวะ”	ขึ้นในประเทศไทย	ณ	ในขณะนั้น	มีการประชุม	World Organ Transplantation ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ซึ่งเป็นคนเดียวของแพทย์ไทยที่เป็นสมาชิก 
World Organ Transplantation Society	ท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่ท่านศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้ท่านอาจารย์ทองดีเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะประธานชมรมปลูกถ่าย
อวัยวะแห่งประเทศไทย	และทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย จนต่อมาชมรมได้รับอนุมัติให้ยก
ระดบัเปน็สมาคม	คณะกรรมการสมาคมจงึเชญิทา่นอาจารยท์องดเีปน็นายกสมาคมคนแรกของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย “Thai Transplant Society”	ท่านดำารงตำาแหน่งนายกสมาคม	 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2531-2534	

“ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช”
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	 ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2532	ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะระดับโลก	
World	Transplant	Game	ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์	กลุ่มผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะของไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม
นี้ด้วย	นำาโดยท่านอาจารย์ชวลิต อ่องจริต เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งขณะนั้นท่านอาจารย์ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล จากการทำาผ่าตัด Heart Transplant สำาเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาค Southeast Asia	ต่อ
มาได้เรียกกลุ่มที่รวมตัวนี้ว่า	“ชมรมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ”	และพัฒนาเป็น	“สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ
แห่งประเทศไทย”	มีการส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน	World	Transplant	Game	อีกหลายครั้งจนได้การ
รับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย	เป็นหนึ่งในสมาคมกีฬาของประเทศ

 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ
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บันทึกความทรงจำา

 ในวาระที่เป็นมงคลยิ่ง อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช มีอายุครบ 84 ปี ดิฉัน
ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทบทวนและบันทึกความทรงจำาที่งดงามในช่วงเวลาที่ได้ร่วมงานกับท่าน 
 อาจารย์ทองดีจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นก่อนดิฉัน 1 ปี 
แต่ท่ีดิฉันได้มีโอกาสรู้จักใกล้ชิดอาจารย์ ก็ช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการตื่นตัวในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 หลังจากที่ซบเซามาระยะหนึ่ง ในขณะนั้นอาจารย์ 
ทองดีเป็นศัลยแพทย์หัวหน้าทีมปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลสมิติเวช นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่
มีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ยังมีชีวิต และจากผู้ป่วยภาวะสมอง
ตาย ทีมปลูกถ่ายไตดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ และแพทย์สาขาที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมพยาบาล และดิฉันซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมทีม ในฐานะแพทย์พยาธิวิทยาคลินิกผู้ทำางาน
ด้าน histocompatibility ตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ (HLA) ระหว่างผู้รับและผู้บริจาคไต นับเป็น
คร้ังแรกทีดิ่ฉนัได้สมัผสัการบรกิารผูป้ว่ยในภาคเอกชน ภายใตก้ารนำาของอาจารยท์องดี ไดเ้หน็การวางแผน
งานอย่างมีหลักการ ครอบคลุมประเด็นสำาคัญทุกด้านโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง คำานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้บรจิาคและผู้ป่วยเป็นหลกั ใส่ใจทีจ่ะทำาใหท้ั้งผูป้ว่ยและครอบครวั โดยเฉพาะผูบ้รจิาคไต มคีวามเขา้ใจ
อย่างถ่องแท้ในกระบวนการปลูกถ่าย มีการประชุมระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และทีมปลูกถ่ายไต เพื่อทีม
งานจะได้รับทราบข้อมูลที่สำาคัญต่างๆ ของผู้ป่วยทุกราย ก่อนการผ่าตัด เพ่ือให้ครอบครัวผู้ป่วยมีโอกาส
ซักถามข้อข้องใจต่างๆ เพ่ิมเติมจากแพทย์ประจำาตัวอีกระดับหนึ่ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ ความสมัคร
ใจของผู้บริจาค รวมถึงสามีหรือภรรยาของผู้บริจาค เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ให้มีการซื้อขายมาเกี่ยวข้อง 
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดอย่างรอบคอบและรัดกุมท่ีสุด ทำาให้ผู้ร่วมทีมมีความชัดเจนและ
เชื่อมั่นในความถูกต้องทุกประการของกระบวนการทั้งหมด

 ดังกลา่วแลว้วา่ขณะนัน้เป็นยคุทีม่กีารตืน่ตัวเริม่ตน้ศกัราชใหมข่องการปลกูถา่ยไต หลงัจากทีไ่ด้
มีการนำาการตรวจ HLA มาใช้ในการคัดเลือกคู่ที่เหมาะสมในการปลูกถ่ายไต รวมทั้งเป็นยุคที่เริ่มมีการใช้
ยากดภมูทิีม่ปีระสิทธภิาพสงู cyclosporine ทำาให้มผีลสำาเร็จเทยีบเทา่กบัสากล จงึเร่ิมมกีารผา่ตดัปลกูถา่ย
ไตและอวัยวะอ่ืนๆ เกิดขึน้ในโรงพยาบาลตา่งๆ เพิม่มากขึน้ เพือ่เปน็การรวมตวัของแพทย์และผู้ปฏบิติังาน
ดา้นนี ้การก่อต้ังชมรมปลกูถา่ยอวยัวะจงึไดเ้กดิขึน้ใน พ.ศ. 2531 โดยมีอาจารยท์องดเีปน็ประธานชมรม
ท่านแรก ตอ่มาไดพ้ฒันาเปน็สมาคมปลกูถา่ยอวยัวะแหง่ประเทศไทย มกีารรา่งธรรมนญูระเบียบข้อ
บังคับของสมาคม อาจารย์ทองดีในฐานะประธานชมรมในขณะนั้นได้เป็นกำาลังสำาคัญในการนี้ โดยมีการ
ประชุมระดมความคิดจากผู้เก่ียวข้องในสายงานต่างๆ จะเห็นว่า นอกจากความสามารถในวิชาชีพแพทย์ 
อาจารยย์งัแสดงให้เหน็ถงึศักยภาพในการเปน็ผูน้ำา มคีวามคดิริเร่ิม มกีารทำางานเปน็ทมี มคีวามรบัผดิชอบ 
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มุง่เป้าทีค่วามสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องงาน และบอ่ยครัง้ทีไ่ดเ้หน็ถึงความเอ้ืออาทรของอาจารย์ตอ่ผูค้น
ที่ทำางานในแวดวงที่เกี่ยวข้อง
 ในปี พ.ศ. 2536 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต เป็นนายกสมาคมปลูก
ถ่ายอวยัวะแหง่ประเทศไทยทา่นแรก สมาคมฯ ไดม้โีอกาสเปน็เจา้ภาพรว่มกบั Asian Society of Trans-
plantation จัด 3rd CAST (Congress of Asian Society of Transplantation) ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
อาจารยท์องด ีซึง่เปน็หนึง่ในคณะกรรมการสมาคมฯ ไดม้สีว่นรว่มสำาคญัในการประชมุฯ ในฐานะกรรมการ
จัดการประชุมดังกล่าว ดิฉันเองในขณะน้ันเป็นเหรัญญิกของสมาคมฯ จึงได้มีโอกาสร่วมทีมในงานสำาคัญ
ครั้งนั้นด้วย การประชมุประสบความสำาเร็จอย่างงดงามตามวตัถปุระสงค์ อาจารย์ได้รบัเลอืกเปน็กรรมการ
สมาคมปลกูถา่ยอวยัวะแหง่ประเทศไทยมาอกีหลายสมยัอย่างต่อเนือ่ง และอาจารยไ์ดม้ารว่มประชมุวชิาการ
ประจำาปีของสมาคมฯ อย่างสม่ำาเสมอ

 ในฐานะศิษย์ร่วมสำานักรุ่นน้อง ผู้ร่วมทีมปลูกถ่ายไตภาคเอกชน ผู้ร่วมงานชมรมฯ และ
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยหลายสมัย ได้เห็นการปฏิบัติตนและการทำางานในด้าน
และมุมต่างๆ ของอาจารย์มาในระยะยาวนานและต่อเนื่อง ดิฉันขอสดุดีอาจารย์นายแพทย์ 
ทองดี ชัยพานิช จากใจจริงและเต็มใจอย่างยิ่ง ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ของลูกหลานไปนานๆ
        

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์
ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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 ผมโชคดีที่มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองดี ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ท่ีคณะ
แพทยศาสตรร์ามาธิบด ีชัน้ปทีี ่5, 6 (ป ี2517-2519) รวมทัง้ชว่งเปน็แพทยฝ์กึหดัในปี 2519–2520 อาจารย์
ทองดมีศีลิปะการสอนทีเ่ยีย่มยอด เต็มเปีย่มดว้ยความรูท้ีแ่ตกฉานและลกึซึง้ อาจารยส์อนใหพ้วกเราไดรู้จ้กั
คดิและวิเคราะหเ์หตผุล ไมไ่ดใ้หจ้ำาแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ทัง้วธิกีารสอนของอาจารย์ยังเปน็ทีส่นกุสนาน ชว่ย
ให้คิดตามอย่างน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เวลาผมทำางานอยู่บนหอผู้ป่วย ถ้าพบอาจารย์ทองดีมาดูผู้ป่วย 
ผมและนักศึกษาแพทย์อ่ืนๆ รวมทั้งแพทย์ฝึกหัด จะกรูกันเข้าไปและดูวิธีการตรวจคนไข้ รับฟังการสอน
ของอาจารย์อย่างสม่ำาเสมอ อาจารย์ทองดีเป็นครูแพทย์ที่เพรียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และ
อีกทั้งมีฝีมือการผ่าตัดที่ประณีตบรรจงและชำานาญเป็นอย่างยิ่ง

 ผมไดม้โีอกาสทำางานรว่มกบัอาจารยท์องดอีกีคร้ังทีโ่รงพยาบาลสมติเิวช สขุุมวทิ เมือ่ป ีพ.ศ. 2528 
ถึง 2531 วันแรกทีพ่บกบัอาจารยท์องดี ประโยคแรกทีอ่าจารยเ์ปรยกบัผม กค็อื “วิรฬุห์, มาเริม่ทำา Kidney 
Transplant กนัไหม” อาจารยบ์อกวา่ อาจารย์เคยทำางานเกีย่วกบั Kidney Transplant ต้ังแตส่มยัอยูท่ีโ่รง
พยาบาล Peter Bent Brigham, Harvard Medical School, USA. (เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าตัดเปลี่ยนไต
สำาเร็จเป็นรายแรกของโลกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2497) ซึ่งอาจารย์ทองดีเคยเป็นอาจารย์สอนและทำาวิจัย
เก่ียวกับการเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาล Peter Bent Brigham (สมัยช่วงปี 2513) ก่อนอาจารย์จะกลับมา
ประเทศไทย ในปี 2528 ทีมไตของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ก็ยังโชคดีที่มีอาจารย์พรเทพ เปรมโยธิน 
ซึ่งเป็น Vascular และ Transplant Surgeon อาจารย์พรเทพเป็นรามาธิบดี รุ่น 2 ลูกศิษย์คนโปรดของ
อาจารย์ทองดี อาจารย์พรเทพได้ Full Training ทาง Vascular และ Transplant Surgery ดีกรีระดับ 
FRACS. จากประเทศ Australia เป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ต่อมาประจำาที่โรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท และมี Nephrologist อีกท่านคือ อาจารย์โกวิท ด่านวิริยะทรัพย์ อาจารย์โกวิทเป็นศิษย์
เก่าคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี รุ่น 1 ได้ American Board of Internal Medicine and Nephrology 
จาก Case Western University เคยเป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาวิทยาลัย California มาประจำาอยู่ที่โรง
พยาบาลสมิติเวช รวมทั้งยังได้อาจารย์พิมล เชี่ยวศิลป์ จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี อาจารย์พิมลได้ 
American Board of Clinical Pathology และชำานาญด้าน Renal Transplant HLA Tissue Typing 
มาช่วยร่วมทีมงานด้วย ช่วงนั้นจึงเป็นยุคทองของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่มีความพร้อมของทีม 
Transplant จากแพทยท์กุสาขา มารว่มบกุเบกิเรือ่งการเปล่ียนไต เปน็ช่วงทีผ่มมคีวามสขุทีส่ดุในชีวติการ
ทำางานจริงๆ

 และที่น่าประทับใจท่ีสุด คือ ความเป็นแพทย์ที่ประณีตและละเอียดละออของอาจารย์ 
ทองด ีรวมทัง้ความมีจรรยาบรรณทีด่ขีองอาจารย ์อาจารยท์องดไีด้ปรารภกบัทมีวา่ อาจารยก์บัอาจารย์ 

อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ครบ 7 รอบ
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พรเทพต้องการให้การเปลีย่นไตของโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ ประสบความสำาเรจ็ท่ีสดุและผดิพลาดไม่
ได้ อาจารย์ทองดแีละอาจารย์พรเทพจงึบนิไปดงูานและฝกึ Surgical Skill ใหมเ่พ่ือความมัน่ใจ ผมประทบั
ใจมากๆ ที่อาจารย์มีความคิดเช่นนี้ อาจารย์ไม่มีอัตตา ไม่เคยประมาท ไม่เคยทะนงตัว ยอมเสียสละเวลา
ฝึก Surgical Skill ใหม่ให้ตัวเอง เพื่อความสำาเร็จของทีมงาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไข้เป็นที่ตั้ง 
เป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญมากๆ อาจารย์และอาจารย์พรเทพเดินทางไป University of Liverpool 
ประเทศอังกฤษ ดูงานและเข้าไปฝึก Transplant Skill โดยเข้าร่วมการผ่าตัดเปลี่ยนไตจริงกับ Professor 
Robert A Sells ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของอาจารย์ทองดีสมัยที่เคยทำางานด้วยกันที่โรงพยาบาล Peter Bent 
Brigham, USA เมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้

 อาจารย์ทองดกัีบอาจารย์พรเทพฝกึ Surgical Skill อยูท่ี ่University of Liverpool ประมาณ  
1 สัปดาห์ หลังจากนั้นไปดูงานต่อที่ Cambridge เมื่อกลับมาถึงไทย อาจารย์ทองดีกับอาจารย์ 
พรเทพกย็งัฝกึซอ้ม Dry Run ในหอ้งผา่ตดัโรงพยาบาลสมติเิวชอกีหลายครัง้ กอ่นทีจ่ะมัน่ใจทำาการ
ผ่าตัดจริง เป็นความมุ่งมั่นที่น่าประทับใจและน่ายกย่องนับถือเป็นอย่างยิ่ง

 ชว่งนัน้ทมี Transplant เราตอ้งเรียกวา่เปน็ Dream Team ของประเทศไทย เพราะกอ่นจะผา่ตัด
เปลี่ยนไต เราทำา Protocol ทุกอย่างเหมือนที่อังกฤษและอเมริกา คือจะต้องมีการตรวจคนไข้ คนบริจาค
อย่างละเอียดตาม Protocol มาตรฐานสากล และจะต้องมี Transplant Conference and Transplant 
Committee เพื่อดูแลความถูกต้องของเอกสารทางการแพทย์ทางกฎหมาย จะต้องมีการประชุมพร้อมกับ
คนไข้ คนบริจาคไต และญาติพี่น้องที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องมีการอธิบายข้อดีข้อเสีย 
ความเส่ียงต่างๆ ของการเปลี่ยนไต รวมทั้งผู้รับและผู้บริจาคจะต้องมีการเซ็นใบยินยอม Consent และ
พยานทั้งสองฝ่ายในที่ประชุม Transplant Committee จะต้องมีการประเมินโดยจิตแพทย์ทั้งผู้รับและผู้
บริจาคว่ามีความพร้อมทางจิตใจจริงๆ ขั้นตอนทุกอย่างถูกกำาหนดไว้อย่างสมบูรณ์ โปร่งใส และแจ่มแจ้ง
ชัดเจน นอกจากนั้น ทางทีมงาน Transplant เรา ยังมีการสอนอบรมและฝึกฝนทีมพยาบาลเป็น Renal 
and Transplant nursing team เพื่อเตรียมการดูแลคนไข้ก่อนและหลังเปลี่ยนไตเป็นเวลาล่วงหน้าหลาย
เดือนก่อนเร่ิมการเปลี่ยนไตจริง เราได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้วยความกระตือรือร้นของฝ่ายการ
พยาบาลเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจที่สุด อาจารย์ทองดีเป็นหัวหน้าทีมที่ช่วยดูแล
กำากับกระบวนการนี้อย่างเคร่งครัด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ผมจำาได้จนถึงปัจจุบันนี้ว่า “บรรยากาศใน
ช่วงนั้น ช่างเหมือนผมกำาลังทำางานอยู่ใน Top Medical School ที่อังกฤษและอเมริกา !!!”

 วันที่ 9 มีนาคม 2530 คือวันแรกที่เราทำา Living Kidney Transplant (น้องชายบริจาคไตให้
พี่ชาย) ประสบความสำาเร็จอย่างราบร่ืนเรียบร้อย (ผมยังจำาได้ติดตาจนทุกวันนี้ วันนั้นในห้องผ่าตัดก่อน 
ที่อาจารย์ทองดีจะลงมีด อาจารย์เปรยขึ้นว่า “ในที่สุด ความฝันที่ผมรอคอยก็เป็นความจริง ผมใฝ่ฝัน
การผ่าตัดเปลี่ยนไตมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ในที่สุดก็เป็นจริงในวันนี้”)

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2530 เป็นครั้งที่สองที่เราประสบความสำาเร็จในการทำา Living Kidney 
Transplant (น้องสาวบริจาคไตให้พี่ชาย) เป็นรายที่สอง
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 และวนัท่ีสำาคญัท่ีสุด วนัท่ีสมควรบนัทกึในประวตัศิาสตรว์งการแพทยไ์ทย คอื วนัที ่23 พฤศจกิายน 
2530 อาจารย์ทองดี อาจารย์พรเทพ และทีมงานเรา ผ่าตัดเปลี่ยนไต Cadaveric Renal Transplant โดย
ใช้ไตบริจาคเป็น Anencephalic donor สำาเร็จเป็นรายแรก (และคิดว่าเป็นรายเดียว) ของประเทศไทย ไต
บริจาค Anencephalic Renal Transplant ได้ลงในหนังสือ “Transplant Success Stories ปี 1993 
page 4-5 ของ Dr. Paul I. Terasaki, UCLA, ISBN 1-880318-00-8”   Dr. Terasaki ให้ความ
สำาคัญและยกยอ่งผลงานมาก จงึให ้Anencephalic Renal Transplant ตพีมิพเ์ปน็บทความแรกของหนงัสอื
เลม่นี ้นบัเปน็เกยีรตแิละความนา่ภาคภมิูใจของประเทศไทยเรา เบือ้งหลังความสำาเร็จนีคื้อฝีมอืของอาจารย์
ทองดี

 ต่อมาปี 2531 อาจารย์ทองดีได้ตั้งชมรมปลูกถ่ายอวัยวะ โดยอาจารย์เป็นประธานชมรมท่าน
แรก ชมรมนี้ต่อมาได้พัฒนาเป็น สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นอาจารย์ทอง
ดีก็ยังมีบทบาทช่วยเหลืองานสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะและสายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความทุ่มเทอย่าง
สม่ำาเสมอมาตลอด

 สุดทา้ยนี ้ผมขอสดดุอีาจารยท์องดี ดว้ยใจจรงิ ด้วยความคารวะอยา่งสงูสดุ ขอใหอ้าจารย์
มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของแพทย์รุ่นหลังๆ ตลอดไป

       นพ.วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
โรงพยาบาลพระรามเก้า
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นำ�นวัตกรรมของ ก�รบริห�ร 

และก�รจัดก�ร ม�สู่วงก�รแพทย์เอกชน

อย่�งเป็นรูปธรรม



๘๔ ปี

142



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

143

 หมอทองดีกับผมมีความสัมพันธ์กันยาวนานกว่า 50 ปี  ทองดีเป็น นศพ. (นักศึกษาแพทย์) 
ศิริราช รุ่น 67 ก่อนผม 1 รุ่น  ตอนเป็น นศพ. ปีที่ 3 และ 4 เราเริ่มรู้จักสนิทสนมกันเรื่อยๆ  เพราะทองดี
รักเรื่องการพิมพ์  ได้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำาหน่ายหนังสือวิชาการแพทย์  โดยรวบรวมจากการบรรยายของ
อาจารย์  ผมตอนเป็นหัวหน้าชั้นปีที่สี่จึงเป็นผู้ประสานงานติดต่ออาจารย์เพื่อเอาต้นฉบับโดยเฉพาะวิชา
ทางอายุรศาสตร์   

 เราเริ่มมาติดต่อสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อปีท้ายๆ ขณะอยู่อเมริกา  โดย 2 ปีสุดท้ายก่อนกลับ
เมืองไทย เมื่อจบ Training แล้วในปี ค.ศ. 1968–1970 เราเผอิญได้ไปอยู่บอสตันด้วยกัน  โดยผมไปอยู่  
Boston VA Hospital & Boston City Hospital ใน Service ของ Boston Medical School ใน
ตำาแหน่ง Instructor in Medicine  ส่วนทองดีไปอยู่ที่ One of Harvard main affiliated *Hospitals 
(The Peter Bent Brigham Hospital of Boston) ในตำาแหน่ง Research Fellow in Surgery  โดย
คุณจันทราไปทำาปริญญาเอกที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Rhode Istand ที่น่าทึ่งและน่านับถืออย่าง
ยิ่งคืออยู่ Providence, Rhode Island State อยู่ห่างจาก Boston ประมาณ 50  ไมล์  ดังนั้น ทองดีต้อง
ลำาบากอยา่งย่ิงตลอด 2 ปี ตอ้งขบัรถไปกลบัเชา้เยน็ มคีวามวิริยะอตุสาหะอยา่งยากทีม่นษุย์ธรรมดาจะทำาได้

 เรากลับเมืองไทยในเวลาใกล้เคียงกันในปี 2513  มาอยู่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  ได้ทันสอน 
นศพ. ตั้งแต่รุ่นแรก  ทองดีเป็น staff ภาควิชาศัลยศาสตร์  ผมเป็น staff ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยโรค
ทางเดนิอาหารและอายรุศาสตร์เขตรอ้น  เรามคีวามสขุในการสอนร่วมกบั อ.สมพนธ ์(บณุยคุปต)์   อ.จนิดา 
(สุวรรณรักษ์)  อ.เกรียงไกร (อัครวงศ์) และ อ.จิโรจน์ (สุชาโต)  เป็น Conference อาทิตย์ละครั้งทุกวัน
ศุกร์  ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่มีชื่อเสียงมากอันหนึ่งของภาควิชาอายุรศาสตร์

 ประมาณ 1 ปีต่อมา ปลายปี พ.ศ. 2514   ผมได้รวบรวมเพื่อนฝูง 15 คน ลงทุนจัดตั้ง multi-
specialty clinic ขึ้นที่ชั้น 3 อาคารบีแอนด์บี  เลขที่ 183 ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอย 13 และ 15 ชื่อคลินิก
แพทย์สุขุมวิท  แพทย์ส่วนใหญ่ 11 คน มาจากรามาธิบดี  มีจากจุฬาฯ 4 คน  การแบ่งปันผลประโยชน์เป็น
ไปตามสัดส่วนการลงทุน  รายได้ของคลินิกมาจากรายได้ค่ายาและหักจากค่าแพทย์ (Professional fee)  
ร้อยละ 20  มีหลักการว่า ผู้มีรายได้มากต้องเสียสละหักเข้าเป็นเงินกองกลางของคลินิกเพื่อช่วยเหลือเจือ
จานให้หมู่คณะท่ีรว่มงานกนักอ่น  รายไดส้ว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ 60 มาจาก นพ.อดุม  คลนิกิจดทะเบยีน
เป็นสถานประกอบวิชาชีพบุคคล โดย นพ.อุดมเป็นผู้ตั้งและดำาเนินการ เป็นการประกอบวิชาชีพอิสระ ไม่
จดทะเบยีนนติบิคุคล เพราะถา้เชน่นัน้แพทยแ์ละรายไดจ้ะกลายเปน็รบัจา้งทำาของตามกฎหมายภาษีอากร

 กิจการคลินิกเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในปลายปี 2515 เกิดอัคคีภัยที่ชั้น 5 ของอาคารที่คลินิก
เช่า คลินิกจึงต้องย้ายไปเปิดกิจการที่เพลินจิตอาเขต เลขที่ 1037/I-K ถนนเพลินจิต  คลินิกขยายใหญ่ขึ้น

แด่... อาจารย์ทองดี
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เพิ่มเงินลงทุน สมาชิกเพิ่มเป็น 20-22 คน รวมทั้งทันตแพทย์ด้วย ได้เชิญหมอทองดีมาช่วยบริหารจัดการ
เพราะผมในฐานะอายุรแพทย์มีคนไข้จำานวนมาก ในฐานะศัลยแพทย์มีเวลาและเช่ือในความสามารถการ
บริหารจัดการ ประมาณปี พ.ศ. 2518 ผู้ร่วมลงทุน 6 คน ถอนตัวคืนสิทธิส่วนลงทุนให้ผม ซึ่งได้กระจายให้
สมาชิกที่เหลือทุกคนตามสัดส่วน

 ในป ี2518 นี ้สมาชกิเหน็ควรทีค่ลินกิฯ มอีาคารสถานทีเ่ปน็ของตนเองเพ่ือเปน็หลักประกนัในการ
ประกอบวิชาชีพและการลงทุนระยะยาว  จึงเปลี่ยนการร่วมลงทุนกับผม เป็นผู้ถือหุ้นกับบริษัทจำากัด  ชื่อ 
บริษัท แพทย์สุขุมวิท จำากัด  และการลงทุนระยะยาวซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเป็นของบริษัทฯ  แต่การ
ขออนุญาตประกอบกิจการวิชาชีพอยู่ในนามของ นพ.อุดมเช่นเดิม*  จดทะเบียนวันที่ 29 มกราคม 2519 
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท)  แบ่งเป็น 60,000 หุ้น (หกหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
(หนึ่งร้อยบาท) โดยเรียกชำาระค่าหุ้นเพียงครึ่งเดียว เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)1 คุณหมอ 
ทองดีมีบทบาทมาก รับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ นายแพทย์เกรียงไกร อัครวงศ์ อายุรแพทย์รับ
เชิญเป็นสมาชิกผู้ถือหุ้น ซื้อที่ดินสร้างอาคารสำานักงานบริษัทฯ ณ เลขที่ 33/2 สุขุมวิท 31 เสร็จในอีก
ประมาณ 2 ปีต่อมา การดำาเนินงานและการแบ่งปันผลประโยชน์ยังคงเป็นเช่นเดิม โดยมอบสิทธิให้
บริษัทฯ มผีลประโยชนจ์ากการขายยาและการใหบ้รกิารทางแพทย ์(การทำาแผล ฉดียา เอกซเรย ์การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าของหัวใจ การตรวจทางห้องทดลอง ฯลฯ ของผู้มาใช้บริการของคลินิกฯ แทนค่าเช่า รวมทั้ง 
ร้อยละ 20 ของค่าแพทย์ (Professional fee)2 เข้าเป็นรายได้ของบริษัทฯ ด้วย ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
และยินดีให้คุณหมอทองดีเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำานาจมี นพ.อุดม, นพ.เกรียงไกร  
และ นพ.ทองดี  การลงลายมือชื่อผูกพันกับบริษัทฯ  โดย 2 ใน 3 ของกรรมการผู้มีอำานาจ  การบริหารงาน
ตลอดมาได้หมอทองดีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจนบริษัทฯ /คลินิก เลิกกิจการ (31 ธันวาคม 2555)

บทบ�ทของหมอทองดีกับโรงพย�บ�ลสมิติเวช (บริษัท สุขุมวิทเวชกิจ จำ�กัด)

 ประมาณปี 2519  หลังจากความผันผวนทางการเมือง คณะแพทย์โดย นพ.ม.ร.ว.พัชรีสาณ 
ชุมพล, นพ.กุลฑล สุนทรเวช, นพ.จินดา สุวรรณรักษ์ และ นพ.อุดม หะริณสุต โดยการสนับสนุนจาก
ธนาคารกสิกรไทย (นายบัญชา ล่ำาซำา) ธนาคารไทยพาณิชย์ (นายประจิตร ยศสุนทร) ธนาคารไทย
ทนุ (นายเฉลิม ประจวบเหมาะ) และบริษัท ภัทรธนกิจ จำากัด (นายบรรยงค์ ล่ำาซำา, นายโพธิพงศ์ ล่ำา
ซำา) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ได้ก่อตั้งบริษัท สุขุมวิทเวชกิจ จำากัด สร้างโรงพยาบาลสมิติเวช ขึ้นในซอย
สุขุมวิท 49  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาล นพ.ทองดี ชัยพานิช และ 
นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์ ได้รับการเสนอเป็นคณะทำางานควบคุมดูแลการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วย โรง
พยาบาลสมิติเวช สร้างเสร็จเปิดดำาเนินการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2522   โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  ซึ่ง

1ค่าหุ้นที่เหลืออีกสามล้านบาท ใช้เงินปันผลแต่ละปีชำาระให้จนครบตามจำานวน
2ยกเลิกประมาณปี 2525  เพราะคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯมีรายได้จากส่วนอื่นๆ มากแล้ว
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เป็นผู้ตั้งชื่อโรงพยาบาลสมิติเวชให้มีความหมายว่า “พร้อมแพทย์”  บริษัท สุขุมวิทเวชกิจ จำากัด [บริษัท 
สมิติเวช จำากัด (มหาชน)]

คว�มสัมพันธ์ของคลินิกแพทย์สุขุมวิทกับโรงพย�บ�ลสมิติเวช

 สมาชกิของคลนิกิเปน็ผูถ้อืหุน้ทัง้โดยทางตรงและทางออ้มกบัสมติเิวช  โดยบรษัิท แพทยส์ขุมุวิท 
จำากัด ได้บริหารจัดการแบ่งเงินปันผลไปซื้อหุ้นของสมิติเวชจำานวนหนึ่งในราคาพาร์  แล้วจำาหน่ายให้ผู้ถือ
หุ้นของบริษัท แพทย์สุขุมวิท จำากัด ตามสัดส่วนการครองหุ้นในมูลค่าทางบัญชีของบริษัท สุขุมวิทเวชกิจ 
จำากัด (สมิติเวช) ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2532

 สมาชิกของคลินิกฯ ผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลสมิติเวช

 1. นายแพทย์อุดม  หะริณสุต เกษียณก่อนเวลา 31 ธันวาคม 2541  จากตำาแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และลาออกจากกรรมการ บริษัท สมิติเวช 
จำากัด (มหาชน)  เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2543

 2. นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ลาออกจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และ
กรรมการบริษัทฯ วันที่ 26 เมษายน 2543

 3. นายแพทย์เกรียงไกร อัครวงศ ์ลาออกจากผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสมติิเวช สุขมุวิท วันที่ 31 
ธันวาคม 2540  และกรรมการบริษัทฯ วันที่ 26 เมษายน 2543

 4. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา ลาออกจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และกรรมการ 
บริษัทฯ วันที่ 26 เมษายน 2543

 5. นายแพทย์พรเทพ เปรมโยธิน ลาออกจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท วันที่ 31 
ธันวาคม 2541

 6. นายแพทย์นคร สุวรรณประกร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ถึงแก่กรรมวันที่  
9 สิงหาคม 2545

 7. แพทย์หญิงเบญจมาศ พิศาลสารกิจ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ลาออก 
วันที่ 31 ธันวาคม 2545

 กจิการของโรงพยาบาลสมติิเวชกา้วหนา้และดขีึน้อยา่งมาก จงึมกีารพิจารณาวา่ควรจะขยาย/สรา้ง
โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขณะนั้นคุณบัญชาเป็นประธานบริษัทฯ ได้มอบให้คณะแพทย์เป็นผู้พิจารณา  
อาจารย์พัชรีสาณและผมไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลว่าเป็นการขยายธุรกิจเกินศักยภาพตนเอง ฝ่ายเห็นว่า
ควรสร้างมี 3 เสียง คือ นพ.ทองดี, นพ.เกรียงไกร และ นพ.จินดา (นพ.ณรงค์ศักดิ์ ยังมิได้เป็นกรรมการ
บริหาร)

 1) สมิติเวช ศรีราชา ผลักดันโดยนายแพทย์ทองดี ให้บริษัท สมิติเวชฯ เข้าร่วมบริหารและลงทุน
ร่วมด้วย
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 2) สมิติเวช ศรีนครินทร์ นายแพทย์ทองดีเป็นเจ้าของโครงการโดยตรง  ในขณะเป็นกรรมการผู้
จัดการตั้งแต่เริ่มจัดหาที่ดิน แบบแปลนการก่อสร้าง อาคาร เครื่องมือแพทย์ ตลอดจนตระเตรียมบุคลากร  
และแหล่งเงินกู้ต่างๆ ร่วมกับฝ่ายธนาคารผู้สนับสนุน 

 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดดำาเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540  ผลประกอบการ
ไม่ราบร่ืนตามทีค่าดหวังและการศกึษาความเปน็ไปไดก้อ่นเริม่โครงการ  เหตใุหญจ่ากวิกฤตเศรษฐกจิของ
ประเทศ 2540  ในช่วงระยะเวลานี้ ได้มีเค้าลางที่บริษัทฯ จะถูกครอบงำาจากกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ  ซึ่ง
ทำาได้สำาเร็จในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 24 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 เป็นการยุติบริษัท สุขุมวิท
เวชกิจ จำากัด [บริษัท สมิติเวช จำากัด (มหาชน)] พ.ศ. 2519–2543

 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา  บทบาทของคุณหมอทองดีกับคลินิก
แพทย์สุขุมวิท  โรงพยาบาลสมิติเวช ย่อมเป็นที่ประจักษ์จากบุคลิกของหมอทองดี ทั้งความ
รู้ ความสามารถ ขยันอดทน ฯลฯ

 ในวาระที่หมอทองดีมีอายุครบ 84 ปี  ก็ขอให้มีความสุขตามวัย  ตามอัตตภาพ ประคับ
ประคองให้ชีวิตยืนนานอยู่กับครอบครัวได้นานที่สุด

นพ.อุดม หะริณสุต  
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แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.ทองดี ชัยพานิช
ครูแพทย์

	 หมอพรเทพ	เปรมโยธิน	ขอให้ผมเขียนบทความที่ระลึกให้แก่	หมอทองดี ชัยพานิช	ซึ่งมี 
อายุครบ	84	ปี	ใน	พ.ศ.	2562	ในฐานะที่เราทั้งสองเป็นเพื่อนกันมากว่า	60	ปี	จึงคิดว่าน่าจะเป็นการเขียน	
เล่าเรื่องเก่าๆ	ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเตรียมแพทย์อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นักเรียนแพทย์ท่ีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	อาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	และแพทยท์ีค่ลินกิแพทยส์ขุมุวทิ		ศลัยแพทยท์ีป่รกึษาทีโ่รงพยาบาลสมติเิวช	
และหนังสือเวชนิสิต	ศัลยศาสตร์วิวัฒน์	เพื่อเป็นอุทาหรณ์ของครูแพทย์ที่ประกอบคุณงามความดีมาโดย
ตลอด	

	 ช่วงที่เราเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในปี	พ.ศ.	2498-2499	นั้น	(2	ปี)	เรา
เรียนอยู่คนละห้อง	มีนักศึกษามากจึงไม่ได้รู้จักกันเท่าไร	แต่พอมาเรียนที่โรงเรียนแพทย์ศิริราช	จึงได้สนิท
สนมกันมากขึน้	และมากขึน้เร่ือยๆ	ตามวนั	เวลาทีผ่า่นไป	ชีวิตการเรยีน	นกัเรียนแพทย์ทกุคนตอ้งคร่ำาเครง่
กับตำาราและการทำาแล็บ	(laboratory)	ขึ้นวอร์ด	(ward)	รับคนไข้	(ward	round)	เขียนรายงาน	เตรียม
การสอบ	ซึง่วนัเวลากผ็า่นไปอยา่งรวดเรว็จนตัง้ตวัแทบไมท่นั	กวา่จะรูต้วัอีกทกีจ็บกนัแล้ว	รบัปรญิญาและ
สมัครงาน	แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพแพทย์	มีน้อยคนที่เรียนต่อ	แต่ส่วนใหญ่ของพวกเราแยกย้ายกัน
ไป	บางคนเข้าทำางานกรมการแพทย์	บางคนทำางานอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป	บางคนไปเข้าตำารวจ	ทหาร	
รัฐวิสาหกิจ	และโรงพยาบาลเอกชน

	 ต้ังแตข่า้มฟากมา	(ขา้มแมน่้ำาเจ้าพระยา)	จากฝ่ังพระนครมาฝ่ังธนบรีุ	ซึง่เปน็ทีต่ัง้ของโรงพยาบาล
ศิริราช)	พ.ศ.	2501-2505	(รวม	4	ปี)	นักเรียนแพทย์ศิริราชทุกรุ่น	รู้จักทองดี ชัยพานิช	ในนามนักศึกษา
ผู้ขยันขันแข็ง	มีงานทำาตลอดเวลา	นอกจากงานเรียนแล้วยังทำางานพิเศษ	คือ	ทำางานโรงพิมพ์	จัดพิมพ์
หนังสือทุกอย่าง	ทุกครั้งที่เห็น	ทองดีจะหอบแฟ้มหนังสือหรือดร๊าฟงานพิมพ์อยู่เสมอ	ซึ่งเรามักพบเห็นใน
เวลาเย็น	ค่ำา	ซึ่งเป็นเวลาที่พวกเรากินข้าวเย็นกันแล้ว	แต่ทองดีก็ยังทำางานอยู่เพราะต้องเอาหนังสือเข้า 
โรงพิมพ์	 จัดการตามกระบวนการส่ิงพิมพ์เพ่ือให้หนังสือออกมาได้	ในบรรดาหนังสือที่ทองดีจัดพิมพ์ใน
ขณะนั้นคือ	หนังสือ	“เวชบัณฑิต”	ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อแพทย์ศิริราชทุกรุ่น	ตั้งแต่ต้น	(พ.ศ.	2431)	จนถึง
ปจัจุบนั	ณ	ขณะนัน้	รวมทัง้รายชือ่	ประวตั	ิรปูถ่าย	ความคาดหวงัของนกัศกึษาแพทยร์ุน่ปจัจบุนัซึง่จบการ
ศกึษาในปนีัน้	(เปน็บณัฑติ)	อนัเปน็จดุเดน่ของหนงัสอืทีท่กุคนกล่าวขวญักนัมาก	พวกเราทราบดว่ีาการทำา
หนังสอืน้ันไมใ่ชข่องงา่ย	ผูจ้ดัทำาตอ้งมคีวามอตุสาหะ	วริยิะอยา่งหนกั	มคีวามอดทนเปน็เยีย่ม	ทำางานอยา่ง
ทุม่เทเวลาอยา่งไมเ่หน็แกเ่หนด็เหนือ่ย	อารมณต์อ้งดสีม่ำาเสมอในการตามทวงตน้ฉบบั	และจดัพิมพ์เขา้รปู
เล่มให้สวยงาม	เด่น	และมีคุณค่า	ซึ่งทองดีทำาสิ่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม	เป็นที่ชื่นชมของญาติมิตร	และครูบา
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อาจารย์	จึงไม่แปลกเลยที่ใครๆ	ในศิริราชก็รู้จักทองดี	ชัยพานิช	เราทราบภายหลังว่าทองดีอยู่กับมารดา	 
ซึ่งบิดาเสียไปนานแล้ว	การทำางานโรงพิมพ์	คือ	การทำามาหาเลี้ยงชีพส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ	เลี้ยงดู
มารดา	และสงเคราะห์ญาติ	อันเป็นอุดมมงคล	หนึ่งในมงคล	38	ประการของพระพุทธองค์	และคุณธรรม
ข้อนี้	คือ	ความเพียร	ความกตัญญู	 รู้คุณบิดามารดา	คนไข้	เป็นสิ่งที่ทองดีพร่ำาสอนนักศึกษาแพทย์	และ
แพทย์ประจำาบ้านอย่างสม่ำาเสมอในทุกครั้งที่มีโอกาส	ศิษย์ได้รับการสอนว่าคนไข้เป็นผู้มีบุญคุณแก่เราที่
เปิดโอกาสให้เราได้รักษา	มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีอาชีพแพทย์หากไม่มีคนไข้

	 ในขณะที่ทองดีศึกษาต่อด้านศัลยกรรมที่สหรัฐอเมริกา	ได้มีผลงานวิจัยอันเกี่ยวกับการปลูกถ่าย
อวัยวะ	(organ	transplantation)	และได้นำาการฝึกอบรมแพทย์เรสซิเดนท์	(resident	training	program)	
มาใช้ในการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	อันเป็นการปูพื้นฐานที่ดีของการเป็น
ศัลยแพทย์ต่อไป	

	 ในงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี	ทองดีจะวุ่นอยู่กับการสอน	การอบรมเรสซิเดนท์ท้ังภาคทฤษฎี	
และภาคปฏิบัติ	การวางกฎระเบียบ	การเขียนรายงาน	การประชุม	การสอนข้างเตียง	ข้อสำาคัญคือ	 
ทองดีทำาอย่างถึงลูกถึงคน	คือ	ลุยงานเอง	พวกเราทราบดีว่าทองดีจริงจังแค่ไหน	การผ่าตัดต้องแม่น	การ
เขียนบันทึกต้องเรียบร้อย	ครอบคลุม	การดูแลหลังผ่าตัดต้องไม่บกพร่อง	การประชุมต้องไม่ขาด	เสนอผล
งานถูกต้องครบถ้วน	ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะผลิตศัลยแพทย์ให้เป็นหมอที่ดี	 เป็นครูที่ดี	
และเพื่อนที่ดีของคนไข้	(กัลยาณมิตร)

	 ผลงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของทองดีก้าวหน้าตามลำาดับ	มีการประชุมวิชาการเวลาเช้า-
บ่าย	ให้บริการผ่าตัดตรวจคนไข้นอก-ใน	เสนอผลงานวิชาการ	แยกหน่วยศัลยศาสตร์เป็นสายเอและบี	
ปรับปรุงหนว่ยวจิยัศลัยศาสตรแ์ละหอ้งทดลองสนุขั	ทองดไีดเ้ลือ่นขัน้เปน็ รองศาสตราจารย ์ภาควชิา
ศัลยศาสตร์ และไดก้อ่ต้ังสำานกัพมิพก์รงุเทพเวชสาร	มผีลงานการพมิพต์ำาราแพทย์หลายเลม่	หนึง่ในนัน้
ก็คือ	ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 1-16 และเล่ม 18	เป็นกรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	
และงานดา้นวชิาการอ่ืนๆ	อีกมากมาย	กอ่นทีท่องดจีะลาออกจากคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี
ไปทำางานเป็นศัลยแพทย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารของโรงพยาบาลสมิติเวช	ในปี	พ.ศ.	2522											

 ทองดี	มาร่วมทำาคลนิกิทีแ่พทย์สขุมุวทิ	ซอยสขุมุวทิ	33	(สวสัด)ี	ถนนสขุมุวทิ	ช่วยงานดา้นบรหิาร 
ร่วมกับงานอ่ืนๆ	ที่	รพ.สมิติเวชและสำานักพิมพ์กรุงเทพเวชสารด้วย	ทองดีจะมีอารมณ์ดีเสมอเมื่อเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ	โดยไม่มีความเครียด	เวลามีงานเล้ียง	งานบุญกับเพ่ือนๆ	ก็มาเสมอมิได้ขาด	เว้นแต่
จะมาสายบ่อยครั้ง	เพราะมัวยุ่งกับงานประจำาต้องทำาให้เสร็จจนนาทีสุดท้าย	ทองดีเป็นผู้รอบรู้	รอบคอบ	
ประหยัด	มัธยัสถ์	ซื่อตรง	จริงใจ	เป็นกัลยาณมิตร	คร้ังหนึ่งแพทย์สุขุมวิทเป็นคดีความกับกรมสรรพากร
เรื่องภาษีคลินิก	ทองดีช่วยต่อสู้คดีกับหมออุดม	หะริณสุต,	หมอเกรียงไกร	อัครวงศ์	โดยการรวบรวมหลัก
ฐานคน้ควา้เอกสาร	นำาไปแกต่้างจนกระทัง่ผลลัพธ์	ทำาให้คลินกิแพทย์สขุมุวทิชนะคดแีละไดค้วามเปน็ธรรม
กลับคืนมา	อันเป็นบรรทัดฐานของการประกอบโรคศิลป์ของแพทย์



นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

149

	 ปัญหาการขัดแย้งในสังคมแก้ได้ด้วยการพูดจาไกล่เกล่ีย	ด้านผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน	ทองดี	
จัดการเรื่องนี้ที่แพทย์สุขุมวิทได้อย่างใจเย็น	เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างกัน	กลุ่มอุดมและบุญเทียมด้วย
ความใจเย็นและความหวังดีต่อหมู่คณะ	ทองดีใจเย็นช่วยแก้สถานะการณ์ให้กลับมาดีจนได้	จนสุดท้ายเมื่อ
ขายกิจการแพทย์สุขุมวิท	เมื่อปี	พ.ศ.	2553	ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสู่ปกติ

 ทองดีมีภรรยาที่น่ารัก เป็นเพื่อนที่ดี คือ รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช มีบุตรชาย 2 คน ซึ่งต่อ
มาเป็นแพทยท้ั์งคู ่เดนิตามรอยทีด่ขีองคณุพ่อคณุแม ่สำาหรบัเพ่ือนแพทยจ์บจากศิรริาชรุน่ 67 ใน
ปี พ.ศ. 2506 ตา่งกพ็บปะกบัทองดใีนงานตา่งๆ ตามโอกาสดว้ยความระลกึถงึกนั มคีวามสมัพนัธ์
อนัดตีอ่กนั จากส่ิงทีไ่ดป้ลูกฝงัมาแต่กาลกอ่นดงัทีก่ลา่วมาแลว้ ทองดมีกัไมเ่คยขาดจากการประชมุ
พบปะระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นศิริราช 67 จะมาพร้อมรอยยิ้มและการทักทายอย่างเป็นกันเอง

 สจัธรรมของชวิีต	คอื	ความไมเ่ทีย่ง ทกุชีวติทีเ่กิดมายอ่มมคีวามเจบ็ไข้เปน็ธรรมดา เพ่ือน
ขอให้กำาลังใจแก่เพื่อนที่ป่วย ขอให้แก้ไขได้โดยเร็วไว และกุศลผลบุญที่ทองดีได้ทำามาแต่อดีต จะ
ช่วยเกื้อหนุนให้หายป่วยได้อีกแรงหนึ่ง

สวัสดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น
ศิริราชรุ่น	67

วันที่	25	มิถุนายน	2563
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	 คณุหมอพรเทพ	เปรมโยธิน	ขอใหเ้ขยีนความทรงจำาทีม่ตีอ่	ทองด ีชัยพานิช	จาก	18-83	(2498-
2563)	เป็น	58	ปีแห่งความหลัง

ศิษย์เก่า รร.เตรียมอุดมศึกษา 

	 เพื่อนร่วมรุ่นที่เอาการงานประทับใจในความเก่ง	 เพื่อนทำางานนอกเวลาได้มีโอกาสไปเย่ียมที่
ทำางานเพื่อนที่โรงพิมพ์บริเวณเวิ้งนาครเกษม
	 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เฟรชช่ี	2500	เพ่ือเตรียมสอบ	ข้ามฟาก
ไปเรียนแพทย์ศิริราชหรือจุฬาฯ	เม่ือจบแล้วเป็นอินเทิร์นและต่างไปศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางใน
สหรัฐอเมริกา	ผ่านการสอบ	ECFMG	ระหว่างสงครามเวียดนาม	ได้ทราบว่าทองดีไปเทรนที่สถาบันชื่อ
ดัง	คือ	โรงพยาบาล	The Peter Bent Brigham	บอสตัน	แมสซาชูเซตส์	สาขาศัลยกรรม	ก็ยินดีและชื่นชม
 
American Bord Certified come Home

	 พ.ศ.	2512	กลบับา้นเปน็อาจารยท์ีโ่รงพยาบาลรามาธบิด	ีและเปน็โรงเรยีนแพทยใ์หม่เอีย่มลำาดับ 
ที่	3	ต่อจากศิริราช,	จุฬาฯ	กลุ่มแพทย์หนุ่มไฟแรงยังเติร์กได้ร่วมกันทำางานแบบ	polyclinic	แบบอเมริกา	
เราไดร้ว่มทำางานคลนิกิหลงัเวลาราชการท่ีบางกอกคลนิกิ	และขอบคุณ	อจ.วจิติร	บญุยะโหตระ	เจา้ของคลนิกิ	

คลินิกแพทย์สุขุมวิท เริ่มที่ตึกไฟร์สโตน

	 กลุ่มแพทย์ได้ย้ายมาร่วมกัน	ตามแบบอเมริกัน	โดยกลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนเป็น 
หุ้นส่วน	(partner	ship)	โดยมอบหมายให้คุณหมอ......เป็นผู้ดำาเนินการด้วยความไว้วางใจเช่ือมั่นใน
อดุมการณ	์สรา้งคลนิกิของตน	โดยยา้ยออกจากบางกอกคลินกิโดยไมห่ยดุบริการ	วนัแรกรายไดร้วม	4,000	
บาทก็ดใีจวา่อยูไ่ด้และอนาคตสดใส	กจิการกา้วหนา้มาดว้ยด	ีจนวนัหนึง่เกิดอบุตัเิหตไุฟไหมอ้าคารเน่ืองจาก
ภัตตาคารอาหารชั้นล่าง	ทำาให้คลินิกเสียหายมากจึงต้องย้ายมาเปิดที่เพลินจิตอาเขต		คุณหมอทองดีได้
มาร่วมกับพวกเราและเป็นกำาลังสำาคัญด้านศัลยกรรม	กิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นแม้ต้องเปลี่ยนผ่านการแยก
สมาชิกที่มีความเห็นแตกต่างทางนโยบายก็ตาม	ทำาให้สถานที่ไม่เพียงพอสมควรสร้างสถานบริการแพทย์
คลินิกแพทย์สุขุมวิทเป็นของตนเอง

กำาเนิดคลินิกแพทย์สุขุมวิทและบริษัท แพทย์สุขุมวิท

	 ได้ฃื้อที่ดิน	 1	 ไร่ชอย	31	สุขุมวิท	สร้างอาคารกว้างขวางเพียงพอมีบริการ	 x-ray	และ 

คุณหมอทองดี เพื่อนรัก
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ทนัตกรรม	จึงเปน็คลินกิทีท่นัสมยั	แพทยส์ว่นใหญเ่ปน็อาจารย์จากโรงพยาบาลรามาธบิด,ี	โรงพยาบาลศริริาช,	 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	คลินิกได้โรงพยาบาลพร้อมมิตร	ซอยสุขุมวิท	39	เป็นโรงพยาบาลสำาหรับ 
ผู้ป่วยและผ่าตัด	แพทย์สุขุมวิทดำาเนินกิจการเจริญรุ่งเรืองด้วยดี	ด้วยความเช่ือมั่นว่าคลินิกแพทย์สุขุมวิท
และบริษัทแพทยสุ์ขมุวทิ	เปน็ของทกุคน	จากนัน้ไมน่านกไ็ดร้ว่มกอ่ตัง้โรงพยาบาลสมติเิวชทีซ่อยสขุมุวทิ	49	
	 โรงพยาบาลสมิติเวช	สถานที่ประกอบวิชาชีพแพทย์เอกชนอิสระ	ที่เกิดขึ้นรองรับการปฏิรูปการ
แพทย์วิชาชีพของหมอไทย	ที่เป็นอิสระไม่เป็นข้าราชการ		โดยกลุ่มแพทย์สุขุมวิทส่วนใหญ่ได้ลาออกจาก
ราชการและยังคงเป็นอาจารย์พิเศษที่ปรึกษาสอนนักศึกษาแพทย์

คุณหมอทองดี เป็นกำาลังสำาคัญในการก่อตั้งโรงพยาบาลสมิติเวช

	 ข้าพเจ้าจำาได้ว่าได้เคยบอกกับทองดีว่า	ให้คุณหมอไป	Run	Hospital.	I	will	run	country	เมื่อ
ปี	2526	พรรคประชากรไทยได้เข้าร่วมรัฐบาลเปรม	2	นายสมัคร	สุนทรเวช	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	นายบุญเทียม	เขมาภิรัตน์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ได้มีโอกาสแต่งตั้งให้	
นพ.ทองดี ชัยพานิช	เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
(AOT) ด้วยประทับใจว่า ทองดีเก่ง ทำางานที่โรงพิมพ์บริเวณเวิ้งนาครเกษม	สมัยเป็นนักเรียน 
เตรียมอุดม
	 กิจการโรงพยาบาลสมิติเวชกว่าจะเริ่มมีกำาไรมีเงินปันผลใช้เวลาเกือบสิบปี	 เจริญรุ่งเรืองมาด้วย
ดีม่ันคงจนผู้บริหารคิดโครงการใหม่	โดยสร้างโรงพยาบาลสมิติเวช	2	ที่ถนนศรีนครินทร์	ให้เป็นสถาบัน
สมบูรณ์มีที่พักอาศัยของแพทย์	พยาบาล	ประกอบกับนโยบายการเงินเสรีของรัฐบาลให้กู้เงินจากต่าง
ประเทศได้สะดวกดอกเบี้ยต่ำา	5%	ขณะที่ในประเทศ	10%		คณะผู้บริหารจึงเดินหน้าโครงการโดยกู้เงินต่าง
ประเทศ	2,000	ล้าน?		การก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์	ได้เกิดวิกฤตการเงิน	ต้มยำากุ้งขึ้น	ทำาให้โรงพยาบาล
สมิติเวช	2	เจ๊งและฉุดให้	รพ.สมิติเวช	1	ล้มตามไปด้วย	จนในที่สุดได้ถูก	นพ.ประเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	
โรงพยาบาลกรุงเทพ	take	over	ไปในที่สุด	โรงพยาบาลสมิติเวชจึงเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลกรุงเทพ
ตั้งแต่นั้น

แพทย์สุขุมวิท และบริษัท แพทย์สุขุมวิทเลิกกิจการ

	 ความเจริญรุ่งเรืองและความเส่ือมเป็นธรรมดาโลก	เมื่อการบริหารงานไม่เป็นไปตามอุดมการที่	
อ้างว่าแพทย์สุขุมวิทเป็นของทุกคน	การประชุมเพื่อทำาความเข้าใจยุติความสงสัยไม่เกิดขึ้นตามข้อเรียก
ร้องของกลุ่มแพทย์ที่ร่วมจัดตั้งแบบอเมริกันที่ทุกคนเป็น	partner	เป็นเจ้าของร่วมกันตั้งแต่ต้น	ไม่ยอมให้	
ประชมุแตเ่ดินหน้าบริหาร		ความขดัแยง้เพิม่มากขึน้จนในทีส่ดุถงึขัน้ใชอ้ำานาจทางกฎหมาย	ไลแ่พทย์ทีร่ว่ม
ก่อต้ังมิให้ประกอบวชิาชพีทีแ่พทยส์ขุมุวทิ	เหตผุลทีท่ำาได้ตามกฎหมาย	เนือ่งจากคุณหมอ..................มิได้
จดทะเบียนในนามของคณะแพทย์ผู้ร่วมก่อตั้งตามที่ได้ตกลงกัน		แต่จดทะเบียนในนามตนเองคนเดียว		
ความจริงได้ปรากฏทำาให้ความขัดแย้งรุนแรงจนต้องยุบเลิกกิจการ
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คำาส่งท้าย

 ขอบคณุคุณหมอทองดีทีไ่ดด้ำาเนินการให้เปน็บริษัททีผู้่ถอืหุ้นมสิีทธิเ์ปน็เจ้าของหากบรษิทั
เปน็ผูจ้ดทะเบยีนประกอบวิชาชพีในเวลาเดยีวกนั	อบุติัการณด์งักล่าวจะไมเ่กิดขึน้	ประสบการณท์ีเ่กดิ
ขึ้นในระดับองค์กรเล็กๆ	พอจะเทียบได้กับระดับประเทศในปัจจุบัน	เสียใจเสียดายที่คุณหมอทองดีต้องมา
ป่วยด้วยโรคความจำาเสื่อม	วิธีป้องกันมีอยู่มากหลายด้วยวิถีธรรมชาติ		
 ขอบคุณคุณหมอพรเทพ ที่ได้ติดต่อให้ได้เขียนความทรงจำาถึงเพื่อนรัก

                                คุณหมอ บุญเทียม เขมาภิรัตน์

                               			1	พฤศจิกายน	2563
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	 เมื่อคณะแพทย์ไทยที่สำ�เร็จก�รฝึกง�น	และสอบได้	Board	certify	แพทย์เฉพ�ะท�งจ�ก
สหรัฐอเมริก�	หล�ยๆ	ท�่นสมคัรม�ทำ�ง�นทีค่ณะแพทยศ�สตรโ์รงพย�บ�ลร�ม�ธบิดี	มห�วทิย�ลัยมหดิล	
ทีไ่ดจั้ดต้ังในป	ีพ.ศ.	2508	โดยเปน็อ�จ�รยส์อนนกัศกึษ�แพทย์และออกตรวจผูป้ว่ยดว้ย	ถ้�จะทำ�	private	
practice	ต้องออกไปตั้งคลินิกหรือไปตรวจต�มโรงพย�บ�ลเอกชนนอกเวล�ร�ชก�ร	และในวันหยุด

	 บรรด�อ�จ�รย์แพทย์หล�ยๆ	ท่�น	ได้ร่วมกันเสนอท่�นคณบดี	ขอจัดทำ�คลินิกนอกเวล�		เพร�ะ 
มีสถ�นที่	 เครื่องมือ	และเจ้�หน้�ที่พร้อมอยู่แล้ว	แต่ไม่ได้รับก�รเห็นด้วย		จึงรวมตัวกันเชิญน�ยธน�ค�ร
ใหญ่ๆ	ม�ร่วมลงทุนต้ังโรงพย�บ�ลเอกชนที่ทำ�ก�รรักษ�ด้วยม�ตรฐ�ส�กล	โดยมีอ�จ�รย์น�ยแพทย์	
ม.ร.ว.พัชรีส�ณ	ชุมพล	เป็นประธ�นฝ่�ยแพทย์	ท่�นได้ขอ	ม.ร.ว.คึกฤทธิ	ปร�โมช	อดีตน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่ง
เป็นผู้ป่วยของท่�น	ช่วยต้ังชื่อให้ว่�โรงพย�บ�ล “สมิติเวช”	แปลว่�	“ท่ีรวมแห่งแพทย์”	เปิดทำ�ก�ร
เมื่อ	4	มิถุน�ยน	2522

 อาจารย์ทองดี ชัยพานิช	เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง	รพ.สมิติเวช	ม�ตั้งแต่ต้นและได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้
อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสมิติเวชในปี	พ.ศ.	2535	ถึง	2537	และดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท
สมิติเวช	จำ�กัด	(มห�ชน)	อีกด้วย

 ท่านได้ส่งเสริมด้านวิชาการ	มีก�รประชุมทุกวันพฤหัสบดี	หัวข้อก�รประชุมเป็นเรื่องท�งก�ร
แพทย์ที่ทันสมัยมี	Mortality	and	morbidity	conference	เดือนละครั้ง	เจ้�ของไข้เป็นผู้นำ�เสนอ	แพทย์
เชี่ยวช�ญอ�วุโสเป็นผู้วิจ�รณ์	และแนะนำ�ก�รดูแลที่ดีเหม�ะสม	ได้มีก�รจัดประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี	The	
Samitivej	International	Medical	Conference	วิทย�กรม�จ�กต่�งประเทศและของไทย	มีผู้สนใจเข้�
ร่วมประชมุจำ�นวนม�ก	(ภ�ยหลงั	BDMS	ไดข้อไปจดัเอง	เมือ่ไดค้วบรวมบรษิทั	สมติเิวช	จำ�กดั	(มห�ชน)	
กับบริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	จำ�กัด	(มห�ชน)	ซึ่งมีโรงพย�บ�ลกรุงเทพเป็นแม่ข่�ย)	

 ท่านได้จัดระบบการรับแพทย์เฉพาะทางที่จบใหม	่และต้องก�รจะเข้�ร่วมทำ�ง�นกับสมิติเวช	
ให้มี	Fellowship	1	ปี	โดยให้อยู่ในก�รดูแลของแพทย์อ�วุโสในส�ข�นั้นๆ	6	เดือน	และให้ทุนไปดูง�นต่�ง
ประเทศต�มทีต่อ้งก�ร	6	เดอืน	ท�งแผนกจะมีก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น	ก�รศกึษ�	เพือ่ท่ีจะรบัเปน็แพทย์
ประจำ�ของสมิติเวช	โปรแกรมนี้ได้ยกเลิกไปเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจในปี	2540

	 นอกจ�กนี้ในปี	พ.ศ.	2536	ได้มีก�รจัดตั้ง	“สถาบันกุมารเวช สมิติเวช” ได้ปรับอ�ค�รจอด
รถด้�นหน้�โรงพย�บ�ลเป็นอ�ค�ร	2	ชั้น	ชั้นล่�งเป็นห้องอ�ห�ร	ชั้น	2	เป็นแผนกคนไข้นอกของสถ�บัน
กุม�รฯ	ชั้น	3	ชั้น	4	เป็นห้องผู้ป่วยในเด็ก	ชั้น	5	เป็นแผนกผิวหนัง	ชั้น	6	เป็นสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร	และห้อง
ประชุม	“บัญชา ล่ำาซำา” 
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 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT	ได้จัดระบบต่�งๆ	ในโรงพย�บ�ลให้ทำ�ง�นได้คล่องตัว	

	 นอกจ�กนี้	ท่านเป็นศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในสาขาของท่าน	ในช่วงเวล�ที่
กิจก�รของโรงพย�บ�ลสมิติเวชรุ่งเรืองม�ก	แต่ไม่ส�ม�รถขย�ยกิจก�รได้	จึงได้จัดขย�ยโดยสร้�งโรง
พย�บ�ลใหม่ที่ถนนศรีนคิรนทร์	โดยอ�จ�รย์หมอทองดี	ชัยพ�นิช	เป็นหัวหน้�โครงก�ร	ดูแลก�รก่อสร้�ง	
และก�รบริห�ร	เปิดทำ�ก�รในปี	พ.ศ.	2538	ตั้งชื่อว่�	“สมิติเวช ศรีนครินทร์” ส่วนที่เดิมใช้	“สมิติเวช 
สขุมุวทิ”	และท่�นอ�จ�รยห์มอทองดีไดด้ำ�รงตำ�แหนง่ผูอ้ำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสมติเิวช	ศรนีครนิทร	์ตัง้แต่
แรกเริ่ม	พ.ศ.	2538	ถึง	2543

	 หลังจ�กนั้น	ท่านก็ยังออกตรวจผู้ป่วย ทำาผ่าตัด และสอนนักศึกษาแพทย์ตามโรงเรียน
แพทย์หลายแห่ง	รวมถึงเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการ ผู้อำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย (2547-2560) อนุกรรมการฝ่ายจริยธรรม ชุดที่ 1 ของแพทยสภา กรรมการผู้
เชี่ยวชาญจัดทำาพจนานุกรมศัพย์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน กรรมการกลั่นกรองจริยธรรม
ของแพทยสภา	ฯลฯ

	 อ�จ�รยน์�ยแพทยท์องด	ีชยัพ�นชิ	มคุีณปูก�รตอ่	“สมติเิวช”	อย�่งยิง่เกนิกว�่จะนำ�ม�กล�่วให้
ครบถ้วน

 ขออารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้ท่านได้รับทราบถึงความเคารพรักจากผู้ร่วมงาน 
เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ

พญ.เบญจมาศ พิศาลสารกิจ
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	 อาจารย์นายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช เป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีราชา
อย่างที่สุด นับได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้กำาเนิดโรงพยาบาลอย่างแท้จริง

 ย้อนกลับไปเม่ือปี พ.ศ. 2532 คณะแพทย์กลุ่มหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
ศรีราชา ได้เล็งเห็นว่าอำาเภอศรีราชามีศักยภาพที่จะสามารถมีโรงพยาบาลเอกชนขึ้นได้แล้ว โดยมุ่งหวังที่
จะสร้างโรงพยาบาลทีด่มีคีณุภาพ ใหบ้รกิารทีเ่ชือ่ถอืได ้เปน็ทีพ่ึง่ของประชาชน ในราคาทีเ่หมาะสม โดยจะ
ให้ช่ือว่า โรงพยาบาลรวมแพทย์ศรีราชา และได้มาขอร้องชักชวนดิฉันซึ่งเป็นกุมารแพทย์ผู้อำานวยการ
โพลีคลินิก ณ ศรีราชา ให้เข้ามาเป็นผู้อำานวยการ

 เมื่อเข้ามารับตำาแหน่ง ก็มีการตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานขึ้น ดิฉันไม่เห็นด้วยกับสถานที่ซึ่งได้
เลง็กันไวเ้ป็นทีอ่ยูต่ดิรมิถนนสขุมุวทิแตม่เีนือ้ทีเ่พยีง 300 ตารางวา ไดท้ราบวา่มอีกีทีห่นึง่อยูต่ดิทะเลเนือ้ที ่
3 ไร่ แต่ทางเข้าแคบจึงขอไปดูและพอใจในสถานที่ จึงเสนอให้ซื้อที่ดินนี้ซึ่งคณะกรรมการก็ตกลงยอมตาม 
จึงเป็นเหตุให้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่อยู่
ติดทะเลและมีวิวที่สวยที่สุด

 การออกแบบก่อสร้างได้เริ่มขึ้นโดยได้รับความกรุณาจากคุณพงศ์พันธ์ พิศาลสารกิจ สถาปนิกผู้
เชี่ยวชาญการออกแบบโรงพยาบาล ได้กรุณามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่สถาปนิกของเราทุกสัปดาห์โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย และได้เริ่มก่อสร้างจริงเมื่อปี พ.ศ. 2534 เมื่อเริ่มมีการก่อสร้าง ก็อยากดูว่าโรงพยาบาลดีๆ มีชื่อ
เสียงเขาทำากันอย่างไร จึงได้นัดหมายกับ พญ.เบญจมาศ พิศาลสารกิจ เพื่อนสนิทที่เป็นกุมารแพทย์ของ 
โรงพยาบาลสมติเิวชเขา้ไปดูสถานที ่การใชง้านและการทำางานของโรงพยาบาลสมิตเิวชทีส่ขุมุวทิ หลงัจาก
เดนิดซูึง่เป็นเวลาเยน็แลว้ เดนิผา่นหอ้งผูอ้ำานวยการคอื อาจารยน์ายแพทยท์องดี	ชยัพานชิ ซึง่ทา่นยังนัง่ 
ทำางานอยู ่ดฉินัรูจ้กัทา่นเพราะทา่นเปน็รุน่พี ่2 ป ีทีศ่ริริาชและทา่นเปน็เพ่ือนกบัสามขีองดฉินัคือ นายแพทย์ 
เมษยน เผื่อนปฐม เราได้นั่งคุยกัน โดยดิฉันได้เล่าให้ฟังถึงจุดประสงค์ของการสร้างโรงพยาบาล ความ
คืบหน้าในการดำาเนินงานและการก่อสร้าง ซึ่งอาจารย์ได้แสดงความสนใจและความพอใจอย่างมาก ถึงกับ
เสนอให้เป็น Sister Hospital และจะนำาเสนอคณะกรรมการของสมิติเวชให้มาดูกิจการของเรา ซึ่งทำาให้
ดิฉันดีใจอย่างยิ่ง เพราะเราจะได้ผู้ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนท่ีดีเย่ียม เพราะเป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปว่า
โรงพยาบาลสมิติเวชในขณะน้ันเป็นโรงพยาบาลชั้นนำาของประเทศไทย จึงได้นำาข้อเสนอมาแจ้งแก่คณะ
กรรมการรวมแพทย์ศรีราชา ซึ่งทำาให้ทุกคนตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 หลังจากนั้นก็ได้มีการนัดหมายเยี่ยมชมกิจการและการก่อสร้างของโรงพยาบาลรวมแพทย์
ศรีราชา โดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลสมิติเวชมากัน 4 ท่าน มีอาจารย์	นพ.ทองดี	ชัยพานิช,	
อาจารย์นพ.เกรียงไกร	อัครวงศ์,	อาจารย์	นพ.อุดม	หะริณสุต และอาจารย์	นพ.ณรงค์ศักดิ์	เกียรติ
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ขจรธาดา	ทุกท่านพอใจในผลงานและความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงพยาบาล ได้เชิญพวกเราเข้าไป
ร่วมประชุมที่โรงพยาบาลสมิติเวชสอบถามรายละเอียด โดยมีอาจารย์นายแพทย์ ม.ร.ว.พัชรีสาณ ชุมพล 
ประธานกรรมการของโรงพยาบาลสมติเิวชมาเปน็ประธานการประชุม ซึง่ทุกทา่นมคีวามพอใจไดม้ขีอ้เสนอ
ให้ใช้ชื่อว่า	โรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีราชา จะมีการเข้าลงทุนร่วมโดยซื้อหุ้น 35% และจะส่งผู้แทนเข้ามา
เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารด้วย ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีที่สุดของพวกเรา ทั้งน้ีทุกอย่างเริ่มมา
จากความกรุณาของอาจารย์นายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช นั่นเอง ซึ่งหลังจากดำาเนินการตามกฎหมาย
และข้อบังคับแล้ว ทางโรงพยาบาลสมิติเวชก็ได้ส่งกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมกับทางศรีราชาทุกเดือน  
มีจำานวน 4 ท่าน คือ อาจารย์ นพ.ทองดี ชัยพานิช, อาจารย์ นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์, อาจารย์ นพ. 
ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา และอาจารย์ นพ.พรเทพ เปรมโยธิน ในการนี้ก็ได้แนะนำาให้ซื้อที่เพิ่มอีก 3 ไร่ 
รวมเป็น 6 ไร่ เพื่อความสะดวกในการจอดรถของผู้มาใช้บริการ

 การกอ่สร้างโรงพยาบาลดำาเนนิไปไดเ้นือ่งจากมเีงนิคา่หุน้ซึง่เปดิจำาหนา่ยแกป่ระชาชนโดยทัว่ไป 
และจากค่าหุ้นของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท แต่ก็ยังไม่พอ บริษัทต้องกู้จากธนาคารกสิกรไทยเพิ่มอีก 
200 ลา้นบาท ซึง่ในขณะนัน้ดอกเบีย้สงูมาก ในขณะนัน้เองทีป่ระเทศไทยเร่ิมมรีะบบ BIBF เขา้มา ธนาคาร
พาณชิยห์ลายแหง่เริม่นำาเงนิ USD เขา้มาใหกู้ใ้นอตัราทีต่่ำามากเพยีง 1% ทางโรงพยาบาลสมติเิวช สขุุมวิท 
ซึ่งกำาลังก่อสร้างโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ซึ่งต้องกู้เงินเป็นพันล้านบาทก็ได้หันไปกู้เงิน USD 
แทน ทางคณะกรรมการของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เห็นช่องทางที่จะประหยัดค่าดอกเบี้ยไปได้ จึง
ทำา refinance กู้เงิน USD แทนเป็นเงิน 8 ล้าน USD ซึ่งช่วยประหยัดค่าดอกเบี้ยไปได้มาก

 โรงพยาบาลสมิตเิวช ศรรีาชา ไดเ้ปดิดำาเนนิการเมือ่ 29 มถินุายน พ.ศ. 2536 อาจารยน์ายแพทย์
ทองดีได้มาช่วยพวกเรามากขึ้น โดยเข้ามาเป็นประธานกรรมการบริหาร มาประชุมเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีหลังจากเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆ อาจารย์มาทุ่มเทช่วยด้านคอมพิวเตอร์อย่างมาก
ในปี 2542 (ค.ศ. 1999) เมื่อเกิดปัญหา Y2K ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อย่างเข้าปี ค.ศ. 2000 คอมพิวเตอร์ที่
ทำางานอยู่ในปี ค.ศ. ที่ขึ้นต้นด้วย 1900 มาตลอดจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ อาจารย์มาช่วยจัดเตรียมแก้ไข
ปัญหาอย่างใกล้ชิดแทบจะมากินมานอนอยู่เลยก็ว่าได้ เป็นโชคดีของทั้งโลกที่เหตุการณ์ผ่านมาได้ด้วยดี

 ปัญหาใหญ่มาเกิดในปี พ.ศ. 2540 เมื่อประเทศไทยโดนโจมตีค่าเงินบาทอย่างรุนแรง โดยทาง
แบงค์ชาติซึ่งขาดประสบการณ์ในด้านนี้ไม่สามารถรับมือได้ เศรษฐกิจตกต่ำาอย่างรุนแรง หุ้นตก นักเล่น
หุ้นหมดตัว ฆ่าตัวตายก็มี จากเป็นเศรษฐีหันไปเดินขายแซนวิชก็มี ค่าเงินบาทตกต่ำาอย่างรุนแรงทำาให้ 
โรงพยาบาลสมติเิวช ศรรีาชา ตอ้งจา่ยคา่ดอกเบีย้เปน็จำานวนเงนิทีส่งูขึน้ เป็นอัตราสว่นกบัคา่เงินทีต่กต่ำาลง 
จนคร้ังสดุทา้ยเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2541 ตอ้งจา่ยเฉพาะคา่ดอกเบีย้เปน็เงนิถงึ 16 ลา้นบาท ทางคณะ
กรรมการจงึมมีตใิหง้ดจา่ยดอกเบีย้ไวก้อ่น เพราะโรงพยาบาลยงัมปีญัหาขาดทนุมาตลอดต้ังแตเ่ปดิดำาเนนิ
การ ซึง่โรงพยาบาลสมติเิวช ศรนีครนิทรท์ีกู่เ้งนิ USD กม็ปีญัหาเชน่เดยีวกนั เพราะเพิง่เริม่เปดิใหม่ไลเ่ลีย่
กัน ในขณะเดียวกันนี้ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งไม่มีหนี้สินไม่ได้สร้างโรงพยาบาลในระยะนั้น ก็ได้เข้า
มาซ้ือหุ้นของโรงพยาบาลสมติเิวชในตลาดหลกัทรพัย ์ทำาใหไ้ดเ้ปน็ผูถ้อืหุน้ใหญข่องเครอืสมติิเวช สามารถ
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เขา้มาบรหิารจดัการเปล่ียนเป็นเครือโรงพยาบาลกรงุเทพ แตย่งัคงใหใ้ช้ช่ือสมติเิวชตามเดมิ คณะกรรมการ
ของโรงพยาบาลสิมิติเวช ศรีราชา ชุดเดิมก็ได้สิ้นสุดลงในวันประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2543 

 พวกเราคณะกรรมการผู้ก่อต้ังโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีราชา	รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา
และความเอาใจใส่ต่อกิจการของโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีราชา	ในระยะเร่ิมต้นเป็นอย่างยิ่ง	ไม่
สามารถจะสรรหาถอ้ยคำามาบรรยายความเสยีสละและความมนี้ำาใจของอาจารยท์ีม่ตีอ่โรงพยาบาล
สมิติเวช	ศรีราชา	เพื่อให้โรงพยาบาลประสบความสำาเร็จ	มีชื่อเสียง มีผู้มาใช้บริการตามความคาด
หมายของอาจารยไ์ด ้แมจ้ะมกีารเปลีย่นผา่นกเ็ป็นไปตามธรรมดาของโลกทีไ่มมี่อะไรย่ังยืน แตบ่ญุคณุ คณุ
งามความดีของอาจารย์นั้นจะจารึกอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

 ในวาระทีอ่าจารย์มอีายคุรบ	84	ป	ีพวกเราขออัญเชญิอำานาจของคณุพระศรีรตันตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองให้อาจารย์ประสบแต่ความสุข	มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง

พญ.โสภาพรรณ	เผื่อนปฐม
(อดีตผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา)
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 อาจารย์นายแพทยท์องดี ชัยพานชิ เปน็อาจารยผ์ูบ้กุเบกิการเปล่ียนอวยัวะของประเทศไทย 
โดยอาจารยเ์ปน็ประธานชมรมเปลีย่นอวยัวะแหง่ประเทศไทยคนแรกเมือ่ป ีพ.ศ. 2531 ซึง่ปจัจุบัน
เป็นสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย (Thai Transplantation Society) 

 ผมได้มีโอกาสทำางานกบัอาจารย์เมือ่เร่ิมทำางานเปน็อายุรแพทย์โรคไตท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช เมือ่
ป ีพ.ศ. 2532 โดยไดร้ว่มดูแลคนไขโ้รคไตเรือ้รงั ซึง่ตอ้งรกัษาโดยการฟอกเลอืดลา้งไต สปัดาหล์ะ 2-3 ครัง้ 
และเมื่อมีผู้บริจาคไต ได้ทำาการรักษาโดยการปลูกถ่ายไต 

 ในช่วงปี 2530-2535 โรงพยาบาลสมิติเวชได้ทำาการรักษาโดยการปลูกถ่ายไต จำานวน 22 ราย 
โดยมีอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ร่วมกับทีมงาน โดยการปลูกถ่ายไตได้รับผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจ

 ทั้งนี้อาจารย์เป็นผู้วางพ้ืนฐานที่ทำาให้การผ่าตัดและการดูแลคนไข้ประสบความสำาเร็จ โดยเร่ิม
ต้นจากการตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนอวัยวะของโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งประกอบด้วย อายุรแพทย์โรคไต 
ศัลยแพทย ์วิสญัญแีพทย ์พยาธแิพทย ์จติแพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง โดยดแูลตัง้แตข่ัน้ตอน
การเตรียมคนไข้ให้พร้อมรับการผ่าตัดเปลี่ยนไตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขั้นตอนการดูแลขณะผ่าตัด หลัง
ผา่ตัดและตลอดจนตดิตามผลการรกัษา โดยคณะกรรมการจะมกีารประชุมตดิตามผลการผา่ตดัเปน็ประจำา
ทุกเดือน อาจารย์จะทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยกำากับติดตามผลการรักษาและพัฒนาการรักษา
ให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ซึง่นบัเป็นปจัจัยทีส่ำาคัญทำาใหผ้ลการรกัษาประสบความสำาเรจ็เปน็ทีพึ่งพอใจของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 84 ปขีองอาจารยท์องด ีชยัพานชิ ขออำานาจคณุพระศรรีตันตรยั
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ตลอดจนคุณความดีที่อาจารย์ทำาไว้กับผู้ป่วย จงดลบันดาลให้อาจารย์ 
มีความสุขและมีสุขภาพดี

นพ.โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์
อายุรแพทย์โรคไต

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

มุทิตาจิต
แด่อาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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My Best Role Model and Painless Learning
ในชีวิตของผม

	 ในปัจจุบันเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายว่า	การเรียนการสอนนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำา
บ้าน	โดยวิธีให้ทำางานหนัก	ดุว่าด้วยคำาพูดรุนแรง	ลงโทษเมื่อทำาผิด	วิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้าผู้อื่น	หรือที่
เรียกว่า	“Painful learning”	นั้นมีประโยชน์ในการสร้างแพทย์ที่ดี	มีความรู้ความสามารถ	จริงหรือไม่	
และเหมาะสมหรือไม่	แต่อาจารยแ์พทย์หลายท่านกย็ังคงใช้วิธีการสอนแบบนี้อยู่จนถึงปัจจบุัน	ในชวีิตของ
ผมมอีาจารยท์า่นหนึง่ทีผ่มเคารพนบัถอืมาก	ทา่นทำาใหผ้มเช่ือวา่	Painful	learning	นัน้ไมจ่ำาเปน็เลย	และ
การเปน็ตวัอยา่งท่ีดน้ัีนสำาคญัท่ีสุดในการสอนแพทย	์ภาพและเรือ่งราวของท่านยงัคงแจ่มชดัในความทรงจำา
แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ	30	ปีก็ตาม

	 เม่ือ	พ.ศ.	2535	ผมจบการฝกึอบรมแพทยป์ระจำาบา้นศลัยกรรมจากโรงพยาบาลตำารวจ	ทา่นอาจารย์
นายแพทย์ชุมศักดิ์	พฤกษาพงษ์	ได้แนะนำาให้ผมมาเป็น	fellow	ศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท	
ที่นั่นผมได้มีโอกาสทำางานเป็นผู้ช่วยของท่านอาจารย์นายแพทย์ ทองดี ชัยพานิช	ผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลสมิติเวช	ในขณะน้ัน	โดยมีท่านอาจารย์นายแพทย์	พรเทพ	เปรมโยธิน	ช่วยร่วมดูแลอยู่ด้วย
การทำางานในฐานะผู้ช่วยของท่านอาจารย์นายแพทย์ ทองด	ีได้เติมเต็มความเป็นศัลยแพทย์ของผมทั้ง
ด้านความรู้ความสามารถและจริยธรรม	อาจารย์ได้ให้ผมเข้าช่วยผ่าตัดอยู่เสมอ	อาจารย์จะสอนให้ผมคิด
กอ่นว่าจะทำาอยา่งไร	ทำาใหไ้ดฝ้กึความคดิและการตดัสนิใจ	เมือ่ทำาไมถู่กตอ้ง	อาจารย์ไมเ่คยดวุา่แตจ่ะสอน
อย่างใจเยน็	อาจารยเ์ปน็คนทีช่อบสอนมาก	ขณะผา่ตดัถา้ลกูศษิยส์งสัยเรือ่งอะไรอาจารยจ์ะหยดุผา่ตดัและ
อธิบายเลย	อาจารย์ดมยาคู่ใจ	(อาจารย์นายแพทย์ชนะ	บัวขำา)	เคยบอกว่าพยายามอย่าสงสัยอะไรมาก	
เดี๋ยวจะทำาผ่าตัดไม่เสร็จ	อาจารย์เป็นศัลยแพทย์ที่ใจเย็นมาก	ไม่ว่าจะดึกดื่นเพียงไร	เวลามาช่วยอาจารย์
ผ่าตัด	ไม่เคยเห็นอาจารย์อารมณ์เสียเลย	อาจารย์ไม่เคยดุว่าใครในห้องผ่าตัด	หากมีอะไรที่ไม่เป็นไปตาม
คาดหวังก็ไม่เคยหงุดหงิดหรือตำาหนิผู้อื่น	ถ้าผ่าตัดอะไรที่ยังไม่ดีก็ทำาใหม่จนดีที่สุด	แม้จะใช้เวลานานก็ไม่
เคยที่จะรีบร้อนทำาให้เสร็จเสร็จไป

	 เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอาจารย์มีความแม่นยำาในเรื่อง	indication	ในการผ่าตัดมากๆ	ไม่ส่ง	
investigation	ที่ไม่จำาเป็น	investigation	ทุกอย่างต้องมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย	เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาทางการ
เงินก็จะติดต่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อให้	อาจารย์คิด	doctor	fee	ถูกและเหมาะสม	อาจารย์เป็นตัวอย่าง
ให้กับแพทย์รุ่นน้องและเพื่อนร่วมงานทุกคนในเรื่องความเมตตาและจริยธรรมในวิชาชีพ

	 อาจารยไ์ดส้นบัสนนุใหผ้มไปศกึษาดงูานตา่งประเทศถงึ	6	เดอืน	และมีโอกาสเขา้รว่มงานประชุม
ศัลยแพทยท์ีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา	ซึง่เปน็โอกาสได้เปดิโลกทัศนข์องผมในวชิาชพีใหก้วา้งขวางมากขึน้	เมือ่
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ผมจบ	fellowship	2	ปีแล้ว	อาจารย์ได้เมตตาให้ผมได้ทำางานต่อที่โรงพยาบาลสมิติเวช	ผมจึงมีโอกาสได้
ทำางานกับอาจารยต์อ่อกีถงึ	5	ป	ีจงึอาจนบัไดว้า่	ชวีติศลัยแพทยข์องผมไดเ้ริม่ตน้และไดร้บัการวางรากฐาน
ที่ดีจากที่นี่	โดยมีท่านอาจารย์นายแพทย์ทองดีเป็น	role	model	ที่สำาคัญและให้ความรู้ด้วยวิธี	painless	
learning	ผมจึงได้รับความรู้และแบบอย่างการทำางานซึ่งได้นำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตศัลยแพทย์ของผม 
ตลอดมา

	 ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ทองดี ชัยพานิช	และอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนให้ผมได้มี
วันนี้

 ในวาระที่ท่านอาจารย์นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช ที่เคารพรัก มีอายุครบ 84 ปี ผมขอ 
กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งดีงาม ท่ีอาจารย์ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยและให้ความรู้กับ
ลูกศิษย์มาตลอด จงคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็น
ปูชนียบุคคลให้กับวงการศัลยแพทย์ไทยอีกยาวนาน

    นพ.จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์   เรื่อง

    พญ.กชกร  สิริประเสริฐ  เรียบเรียง
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	 ย้อนไปในปี	2532	เมื่อผมได้มาสมัครงานที่โรงพยาบาลสมิติเวช	ได้มีโอกาสพบอาจารย์ผู้ใหญ่ที่
เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลหลายท่าน	และหนึ่งในนั้นคือ	ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ซึ่งผมยังจำาความ
รู้สึกแรกสัมผัสท่านว่า	ท่านเป็นผู้มีบุคลิกภาพสง่างาม	มีความเอื้ออารี	มีเมตตาสูง	และมีความอบอุ่น	ส่งให้
ผมเกิดพลัง	มีความมุ่งมั่น	และมั่นใจว่า	จะฝากชีวิตการทำางานไว้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้

	 เมื่อเข้ามาทำางานยิ่งได้สัมผัสท่านเพิ่มมากขึ้น	ก็ยิ่งประทับใจ	และยึดถือท่านอาจารย์เป็นหนึ่งใน	
role	model	ด้านการทำาเวชปฏิบัติและการดูแลผู้ป่วย	นอกจากนี้ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล	โดยท่าน
อาจารย์เป็นผู้นำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้านเวชระเบียนของโรงพยาบาล	ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาล
เอกชนแห่งแรกๆ	ที่นำาระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ในกิจการ

	 นอกเหนือจากเร่ืองงานแล้ว	ในส่วนชีวิตครอบครัวของผม	ท่านอาจารย์ได้เมตตาและให้เกียรติ
เป็นเจ้าภาพฝ่ายชาย	ในงานแต่งงานของผม		ซึ่งผมและครอบครัวได้ระลึกถึงความกรุณาของท่าน	และ
สำานึกในพระคุณของท่านตลอดมา

 ในวาระที่ท่านอาจารย์ทองดี ชัยพานิช ครบรอบ 84  ปี ผมขอกราบอาราธนาอำานาจคุณ
พระศรีรัตนตรัยโปรดอำานวยพรและคุ้มครองให้ท่านมีพลานามัยที่แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้
กับครอบครัวและลูกศิษย์ตลอดไป

	 ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูง

   นพ.นิธิวัฒน์  กิจศรีอุไร
	 	 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท

มุทิตาจิต
แด่ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
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	 ดฉินัไดย้นิชือ่อาจารยท์องด ีชยัพานชิ มานานแล้วจากนายแพทย์ชัยวฒัน	์(มานพ)	เตชะไพฑรูย	์ 
ซ่ึงเลา่เรือ่งความประทบัใจของอาจารยต์อนสอนทีร่ามาธบิดวีา่	อาจารยเ์ปน็ศลัยแพทยท์ีม่คีวามรอบรูอ้ย่าง
มาก	เช่น	ตอนที่อาจารย์ราวด์ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ	นักศึกษาแพทย์คิดว่าน่าจะใช้เวลาสั้นๆ	ในการสอนเคส
ง่ายๆ	แบบนี้	แต่อาจารย์ทองดีมีความละเอียดลึกซึ้งและดูแลคนไข้แบบองค์รวม	โดยอาจารย์สอนต้ังแต่
การซักประวัติ,	ตรวจร่างกาย,	เทคนิคการผ่าตัด	โดยคำานึงถึงกายวิภาค	(anatomy)	pathophysiology	
laboratory	result	เช่น	electrolyte		ในคนไข้โรคนี้,	wound	healing	และอื่นๆ	อาจารย์มีความรู้ลึกซึ้ง
ในทุกเรื่องจริงๆ	อาจารย์สอนให้เข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละโรค	เพ่ือจะได้ดูแลคนไข้ได้อย่างดี	วันนั้นใช้เวลา
สอนเกินกว่า	3	ชั่วโมง

 ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ทองดีเมื่อ 24 ปีที่แล้ว เมื่อได้เข้ามาทำางานเป็นกุมารแพทย์
ประจำาที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร	์	ก็ได้พบว่า	อาจารย์มีความรู้ทั้งทางคลินิก ทั้งเรื่องการ
สรา้งโรงพยาบาล การบรหิารงานโรงพยาบาล การปกครองดแูลคน เรยีกวา่มคีวามรูร้อบดา้นจรงิๆ

	 ทางคลินิก	อาจารย์สอนพวกเราในการดูแลคนไข้	เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง	อาจารย์จะจัดการ
ทบทวน	case	อย่างสม่ำาเสมอ	และเชิญอาจารย์จินดา,	อาจารย์เกรียงไกร	มาร่วมให้ความเห็นด้วยเป็น
บางครั้ง	ทำาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ผู้ป่วยที่น่าสนใจหลายราย	เช่น	ผู้ป่วยหญิงถูกไฟไหม้โดยส่งต่อมาทาง
เฮลคิอปเตอร์	จากประจวบครีีขนัธ	์มาลงทีส่มติเิวช	ศรนีครนิทร	์อาจารย์เตอืนพวกเราเรือ่งการดแูล	airway	
ในผูป้ว่ยรายนี	้และกเ็ปน็ดงัทีอ่าจารยเ์ตอืน	ผูป้ว่ยมอีาการของ	airway	obstruction	และ	suction	ไมอ่อก	
เราได้เปลี่ยน	endotracheal	tube	และสิ่งที่พบ	คือ	mucosa	ของ	airway	ที่หลุดลอกออกมาอุดตัน	ทำาให้
เราช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้	อาจารย์ได้นำาเรื่องผู้ป่วย	case	นี้ไปพูดในที่ประชุมวิชาการประจำาปีสมิติเวช	
	 อาจารย์ได้สร้างโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์	โดยได้วางงานระบบเป็นอย่างดี	เช่น	ระบบน้ำา
ใช้	ระบบน้ำาเสีย	เป็นต้น	ทำาให้ตอนที่จะขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในเวลาต่อมา	ทั้ง	HA	และ	JCI		ใน
ด้าน	Facility	Management	เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนมากเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน			นอกจากนั้น	อาจารย์
ยังได้วางระบบ	Information	Technology	(IT)	ของโรงพยาบาลไว้	เช่น	ระบบการสั่งยา	(prescription),	
ระบบ	EMR	ตั้งแต่เมื่อ	24	ปีก่อน	เนื่องจากอาจารย์เห็นว่า	เร่ืองน้ีสำาคัญที่จะทำาให้เราพัฒนาเหมือนโรง
พยาบาลในต่างประเทศ	โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลเพื่อทำาวิจัยทางการแพทย์

	 ช่วงที่สำาคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์	คือ	ตอนท่ีประเทศไทยเจอวิกฤตต้มยำากุ้ง	อาจารย์ใน
ฐานะผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์	ต้องดำาเนินการเพื่อให้โรงพยาบาลดำาเนินการต่อได้	
พวกเราต้องลดเงินเดือน	อาจารย์รู้ว่าพวกเราบางคนลำาบาก	อาจารย์ได้นำาเงินส่วนตัวมาให้ยืมโดยไม่คิด
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ดอกเบี้ย	เพื่อให้พวกเรายืนต่อได้	พนักงานหลายคนก็ทำางานอยู่จนถึงทุกวันนี้

	 อาจารย์ได้สอนเราว่าการดูแลผู้ป่วยมี	3	ระดับ		the	best,	standard,	risk	เราต้องทำาให้เป็น	the	
best	ใหเ้หนอื	standard	และตอ้งรู้วา่	risk	เปน็อย่างไร	อาจารย์ไดพู้ดถงึเรือ่งการ	collaboration	เพ่ือใหเ้รา
กา้วสูก่ารเปน็	the	best	อาจารยไ์ดค้ยุกบั	University	of	British	Columbia	แตจ่ากวกิฤตการณ์ตม้ยำากุง้	
ทำาให้เราไม่ได้สานฝันเรื่องนี้ต่อได้	แต่จากวิสัยทัศน์ของอาจารย์		ปัจจุบันนี้	สมิติเวช	ได้ทำา	collaboration	
ทั้งกับโรงพยาบาลในอเมริกาและญี่ปุ่น		เพื่อพัฒนาการสู่การเป็น	center	of	excellence	ในด้านทางเดิน
อาหาร	(Gastroenterology)	และด้านกุมารเวช	(Pediatric)

	 หลงัจากอาจารยไ์ดส่้งต่อการบริหารงานโรงพยาบาล	แตอ่าจารยย์งัดแูลผูป้ว่ยตอ่เนือ่ง	เมือ่อาจารย์
เหน็อะไรทีเ่ปน็ความเสีย่ง	อาจารยก์ไ็ด	้feedback	กบัทมีบรหิารอย่างเสมอมา	เพือ่ใหเ้ราปรบัเปลีย่น	พฒันา
เพื่อก้าวสู่	‘The Best’ ดังที่อาจารย์ตั้งใจไว้

 กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ดูแล อบรม สั่งสอน เป็นแบบอย่าง ตลอดจนได้มาเรียนรู้ 
ได้มาทำางานร่วมกับอาจารย์  อาจารย์ทองดีเป็นครูที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราชาวสมิติเวช
 ในโอกาสที่อาจารย์ครบรอบ 84 ปี ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิใน
สากลโลก โปรดดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและมีแต่ความสุขตลอดไป

พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช	และบีเอ็นเอช
ผู้อำานวยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
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	 นานกว่าสี่ทศวรรษแล้วทีด่ิฉันได้รู้จักกับอาจารย์ทองดี ชัยพานิช ในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ
แพทย์รุ่นน้อง เพื่อนร่วมงานในฐานะของกรรมการบริษัทเคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ มหาชน และใน
ฐานะที่อาจารย์เป็นสุภาพบุรุษ อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้ที่มีน้ำาใจ จริงใจและพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตา

													ในด้านของการเป็นศัลยแพทย์นั้น	เป็นที่ยอมรับกันว่าอาจารย์ทองดีเป็นศัลย์แพทย์ที่มีชื่อเสียง
โด่งดัง	มีลูกศิษย์	เป็นที่ยกย่องนับถือในวงการแพทย์ไทย	บ่อยครั้งที่จะมีผู้ปรึกษาขอความช่วยเหลือจาก
อาจารย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศัลยกรรม	ยิ่งเมื่อในเวลาขับคัน	มีสภาวะที่ต้องการการผ่าตัดอย่างเร่ง
ด่วนหรือปัญหาที่ซับซ้อน	ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้เคยพึ่งพาอาจารย์อยู่บ่อยครั้ง	เนื่องจากญาติพี่น้องและเพื่อน
ฝูงป่วย	แต่ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เมื่อใด	หรือเวลาใด	อาจารย์จะเต็มใจ	ยินดีที่จะให้ความ
ชว่ยเหลอืเสมอ	โดยไมค่ำานงึถงึความเหนือ่ยยาก	ความลำาบาก	อาจารยจ์ะทุม่เทความสามารถ	ความรู	้และ
เวลาให้เต็มที่	โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	และเมื่ออาจารย์รับปากว่าจะช่วยแล้ว	ดิฉันก็จะรู้สึกว่าโล่ง
ใจ	วางใจไดว้า่ทกุอยา่งจะเรยีบรอ้ย	เพราะรู้วา่อาจารยท์ำางานดว้ยความสขุมุ	ละเอยีด	รอบคอบ	ไมป่ระมาท	
เป็นผู้มีฝีมือหาตัวจับยาก	เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

	 ความสามารถของอาจารย์ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเป็นศัลยแพทย์เท่านั้น	อาจารย์เป็นผู้ที่มีความ
สามารถหลายอย่าง หนึ่งในความสามารถเหล่าน้ันก็คือ ความสามารถด้านการบริหาร และได้
พสิจูน์ฝมีอืในการบรหิารคลินิกแพทยส์ขุมุวทิ ซึง่เปน็คลนิกิท่ีมีชือ่เสยีงระดบัตน้ๆ ของประเทศไทย
ที่เปิดเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว และการบริหารโรงพยาบาลสมิติเวช	และนอกเหนือจากการบริหารงาน

ด้านการแพทย์แล้วอาจารย์ยังได้
เป็นกรรมการของบริษัท เคซีอี 
อีเลคโทรนิคส์ จำากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยอีกด้วย	 การที่
อาจารย์เป็นคนที่ชอบเรียนรู้	ชอบ
ศึกษาหาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	
เพิ่มพูนความสามารถให้ตนเองอยู่
เสมอ	ทำาให้อาจารย์มีวิสัยทัศน์และ
มีสายตาที่กว้างไกล	 เป็นหนึ่งใน
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กลุ่มแพทย์ที่เริ่มต้นศึกษาเร่ืองระบบคอมพิวเตอร์	จนสามารถนำามาใช้งานได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช	ก่อน
หน้าที่จะมีซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป	อาจารย์ยังมีความรู้เร่ืองของการเงินและการบัญชีจนได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ	audit	committee	ของบรษิทั	เคซอี	ีอเีลคโทรนคิส	์จำากดั	(มหาชน)	จนกระทัง่
อาจารย์เกษียณจากตำาแหน่งไป

	 ถงึแมว้า่งานตา่งๆ	จะมากมายจนล้นมอืกต็าม	อาจารย์ยงัใช้เวลาทีม่อีย่างมคุีณค่าและสรา้งสรรค	์
เช่น	การช่วยงานราชบัณฑิตยสถานในการเขียนคำาจำากัดความภาษาไทยสำาหรับศัพท์ทางการแพทย์	ดิฉัน
ยงัประทบัใจในความทุม่เทของอาจารย	์อาจารยติ์ดตอ่สอบถามเพ่ือตอ้งการรายละเอียดเกีย่วกบัศพัทจ์ติเวช
กับดิฉันหลายครั้ง	เพราะอาจารย์ต้องการให้รู้รายละเอียดและให้ความแม่นยำาที่สุด	สำาหรับการแปลศัพท์
ทางจิตเวชเป็นภาษาไทย	เป็นต้น	

	 อาจารย์ยังทำางานอีกหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบ	 เพราะอาจารย์พอใจที่จะมีชีวิตเรียบ
ง่าย	ไม่ได้โอ้อวดหรือเย่อหยิ่งกับความสามารถของอาจารย์	รวมทั้งงานหลายอย่างที่หลายคนไม่อยากทำา
เพราะเป็นงานที่ยาก	ไม่คุ้มค่า	หรืออาจสร้างความไม่พอใจหรือความขุ่นเคืองแก่ผู้อื่น	แต่อาจารย์ก็ทำาเพื่อ
ประโยชน์ของวงการแพทย์ส่วนรวมและสังคม

  กาลเวลาเคลื่อนคล้อย เลยไป

        ทุกสิ่งแม้ ใครใคร มิอาจจะรั้ง

        กายเก่าเสื่อมปลงใจ ต้องปล่อย

        เหลือซึ่งความดีตั้ง อยู่ยั้งยืนยง 

    พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์
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  คุณหมอทองดีที่ผมรู้จัก เป็นแพทย์ที่มีจริยธรรมของวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ 
ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา นอกจากเกง่ทางวชิาการแลว้ยงัเปน็คนท่ีรอบรูท้างดา้นบรหิารทางการ
แพทย์ สามารถทำางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและมิได้บกพร่อง 

 ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ คุณหมอทองดีได้ดำารงตำาแหน่งบรรณาธิการ จัดทำาหนังสือ
วารสารทางการแพทย์ Thai Journal of Surgery เป็นภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และยัง
เปน็หนึง่ในผู้ก่อต้ังและดำารงตำาแหน่งประธาน สมาคมปลูกถา่ยอวยัวะแหง่ประเทศไทย เริม่ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 
2531-2534

 นอกจากทางด้านวิชาการแล้ว ในด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ คุณหมอทองดียังมีความ
สามารถและบรหิารจดัการไดอ้ยา่งดียิง่ เปน็ผู้บรหิารในรุน่บกุเบกิของโรงพยาบาลสมิตเิวช ศรนีครินทร ์ดว้ย
ความตั้งใจ ความเสียสละ และความซื่อสัตย์ ของคุณหมอทองดี สามารถดำาเนินงานและบริหาร
จัดการจนทำาให้โรงพยาบาลสมิติเวชและในเครือเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน 

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักและได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณหมอทองดี บุคคลที่มี
คุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตนต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

          ด้วยความเคารพ

รองศาสตราจารย์ นพ.จิโรจน์ สุชาโต
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 ..ถึง อาจารย์ทองดี ของหนู..

 ครั้งแรกที่เรารู้จัก อาจารย์ทองดี ชัยพานิช (พ.ศ. 2532) 

	 เมื่อพูดถึงอาจารย์ทองดี	ชัยพานิช	ผอ.รพ.สมิติเวช	ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท	 เมื่อสามสิบกว่า
ปีก่อน	ผู้เขียนมาสมัครเป็นพยาบาลที่นี่	หอผู้ป่วย	3R	(เรียก	“สามขวา”	ในช่วงนั้น)	เพียงชื่ออาจารย์ 
ทองด	ีเราก็รู้สกึกลวัแลว้	ยิง่ไดย้นิกติตศิพัท์อาจารยท์องด	ีทีพ่ี่ๆ 	เขาสง่เวรวา่	“เวรดกึหา้มหลบันะคะ	อาจารย์
ทองดีจะเดินมาตรวจ”	เราก็เอ๊ะ!	อาจารย์จะเดินมาทางไหน	พี่เขาก็ชี้ไปที่ลิฟต์ส่งอาหารข้างหลังเคาเตอร์	
โอ้โห!	ที่นี้มีแบบนี้ด้วย	เนี๊ยบ	มากเลย	ผู้บริหารเดินตรวจตอนกลางคืน	“บางทีเดินมาตอนตีสอง	ตีสาม”	
พี่ยังบอกอีก	โห!!	ไม่กล้าหลับเลยเรา	ในใจก็คิด	ทำาไมท่านขยันจังนะ	ไม่หลับไม่นอน	พี่เขาเล่าอีกว่า	เคย
ถามอาจารย์ว่า	“อาจารย์มาเดินตอนดึกๆ	ไม่กลัวผีเหรอคะ”	อาจารย์หัวเราะร่า	ตอบเสียงดังว่า	“ผีไม่น่า
กลัวหรอก	คนสิน่ากลัวกว่า”	ในใจตอนนั้นท่านอาจารย์ทองดีเป็นที่เกรงกลัวจังเลย	แต่ช่างเถอะ	เราเป็น
เพียงพยาบาลตัวเล็กๆ	อยู่หอผู้ป่วยเด็กและหลังคลอด	คงไม่ค่อยเจอกับอาจารย์หรอก	พูดกับตัวเองด้วย
ความสบายใจ	(ยิ้มในใจ..นิดนิด..)

ต้นแบบของความสง่างาม สุภาพ สะอาด น่าเคารพ

 มาทำางานที่โรงพยาบาลสมิติเวช	 เห็นพ่ีๆ	น้องๆ	พยาบาลและพนักงานแต่งตัวเนี๊ยบ	ต้องดู
สะอาด	เอี่ยม	เพราะทางโรงพยาบาลมีเงินสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย	และที่เห็นอาจารย์หมอทุกคนแต่งตัวดู
สง่างาม	น่าเช่ือถือ	และที่สำาคัญ	คุณหมอทุกท่านต้องใส่เสื้อกาวน์ใหญ่คลุมไว้ทุกครั้งที่ต้องมาปฏิบัติงาน	
ที่เรามองเห็นจนชินตา	และรู้สึกประทับใจมาตลอด	อาจารย์ทองดี	ท่านเป็นต้นแบบของความสง่างามนั้น
เสมอ	เสื้อที่สวมอยู่ในกางเกงสแลคและหัวเข็มขัด	รองเท้าขัดมัน	สะอาดเอี่ยมอยู่ตลอดเวลาที่เราพบเจอ	
ท่านมีมาตรฐานตลอด	ช่วงที่โรงพยาบาลสมิติเวช	ศรีนครินทร์	เปิดใหม่	อาจารย์ให้เราสอนเด็กๆ	ให้มีการ
บริการที่ดี	มีบุคลิกภาพที่ดี	มีความน่าเชื่อถือ	สร้างความศรัทธาให้ผู้รับบริการ	เพราะเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการ
มองเหน็กอ่น	และทกุวนันีภ้าพในใจเรายงัเหน็อาจารย์ทองดสีวมเสือ้กาวนใ์หญย่งัอยู่ในหวัใจเสมอ	และจาก
การกล่อมเกลาจากสมิติเวช	ทำาให้เรายังชอบให้การบริการดูแลผู้ป่วยร่วมกับการพยาบาลไปพร้อมกัน	ไม่
ว่าผู้รับบริการจะอยู่ในระดับใด	ให้เราทำาด้วยหัวใจ	ผู้รับบริการจะรู้สึกได้

อาจารย์ทองดี ผู้นำาทางระบบสารสนเทศ ต้นแบบแห่งการพัฒนาตนเอง และก้าวไกลให้ทันโลก

	 การที่ได้มาทำางานที่	รพ.	สมิติเวช	เมื่อเกือบสามสิบปีก่อน	ต้องปรับตัวหลายอย่าง	เป็น	รพ.	
เอกชน		ระดับชั้นนำา	เข้ามาทำางานใหม่ๆ	ได้มองเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์บนเคาน์เตอร์พยาบาล	รู้สึกกังวล
ใจทีไ่มคุ่น้เคย	แตพ่ีเ่ลีย้ง	รวมถงึเจา้หนา้ทีบ่นหอผูป้ว่ย	ไดม้าสอนการใช้งาน	ซึง่ตอนนัน้คิดวา่	รพ.สมติเิวช	

บันทึกรักจาก..หัวใจดวงน้อย..
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เป็น	รพ.ทีน่ำาระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารเปน็	รพ.	แรกๆ	เลยกว็า่ได	้แมว้า่จะยัง
ไม่สมบูรณ์	แต่ทำาให้การทำางานรวดเร็วขึ้น	พนักงานมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์	ผู้รับ
บริการมีความเชื่อถือใน	รพ.	พี่เขาบอกว่า	อาจารย์ทองดีเป็นผู้นำาระบบเข้ามาใช้	เป็นระบบออราเคิล	กลาง
คืนตอนดึกๆ	ท่านยังอยู่ใน	รพ.	เพื่อพัฒนาแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์	ความรู้สึกเราตอนนั้น	ทำาไมอาจารย์
ทุ่มเทงานให้กับองค์กรมาก	เรารู้สึกประทับใจในการทำางานของอาจารย์	ในช่วงหลังอาจารย์ได้ลดบทบาท
ทางด้านนี้ลง	แต่ครั้งสุดท้ายเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ได้คุยกับอาจารย์	มีการปรับเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของ	รพ.	มากมาย	ได้บ่นกับอาจารย์ว่า	ยังวุ่นวายกับระบบคอมพิวเตอร์ตลอด	ท่าน
ได้บอกว่า	“เราต้องตามให้ทันโลกสิ ที่ต่างประเทศใช้การบันทึกจากการพูด แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะ
พิมพ์ออกมาเลย เหมาะกับการบันทึกสำาหรับแพทย์”	เราก็..โอ้โห	ดีจังเลย	ในใจก็คิด	อาจารย์ก็ยังมี
การตดิตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยตีลอด	ทา่นเปน็ตน้แบบในการพฒันาตนเอง	และตามใหทั้นโลกยคุ 
ดจิิทลั	ซึง่ปจัจบุนันีม้กีารพมิพง์านเปน็เอกสารโดยใช้เสยีงพูดและบนัทกึออกมาเปน็เอกสาร	นกึถึงอาจารย์
ทันทีเลย	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์เรามากมายตามที่อาจารย์บอกจริงๆ

ผู้บุกเบิก รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 

	 หลังจากที่ผู้เขียนได้ทำางานที่	รพ.สิมิติเวช	สุขุมวิท	ประมาณ	3	ปี	ได้ลาออกเพื่อไปอยู่	รพ.	เปิด
ใหม่บนถนนพระรามเก้า	แต่ประมาณปีกว่า	ได้กลับมาทำางานที่	รพ.สมิติเวช	อีกครั้ง	แต่ครั้งนี้เป็นสาขา
ศรีนครินทร์	พี่หัวหน้าพยาบาลบอกว่า	“ให้เข้ามาทำางานเลย”	เราก็คิด	รพ.	ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะ	ยังเป็น
โครงสร้างปูน	ในใจคิดให้เรามาทำาอะไรล่ะเนี่ย	 พ่ีเขาบอก	“อาจารย์ทองดีให้มาช่วยผลิตเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย
เหลือผู้ป่วย”	เราเลยต้องมาเป็นคุณครูสอนการพยาบาลพ้ืนฐาน	และมาช่วยเขียนผลิตเอกสารคู่มือการ
ปฏบิตังิานต่างๆ	งานน้ีทำาไปทำาไมกันหนอ	แตใ่นทีส่ดุเราตอ้งใชเ้อกสารเหลา่นีเ้พือ่รองรับการตรวจคณุภาพ	
และใชเ้ปน็หลกัในการสอนนิเทศนอ้งใหม	่พนกังานใหม	่ใหม้หีลักการเดียวกนั	มมีาตรฐานในการใหบ้รกิาร
และการปฏบิตักิารพยาบาล	อาจารยม์องการณไ์กลมากจรงิๆ	อาจารยเ์คยสอนเราวา่ “มาตรฐานคอือะไร 
เป็นส่ิงทีก่ำาหนดไวใ้นระดบัหนึง่ ทีส่ามารถรองรบัได ้แตเ่ราจะทำามาตรฐานใหส้งูขึน้อกี สงูขึน้อกีก็
ย่อมได้”	อาจารย์ทำาให้เราเข้าใจในหลักการของคำาว่า	“มาตรฐาน”	มาตรฐานการให้บริการและการดูแล
ผู้ป่วย	เราต้องทำาให้ดีขึ้น	ดีขึ้นๆ	เรื่อยๆ	ไม่มีทางหยุด	

การต่อสู้ เปิด รพ. ยักษ์ใหญ่ ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจ 

	 การลงทุนสร้าง	รพ.	ใหญ่ระดับสมิติเวช	ศรีนครินทร์	ที่ต้องมีโครงสร้างอันแข็งแรง	เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นทุกวัน	และท่ามกลางการลงทุนอันยิ่งใหญ่	มีการใช้งบประมาณมากมาย	ในที่สุด
เศรษกิจที่เรียกว่า	“ฟองสบู่แตก”	ในปี	2537	รพ.สมิติเวช	ศรีนครินทร์	ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้	ต้อง
อยู่ในฐานะติดลบ	อาจารย์ทองดี	ผอ.รพ.	ให้เราช่วยกัน	ลดเงินเดือนนะ	หยุดไปนะ	แต่เด็กๆ	พนักงานเงิน
เดือนน้อย	มีปัญหาค่าใช้จ่าย	ทำาอย่างไรดีล่ะ	แล้วเราก็ได้ทราบว่า	อาจารย์ทองดีท่านให้เงินทุนไว้เพื่อให้กู้
ยืม	โดยไม่คิดดอกเบี้ย	นี่แหละ!	ความน่ารัก	ความห่วงใย	เอื้ออาทร	ของอาจารย์ที่มีต่อพนักงานตัวเล็กๆ	
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และเมือ่มโีอกาสได้พบกับอาจารย์	อาจารยไ์ดส้อนอยู่ประโยคหนึง่	“ของทีมั่นลดราคานะ่	ถงึราคาจะไมแ่พง	
แต่เราจำาเป็นต้องใช้มั๊ย	เราก็อย่าไปซื้อ	เก็บเงินไว้ก่อน	ถ้าเรามีเงิน	ของแพงแค่ไหนเราก็ซื้อได้	ใช่มั๊ย”	คำา
สอนนี้อยู่กับหนูตลอดเลย	มันเป็นเร่ืองจริง	จนทุกวันนี้	 เศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาตลอด	เราจะอยู่ได้ควรต้อง
ประหยัด	และสิ่งที่ได้จากปัญหาอีกข้อ	คือ	เราจะให้องค์กรอยู่ได้	เราต้องทำาให้องค์กร	การเสียสละ	การร่วม
มือร่วมใจ	จะทำาให้เราผ่านพ้นวิกฤต	ปัญหาทำาให้เรารักกันมากขึ้น	รักสมิติเวชมากขึ้น	และ.....รักอาจารย์
จังเลย....

ความห่วงใย ความใส่ใจ เอื้ออาทร ต่อพนักงาน

	 ผู้เขียนมีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารมาตั้งแต่เด็ก	เพราะตอนเล็กๆ	เป็นเด็กกินยาก	ไม่กิน
ข้าว	ขนาดคุณแม่ต้องฝากให้มานั่งกินข้าวหน้าห้องคุณครูใหญ่	 โตมาเลยมีปัญหาโรคกระเพาะ	ปวดท้อง
เป็นๆ	หายๆ	จนถึงวัยทำางาน	ต้องพบแพทย์โรคทางเดินอาหารบ่อยๆ	ในวันหนึ่งอาจารย์ทองดีมาเยี่ยม 
ผู้ป่วยทางเดินอาหาร	ท่านเห็นเราเอามือกุมท้อง	อาจารย์ท่านก็สอบถามถึงอาการ	เราตอบว่า	“หนูก็ปวด
ท้องเป็นๆ	หายๆ	หาหมอหลายรอบแล้วคะ	พอหายแล้วแต่เด๋ียวก็เป็นอีก	ชินแล้วค่ะ”	หลังจากนั้น	สัก
ครู่เดียว	มีโทรศัพท์โทรมาตามลงไปตรวจกับแพทย์ระบบทางเดินอาหาร	เราก็แปลกใจ	ไม่ได้นัดหมอสัก
หน่อย	ยังไม่ถึงเวลานัด	สุดท้ายก็ทราบว่า	อาจารย์ทองดีลงไปคุยกับแพทย์ผู้นั้นว่า	“ถึงเป็นพนักงานเรา
ก็ต้องรักษาให้ดี	รักษาให้หายนะ”	อาจารย์ให้ความสำาคัญกับพนักงานและลูกน้องตัวน้อยๆ	อย่างเรา	แม้
เป็นเพียงพนักงานก็ควรให้การรักษาให้ดีเช่นเดียวกับผู้รับบริการคนอื่นๆ	เรานะเป็นปลื้มอาจารย์ที่สุดเลย	
อาจารย์เป็นห่วงเราด้วยนะ	แม้ว่าเราเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่ง

ต้นแบบของความดีที่คู่ความเก่ง

	 ผูเ้ขยีนได้ทำางานกบัอาจารยท์องด	ีอาจารย์แมไ้มไ่ด้สอนผ้เูขยีนเสมอืนในหอ้งเรยีน	แต	่รพ.สมติเิวช	
ก็เปรียบเสมือนโรงเรียน	มีอาจารย์ทองดีเป็นคุณครูใหญ่	เป็นต้นแบบของความเก่งและความดีงาม	ทุก
คร้ังที่ได้พบเจออาจารย์ทองดี	อาจารย์จะแต่งตัวสะอาด	สุภาพ	ใส่เสื้อกาวน์สีขาวตัวใหญ่	สะอาดสดใส	
น่าเคารพและน่าเกรงใจเสมอ	ถ้ามีโอกาสคุยกับอาจารย์จะได้รับคำาสอนจากอาจารย์ทองดีเสมอ	แม้ไม่ได้
สอนด้วยคำาพูด	ก็สอนด้วยการกระทำา	ใครที่ได้รู้จักอาจารย์ที่มองเห็นจากภายนอก	อาจารย์จะพูดเสียง
ดัง	หัวเราะเสียงดัง	พูดตรงไปตรงมา	ดูเอะอะ	แต่อาจารย์มีความน่ารักอยู่ข้างในมากมาย	มีความจริงใจ	มี
น้ำาใจ	มีความเก่ง	มีความฉลาด	เป็นผู้นำา	และทันโลก	ถึงทุกวันนี้มีผู้บริหารรุ่นใหม่มาเร่ือยๆ	แต่อาจารย์
ทองดีเป็นต้นแบบของผู้บริหารที่ดี	ท่านใช้หัวใจในการบริหาร	และผู้เขียนก็เชื่อว่า	อาจารย์ทองดีอยู่ใน
หัวใจของพวกเราหลายคน	ได้ทำางานอยู่กับอาจารย์เป็นเรื่องที่โชคดีที่สุด	อาจารย์ปลูกฝังเรื่องที่ดีให้ตลอด
เวลา	อาจารยส์อนใหเ้ราประหยดั	(แมว้า่อาจารยจ์ะชอบเล้ียงขา้วเราทกุป)ี	สอนใหเ้รารูจ้กัการวางแผนมอง
การณ์ไกล	สอนให้เราต้องรู้จักการพัฒนาตนเองและตามให้ทันโลกที่เปล่ียนแปลงไป	ต้องรู้จักอดทน	เสีย
สละเพื่อส่วนรวม	บางทีผู้เขียนนั่งทำางานดึกๆ	ในห้องทำางานของ	รพ.	ลูกน้องมาบอก	“พี่กลับเถอะ	พรุ่งนี้ 
ค่อยมาทำา”	เราก็ยังนั่งทำาต่อ	ไม่รู้เอาตัวอย่างมาจากไหน	คงเพราะอยู่ใกล้ๆ	กับอาจารย์	กลางคืนดึกๆ	ยัง
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เดินตรวจงาน	อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ทำาให้เราไม่ท้อ	และคร้ังหนึ่งที่คุณแม่อาจารย์ป่วย	ได้มองเห็นความ
กตัญญูเอาใจใส่ดูแลคุณแม่ที่นอนติดเตียงด้วยความห่วงใย	แม้ว่าท่านจะมีงานมากมาย	เราได้มองเห็น 
ความน่ารัก	ความดีงามของอาจารย์เสมอ

จักอยู่ในหัวใจตลอดไป

	 วันนั้นถึงวันนี้...	สายใยแห่งความผูกพันธุ์ยังคงตราตรึง	แม้ไม่ได้ทำางานที่โรงพยาบาลสมิติเวช
แล้ว	ผู้เขียนผันตัวมาเป็นอาจารย์พยาบาลมาสิบกว่าปี	 ไม่ได้เข้าไปพบเจออาจารย์บ่อยๆ	แต่ได้ใช้ความ
รู้และประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้มาสอนนักศึกษา	มีพ่ีในสมิติเวชบอกอาจารย์ทองดีว่า	“คนนี้เขาหนีไปเป็น
อาจารย์แล้ว”	อาจารย์ตอบกลับมาเสียงดังว่า	“ก็ดีสิ	ได้ไปช่วยเหลือสังคม”	เรารู้สึกดีใจที่อาจารย์ทองดี
อยากให้เราเป็นอาจารย์	เพื่อไปผลิตลูกศิษย์มารับใช้สังคมต่อไป	และเราก็ทราบว่าอาจารย์ทำางานให้สังคม
มามากมายเชน่กนั	แมว้า่ทา่นมงีานบรหิารมากมาย	แตท่า่นยงัใช้เวลาช่วยพัฒนางานวจิยั	งานสอน	วารสาร
ทางการแพทย์ต่างๆ	เขียนมาถึงตรงนี้	แปลกใจตัวเองว่า	ทำาไมทุกคำาสอนของอาจารย์	ยังอยู่ในสมองหรือ
อยู่ในใจเรา	ก็เพราะเป็นคำาสอนที่ดี	ไม่ใช่ความประทับใจ	แต่ตราตรึงใจ	และเพราะเป็นคำาสอนที่ดี	...ที่มีแต่
ความหวังดี	...ที่มาจากหัวใจ	
	 ถงึวนันี.้..	อยากบอกอาจารยว่์าหนยัูงอยากฟังคำาสอนของอาจารยอ์กี	แมอ้าจารย์จะมอีายมุากขึน้	
และมโีรคทีท่ำาใหเ้กดิปญัหาตอ่ระบบความคิดและความจำา	แตเ่มือ่ไดพ้บอาจารยเ์มือ่สองปกีอ่น	อาจารยส์อน
ว่า	“ผูป่้วยนะ่ เวลามาหาหมอ เราตอ้งไม่ให้เขาคอย เพราะเขามาพ่ึงเรา เขาเดอืดร้อน เขาจึงมาหา
เรา เราต้องรีบดูแลรักษา”	ความทรงจำาของอาจารย์ลดลง	แต่ทำาไมอาจารย์สอนคำาๆ	นี้	พูดย้ำาๆ	ซ้ำาๆ	
คงเพราะ...การดูแลรักษาผู้ป่วยของอาจารย์มาจากข้างใน	และก็ยังอยู่ในหัวใจของอาจารย์ตลอด	อาจารย์
ท่านไม่ได้ใช้สมองและความฉลาดในการดูแลผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว	แต่เพราะใช้หัวใจดูแลผู้ป่วยคู่ไปด้วย	
ถ้าจะให้คำาหนึ่งคำาที่มีต่ออาจารย์ทองดี	 ...	คำานั้นคือ	“อาจารย์ทองดี จะอยู่ในหัวใจของหนูเสมอ”...	
ขอใช้หัวใจเก็บรักษาอาจารย์ไว้ตลอดไป	จะขอนำาความดี	ความงาม	ของอาจารย์ทองดี	เป็นต้นแบบของ
คุณธรรม	การดำาเนินชีวิต	และการทำางาน	ทำางานด้วยความตั้งใจและทุ่มเท	เสียสละ	ขยัน	อดทน	มีน้ำาใจ	
ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง	และให้การดูแลผู้ป่วย..ด้วยหัวใจ..เช่นกัน

 • .....รักอาจารย์ทองดีตลอดไป และรักเสมอไป...... 
 • .....อาจารย์จำาหนูไม่ได้ ไม่เป็นไรนะคะ แต่หนูขอจดจำาอาจารย์ตลอดไป.....

..บันทึกจากหัวใจ..หนูเล้ง.และทีมสมิติเวช ศรีนครินทร์..
..ถึงอาจารย์ทองดี คนดีที่หนึ่งของหนู...
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 กว่า 40 ปีท่ีไดรู้จ้กัและร่วมงานกบัอาจารย์ทองด ี(2514-2555) ตัง้แตแ่พทยสุ์ขมุวทิได้
ถือกำาเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งตอนนั้นแพทย์สุขุมวิทยังอยู่ที่สุขุมวิทซอย 11 จนกระทั่งต่อมา
ได้ย้ายมาสุขุมวิทซอย 31 จนถึงวันที่ต้องแยกย้ายจากกันตามวาระแห่งกาลเวลา

	 หากจะบรรยายถงึความรูสึ้กทีม่ตีอ่อาจารยท์องดนีัน้	กต็อ้งขอกลา่ววา่นีค่อืความมหศัจรรย์ตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดร้ว่มงานกนัมา	อาจารย์เปน็ทัง้คร	ูเปน็ทัง้หัวหนา้งานทีป่ระเสริฐ	เพราะอาจารยจ์ติใจเมตตาตอ่
พนักงานทกุคน	ไมเ่ลอืกปฏบิตั	ิอาจารย์สอนใหด้ฉินัไดท้ำางานบรหิารในดา้นตา่งๆ	เชน่	การทำาบญัชรีายรบั
รายจ่าย	การจัดหมวดหมู่ของเอกสาร	การบริการจัดการ	Stock	ยา	และสิ่งสำาคัญที่สุดที่ดิฉันได้รับโอกาส
และความไว้วางใจจากอาจารย์น่ันคือ	การได้รับการถ่ายทอดการบริหารจัดการการเงินทั้งหมดของแพทย์
สุขุมวิท	ตลอดจนอาจารย์ยังคงเป็นต้นแบบในการปกครองคน	โดยใช้หลักการความความรักและเมตตา	
แต่ยังคงไว้ตามกฎระเบียบของแพทย์สุขุมวิทเสมอมา	

	 ดว้ยความรกัความเมตตาทีอ่าจารยท์องดมีใีหเ้สมอมานัน้	จงึไมอ่าจบอกเล่าใหจ้บสิน้ได	้จงึขอฝาก
ข้อความนี้เป็นที่ระลึกถึงอาจารย์ว่าสิ่งที่ดีต่างๆ	มากมาย	ที่อาจารย์เมตตาถ่ายทอดวิชามาให้นั้น	นอกจาก
ดิฉันได้จดจำาและนำามาใช้นั้น	ดิฉันยังได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนในรุ่นถัดๆ	ด้วย	

 มาถึงวันนี้ที่อาจารย์ได้พิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ และขอคุณความงามความดีทั้งหลายที่
อาจารย์สั่งสมมา เกื้อหนุนให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และมีช่วงเวลาที่มีแต่ความ
สุขต่อจากนี้และตลอดไป

ประนอม สถิรสมบัติ

ความมหัศจรรย์
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ครบ 84 ปี อาจารย์นายแพทย์ทองดี

 ผมได้ร่วมงานกับอาจารย์ทองด ี ที่สมิติเวช ศรีนครินทร์ ช่วงนั้น อาจารย์ทองดีเป็น ผอ.รพ. 

อาจารย์ทองดีเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อาจารย์ได้นำาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในยุคนั้นเข้ามาใช้

ในโรงพยาบาล อาจารย์ทองดีใส่ใจและรักพนักงานทุกคน แม้แต่ญาติพนักงาน admit อาจารย์ก็เป็นห่วง 

เป็นใย เข้าไปเยี่ยมและสอบถามอาการ อาจารย์เป็นคนน่ารักและเป็นที่รักของพนักงานทุกระดับชั้น 

 อาจารย์ทองดีจะอยู่ในใจของพวกเราเสมอ รักและเคารพอาจารย์มากๆ ครับ

เจริญ มาศภมร 
ผช.ผจก. แผนกเวชระเบียน สุขุมวิท
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	 ย้อนกลับไปประมาณ 30 ปีก่อน	มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา
เลขานุการการแพทย์	เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยแพทย์ทำางานด้านเอกสาร	ผู้เขียนเป็นหนึ่งใน
บรรดานกัศกึษาทีม่โีอกาสไดศึ้กษาหลกัสูตรดังกลา่ว	เปน็ความภาคภมูใิจสดุจะบรรยายทีไ่ดศ้กึษาในสถาบนั
อันทรงเกียรติ	แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ	กับหลักสูตรต่อเนื่อง	2	ปี	แต่ก็เปี่ยมล้นไปด้วยความทรงจำา
ดีๆ	มากมาย

	 ชีวิตในรั้วมหิดลให้อะไรแก่ผู้เขียนหลายอย่าง	ผู้เขียนได้รับความรู้จากคณาจารย์แพทย์ในด้าน
วชิาการ	เชน่	กายวิภาคศาสตร์	ศัพทแ์พทย	์วทิยาศาสตรพ้ื์นฐานทางคลินกิ	ฯลฯ	ไดเ้รียนรูว้ชิาคอมพิวเตอร์
ขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยในการทำางานได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น	นอกจากนี้	นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว	
ยังได้เรียนรู้การพัฒนาด้านสังคมอีกมากมาย	อาทิ	วิชาดนตรี	การพัฒนาบุคลิกภาพ	ฯลฯ	ซึ่งวิชาเหล่านี้
สามารถช่วยเสริมทักษะในชีวิตการทำางานได้เป็นอย่างดี

	 คร้ันพอศึกษาจบหลักสูตร	บัณฑิตทุกคนล้วนมีงานทำา	และส่วนหนึ่งมีศักยภาพสูง	สามารถ
นำาความรู้ที่เรียนมาไปต่อยอดในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เขียนเองนั้นก็ได้รับโอกาสจาก 
โรงพยาบาลสมิติเวช	เข้าทำางานประจำาสำานักผู้อำานวยการ	ได้รับการฝึกฝนการเป็นเลขานุการการแพทย์
อย่างเข้มข้นจากผู้บังคับบัญชาท่านต่างๆ	รวมทั้งอาจารย์ทองดี ชัยพานิช	ที่สอนงานให้ผู้เขียนเป็น
ระยะเวลาหลายปีก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุการทำางานไป	ซึ่งผู้เขียนได้รับความเอื้อเอ็นดูจากท่านที่เพียร
สอนงานให้แก่ผู้เขียนตลอดมา

	 เวลาผ่านไป	ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง	ถึงแม้อาจารย์ทองดีจะเกษียณแล้ว สิ่งที่อาจารย์เคย
สอน มีหลายอย่างที่อาจารย์สอนมากมายจนไม่สามารถบรรยายได้หมด แต่จะสะท้อนเข้ามาเป็น 
ระยะๆ ในการทำางานในปัจจุบัน มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในความทรงจำา	เมื่อเดินผ่าน	office	เก่าที่
เคยทำางานกับอาจารย์	ก็จะหวนถึงบรรยากาศเก่าๆ ซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถึงวันนี้ก็รู้สึก
ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มีงานได้ช่วยงานอาจารย์ หากอาจารย์ไม่ให้โอกาส คงไม่ได้มาทำางานในสถาน
ที่นี้จนถึงทุกวันน้ี
 

เพ็ญพิศ รอดพาดา
16	กรกฎาคม	2563

เลขานุการแพทย์ ในความทรงจำา
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	 มหาวทิยาลยัมหดิล	เลง็เหน็ถงึความสำาคัญดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ	จงึจดัตัง้หลกัสตูร
เลขานุการการแพทยเ์พือ่สนบัสนนุการทำางานของบคุลากรการแพทย	์ขึน้เมือ่ป	ี2531	โดยรบันกัศกึษาทีจ่บ
ด้านเลขานุการ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	สาขาเลขานุการการแพทย์	หลักสูตร	
2	ปี	การเรียนการสอนจะเน้นความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	(Basic	Science	Clinic)	
กายวิภาคศาสตร์	ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ฯลฯ	นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย
จะเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์	หน่ึงในนั้น
คือ	นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	 ซ่ึงขณะนั้นดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช	ท่าน
ได้มาเล่าให้ฟังว่าเลขานุการการแพทย์น้ันทำาอะไรบ้าง	มีความสำาคัญอย่างไร	และสามารถเข้ามาช่วยงาน
โรงพยาบาลได้อย่างไร

	 หลกัสตูรเลขานกุารการแพทย	์มหาวทิยาลัยมหดิล	ไดผ้ลิตนกัศกึษา	2	รุน่	รุน่ปกีารศกึษา	2531-
2533	และรุ่นปีการศึกษา	2532-2534	จำานวน	100	กว่าคน	เมื่อจบแล้วทุกคนแยกย้ายไปทำางานตาม 
โรงพยาบาลต่างๆ	ทั่วประเทศ

	 ดิฉันจำาได้ว่านักศึกษาที่จบรุ่นที่	 2	มาสมัครงานที่	 รพ.สมิติเวช	จำานวนกว่า	 15	คน	ท่าน	 
อาจารย์ทองดีได้กรุณารับไว้หมดทุกคน	ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องผ่านการทดสอบก่อนเข้าทำางานทั้งสิ้น	
เมื่อเข้ามาทำางานต่างแยกย้ายไปตามแผนกต่างๆ	เช่น	สำานักผู้อำานวยการ	1	คน	แผนกเวชระเบียน	และ
เลขานุการห้องพักแพทย์	ส่วนดิฉันเริ่มทำางานที่แผนกเวชระเบียนในส่วนของการสรุปแฟ้ม	OPD	และ 
เวชสถิติ	ทำาอยู่	4-5	ปีจึงได้ย้ายมาทำางานเลขานุการห้องพักแพทย์	และเลขานุการสำานักผู้อำานวยการ 
ตามลำาดับจนถึงปัจจุบันนี้

  
วิลาวัลย์ นนทะราช

นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช
กับหลักสูตรเลขานุการการแพทย์ ม.มหิดล
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ระบบคอมพิวเตอร์สำ�หรับง�นโรงพย�บ�ล
ระบบแรกในไทย

	 เกือบ	40	ปีก่อน	โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่ได้นำาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน		
โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	Burroughs	B/22	บันทึกและประมวลผลข้อมูลเพื่อการทำารายงานบัญชี	
แต่ขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลใดนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับเวชระเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยด้าน
อื่นๆ

 เรื่องราวผ่านมาเนิ่นนาน.....แต่ยังจำาได้ครบถ้วน

	 พวกเราในทีมพัฒนาระบบพบอาจารย์ทองดีครั้งแรกคราวอาจารย์มาดูโปรแกรมสาธิต	พวกเรา
เรียกอาจารย์ว่า	“คุณหมอ”      

	 เมื่อมาประจำาที่โรงพยาบาลสมิติเวช	จึงได้ทราบว่า	ทุกคนในโรงพยาบาลเรียก	“อาจารย์”

	 พวกเราเปลี่ยนมาเรียกเหมือนคนอื่นๆ	อาจารย์บอก	“เรียกอย่างเดิมนั่นแหละ”

	 ทุกคนในทีมพัฒนาระบบจึงเรียก	“คุณหมอ”	ตลอดมา 

	 ในปี	พ.ศ.	2526	คณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ	มีมติให้มีการดำาเนินการนำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
กบังานระเบยีนผูป้ว่ย	ได้มอบหมายใหอ้าจารยท์องด	ีซึง่ขณะนัน้ดำารงตำาแหนง่รองผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล		

	 มีหลายบริษัทเสนอระบบคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์พิจารณา		หนึ่งในนั้นคือ	บริษัท	ล็อกซเล่ย์	
จำากัด	(มหาชน)	เสนอ	Minicomputer	ยี่ห้อ	Perkin-Elmers	ซึ่งเป็นยี่ห้อที่เพิ่งเริ่มนำาเข้ามาจำาหน่ายใน
ประเทศไทย	

	 อาจารยต์ัง้เงือ่นไขว่าต้องทำาโปรแกรมสาธติให้เปน็ทีน่า่พอใจกอ่น		อาจารย์ไปดกูารสาธติทีบ่ริษัทฯ	
2	ครั้ง	จึงตกลงลงนามในสัญญา

 คุณหมอเล่าภายหลังว่า	ตอนนั้นชะลอเวลาเพราะไม่มั่นใจว่าหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบ	ที่
บริษัทฯ	จะส่งไปประจำาที่โรงพยาบาลสมิติเวชจะทำางานให้ได้

  “เด็กเกินไป”

	 คุณหมอขอดู	CV	แล้วเห็นว่าเพิ่งเรียนจบ	และทำางานได้เพียงปีเดียว 

	 เปน็โชคดทีีท่ัง้บรษิทัฯ	มคีนเขยีนภาษา	COBOL	ทีใ่ช้กบัเครือ่ง	Perkin-Elmers	ไดเ้พียง	2	คน		
อีกคนติดงานอื่นแล้ว	

	 คุณหมอละเอียดมากและใช้เวลาดูโปรแกรมสาธิตนานหลายชั่วโมงทั้ง	๒	คร้ัง	ทั้งๆ	ที่โปรแกรมมี
ไม่กี่ฟังก์ชั่น	      
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 ดูท่าว่ากำาลังประเมินคนมากกว่าโปรแกรม	กว่าจะยอม	เล่นเอาคนทำาโปรแกรมเกือบถอดใจ.....

	 ในที่สุด	อาจารย์ได้ตกลงสั่งซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์	โดยมีข้อตกลงให้บริษัทส่งเจ้าหน้าที่
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานจำานวน	๓	คนไปประจำาที่โรงพยาบาล	มูลค่าทั้งหมดประมาณ	7	ล้านบาท		ช่วง
นั้นประเทศไทยกำาลังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนัก	วงเงินตามสัญญาในโครงการนี้จึงนับว่ามากทีเดียว	

 ระบบเครื่องที่ติดตั้ง	คือ	

	 Supermini-computer	ยี่ห้อ	Perkin-Elmers	3230	(เปลี่ยนชื่อเป็น	Concurrent	Computers	
ในปี	พ.ศ.	2528)

	 Speed	1	Mips		/	CPU	2	MB	/	Disk	Storage	300	MB	/	Tape	Drive	800	bpi	

	 Dot	Matrix	Printer	และ	User	Terminal	จำานวนหนึ่ง

	 Programming	Language		COBOL	

	 Reliance	Relational	Database			 	 	

	 การพบกันครั้งแรกเพื่อเตรียมห้องคอมพิวเตอร์	 เป็นอีกวันที่พวกเราจำาได้ดี	 คุณหมอนัดที่ 
โรงพยาบาล	ทางบริษัทส่งวิศวกรและช่างเทคนิคไปชี้แจงว่า	ทางโรงพยาบาลต้องเตรียมอะไรบ้าง	ก่อนจะ
นำาเครื่องเข้าติดตั้งได้	

 คำาถามจากคุณหมอแยะมาก		

	 คิด	KVA	ของ	UPS	อย่างไร	

	 ขนาดและน้ำาหนักเครื่องเท่าไหร่

	 ทำาไม....เพราะอะไร....อย่างไร....	ฯลฯ	

	 ถามได้จนถึงขนาดคนตอบไม่กล้ามั่ว	เพราะคำาตอบเริ่มย้อนแย้ง

	 เหมือนคุณหมอรู้เรื่องมาก่อน	

	 แต่คุณหมอบอกภายหลังว่า	

	 “ไม่รู้หรอก	แต่รู้ว่าต้องถามอะไร”

  #ต้องถามให้เป็น

  #ไม่รู้จริงอย่ามั่ว 

	 อาจารย์เล่าให้ฟังภายหลังว่า	ก่อนหน้าที่จะนำาเสนอโครงการนี้ต่อคณะกรรมการบริหารได้เคย
เห็นการนำาคอมพิวเตอร์ไปใช้จากหลายโรงพยาบาลในต่างประเทศ	โรงพยาบาลที่อาจารย์พูดถึงบ่อยที่สุด
คือ	Brigham	and	Women’s	Hospital	และ	Beth	Israel	ในบอสตัน	สหรัฐอเมริกา	
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  หลังจากการติดตั้งระบบเครื่องเรียบร้อย	การพัฒนาโปรแกรมเป็นขั้นตอนต่อมา

	 	 ตามทฤษฎี	ขั้นตอนแรกคือ...

	 	 เก็บข้อมูล	วิเคราะห์	ออกแบบ	ไม่ได้ทำาสักอย่าง

	 	 เพราะไม่มีใครสักคนในโรงพยาบาลตอบได้ว่า	จะเอาคอมพิวเตอร์มาทำาอะไร

 “ต้องถามอาจารย์ทองดี” ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกัน	

	 ติดต่อเลขา	ขอเข้าพบ....เงียบ

	 	 ระหว่างรอคุณหมอ		ลองทำาเท่าที่คิดออก	

	 	 รอไป	ทำาไป	อยู่เกือบ	2	สัปดาห์....ไม่เห็นแม้แต่เงา	

	 	 บริษัทฯ	บอกให้มาอยู่	6	เดือน

	 	 ครึ่งเดือนแล้ว	ยังไม่ถึงไหน

	 	 จนวันหนึ่ง....คุณหมอเดินตรงลิ่วมาแต่ไกล

	 	 วันนี้คงได้คุยเสียที		

	 คุณหมอเดินผ่านเข้า	ICU	ไป...ไม่แม้แต่จะทัก

   นั่งเฝ้าประตู...คงออกทางนี้แหละ...วันนี้ต้องพบให้ได้	

	 	 “คุณหมอคะ	คุณหมอ	ขอเวลาพบหน่อยค่ะ	

	 	 อยากให้ดูโปรแกรมว่าใช้ได้หรือเปล่า	แป๊บเดียวค่ะ”

	 	 “ผมมีผ่าตัด	ยังไม่มีเวลา	เสร็จ	3	ทุ่ม	รอไหวหรือ”

	 	 “รอค่ะ	กี่โมงก็รอ”

	 	 คุณหมอมา	4	ทุ่มกว่า	

	 	 “ไหน	จะให้ดูอะไร”

	 	 “ไม่เลวนี่		แต่ใช้ไม่ได้”

	 	 อ้าว...แล้วจะยังไงดีเนี่ย	

	 	 “ต้องแก้ตรงไหนคะ”

	 	 “ทำาใหม่หมด”

	 	 จากนั้นคุณหมอเริ่มอธิบายว่า	ต้องทำาอะไรบ้าง	

	 	 ก็ยังดี.....ได้เริ่มเสียที...

 “คุณไปถามคนใช้ไม่ได้เรื่องหรอก	เขายังไม่เข้าใจ	ต้องให้เขาตั้งหลักได้ก่อน”

	 คุณหมอบอกไว้ก่อนกลับ...ตอนตี	2		ซีรี่ส์แบบไม่จำากัดตอนได้เริ่มขึ้นแล้ว....
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โปรแกรมแรกคือ	โปรแกรมบนัทกึขอ้มลูผู้ปว่ยตามหนา้แฟม้เวชระเบยีน	เวลานัน้โรงพยาบาลฯ	มเีวชระเบยีน
ประมาณ	100,000	รายการ		ใช้เวลาบันทึก	ตรวจทาน	และแก้ไขประมาณ	3	เดือน		ระหว่างนั้น	เริ่มเขียน
โปรแกรมสำาหรับลงทะเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

  คุณหมอแก้งานแยะมาก

	 	 ตัวสะกด	คำาที่ใช้	การเรียงลำาดับข้อมูลบนจอภาพ

	 	 ผู้ใช้ต้องขยับมือกี่ครั้งกว่าจะบันทึกข้อมูลเสร็จ

	 	 โปรแกรมต้องคัดกรองข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างไร

	 	 คิดแทนหรือแนะผู้ใช้	จุดไหนได้บ้าง

 “ถ้าโปรแกรมที่คุณเขียนใช้ยาก คนใช้โปรแกรมก็จะยุ่งยากทุกครั้งที่ใช้ ถ้าโปรแกรมใช้
ง่าย คนใช้โปรแกรมก็สะดวก เขาต้องใช้เป็นพันเป็นหมื่นครั้ง แต่คุณเหนื่อยครั้งเดียว”

   #ละเอียดรอบคอบ

   #คิดให้รอบด้าน

   #ยากแต่ได้ประโยชน์ ต้องทำา

	 ต้นปี	พ.ศ.	2527	เริ่มใช้ระบบ	OPD	ซึ่งประกอบด้วย	การลงทะเบียน	การนัดตรวจ	เบิก-จ่ายยา	
และการรับชำาระเงิน	และระบบการลงทะเบียน	และจำาหน่ายผู้ป่วยใน

	 งานยากอย่างหนึ่งคือ	การเขียนโปรแกรมสั่งพิมพ์ให้ถูกใจคุณหมอ

	 เครื่องพิมพ์ที่ใช้เวลานั้นเป็น	Dot	Matrix		

	 ช่องว่างระหว่างคำาหรือบรรทัด	ถ้าต้องการแบบที่ไม่เป็นตามมาตรฐานต้องสั่งจากโปรแกรม	ซึ่ง
ยุ่งยากพอสมควร	

  “ตรงนี้	เหลื่อมกัน	2	มิล	คุณไม่เห็นหรือ”

	 	 “ไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ”

	 	 “ผมเห็น	แก้เสีย	น่าเกลียด”

  #ละเอียดในละเอียด

	 หลังจากนัน้ไมน่านนกั	เร่ิมใชร้ะบบการเบกิยาผูป้ว่ยใน	บนัทกึการขอตรวจและผลการตรวจตา่งๆ	
บันทึกตารางการผ่าตัด	การสั่งอาหารผู้ป่วย		Nursing	Score	ตารางเวรพยาบาล	และอื่นๆ	อีกหลายระบบ

	 ช่วงพัฒนาระบบ	คุณหมอแวะมาสั่งงานบ่อยขึ้น	

	 พวกเราสังเกตุได้ว่า	การมาสั่งงาน/ตรวจงานมี	3	รูปแบบ

  เดินผ่านไปแล้ว	นึกอะไรได้		ย้อนกลับมา....แวะแป๊บเดียว	ไม่นั่ง 
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  มา	นั่ง	ดู	สั่ง	 “วันนี้แค่นี้” ….วันนี้พวกเรากลับบ้านได้

	 	 มา	ไม่นั่ง	ไม่สั่งงาน		บอก	“เดี๋ยวคุยกันนะ” 	แล้วคุณหมอก็หายไปหลายหลายชั่วโมง

	 	 พวกเราจะรู้กันว่าวันนี้ยาวแน่	

	 	 คุณหมอจะไปเคลียร์ทุกอย่าง	เพื่อกลับมาคุยกับพวกเราหลายหลายชั่วโมง 

	 อีกอย่างที่พวกเราสังเกต	คือ	

  เวลาคุณหมอนั่งดูโปรแกรม	

	 	 คุณหมอจะจัดเรียงของทุกอย่างตรงหน้าเป็นแนวเส้นตรง	

	 	 พอลุกกลับไป		ทุกอย่างบริเวณหน้าจอเทอร์มินอลจะเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย.....ทุกครั้ง 

	 หลายโรงพยาบาลให้ความสนใจมาเยี่ยมชม	ฟังบรรยายจากอาจารย์	และสนใจการนำาระบบงาน
ไปใช้งาน	

  พวกเราชอบดูคุณหมอบรรยาย	

	 	 คุณหมอ	แจ่มใส	เปี่ยมพลัง	บรรยายได้เป็นชั่วโมงๆ	

	 	 ทำาให้พวกเรามีแรงอดนอนได้อีก

  ยิ่งโปรแกรมลงใช้งานมากระบบขึ้นเท่าไร	

	 	 เรื่องที่ต้องคิด	ต้องทำาก็มากตาม

	 	 บ่อยครั้งที่พวกเราสับสนและผิดพลาด

 คุณหมอสอนว่า

  “แบ่งทีละเรื่อง	เก็บแต่ละเรื่องแยกกันเหมือนใส่ลิ้นชัก	แล้วเอาออกมาคิดทีละเรื่อง”

  #สมาธิ

	 พ.ศ.	2528		อาคารคุ้มเกล้า	โรงพยาบาลภูมิพล	เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกท่ีนำาระบบงานที่ใช้ที่ 
โรงพยาบาลสมิติเวชนี้ไปเป็นต้นแบบ	

	 ต่อมา	โรงพยาบาลพญาไท	2	ก็ได้นำาระบบงานไปใช้ต้ังแต่วันเร่ิมให้บริการในปี	พ.ศ.	2530		
หลังจากน้ัน	ได้มีการติดต้ังระบบโปรแกรมนี้ให้แก่โรงพาบาลอื่นๆ	คือ	โรงพยาบาลกรุงเทพ	โรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์	โรงพยาบาลมิชชั่น	โรงพยาบาลรามคำาแหง	โรงพยาบาลจักษุรัตนิน	ตามลำาดับ

  “ตรงนี้ควรใส่โลโก้ด้วย”

  “เครื่องพิมพ์เป็น	Dot	Matrix	นะคะ	ไม่มีใครเอามาพิมพ์กราฟฟิก”

	 	 คุณหมอว่า	“ทำาไมต้องทำาเหมือนคนอื่น”
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   #คิดนอกกรอบ
   #ทำาเรื่องใหม่
	 นอกจากโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการติดตั้งระบบให้โรงพยาบาลรัฐ	2	แห่ง	
คือ	โรงพยาบาลศิริราช	และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์			โดยใช้ความรู้จากการพัฒนาระบบที่ได้จากอาจารย ์
ทองดีไปใช้	

 บางปัญหา......

  คุณหมอสอนให้ทำาตามจิตสำานึก

	 	 ถูกต้อง	แต่อาจไม่ถูกใจบางคน

  #จิตสำานึก 

	 ระหว่างนั้นทางทีมพัฒนาระบบได้เริ่มปรึกษากับอาจารย์ฯ	ว่า	ไม่คุ้มที่จะพัฒนาอะไรใหม่แล้ว	
เน่ืองจากความสามารถของเครื่อง	Personal	Computer	ดีขึ้นมาก	เครื่องระดับ	Hi-end	ดีพอท่ีจะเป็น	
Database	Server	ได้		

	 ภาษา	Visual	Basic		ที่เริ่มใช้กันแพร่หลาย	สามารถใช้พัฒนาโปรแกรมได้ง่าย	เร็ว		ทำาฟังก์ชั่น
ต่างๆ	ได้ไม่ด้อยกว่าการเขียนด้วยภาษา	COBOL		ซอฟต์แวร์	Database	ก็เก่งขึ้นมาก	และลักษณะการ
ใช้งานแบบยึดติดกับยี่ห้อ	(Proprietary)	กำาลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบเปิด	(Open	System)	

	 มีแนวโน้มชัดเจนว่าการประมวลผลแบบ	Centralization	แบบที่ใช้กันมากำาลังจะถูกแทนที่ด้วย
การประมวลผลแบบ	Client-Server	ในไม่ช้า

	 การพัฒนาระบบชุดแรกนี้เริ่มชะลอลง	จนหยุดไปราวปี	พ.ศ.	2537	

  เดิมคิดว่าจะอยู่แค่	6	เดือน

	 	 กลายเป็นเกือบ	10	ปี	

	 	 ทำางานกันแบบลืมวันลืมคืน	

	 	 หลังสู้ฝ้า	หน้าสู้จอ	

	 	 อดหลับ	อดนอน	บางช่วงเหนื่อย	เครียด	ท้อ	

	 	 แต่คุ้มแสนคุ้ม...เป็นบุญนักหนา	

	 	 ได้เรียนรู้อะไรมากมาย...เป็นต้นทุนที่ใช้มาจนปัจจุบัน

	 	 คุณหมอเป็นครู	เป็นโค้ช	เป็นคนดู	

	 	 เป็นคนเชียร์	แนะนำา	ตักเตือน	วิจารณ์

	 	 และนานๆ	จะชมสักที

  #กราบขอบพระคุณจากใจ
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 จากวนันัน้จนถงึปจัจบุนั มกีารพัฒนาใหม่ๆ  เกดิขึน้มากมาย และจะมตีอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง 
ในอนาคต แต่กระนั้นก็อาจกล่าวได้ว่า ระบบคอมพิวเตอร์สำาหรับงานโรงพยาบาลที่อาจารย์ได้
ริเริ่มข้ึนที่โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นระบบงานแรกที่มีใช้ในประเทศไทยและเป็นต้นแบบให้กับอีก
หลายโรงพยาบาลในช่วงเวลาหนึ่ง 

 ทุกเรื่องราวที่ผ่านมา ไม่มีวันลืม 

 

ด้วยความเคารพยิ่งและระลึกถึงเสมอ

    นลินี พิชัยศรทัต
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	 นักศึกษาแพทยร์ามาฯ	จะเร่ิมเรียนทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดเีตม็ตวัเมือ่ขึน้เรยีนชัน้ปทีี	่5	ไมเ่หมอืน
กบัเพือ่นศริริาชซึง่ขา้มฟากไปเรยีนท่ีโรงพยาบาลศริริาชต้ังแต่ปี	3	ตอนทีเ่ริม่เรยีนทีร่ามาธบิดนีัน้	ward	แรก
ที่ได้ขึ้นเรียนคือ	ward	ศัลยกรรม	ซึ่งแบ่งเป็นสายเอและสายบี	โดยนักศึกษาแต่ละคนก็จะมีอาจารย์แพทย์	
1	ทา่นเปน็	preceptor	ขา้พเจา้เองมโีอกาสอยูภ่ายใตก้ารดแูลของอาจารยท์องด	ีจำาไดว้า่นกัศกึษาแพทย์
ตอ้งเขยีนรายงานผูป้ว่ยส่งอาจารย	์preceptor	ดว้ย	จำาไมไ่ด้แนชั่ดวา่ตอ้งสง่ก่ีราย	แตจ่ำาไดว้า่	อาจารย์	ทอง
ดีท่านตรวจละเอียดมากและจะมีคำาแนะนำาให้เสมอ	และอาจจะเพราะการได้ขึ้นเรียนศัลยกรรมเป็น	ward	
แรกทำาใหส้นใจงานดา้นศลัยกรรมมาตลอด	จนจบแพทยไ์ป	intern	ทีโ่รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคก์เ็ลอืก
ศัลยกรรมเป็น	ward	แรกเช่นกัน

	 หลังจากจบแพทย์แล้วก็ไม่มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ทองดีอีกเลย	หลังจากทำางานต่างจังหวัด
อยู่	5	ปีก็มีโอกาสกลับมาเรียนต่อทางด้านรังสีวิทยาและไปเรียนต่อต่างประเทศจนจบทาง	Interventional 
Radiology	และกลับมาทำางานเป็นอาจารย์ที่รามาธิบดี	 รวมแล้วเป็นเวลาเกือบ	10	ปี	 ในขณะนั้นทาง 
โรงพยาบาลสมิติเวชมีโครงการจะเปิดโรงพยาบาลใหม่ที่ศรีนครินทร์	ท่านอาจารย์	ม.ร.ว.พัชรีสาณ	ชุมพล	
ซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณพ่อ	(อาจารย์ทวี	บุญโชติ)	มาชวนให้ไปทำางานด้วย	ตอนนั้นยังไม่คิดออกจากราชการ	
แต่สนใจในเรือ่งการวางแปลนแผนกรงัสวีทิยา	จงึรบัปากอาจารยว์า่จะชว่ยใหค้วามเหน็เกีย่วกบัแบบแปลน	
แผนกรังสีวิทยาของโรงพยาบาลที่จะสร้างใหม่	ทำาให้ได้มีโอกาสมาร่วมทำางานกับท่านอาจารย์ทองดี 
อีกคร้ังหนึ่ง	 	 เพราะอาจารย์เป็นหัวหน้าทีมในโครงการนั้นอยู่ในขณะนั้น	จำาได้ว่ามีประชุมตอนค่ำาๆ	ที่ 
โรงพยาบาลสมติเิวชทุกสปัดาห	์มหีมอหลายท่านมาน่ังคยุเรือ่งความตอ้งการของแผนกตา่งๆ	กบัสถาปนกิ	
การทำางานร่วมกันหลายเดือนในคร้ังนั้น	ทำาให้ประทับใจอาจารย์ทองดีเป็นอย่างมาก	เพราะอาจารย์รู้ทุก
เรื่อง	ตั้งแต่	Flow	การทำางานไปจนถึงรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง	ทำาให้จำาเป็นแบบอย่างมาตลอดว่าถ้าจะรู้
อะไรต้องรู้ให้ลึกและศึกษาให้จริงจัง	แม้จะเป็นหมอก็ศึกษาเรื่องอื่นๆ	ได้

	 นอกจากนี้ในช่วงเตรียมโรงพยาบาลอยู่นั้น	ก็ทำาให้ได้ทราบว่า	อาจารย์ทองดีท่านยังสนใจและ
มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์อีกด้วย	ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นเริ่มสนใจทางด้านนี้ตอนที่เรียนต่อ
ที่อเมริกาช่วงปี	1987-1990	เนื่องจากเริ่มมีการใช้	computer	กันแล้ว	สามารถ	access	ข้อมูล	articles	
ต่างๆ	ที่ห้องสมุดจากที่บ้านได้	หลังจากได้พูดคุยกัน	อาจารย์ทองดีก็เลยให้โอกาสไปร่วมประชุมเกี่ยวกับ	
computer	ทางการแพทยอ์ยู	่2	คร้ังในช่วงกอ่นป	ี2000	ซึง่เปน็ประสบการณ์สำาคัญอยา่งยิง่ทีท่ำาใหข้้าพเจ้า
เขา้ใจถงึความสำาคญัเกีย่วกบั	computer	ทางการแพทย	์และหนัมาสนใจเกีย่วกบั	computer	ทางการแพทย์
อย่างจริงจัง	ครั้งแรกเป็นการประชุมเกี่ยวกับ	Medical	Informatics	ที่ฮาวาย	เน้นเรื่อง	Teleradiology	

อาจารย์ทองดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก
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และมีการกล่าวถึง	Digital	pathology	ด้วย	จำาได้ว่าครั้งนั้นเป็นราวปี	1995	หรือ	1996	หลังจากนั้นในปี	
1997	ก็มีโอกาสไปงานเปิด	Filmless	Radiology	Department	ของ	Samsung	Medical	Center	กับ
อาจารย์อีกครั้ง	ตอนนั้น	Workstation	ของรังสีแพทย์ที่	Samsung	Medical	Center	มีจอ	CRT	8	เครื่อง
เรียงกันเป็น	2	แถว	เหมือนมี	Viewbox	8	ช่องเลยทีเดียว

	 ตอนที่ไปประชุมกับอาจารย์ที่ฮาวายนั้นทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นแม้จะเป็นครั้งที่	2	ที่ข้าพเจ้าไปฮาวาย	
แต่ในคร้ังแรกไปเทีย่วกบัเพือ่นรุน่พีก่ไ็ดแ้ตส่นุกสนาน	แตค่รัง้นีไ้ปประชุมโดยทีบ่นิมาจากการประชุมทีเ่มอืง
อืน่ทีอ่เมรกิา	และนดัพบกบัอาจารยท์ีส่นามบนิทีฮ่อนโนลูลู	โดยเขา้ใจวา่	คงจะมหีมอร่วมทมีจากสมติเิวชมา
ประชุมด้วย	พอไปถึงพบว่าอาจารย์มาคนเดียว	โดยสรุปคือเราต้องอยู่ประชุมกับอาจารย์	2	คนไปอีก	4	วัน	
ก็เกร็งไปพอสมควรเพราะไม่รู้สึกว่าสนิทกับอาจารย์มากนักและรู้สึกว่า	อาจารย์ท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าแยะ	ที่
ตืน่เตน้	คอื	ทีป่ระชมุไมไ่ดอ้ยูใ่นเมอืงใกลส้นามบนิ	ตอ้งเดนิทางอกีครึง่เกาะ	เหมอืนสนามบนิอยู	่6	นาฬกิา	
ต้องไปที่	12	นาฬิกา	เราก็เข้าใจว่าอาจารย์จะติดต่อ	Taxi	ให้ไปส่ง	แต่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวผมเช่ารถ	หมอ
ชว่ยดแูผนทีก่แ็ล้วกนั	โดยอาจารยย์นืยนัวา่สบายมากเคยมาเทีย่วทีน่ีก่บัภรรยาหลายปมีาแล้ว	ขา้พเจา้ฟงั
แล้วแม้จะตกใจนิดหน่อยแต่ตอนนั้นก็ต้องเอาไงเอากัน	ขับรถไปกันเกือบชั่วโมงก็ไปถึง	Resort	แห่งหนึ่ง
โดยไม่หลงทาง	จำาได้จนเดี๋ยวนี้ว่าชื่อ	Turtle	Bay	Resort	พอ	check	in	อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราขับรถ
ไปหาอะไรกินกันจะได้ขับรถเที่ยวด้วย	ก็คือนั่งรถกลับไปที่	6	นาฬิกาใหม่	แต่วนรอบเกาะอีกด้าน	กว่าจะ
ครบ	4	วัน	หายเกร็งและจำาทางได้โดยไม่ต้องดูแผนที่	รวมทั้งพบว่อาจารย์เป็นคนคุยสนุก เป็นกันเอง 
มีความรู้มากมายในหลายๆ ด้าน มีมุมมองในเรื่องต่างๆ หลากหลาย ในระหว่างการประชุม 
อาจารย์ก็มักมีคำาถามที่น่าสนใจสอบถามผู้บรรยายอยู่บ่อยครั้ง 

	 แมว้า่หลงัจากทีไ่ดช้ว่ยอาจารยใ์นโครงการโรงพยาบาลทีศ่รนีครนิทรใ์นครัง้นัน้แล้วกไ็ม่ได้มโีอกาส
ทำางานร่วมกับอาจารย์อีก	แต่ทุกคร้ังที่พบกันอาจารย์ก็ให้ความกรุณาทักทายด้วยความสนิทสนมเช่นเดิม
เสมอมา

 จงึขอถอืโอกาสในวาระครบรอบ 84 ปีของอาจารย ์กราบขอบพระคณุอาจารยท์ีก่รณุาจดุ
ประกายใหศ้ษิย์ได้เหน็ถงึความสำาคญัของวชิาคอมพวิเตอรท์างการแพทย ์รวมทัง้เปน็ตวัอย่างของ
แพทย์ที่รู้รอบ รู้จริง ให้ศิษย์ได้นำามาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตจนทุกวันนี้

    พญ.จามรี (บุญโชติ) เชื้อเพชระโสภณ  
แพทย์รามาธิบดีรุ่น	9	

นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย																																				
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	 เนื่องในโอกาสท่ี	อาจารย์ทองดี ชัยพานิช มีอายุครบ 7 รอบ 	ผมในฐานะลูกจ้างที่เคย
ทำางานรว่มกบัอาจารยม์าต้ังแต่กอ่ตัง้	หจก.สำานกัพิมพ์กรงุเทพเวชสาร	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2520	โดยอาจารยท์องด ี
และคณะเพือ่นแพทยร์ุน่พี	่และเพือ่นแพทย	์ไดก้อ่ตัง้	หจก.สำานกัพมิพก์รงุเทพเวชสาร	(ขออนญุาตกลา่วนาม 
มี คุณย่าเฉลา ชัยพานิช, อาจารย์นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์, อาจารย์นพ.จินดา สุวรรณรักษ์, อาจารย์นพ. 
สมพนธ์ บุณยคุปต์)	เช่าสำานักงานตั้งอยู่ที่ช้ัน	2	อาคารโรตารี่	2114	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	เยื้องกับซอยศูนย์วิจัยฯ	แรกเริ่มมีพนักงานที่ทำางาน	3	คน	มีผม	(ประทีป	แตงอ่อน)	ในนั้นด้วย	 
สำานักพิมพ์ฯ	ของอาจารย์ทองดีมีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์ตำาราในวงการแพทย์เป็นส่วนใหญ่	เพื่อให้
เป็นประโยชน์ของแพทย์ในประเทศ	โดยรับจ้างผลิตหนังสือ	
ทั้งจำาหน่าย	และเผยแพร่ทางด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์การ
แพทย์	 เพื่อให้แพทย์สาขาต่างๆ	ได้มีหนังสือที่มีคุณภาพดีๆ	
ได้มีไว้ศึกษา	หาความรู้เพิ่มเติม	

	 เริ่มแรกการทำางานของสำานักพิมพ์	 ใช้พิมพ์ด้วย
เคร่ืองพิมพ์	 IBM	พิมพ์บนกระดาษแข็งหนาเล็กน้อย	 
ซึ่งอาจารย์ทองดีเป็นผู้ตรวจพิสูจน์อักษรของงานอย่าง
ละเอียด	 รอบคอบ	 	 ถ้ามีอักษรที่ผิดพลาดเราก็ทำาการ
พิมพ์ซ่อม	 โดยในสมัยนั้นต้องปะทับคำาผิดก่อนที่จะนำา
ไปทำาแม่แบบพิมพ์	 (ทำาเพลท)	 และในปี	พ.ศ.	 2520	นี้
เอง	สำานักพิมพ์ฯ	 ได้ผลิตหนังสือเล่มแรก	ชื่อ	 เชิงปฏิบัติการการบาดเจ็บ	สำานักพิมพ์ฯ	ตั้งอยู่ที่
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพียง	 2	ปีเศษ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	 2523	 ได้ย้ายมาอยู่ที่	 3/3	ซอยสุขุมวิท	49	 

สำ�นักพิมพ์กรุงเทพเวชส�ร

พิมพ์ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2520
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(ซอยกลาง)	ถนนสุขุมวิท	เขตพระโขนง	(เป็นเขตวัฒนาในปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยม

	 ต่อมาประมาณปี	พ.ศ.	2527	สำานักพิมพ์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นจึงได้รับพนักงานเพิ่มอีกหลายคน	 
อาจารย์ทองดีได้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทางด้าน	IT	ในวงการพิมพ์หนังสือ	จึงตัดสินใจกับคณะหุ้นส่วน 
เพื่อเพิ่มทุน	เพิ่มหุ้น	(คือ อาจารย์นพ.ทองดี ชัยพานิช, อาจารย์นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์, อาจารย์นพ.จินดา 
สุวรรณรักษ์, อาจารย์นพ.อุดม หะริณสุต และ อาจารย์นพ.เกรียงไกร อัครวงศ์)	จึงได้เปลี่ยนอุปกรณ์การ
ทำางานจากเครื่องพิมพ์ดีด	IBM	หัวก๊อป	มาเป็นเครื่องคอมพิวกราฟิก (ซึ่งด้านการพิมพ์สมัยนั้นก็ยังพิมพ์
บนกระดาษ ถา่ยเป็นหนา้ตอ่หนา้ของกระดาษพิมพ์ในเครือ่งและล้าง
ด้วยน้ำายาเหมือนถ่ายภาพล้างรูป)	ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์
อัตโนมัติถ่ายอักษรบนแผ่นฟิล์ม	เพื่อให้งานจัดพิมพ์หนังสือทาง
วิชาการด้านการแพทย์ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คุณภาพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น	และโดยที่อาจารย์เป็นคนละเอียดรอบรู้ด้านสิ่ง
พิมพ์อยู่แล้ว	ท่านจึงรับเป็นบรรณาธิการของหนังสือที่จัดพิมพ์
หลายตอ่หลายงานของสมาคมการแพทยท์ีเ่ปน็เจา้ของงานพมิพ	์
โดยไม่รับค่าตอบแทน		ซึ่งมีทั้งงานวารสารทางการแพทย์	ตำาราทา
งการแแพทย	์ทัง้ทางดา้นอายรุศาสตร์และศลัยศาสตรอ์ยา่งมุง่ม่ัน	นบั
ว่าท่านอาจารย์ทองดีอุทิศตนกับงานประจำาซึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัด	และ
ยังให้กับงานด้านการพิมพ์อย่างเชี่ยวชาญ	

	 ในบางคร้ังที่สำานักพิมพ์ของเราได้รับความไว้วางใจให้
พิมพ์หนังสือประกอบการประชุมนานาชาติ	อาจารย์ทองดีก็มุ่งมั่น
ให้งานนั้นออกมาให้ทันเวลาและมีคุณภาพ	ซึ่งทั้งหมดดังกล่าว
นี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความละเอียด	ซึ่งอาจารย์ก็สามารถ
ทำาได้เป็นอย่างดีเย่ียมด้วยความร่วมมือกัน	มีงานประชุมหลาย

งานท่ีเวลามีจำากัด	 เนื่องจากกระบวนการทำางานในสมัย
นั้นค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอน	บางช่วงที่มีงานต้องทำาให้
แล้วเสร็จทันเวลาที่ต้องใช้งาน	อาจารย์ทองดีก็มาอยู่ดูงาน
กันถึงเที่ยงคืน	หรือบางงานก็ถึงช่วงเช้าวันถัดไปอยู่บ่อยๆ	 
ซึ่งอาจารย์ทองดีกับพนักงานก็ไม่ย่อท้อ	เพื่อให้งานนั้นๆ	ออก
มาไดท้นักำาหนดเวลา	ดว้ยความทุม่เทและพถิพีถัิน	ซึง่ทุกทา่น
ที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ทองดีในเรื่องงานพิมพ์ก็จะพบเห็นถึง
ความตั้งใจนั้นได้	ต่อมาอาจารย์ทองดีได้รับความไว้วางใจให้

เปน็บรรณาธกิารงานของราชวทิยาลยัศัลยแพทยแ์หง่ประเทศไทย	และวารสารการแพทยอ์กีหลายสมาคมฯ
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	 เมื่อประมาณ	ปี	พ.ศ.	2530	เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน	อาจารย์ทองดีกับยุคที่	 IT	ได้เจริญ
ก้าวหน้าไปอีกขั้น	เมื่อมีหลายมหาวิทยาลัยและหลายๆ	สมาคมฯ	ไว้วางใจให้สำานักพิมพ์ฯ	เป็นผู้จัดทำา

หนังสือและเอกสารต่างๆ	มากขึ้น	อาจารย์ 
ทองดีจึงได้ตัดสินใจเปล่ียนแนวคิดเรื่องระบบ
การออกแบบส่ิงพิมพ์	 ในระบบการพิมพ์
เครื่องคอมพิวกราฟิก	ที่ต้องใช้ขั้นตอนในการ
จัดทำาหลายข้ันตอน	เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ขึ้น	โดยได้หาซื้อเครื่อง
ออกแบบยี่ห้อ	Apple	ที่มีโปรแกรม	Adobe	
PageMaker	 ในสมัยนั้นซึ่งนำาเข้าจากต่าง
ประเทศ	มาใช้จัดการเรื่องออกแบบงานพิมพ์	
โดยเป็นสำานักพิมพ์แรกๆ	ของประเทศ	และ
ส่งพนักงานไปเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ	ที่บริษัท

เจ้าของนำาเขา้อย่เูนอืงๆ	นบัเปน็วสิยัทศันที์ก่วา้งไกลของอาจารย์ทองด	ีโดยเปน็ระบบจดัการออกแบบงาน
ทีท่นัสมัย	รวดเรว็	และมคีณุภาพย่ิงขึน้	ซึง่ระบบจดังาน	Adobe	PageMaker	นีม้เีขา้มาประเทศไทย	ตัง้แต	่
PageMaker	4-7		อาจารย์ทองดีก็ได้จัดหามาให้พนักงานในสำานักพิมพ์ได้ใช้และพัฒนาศักยภาพให้เจริญ
ก้าวหน้าไปด้วยตลอดเวลา	และในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรม	Adobe	InDesign
	 ท้ายสุดนี้	ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทองดี	และคณะอาจารย์ที่เป็นหุ้นส่วนของสำานักพิมพ์ฯ 
ซึ่งเป็นผู้สร้างโอกาส	และให้โอกาส	 เป็นผู้สร้างงานให้เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งของประเทศให้เป็นที่รู้จัก 
ในด้านการจัดพิมพ์	เผยแพร่	และการจัดทำาตำาราทางการแพทย์	ถ้าจะนับต้ังแต่เปิดสำานักพิมพ์ฯ	มาแล้ว 
ประมาณว่าหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ก็น่าสักหมื่นเล่มตั้งแต่เปิดสำานักพิมพ์ฯ	
 ในโอกาสที่อาจารย์ทองดีมีอายุครบ 84 ปี (7 รอบ) ในฐานะพนักงานของสำานัก
พิมพ์ฯ ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้อาจารย์ทองดีและครอบครัวมีความสุข 
มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไปด้วยเทอญ

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูง
ประทีป แตงอ่อน

บุญชู ศรีสุข
ธีระศักดิ์ ภูวนไท
สมจิตร์ การมิตรี

กุศล วิลัย
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ผลงานวิจัยที่ท่านได้ร่วมทำาและนำาเสนอในการประชุมวิชาการ
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยมีบทคัดย่อดังนี ้(4 เรื่อง)

 1. Pornthep Pramyothin, Thanomsak Asawadilockchai, Banasit Boonitt, Chana  Boakhum, 
Thongdee Shaipanich, Mirin Kiatfuengfoo, Viroon  Mavichak,  Narongsak  Kiatkajorn-
tada, Kovit Danviriyasup, Phimol Chiawsilp.  Renal Transplantation from Anencephalic 
Donor: A Case Report.  ครั้งที่ 13, 2531.

 2. Pornthep  Pramyothin, Thongdee  Shaipanich, Chinda Suwanraks.  Expanded Polytetra-
fluoroethylene Graft Vascular Conduit for Hemodialysis : Early Experience at Samitivej 
Hospital.  ครั้งที่ 14, 2532.

 3. ชงิเยีย่ม ปัญจปิยะกุล, ทองดี ชยัพานิช, พรเทพ เปรมโยธนิ, จนิดา สวุรรณรกัษ์,  วฒันา  สพุรหมจกัร, 
จิโรจน์ สุชาโต, วิบูลย์ โชติสกุลรัตน์, เจริญ สุวรรณวิไล.  Impacat of Mamography in Manage-
ment of Breast Cancer at Samitivej Hospital.  ครั้งที่ 15, 2533.

 4. พรเทพ เปรมโยธิน, เจริญ สุวรรณวิไล, ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย, ทองดี ชัยพานิช, ณรงค์ศักดิ์  
เกียรติขจรธาดา, ดวงใจ แซ่ตั้ง, บรรณสิทธิ์ บุญอิต, ชนะ บัวขำา, เบญจมาภรณ์ อุนะรัตน์, ชูสิน  
จีระจิตสัมพันธ์, โอภาส วัชรักษะ, ณพร นันทวิสิทธิ์, โกวิท ด่านวิริยะทรัพย์, สุภัค จันทร์จำาปี,  
อธุารา เหยีย่วประยรู, โชคชยั จารศุริพิพิฒัน,์ สรุรีตัน ์ศรสีวสัดิ,์ รชัดาพร โฆษติเจริญกลุ, พมิล  เชีย่วศลิป,์ 
วิรุฬห์ มาวิจักษณ์.  Renal Transplantation at Samitivej Hospital, Five Year Period (1987-
1992). ครั้งที่ 17, 2535.
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ทุนการศึกษา
“บรรณาสารนิธิแพทยศาสตร์สมทบ”

ประวัติ

	 ทุน	“บรรณาสารนิธิแพทยศาสตร์”	 เป็นทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ซึ่งพระภิกษุหลวงบรรณสารประสิทธิ์เป็นผู้ให้ไว้ระหว่างปีการศึกษา	พ.ศ.	
2500-2504	นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนนี้	ได้แก่	นายทองดี ชัยพานิช
	 เพือ่เป็นการร�าลกึถงึพระคณุ	และเป็นการเผยแพร่เกยีรติคุณของพระภษิหุลวงบรรณาสารประสทิธ์ิ		
ซึง่ได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว	นายแพทย์ทองดี	ชัยพานชิ	จงึได้ให้ทุนช่วยเหลือการศกึษาของนกัศกึษาแพทย์	
และนกัเรยีนพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีภายใต้นามทนุทีพ่ระภกิษหุลวงบรรณสารประสทิธิไ์ด้
ตั้งไว้แล้ว

ระเบียบ

1.	 ทุน	“บรรณาสารนิธิแพทยศาสตร์สมทบ”	เป็นทุนที่ให้ปีละครั้งในต้นปีการศึกษา

2.	 จ�านวนทุน	ตามความจ�าเป็น

3.	 การรับทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	 การพิจารณาให้ทุนน้ีจะถือหลักความขัดสนและความจ�าเป็นของนักเรียนผู้รับทุนมากกว่าประวัติและ
ความสามารถในการเรียน

5.	 ผู้ที่ก�าลังได้รับทุนอุดหนุนอื่นๆ	อยู่แล้ว	 (ยกเว้นทุนบังคับของกระทรวงตามโค้วต้าและสังกัด	โรง
พยาบาลที่จะต้องชดใช้ด้วยการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว)	จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้เพิ่มเติมจาก
ทุนอื่นที่ก�าลังได้รับอยู่

6.	 ผู้ที่เคยได้รับทุนนี้หรือทุนอื่นๆ	ในปีก่อน	มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้อีกถ้ายังมีความขัดสนหรือความจ�าเป็นอยู่
อีก

7.	 นักศึกษาแพทย์และนกัเรยีนพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนทีกุคนมสีทิธิไ์ด้รบัทนุนี	้	ไม่ว่าจะ
เรียนมาจากสังกัดโรงพยาบาลใดๆ

8.	 ขอให้ผูร้บัทนุระลกึอยูเ่สมอว่าเงนิทนุ	“บรรณาสารนิธแิพทยศาสตร์สมทบ”	ทีไ่ด้นีเ้ป็นพระคุณของ
พระภิกษุหลวงบรรณสารประสิทธิ์

9.	 กรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนนี้	ได้แก่	อาจารย์ในสถาบันจ�านวน	3	ท่าน	ที่สถาบันแต่งตั้งขึ้นเพื่อ
การนี้โดยเฉพาะของแต่ละปี
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ก�รดำ�เนินง�น

 นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	ได้มอบทุนแก่นักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาล	ดังนี้
	 1.	 ทุนบรรณสารนิธิแพทยศาสตร์สมทบ	มอบแก่นักศึกษาแพทย์จาก	2	สถาบัน	คือ
	 	 1.1	 นักศึกษาในโครงการแพทย์ชนบทของมหาวิทยาลัยมหิดล	ให้ผ่านโรงเรียนชัยสามัคคี	

(โรงเรียนที่นักศึกษาจบการศึกษา	ระดับมัธยม)	ในระหว่างปี	2527-2532	นักศึกษาผู้รับ
ทุน	1	คน	ต่อเนื่องกันเป็นเวลา	6	ปี

	 	 1.2	 นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในระหว่างปี	2533-2547	
นักศึกษาผู้รับทุน	3	คน	คนละ	5	ปี	ต่อเนื่อง

	 2.	 ทนุบรรณสารนธิแิพทยศาสตรส์มทบ	มอบแกน่กัเรยีนพยาบาล	วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี 
3	แห่ง	ในระหว่างปี	2519-2547	คือ	นักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
สรรพสิทธิประสงค์	จ�านวน	46	ทุน	นักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
นครราชสีมา	จ�านวน	50	ทุน	และนักเรียนพยาบาล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
สวรรค์ประชารักษ์	จ�านวน	41	ทุน

10.	 ในการคดัเลอืกนกัเรยีนผูป้ระสงค์ขอรบัทนุนี	้กรรมการผูคั้ดเลือกจะให้ความยุตธิรรมแก่นกัเรยีนท่ียืน่
ความจ�านงทุกคนโดยปราศจากอคติ

11.	 หากปีใดที่กรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนนี้	พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีนักเรียนผู้ใดที่มีความขัดสน
และความจ�าเป็นที่ต้องการความช่วยเหลือจากเงินทุนนี้แล้ว	เงินทุนการศึกษานี้ก็อาจมอบให้แก่ห้อง
สมุดของสถาบันเพื่อจัดซื้อหนังสือต�าราและอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ	ที่ทางสถาบันขาดแคลนอยู่
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ทุนนายแพทย์ทองดี ชัยพานิช และครอบครัว

 มอบแด่โรงเรียนวัดประศ�สน์โสภณ (ท่�พลับสุนทร) 

 อำ�เภอบ้�นโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทร�

ประวัติ

	 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ	(ท่าพลับสุนทร)	เป็นโรงเรียนที่นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช	เข้า
เรียนสมัยเด็กระหว่างที่อพยพหนีภัยสงคราม	(พ.ศ.	2483-2485)	ไปอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ 
คุณแม่เฉลา	ชัยพานิช	เคยพ�านักอยู่ระยะหนึ่ง	ด้วยระลึกถึงพระคุณของคุณแม่และสถานที่ที่ให้ความรู้	 
นายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช	จึงได้ให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้

ก�รดำ�เนินง�น

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2547-2554	นายแพทย์ทองดี	ชัยพานิช	ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัด
ประศาสนโ์สภณ (ทา่พลับสุนทร) โดยมอบใหค้ณะครขูองโรงเรยีนเปน็ผ้เูสนอความตอ้งการของโรงเรยีน	
และพจิารณาด�าเนนิการตามความเหมาะสม		ซึง่ผลการด�าเนนิการไดม้อบทุนสนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆ	ดังนี้

	 1.	 ทุนการศึกษาแก่นักเรียน	จ�านวน	61	ทุน	

	 2.	 ทุนจัดหาคอมพิวเตอร์และหนังสือส�าหรับห้องสมุด

	 3.	 ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาของคณะครู	

	 4.	 ทุนส�าหรับจัดซื้ออุปกรณ์และสร้างลานกีฬาส�าหรับนักเรียน
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ทุนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
บริจาคโดย นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช

เพื่อกิจกรรมของแพทย์ประจำาบ้าน

คว�มเป็นม�

 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ได้ด�าเนินการจัดตั้งโครงการฝ่ายกิจกรรมแพทย์ 
ประจ�าบ้าน	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2548	ในวาระที	่ศ.นพ.วทิยา วัฒโนภาส เปน็ประธานราชวทิยาลยัศลัยแพทย์ฯ  
โดยมี

หลักก�รและเหตุผล

	 เนื่องจากแพทย์ประจ�าบ้านศัลยศาสตร์ทุกสาขา	คือ	ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ	รวศท.	ในอนาคต	จึง
เห็นควรให้มีฝ่ายกิจกรรมแพทย์ประจ�าบ้านขึ้น	เป็นฝ่ายหนึ่งของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
โดยมคีณะกรรมการแต่งต้ังโดยประธาน	รวศท.	และผูแ้ทนแพทย์ประจ�าบา้นรว่มเปน็สมาชกิในฝา่ยกจิกรรม
แพทย์ประจ�าบ้านนี้
	 คณะกรรมการฝา่ยกจิกรรมแพทย์ประจ�าบา้นมหีนา้ทีป่ระสานงานของราชวทิยาลัยศลัยแพทยแ์หง่
ประเทศไทย	เกีย่วกบักจิกรรมแพทย์ประจ�าบา้นในดา้นตา่งๆ	เพ่ือใหแ้พทยป์ระจ�าบา้นเกดิความเขา้ใจ	และ
มีความสนใจในองค์กร	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้สมัคร
เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	สืบต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อสร้างกลุ่มของแพทย์ประจ�าบ้าน	ที่จะรวบรวม	ประเมิน	น�าเสนอข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ	
เพื่อพัฒนาการศึกษาและอบรมของแพทย์ประจ�าบ้าน
	 2.	 ใหโ้อกาสแพทยป์ระจ�าบ้านไดม้ปีระสบการณใ์นการท�างานรว่มกบักรรมการ	อนกุรรมการ	และ
สมาชิก	ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	อันจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�าของตัวแพทย์ประจ�าบ้าน
	 3.	 เพือ่เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละประสบการณใ์นด้านทีส่�าคญัตอ่การปฏบิตัวิชิาชพีของศลัยแพทย	์
เช่น
  - Communication Skills
  - Professionalism and Ethic
	 	 -	 Social	and	Practice	Environment	เป็นต้น
	 ตอ่มาไดม้กีารจดัตัง้คณะอนกุรรมการและด�าเนนิกจิกรรมในการประชุมวชิาการประจ�าปคีรัง้ที	่32	
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ในปี	2550	หลังจากนั้นมิได้มีการด�าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน	พ.ศ.	2559
 นายแพทย์ทองด ีชยัพานชิ ผูอ้ำานวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทยแ์ห่งประเทศไทยในขณะ
นั้นเล็งเห็นความส�าคัญของบทบาทและการมีส่วนร่วมของแพทย์ประจ�าบ้านที่พึงมีในการพัฒนาวิชาชีพ
เมื่อเริ่มเข้าสู่วงการ	จึงได้กรุณามอบเงินจำานวน 1,000,000 บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	โดยมีเกณฑ์ดังนี้
	 กิจกรรมของแพทย์ประจ�าบ้านทุกสาขาและอนุสาขาภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย	ได้แก่
 1. การประชมุของคณะกรรมการโครงการฯ และหรอืแพทยป์ระจ�าบา้นในการวางแผน	บรหิาร
จัดการกิจกรรมส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน	(เบิกค่าใช้จ่ายจากทุนนี้ได้)
 2. กิจกรรมทางวิชาการ
	 	 2.1	 การจัดประชุมวิชาการ	การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านร่วมกันหลาย
สถาบันภายในประเทศไทย
	 	 2.2	 การเดินทางไปประชุมวิชาการต่างประเทศโดย
	 	 	 2.2.1	 มีผลงานไปน�าเสนอ
	 	 	 2.2.2	 เป็นวิทยากรรับเชิญ
	 	 	 2.2.3	 เป็นผู้แทนของประเทศ
	 	 ผูร้บัทนุเมือ่ไปประชมุเรยีบร้อยแล้ว	กลับมายงัประเทศไทยใหท้�ารายงานผลการประชุมเสนอ
แก่กรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 3. กิจกรรมวิจัย
	 	 3.1	 เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาและฝึกอบรมศัลยแพทย์ของประเทศ
	 	 3.2	 การท�าวิจัยโดยแพทย์ประจ�าบ้านร่วมกันมากกว่า	1	สถาบันขึ้นไป
	 	 3.3	 มอบรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจ�าบ้าน
 4. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านจริยธรรมในศัลยปฏิบัติ
 5. กิจกรรมเพื่อสังคม
 6. กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์ประจำาบ้านระหว่างสถาบันฝึกอบรม
 
	 การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนน้ีให้ใช้ระเบียบการเงินของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	 
เมื่อได้รับความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการศึกษาและอบรมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ

(กิจกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ของการให้ทุน ให้ทำางบประมาณ รายละเอียดค่าใช้จ่าย เสนอต่อประธานคณะ
กรรมการศึกษาและอบรมฯ เมื่อเห็นชอบให้เสนอเบิกจ่ายได้ตามระเบียบการเงิน) 



แรงบันดาลใจ

อันเกิดจากความผูกพัน

 ต้นเดือนมิถุนายน 2563 นพ.พรเทพ เปรมโยธิน ได้รับการหารือจากครอบครัว  

นพ.ทองดี ชัยพานิช เรื่องการจัดทำาหนังสือที่ระลึกในวันคล้ายวันเกิดของ นพ.ทองดี ซึ่ง 

นพ.พรเทพ ตอบรับที่จะช่วยจัดทำาด้วยความเต็มใจ

 คงด้วยความผกูพันอนัเกิดจากการได้ทำางานร่วมกันอยา่งใกลช้ดิเปน็เวลานานจึง

เปน็แรงบนัดาลใจให ้นพ. พรเทพ ยนิดีทีจ่ะทำางานให ้นพ. ทองดี อยา่งมพีลงั ด้วยใจ ทุม่เท

ตลอดเวลานับจากวันที่ ได้รับการร้องขอ ทำาการวางแผน ประสานงาน รวบรวม ปรับปรุง 

ตรวจสอบ ทุกขั้นตอน จนหนังสือเล่มนี้สำาเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 

 ถึงแม้ว่าในระยะหลังนี้มิไคร่ได้มีโอกาสพบกัน แต่ความผูกพันยังคงมี

ด้วยความขอบคุณ

    ทองดี ชัยพานิช และครอบครัว



 ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตร ผู้มีมุทิตาจิต ที่ให้คำาปรึกษาอันมีค่ายิ่ง  
เขียนบทความที่แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ จากประสบการณ์ที่อยู่ในความทรง
จำาในบริบทต่างๆ ทำาให้หนังสือ สัตตบุรุษ ศัลยแพทย์ ทองดี ชัยพานิช ในวาระ
เจริญอายุ 84 ปี สำาเร็จเป็นรูปเล่มได้

 ขอขอบคุณ นพ.พรเทพ เปรมโยธิน ท่ีเสียสละเวลา ความสามารถ 
ทุ่มเทเป็นธุระทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำาหนังสือนี้ 

 เนื่องจากมีผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเตรียมเอกสาร ข้อมูลเป็น
จำานวนมาก จึงไมส่ามารถทีจ่ะแสดงความขอบพระคุณไดค้รบถว้น ขออภยัไว้ 
ณ ที่นี้

 ด้วยความระลึกถึงในพระคุณ

  ทองดี ชัยพานิช และครอบครัว



ร่วมจัดทำาโดย  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

พิสูจน์อักษร	 	 นิฤมล	ลิมปิโชติพงษ์

ออกแบบ	 	 บุญชู	ศรีสุข

ดำาเนินการพิมพ์		 หจก.สำานักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร
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