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สวัสดีนองๆ นักศึกษาแพทยทุกคน แมวาพี่จะไมไดจบแพทยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน แตเราก็
เปนเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกัน (ในอีกไมนานนี้) สิ่งที่นองๆ จะไดอานในบทความนี้เปนประสบการณการเรียน
แพทยรูปแบบหนึ่งที่แตกตางไปจากสิ่งที่นองๆ รูมา ที่วาแพทยคือการเรียน (หนักมาก) เปนเวลา 6 ป จบ
แลวไปใชทุนในตางจังหวัด แลวก็กลับมาเรียนตอเปนแพทยเฉพาะทาง (อาจแตงงานกอนหรือหลังจากนี้ แลวแต
โชคชะตา) การเรียนที่พูดถึงนี้ทางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนของเรา ใชชื่อวา “การเรียน
แพทย 3 ปริญญา” ซึ่งไดริเริ่มเปนครั้งแรกในประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปพศ. 2532 โดยใชชื่อ
วาโครงการผลิตอาจารยแพทย (Medical Scholar Program) โดยมีวัตถุประสงคที่จะผลิตอาจารยแพทย (เนน
อาจารยแพทยทาง preclinical science) เพื่อทดแทนอาจารยแพทยที่จะเกษียณอายุราชการ และโดยเปนที่ยอม
รับวาแมวิชาที่สอนนักศึกษาแพทยจะเปน preclinic science เชน Biochemistry, Microbiology,
Pharmacology ซึ่งอาจไมจําเปนตองสอนโดยอาจารยที่จบแพทย แตถาอาจารยที่สอนเปนแพทยดวยจะทํา
ใหเกิดการเชื่อมโยงความรูจากสิ่งที่เปนพื้นฐาน ไปสูสิ่งที่นําไปใชในการรักษาผูปวย นอกจากนี้ถามองใน
ดานอาจารยปรีคลีนิก (ที่ไมไดเปนแพทย) ซึ่งเกือบทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก งานที่สําคัญของ
อาจารยกลุมนี้นอกเหนือจากการสอนนักศึกษา คือการทําวิจัยเพื่อหาองคความรูใหม นักศึกษาคงพอคาด
การณไดวา ถาอาจารยปรีคลีนิกเปนแพทยดวย ก็จะเปนการเชื่อมโยงปญหาที่พบในผูปวยมาเปนคําถาม
วิจัย เพื่อนําองคความรูที่ไดไปใชพัฒนาวงการแพทยไทย เหตุผลดังที่อธิบายทําใหเกิดโครงการผลิต
อาจารยแพทยปรีคลีนิคขึ้นมา
วิถีชีวิตของนักศึกษาในโครงการฯ จะแตกตางไปจากชีวิตนักศึกษาแพทยทั่วๆไป ซึ่งพี่ขออนุญาต
บอกเลาประสบการณชีวิตในฐานะนักเรียนแพทยในโครงการฯ นี้มาเลาสูกันฟง ในโอกาสที่การเรียนแพทย
แบบ 3 ปริญญาไดเริ่มมีขึ้นที่คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนของเราแลว เพื่อใหนองๆ บางคนที่
กําลังสนใจหรือไมแนใจ เพราะไมรูวาถาเขามาเรียนแลวตองทําอยางไรบาง จะลําบากแคไหน จบแลวจะ
ทํางานอยางไร ไดพอมองเห็นภาพวิถีชีวิตและ career path ของแพทยนักวิจัยอยางพี่ แตตองออกตัววา
เปนประสบการณสวนตัวเพียงคนเดียว ซึ่งอาจไมเหมือนใครนะคะ
เริ่มเสนทางการเรียน
พี่ entrance ติดคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปพศ. 2533
(รุน 26) และใชชีวิตนักศึกษาป 1 เทอมตนที่ศาลายา (อยูในเขตจังหวัดนครปฐม ที่ซึ่งนักศึกษาป 1 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะจะไปเรียน) จําไดวาไดยินชื่อโครงการผลิตอาจารยครั้งแรกประมาณชวงเปดเทอม 2
โดยมีอาจารยบุญเสริม วิทยชํานาญกุล ซึ่งเปนรุนพี่รามาฯ (รุน 1) ที่จบปริญญาเอก และเปนอาจารยภาค
วิชา anatomy มาแนะนําโครงการ (content เหมือนที่พี่เขียนในยอหนาแรก) ตอนนั้นรูสึกอยากเขาโครงการนี้
มาก เพราะคิดวาตัวเองเปนคนชอบอานหนังสือ และคิดวาการไดรับถึง 3 ปริญญาเปนสิ่งที่เทหมากๆ และ
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ยิ่งรูสึกเทหมากขึ้นเมื่ออาจารยบอกวาเกณฑการรับนักศึกษาคือตองได เกรดมากกวาหรือเทากับ 3.50 ขึ้น
ไป ซึ่งมีนักศึกษาจํานวนไมมากของทั้งแพทยศิริราชและรามาฯ ที่จะเขา criteria นี้ (เกรดที่พี่ไดตอนนั้น 3.65)
นอกจากนี้ยังไดเงินเดือนและคาเทอมตลอดการศึกษา ที่สําคัญเมื่อไปเลาใหพอแมฟง ทานก็เห็นดวย ชีวิต
จึงหันเหจากการเปนนักศึกษาแพทยรูปแบบปกติ ไปเปนรูปแบบที่เพื่อนๆ เรียกกันวา “นักศึกษาโครง
การฯ”
ชีวิตการเรียนหนักแบบ non-stop
เมื่อตัดสินใจเขาโครงการ (ตอนนั้นยังไมรูวามันคือการขึ้นหลังเสือ) ก็เริ่มการเรียนที่ทรหด เนื่องจาก
หนวยกิตของนักศึกษาแพทย 3 ปแรก (สมัยนั้น) ไมเพียงพอที่จบปริญญาที่ 1 (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยา
ศาสตรการแพทย) ทําใหนักศึกษาในโครงการฯ ตองมาเรียนเพิ่มเติมในชวง summer ตั้งแตป 1-3 (วิชาที่เรียน
ก็เปนพวกที่นักศึกษาแพทยเราๆ ไมชอบนี่แหละคะ เชน math, physics, English) ดังนั้นขณะที่เพื่อนๆ ไดไปเที่ยว
ตางจังหวัด ตางประเทศ เราก็ไปเที่ยวที่คณะวิทยาศาสตรทุกวัน พอเพื่อนกลับมาตอนเปดเทอมแพทย เรา
ก็ไปเรียนรวมกับเพื่อนอีก สรุปวาเรียนแบบ non-stop จริงๆ ถามวารูสึกอยางไร โดยสวนตัวตอบแบบไม
เสแสรงวา รูสึกสบายดี เพราะไมชอบไปเที่ยวอยูแลว ถาไมมาเรียนก็คงนอนอยูบาน แตพอมาเรียนนอก
จากจะไดคุยกับเพื่อน มีการบานตองทํา แลวยังไดทําใหพอแมรูสึกภูมิใจในตัวเราดวย
ปริญญาที่ 1 (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย เกียรตินิยม)
ชีวิตการเรียนที่เหมือนเพื่อน (แตมากกวาเพื่อน) จบลงเมื่อสิ้นสุดป 3 เปดเทอมป 4 เพราะเพื่อน
113 คน (นักศึกษาทั้งหมด 116 คน ,มีคนเรียนโครงการฯนี้เพียง 3 คน) กําลังขึ้น ward เราก็ตองไปตามวิถีที่เรา
เลือก โชคดีที่ขณะนั้นทั้งพี่ไมไดเปลี่ยนใจตามเพื่อนขึ้น ward ซึ่งอาจเปนเพราะเราเปนคนไมติดเพื่อน และ
ยังรูสึกวาการเรียนจบปริญญาเอกเปนสิ่งที่ทาทาย การเรียนแพทยแมเปนสิ่งที่เราอยากไดในตอนแรก มันก็
ไมไดหายไปไหน เพียงแตรอใหเรากลับมาเรียนเทานั้น นอกจากนี้ในชวงนี้ยังมีสิ่งที่เราไดทําใหพอแมภูมิใจ
คือการไดรับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อป พศ.2537
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ปริญญาที่ 2 (ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี)
กาวตอไปของนักศึกษาโครงการฯ ยิ่งโดดเดียวมากขึ้น เพราะที่ผานมาเรียนกับเพื่อนในโครงการฯ
อีก 2 คน (เปนผูชายทั้งคู ไดคะแนนรวม 3 ป เปนที่ 1 และ 2 ของชั้นปตามลําดับ สวนคะแนนของพี่ไมติดฝุนมันเลย
แตอาศัยใจสู ฮา..) แตพอมาถึงจุดนี้เราทั้ง 3 ตองแยกกัน เพราะเปนชวงการเรียนปริญญาเอก ซึ่งเปนการทํา
วิจัยตามสาขาวิชาที่เราสนใจ พี่เลือกอยู Biochemistry ไมใชเพราะเรียน Biochem ไดคะแนนดีหรอก แค
ปานกลาง แตมี key words ที่ชอบคือ “อยากทําวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง” แลวอาจารยที่ Biochem ทานหนึ่ง
เคยสอนเรื่อง “oncogene และ tumor suppressor gene กับการเกิดมะเร็ง” ตอนเรียน Biochem ป 2 ได
นาสนใจมาก และพอไปคุยกับอาจารยยิ่งประทับใจเพราะอาจารยสวยและใจดีมาก (ขอเอยนามนะคะ)
อาจารยมธุรส พงษลิขิตมงคล ชีวิตชวงนี้ก็เลยรวมหัวจมทายอยูกับอาจารย ที่ใชคํานี้เพราะชวงที่ทําปริญญา
เอกอยูกับอาจารย เราตองปรึกษาหารืออาจารยอยูตลอดเวลา เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้นอาจารย
จึงเปรียบเสมือนแมคนที่สองของเราเลย นอกจากนี้ก็เปนชวงที่เราไดรูจักเพื่อนใหมจากหลายสาขาวิชาชีพ
ที่มาเรียนปริญญาโท-เอก ในชวงเดียวกัน ซึ่งมักจะมีอายุมากกวา บรรยากาศการทําวิจัยที่เราตองบริหารจัด
การเวลาและความรูโดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยแนะนําหางๆ ชวยใหเรามี maturity ที่สูงขึ้น เปนผูใหญมาก
ขึ้น ถามวาชีวิตการเรียนมีปญหาหรือไม ตอบไดเลยวา มีปญหาตลอด แตเปนปญหาที่เราแกไขได สวนมาก
เปนปญหาทํา lab ไมออก ซึ่งพอมานั่งทบทวน ปรึกษาพี่ๆ ในหอง lab ปญหาก็โดนเราแกไขไดในที่สุด ที่
สําคัญตองเขมแข็งและสูกับปญหา นอกจากนี้การที่เราไมไดหยุด summer ไปเที่ยวเหมือนเพื่อน ก็จะไดรับ
การชดเชยในตอนนี้ เนื่องจากเมื่อมีผลงานวิจัยเราก็สามารถนําผลงานนั้นไปนําเสนอในตางประเทศได แลว
ในที่สุดเราก็ไดปริญญาที่ 2 คือ ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี มาครอบครองเปนใบที่ 2 ในปพศ. 2541 แตเสีย
ดายที่ปนั้นเปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงพระประชวรจึงงดการพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ
จึงมีแตรูปถายกับอาจารยที่ปรึกษามาฝากคะ

ปริญญาที่ 3 (แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม)
ในที่สุดชีวิตก็กลับเขามาสูเสนทางที่มุงหวังจากสมัยมัธยมวาอยากเปนแพทย ชีวิต 3 ปที่ไดขึ้น
ward เรียนรูศาสตรและศิลปในการดูแลรักษาผูปวยโรคตางๆ ก็เปนชีวิตที่แปลกไมเหมือนใคร เนื่องจาก
เราตองมาเรียนกับรุนนองที่ entrance เขามาหลังจากเรา 5 ป ซึ่งเราก็ตองปรับตัวใหเขากับนองๆใหได
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เพราะการเรียนแพทยบน ward ตองทํางานเปนทีม ดังนั้นมนุษยสัมพันธที่ดี และการปรับตัวจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เทาๆ กับ maturity ซึ่งนักศึกษาในโครงการฯ จะเปนที่ขึ้นชื่อในหมูอาจารยคลินิกวามีความรับผิด
ชอบสูง มีวุฒิภาวะที่ดี (ซึ่งสวนหนึ่งก็เพราะอายุที่มาก หรือเรียกงายๆ วาแกนั่นเอง) สวนเนื้อหาการเรียน ถามวา
เวลาผานมาตั้ง 5 ปที่ไปเรียนปริญญาเอก จะทําใหเราตอเนื้อหาไมติดนั้น ก็ไมตองกังวลเพราะเราสามารถ
รื้อฟนความรูได ที่ศิริราชฯ มีวิชา Introduction to Medicine ใหนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนขึ้น
ward ซึ่งก็ชวยไดมาก นอกจากนี้นักศึกษาโครงการฯมักจะเปนกลุมที่เรียนดี และอานหนังสือเร็ว โดย
เฉพาะ textbook ทําใหการนื้อฟนความรูทําไดไมยาก ชีวิตการเปนนักศึกษาแพทยที่ตองโดนใชงานบน
ward ทําหัถตการ เชน เจาะเลือด เจาะไขสันหลัง ทําคลอด และอยูเวร เปนเวลา 3 ป ก็ผานไป มีทั้งสุขทั้ง
ทุกขตามธรรมดาของโลกคะ สบายๆ แลวในที่สุดก็ไดรับปริญญาที่ 3 จากพระหัตถสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ในปพศ. 2544

เริ่มชีวิตการทํางาน
กวาชีวิตจะมาถึงจุดที่เรียนจบการศึกษาจากโครงการฯ รวมเวลาทั้งหมด 11 ป เปนเวลาที่ทุกคนได
ยินแลวจะตองอุทานเปนเสียงเดียวกันวา “ยาวนานมาก เธอทนไดอยางไรเนี่ยะ” ซึ่งก็เปนจริงอยางที่เคาวา
แตเราไมไดนั่งนับวันจากวันแรกจนถึงวันสุดทาย แตเราทําหนาที่ของเราใหดีที่สุดในแตละชวงเวลา เวลาที่
ผานไปจึงไมยาวนานอยางที่คนอื่นคิด แตทั้งนี้พอแมและครอบครัวตองเขาใจและเปนกําลังใจใหเราได
ยามเมื่อเราทอแท
ขอกําหนดการใชทุนของนักศึกษาโครงการฯ ก็เหมือนกับนักศึกษาแพทยทั่วไป คือตองไปทํางาน
ใชทุนใหรัฐบาลเปนเวลา 3 ป แตพิเศษตรงที่ถานักศึกษาสามารถเลือกสมัครเปนอาจารยปรีคลินิกที่ใดก็ได
ในประเทศไทย จะถือเปนการใชทุนไปเลย ชีวิตนักศึกษาโครงการฯ ของพี่และเพื่อนอีก 2 คน ก็แตกตาง
กัน คือเพื่อนพี่คนหนึ่งเลือกเปนอาจารยปรีคลินิกในภาควิชาที่เคาจบปริญญาเอกมา คือภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ตอนนี้ไปทํา postdoctoral training ที่อเมริกา) อีกคนเลือกไปใชทุนเปน
แพทยที่จังหวัดสุรินทร โดยมีความหวังวาอยากเปนกุมารแพทย (ที่เกงที่สุดในโลก …พี่คิดเอง เพราะเคาเกง
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จริงๆ ตอนเรียนเพื่อนๆ และนองๆ เรียกเคาวา super doctor and encyclopedia) สวนพี่เลือกมาใชทุนโดยเปน
อาจารยปรีคลีนิก (Biochemistry ก็จบ Biochem มานี่นะ) ที่คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ถามวา

ทําไมขอนแกน คงตอบเองไมได ตองไปถามอาจารยปติดู ฮา…..ถามวาทําไมไมเปนอาจารยคลินิก ซึ่ง
จริงๆโครงการฯ ไมมีขอบังคับเปนลายลักษณอักษรวาตองเปนอาจารยปรีคลินิกเทานั้น คําตอบคือเมื่อได
เรียนรูชีวิตทั้งการเปนนักวิจัยและการเปนแพทยพบวาเราชอบชีวิตการเปนนักวิจัยมากกวา ดวยเหตุผล
หลายอยาง เชน เปนนักวิจัยไมตองตื่นเชามา round ward ไมตองอยูเวรดึกๆ ไมตองกังวลวาจะใหการ
รักษาผิดพลาดจนทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต และที่สําคัญกวานั้นคือชอบทําวิจัย ชอบสอนหนังสือ และเมื่อ
ไดมาทํางานเปนอาจารยแพทยนักวิจัยที่ภาคชีวเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชีวิตก็เปน
อยางที่หวังคือ งาน 50% เปนการสอนนักศึกษาแพทยและสาขาขางเคียงตั้งแตป 1-3 และสอนนักศึกษา
บัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย ซึ่งนักศึกษาโท-เอก ที่เปนลูกศิษยเปนกําลังสําคัญในการทําวิจัย ในเรื่อง
มะเร็งทอน้ําดีที่เปนปญหาสําคัญในภูมิภาคตะวันออกฉียงเหนือ ถามวารายไดเพียงพอหรือไม ตอบไดเลย
วาพอ โดยเฉพาะถาเราทําวิจัยที่มีคุณภาพ (ทําอยางไร? อานในบทความของ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศรัตนชีวิน)
สามารถเขียนขอทุนวิจัยจาก granting agency ระดับชาติได จะมีเงินเดือน top up จากเงินเดือนที่เราไดรับ
จากมหาวิทยาลัยอีก ทําใหการใชชีวิต (อยางพอเพียง ตามพระราชดํารัส) อยูไดอยางมีความสุข
หวังวานองๆ คงไดเห็นภาพชีวิตแพทยนักวิจัยคนหนึ่ง ซึ่งเปนผลผลิตจากโครงการแพทย 3
ปริญญาที่นองๆ บางคนกําลังสนใจอยู พี่อยากชักชวนนองๆ ที่มีความสนใจดานวิทยาศาสตร การทดลอง
คิดคนและพิสูจนความรูใหม มาเขาเรียนในโครงการนี้ หากนองๆ อยากปรึกษาเพิ่มเติม พี่ยินดีมากหากได
ชวยใหขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจของนองๆ คะ ติดตอไดที่ e-mail address:
tchani@kku.ac.th
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