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สาราณียกร
นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์
สาราณียกรผู้ช่วย		
นพ. ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
ประธานฝ่ายวิชาการ		
นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
พญ.มานี ปิยะอนันต์
ประธานฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น
พญ. นวลศรี ทิวทอง
นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์
พญ. สุชาดา กัมปนาทแสนยากร ประธานฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ พล.อ.อ. อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์
ประธานฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก นพ. ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
พญ. สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
ประธานฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
นพ. กีรติ เจริญชลวานิช	     
นพ. ชนินทร์ ล�่ำซ�ำ
กรรมการกลาง   	 นพ. สยาม พิเชฐสินธุ์
นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
นายกกิตติมศักดิ์

นพ. เฉก ธนะสิริ		
นพ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นพ. มนตรี ตู้จินดา		
นพ. เสรี ตู้จินดา		
นพ. สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

พญ. คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา
นพ. ธีระ ลิ่มศิลา
นพ. มันตรี จุลสมัย
นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
นพ. เหลือพร ปุณณกันต์

นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์ นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

นพ. วิปร วิประกษิต
พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันท์ 	 พล.อ.ต. สันติ ศรีเสริมโภค
นพ. วรการ จิรานันตรัตน์ 	 นพ. พล หิรัณยศิร 	
ิ
นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์
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เสด็จสวรรคต
รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
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จุลสารเกลียวสัมพันธ์
๏ เป็นสมบัติของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกเป็นราย ๓ เดือน 		
เป็นจุลสารแจกฟรี มิได้มีการจ�ำหน่าย
๏ สารคดี, บทความ, บทวิจารณ์, ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในจุลสารฉบับนี้ถือได้ว่า
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ

คืนสู่เหย้า
ที่ยิ่งใหญ่

ข่าวด่วน !

ขอเลื่อนงานคืนสู่เหย้าออกไป ๑ ปี
จะจัดรวมกัน ๒ รุ่นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์
นพ. อติเรก จิวะพงศ์

กรรมการที่ปรึกษา

นพ. ไสว ลิมปิษเฐียร
พญ. จันทพงษ์ วะสี
นพ. ธารา ตริตระการ
นพ. เสรี หงษ์หยก
นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

พญ. ชนิกา ตู้จินดา

นพ. ชัยวัฒน์ โมกขะเวส

นพ. ประสิทธ์ วัฒนาภา

นพ.  ประวัติ ตั้งศิริพัฒน์
นพ. วิบูล สุนทรพจน์
นพ. วีระเดช ถิระวัฒน์
นพ. พนม เกตุมาน
นพ. สมมาตร แก้วโรจน์

นพ. วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล
นพ. ขจร เวชพฤติ
พญ. เล็ก ปริวิสุทธิ์
นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์
นพ. วินัย วิริยะกิจจา
พญ. วรรณี นิธิยานันท์
นพ. นริศ กิจณรงค์
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สารบัญ
๏ พระราชบัญญัติ ส�ำหรับเครื่องอิศิริยยศส�ำหรับความดีความชอบ
เหรียญดุษดีมาลา (พ.ศ. ๒๔๒๕)
		ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์

๖

๏ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
		ศาตราจารย์ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา

๒๖

๏ แพทย์ที่ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา
		ศาสตราจารย์พิเศษ เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

๔๒

๏ ศิริราชพาเที่ยวทั่วไทย
		นายแพทย์อ�ำนวย ทองสัมฤทธิ์

๕๐

๏ แพทย์กับความตายและสัมปรายภพ
		ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์

๖๔

๏ ภาพงานวันมหิดล วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๖

๏ ภาพพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสัตตมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๒

๗๗

๏ ภาพงานท�ำบุญของแพทย์ศิริราช รุ่น ๗๑ (จบแพทย์ ๕๐ ปี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๘

๏ จดหมายถึงบรรณาธิการ

๘๐

๏ บรรณาธิการแถลง

๘๓
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พระราชบัญญัต(๑)
ิ
สำ�หรับเครื่องอิศิริยยศสำ�หรับความดีความชอบ
เหรียญดุษดีมาลา
(พ.ศ. ๒๔๒๕)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์  ผู้รวบรวม
สมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินสยาม
แลเปนบรมราชาธิราช แห่งดินแดนที่ใกล้เคียง คือ ลาวเฉียง ลาวกาว มลายู กะเหรี่ยง แลอื่นๆ
ผู้เปนเจ้าเปนใหญ่ของเครื่องราชอิศิริยยศแลเหรียญเครื่องประดับส�ำหรับความชอบต่างๆ
ขอประกาศแด่พระบรมวงษานุวงษฝ่ายน่าฝ่ายใน เสนาบดีข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งได้มา
ประชุมในที่นี้ ฤาผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะได้ภบค�ำประกาศอันนี้ ให้ทราบทั่วกันว่าเราด�ำริหเหนว่าในเวลา
วันนี้ เปนวันมงคลสมัยซึ่งบันจบครบรอบร้อยปีที่ ๑ นับตั้งแต่สมเดจพระบรมมหาไปยกาธิราช
คือพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยปฐมบรมกษัตริย ในมหาจักรีบรมราชวงษ คือบรม
ราชวงษประจุบันนี้ ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา เปนบรมราชธานีมหานคร
ใหญ่แลเสดจด�ำรงค์รตั นราไชยมหัยสวรริย สืบบรมราชสันตติวงษเนือ่ งมาจนกาลบัดนี้ ควรเปนที่
ยินดีชนื่ ชมทัว่ กันจึง่ ได้พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ แลข้าราชการทัง้ ปวงมาประชุมพร้อมกัน ก่อ
พระฤกษ ที่ระฤกถึงพระเดชพระคุณพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวปฐมบรมราชวงษพระองค์นั้น
ซึ่งจะเรียกนามที่นี้ต่อไปภายน่าว่า “ปฐมบรมราชานุสาวรีย์” บัดนี้ก็ได้วางศิลาฤกษนั้นเสรจแล้ว
เพราะเพื่อจะให้เปนที่ระฤกถึงพระเดชพระคุณ ความดีของสมเดจพระเจ้าอยู่หัวปฐมบรม
ราชวงษ ซึง่ ได้ทรงประดิษฐานมหาจักรีบรมราชวงษ ได้ดำ� รงค์พภิ พกรุงสยามโดยความผาศุขสวัสดิ์
มิได้มเี หตุการรบพุง่ ชิงไชยในพระนครเหมือนอย่างแต่กอ่ นๆ แลพระเจ้าแผ่นดินในพระบรมราชวงษ
นี้เล่า ก็เสดจด�ำรงค์อยู่ในธรรมีกตานุวัตรโดยบรมราชประเพณีสืบมามิได้ผันแปรวิปริตไปต่างๆ
(๑) พิมพ์ตามฉบับประชุมกฎหมายประจ�ำศก
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เหมือนอย่างทีเ่ คยเป็นมาในกาลก่อน แลพระบรมราชวงษานุวงษ ก็ทรงเสวยศุขสโมสรสามัคคีตงั้
อยูพ่ รักพร้อม มิได้มเี หตุรา้ วรานกันยิง่ ใหญ่จนถึงให้เกิดการอันตรายในบรมราชวงษแต่ศกั ครัง้ หนึง่
ไม่การซึ่งพระบรมราชวงษได้ด�ำรงค์แผ่นดินเรียบร้อยราบคาบมา ทั้งภายนอกภายในได้ถึงร้อยปี
ดังนี้มิได้เคยมีปรากฏในสยามราชพงษาวดารแต่กาลก่อนๆ มาเลย ควรเปนมหัศจรรย์
เพื่อจะให้เปนส�ำคัญ ในการพิเศศของพระบรมราชวงษอันนี้ เราจึ่งได้ให้สร้างเครื่องราช
อิศริ ยิ ยศ อันประดับลวดลายล้วนแล้วด้วยทีห่ มาย ของพระบาทสมเดจพระเจ้าอยูห่ วั ประฐมบรม
มหาจักรีบรมราชวงษ เปนเครือ่ งประดับส�ำหรับพระบรมวงษานุวงษทัง้ ฝ่ายน่าฝ่ายใน เพือ่ จะได้แจก
ให้ประดับพระองค์ในมหามงคลสมัยทุกเมื่อ จะได้เปนที่ระฤกถึงพระเดชพระคุณพระบาทสมเดจ
พระเจ้าอยูห่ วั ประฐมบรมราชวงษดุจหนึง่ ว่าพระองค์ได้พระราชทาน แด่พระบรมวงษานุวงษของ
พระองค์ ผู้ได้ด�ำรงค์รักษาราชประเพณี แลรักษาความสามัคคีในราชตระกูลให้ปรากฏยืนยาวเปน
พระเกียรติยศมาได้ถึงเพียงนี้ เครื่องราชอิศิริยยศตระกูลนี้ขอตั้งนามว่า “เครื่องราชอิศิริยยศ อัน
มีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ” ส�ำหรับเปนเครื่องประดับพระบรมวงษานุวงษ ใน
บรมราชตระกูลนี้ แล้วให้ตราพระราชบัญญัติไว้ส�ำหรับเครื่องราชอิศิริยยศนี้ให้เปนหลักฐานแบบ
ประเพณีส�ำหรับแผ่นดินสืบไป
อนึ่ง เพื่อจะให้เป็นที่ระฤกถึงพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเปนต้น
พระบรมวงษ ซึ่งสืบสันตติวงษมาโดยล�ำดับ กับจะได้เปนที่หมายแห่งความยินดีของเราให้เป็นที่
ระฤกแห่งสิ่งส�ำคัญของการมหามงคลสมัยบันจบครบรอบร้อยปีนี้ เราจึงได้สร้างเหรียญเครื่อง
ประดับอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับเปนรางวัล ส�ำแดงคุณพิเศศความดีความชอบแห่งท่านทั้งปวง ตั้งแต่
พระบรมวงษานุวงษตลอดไปจนข้าราชการผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ย ขุนหมืน่ กรมการไพร่หลวงไพร่สมซึง่ ได้รบั
ราชการฉลองพระเดชพระคุณโดยใจภักดีซอื่ สัตยต่อราชการ ตามคุณพิเศศความดีความชอบต่างๆ
อีกประการหนึง่ จะได้ไว้สำ� หรับเปนรางวัลแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ราชการโดยกระตัญญู ซือ่ สัตยภักดีใน
ตัวเราแลราชการแผ่นดิน กับผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งผู้ที่มีความกล้า
หาญสู้สละละชีวิตออกต่อสู้ฆ่าศึกสัตรู เพื่อจะรักษาราชการแลบ้านเมืองอันเป็นที่เกิดแห่งตนชน
ผู้น้อยที่ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณดังที่กล่าวมานี้ ก็ยังไม่มีสิ่งส�ำคัญอันใดที่จะให้ปรากฏ
แปลกประหลาด เปนรางวัลแก่ผู้ที่มีความชอบดังนี้ ให้พิเศศแก่เพื่อนข้าราชการด้วยกันได้เพราะ
เครื่องราชอิศิริยยศทั้งสามอย่างนั้น ก็มีก�ำหนดส�ำหรับพระราชทานต่อผู้มีความชอบที่มียศบันดา
ศักดิส์ งู ทัง้ เหรียญจักรมาลานัน้ ก็เปนของส�ำหรับพระราชทานเฉพาะทหารทีร่ บั ราชการนานมีความ
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ดีความชอบ ไม่มีความผิดร้ายในราชการ แลเหรียญบุษปมาลากับรัตนาภรณ์นั้นเล่า ก็เปนแต่
เหรียญส�ำหรับผูด้ ที มี่ วี ชิ าการช่างหาได้พระราชทานตลอดทัว่ น่ากันไม่ ผูท้ มี่ คี วามชอบฝ่ายข้างกล้า
หาญแลมีจิตรเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ชาติเดียวกัน ก็ยังไม่มีสิ่งส�ำคัญเปนที่หมายแห่งความ
ยินดีของเรา ให้เป็นความพิเศศแปลกปลาดไปได้ เพราะฉนั้นเปนความประสงค์ของเราอย่างยิ่งที่
จะรางวัลผู้ที่มีความดีความชอบดังกล่าวมานี้ให้เปนเกียรติยศที่ระฤกแห่งเราแลรัชชะทายาทฤา
ผู้ที่จะสืบอายะติกะราชสันตะติวงษในพระบรมราชจักรีวงษนี้ต่อไป จึงได้จัดสร้างเหรียญเครื่อง
ประดับนีข้ นึ้ ชือ่ ว่า ดุษดีมาลา ส�ำหรับฝ่ายทหารแลพลเรือนทัง้ ผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ยซึง่ มีความดีความชอบ
ต่อราชการจะได้รบั สิง่ ส�ำคัญเปนทีห่ มายแห่งความยินดีของเราปรากฏได้สนิ้ กาลนาน เพือ่ จะได้ชว่ ย
กันรับราชการฉลองพระเดชพระคุณสืบไป จึง่ ให้ตราพระราชบัญญัตเิ ปนข้อบังคับไว้สำ� หรับปกครอง
เหรียญดุษดีมาลานี้ให้เป็นที่มั่นคงนับถือด�ำรงค์คงคู่กับเหรียญเครื่องประดับนี้สืบไป
ขอให้พระบรมวงษานุวงษทัง้ ฝ่ายน่าฝ่ายใน ผูซ้ งึ่ จะได้รบั เครือ่ งราชอิศริ ยิ ยศมหาจักรีบรมวงษ
แลผู้ซึ่งจะได้รับเหรียญเครื่องประดับส�ำหรับความดีความชอบชื่อดุษดีมาลา จงด�ำรงค์อยู่ในคุณ
ความดีซึ่งได้มีมาแล้วแต่ภายหลังแลจักเจริญไปในภายน่า แลขอให้มหาจักรีบรมราชวงษด�ำรงค์
ยืนยาวอยู่ในอิศิริยาธิปัต เปนอนัญสาธารณ์ถาวรทุกเมื่อ เปนเหตุให้ท่านทั้งหลายทั้งปวง ผู้ได้รับ
เครื่องราชอิศิริยยศแลเหรียญดุษดีมาลาต่อไปภายน่าให้เจริญศุขสถาพร ศุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
ทุกประการเทอญ
ประกาศนีส้ ง่ ไปแต่พลับพลาจัตรุ มุขในท้องสนามหลวง ตัง้ แต่ ณ วันศุกร เดือน ๖ ขึน้ ๔ ค�ำ่
ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช ๑๒๔๔ เปนปีที่ ๑๕ ในรัชกาลปัตยุบันนี้
(ประชุมกฎหมายประจ�ำศก เล่ม ๑๐ จ.ศ. ๑๒๔๔ หน้า ๑๐๒–๑๐๖)
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พระราชบัญญัติ
เครื่องอิศิริยยศสำ�หรับความดีความชอบ
เหรียญดุษดีมาลา
ศุภมัสดุลุศักราช ๑๒๔๔ ดุรงคสังวัจฉระไพศาขมาศ ชุศุณะปักษจตุถีดิถี ศุกรวารปัตยุบัน
นะรัชชะการ ปันนรสมพรรษา บริจเฉทะกาละก�ำหนด พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว สมเดจ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรษุ ยรัตนราชรวีวงศ วรุตมพงษบริพตั ร
วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราหณี จักรกรี
บรมนารถ มหามกุฎราชวรังกูร สุจริตมูลสุสาธิตอรรคอุกฤฐไพบูลย บูรภาดุลยกฤษดาภินิหาร
สุภาชิการรังสฤษดิ์ ธัญญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตตมางประนต บาทบงกชยุคล
ประสิทธิสรรพศุภผล อุดมบรมสุขมุ าลย ทิพยเทพาวตารไพศาล เกียรติคณ
ุ อดุลยพิเศศ สรรพเทเวศ
รานุรักษวิสิทธิศักดิสมยา พินิตประชานารถ เปรมกมลขัติยราชประยูร มูลมุขมาตยาภิรมย์อุดม
เดชาธิการ บริบรู ณคุณสาร สะยามาทินคร วรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายก อนันตมหันตวรฤทธิ
เดช สรรพวิเสศศิรนิ ทร อเนกชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปดล
เสวตรฉัตราดิฉตั ร ศิรริ ตั โนปลักษณมหาบรมราชาภิเสกาภิสติ สรรพทศทิศวิชติ ไชย สกลมไหยสวริย
มหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรย
รัตนสรณารักษ อดูลยศักดิอคั นเรศราธิบดี เมตากรุณาสีตลหฤไทย อโนปไมยบุญการ สกลไพศาล
มหารัษฎาธิบดินทร ปรมินทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระเจ้าแผ่นดินสยาม ฯลฯ เสดจพระราชด�ำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ประทับ
พลับพลาจัตุรมุข ณ ท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีมหามงคลสมัยกาสมโพชพระนครในวัน
บันจบครบร้อยปีทแี รก ตัง้ แต่พระบาทสมเดจพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีที่ ๔ ซึง่ ปรากฏพระนาม
ว่าสมเดจพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ปฐมบรม
กระษัตริยใ์ นพระบรมราชจักรีวงษปัตยุบนั นี้ ทรงสฐาปนากรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบางกอก
เปนพระบรมราชธาณีสืบมา และวางศิลาก่อพระฤกษปฐมบรมราชนุสสาวรีย์ ให้เป็นที่ระฤกถึง
พระเดชพระคุณพระบาทสมเดจพระบรมมหาไปยกาธิราช คือพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกย ผู้ทรงประดิษฐานแลด�ำรงพระนครเปนปฐม กับก่อพระฤกษศาลหลวงในเวลาเดียวกัน
นัน้ ครัน้ การก่อพระฤกษเสรจแล้ว เสดจออกประทับบนรัตนบัลลังก์ภายใต้พระมหาเสวตรฉัตรโดย
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สฐานอุตราภิมุข พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษเจ้าราชินิกุล เสนาบดีพราหมณาจาริย ข้าทูล
ละอองธุลีพระบาท ผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือน และผู้แทนคอเวอนแมนต์ต่างประเทศซึ่งมี
ทางพระราชไมตรี เฝ้ า ทู ล ลอองธุ ลี พ ระบาทบงกชมาศในที่ ป ระชุ ม โดยล� ำ ดั บ จึ่ ง มี พ ระบรม
ราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ด�ำหรัสสั่งเฉพาะพระยาศรีสุนทรโวหารญาณปรีชามาตย
บรมนารถนิตยภักดีพิริยพาห เจ้ากรมพระอาลักษณให้ตราพระราชบัญญัติประกาศให้พระบรม
วงษานุวงษ แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือน ฤาผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้รับเครื่องประดับใน
แผ่นดินสยาม ให้ทราบทัว่ กันตลอดพระราชอาณาเขตรว่า พระบาทสมเดจพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญเครือ่ งประดับส�ำหรับพระราชทานส�ำแดงคุณพิเศศความดีความ
ชอบ ตัง้ แต่ผมู้ อี ศิ ริยศักดิต์ ลอดจนถึงไพร่เสมอทัว่ หน้ากัน เพือ่ จะให้เปนทีร่ ะฤกถึงความเจริญของ
กรุงรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยาบางกอก ที่มีความสงบเรียบร้อยโดยพระบรมราชวงษปัตยุบันนี้
ได้ปกครองตลอดมาจนครบถึงสตพรรษการ ซึ่งไม่มีการเวลาหนึ่งเวลาใดในพระราชพงษาวดารว่า
บ้านเมืองจะมีความสงบปรกติเรียบร้อยยืนยาวนานได้ถึงเพียงนี้ เหรียญเครื่องประดับที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นครั้งนี้เปนที่หมายแห่งความทรงยินดี เพื่อจะให้เปนที่ระฤกเสมอกัน
ทั้งท่านผู้ใหญ่ที่ได้ช่วยกันรักษาแผ่นดินตลอดจนถึงผู้ที่ได้รับใช้ราชการผู้น้อยทั้งฝ่ายทหารพลเรือน
ได้เปนที่ระฤกสืบความดีความชอบของตนไปสิน้ กาลนาน จึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ ข้อพระราชบัญญัติ
จัดเปนหมวดมาตราประกาศเปนข้อบังคับไว้ส�ำหรับปกครองเครื่องประดับ ดังนี้
มาตรา ๑ กฎให้ไว้วา่ เหรียญเครือ่ งประดับนัน้ พระราชทานนามชือ่ ดุษดีมาลา ข้างน่าเปน
พระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีอักษรจาฤกตามขอบข้างบนว่า จุลาลังกรณวหัสส
บรมราชาธิราชิโน ขอบล่างเปนใบไชยพฤกษไขว้กันรองรับพระบรมรูป ด้านหลังเปนรูปพระสยาม
เทวาธิราช ทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่ตราแผ่นดิน พระหัตถ์ขวาทรงพวงมาไลย จะสรวมที่ตรง
จาฤกชื่อผู้ได้รับ ใต้แท่นมีเลข ๑๒๔๔ บอกศักราชปีที่สร้าง แลมีอักษรสยามตามขอบเปนมคธ
พาค์ยว่า สยามินิทปรมราชตุฏิฐิปัปเวทนังอิทัง กับขอบเหรียญจาฤกคาถาส�ำหรับแผ่นดินว่า
สัพเพสํ สฆํ ภูตานํ สามัคคีวฏุ ฒิสาธิกา บนเหรียญมีพระขรรค์ไชยศรี กับธารพระกรเทวรูปไขว้กนั
มีหว่ งยึดกับเหรียญ แลติดกับแผ่นโลหะจาฤกว่าทรงยินดี ห้อยแถบริว้ แดงริว้ ขาวส�ำหรับฝ่ายทหาร
แพรแถบริ้วขาวริ้วชมภูส�ำหรับฝ่ายพลเรือนให้ประดับติดแนบที่รังดุมเสื้อชั้นนอกณะอกข้างซ้าย
เหมือนอย่างเครื่องอิศิริยยศแลเครื่องประดับทั้งปวง
มาตรา ๒ เหรียญดุษดีมาลานีไ้ ม่มกี ำ� หนดจ�ำนวนชัน้ สูงและต�ำ 
่ จะพระราชทานเสมอทัว่ หน้า
กัน ตามคุณพิเศศแลความดีความชอบ ตัวเหรียญเครือ่ งประดับนัน้ จะเปนทองค�ำแท้ ฤาเงินกาไหล่
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ทอง ฤาเงินเปล่า ฤาสัมฤทธ แล้วแต่จะทรงพระราชทาน คงเปนชัน้ ชะนิดมีเกียรติยศอย่างเดียวกัน
ทั้งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เปนสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน แลจาฤกชื่อ
ของผู้นั้นลงในเหรียญทีเดียวไม่มีหนังสือส�ำคัญก�ำกับเหมือนดังเครื่องราชอิศริยยศอย่างอื่น แล้ว
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่า ได้พระราชทานเหรียญเครือ่ งประดับแก่ผนู้ นั้ ตามคุณพิเศศความดี
ความชอบที่ได้กระท�ำ  แล้วจดบาญชีเลอียดทั้งชื่อตั้งชื่อตัวแลวันคืนปีเดือน แลความดีความชอบ
ไว้ในสมุดสารบบส�ำหรับเหรียญเครื่องประดับรักษาไว้ในออฟฟิซหลวงส�ำหรับแผ่นดินต่อไป
มาตรา ๓ เพื่อว่าจะให้เปนที่หมายแห่งคุณพิเศศฉนิดต่างๆ จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีแผ่นโลหะ
สลักเปนเข็ม ปลายเปนดอกประทุมทัง้ สองข้าง แลจาฤกอักษรทีก่ ลางเข็ม ชะนิด ๑ ว่า ราชการ
ในพระองค์ ชะนิด ๑ ว่า ราชการแผ่นดิน ชะนิด ๑ ว่า ศิลปวิทยา ชะนิด ๑ ว่า ความกรุณา
ชะนิด ๑ ว่า ความกล้าหาญ เข็มทั้ง ๕ ชะนิดนี้ส�ำหรับพระราชทานเพิ่มเข้าในเหรียญดุษดีมาลา
ให้กลัดที่แพรแถบ เปนที่หมายแห่งคุณพิเศศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับพระราชทาน
มาตรา ๔ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้รับพระราชทานเหรียญเครื่องประดับนี้ไว้แล้ว ได้กระท�ำความดี
ความชอบตามคุณพิเศศต่างๆ อีก ประดุจว่าถ้าผูน้ นั้ ยังมิได้รบั พระราชทานเหรียญเครือ่ งประดับนี้
ไปแล้ว ก็ควรจะได้รับพระราชทานเหรียญเครื่องประดับนี้นั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ
ราชทานเข็มเติมให้ตดิ ทีแ่ พรแถบอีก ทุกคราวทีไ่ ด้กระท�ำความชอบตามคุณพิเศศ และพระราชทาน
เข็มเติมแทนเหรียญทุกคราวไป
มาตรา ๕ ด้วยหวังว่าจะให้บันดาข้าแผ่นดินทั้งปวง ตั้งแต่พระบรมวงษานุวงษ ข้าราชการ
ผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ยตลอดจนถึงขุนหมืน่ กรมการ ไพร่หลวงไพร่สมทีไ่ ด้รบั ราชการฉลองพระเดชพระคุณใน
น่าทีต่ า่ งๆ นัน้ ให้มปี ระโยชนในการทีส่ มควร จะได้รบั พระราชทานเข็มจาฤกอักษรคุณพิเศศส�ำหรับ
เครือ่ งประดับนี้ จะไม่ทรงถือว่าชาติตระกูลก็ดี รับราชการนานก็ดี ป่วยไข้ฤาต้องอาวุธบาดเจ็บแล
เหตุแลอาการต่างๆ สิง่ หนึง่ สิง่ ใดก็ดี เปนเหตุการทีอ่ นั สมควรจะได้รบั เหรียญเครือ่ งประดับนัน้ ไม่ได้
เว้นไว้แต่กระท�ำความดีความชอบในพระองค์อย่างหนึ่งในราชการแผ่นดินอย่าง ๑ ในศิลป
วิทธยาการช่างต่างๆ อย่าง ๑ ในความกรุณาต่อเพือ่ นชาติมนุษย์อย่าง ๑ ในความกล้าหาญอย่างยิง่
ที่จะต่อสู้ฆ่าศึกศัตรู ผู้เสียสละชีวิตรเพื่อจะให้เปนคุณต่อแผ่นดิน แลความดีความชอบต่อราชการ
แลประโยชน์ตอ่ เพือ่ นชาติมนุษย์ดว้ ยกัน จึงจะควรรับพระราชทานเข็มอย่างหนึง่ อย่างใดทัง้ ๕ ชนิด
นี้ได้
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มาตรา ๖ เหรียญเครื่องประดับที่มีแผ่นทองสลักว่าทรงยินดีนั้น จะพระราชทานผู้หนึ่งผู้ใด
แล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ ฤาในเวลามงคลสมัยการพระราชพิธีใหญ่อย่างหนึ่งอย่างใด ก็พระราชทาน
เปนครัง้ เปนคราว น้อยบ้างมากบ้าง แล้วแต่จะโปรดเกล้าฯ ให้เปนทีร่ ะฤกไว้ในกาลเวลานัน้ คราวนัน้
มาตรา ๗ เข็มทีจ่ าฤกอักษรว่า ราชการในพระองค์นนั้ ไว้สำ� หรับพระราชทานเพิม่ ให้ผหู้ นึง่
ผู้ใดที่ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณในพระองค์ แลรัชทายาท ฤาผู้ซึ่งจะสืบอายติกกะราช
สันตติวงษ แลราชตระกูล โดยความจงรักษภักดีที่จะให้เปนคุณเปนประโยชน เปนพระเกียรติยศ
ในพระองค์ แลราชตระกูลเปนการปรากฏก็ดี มิปรากฏก็ดี จะทรงพระราชด�ำริหวินิจฉัยด้วย
พระองค์ ผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาเกี่ยวข้องแนะน�ำว่าผู้นั้นผู้นี้ ควรจะได้รับพระราชทานไม่ได้เลยเปบอัน
ขาด ผูท้ จี่ ะได้รบั พระราชทานเข็มอย่างนีจ้ ะให้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาให้ทราบทัว่ กัน แต่ความ
ดีความชอบทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั พระราชทานได้กระท�ำนัน้ จะลงในราชกิจจานุเบกษาฤาไม่ลงนัน้ แล้วแต่จะ
โปรดเกล้าฯ แต่จะให้จดความดีความชอบไว้ในสารบบที่ออฟฟิซหลวงทุกข้อทุกประการ
มาตรา ๘ เข็มทีจ่ าฤกว่า ราชการแผ่นดินนัน้ ไว้สำ� หรับพระราชทานผูท้ มี่ ยี ศยังไม่ควรจะถึง
ทีจ่ ะได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิศริ ยิ ยศ ช้างเผือกแลมงกุฎสยามทัง้ ๕ ชัน้ ทีไ่ ด้รบั ราชการแผ่นดิน
เปนคุณประโยชน์ตอ่ ราชการทีเ่ หนปรากฏทัว่ ๆ กันว่ามีความชอบ ผูเ้ ป็นอธิบดีแลเจ้าของกรมกราบ
บังคมทูลพระกรุณายกความดีความชอบ แลเหตุที่ผู้นั้นได้กระท�ำเปนคุณเปนประโยชนต่อราชการ
ก็จะทรงพระราชด�ำริหวินจิ ฉัยเหนสมควรแล้ว ก็จะทรงพระราชทานให้ตามความชอบมากแลน้อย
มาตรา ๙ เข็มที่จาฤกว่า ศิลปวิทธยานั้น ไว้ส�ำหรับพระราชทานนักปราชราชกระวี นาย
ช่างแลฝีมอื ช่างพิเศศต่างๆ ทีไ่ ด้คดิ อย่างสิง่ ของทีจ่ ะเปนประโยชนทัว่ กัน ครัง้ แรกคราวแรกฤาชักน�ำ
สิ่งของใดๆ เข้ามาท�ำมาสร้างขึ้นในแผ่นดิน เปนผลประโยชนต่อบ้านเมืองแลราชการ ฤาผู้ที่แต่ง
หนังสือต�ำราวิทธยการต่างๆ ที่เปนของเก่าของใหม่ก็ดี ที่เปนคุณต่อแผ่นดิน เปนประโยชนแก่
ราชการเปนผลแก่การค้าขาย ฤาผู้เปนช่างอย่างฝีมือเอก ที่ได้คิดก็ดี ท�ำเองก็ดี ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดผู้หนึ่งท�ำได้เสมอดีกว่าแล้ว ผู้ท�ำคุณประโยชนดังกล่าวมานี้ ก็จะทรงพระราชด�ำริหวินิจฉัย
พระราชทานเข็มชนิดนี้ให้ตามคุณานุรูป
มาตรา ๑๐ เข็มทีจ่ าฤกว่า ความกรุณานัน้ ไว้สำ� หรับพระราชทานแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด ซึง่ มีความ
เมตตากรุณาแก่เพือ่ นชาติมนุษย์อนั เดียวกัน เปนต้นว่าไพร่ฟา้ ข้าแผ่นดินอันเป็นคนก�ำพร้าอะนาถา
ตัง้ โรงรักษาเจ็บไข้ โดยมิได้คดิ เอาประโยชนฤาในเวลาทุพภิขไภยแลนาๆ พิธโรคทีเ่ ปนครัง้ เปนคราว

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

13

ผูน้ นั้ ได้บริจาคทรัพย์เกือ้ กูลตัง้ รักษาด้วยใจกรุณา ฤาเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันมีเหตุอนั ตรายด้วยน�ำ้ ด้วย
ไฟก็ดี แลเหตุไภยอันตรายอื่นๆ ที่ผู้นั้นได้องอาจช่วยด้วยก�ำลังตนเอง ให้ผู้ต้องอันตรายได้ความ
ศุขพ้นไภยด้วยก�ำลังตน เปนต้นว่าผู้ที่ตกน�้ำในน�้ำเชี่ยวน�้ำฦก ซึ่งว่ายน�้ำไม่เปนไม่มีก�ำลังสามารถ
จะเอาตัวรอดได้ ผูใ้ ดได้พบได้เหนได้ลงช่วยด้วยความกรุณาอันองอาจ ถ้าพลาดพลัง้ ไปตัวจะเปนอัน
ตรายถึงแก่ชีวิตร ได้กระท�ำการนั้นส�ำเร็จได้ก็ดี ฤาการใดๆ ที่ตนได้ท�ำโดยองอาจกรุณาจิตรแน่แท้
ซึ่งเหนปรากฏมากด้วยกันว่า มีความเมตตากรุณาโดยเที่ยงแท้ ก็จะทรงพระราชด�ำริหวินิจฉัย
พระราชทานเข็มชะนิดนี้ให้ตามสมควร ที่มีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษยด้วยกัน
มาตรา ๑๑ เข็มทีจ่ าฤกว่า กล้าหาญนัน้ ไว้สำ� หรับพระราชทานออฟฟิซเซอร์นายทหารผูใ้ หญ่
ผู้น้อยทั้งบกทั้งเรือ แลข้าราชการที่เข้ากองทับกับทหารไปรเวต ลูกเรือ กระลาสีในเรือรบหลวง
แลขุนหมืน่ กรมการไพร่หลวงไพร่สม ทีเ่ ข้ากองทับรับราชการต่อสูฆ้ า่ ศึกศัตรู ได้กระท�ำการแขงแรง
ส�ำแดงความกล้าหาญ เปนการปรากฏต่อสูฆ้ า่ ศึกศัตรูโดยความภักดี ป้องกันรักษาบ้านเมืองเปนที่
เกิดของตน จึงจะพระราชทานเข็มที่จาฤกว่ากล้าหาญ ให้ตามเหตุการที่ก�ำหนดต่อลงไปดังนี้
ข้อ ๑ ถ้ากองทัพบกทัพเรือก็ดี ได้กระท�ำการรบต่อสู้ข้าศึกศัตรูโดยความกล้าหาญต่อหน้า
แม่ทับนายกองก็ดี ก็ให้แม่ทับนายกองจดชื่อออฟฟิซเซอร์แลทหารแลความกล้าหาญที่ได้กระท�ำ
นัน้ มีใบบอกให้นำ� กราบบังคมทูลพระกรุณาโดยเร็ว ทรงทราบความแล้วจะทรงพระราชด�ำริหเหน
สมควร ก็จะพระราชทานเหรียญดุษดีมาลาแลเขมไปให้แม่ทบั นายกองผูบ้ งั คับการ พระราชทานผู้
มีความชอบ ประดับตัวในทีป่ ระชุมทหาร แลอ่านค�ำประกาศทีผ่ มู้ คี วามชอบได้กระท�ำส�ำแดงความ
กล้าหาญให้ทราบทั่วกัน แลให้แม่ทับนายกองจดชื่อแลความดีความชอบไว้ในสมุดส�ำหรับกองทับ
แล้วให้คดั ส�ำเนาส่งมายังออฟฟิซหลวง เจ้าพนักงานจะได้คดั ลงสมุดส�ำหรับเหรียญดุษดีมาลา แล้ว
ส่งส�ำเนาไปลงในราชกิจจานุเบกษาเสมอทุกคราวพระราชทานไป
ข้อ ๒ ถ้าผู้ที่ได้ท�ำการส�ำแดงความที่ได้กล้าหาญมิได้อยู่ในที่ต่อหน้าแม่ทับผู้บังคับการ
ดังกล่าวมาแล้ว ผู้ที่สำ� แดงความกล้าหาญอยากจะได้รับพระราชทานเกียรติยศอันนี้แล้ว ก็ให้แจ้ง
ความตามที่ตนได้กระท�ำทดลองทุกอย่าง ให้เป็นที่เชื่อ ยินดีแก่กัปตันนายกองนายร้อยที่ตนอยู่ใน
บังคับ ให้จดหมายแจ้งความไปยังผู้บังคับกองทับตามเหตุการซึ่งทหารนายกองของตนได้ส�ำแดง
ความกล้าหาญ แม่ทบั นายกองพิจารณาเหนสมควรแล้วก็ให้มใี บบอกขอมายังเสนาบดีตามกรมขึน้
น�ำกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงพระราชด�ำริหเหนชอบแล้วก็จะพระราชทานให้ แล้วให้แม่ทับ
นายกองประพฤติ์การตามบังคับไว้ในข้อ ๑
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ข้อ ๓ ถ้าทหารบกก็ดี เรือก็ดี เปนหมู่กันไม่เกินกว่า ๕๐ คน ฤากองทับกองใดกองหนึ่งที่
เรียกตามภาษาอังกฤษว่า กอมปนีตรุบสควด ดรอนแบตตเลียนรยิเมนต์บริเคด(๑) หนึใด่ง ก็ดี ได้
ส�ำแดงความกล้าหาญด้วยกันทั้งหมู่ทั้งกอง ยากที่จะเลือกผู้กล้าหาญองอาจได้แล้ว ก็ให้แม่ทับ
นายกองที่บังคับหมู่กองนั้น บังคับให้ออฟฟิซเซอร์เลือกกันตามออฟฟิซเซอร์นายหนึ่ง นอนกอม
มิชนั ออฟพิชเซอร์เลือกในพวกกันเอง ๒ นาย ไพร่ทหารเลวเลือกในพวกกันเอง ๔ นาย ทีค่ วรจะ
ได้รับเหรียญประดับความชอบนี้ เมื่ออฟฟิชเซอร์แลทหารเลือกได้ผู้ที่ควรจะได้รับเหรียญเครื่อง
ประดับแล้ว ให้จดชื่อมอบให้แก่แม่ทับนายกองๆ มีใบบอกส่งมายังผู้บังคับการใหญ่ฝ่ายทหาร ฤา
ตามกรมขึน้ ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทแล้ว ทรงพระราชด�ำริหเหน
สมควรแล้วจะพระราชทานให้
ข้อ ๔ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้ส�ำแดงความกล้าหาญเปนการที่นอกจากก�ำหนดไว้ตามบังคับทั้ง ๓
ข้อ แต่การนัน้ เป็นเหตุปรากฏทีส่ มควรซึง่ จะได้เหรียญเครือ่ งประดับนีก้ ใ็ ห้อรรคมหาเสนาบดีกราบ
บังคมทูลพระกรุณา ทรงพระราชด�ำริหวินิจฉัยเหนชอบแล้วก็จะพระราชทานให้ตามชอบตามควร
แต่การที่เกิดดังนี้ ผู้ที่จะได้รับรางวัลนั้นต้องทดลองชี้แจงส�ำแดงความให้ปรากฏว่าได้กระท�ำความ
กล้าหาญจริงแท้ตามความขอ
ข้อ ๕ ถ้าผูท้ ไี่ ด้เหรียญเครือ่ งประดับนี้ มิใช่ออฟฟิชเซอร์ทมี่ ตี ราตัง้ แลข้าราชการซึง่ มีสญ
ั ญา
บัตรแล้ว เปนแต่นอนกอมมิชันออฟฟิชเซอร์ แลทหารไปรเวต กรมการขุนหมื่นไพร่หลวงไพร่สม
ก็จะพระราชทานเบี้ยหวัดให้เปนเบี้ยเลี้ยง ให้ปีละ ๑๒ ต�ำลึงจนตลอดอายุ ถ้าได้ความชอบโดย
ความกล้าหาญอีก ได้รับพระราชทานเขมเติมตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔ ก็จะพระราชทานเบี้ย
หวัดเปนเบี้ยเลี้ยงเพิ่มให้อีกหกต�ำลึง ทุกๆ คราวความชอบที่ได้รับพระราชทานเขมเพิ่มเติม
ข้อ ๖ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้ส�ำแดงความกล้าหาญ ซึ่งจะได้รับพระราชทานเหรียญเครื่องประดับ
นีแ้ ล้ว มุลนายผูบ้ งั คับการปิดบังความชอบเสีย หาเสนอให้ไม่นนั้ ก็ให้ผนู้ นั้ ท�ำฎีกาทูลเกล้าฯ ถวาย
จะโปรดเกล้าฯ ให้มีตระลาการสืบพิจารณาให้ได้ความจริง ทรงพระราชด�ำริหวินิจฉัยเหนสมควร
แล้ว ก็จะพระราชทานให้ต่อพระหัตถ์
มาตรา ๑๒ ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญเครื่องประดับนี้ ให้คงได้ประดับแต่งตามที่ได้รับ
พระราชทาน ห้ามมิให้ท�ำเขมติดเอาเองตามชอบใจ นอกจากพระราชทานเปนอันขาด ถ้าผู้ใดท�ำ
(๑) Company Troop Squadron Battalion Regiment Brigage
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เขมที่จาฤกคุณพิเศศทั้ง ๕ ชนิด ที่ตัวมิได้รับพระราชทาน ปลอมใช้ก็จะให้ปรับไหมเปนข้อเลมิด
เปนรางวัลแก่โจทยชั่งหนึ่ง แลลงในพระราชกิจจานุเบกษาว่า ผู้นั้นท�ำเขมปลอมใช้ ให้ปรากฏทั่ว
กัน แลห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิได้พระราชทานท�ำดวงเหรียญเทียมปลอมแต่งประดับเปนอันขาด
ทีเดียว ถ้าผูใ้ ดมิฟงั ท�ำดวงเหรียญเทียมแต่งประดับปลอมใช้ จับได้จะให้มโี ทษจงหนักเสมอปลอม
ตราต�ำแหน่ง
มาตรา ๑๓ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งได้รับเหรียญเครื่องประดับนี้ไปแล้ว มิได้ประพฤติตนให้สม
สมควรแก่เกียรติยศนี้ มีความผิดประพฤติการเปนขบถ แลขลาดในการสงครามเปนผูร้ า้ ยปล้นสดม
ซึ่งเปนมหันตโทษ แลไม่ประพฤติอยู่ในที่ชอบแล้วก็จะโปรดเกล้าฯ ให้ถอดผู้กระท�ำผิดนั้นเสียจาก
พวกทีไ่ ด้รบั เกียรติยศอันนี้ โดยออกประกาศเซนพระราชหัตถ์เลขาเปนส�ำคัญ เจ้าพนักงานจะเรียก
ดวงเหรียญคืน แลลบชือ่ เสียจากบาญชีสารบบส�ำหรับแผ่นดิน และเบีย้ หวัดซึเ่ ปนเบีย้ เลีย้ ง ซึง่ จะ
พระราชทานตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๕ มาตรา ๑๑ ก็จะยกเสีย ตั้งแต่วันทีอ่ อกประกาศที่ถอดเสีย
นัน้ กลับประพฤติความดีตอ่ ไป ทรงพระราชด�ำริหเหนสมควรแล้ว ก็จะพระราชทานเหรียญประดับ
คืนให้ใหม่ แลให้ได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้ตามเดิมทุกประการ
มาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติซึ่งตั้งมานี้ ทุกๆ มาตราส�ำหรับเหรียญเครื่องประดับ ส�ำหรับ
ความชอบนี้ ให้รกั ษาไว้โดยกวดขันอย่าให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดละเลยได้เปนอันขาด ยกไว้แต่พระบาทสมเดจ
พระเจ้าอยูห่ วั แลรัชชะทายาท ฤาผูซ้ งึ่ จะสืบอายติกราชสันตติวงษต่อไป จึง่ จะมีอำ� นาจทีจ่ ะแก้ไข
ฤาเลิกถอนฤาเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดในพระราชบัญญัตินี้ได้ แลถ้าจะมีข้อความที่ไม่เข้าใจสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดก็ดี พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงอธิบายชี้แจงโดยประกาศเซนพระราชหัตถ์เลขา
ประทับตราพระราชลัญจกรเปนส�ำคัญ ข้อแก้ไขอธิบายเหล่านี้ ต้องนับเข้าเปนส่วนพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย ตั้งพระราชบัญญัติประกาศไว้ ณ วันศุกร เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค�่ำ  ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช
๑๒๔๔ เปนปีที่ ๑๕ ฤาวันที่ ๕๒๙๔ ในรัชกาลปัตยุบันนี้. (๑)
ผู้รับพระบรมราชโองการ
ชื่อ
(ประชุมกฎหมายประจ�ำศก เล่ม ๑๐ จ.ศ. ๑๒๔๔ หน้า ๑๐๖–๑๑๘)
(๑) วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๕
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญวชิรมาลา
แทนเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์
ครัน้ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ใน ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) ทรง
พระราชด�ำริวา่ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์ซงึ่ สร้างขึน้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นการเฉพาะในรัชกาลนั้น ถ้าจะพระราชทานในรัชกาลของพระองค์
จะเป็นการขัดอยู่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างดวงตราส�ำหรับพระราชทานเป็นบ�ำเหน็จความชอบใน
พระองค์ขึ้นใหม่ เรียกว่า ตราวชิรมาลา และโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ด้วยดังนี้

พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา
รัตนโกสินทรศก ๑๓๐
(พ.ศ. ๒๔๕๔) (๑)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามทั้งฝ่ายเหนือ
ฝ่ายใต้ แลดินแดนทั้งหลายที่ใกล้เคียง คือ ลาวเฉียง ลาวกาว มลายู เกรี่ยง และอื่นๆ
มีพระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
ทรงพระราชด�ำริหว์ า่ เหรียญดุษฎีมาลา ซึง่ สมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสถาปนาขึน้ ไว้ตามพระราชบัญญัติ ลง
วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค�่ำ  ปีมเมีย จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๔๔ ตรงกับรัตนโกสินทรศก ๑๐๑
นั้น (๑) ตัวเหรียญมีพระบรมรูปแลพระบรมนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๑) พิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา
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แลมีเข็มส�ำหรับพระราชทานประกอบกับตัวเหรียญ มีอักษรจาฤกที่กลางเข็มเปน ๕ ชนิดคือ
ราชการในพระองค์ ชนิด ๑ ราชการแผ่นดิน ชนิด ๑ ศิลปวิทยา ชนิด ๑ ความกรุณา ชนิด ๑
ความกล้าหาญ ชนิด ๑ ส�ำหรับพระราชทานเปนที่หมายแห่งคุณพิเศษของผู้ที่ควรจะได้รับ
พระราชทานนัน้ ตัวเหรียญแลเข็มชนิดอืน่ นอกจากราชการในพระองค์ ควรจะคงเปนเหรียญเครือ่ ง
อิศริยาภรณ์สำ� หรับแผ่นดินต่อไป เพือ่ เปนเครือ่ งเชิดชูพระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวง ซึ่งเปนผู้ทรงสถาปนาเหรียญแลเข็มนั้นขึ้นแต่เดิมมา
แต่ผู้ที่มีความดีความชอบเฉภาะพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัตยุบันนี้
จะพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ก็เปนการขัดอยูเ่ พราะต่างพระองค์กนั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตราราชการในพระองค์
ขึ้นอีกอย่าง ๑ พระราชทานนามว่า ตราวชิรมาลา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติตราวชิรมาลา รัตนโกสินทรศก (๒)
แลให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ลงประกาศนี้เปนต้นไป
มาตรา ๒ ตราวชิรมาลานั้น ให้มีรูปพรรณแลเครื่องหมายดังนี้ คือเปนรูปวชิราวุธ คมเงิน
ด้ามทอง กลางด้ามลงยาราชาวดีสขี าบ มีรศั มีเปนทองโปร่ง รอบขอบเปนรูปประทุมลงยาราชาวดี
ขอบในสีขาบ กลีบสีขาว กนกรอบนอกสีชมภู ข้างบนเปนเข็มทองค�ำจาฤกอักษรว่า ราชการ
ในพระองค์ ห้อยแพรแถบริว้ เหลืองกับด�ำให้ประดับแนบเสือ้ ทีอ่ กข้างซ้าย เหมือนอย่างเครือ่ งราช
อิศริยาภรณ์แลเหรียญเครื่องประดับทั้งปวง
มาตรา ๓ ตราวชิรมาลานี้ ส�ำหรับพระราชทานผู้ที่ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณใน
พระองค์ แลรัชทายาท แลราชตระกูล โดยความจงรักภักดีทจี่ ะให้เปนคุณเปนประโยชน์ เปนพระ
เกียรติยศในพระองค์ แลราชตระกูล เปนการปรากฎก็ดี มิปรากฎก็ดี จะทรงพระราชด�ำริหว์ นิ จิ ฉัย
ด้วยพระองค์ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดจะมาเกีย่ วข้องแนะน�ำว่า ผูน้ นั้ ผูน้ คี้ วรจะได้รบั พระราชทานไม่ได้เลยเปนอัน

(๑) พ.ศ. ๒๔๒๕
(๒) พ.ศ. ๒๔๕๔
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ขาด ผู้ที่ได้รับพระราชทานตราอย่างนี้ จะได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาให้ทราบทั่วกัน
มาตรา ๔ ผู้ที่ได้รับพระราชทานตรานี้แล้ว แม้มีความผิดต้องรับพระราชอาญาสถานใดๆ
ก็ดี ต้องคืนตรานี้ เว้นเสียแต่จะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาเปนพิเศษ จึงจะประดับต่อไป
ได้
มาตรา ๕ ให้กรมราชเลขานุการเปนเจ้าน่าที่ตราวชิรมาลา ให้เปนไปถูกต้องตามพระราช
บัญญัติ
๒
พระราชบัญญัติตราไว้แต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ เปนวันที่ ๑๙๙ ใน
รัชกาลปัตยุบันนี้.
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๘ น่า ๗๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๑๓๐)

การแก้ไขพระราชบัญญัติ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
อย่างไรก็ดี เข็มต่างๆ ทั้ง ๕ ที่พระราชทานประกอบเหรียญดุษฎีมาลานี้ ต่อมาภายหลัง
มีเหรียญอื่นพระราชทานแทน จึงเลิกไป คงเหลือแต่เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เพียงอย่าง
เดียว
พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พ.ศ. ๒๔๒๕ นั้น ได้ใช้มาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ออกใช้แทน จึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม และก�ำหนดลักษณะตลอดจน
วิธีการเสียใหม่ ดังปรากฏรายละเอียดในพระราชบัญญัติต่อไปนี้
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พระราชบัญญัติ
เหรียญดุษฎีมาลา
พุทธศักราช ๒๔๘๔
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสสริยาภรณ์
ส�ำหรับความดีความชอบ เหรียญดุษฎีมาลา
จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช
๒๔๘๔”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ส�ำหรับความดีความชอบ
เหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ๑๒๔๔ และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอืน่ ๆ ในส่วน
ที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔ เหรียญนี้ส�ำหรับพระราชทานผู้ทรงคุณวุฑฒิในทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้
ประจักษ์เป็นพิเศษ ตามที่ทรงพระราชด�ำริเห็นสมควร
มาตรา ๕ เหรียญนี้มีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปไข่ กาไหล่ทอง ด้านหน้ามีพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องล่างมีใบชยพฤกษ์ไขว้ ด้านหลังมีรูปพระไทย
เทวาธิราช ทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่ห์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพวงมาลัยจะสวมที่ตรงจารึกนามผู้ได้
รับ มีเลข ๑๒๔๔ (๑) ห่วงเหรียญเป็นรูปพระขรรค์ชยั ศรี กับธารพระกรเทวรูปไขว้รองรับแผ่นโลหะ
จารึกอักษรว่า “ทรงยินดี” ห้อยกับแพรแถบกว้าง ๓ เซ็นติเมตร ริว้ แดงริว้ ขาวส�ำหรับฝ่ายทหาร
และต�ำรวจ ริ้วขาวริ้วชมพูส�ำหรับฝ่ายพลเรือน ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย กับมีเข็มปลายเป็นช่อ
ปทุมทั้ง ๒ ข้าง จารึกอักษรว่า “ศิลปวิทยา” กลัดที่แพรแถบเหนือเหรียญ ส�ำหรับพระราชทาน
สตรีใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
มาตรา ๖ การพระราชทานเหรียญนี้ พระราชทานให้เปนกรรมสิทธิ์ เมือ่ ผูไ้ ด้รบั พระราชทาน
วายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก แต่ถ้าผู้ได้รับพระราชทานก็ดี ทายาทโดยธรรม
ก็ดี ประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืนได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ ภายในก�ำหนด
สามสิบวัน จะต้องใช้ราคาเหรียญนั้น
มาตรา ๗ บรรดาผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาและเข็มอยู่แล้วในวันใช้พระราช
บัญญัตินี้ มีสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ.
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้.
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๘ ภาค ๒ พ.ศ. ๒๔๘๔ หน้า ๑๕๘๒–๑๕๘๕)
(๑) จุลศักราช ๑๒๔๔ อันเป็นปีแรกทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างเหรียญดุษฎีมาลา ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๕
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ครั้งถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลาใหม่ ตามพระ
ราชบัญญัตินี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา ซึ่งได้ใช้ศิลปวิทยานั้นเป็นคุณประโยชน์แก่
บ้านเมืองถึงขนาด อาจจะได้รับพระราชทานเงินพิเศษประจ�ำเดือนไปตลอดชีวิต เว้นไว้แต่จะถูก
ตัดเมื่อประพฤติตนไม่เหมาะสม ดังความละเอียดในพระราชบัญญัติต่อไปนี้

พระราชบัญญัติ
เหรียนดุสดีมาลา (ฉบับที่ ๒)
พุทธสักราช ๒๔๘๕ (๑)
ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานนัทมหิดล
คณะผู้ส�ำเหร็ดราชการแทนพระองค์
(ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๐
และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๔)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ นะ วันที่ ๖ ตุลาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕
เปนปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยทีส่ ภาผูแ้ ทนราสดรลงมติวา่ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ หรียนดุสดีมาลา พุทธ
สักราช ๒๔๘๔
จึงมีพระราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของสภาผู้แทน
ราสดร ดังต่อไปนี้

(๑) พิมพ์ตามราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ไี้ ห้เรียกว่า “พระราชบัญญัตเิ หรียนดุสดีมาลา (ฉบับที่ ๒) พุทธ
สักราช ๒๔๘๕”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป
มาตรา ๓ ไห้ยกเลิกความไนมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเหรียนดุสดีมาลา พุทธสักราช
๒๔๘๔ และไห้ไช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ เหรียนนี้ส�ำหรับพระราชทานผู้ซงคุณวุทธิไนทางสิลปวิทยา อันได้สแดงไห้ประจักส์
เปนพิเสสแล้ว ตามทีซ่ งพระราชด�ำหริเห็นสมควน และถ้าผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานเหรียนนีไ้ ด้ไช้สลิ ป
วิทยาเปนคุณประโยชน์ไห้แก่ชาติบ้านเมืองได้ผลถึงขนาด ผู้นั้นอาดได้รับพระราชทานเงินพิเสส
ประจ�ำเดือน ซึง่ ชาติไห้เปนการตอบแทนเงินพิเสสนีจ้ ะได้ก�ำหนดเปนกรนีๆ คิดเปนเงินปี รายหนึง่
ปีหนึง่ หย่างสูงส�ำหรับผูต้ น้ คิดชัย้ เยีย่ มไม่เกิน ๔,๘๐๐ บาท นอกจากนัน้ ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทและ
จะจ่ายไห้ตลอดชีวติ ของผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทาน เว้นแต่ผนู้ นั้ ประพรึตตนไม่สมเกียรติ หรือไม่อยูพ่ าย
ไต้ระเบียบและวินัยซึ่งก�ำหนดไว้ ก็อาดถูกตัดเงินพิเสสดังกล่าวนี้ได้”
มาตรา ๔ ไห้นายกรัถมนตรีรักสาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัถมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๗ หน้า ๑๘๗๕ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๕)
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ระเบียบวิธีการคัดเลือก
ผู้ที่จะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
วิธกี ารขอรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลานัน้ ชัน้ เดิมแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จะทรงพระราชวินิจฉัยอย่างเดียว แต่บางครั้งผู้รับพระราชทานนั้นได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานเองก็มี หรือผูบ้ งั คับบัญชา เจ้ากระทรวงกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้กม็ ี ถ้าทรง
เห็นสมควรก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ (๑) ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีเจ้า
กระทรวงกราบบังคมทูลเสนอความชอบ แจ้วจึงทรงพระราชวินจิ ฉัย ครัน้ เมือ่ มีขา้ ราชการมากขึน้
ก็ยากแก่เจ้ากระทรวงจะวินิจฉัยและกราบบังคมทูลเสนอนามผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาทั่วถ้วน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งระเบียบการเลือกสรรค์
ข้าราชการ ผู้สมควรรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ ดั่ง
ต่อไปนี้

ประกาศแจ้งความกรมราชเลขาธิการ
(ฉะบับที่ ๓/๒๔๗๑)
เรื่องระเบียบเลือกสรรค์ข้าราชการซึ่งสมควรจะรับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
มหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แจ้งความแก่เจ้ากระทรวงทะบวงการทั้งปวง
ด้วยตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งราชอิสสริยยศส�ำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ซึง่
(๑) มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
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ตั้งขึ้นในรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๒๕) ส่วนเข็มศิลปวิทยานั้น ว่าส�ำหรับพระราชทานข้าราชการ
ทุกชั้นบรรดาศักดิ์ ซึ่งทรงคุณวิเศษในทางศิลปวิทยา ส่วนระเบียบการเลือกสรรค์ตัวบุคคลซึ่งจะ
พระราชทานนัน้ ชัน้ เดิมแล้วแต่จะทรงพระราชวินจิ ฉัยอย่างเดียว ครัน้ ต่อมาได้โปรดฯ ให้เสนาบดี
เจ้ากระทรวงกราบบังคมทูลฯ เสนอความชอบ แล้วจึงทรงพระราชวินิจฉัย ในสมัยเมื่อยังมี
ข้าราชการ ผูค้ วรรับพระราชทานน้อยตัวก็เป็นการสดวก แต่เมือ่ การร�ำ่ เรียนรอบรูเ้ จริญยิง่ ขึน้ และ
ข้าราชการในกระทรวงทะบวงการต่างๆ มากขึน้ ก็เป็นเหตุให้ยากแก่เจ้ากระทรวงทีจ่ ะวินจิ ฉัยและ
กราบบังคมทูลฯ เสนอนามผูจ้ ะสมควรได้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้ถว้ น
ทั่วและสม�่ำเสมอกันได้ทุกกระทรวงทะบวงการ เพื่อจะแก้ขัดข้องเหล่านี้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งระเบียบการกราบบังคมทูลฯ เสนอนามผู้สมควรรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ไว้ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ซึ่งสมควรจะรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยานั้น ต้องเป็นข้า
ราชการผู้ทรงคุณวิเศษอันได้สำ� แดงให้ประจักษ์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง ดั่งต่อไปนี้คือ
(ก) เป็นผู้ต้นคิดชั้นเยี่ยมในศิลปหรือวิทยา
(ข) เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นเยี่ยมในศิลปหรือวิทยา
ข้าราชการผู้ทรงคุณวิเศษ และได้ส�ำแดงให้ประจักษ์แล้วดั่งกล่าวมา อาจรับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ได้โดยวิธีเลือกสรรค์ดั่งจะกล่าวต่อไปข้างหน้า
ข้อ ๒ คุณวิเศษของผู้ต้นคิดนั้น คือได้คิดแบบหรือวิธีอันใดให้เป็นประโยชน์ขึ้นใหม่ใน
ศิลปวิทยา หรือคิดแก้ไขแบบหรือวิธีมีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

ข้อ ๓ คุณวิเศษของผู้เชี่ยวชาญในศิลปหรือวิทยานั้น คือ
(ก) ความสามารถแต่งหนังสือดีถงึ ขนาด มีปริมาณพอให้เห็นได้วา่ ทรงความสามารถ
จริง และหนังสือนั้นได้พิมพ์โฆษณาแล้ว ถ้าเป็นหนังสือซึ่งแปลมาจากภาษาอื่น
หนังสือซึ่งน�ำมาแปลต้องเป็นหนังสืออันนิยมกันว่าเป็นแบบแผนดี หรือ
(ข) ความสามารถแสดงฝีมอื มีวตั ถุและปริมาณให้เห็นได้วา่ ทรงความสามารถจริง หรือ
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(ค) ความสามารถขับร�ำท�ำเพลงดีถงึ ขนาด ปรากฏเกียรติกว้างขวางเป็นทีน่ ยิ มทัว่ ไป
ข้อ ๔ ข้าราชการผูท้ รงคุณวิเศษอย่างใดดัง่ กล่าวมา มีสงั กัดอยูใ่ นกระทรวงใด ซึง่ ใช้คณ
ุ วิเศษ
อย่างนั้นในราชการกระทรวงนั้นไซร้ เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าได้สำ� แดงคุณวิเศษถึงขนาด สมควร
จะได้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ก็ให้ทำ� รายงานอธิบายความชอบเสนอต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ สูงขึน้ ไปตามระเบียบในกระทรวง จนถึงเสนาบดีเจ้ากระทรวง ถ้าเสนาบดีเห็นว่า
การทีเ่ สนอความชอบนัน้ สมควรพิจารณา ก็ให้ตงั้ กรรมการขึน้ หรือถ้ามีกรรมการประจ�ำอยูแ่ ล้วก็
ให้ส่งรายงานเรื่องนั้นไปยังกรรมการให้พิจารณาว่า ผู้ซึ่งได้รับเลือกสรรค์นั้นได้ส�ำแดงคุณวิเศษถึง
ขนาด สมควรจะรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ได้หรือยัง เมื่อกรรมการ
พิจารณาแล้ว ให้ทำ� รายงานขึน้ ชีแ้ จงความเห็นต่อเสนาบดี ถ้ากรรมการเห็นว่ายังไม่สมควรก็ให้เป็น
อันตกไป ถ้ากรรมการเห็นว่าสมควรและเสนาบดีเห็นชอบ ก็เป็นเสร็จการเลือกสรรค์ในกระทรวง
ข้อ ๕ การที่จะก�ำหนดความสามารถในศิลปหรือวิทยาประเภทใด จะรับเป็นหลักในการ
เลือกสรรค์ของกระทรวงใดก็ดี วิธีตั้งกรรมการก็ดี และวิธีพิจารณาก็ดี ให้เสนาบดีก�ำหนดใน
กระทรวงของตน และให้แจ้งก�ำหนดซึ่งได้ตั้งขึ้นนั้นให้ราชบัณฑิตยสภาทราบด้วย
ข้อ ๖ เมือ่ เสร็จการเลือกสรรค์ในกระทรวงเห็นว่าสมควรแล้ว ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงแจ้ง
ความและส่งรายงานไปยังราชบัณฑิตยสภาให้พิจารณาอีกชั้นหนึ่ง ว่าวิธีการเลือกสรรค์และคุณ
วิเศษของผู้ที่ได้รับเลือกนั้น เข้าระเบียบเทียบทันกับกระทรวงอื่นหรือยัง ถ้าราชบัณฑิตยสภา
พิจารณาเห็น่า ยังบกพร่องไม่ถึงขนาดซึ่งสมควรจะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม
ศิลปวิทยา ก็คดั ค้านได้ ถ้าราชบัณฑิยสภาพิจารณาเห็นชอบก็ให้อนุมตั ไิ ปยังเสนาบดีกระทรวง เป็น
อันเสร็จ กระบวนการเลือกสรรค์ เสนาบดีเจ้ากระทรวงน�ำความกราบบังคมทูลฯ เสนอความชอบ
ผู้ทรงคุณวิเศษนั้นได้
ศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๑
เจ้าพระยามหิธร
ราชเลขาธิการ
(ประชุมกฎหมายประจ�ำศก เล่ม ๓ หน้า ๓๐๖–๓๐๙)
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เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ศาตราจารย์ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา
(ข้อมูลจาก หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ฉบับส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

ส�ำหรับบุรุษ

เ

ส�ำหรับสตรี

หรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ใช้อกั ษรย่อว่า ร.ด.ม. (ศ) สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๕
โดยได้ตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส�ำหรับความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ปี
มะเมีย จัตวาศก ศักราช ๑๒๔๔ (พ.ศ. ๒๔๒๕) ขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก�ำหนดให้มีเข็ม
พระราชทานประกอบกับเหรียญเป็น ๕ ชนิด  คือ ๑. เข็มราชการในพระองค์ ๒. เข็ม
ราชการแผ่นดิน ๓. เข็มศิลปวิทยา ๔. เข็มความกรุณา ๕. เข็มกล้าหาญ ส�ำหรับใช้กลัด
ติดกับแพรแถบ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงคุณพิเศษแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญนี้   ต่อมา
เนื่องจากได้มีเหรียญพระราชทานแทน เหรียญฯ และเข็มราชการในพระองค์ เหรียญฯ และเข็ม
ราชการแผ่นดิน เหรียญฯ และเข็มความกรุณา เหรียญฯ และเข็มกล้าหาญ เหรียญฯ และเข็ม
ทั้ง ๔ ชนิดนี้จึงเลิกไป คงเหลือแต่เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาอย่างเดียว  
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และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเหรียญ
ดุษฎีมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ ยกเลิกพระ
ราชบัญญัติเดิมปี ๒๔๒๕ เสีย และได้ก�ำหนด
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ขึน้ ใหม่โดย
เฉพาะส�ำหรับพระราชทานแก่ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ทางศิลปวิทยา อันได้แสดงให้เห็นประจักษ์เป็น
พิเศษแล้ว ซึง่ จะได้พระราชทานตามทีท่ รงพระ
ราชด�ำริเห็นสมควร หากผู้รับพระราชทานท�ำ
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติถงึ ขนาด ก็อาจได้
รับพระราชทานเงินพิเศษตลอดชีพด้วย
การพระราชทาน จะพระราชทานให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ผู้รับ แต่ถ้าผู้รับหรือทายาทโดย
ธรรมของผู้รับกระท�ำความผิดอย่างร้ายแรง
หรือประพฤติตนไม่สมเกียรติ อาจทรงเรียกคืน
ได้ ถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใดๆ จะต้องใช้
ราคาเหรียญนีแ้ ก่ทางราชการตามราคาทีก่ ำ� หนด
เหรียญนีไ้ ม่มปี ระกาศนียบัตรเพราะได้จารึกชือ่
ผู้รับพระราชทานไว้ด้านหลังของเหรียญแล้ว
เหรียญมีรูปลักษณะดังนี้ เป็นเหรียญ
เงินรูปไข่ กระไหล่ทอง ด้านหน้ามีพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เบื้องล่างมีใบชัยพฤกษ์ไขว้ ด้านหลังมีรูปพระ
สยามเทวาธิราชทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่
พระหัตถ์ซา้ ยทรงพวงมาลาจะสวมทีต่ รงจารึก
นามผูร้ บั มีเลข ๑๒๔๔ ซึง่ เป็นปีสร้างเหรียญ
ที่ห่วงเหรียญเป็นรูปพระขรรค์ชัยศรีกับธาร
พระกรไขว้รอบรับแผ่นโลหะ จารึกอักษรว่า
“ทรงยินดี” ห้อยกับแพรแถบ กว้าง ๓ ซม.
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ริ้วแดงริ้วขาวส�ำหรับพระราชทานทหารหรือ
ต�ำรวจ ริว้ ขาวริว้ ชมพูสำ� หรับพระราชทานฝ่าย
พลเรือน กับมีเข็มปลายเป็นช่อปทุมทัง้ สองข้าง
จารึกอักษรว่า “ศิลปวิทยา” กลัดทีแ่ พรแถบ
เหนื อ เหรี ย ญ ส� ำ หรั บ ประดั บ ที่ ห น้ า อกเสื้ อ
เบื้องซ้ายส�ำหรับพระราชทานสตรี ใช้ห้อยกับ
แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ได้
พระราชทานแก่ผู้ได้รับในสาขาต่าง ๆ เช่น
แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมและศิลปะ นิติศาสตร์ อักษร
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์และการบริหาร
เกษตรศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ ม นุ ษ ยศาสตร์
วรรณศิลป์ การดนตรี วิจิตรศิลป์
เนือ่ งจากผูไ้ ด้รบั พระราชทานในทุกสาขา
ตัง้ แต่เริม่ มีจำ� นวนมาก จึงขอน�ำมาเฉพาะผูไ้ ด้
รับพระราชทานในสาขาแพทยศาสตร์จากทั่ว
ประเทศ และนักวิทยาศาสตร์ทเี่ คยปฏิบตั งิ าน
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น
รายนามผู้รับพระราชทาน ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๔๙๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ และในบางปีไม่มี
แพทย์ได้รับพระราชทาน
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รายพระนาม รายนาม และผลงานโดยสรุป
ของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
แพทย์ทั่วประเทศ และนักวิทยาศาสตร์ที่เคยปฏิบัติงาน
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕–๒๕๕๘

พ.ศ.

ชื่อ – สังกัด

สาขา

ผลงาน

๒๔๙๕ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๔๙๖ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๔๙๗ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๔๙๘ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๔๙๙ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๕๐๒ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๕๐๓ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๕๐๔ นายประสพ รัตนากร (ศิริราช รุ่น ๔๙)
โรงพยาบาลประสาท พญาไท

แพทยศาสตร์ •เชี่ยวชาญด้านโรคประสาท

๒๕๐๗ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๕๐๘ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๕๐๙ ๑. หลวงพิณพากย์พิทยาเภท
แพทยศาสตร์ •มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์
(พิณ เมืองแมน)
เป็นอย่างสูง
   กระทรวงสาธารณสุข
๒. นายเฉลิม บูรณะนนท์ (ศิริราช รุ่น ๓๖) วิทยาศาสตร์ •ทำ�การผลิตเซรุ่มชนิดต่างๆ ออก
   กองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย
จำ�หน่าย
๓. นายสุด แสงวิเชียร (ศิริราช รุ่น ๓๖)
แพทยศาสตร์ •มีความรูค้ วามสามารถทางการแพทย์
   คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
อย่างสูง  
   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.

ชื่อ – สังกัด
๔. นายอวย เกตุสิงห์ (ศิริราช รุ่น ๓๘)
   คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
๕. นายฝน แสงสิงแก้ว (ศิริราช รุ่น ๓๕)
   กระทรวงสาธารณสุข

๒๕๑๐ ๑. นายสมบุญ ผ่องอักษร (ศิริราช รุ่น ๔๑)
   กระทรวงสาธารณสุข
๒. นายเฉลิม พรหมมาศ (ศิริราช รุ่น ๒๒)
   กรมมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
๓. นายอุดม โปษะกฤษณะ (ศิริราช รุ่น ๔๑)
   คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
๔. นายวีกิจ วีรานุวัตติ์ (ศิริราช รุ่น ๕๐)
   คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
๒๕๑๑ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

สาขา
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ผลงาน

แพทยศาสตร์ •มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์
อย่างสูง  
แพทยศาสตร์ •มีความรู้ความสามารถด้านจิตเวช
เป็นเยี่ยม         
แพทยศาสตร์ •เริ่มวางแผนและดำ�เนินงานควบคุม
วัณโรคในประเทศไทย
แพทยศาสตร์ •เป็นผู้ค้นพบวงจรชีวิตของพยาธิตัวจี๊ด
เป็นคนแรกของโลก
แพทยศาสตร์ •มีความสามารถทางศัลยกรรมเป็น
เยี่ยม
แพทยศาสตร์ •มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
โรคทางเดินอาหารเป็นเยี่ยม
-

-

๒๕๑๒ ๑. นายประกอบ ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๔๘)
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   กระทรวงสาธารณสุข
๒. นายโกมล เพ็งศรีทอง (ศิริราช รุ่น ๔๒)
   กระทรวงสาธารณสุข
๓. คุณหญิงศรีประไพ ผ่องอักษร
   กองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย
๔. นายจรัส ยามะรัต (ศิริราช รุ่น ๓๙)
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์ •เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องจุลชีววิทยา
และชีววัตถุ ท�ำการผลิตหนองฝีแห้ง
และวัคซีนป้องกันโรคหลายชนิด   
แพทยศาสตร์ •มีความรู้ความสามารถทางด้าน
การแพทย์เป็นเยี่ยม
แพทยศาสตร์ •ผลิตวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและ
โรคพิษสุนัขบ้า      
แพทยศาสตร์ •มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์
เป็นเยี่ยม       

๒๕๑๔ นายเอิบ ณ บางช้าง
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

แพทยศาสตร์ • ค้นพบต�ำรับน�้ำเลี้ยงเชื้อโรค เพื่อ
แยกเชื้อโรคบิด และเป็นผู้ชำ� นาญ
การปราบปรามโรคบิด

๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช

ไม่ระบุสาขา

๒๕๑๕ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน

-

-
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เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.
ชื่อ – สังกัด
๒๕๑๖ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน
๒๕๑๗ ๑. นายร่มไทร สุวรรณิก (ศิริราช รุ่น ๕๐)
   คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายกษาน จาติกวณิช
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นายชัชวาล โอสถานนท์
   (ศิริราช รุ่น ๓๗)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา
-

ผลงาน
-

แพทยศาสตร์ • ริเริ่มก่อตั้ง Radioisotope Lab
ได้นำ� Radioistope มาตรวจรักษา
ผู้ป่วยเป็นครั้งแรก และค้นคว้าหาวิธี
รักษาผู้เป็นโรคคอหอยพอก
แพทยศาสตร์ • ผ่าตัดหัวใจชนิดปิดและเปิดเป็น
คนแรกและริเริ่มก่อตั้งวิชาศัลยศาสตร์
โรคทรวงอกและหัวใจเป็นครั้งแรก
แพทยศาสตร์ • มีบทบาทสำ�คัญในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาการ
แพทย์และอนามัยในภูมิภาค
ริเริ่มโครงการผลิตผู้ช่วยทางการแพทย์
ทุกสาขา

๒๕๑๘ ไม่มีการพระราชทาน

-

-

๒๕๑๙ ไม่มีการพระราชทาน

-

-

๒๕๒๐ ไม่มีการพระราชทาน
๒๕๒๑ ไม่มีการพระราชทาน

-

-

๒๕๒๒ ไม่มีการพระราชทาน
๒๕๒๓ ๑. นายวิทูร โอสถานนท์ (ศิริราช รุ่น ๕๙) แพทยศาสตร์ •ประดิษฐ์เครื่องมือและวิธีการทำ�หมัน
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
แห้ง
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายสมาน มันตาภรณ์
แพทยศาสตร์ •ศัลยแพทย์คนแรกที่ผ่าตัดปอดและ
   คณะแพทยศาสตร์
หัวใจเป็นผลสำ�เร็จในประเทศไทย
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๔ นายจำ�ลอง หะริณสุต (ศิริราช รุ่น ๔๙)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๕ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน
๒๕๒๖ นายอารี วัลยะเสวี (ศิริราช รุ่น ๕๐)
สถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์ • มีความเชี่ยวชาญทางโรคเขตร้อน
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพยาธิ
-

-

แพทยศาสตร์ •ค้นคว้าเรื่องโรคนิ่วในกระเพาะเบา
และการหารูปแบบการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการของประชาชน

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.

ชื่อ – สังกัด

๒๕๒๗ ๑. คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต
(ศิริราช รุ่น ๔๙)
   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายณัฐ ภมรประวัติ (ศิริราช รุ่น ๕๗)
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นายประเวศ วะสี (ศิริราช รุ่น ๖๐)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๘ นายวิศิษฎ์ สิตปรีชา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขา
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ผลงาน

แพทยศาสตร์ •ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรค
มาลาเรีย
       
แพทยศาสตร์ •ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
พยาธิวิทยาลัยของโรคตับ และ
พยาธิวิทยาด้านอื่นๆ
แพทยศาสตร์ •ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
ในประเทศไทย
แพทยศาสตร์ •ศึกษาวิจัยเรื่องโรคไตที่เกี่ยวข้องกับ
โรคเมืองร้อนชนิดเฉียบพลัน

๒๕๒๙ นายกัมพล ประจวบเหมาะ (ศิริราช รุ่น ๕๖) แพทยศาสตร์ •ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๐ ๑. หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
แพทยศาสตร์ •ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายธีระ รามสูต
แพทยศาสตร์ •พัฒนางานควบคุมโรคเรื้อนใน
   กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
๒๕๓๑ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน

-

๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
มนุษยศาสตร์
ราชกุมารี
๒๕๓๓ ๑. นายประสงค์ ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๕๑) แพทยศาสตร์
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายประเสริฐ ทองเจริญ (ศิริราช รุ่น ๖๓) แพทยศาสตร์
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๔ นายสุพร เกิดสว่าง (ศิริราช รุ่น ๕๗)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

•ทรงมีความรู้ด้านศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง
•ศึกษาวิจัยโรคไข้เลือดออกและวัณโรค
ในเด็ก รวมทั้งหาทางป้องกันและรักษา
โรคเกี่ยวกับเด็ก
•ค้นคว้าวิจัยด้านระบาดวิทยาของ
เชื้อไวรัส

แพทยศาสตร์ •ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัยรุ่น
การวางแผนครอบครัว และการทำ�แท้ง
ในประเทศไทย
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เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.
ชื่อ – สังกัด
๒๕๓๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สาขา
ผลงาน
ไม่ระบุสาขา •ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และมนุษยธรรม

๒๕๓๖ ๑. นางภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
แพทยศาสตร์ •ป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับเลือด
(ศิริราช รุ่น ๖๐)
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   มหาวิทยาลัยมหิดล
       
๒. นางสาคร ธนมิตต์
แพทยศาสตร์ •ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคนิ่วใน
   (ศิริราช รุ่น ๕๙)
กระเพาะปัสสาวะ และการหารูปแบบ
   สถาบันโภชนาการ
การปรับปรุงภาวะโภชนาการของ
   มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาชน
๓. นายอรุณ เผ่าสวัสดิ์
แพทยศาสตร์ •น�ำเครื่องอุลตร้าซาวนด์มาใช้ใน
   (ศิริราช รุ่น ๖๗)
การตรวจโรคระบบทางเดินน�้ำดี และ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ช่องท้อง ศึกษาเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง
   มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเริ่มแรก พัฒนาการตรวจและ
การรักษาโรคตับและทางเดินน�ำ้ ดี
๒๕๓๗ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน

-

-

๒๕๓๘ ๑. นายจอมจักร จันทรสกุล
   (ศิริราช รุ่น ๖๘)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายพันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
   (ศิริราช รุ่น ๖๐)
   กระทรวงสาธารณสุข

แพทยศาสตร์ •ปรับปรุงและพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
ไฟไหม้ น�้ำร้อนลวก  
ปรับปรุงและพัฒนาด้านโภชนบ�ำบัด
        ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
แพทยศาสตร์ •คิดค้นการผ่าตัดปิดรูโหว่ของผนัง
กั้นห้องเวนตริเดลภายในหัวใจ
โดยการผ่าตัดผ่านหลอดเลือดแดง
พัลโมนารีย์   คิดค้นเทคนิคการผ่าตัด
แก้ความพิการของหัวใจแต่กำ� เนิดชนิด
ตัวเขียวโดยการผ่าตัดผ่านหลอดเลือด
พัลโมนารีย์ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน
ผ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียวและผ่าตัด
เปลี่ยนปอดทั้งสองข้าง

๒๕๓๙ นายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
(ศิริราช รุ่น ๗๙)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์ •มีผลงานศึกษาวิจัยพยาธิกำ�เนิดของ
มาลาเรียขึ้นสมองและภาวะแทรกซ้อน
ยารักษาโรคมาลาเรีย งูพิษกัด และ
การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

เกลียวสัมพันธ์
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พ.ศ.

ชื่อ – สังกัด

๒๕๔๐ นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๑ ๑. นายปริญญา สากิยลักษณ์
(ศิริราช รุ่น ๖๗)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา
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ผลงาน

แพทยศาสตร์ •ศึกษางานสำ�คัญเกี่ยวกับระดับ
Enzyme ในเลือดหลังออกกำ�ลังกาย
สาเหตุการตายของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้ม
สมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค
การรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
และริเริ่มวิธีการรักษาแนวใหม่ ได้รับ
การยอมรับในทางวิชาการและบริหาร
ในวงการแพทย์ทางประสาทวิทยา
ริเริ่มให้มีศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้ยัง
ได้ประกอบผลงานด้านสังคมที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน

แพทยศาสตร์ •ศึกษาคิดค้นและปรับปรุงวิธีการผ่าตัด
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และ
ผ่าตัดเปลี่ยนทางเดินเลือดสำ�เร็จเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนั้น
ยังมีผลงานพัฒนาการผ่าตัดหัวใจสาขา
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก มีผลให้
   
อันตรายจากการผ่าตัดลดลงเหลือ
ร้อยละ ๒-๔ ซึ่งอยู่ในระดับทัดเทียม
นานาประเทศ รวมทั้งได้ถ่ายทอด
    
ความรู้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ตลอดมา
๒. นายบุญชอบ พงษ์พาณิชย์
แพทยศาสตร์ •ผลักดันการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการ
(ศิริราช รุ่น ๖๖)
ระบาดของโรคหัวใจเด็กไทย และได้
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาการเกี่ยวกับ
   มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคหัวใจในเด็กเป็นเวลานาน มีผลงาน
ด้านงานศึกษาวิจัยเรื่องไข้เลือดออก
ภาวะแทรกซ้อนของโรคคาวาซากิ
โรคไข้รูมาติกและหัวใจรูมาติก โรคหัวใจ
ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และมี
ผลงานแต่งตำ�ราภาษาไทยที่มีมาตรฐาน   
เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกุมารแพทย์
ที่ชำ�นาญเรื่องโรคหัวใจของเด็ก และ
ได้รับความเชื่อถือจากวงการแพทย์
ในประเทศและต่างประเทศ
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พ.ศ.
ชื่อ – สังกัด
๒๕๔๒ นายมนตรี ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๖๗)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๓ ไม่มีแพทย์ได้รับพระราชทาน
๒๕๔๔ ๑. นางชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๖๘)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายเทอดชัย ชีวะเกตุ
   มูลนิธิขาเทียม
   ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สาขา
ผลงาน
แพทยศาสตร์ •เป็นผู้วิจัยเรื่องโรคภูมิแพ้อย่างต่อเนื่อง
เป็นผู้ริเริ่มศึกษาอุบัติการณ์โรคภูมิแพ้
ในคนไทยทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ได้ทำ�การ
สำ�รวจสารก่อภูมิแพ้ในบรรยากาศ ได้
ศึกษาโรคภูมิแพ้ในเด็กไทยโดยละเอียด
แต่ละโรค และศึกษาเกี่ยวกับยาที่ใช้
ในการรักษาทั้งแผนปัจจุบันและยา
สมุนไพรพื้นบ้าน ทำ�ให้เกิดความรู้ใหม่
ในหมู่กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญโรค
เฉพาะทาง
  นอกจากนี้ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมโรค
ภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย
และแห่งภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก      
รวมทั้งร่วมจัดทำ�วารสารทางการ
แพทย์ด้านโรคภูมิแพ้ระดับนานาชาติ
ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ทางการแพทย์และต่อประเทศชาติ
-

-

แพทยศาสตร์ •ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนความ
รู้ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิค
ในเด็กไทยและริเริ่มและดำ�เนินการ
     
เผยแพร่ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์
   
สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
แพทยศาสตร์ •คิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ โดยดัดแปลงนำ�วัสดุเศษ
พลาสติกเหลือใช้มาทำ�เป็นขาเทียม
สำ�หรับผู้ป่วยขาขาดให้สามารถช่วย
เหลือตนเองและประกอบอาชีพได้
ปรับปรุงและออกแบบขาเทียมให้
เหมาะสมสำ�หรับเกษตรกรใช้ใน
การประกอบอาชีพได้สะดวก
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พ.ศ.
ชื่อ – สังกัด
๒๕๔๕ นายศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (ศิริราช รุ่น ๖๙)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา
ผลงาน
แพทยศาสตร์ ๑. โครงการพัฒนาการศึกษาและ
เทคโนโลยีของวิชาโรคหัวใจ และ
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจ
๒. โครงการศูนย์โรคหัวใจสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
๔. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้โรคหัวใจ
ของมูลนิธิหัวใจ ร่วมกับสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
๒๕๔๖ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ศิริราช รุ่น ๗๓) แพทยศาสตร์ คิดค้นอาหารง่ายๆ ในการแก้ไขปัญหา
ทางโภชนาการในระดับชาติโดยเป็น
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ยอมรับของนานาชาติ ทำ�ให้การแก้ไข
ปัญหาทางโภชนาการของไทยเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้
เชื่อมโยงงานวิชาการอื่นๆ โดยเฉพาะ
ด้านการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้
ทางโภชนาการและกุมารเวชศาสตร์ให้
แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาด้าน
อาหารและโภชนาการอย่างกว้างขวาง
๒๕๔๗ ไม่มีผู้ได้รับพระราชทาน
๒๕๔๘ ไม่มแี พทย์ได้รับพระราชทาน
๒๕๔๙ ๑. นายธารา ตริตระการ (ศิริราช รุ่น ๗๕) แพทยศาสตร์ •มีผลงานการศึกษาวิจัยที่สำ�คัญ ได้แก่
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิษปลาปักเป้า การระงับความเจ็บปวด
หลังการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายองคชาต
   มหาวิทยาลัยมหิดล
การดมยาสลบสำ�หรับการผ่าตัดกล่อง
เสียง การลดความเจ็บปวดในการสลาย
นิ่วไตและภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะได้รับ
การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง  
นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ ที่ปรึกษา และวิทยากรด้าน
วิสัญญีวิทยาในองค์กรหรือการประชุม
ระดับนานาชาติหลายครั้ง
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ชื่อ – สังกัด
๒. นายยงยุทธ วัชรดุล
   (ศิริราช รุ่น ๗๐)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๐ ๑. นายยง ภู่วรวรรณ
   คณะแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. นายสุรพล อิสรไกรศีล
   (ศิริราช รุ่น ๗๙)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา
ผลงาน
แพทยศาสตร์ •มีผลงานโครงการและสิ่งประดิษฐ์
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เนื้อเยื่อ
ชีวภาพกรุงเทพฯ (ธนาคารกระดูกและ
เนื้อเยื่อ) คิดค้นเครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้า
ใช้กระแสตรงในการเร่งให้กระดูกหักติด
เร็ว คิดค้นเครื่องมือประดิษฐ์เพื่อช่วย
ในการเข้าเฝือกลำ�ตัวโดยไม่ต้องอาศัย
เตียงเข้าเฝือก การประดิษฐ์หมอนหนุน
คอสำ�หรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง
ระดับคอเสื่อม การประดิษฐ์กระดูกและ
เนื้อเยื่อสำ�หรับปลูกข้ามคนที่เตรียมโดย
วิธีเย็บแห้ง นอกจากนั้นยังได้แต่งตำ�รา
ทางการแพทย์ และเป็นผู้บรรยายใน
การประชุมวิชาการเกี่ยวกับกระดูกและ
เนื้อเยื่อระดับนานาชาติหลายครั้ง
แพทยศาสตร์ •มีผลงานด้านการวิจัยไข้หวัดนกใน
ประเทศไทย ทำ�ให้ทราบลักษณะทาง
พันธุกรรมไข้หวัดนกที่ระบาดใหญ่ใน
ประเทศไทย และพัฒนาวิธีการตรวจ
วินิจฉัยให้มีความถูกต้องแม่นยำ�และ
รวดเร็ว นอกจากนั้นได้ศึกษาการติดต่อ
โรคข้ามสายพันธุ์จากนกสู่สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วนนม กลไกการดื้อยา และการวิจัย
ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบ
        ในประเทศไทย
แพทยศาสตร์ •มีผลงานการศึกษาวิจัย ดังนี้
๑. การศึกษาเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด
ในผู้ป่วยโรคต่างๆ
๒. การวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติก
(Aplastic anemia) หรือ
โรคไขกระดูกฝ่อในประเทศไทย
๓. การปลูกถ่ายไขกระดูกและการปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดเลือด
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พ.ศ.
ชื่อ – สังกัด
๒๕๕๑ ๑. นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   และสถาบันวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี  
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นายวินัย สุวัตถี
   (ศิริราช รุ่น ๖๓)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. นายสุนทร ตัณฑนันทน์
(ศิริราช รุ่น ๕๑)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๒ นายสำ�รวย ช่วงโชติ
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สาขา
ผลงาน
วิทยาศาสตร์ •การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
ตั้งแต่ระดับคลินิกจนถึงระดับโมเลกุล
       
แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็ก
๒. การศึกษากลไกการเกิดโรคในโรค
ไข้เลือดออกในเด็ก
๓. การค้นพบโรคเลือดออกง่ายจาก
ความผิดปกติในหน้าที่ของเกล็ดเลือด
๔. การปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็กเพื่อ
รักษาโรคเลือด โรคมะเร็ง และโรค
ทางพันธุกรรมอื่นๆ
แพทยศาสตร์ • มีผลงาน ดังนี้
๑. พัฒนาความรู้ การรักษา และวิจัย
ด้านอายุรศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและ
เมตะบอลิสึม และโรคเบาหวานใน
ประเทศไทย (เป็นคนแรกของ
ประเทศไทยที่ศึกษา medical
endocrinology จากต่างประเทศ และ
สอนวิชานี้)
๒. การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
๓. การบริหารงานโรงพยาบาลศิริราช
ในฐานะผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
เป็นเวลา ๑๒ ปี และเป็นประธานหรือ
นายกบริหารขององค์กรวิชาชีพอิสระ
หลายองค์กร
แพทยศาสตร์ •การศึกษาคอรอยด์เพลกซัส ใน
สภาวะที่ปกติและที่เป็นโรค
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เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.
ชื่อ – สังกัด
๒๕๕๓ ๑. นางวันเพ็ญ ชัยคำ�ภา
   คณะวิทยาศาสตร์ และ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา
ผลงาน
วิทยาศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. ชุดตรวจและวิธีการวินิจฉัยโรค
ที่มีชุกชุมในเขตร้อนและประเทศไทย
ได้แก่ อหิวาตกโรค โรคติดเชื้อซัลโม
เนลลาและไทฟอยต์   โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิใบไม้ปอด และโรคหนอน
พยาธิทริคิเนลลา
๒. การพัฒนาแอนติบอดีสำ�หรับรักษา
โรคของคน
๓. การพัฒนาวัคซีนต้นแบบ
๔. การศึกษาวิจัยทางวิทยาภูมิคุ้มกัน
และการวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
แพทยศาสตร์ •การศึกษาและพัฒนาการป้องกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล

๒. นายสมหวัง ด่านชัยวิจิตร
(ศิริราช รุ่น ๗๔)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
       
๓. นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์
แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
(ศิริราช รุ่น ๖๗)
๑. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรค
ลมชักและได้ริเริ่มให้มีการรักษาโดย
     
การผ่าตัด
๓. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
  
โรคระบบประสาทในเด็ก
๔. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
แพทยศาสตร์ •การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะธาตุเหล็ก
(ศิริราช รุ่น ๖๘)
เกินในผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง
   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล     
ธาลัสซีเมีย
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๔ ๑. นายนิกร ดุสิตสิน
   คณะแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น
การจัดระบบการบริการใส่ห่วงอนามัย
๒. การแสดงความสามารถในการ
สร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์แป้นหมุน
เพื่อคะเนน�้ำหนักของเด็กแรกเกิดและ
เด็กใน ๕ ขวบแรก

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.

ชื่อ – สังกัด

๒. คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพะยอม
   คณะแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๕๕๕ ๑. นายบูรณะ ชวลิตธำ�รง
   (ศิริราช รุ่น ๗๑)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
   และสำ�นักวิทยาศาสตร์  
   ราชบัณฑิตยสถาน
๒. นางสาวทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง
(ศิริราช รุ่น ๖๓)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๖ ๑. คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
   คณะแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39

สาขา

ผลงาน
๓. การแสดงความรู้ความสามารถ
อย่างยอดเยี่ยมในทางวิชาการและ
การจัดการ เช่น การสร้างเครือข่าย
การวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
ประเทศและต่างประเทศ
แพทยศาสตร์ • มีผลงาน ดังนี้
๑. งานวิจัยเรื่องการวางแผนครอบครัว
โดยวิธีกึ่งถาวรและถาวร
๒. งานวิจัยเรื่องการดูแลสตรีหลังวัย
เจริญพันธุ์หรือวัยหมดระดู
๓. งานวิจัยเรื่องการป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี
แพทยศาสตร์ •การคิดค้นเกณฑ์มาตรฐานการเจริญ
เติบโตของเด็กไทย และการศึกษาวิจัย
ค่าโปรตีนและกรดอะมิโนของน�ำ้ นมแม่
ในคนไทย และการเจริญเติบโตของ
        ทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียว
แพทยศาสตร์ •การพัฒนาการตรวจหาชนิดของ
Histocompatibility Antigen
System ในประชากรไทย
แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. โครงการวิจัยสร้างมาตรฐานรูปร่าง
และขนาดของกะโหลกศีรษะ และ
กระดูกสันหลังในคนไทยปกติ
๒. โครงการวิจัยประสาทรังสีวิทยาของ
โรคต่างๆ ในประเทศไทย
๓. โครงการพัฒนาบริการด้านประสาท
รังสีวิทยา สำ�หรับผู้ป่วยด้วยโรค
ระบบประสาทในประเทศไทย
๔. โครงการจัดการฝึกอบรมแพทย์
เฉพาะทางด้านประสาทรังสีวิทยา
๕. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านประสาทรังสีวิทยา ในระดับชาติ
และระดับโลก
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พ.ศ.

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

ชื่อ – สังกัด
๒. นางสาวอังกาบ ปราการรัตน์
(ศิริราช รุ่น ๗๗)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๕๗ พลโท ธำ�รงรัตน์ แก้วกาญจน์
(ศิริราช รุ่น ๖๐)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๒๕๕๘ ๑. นางสาวพิไลพันธ์ พุทธวัฒนะ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา

ผลงาน

แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. โครงการฝึกอบรมแพทย์เฟลโลว์/
แพทย์ประจำ�บ้านสาขาวิสัญญี
เพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
และทรวงอก
๒. การให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่มารับการ
ผ่าตัดหัวใจ
๓. การป้องกันการเกิด delirium ภาย
หลังผ่าตัดหัวใจด้วยยา rispendone
๔. ผลของการผ่าตัดหัวใจในผู้ป่วย
ภายหลังจากหัวใจหยุดเต้นและได้รับ
การกู้ชีพขั้นสูง
๕. ความดันหลอดเลือดปอดสูงกับ
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ที่มารับการผ่าตัดหัวใจ
แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. โครงการพระราชดำ�ริชุดแขนขา
เทียมเคลื่อนที่และรถแขนขาเทียม
เคลื่อนที่แห่งแรกในประเทศไทย
๒. โรงงานแขนขาเทียมพระราชทาน
และการผลิตอุปกรณ์ผู้พิการแขนขา
เทียม โดยการใช้เทคโนโลยีในประเทศ
๓. การบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย
ผู้พิการ ทุพพลภาพและครอบครัว
ในการดูแลของมูลนิธิสายใจไทย
๔. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพแพทย์
เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธ
ปิดิกส์ของประเทศไทย และการก่อตั้ง
สมาคมวิชาชีพทางออร์โธปิดิกส์ร่วมกับ
นานาชาติ
วิทยาศาสตร์ •ไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสไข้หวัดนก:
จากห้องปฏิบัติการสู่คลินิก ระบาด
วิทยาภาคสนามและไวรัสพื้นฐาน

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

พ.ศ.

ชื่อ – สังกัด
๒. นายเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
(ศิริราช รุ่น ๗๗)
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. นายกำ�แหง จาตุรจินดา
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา

41

ผลงาน

แพทยศาสตร์ •มีผลงาน ดังนี้
๑. โครงการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์
การแพทย์สำ�หรับทารกแรกเกิดที่
เจ็บป่วย
๒. การพัฒนามาตรฐานการดูแลทารก
แรกเกิดของประเทศ
      
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์และสร้างเครือข่ายการ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับ
จังหวัด
แพทยศาสตร์ •โครงการป้องกันการแท้งไม่ปลอดภัย
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เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

รายนามแพทย์ที่ ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
ศาสตราจารย์พิเศษ เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ส�ำหรับพระราชทานข้าราชการชาย
ด้านหน้า – ด้านหลัง

เกลียวสัมพันธ์
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
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พ.ศ. ๒๔๓๐ – ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ MB ChB เป็นหม่อมราชวงศ์ใหญ่ในพระองค์เจ้า
สายสนิทวงศ์ ในการไปเรียนวิชาหมอในประเทศยุโรปได้ส�ำเร็จ จบแพทย์จาก
มหาวิทยาลัยอดินเบอร์ก ได้เหรียญดุษฎีมาลาเงิน
พ.ศ. ๒๔๓๔ – พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป์ (นาค โรจนะแพทย์) จางวางกรมหมอศาลา
ได้เหรียญดุษฎีมาลาเงิน
– ขุนราชแพทยา (เอี่ยม) ปลัดทูลฉลอง กรมหมอยาหน้า
– ขุนรัตนแพทย์ (ฉ�่ำ) ปลัดทูลฉลอง กรมหมอยาหลัง
– พระสิทธิสาร (ฟัก อมรราช) เจ้ากรมหมอยาซ้าย ต่อมาได้เป็น พระยา
อมรสาตร์ประสิทธิศิลป์
– หลวงโรคนิทาน (มา) เจ้ากรมหมอยาขวา
– ขุนราชพระมา (เวศ) ปลัดกรมหมอยาขวา
– ขุนเทวะพรหมา (เป้า) ปลัดกรมหมอยาซ้าย
– พระยาสุขุมาลบริหาร (แสง) จางวางกรมหมอกุมาร
– พระอนุบาลราชบุตร (จ๋าย) จางวางกรมหมอกุมาร
– หลวงกุมารแพทย์ (นาค) เจ้ากรมหมอกุมารซ้าย
– ขุนกุมารประสิทธิ์ (อ�่ำ) ปลัดกรมหมอกุมารซ้าย
– พระยาสัมพาหะบดี (แก้ว) จางวางกรมหมอนวด
– หลวงปาณีบริหาร (เปลี่ยน) ปลัดจางวางกรมหมอนวด
– หลวงภูริบาลบริมัทน์ (แฉ่ง) ปลัดจางวางกรมหมอนวด
– หลวงราโชวาท (ทิม) เจ้ากรมหมอนวดซ้าย
– ขุนองค์รักษา (นิล) ปลัดกรมหมอนวดซ้าย
– หลวงราชเนตรรักษา (นาค) เจ้ากรมหมอยาตา
– หลวงวรรานกรรมศุขสวัสดิ์ (เสน) เจ้ากรมหมอผี
– พระยาประเสริฐสาตรด�ำรง (หนู) จางวางกรมหมอยาฝ่ายพระราชวังบวร
พ.ศ. ๒๔๓๙ – หมอบาสเตียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน โดยความชอบในวิชาแต่งหนังสือ
พ.ศ. ๒๔๔๓ – เอช. อดัมเซน MD พระบ�ำบัดสรรพโรค อาจารย์สูตินรีแพทย์ ศิริราช
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พ.ศ. ๒๔๔๘ – ขุนสมานธาตุวิสุทธิ์ (เปลี่ยน) ต่อมาได้เป็น พระนราธิบาลบดีศรีสมุทรเขตร์
		 (เปลี่ยน กาญจนารัณย์) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๓
พ.ศ. ๒๔๕๖ – พระทิพย์จักษุศาสตร์ (สุ่น) ต่อมาได้เป็น พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี
		 (สุ่น สุนทรเวช) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๖
พ.ศ. ๒๔๕๙ – พระยาวิบุลอายุรเวท (เสข ธรรมสโรช) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๘
– พระยาด�ำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) MRCS, LRCP อาจารย์นิติเวช
ศิริราช
พ.ศ. ๒๔๖๐ – มจ.ถาวรมงคลวงศ์ ไชยยันต์ MRCS, LRCP อาจารย์ปรสิต ศิริราช
– มจ.วัลภากร วรวรรณ จบแพทย์จาก Russia ด้านศัลยศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสภากาชาด
พ.ศ. ๒๔๖๑ – พระยาอัศวินอ�ำนวยเวช (อาลฟองซ์ ปัวซ์) แพทย์ประจ�ำพระองค์
พ.ศ. ๒๔๖๖ – พลตรี พระศัลยเวทยวิศิษฎ์ (สาย คชเสนี) MB BS หัวหน้ากองศัลยกรรม
ศิริราช
พ.ศ. ๒๔๖๗ – หลวงสวัสดิรักษา ต่อมาได้เป็น พระสวัสดิรักษา (ฉัตร โตษยานนท์) แพทย์
ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๑๙
– หลวงเชษฐ์ไวทยาการ ต่อมาได้เป็น พระเชษฐ์ไวทยาการ (บุญชู ศีตะจิตต์)
แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๒๑ DrPH
พ.ศ. ๒๔๖๘ –
–
–
–
–

ร.ว.เมลเดลสัน MD เจ้ากรมแพทย์ กรมสาธารณสุข
พระอัพภันตราพาธพิศาล (ก�ำจร พลางกูร) MRCS, LRCP
พระวรสุนทโรสถ (เพี้ยน สิงหะชัย) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๑๗
พระสิทธิสาร (ติ๊ด มฤคทัต) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น ๑๗
พระทิพย์จักษุศาสตร์ (จรูญ รัศมิแพทย์) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุ่น
๑๗ ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่ กรมมหาดเล็ก
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พ.ศ. ๒๔๗๑ – นายพันโท หลวงจรัญโรควิจารณ์ ต่อมาได้เป็น พระจรัญโรควิจารณ์ (จรัล
		 เทพหัสดิน ณ อยุธยา) แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุน่ ๒๑ อาจารย์ศริ ริ าช
ผู้อำ� นวยการกองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย
พ.ศ. ๒๔๗๔ – พันโท หลวงสุเวชช์ศุภกิจ (สิ่น สุวงศ์) MRCS, LRCP อาจารย์กายวิภาค
พ.ศ. ๒๔๘๔ – ศาสตราจารย์ พลตรี นายแพทย์สงวน โรจนวงศ์ แพทยศาสตรบัณฑิต
(ศิริราช รุ่น ๓๔) FRCPS
– พันโทนิตย์ เวชชวิศิษฐ์ MD (Albany)
– ศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์ประจักษ์ ทองประเสริฐ แพทย์ประกาศนียบัตร
(ปพ.)  รุ่น ๓๑
พ.ศ. ๒๕๐๔ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร (ศิริราช รุ่น ๔๙)
พ.ศ. ๒๕๐๙ –
–
–
–
–
–
–

ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ รน. (ศิริราช รุ่น ๓๘)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว (ศิริราช รุ่น ๓๕)
ศาสตราจารย์ หลวงพิณพากย์พทิ ยาเภท (พิณ เมืองแมน) MD (Jefferson)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม บูรณะนนท์ (ศิริราช รุ่น ๓๖)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร (ศิริราช รุ่น ๓๖)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ (ศิริราช รุ่น ๓๘)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว (ศิริราช รุ่น ๓๕)

พ.ศ. ๒๕๑๐ – นายแพทย์สมบุญ ผ่องอักษร DrPH (ศิริราช รุ่น ๔๑)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส แพทย์ประกาศนียบัตร (ปพ.) รุน่
๒๒ (ศิริราช รุ่น ๒๒)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ (ศิริราช รุ่น ๔๑)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ (ศิริราช รุ่น ๕๐)
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๔๘)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์โกมล เพ็งศรีทอง (ศิริราช รุ่น ๔๒)
– แพทย์หญิง คุณหญิงศรีประไพ ผ่องอักษร MD (U of Philippines)
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พ.ศ. ๒๕๑๓ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส ยามะรัต DrPH (ศิริราช รุ่น ๓๙)
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง DrPH
พ.ศ. ๒๕๑๗ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช MRCS, LRCP
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ DrMD (ศิริราช รุ่น ๓๗)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์รม่ ไทร สุวรรณิก (ศิริราช รุ่น ๕๐)
พ.ศ. ๒๕๒๓ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์ (ศิริราช รุ่น ๕๙)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมาน มันตาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์จ�ำลอง หะริณสุต (ศิริราช รุ่น ๔๙)
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี (ศิริราช รุ่น ๕๐)
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต (ศิรริ าช รุน่ ๔๙)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ (ศิริราช รุ่น ๕๑)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี (ศิริราช รุ่น ๖๐)
พ.ศ. ๒๕๒๘ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ (ศิริราช รุ่น ๕๖)
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๕๑)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ (ศิริราช รุ่น ๖๓)
พ.ศ. ๒๕๓๔ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพร เกิดสว่าง (ศิริราช รุ่น ๕๗)
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (ศิริราช รุ่น ๖๐)
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์ (ศิริราช รุ่น ๕๙)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ (ศิริราช รุ่น ๖๗)
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พ.ศ. ๒๕๓๘ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์จอมจักร จันทรสกุล (ศิริราช รุ่น ๖๘)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ (ศิริราช รุ่น ๖๐)
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ (ศิริราช รุ่น ๗๙)
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ (ศิริราช รุ่น ๖๗)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ (ศิริราช รุ่น ๖๖)
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๖๗)
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา (ศิริราช รุ่น ๖๘)
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (ศิริราช รุ่น ๖๙)
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ (ศิริราช รุ่น ๗๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธารา ตริตระการ (ศิริราช รุ่น ๗๕)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุล (ศิริราช รุ่น ๗๐)
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล (ศิริราช รุ่น ๗๙)
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย สุวัตถี (ศิริราช รุ่น ๖๓)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร ตัณฑนันทน์ (ศิริราช รุ่น ๕๑)
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ส�ำรวย ช่วงโชติ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยค�ำภา
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร (ศิริราช รุ่น ๗๔)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ (ศิริราช รุ่น ๖๗)
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– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล (ศิริราช รุ่น ๖๘)
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิกร ดุสิตสิน
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิปพะยอม
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ศาสตราจารย์ นายแพทย์บูรณะ ชวลิตธ�ำรง (ศิริราช รุ่น ๗๑)
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง (ศิริราช รุ่น ๖๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังกาบ ปราการรัตน์ (ศิริราช รุ่น ๗๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พลโท นายแพทย์ธ�ำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ (ศิริราช รุ่น ๖๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุทธวัฒนะ
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ (ศิริราช รุ่น ๗๗)
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก�ำแหง จาตุรจินดา
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เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ส�ำหรับพระราชทานข้าราชการสตรี
ด้านหน้า – ด้านหลัง
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ศิริราชพาเที่ยวทั่วไทย
นายแพทย์อ�ำนวย ทองสัมฤทธิ์

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายแพทย์อ�ำนวย ทองสัมฤทธิ์ อายุ ๔๗ ปี
ศิษย์เก่าศิริราชรุ่น ๙๙ วว.สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
อว.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา ปี พ.ศ.
๒๕๔๖ ปัจจุบันรับราชการนายแพทย์ ระดับช�ำนาญการ ที่
โรงพยาบาลอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เหตุผลที่เลือกมาท�ำงานที่ รพ.อู่ทอง เพราะเป็นคน
สุพรรณบุรีโดยก�ำเนิด ชื่นชอบชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลาง
ธรรมชาติ ท้องไร่ท้องนา วัดวาอารามและโบราณสถานอัน
เป็นเสน่ห์อย่างมีมนต์ขลังของเมืองนี้ และที่ส�ำคัญคืออยาก
จะท�ำประโยชน์ให้กบั โรงพยาบาลชุมชนและผูป้ ว่ ยในชนบทที่
ด้อยโอกาส รวมทั้งลดการส่งต่อผู้ป่วยด้านสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูลโรงพยาบาลอู่ทอง
รพ.อูท่ อง เป็น รพ. ชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง ตัง้ อยูท่ ี่
๒๒๐ หมู่ ๑๕ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๓๐ กม. ทิศเหนือติดกับ
อ.ดอนเจดีย์และ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ทิศใต้ติดกับ
อ.สองพีน่ อ้ ง ทิศตะวันออกติดกับ อ.เมือง และ อ.บางปลาม้า
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ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ อ.ห้ ว ยกระเจา และ
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
เปิดให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนใน
เขต อ.อู่ทอง และ ๔ อ�ำเภอใกล้เคียงของ
จ.กาญจนบุรี คือ อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา
อ.เลาขวัญ และ อ.พนมทวน มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
๒๕๒๒ ปัจจุบนั มีผมู้ ารับบริการวันละประมาณ
๑,๐๐๐ คน มีแพทย์ประจ�ำ  ๙ คน เป็นสูตินรีแพทย์ ๒ คน อายุรแพทย์ ๓ คน กุมาร
แพทย์ ๑ คน แพทย์ทวั่ ไป ๓ คน มีแพทย์ใช้
ทุ น หมุ น เวี ย นอี ก ปี ล ะ ๔-๘ คน และมี โ สต
ศอนาสิกแพทย์ part-time ๑ คน
นอกจากนี้ รพ.อูท่ องยังเป็นโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทย ทีม่ แี พทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่
ให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยยาสมุนไพรนวดแผน
ไทย สปา อบไอน�ำ 
้ และทับหม้อเกลือ รวมทัง้
มีการผลิตยาสมุนไพรทีไ่ ด้มาตรฐานทัง้ ใช้เองใน
รพ.อู่ทอง และจัดจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาล
อื่นๆ หลายต�ำรับ ซึ่งต�ำรับที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในขณะนี้คือ “เบญจอ�ำมฤตย์” ส�ำหรับ
รักษาโรคมะเร็งตับ และ “เจลว่านพระฉิม” ที่
ใช้ทารักษาแผลผิวหนัง

สถานที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภออู่ทอง
“อู่ทอง” เป็นหนึ่งในอ�ำเภอส�ำคัญของ
เมืองไทย เพราะค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี
ทีส่ นั นิษฐานได้วา่ ทีน่ คี่ อื “เมืองโบราณทวารวดี
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ศรีอทู่ อง” ซึง่ เคยเป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์
กลางการค้าแห่งแรกของอาณาจักรทวารวดี
โดยมีลำ� น�้ำจรเข้สามพันที่ไหลลงทะเลเป็นเส้น
ทางการค้าที่ส�ำคัญ ก่อนแผ่นดินจะทับถมจน
เมืองอู่ทองอยู่ห่างไกลจากทะเล และล�ำน�้ำ
จรเข้สามพันตื้นเขินลง อีกทั้งยังเป็นจุดที่พระ
พุทธศาสนาเดินทางเข้ามาประดิษฐานเป็นแห่ง
แรกของเมืองไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติ
ศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติ
พันธุ์ต่างๆ ก่อนจะหลอมรวมกันเป็นชาติไทย
จนถึงทุกวันนี้
ปัจจุบันเมืองอู่ทองยังคงมีสภาพคูเมือง
ชั ด เจนเหมื อ นในยุ ค ทวารวดี โดยมี โ บราณ
สถานส�ำคัญๆ อยู่รอบๆ เมือง ส่วนในคูเมือง
จะมีซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างสมัยทวารวดี
กระจัดกระจายอยู่ ๑๔ แห่งและเมืองอู่ทอง
เป็น ๑ ใน ๖ พืน้ ทีข่ องไทยทีไ่ ด้รบั การผลักดัน
และส่งเสริมจากองค์การบริหารการพัฒนา
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)
ให้เกิดการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของ
ร่วมกันพื้นที่
สโลแกนเที่ยวอู่ทอง “ชมดอกไม้ ไหว้
พระออมบุญ ๕ ขุนเขาและ ๑ ศาลเจ้าพ่อ”
“ชมดอกไม้ ” ปลายฝนต้ น หนาวปี นี้
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวชมดอกไม้
ที่ไหน เราขอแนะน�ำทุ่งทานตะวัน ที่ “สวน
สวรรค์สุพรรณบุรี” ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พันธุ์พืช
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เพาะเลีย้ ง (ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการ
เกษตร) ต.พลับพลาไชย อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี
บนเนื้อที่ ๓๘๐ ไร่ ประกอบด้วยพืชพันธุ์มาก
มายหลายชนิด ทีน่ ำ� มาจัดแสดงให้ชมในแต่ละ
ช่วงเวลาและเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ ปี เช่นวัน
วาเลนไทน์ วันแม่ วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ มีทั้ง
ไม้ดอกของไทยและต่างประเทศ สีสันสวยสด
งดงามตระการตา และไม้ใบไม้ผลทีผ่ า่ นการค้น

คว้าและท�ำการขยายพันธุจ์ นได้พนั ธุท์ เี่ หมาะสม
และมีคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ เพือ่ จ�ำหน่ายจ่ายแจกให้
แก่เกษตรกรและผู้สนใจน�ำไปเพาะปลูกต่อไป
“ไหว้พระออมบุญ ๕ ขุนเขาและ ๑ ศาลเจ้า
พ่อ” ได้แก่สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองอูท่ อง
คือ วัดเขาถ�้ำเสือ วัดเขาท�ำเทียม วัดเขาพระ
ศรีสรรเพชญาราม วัดเขาก�ำแพง วัดเขาดีสลัก
และศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
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๑. วัดเขาถ�้ำเสือ
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บารมี เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมี
ผู้คนนับถือ
นอกจากนี้ บนยอดเขาของวัดนีย้ งั เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณแกะสลักลอย
นูนเด่นอายุนบั พันปี มีจดุ ชมวิว มีสวนป่าจันทร์
ขาว สวนป่าสุพรรณิการ์ และสวนป่าหินธรรม
ชาติสลับซับซ้อน งดงามดุจสรวงสวรรค์แห่ง
ขุนเขา

เป็ น พุ ท ธสถานศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถิ่ น ก� ำ เนิ ด กรุ
“พระถ�ำ้ เสือ” หนึง่ ในพระเครือ่ ง
ชื่อก้องของเมืองไทย พระถ�้ำ
เสือ เป็นวัตถุมงคลแบบอู่ทอง
ล้อทวารวดี ซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่
สุ ด ในประเทศไทย สร้ า งจาก
เนือ้ ดินเผาผสมว่านเกสรวิเศษต่างๆ โจษจันกัน
มาแต่ครั้งโบราณว่าเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นเลิศ
ทางคงกระพั น ชาตรี แ คล้ ว คลาดนิ รั น ตราย
สันนิษฐานว่า พระฤๅษีเป็นผูส้ ร้างเมือ่ ประมาณ
พ.ศ. ๒๒๒๐ รั ช สมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์
มหาราช ซึง่ ทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปจ�ำลอง
พระถ�้ำเสือองค์โตสีทองไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้
สักการบูชา เชื่อกันว่าผู้มากราบไหว้จะมีบุญ

ใกล้ ๆ กั บ วั ด เขาถ�้ ำ เสื อ แห่ ง นี้ มี ว นอุ ท ยาน
แห่งชาติชื่อ “วนอุทยานพุม่วง” ซึ่งเป็นป่า
เบญจพรรณที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ภายในมีน�้ำ
ตกเล็กๆ ที่มีน�้ำปริมาณไม่มากและมีไม่ตลอด
ทั้งปี แต่ที่ส�ำคัญคือมีโบราณสถานเก่าแก่ที่
เรียกว่า “คอกช้างดิน” กระจายตัวอยู่ ระบุ
ด้วยหมายเลข ๑-๒๐ ท�ำจากดินพูนเป็นคัน
ล้ อ ม ๔ แห่ ง และท� ำ จากหิ น ก่ อ เป็ น ฐาน
อาคารอีก ๑๖ แห่ง ซึง่ เดิมเชือ่ กันว่าเป็นคอก
ช้างสมัยโบราณ แต่จากการพิสูจน์โดยกรม
ศิลปากร สรุปว่าคอกช้างดินน่าจะเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมแบบพราหมณ์สมัยทวารวดี
มากกว่า
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๒. วัดเขาท�ำเทียม
(วัดเขาถ�้ำเทียมสวรรค์)
เป็ น พุ ท ธสถานเก่ า แก่ มี ม าแต่ โ บราณ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดแรกของเมืองไทย
โดยหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พาน
ได้ ๓๐๐ ปี พระโมคคั ล ลี บุ ร ติ ส สะเถระได้
ท�ำการสังคายนาพระพุทธศาสนา (ครั้งที่ ๓)
โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์
และได้ส่งพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระ
เข้ า มาเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในดิ น แดน
สุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดของไทย

ซึ่งสถานที่ที่สันนิษฐานว่าพระอัครสาวก
ทั้งสองได้เดินทางเข้ามาสร้างเป็นวัดแห่งแรก
คือ บนยอดเขาของวัดเขาท�ำเทียมแห่งนีเ้ พราะ

มีการค้นพบร่องรอยการใช้เพิงผาถ�้ำบนยอด
เขาเป็นทีพ่ ำ� นักของพระอัครสาวกทัง้ สอง รวม
ทัง้ ค้นพบใบเสมาธรรมจักรหินโบราณทีส่ มบูรณ์
ที่สุดในเมืองไทย และพบโบราณวัตถุเป็นก้อน
หินจารึกเป็นภาษาสันสกฤตโบราณว่า “ปุษย
คิ ริ ” หรื อ “ปุ ษ ยคี รี ” แปลว่ า “ภู เ ขาแห่ ง
ดอกไม้” ซึ่งชื่อไปพ้องกันกับ “ปุษปคีรีมหา
วิหาร” หรือ “ภูเขาปุษยคีรีสังฆาราม” ใน
เมืองสาญจี รัฐโอริสสา ของอินเดีย  
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นอกจากนี้บนยอดเขาแห่งนี้ยังมีโบสถ์
เก่าแก่สมัยอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์
แบบมหาอุตม์แห่งเดียวในสุพรรณบุรี มีเจดีย์
เก่าแก่สมัยอยุธยา มีบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน�้ำ
ผุดขึ้นมาไม่เคยเหือดหาย และมีสวนป่าซึ่ง
ประกอบด้วยดอกลีลาวดีนานาพันธุ์ ดอกงิว้ ป่า
สามสี และดอกสุพรรณิการ์เหลืองอร่าม ส่ง
กลิ่นหอมเป็นเครื่องพุทธบูชาอยู่คู่พุทธสถาน
แห่งนี้
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ในขณะนีค้ ณะสงฆ์จงั หวัดสุพรรณบุรรี ว่ ม
กับทางวัด ได้ดำ� เนินการจัดสร้าง “สมเด็จพระ
พุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” หรือ “หลวงพ่อ
อู ่ ท อง” ที่ ห น้ า ผามั ง กรบิ น ซึ่ ง เป็ น พระ
พุทธรูปแกะสลัก (นูนสูง) บนหน้าผาที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในโลก โดยจะจัดสร้างทัง้ หมด ๕ ปางคือ
ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มารวิชัย และ
โปรดพุทธมารดา และจะขุดเจาะถ�้ำความยาว
๘๐๐ เมตร ปากถ�้ำกว้าง ๔x๔ เมตร ภายใต้
ฐานพระใหญ่ แ ห่ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งเป็ น สถานที่
ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ เช่น ท�ำบุญเวียนเทียน
ในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรม
วิปสั สนากรรมฐาน ซึง่ ถือเป็นพุทธมณฑลแห่ง
ที่ ๒ ของประเทศไทย
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๓. วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
(วัดเขาพระ)

เป็ น พุ ท ธสถานเก่ า แก่ ส ร้ า งขึ้ น ในสมั ย
ทวารวดี ภายในวัดมีโบราณวัตถุมากมาย เช่น
พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ มี
พระเครื่อง พระพิรอด พระถ�้ำเสือ รูปฤๅษี
เป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดีและ “เจ้าพ่อจักร
นารายณ์” ซึง่ เป็นเทวรูปศักดิส์ ทิ ธิส์ มัยทวารวดี
สลักจากเนื้อหิน ขนาด ๙๗x๑๗๕ ซม. สลัก
นูนสูงเป็นรูปทิพยบุคคลมี ๔ กรพระหัตถ์ขวา
บนถือจักร พระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศลู พระหัตถ์
ซ้ายบนไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด ส่วนพระ
หัตถ์ซ้ายล่างถือคทา

นอกจากนี้ ยัง มี “หลวงพ่ อ พระหยก”
ซึ่ ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป หยกสี ข าวจากพม่ า มี
อนุสาวรีย์ “พระเจ้าอู่ทอง” ซึ่งสืบเชื้อสาย
กษัตริย์ทางสุพรรณบุรีก่อนที่จะไปสร้างกรุงศรี
อยุธยา บนยอดเขามีซากเจดีย์เก่าแก่สมัย
ทวารวดีแต่ถูกบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยา
๑ องค์มีรอย “พระพุทธบาทจ�ำลอง” แกะ
สลัก ด้วยหินทรายสีเขียว สลักลวดลายมงคล
๑๐๘ ประการในกรอบวงกลม ซึ่งเป็นศิลปะ
สมัยทวารวดีตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะขอม ประดิษฐานไว้ในมณฑปที่งดงาม
มี “ถ�้ำขุนแผน-นางพิม” ซึ่งพ้องกับต�ำนาน
ความเชื่อจากวรรณคดีไทยเรื่อง “ขุนช้างขุนแผน”
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๔. วัดเขาก�ำแพง

และมีพระพุทธไสยาสน์ นามว่า “หลวง
พ่อสังฆ์ศรีสรรเพชญ์” อันเป็นที่มาของชื่อวัด
แห่งนี้ ประดิษฐานอยู่ที่เพิงผาหน้าถ�้ำ  ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุนับพันปี องค์เดิม
สร้างมาตัง้ แต่สมัยทวารวดีแล้วมีการบูรณะต่อๆ
กันมาจนถึงปัจจุบนั เชือ่ กันว่าผูม้ าสักการบูชา
จะช่วยบ�ำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ และมีการ
จัดงานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ทุกปีปีละ ๒
ครั้งคือวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  และแรม ๑ ค�่ำ  เดือน
๑๒ (วันลอยกระทง) กับวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค�่ำ
และแรม ๑ ค�ำ 
่ เดือน ๕

เป็นพุทธสถานเก่าแก่ มียอดเขาทีเ่ ชือ่ กัน
ว่าในอดีตเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟมีพระบรม
ธาตุเจดีย์และวิหารเก่าแก่ และบ่อน�้ำพุศักดิ์
สิทธิ์อยู่บนยอดเขาด้านล่างมีพระอุโบสถงาน
พุทธศิลป์รว่ มสมัยทีก่ อ่ สร้างอย่างสมส่วนสวย
งาม ภายในประดิษฐาน “สมเด็จพระปุศยมุนี
ศรีสุพรรณมงคล” หรือ “หลวงปู่ขาว” ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ แกะสลักจากหิน
หยกก้ อ นเดี ย ว
หนั ก ๑๘ ตั น
จากเชี ย งราย
เชื่ อ กั น ว่ า ผู ้ ม า
สั ก การบู ช าจะ
ท�ำให้มีความรัก
ใคร่ ก ลมเกลี ยว
ครอบครัวอบอุน่
อยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข
ท�ำการค้ารุง่ เรือง
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สิ่งก่อสร้างตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
อายุนับพันปีที่งดงามทั้งรูปแบบและมากด้วย
คุณค่าทางประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย
เช่น ไซยักษ์ กลองยักษ์ ฆ้องยักษ์ หลวงพ่อ
สังกัจจายน์บนเชิงเขา รูปเคารพของ ๒ พระเกจิ
ชือ่ ดัง “หลวงพ่อเงิน-หลวงพ่อสุพรรณ” และ
รูปเคารพ “เปาบุ้นจิ้น”

บนยอดเขามี “รอยพระพุ ท ธบาท
จ�ำลอง” แกะสลักด้วยหินทรายแดงตัง้ แต่สมัย
ทวารวดี ประดิษฐานอยูภ่ ายในมณฑปทรงไทย
ที่งดงาม ซึ่งรอยพระพุทธบาทที่วัดนี้เป็นรอย
พระพุทธบาทนูนต�ำ 
่ ยกสูงขึน้ มาเล็กน้อย (รอย
พระพุทธบาทส่วนใหญ่จะลึกบุ๋มเข้าไป) เชื่อ
กันว่าผู้มาสักการบูชาจะได้รับอานิสงส์ เป็น
มงคลแก่ชีวิต มีความเจริญก้าวหน้า เพิ่มพูน
บารมี

๕. วัดเขาดีสลัก
เป็นพุทธสถานเก่าแก่ ตั้งอยู่บนยอดเขา
ดีสลัก เป็นวัดทีส่ วยงามสงบเงียบและรายล้อม
ด้วยธรรมชาติ และในความเป็นธรรมชาติมี

ด้านหน้ามณฑปมีบริเวณให้ยืนชมวิวซึ่ง
จะมองเห็นท้องทุ่งโล่งกว้าง ทิวเขาสลับซับ
ซ้อน และหมอกในตอนเช้า ด้านหลังมณฑปมี
ทางเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาเพื่อชมวิวทิวทัศน์และ
พระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบ
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โพรงหินซึ่งภายในมีพระพุทธรูปและโบราณ
วัตถุต่างๆ อีกหลายชนิด

ทางขึ้นสู่มณฑปบนยอดเขาแห่งนี้มีทั้ง
ถนนลาดยางส�ำหรับรถยนต์และบันไดส�ำหรับ
เดินขึ้นลง ซึ่งมีการสร้างระฆังประดับไว้ตลอด
ทางเดิน ๗๒ ใบ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ
๗๒ พรรษา
๖. ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร
เจ้าพ่อพระยาจักร เป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์
สมัยทวารวดี มีลกั ษณะคล้ายรูปพระวิษณุแบบ
เก่าสวมหมวก มีบันทึกเล่าว่า ชาวอู่ทองใน
อดีตค้นพบองค์เทวรูปลอยน�ำ้ มาติดอยูบ่ ริเวณ
ริมแม่น�้ำจรเข้สามพัน ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญ
ขึ้นประดิษฐานบนแท่นบูชา พร้อมทั้งก่อสร้าง
อาคารศาลเจ้าให้ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เพื่อให้
ประชาชนกราบไหว้บูชา
ชาวตลาดอู่ทองยังจดจ�ำได้ไม่มีวัน ลืม
เหตุ ก ารณ์ ใ นอดีต ที่ประสบอัค คีภัย ครั้งใหญ่

ไฟไหม้อาคารบ้านเรือนเป็นร้อยห้อง เหตุเกิด
ประมาณตี ๒ คืนวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๑๐ ร้าน
ค้ารอบๆ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักรถูกเปลวไฟเผา
ไหม้ แต่ศาลเจ้าพ่อพระยาจักรไม่ได้รบั อันตราย
จากเปลวไฟเลยแม้แต่น้อย เป็นที่น่าอัศจรรย์
ใจยิ่งนัก ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าการกราบ
ไหว้เจ้าพ่อพระยาจักรจะช่วยให้แคล้วคลาด
ปลอดภัยจากภยันตรายทัง้ ปวง อีกทัง้ ยังท�ำให้
อยู่เย็นเป็นสุข เสริมมงคลชีวิต
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๗. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง

๘. สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประติมากรรม
เก่ า แก่ ม ากมายตั้ ง แต่ ส มั ย ทวารวดี พุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ เป็นต้นมา

เป็นสวนหินที่งดงามตามธรรมชาติสมัย
ดึกด�ำบรรพ์อายุนับล้านปี และมีสวนป่าไม้
โบราณนานาชนิดอายุนับพันปีถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าไปสัมผัสสักครั้ง
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๙. วนอุทยานพุม่วง-คอกช้างดิน

๑๑. NPJ Fantasy

เป็นสถานที่ธรรมชาติป่าใกล้เมืองสมัย
ทวารวดี ปัจจุบันความเป็นธรรมชาติเริ่มน้อย
ลงด้วยพื้นที่โดยรอบกลายเป็นเขตที่อยู่อาศัย
ไปแล้ว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและ
ที่ พั ก รวมอยู ่ ใ นหนึ่ ง เดี ย ว บ้ า นพั ก เป็ น แนว
fantasy ทีม่ รี ปู แบบต่างๆ ทัง้ ผลไม้ และการ์ตนู
สัตว์น่ารัก สีสันสดใส และมีกิจกรรมให้ร่วม
สนุกมากมาย เช่น เลี้ยงแกะ ขี่ม้า ว่ายน�้ำ
และถ่ายภาพสวยๆ กับภาพ ๓ มิติ

๑๐. อุทยานพระฤๅษี
(สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด)

ปู่ฤๅษีนารอด เป็นฤๅษีองค์ใหญ่ที่สุดใน
โลก ตัง้ อยูท่ สี่ ำ� นักพยัคฆบรรพต บ้านห้วยหิน
ต.หนองโอ่ง อ.อูท่ อง จ.สุพรรณบุรี มีพระฤๅษี
พยัคฆราชมุนี (อาจารย์พล พยัคฆราช) เป็น
ประธานโครงการและอาจารย์สอนปฏิบตั ธิ รรม

๑๒. ถนนคนเดิน
ตลาดหรรษาวินยานุโยค
เป็นตลาดถนนคนเดินที่ถนนวินยานุโยค
สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะถิน่ มีทงั้ อาหาร เครือ่ งดืม่
ของใช้ และเครื่องประดับโดยรณรงค์ไม่ให้ใช้
โฟมเป็นภาชนะใส่อาหาร ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์การ
สวมใส่ผ้าไทยเปิดตัวตลาดอย่างเป็นทางการ
วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ เปิดตลาดเป็นประจ�ำทุก
วั น ศุ ก ร์ แ ละเสาร์เ ฉพาะสั ป ดาห์ แ รกของทุ ก
เดือน วันศุกร์เปิด-ปิดตลาด เวลา ๑๕.๐๐๒๒.๐๐ น. และวันเสาร์เปิด-ปิดตลาดเวลา
๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.
(รายละเอียดเพิม่ เติม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอ�ำเภออูท่ อง
ใน: www.suphan.biz/suphantour.htm)
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ร้านอาหารแนะน�ำ
๑. ร้านอาหาร Three of us: เป็นร้านอาหารเล็กๆ น่ารัก อยูใ่ นสวนสไตล์ English cottage
บรรยากาศโรแมนติก มีรายการอาหารไม่มากนักแต่รสชาติดี มีเครื่องดื่มราคาไม่แพง และ
ตั้งอยู่บนทางผ่านที่จะไปวัดเขาท�ำเทียมด้วย
๒. ร้านอาหารครัวคงทอง: เป็นร้านอาหารทีม่ หี ลากหลายเมนู แต่ทขี่ นึ้ ชือ่ คือเมนูกงุ้ หรรษาและ
ปลาคลุกฝุ่น ร้านตั้งอยู่ด้านในของปั๊มน�้ำมัน ปตท. ซึ่งใกล้ๆ กันมีที่พักชื่อ โรงแรมคงทอง
ทิพย์รีสอร์ทอยู่ด้วย         
๓. ร้านอาหาร ฝนส้มต�ำ: เป็นร้านส้มต�ำรสเด็ด มีเมนูหลากหลาย ทีข่ นึ้ ชือ่ คือไก่ทอดสูตรพิเศษ
๔. ร้านอาหาร ครัวลุงบิน: เป็นร้านอาหารที่มีรสชาติถูกปาก หลากหลายเมนูตั้งอยู่ใกล้ตลาด
อู่ทอง
๕. ร้านอาหาร แอนย่างเกาหลี: เป็นร้านอาหารสไตล์ปง้ิ ย่าง บวกกับเมนูอาหารตามสัง่ พร้อม
ทั้งมีดนตรีขับกล่อมทุกค�่ำคืน
๖. ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู เจ๊มล: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ แต่รสชาติไม่ธรรมดา ตั้งอยู่บนถนน
วินยานุโยคใกล้แยกหอนาฬิกาบรรหารฯ บนทางทีจ่ ะผ่านไปยังวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

การเดินทาง
๑. โดยรถยนต์สว่ นตัว จากกรุงเทพฯ ไปทางนครปฐม ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถ.เพชรเกษม)
แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ (ถ.มาลัยแมน) ที่ จ.นครปฐม ผ่านนครปฐม อ.ก�ำแพง
แสนตลาดทุง่ คอก (อ.สองพีน่ อ้ ง) ตลาดสระยายโสม (อ.อูท่ อง) ไปยัง อ.อูท่ อง ระยะทาง
ประมาณ ๑๒๘ กม.
๒. โดยรถยนต์สว่ นตัว จากกรุงเทพฯ ไปทางบางบัวทอง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถ.บาง
บัวทอง-ชัยนาท) ผ่าน อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง ถนนวงแหวนตะวันตก ห้างบิ๊กคิงส์
ห้างคาร์ฟู จนถึงทางเข้า อ.ไทรน้อย ให้ชดิ ซ้ายและเลีย้ วซ้ายตามป้ายบอกทางไปสุพรรณบุรี
ผ่ า น อ.ลาดหลุม แก้ว อ.ลาดบัว หลวง อ.บางปลาม้ า จ.สุ พรรณบุ รี ก่ อ นถึ ง ตั วเมื อ ง
สุพรรณบุรใี ห้เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๕๗ (ทางเลีย่ งเมือง ) แล้วไปแยกซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ผ่าน ต.สวนแตง ไปจนถึง อ.อูท่ อง ระยะทางประมาณ ๑๒๒ กม.
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๓. รถตูส้ ายกรุงเทพฯ-สุพรรณ-อูท่ อง: ท่ารถตูม้ ี ๒ ท่าจากกรุงเทพฯ คือ ท่ารถข้างวัดราชนัดดา
ราม ตรงข้าม บมจ.เทเวศน์ประกันภัย ถ.ราชด�ำเนิน และท่ารถใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ
ระยะทางจากกรุงเทพฯ มายังศาลเจ้าพ่อพระยาจักรประมาณ ๑๒๘ กม.
และระยะทางจากศาลเจ้าพ่อพระยาจักรไปยังวัดทัง้ ๕ คือ วัดเขาถ�ำ้ เสือ ๘ กม.
วัดเขาท�ำเทียม ๔ กม. วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ๔ กม. วัดเขาก�ำแพง ๑๓
กม. และวัดเขาดีสลัก ๑๔ กม.

สถานที่พัก
๑. โรงแรมคงทองทิพย์รีสอร์ท
อยู่ห่างจากแยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใส อู่ทอง ประมาณ ๕.๕กม.
๒. สระปลายสวน รีสอร์ท
อยู่ห่างจากแยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใส อู่ทอง ประมาณ ๑๔ กม.
๓. บ้านดินริมน�้ำรีสอร์ท
อยู่ห่างจากแยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใส อู่ทอง ประมาณ ๓.๓ กม.
๔. ๒๗ รีสอร์ท
อยู่ห่างจากแยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใส อู่ทอง ประมาณ ๑๕ กม.
๕. NPJ Fantasy
อยู่ห่างจากแยกหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสอู่ทอง ประมาณ ๔.๘ กม.

ฝากถึงศิษย์เก่าศิริราช
เมืองอู่ทองยินดีต้อนรับทุกท่าน ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
หากท่านใดมีโอกาสเดินทางผ่านมาทางนี้
แวะทักทายกันหน่อยนะ ยินดีต้อนรับเสมอครับ
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แพทย์กับความตาย และสัมปรายภพ
Doctors, Death and Destinations
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ ราชบัณฑิต

แ

พทย์กับความตายและสัมปรายภพ คือชื่อหัวข้อเรื่องการบรรยายของกระผมใน
วาระพิเศษของวันคล้ายวันเกิดและการเกษียณอายุราชการของกระผม ในวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น ๓–๔ โรงพยาบาล
ศิริราช ในรายการประชุมวิชาการ Medical Conference ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งถือเป็น
การบรรยายทางวิชาการทางการแพทย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ทีจ่ ดั ขึน้ เป็นกิจกรรมทางวิชาการทีส่ ำ� คัญยิง่ และมีเป็นประจ�ำทุกบ่ายวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐–
๑๔.๐๐ น. สืบเนือ่ งกันมานานกว่าครึง่ ศตวรรษ ในการบรรยายครัง้ นีก้ ระผมถือว่าได้เกิดสิง่ ทีเ่ ป็น
มงคล ๔ อย่างพร้อมกันคือ
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๑. ด้านวิชาการ เป็นการบรรยาย
ทางวิชาการที่ทางภาควิชาอายุรศาสตร์ได้เป็น
ผู้ก�ำหนดเจาะจง ให้สาขาวิชาประสาทวิทยา
เป็ น เจ้ า ภาพน� ำ เสนอเลื อ กเรื่ อ งในบรรยาย
โดยตรง
๒. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๖๕ ของกระผมที่จะ
ครบเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
๓. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นวันคล้ายวันเกิดของกระผมในทางสุริยคติ
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตรงกันกับวันเกิดจริงในทาง
จั น ทรคติ คื อ วั น ขึ้ น ๑๓ คํ่ า เดื อ น ๖
(ก่อนวันวิสาขบูชา ๒ วัน) เหมือนเมือ่ วันศุกร์
ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๔ ซึง่ เป็นวันเกิด
จริงของกระผม แม้วันจะเป็นวันพุธไม่ใช่วัน
ศุกร์เหมือนตอนวันเกิดจริงก็ตาม แต่วนั ที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็เป็นวันคล้ายวัน
เกิดของกระผมในทางสุรยิ คติ ซึง่ ตรงกันวันขึน้
๑๓ คํ่าเดือน ๖ ทางจันทรคติพอดี
๔. กระผมรับเป็นองค์ปาฐกบรรยาย
เรื่องทางวิชาการที่กระผมถือว่าส�ำคัญที่สุด
ในชีวติ กล่าวคือตามธรรมเนียมของนักวิชาการ
ชาวตะวันตกวันสุดท้ายที่ศาสตราจารย์ที่มีชื่อ
เสียงของมหาวิทยาลัย จะเกษียณอายุราชการ
(อายุ ๖๕ ปี) ทางมหาวิทยาลัยจะให้เกียรติ
สูงสุดกับศาสตราจารย์ท่านนั้น โดยการจัดให้
มีการบรรยายส�ำคัญ ที่เรียกว่า “The Last
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Lecture” โดยศาสตราจารย์ที่ก�ำลังเกษียณ
อายุนั้นเองซึ่งแต่ละท่านจะรวบรวมความรู้ที่
ตนเอง คิ ด ว่ า ดี ที่ สุ ด และ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด มา
บรรยายให้ กั บ บรรดาคณาจารย์ ต ่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยฟังเป็นครั้งสุดท้าย โดยจะรวบ
รวมความรูต้ า่ งๆ ทีต่ นมีมาทัง้ หมดโดยรวมทัง้
ประสบการณ์ส่วนตัวอันยาวนานที่ตนเองได้
สะสมมาและไม่มีกล่าวในต�ำราใดๆ มาก่อนใน
ช่วงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบนั
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สูงสุดนี้ให้กับอนุชน
รุ่นหลัง โดยหวังว่าจะได้น�ำไปประยุกต์หรือ
ประสานผลงาน อันนัน้ ต่อให้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้
ด้วยดีในอนาคต อันจะน�ำมาซึ่งองค์ความรู้ที่
สมบูรณ์แบบ เพื่อน�ำความก้าวหน้าทางด้าน
วิ ช าการมาสู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อมวลมนุษย์ตอ่ ไปในอนาคต
ดั ง นั้ น ในการบรรยาย The Last
Lecture จึงมักมีบรรดาเหล่านักวิชาการต่างๆ
ทั่วทั้งประเทศมารวมตัวกัน ซึ่งรวมทั้งบรรดา
ศิษย์ในอดีตต่างๆ ของศาสตราจารย์ทา่ นนัน้ ที่
เห็นประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการและเดิน
ทางมาร่ ว มฟั ง การบรรยายครั้ ง ส� ำ คั ญ นี้ กั น
อย่างเนืองแน่นและคับคั่ง ท�ำให้เกิดประเพณี
อันดีงามอันนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย และพิธกี ารนีจ้ ะจัดขึน้ อย่าง
ยิ่ ง ใหญ่ แ ละศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ ให้ ส มเกี ย รติ
สมศักดิ์ศรีกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยแห่ง
นัน้ ๆ ตลอดมา ในประเทศไทยเรายังไม่มธี รรม
เนียมหรือประเพณีปฏิบัติอันดีงามเช่นนี้มา
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ก่อนหน้านี้ กระผมคิดว่าการที่ทางสาขาวิชา
ประสาทวิทยาได้ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมกัน
จัดงานมุฑติ าจิตของกระผมในครัง้ นีจ้ ะเป็นต้น
แบบของการให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยได้ใช้เป็นรูปแบบทีด่ งี าม จนถือ
เป็ น ธรรมเนี ย มหรื อ ประเพณี สื บ ต่ อ ไปใน
อนาคต
ดังนัน้ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ นี้ กระผมในฐานะองค์ ป าฐกจะได้
บรรยาย The Last Lecture ของกระผม
ซึ่งสมกับตามความตั้งใจที่ได้สะสมและเก็บ
เกีย่ วความรูใ้ นฐานะนักวิชาการผูท้ ำ� หน้าทีค่ รบ
ถ้วนทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยตลอด
จนการบริการในฐานะของอาจารย์แพทย์คน
หนึง่ ของศิรริ าชทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของนักวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเวลานานถึง
๓๗ ปีเต็ม (นับตั้งแต่บรรจุเป็นอาจารย์ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๒)
หัวข้อเรื่อง “แพทย์กับความตาย
และสัมปรายภพ” (Doctors, Death and
Destinations) เป็นหัวข้อเรือ่ งทีก่ ระผมตัง้ ขึน้
มาเอง เพือ่ หวังว่าจะเป็น My Last Lecture
ก่อนเกษียณอายุราชการของกระผม เพราะ
กระผมเห็นว่าแพทย์โดยทั่วไปในปัจจุบันยังไม่
เข้าใจเรือ่ งความตายทีด่ พี อ และแม้แต่ในต�ำรา
แพทย์ต่างๆ ทั่วโลกก็ยังไม่มีการเขียนเรื่อง
“ความตาย” เลยแม้แต่สักบทเดียว เพราะ

แพทย์เรายังไม่เข้าใจ และ/หรือ รูจ้ กั ความตาย
ดีพอ ดังนั้นจึงท�ำให้การดูแลและรักษาผู้ป่วย
ใกล้ตายไม่เหมาะสม จึงท�ำการด�ำเนินวิธีการ
รักษาทีไ่ ม่เหมาะสม สิน้ เปลืองและเกิดการสูญ
เสียอย่างมากมายมีค่ามหาศาลต่อทั้งผู้ป่วย
ญาติครอบครัว สังคมและประเทศชาติ กระผม
เห็นว่าถ้าแพทย์ทวั่ ไปเข้าใจเรือ่ งความตายดี ก็
จะท�ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงกับวงการแพทย์
และมีผลกระทบทีด่ อี ย่างมหาศาลในการก่อให้
เกิดผลดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ตาย ครอบครัว
สังคม ประเทศชาติไทยและชาวโลกในที่สุด
กระผมได้เห็นความตายมามากเพราะประสาท
แพทย์ต้องประสบกับผู้ป่วยหนักตลอดเวลา
ราวร้ อ ยละ ๒๐–๒๕ ของผู ้ ป ่ ว ยโรคระบบ
ประสาทที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจะเสียชีวิต
ดังนั้นกระผมจึงได้เห็นความตายของทั้งระดับ
คนสามัญจนถึงพระอริยสงฆ์
ปัจจุบันความรู้ทางด้านการแพทย์ที่
ปรากฏในวารสารทางวิชาการหรือต�ำราแพทย์
ต่างๆ ได้มคี วามรูอ้ ย่างลึกซึง้ ถึงเรือ่ งการเกิด
การแก่ การเจ็บ เป็นอย่างดี แต่กลับยังไม่รู้
จักเรื่องความตายเลย ความรู้ทางด้านวิทยา
ศาสตร์การแพทย์จะมีบันทึกและเข้าใจศาสตร์
ต่ า งๆ ของการก�ำเนิ ด ของชี วิ ต เป็ น อย่ า งดี
เยีย่ มนับตัง้ แต่ไข่ผสมกับอสุจิ ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ของชีวิตและต่อมาจึงได้มีการแบ่งเซลล์ของไข่
ที่ ถู ก ผสมแล้ ว ต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ จนกลายเป็ น
Embryo และ Fetus ที่ฝังตัวอยู่ในมดลูก
และต่อมาจึงคลอดออกมาเป็นทารกแรกเกิด
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ในที่สุด ซึ่งเป็นการที่มนุษย์คนหนึ่งได้ออกมา
เผชิญ หรือเห็นโลกเป็นครั้งแรก
แพทย์ เ ป็ น อาชี พ ที่ ต ้ อ งมี ค วามรู ้
และสัมพันธ์กับปัญหาต่างๆ ทางด้านสุขภาพ
ของคนเราดังนัน้ จึงต้องสัมพันธ์กบั เรือ่ งชีวติ ใน
ด้าน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นหลัก ปัจจุบัน
ความรูแ้ ละความเข้าใจเรือ่ งเกิดนัน้ แพทย์รจู้ กั
กันเป็นอย่างดี ตลอดจนการพัฒนาการของเด็ก
ตัง้ แต่แรกเกิดมาจนถึงวัยรุน่ และสูว่ ยั ผูใ้ หญ่จน
สุดท้ายสูว่ ยั ชราทัง้ การพัฒนาทางร่างกายและ
จิตใจเป็นอย่างดี ตลอดจนความรู้เรื่องการ
ท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ทุกส่วนของร่างกาย
มนุษย์เป็นอย่างดีทั้งด้านกายวิภาคศาสตร์
สรี ร วิ ท ยา พยาธิ วิ ท ยา สรี ร พยาธิ วิ ท ยา
พยาธิวทิ ยาคลินกิ ตลอดจนอาการทางคลินกิ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ อยูใ่ นภาวะทีม่ คี วามเจ็บป่วย
เกิดขึ้น การสืบค้นโดยวิธีทางการแพทย์ต่างๆ
เช่น ค่าเคมีต่างๆ ทางเลือด, การเอกซเรย์,
MRI, PET scan ตลอดจนการสืบค้นต่างๆ ที่
ซับซ้อนทาง Immunology ต่างๆ ท�ำให้แพทย์
สามารถให้การวินจิ ฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
และสามารถให้การบ�ำบัดรักษาและการป้องกัน
โรคทั้งโรคทางกายในอวัยวะต่างๆ ตลอดจน
โรคทางใจหรือจิต (จิตเวชศาสตร์) ได้เป็น
อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง
สรุปคือ ความรู้ในทางการแพทย์
ปัจจุบันเข้าใจเรื่องหลักส�ำคัญของชีวิตทั้ง ๓
ประเภทได้อย่างถ่องแท้ คือเรื่อง “เกิด แก่
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และเจ็บ” แต่เรื่องความตายซึ่งเป็นเรื่องที่วง
การแพทย์ยงั มีความรูน้ อ้ ยมาก และไม่มคี วาม
เข้าใจเรื่องนี้ดีพอ ตลอดจนในปัจจุบันยังไม่มี
ต�ำราแพทย์เล่มใดบันทึกหรือเขียนเรื่องเกี่ยว
กับความตายเลย แม้ในยุคปัจจุบนั (ศตวรรษ
ที่ ๒๑) ซึ่งก�ำลังมีการพูดถึงเรื่อง Palliative
Care ในการดูแลและการรักษาผูป้ ว่ ยระยะสุด
ท้ายของชีวิต ที่มีบทบาทส�ำคัญและเน้นกัน
มาก ก็ยังไม่ตรงกับเรื่องความตายทีเดียวนัก
แต่เนือ้ หาส่วนใหญ่เป็นการดูแลผูป้ ว่ ยก่อนตาย
หรือก่อนเสียชีวิต เพื่อให้ตายอย่างมีความสุข
และมีศักดิ์ศรี (Dignity) อย่างเหมาะสม แต่
ก็ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสกับความตายแต่อย่างใด
กระผมจึงเสนอการบรรยายเรื่อง “แพทย์กับ
ความตายและสัมปรายภพ” ในการประชุม
วิชาการ Medical Conference ที่ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ซึ่งกระผม
ขอถือว่าเป็นปฐมบรรยายอย่างจริงจังเกีย่ วกับ
เรือ่ งความตาย (First Lecture on Death)
ในเชิงวิชาการด้านการแพทย์ของประเทศไทย
ด้าน Spiritual Science
ชี วิ ต ของคนเรานั้ น ประกอบขึ้ น มา
จากการรวมตัวของ ๒ ส่วนร่วมกันคือ กาย
และ จิต โดยมี “จิตเป็นนายและกายเป็น
บ่าว” ส่วน ร่างกาย หรือ กาย จัดว่าเป็นวัตถุ
(รูปธรรม) ทีจ่ บั ต้องได้ซงึ่ จะมีลกั ษณะเหมือน
มวลสารทั้งหลายซึ่งต้องตกอยู่ภายใต้กฎของ
พระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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ดังนั้น กายของคนเราจึงมีการเกิด-เติบโตพัฒนา-เสือ่ ม-และสลายในทีส่ ดุ จะเห็นได้จาก
รูปร่างของคนเรา จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ
ตามวัยและอายุ โดยเริม่ จากเด็กทารก ต่อมา
เป็นเด็กเล็ก เด็กกลาง เด็กโต เด็กวัยรุน่ และ
ต่อมาจะเริม่ ต้นเป็นผูใ้ หญ่โดยการบรรลุนติ ภิ าวะ
ครบเบญจเพศ วัยฉกรรจ์   วัยกลางคน วัย
เริ่มต้นสูงอายุ วัยชราหรือแก่และหง่อมตาม
ล�ำดับ ซึ่งในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดทุก
คนโดยไม่มีข้อยกเว้น
เหตุ ก ารณ์ นี้ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลง
เหล่านีเ้ ป็นวัฏจักรของชีวติ ซึง่ ร่างกายของคน
ทุกคนต้องด�ำเนินไปตามล�ำดับ คือจาก เกิด
แก่ เจ็บ และตาย ดังนัน้ ร่างกายของคนเราจึง
ต้องมีการพัฒนาไปเรือ่ ยๆ จนถึงระดับทีส่ มบูรณ์
ที่สุด แล้วต่อมาจึงค่อยๆ เข้าสู่ภาวะเสื่อม
หรือทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนสลายไปในที่สุด
ดังนั้น กายเราจึงมีที่สิ้นสุดคือความตาย ซึ่ง
เป็นการจบสิ้นของร่างกายเหมือนกันหมดทุก
คนโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นให้กบั ผูใ้ ด เพียงแต่วา่ ใคร
จะมีอายุยืนยาวแตกต่างกันมากน้อยหรืออายุ
ยืนนานเท่าใดก็สุดแล้ว แต่เหตุปัจจัยที่เกี่ยว
ข้อง เช่น กรรมพันธุ์, สิ่งแวดล้อม, อาหาร,
การได้รับสารพิษต่างๆ, เชื้อโรคหรือพยาธิ,
อุบัติเหตุหรือความเสื่อมหรือโรคชรา ในที่สุด
ทุกคนก็หนีสงิ่ สุดท้ายไม่ได้คอื ต้องตายเหมือน
กันทุกคน

ดังนั้น ร่างกาย หรือ กาย ของคน
เราก็จะสิ้นสุดลงที่ความตายเสมอ แต่จิตของ
คนเรานัน้ มีความแตกต่างจากกายอย่างสิน้ เชิง
เพราะจิตเป็นเรื่องนามธรรม จับต้องไม่ได้
แต่รู้สึกได้ จิตขณะแรกเกิดนั้น ท่านว่าเป็น
ประภัสสร คือ บริสุทธิ์ แต่จิตแต่ละดวงที่เข้า
มาประกอบเป็นร่างกายของคนเรานัน้ มีพนื้ ฐาน
และที่มาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ บุญ หรือ
บาป คือกรรม หรือการกระท�ำที่ผ่านมาใน
อดีตหรืออดีตชาตินนั่ เอง ดังนัน้ คนเราเมือ่ แรก
เกิดมาจึงไม่เท่าเทียมกัน บางคนเกิดในตระกูล
สูง แต่บางคนเกิดมาในครอบครัวทีอ่ ตั ขัดขัดสน
บางคนเกิ ด มามี ค วามพิ ก ารทางกายอย่ า ง
รุนแรง แต่บางคนรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์ดี
บางคนเกิดมามีจิตใจ โอบอ้อมอารี อ่อนโยน
บางคนเกิดมาจิตใจแข็งกระด้างและหยาบ แต่
จิตของคนเรานัน้ ฝึกได้เหมือนม้าอาชาไนย จิต
ที่ฝึกดีแล้วย่อมน�ำสุขมาให้ จิตที่ไม่ได้รับการ
ฝึกจะเหมือนม้าพยศ
อย่างไรก็ตาม พืน้ ฐานของจิต คนเรา
มักจะเหมือนนํ้า คือย่อมไหลไปสู่ที่ตํ่า ดังนั้น
การฝึกอบรมจิตให้มีหิริโอตตปะ ให้มีความ
ละอายและเกรงกลัวต่อบาป จึงมีความส�ำคัญ
ยิ่งที่คนเราจะได้ไม่กระท�ำความชั่ว และเพียร
หมั่นท�ำแต่กรรมดีซึ่งจิตเช่นนั้นจ�ำเป็นต้องได้
รับการสั่งสอน หรืออบรม อยู่เสมอ จึงท�ำให้
จิตบริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว โดยไม่
หลง หรือถูกครอบง�ำโดยกิเลส อันได้แก่ โลภ
โกรธ หลง ซึ่งเป็นเหตุของทุกข์
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จิตคนเราจึงมีการพัฒนามาตลอด
เช่นกันโดยเริม่ ตัง้ แต่แรกคลอด แต่จะไปในทาง
ทิศไหนนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกอบรม จิตที่มีสติ
ควบคุมจะน�ำไปสู่ความเจริญเสมอ จิตที่ขาด
สติ ก็จะตกลงไปสู่ความชั่ว หรือ อบาย ได้
ง่าย ดังนัน้ จิตของคนเราในแต่ละคนในช่วงชีวติ
หนึง่ ๆ จึงมีการพัฒนาให้ดขี นึ้ ได้ตลอดเวลาโดย
ไม่มกี ารเสือ่ มหรือสูญสลายตามกาลเวลาแบบ
ร่างกายซึง่ เป็นรูปธรรม เพราะจิตเป็นนามธรรม
ธรรมชาติของจิตจึงไม่มรี ปู ร่างแต่มคี วามว่องไว
รวดเร็ว และคล่องตัวที่สุด จนไม่สามารถหา
สิ่งใดเปรียบเสมือนไม่ได้ คนเราจะไปทางดี
หรือชั่วก็ส�ำเร็จได้ด้วยจิตทั้งนั้น จิตจึงไม่มี
เสื่อมตามกาลเวลาเหมือนร่างกาย ดังนั้น
มนุษย์เราจึงสามารถพัฒนาจิต ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ได้ตลอดเวลาแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมสลายหรือ
ผุพงั หรือเดินไปสูท่ างเสือ่ มก็ตาม แต่จติ ของเรา
สามารถจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้ตลอดเวลา
โดยต่างจากกายที่ต้องเป็นไปตามกฎของไตร
ลักษณ์ ทีต่ อ้ งมีเสือ่ มและสลายไปเป็นธรรมดา
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เวลาคนตายแน่นอน ส่วนของกาย
หรื อ ร่ า งกาย ย่ อ มดั บ สู ญ สลายไปในที่ สุ ด
เพราะเป็นรูปธรรม แต่จิตของเราเป็นนาม
ธรรม จะไม่ได้สญ
ู สลายตามร่างกาย จิตคนเรา
จะยังคงอยู่และพัฒนาต่อไปได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าหากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
เพราะมีภูมิมนุษย์เพียงภูมิเดียวใน ๓๑ ภูมิ
ของสรรพสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทีอ่ ยูใ่ นโลกนีท้ จี่ ะสร้างหรือ
ท�ำความดีหรือความชั่วได้ มนุษย์จึงเป็นสัตว์
โลกหรือภพภูมทิ ปี่ ระเสริฐสุด เพราะเป็นภพที่
สร้างเหตุได้ ส่วนอีก ๓๐ ภพภูมิเป็นภพภูมิ
ของการเสวยผล คือถ้าเสวยผลดีกจ็ ะไปเกิดใน
สวรรค์ที่มี ๒๖ ชั้น หรือถ้าเสวยผลชั่วก็จะไป
เกิดในอบายภูมทิ งั้ ๔ ชัน้ คือ นรก เปรต อสูร
และเดรัจฉาน ซึง่ ทัง้ ๓๐ ภพภูมนิ นั้ ถือว่าเป็น
ช่วงที่เสวยบุญหรือบาป ไม่สามารถสร้างเหตุ
หรือก่อให้เกิดกรรมดี กรรมชัว่ ได้ เช่น ภพภูมิ
ของมนุษย์
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จิตของคนเราจะไม่เสื่อมหรือสลาย
เหมือนร่างกายหรือกายของเรา ดังนัน้ เวลาเข้า
สู่วัยชรา จิตของคนเราก็จะคงไม่ทรุด หรือ
เสือ่ มสมรรถภาพแบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
แต่อาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆ จนหมดอายุขัย
หรือตาย คือร่างกายดับ แต่จิตไม่ดับ นั่นเอง
อนึ่งจิตจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่ดับสูญ
เหมือนร่างกาย ดังนั้นในความเป็นจริง เวลา
ตาย คนเราจึงเป็นการตายของร่างกายเท่านัน้
แต่จติ ไม่ตาย จิตจะกลายเป็นจุตจิ ติ ทีจ่ ะไปถือ
ก�ำเนิดต่อไปในภพภูมิ อืน่ ๆ ได้ทงั้ ๓๑ ภพภูมิ
ซึง่ จะเป็นผลตามมาจากกรรมดี หรือกรรมชัว่
ทีผ่ นู้ นั้ ได้ทำ� ไว้ซงึ่ ประกอบไว้ในโลกมนุษย์ กล่าว
คือถ้าท�ำกรรมดี (บุญ) จะมีอบุ ตั กิ ารได้ไปเกิด
ในสรวงสวรรค์ คือชัน้ ฟ้าซึง่ แบ่งเป็นชัน้ ๆ ตาม
ล�ำดับของความดี ได้แก่

๓. พรหม ซึ่งแบ่งเป็น รูปพรหม
และอรูปพรหม ในพรหมโลก อีก ๒๐ ชัน้ โดย
เป็นรูปพรหม ๑๖ ชัน้ และอรูปพรหม ๔ ชัน้

๑. เทวดา นางฟ้า
๒. เทพบุ ต ร เทพธิ ด า ซึ่ ง อยู ่ ใ น
สวรรค์เทวโลกทั้ง ๖ ได้แก่ เจตุมหาราชิิกา,
ดาวดึ ง ส์ , ยามา, ดุ สิ ต , นิ ม มานรดี และ
ปรนิมมิตวสวัตดี   

อนึ่งถ้ากรรมที่ท�ำในอดีตเป็นฝ่ายชั่ว
หรือเป็นบาป ก็จะน�ำจุติจิตให้ไปเกิดในภพภูมิ
ต่างๆ ที่เป็นเรื่องด้านอบายภูมิ ได้แก่

๔. อรหันต์ และ นิพพาน

๑. เดรัจฉาน ซึ่งมี ๒๒ เดรัจฉาน
ภูมิ
๒. อสูรกาย ซึ่งมี ๒ อสูรกายภูมิ
โดยเป็นภูมิของเหล่าสัตว์ที่อยู่ ห่างไกลจาก
ความสุขสบาย มีความหิวกระหายนํ้าเป็น
สัญลักษณ์เครื่องทรมาน
๓. เปรต ซึง่ มี ๑๖ เปรตภูมิ โดยมี
ความอดอยากอาหารเป็นสัญลักษณ์เครื่อง
ทรมาน
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๔. นรก ซึง่ มี ๘ ขุม เรียก นิรยภูมิ
(ขุมนรกทั้ง ๘ โดยมีขุมนรกอเวจี เป็นขุมตํ่า
สุดส�ำหรับผู้ที่ท�ำบาปหนักที่ถือว่าฉกรรจ์ที่สุด
เช่นท�ำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต, ฆ่า
บิดามารดา, ฆ่าพระอรหันต์ และท�ำให้สงฆ์
แตกแยก ซึ่งจัดเป็นอนันตริยกรรม ๕)

ส�ำหรับภพภูมทิ งั้ ๓๑ นัน้ มนุษสภูมิ
เป็นภูมิที่ส�ำคัญที่สุด คือเป็นภูมิที่สร้างเหตุ
ส่วนอีก ๓๐ ภูมิเป็นภูมิของการเสวยผล คือ
ถ้าผลดีก็จะไปเกิดในสวรรค์ที่มี ๒๖ ภูมิ แต่
ถ้าท�ำชัว่ ก็จะไปเกิดในอบายภูมทิ งั้ ๔ ซึง่ ได้แก่
นรก, เปรต, อสูรกายและเดรัจฉาน ดังนัน้ จิต
สุดท้ายของคนเราก่อนตายทีเ่ รียกว่า “จุตจิ ติ ”
จึงเป็นจิตทีส่ ำ� คัญอย่างมากทีจ่ ะส่งผลให้คนเรา
ไปเกิดในภูมไิ หนต่อไปใน ๓๑ ภพภูมิ หลังจาก
ร่างกายตาย (Life after death)
จิตสุดท้าย หรือ จุติจิต จึงมีความ
ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับคนเรา เพราะจะเป็นตัวก�ำหนด

ว่าเราจะไปสูภ่ พภูมไิ หน ใน ๓๑ ภพภูมิ หลวง
ปูเ่ ทสก์ เทสรังสี บอกกับผูเ้ ขียนซึง่ ได้มโี อกาส
ถวายการรั ก ษาหลวงปู ่ เ ป็ น เวลากว่ า ๙ ปี
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๘–๒๕๓๗ ว่าเวลาท่าน
จะสิ้นห้ามผู้ใดถูกหรือสัมผัสร่างกายของท่าน
เป็นอันขาด เพราะท่านจะรักษาจิตสุดท้ายของ
ท่านเองเพื่อไปสู่สุคติในที่สุด ซึ่งจุดมุ่งหมาย
หลักของความเป็นมนุษย์คอื นิพพาน นัน่ เอง
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ความดีมาตลอด สุคติภูมิย่อมเป็นที่หมายได้
แน่นอน การทีจ่ ติ สุดท้ายหรือ จุตจิ ติ ของเรา
อยู ่ ใ นค� ำ บริ ก รรมต่ า งๆ เช่ น พุ ท โธ สั ม มา
อรหัง หรือก�ำหนดอาณาปานสติ อยู่ตลอด
เวลา ย่อมมีทหี่ มายทีเ่ ป็นแดนสุขารมณ์ หรือ
นิพพาน เป็นที่ตั้ง

ถ้าเราเข้าใจความจริงว่า ชีวิตมีเกิด
ก็ต้องมีดับเป็นธรรมดา การดับคือการตาย
เป็นการสูญสิ้นของกายเท่านั้น แต่จิตไม่สูญ
สลายตาม ถ้าท�ำดีและจิตสุดท้ายด�ำรงสติ คิด
ติตรอง หรือรักษาจิตให้อยู่แต่ฝ่ายกุศล สุคติ
ธรรม ย่อมเป็นทีห่ มายได้แน่นอน แต่ถา้ จิตสุด
ท้ายอยูภ่ ายใต้การครอบง�ำของกิเลส คือ โลภ
โกรธ หลง แล้วเป็นทีแ่ น่นอนว่าอบายภูมยิ อ่ ม
เป็นที่ไปอย่างแน่นอน ดังนั้นนักปราชญ์ และ
บัณฑิต หรือ ผู้รู้ จึงไม่กลัวตาย เพราะการ
ตายคือการเปลี่ยนภพภูมิเท่านั้น ถ้าเราท�ำ
ดังนั้นถ้าแพทย์ เข้าใจความตายดี
และยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของชีวิต ดังนั้น
การแก้ไขปัญหาของความตาย จึงง่ายและเป็น
แบบธรรมชาติ ไม่ฝนื ธรรมชาติ ส่วนทีไ่ ปของ
จุติจิต คือ สุคติ ย่อมหมายได้ ถ้าผู้ป่วยและ
ญาติสามารถเข้าใจ Concept หรือความจริง
เกี่ยวกับความตายอย่างถูกต้อง การรักษา
พยาบาลจึงง่าย และท�ำได้อย่างเหมาะสมและ
มีศักดิ์ศรี (Dignity) ในราคาประหยัดและ
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การที่ แ พทย์ ห รื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เข้าใจเรื่องความตาย อย่างถูกต้องและเห็น
ธรรมชาติของความตาย จะท�ำให้ค่ารักษา
พยาบาลหรือค่าบริการทางการแพทย์สามารถ
ลดลงอย่างมหาศาล เพราะการตายไม่ใช่ทสี่ ดุ
ของชีวติ การตายไม่ใช่การดับสูญ แต่เป็นการ
เปลีย่ นภพภูมเิ ท่านัน้ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์
จึงเป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง เพราะเป็นภพภูมิเดียว
ใน ๓๑ ภพภูมิที่สามารถท�ำเหตุได้ทั้งกรรมดี
และกรรมชั่ว ส่วนที่เหลืออีก ๓๐ ภพภูมินั้น
เป็นภพภูมิของผลหรือเสวยผลโดยไม่สามารถ
สร้างหรือท�ำเหตุได้
ไม่แพง ซึ่งเป็นการตายที่สมบูรณ์แบบ (The
PerfectDeath) ที่พึงปรารถนาของคนเรา
ทุกคน
สรุป
การตายเป็นธรรมชาติของชีวติ เป็น
หนึ่ ง ในสี่ ข องภาวะการเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย
การตายเป็ น การสู ญ สิ้ น ของกายที่ เ ป็ น
ขบวนการธรรมชาติของความเสื่อมสลายของ
วัตถุ หรือรูปธรรม ส่วนจิตซึ่งเป็นนามธรรม
ไม่มกี ารสูญสิน้ จนกว่าจะถึงพระนิพพาน จิต
สามารถมีการพัฒนาได้ตลอดไปการทีค่ นเราจะ
เสวยภพภูมติ า่ งๆ ได้ใน ๓๑ ภพภูมทิ เี่ ป็นชีวติ
หลั ง ความตาย (Life after Death)
นั้นขึ้นอยู่กับ กรรมดี หรือ กรรมชั่ว โดยมี
จุติจิต หรือ จิตสุดท้าย เป็นตัวก�ำหนด

ดังนั้น การเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่ง
ที่ มี ค ่ า ที่ สุ ด ของชี วิ ต ที่ เ ราจะได้ ท�ำเหตุ คื อ
กรรมดี เพื่อน�ำชีวิตไปสู่นิพพานในที่สุด ใน
อดีต พุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องกลับมาถือ
ก�ำเนิดเป็นมนุษย์เสมอ เพราะจะไม่มีท่านใด
หรือพระองค์ใดที่จะกลายเป็น พระพุทธเจ้า
ในขณะอยู่ในภพภูมิอื่นๆ ได้เลยนอกจากอยู่ใน
มนุษสภูมิ
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ภาพงานวันมหิดล

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
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ภาพพิธีบำ�เพ็ญกุศลสัตตมวาร
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๒
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ภาพงานทำ�บุญของแพทย์ศิริราช รุ่น ๗๑
(จบแพทย์ ๕๐ ปี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

แพทย์ศริ ริ าชรุน่ ๗๑ ได้จดั กิจกรรมท�ำบุญถวายสังฆทานอุทศิ ส่วนกุศลให้เพือ่ นร่วมรุน่
และคู่สมรสที่วายชนม์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ชุมนุมพุทธธรรม
ศิริราช
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หลังเสร็จพิธแี ล้วมีเพือ่ นๆ ส่วนหนึง่ ทีย่ งั เดินไหว ข้ามเรือเดินต่อไปลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีศ่ าลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ซึง่ เป็นวัน Car
Free Day
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จดหมายถึงบรรณาธิการ

๒๒๖ ถนนยมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
เรียน อาจารย์นิพนธ์และอาจารย์ดาวฤกษ์ ที่เคารพนับถือ
ก่อนอืน่ พีข่ อแสดงความขอบคุณและชืน่ ชมอาจารย์ทงั้ ๒ ทีไ่ ด้กรุณารับท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญ
คือ สาราณียกรของศิษย์เก่าศิริราช เพราะพี่พยายามมองหาคนมาช่วยอาจารย์สมมาตรซึ่งเป็น
เพื่อนศิริราช ๖๙ ของผมและเป็นสาราณียกรมานานจนดูจะเริ่มชราภาพ
พี่ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ และเคยชื่นชมทั้ง ๒ ท่านมานานแล้ว ชื่นชมความเป็น
นักวิชาการของอาจารย์นิพนธ์มานานแล้ว เคยได้รับหนังสือธรรมะจากอาจารย์ในคืนงานสู่เหย้า
ศิริราชหลายปีก่อน จ�ำได้ว่าเคยอ่านบทความธรรมะจากอาจารย์ แต่จ�ำไม่ได้ว่าจากไหน? แต่
ชอบความมีธรรมะของอาจารย์
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อาจารย์ดาวฤกษ์นา่ จะเคยมาดูงานทีจ่ กั ษุโคราชระยะหนึง่ ก่อนย้ายไปเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
จันทบุรี จ�ำได้วา่ อาจารย์นา่ รักมากและขยันท�ำงาน ได้ทราบถึงความขยันท�ำงานของอาจารย์ตงั้ แต่
เป็นศัลยแพทย์จังหวัดน่านและทุกแห่ง จนได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของศิริราช
พี่ขอโทษเรื่องลายมือด้วย และพยายามเขียนตัวใหญ่ขึ้น เพราะจดหมายอาจจะยาว
หน่อยครับ อยากฝากหนังสือเกลียวเชือกฟัน่ ให้อาจารย์ชว่ ยกรุณาท�ำต่อให้ดว้ ยครับ เพราะระยะ
หลังเริม่ หาเรือ่ งมาลงยากขึน้ จนคิดว่าถ้าพิมพ์ได้ปลี ะ ๑–๒ เล่มก็ยงั ดี   โดยอยากให้รนุ่ ทีเ่ ป็นเจ้า
ภาพตอบจดหมาย และฉลอง ๕๐ ปี ช่วยกันเขียนเหมือนศิริราช รุ่น ๗๐
ความจริง อยากจะขอเรื่องธรรมะจากอาจารย์นิพนธ์บ่อยๆ เห็นว่าศิริราชมีชมรมพุทธ
ศาสนา อยากให้ช่วยกันเขียนเล่มละ ๑–๒ เรื่อง อยากได้เรื่องการบริหารที่เด่นมากของอาจารย์
บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ซึ่งอาจารย์ดาวฤกษ์น่าจะถอดแบบมาอย่างดี อยากได้ข้อเขียนหลักการ
บริหารของอาจารย์บุญยงค์ การลงทุนทองจากอาจารย์กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ที่เคยเป็นแพทย์
ประจ�ำบ้านทางด้านอายุรศาสตร์ของหลักการเล่นหุ้นจากหมอศิริราชที่เล่นหุ้นเก่งๆ ฯลฯ
เมื่อเร็วๆ นี้อาจารย์หมอนิยม คอนยาม่า ผู้วางรากฐานจักษุสาธารณสุข ลาเราไปที่
ญี่ปุ่นพี่ได้ขอให้อาจารย์พนม สนิทประชากร ช่วยเขียนบทความแล้วส่งมาให้หมอสมมาตร เพื่อ
ขอให้นำ� ลงเกลียวสัมพันธ์และเกลียวเชือกฟัน่ หวังว่าอาจารย์ทงั้ ๒ คงกรุณา ความจริงอยากขอ
อาจารย์ดาวฤกษ์ช่วยเขียนถึงอาจารย์คอนยาม่าแบบทางการด้วยก็ดีนะครับ เพราะของพี่พนม
เขียนแบบอาลัยเพื่อน
พี่ขอโทษว่า เขียนยาวไป รบกวนอาจารย์เรื่องลายมืออีกที
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้อาจารย์ทั้ง ๒
ครอบครัว ประสบสุข โชคดี ตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ
นายแพทบ์ประวัติ ตั้งศิริพัฒน์
ศิริราช รุ่น ๖๙
(รุ่นเดียวกับ อาจารย์สมมาตร แก้วโรจน์,
อาจารย์บุญ วนาสิน, อาจารย์เริงชัย ครับ)
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ปล. พี่อยากขอ Address ที่บ้านของอาจารย์ทั้ง ๒ บ้าง เพื่อถ้านึกอะไรได้ จะได้ส่ง
จดหมายถึงอาจารย์เลยครับ
พี่ลืมเล่าเรื่องหนังสือเกลียวเชือกฟั่น ที่อยากฝากอาจารย์ช่วยท�ำต่อให้ด้วย เพราะ
อาจารย์สมมาตรดูจะช้าและเริม่ จะหาเรือ่ งมาลงยากขึน้ แต่ถา้ ได้สกั ปีละ ๑ เล่มก็ยงั ดี เช่น ขอให้
รุน่ ทีจ่ บศิรริ าชครบ ๕๐ ปี ช่วยกันเขียนเพือ่ เล่าประสบการณ์ พวกเราคงจ�ำเพลงเกลียวเชือกฟัน่
ทีใ่ ห้พวกเราทุกรุน่ รักกันเหมือนพีน่ อ้ ง พีไ่ ด้ทำ� การขอเรือ่ งจากพีน่ อ้ งศิรริ าชลองท�ำได้ ๓ เรือ่ ง จึง
ขอให้สมมาตรช่วยน�ำเสนอให้สมาคมช่วย ตอนนีข้ อฝากอาจารย์ทงั้ ๒ ด้วยเพราะเริม่ หาเรือ่ งลง
ยาก ถ้านึกอะไรได้ พี่จะขออนุญาตเล่ามาให้อาจารย์ทั้ง ๒ ทราบต่อเรื่อยๆ
ขอบพระคุณครับ
ประวัติ ตั้งศิริพัฒน์
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บรรณาธิการแถลง
จุลสารเกลียวสัมพันธ์ฉบับนี้ (ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นฉบับสุดท้ายของ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทางคณะกองบรรณาธิการได้มีมติให้จัดท�ำจุลสารเป็นภาพขาว–ด�ำทั้งเล่ม
เพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสวรรคต พระองค์แม้ได้เสด็จสวรรคตแล้วยังได้ทรงท�ำให้ชนชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าออกห่างไกลจากบรรดาอบายมุขทั้งปวงโดยถ้วนหน้ากันทั่วทั้งประเทศ
จุลสารเกลียวสัมพันธ์ฉบับนี้มีบทความที่พิเศษหลายเรื่องที่ชวนอ่านกัน ได้แก่ เรื่อง
เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ที่รวบรวมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี
ตู้จินดา อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งท่านเป็นแพทย์ศิริราช
รุ่น ๖๗ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ศิริราชรุ่น ๖๘ ก็ได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาอันทรงเกียรตินี้เช่นกัน
ขอเชิญท่านบรรดาสมาชิกอ่านบทความนี้และชื่นชมพร้อมมีความภาคภูมิใจว่า แพทย์
ท่านใดบ้างทีไ่ ด้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา อันเป็นเหรียญตราสูงสุดทางด้าน
วิชาการ และท่านเหล่านั้นเป็นแพทย์ศิษย์เก่าศิริราชรุ่นใดบ้าง ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์มนตรี ตู้จินดา ได้รวบรวมรายชื่อแพทย์ผู้ทรงวุฒิไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมาจนถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนี้ทางกองบรรณาธิการยังได้รับความอนุเคราะห์เพิ่มเติมจาก ศาสตราจารย์
พิเศษเกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร ที่ได้กรุณาท�ำการค้นคว้าและได้สืบค้นหา
รายชือ่ แพทย์ทไี่ ด้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาทัง้ หมดทีผ่ า่ นมานับจากท่านแรก
คือ มรว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ที่จบแพทยศาสตรบัณฑิต มาจากมหาวิทยาลัยอดินเบอร์ก โดยได้
ปริญญา MB, ChB ซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันท่านแรกที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ และท่านอาจารย์สรรใจยังได้กรุณารวบรวมรายชื่อแพทย์ที่ได้
รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาทั้งหมดตั้งแต่นั้นมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
เป็นการเติมเต็มเรื่องรายชื่อของแพทย์ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาอย่าง
สมบูรณ์
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ในเล่มนี้ยังมีเรื่องศิริราชพาเที่ยวทั่วไทย ที่เขียนโดย นายแพทย์อ�ำนวย ทองสัมฤทธิ์
ที่ได้แนะน�ำเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับแต่สมัยทวารวดี
นอกจากนี้ ใ นเล่ ม ของจุ ล สารฉบั บ นี้ ยั ง มี บ ทความเรื่ อ ง แพทย์ กั บ ความตายและ
สัมปรายภพ ซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ ที่ได้บรรยายไว้ใน
The Last Lecture เมื่อครั้งเกษียณอายุราชการ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แพทย์ทั่วไปน่าจะให้ความ
สนใจและหาทางท�ำการศึกษาวิจยั ค้นคว้าและพัฒนาความรูต้ อ่ ยอดในเรือ่ งนีต้ อ่ ไปในอนาคต เพราะ
ไม่เคยมีตำ� ราแพทย์เล่มใดเขียนเรือ่ งความตายมาก่อน เพือ่ ให้คนไทยทุกคนได้รบั อานิสงส์จากองค์
ความรู ้ ใ หม่ นี้ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ งนี้ จ ะสามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการรั ก ษาและดู แ ล
ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ประหยัดและสงบสุข
เรือ่ งบรรณาธิการแถลงฉบับนีม้ คี วามยาวมากกว่าเดิม จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย พบกัน
ใหม่ฉบับหน้า เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีเรื่องเด่นคือ การประกาศผลของ
การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าชดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทัง้ มีประวัตแิ ละผลงานของ
ท่านเหล่านั้นประกอบ
ท้ายนีใ้ นนามคณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าชมีมติจากการประชุม
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เลื่อนการจัดงานคืนสู่เหย้าออกไป โดยจะจัดร่วมกัน ๒
รุ่นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยความเคารพรัก และปรารถนาดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์, ศิริราช รุ่น ๗๙
บรรณาธิการ
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เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ธ สถิตในดวงไทยใจนิรันดร์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล

ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ
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เสด็จสวรรคต
รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

โรงพยาบาลธนบุรี
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เสด็จสวรรคต
รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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เสด็จแล้วพระผ่านเก้าพราวสวรรค์
ดั่งชีวันข้าบาทแทบสิ้น
อกระทมตรมร้าวจ้าวชีวิน
ภูบดินทร์นรินทร์นาถนิราศไกล
ไฉนเลยจ�ำต้องพรากจากเพียงนี้
มิอาจที่จะทานทัดขัดวิสัย
พระบรมราโชวาทประศาสน์ให้
จงผองไทยใส่เกล้าตราบเนาเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์
ผู้ประพันธ์

เจ้าของ

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
นพ.สมมาตร แก้วโรจน์
คณะผู้จัดท�ำ
นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์
นพ.พล หิรัณยศิริ
พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร
นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
สาราณียกร
สาราณียกรผู้ช่วย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
ฝ่ายประสานงาน นางโชตินา จ้อยจุมพจน์
นางสาวสุพรรณา หู้เต็ม
หจก.เรือนแก้วการพิมพ์
พิมพ์ที่ 	
โทร. ๐-๒๔๑๑-๑๕๒๓ 		
		

