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	 แรงบนัดาลใจทีจ่ดุประกายให้อยากเป็นหมอของแต่ละคนนัน้แตกต่างกัน 

บางคนอาจมีประสบการณ์ประทับใจในวัยเด็ก	 บางคนอยากรักษาบุคคล 

อันเป็นที่รัก	บางคนอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ	บางคนหลงรักในเสื้อกาวน์	

บางคนดูซรีีส์เก่ียวกับหมอแล้วอนิ	เป็นต้น	แต่ไม่ว่าใครจะอยากเป็นหมอด้วย

สาเหตุใด	ก็ต้องมาสู่เส้นทางเดียวกัน	นั่นก็คือ	“สอบหมอให้ติด”

	 หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อบอกเส้นทางสู่การเรียนหมอแต่เพียง

อย่างเดียว	 แต่ยังบอกให้น้องๆ	 ได้ทบทวนตัวเองให้ดีเสียก่อน	 เนื่องจาก

วิชาชีพนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียน	 ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์นาน

ถึง	6	 ปี	 เรียนต่อเฉพาะทางอีก	3-5	 ปี	 ต่ออนุสาขาอีก	2	 ปี	(ไม่นับการ 

เตรียมสอบหมอในช่วงมัธยม)	 ฉะนั้น	 กว่าจะได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหนึ่่งท่าน	

ต้องใช้เวลา	11-13	ปี	กล่าวได้ว่าคนที่จะมาเป็นหมอนั้น	ต้องมีความเพียร	

ความอดทน	รักการเรียนรู้	ตลอดจนมคีวามเสียสละอย่างมหาศาล	การเรียน

เก่งอย่างเดียวไม่พอ	ต้องมี	Passion	ด้วยจึงจะผ่านด่านต่างๆ	ไปได้

	 สุดท้ายนี้	ขอฝากข้อความคลาสสิกที่เคยอยู่บนปก	Born	to	be	หมอ	 

ที่ผลิตขึ้นครั้งแรกเมื่อ	ตุลาคม	พ.ศ.	2551	และเล่มนี้คงเป็นเล่มสุดท้ายแล้ว	

ผลิตขึ้นในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2562	รวมอายุ	11	ปี	พอดี

(((ค�าเตือน!	เขย่าความคิดก่อนเลือกเรียนหมอ)))

หากใครหลวมตัวเรียนไปแล้ว	หนังสือเล่มนี้คือ	วิตามินเสริม

“การเรียนหมอที่ว่ายากแล้ว	การท�างานในฐานะหมอกลับยากยิ่งกว่า”

ทีมงาน	Born	to	be

ส�านักพิมพ์อินโฟเพรส

((( )))

Preface
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7

เส้นทางสู่การเป็น ‘หมอ’

Inspire to be หมอ
01

Station

แรงบันดาลใจสู่การเรียนหมอ
		 พี่ก็ ไม่รู้ว่าจะสร้าง	 Inspiration	 อะไรให้น้องได้ ไหม	 เพราะชีวิต 

การเรียนพี่ไม่ใช่ชีวิตที่หวือหวาเหมือนคนอื่นส่วนใหญ่ในคณะ	 แต่พี่มั่นใจ

แค่ว่าพีผ่่านมาหลายรูปแบบพอสมควร	ซึง่บทความนีจ้ะเป็นเหมอืนกับการ

เล่าประสบการณ์ของพีม่ากกว่าการสร้างแรงบนัดาลใจให้น้องๆ	ถ้าน้องเบือ่

เมื่อไรก็ข้ามไปได้เลยนะ	(ใครข้าม...	ขอให้ ไม่ติดหมอ	*o*)

นศพ.	รัฐโรจน์	รัตน์ทวีนนท์	(พี่เบสท์)

	 -	ก�าลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตรแห่งหนึ่ง

	 -	เรียน	ม.ปลาย	ที่	Fukui	Senior	High	School

	 -	ค่ายโอลิมปิกคณิตศาสตร์	ประเทศญี่ปุ่น	(JMO)

	 -	อนัดับ	1	การสอบแข่งขนัคณิตยาก	ม.ปลาย	ประเทศญีปุ่่น

	 -	100	คะแนนเต็ม	3	ปีซ้อน	การสอบวัดระดับคณิตศาสตร์	 

	 	 ม.ปลาย	ประเทศญี่ปุ่น

	 -	ติวเตอร์ที่	Be	Betters
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Born to be 
หมอ Exclusive

	 อยากเรียนแพทย์ที่ญ่ีปุ่น	แต่…
		 ย่ิงพี่เรียนดีขึ้นมากเท่าไร	 ความมั่นใจก็มีมากขึ้นเป็นเงา	 พี่ลองไป

สอบชงิทุนเรียนต่อมธัยมปลายทีป่ระเทศญีปุ่่น	แล้วพีก็่ดันสอบได้ที	่1	เลย

ท�าให้ยิ่งเหลิงเข้าไปกันใหญ่	แล้วไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความคิด 

ทีว่่า	จะเรียนต่อ	Faculty	of	Medicine,	Tokyo	University	ให้ ได้	แล้ว

ระหว่างเรียนก็รีบท�างานเพือ่ส่งเงินกลับมาให้ทีบ้่าน	ณ	จดุนี	้ความอยาก

เป็นแพทย์ของพียั่งคงเหมอืนเดิม	คือไม่ได้มาจากความรู้สึกในฐานะแพทย์

ที่อยากรักษาคนไข้	แต่เป็นความรู้สึกของลูกที่อยากดูแลท่าน	ตลอดจนมี

ความมั่นคงในชีวิตให้ท่านตลอดไป

	 แต่ในความเป็นจริงมนัไม่ง่ายนกั...		เมือ่พี่ได้ ไปเรียนทีญ่ีปุ่่นก็พบกับ

ก�าแพงทางภาษา	ซึง่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ ในการส่ือสารทัว่ไป	แต่หมายถึงภาษา

ทางวิชาการ	ซึ่งตอนอยู่ที่นั่นพี่ก็ยังลงแข่งสนามต่างๆ	เพื่อทดสอบความ

สามารถของตัวเอง	จงึได้พบว่า	พีส่ามารถท�าได้แค่วชิาคณิตศาสตร์		วชิาอืน่ๆ	 
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Born to be 
หมอ Exclusive

	 พี่เชื่อว่า	 หากไม่มีค�าสัญญาที่เคยให้ ไว้กับท่าน	 และเหตุการณ์ที่

เกิดท�าให้พี่รู้สึกอินกับอาชีพหมอขึ้นมาในตอนนั้น	 พี่คงไม่มีแรงที่จะสู้

กับไข้หวัดใหญ่จนกลับมาสอบที่ไทยได้	 ส�าหรับพี่ก�าลังใจและความต้ังใจ

จากใจจริงเป็นส่ิงที่ส�าคัญมาก	 ที่จะช่วยให้จิตใจของเรายังคงสู้ต่อไปได้	 

กับความเจบ็ป่วยหรืออปุสรรคต่างๆ	สุดท้ายนีพ้ีข่อเป็นอกีหนึง่ก�าลังใจให้

กบันอ้งๆ	ที่ฝนัอยากเป็นหมอ	และขอฝากเนื้อร้องส่วนหนึง่ของบทเพลง	

อยู่ที่เรียนรู้	–	Live	And	Learn	ของ	กมลา	สุโกศล	ซึ่งมีความหมาย

ที่ดีมาก

“อยู่ที่เรียนรู้	อยู่ที่ยอมรับมัน	ตามความคิดสติเราให้ทัน	

อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน	และท�าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด”

แรงบันดาลใจสู่การเรียนหมอต่างประเทศ

นศพ.	กรแก้ว	สุธีธร	(พี่อุ้มอิ่ม)

ก�าลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง	

ณ	ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 จุดเริ่มต้นที่ยังรู้สึกสับสน
		 ตอนเด็กๆ	 เวลาใครถามว่า	 โตข้ึนอยากเป็นอะไร?	 เราก็จะบอกว่า	

อยากเป็นหมอ	เพราะตอนนั้นก็ ไม่ได้รู้จักอาชีพอะไรมากมายนัก	รู้จักแค่

หมอ	ครู	ทหาร	พยาบาล	ต�ารวจ	ซึ่งในมุมมองตอนนั้นของเราคือ	คนที่

เป็นหมอดูเท่ดี	
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Born to be 
หมอ Exclusive

		 แม่สอนเราเรื่องนี้และบอกเสมอว่า	“ถ้าเรามี	เราก็ช่วยเหลือเขาโดย

ไม่ต้องหวงัผล	ไม่ต้องให้เขาขอบคุณ	เพราะเราช่วยเขาด้วยใจจริงๆ”	เรา

คิดว่านีเ่ป็นอกีเหตุผลหนึง่ทีท่�าให้เราอยากเป็นหมอ	เพราะเรามีโอกาสได้

คลุกคลีกับคนไข้ต้ังแต่เด็กๆ	เราจึงคิดว่า	 ถ้าเราสามารถรักษาผู้ป่วยได้

ด้วย	มันก็คงจะดีขึ้นอีก	ส่วนพ่อเราก็จะสอนเสมอว่า	“ความพยายามอยู่

ที่ไหน	ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น”	และมันเป็นแบบนั้นจริงๆ

	 มหาวิทยาลัยที่เราเรียน	

เน้นทัง้ทฤษฎีและปฏิบติั	เราได้ 

ขึ้นไปดูแลคนไข้ด ้วยตัวเอง	

โดยมอีาจารย์คอยคุมอยูต้ั่งแต่

ปีต้นๆ	แล้วก็ต้องฝึกงานใน

ทกุๆ	ซมัเมอร์	เราคิดว่านีเ่ป็น

ส่ิงหนึ่งที่ท�าให้เราสามารถท�า

อะไรได้คล่องแคล่วขึ้นในการ

ปฏิบัติจริง	
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ส�ารวจคุณสมบัติ

เรียนหมอที่ไหนดี
02

Station

 อ่านมาถึงตรงนี้ หากน้องมั่นใจแล้วว่า ‘หมอ’  

นี่แหละคืออาชีพในฝัน คือจุดหมายของการเดินทาง 

Station นี้คือสถานีต่อไป ‘เรียนหมอที่ ไหนดี’ เพื่อ

ส�ารวจเส้นทางการสอบเข้าเรียนหมอ ซึง่ต้องตรวจสอบ

คุณสมบติัผูส้มคัร และตรวจสอบหลักสูตรแพทยศาสตร์

ของโรงเรียนแพทย์ด้วยว่า ได้รับการรับรองจาก

แพทยสภาหรือไม่ ตลอดจนให้รายละเอียดว่า หลักสูตร

แพทยศาสตร์นั้นเปิดรับรอบไหนในระบบ TCAS บ้าง 

และแต่ละรอบแตกต่างกันอย่างไร พออ่านจบ น้องๆ 

ก็เริ่มวางแผนเตรียมการสอบใน Station 3 ได้เลย

เรียบเรียงโดยฝ่ายวิชาการ	ส�านักพิมพ์อินโฟเพรส
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เตรียมตัวให้พร้อม
สอบหมอ

03
Station

 ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงใหม่

แทบทุกปี ปรับใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เพื่อให้ ได้มาซึ่ง

ระบบทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรับจากมหาวทิยาลัย

ทั่วประเทศ ทปอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง จึงเข้ามา 

มีบทบาทในการสร้างระบบรับสมัครส่วนกลาง และ

ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเร่ือยๆ ในบทนี้ ได้อธิบาย

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีล่าสุด ให้น้องๆ 

ได้ท�าความเข้าใจล่วงหน้า เพื่อที่จะได้วางแผนการ 

เตรียมสอบเข้าได้อย่างถูกต้อง ส�ารวจเส้นทาง

เรียบเรียงโดยฝ่ายวิชาการ	ส�านักพิมพ์อินโฟเพรส
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Station 03 
เตรียมตัวให้พร้อมสอบหมอ

63
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Medical Student
เรียนให้รอด สอบให้ผ่าน

Part 

02
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การเรียนต่อ
แพทย์เฉพาะทาง

1 1
Station

 ตามหลักสูตรการเรียนหมอของบ้านเรา

จะเรียนกัน 6 ปี (เทียบได้กับ ป.ตรี) ก�าหนด

ให้ ใช้ทุน 3 ปี แล้วจึงเรียนต่อแพทย์เฉพาะ

ทางสาขาต่างๆ อีกประมาณ 3-5 ปี (เทียบ

ได้กับ ป.โท) และหากเรียนต่อในอนุสาขาก็

ใช้เวลาอีก 2 ปี (เทียบได้กับ ป.เอก) รวม 

ทั้งสิ้น 11-13 ปี

207

เรียบเรียงโดยฝ่ายวิชาการ	ส�านักพิมพ์อินโฟเพรส
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เรียบเรียงจากการอบรมการจัดท�า	Portfolio	เพื่อยื่นสมัครเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	รอบที่	1	การรับด้วย	Portfolio	

วันที่	4,11	พฤศจิกายน	2561	
ณ	ห้องประชุมออดิทอเรียม	อาคารไซเบอร์เวิร์ล	ทาวเวอร์

            การท�า Portfolio
ตามแนวทางของ ทปอ.

	 รอบ	Portfolio	เกิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า	เด็กที่ดีมีความสามารถ

เฉพาะด้าน	เด็กที่มีจิตสาธารณะ	เสียสละช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน	แต่

อาจจะเกรดเฉลี่ยน้อยไปหน่อย	 รอบ	Portfolio	 จะเป็นการรองรับเด็ก

เหล่านี้ ให้มีโอกาสได้เรียนในสาขาที่ตัวเองต้องการ	

พอร์ต คือ การรวบรวมสิ่งที่เป็นเรา 
	 ก่อนท่ีจะเร่ิมท�าพอร์ตจะต้องรู้ก่อนว่า	เราท�าพอร์ตเพือ่ยืน่ในโครงการ

อะไร	คณะ/สาขาไหน	มหาวทิยาลัยอะไร	ต้องอ่านระเบยีบการให้ละเอยีด

เพราะแต่ละที่มีข้อก�าหนดไม่เหมือนกัน	บางโครงการระบุ	GPAX	ขั้นต�่า

ที่สามารถสมัครได้	บางโครงการระบุว่าต้องการผลงานในแนวไหน	เช่น	

จิตสาธารณะ	 โอลิมปิกวิชาการ	 มีประสบการณ์ฝึกงาน	 ถ้าเราท�าพอร์ต

ไม่ตรงกับความต้องการของโครงการ	ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา	หรือถ้า

เราไม่มเีอกสารประกอบตามที่โครงการต้องการ	แสดงว่าเราไม่เหมาะกับ

โครงการนีแ้ล้ว	ให้ ไปดูโครงการอืน่	หรือให้ ไปสอบในรอบอืน่แทน	ดังนัน้ 

การท�าพอร์ตเดียวสมัครทุกโครงการจะท�าไม่ได้แล้ว

Exclusive Story
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เทคนิคพิชิตวิชาสามัญ
วิชาคณิต (MATH)

Exclusive Interview

นศพ.	รัฐโรจน์	รัตน์ทวีนนท์	(พี่เบสท์)

•	 ก�าลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตรแห่งหนึ่ง

•	 เรียน	ม.ปลาย	ที่	Fukui	Senior	High	School

•	 ค่ายโอลิมปิกคณิตศาสตร์	ประเทศญี่ปุ่น	(JMO)

•	 อันดับ	1	การสอบแข่งขันคณิตยาก	ม.ปลาย	ประเทศญี่ปุ่น

•	 100	คะแนนเต็ม	3	ปีซ้อน	การสอบวัดระดับคณิตศาสตร์	 

		 ม.ปลาย	ประเทศญี่ปุ่น

•	ติวเตอร์ที่	Be	Betters

 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “คณิตศาสตร์” 

เป็นวิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กไทย 

รวมถึงเด็กทั่วโลกกันมานานมาก และ

ยังคงเป็นวิชาที่จ�าเป็นส�าหรับการสอบ

เข้าคณะต่างๆ โดยส่วนใหญ่ 

235
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เทคนิคพิชิตวิชาสามัญ
วิชาฟิสิกส์ (PHY)

245

Exclusive Interview

  วิชาฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ เป็นวิชาที่น้องๆ สามารถท�า

คะแนนให้สูงได้ด้วยความขยนั พีเ่ป็นคนหนึง่ทีเ่ชือ่อย่างนัน้ครับ 

(จริงๆ แล้วใช้ ได้กับทุกวิชาในการสอบ 9 วิชาสามัญเลย) 

พี่รหัส	นราวิชญ์	ชุติศิลป์	(พี่น้�าแข็ง)

• ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภาควิชาคอมพิวเตอร์

• อดีตนักเรียนค่าย	สอวน.	วิชาฟิสิกส์	
• สอบติดคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คะแนนรวม	กสพท	85.366	
• คะแนนฟิสิกส์	9	วิชาสามัญ	96/100
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เทคนิคพิชิต
วิชาสามัญ วิชาเคมี (CHEM)

252

 เคยได้ยินหลายๆ คนบ่นว่า “วชิาเคมียาก” 

เพราะเป็นวิชาที่ก�้าก่ึงไม่ได้เน้นการจ�า หรือ

การค�านวณไปในทางใดทางหนึ่งเหมือนวิชา

ชีวะ เลข หรือฟิสิกส์ แต่เคมีต้องอาศัยทั้งการ

ท่องจ�า ต้องเข้าใจ และวิเคราะห์ผลได้ แถม

ยังต้องค�านวณอีก สรุปแล้วเป็นความจริงที่ว่า 

วชิาเคมนีัน้ต้องอาศัยทกัษะหลายด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นด้านการจดจ�า การค�านวณ การวิเคราะห์ 

และการท�าความเข้าใจ ส่วนวิชาเคมีนั้นยาก

หรือไม่นัน้คงไม่อาจตอบได้ ขึน้อยู่กับตัวน้องๆ 

เอง อปุสรรคอาจไม่ใช่ต้นทนุในด้านสมอง แต่

อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า “Mindset” 

Exclusive Interview

นศพ.	ธัญพิชชา	ท้วมศรี	(พี่ธัญญ่า)

•	 ก�าลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง

•	 คะแนนรวม	กสพท	70+
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 สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อต้นน�้านะ

ครับ ขณะนีเ้ป็นนกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที ่3 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ 

	 ในคอลัมน์นี้	 พี่จะเล่าถึงชีวิตการ

เรียนวชิาชวีวทิยาตัง้แต่ตอนเข้า	ม.ปลาย	

เป็นต้นมา	แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า	วธีิการ 

เรียนของพี่ ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้าน

ชาวเมืองเขา	 ดังนั้น	 เรื่องไหนที่น้องๆ	

เห็นว่าไม่เข้าท่า	 ก็รู้ ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็

แล้วกัน	T_T	ส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าดี	ก็

ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดก็ูแล้วกันนะ

Exclusive Interview

นศพ.	นฤพล	เหงกระโทก	(พี่ต้นน้�า)

•	ก�าลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง

•	อดีตนักเรียนค่าย	สอวน.	ชีววิทยา	ค่าย	1-2,	ค่าย	สสวท.

•	ติวเตอร์ที่	Be	Betters

เทคนิคพิิชิตวิชาสามัญ 
วิชาชีววิทยา (BIO)

doctor62_final.indd   263 30/9/2562   16:47:28



273

  สวสัดีค่ะน้องๆ พีช่ือ่ลิลลีน่ะ ตอนนีเ้รียนอยู่ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 

#Dek61 จ้า ก็เป็นปีแรกเลยที่เปล่ียนระบบ

ใหม่เป็น TCAS ช่วงนั้นต้องตามประกาศของ 

ทปอ. อยู่บ่อยๆ ว่าจะมีอัพเดตอะไรบ้าง แต่

ไม่ว่าระบบสอบจะเปลี่ยนแปลง หรือวันสอบจะ

เล่ือนไปมายังไงเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ 

วันนี้พี่จะมาบอกวิธีการเตรียมสอบวิชาสามัญ

ภาษาอังกฤษให้น้องๆ ได้ ไปปรับใช้กันจ้า  

แบ่งเป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ

Exclusive Interview

นศพ.	วัลลภา	อติวัฒนานนท์	(ลิลลี่)

•	 ก�าลังศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง

•	 ภาษาอังกฤษ	9	วิชาสามัญ	93.75	คะแนน

เทคนิคพิิชิตวิชาสามัญ 
วิชาภาษาอังกฤษ (ENG)
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คู่มือ Born to be จะบอกเส้นทางสู่การเรียนและประกอบอาชีพ น�าเสนอ

ในรปูแบบ ‘พีร่หสั’ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เหมอืนพีเ่ล่าให้น้องฟัง

ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ สามารถตัดสินใจได้

อย่างถูกต้องในการเลือกทางเดินชีวิต เพื่อมุ่งสู่คณะที่ใช่! อาชีพที่ชอบ!

วางแผนเลือกคณะและอาชีพให้ Strong!
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