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ค ำประกำศเกียรติคุณ 

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่ำสวัสดิ์ 
ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

******************** 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช 
๒๔๘๓ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล   
และประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิสัญญี
วิทยา และประกาศนียบัตรโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พุทธศักราช 
๒๕๑๒ และอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยาจากแพทยสภา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการแพทย์ สาขาวิสัญญีวิทยา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
และประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการแพทย์และราชการทั่วไปทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ จากเกียรติประวัติการท างาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้ด ารง 
ต าแหน่งส าคัญในวงการวิชาชีพและวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายต าแหน่ง อาทิ หัวหน้า
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๙ 
ประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๓-๒๕๓๔  ได้รับการแต่งตั้ง
ในคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๙-๒๕๔๙ และได้รับเลือก
เป็นนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๔๘  
ซึ่งเป็นแพทย์สตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกแพทยสมาคมฯ ประธานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
ของแพทย์ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๙ และพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๕  รองประธานสหพันธ์
แพทยสมาคมภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก (CMAAO) ระหว่างพุทธศักราช  ๒๕๕๑-๒๕๕๓ กรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างพุทธศักราช  ๒๕๔๖-๒๕๕๔ 
เลขานุการมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๓๙-๒๕๖๑ แม้ว่ าจะเกษียณอายุราชการแล้ว  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ก็มิได้หยุดท างาน ยังคงใช้ความรู้ความสามารถ 
ในการท างานเพ่ือพัฒนาวงการวิชาชีพแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยด ารงต าแหน่งประธาน
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่และประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุม  
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การบริโภคยาสูบ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน ผู้อ านวยการแพทยสมาคมฯ ตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตั้งแต่พุทธศักราช  
๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน ประธานมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  ยังได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายก 
แพทยสภา วาระพุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และพุทธศักราช ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งเป็นแพทย์สตรีคนแรกที่
ด ารงต าแหน่งนายกแพทยสภา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนางานด้านแพทยศาสตรศึกษา  
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical 
Education, Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement) 
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์และคุณลักษณะของแพทย์ที่ด ารงตนให้เหมาะสมตาม
แนวทางของแพทยสภา ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการผลิตแพทย์ของประเทศ การให้ความส าคัญ 
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการทางการแพทย์ การสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ของ
สถาบันอุดมศึกษารวมถึงแพทย์ผู้สนใจ ได้รับทุนในการไปศึกษา ดูงานและฝึกฝนเพ่ิมพูนทักษะ 
ในต่างประเทศ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการแพทย์ของไทย นับเป็นการส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบสาธารณสุขของชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการแพทย ์
และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ การส่งเสริมให้ความรู้ด้านพิษภัย 
ของบุหรี่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
จากการสูบบุหรี่ทั้งด้านสาธารณสุขและด้านสังคม เพ่ือสังคมไทยในยุคใหม่ปลอดบุหรี่ ปลอดโรค  
ซึ่งการด าเนินการนี้ได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้ริเริ่มและส่งเสริมให้มีการขยายภาคีเครือข่ายของสมาพันธ์เครือข่าย
แห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในเชิงรุก  
เกิดแรงขับเคลื่อนของการด าเนินงานทั้งในภาคการสาธารณสุข สถานศึกษา เครือข่ายภาคประชาสงัคม 
และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งการขยายฐานภาคีเครือข่ายนี้ เป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ การรณรงค์
เผยแพร่ความรู้และสร้างการรับรู้ในการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่ เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักถึง  
พิษภัย ปัญหาการสูบบุหรี่อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันเครือข่ายสมาพันธ์จังหวัดสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ขับเคลื่อน 
การรณรงค์เพ่ือลดการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของ
คนไทยได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศไทยสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชากรไทย จากร้อยละ ๒๑ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เหลือร้อยละ ๑๕ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ 
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นับเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษา เป็นการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะและสุขภาพ
พลานามัยที่ดีของประชาชนในวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและ 
พร้อมที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าแก่สังคม  

จากผลงานที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์  ได้รับรางวัล 
เชิดชูเกียรติจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา 
การแต่งต าราดีเด่น  พุทธศักราช ๒๕๓๒ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
พุทธศักราช ๒๕๔๗ รางวัลศิษย์ดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าราชินี  พุทธศักราช ๒๕๔๗ และรางวัลแพทย์
สตรีตัวอย่างของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๙ รางวัล
แม่ดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นราชินี สาขา 
ผู้ท าชื่อเสียงระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ และได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
ด้านสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการต่อสังคม พุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ระดับนักวิชาการดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รางวัลมหิดลทยกร พุทธศักราช ๒๕๕๓ และจากผลงานที่โดดเด่น 
ด้านการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ท าให้ได้รับรางวัล World No Tobacco Day 2010 Award และรางวัล  
The WHPA COLLABORATIVE PRACTICE AWARD 2015 จากองค์ การอนามั ยโลก และยั งได้ รั บ 
รางวัลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการลดการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกอันเป็นชั้นสูงสุด พุทธศักราช ๒๕๔๑  
เหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๕๓๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๔  
พุทธศักราช ๒๕๓๑  

ด้วยผลงานต่าง ๆ  ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้กระท ามานับตั้งแต่ 
การเป็นอาจารย์แพทย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการทางการแพทย์  
เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อันสมควรแก่การยกย่อง มีจริยาวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างของ 
ความเป็นครูที่ดี ผู้บริหารและผู้ประสานประโยชน์ที่ดี การเสียสละอุทิศตนให้กับการบริหารงานของ
วงการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมการป้องกันโรคควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชน การเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน เหล่านี้
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือเป็นเกียรติประวัติและ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในวงการแพทย์และสาธารณสุขและผู้อื่นได้เจริญรอยตาม
ต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ให้ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้รับพระราชทานปรญิญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 


