ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖
มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล)
เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๓ และเริม่ รับราชการเป็นนายแพทย์ประจ�ำบ้าน
หัวหน้าแพทย์ประจ�ำบ้าน และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รวมระยะเวลา
๕ ปี ก่อนลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เริ่มต้นธุรกิจโดยได้
ร่วมกับคณะเพื่อนแพทย์และเภสัชกรจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนขึ้น
เป็นรายแรกของประเทศไทย ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ซึ่ง
ถือก�ำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
๒๕๑๕ และได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย นอกจากการประกอบธุรกิจด้านการแพทย์และ
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โรงพยาบาลแล้ว นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ยังเป็น
แพทย์ที่ประสบความส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจอื่นอย่างเป็นที่
ประจักษ์อีกด้วย โดยเป็นเอกชนรายแรกที่บุกเบิกและด�ำเนินกิจการ
ด้านการบินพาณิชย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ในนามของบริษัท
สหกลแอร์ จ�ำกัด ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ในนามบางกอกแอร์ เวย์ ส ต่ อ มาในปี
พุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้รบั อนุญาตให้สร้างสนามบินพาณิชย์ของเอกชน
เป็นรายแรกของประเทศไทย ทีอ่ ำ� เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และได้เปิดด�ำเนินการเป็นครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช
๒๕๓๒ ต่อมาในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๕ ได้รบั อนุญาตให้สร้างสนามบิน
สุโขทัยเป็นแห่งที่สอง ซึ่งเปิดด�ำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗
นับเป็นผูบ้ กุ เบิกธุรกิจการบินพาณิชย์ของเอกชนทีส่ ำ� คัญของประเทศ
ต่ อ เนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น พาณิ ช ย์ นายแพทย์ ป ราเสริ ฐ  
ปราสาททองโอสถ ยังเป็นเอกชนไทยรายแรกที่ริเริ่มให้บริการและ
สนับสนุนบริษทั ผูด้ ำ� เนินการขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซในบริเวณอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน ด้วยเครือ่ งบินและเฮลิคอปเตอร์ ในนามของบริษทั
ไทยปิโตรเลียม เซอร์วิส จ�ำกัด และด�ำเนินการขอเช่าท่าเรือน�้ำลึก
สัตหีบ จากกองทัพเรือ เพื่อใช้เป็นฐานขุดเจาะน�้ำมันต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบนั ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ขุดเจาะน�ำ้ มันมาใช้บริการ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้บริการจากต่างประเทศเป็นฐานขุดเจาะน�้ำมัน
นายแพทย์ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ ถึงแม้จะมีพื้นฐาน
การศึกษาทางการแพทย์แต่ก็ได้แสดงความรู้ความสามารถทางการ
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บริหารธุรกิจอย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ ได้สร้างความเติบโตแบบก้าวกระโดด
ให้กบั ทุกธุรกิจทีด่ ำ� เนินการ ถึงแม้จะมิได้มพี นื้ ฐานการศึกษาทางธุรกิจ
มาเลยก็ตาม โดยปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นธุรกิจแรกที่ได้
ตั้งขึ้นก็ได้เติบโตเป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย และมีโรงพยาบาลในเครืออีก ๔๔ แห่ง
นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ ในการบริ ห ารภายใต้ ก ารน� ำ ของนายแพทย์
ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มและกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในด้านธุรกิจการบินนั้นหลังจากจัดตั้งขึ้นแล้วก็มี
ความเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ
ธุรกิจการบินและเติบโตมาเป็นล�ำดับ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการบริหารธุรกิจของนายแพทย์ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ
อย่างแท้จริง
ในการบริหารนั้น นายแพทย์ประเสริฐ  ประสาททองโอสถ
มองว่าเรือ่ งเงินไม่ได้เป็นปัญหา แต่ปญ
ั หาทีร่ ออยูข่ า้ งหน้าคือต้องเตรียม
บุคลากรให้สอดคล้องกับการขยายการลงทุนของกลุ่ม ส่วนในด้าน
ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น โรงพยาบาลของกลุ่ม
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน) ก็มีการเตรียมการที่จะ
รองรับด้วยมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับสากล
ด้วยโรงพยาบาลตามเป้าหมายในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๕๐ แห่ง มีเตียงผู้ป่วย ๗,๗๐๐ เตียง
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ด้านกิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม นายแพทย์ปราเสริฐ  ประสาททองโอสถ
เคยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหลายวาระ นายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสองวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ และกรรมการบริหารศิรริ าชมูลนิธิ นอกจากนี้
ยังได้อุทิศตนเพื่อสังคมและกิจการสาธารณประโยชน์อื่นๆ เสมอมา
ด้ ว ยความรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ข อง
นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เป็นผลให้เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการและวิชาชีพ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจ
เป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมิได้เล่าเรียนทางธุรกิจเลยก็ตาม แต่ก็มีความรู้
ความสามารถ และความคิดริเริ่มทางธุรกิจของตนเอง จนสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั ธุรกิจของตนเองและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ได้อทุ ศิ ตนเพือ่ ประโยชน์ของสังคมโดยสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ ยังเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ถือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น
เจริญรอยตามได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
ให้ นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ได้รับพระราชทาน
ปริญ ญาปรั ชญาดุ ษฎีบัณ ฑิต กิต ติม ศัก ดิ์ สาขาวิชาบริหารธุร กิจ
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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