
มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง

ประจำำาปีการศึึกษา ๒๕๖๒

วิันจำันทร์ท่� ๑๔ เดืือนกุมภาพัันธ์์ พัุทธ์ศึักราช ๒๕๖๕

ดืุษฎี่บััณฑิิตกิตติมศึักดืิ�
แลัะ

รางวิัลัเชิดืชูเก่ยรติ 

“ตุงทองคำำา” 



วัันจัันทร์์ท่� ๑๔ เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พัุทธ์ศัักุร์าช ๒๕๖๕

มหาวัิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวัง

ปร์ะจัำาปีกุาร์ศัึกุษา ๒๕๖๒

ดืุษฎี่บััณฑิิตกุิตติมศัักุดืิ�
แลัะ

ร์างวััลัเชิดืชูเกุ่ยร์ติ 

“ตุงทองคำำา” 





๓

ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	แพทย์์หญิิงสมศรี	เผ่่าสวััสดิ์ิ�

พลโท	ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	นาย์แพทย์์นพดิ์ล	วัรอุไร

สาธารณูสุขศาสติรดุษฎีบัณูฑิติกีิติติิมีศักีดิ์

รางวััลเชิิดชิูเกีียรติิ “ติุงทองคำ”

รายนามีผูไดรับพระราชิทาน

ปริญญาดุษฎีบัณูฑิติกีิติติิมีศักีดิ์

และรางวััลเชิิดชิูเกีียรติิ “ติุงทองคำ”
วัันจันทรที� ๑๔ เดือนกีุมีภาพันธ พุทธศักีราชิ ๒๕๖๕





๕

	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	แพทย์์หญิิงสมศรี	เผ่่าสวััสดิ์ิ�	เกีิดิ์เมื�อวัันที�	
๓๐	 เมษ์าย์น	 พุทธศักีราชี่	 ๒๔๘๓	 สำเร็จกีารศ่กีษ์าระดัิ์บป็ริญิญิาตรี	
แพทย์ศาสตรบัณฑ์ิต	 จากีคุณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชี่พย์าบาล	 และ
ป็ระกีาศนีย์บัตรกีารแพทย์์ชี่ั�นส้ง	 (กุีมารเวัชี่ศาสตร์)	 คุณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชี่พย์าบาล	 มหาวัิทย์าลัย์แพทย์ศาสตร์	 พุทธศักีราชี่	 ๒๕๐๗	 และ
สำเร็จกีารศ่กีษ์าระดิ์ับป็ริญิญิาเอกีทางวัิสัญิญิีวัิทย์า	และป็ระกีาศนีย์บัตร
โรคุเขตร�อน	มหาวัทิย์าลยั์ฮมับร้ก์ี	สหพนัธส์าธารณรฐัเย์อรมน	ีพทุธศักีราชี่	
๒๕๑๒	และอนุมัติบัตรผ่้�เชี่ี�ย์วัชี่าญิวัิสัญิญิีวัิทย์าจากีแพทย์สภา

ศาสติราจารยเกีียรติิคุณู แพทยหญิงสมีศรี เผ่าสวััสดิ์
สาธารณูสุขศาสติรดุษฎีบัณูฑิติกีิติติิมีศักีดิ์

คําประกีาศเกีียรติิคุณู



	 ศาสตราจารย์์เกียี์รตคิุณุ	แพทย์์หญิงิสมศร	ีเผ่่าสวัสัดิ์ิ�	เป็็นผ่้�ทรงคุณุวัฒุิิ
ที�มีคุวัามเชี่ี�ย์วัชี่าญิดิ์�านกีารแพทย์์	 สาขาวัิสัญิญิีวัิทย์า	 เป็็นผ่้�ที�มีคุุณธรรม	
จริย์ธรรม	 และไดิ์�บำเพ็ญิป็ระโย์ชี่น์ต่อส่วันรวัมและป็ระเทศชี่าติ	 จนเป็็น	
ที�ป็ระจักีษ์์และย์อมรับในวังกีารแพทย์์และราชี่กีารทั�วัไป็ทั�งในระดัิ์บชี่าติ
และนานาชี่าติ	 จากีเกีีย์รติป็ระวััติกีารทำงาน	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	
แพทย์์หญิิงสมศรี	 เผ่่าสวััสดิิ์�	 ไดิ์�ดิ์ำรงตำแหน่งสำคัุญิในวังกีารวิัชี่าชีี่พ	
และวิัชี่ากีารดิ์�านกีารแพทย์์และสาธารณสุขหลาย์ตำแหน่ง	 อาทิ		
หัวัหน�าภาคุวิัชี่าวิัสัญิญีิวัิทย์า	 คุณะแพทย์ศาสตร์โรงพย์าบาลรามาธิบดีิ์	
ระหวั่างพุทธศักีราชี่	 ๒๕๓๑-๒๕๓๙	 	 ป็ระธานราชี่วัิทย์าลัย์วัิสัญิญิีแพทย์์
แห่งป็ระเทศไทย์	ระหวั่างพุทธศักีราชี่	๒๕๓๓-๒๕๓๔		ไดิ์�รับกีารแต่งตั�งใน
คุณะกีรรมาธิกีารต่าง	 ๆ	 ของสภาผ่้�แทนราษ์ฎร	 ระหวั่างพุทธศักีราชี่	
๒๕๓๙-๒๕๔๙		และไดิ์�รับเลือกีเป็็นนาย์กีแพทย์สมาคุมแห่งป็ระเทศไทย์
ในพระบรมราชี่้ป็ถััมภ์	 ระหว่ัางพุทธศักีราชี่	 ๒๕๔๗-๒๕๔๘	 ซึ่่�งเป็็น	
แพทย์์สตรีคุนแรกีที�ไดิ์�รับเลือกีให�เป็็นนาย์กีแพทย์สมาคุมฯ	 ป็ระธาน	
ศ้นย์ก์ีารศ่กีษ์าต่อเนื�องของแพทย์	์ระหว่ัางพุทธศักีราชี่	๒๕๔๖-๒๕๔๙	และ
พุทธศักีราชี่	๒๕๕๒-๒๕๕๕		รองป็ระธานสหพันธ์แพทย์สมาคุมภาคุพื�น
เอเชี่ีย์และแป็ซึ่ิฟิิกี	 (CMAAO)	 ระหวั่างพุทธศักีราชี่	 ๒๕๕๑-๒๕๕๓	
กีรรมกีารคุวับคุุมคุุณภาพและมาตรฐาน	 สำนักีงานหลักีป็ระกีันสุขภาพ
แห่งชี่าติ	 ระหว่ัางพุทธศักีราชี่	 ๒๕๔๖-๒๕๕๔	 เลขานุกีารม้ลนิธิวัชิี่รเวัชี่
วัทิย์าลัย์เฉลิมพระเกียี์รติในพระบรมราชี่ป้็ถััมภ์	สมเด็ิ์จพระบรมโอรสาธิราชี่
สย์ามมกีฎุราชี่กีมุาร	ระหวัา่งพทุธศกัีราชี่	๒๕๓๙-๒๕๖๑		แม�วัา่จะเกีษ์ยี์ณ
อาย์ุราชี่กีารแล�วั	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	 แพทย์์หญิิงสมศรี	 เผ่่าสวััสดิิ์�		
กี็มิไดิ์�หย์ุดิ์ทำงาน	 ย์ังคุงใชี่�คุวัามร้�คุวัามสามารถัในกีารทำงานเพื�อพัฒินา

๖



วังกีารวิัชี่าชีี่พแพทย์์และสาธารณสุขอย่์างต่อเนื�อง	 โดิ์ย์ดิ์ำรงตำแหน่ง
ป็ระธานเคุรือข่าย์วัิชี่าชี่ีพสุขภาพเพื�อสังคุมไทย์ป็ลอดิ์บุหรี�และป็ระธาน
เคุรือข่าย์วัิชี่าชี่ีพแพทย์์ในกีารคุวับคุุมกีารบริโภคุย์าส้บ	ตั�งแต่พุทธศักีราชี่	
๒๕๔๘	ถัง่ปั็จจบุนั	ผ่้�อำนวัย์กีารแพทย์สมาคุมฯ	ตั�งแตพ่ทุธศกัีราชี่	๒๕๕๑	
ถั่งปั็จจุบัน		ป็ระธานสมาพันธ์เคุรือข่าย์แห่งชี่าติเพื�อสังคุมไทย์ป็ลอดิ์บุหรี�	
ตั�งแต่พุทธศักีราชี่	 ๒๕๕๓	 ถั่งปั็จจุบัน	 ป็ระธานม้ลนิธิวัชี่ิรเวัชี่วัิทย์าลัย์
เฉลิมพระเกีีย์รติในพระบรมราชี่้ป็ถััมภ์	 สมเดิ์็จพระบรมโอรสาธิราชี่	
สย์ามมกีุฎราชี่กีุมาร	ตั�งแต่พุทธศักีราชี่	๒๕๖๒	ถั่งปั็จจุบัน

	 ศาสตราจารย์เ์กียี์รตคิุณุ	แพทย์ห์ญิงิสมศร	ีเผ่า่สวัสัดิ์ิ�	ย์งัไดิ์�รบัเลอืกี
ให�ดิ์ำรงตำแหน่งนาย์กีแพทย์สภา	 วัาระพุทธศักีราชี่	 ๒๕๖๒-๒๕๖๔		
และพุทธศักีราชี่	๒๕๖๔-๒๕๖๖	ซึ่่�งเป็็นแพทย์์สตรีคุนแรกีที�ดิ์ำรงตำแหน่ง
นาย์กีแพทย์สภา	 เป็็นผ่้�ที�มีบทบาทสำคุัญิในกีารพัฒินางานดิ์�าน	
แพทย์ศาสตรศ่กีษ์า	 ให�สอดิ์คุล�องกีับเกีณฑ์์มาตรฐานสากีลสำหรับ	
แพทย์ศาสตรศ่กีษ์า	 (World	 Federation	 for	 Medical	 Education,		
Basic	Medical	 Education	WFME	Global	 Standards	 for	 Quality	
Improvement)	 กีารให�คุวัามร้�เกีี�ย์วักัีบกีฎหมาย์ทางกีารแพทย์์และ
คุุณลกัีษ์ณะของแพทย์ท์ี�ดิ์ำรงตนให�เหมาะสมตามแนวัทางของแพทย์สภา	
ซ่ึ่�งเป็็นรากีฐานสำคัุญิในกีารผ่ลิตแพทย์์ของป็ระเทศ	 กีารให�คุวัามสำคัุญิ	
ในกีารพัฒินาคุวัามร้�คุวัามสามารถัดิ์�านวัชิี่ากีารทางกีารแพทย์์	กีารสนับสนุน
ให�อาจารย์์แพทย์์ของสถัาบันอุดิ์มศ่กีษ์ารวัมถ่ังแพทย์์ผ้่�สนใจ	 ไดิ์�รับทุน	
ในกีารไป็ศก่ีษ์า	ดิ์ง้านและฝึกึีฝึนเพิ�มพน้ทกัีษ์ะในต่างป็ระเทศ	อนัเป็็นกีาร
สร�างคุวัามเข�มแข็งให�กีับวังกีารแพทย์์ของไทย์	 นับเป็็นกีารส่งเสริมและ
พัฒินาระบบสาธารณสุขของชี่าติมาอย์่างต่อเนื�อง

๗



	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	แพทย์์หญิิงสมศรี		เผ่่าสวััสดิ์ิ�	เป็็นผ้่�สร�าง
คุุณป็ระโย์ชี่น์แก่ีวังกีารแพทย์์และสาธารณสุข	 โดิ์ย์เฉพาะอย่์างยิ์�งกีาร
รณรงคุ์ต่อต�านกีารส้บบุหรี�	 กีารส่งเสริมให�คุวัามร้�ดิ์�านพิษ์ภัย์ของบุหรี�		
เพื�อให�ทุกีภาคุส่วันตระหนักีถั่งผ่ลเสีย์ของกีารส้บบุหรี�และตระหนักีถ่ัง
คุวัามสำคุญัิของป็ญัิหาจากีกีารสบ้บุหรี�ทั�งดิ์�านสาธารณสุขและดิ์�านสงัคุม	
เพื�อสังคุมไทย์ในยุ์คุใหม่ป็ลอดิ์บุหรี�	 ป็ลอดิ์โรคุ	 ซ่ึ่�งกีารดิ์ำเนินกีารนี�	
ไดิ์�รับกีารย์กีย่์องทั�งในระดัิ์บชี่าติและระดัิ์บนานาชี่าติ	 โดิ์ย์ศาสตราจารย์์
เกีีย์รติคุุณ	 แพทย์์หญิิงสมศรี	 	 เผ่่าสวััสดิ์ิ�	 ไดิ์�ริเริ�มและส่งเสริมให�มีกีาร	
ขย์าย์ภาคุีเคุรือข่าย์ของสมาพันธ์เคุรือข่าย์แห่งชี่าติเพื�อสังคุมไทย์	
ป็ลอดิ์บหุรี�	ในระดิ์บัจงัหวัดัิ์ทั�วัป็ระเทศ	เพื�อให�เกีดิิ์กีารมสีว่ันรว่ัมในเชี่งิรุกี		
เกีิดิ์แรงขับเคุลื�อนของกีารดิ์ำเนินงานทั�งในภาคุกีารสาธารณสุข		
สถัานศ่กีษ์า	 เคุรือข่าย์ภาคุป็ระชี่าสังคุม	 และองค์ุกีรระหว่ัางป็ระเทศ		
ซึ่่�งกีารขย์าย์ฐานภาคุเีคุรอืข่าย์นี�	เป็็นกีารพฒัินาเพิ�มศักีย์ภาพ	กีารรณรงค์ุ
เผ่ย์แพร่คุวัามร้�และสร�างกีารรบัร้�ในกีารรณรงคุค์ุวับคุมุกีารส้บบหุรี�	เพื�อก่ีอ
ให�เกีดิิ์คุวัามตระหนกัีถัง่พษิ์ภยั์	ป็ญัิหากีารส้บบหุรี�อนัจะสง่ผ่ลให�เกีดิิ์คุวัาม
เสยี์หาย์ทั�งในดิ์�านสขุภาพ	สงัคุมและเศรษ์ฐกีจิ	ปั็จจบัุนเคุรอืขา่ย์สมาพนัธ์
จงัหวัดัิ์สามารถัสร�างกีารมสีว่ันรว่ัมของป็ระชี่าชี่นในพื�นที�ให�ขบัเคุลื�อนกีาร
รณรงค์ุเพื�อลดิ์กีารส้บบุหรี�ในพื�นที�ของตนเองไดิ์�เป็็นอย์่างดิ์ี	 โดิ์ย์สามารถั
ลดิ์อตัรากีารสบ้บุหรี�ของคุนไทย์ไดิ์�อย่์างตอ่เนื�อง	เพื�อให�บรรลุเป็า้หมาย์ที�
ป็ระเทศไทย์สามารถัลดิ์อตัรากีารสบ้บหุรี�ของป็ระชี่ากีรไทย์	จากีร�อย์ละ	๒๑	
ในป็ีพุทธศักีราชี่	 ๒๕๕๔	 เหลือร�อย์ละ	 ๑๕	 ในป็ีพุทธศักีราชี่	 ๒๕๖๘		
นบัเป็็นกีารสง่เสรมิป็อ้งกีนัโรคุคุวับคุ่้ไป็กีบักีารดิ์แ้ลรกัีษ์า	เป็็นกีารสง่เสรมิ
ให�เกีิดิ์สุขภาวัะและสุขภาพพลานามัย์ที�ดิ์ีของป็ระชี่าชี่นในวังกีวั�าง		

๙๘



๙๘

สง่ผ่ลให�ป็ระชี่าชี่นมีคุวัามสมบร้ณท์ั�งร่างกีาย์และจิตใจและพร�อมที�จะเป็็น
พลังสร�างสรรคุ์อย์่างมีคุุณคุ่าแกี่สังคุม	

	 จากีผ่ลงานที�ผ่่านมา	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	 แพทย์์หญิิงสมศรี	
เผ่่าสวััสดิ์ิ�	 ไดิ์�รับรางวััลเชี่ิดิ์ชี่้เกีีย์รติจากีสถัาบันและหน่วัย์งานต่าง	ๆ	
มากีมาย์	 อาทิ	 รางวััลมหาวิัทย์าลัย์มหิดิ์ล	 สาขากีารแต่งตำราดีิ์เด่ิ์น		
พุทธศักีราชี่	 ๒๕๓๒	 รางวััลศิษ์ย์์เกี่าดิ์ีเดิ์่น	 คุณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชี่
พย์าบาล	พุทธศักีราชี่	๒๕๔๗	รางวััลศิษ์ย์์ดิ์ีเดิ์่นของสมาคุมศิษ์ย์์เกี่าราชี่ินี	
พุทธศักีราชี่	๒๕๔๗	และรางวััลแพทย์์สตรีตัวัอย์่างของสมาคุมแพทย์์สตรี
แห่งป็ระเทศไทย์ในพระบรมราชิี่น้ป็ถััมภ์	 พุทธศักีราชี่	 ๒๕๔๙	 รางวััล	
แม่ดิ์ีเดิ์่น	 สภาสังคุมสงเคุราะห์แห่งชี่าติ	 พุทธศักีราชี่	 ๒๕๕๐	 รางวััล	
ศษิ์ย์เ์ก่ีาดิ์เีดิ์น่ราชิี่น	ีสาขาผ้่�ทำชี่ื�อเสยี์งระดัิ์บนานาชี่าติ	พุทธศกัีราชี่	๒๕๕๓	
และไดิ์�รับพระราชี่ทานรางวััลบุคุคุลผ่้�มีผ่ลงานดิ์ีเด่ิ์น	 ดิ์�านสุขศ่กีษ์า	
พลศ่กีษ์าและนันทนากีารต่อสังคุม	 พุทธศักีราชี่	 ๒๕๕๒-๒๕๕๓		
ระดิ์ับนักีวัิชี่ากีารดิ์ีเดิ์่น	ป็ระจำป็ีพุทธศักีราชี่	๒๕๕๓	 รางวััลมหิดิ์ลทย์กีร	
พุทธศักีราชี่	 ๒๕๕๓	 และจากีผ่ลงานที�โดิ์ดิ์เดิ์่นดิ์�านกีารรณรงคุ์กีารเลิกี	
ส้บบุหรี�ทำให�ไดิ์�รับรางวััล	World	No	Tobacco	Day	2010	Award	และ
รางวััล	The	WHPA	COLLABORATIVE	PRACTICE	AWARD	2015	
จากีองคุ์กีารอนามัย์โลกี	และย์ังไดิ์�รับรางวััลอื�น	ๆ	ที�เกีี�ย์วักีับกีารรณรงคุ์
ให�มีกีารลดิ์กีารส้บบุหรี�อย์่างต่อเนื�อง	 และไดิ์�รับพระกีรุณาโป็รดิ์เกีล�า	 ฯ		
พระราชี่ทานเคุรื�องราชี่อิสริย์าภรณ์	 มหาป็รมาภรณ์ชี่�างเผื่อกีอันเป็็นชี่ั�น
ส้งสุดิ์	 พุทธศักีราชี่	 ๒๕๔๑	 เหรีย์ญิจักีรพรรดิ์ิมาลา	พุทธศักีราชี่	 ๒๕๓๘	
เคุรื�องราชี่อิสริย์าภรณ์เหรีย์ญิรัตนาภรณ์ชี่ั�น	๔	พุทธศักีราชี่	๒๕๓๑	



	 ดิ์�วัย์ผ่ลงานต่าง	ๆ	 ที�ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	 แพทย์์หญิิงสมศรี		
เผ่่าสวััสดิิ์�	 ไดิ์�กีระทำมานับตั�งแต่กีารเป็็นอาจารย์์แพทย์์ที�มุ่งมั�นทุ่มเท	
ในกีารพัฒินาคุวัามร้�คุวัามสามารถัดิ์�านวัิชี่ากีารทางกีารแพทย์์	 เป็็นผ่้�ที�มี
คุุณธรรมและจริย์ธรรม	 อันสมคุวัรแกี่กีารย์กีย่์อง	 มีจริย์าวััตรงดิ์งาม		
เป็็นแบบอย์่างของคุวัามเป็็นคุร้ที�ดิ์ี	 ผ่้�บริหารและผ่้�ป็ระสานป็ระโย์ชี่น์ที�ดิ์ี	
กีารเสีย์สละอทุศิตนให�กีบักีารบรหิารงานของวังกีารแพทย์์และสาธารณสุข	
กีารส่งเสริมกีารป้็องกัีนโรคุคุวับคุ้่ไป็กัีบกีารด้ิ์แลรักีษ์าสุขภาพของ
ป็ระชี่าชี่น	กีารเป็็นผ่้�ที�เป็ี�ย์มดิ์�วัย์คุณุธรรม	จรยิ์ธรรม	และมีคุวัามจงรกัีภักีดีิ์
ต่อชี่าติและสถัาบัน	 เหล่านี�ล�วันเป็็นป็ระโย์ชี่น์ต่อสังคุมและป็ระเทศชี่าติ	
สมคุวัรไดิ์�รบักีารย์กีย่์องเพื�อเป็็นเกีีย์รตปิ็ระวัตัแิละสามารถัเป็็นแบบอย์า่ง
ที�ดิ์ใีห�แก่ีบคุุลากีรในวังกีารแพทย์์และสาธารณสขุ	และผ่้�อื�นไดิ์�เจรญิิรอย์ตาม
ต่อไป็	 ดิ์ังนั�น	 สภามหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	 จ่งมีมติเป็็นเอกีฉันท์		
เมื�อวัันพุธที�	๑๘	เดิ์ือนพฤศจิกีาย์น	พุทธศักีราชี่	๒๕๖๓	ให�ศาสตราจารย์์
เกีีย์รติคุุณ	 แพทย์์หญิิงสมศรี	 เผ่่าสวััสดิ์ิ�	 ไดิ์�รับพระราชี่ทานป็ริญิญิา
สาธารณสุขศาสตรดิ์ุษ์ฎีบัณฑ์ิตกิีตติมศักีดิ์ิ�	เพื�อเป็็นเกีีย์รติป็ระวััติสืบไป็

๑๐



๑๐



รางวััลเชิิดชิูเกีียรติิ “ติุงทองคำ”

๑๓



๑๓

	 	พลโท	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	 นาย์แพทย์์นพดิ์ล	 วัรอุไร	
สำเร็จกีารศ่กีษ์าแพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต	คุณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชี่พย์าบาล	
มหาวัิทย์าลัย์มหิดิ์ล	 สำเร็จหลักีส้ตรวัุฒิิบัตรผ่้�เชี่ี�ย์วัชี่าญิสาขาศัลย์ศาสตร์
จากีป็ระเทศสหรัฐอเมริกีา	(Diplomate,	American	Board	of	Surgery)	
อดิ์ีตคุณบดิ์ีผ้่�ก่ีอตั�งสำนักีวัิชี่าแพทย์ศาสตร์	 มหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	
ปั็จจุบัน	 ดิ์ำรงตำแหน่งที�ป็ร่กีษ์าอธิกีารบดิ์ีมหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	
ที�ป็ร่กีษ์าคุณะกีรรมกีารบริหารราชี่วัิทย์าศัลย์แพทย์์แห่งป็ระเทศไทย์	
ที�ป็ร่กีษ์าสมาคุมวิัทย์าลยั์ศลัย์แพทย์น์านาชี่าตแิห่งป็ระเทศไทย์	ที�ป็ร่กีษ์า
สมาคุมศัลย์แพทย์์ทั�วัไป็ในพระบรมราชี่้ป็ถััมภ์	 และศาสตราจารย์์
เกีีย์รติคุุณวัิทย์าลัย์แพทย์ศาสตร์พระมงกีุฎเกีล�า		

พลโท ศาสติราจารยเกีียรติิคุณู นายแพทยนพดล วัรอุไร

รางวััลเชิิดชิูเกีียรติิ “ติุงทองคำ”

คำประกีาศคุณููปกีาร



๑๔ ๑๕

คุณููปกีารที�มีีติ่อมีหาวัิทยาลัยแมี่ฟ้้าหลวัง

		 	พลโท	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	 นาย์แพทย์์นพดิ์ล	 วัรอุไร		
เป็็นผ่้�มีบทบาทสำคุัญิในกีารก่ีอตั�งสำนักีวัิชี่าแพทย์ศาสตร์	 มหาวัิทย์าลัย์

แม่ฟิ้าหลวัง	 ไดิ์�ดิ์ำเนินกีารร่างหลักีส้ตรแพทย์ศาสตรบัณฑ์ิตที�ทันสมัย์	
ที�เน�นดิ์�านเวัชี่ศาสตร์คุรอบคุรัวัและเวัชี่ศาสตร์ชี่มุชี่น	เพื�อให�บัณฑิ์ตแพทย์์
ที�สำเร็จไป็แล�วัสามารถัทำงานร่วัมกีับชีุ่มชี่นไดิ์�อย์่างมีป็ระสิทธิภาพ	
และสามารถัอย์้่ในชีุ่มชี่นต่าง	ๆ 	ไดิ์�เป็็นอย์่างดิ์ี		ทั�งนี�	เพื�อชี่่วัย์แกี�ไขป็ัญิหา
กีารขาดิ์แคุลนแพทย์์ในส่วันภ้มิภาคุของป็ระเทศตามเจตนารมณ์และ
นโย์บาย์ของมหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	 จนหลักีส้ตรแพทย์ศาสตรบัณฑ์ิต
ของมหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวังไดิ์�รับกีารรับรองจากีแพทย์สภา	 เมื�อวัันที�		
๗	กีุมภาพันธ์	พุทธศักีราชี่	๒๕๕๖	

	 คุวัามที�	พลโท	ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	นาย์แพทย์์นพดิ์ล	วัรอุไร	
เป็็นผ่้�มีป็ระสบกีารณ์อย์่างส้งและมีเคุรือข่าย์ทั�งในและต่างป็ระเทศ	
อย์า่งกีวั�างขวัาง	จง่ไดิ์�ดิ์ำเนนิกีารป็ระสานกีบัหน่วัย์งานตา่ง	ๆ 	ที�เกีี�ย์วัข�อง
จนไดิ์�รับคุวัามชี่่วัย์เหลือและคุวัามร่วัมมือจากีสถัาบันที�มีชี่ื�อเสีย์งต่าง	 ๆ	
ย์นิดิ์รีบัเป็็นสถัาบนัพี�เลี�ย์ง	สถัาบนัร่วัมผ่ลติหลกัี	และสถัาบนัร่วัมผ่ลติสมทบ	
ตลอดิ์จนดิ์ำเนินกีารสรรหาคุณาจารย์์ที�มีคุุณภาพและมีป็ระสบกีารณ์	
ในกีารสอน	 เพื�อให�มีจำนวันคุณาจารย์์ที�จะทำกีารเรีย์นกีารสอนไดิ์�อย์่าง
เพีย์งพอและมีป็ระสิทธิภาพ	 โดิ์ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งกีารเรีย์นกีารสอน	
ในชี่ั�นป็รีคุลินิกีในชี่่วังแรกี	ๆ	ของหลักีส้ตร	ทำให�สำนักีวัิชี่าแพทย์ศาสตร์
สามารถัเป็ดิิ์รับนกัีศก่ีษ์าและจัดิ์กีารเรีย์นกีารสอนนักีศ่กีษ์าแพทย์์หลักีส้ตร
แพทย์ศาสตรบัณฑ์ิต	รุ่นที�	๑	ไดิ์�ทันในป็ีกีารศ่กีษ์า	๒๕๕๖



๑๔ ๑๕

	 นอกีจากีนี�	ในระย์ะแรกีของกีารจดัิ์ตั�งสำนกัีวัชิี่า	พลโท	ศาสตราจารย์์
เกีีย์รติคุุณ	นาย์แพทย์์นพดิ์ล	วัรอุไร	ย์ังไดิ์�นำทีมคุณะคุณาจารย์์ป็รีคุลินิกี
และคุลนิิกี	เข�าดิ์ง้านกีารเรีย์นกีารสอนในโรงเรีย์นแพทย์์ที�มชืีี่�อเสยี์งหลาย์แห่ง
ทั�งในป็ระเทศและต่างป็ระเทศเพื�อนำคุวัามร้�และป็ระสบกีารณ์มาใชี่�	
ในกีารป็รับป็รุงและพัฒินากีารเรีย์นกีารสอนของสำนักีวัิชี่าให�มีคุุณภาพ	
ไดิ์�มาตรฐาน	 รวัมทั�งไดิ์�เชี่ิญิอาจารย์์แพทย์์ที�มีชืี่�อเสีย์งจากีหลาย์ป็ระเทศ	
ทั�วัโลกีมาเป็็นคุณาจารย์ร์บัเชี่ญิิ	(Visiting	Professor)	บรรย์าย์ทางวัชิี่ากีาร
ให�แกีคุ่ณาจารย์แ์ละนกัีศก่ีษ์าแพทย์	์บางทา่นมาอย่้์ระย์ะย์าวั	๔-๕	สปั็ดิ์าห์	
เพื�อชี่่วัย์สอนและทบทวันวัิชี่าคุวัามร้�ให�แกี่นักีศ่กีษ์าแพทย์์	 กีารสนับสนุน
พฒัินาศกัีย์ภาพของคุณาจารย์	์ตลอดิ์จนคุวัามเอาใจใสส่นบัสนนุให�มีกีาร
ทบทวันคุวัามร้�แกี่นักีศ่กีษ์า	 ส่งผ่ลให�ผ่ลกีารสอบเพื�อใบป็ระกีอบวัิชี่าชี่ีพ
เวัชี่กีรรมขั�นตอนที�	๑	ของนกัีศก่ีษ์าแพทย์์รุน่ที�	๑	และรุน่ที�	๒	ที�จบชี่ั�นปี็ที�	๓	
ไดิ์�ผ่ลเป็็นที�น่าพอใจเป็็นอย์่างย์ิ�ง	 รวัมทั�งผ่ลกีารสอบขั�นตอนที�	 ๑		
ของรุน่ที�	๕	ที�สอบผ่า่นไป็เมื�อเดิ์อืนกีนัย์าย์น	พุทธศักีราชี่	๒๕๖๓	มีจำนวัน
นักีศ่กีษ์าที�สอบผ่่านไดิ์�มากีเป็็นอันดิ์ับต�น	ๆ	ของป็ระเทศ

	 	ตลอดิ์ระย์ะเวัลา	๘	ปี็	ที�ดิ์ำรงตำแหน่งคุณบดิ์สีำนกัีวัชิี่าแพทย์ศาสตร์	
ไดิ์�ดิ์ำเนินกีารพัฒินาสำนักีวัชิี่า	พฒัินาคุณาจารย์์	พฒัินากีารเรยี์นกีารสอน	
สรรหาคุณาจารย์์ทั�งคุณาจารย์์ป็รีคุลินิกีและคุณาจารย์์แพทย์์	 ตลอดิ์จน
บุคุลากีรสาย์สนับสนุนต่าง	ๆ	ให�มีจำนวันที�เพีย์งพอตามมาตรฐานสากีล	
รวัมทั�งสนบัสนนุและพัฒินาคุณาจารย์ข์องสถัาบนัร่วัมผ่ลติ	เพื�อให�ผ่ลลพัธ์
และผ่ลผ่ลิตเป็็นไป็ตามวััตถัุป็ระสงค์ุของหลักีส้ตร	 จนทำให�หลักีส้ตร	
แพทย์ศาสตรบัณฑิ์ตของมหาวัทิย์าลยั์แม่ฟ้ิาหลวังไดิ์�รับกีารรับรองมาตรฐาน
จากีองคุ์กีรสากีลของโลกี	World	Federation	 for	Medical	Education	
(WFME)	ในป็ีพุทธศักีราชี่	๒๕๖๐



๑๖

	 	พลโท	 ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	 นาย์แพทย์์นพดิ์ล		วัรอุไร		
ไดิ์�ดิ์ำเนินกีารสร�างและพัฒินาคุวัามร่วัมมือกีับสถัาบันทางกีารแพทย์์	
ในต่างป็ระเทศหลาย์แห่ง	ไดิ์�มกีีารร่วัมลงนามบันทก่ีข�อตกีลงคุวัามร่วัมมอื
กีบัโรงเรีย์นแพทย์แ์ละโรงพย์าบาลโรงเรีย์นแพทย์	์ทั�งในทวัปี็อเมรกิีาเหนอื	
ย์ุโรป็	 และเอเชี่ีย์	 โดิ์ย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งมีคุวัามสัมพันธ์และคุวัามร่วัมมือ	
ที�ใกีล�ชี่ิดิ์กีับ	Oregon	Health	&	Science	University	เมืองพอร์ตแลนดิ์์	
รัฐโอเรกีอน	 ป็ระเทศสหรัฐอเมริกีา	 ซึ่่�งเป็็นมหาวัิทย์าลัย์ที�มีชี่ื�อเสีย์งและ	
มีคุณะแพทย์์ที�มีชี่ื�อเสีย์งในดิ์�าน	Primary	Care,	Rural	Medicine	และ	
Family	 Medicine	 ที�อย์้่ในอันดิ์ับต�น	ๆ	 ของป็ระเทศมาอย์่างต่อเนื�อง
ย์าวันานมากีกีวัา่	๑๕	ปี็	ในระย์ะเวัลา	๒-๓	ปี็ที�ผ่า่นมา	คุณะอาจารย์์แพทย์์
จากี	Oregon	Health	&	Science	University	ไดิ์�ให�คุวัามชี่่วัย์เหลือและ
สนับสนุนมหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	 อาทิ	 ในกีารฝึึกีอบรมเชิี่งป็ฏิิบัติกีาร
ดิ์�านผ่้�ป็ว่ัย์ฉกุีเฉนิและอบุตัเิหต	ุ(Emergency	&	Trauma	Care)	ดิ์�านกีาร
วัิจัย์	 (GREAT	 Research	 Course)	 มีแพทย์์ผ่้�เชี่ี�ย์วัชี่าญิในดิ์�านต่าง	ๆ		
มาเย์ี�ย์มเย์ีย์นสำนักีวิัชี่าฯ	 และโรงพย์าบาลศ้นย์์กีารแพทย์์มหาวัิทย์าลัย์
แม่ฟิ้าหลวังอย์้่เป็็นระย์ะ	 คุวัามร่วัมมือและกีารสนับสนุนอย่์างใกีล�ชิี่ดิ์	
จากี	Oregon	Health	&	Science	University	จนเป็็นผ่ลทำให�สำนักีวัิชี่า
แพทย์ศาสตร์และโรงพย์าบาลศ้นย์์กีารแพทย์์มหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	
มีคุวัามเจริญิกี�าวัรุดิ์หน�าไป็ไดิ์�อย์่างรวัดิ์เร็วั

	 	ดิ์�วัย์คุณุป้็กีารที�	พลโท	ศาสตราจารย์เ์กียี์รตคิุณุ	นาย์แพทย์น์พดิ์ล		
วัรอุไร	 มีต่อสำนักีวัิชี่าแพทย์ศาสตร์และมหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง		
มีคุวัามเป็็นมาอย่์างเป็็นที�ป็ระจักีษ์์	 สภามหาวัิทย์าลัย์แม่ฟิ้าหลวัง	
จง่มมีตเิหน็ชี่อบมอบรางวัลัเชี่ดิิ์ชี่เ้กีีย์รต	ิ“ตงุทองคุำ”	ป็ระจำป็พีทุธศกัีราชี่	
๒๕๖๓	ให�แกี่	พลโท	ศาสตราจารย์์เกีีย์รติคุุณ	นาย์แพทย์์นพดิ์ล	วัรอุไร	
เพื�อเป็็นเกีีย์รติย์ศสืบไป็



มหาวิิทยาลััยแม่ฟ้้าหลัวิง ๓๓๓ หม่่ ๑ ตำบลัท่าสุุด อำเภอเมืองเชีียงราย จัังหวิัดเชีียงราย ๕๗๑๐๐
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