ค�ำประกาศเกียรติคุณ

นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายแพทย์อาวุธ   ศรีศุกรี   เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๒ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ ๒ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) ในปี
พุทธศักราช ๒๔๙๕ ต่อมาได้ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาวิชาประสาทวิทยา
(Certificate in Neurology and Psychiatry) จาก University of
Pennsylvania เมื่อปีพุท ธศัก ราช ๒๕๐๑ และในปีพุทธศักราช
๒๕๐๓ ได้รับประกาศนียบัตรทาง Electroencephalography จาก
Hospital of the University of Pennsylvania and Children’s
Hospital of Philadelphia
นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  เริ่มรับราชการโดยปฏิบัติหน้าที่
แพทย์ประจ�ำบ้านกุมารเวชกรรม ศิริราชพยาบาล ในปีพุทธศักราช
๒๔๙๕ และด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจ�ำบ้านกุมารเวชกรรม
ศิริราชพยาบาล ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ต่อมาได้รับบรรจุแต่งตั้ง
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เป็นอาจารย์สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก่อนโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี
พุทธศักราช ๒๕๐๒ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศกุ รี มีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั งิ านมาโดยล�ำดับ โดยในปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๔ เป็นนายแพทย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ และรักษาการหัวหน้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๑ เป็ น รองคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๙ ต่ อ มาด� ำ รง
ต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี
พุทธศักราช ๒๕๒๐ - ๒๕๒๕ และเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ก่อนที่จะได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ ปัจจุบัน
นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขาธิการ กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เป็นผู้ริเริ่มงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขหลายด้าน อาทิ เป็นผูร้ เิ ริม่ จัดตัง้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งนายแพทย์ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
นครเชียงใหม่ ได้รเิ ริม่ ปรับปรุงโรงพยาบาลทัง้ ในด้านการป้องกันและ

๒๐

รักษาโรค เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพและพลานามัยทีด่ ี มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
ภายหลังเกษียณอายุราชการ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศกุ รี ก็มไิ ด้
หยุดการท�ำงาน ยังใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม
และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง มิย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก อาทิ
เป็นกรรมการวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิ
ต่ อ ต้ า นโรคมะเร็ ง ภาคเหนื อ กรรมการสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ส าขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในวงการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ มี ายาวนาน ผลักดันให้มกี ารพัฒนา
ทางด้านแพทยศาสตร์ศกึ ษา ซึง่ เป็นรากฐานส�ำคัญของการผลิตแพทย์
อย่างจริงจัง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง และมีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบัน สามารถ
เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นน�ำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้
กระท�ำมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับ
การยกย่ อ งเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละแบบอย่ า งอั น ดี ง าม
ในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนัน้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จึ ง มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ เมื่อวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๗ ให้ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ได้รับพระราชทานปริญญา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
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