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วันศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

แพทยสภา จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แพทยสภา 
 

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

แพทยสภา ถือฤกษ์ดี จัดงานวันสถาปนาแพทยสภา ครบรอบ 52 ปี วันท่ี 9  ตุลาคม 2563  จัดงาน
เชิดชูเกียรติแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปีพุทธศักราช 2563  ซึ่งสมาชิกแพทยสภามีท้ังหมด  5 หมื่นกว่า
คน มีผู้รับรางวัลท้ังหมด  4 ท่าน โดยมี ท่านอนุทิน  ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
สภานายกพิเศษแพทยสภา มาร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโล่ท่ีระลึกในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่แพทยสภา 
ในผลักดันให้เกิดการก่อสร้างอาคารสภาวิชาชีพเพื่อเป็นท่ีท าการถาวรของแพทยสภา จนส าเร็จสมดัง
วัตถุประสงค์และเริ่มเปิดด าเนินการ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 พร้อมมีการเสวนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขไทย” โดย ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร และ ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ พร้อมกันนั้น
ได้มีการมอบ “ตู้สะพานบุญ”  และ พระพุทธรูป ภปร.ปางประทานพร ให้กับโรงพยาบาล ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 98 แห่ง  

 

ในเวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปีพุทธศักราช 2563 จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

1. พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านบริหาร 

2. นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์  แพทย์ดีเด่นแพทย สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์ 

4. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
    และต่อเนื่อง 
 

ส าหรับแพทย์ดีเด่นแพทยสภานั้น คณะกรรมการแพทยสภาจะมีการคัดเลือกเป็นการประจ าทุก ๆ 2 ปี 
เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการท างานของแพทย์ท่ีปฏิบัติดีเด่น 
ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ซึ่ง
มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสด์ิ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสรรหาแพทย์
ดีเด่นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ัง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ราชวิทยาลัย และสมาคมชมรมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ประมาณ ๑,๑๒๐ แห่ง ในจ านวนนี้
คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งกลุ่มรายช่ือบุคคลท่ีเสนอแพทย์ดีเด่นมายังแพทยสภา 3  กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร 
โรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ โรงเรียนแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก คณะอนุกรรมการฯ จะ
เดินทางไปสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และเยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบัติงานจริงของแพทย์ท่ีไ ด้รับการคัดเลือก โดย
แพทย์ดีเด่นแพทยสภาประจ าพ.ศ. 2563 ได้รับการคัดเลือกนั้น มีจุดเด่นด้านการครองตน ครองคน และครอง
งาน ดังนี้ 
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1. แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านบริหาร ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 

 

ค าประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี พุทธศักราช 2563 

 

ประวัติส่วนตัว : เกิดเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2505 ปัจจุบันอายุ 57 ปี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิ 
พลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สมรสกับ นางรัชราวลี ปาจรีย์ มีบุตรชาย 1 คน 
 

ประวัติการศึกษา : 
 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 
 วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 

2535 
 Diploma in Nephrology and hypertension , Hammersmith Hospital , University of London 

พ.ศ. 2537 
 หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 

แพทยสภา พ.ศ. 2546 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นท่ี 35 พ.ศ. 2548 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นท่ี 3 พ.ศ. 2557 

 
ประวัติการท างาน : 
 ต าแหน่ง อายุรแพทย์ สาขาโรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้ังแต่พ.ศ. 2529 

ถึง ปัจจุบัน 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้ังแต่ 1 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน 
 

 



ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ :  ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ (Telephone) : 02-590-1886 , 089-530-1112  E-mail : prtmc.tmc@gmail.com 

Public relation: 12th Floor, The Professional Councils Building,  
88/19 Soi 8, The Ministry of Public Health, Tiwanond Rd., Muang, Nonthaburi 11000, Thailand. 

 

การครองตน 

ท่านเป็นคนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดี มีเมตตาธรรมและชอบท าบุญ มีวุฒิภาวะดีคุมอารมณ์ได้ ไม่
เคยมีอารมณ์เสีย มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันท างาน ไม่เคยว่ากล่าวและต าหนิใคร วางตัวเหมาะสม 

 

การครองคน 

ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้เกียรติผู้ร่วมงาน มีวิสัยทัศน์ ท างานเป็นระบบแบบคุณภาพ เข้าถึงได้ รับฟัง
ปัญหา กล้าตัดสินใจท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปรึกษาปัญหาและขอค าแนะน า
ได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเช่ือมั่นและคล้อยตามเมื่อได้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ ผู้ร่วมงานจึงให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากจะร่วมท างานด้วย 

 

การครองงาน 

ท่านมีความทุ่มเท,ต้ังใจท างานเพื่อองค์กร ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เน้นการบริหารแบบผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง เข้าหาปัญหาท่ีหน้างานและติดตามงานตลอด ให้ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถน าบุคลากรให้ท างานเป็น
ทีมเพื่อองค์กร มองไปข้างหน้าสร้างความเช่ือมั่น (trust) ให้กับองค์กร 

ท่านเป็นผู้บริหารท่ีน าพา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าสู่การเปล่ียนแปลงตลอด
ระยะเวลากว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบงาน รพ., ระบบหลักประกันสุขภาพ เช่น e-referal system, paperless medicine 
เป็นต้น ท าให้สามารถให้การบริการกับผู้ป่วยท่ัวไปเป็นอย่างดี โดยยังปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านการแพทย์
ให้กับกองทัพอากาศอย่างเต็มท่ีเป็นรพ.ต้นแบบด้านสารสนเทศให้กับรพ.อื่น ๆได้มาศึกษาดูงาน 

ท่านเป็นบุคคลส าคัญในการน าพา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ผ่านขบวนการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า โดยวิธีการถ่ายทอดและปรับทัศนคติให้คนในองค์กรเพื่อให้มองเห็นภาพ
เดียวกัน คือ งานพัฒนาคืองานประจ า และมองคุณค่าของงานจากมุมมองของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

ท่านเป็นผู้บริหารท่ีเข้าใจและให้ความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะและความสามารถท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยโครงการท่ีส าคัญในปัจจุบันของท่าน มุ่งหวังจะให้ รพ.ภูมิพลอดุลย
เดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น Lean hospital ภายใต้ Lean culture ของคนในองค์กร จนกล่าวได้ว่า 
พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ คือผู้บริหารท่ีอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในทุก ๆ ด้านของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรม
แพทย์ทหารอากาศ ในช่วงเวลากว่า 20 ปี 
 
 
 

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านบริหาร ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 ให้แก่ พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์ 
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2. แพทย์ดีเด่นแพทยสภา สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 

 
 
 
 
 
 

นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์ 

 

ค าประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา  ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 
ประวัติส่วนตัว : ต าแหน่ง หน.หน่วยศัลยกรรมประสาท กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

อายุ 60 ปี สมรสกับ เรือโทหญิงชฎาพร วัชรประภาพงศ์ มีบุตรี 2 คน 

 

ประวัติการศึกษา : 

 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

 วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ แพทย
สภา พ.ศ. 2531 

 

ประวัติการท างาน : 

 ต าแหน่ง นายแพทย์ โรงพยาบาลสวรรคโลก พ.ศ.2526 

 ต าแหน่ง นายแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งเสล่ียง พ.ศ.2527 

 แพทย์ประจ าบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2524 ถึง 2531 

 ต าแหน่ง นายแพทย์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ต้ังแต่ พ.ศ. 2531 ถึง 
ปัจจุบัน 
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การครองตน 

ท่านด ารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และมีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีคู่สมรสท่ีเป็นก าลังใจและเข้าใจในบริบท
ของประสาทศัลยแพทย์ ท่ีต้องท างานหนักในช่วงระยะแรกของการท างานเพียงคนเดียว ท่ีต้องท าผ่าตัดผู้ป่วยใน
เวลากลางคืนท าให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดีเกือบ 30 ปี  

 

การครองคน 

เป็นแพทย์ผู้ใหญ่ท่ีมีอัธยาศัยดี เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีน้ าใจให้ความช่วยเหลือโดยมิต้องร้อง
ขอ จึงเป็นท่ีเคารพนับถือรักใคร่ของผู้ร่วมงานทุกระดับ มีความเป็นผู้น าให้ผู้ร่วมงานมีความสามัคคี สร้างแรง
บันดาลใจร่วมกันท างานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างหน่วยศัลยกรรมประสาทให้ก้าวหน้า  

 

การครองงาน 

เมื่อจบแพทย์ประจ าบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จากรพ.จุฬาลงกรณ์ ใน พ.ศ. 2524 ท่านได้บรรจุ
เป็นประสาทศัลยศาสตร์คนแรก ของ รพ.รพ.พระพุทธชินราชและเป็นหนึ่งเดียวในเขตสุขภาพท่ี 2 ของ
ภาคเหนือตอนล่าง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดรอบ
ข้างอีก 4-5 จังหวัด ต่อเนื่องไม่โยกย้ายไปไหนมาตลอดเกือบ 30 ปี โดยในระยะแรกต้องท างานคนเดียว จนใน
ระยะหลังจึงมีน้อง ๆ ประสาทศัลยแพทย์มาเสริมทีมจาก 2 คนเป็น 5 คนในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังเป็น
ก าลังส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนช้ันคลินิกของนักศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีผ่านมาท่ี
หน่วยศัลยกรรมประสาทและท าการสอนแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแพทย์มีความสนใจในสาขาวิชานี้ 

เป็นท่ีทราบดีในหมู่แพทย์ว่าประสาทศัลยแพทย์ ท างานหนักกว่าแพทย์สาขาอื่นและต้องท าผ่าตัดผู้ป่วย
ในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากอุบัติเหตุทางสมองมักเกิดในเวลากลางคืนและรอไม่ได้ ต้องรับการแก้ไข
ทันทีซึ่งแต่ละรายใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 2 - 3 ช่ัวโมงขึ้นไป แต่ท่านมิเคยท้อแท้ในความล าบาก กลับพัฒนาขีด
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ภาคเหนือตอนล่างสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ทาง
ระบบประสาทได้เกือบท้ังหมด ไม่ต้องส่งต่อไปยังเชียงใหม่หรือ กทม.ซึ่งลดภาระความล าบากและเป็นท่ีพึ่งพา
ของผู้ป่วย นับเป็นตัวอย่างท่ีดีของแพทย์ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ท่ีได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 

 

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น สาขาแพทย์ผูป้ฏิบัติงาน 

ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์ 
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3. แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์ ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ 
 

ค าประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
 

ประวัติส่วนตัว : เกิดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2503 ปัจจุบันอายุ 58 ปี สมรสกับ นางอุดร จิตต์เจริญ มีบุตรธิดา 

2 คน ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 11 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

ประวัติการศึกษา : 

 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528 

 วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ นรีเวชศาสตร์ แพทยสภา 
พ.ศ. 2534 

 Fellowship in Diagnostic ultrasound ,Royal Hospital for Woman, Sydney 

 หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทยสภา พ.ศ. 2546 

 หนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์ นรีเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. 2548 

ประวัติการท างาน : 

 แพทย์ฝึกหัด รพ.นครนายก จ.นครนายก พ.ศ. 2528 
 อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2535 
 รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2542 
 ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2546 
 รอง หน.ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2560 
 หน.หน่วยเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2563 
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ด้านการครองตน 

ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการดูแลครอบครัวอย่างอบอุ่น เอาใจใส่และอบรมส่ัง
สอนบุตรธิดาอย่างใกล้ชิด และโดยเฉพาะดูแลมารดาเป็นอย่างดี ไม่ขาดตกบกพร่องจนได้รับรางวัล ลูกกตัญญู
กตเวทีอย่างสูงในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 

ท่านเป็นคนมีอัธยาศัยดี มีจริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพนบนอบต่อ
อาจารย์อาวุโสอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีความยุติธรรมและมีเหตุผล ปฏิบัติตัวดี นับเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อน
แพทย์ได้ 

ท่านเป็นคนใส่ใจหาความรู้ มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและพัฒนาความรู้ทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านการครองคน 

การท่ีท่านเป็นผู้มีความเมตตา มีน้ าใจ ให้เกียรติผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเอาใจใส่
สอบถามสาร ทุกข์ สุขดิบของคนรอบข้าง พร้อมให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า 
จึงเป็นท่ียอมรับและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

นอกจากการท่ีท่านเป็นคนมีน้ าใจและเต็มใจช่วยเหลือ จึงเป็นท่ีพึ่งของบุคลากรในการขอให้ช่วยให้การ
รักษาพยาบาลและรับฝากครรภ์คลอด โดยท่ีท่านไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ท้ังส้ิน 

ท่านใส่ใจในการสอนถ่ายทอดความรู้ มีเมตตาธรรม รับฟังปัญหา แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผลและกล้าท าในส่ิงท่ีถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม จึงเปรียบเสมือนเป็นพ่อพระเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ 
และเป็นท่ีนับถือของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์แพทย์ด้วยกัน  

 

ด้านการครองงาน 

ท่านเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างดียิ่งเต็มความสามารถ เป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ได้ ท่านให้ความรู้
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ในการดูแลผู้ป่วย สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้เรียน และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอกับลูกศิษย์ท่ีจบไปแล้วเมื่อได้รับค าเชิญ จึงเป็น
อาจารย์ต้นแบบท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์แพทย์ 

ท่านมีความเช่ียวชาญสูงในสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ท างานสูง จึงเป็นท่ีปรึกษาในการ ผ่าตัดรักษา
หรือแก้ไขปัญหาในการคลอดได้เป็นอย่างดี จากการท่ีท่านมีช่ือเสียงด้านฝีมือในการประกอบวิชาชีพด้านนี้ 
ผู้ป่วยมีความมั่นใจ จึงให้ความยินยอมให้ท่านรักษาโรคทางด้านสาขานี้มากมาย 
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ท่านมีผลงานทางวิชาการมากมาย มีผลงานวิจัยท่ีโดดเด่นท่ีลงพิมพ์ ระดับนานาชาติจนเป็นท่ีประจักษ์

จ านวนมากเรื่อง รวมท้ังเขียนต าราวิชาการท่ีสามารถน าไปอ้างอิงได้ และท างานด้านการพัฒนางานวิจัยของ

คณะมาตลอด โดยรับปรึกษา ช่วยแก้ไขและเสนอแนะการท าวิจัย ตลอดจนการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์

ให้กับอาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ท่านยังเคยเป็นบรรณาธิการวารสารรามาธิบดีสาร และเป็น reviewer บทความ

วิชาการท้ังวารสารในประเทศและต่างประเทศหลายฉบับ 

ท่านท างานด้วยความรับผิดชอบสูง ประกอบกับมีความรู้และความสามารถในการบริหารงาน อีกท้ังยัง

จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมกันงานท่ีรับผิดชอบท้ังด้านการสอน งานวิชาการ งานการบริหาร และการ

ให้บริการผู้ป่วย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้รับโอกาสรับต าแหน่งเป็น รองคณบดี และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

ท้ังภายในคณะแพทย์เองและนอกคณะแพทย์ อาทิ แพทยสมาคมฯ  แพทยสภา และราชวิทยาลัยสูติฯ ผลงาน

เหล่านี้ได้สร้างช่ือให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ 

ตลอดระยะเวลาในการท างานท่านมีความต้ังใจ อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่องานท่ี

ท า มีความซื่อสัตย์ ใช้ความนุ่มนวลและรอบคอบในการแก้ปัญหา เพื่อภาควิชาสูตินรีเวชกรรม และคณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ซึ่งนับเป็นอาจารย์แพทย์ท่ีเป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี  

 

 

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภา ที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์  

ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ :  ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ (Telephone) : 02-590-1886 , 089-530-1112  E-mail : prtmc.tmc@gmail.com 

Public relation: 12th Floor, The Professional Councils Building,  
88/19 Soi 8, The Ministry of Public Health, Tiwanond Rd., Muang, Nonthaburi 11000, Thailand. 

4. แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพือ่สังคมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ ์

ค าประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
 

ประวัติส่วนตัว : เกิดเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2497 ปัจจุบันอายุ 65 ปี สมรสกับ แพทย์หญิงพัชรี ขันติพงษ์ 
อยู่บ้านเลขท่ี 136/37 ม.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ต าแหน่ง รองประธาน คนท่ี 1 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

ประวัติการศึกษา : 
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2520 
 วุฒิบัตร แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ แพทยสภา 

พ.ศ. 2527 
 หลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง น.บ.ส. รุ่นท่ี 25 

 

ประวัติการท างาน : 
 แพทย์ฝึกหัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ต้ังแต่ พ.ศ. 2521 ถึง 2522 
 ต าแหน่ง นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา ต้ังแต่ พ.ศ. 2522 ถึง 2524 
 แพทย์ประจ าบ้าน สาขาสูตินรีเวชศาสตร์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2524 ถึง 2527 
 ต าแหน่ง นายแพทย์ สาขาสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชาสงเคราะห์ จ.เชียงราย ต้ังแต่ พ.ศ. 

2527 ถึง 2555 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลน่าน ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2557 
 ประธานอนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่ พ.ศ. 2559 ถึง 2561 
 ประธานกรรมการพัฒนา รพ.น่าน ต้ังแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน 
 ประธานกรรมการพัฒนา รพ.เชียงราย ต้ังแต่ พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน 
 กรรมการมูลนิธิ เทพรันตเวชชานุกลู ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน 
 กรรมการมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ECPAT ต้ังแต่ พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน 

 



ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ :  ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ (Telephone) : 02-590-1886 , 089-530-1112  E-mail : prtmc.tmc@gmail.com 

Public relation: 12th Floor, The Professional Councils Building,  
88/19 Soi 8, The Ministry of Public Health, Tiwanond Rd., Muang, Nonthaburi 11000, Thailand. 

 

การครองตน 

ท่านเป็นคนท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม มีครอบครัวท่ีอบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใจอยู่เสมอ มีอารมณ์สุนทรียภาพเห็นได้
จากการชอบเล่นดนตรี ตลอดจนดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ ด้วยการเป็นนักกีฬาท าให้
ได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลได้อย่างดี จากคุณงามความดีท าให้ท่าน
ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการดีเด่น , สูตินรีแพทย์ดีเด่น , รางวัลแห่งความภูมิใจของ
สมาคมศิษย์เก่า มช. บุคคลต้นแบบด้านผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็น
ต้น 

 

การครองคน 

ท่านมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี แฝงด้วยรอยยิ้ม มีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน จึงเป็นท่ีรักใคร่
ของบุคลากรในโรงพยาบาล แต่ท่านมีความแน่วแน่ กล้าตัดสินใจ ด้วยความจริงใจ และเสียสละเพื่อลูกน้องใน
การต่อสู้เพื่อคุณธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับข้าราชการไทย ท่ีเป็นข้าราชการของแผ่นดินท่ีรับใช้ประชาชน จนได้
รับค ากล่างอ้างว่า “ ท่านเป็นผู้น าท่ีเราเช่ือมั่น ” 

  

การครองงาน 

ในช่วงท่ีท่านเป็นผู้อ านวยการ รพ. น่าน ท่านแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในด้านบริหาร โดยท่านรับ
ช่วงต่อในการพัฒนา รพ.น่าน ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าใน
การให้บริการแก่ประชาชน เป็นท่ีพึ่งพาได้เมื่อยามป่วยไข้ และท่านมีความมานะบากบั่นในการท างานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขให้ประชาชนจนเป็นท่ีประจักษ์ในหลายๆอย่าง อาทิ โครงการรณรงค์สวมหมวก
กันน็อค , โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นต้น ท่านยังมีความกล้าหาญ ในการพิทักษ์สิทธิคุณธรรมของ
ข้าราชการไทย ไม่เกรงกลัวภัยคุกคาม จากคุณงานความดีและผลงานต่าง ๆ ท่านได้รับการกล่าวนามว่า คนดี 
ศรีเมืองน่าน  

ท่านมีผลงานทางหนังสือวิชาการด้านสุขภาพ ( Health care ) ท่ีสอดแทรกการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทางการแพทย์ ท่ีแพทย์สามารถน าไปปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีแนวคิด
ท่ีว่าการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจ บนการส่ือสารท่ีดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจกัน จะท าให้เกิดความผิดพลาด
น้อยลง เช่น การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ Humanized Health care เป็นต้น และมีผลงาน
บรรยาทางวิชาการด้านนี้มากมายหลายๆ ครั้งในรอบปี ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายๆปี ท้ังก่อนและหลัง
เกษียณอายุราชการ จนมีช่ือเสียงคนรู้จักมากมายและได้รับเชิญให้ไปบรรยายท่ัวประเทศ เนื่องจากมีเทคนิคการ
บรรยายท่ีไม่เบ่ือแต่ได้สอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ ด้วยความมุ่งมั่นว่าเพื่อแทนคุณแผ่นดิน ด้วย slogan ท่ีว่า 
“ ผมจะไปทุกท่ีเพื่อสร้างคนดีให้กับแผ่นดิน ” 

 

จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านผูอุ้ทิศตนเพือ่สังคมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนือ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ นายแพทย์พษิณุ ขันติพงษ์ 

 

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


