
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 แพทยสภาได้มีการจัดงานครอบรอบเนื่องในโอกาส 52 ปีแพทยสภา ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี  

ชั้น 3 และ  ห้องประชุมแพทยสภาชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวรกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  

เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาเป็นประธานฯ ภายในงานได้มีงานเสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย โดย 

คณะท างานประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ประจ าปี พ.ศ. 2563 พิธีมอบ

ของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ อดีตนายกแพทยสภา อดีตเลขาธิการแพทยสภาและพิธีมอบตู้สะพานบุญแกโรงพยาบาล 100 แห่ง 

ทั้งนี้แพทยสภาขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านมีมุทิตาจิตและเห็นถึงความส าคัญให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อม

ทั้งสนับสนุนแพทยสภามาโดยตลอด  

ฉบับพิเศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๕๒ ปีแพทยสภา 

     ข่าวแพทยสภา ประจ าเดือน ตุลาคม 2563           TMC news monthly#17 

แพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพท่ีผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน  
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แพทยสภา ถือฤกษ์ดี จัดงานวันสถาปนาแพทยสภา ครบรอบ 52 ปี วันที่ 9  ตุลาคม 2563  จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 
ประจ าปีพุทธศักราช 2563  ซึ ่งสมาชิกแพทยสภามีทั ้งหมด  5 หมื่นกว่าคน มีผู ้รับรางวัลทั้งหมด  4 ท่าน โดยมี ท่านอนุทิน  ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา มาร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโล่ที่ระลึกในฐานะผู้มีอุปการคุณแก่แพทย
สภา ในผลักดันให้เกิดการก่อสร้างอาคารสภาวิชาชีพเพื่อเป็นที่ท าการถาวรของแพทยสภา จนส าเร็จสมดังวัตถุประสงค์และเริ่มเปิดด าเนินการ เมื่อ
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 พร้อมมีการเสวนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย” โดย ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร และ ผศ.นพ.ถนอม 
บรรณประเสริฐ พร้อมกันนั้นได้มีการมอบ “ตู้สะพานบุญ”  และ พระพุทธรูป ภปร.ปางประทานพร ให้กับโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 98 แห่ง  

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

1. พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านบริหาร 
2. นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์  แพทย์ดีเด่นแพทยสภา สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์ 
4 .  นายแพทย ์พ ิษณ ุ  ข ั นต ิพงษ ์  แพ ทย ์ ด ี เ ด ่ น แพ ทยส ภา  ด ้ านผ ู ้ อ ุ ท ิ ศตน เพ ื ่ อส ั งคมอย ่ า งสม  ่ า เสมอ 

    และต่อเนื่อง 
 ส าหรับแพทยด์ีเด่นแพทยสภานั้น คณะกรรมการแพทยสภาจะมีการคัดเลือกเป็นการประจ าทุก ๆ 2 ปี เพื่อประกาศเกียรติคณุและเชิดชู

เกียรติใหส้าธารณชนได้รับทราบถงึการท างานของแพทย์ท่ีปฏิบัติดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการ

สรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคณุ แพทย์หญิงสมศรี  เผา่สวสัดิ ์ เปน็ประธานอนกุรรมการฯ ไดพ้จิารณาสรรหาแพทย์

ดีเด่นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องทั้ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชวิทยาลัย และสมาคมชมรม

วิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ประมาณ 1,120 แห่ง ในจ านวนนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดแ้บ่งกลุ่มรายชื่อบุคคลที่เสนอแพทย์ดีเด่นมายัง

แพทยสภา 3  กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บรหิาร โรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ โรงเรยีนแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก คณะอนุกรรมการฯ จะ

เดินทางไปสมัภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และเยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบตัิงานจริงของแพทย์ท่ีได้รับการคัดเลอืก โดยแพทย์ดเีด่นแพทยสภาประจ า พ.ศ. 

2563 ได้รับการคัดเลือกนั้น มีจดุเด่นด้านการครองตน ครองคน และครองงาน  

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจ าปี 2563 



ตุลาคม 2563 ภาพกิจกรรมงาน 52 ปแีพทยสภา 

  ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา มอบของที่ระลึกแก่ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เพ่ือเป็น

การขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ในการด าเนินการอาคารสภาวิชาชีพ  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณใน
การด าเนินงาน การสร้างสภาวิชาชีพ  

  พลต ารวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มอบเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยแก่แพทยสภาเพ่ือสนับสนุนการ

ค้นคว้าวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการแพทย์ มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) 



          ฝ่ายเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ แพทยสภา  www.tmc.or.th  / https://www.facebook.com/themedicalcouncil/  
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พิธีมอบของท่ีระลึกแด่อดีตนายกแพทยสภา และอดีตเลขาธิการแพทยสภา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบของที่ระลึกแก่อดีตนายก และเลขาธิการ 
แพทยสภา ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง 

พิธีมอบตู้สะพานบุญแกโรงพยาบาล 100 แห่ง ในโอกาสครบรอบ 52 ปีแพทยสภา   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
มอบ“ตู้สะพานบุญ”และ พระพุทธรูป 
ภปร.ปางประทานพรให้กับ
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 98 แห่ง  


