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ยิ่งรูจักยิ่งหลงรักเปดประวัติหนุมหลอหนาตี๋ "เจเจ-กฤษณภูมิ" 

รายงานพิเศษ : เปดประวัติ 14 อาจารยหมอ กุนซือ “บิ๊กตู” ดรีมทีมสาธารณสุขไทย 

 

 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร คาํสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 เรื่อง แตงตัง้คณะที่ปรึกษาดานการสาธารณสุขในศูนย

บริหารสถานการณโควิด – 19 (ศบค.) สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการศบค.  

 สื่อขาวรายงานวา สําหรบัคณะที่ปรึกษาดานการสาธารณสุข ดังกลาวประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิดานการแพทยและ

การสาธารณสุขจํานวน 14 คน เพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษา ความเห็น และขอเสนอแนะทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับมาตรการ

สาธารณสุข และแนวทางการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19  

"ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบขอมูลและประวัติของ คณะที่ปรึกษาดานการสาธารณสุข ของศบค. ทั้ง 14 คน ดังนี้  

 1.ศาสตราจารยคลินิกเกียรตคิณุ นายแพทย ปยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะที่ปรึกษาดานการสาธารณสุข 

ของศบค. อายุ 73 ป เปนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี 

ชวงพ.ศ. 2558 - 2562 แตเมื่อเกิดการระบาดของโควิด 19 พลเอกประยุทธก็ยังเชื่อมือ เชิญมารวมเปนกรรมการใน

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศบค.  

 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ปยะสกล สกลสัตยาทร 

 แตหากเอยชื่อของนายแพทย ปยะสกลในวงการแพทย ถือเปนทั้งแพทยและนักวิชาการที่ไดรับการยอมรับ ปจจุบันอีก

ตําแหนงเปนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม 

ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และตําแหนงอ่ืนอีกมากมาย 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจออนไลน   ฉบับประจําวันที ่ 7   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 หนา .. มลูคาขาว  
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 เคยดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเขารับตําแหนงในปแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ชวงวันที่ 9 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554 มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการนํามหาวิทยาลัยมหิดลมุงสู

การติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก  เปนคณบดีคนท่ี 15 ของคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล ตอเนื่อง 2 สมัย (พ.ศ. 

2543 - 2550) 

ไดถวายงานเปนแพทยอาสาตามเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแตป พ.ศ. 2524 เปนระยะเวลากวา 26 ป 

 2. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย อุดม คชินทร รองประธานฯ 

  เปนอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ชวง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ใน

รัฐบาลของพลเอกประยุทธเชนเดียวกัน และเปนหนึ่งในกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผอนคลายการบังคบัใช

มาตรการในการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย อุดม คชินทร 

 ปจจุบัน อายุ 66 ป  เปนสมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการสาธารณสุข อดีต

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการในคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

เปนกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏริูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0ตามคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรีที่ 194/2560  เปนที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 

8/2560 เปนอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 3. ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการฯ 

  ปจจุบัน อายุ 64 ป เปนคณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เคยไดรับรางวัลพนักงาน

มหาวิทยาลัยดีเดน คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล รางวัลผูประกอบคุณงามความดี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา และเปน

ประโยชน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา รางวัลบุคลากรดีเดน คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  
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ศาสตราจารย ดร. นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

 

 เมื่อครั้งวันที่ 26 ต.ค. 60 ซึ่งเปนวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช มีบุคคลสําคัญ 2 ทานที่ทําหนาที่ประคองพระบรมโกศ คือ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ รศ.นพ.ประดิษฐ ปญจวีณิณ 

ผูอํานวยการ รพ.ศิริราชปยมหาราชการุณย ซึง่เปนผูถวายงานเข็นพระเกาอี้เลื่อนทุกครั้ง 

ซึ่งคุณหมอประสิทธิ์เปนผูถวายการดูแลในหลวง ร.9 ตอนที่พระองคทรงพักรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลศิริราช ถือเปนบุคคล

ใกลชิด จึงไดรับเกียรติสูงสุดในครั้งนั้น 

4. ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิพงศ วัชรสินธุ กรรมการฯ 

  คณบดคีณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

เปนแพทยผูเชี่ยวชาญดาน กุมารเวช ( โรคระบบตอมไรทอ )  

 
ศาสตราจารย นายแพทย สุทธิพงศ วัชรสินธ ุ

 

 เมื่อป พ.ศ. 2562 ที่ผานมา คุณหมอสุทธิพงศ บริหารจนทําใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

ไดครองอันดับ 1 ขององคกรในกลุมโรงพยาบาล จากผลสํารวจ “Thailand’s Most Admired Company 2019” หรือสุดยอด

องคกรครองใจผูบริโภค และตัง้เปาวาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จะตองกาวขึ้นมาเปนองคกรชั้นนําระดับเอเชีย เพ่ือเปนรากฐานสําคัญในการกาวขึ้นสูระดับโลก 

  

 5. ศาสตราจารย นายแพทย ปยะมิตร ศรีธรา กรรมการ 

  ปจจุบัน เปนคณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปนกรรมการอิสระ บริษัท เพร

ซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร ฟารมา จํากัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง 

จํากัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัดกรรมการ บริษัท อารเอฟเอส จํากัด 
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ศาสตราจารย นายแพทย ปยะมิตร ศรีธรา 

 

 เคยเปนหัวหนาคลัสเตอรวิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการการสอบแพทย

ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตรโรคหัวใจ แพทยสภา เคยเปนประธานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย เคย

รับรางวัลเมื่อป 2548 แพทยดีเดนดานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

 

 6.  ศาสตราจารย นายแพทย อนันต ศรีเกียรติขจร กรรมการ 

  เปนคณบดีคณะแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)  นับเปนแพทยที่มี

พัฒนานวัตกรรมทางดานการแพทยสอดรับกับทิศทางของสจล. 

 
ศาสตราจารย นายแพทย อนันต ศรีเกียรติขจร 

 

 ผลงานที่ผานมาคือโครงการวิจัย "นวัตกรรมระบบ AI สําหรับการคัดกรองโรคและการประยุกตใชสําหรับการแพทย

ฉุกเฉิน" (AI Assistive Platform for Emergency Medical Services : AIEMS) ซึ่งเปนแพลตฟอรมที่ตอยอดมาจากโครงการ

ระบบไฟจราจรอัฉริยะสําหรับบริการการแพทยฉุกเฉิน (iAmbulance) ที่ไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับโลกตางๆ 

ไดแก รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัล Special prize จากประเทศเกาหลี ในงานแสดงนวัตกรรม Genneva Ionovation และ

รางวัล Special prize จากประเทศโรมาเนีย ในงานวันนักประดิษฐที่จัดโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

นพ.อนันต เปนผูมีวิสัยทัศนวาแพทยของสจล, ตองมีความสามารถในการเปนแพทย คือ มีความสามารถดานการวิจัย คิดวิเคราะห 

สรางนวัตกรรมดวยความคิดสรางสรรค หรือมีทักษะเพ่ือการเปนแพทยในศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีความรูรอบตัวและหลากหลาย  

 

7.  ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิง จิรายุ เอื้อวรากุล กรรมการ 

  ปจจุบันดาํรงตําแหนง คณบดีคณะแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ สวนตําแหนงวิชาการปจจุบัน เปนศาสตราจารยระดับ 10 มหาวิทยาลยัมหิดล และศาสตราจารยสมทบ

ประจํามหาวิทยาลัย Duke ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ 
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ศาสตราจารย นายแพทย อนันต ศรีเกียรตขิจร 

 

 อดีตเปนกรรมการบริหารและกรรมการประจําคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

อดีตรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผูชวยคณบดีฝายการศึกษา คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผูชวยคณบดีฝายวิจยั คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตคณะกรรมการการศึกษาตอเนื่อง แพทยสภา 

รางวัลที่เคยไดรับ อาทิ ทุนสงเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล รางวัลบุคลากรดีเดน คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล รางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดีเดน (ไดรับ 2 ครั้ง) รางวัลผลงานวิจัยดีเดน คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล (ไดรับ 2 ครั้ง) ผลงานตําราที่ไดรับรางวัล ตําราเรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาว: การวินิจฉัยระดับเซลลและโมเลกุล” 

  

 8.  รองศาสตราจารย นายแพทย ไพโรจน จงบัญญตัเิจริญ กรรมการ 

  คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเชี่ยวชาญ ดานกุมารเวชศาสตร  และเปน

คณะกรรมการอํานวยการ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 2564 

 
รองศาสตราจารย นายแพทย ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ 

 



 

 5/7/2021 7:11:22 AM 

6 
  9.  รองศาสตราจารย นายแพทย ดิลก ภิยโยทัย กรรมการ 

  ปจจุบันดาํรงตําแหนง คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนแพทยผูเชี่ยวชาญดาน หัวใจและ

หลอดเลือด อายุรกรรมทั่วไป 

 
รองศาสตราจารย นายแพทยดิลก ภิยโยทัย 

 

 การศกึษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   เกียรตินิยมและรางวัล ไดแก รางวัล

อาจารยดีเดนขวัญใจบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร รางวัลอาจารยแพทยผูประพฤติตนดีเดนในเชิงคุณธรรม 

จริยธรรมประจําปการศึกษา 2545  

 10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย จักราวุธ มณีฤทธิ์ กรรมการ 

  เพ่ิงไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  

 
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย จักราวุธ มณีฤทธิ์ 
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 11.  ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย สุรวิทย เตชธุวานันท กรรมการ 

  อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เคยดาํรงตําแหนงรองอธิบดีกรมการแพทย และผูอํานวยการ

โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย สุรวิทย เตชธุวานันท 

 

 12.  ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย สุวัฒน เบญจพลพิทักษ กรรมการ 

  คณบดคีณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  ประวัติการทํางาน เคยเปนกุมารแพทย รพ.ระนอง แพทยประจํา

บาน สาขากุมารเวชศาสตร รพ.รามาธิบดี แพทยประจํา โรงพยาบาลระนอง และอาจารยแพทย คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี 

 
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย สุวัฒน เบญจพลพิทักษ 

 

 การศกึษา จบแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2528 การศกึษาหลังปริญญา ไดแก สาขาวิชาโรค

ภูมิแพในเด็ก, ภูมิคุมกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2541 

แขนงท่ีไดรับการฝกฝนเปนพิเศษ ไดแก สาขาวิชาโรคภูมิแพในเด็ก, ภูมิคุมกันวิทยา, Standford University, ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา, 2539-2541 และแขนงที่สนใจเปนพิเศษ โรคหืด และปฏิกิริยาภูมิแพของเยื่อผิวในจมูก 
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 13. พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม กรรมการ 

  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา อดีตผูอานวยการโรงพยาบาลคายสุรนารี จบการศึกษา แพทยศาสตร

บัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา, มหาวิทยาลัยมหิดล  วุฒิบัตร  สาขาวิสัญญีวิทยา, ประเทศไทย 

 
พลตรี สุรศกัดิ์ ถนัดศีลธรรม 

 

 ในทางทหาร ชั้นนายพันเหลาแพทย รุน 38 วิทยาลัยการทัพบกรุน 54 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนท่ี 57 

 

14.  พันเอก นายแพทย ภูษิต เฟองฟู กรรมการและเลขานุการ 

  หนวยอาชีวเวชศาสตร กองตรวจโรคผูปวยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา การศกึษา อว.เวชศาสตรปองกันแขนง

อาชีวเวชศาสตร วว.เวชบําบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา วว.สาขาศัลยศาสตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และ

แพทยศาสตรบัณฑติวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา รุนที่ 12 

 
พันเอก นายแพทย ภูษิต เฟองฟู 

 

 ประวัติการทํางาน เคยเปนศัลยกรรม โรงพยาบาลเมืองสมุทรฯ ศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ศัลยกรรม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ศัลยกรรม โรงพยาบาลอนันทมหิดล พบ., วว.สาขาศัลยศาสตร วว.เวชบําบัดวิกฤต 

อานรายละเอียด คําสั่งนายกรัฐมนตร ีที ่8/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะที่ปรึกษาดานการสาธารณสุขในศูนยบริหารสถานการณโควิด 

– 19   

 


