ประวัติศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ไดรับการศึกษา
ขั้นตนทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญ แผนกฝรั่งเศส จนจบหลักสูตรชั้น ๘ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ไดรับรางวัลเกียรตินิยม (Prix
d’Honneur) แลวจึงศึกษาตอ ณ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๓
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๗๒ ตอจากนั้นจึงไดเขาเรียนเตรียมแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๔)
และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๘)
สําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไดรับเหรียญทองแดงในฐานะทีห่ นึง่ ในวิชาสรีรวิทยา
พยาธิวทิ ยา และ
อายุรศาสตร และไดรับเหรียญทองสําหรับความเปนเยี่ยมตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร ๔ ป ภายหลังจากเปน
แพทยประจําบานอายุรศาสตรและ เปนอาจารยในแผนกกายวิภาคของศิริราช ศาสตราจารยนายแพทยอุดม
โปษะกฤษณะ ก็ไดรับทุนอเล็กซานเดอร ฟอน ฮุมบอลต ไปศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ณ มหาวิทยาลัยไลปซิก
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จนไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับ ๑ (Dr.
med. dent., magnacum laude) โดยไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง “The Anaerobic Bacteria of the Root Canals”
เมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ และตอมาก็ไดรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยทําวิทยานิพนธเรื่อง
“Changes in the Bone of the Lower Jaws after Injury” เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๕
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ไดรับการฝกฝน ทางศัลยศาสตรในระหวางสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ กับศาสตราจารย Kirschner ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลเบอรก และศาสตราจารย Schonbauer
ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย ตั้งแตกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ถึงกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ และในที่สุด
ไดรับประกาศนียบัตรเปนผูช ํานาญศัลยศาสตร (Facharzt fur Chirurgie) จากแพทยสภาแหงเวียนนา
เมื่อ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙
เมื่อ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เขารับราชการในคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลในตําแหนงอาจารย
ประจําแผนกศัลยศาสตร เปนศาสตราจารย หัวหนาภาควิชา ตั้งแตมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึงมีนาคม พ.ศ.

๒๕๑๔ เปนคณบดีคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ครั้งแรกตั้งแตวันที่ ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ครั้งที่ ๒ ตัง้ แตวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง พ.ศ.
๒๕๑๘
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ เปนทัง้ นักวิชาการ และศัลยแพทยที่มีชื่อเสียง ไดรับความ
ไววางใจใหผา ตัดรักษาบุคคลสําคัญ ของประเทศ ไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาเมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๗ และไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณมหาปรมาภรณชางเผือก และ Das Grosse Verdienst Kreuz จาก
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ เปนผูริเริ่มงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ รวมกับโครงการเรงรัด
พัฒนาชนบทของกระทรวงมหาดไทย โดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดสงคณะแพทยและพยาบาลออกไป
ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลและสาธารณสุขเคลื่อนที่ในจังหวัดอุดรธานี รวม ๔ อําเภอ คือ หนองบัวลําภู บานผือ
เพ็ญ และหนองหาร โดยการอํานวยการของภาควิชาศัลยศาสตร งานนี้เริ่มเมื่อ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
และสิ้นสุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ในจังหวัดอุดรธานีนี้เปนแบบฉบับที่ดี ทีส่ ุดของหนวยแพทยเคลื่อนที่ทงั้ หลาย
เพราะนอกจากจะมีแพทย พยาบาล และเภสัชกรแลว ยังมีแพทยอาวุโสระดับศาสตราจารยทกุ ภาควิชาไปรวม
ดวยทุกครั้ง นอกจากนี้ การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ในครั้งนัน้ ยังเปนการชวยดึงประชาชนเขาหารัฐบาล ซึ่ง
ในชวงเวลานัน้ อําเภอหนองบัวลําภูกาํ ลัง ถูกแทรกซึมดวยคอมมิวนิสตเปนจํานวนมาก
เมื่อพนจากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลว ใน
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ไดไปเยี่ยมศูนยอนามัยทั้ง ๔ แหงของจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะที่
หนองบัวลําภู ตั้งแตนั้นมา ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ก็ไดเดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาล
อําเภอตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือ แพทยที่อยูโดดเดี่ยว และแนะนําการปฏิบัติงานทางการแพทย โดยเฉพาะ
การผาตัด รวมเวลาทัง้ หมดระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนเวลาเกือบ ๕๐๐ วัน ที่ไดออกไปตาม
โรงพยาบาลอําเภอและโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วทัง้ ๗๒ จังหวัดในขณะนัน้
นอกจากนี้ยงั ไดตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไปทําการผาตัดที่จังหวัดสกลนครและ นราธิวาส เปนประจําทุกป จนถึงป พ.ศ.
๒๕๒๕ และไดตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีเปนครั้งคราวทุกป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนมา จนทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการกิตติมศักดิ์ พอ.สว. ตั้งแต วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงไดกราบถวายบังคมลาออก
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ เปนผูท ี่มคี วามคิด เห็นวา การทีก่ ารแพทยและสาธารณสุข
ของประเทศไทยจะพัฒนาและ
เกิดประโยชนแกประชาชนชาวไทยสวนใหญได จะตองมุงการพัฒนา
โรงพยาบาลอําเภอ (โรงพยาบาลชุมชนในปจจุบนั ) และโรงพยาบาลจังหวัด (โรงพยาบาลทั่วไปในปจจุบัน) ดวย
ซึ่งจะตองอาศัยพลังกายและพลังใจ ของแพทยหนุม สาวรุน ใหมทมี่ ุงมัน่ จะปฏิบตั ิงานอยางสุดความสามารถใน
สถานบริการดังกลาว ดังจะเห็นไดจากการที่ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ไดเดินทางไปเยี่ยม

โรงพยาบาลในตางจังหวัดทัว่ ประเทศ
ไทย ดวยเหตุนี้ ทานจึงไดใหการสนับสนุนเมื่อคณะกรรมการประชุม
วิชาการ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดเสนอแนวคิดที่จะมอบ รางวัลใหแกแพทยทที่ ุมเทกําลังกายและใจ
ในการปฏิบัติงานในชนบท โดย จัดตั้งเปนรางวัลแพทยดีเดนในชนบทขึน้ เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตนมา

ประวัติความเปนมาของรางวัลแพทยดีเดนในชนบท
รางวัลแพทยดีเดนในชนบท กอกําเนิดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เมื่อปพ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกยอง สนับสนุน ใหกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณแพทยใน
ชนบทที่มีผลงานดีเดน และเพื่อเปนแบบอยางที่ดีของแพทยผูอนื่ ในการพัฒนาสาธารณสุขในชนบทอื่นตอไป โดย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะมอบโลเกียรติยศเปนรางวัล
พรอมกับเชิญเปนผูบรรยาย
“ปาฐกถา
เกียรติยศ” ในวันรับมอบรางวัล เพื่อเปนเกียรติแดศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ซึ่งขณะนัน้ ดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๐ หลังจากที่ศาสตรายจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ไดพนจากตําแหนง
คณบดีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแลว “ปาฐกถาเกียรติยศ” จึงไดเปลี่ยนเปน “ปาฐกถาอุดม
โปษะกฤษณะ”
ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล อดีต
หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรและคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข เปน “ครูแพทย” ที่สําคัญทานหนึง่ ของศิรริ าช เปนทีน่ ิยมยกยองและคารวะเทิดทูนของศิษยในฐานะ
นักวิชาการที่ใฝใจศึกษาอยางกวางขวางลึกซึ้งในวิทยาการหลายสาขา โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานศัลยศาสตรและ
ปญหาสาธารณสุขในชนบท สรางทัศนคิดที่ดีในการออกไปชวยชาวชนบทนทองถิน่ ที่ขาดแทนแพทย และเปนผู
กอตั้งโครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ของศิริราชที่จังหวัดอุดรธานีอยูระยะหนึ่ง
แมวาทานจะครบเกษียณอายุ
ราชการไปแลวก็ตาม ทานก็ยังออกไปเยีย่ มเยียนเปนกําลังใจและเปนที่ปรึกษาแกแพทยทที่ ํางานในชนบทอยูตอ มา
อีกเปนเวลาหลายปนามของทานจึงสมควรปรากฏเพื่อเปนตัวอยางอันดีแกบุคคลรุนหลังสืบไป
ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ บรรดาศิษยและญาติมิตรของทานอาจารยไดรวมกันบริจาคเงินจํานวนหนึ่ง กอตั้งเปน
“ทุนศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ” ขึ้นในศิริราชมูลนิธิ โดยกําหนดวัตถุประสงคไวใหใชดอกผล
ดําเนินงานเกีย่ วกับ “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ” ซึ่งทางคณะกรรมการประชุมวิชาการไดขออนุมัติทาน
อาจารยใชดอกผลเปนรางวัลแกแพทยผทู ไี่ ดรับรางวัลแพทยดีเดนในชนบท
รางวัลที่แพทยดีเดนในชนบทจะไดรับ
1. โลเกียรติยศจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2. เงินรางวัลจากดอกผลของ “ทุนศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ” จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
3. ไดรับเกียรติเปนผูบรรยาย “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ” ในงานประชุมวิชาการของคณะแพทย
ศาสตรศิริราชพยาบาล

รายนามผูที่ไดรับรางวัลในอดีต
ป
พ.ศ.

ชื่อผูไดรับรางวัล

บรรยายเรื่อง

2552 นายแพทยกิติภูมิ จุฑาสมิต

23 ป กับการเปนแพทยชนบท ซ การเรียนรูที่ไมเคยจบสิ้นที่
โรงพยาบาลชายแดน (ภูสิงห)

2551 แพทยหญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ

แพทยสตรีในโรงพยาบาลชุมชน ... 3 จังหวัดชายแดนใต

2550 นายแพทยแสงชัย พงศพิชญพิทักษ

ทํางานอยางมีความสุข ... ในโรงพยาบาลชุมชน

2549 นายแพทยวิชัย อัศวภาคย

โรงพยาบาลชุมชน : ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน”

2548 นายแพทยสุวัฒน วิริยพงษสุกิจ การทํางานในชนบท ความดีที่หลอเลี้ยงชีวิต
2547 นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ

พัฒนาอยางเรียบงาย สูเปาหมายอยางสมดุล

2546 นายแพทยประเทือง ตียะไพบูลยสิน

๒๐ป กับการบริหารโรงพยาบาลชุมชน

2545 นายแพทยเฉิดพันธ ภัทรพงศสินธุ

ภาพฝนโรงพยาบาลชุมชน

2544 นายแพทยอารักษ วงศวรชาต

จะแสวงหาความรวมมือในชุมชนไดอยางไร

2543 นายแพทยรอซาลี ปตยบุตร

หลอมใจ...ดวยใจ

2542 นายแพทยพินิจ ฟาอํานวยผล

จากโรงพยาบาล..สูการพัฒนาระบบสาธารณสุข

2541 นายแพทยวรวิทย ตันติวัฒนทรัพย

ความสุขที่ไดรับจากการทํางานในบทบาทแพทยโรงพยาบาลชุมชน

2540 นายแพทยไกร ดาบธรรม

เพื่อศักดิ์ศรีของแพทยไทย

2539 นายแพทยอดิศร วัฒนวงษสิงห

สุขภาพดีถวนหนาเพราะประชารวมใจ

2538 นายแพทยอภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีแบบองครวม

2537 นายแพทยกิติพงษ จรัญญา

กวาจะถึงวันนี้

2536 พันตรีนายแพทยโรจน ทรงอยู

เหตุไฉนสมองจึงไหลในชนบท

2535 นายแพทยพงษสวัสดิ์ สุวรรณนันท

ชาวอีสาน ความเจ็บปวยและความยากจน

2534 นายแพทยวีระพันธ สุพรรณไชยมาตย

อนาคตแพทยชนบท

2533 นายแพทยธีรศักดิ์ คทวณิช

การพัฒนางานสาธารณสุขในชนบทโดยใชโรงพยาบาลเปนฐาน

2532 นายแพทยเจษฎา จิตตภิรมย

บูชาบุพการี รําลึกพระคุณครู

2531 นายแพทยประวิ อ่ําพันธุ

ชีวิตแพทยโรงพยาบาลชายแดน

2530 นายแพทยประดิษฐ วินิจจะกูล

เจ็ดปที่จังหวัดนาน

2529 นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน

ทิศทางสาธารณสุขไทย

2528 นายแพทยสวงน นิตยารัมภพงศ
นายแพทยรวินันทน สิริกนกวิไล
(ชื่อเดิม สมชัย)

เรียนรูจากหมูบาน โรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

2527 นายแพทยสําเริง แหยงกระโทก

โรงพยาบาลชุมชนและการพัฒนาชนบท

2526 นายแพทยลวน บูชากรณ

ประสบการณชีวิต

2525 นายแพทยโกมล สายชุมอิทร

ชีวิตและงาน

2524 นายแพทยสุบนิ ศิริสังขไชย

ชีวิตตองสู

2523 นายแพทยกวี ไชยศิริ

กลับบานเกิด

2522 นายแพทยธนา เอียการนา

ชีวิตและงาน

2521 นายแพทยสมพร มิตรกูล

ชีวิตหมอบานนอก (ประสบการณ ๔๒ ป)

2520 นายแพทยทหาร พันภู

ประสบการณและขอคิดเห็นในงานสาธารณสุขใน
ตางจังหวัด

2519 ไมมีการพิจารณา
2518 นายแพทยมงคล ณ สงขลา

การพัฒนาดานการแพทยและอนามัยในชนบท

2517 นายแพทยนายแพทยไพจิตร ปวะบุตร
นายแพทยบญ
ุ ยงค วงศรักมิตร

แพทยกับงานสาธารณสุขในชนบท หมอบานนอก

2516 นายแพทยนายแพทยกระแส ชนะวงศ

บทบาทของแพทยไทยในชนบท

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกแพทยดีเดนในชนบทประจําป 2552
1.
2.
3.
4.
5.

คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยชัยวัฒน โมกขะเวส
รองศาสตราจารยนายแพทยอภิชาติ นานา
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยโรจนรุง สุวรรณสุทธิ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คนที่ 1
(รองศาสตราจารยนายแพทยอนุพันธ ตันติวงศ)
6. รองคณบดีฝายบริหาร
7. รองคณบดีฝายคุณธรรมและจริยธรรม
8. ศาสตราจารยแพทยหญิงลีนา องอาจยุทธ
9. นางสาวสุรางค วิเศษมณี
10. อาจารยนายแพทยสมุทร จงวิศาล
11. นางฐิดานันท หิญชีระนันทน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กําหนดการ
แถลงขาวประกาศผลพรอมมอบรางวัลแพทยดีเดนในชนบท ประจําป ๒๕๕๒
วันศุกรที่ 3 กันยายน ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะฯ ตึกอํานวยการ ชัน้ ๒
๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๕ น.
๑๐.๑๕ น.
๑๐.๒๐ น.
๑๐.๒๕ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๐ น.
๑๐.๕๕ น.

๑๑.๑๕ น.
๑๑.๒๐ น.

๑๑.๓๕ น.

รศ. นพ. ดิฐกานต บริบูรณหิรัญสาร รองคณบดีฝายประชา สัมพันธฯ กลาวเปดและ
แนะนําผูรวมแถลงขาว (คณบดี/รศ.นพ.อนุพนั ธ ตันติวงศ/แพทยดีเดนในชนบท ประจําป
๒๕๕๒)
ชมวีดีทัศนความเปนมาของรางวัล “แพทยดีเดนในชนบท”
ศ.คลินิก.นพ. ธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
กลาวถึงความเปนมาของรางวัลและปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ
รศ.นพ. อนุพนั ธ ตันติวงศ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทยดเี ดนในชนบทประจําป
๒๕๕๒ กลาวถึงผลการดําเนินงานคัดเลือกแแพทยดีเดนในชนบท ป ๒๕๕๒
ศ.คลินิก.นพ. ธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดี ประกาศรายชื่อแพทยดีเดนในชนบทประจําป
๒๕๕๒ พรอมประกาศเกียรติคุณ
แพทยดีเดนในชนบท เลาถึงความรูสึกที่ไดรับรางวัล การทํางาน และคติชีวิต พรอมกลาว
ขอบคุณ
เปดโอกาสใหสื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม
นพ.มงคล ณ สงขลา แพทยดีเดนในชนบท ป ๒๕๑๘ ผูแ ทน บริษทั บางจากปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) และบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จํากัด และนายกสโมสรนักศึกษา
แพทยศิริราช กลาวแสดงความยินดี
รองคณบดีฝายประชาสัมพันธฯ กลาวปดการแถลงขาวพรอมเชิญมอบรางวัล
คณบดี มอบโลเกียรติยศ และเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
- คณบดี มอบเงินรางวัลสมทบในนามคุณกฤษณพันธ
พันเอกนายแพทยบญ
ุ ยศ
และนางวิเชียร สุพรรณโรจน
- ผูแทนบริษทั บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย)
จํากัด มอบเงินรางวัล
- ถายภาพรวมกัน
รวมรับประทานอาหาร

กําหนดการ
ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ
ประจําป ๒๕๕๒
วันศุกรที่ 3 กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.
ณ หองประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร ชั้น ๗
๑๓.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๕ น.
๑๓.๔๕ น.

ลงทะเบียน
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดการประชุม
ฉายวีดที ัศนเกีย่ วกับประวัตคิ วามเปนมาของรางวัลแพทยดีเดนในชนบท
การบรรยายปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ประจําป ๒๕๕๒

เรื่อง
“๒๓ ป กับการเปนแพทยชนบท :
การเรียนรูทไี่ มเคยจบสิน้ ที่โรงพยาบาลชายแดน (ภูสิงห)”
โดย
นายแพทยกติ ิภูมิ จุฑาสมิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
แพทยดีเดนในชนบท ประจําป ๒๕๕๒
๑๔.๓๕ น.

ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการกลาวปดการประชุม
จากนัน้ ขอเชิญรวมรับประทานน้าํ ชา

ประมวลภาพงาน
ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ ประจําป 2552

