
๑๒๕ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒๕ ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก



	 ปี	๒๕๖๐	เป็นโอกาสครบ	๑๒๕	ปี		วันคล้ายวันพระราชสมภพ	 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	

และครบ	๒๕	 ปี	 รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	 ทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม	 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น	

เพ่ือถวายเป็นพระราชานสุรณ์แด่สมเดจ็พระบรมราชชนก	ผูท้รง

บ�าเพ็ญประโยชน์เป็นคณุปูการอนัใหญ่หลวง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การที่ทรงวางรากฐานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ของไทยให้เจริญรุ่งเรือง	 ทดัเทยีมนานาอารยประเทศ	 จนทรง

ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า	 “พระบิดาแห่งการแพทย์

แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”	 เป็นการสนอง 

พระกรุณาธิคณุและธ�ารงไว้ซ่ึงพระเกียรตยิศให้ปรากฏยนืยงใน

แผ่นดนิไทย	 ทัง้เผยแผ่พระเกียรตยิศและพระราชกรณยีกิจให้

เป็นทีป่ระจกัษ์ทัว่สากลโลก

	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์ 

ได้สนองพระราชปณธิานของสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดช 

วิกรม	 พระบรมราชชนก	 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาวงการแพทย์และการสาธารณสุข	ด้วยการมอบรางวัลให้ 

แก่บคุคล	หรือองค์กรจากทัว่โลก	ทีม่ผีลงานดเีด่นในทางช่วยให้

คณุภาพชีวิตของคนหมูม่ากดข้ึีน	และเพือ่ให้บคุคลทกุชาตภิาษา	 

ผู ้มีปณิธานที่จะใช้วิชาการทางแพทย์และสาธารณสุขให้

เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์	 ได้รับการยกย่องเชิดชู	 รางวัล 

อนัทรงเกียรตนิี	้จงึเปรียบเสมอืนสัญลกัษณ์ทีแ่สดงถึงความมุง่มัน่ 

ในการท�างานร่วมกันเพ่ือสร้างสุขภาวะทีด่ใีห้แก่ประชาคมโลก

	 โอกาสนี้	 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลประจ�าปี	๒๕๕๙	ทกุท่านเป็นผูเ้สียสละ	อทุศิ

แรงกายแรงใจท�างานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของวงการแพทย์

และสาธารณสุข	ส่งผลเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่มวลมนษุย์อย่าง

กว้างขวาง	ถือเป็นแบบอย่างอนัประเสริฐของสังคม	ผลงานของ

ท่านยงัจะเป็นแนวทางให้เกิดการศกึษาค้นคว้า	 แสวงหาวิธีการ

ใหม่ๆ	ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ	ทีจ่ะช่วยบ�าบดัโรคภยั 

ไข้เจ็บ	 และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ 

ให้ดข้ึีนสืบไป

ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒



เฉลมิพระราชเกยีรติคุณ 

“สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”

	 สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดช	เป็นพระราชโอรสองค์ที	่๖๙	ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูหั่ว	รัชกาลที	่๕	และองค์ที	่๗	ในสมเดจ็พระนางเจ้าสว่างวัฒนา	พระบรมราชเทวี	(สมเดจ็

พระศรีสวรินทริาบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอยัยกิาเจ้า	ในรัชกาลที	่๘	และรัชกาลที	่๙)	ประสูตเิมือ่ 

วันที	่๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๓๔	(ตามปีปฏทินิปัจจบุนัตรงกับวันที	่๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๓๕*)	ทรงศกึษา 

เบือ้งต้น	ณ	โรงเรียนราชกุมาร	ในพระบรมมหาราชวัง	เมือ่ถึงก�าหนดพระราชพิธโีสกันต์ตามโบราณ

ราชประเพณ	ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	โปรดเกล้าฯ	ให้จดัการพระราชพิธมีหามงคล

โสกันต์	และพระราชทานพระสุพรรณบฏัเฉลมิพระนามเป็น	“สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ	เจ้าฟ้ามหดิล

อดลุเดช	นเรศวรมหาราชาธบิดนิทร	จฬุาลงกรณนิทรวรางกูร	สมบรูณเบญจพรศริิสวัสด	ิขัตตนิว

โรภโตสุชาต	ิ คณุสังกาศเกียรตปิระกฤษฐ	 ลกัษณวิจติรพิสิษฐบรุุษย์	 ชนตุมรัตน์พัฒนศกัด	ิ อรรค 

วรราชกุมาร	กรมขุนสงขลานครินทร์”

	 เมือ่วันที	่๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๔๘	 เสดจ็ไปทรงศกึษาในยโุรป	 ปีต่อมาทรงเข้าศึกษา	ณ	 

โรงเรียนแฮร์โรว์	(Harrow)	กรุงลอนดอน	ประเทศองักฤษ	และเมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั	เสดจ็ประพาสยโุรปคร้ังทีส่อง	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดชฯ	

ทรงศึกษาวิชาการทหารบกทีป่ระเทศเยอรมน	ีต่อมาในปี	๒๔๕๒	ทรงเข้าศกึษา	ณ	โรงเรียนนายร้อย

ช้ันสูงทหารบก	(Haupt	Kadettenanstalt)	ที	่Gross-Lichterfelde	ชานเมอืงเบอร์ลนิ	จนเมือ่พระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็สวรรคตในปีถัดมา	จงึเสดจ็กลบัประเทศไทยในงานพระราชพิธี

พระบรมศพ	ภายหลงังานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วจงึเสดจ็กลบัประเทศเยอรมนี

“เจ้าฟ้าพระราชกุมาร” 

สู่ “เจ้าฟ้าทหารเรือ”

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์

(ความจากลายพระหัตถ์ทรงมีไปถึง นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง)

*	ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล	มกีารเปลีย่นแปลงวันข้ึนปีใหม่

จากวันที	่๑	เมษายน	เป็นวันที	่๑	มกราคม	ตัง้แต่ปี	๒๔๘๔

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชทรงเครื่องต้น วันสมโภชในพระราชพิธ ี

มหามงคลโสกันต์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖

๓

มเดจ็พระมหติลาธเิบศร	 อดลุยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	พระราชบดิาแห่งพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า	 ผูท้รงคณุอนัประเสริฐ

ถึงสองพระองค์	 คอื	 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล	พระอฐัมรามาธบิดนิทร	 และพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	รัชกาลที	่๙	แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์	ทรงประกอบพระราชกรณยีกิจน้อยใหญ่เพ่ือพัฒนาประเทศไทย

ในหลายด้าน	 ผลแห่งพระราชกรณยีกิจเป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้ในหมูป่ระชาชนชาวไทยและสังคมโลก	 ทรงอทุศิทุม่เทพระสตปัิญญาด้วยพระปรีชา

สามารถตลอดพระชนม์ชีพพัฒนาประเทศชาต	ิ ทัง้ด้านการอดุมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 การแพทย์	 การพยาบาล	 การสาธารณสุข	 ฯลฯ	 ก่อให้ 

เกิดประโยชน์เป็นคณุปูการทีเ่ป็นรากฐานอนัมัน่คง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข	จงึทรงได้รับการถวายพระสมญัญานามว่า	 

“พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัและการสาธารณสุขของไทย”



 “ฉนัจะไปเรียนหมอละ เพราะเป็นวิชาทีส่นุกด ี เรามโีอกาสรักษาคนได้

ทัง้คนจนและคนมัง่มแีละเจ้านายต่างๆ ได้เตม็ที ่หมอท�าการกุศลในการรักษา

พยาบาลได้ด ี ... เมอืงไทยเรา ถ้าเจ้านายทรงท�าหน้าทีอ่ย่างสามญัชนเข้าบ้าง 

เขาว่าเสยีพระเกียรต ิ ฉนัรู้สกึว่า มวัแต่จะรักษาพระเกียรตอิยูก็่ไม่ต้องท�างาน

อะไรกัน”

(พระราชด�ารัสสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ 

รับส่ังกับพลตรีพระศกัดาพลรักษ์)

	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ	 ทรงบรรยายไว้ว่า	 

สมเดจ็พระบรมราชชนกทรงมาเป็นแพทย์ อาจจะเป็นด้วยการท�างานในกองทพัเรือ 

ช่วงน้ันไม่ราบร่ืนนัก ท�าอะไรไม่ได้ตามทีท่รงตัง้พระทยัไว้ ประกอบกับทรงมี

พระประสงค์ทีจ่ะทรงงานด้านสาธารณสุขเพ่ือช่วยเหลอืผูเ้จบ็ไข้ จงึตดัสิน

พระทยัรับช่วยเหลอืพัฒนาการแพทย์ไทย และเตรียมการเสดจ็ไปทรงศกึษา

วิชาแพทย์ในต่างประเทศ 

	 สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดชฯ	ทรงได้รับพระบรมราชานญุาตให้เสดจ็ไป

ทรงศกึษาวิชาแพทย์ทีส่หรัฐอเมริกา	แต่ทรงพระประชวรไข้รากสาดน้อย	ต้อง

รักษาอาการประชวรหลายเดอืน	 จงึเสดจ็ออกจากเมอืงไทยในเดอืนมถุินายน	

พ.ศ.	๒๔๕๙	เสดจ็ถึงเมอืงบอสตนั	เมือ่วันที	่๒๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๕๙	เป็น

ช่วงทีย่งัไม่เปิดภาคเรียน	เหตกุารณ์คร้ังน้ัน	เมือ่สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ	เจ้าฟ้า 

กัลยาณวัิฒนาฯ	 เสดจ็ไปทรงบรรยาย	“สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดช 

วิกรม	 พระบรมราชชนก”	 ณ	 ห้องบรรยายรวม	 ส�านักงานอธิการบดี	 

มหาวิทยาลยัมหดิล	ศาลายา	ในวันพระราชทานนาม	มหาวิทยาลยัมหดิล	ปีที	่๓๐	 

(๒	มนีาคม	๒๕๔๒)	มคีวามตอนหนึง่ว่า	ระหว่างทีส่มเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลอดลุเดชฯ	 

	 ทรงเข้าเป็นนักเรียนในวิทยาลัย

จกัรพรรดนิาวีเยอรมนั	 รุ่น	CREW	1912	

ณ	 โรงเรียนนายเรือ	 เฟลนส์บวร์ก	 มรุวิก	

(Marineschule	Flensburg	Mürwik)	ทรง
สอบผ่านวิชาเดนิเรือและวิชาระดบันกัเรียน

ท�าการนายเรือ	ทรงศึกษาตามหลักสตูรของ

โรงเรียนนายเรือ	และทรงปฏบิตัริาชการใน

กองทพัเรือเยอรมนั	 จนถึงเดอืนสงิหาคม	

พ.ศ.	๒๔๕๗	สงครามโลกคร้ังที	่๑	เกิดข้ึน 

ในยุโรป	 ประเทศไทยประกาศเป็นกลาง	

จงึทรงลาออกแล้วเสดจ็จากยโุรปกลบัถึง

ประเทศไทย	เมือ่วันที	่๙	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๕๗	 

โปรดเกล้าฯ	 ให้ทรงเข้ารับราชการใน

กระทรวงทหารเรือ	เมือ่	พ.ศ.	๒๔๕๘

ขอให้ท่านถือสุภาษิตว่า “ใจเขาใจเรา” ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น”

(ความจากลายพระหัตถ์ทรงมีไปถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

โรงพยาบาลศริิราช ในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘ เมือ่สมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลอดลุเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

เสดจ็ทอดพระเนตรโรงพยาบาลศริิราชเป็นส่วนหน่ึงทีท่�าให้ตดัสินพระทยัทรงช่วยเหลอืพัฒนาการแพทย์ไทย

ต่อการแพทย์-การสาธารณสุข 

เจา้ฟ้าผู้ทรงมีคุณปูการ 

ทรงรับราชการกระทรวงทหารเรือ พ.ศ. ๒๔๕๘

๔



คุณลักษณะของการเป็นแพทย์คือความเชื่อถือและไว้ใจ ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ

ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น ท่านต้องมีความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน

(ความจากลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

ประทบัอยูท่ีเ่มอืงกลอสเตอร์	ทรงให้สมัภาษณ์แก่นกัข่าว	The	Associated	Press	

ของนวิยอร์กว่า	 “ข้าพเจ้าเป็นร้อยโทในราชนาวี แต่เวลาน้ีเป็นทหารส�ารอง  

ข้าพเจ้าเช่ือว่ากองทัพบก และกองทัพเรือ ควรมีก�าลังพอที่จะป้องกัน

ประเทศเท่าน้ัน แต่มากกว่าน้ันข้าพเจ้าคิดว่า เงินของรัฐน่าจะใช้ส�าหรับ

สาธารณประโยชน์ ข้าพเจ้าชอบทีจ่ะสร้างโรงพยาบาลมากกว่าสร้างเรือรบ 

ข้าพเจ้าได้เลอืกทีจ่ะเรียนการสาธารณสุข เพราะข้าพเจ้าคดิว่าจะเป็นทางทีจ่ะ

ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้ามากทีสุ่ดในการท�าประโยชน์”

	 สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชฯ	 ทรงเรียนสาธารณสุขของโรงเรียน

สาธารณสุข	(School	of	Health	Officer)	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	จดัตัง้โดย

ความร่วมมอืกับสถาบนัเทคโนโลยแีห่งแมสซาจเูซตต์	(MIT)	ในปีแรก	ก่อนที่

จะทรงเรียนวิชาปรีคลนิกิ	(ในคณะแพทย์)	เมือ่วันที	่๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๐	

ทรงมลีายพระหตัถ์ไปถึงสมเดจ็แม่	(สมเดจ็พระพันวัสสาอยัยกิาเจ้า)	ว่า	

 “ปีน้ีเข้าเรียนในโรงเรียนหมอ ออกจากโรงเรียนสขุาภบิาล เพราะเหน็ว่า 

วิชาหมอจะมปีระโยชน์มาก และเมือ่ภายหลงัจะเรียนสขุาภบิาลอกีก็ได้ ใน 

ช้ันต้นน้ีคดิว่าจะเรียนวิชาหมอเพยีง ๒ ปี แล้วจะเข้าเรียนไปอกี ๒ ปี ในเมอืงไทย 

ทีโ่รงเรียนราชแพทย์ จงึจะเป็นหมอรักษาคนได้”

	 เมือ่วันที	่๒๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๐	สมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลอดลุเดชฯ	ทรง

ลงทะเบยีนเป็นนกัศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด	

ต่อมาทรงฟังบรรยายและทรงศึกษาภาคปฏบิตัริายวิชาต่างๆ	ณ	White	Marble	

Building	และทรงศกึษาวิชาอายรุศาสตร์	ประสาทวิทยาและศลัยศาสตร์ที	่	Massachusetts	General	

Hospital	 และ	Boston	City	 Hospital	 ด้วย	 ทรงส�าเร็จการศกึษาแพทย์ช้ันปีที	่ ๒	 ในเดอืนมถุินายน	 

พ.ศ.	๒๔๖๒	ในปีเดยีวกันนี	้ยงัได้ทรงลงทะเบยีนเป็นนกัศกึษาสาธารณสขุ	อกีคร้ังหนึง่

	 เดอืนเมษายน	พ.ศ.	๒๔๖๓	สมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลอดลุเดชฯ	เสดจ็กลบัประเทศไทยในพระราชพิธีถวาย

พระเพลงิพระบรมศพ	สมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชินนีาถ	ต่อมา	พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดชฯ	 เสกสมรสกับ	 นางสาวสังวาลย์	 ตะละภฏั	 

(สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน)ี	 นกัเรียนพยาบาลทนุพระราชทาน	ณ	 วังสระปทมุ	 หลงัจากนัน้

ได้เสดจ็พร้อมด้วยหม่อมกลบัสหรัฐอเมริกาผ่านทางยโุรป	คร้ังนัน้ทรงเข้าเรียนวิชาสาธารณสุข	 ภาคฤดู

ใบไม้ผล	ิ(ภาคการศึกษาที	่๒)	จนทรงส�าเร็จการศึกษาวิชาสาธารณสุข	ได้รับประกาศนยีบตัรสาธารณสุข	 

(Certificate	of	Public	Health)	เมือ่วันที	่๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๔	ต่อมาเสดจ็ไปศกึษาวิชาแพทย์ช้ันปีที	่๓	 

ที	่Royal	Infirmary	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเอดนิเบอร์ก	สกอตแลนด์	ใน	พ.ศ.	๒๔๖๖	ในคร้ังนัน้	 

พระธดิา	 (สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณวัิฒนา	 กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์)	 ประสูติ	 

ณ	สถานพยาบาลเลขที	่๔๘	Lexham	Garden	ณ	กรุงลอนดอน	ประเทศองักฤษ

	 เมือ่ประทบั	ณ	ทวีปยโุรป	สมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลอดลุเดชฯ	ทรงเป็นผูแ้ทนรัฐบาลไทย	เจรจาจดัท�าข้อ

ตกลงร่วมมอืปรับปรุงการศกึษาวิชาแพทย์กับมลูนธิร็ิอกกิเฟลเลอร์จนบรรลผุลส�าเร็จใน	พ.ศ.	๒๔๖๖	และ

เสดจ็กลบัประเทศไทยมาทรงวางแผนปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาล	หลกัสูตรการแพทย์-พยาบาล	พระบาท

สมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว	โปรดเกล้าฯ	ให้ทรงเป็นอธบิดกีรมมหาวิทยาลยั	ต่อมาโปรดเกล้าฯ	ให้ทรง

เป็นข้าหลวงส�ารวจการศึกษาทัว่ไป	 (ทรงด�ารงต�าแหน่งนีต้ลอดพระชนม์ชีพ)	 เมือ่ทรงประชวรจงึเสดจ็ไป 

ประทบัรักษาพระองค์	ณ	 เมอืงไฮเดลแบร์ก	 ประเทศเยอรมน	ี ซ่ึงเป็นสถานทีป่ระสูตขิองพระโอรส

พระองค์แรก	(พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล	ประสูตเิมือ่วันที	่๒๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๖๘)	 

ต่อมาพระองค์เสดจ็ไปทรงศึกษาต่อด้านการแพทย์	ณ	 เมอืงบอสตนั	 รัฐแมสซาซูเซตต์	 สหรัฐอเมริกา	 

เมือ่วันที	่๕	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๔๗๐	พระโอรสพระองค์เลก็	(พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช)	

ประสูต	ิณ	โรงพยาบาลเคมบริดจ์	เมอืงเคมบริดจ์	รัฐแมสซาจเูซตต์	(ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นโรงพยาบาล

เมาท์ออเบร์ิน)

	 พ.ศ.	๒๔๗๑	ทรงประชวรไข้หวัดใหญ่	และอาการพระวักกะ	(ไต)	ก�าเริบ	ต้องประทบัรักษาพระองค์ 

ในโรงพยาบาลซีมส์	 อาริงตนั	 (Syms	 Arington)	 ในเดอืนมถุินายน	 ทรงสอบไล่ปีสดุท้ายของหลกัสตูร

แพทยศาสตร์		ทรงส�าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์		(Doctor	of	Medicine)	เกียรตนิยิมระดบั	Cum	Laude	 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระโอรส-พระธิดา 

พระบรมฉายาลักษณ์นี้ฉายที่สวิตเซอร์แลนด์ใน พ.ศ. ๒๔๗๑

ทรงอุ้มพระโอรสพระองค์เล็ก ณ อุทยานเซนต์เจมส์ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๗๑

๕



อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีไม่ร�่ารวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร�่ารวยควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์ต้องยึดมั่นในอุดมคติ คือเมตตากรุณา

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญา รุ่นที่ ๒)

	 ครอบครัวมหิดลเสดจ็กลับถึงประเทศไทยเมือ่วันที	่ ๑๓	 ธนัวาคม	พ.ศ.	 ๒๔๗๑	

ประทบัทีพ่ระต�าหนกัใหม่	 วังสระปทมุ	 สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดชฯ	 เสดจ็ไปทรงงาน 

เป็นแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแมคคอร์มกิ	เชียงใหม่	ทรงผ่าตดัคนไข้หลายราย	ทรงสนพระทยั 

รักษาโรคทางระบบประสาท	 กลางคืนก่อนบรรทมจะเสด็จออกตรวจคนไข้ทุกเตียง 

ด้วยพระเมตตา	การวางพระองค์ต่อบรรดาแพทย์และพยาบาลเป็นไปอย่างไม่ถือพระองค์

	 หลงัจากประทบัทีเ่ชียงใหม่ได้ประมาณ	๓	สัปดาห์	พระองค์เสดจ็กลบักรุงเทพฯ	ในงาน

พระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระศพ	สมเดจ็พระราชปิตลุาบรมพงษาภมิขุ	เจ้าฟ้าภาณรัุงษี

สว่างวงศ์	กรมพระยาภาณพัุนธวุงศ์วรเดช	ภายหลังจากนัน้	พระองค์ประชวรด้วยโรคฝีบดิ

ในตบั	และมอีาการโรคพระวักกะ	(ไต)	ก�าเริบข้ึนมาก	จนถึงวันที	่๒๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๗๒	 

หมอเจ้าฟ้า : การทรงงานเพื่อผู้ป่วยไข้
“การทีจ่ะได้ความไว้วางใจของคนไข้ ขอท่านถือสภุาสิตว่า ‘ใจเขาใจเรา’ ท่านคงจะคดิได้ว่า 

ท่านอยากได้ความสบายแก่ตวัท่านอย่างไร ก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างน้ัน”

(พระราโชวาทสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์) 

เสด็จไปทรงเปิดโรงพยาบาลแมคคอร์มิก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ โรงพยาบาลแมคคอร์มิก จังหวัดเชียงใหม่

ลายพระหัตถ์ใบสั่งยา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒

๖

มีพระอาการน�้าท่วมพระปัปผาสะ	 (ปอด)	 และพระหทัยวาย	 ส้ินพระชนม์เวลา	

๑๖.๔๕	 น.	 พระชนมาย	ุ ๓๗	 ปี	 ๘	 เดอืน	 ๒๓	 วัน	 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า

เจ้าอยูหั่ว	 มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้เลือ่นกรมข้ึนเป็น	 สมเดจ็เจ้าฟ้า 

มหดิลอดลุเดช	 กรมหลวงสงขลานครินทร์	 และเมือ่	 พ.ศ.	๒๔๗๗	พระบาทสมเดจ็ 

พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลฯ	พระราชโอรส	 เสดจ็เถลงิถวัลยราชสมบตั	ิ ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เฉลมิพระอสิริยศกัดิเ์ป็น	สมเดจ็พระราชบดิา	เจ้าฟ้ามหิดลอดลุเดช 

กรมหลวงสงขลานครินทร์	ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

รัชกาลที	่๙	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศเฉลมิพระนามาภไิธยสมเดจ็พระราชบดิา 

เป็น	สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๓



อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีไม่ร�่ารวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร�่ารวยควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์ต้องยึดมั่นในอุดมคติ คือเมตตากรุณา

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญา รุ่นที่ ๒)

ระหว่างเสด็จประทับในพระนคร ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

เสด็จไปทรงงานที่ห้องปฏิบัติการ ตึกเสาวภาคย์ โรงพยาบาลศิริราช

พระบดิาแห่งการแพทยแ์ผนปจัจบุนั

และการสาธารณสุขของไทย

	 สมเดจ็พระบรมราชชนก	 ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อวงการแพทย์	 การสาธารณสุข	 การ

พยาบาล	 การเภสัชกรรม	 ทนัตกรรม	 การประมง	 กองทพัเรือ	 และการอดุมศกึษาของประเทศ

เป็นคณุปูการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ	ทรงเลง็เหน็

ว่า	การสาธารณสุขนัน้มส่ีวนส�าคญัต่อการพัฒนาประเทศ	และการสาธารณสขุจะมผีลดก็ีย่อมต้อง

อาศยัแพทย์ทีด่	ี มพ้ืีนฐานการศึกษาแพทย์ทีเ่หมาะสม	 จงึทรงเห็นความส�าคญัและความจ�าเป็น 

ในการส่งเสริมสนบัสนนุการวิจยั	เพ่ือสร้างบคุลากรทีม่คีณุภาพ	และขยายองค์ความรู้ทางการแพทย์

ให้เจริญก้าวหน้า	 ทรงเป็นผูแ้ทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมลูนธิร็ิอกกิเฟลเลอร์ให้มาช่วยเหลอื

ปรับปรุงการแพทย์ของประเทศไทย	ทรงวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยเจริญรุ่งเรืองทดัเทยีม

นานาอารยประเทศ	ทรงท�านบุ�ารุงโรงเรียนราชแพทยาลยัและโรงพยาบาลศริิราชให้ทนัสมยั	โดย 

การส่งแพทย์พยาบาลไปศกึษาต่อต่างประเทศ	 ตลอดพระชนม์ชีพทรงอทุศิทุม่เทพระวรกาย	 

พระสตปัิญญา	และพระราชทรัพย์อย่างมากมายให้แก่การพัฒนาทางการแพทย์	การพยาบาล	และ

การสาธารณสขุ	อกีทัง้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ปรับปรุงกิจการโรงเรียนแพทย์	ทัง้ในด้าน

การพฒันาบคุลากร	 การสร้างอาคารเรียนและหอผูป่้วย	พระราชทานเงนิเดอืนส�าหรับพยาบาล

ชาวต่างประเทศทีม่าช่วยสอนและวางแผนการศกึษาใหม่ในโรงเรียนพยาบาล	 ทรงซ้ือทีด่นิและ

อาคารโรงเรียนวังหลงัเดมิให้เป็นโรงเรียนพยาบาลและหอพัก

	 นอกจากการทีท่รงมบีทบาทในฐานะแพทย์แล้ว	ในฐานะพระอาจารย์ทรงถ่ายทอดไม่เพียงแต่ 

ความรู้โดยตรงแก่นกัศึกษาแพทย์และผูป้ฏบิตังิานด้านสาธารณสุขเท่านัน้	 แต่ยงัทรงให้ข้อคดิ

รวมทัง้ข้อเตอืนใจทีม่ปีระโยชน์ในการท�างานและการด�ารงชีวิตในแนวทางทีถู่กต้องไว้เป็นหลกัในการ 

ปฏบิตั	ิทัง้ยงัทรงบ�าเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างทีด่ด้ีวยพระจริยาวัตรทีง่ดงาม	โดยเฉพาะในด้าน

พระอปุนสัิยทีอ่่อนน้อมไม่ถือพระองค์	และการประหยดัอดออม	แสดงให้เหน็ถึงพระราชปณธิาน

สมเด็จพระบรมราชชนกทรงบันทึกสรุปเนื้อหาจากหนังสือและ

บทความลงในบัตรดรรชนี

ทีท่รงต้องพระประสงค์ทีจ่ะให้ศิษย์ของพระองค์เป็นแพทย์ทีด่ทีีเ่พียบพร้อมด้วย

คณุธรรมและจริยธรรม

	 การทีท่รงทุม่เทให้แก่กิจการโรงเรียนแพทย์	 นอกจากส่งผลดต่ีอระบบการ

แพทย์และสาธารณสุขแล้ว	 ยงัมส่ีวนส�าคญัในการวางรากฐานการอดุมศึกษาไทย

๗



เมืองไทยเรายังไม่มีอะไรเลย เมื่อเรียนส�าเร็จแล้ว ควรพยายามคิดค้นทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้น จะได้เทียบเคียงกับต่างประเทศเขา

ถ้าไม่รู้จะท�าอะไรใหม่ ก็ให้ศึกษาหาสิ่งธรรมดา ให้รู้ว่าคนไทยเรามีอะไรเป็นธรรมดาซึ่งเป็นมาตรฐาน

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญา รุ่นที่ ๒ เล่าโดย นพ.ฝน แสงสิงแก้ว และ นพ.ประพนธ์ เสรีรัตน์)

สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หม่อมสังวาลย์ มหดิล ณ อยธุยา ในขณะน้ัน)

มหีนังสือกราบทลูพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัต ถึงพระประสงค์พระราชทาน 

ทนุพระมรดก ของสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ

ให้เจริญก้าวหน้าสืบเนือ่งมาจนถึงปัจจบุนั	 อาท	ิ ทรงสร้างรากฐานวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ของไทย	พระราชทานทนุส่วนพระองค์ให้แก่ศาสตราจารย์ทนัตแพทย์	 สี	 สิริสงิห	 และ

พระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่	ศาสตราจารย์	พ.อ.	หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์	ทัง้สองศกึษา

วิชาทนัตแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี	 สหรัฐอเมริกา	 เมือ่ส�าเร็จการศึกษา

แล้ว	 ทัง้สองท่านได้เป็นก�าลงัส�าคญัในการก่อตัง้คณะทนัตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลยั

แพทยศาสตร์	คณะทนัตแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย	

	 นอกจากนี	้ยงัทรงสร้างรากฐานการวิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิพระราชทานทนุส่งนกัเรียน

ไปศกึษาวิชาฟิสิกส์	เคม	ีชีววิทยา	ณ	ประเทศองักฤษ	ผลิตบณัฑติเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์

ในมหาวิทยาลยัและในโรงเรียนทัว่ประเทศ	ทัง้ยงัมแีนวพระราชด�าริทีท่รงเหน็แก่ประโยชน์

ของราษฎรเป็นทีต่ัง้	สมเดจ็พระบรมราชชนก	ทรงเป็นปชูนยีบคุคลของชาตทิีพ่ระเมตตา

สถิตอยูใ่นใจปวงชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่า	มพีระวิริยะอตุสาหะอย่างยิง่	แม้พระวรกายเส่ือม

ถอยลงพระองค์ก็ยงัทรงงานอย่างต่อเนือ่ง	ขณะทีป่ระชวรหนกัก็ยงัรับส่ังถึงเร่ืองการแพทย์

อยูเ่ป็นเวลานานๆ	รับส่ังถึงการภายหน้า	และถึงการทีจ่ะทรงท�าเมือ่หายประชวรแล้ว	และ

แม้หลงัส้ินพระชนม์	พระองค์ยงัพระราชทานเงนิจ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	ตามลายพระหตัถ์

พินยักรรมเพ่ือบ�ารุงวิชาแพทย์และพยาบาลให้แก่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 เรียกต่อมา

ว่า	 “ทนุพระราชมรดกสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ”	 ภายหลงัเมือ่จดัตัง้มหาวิทยาลยั

แพทยศาสตร์แล้ว	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอนทุนพระมรดกฯ	 ให้แก่มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ด�าเนนิการตามพระประสงค์ต่อไป

	 พระราชกรณยีกิจโดยสงัเขปของสมเดจ็พระบรมราชชนก	 จากการทีท่รงมุง่มัน่ในการ

ปรับปรุงการแพทย์และการสาธารณสขุของประเทศไทยอย่างจริงจงั	เป็นคณุปูการอนัใหญ่หลวง 

ต่อประชาชนและประเทศชาติ	 เป็นที่ประจักษ์แก่ชนรุ่นหลัง	 จึงทรงได้รับการถวาย 

พระสมญัญานามว่า	 “พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย”	และ	 “พระบดิาแห่ง

การสาธารณสุขไทย”	 เป็นการเฉลมิพระราชเกียรตคิณุ	 และน้อมร�าลกึถึงพระคณุปูการ 

อนัเป่ียมล้นทีม่ต่ีอแผ่นดนิไทยและประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ		

เสดจ็ไปในพิธเีปิดสถานีประชานามยัพิทกัษ์ที ่๒ ช่ัวคราว ของสภากาชาดสยาม ต่อมาเรียกว่า สถานีอนามยัที ่๒

๘



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

และครบรอบ 25 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

www.chula.ac.th



สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2419-7466-80  โทรสาร 0-2412-8415

ครบรอบ 25 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

น้อมร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ



ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณ

สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก

พระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน และกำรสำธำรณสุขของไทย

WWW.BDMS.CO.TH



ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน และการสาธารณสุขไทย 

ขาพระพุทธเจา
คณะผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

น้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณ�ธิคุณเนื่องในโอก�ส 

ครบรอบ 125 ปี วันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ

ครบรอบ 25 ปี ร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ข้�พระพุทธเจ้� คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ� 

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล  มห�วิทย�ลัยมหิดล



น้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณ�ธิคุณ

เนื่องในโอก�สครบรอบ 125 ปี

วันคล้�ยวันพระร�ชสมภพ

คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล

เลขที่ 270 ถนนพระร�มหก แขวงพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 

โทร. 02-201-1000 

www.med.mahidol.ac.th

ครบรอบ 25 ปี ร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล

สมเด็จพระมหิตล�ธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมร�ชชนก



ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณ

๓๖๔/๑ ถนนศรีอยุธยำ แขวงพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐-๒๖๔๐-๑๑๑๑

 www.phyathai.com

สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก



สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

Tel. 053-921777 Fax. 053-921734

www.mccormick.in.th

ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณ

ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณ

สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก

พระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน และกำรสำธำรณสุขของไทย

159 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

โทร: 0-2308-7600,0-2105-0345  แฟ็กซ์: 0-2308-7614

Email: info@md-center.org

www.md-center.org



สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร และพนักงานองค์การเภสัชกรรม

ด้วยสำานึกในพระกรุณาธิคุณ

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน 

และการสาธารณสุขของไทย

ดวยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

...แมกาลเวลาจะลวงผานไปนานเพียงใด พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันบริสุทธิ์งดงาม ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ยังสถิตอยู ในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนไมวาจะประกอบอาชีพใด อยู ณ สถานที่แหงไหน ตางก็ไดรับผลแหงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนก

ผูทรงวางรากฐานในการพัฒนาการแพทย การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาสังคม ใหเจริญรุดหนาสืบเน�องมาเปนระยะเวลายาวนาน

ความจงรักภักดีไดเพิ่มพูนและอุดมดวยความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงพรอมใจกันตั้งปณิธานในการที่จะปฏิบัติงานดำเนินรอยตาม

เบื้องพระยุคลบาทดวยความกตัญูกตเวทีโดยนอมนำพระราโชวาทอันเปนอมตวาจาที่วา 

“ใหถือประโยชนสวนตัวเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพ�อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”มาเปนแนวทางและอุดมคติในการปฏิบัติงาน...

ขาพระพุทธเจา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย เสาวภาพ

ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ

พรอมดวยคณะกรรมการอำนวยการ เจาหนาที่ และอาสาสมัคร

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ



การรถไฟแห่งประเทศไทย 
น้อมร�ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสครบรอบ 125 ปี 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

โทรศัพท์สายด่วน  
CALL CENTER 1690  

เว็บไซต์ www.railway.co.th

กองทัพเรือส�ำนึกใน

พระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้

และจะเทิดทูนไว้

เหนือเกล้ำเหนือกระหม่อม

ตลอดกำลนำน

กองทัพเรือ



ด้วยส�ำนึกในพระกรุณำธิคุณ 

สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก

พระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน และกำรสำธำรณสุขของไทย

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด

เลขที่ 998/1 ซอยพหลโยธิน 18/1 (ร่วมศิริมิตร) ถนนพหลโยธิน 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02-610-0777 

www.ch7.com

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ด้วยสำานึกในพระกรุณาธิคุณ



บริษัท โรช ไทยแลนด์ จํากัด 
www.roche.co.th

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 

อ�ค�รเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 

แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

และการสาธารณสุขของไทย

ด้วยสำานึกในพระกรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ดวยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

บริษัท อีคอนเทค ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 2120/11-12-13-14  หมู 4 ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร.02-757-7252, 02-757-7242 แฟกซ. 02-757-6771



ธนาคารออมสิน
น้อมร�ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณ เนื่องในโอกำสครบรอบ 125 ปี วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ครบรอบ 25 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

www.gsb.or.th



	 พระราชเกียรตคิณุแห่ง	สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรม

ราชชนก	 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”	

เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในหมู่ประชาชนชาวไทย	 และสังคมโลก	 คณะแพทยศาสตร์	

ศริิราชพยาบาล	มหาวิทยาลยัมหดิล	ซ่ึงได้รับพระกรุณาธคิณุเป็นล้นพ้นจากสมเดจ็

พระบรมราชชนกในด้านการปรับปรุงการศึกษาแพทย์-พยาบาล	และการปรับปรุง

โรงพยาบาลศิริราช	ได้เสนอรัฐบาลให้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงาน

เฉลมิฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ	๑๐๐	ปีเมือ่วันที	่๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	

และขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตจดัตัง้รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลเพือ่ถวาย

เป็นพระราชานสุรณ์	ด�าเนนิการโดย“มลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์”

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม	 พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ด�าเนินการได้และให้จัดตั้ง

มูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่	๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔	โดยทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่แรกตั้ง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงรับเป็น

ประธานมลูนธิ	ิเมือ่แรกใช้ช่ือมลูนธิิว่า	“มลูนธิริางวัลมหดิล	ในพระบรมราชูปถัมภ์”	

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น	 “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 ในพระบรมราชูปถัมภ์”	 

เมื่อวันที่	๒๘	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

	 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู ้ที ่

ไม่ย่อท้อต่อการท�าคณุประโยชน์แก่มนษุยชาตใินด้านการแพทย์	(บคุคลหรือองค์กร

ที่ปฏิบัติงาน	และ/หรือ	วิจัยดีเด่นการแพทย์	อันก่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ)	และ

การสาธารณสุข	 (บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านสาธารณสุข	 เป็น

ประโยชน์แก่สขุภาพอนามยัของมนษุยชาต)ิ	โดยแต่ละรางวัล	ประกอบด้วย	เหรียญ

รางวัล,	ประกาศนียบัตร	และเงินรางวัล	๑๐๐,๐๐๐	เหรียญสหรัฐ

	 นบัตัง้แต่แรกก่อตัง้รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล	เมือ่พุทธศกัราช	๒๕๓๕	จนถึง

พุทธศกัราช	๒๕๕๙	มบีคุลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากสหรัฐอเมริกา	

อเมริกากลาง	อเมริกาใต้	ยุโรป	เอเชีย	แอฟริกา	และออสเตรเลีย	จ�านวนทั้งสิ้น	

๗๔	คนทีไ่ด้รับการประกาศเกียรตคิณุให้เป็นผูไ้ด้รับรางวัลอนัทรงเกียรตนิี	้และใน

จ�านวนนีม้	ี๔	ท่าน	ได้รับคดัเลอืกให้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา	คอื	ศาสตราจารย์

ซาโตชิ	 โอมูระ	 จากประเทศญี่ปุ่น	 ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	

สาขาการแพทย์	ประจ�าปี	๒๕๔๐	และได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์	ประจ�าปี	

๒๕๕๘	ศ.นพ.	แบร่ี	เจ.	มาร์แชล	จากประเทศออสเตรเลยี	ได้รับพระราชทานรางวัล

สมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	สาขาสาธารณสุข	ประจ�าปี	๒๕๔๔	และได้รับรางวัลโนเบลสาขา 

การแพทย์	ประจ�าปี	๒๕๔๘	ศาสตราจารย์ต	ูโยวโยว	สมาชิกของกลุม่	China	Cooperative

Research	 Group	 on	 Qinghaosu	 and	 its	 Derivatives	 as	 Antimalarials	 

พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๒๑



จากสาธารณรัฐประชาชนจนี	ได้รับพระราชทานรางวัลสมเดจ็

เจ้าฟ้ามหดิล	สาขาการแพทย์	ประจ�าปี	๒๕๔๖	และได้รับรางวัล

โนเบลสาขาการแพทย์	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ศ.นพ.	ฮารัลด์	ซัวร์	 

เฮาเซน	 ประเทศเยอรมนี	 ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ 

เจ้าฟ้ามหิดล	สาขาการสาธารณสุข	ประจ�าปี	๒๕๔๘	และได้รับ

รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์	ประจ�าปี	๒๕๕๑	และ	๑	ท่าน	ใน

เวลาต่อมาได้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการองค์การอนามยัโลก	 

คอื	พญ.มากาเร็ต	เอฟซี	ชาน	และมคีนไทยได้รับพระราชทาน

รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	๔	ราย	คอื	ศ.นพ.ประสงค์	ตูจ้นิดา	 

และ	 ศ.พญ.สุจิตรา	 นิมมานนิตย์	 (ประจ�าปี	 ๒๕๓๙)	 และ

นพ.วิวัฒน์	 โรจนพิทยากร	 และนายมีชัย	 วีระไวทยะ	 

(ประจ�าปี	๒๕๕๒)

	 นอกจากนี	้เพ่ือเทดิพระเกียรต	ิสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	

อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ให้แผ่ไพศาลออกไปมากยิง่ข้ึน	 

มลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลฯ	จงึได้จดักิจกรรมเพ่ิมข้ึนอกี	 

๒	 กิจกรรม	คอื	การประชุมวิชาการนานาชาตปิระจ�าปีรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 และโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ 

เจ้าฟ้ามหดิล

พิธพีระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๑ เมือ่วันที ่๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๒๒

 นับเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุดของตนเองและครอบครวัท่ีได้รบัเลอืกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติย่ิง เป็นการแสดงว่า 

ผลการปฏบิติังานได้รับความยอมรบัว่าเป็นผลงานดีเด่นทางด้านสาธารณสุขและเป็นประโยชน์แก่สุขภาพอนามยัของมนุษยชาติ 

การได้รบัรางวัลอันย่ิงใหญ่น้ี เป็นบทพิสูจน์ว่า ใครก็ตามท่ีเพียรพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ก่อเกิดประโยชน์ในการสร้าง

เสริมสุขภาพหรือป้องกันมนุษยชาติให้รอดพ้นจากอันตรายของโรคภยัต่างๆ และสามารถผลกัดันให้งานประสบความส�าเร็จ 

ก็มโีอกาสท่ีจะได้รบัความยอมรบัในสังคมและได้รับรางวัลตอบแทนท่ีทรงคุณค่า และการได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิลยัง

เป็นการสร้างโอกาสให้ผลงานเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวาง ซึง่ก็เป็นการเพ่ิมพูนคุณประโยชน์ของผลงานมากย่ิงข้ึน

 ความส�าเรจ็ท่ีผ่านมาเกิดจากแรงบนัดาลใจท่ีได้รบัทราบต้ังแต่วันแรกของการเรียนแพทย์จากเอกสารพระราชด�ารัสของ

สมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล ท่ีทรงเคยสอนว่า “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of 

mankind” แรงบนัดาลใจดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเพียรพยายามท่ีจะแสดงให้สังคมได้เห็นว่า “ความส�าเร็จท่ีแท้จริงมใิช่อยู่

ท่ีการเรียนรู้ แต่อยู่ท่ีการน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

ผูไ้ด้รบัพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล สาขาการสาธารณสุข ประจ�าปี ๒๕๕๒



การประชุมวิชาการนานาชาติประจำาปี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๙

ปี	๒๕๕๘	เป็นต้นมา	คณะกรรมการ	PMAC	ยังมุ่งที่จะท�างานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการ 

พัฒนาทางสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้น	 พร้อมทั้ง

วางเป้าหมายการพัฒนาไปที่การขจัดความยากจนภายในปี	๒๕๗๓

	 PMAC	ปี	๒๕๖๐	ทีจ่ดัข้ึนระหว่าง	๒๙	มกราคม	-	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	จงึสอดคล้อง

กับการจดัท�าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals–SDGs)

ซ่ึงมุง่เน้นไปที ่ “สุขภาพของประชากรท่ีเปราะบาง”	หรือ	“Health of Vulnerable 

Populations”และมเีป้าหมายส�าคญั	๓	ประการ	คอื	หนึง่	เพ่ือให้เข้าใจถึงสถานการณ์

สาเหต	ุ และผลกระทบของการยกเว้นสุขภาพของประชากรทีเ่ปราะบาง	 (ผูป่้วยโรคจติ	

ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ�าบกพร่อง	คนพิการ	ชนกลุม่น้อย	ผูย้้ายถ่ิน	ผูอ้พยพ	ฯลฯ)	ในบริบท

ทีแ่ตกต่างกัน	สอง	เพ่ือหารือเก่ียวกับตวัช้ีวัดวิธกีารวัดและตรวจสอบความคบืหน้าทาง

สังคมทีม่ผีลต่อสขุภาพของประชากรกลุม่เปราะบาง	และสาม	เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ใน 

การด�าเนนิงานของนโยบาย	/	โปรแกรมเพ่ือผลกัดนัให้มกีารปรับปรุงการเข้าถึงบริการที่

มอียูแ่ละลดความไม่เท่าเทยีมกันด้านสุขภาพให้แก่ประชากรกลุม่เปราะบางทัว่โลกต่อไป

๒๓

	 การประชุมวิชาการนานาชาตปิระจ�าปีรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล	(Prince	Mahidal	 

Award	Conference:	PMAC)	เกิดข้ึนในโอกาสทีม่ลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลฯ	 

และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	มีอายุครบ	๕	ปี	และ	๑๐	ปี	เมื่อปี	๒๕๔๐	และมี

ก�าหนดให้มกีารจดัประชุมข้ึนในทกุๆ	๕	ปี	แต่ภายหลงัจากมลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้า

มหิดลฯ	ด�าเนนิงานครบ	๑๕	ปี	คณะกรรมการจงึมมีตใิหม่	ให้มกีารจดัประชุมวิชาการ

เป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือเผยแพร่พระราชเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ให้แผ่ไพศาลสู่นานาประเทศมากยิ่งขึ้น

	 ส�าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าป ีรางวัลสมเด็จเจ ้าฟ ้า

มหิดลที่ผ่านมา	 ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 ตลอดจนสถาบันสุขภาพทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน	 อาทิ	 องค์กร

อนามัยโลก	 (WHO)	 ธนาคารโลก	 (The	World	 Bank)	 องค์กรเพ่ือการพัฒนา

ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา	 (USAID)	 องค์กรความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของญี่ปุ่น	 (JICA)	 มูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์	 (Rockefeller	 Foundation)	

มูลนิธิไชน่าเมดิคอลบอร์ด	 (China	 Medical	 Board)	 หน่วยงานองค์การ

สหประชาชาติอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงพันธมิตรที่เก่ียวข้องทั่วโลกมุ ่งเน้น

จัดประชุมเชิงนโยบายที่เ ก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพที่มีความส�าคัญระดับ

โลก	 เพ่ือน�ามาซ่ึงข้อเสนอแนะแก่ประเทศต่างๆ	 ในการด�าเนินการเก่ียวกับ 

สุขภาพอนามยัของมวลมนษุยชาต	ิทัง้นี	้ในวาระการประชุม	PMAC	คร้ังทีผ่่านๆ	มา	 

“One Health”	หรือ	“สุขภาพหนึ่งเดียว”เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึง

การร่วมกันผลักดันภายหลังจากมีการประชุม	 PMAC	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 ในการ

สร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศระหว่าง	 ได้แก่	 กระทรวงสาธารณสุข	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	อกีทัง้

ยงัเกิดวิสยัทศัน์ทีส่นบัสนนุให้เกิดความยัง่ยนืในการเพิม่ศกัยภาพของบคุลากรใน

การท�างานศาสตร์ข้ามศาสตร์	หรือการท�างานร่วมกันของหลายสาขาวิชาชีพ	เพื่อ

ตอบโต้หรือเตรียมพร้อมกับโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโรคติดต่ออุบัติซ�้า	 ซ่ึงรวมถึง 

โรคตดิต่อระหว่างสตัว์และคน	นอกจากนี	้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	นบัตัง้แต่ 



     

 “เป็นทุนพระราชทานที่ได้มอบประสบการณ์อัน

ประเมนิค่ามไิด้ให้กับผม ระยะเวลา ๑ ปีทีผ่มได้ศกึษาดงูานและ 

ท�าวิจยั ณ Emory University School of Medicine, GA, USA  

เป็นช่วงเวลาทีท่�าให้ผมได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มากมาย ทัง้ด้าน

การวิจยั การใช้ชีวิต กระบวนการคดิและกระบวนการท�างาน

ทีเ่ป็นระบบ แต่ส่ิงทีล่�า้ค่าทีสุ่ดทีผ่มได้จากระยะเวลาส้ันๆ น้ี 

คอื Networking and Mentoring ทีท่�าให้ผมมเีครือข่าย 

เพ่ือนร่วมงานชาวต่างชาต ิรวมถึงอาจารย์นักวิจยัระดบัแนวหน้า 

ของโลกหลังจากกลับจากการศึกษาดูงาน ผมได้ท�างาน

ในฐานะแพทย์เพ่ิมพูนทกัษะที ่ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา ผมตัง้ใจทีจ่ะใช้ความรู้ความสามารถทีเ่รียน

มาในการพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 

โดยการเป็นอาจารย์แพทย์ และแพทย์นักวิจยัศกึษาเร่ือง

หาแนวทางการรักษาวัณโรค พัฒนายา วัคซีน การควบคมุ

การแพร่เช้ือ เพ่ือน�าความรู้ทีไ่ด้มาต่อยอดไปสู่การพัฒนา

เทคโนโลยีทางการแพทย์ น�าตวัยามาใช้รักษาผูป่้วยวัณโรค

ทีม่เีป็นจ�านวนมากในประเทศไทยต่อไป”

 “นับเป็นพระมหากรุณาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ ทีไ่ด้

รับพระราชทานทนุโครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้า

มหิดล ได้มโีอกาสไปศกึษาดงูานในสาขาทีส่นใจ ณ องค์การ

อนามยัโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมถึงศกึษา 

ดงูานการออกนโยบายด้านสาธารณสุขในระดบันานาชาติ 

ท�าให้ได้มโีอกาสเข้าร่วมประชุมสมชัชาสุขภาพนานาชาติ 

และมส่ีวนร่วมในการออกแนวทางเวชปฏบิตัขิององค์การ

อนามยัโลกเร่ืองการป้องกันและรักษาภาวะตกเลอืดหลงั 

คลอดเฉยีบพลนั รวมถึงมโีอกาสได้วิเคราะห์สถานการณ์และ

ปัญหาทีเ่กิดกับมารดาวัยรุ่นในประเทศไทย หลงัจากกลบั

มายงัประเทศไทย นอกจากได้เข้าศกึษาต่อจนจบหลกัสตูรจน

เป็นแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านสูตศิาสตร์นรีเวชวิทยา และด�ารง

ต�าแหน่งอาจารย์ของภาควิชาสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แล้ว ยงัมคีวามตัง้ใจ

อย่างยิง่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการพัฒนาการดแูลมารดาและ

ทารกในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานและปลอดภยั เพ่ือลด 

อตัราการตัง้ครรภ์โดยไม่ตัง้ใจในวัยรุ่นให้ได้มากทีสุ่ด”

 “ไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะได้รับโอกาสในการ

เดนิทางไปศึกษาเร่ือง การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาขาทางการแพทย์ที่ไม่ค่อยได้รับ

การรวมเข้าในหลกัสูตรของนักเรียนแพทย์มากนักใน

ขณะน้ัน แต่ด้วยโอกาสทีไ่ด้รับจากโครงการเยาวชน

รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล  ประสบการณ์ ๑ ปีน้ัน 

นอกจากจะท�าให้ได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็น

องค์รวม และเต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจ

แล้ว ยังท�าให้ตนเองตระหนักอยู่เสมอถึงค�าสอน 

ของสมเดจ็พระบรมราชชนกทีว่่า “ความส�าเร็จทีแ่ท้จริง 

ไม่ได้อยู ่ในการเรียนรู้ แต่อยู ่ที่การประยุกต์ใช ้

เพ่ือประโยชน์ของมนุษยชาติ” และถึงตอนน้ี 

ตนเองก็ได้ท�างานเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน สาขากุมาร

เวชศาสตร์ ในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ส่ิงทีค่ง 

อยูใ่นใจตลอดเวลา ก็คอืความรักในวิชาชีพ ความมุง่มัน่ 

ที่จะท�างานหนักเพ่ือดูแลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต 

ทีด่ขีึน้”

นพ.ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย

ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	

ประจ�าปี	๒๕๕๖	

คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์

ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	

ประจ�าปี	๒๕๕๒

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ทรรศนีย์ ชาติเมธากุล

ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	

ประจ�าปี	๒๕๕๓

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

	 ส�าหรับผูท้ีไ่ด้รับพระราชทานทนุ	ไปปฏบิตังิานด้านศกึษา/วิจยั/อบรม	ยงัสถาบนั

ในต่างประเทศแต่ละปี	 ล้วนเป็นผูท้ีม่คีวามขยันหมัน่เพียร	 มสีตปัิญญาด	ี มคีวามคิด

ริเร่ิมและมคีวามประพฤตดิ	ีเป็นทีป่ระจกัษ์ว่าเป็นผูม้คีณุธรรมและจริยธรรม	อทุศิตนท�า

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม	ภายหลงัจากกลบัมาปฏบิตังิานในประเทศ	นอกจากจะมบีทบาท 

ในทีป่ระชุม	 “PMA	 Youth	 Conference”	 เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้แพทย์รุ่นใหม่

แล้ว	ยงัเป็นผูท้ีป่ฏบิตัตินดงีามเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัการศกึษาวงการแพทย์ไทยและ 

ต่อประเทศชาตโิดยส่วนรวม	อกีด้วย

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

	 โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 (Prince	 Mahidol	 Award	 Youth	

Program)	เกิดข้ึนภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการมลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลฯ	

คร้ังที	่๑/๒๕๕๑	เมือ่วันที	่๑๗	มถุินายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจติรลดา

โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงมพีระมหากรุณาธิคณุ	รับเป็น

องค์ประธานการประชุมดงักล่าว	 ทีป่ระชุมมมีตใิห้จดัตัง้โครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็ 

เจ้าฟ้ามหิดล	ข้ึน	เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไทยทีรั่กและมุง่มัน่ในวิชาชีพด้านการแพทย์	ด�าเนนิ

ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท	สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	

เพ่ือขับเคลือ่นระบบโลกาภวัิตน์ของการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑติของประเทศไทย	แก้ไข

ปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทย	และสร้างสรรค์สุขภาพอนามยัให้แก่มวลมนษุยชาติ

	 โครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	เป็นโครงการทีเ่กิดข้ึนจากพระราชด�าริ

ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยเป็นผลสืบเนือ่งมาจากการที่

กรรมการรางวัลนานาชาตผิูห้นึง่	ประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิโครงการด้านการเกษตร	

เพ่ือให้เกษตรกรมอีาหารทีเ่พยีงพอส�าหรับมวลมนษุยชาต	ิกรรมการรางวัลนานาชาตผิูน้ีไ้ด้

น�าโครงการดงักล่าวมาเสนอมลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลฯ	ด้วยเลง็เหน็ว่าจะก่อให้เกิด

ประโยชน์กับสถาบนัการศกึษาและวงการแพทย์ไทย	องค์ประธานมลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้า

มหดิลฯ	มพีระราชด�าริให้จดัท�าโครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	เร่ิมทีส่าขาการ

แพทย์และการสาธารณสุข	ให้เป็นทนุแก่นกัศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ	ช้ันปีที	่๕	

ซ่ึงเป็นตวัแทนจากทกุมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ	ปีละไม่เกิน	๕	คน	ให้เดนิทางไปปฏบิตังิาน

ด้านการวิจยั	(research)	ฝึกปฏบิตัวิิชาชีพ	(clinical	practice)	หรือด้านการพัฒนาชุมชน	

(community	development)	ยงัสถาบนัในต่างประเทศ	ภายหลงัจากส�าเร็จการศกึษาแพทย 

ศาสตรบณัฑติ	และได้รับการดแูลโดยอาจารย์ผูท้รงคณุวุฒ	ิเป็นระยะเวลา	๑๒	เดอืน	(ซ่ึง

นบัเป็นเวลาของการใช้ทนุในการเรียนแพทย์)

๒๔



  

 	 เซอร์เกรกอรี	 พอล	 วินเทอร์	 คณบดี

วิทยาลยัทรินติ	ี มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์	 สหราช

อาณาจกัร	เป็นนกัชีวเคมรีะดบัช้ันน�าของโลกทีไ่ด้

ริเร่ิมพัฒนาเทคโนโลยใีนการสร้างและดดัแปลง

โมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูง

และลดความเป็นส่ิงแปลกปลอมลง	 (antibody	 

humanization)	น�าไปสูค่วามก้าวหน้าในการพัฒนา

ยากลุม่ใหม่ทีม่ปีระสิทธภิาพสูงในการรักษาโรคที่

เดมิรักษาได้ยากและมผีลข้างเคยีงสงู	 เช่น	 โรค

กลุม่ภมูคุ้ิมกัน	โรครูมาตอยด์	และโรคมะเร็ง	ตลอดจนก่อให้เกิดการพัฒนายาใหม่ๆ	

อย่างต่อเน่ือง		ทัง้นี	้ในปัจจบุนัมยีากลุม่แอนตบิอดทีีไ่ด้รับการข้ึนทะเบียนแล้วกว่า	

๕๐	ชนดิ	และมยีาใหม่ข้ึนทะเบยีนเพ่ิมอกีปีละ	๓-๕	ชนดิ	นบัเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

อนามยัของผู้ป่วยนบัร้อยล้านคนทัว่โลก

ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจำาปี ๒๕๓๕-๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๓๕

สาขาการแพทย์

เซอร์ วิลเลีย่ม ริชาร์ด ชาร์โบ ดอล 

(Sir William Richard Shaboe Doll)

สหราชอาณาจกัร	

จากผลงานการวิจยัทีแ่สดงว่า

การสูบบหุร่ีมผีลต่อมะเร็งปอด

สาขาการสาธารณสุข

นพ.เฉนิ หมนิ จาง 

(Chen Min Zhang)

สาธารณรัฐประชาชนจนี	

จากผลงานการรณรงค์ต่อต้านการ

สูบบหุร่ี	และพยายามท�าให้มกีารออก

รัฐบญัญตัสิาธารณสุขห้ามสูบบหุร่ี

พ.ศ. ๒๕๓๖

สาขาการแพทย์

นพ.จอห์น บ ีสแตนเบอร่ี  

(John B. Stanbury)

สหรัฐอเมริกา	

จากผลงานการวิจยัเก่ียวกับ

ต่อมไทรอยด์และความสัมพันธ์

ของการขาดสารไอโอดนี

พ.ศ. ๒๕๓๗

สาขาการแพทย์

ดร.วิลเลยีม เทรเกอร์ 

(William Trager)

สหรัฐอเมริกา	

มีผลงานวิจัยดีเด่นเร่ืองมาลาเรีย	

สามารถหาวิธีเลีย้งเช้ือมาลาเรียของ

คนในหลอดแก้วได้ส�าเร็จ	

สาขาการสาธารณสุข

นพ.โฮ วัง ล ี

(Ho Wang Lee)

ประเทศเกาหลใีต้	

ค้นพบเช้ือไวรัสทีเ่ป็นสาเหตขุองโรค

ไข้เลอืดออกและผลติวัคซีนทีม่คีวาม

ปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน

โรคนีไ้ด้ทัง้ในสัตว์และมนษุย์

พ.ศ. ๒๕๓๘

สาขาการแพทย์

นพ.อีกอน ด๊ิคฟัลลซูี 

(Egon Diczfalusy)

ราชอาณาจกัรสวีเดน	

จากผลงานการวิจยัเร่ืองฮอร์โมน

ทีค่วบคมุการท�างานของรก

สาขาการแพทย์

ศ.คาร์ล ดีเจอราสซี่ 

(Carl Djerassi) 

สหรัฐอเมริกา	

ผู ้ได้ท�าการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่ใช้

ควบคมุการตกไข่โดยใช้กินทางปาก	

ซ่ึงเรียกว่า	“Pill”

สาขาการสาธารณสุข

ดร.นาฟิส ซาดิค

(Nafis Sadik)

ประเทศปากีสถาน

จากผลงานพัฒนานโยบายเก่ียวกับ

วิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์	 และการ

วางแผนครอบครัวและประชากร	 

ในระดับชาติของรัฐบาลปากีสถาน

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สาขาการแพทย์

นพ.ประสงค์ ตู้จนิดา 

(Prasong Tuchinda)

ประเทศไทย	

ผูค้้นพบว่าความพิการของร่างกายเดก็

ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจากเช้ือ 

ไวรัสเดง็ก่ี	

สาขาการแพทย์

พญ.สุจติรา นิมมานนิตย์ 

(Suchitra Nimmannitya)

ประเทศไทย	

ผูว้างหลกัการจ�าแนกความรุนแรงของ	

โรคไข้เลือดออก	 และเผยแพร่วิธีการ

รักษาทีถู่กต้องอย่างกว้างขวาง

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

สาขาการสาธารณสุข

ดร.ซโิร ดี ควาโดรส 

(Ciro de Quadros)

ประเทศบราซิล	

ผูม้ผีลงานดเีด่นในการก�าจดักวาดล้าง

โปลโิอให้หมดสิน้จากทวีปอเมริกาใต้

ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ประจำาปี ๒๕๕๙
	 ส�าหรับปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	มผีูไ้ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ทัง้ส้ิน		๕๙	ราย	จาก	๒๔	ประเทศ	โดยคณะกรรมการมลูนธิิ

รางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้มมีตติดัสินให้	เซอร์	เกรกอรี	พอล	วินเทอร์	(Sir	Gregory	Paul	Winter)	เป็นผูไ้ด้รับพระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล	 

สาขาการแพทย์	ประจ�าปี	๒๕๕๙	และ	ศ.นพ.วลาดเีมยีร์	ฮาชินสกี	(Professor	Vladimir	Hachinski)	เป็นผูไ้ด้รับพระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	ในสาขาการสาธารณสุข 

ประจ�าปี	๒๕๕๙

เซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์

(Sir Gregory Paul Winter)   

	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 วลาดเีมยีร์	 ฮาชินสกี	 ศาสตราจารย์พิศษิฐ์	

มหาวิทยาลยัเวสเทร์ิน	ออนแทรีโอ	ประเทศแคนาดา	เป็นผูน้�าในด้านโรคหลอด

เลอืดสมองและภาวะสมองเส่ือมจากปัญหาหลอดเลอืด	และเป็นผูริ้เร่ิมน�าค�าว่า	 

“เบรนแอตแท็ก”	 (brain	 attack)	 มาใช้	 เพ่ือส่ือถึงความฉุกเฉินของโรค

หลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนั	 เป็นการเตอืนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทนัท	ี

แทนที่จะสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน	 ท�าให้เกิดมาตรฐานใหม่ในการดูแลผู้ป่วย 

โรคหลอดเลอืดสมองทัว่โลก	

	 นอกจากนี	้ศาสตราจารย์	นายแพทย์	วลาดเีมยีร์	ฮาชินสกี	ยงัเป็นผูค้้นพบ 

บทบาททีส่�าคญัของสมองส่วนอนิซูล่าร์	 ซ่ึงมผีลต่อการเต้นผดิปรกตขิองหัวใจ

ทีอ่าจน�าไปสู่การเสียชีวิตทนัท	ี ท�าให้ช่วยลดอตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองได้อย่างมาก	 อกีทัง้ยงัเป็น 

ผูบ้ญัญตัคิ�าว่าภาวะสมองเส่ือมจากการขาดเลอืด	 พร้อมทัง้สร้างเกณฑ์การแยกภาวะสมองเส่ือมชนดิอลัไซเมอร์ 

ออกจากภาวะสมองเส่ือมจากการขาดเลอืด	 รวมถึงได้ผลกัดนัให้เกิดโครงการต่างๆ	 เพ่ือป้องกันภาวะสมองเส่ือม

ผ่านการป้องกันโรคหลอดเลอืดสมอง	 ท�าให้วงการแพทย์สามารถช่วยชีวิตผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองและลดอตัรา

การเกิดภาวะสมองเสือ่มได้จ�านวนมาก

ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี 

(Vladimir Hachinski) 

พ.ศ. ๒๕๓๘

สาขาการสาธารณสุข

นพ.เฟรดเดรคิ ที ซาย 

(Frederick T. Sai)

ประเทศกานา	

ผูน้�าหลกัวิชาการเจริญพันธุ	์

มาประยกุต์ใช้ให้เกิดนโยบาย

การวางแผนครอบครัว

๒๕



พ.ศ. ๒๕๔๑

สาขาการแพทย์

ดร.เรเน่ ฟาวาโลโร 

(Rene G. Favaloro)

ประเทศอาร์เจนตนิา	

จากการศึกษาการผ่าตัดหลอดเลือด

หวัใจตบีตนั

สาขาการแพทย์

ดร.ฮาร์วีย์ ดี ไวท์ 

(Harvey D. White)

ประเทศนวิซีแลนด์	

บุคคลแรกที่ประสบความส�าเร็จใน

การรักษาโรคหลอดเลอืดหัวใจอดุตนั	

ด้วยการฉดีเอนไซม์ละลายลิม่เลอืด

สาขาการสาธารณสุข

ดร.เคนเนด้ี ฟรานซสิ ช็อร์ตทริดจ์  

(Kennedy Francis Shortridge)

ประเทศออสเตรเลยี	

จากการศกึษาตดิตามเร่ืองไข้หวัดใหญ่

ระบาด	ของภาควิชาจลุชีววิทยา

พ.ศ. ๒๕๔๒

สาขาการแพทย์

นพ.อาร์ พาล์มเมอร์ บสีลย์ี 

(R. Palmer Beasley)

สหรัฐอเมริกา	

ค้นพบการเกิดโรคของเช้ือไวรัส 

ตบัอกัเสบบี

สาขาการสาธารณสุข

ดร.เอ โอ ลคัูส  

(A. O. Lucas)

ประเทศไนจเีรีย	

จากการผลักดันให้จัดตั้งโครงการ

พิเศษ	 เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัย

เก่ียวกับโรคเมอืงร้อน

สาขาการสาธารณสุข

ดร.ทอร์ โกดัล 

(Tore Godal)

ประเทศนอร์เวย์	

จากการร ่วมผลักดันให ้จัดตั้ ง

โครงการพิเศษ	 เพ่ือสนับสนุนให้มี

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับโรค

เมอืงร้อน

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สาขาการแพทย์

ดร.เออเนสโต พอลลติ 

(Ernesto Pollitt)

สหรัฐอเมริกา		

ค้นพบว่าการขาดธาตเุหลก็	มผีลท�าให้

การเรียนรู้ของเดก็บกพร่อง	

สาขาการแพทย์

นพ.เดวิด เจ พี บาร์เกอร์ 

(David J. P. Barker)

สหราชอาณาจกัร

ค้นพบว่าผูม้นี�า้หนกัแรกเกิดน้อยกว่า

ปรกต	ิมอีตัราเป็นโรคหัวใจขาดเลอืดสูง	 

รวมทัง้มคีวามสมัพนัธ์กับโรคหลอดเลอืด 

สมอง	เบาหวาน	และความดนัโลหติสูง 

เมือ่อายมุากข้ึน

สาขาการสาธารณสุข

เซอร์ เอียน ชาล์มเมอร์ 

(Sir Iain Chalmers)

สหราชอาณาจกัร	

ผูจ้ดัตัง้	 Cochrane	 Collaboration	 

ซ่ึงเป ็นองค ์กรระหว ่างประเทศ

ทีท่�าการศกึษาระบบสาธารณสุข	 อนั

เป็นมาตรฐานการวินิจฉัย	 และการ

รักษาโรค	 ศึกษาระบบสาธารณสุข	

อันเป็นมาตรฐานการวินิจฉัย	 และ

การรักษาโรค	

พ.ศ. ๒๕๔๔

สาขาการแพทย์

เซอร์ เดวิด จอห์น เวเธอรลั 

(Sir David John Weatherall)

สหราชอาณาจกัร	

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลไกการเกิด 

โรคธาลสัซีเมยีในระดบัโมเลกุล	

สาขาการสาธารณสุข

ดร.แบร่ี มาร์แชล 

(Barry James Marshall)

ประเทศออสเตรเลยี	

ค ้นพบเช้ือแบคทีเ รียช่ือเฮลิโค 

แบคเตอร์ไพลอร่ี	 ทีเ่ป็นสาเหตขุอง

โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ

สาขาการสาธารณสุข

นพ.แลม็ ไซ คิต

(Lam Sai Kit) 

ประเทศมาเลเซีย	

ผูค้้นพบไวรัสสายพันธุใ์หม่	ช่ือ	ไวรัส	

นปิาห์	(Nipah	virus)

พ.ศ. ๒๕๔๕

นพ.โทมสั อี สตาร์เซลิ 

(Thomas E. Starzl)

สาขาการแพทย์	

สหรัฐอเมริกา	

จากการศกึษาค้นคว้า	และวิจยัเก่ียวกับ 

การผ่าตดัปลกูถ่ายอวัยวะ

สาขาการแพทย์

เซอร์ รอย คาล์น 

(Sir Roy Calne)

สหราชอาณาจกัร	

ค้นพบการพฒันายากดภมูต้ิานทาน

ช่ือ	ไซโคลสปอริน	เอ	ส่งผลให้แพทย์

ใช้วิธีการผ่าตดัปลกูถ่ายอวัยวะรักษา

ผู้ป่วยอวัยวะล้มเหลวระยะสุดท้าย

อย่างมปีระสิทธภิาพ	

สาขาการสาธารณสุข

ดร.มวัริส อาร์ ฮิลเลอร์แมน 

(Maurice R. Hilleman)

สหรัฐอเมริกา	

ค้นคว้าและวิจัยการผลิตวัคซีน

ป้องกันโรคต่างๆ	จ�านวน	๓๖	ชนดิ

สาขาการสาธารณสุข

พญ. พี เฮเลนา มาเคล่า

(P. Helena Makela) 

ประเทศฟินแลนด์		

จากการพัฒนาวัคซีนป้องกันเช้ือ 

ฮโีมฟิลสุ	อนิฟลเูอนซ่า	ไทพ์	บ	ีและ

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเช้ือ

นวิโมคอคคสั

สาขาการสาธารณสุข

นพ.เฮอร์เบร์ิด แอล นีลเดิลแมน 

(Herbert L. Needleman)

สหรัฐอเมริกา	

ผู้ค้นพบว่าสารตะก่ัว	 มีผลกระทบ 

ต่อสมองและระบบประสาทของเดก็	

พ.ศ. ๒๕๔๗

สาขาการแพทย์

นพ.นอร์แมน ซาทอเรียส 

(Norman Sartorius)

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี	

ผู้ท�าให้เกิดระบบการจ�าแนกโรคทาง

จิตเวชที่ชัดเจนและสามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

สาขาการสาธารณสุข

นพ.โจนาธาน เอ็ม ซาเมท  

(Jonathan M. Samet)

สหรัฐอเมริกา	

ผูซ่ึ้งมบีทบาทส�าคญัด้านระบาดวิทยา

ส่ิงแวดล้อม	 โดยเฉพาะเร่ืองมลพิษ

ทางอากาศ

พ.ศ. ๒๕๔๘

สาขาการแพทย์

ดร.ยูยีน โกลวาสเซอร์

(Eugene Goldwasser) 

สหรัฐอเมริกา	

บกุเบกิโครงสร้างของฮอร์โมน	อริีโธร

ปัวอีติน	 ซ่ึงเป็นรากฐานน�าไปสู่การ

โคลนนิง่ยนี	 และสามารถผลติเป็นยา

รักษาภาวะโลหติจาง	 ในผูป่้วยไตวาย

เร้ือรังและผูป่้วยมะเร็ง	

สาขาการสาธารณสุข

นพ. ฮารัลด์ ซวัร์ เฮาเซน 

(Harald zur Hausen)

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี	

ผู้มีบทบาทส�าคัญในการศึกษาวิจัย

เก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก	

พ.ศ. ๒๕๔๙

สาขาการแพทย์

นพ.แสตนลย์ี จ ีชลูท์ช 

(Stanley G. Schultz)

สหรัฐอเมริกา		

ผูค้้นพบหน้าทีส่�าคญัของน�า้ตาลในการ

ดดูซึมเกลือโซเดยีมในล�าไส้เล็ก

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

สาขาการแพทย์

ดร.ซาโตช ิโอมรูะ 

(Satoshi Omura)

ประเทศญีปุ่น่	

ค้นพบสังเคราะห์ยา	 Lvermectin	

ใช้รักษาและป้องกันโรคตาบอดจาก

พยาธ	ิและโรคเท้าช้าง

สาขาการแพทย์

นพ.รอย วาจรีอส 

(Roy Vagelos)

สหรัฐอเมริกา	

จากผลงานการเข้าร่วมศึกษาวิจัย 

เก่ียวกับจลุชีพสเตรฟโตมยั

ซิสเอเวอร์มติลิติ

สาขาการสาธารณสุข

นพ.อัลเฟรด ซอมเมอร์ 

(Alfred Sommer)

สหรัฐอเมริกา	

พบว่าเด็กที่ขาดวิตามินเอ	 ท�าให้

ตาบอด	 และเป็นสาเหตุให้เกิดการ 

ตดิเช้ือโดยเฉพาะโรคหดัจนถึงแก่ชีวิต

สาขาการสาธารณสุข

ดร.กิลเลอโม อาร์โรยาเว

(Guillermo Arroyave)

ประเทศกัวเตมาลา	

ผูค้ดิวิธกีารป้องกันการขาดวิตามนิเอ 

ด้วยการผสมวิตามินเอในน�้าตาลที่

ประชาชนบริโภค

พ.ศ. ๒๕๔๑

สาขาการสาธารณสุข

พญ.มาร์กาเรท็ ชาน 

(Margaret Chan)

ประเทศแคนาดา	

เป็นผูท้ีใ่ช้วิชาการป้องกันและควบคมุ

โรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	 ใน

การควบคุมการระบาดของเช้ือไวรัส	

H5N1	ในประเทศฮ่องกง	

พ.ศ. ๒๕๓๙

สาขาการสาธารณสุข

นพ.วินเซนต์ พี โดล 

(Vincent P. Dole)

สหรัฐอเมริกา	

จากผลงานในการรักษาและฟื ้นฟู 

ผูต้ดิยาเสพตดิ	มอร์ฟีนและเฮโรอนี	โดย

การใช้อนพัุนธ์จากฝ่ินทีช่ื่อ	Methadone 

สาขาการแพทย์

กลุม่คณะร่วมวิจยัสมนุไพรชิงเฮาซู 

(China-Cooperative Research Group on  

Qinghaosu and its Derivatives as Antimalarials) 

สาธารณรัฐประชาชนจนี	

ศึกษาสารสกัดชิงเฮาซู	 จนสามารถพัฒนาเป็น 

ยารักษาโรคมาลาเรีย

พ.ศ. ๒๕๔๓

สาขาการสาธารณสุข

เซอร์ รชิาร์ด ปีโต 

(Sir Richard Peto)

สหราชอาณาจกัร	

ผูค้ดิค้นวิธกีารทางสถิตใิหม่ทีเ่รียกว่า	

การวิเคราะห์แบบเมต้า	จงูใจให้แพทย์

ทัว่โลกใช้ยาทาม๊อกซิเฟนรักษาผูป่้วย

มะเร็งเต้านม

พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๖



พ.ศ. ๒๕๕๘

สาขาการแพทย์

นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์ 

(Morton M. Mower)

สหรัฐอเมริกา	

จากการร่วมคดิค้นเคร่ืองกระตกุหวัใจ

อัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย	 ซึ่งเป็น

เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ส�าคญัในการ

ช่วยเหลอืผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจห้องล่าง 

เต้นผดิปรกตชินดิวีเอฟ	และวีท	ี

สาขาการสาธารณสุข

เซอร์ ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต 

(Sir Michael Gideon Marmot)

สหราชอาณาจกัร

ผู้มีผลงานส�าคัญด้านการศึกษาวิจัย

ทางระบาดวิทยาอย่างเป็นระบบมา

นานกว่า	๓๕	ปี

พ.ศ. ๒๕๕๐

สาขาการแพทย์

ดร.อักเซล อูลล์ริช

(Axel Ullrich) 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี	

ผู ้บุกเบิกและพัฒนาวิธีการรักษา

มะเร็งและยาต้านยีนมะเร็งเต้านม		

สาขาการสาธารณสุข

นพ.เบซลิ สจ๊วต เฮทเซล

(Basil Stuart Hetzel) 

ประเทศออสเตรเลยี	

ผู้ที่ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึง

ผลของการขาดสารไอโอดีนที่มีต่อ

สุขภาพของมนษุย์		

สาขาการสาธารณสุข

นพ.ซานดุ๊ก รูอิท 

(Sanduk Ruit)

ประเทศเนปาล	

ผูพ้ฒันาวิธกีารผ่าตดัต้อกระจกแบบ

ไม่ต้องเยบ็

พ.ศ. ๒๕๕๑

สาขาการแพทย์

นพ.แซจโิอ เอ็นริเก้ เฟเรย์ร่า  

(Sergio Henrique Ferreira)

ประเทศบราซิล		

จากการค้นพบโปรตีนเปปไทด์จาก

พิษงูซ่ึงมีฤทธิ์ลดความดันโลหิต	

น�าไปสู่การศึกษาพัฒนายาในกลุ่ม	

ACEI		และ	COX-2		inhibitors		

สาขาการสาธารณสุข

นพ.มชิอิากิ  ทากาฮาชิ

(Michiaki Takahashi)

ประเทศญีปุ่น่	

ผู้คิดค้นวาริเซลล่าวัคซีน	 น�าไปสู่

การใช้วัคซีนป้องกัน	 และลดอตัรา

การตายจากไข้สุกใส

พ.ศ. ๒๕๕๒

สาขาการแพทย์

ดร.แอน มลิส์  

(Anne Mills)

สหราชอาณาจกัร		

ผู ้น�าความรู ้ด ้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข	 และการคลังสุขภาพ

มาประยกุต์พัฒนาระบบสุขภาพ		

สาขาการสาธารณสุข

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 

(Wiwat  Rojanapithayakorn)

ประเทศไทย		

ผู ้ ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการใช ้

ถุงยางอนามยั	100%	ช่วยป้องกัน

การแพร่กระจายของโรคเอดส์	

สาขาการสาธารณสุข

มชียั วีระไวทยะ

(Mechai Viravaidya) 

ประเทศไทย	

ผู ้ ริ เ ร่ิมวิธีการส่ือสารและการ

รณรงค์เผยแพร่การใช้ถุงยาง

อนามยั	

พ.ศ. ๒๕๕๓

สาขาการแพทย์

นพ.นิโคลสั เจ ไวต์ 

(Nicholas J. White)

สหราชอาณาจกัร	

ค้นพบวิธีรักษาโรคมาลาเรีย	 โดย 

มุง่เน้นการใช้ยาสตูรผสมอาเทมซิินนิ	

สาขาการแพทย์

นพ.เควิน มาร์ช 

(Kevin Marsh)

สหราชอาณาจกัร	

มีบทบาทส�าคัญในการศึกษาด้าน

ระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย	 อนั

เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการพัฒนา

วัคซีนในปัจจบัุน	

สาขาการสาธารณสุข

นพ.อนันดา เอส ประสาด 

(Ananda S. Prasad)

สหรัฐอเมริกา	

เป็นบคุคลแรกทีค้่นพบความส�าคญั

ของธาตสัุงกะสต่ีอการเจริญเตบิโต

และพัฒนาการของร่างกาย

สาขาการสาธารณสุข

นพ.เคนเนท เอช บราวน์

(Kenneth H. Brown) 

สหรัฐอเมริกา	

ค้นพบว่าการให้ธาตุสังกะสีเสริม

ในเดก็สามารถป้องกันการเสยีชีวิต

จากโรคท้องร่วงและปอดบวม

พ.ศ. ๒๕๕๔

สาขาการแพทย์

นพ.แอรอน ที. เบค็ 

(Aaron T. Beck)

สหรัฐอเมริกา	

บุคคลแรกทีน่�าความคดิและพฤตกิรรม

บ�าบัด	 (Cognitive	 Behavioural	 

Therapy,	 CBT)	 มารักษาผูป่้วยโรค

ซึมเศร้า

สาขาการแพทย์

ดร.เดวิด ที. วอง  

(David T. Wong)

สหรัฐอเมริกา	

ผูค้้นพบยาฟลอู๊อกซีทนี	(Fluoxetine)	 

ยารักษาโรคซึมเศร้าทีม่ปีระสิทธภิาพสูง

สาขาการสาธารณสุข

ดร.รธู เอฟ. บชิอป 

(Ruth F. Bishop)

ออสเตรเลยี	

ค้นพบโรคท้องร่วงรุนแรงเกิดจาก

เช้ือไวรัสโรต้า	และยงัค้นพบว่าทารก

แรกเกิดมภีมูคิุม้กันต้านเช้ือโรคนีไ้ด้

เป็นอย่างดี

พ.ศ. ๒๕๕๕

สาขาการแพทย์

เซอร์ ไมเคิล เดวิด รอว์ลนิส์ 

(Sir Michael David Rawlins)

สหราชอาณาจกัร	

ผู้น�าแนวคิดและผู้ปฏิบัติในการใช้

หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมลู

ทางการแพทย์	ประเมนิประสิทธภิาพ

และความคุม้ค่าของยา

สาขาการสาธารณสุข

ดร.อูเช เวโรนิกา อะมาซโิก 

(Uche Veronica Amazigo)

ประเทศไนจเีรีย	

จากการพัฒนาชุมชนกว่า	๕๐๐,๐๐๐	

ชุมชนใน	 ๑๙	 ประเทศของทวีป 

แอฟริกา	 ให้มีส่วนร่วมในการให้

บริการทางการสาธารณสุข	

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สาขาการสาธารณสุข

บารอน ปีเตอร์ ปิอ็อต 

(Baron Peter Piot)

ราชอาณาจกัรเบลเยยีม

จากการท�าให้ประชาคมโลกตระหนกั

ว่าโรคเอดส์จะแพร่กระจายและเป็น

ภัยร้ายแรงในอนาคต	 รณรงค์การ

ป้องกันและกดดันให้ปรับลดราคา

ยาต้านไวรัส	

สาขาการสาธารณสุข

นพ.จมิ ยอง คิม 

(Jim Yong Kim)

สหรัฐอเมริกา	

จากการผลักดันให้ผู ้ป ่วยเข้าถึง 

ยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างถ้วนหน้า	

พ.ศ. ๒๕๕๗

สาขาการแพทย์  

ดร.อากิระ เอ็นโด 

(Akira Endo)

ประเทศญีปุ่น่

บคุคลแรกทีค้่นพบยาลดไขมนั	ทีช่ื่อ

ว่าคอมแพคตนิ	 (compactin)	มฤีทธิ์

ยบัยัง้เอน็ไซม์	เอชเอม็จ	ี–	โคเอรีดคัเตส	 

(HMG-CoA	reductase)	

สาขาการสาธารณสุข

นพ.โดนัลด์ เอ. เฮนเดอร์สัน 

(Donald A. Henderson)

สหรัฐอเมริกา	

ผู้น�าโครงการที่ท�าการกวาดล้าง 

โรคไข้ทรพิษหรือฝีดาษได้ส�าเร็จ	

สาขาการสาธารณสุข

นพ.ดิลปิ มหาลานาบสิ 

(Dilip Mahalanabis) 

ประเทศอนิเดยี	

ผู้น�าเคร่ืองดื่มเกลือแร่มาใช้รักษา 

ผู ้ป ่วยที่เกิดโรคอุจจาระร่วงจาก

การระบาดของอหิวาตกโรคในค่าย 

ผูอ้พยพลีภ้ยัทีรั่ฐเบงกอลตะวันตก	

พ.ศ. ๒๕๕๓

สาขาการสาธารณสุข

นพ.โรเบร์ิท อี แบลค็ 

(Robert E. Black)

สหรัฐอเมริกา

ผู ้บุกเบิกการเสริมธาตุสังกะสีใน

โภชนาการ	เพ่ือลดการเจบ็ป่วยและ

การเสียชีวิตของเดก็		

พ.ศ. ๒๕๔๙

สาขาการสาธารณสุข

นพ.เดวิด อาร์ นาลนิ 

(David R. Nalin)

สหรัฐอเมริกา	

ผู ้ค้นพบประโยชน์ของเคร่ืองดื่ม 

เกลอืแร่ในการใช้รักษา	“ภาวะขาดน�า้”	 

ในผูป่้วยโรคอจุจาระร่วง

สาขาการสาธารณสุข

นพ.รชิาร์ด เอ แคช 

(Richard A. Cash)

สหรัฐอเมริกา	

ร่วมงานวิจยัเก่ียวกับเกลอืแร่ทีใ่ช้รักษา	 

“ภาวะขาดน�า้”	ในผู้ป่วยโรคอจุจาระร่วง

พ.ศ. ๒๕๕๑

สาขาการสาธารณสุข

นพ.หยู หย่งซนิ  

(Yu Yongxin)

สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ผู้พัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบสาย

พันธุ	์SA	14-14-2	ช่วยเหลอืผูป่้วยให้

รอดพ้นจากการเสียชีวิตหรือพิการได้

พ.ศ. ๒๕๕๖

สาขาการแพทย์

นพ.เดวิด ดี. โฮ 

(David D. Ho)

ประเทศสหรัฐอเมริกา	

บุคคลแรกที่ผลักดันให้ใช้ยาต้าน 

ไวรัสเอชไอวีชนิดผสมหลายตัว 

ในการรักษาผูไ้ด้รับเช้ือเอชไอวี

สาขาการแพทย์

นพ.แอนโทนี ฟอซี 

(Anthony Fauci)

ประเทศสหรัฐอเมริกา	

มผีลงานวิจยัทีโ่ดดเด่นในการเข้าใจ

กลไกการตดิเช้ือไวรัสเอชไอวี	

๒๗
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