
            
 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  และ  กระทรวงการตางประเทศ 
 

แถลงขาว 
ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป 2554 

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

วันนี้     (14  ธันวาคม 2554)   เวลา 13.30 น.   ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม   คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ในฐานะ
รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ      นายธานี  ทองภักดี  อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ   และศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช   
ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ     ไดรวมกันแถลงผลการตัดสินผูไดรับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล   ครั้งท่ี 20    ประจําป  2554   ณ หองสมเด็จพระบรมราชชนก   ตึกสยามินทร  ช้ัน 2  โรงพยาบาลศิริราช                

ผูไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล สาขาการแพทย  ไดแก  ศาสตราจารยนายแพทยแอรอน ที. เบ็ค (Professor Aaron T. Beck)   
และ  ดร.เดวิด ที. วอง (Dr.David T. Wong)   สาขาการสาธารณสุข  ไดแก  ดร.รูธ  เอฟ.  บิชอป (Dr.Ruth F. Bishop) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ท้ังนี้  มีผูไดรับการเสนอชื่อเขารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป 2554  ท้ังสิ้น  76 ราย  จาก  45  ประเทศ  คณะกรรมการที่
ปรึกษาทางวิชาการไดพิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ ไดพิจารณาจากผูไดรับการเสนอชื่อรวม 3 ป คือป 2554, 2553, 2552 และ
นําเสนอตอคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปนองคประธาน  ใหพิจารณาตัดสินเปนขั้นสุดทายเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน  2554  โดยระยะเวลา   19  ป ท่ีผานมา    มีบุคคลหรือองคกรไดรับรางวัลนี้แลวท้ังสิ้น  59  ราย  ในจํานวนนี้  มี 2 ราย ท่ีไดรับรางวัล
โนเบลในเวลาตอมา คือ ศาสตราจารยนายแพทย แบรี่  เจมส  มารแชล  ป 2548     และศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย ฮารัลด  ซัวร  เฮาเซน  ป 2551   
และ 1 ราย  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการอนามัยโลกในเวลาตอมาคือ  แพทยหญิงมากาเร็ต เอฟซี ชาน ป2549     และมีคนไทยเคยไดรับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล  4 ราย  คือ   ศาสตราจารยนายแพทยประสงค  ตูจินดา  และศาสตราจารยแพทยหญิงสุจิตรา   นิมมานนิตย  ป 2539  และ
นายแพทยวิวัฒน  โรจนพิทยากร  และนายมีชัย  วีระไวทยะ  ป2552 

รางวัลสมเดจ็เจาฟามหิดล   เปนรางวลัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งข้ึน      เพือ่
ถวายเปนพระราชานุสรณแดสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลมิฉลอง 100 ป แหงการพระราชสมภพ  1 
มกราคม 2535  ดําเนินงานโดยมูลนธิิรางวลัสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปน
องคประธาน มอบรางวัลใหแกบุคคลหรอืองคกรท่ัวโลกที่มีผลงานดีเดนเปนประโยชนตอมวลมนษุยชาติ ทางดานการแพทย 1 รางวลั  และดานการ
สาธารณสุข  1 รางวลั เปนประจําทุกปตลอดมา   

รางวัลสมเดจ็เจาฟามหิดล ประจําป 2554 จะเปนปท่ี 20  ของการพระราชทานรางวัล ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนการครบรอบ 120 ป แหงการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหติลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก 1 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมูลนิธิรางวลัสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงมีมติใหเพิ่มเงินรางวัลจาก
รางวัลละ 50,000 เหรยีญสหรฐั เปน 100,000 เหรียญสหรัฐ จากปนี้เปนตนไป  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค 
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล  ประจําป 2554    ในวันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2555   ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท   โดยในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 
2555   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล      ในฐานะผูริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติจะเชิญผูรับพระราชทานรางวัลฯ       มาเยือนและแสดง 
ปาฐกถาเกียรติยศ  ในผลงานที่ไดรับดวย 
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สาขาการแพทย 
 
  ศาสตราจารยนายแพทยแอรอน ที. เบ็ค  (Professor Aaron T. Beck) 
  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  
  และประธานกิตติมศักดิ์  ศูนยวิจัยจิตพยาธิวทิยาแอรอน ที. เบ็ค 
(Aaron T. Beck Psychopathology Research Center)  รัฐเพนซิลเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ศาสตราจารยนายแพทยแอรอน ที. เบ็ค เปนบุคคลแรกที่นําความคิดและพฤติกรรมบําบัด 
(Cognitive Behavioural Therapy, CBT) มารกัษาผูปวยโรคซึมเศรา โดยไดพัฒนาวิธีการรกัษานี้ตั้งแตตนทศวรรษ 1960 ขณะเปน
จิตแพทยท่ีมหาวิทยาลัยเพนซลิเวเนีย ไดทําการวิจัย พัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพการรักษาผูปวยโรคซึมเศรา  โดยใช
กระบวนการและเทคนิคของการเรียนรูมาใชบําบัดเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเชื่อของบุคคลที่ไมถูกตองเหมาะสม  ซึ่งเปนเหตุทําให
มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ชวยใหบุคคลปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของตนใหเกิดความคิดท่ีถูกตอง เหมาะสม  และสามารถ
ปรับตัวตอสถานการณตางๆ ไดดีข้ึน การศึกษาตอมาพบวาความคิดและพฤติกรรมบําบัด  เปนวิธีรักษาที่ดีท่ีสุดในโรคซึมเศรา  เปนที่
แพรหลายอยางกวางขวาง  จนศาสตราจารยนายแพทยแอรอน ที. เบ็ค ไดรับการยกยองใหเปนบิดาดานความคิดและพฤติกรรมบําบัด  
ชวยเหลือผูปวยโรคซึมเศราไดมากกวา 120 ลานคนตอป  โดยเฉพาะลดการฆาตัวตาย ซึ่งมีมากกวา 1 ลานคนตอป 
  

 
  ดร.เดวิด ที. วอง (Dr.David T. Wong)   
  ศาสตราจารยสมทบ (Adjunctive Professor)  ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร   
  มหาวิทยาลัยอนิเดียนา  รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดร.เดวิด ที. วอง เปนผูคนพบยา ฟลูออกซีทีน (fluoxetine)  ซึ่งเปนยาตัวแรกในกลุม เอส เอส 
อาร ไอ (SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor) โดยเริม่ทําการศึกษาคนควาและวิจัย  ตั้งแตป ค.ศ. 
1970 และใชเวลากวา 15 ป กอนจะไดรับอนญุาตจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิาใหวาง

จําหนายไดภายใตช่ือ โปรแซค (Prozac)  2 ป ตอมา ไดรับการยอมรับวาเปนยารักษาโรคซึมเศราท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย
มาก ผลขางเคียงนอย  โดยใชยาเพียงวันละหนึง่ครั้ง  จึงมีการใชยานี้อยางแพรหลาย  ชวยเหลือผูปวยโรคซมึเศรานับรอยลานคนทั่ว
โลก  นอกจากนี้ฟลูออกซีทีน (fluoxetine) ยังเปนตนแบบของการพัฒนายารกัษาโรคซึมเศราอีกหลายชนิดตอมา    

ท้ังความคิดและพฤตกิรรมบําบัด และยาฟลูออกซีทีนตางใหผลในการรักษาผูปวยโรคซึมเศราไดดี  แตเมื่อใชความคิดและ
พฤติกรรมบําบัด และยาฟลูออกซีทีนรวมกันพบวาทําใหผลการรักษาดียิ่งข้ึน 
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      สาขาสาธารณสุข 

 
 
 
  ดร.รูธ เอฟ. บิชอป  (Dr.Ruth F. Bishop) 
  ศาสตราจารยเกียรตยิศ (Professorial Fellow) ภาควิชากุมารเวชศาสตร 
  มหาวิทยาลัยเมลเบิรน และนักวจิัยอาวุโส สถาบันวิจัยเดก็เมอด็อค รัฐวกิตอเรีย   
  ประเทศออสเตรเลีย 

 
 

ดร.รูธ เอฟ. บิชอป เปนบุคคลแรกที่พบวาโรคทองรวงรุนแรงที่เกดิในเด็กอายตุ่ํากวา 6 ปทั่วโลก  โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีรายไดต่ํา  และรายไดต่ําปานกลางในแถบทวปีอัฟริกาและเอเชีย ซ่ึงเปนสาเหตุของการเสียชีวิตราว 5 แสนคนตอป   
เกิดจากเชื้อไวรัสโรตา  โดยในป พ.ศ. 2516 ดร.รูธ เอฟ. บิชอปไดพิสูจนโดยนําเซลลลําไสเล็กของเด็กที่ปวยมาตรวจดวย
กลองจุลทรรศนอีเล็กตรอนพบเชื้อไวรัสมลัีกษณะคลายวงลอรอบๆ  ใหช่ือวา “ไวรัสโรตา” 
 นอกจากนี้  ดร.รูธ เอฟ. บิชอป  ยังคนพบวาทารกแรกเกิดมีภูมิคุมกันสามารถตอตานเชื้อไวรัสโรตาได  เปนพืน้ฐาน
นําไปสูการพฒันาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโรตา   โดยตั้งแตป พ.ศ.2550 เปนตนมา ถือเปนมาตรฐานที่เด็กๆ ออสเตรเลียทุกคน 
จะไดรับวัคซนีปองกันเชื้อไวรัสโรตา  เปนที่ยอมรับและใชกนัแพรหลาย ทั่วโลกกวา 60 ประเทศทั่วโลก  ชวยรักษาชีวติและ
สุขภาพอนามยัเดก็นับลานคนทั่วโลก 
 
 


