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มหาวิทยาลัยมหิดล เดนิหน้าสร้าง Rating Scale 
ตัวชี้วัดศักยภาพสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน 

 
 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ านวยการบริหารส านักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน 
(ASEAN University Network: AUN) ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อ านวยการภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา 
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ASEAN Rating on 
Health University (ARHU)ร่วมแถลงข่าวการเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็น
มหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบ Healthy University Framework  ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือต่อยอดความร่วมมือใน
การส่งเสริมมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ  โดยมี นายแพทย์
วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
Prof.Arnel Onesimo Uy รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดอลาซาล  ฟิลิปปินส์  Prof. Dr. Djagal Wiseso 
Marseno รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกัดจามาดา อินโดนีเซีย Dr.Ramos Motel วิทยาลัยสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 
 
 ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ ำนวยกำรบริหำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัยเครือข่ำยอำเซียน (ASEAN University 
Network: AUN) กล่าวว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network หรือ AUN เป็นความ
ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน จ านวน ๓๐ สถาบันใน ๑๐ ประเทศ  เพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้รับการศึกษา การอบรม มีสุขภาพสมบูรณ์
และมีฐานะที่มั่นคง ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เครือข่ายเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยอาเซียน  ซึ่งในปัจจุบันมีการด าเนินงานภายใต้เครือข่าย ๑๖ เครือข่าย  โดยที่
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจะมีการพิจารณามหาวิทยาลัยสมาชิกที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญมาท า
หน้าที่เลขานุการของเครือข่ายนั้นๆ   ซึ่งได้มีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลท าหน้าที่เป็นเลขานุการของ
เครือข่ายเฉพาะทางด้าน AUN Human Rights Education Network (AUN-HRE) และ AUN-Health Promotion 
Network (AUN-HPN)  ด้วยศักยภาพและความพร้อมของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว  จึงมั่นใจได้ว่า  
มหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถขับเคลื่อนและเป็นผู้น าสร้างศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่อไปได้เป็นอย่างดี  
ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นแกนน าเครือข่ายในการเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัย
สมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ  มีการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติ ครอบคลุมถึงหลักสูตรการเรียนการ



สอนและการบริหารงานในสถาบันการศึกษา ตามกรอบแนวคิดที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลมาเป็นแนวทางปฏิบัติ สร้าง
เกณฑ์มาตรฐาน และก าหนดแนวทางการประเมินผลที่บ่งชี้ถึงระดับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการ
ด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสมาชิก
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  อันจะน าไปสู่ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน  
 
 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล  กล่าวว่า  
มหาวิทยาลัยมหิดล  เล็งเห็นว่า งานสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) เป็นงานที่
ส าคัญอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยและภาคีต่างๆ ในการร่วมมือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากอันตราย
ของโรคเรื้อรังต่างๆ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริ มสุขภาพของ
บุคลากรและนักศึกษา  รวมถึงชุมชนใกล้เคียง โดยในปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้จัดท า “กรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy University Framework”               
เพ่ือก าหนดเป็นทิศทางและมาตรการในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆ ๒๒ ประการ ซึ่งจะช่วย
ลดปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข  ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ
ประชาชนกว่าร้อยละ ๗๐  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่องนี้มาโดยตลอดและได้ก าหนดเป็นนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ทุกคณะและสถาบันภายในมหาวิทยาลัย ด าเนินการตามกรอบของ  Healthy University 
Framework ซึ่งนอกจากจะท าให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะแล้ว ยังมีการสนับสนุนให้มีพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่สังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่มหาวิทยาลัยสมาชิกทั้ง ๓๐ แห่งใน
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ การจัดประชุมวิชาการเรื่องการวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพ การสร้างผู้น าในงานส่งเสริมสุขภาพ 
และในวันนี้เครือข่าย AUN-HPN ได้มีการประชุมวิชาการด้านการควบคุมก ากับและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม
ประชุมด้วยเช่นกัน 

และอีกก้าวที่ส าคัญในฐานะเลขานุการเครือข่าย AUN HPN คือ การจัดท าระบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพ โดยในปัจจุบันเครือข่าย AUN-HPN ก าลังพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่
เรียกว่า ASEAN Rating on Health University หรือ ARHU เพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่างๆตามกรอบแนวคิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต  

ดร. ณัฐพันธุ์ ศุภกา  รักษาการผู้อ านวยการส านักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ท าหน้าที่
ส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาให้ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ ในเชิงกลไก บทบาท การ
พัฒนาศักยภาพ ผ่านการสนับสนุน โครงการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN 
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มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขับเคลื่อนและขยายงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและในภูมิภาคภูมิภาคอาเซียน  
โดยที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสสส.และมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุน AUN-HPN  มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ 
จนถึงปัจจุบัน  โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

 กรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy University Framework ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติให้
มหาวิทยาลัยต่างๆพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพได้ โดยอาศัยมาตรการในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ๒๒ ประการ  

 พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้น าด้าน
สร้างเสริมสุขภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิธีการวิจัยด้านสร้างเสริมสุขภาพ และท่ีจัดขึ้นใน 
2 วันนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพ 

 เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย ด้านสร้างเสริมสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก

เครือข่ายในหลายประเด็น เช่น กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต บุหรี่ แอลกอฮอลล์ เป็นต้น  

 ขยายเครือข่ายและแนวคิดในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ         
ทั่วภูมิภาคในประเทศ ผ่านมหาวิทยาลัยแกนน าทั้ง 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ปัจจุบัน เครือข่ายฯมีสมาชิกสบทบเพ่ิมขึ้นอีก 4 มหาวิทยาลัย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจใน
เครือข่ายและแนวคิดการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพจ านวนมาก 

 
จากความส าเร็จในโครงการดังกล่าว เราจึงต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียนให้พัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ โดยมีการลงนามขยายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล ในบทบาทของส านักเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN กับ สสส. ในการเดินหน้าน า Healthy 
University Framework ไปใช้ พร้อมมีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ โดยระบบติดตามและประเมินผลที่เรียกว่า ASEAN Rating on Health University และมุ่งมั่นที่จะขยาย
เครือข่ายและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนงานสร้างเสริม
สุขภาพ มุ่งสู่การลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง น าไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป 

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


