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มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health ”
แสดงเจตนารมณ์การเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “ASEAN Healthy University Day and Bike for
Health” โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อานวยการบริหารสานักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (AUN)
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และ ดร.สุหัทยา จิระนันทิพร ผู้อานวยการ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ร่วมแถลงข่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้ อตกลง
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เพื่อยพัมหิฒดนาความร่
วมมือทางด้ าดนงานวิ
าการ
หน้าสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า มหาวิท ยาลัยมหิดล มุ่ งมั่ นในการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับ โลก โดยมี พันธกิ จในการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ เนื่อ งในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดลทาหน้าที่ เป็นเลขาธิก ารเครือข่ายส่งเสริม สุขภาพอาเซียน
(AUN-HPN) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และ
ปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุ “สุขภาวะ” อันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลดาเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ที่ครอบคลุมสุขภาพทั้งนักศึกษา บุคลากรและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกรอบการส่งเสริม
สุขภาพของมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University Framework, HUF) ที่ร่วมพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
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(Healthy University Framework) ของเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้น ในปี
เครื่ องดื่ ม (Bachelor of Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage
พ.ศ 2561 มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม Bike for Health เพื่อรณรงค์และแสดงพลังการเป็นผู้นามหาวิทยาลัย
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Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage Engineering) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ผลักดันการเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โดยใช้ชื่อว่า Healthy University Rating System (HURS) เพื่อเป็น
คุณภาพ มีความรู้ ความชานาญทางวิชาชีพด้ านเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์นมและเครื่ องดื่ม ในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิ ดตลาดการค้ า
เสรีอาเซียน โดยมีผ้ ใู ช้ บณ
ั ฑิต หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เข้ ามามีสว่ นร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้ างบัณฑิตที่พร้ อมใช้ งาน สอดคล้ องกับ
แนวทางการศึกษาแบบ Outcome-Based Education ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง อีกทั ้งยังสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ที่ 2 ของมหาวิทยาลัย คือ
Excellence in outcome-Based education for Globally-competent graduates เพื่อ บรรลุวิสัยทัศน์ ในการขับ เคลื่อนมหาวิ ทยาลัยสู่การเป็ น

เครื่องมือในการกากับ ติดตามและประเมินผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN กล่าวว่า การส่งเสริมบทบาทของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการท างานด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพนั้ น เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2557 โดยเครื อ ข่ า ย
มหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น หรื อ ASEAN University Network (AUN) มี ม ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย AUN Health
Promotion Network (AUN-HPN) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขาธิการ มีภารกิจหลัก
คือการส่ง เสริม บทบาทการสร้างเสริม สุขภาพของมหาวิท ยาลัยในภูมิภาคอาเซียน แนวทางหนึ่ง คือ การ
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และชุมชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วเกิดเป็น
“มหาวิทยาลัยสุขภาพ” กิจ กรรมในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินงานสร้างเสริ ม สุขภาพตาม“กรอบ
แนวทางมหาวิท ยาลัยส่ง เสริม สุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” และเป็นการนา “Healthy University Rating
System (HURS)” มาดาเนินการอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น
ผู้นาการเข้าสู่ “มหาวิทยาลัยสุขภาพ”ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้นา “กรอบ
แนวทางมหาวิท ยาลัย ส่ง เสริม สุข ภาพในภูมิ ภาคอาเซีย น” และ “Healthy University Rating System
(HURS)” ไปดาเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ดร.สุหัทยา จิระนันทิพร ผู้อานวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย เป็น
หนึ่งในพลังขับเคลื่อนสาคัญในกลยุทธ์การทางานของ สสส. ในฐานะพลังวิชาการ ที่ทาหน้าที่สร้าง วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ ทั้งยังเป็นผู้นาทิศทางสังคม ที่ผ่านมา สสส. จึง สนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อน
การสร้างเสริมสุขภาพ ในเชิงกลไก บทบาท การพัฒนาศักยภาพ ผ่านการสนับสนุน โครงการต่างๆ ตามกรอบ
มหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy University Framework ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นาในการดาเนินการ
ครั้งนี้ถือเป็น แนวปฏิบัติให้มหาวิทยาลัยต่างๆพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพได้ โดยอาศัยมาตรการ
ในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 22 ประการ อันครอบคลุมถึง ระบบและสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ เช่น นโยบาย หลักสูตร งบประมาณ สิ่งต้องห้ามสาหรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ
เช่น การลดละเลิก เหล้า บุห รี่ ยาเสพติด การพนัน และการสร้างเสริม สุขภาพในด้านต่างๆเพื่อการเป็ น
มหาวิทยาลัยสุขภาพ เช่น การเพิ่มกิจกรรมทางกาย อาหาร สุขภาวะและสุขภาพจิต เป็นต้น สสส. เชื่อว่าการ
ประเมิ นฯดังกล่าว จะช่วยท าให้ทุก มหาวิท ยาลัยเป็นมหาวิท ยาลัยสร้างเสริม สุขภาพ เกิดการแบ่ง ปันองค์
ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัยทั้งใน
และนอกเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “Bike for Health” ได้มีพิธีเปิดสานักงาน AUNHPN อย่างเป็นทางการ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
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