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	 ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยสุขภาพหนึ่งเดียว “ผ่อดีดี” หรือแอปพลิเคชัน	PODD	
(ผ่อดีดี)	 ได้เร่ิมต้นพัฒนาและถือกำาเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี	 พ.ศ.	 2557	 ภายใต้ 
การดำาเนนิงานของคณะสตัวแพทยศาสตร์	โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงาน
ในระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง	จาก	SGTF	-		Skoll	Global	Threats	Fund	(ปัจจุบัน	
คือ	Ending	Pandemics	Foundation	สหรัฐอเมริกา)	ซึ่งมีจุดประสงค์ในระยะที่หนึ่ง	
คือ	การสร้างและพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลระบบงานระบาดวิทยา	และระบบงานสนับสนุน

โดย รศ. ดร. นสพ.เลิศรัก ศรีกิจการ
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เฝ้�ระวังสุขภ�พหนึ่งเดียว

ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีโลก
The Trinity Challenge

ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยสุขภาพหนึ่งเดียว

การเฝ้าระวัง	โดยการทดลองนำาร่องติดตั้ง 
ใชง้านในองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่	(อปท.)	
สำาหรับให้ชุมชนเฝ้าระวังโรคระบาดในคน	
สตัว	์และภยัในสิง่แวดลอ้ม	ทีร่วมการจดัการ
ระงบัเหตรุะบาดหรอืภยัพบิตัอิยา่งทนัเวลา	
และจุดประสงค์ในระยะที่สอง	คือ	การหา
รปูแบบขยายการใชง้านระบบดจิทิลัผ่อดดี ี
เชิงพื้นที่ภายในประเทศ	 โดยมีเป้าหมาย
สำาคัญทางสากลของการสนับสนุนทุนจาก	
SGTF	คือ	ป้องกันมิให้เกิดโรคระบาดจาก
หมู่บ้าน	โดยเฉพาะจากสัตว์เข้าไปสู่มนุษย์	
จากหมู่บ้านสู่เมือง	 แล้วระบาดข้ามทวีป	 
อนัเปน็ภยัพบิตัติอ่ชวีติมนษุยแ์ละความมัน่คง
ของมนุษยชาติดังที่เคยเกิดมาแล้ว	เช่น	ไข้
หวดัสเปน	ไขเ้ลอืดออก	เอดส	์นปิาห	์ซารส์	
ไข้หวัดนก	อีโบลา	เป็นต้น

	 ระบบผอ่ดดีเีป็นระบบปฏบิตักิาร 
และโปรแกรมดิจิทัล	สำาหรับเฝ้าระวังและ
จัดการโรค/ภัยพิบัติที่ชุมชนใช้งานและ 
ร่วมเป็นเจ้าของ	 โดยทำางานภายใต้ความ
ร่วมมือของภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค
ประชาชน/ชุมชน	ผ่านการดำาเนินการของ
ศนูยป์ฏบิติัการสุขภาพหน่ึงเดียวระดับตำาบล
ของ	อปท.		เพือ่มุง่หวังให	้อปท.	มเีครือ่งมอื

ตรวจจับเหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียวได้อย่าง
รวดเรว็	(Early	Detection)	โดยอาศยัสมารท์โฟน
รายงานประมวลผล	และแจ้งข่าวสารอัตโนมัติ
แบบ	Real	Time	ทำาให	้อปท.	จัดการตอบสนอง 
ขัน้ตน้ในการระงบัเหตดุว้ยตนเองอย่างรวดเร็ว	
และได้ผลตามแผนตอบสนองฉกุเฉนิระดบัตำาบล	
(Rapid	Response)	มผีลชว่ยสร้างความสามารถ
ในการใช้ประโยชนเ์ทคโนโลยีดิจทัิลและเสริมสร้าง 
ความเขม้แขง็ของชมุชนในระดบัรากฐาน	พรอ้ม
ช่วยเสริมประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังโรค
ระบาดในคน	สัตว์	อุตสาหกรรมปศุสัตว์	และ
อุตสาหกรรมอาหาร

	 ส่วนศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว	
หรอื	PODD	Centre	-	ศนูยผ์อ่ดดีกีลาง	(PODD	:	
Participatory	Onehealth	Disease	Detection	
เป็นส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม	่ไดจ้ดัตัง้ขึน้อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัท่ี	
30	กรกฎาคม	2562	โดยมีพันธกิจหลัก	ดังนี้	
(1)	การบริการ	ประกอบด้วย	การใช้งานระบบ	
การเก็บรักษาข้อมูล	 การใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	และ 
หน่วยงานอื่น	 รวมถึงบริการพัฒนาระบบงาน
และระบบดิจทิลั	(2)	การธำารงรกัษา	อปัเดทและ 
อัปเกรดระบบดิจิทัล	และธำารงรักษาเครือข่าย	 
อปท./ชุมชนที่ใช้ระบบ	 (3)	 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการใช้งาน	 พัฒนาการใช้ประโยชน์
ขอ้มลู	และวจิยัดำาเนนิการ	(Action	research)	
เพ่ือสร้างความตั้งมั่นยั่งยืนในระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน	 ทั้งในด้านระบบ
ปฏบิตังิานของหนว่ยงานและระบบดจิิทลั	และ	 

“ผ่อดีดี” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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(4)	การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน	โดยได้
ดำาเนินการพัฒนาต่อยอดระบบเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
หนึ่งเดียวในคน	สัตว์	 สิ่งแวดล้อม	 และสาธารณภัย	
ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถรายงานเหตุผิดปกติ 
ที่เกิดข้ึนในชุมชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ	 และ
มีการแจ้งเตือนไปยัง	 อปท.	 ที่รับผิดชอบ	ตลอดจน
หน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อดำาเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างทันท่วงทีและมีหลักการ
สำาคญั	คอื	การมสีว่นร่วมเปน็เจา้ของชมุชนและ	อปท.	
ซึ่งตลอดระยะเวลา	7	ปีที่ผ่านมา	ระบบดิจิทัลผ่อดีดี 
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและตอบโจทย์ของชุมชนให้ได้มากที่สุด	
โดยในปัจจุบันสามารถเฝ้าระวังปัญหาของชุมชนได้
มากกว่า	14	ฟีเจอร์	ประกอบด้วย

1.	เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	-	สัตว์กัด
2.	ควบคุมไข้เลือดออก
    2.1	สำารวจลูกน้ำายุงลาย						
    2.2	ระบุพิกัดผู้ป่วยไข้เลือดออก
3.	เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดสัตว์
4.	เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดผิดปกติในคน
5.	รายงานและช่วยจัดการไฟป่าและหมอกควัน
6. สิ่งแวดล้อม
7.	คุ้มครองผู้บริโภค
8.	อาหารปลอดภัย
9.	จุดหรือกิจกรรมเสี่ยงต่อภัยสุขภาพ
10.	ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
11.	แจ้งรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
12.	สำารวจประชากรสุนัข	-	แมว
13.	PODD	PGS	รับรองเกษตรอินทรีย์
14.	เฝ้าระวังโรค	COVID-19

					จนในทีส่ดุระบบดจิิทลัเฝา้ระวงัภัยสขุภาพหนึง่เดยีว	“ผอ่ดดี”ี	หรือแอปพลเิคชัน	 
PODD	 (ผ่อดีดี)	 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหน่ึงเดียว	
และบรษิทัโอเพน่ดรมี	ไดร้บัรางวลัชนะเลศิดา้นการตรวจจบัโรคระบาด	(Identify)	
ในประชากรสัตว์	 ก่อนการติดต่อสู่มนุษย์และกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ข้ามทวีป	
พร้อมทั้งได้เงินรางวัลมูลค่า	1.3	ล้านปอนด์	จากองค์กรความร่วมมือ	The	Trinity	
Challenge	ของประเทศอังกฤษ	
 
	 จากผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาและรางวลัทีไ่ดรั้บครัง้นี	้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความสำาเร็จและความเชื่อมั่นในระบบของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี	ซึ่งในการประชุม
สภามหาวทิยาลัยครัง้ท่ี	9/2564	เมือ่วนัที	่25	กนัยายน	2564	ทีผ่่านมา	สภาฯ	ไดใ้ห ้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่สำาคัญ	ดังนี้
 1. ควรนำาระบบผ่อดีดีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข	
เพื่อนำาไปใช้งานในระดับประเทศต่อไป	 และควรผลักดันให้เกิดการนำาไปใช้งาน
อย่างกว้างขวางและทั่วถึงภายในประเทศ	 รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำาคัญในการนำาไปใช้งานด้วย
 2. ควรเริม่ดำาเนนิการในลกัษณะการวจิยัเชงิระบบ	(Systems	Research)	
และทำาใหร้ะบบมีความเสถียรภาพ	ซ่ึงหนว่ยงานท่ีสามารถสนบัสนนุการดำาเนนิการ 
ดงักลา่วไดเ้ปน็อยา่งดแีละเกิดประโยชน	์คอื	สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ 
สุขภาพ	(สสส.)	
 3.	เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีองค์กรย่อย	ๆ	ในการทำางานด้านสิ่งแวดล้อม
จำานวนมาก	 ซึ่งอาจนำามารวมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ	 (Cluster)	 และทำางาน
ร่วมกันได้	 รวมทั้งควรผลักดันระบบผ่อดีดีให้ใช้กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซ่ึงจะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างมาก
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 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 
12/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 
สำานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.
council.cmu.ac.th หัวข้อ : กำาหนดการ/ระเบียบวาระ/ 
สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สนใจสามารถ 
เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ส่วนเนื้อหาในฉบับนี้... จะขอนำามาแจ้ง
เฉพาะบางเรื่องโดยย่อเท่านั้น

 การตอบรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2564

	 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่	 11/2564	 เมื่อวันที่	
30	ตุลาคม	2564	ได้มีมติอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	
จำานวน	6	ราย	ดังนี้

รอบโต๊ะสภา

แต่งตั้ง “ผศ. ดร.อรอร ภู่เจริญ” 
ให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สถาบันนโยบายสาธารณะ	
ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2565	อกีวาระหนึง่

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ปรญิญาศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ. นพ.วิชาญ วิทยาศัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ดร.เภสัชกร แสงสุข พิทยานุกูล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

นายชวลิต ถนอมถิ่น
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตตมิศกัดิ	์
สาขาวิชาธรณีวิทยา

ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศ. ดร.ไบรอัน ไทท์ 
(Professor	Brian	Tighe,	Ph.D.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาวิชาเคมี

 แผนปฏบิตังิานระยะ 4 ปี (27 มถินุายน 2564 – 26  
มิถุนายน 2568) ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 ศ. (เกียรตคิณุ) นพ.สวุฒัน ์จรยิาเลศิศกัดิ ์คณบดคีณะ
สาธารณสุขศาสตร์	ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ	4	ปี	ต่อสภา
มหาวิทยาลัย	ทีป่ระชุมได้พจิารณาและรับทราบแผนฯ	โดยมขีอ้คดิเหน็ 
และข้อเสนอแนะที่สำาคัญ	ดังนี้
 1.	 การดำาเนินงานของคณะขอให้เชื่อมโยงกับแนวคิด 
ในเรือ่งของสุขภาพหนึง่เดยีว	(One	health)	เพราะสง่ผลกระทบ
ทั้งพืช	สัตว์	และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
 2.	 การนำาเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง	 ๆ	 มาใช้ 
ในการบรกิารดา้นสขุภาพ	(Telehealth)	ใหม้ากยิง่ขึน้	รวมท้ังการเก็บ 
ข้อมูลของคนในชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนดำาเนินการต่อไป 
 3.	ควรมกีารเปดิหลกัสตูรอบรมระยะสัน้ใหกั้บผู้ทีมี่ความ
สนใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างเปิดกว้าง	โดยไม่จำาเป็นต้อง
สำาเรจ็การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตรม์าก่อน	กส็ามารถเขา้ศึกษา 
ต่อได้	เชน่	หลักสูตรการชว่ยชวิีตขัน้พ้ืนฐาน	การโภชนาการสำาหรบั
ผู้สูงอายุ	กายภาพบำาบัด	และการนำา	Telehealth	มาใช้ในการ
บริการด้านสุขภาพในรูปแบบของแอปพลิเคชันต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 
ซึ่งหากคณะสามารถพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กับกลุ่มแม่บ้าน 
โรงแรมได้	จะสามารถช่วยยกระดับรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 4.	 ควรมีการจัดทำาหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล
ขนาดเล็กที่อยู่ในท้องถิ่น	ร่วมกับการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบของแอปพลิเคชันต่าง	 ๆ	 
โดยเปน็การทำางานรว่มกันระหว่างคณะสาธารณสขุศาสตร์		คณะอืน่	ๆ  
ในมหาวิทยาลัย	 เพื่อผลิตผู้บริหารสถานพยาบาลขนาดเล็ก	 
ซึง่คาดว่าจะเหมาะสมกบับรบิทของสังคมไทยในอนาคตเปน็อยา่งยิง่
 5. ควรเป็นหน่วยงานหลักของภาคเหนือในการช่วย 
ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้	 หรือมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล

 แต่งตั้งผู้อำานวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ



5รอบโต๊ะสภา

และองค์ความรู้	 เพ่ือวิเคราะห์	 ประเมินการปฏิบัติ	 และจัดการตนเอง	
รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน 
เพื่อสุขภาพที่ดีได้
 6.	 หากสามารถนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับด้าน
สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น	จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก
	 นายกสภามหาวทิยาลยัไดก้ลา่วสรปุและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่	 
เหน็ชอบกบัทศิทางของแผนฯ	ทีค่ณบดนีำาเสนอ	โดยไดช้ืน่ชมคณบดแีละ 
ทมีบรหิารท่ีสามารถจัดวางระบบการบรหิารงานของคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
ได้สำาเร็จในระยะเวลา	4	ปีแรก	และในระยะเวลา	4	ปีข้างหน้า	หวังว่า
คณะจะสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขในภาคเหนือต่อไป	
ซึ่งประธานได้ฝากข้อคิดให้กับคณบดี	ดังนี้
 1) ลักษณะการพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น	 
2	กลุม่	ซึง่อาจเรยีกวา่	“เมอืงบน”	และ	“เมอืงลุม่”	โดยเมอืงบน	หมายถึง	 
เขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาในระดับสูงหรือไทยแลนด์	 3.0	 และไทยแลนด์	
4.0	ซึ่งกำาลังจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์	 5.0	 ได้แก่	 กรุงเทพฯ	 เขตปริมณฑล	 
เขตเศรษฐกจิพเิศษ	และอำาเภอเมอืงของจงัหวดัต่าง	ๆ 	ซ่ึงรัฐบาลไดทุ้ม่เท
งบประมาณจำานวนมาก	และเป็นทีอ่ยูข่องผูท่ี้มีความรู้	มเีงนิ	และมอีำานาจ	
ส่วนเมืองลุ่ม	 หมายถึง	 พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือเป็นไทยแลนด์	
0.0	 ไทยแลนด์	 1.0	 และไทยแลนด์	 2.0	 ได้แก่	 อำาเภอรอบนอก	 ซึ่งมี 
โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานใหญ่	และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	
(รพ.สต.)	ของแต่ละตำาบล			
	 ขณะนี้การดูแลด้านสุขภาพในระดับของเมืองลุ่มนั้น	 ได้มีการ 
แต่งตั้ง	“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำาเภอ...”	 ขึ้น	 โดยมี 
นายอำาเภอเปน็ประธานกรรมการ	และมสีาธารณสขุอำาเภอ	ผูอ้ำานวยการ 
โรงพยาบาลชมุชน	ตำารวจ	ทหาร	และคร	ูเปน็กรรมการ	ซึง่ในแตล่ะปจีะม ี
การกำาหนดวาระที่จะต้องดำาเนินการทั้งอำาเภอและต้องเป็นประเด็น 
ทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่เปน็ประเด็นทีส่ำาคญัทีส่ดุ	3	ประเดน็	
เช่น	(1)	การดูแลผู้สูงอายุ	(2)	การเกษตรปลอดสาร	และ	(3)	การป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด	 โดยความร่วมมือของคนในชุมชนดำาเนินการ
ภายใตท้รัพยากรความรู้ทีม่	ีโดยนายอำาเภอและผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล
ชุมชนจะเป็นผู้นำาที่สำาคัญในการดำาเนินการ	
	 ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้
ประธานองคมนตรีไปขอความร่วมมือกับแพทย์	พยาบาล	และเจ้าหน้าที ่
สาธารณสขุในโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชช่วยดำาเนินการเรือ่งสขุภาพ
ชมุชน	ภายใต้ทรัพยากรทีม่อียา่งจำากัด	ซึง่เปน็สิง่ทีง่ดงามอยา่งมาก	และคณะ
ไดม้กีารดำาเนนิโครงการการพฒันาระบบบรกิารเพือ่การดแูลภาวะฉกุเฉนิ
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งครบวงจร	(พบฉ.)	(Smart	Emergency	
Care	Service	Integration	:	SECSI)	ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก	หากคณะ
สามารถทำาวจิยัเรือ่งการดูแลสขุภาพชมุชนและแบง่ประเภทระบบสุขภาพ
ชุมชน	 รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในระดับเมืองลุ่มได้ด้วย	จะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก
 2)	 การแสวงหานักศึกษาต่างชาติ	 เพื่อมาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะนั้น	 ควรต้องประสานความร่วมมือ
กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	(TICA)	กระทรวงการต่างประเทศ	
เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศไทยมาศึกษาต่อที่คณะ	 เพราะนักศึกษาจากประเทศที่ยากจน
มีโอกาสที่จะเดินทางมาศึกษาต่อด้วยตนเองหรือให้รัฐบาลตนเองช่วย
สนับสนนุทนุการศกึษานัน้เปน็เรือ่งทีค่่อนข้างยาก	หากใหร้ฐับาลไทยหรือ
บริษัทที่ไปทำาธุรกิจในประเทศนั้น	ๆ	ช่วยเหลือ	ก็จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้น

 แผนปฏบิตังิานระยะ 4 ป ี(27 มิถนุายน 2564 
– 26 มิถนุายน 2568) ของผู้อำานวยการสถาบนัวจิยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงาน
ระยะ	 4	 ปี	 ต่อสภามหาวิทยาลัย	 ที่ประชุมได้พิจารณาและ 
รับทราบแผนฯ	โดยมขีอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะทีส่ำาคญั	ดงันี้
 1.	ผูอ้ำานวยการฯ	ควรกำาหนดแผนการสรา้งผูบ้ริหาร
รุน่ต่อไป	(Succession	plan)	อยา่งจริงจงั	เพือ่สรา้งความพรอ้ม 
ให้กับผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ	 เพื่อดำารงตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในระยะต่อไป
 2.	ควรพจิารณากำาหนดนยิามของคำาวา่	“Research 
Innovation”	ให้ชัดเจน	เพื่อสามารถนำาไปกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินงานของสถาบันฯ	ต่อไป	
 3.	การทีส่ถาบนัฯ			มแีผนการแสวงหาทนุวจัิยอ่ืน	ๆ 	นอกเหนอื 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา	ถือเป็นการดำาเนินงานที่รอบคอบ
และเปน็การวางแผนทีด่	ีเนือ่งจากปจัจบุนัประเทศสหรัฐอเมริกา	 
มนีโยบายมุง่เนน้การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานภายในประเทศ	รวม
ทั้งประเทศไทยยังอยู่ระหว่างกลางของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี	หาก
รฐับาลดำาเนนิการทีไ่มส่อดคล้องกบันโยบายของสหรฐัอเมรกิา	
ก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะตัดทอนทุนวิจัยดังกล่าว	
 4.	สถาบนัฯ	ควรรว่มมอืกบัคณะสาธารณสุขศาสตร์
เพือ่จัดทำาโครงการสำารวจหมูบ่า้นหรอืชมุชนในอำาเภอต่าง	ๆ 	ท่ี 
ประชากรมภีาวะดา้นโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั	(Non-Communicable	 
diseases	:	NCDs)	อาท	ิโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน	
โดยเข้าไปมีบทบาทในการสร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน	 และติดตามผลการ 
ดำาเนนิงานเปน็ระยะ	ๆ 	วา่มแีนวโนม้ผูป้ว่ยลดลงมากนอ้ยเพยีงใด	 
โดยการรกัษาควรเริม่ต้นจากการวจิยัถึงสาเหตุของการเกดิโรค 
เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	ซึง่ถือเปน็การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
ที่ตรงประเด็น	 เพื่อแทนการรักษาภายหลังจากท่ีมีภาวะของ
โรคดังกล่าวแล้ว

 อนมุติัข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่วา่ดว้ย
การใชล้ายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรบั
และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะการช่วยเพิ่มความ 
สะดวก	ความรวดเรว็	และการมปีระสทิธภิาพในการดำาเนินงาน
ของมหาวทิยาลยัในดา้นตา่ง	ๆ 	ทีไ่ดร้บัการผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ใหส้ามารถใช้ลาย
เซน็อเิลก็ทรอนิกสไ์ด	้โดยสภาฯ	มขีอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
ทีส่ำาคัญวา่	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยัมคีวามคล่องตัว 
ยิง่ข้ึน	รวมทัง้เพือ่ใหส้อดคล้องกับทศิทางและนโยบายของภาครฐั	 
มหาวทิยาลยัควรจะพจิารณาปรบัปรงุกฎระเบยีบและขอ้บงัคับ 
ในเรือ่งอ่ืน	ๆ 	ทีม่คีวามเก่ียวข้องกับการทำาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์
ด้วย	เช่น	การเบิกจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น	



6 เรื่องน่ารู้

	 ท่านผูอ่้านหลายทา่นคงคุน้เคยหรอืได้พบเห็นกับการใชอ้กัษรยอ่ทีใ่ชเ้รยีกแทนคำาเต็ม	ซึง่มใีหเ้หน็อยูท่ัว่ไปทัง้ภาษาไทย 
และภาษาตา่งประเทศ	โดยเฉพาะในแวดวงวชิาการอยา่งเชน่สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่รามกัจะเหน็กนัอยูจ่นชนิตา	คอืการใชอ้กัษรยอ่ 
ตำาแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นคำานำาหน้านามของผู้ที่ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ	
	 ตำาแหน่งทางวิชาการ	หมายถึง	ตำาแหน่งศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์	ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอดุมศกึษา	ไมว่า่เปน็ตำาแหนง่ทางวชิาการประจำา	ตำาแหนง่ทางวชิาการพเิศษ	ตำาแหนง่ทางวชิาการ
เกียรติคุณหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน		โดยให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำาแหน่งทางวิชาการที่ได้รับ
เปน็คำานำาหนา้นามได้ในการลงชือ่หนงัสอื	เอกสาร	งานสารบรรณหรอืการเรยีกขานใด	ๆ 	เสมอืนยศหรอืคำานำาหน้านามอยา่งอืน่	
ทั้งนี้	เป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการใช้ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นคำานำาหน้านาม	พ.ศ.	2536		นอกจากนี้	
ระเบยีบฉบบันีย้งัระบถุงึการใชอั้กษรยอ่ของตำาแหน่งทางวชิาการ	โดยขึน้อยูก่บักฎหมายหรอืระเบียบว่าดว้ยสถาบันอดุมศกึษา
แต่ละแห่ง		ดังต่อไปนี้
	 1.	ศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์พเิศษ	ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	หรอืทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั	ใชอ้กัษรยอ่	“ศ.” 
	 2.	รองศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์พิเศษ	ใช้อักษรย่อ	“รศ.”
	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	ใช้อักษรย่อ	“ผศ.”
	 อย่างไรก็ตาม	หลักการสำาคัญของอักษรย่อ	หรือคำาย่อ	เป็นการนำาอักษรบางตัวในคำาหนึ่ง	ๆ	มาใช้เรียกแทนคำาเต็ม	
โดยมากจะเป็นพยัญชนะ	อาจใส่จุดหรือไม่ใส่หลังอักษรนั้น	ๆ 	นิยมนำาอักษรต้นพยางค์	แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์
ก็มี	 และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่	 ในหนังสือเรื่อง	 “หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน	และ
เครื่องหมายอื่น	ๆ	หลักเกณฑ์การเว้นวรรค	หลักเกณฑ์การเขียนคำาย่อ”	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พิมพ์ครั้งที่	 7	พ.ศ.	2551	 
ได้ระบุหลักเกณฑ์การเขียนคำาย่อไว้	ซึ่งผู้เขียนขอนำาเสนอโดยสรุปดังนี้

	 นายกสภามหาวิทยาลัยได้นำาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำาว่า	“ครู”	มาเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ	ดังนี้
	 	 ครู	คือ	ผู้เปิดประตูให้แก่ศิษย์
	 	 	 *	เปิดออกจากอบายมุขและกองกิเลสไปสู่ความดีงามทั้งปวงในชีวิต	
	 	 	 *	เปิดออกจากความไม่รู้ในสรรพวิชาไปสู่ความรู้แจ้งและปฏิบัติได้
	 	 ครู	คือ	ผู้แบกภาระหนัก
	 	 “ครู”	จะต้องเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ทางวิชาชีพและคุณความดีงามในชีวิตของลูกศิษย์	นอกจากนี้	คำาว่า	“ครู”	
ยังหมายถึง	 ผู้แบกภาระหนักซึ่งนอกจากรับผิดชอบในการสอนแล้วยังรวมไปถึงการอบรมให้ลูกศิษย์เป็นคนดีด้วย	 โดยคำาว่า	
“ครูดี”	ของประเทศอินเดียนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอยู่	3	ข้อด้วยกัน	ดังนี้
	 	 1.	สุวิชาโน		 คือ	มีวิชาและความรู้ที่ดี
	 	 2.	สุสาสโน		 คือ	สอนดี
	 	 3.	สุปฏิปันโน				 คือ	ประพฤติดี		

------------------------------------------------------------------------------
ที่มา	:	นายกสภามหาวิทยาลัย

ครู

อักษรย่อของตำาแหน่งทางวิชาการ
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7เรื่องน่ารู้

 1.	ใช้พยญัชนะตน้ของพยางค์แรกของคำาเป็นตวัยอ่	โดยถ้าเปน็คำาคำาเดยีวใหใ้ชตั้วยอ่ตัวเดยีว	แมว้า่คำานัน้จะมหีลายพยางค์	 
อาทิ	จังหวัด	=	จ.		ศาสตราจารย	์=	ศ.	หรอืถา้ใชต้วัยอ่ตัวเดยีวแลว้ทำาใหส้บัสนอาจใชพ้ยญัชนะตน้ของคำาถัดไปเปน็ตวัยอ่ดว้ยกไ็ด้	 
อาทิ	ทหารบก	=	ทบ.	ตำารวจ	=	ตร.	อัยการ	=	อก.
	 2.	 ถ้าเป็นคำาสมาส	 ให้ถือเป็นคำาเดียวและใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเพียงตัวเดียว	 อาทิ	 มหาวิทยาลัย	 =	 ม. 
	 3.	ถ้าเป็นคำาประสม	ใช้พยัญชนะของแต่ละคำา	อาทิ	ชั่วโมง	=	ชม.	โรงเรียน	=	รร.
	 4.	ถ้าคำาประสมประกอบด้วยคำาหลายคำา	มีความยาวมาก	อาจเลือกเฉพาะพยัญชนะต้นของคำาที่เป็นใจความสำาคัญ	
ทัง้น้ีอกัษรยอ่รวมแลว้ไมค่วรเกนิ	4	ตวั	อาท	ิคณะกรรมการการอดุมศกึษา	=	กกอ.	สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร	์
วิจัยและนวัตกรรม	=	สกสว.	สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	=	สอวช.
	 5.	ถ้าใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำาแล้วทำาให้เกิดความสับสน	ให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปแทน	อาทิ	พระราช
กำาหนด	=	พ.ร.ก.	พระราชกฤษฎีกา	=	พ.ร.ฎ.
	 6.	ถ้าพยางค์ที่มี	ห	เป็นอักษรนำา	อาทิ	หญ	หล	ให้ใช้พยัญชนะตัวที่ออกเสียงเป็นตัวย่อ	อาท	ิสารวัตรใหญ่	=	สวญ.	
ทางหลวง	=	ทล.
	 7.	คำาทีพ่ยญัชนะต้นเป็นอักษรควบกล้ำาหรอือกัษรนำา	ใหใ้ชอ้กัษรตวัหนา้ตวัเดยีว	อาท	ิประกาศนยีบตัร	=	ป.	ถนน	=	ถ. 
	 8.	ตัวย่อไม่ควรใช้สระ	ยกเว้นคำาที่เคยใช้มาก่อนแล้ว	อาท	ิเมษายน	=	เม.ย.	โทรศัพท์	=	โทร.	เสนาธิการ	=	เสธ. 
	 9.	ตัวย่อต้องมีจุดกำากับเสมอ	ตัวย่อตั้งแต่	๒	ตัวขึ้นไปให้จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว	ยกเว้นตัวที่ใช้มาก่อนแล้ว	อาท ิ
ตำาบล	=	ต.	รองศาสตราจารย์	=	รศ.	พุทธศักราช	=	พ.ศ.
	 10.	เว้นวรรคเล็กหน้าตัวย่อทุกแบบ	และเว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ	อาท	ิ“ประวัติของ	จ.เชียงใหม่”			“ศ.	นพ.”	
“รศ.	ทพ.”	
	 สำาหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มีการกำาหนดให้ใช้อักษรย่อของตำาแหน่งทางวิชาการอยู่	2	ลักษณะ	
	 โดยผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคำานำาหน้านาม	 เพื่อแสดงวิทยฐานะ 
ได้ตลอดไป	ได้แก่
	 1.ตำาแหน่งทางวิชาการที่กำาหนดในมาตรา	 62	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	 2551	 ดังนี้ 
	 	 1)	ศาสตราจารย์	 	 	 ใช้อักษรย่อ	 ศ.
	 	 2)	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 	 ใช้อักษรย่อ	 ศ.	(เกียรติคุณ)
	 	 3)	ศาสตราจารย์พิเศษ	 	 ใช้อักษรย่อ	 ศ.	(พิเศษ)
	 	 4)	รองศาสตราจารย์	 	 ใช้อักษรย่อ	 รศ.
	 	 5)	รองศาสตราจารย์พิเศษ	 	 ใช้อักษรย่อ	 รศ.	(พิเศษ)
	 	 6)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 	 ใช้อักษรย่อ	 ผศ.
	 	 7)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	 ใช้อักษรย่อ	 ผศ.	(พิเศษ)
	 2.	ตำาแหน่งทางวชิาการทีเ่รียกชือ่อยา่งอืน่	ซึง่กำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่วา่ดว้ยศาสตราจารยค์ลนิกิ 
ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่พ.ศ.	2558	และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่วา่ดว้ยศาสตราจารยป์ฏบิตั	ิและศาสตราจารยก์ารสอน	 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ศ.	2564	ดังนี้
	 	 1)	ศาสตราจารย์คลินิก		 	 ใช้อักษรย่อ		 ศ.คลินิก
	 	 2)	ศาสตราจารย์ปฏิบัติ		 	 ใช้อักษรย่อ	 ศ.ปฏิบัติ
	 	 3)	ศาสตราจารย์การสอน	 	 ใช้อักษรย่อ	 ศ.การสอน
	 อน่ึง	 การใช้อักษรย่อของตำาแหน่งทางวิชาการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอยู่	 2	 ลักษณะ	 หากผู้อ่านจะใช้อักษรย่อ
ของตำาแหน่งทางวิชาการในลักษณะใด	ก็อาจต้องพิจารณานำาไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย	 รวมทั้งอาจคำานึงถึง 
ความเหมาะสมในบริบทการใช้อักษรย่อในครั้งนั้น	ๆ	เป็นสำาคัญ

------------------------------------------------------------------------------
ที่มา	:	คุณเกรียงไกร	ใจโส	

หัวหน้างานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย	สำานักงานสภามหาวิทยาลัย
30	พฤศจิกายน	2564
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 : ยดโกปพาภ นายกันตคุณ วงศอาษา ศูนยส่ือสารองคกรและนักศึกษาเกาสัมพันธ

นายอุดมศักด์ิ กำไลเพ็ชร

   ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ 
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ 
ได้นำาเสนอรายงานผลการประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

     ศ. (เกียรติคุณ) นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงาน 
ระยะ 4 ปี (27 มิถุนายน 2564 – 26 มิถุนายน 2568)  
ต่อสภามหาวิทยาลัย

    รศ. ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา ผู้อำานวยการ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำาเสนอ
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
(หริภุญไชย) จังหวัดลำาพูน ต่อสภามหาวิทยาลัย 

    ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  
รองอธิการบดี ได้นำาเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ..... ต่อสภามหาวิทยาลัย

     ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทีม 
ผู้บริหารสถาบัน ได้นำาเสนอแผนปฏิบัติงานระยะ  
4 ปี (27 มิถุนายน 2564 – 26 มิถุนายน 2568) 
ต่อสภามหาวิทยาลัย


