
  

 

  

 

  

 

ที่  ๒๐๓/๒๕๖๓ 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยในปีนี้ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟัสเตอร์ จาก
สหรัฐอเมริกา และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับศาสตราจารย์  
ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์
สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  
ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ Dr. John R. MacArthur  
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 
และ Dr. Taraneh Shojaei ที่ปรึกษาประจำภูมิภาคด้านความร่วมมือสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูต 
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผู้แทนอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ประจำประเทศไทย โดยผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีดังต่อไปนี ้ 
 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟัสเตอร์ (Professor Dr. Valentin 
Fuster) จากสหรัฐอเมริกา 
 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟัสเตอร์ มีผลงานโดดเด่นในการศึกษาวิจัยบทบาทของเกล็ดเลือด 
ในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน 
การอุดตันของหลอดเลือดที่นำมาใช้เป็นทางเบี่ยงภายหลังจากการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซ่ึงองค์ความรู้นี้
มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างขดลวดค้ำยันชนิดเคลือบยา เพื่อนำมาใช้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ 
ขาดเลือดเฉียบพลันที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด  
 ผลงานของศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฟัสเตอร์ ในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐานไปต่อยอด
จนกระท่ังเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ได้ช่วยทำให้อัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตในผู้ป่วยทั่วโลกลดลงอย่างมาก  
และยงัช่วยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนับล้านคนทั่วโลก 
 
 



 
 
 
 สาขาสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล (Dr. Bernard Pécoul) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected 
Diseases initiative - DNDi) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาการรักษาที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ราคาย่อมเยา สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ถูกละเลย องค์กรดังกล่าว 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคที่ถูกละเลยที่มีประสิทธิภาพ ๘ วิธี สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย  
โรคเหงาหลับ โรคพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน และโรคชากาส โดยยาเหล่านี้ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก 
ให้เป็นยารักษาชนิดแรกสำหรับโรคที่ถูกละเลย และถูกบรรจุให้เป็นแนวทางในการรักษาโรคที่ถูกละเลยในหลายประเทศ 
นอกจากนี ้นายแพทย์พีคูลเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารขององค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans 
Frontières - MSF) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงยาจำเป็น 
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย 
 ผลงานของนายแพทย์พีคูลมีส่วนสำคัญในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้กับประชากรนับล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีรายได้น้อย  
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ถูกละเลย 
 

* * * * 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           No.  203/2020 

Announcement of the Prince Mahidol Award 2020 Laureates  

 Director-General of the Department of Information, Ministry of Foreign 

Affairs of Thailand, as the Chair of the PMAF Public Relations Sub-Committee, 

joined the press conference to announce the Prince Mahidol Award 2020 Laureates. 

This year, the Prince Mahidol Award 2020 in the field of Medicine is awarded to 

Professor Dr. Valentin Fuster from the United States, and in the field of Public 

Health, is awarded to Dr. Bernard Pécoul from France. 

 On 12 November 2020, the Prince Mahidol Award Foundation under  

the Royal Patronage (PMAF) held a joint press conference at Siriraj Hospital, 

Bangkok, to announce the Prince Mahidol Award 2020 Laureates in the field of 

Medicine and Public Health. At the said press conference, Mr. Tanee Sangrat, 

Director-General of the Department of Information, Ministry of Foreign Affairs of 

the Kingdom of Thailand, in the capacity as the Chair of the PMAF Public Relations 

Sub-Committee, together with Professor Dr. Prasith Wattanapa, Dean of the Faculty 

of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, in the capacity of Vice President 

of the PMAF, Professor Supat Vanichyakarn, Secretary-General of the PMAF, 

Professor Vicharn Panich, Chair of the International Awards Committee,  

Dr. John R. MacArthur, Director of Thailand Ministry of Public Health - United States 

Centers for Disease Control and Prevention Collaboration, representative of  

the Ambassador of the United States of America to Thailand, and Dr. Taraneh 

Shojaei, Regional Counsellor in Global Health, South-East Asia, the French Embassy, 

representative of the Chargé d'affaires a.i. of the French Embassy, were also present.  

 This year, the Prince Mahidol Award in the field of Medicine is awarded to 

Professor Dr. Valentin Fuster from the United States.  

 Professor Dr. Valentin Fuster’s prominent work is on the research of the role 

of platelets in the development of coronary thrombosis and the benefits of 

antiplatelet agents in preventing coronary artery bypass grafting (CABG) occlusion 

after coronary bypass operation. His research findings have greatly reduced the 

morbidity and mortality rates and helped improve the care for patients with 

atherosclerotic coronary disease. 

 Professor Fuster's effort in translating his findings from basic research into 

clinical discoveries used for treating patients with coronary artery disease, especially 

the benefit of antiplatelets in the prevention of graft occlusion, has saved the lives of 

millions of people with coronary artery disease worldwide. 

 

 

 

 



 

 

 

 The Prince Mahidol Award in the field of Public Health is awarded to  

Dr. Bernard Pécoul from France.  

 Dr. Bernard Pécoul established the Drugs for Neglected Diseases initiative 

(DNDi) in 2003 as a non-profit research and development organisation, with the aim 

to develop a safer, effective and affordable treatment for patients with neglected 

diseases. DNDi has developed 8 effective treatments for neglected diseases, namely 

malaria, sleeping sickness, visceral leishmaniasis and chagas disease which were 

later prequalified by WHO as first medicine for neglected tropical diseases in many 

countries. Prior to his involvement with DNDi, he was Executive Director of the 

Médecins Sans Frontières (MSF), an international humanitarian and non-governmental 

organisation engaged in overcoming barriers to access to essential medicines in 

Africa, Latin America, and Asia. 

 Dr. Pécoul’s contribution has played an important role in reducing mortality 

rate and improving the quality of life of millions of people around the world, 

especially those in developing or low-income countries with neglected diseases. 

 

*  *  *  *  

12 November 2020 


