LONG LIVE THE KING
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร”
มหา...โอรสาธิราชเจ้า
วชิรา...ลงกรณ์
ลง...ลิขิตนามกร
กร(ณ)...ประณตนบพระแก้ว
บดินทร... เดชปกฟ้า
เทพ...พสิษฐ์ ในสากล
ย...ถากาลมิ่งมงคล
วรางกูร...แห่งปวงข้าฯ.
ทรงพระเจริญ

ศักดิ์บวร มหิดล
สืบแล้ว
สานต่อ สันติวงศ์
สถิตพื้นผืนไทย
ประชาชน
จรัสหล้า
เจริญยิ่ง
จักน้อมพระบารมี

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ประพันธ์: นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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Editor’s Note
บก. แถลง

สวัสดีปีระกา ๒๕๖๐ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข
ความเจริญตลอดไป
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบความส� ำ เร็ จ กั บ การพั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ช ่ ว ยผ่ า ตั ด ประสาท
ศัลยศาสตร์ ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย “หุน่ ยนต์เรเนซอง Renaissance Robot)” ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก USFDA (องค์การอาหารและ
ยาแห่งสหรัฐอเมริกา) เพือ่ ช่วยประสาทศัลยแพทย์ในการผ่าตัดกระดูก
สันหลังและสมองได้อย่างแม่นย�ำและปลอดภัย ท่านสามารถติดตาม
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ภายในเล่ม
มหิดลสารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผูอ้ า่ น รวมถึงค�ำถามทีอ่ ยากให้
เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณียท์ :ี่
งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ มหิดลสาร
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอวยพรปีใหม่
๒๕๖๐

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอวยพรปีใหม่
๒๕๖๐

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลอวยพรปีใหม่
๒๕๖๐

อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ

“วิง่ เพือ
่ สุขภาพและการแข่งขัน”
และโครงการ “วิง่ และเดิน มหิดลรวมพล
คนรักพ่อ” ครัง้ ที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “วิ่งและเดิน
มหิดลรวมพล คนรักพ่อ” ครั้งที่ ๒ โดยในวัน
ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดประชุมวิชาการ
“วิ่งเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน” และในวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดงาน “วิ่งและเดิน
เพือ่ สุขภาพ มหิดลรวมพล คนรักพ่อ ครัง้ ที่ ๒”
บนเส้ น ทางวิ่ ง ปลอดมลพิ ษ บนถนนภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ�ำนวน
๑,๕๑๑ คน MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Information

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
กับความส�ำเร็จ “หุน
่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
แห่งแรกในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด งานแถลงข่ า ว
“รามาธิบดี กับความส�ำเร็จ หุ่นยนต์ช่วย
ผ่ า ตั ด ประสาทศั ล ยศาสตร์ แห่ ง แรกใน
ประเทศไทย” ขึ้น ณ ห้องประชุม 910B ชั้น
๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป ิ ย ะมิ ต ร
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความ
ส�ำเร็จในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐
ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการให้การรักษา
พยาบาลแก่ผู้ป่วยมาโดยตลอด ซึ่งหนึ่งใน
แนวทางการรักษาโรคที่ส�ำคัญคือ การผ่าตัด
รักษา นับแต่ในอดีตคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดีได้ให้การรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัดรักษาโรคต่างๆ มามากมาย ซึ่งการ
ผ่าตัดในแต่ละครั้งจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้
ประสบการณ์ ความละเอียด รอบคอบ และ
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ความแม่นย�ำในการผ่าตัด ดังนั้น ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จึงได้น�ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วย
ผ่าตัดมาใช้รักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่
ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ไขสันหลัง กระดูก
สันหลังและเส้นประสาท ซึง่ ข้อมูลจากหน่วย
เวชสถิ ติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีรายงานว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดด้วยโรคทางกระดูกสันหลังเพิม่ มาก
ขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต ฉะนั้น การน�ำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมา
ใช้ จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ และนั บ ว่ า เป็ น ความ
ส�ำเร็จของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีที่สามารถท�ำได้เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ก�ำลังกล่าวถึงนี้ คือ
หุ่นยนต์เรเนซอง (Renaissance Robot)
เป็นหุน่ ยนต์ทพี่ ฒ
ั นาและสร้างขึน้ ในประเทศ
อิสราเอล ซึ่งได้รับการยอมรับจาก USFDA
(องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้ได้
รั บ การออกแบบมาเพื่ อ ช่ ว ยประสาท
ศัลยแพทย์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและ

สมอง โดยการน�ำมาใช้ประโยชน์ในระยะแรก
จะเป็นการก�ำหนดเป้าและทิศทางการเดิน
ทางของสกรูเพื่อการยึดตรึงกระดูกสันหลัง
เพื่อความแข็งแรง ไม่เคลื่อนที่ออกไปจาก
ต�ำแหน่งปกติที่ควรจะเป็น โดยขั้นตอนการ
ท�ำงานร่วมกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้มี ๔ ขั้น
ตอนหลัก ดังนี้
๑) หลังจากประสาทศัลยแพทย์ได้ตรวจ
ร่างกายผูป้ ว่ ยแล้ว ท�ำการถ่ายภาพกระดูกสัน
หลังด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ น�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในหุ่นยนต์เรเนซอง โดย
ประสาทศั ล ยแพทย์ จ ะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดและ
วางแผนการใส่สกรูทกี่ ระดูกสันหลัง ถัดไปจะ
เป็นขั้นตอนในห้องผ่าตัด
๒) ประสาทศัลยแพทย์จะท�ำการประกอบ
สะพานส�ำหรับหุ่นยนต์บนหลังของผู้ป่วย
เพื่ อ ท� ำ ให้ หุ ่ น ยนต์ ส ามารถท� ำ งานได้ โ ดย
ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการใส่สกรูไปยัง
กระดูกสันหลัง
๓) ก�ำหนดความแม่นย�ำของหุ่นยนต์ โดย
โปรแกรมของหุ ่ น ยนต์ จ ะท� ำ ให้ ถ ่ า ยภาพ
กระดู ก สั น หลั ง ด้ ว ยเครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์
คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นหุ่นยนต์จะก�ำหนด

เป้าหมายและทิศทางการใส่สกรูไปยังกระดูก
สันหลังอย่างแม่นย�ำ ซึง่ มีโอกาสในการคลาด
เคลื่อนน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร เท่านั้น
๔) ขั้ น ตอนในการผ่ า ตั ด โดยประสาท
ศัลยแพทย์โดยหุน่ ยนต์จะมีหน้าทีช่ ว่ ยให้การ
ผ่าตัดมีความแม่นย�ำและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
ไม่ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สกรู
ผิ ด ต� ำ แหน่ ง ซึ่ ง อาจส่ ง ผลอั น ตรายต่ อ
ไขสันหลังและเส้นประสาทได้ ข้อบ่งชีใ้ นการ
ใช้ ง านหุ ่ น ยนต์ ช ่ ว ยผ่ า ตั ด นี้ คื อ การผ่ า ตั ด
กระดูกสันหลังที่ต้องใส่สกรู การฉีดซีเมนต์
เข้าสู่กระดูกสันหลังที่ทรุดตัว การตัดชิ้นเนื้อ
ในกระดูกสันหลัง และการผ่าตัดสมอง
นับได้ว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแห่งแรก

ในประเทศไทยทีม่ กี ารน�ำหุน่ ยนต์มาใช้ในการ
ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
การน�ำหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดทางประสาท
ศัลยศาสตร์นั้นมีประโยชน์ถึง ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมอง กระดูก
สันหลัง เส้นประสาทและไขสันหลังจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในด้านความปลอดภัย และ
ความแม่นย�ำจากการผ่าตัดสมอง กระดูกสัน
หลัง เส้นประสาทและไขสันหลัง ๒) เพื่อผู้
ป่วยยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงการผ่าตัดสมอง
กระดูกสันหลัง เส้นประสาท และไขสันหลัง
ทีม่ เี ทคโนโลยีสงู ๓) ด้านการสร้างและพัฒนา
หุ่นยนต์โดย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรชีวการ
แพทย์ และประสาทศัลยแพทย์ไทย ๔) ด้าน
การศึกษาและวิจัยส�ำหรับประสาท

ศัลยแพทย์ทสี่ นใจงานผ่าตัดทีต่ อ้ งใช้หนุ่ ยนต์
ช่วยผ่าตัด และ ๕) ด้านศึกษาวิจัยร่วมกัน
ส�ำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรชีวการแพทย์
และแพทย์
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยยากไร้ ที่
จ�ำเป็นต้องได้รบั การผ่าตัดรักษาทางประสาท
ศัลยศาสตร์นั้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วม
เป็นหนึ่งที่ส�ำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้
โดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิดรับบริจาค
เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคาร และ
จัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ขึ้น
ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ การบริ จ าคได้ ที่ มู ล นิ ธิ        
รามาธิบดีฯ โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ MU

Harmony in Diversity
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
จัดกิจกรรมปัน่ จักรยานรณรงค์ วันโรคหลอดเลือดสมองโลก

งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

ศู น ย ์ ก า ร แ พ ท ย ์ ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก  
มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะการออก
ก�ำลังกายเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวจึงได้เข้า
ร่วมโครงการ “เดิน วิง่ ปัน่ ป้องกันอัมพาต”
กับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ซึง่ เป็นกิจกรรม
เชิงรุกสูช่ มุ ชนเพือ่ ป้องกันโรคและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอาการร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆทั่ว
ประเทศทัง้ สิน้ ๑๕ โรงพยาบาล โดยศูนย์การ
แพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก ได้ จั ด กิ จ กรรมปั ่ น
จักรยาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ
เปิ ด ให้ ป ระชาชนผู ้ ส นใจลงทะเบี ย นร่ ว ม
กิจกรรมจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐ คน โดย
กิจกรรมจัดขึน้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณ
หน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา โดยมีนายแพทย์สมชาย ดุษฎี
เวทกุ ล รองผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ก ารแพทย์
กาญจนาภิ เ ษก ประธานจั ด งานกล่ า ว

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และประธานใน
พิธีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐมร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัญญาณปล่อยตัว
กลุ่มผู้ปั่นจักรยาน
นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มี

กิจกรรมรณรงค์วันโรคหลอดเลือดสมองโลก
อาทิ การเสวนาให้ความรู้และนิทรรศการให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ให้ค�ำ
ปรึ ก ษาด้ า นโภชนาการเพื่ อ การควบคุ ม
ป้องกัน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Information

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ศาสตราจารย์อาวุโส
สาขาสรีรวิทยา ผู้อ�ำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

บนเส้นทางทีม่ งุ่ สูส่ ถาบันวิจยั
ระดับโลก

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากการรวมกันของสอง
สถาบันวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ คือ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และสถาบั น อณู ชี ว วิ ท ยาและ
พันธุศาสตร์ เป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่บ่ม
เพาะงานวิจัยในระดับแนวหน้าของประเทศ
จ�ำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นงานวิจยั ทางด้านการ
แพทย์เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย
เช่น ธาลัสซีเมีย และไข้เลือดออก ไปจนถึง
ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ คนไทย อาทิ
ยางพารา มันส�ำปะหลัง กุ้ง และเทคโนโลยี
ในการควบคุมประชากรยุง เป็นต้น งานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหาร ยารั ก ษาโรค การ
วินิจฉัยโรค และวัคซีนของสถาบันฯ ยังเป็น
ผลงานที่ มี ผ ลกระทบสู ง และหลายงานมี
มู ล ค่ า สู ง ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ทั้ ง สามารถตอบ     
เป้าหมายการพัฒนาสากลที่เรียกว่า เป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDG) ได้เป็นอย่าง
ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และการส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
คนไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา งานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์พนื้ ฐานของสถาบันฯ มีคณ
ุ ภาพ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล ต่ อ จากนี้
สถาบันฯ จะมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันวิจัยใน
ระดับโลก (world-class research institute) ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนใน ๓ ด้าน
ได้แก่ ๑. การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ระดับโลกทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
ด้ า นนวั ต กรรม ๒.การสร้ า งรายได้ จ าก
นวั ต กรรม และ ๓. การสร้ า งมวลวิ ก ฤต
(critical mass) ของนักวิจยั และความมัน่ คง
ด้านก�ำลังคน
เพื่อการนี้ จ�ำเป็นต้องมีการวางเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ๓ ประการ คือ เป้า
หมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน ซึง่ ต้องมีหลักสูตรทีต่ อบสนอง
ต่อสังคมยุคปัจจุบนั ทีเ่ น้นการสร้างเศรษฐกิจ
บนฐานนวัตกรรม เป็นหลักสูตรทีด่ งึ ดูดคนรุน่
ใหม่ทมี่ แี นวคิดใหม่ ๆ เห็นคุณค่าของงานวิจยั
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และพร้อมจะใช้งานวิจยั เพือ่ สร้างความมัน่ คง
ให้กบั สังคม หลักสูตรทีก่ ล่าวมานีย้ งั ต้องเป็น
หลั ก สู ต รที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก และ
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาวงการ
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) ของประเทศ ปัจจุบันสถาบันฯ มี
หลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว
คื อ พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ โมเลกุ ล และพั น ธุ
วิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ และ
ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ อย่างไรก็ตาม ยังมี
ความท้าทายที่จะต้องพัฒนาเป้าหมายนี้ให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นรออยู่ เช่น การเพิ่มจ�ำนวน
นักศึกษาทีเ่ ก่งและดี รักในอาชีพ วทน. ตลอด
จนการรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ เป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติ (เช่น
การสร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด Ph.D.
double degree) เป็นต้น
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ ด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องด�ำเนิน
การควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งวั ฒ นธรรมการ
ท�ำงานเป็นทีม (team spirit) กล่าวคือ ควร
ส่งเสริมให้นักวิจัยใช้ระบบ mentor–mentee (นักวิจัยอาวุโส–กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่)
หรือ peer-coaching (กลุม่ นักวิจยั รุน่ กลาง–
กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่) อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นการท�ำงานร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ
ทัง้ นักวิจยั อาวุโส นักวิจยั รุน่ กลาง นักวิจยั รุน่
ใหม่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก และนักศึกษา
บัณฑิต ปัจจุบันสถาบันฯ มีจุดแข็งที่ส�ำคัญ
คือ บุคลากรมีวัฒนธรรมท�ำงานร่วมกันเป็น
กลุม่ วิจยั (เช่น ศูนย์วจิ ยั ประสาทวิทยาศาสตร์
และกลุม่ วิจยั ชีววิทยาโมเลกุลของกุง้ เป็นต้น)
โดยมี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ ก ลุ ่ ม เหล่ า นี้             
จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและดึงดูดให้นักวิจัย
รุน่ ใหม่มาร่วมทีม ตลอดจนการพัฒนาไปเป็น
เครือข่ายวิจยั นานาชาติขนาดใหญ่ การระดม
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ทัง้ ในและต่างประเทศ และลดสัดส่วนเงินทุน
วิจยั ทีม่ าจากมหาวิทยาลัยหรือเงินรายได้ ซึง่
มีปัจจัยภายนอกอีกหลายประการที่ยังช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

สร้างโอกาสให้แก่สถาบันฯ อาทิ นโยบายของ
รัฐบาลที่สนับสนุน วทน. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ทีเ่ น้นให้นกั ศึกษา
เรียนเพื่อไปสร้างนวัตกรรม และเป้าหมาย
ของงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและการน�ำ
ผลงานวิจัยไปใช้จริง (innovation และ    
research utilization) ดังเช่นการก�ำหนด
กลุ่มอุตสาหกรรม new S-curve ซึ่งหากจะ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้รับโอกาส
จากปัจจัยภายนอกนี้ จะต้องปรับนโยบายส่ง
เสริมให้กลุม่ วิจยั มีความพร้อมทีจ่ ะเริม่ ท�ำงาน
วิ จั ย ให้ ค รบวงจรทั้ ง งานวิ จั ย พื้ น ฐานและ
ประยุกต์ สร้างกลไกรับฟังโจทย์จากภาค
เอกชนและประชาสังคม สร้างความตระหนัก
รู้และวางรากฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ตลอดจนต้ อ งมี ก ารรั บ นั ก วิ จั ย ใหม่ ที่ มี
ประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมมาเสริม
ความเข้มแข็งต่อจากงานวิจัยพื้นฐานที่มีอยู่
เดิม
อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ยังต้องเผชิญกับ
ภัยคุกคาม โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านการวิจัย ที่ต้องใช้เครื่องมือที่
มีความแม่นย�ำสูงมากขึ้น ราคาแพงขึ้น ขณะ
เดียวกันก็มีกลุ่มวิจัยจ�ำนวนมากทั่ ว โลกที่
แข่งขันกันตอบโจทย์ที่มีความท้าทาย เช่น
กรณีของเทคโนโลยีเซลล์ต้นก�ำเนิด (stem
cell) สถาบันฯ จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็ง
ของฝ่ายนโยบายและแผนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ

ด้าน futurology และ emerging techno
logy เพื่อก�ำหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการ
ส�ำหรับอนาคต ซึ่งรวมถึงการน�ำทักษะของ
สมาชิกจากหลากหลายกลุม่ วิจยั ให้มาท�ำงาน
ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาศูนย์เครือ่ ง
มือรวม (core facility) ให้พร้อมผลิตผลงาน
ทีส่ ร้างโอกาสในการแข่งขัน อาทิ advanced
imaging facility และ transgenic animal
facility เป็นต้น
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ ความ
ยั่งยืนด้านบุคลากรและอัตราก�ำลัง เป็นที่
ทราบดีวา่ บุคลากรเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ
ขององค์การทุกขนาด ไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนหรืออาจารย์ ทุกคนล้วนเป็น
ส่วนส�ำคัญในการสร้างอนาคตของสถาบันฯ
ดังนั้น ผู้บริหารสถาบันฯ จึงมีภารกิจที่ต้อง
ท�ำให้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(career path) ของบุคลากรทุกคนมีความ
ชัดเจน เช่น สายวิชาการควรมีความก้าวหน้า
ไ ป ถึ ง ร ะ ดั บ ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ อ า วุ โ ส
(ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ เดิม) หรือนักวิจัย
๔ ภายในเวลาราว ๑๕ – ๒๐ ปี ส่วนสาย
สนับสนุนก็ควรได้รับการส่งเสริมจนเข้าสู่
ต�ำแหน่งเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษได้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคลากรทุกคนควรได้

รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถาบันฯ อย่าง
ยุติธรรม ให้มีความก้าวหน้าตามภาระงาน
และผลงานตามที่ ไ ด้ ก� ำ หนดใน performance agreement ตลอดจนได้รับรางวัล
หรือการประกาศเกียรติคุณอย่างเหมาะสม
ท้ายที่สุด การจะท�ำให้สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล เป็นสถาบันวิจยั ระดับโลกจะ
ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ หากทุกคนในสถาบันฯ
ไม่ร่วมมือกันอย่างจริงจัง มุ่งไปสู่จุดหมาย

เดี ย วกั น นั่ น คื อ เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า น
วิชาการ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ดีและมี
ความสามารถ มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็น
ฐานเศรษฐกิจของทัง้ สถาบันฯ มหาวิทยาลัย
และประเทศ ซึ่งจะประกันว่า ไม่ว่าผู้บริหาร
ของสถาบันฯ จะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนไป แต่
นโยบายเพือ่ ความเป็นเลิศเหล่านีจ้ ะยังคงอยู่
ในทุกโมเลกุลของสมาชิกทุกคน  MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Special Article
สาธิดา ศรีชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม
ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายและบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
รักษาสิง่ แวดล้อม  เพือ่ สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ  (Eco-University)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์
เก็บสภาพแวดล้อมภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสภาพ
แวดล้อมส�ำหรับการเรียนรู้ เพราะวิทยาศาสตร์กบั ธรรมชาติ
ต้องไปด้วยกัน วิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้น�ำของสังคมต้องไม่
ท�ำลายธรรมชาติจึงไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นไม้เพื่อสร้าง
อาคารใหม่ และหากต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทน หรือท�ำให้
คงสภาพเดิมให้มากที่สุด รวมถึงการไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
เช่น การไม่ทงิ้ สารเคมีทดลองลงในแม่นำ�้ ล�ำคลอง โดยไม่ผา่ น
กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักการวิชาการ ทราบถึงประโยชน์การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�ำมา
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้ร้านค้าใช้ถุง จากธรรมชาติให้มากขึ้น คณะฯ พยายาม
พลาสติกแบบย่อยสลายได้ หรือภาชนะใส่ กระตุน้ ให้เกิดวิธคี ดิ หรือกระบวนการคิดโดย
อาหารทีน่ ำ� มารีไซเคิลได้ โดยจะมีตน้ ทุนเพิม่ ให้คนตระหนักในประเด็นต่าง ๆ เพือ่ เป็นการ
ขึ้นประมาณ ๕ บาท ส่วนถุงพลาสติกจะมี รับผิดชอบต่อสังคม โลกร้อนเรารับรู้ได้โดย
ต้นทุนเพิ่มขึ้น ๕๐ ส.ต.  แต่ผลลัพธ์ที่ได้ส่ง ไม่ต้องวิจัย แต่ต้องให้ความรู้คน พยายาม
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงย่อยสลาย เริ่ม สร้างวัฒนธรรมการใช้ชวี ติ ทีเ่ หมาะสมทีเ่ รา
มา ๒-๓  ปี มาแล้ว แต่ในช่วงนี้เพิ่มความเข้ม คิดว่าถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย การใช้ถุง
ข้นมากขึ้น โดยการกระตุ้นเตือนและสร้าง พลาสติกย่อยสลาย และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร ให้ มิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง

12

Vol. 12 • December 2016

คณะฯ และร้านค้า ในทุกๆ ปี จะมีการพูด
คุย และการประเมินตรวจสอบร้านค้า สาร
บอแรกซ์ เชื้ออีโคไลในอาหาร หากพบว่ามี
การตักเตือนผูป้ ระกอบการ สิง่ เหล่านีท้ กุ คน
ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นระดับคณะฯ หรือ
มหาวิทยาลัย อย่าไปคิดว่าท�ำแล้วไม่ได้อะไร
ยิ่งทุกคนช่วยกันท�ำคนละนิดคนละหน่อย
แน่นอนสิง่ เหล่านีส้ ามารถขับเคลือ่ นไปได้้ MU

Special Article

FB : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สโมสร
นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ถวายเป็น
พระราชกุศล พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์
โดยในภาคเช้าได้รบั เกียรติจาก รศ.นพ.ปรีชา   
สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการเป็นประธานในพิธี
เปิด และภาคบ่ายได้รบั เกียรติจาก รศ.นพ.ธันย์
สุภทั รพันธุ์ รองอธิการบดีฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
และรักษาการแทนคณบดีวทิ ยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธปี ดิ MU

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราช
กุศล พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์

ติดตามดูภาพกิจกรรมได้ที่ FB: สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินพัฒนาการ
ด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย

“เด็ก คือ อนาคตของชาติ” เพราะเด็กใน
วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การจัดการศึกษา
ปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพจึงมีความส�ำคัญอย่างมาก
ต่ อ การพั ฒ นาคนอย่ า งยั่ งยื น ในระยะยาว
เนื่องจากช่วงปฐมวัยนั้นเป็นโอกาสทองที่
สมองของเด็กก�ำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
สมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal Cortex) ซึง่ จะ
พัฒนาอย่างมากในเด็กวัย ๒ – ๖ ปี สมองส่วน
นีจ้ ะเริม่ สร้างเครือข่ายใยประสาทเชือ่ มโยงกับ
สมองอีกหลายบริเวณทางด้านหลังท�ำให้เด็ก
เริม่ มีทกั ษะส�ำคัญทีเ่ รียกว่า การคิดเชิงบริหาร
หรือ Executive Functions (EF)
ทักษะด้าน EF เป็นการท�ำงานระดับสูงของ
สมองทีช่ ว่ ยให้เราก�ำกับตนเองทัง้ ด้านอารมณ์
ความคิด และการกระท�ำ จนเกิดพฤติกรรมที่
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ประกอบด้วยทักษะพื้น
ฐาน ๓ ด้านคือ ความจ�ำขณะท�ำงาน การหยุด
พฤติกรรมทีเ่ คยชิน และการคิดยืดหยุน่ เปลีย่ น
ความคิดได้ ไม่ยดึ ติดกับความคิดเดียว ทักษะ
เหล่านี้เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะท�ำให้เด็กรู้จัก

หยุดคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ รู้จักควบคุม
อารมณ์ และก�ำกับตนเองให้จดจ่อกับงาน รวม
ถึงมีความมานะพยายามท�ำงานที่ยากได้จน
ส�ำเร็จ เมือ่ เจอปัญหารูจ้ กั คิดหาหนทางทีห่ ลาก
หลายในการแก้ปญ
ั หา ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
รูจ้ กั เปลีย่ นวิกฤติเป็นโอกาสได้ เด็กทีม่ ี EF ดี
จะสามารถจัดการกับปัญหาทีซ่ บั ซ้อนได้และ
สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงได้ จึงอาจ
กล่าวได้วา่ ทักษะ EF เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะ
ท�ำให้เด็กมีทกั ษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาเมือ่
เขาโตขึน้ ดังนัน้ ครูทดี่ แู ลเด็กปฐมวัยจึงมีสว่ น
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้าน
การคิดและฝึกฝนเด็กตามแนวทางทีส่ อดคล้อง
กับศักยภาพสมองด้านการคิดของเด็ก
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) จึงได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินพัฒนาการ
ด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย”

งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ให้แก่ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลจ�ำนวนกว่า ๑๕๐ คน เมือ่ วัน
ที่ ๒๖ ตุล าคมที่ผ ่านมา ณ ห้ อ งประชุ ม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล เพือ่ วางแนวทางให้ผทู้ ำ� งานเกีย่ วข้อง
กับเด็กปฐมวัยมีความเข้าใจพัฒนาการด้าน EF
รวมทั้ ง ปั ญ หาพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากความ
บกพร่องของ EF ในเด็กวัยนี้ และสามารถ
ประเมินพัฒนาการด้าน EF ในเด็กวัย ๒ – ๖
ปีได้ ซึง่ จะช่วยให้ครูมแี นวทางในการส่งเสริม
เด็กเล็กให้มกี ารพัฒนาทักษะด้าน EF ทีด่ ตี าม
วัย และน�ำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่
ค�ำนึงถึงศักยภาพสมองของเด็กในด้านการคิด
ทีก่ ำ� กับตนเองไปสูค่ วามส�ำเร็จ อีกทัง้ ยังช่วย
ให้เด็กมีความพร้อมทางการเรียน ลดปัญหา
พฤติกรรมในชัน้ เรียนและปัญหาสังคมต่างๆ ที่
จะตามมา MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ท�ำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงานท�ำบุญเพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนือ่ งใน
วันครบรอบ ๔๕ ปี สถาบันฯ ณ ห้องประชุมประชา
สังคมอุดมพัฒน์ (๑๐๑) สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ถวายรายงาน (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นองค์ประธานถวาย
ผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัด
ไผ่ด�ำ) ต�ำบลทองเอน อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บรุ ี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิ
มงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นผู้แทนถวายรายงานสรุปการด�ำเนิน
งาน “โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่
ด�ำ (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ๒) ต�ำบลทอง
เอน อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี”

พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
(๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
กล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลัง
ร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปี
ที่ ๘๙ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อม
กล่าวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์
เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตภาคกลาง จ�ำนวน ๘๓ แห่ง
ณ ห้อง ๒๑๗ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย (๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
(Sustainable University Network of Thailand) ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “แนวทางสู่ความยั่งยืน
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย” ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีวิทยากร อาทิ
คุณโชค บูลกุล Dr. Mario T. Tabucanon Dr. Ekkachai Mahhaek Dr.Mario T.Tabucanon Assoc.Prof.Dr.Yukiko Yoshida ร่วมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ บรรยายถึงแนวทางในการเดินหน้าของ
การพัฒนาอย่างยังยืนในสถาบันอุดมศึกษาไทย

งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าว
เปิดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ “ปัญญามหิดล คุณภาพคน
คุณภาพงาน” ในหัวข้อ Managing Knowledge
– Creating Quality และมอบรางวัล Team
Good Practice Award ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14

Vol. 12 • December 2016

MUIC รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อพ่อหลวง (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นาย
อังกูร สุน่ กุล นายอ�ำเภอพุทธมณฑล นายธีรพล โชคน�ำชัย ปลัดอาวุโสอ�ำเภอพุทธมณฑลเทศบาลต�ำบล
ศาลายา พร้อมข้าราชการในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพุทธมณฑล จัดกิจกรรม “MUIC รวมพลังแห่งความภักดีเพือ่
พ่อหลวง” ให้ผู้มีจิตอาสาร่วมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสะพานลอยและทางเท้าด้านหน้า
และตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมร่วมกัน
ร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ท�ำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว
พิธีบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธบี ำ� เพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ของการเสด็จสวรรคต โดยมีพธิ ี
ท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล จ�ำนวน ๕๐ รูป ณ บริเวณด้านหน้าส�ำนักงาน
อธิการบดี หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็น
เวลา ๘๙ วินาที และร่วมร้องเพลงสรรสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

ลอยบัวบูชา

(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รอง
อธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน
น้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน
ทราธิราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรม “ลอยบัวบูชา
ส�ำนึกในพระกรุณาของแผ่นดิน” เนื่องในวันลอย
กระทง ณ ลานพระราชบิดา ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เภสัชมหิดลรวมใจบริจาคโลหิต
(๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
“โครงการมหิดลท�ำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน
: ชาวเภสัชมหิดลรวมใจบริจาคโลหิต” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย
สภากาชาดไทยมารับบริจาคโลหิต ซึ่งกิจกรรมใน
ครัง้ นี้ มีผรู้ ว่ มบริจาคโลหิตจ�ำนวน ๘๐ ท่าน และรับ
โลหิตจ�ำนวน ๖๐ ถุง คิดเป็นปริมาณ ๒๕,๔๐๐ ซีซี

(๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ มูลนิธิรากแก้ว กรมการข้าว อ�ำเภอ
พุทธมณฑล และชุมชนสหกรณ์หมู่ ๘ บ้าน
คลองโยง จัดโครงการตามรอยพ่อสืบสาน
ตามวัฒนธรรม “ท�ำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว”
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด

ลงนาม สสมส.- NCHR (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป รี ช า                  
สุ น ทรานั น ท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การ
นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์ ในฐานะ         
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนาม
ในบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนศึกษา และการศึกษาวิจัย ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Norwegian Centre
for Human Rights (NCHR), University of
Oslo ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ออมสินยิมนาสติกลีลา (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
พลังชุมชนคลองมหาสวัสดิ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม
“พลังชุมชนคลองมหาสวัสดิ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม” กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ รวมประมาณ ๑๐๐ คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิด
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้ลงพื้นที่ ณ ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ต�ำบลศาลายา และต�ำบลมหา
สวัสดิ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผศ.ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์ วิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
ม.มหิ ด ล เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด “การแข่ ง ขั น
ออมสิ น ยิ ม นาสติ ก ลี ล าชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ม.มหิดล ศาลายา
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บทบาทของครูแพทย์ เพื่อสร้างแพทย์ที่ดี

ผศ.ดร.พญ.มยุรี
หอมสนิท ภาควิชา
เวชศาสตร์ ป ้ อ งกั น
และสั ง คม คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ครู ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ป ร ะ เ ภ ท ดี เ ด ่ น
เฉพาะทาง สาขา
ความเป็นครู ประจ�ำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กล่ า วถึ ง บทบาทความเป็ น ครู ว่ า ครู คื อ ผู ้
ถ่ายทอดความรู้ เพราะฉะนั้นในเรื่องที่เรา
ถ่ายทอดจะต้องรู้จริง รู้ลึกซึ้ง ในด้านการ
แพทย์นนั้ ความก้าวหน้าทางการแพทย์มกี าร
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องตามกระแส
โลกให้ทนั ครูจงึ ต้องเก่งและรูจ้ ริง ในการสอน
ต้องท�ำความเข้าใจเด็กที่เรียนไม่เก่ง เด็กที่มี
ความรู้ในระดับปานกลาง หรือเด็กอ่อน ครู
ต้องสอนเด็กอ่อนให้ได้ ส�ำหรับเด็กที่เก่งนั้น
ไม่มปี ญ
ั หาเพราะเขาสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัว
เอง แต่เราต้องดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้าน
การเรียนซึ่งไม่ได้เกิดจากปัญหาการเรียนรู้
เท่านั้น แต่ยังอาจเกิดจากปัญหาครอบครัว
ปัญหาการเจ็บป่วย ความเครียดต่างๆ ครูตอ้ ง
ดูแลเพื่อจะให้เขาประสบผลส�ำเร็จทางด้าน
การศึกษา สามารถที่จะแก้ไขปัญหาส่วนตัว
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ยังจะท�ำให้เขา
ช่วยแก้ไขปัญหาคนอื่นเมื่อเขาเติบโตขึ้นได้
ด้วย           
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ระบบการศึ ก ษาไทยใน
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ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เด็กอายุ ๒-๓
ขวบ ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ จริงๆ วิชาความรู้ เนื้อหาต่างๆ ใน
วัยขนาดนี้ไม่มีความจ�ำเป็นต้องให้เรียนมาก
ในวัยเด็กเขาควรจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ควรจะได้ เรี ย นรู ้ สั ม พั น ธภาพ ความรั ก
ระหว่างคนในครอบครัว ระหว่างเพื่อน รู้จัก
หน้ า ที่ เพื่ อ ที่ จ ะให้ เขาเติ บ โตเป็ น คนที่ มี
คุณภาพในสังคมมากกว่าการอัดวิชาความรู้
ตัง้ แต่อายุยงั น้อย เขาก็ไม่ได้เรียนรูท้ กั ษะการ
อยูร่ ว่ มกันในสังคม เหมือนกับคนหัวโตขาลีบ
“ความรู้เยอะ แต่อยู่กับคนอื่นไม่ได้ เอา
ความรู้ไปใช้ไม่เป็น” ควรเสริมทักษะเรื่อง
ครอบครัว เรื่องสังคม หน้าที่ของการอยู่ร่วม
กันในสังคมต้องท�ำอย่างไร ไม่ใช่รแู้ ต่สทิ ธิและ
ความต้องการของตนเอง ต้องนึกถึงผูอ้ นื่ ทีอ่ ยู่
ร่วมกันในสังคมด้วย เมื่อถึงวัยเรียนน่าจะ
สอนให้เขาคิดมากกว่าทีจ่ ะให้เรียนเพือ่ สอบ
พอสอบเสร็จแล้วความรูท้ เี่ รียนมาก็ทงิ้ เพือ่
ทีจ่ ะสอบขัน้ ต่อไป ซึง่ ต้องปรับเปลีย่ นระบบ
การศึกษาด้วยกันทั้งประเทศ
ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารมีสื่อให้เลือก
เรียนเลือกใช้มาก เด็กยุคนีม้ คี วามสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูล แต่จริงๆ แล้วในเรื่องของ
เนื้อหาความรู้ ครูไม่จ�ำเป็นต้องให้เนื้อหา
เยอะ แต่ครูต้องช่วยท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลว่า
อะไรที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้มากกว่า
ต้องมีวิธีการกลั่นกรอง เช่น การค้นหาข้อมูล
ในวิกิพีเดีย หรือสารานุกรมเสรี ข้อมูลส่วน
ใหญ่อาจเข้าไปสืบค้นได้จากแหล่งนี้ แต่จะ
เชื่ อ ถื อ ได้ ห รื อ ไม่ ต ้ อ งรู ้ จั ก กลั่ น กรองและ
วิเคราะห์ ครูต้องน�ำทาง (facilitate) ให้เด็ก
รู้จักค้นหา วิเคราะห์ และน�ำความรู้ไปใช้

ไม่ใช่สอนบรรยายอย่างเดียว ข้อมูลที่น�ำมา
ใช้ต้องมีหลักฐานอ้างอิง ต้องประเมินว่าเชื่อ
ถื อ ได้ ห รื อ ไม่ หรื อ แม้ แ ต่ ข ้ อ มู ล จากสื่ อ
ออนไลน์ตา่ งๆ ต้องสอนนักศึกษาว่าสิง่ ใดเชือ่
ได้ หรือเชื่อไม่ได้ เนื่องจากความเป็นแพทย์
ต้องเอาความรู้ไปใช้  ต้องประยุกต์ใช้ความรู้
การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาของ
คนไข้ หรือปัญหาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาของคนไข้คนเดียว หรือปัญหาของ
ครอบครัว ปัญหาระดับชุมชนของสังคม จะ
เอาวิชาความรู้ที่เรียนมาไปแก้ปัญหาในชีวิต
การท�ำงานประจ�ำวันได้อย่างไร สิ่งนี้คือผลที่
ได้จากการศึกษา ในการท�ำงานกับนักเรียน
แพทย์ ต้องจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ตี่ อบ
โจทย์ในส่วนนี้ให้ได้ ซึ่งเราต้องวางแผนให้
เขาสามารถหาความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นทีถ่ กู
ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ความรู้เมื่อหาได้จะ
เอาความรู้ไปใช้อย่างไร ตรงนี้เป็นหน้าที่
ส�ำคัญของครู
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเกียรติยศที่
ได้มาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่
รางวัลที่ใหญ่มากกว่านั้นคือการเห็นความ
ส�ำเร็จของลูกศิษย์ เด็กเรียนเก่งที่ประสบ
ความส�ำเร็จ เราก็ภูมิใจกับเขา แต่ที่ภูมิใจ
มากกว่า คือ เด็กที่มีปัญหา เด็กแย่ เด็กอ่อน
เด็กที่เหมือนจะเรียนไม่จบ แล้วสามารถแก้
ปัญหาให้เขาได้จนในที่สุดเขาได้เป็นแพทย์ที่
มีความรับผิดชอบ แพทย์ที่ดีของสังคม นี่คือ
ความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจ “ความ
ส�ำเร็จของลูกศิษย์เป็นรางวัลทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดมา
เทียบได้” MU

มุมกฎหมาย

พัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ นิติกร (ผู้ช�ำนาญการ)

“การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารจะกระท�ำได้เพียงไหน”(ตอนจบ)
ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้หารือประเด็นข้อกฎหมายเกีย่ ว
กับการหยุดปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารรวมถึง
การออกค�ำสัง่ ต่างๆ ทืเ่ กีย่ วเนือ่ งเพือ่ ให้ทราบ
แนวทางทีถ่ กู ต้องในการด�ำเนินการต่อไปนัน้
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบหารือดัง
กล่าวว่า
๑) การทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ บุคคลให้
รักษาการแทนอธิการบดี ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ หากเป็นค�ำสัง่ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
จะมีผลกระทบต่อการกระท�ำใด ๆ หรือไม่
ประเด็นนีค้ ณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า
การทีห่ ยุดปฏิบตั หิ น้าทีข่ องอธิการบดีนนั้ มิใช่
การพ้นจากต�ำแหน่ง แต่เป็นกรณีทอี่ ธิการบดี
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงต้องน�ำกรณี
รักษาการแทนอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มาใช้บงั คับคือ ต้องให้รองอธิการบดีทมี่ อี าวุโส
สูงสุดเป็นผูร้ กั ษาการ หากอธิการบดีมไิ ด้มอบ
หมายไว้การทีส่ ภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ บุคคล
อื่ น ที่ มิ ใช่ ร องอธิ ก ารบดี ม ารั ก ษาการแทน
อธิการบดี ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงไม่
สามารถกระท�ำได้
อย่างไรก็ตามกรณีเข้าข่ายตามมาตรา ๑๙
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๙ คือไม่กระทบถึงการใดๆ
ที่ได้ผู้รักษาการแทนอธิการบดีที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัยใดทีไ่ ด้กระท�ำไปในระหว่าง
ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
๒) สภามหาวิทยาลัยมีอำ� นาจออกข้อบังคับ
ว่าด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่
ประเด็นที่ ๒ นีค้ ณะกรรมการกฤษฎีกา เห็น
ว่า ถึงแม้จะมิได้มีกฎหมายก�ำหนดให้สภา
มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นการเฉพาะ
แต่สภามหาวิทยาลัยก็มอี ำ� นาจในการออกข้อ
บั ง คั บ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารกิ จ การของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ ดัง
นัน้ สภามหาวิทยาลัยจึงมีอำ� นาจในการออกข้อ
บังคับดังกล่าวได้
๓) หากสภามหาวิทยาลัยไม่มอี ำ� นาจในการ
ออกข้อบังคับดังกล่าว  ค�ำสัง่ แต่งตัง้ รักษาการ
แทนอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยจะชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่
ประเด็นที่ ๓ นี้เกี่ยวข้องกับการออกข้อ
บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
อธิการบดีในประเด็นที่ ๒ กล่าวคือถึงแม้สภา

มหาวิทยาลัยจะมีอำ� นาจในการออกข้อบังคับ
ดังกล่าว แต่ขอ้ บังคับดังกล่าวจะต้องไม่ขดั กับ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยด้วย แต่
เนื่องจาก ความในข้อ ๗ ของข้อบังคับฯ
ก� ำ หนดให้ ก รณี ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย สั่ ง ให้
อธิการบดีหยุดปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อบังคับนี้ ให้
รองอธิการบดีและผูช้ ว่ ยอธิการบดีหยุดปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วย จึงขัดกับข้อก�ำหนดในพระราช
บัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งก�ำหนดไว้ว่าใน
กรณีทอี่ ธิการบดีไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ แ ละอธิ ก ารบดี มิ ไ ด้ ม อบหมายให้ ร อง
อธิการบดีรักษาการแทน ให้รองอธิการที่
อาวุโสสุดสุดเป็นผูร้ กั ษาการแทน เนือ้ หาของ
ข้อบังคับในข้อ ๗ จึงไม่มผี ลบังคับใช้
๔) การทีส่ ภามหาวิทยาลัยมีมติกำ� หนดเงิน
เดือนให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ในอัตรา
เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล ก�ำหนดให้อัตราเงินเดือนของ
พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามอัตราเงินเดือนแนบท้ายข้อบังคับ ซึง่ บัญชี
อัตราเงินเดือนของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งอธิการบดี
มีอตั ราเริม่ ต้น จ�ำนวน ๑๒๗,๕๐๐๐ บาทต่อ
เดือน และอัตราสูงสุดให้เป็นไปตามที่สภา
มหาวิทยาลัยก�ำหนด แต่ไม่ปรากฏว่ามีการ
ก�ำหนดอัตราเงินเดือนของผู้รักษาการแทน
อธิการบดีไว้แต่อย่างใด สภามหาวิทยาลัยจึง
ไม่อาจใช้อ�ำนาจตามประกาศดังกล่าวเพื่อ
ก� ำ หนดเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ผู ้ รั ก ษาการแทน
อธิการบดีได้ แต่เมือ่ ผูร้ กั ษาการแทนอธิการบดี
ได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิการบดี การก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดัง
กล่าวได้รบั ค่าตอบแทนจากการปฏิบตั หิ น้าที่
จึงเป็นการด�ำเนินการตามหลักการปฏิบตั งิ าน
ทั่วไป ดังนั้นการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนให้ ผู ้ รั ก ษาการแทน
อธิการบดี ตามอัตราทีส่ ภามหาวิทยาลัยเห็น
ว่าเหมาะสมจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย
จากข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะ
กรรมการกฤษฎี ก า สามารถน� ำ มาเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านได้หลายกรณี ดังนี้
๑. ถึงแม้พระราชบัญญัตขิ องมหาวิทยาลัย
จะมิได้ก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าเรื่องดัง
กล่าวจะต้องท�ำเป็นข้อบังคับ เช่น การได้มาซึง่
หัวหน้าส่วนงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัยในฐานะของ
องค์กรผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการ

ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีอำ� นาจในการ
วางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เกีย่ ว
กับกิจการของมหาวิทยาลัยทีม่ ไิ ด้ระบุให้เป็น
หน้าทีข่ องผูใ้ ดโดยเฉพาะ ย่อมมีอำ� นาจในการ
ออกข้อบังคับ เพือ่ ให้การบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้
๒. การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้กำ� หนดเกีย่ วกับการ
หยุดปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารไว้ ดังนัน้ การ
ทีผ่ บู้ ริหารมหาวิทยาลัยขอหยุดปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้
บริหารจึงไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยจะออกข้อบังคับเพือ่ รองรับการ
หยุดปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารไว้ ซึง่ ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยมหิดลยังไม่มขี อ้ บังคับในเรือ่ งนี้
๓. การหยุดปฏิบตั หิ น้าทีม่ ใิ ช่การพ้นจาก
ต�ำแหน่ง จึงไม่เป็นเหตุให้ทมี บริหารต้องพ้น
วาระไปด้วย กรณีจงึ เป็นไปมาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ ทีก่ ำ� หนดให้รองอธิการบดี รองหัวหน้า
ส่วนงาน รองหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน
และรองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลแล้วแต่กรณี  
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็นรักษาการแทน ในกรณี
ทีไ่ ม่ได้มกี ารมอบหมายไว้ให้รองฯ ทีม่ อี าวุโส
สูงสุด (มีอายุสงู สุด) เป็นผูร้ กั ษาการแทน     
๔. การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้รักษา
การแทนนั้น หากมิได้ก�ำหนดให้จ่ายเงินค่า
ตอบแทนแก่ ผู ้ รั ก ษาการแทนไว้ ย่ อ มไม่
สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผรู้ กั ษาการ
แทนได้
๕. ในกรณีทมี่ คี ำ� สัง่ แต่งตัง้ บุคคลให้รกั ษา
การแทนผูบ้ ริหาร ถึงแม้คำ� สัง่ นัน้ เป็นค�ำสัง่ ที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่กระทบถึงผลของ
การด�ำเนินการทีบ่ คุ คลนัน้ ได้ดำ� เนินการไปใน
ระหว่างทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามผลของมาตรา ๑๙
ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่
รองรับกรณีทปี่ รากฏในภายหลังว่า เจ้าหน้าที่
หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจ
พิจารณาทางปกครองใด ขาดคุณสมบัตหิ รือมี
ลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตัง้ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผนู้ นั้ พ้นจากต�ำแหน่ง
ไว้แล้วว่า การพ้นจากต�ำแหน่งเช่นว่านี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Special Scoop
เพชรดา ฐิติยาภรณ์

หอสมุดฯ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ ๖
สร้างทีมจิตอาสาน�ำชมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ผูอ้ ำ� นวยการหอสมุด
และคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์
“MU Guide” รุน่ ที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกใน    
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการส่งเสริมให้นกั ศึกษา
ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยได้เกิดความภาคภูมใิ จและได้
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ต่ อ หน้ า สาธารณชน
สามารถเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยแก่ผมู้ าเยือน ให้มคี วามเด่น
ชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมใน

วันอบรมมีดงั นี้
• เยี่ ย มชมอุ ท ยานธรรมชาติ วิ ท ยาสิ รี
รุกขชาติ บรรยายโดย นายอ�ำพล บุญเปล่ง ผู้
ปฏิบตั งิ านการเกษตร (ช�ำนาญการ)
• เยีย่ มชม หอพระราชประวัตศิ รีสวรินทิรา
ราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราช
บุพการีกติ ติประกาศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายโดยนางสาว
อัญชลี เพลินมาลัย นักวิชาการศึกษา
• กิจกรรม Campus Tour บรรยายโดย
นักศึกษา MU Guide รุน่ ที่ ๑-๕
• เยี่ ย มชม หอพระราชประวั ติ ส มเด็ จ
พระบรมราชชนกและหอเกี ย รติ ย ศแห่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบตั กิ ารเพือ่ การฝึกพูดต่อหน้าสาธารณชน
ณ อาคารศูนย์การเรียนรูม้ หิดล
การจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide”
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้น�ำ
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมน�ำชมมหาวิทยาลัย เพือ่ เผยแพร่
เรือ่ งราวทีม่ คี ณ
ุ ค่าของมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” แล้ว ยังเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอ
สมุ ด และคลั ง ความรู ้ ฯ ด้ า น Effective           
Collaborations เพือ่ สร้างความร่วมมือเครือ
ข่ายกับนักศึกษา และขยายพืน้ ทีแ่ ห่งการเรียน
รูส้ ำ� หรับนักศึกษาอีกด้วย MU
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Special Scoop
สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Show แนะแนว
การศึกษาในเขตจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ในเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมาเป็นช่วงเวลา
ของการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญาตรี
ในระบบมหิดลรับตรง ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นกั เรียนชัน้
มัธยมปลาย (ม.๔ - ม.๖) รวมทั้งอาจารย์
แนะแนวของโรงเรียน และผูป้ กครองได้ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนของคณะ และสาขา
วิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล การรับ
สมัครนักศึกษาในระบบรับตรง (โควตา) รวม
ทั้งโครงการพิเศษต่างๆ ระบบแอดมิชชั่น
กลาง และอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรี

ยมตัวสอบและการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่
ตรงกั บ ความต้ อ งการเรี ย นมากที่ สุ ด
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสื่อสารองค์กร
กองบริ ห ารงานทั่ ว ไป จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรม
“แนะแนวทางสู ่ รั้ ว มหิ ด ล” ขึ้ น ในเขต
จังหวัดทีต่ งั้ วิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุ ม ชั้ น ๕ ส� ำ นั ก งานเทศบาลนคร
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์
เกษตร อมั น ตกุ ล รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่
รั้ ว มหิ ด ล” โดยมี นั ก เรี ย น อาจารย์ แ ละ           
ผูป้ กครอง จากโรงเรียนในกลุม่ จังหวัดทีไ่ ด้รบั
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โควตาวิทยาเขต ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
อุ ทั ย ธานี พิ จิ ต ร ชั ย นาท ก� ำ แพงเพชร
เพชรบูรณ์จำ� นวน ๕๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ กิจกรรมมีการบรรยาย “แนะแนว
ทางสู่รั้วมหิดล” ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลราย
ละเอี ย ดการเปิ ด รั บ สมั ค รในระบบและ
โครงการต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง
คุณสมบัติที่ก�ำหนด โดยอาจารย์ ดร.ปฐม
พงษ์ แสงวิ ไ ล อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ด ล เป็น
วิทยากรหลัก จากนั้น รองคณบดีฝ่ายการ
ศึกษาและนักวิชาการการศึกษาจากคณะ
ต่างๆ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมจัดแสดง
นิทรรศการและสาธิตการเรียนการสอนโดย

โมเดลหุน่ จ�ำลอง  ได้แก่  คณะกายภาพบ�ำบัด
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี (สาขาความผิดปกติของ
การสื่ อ ความหมาย) คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล (หลั ก สู ต รกายอุ ป กรณ์
ศาสตรบัณฑิต) คณะเทคนิคการแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ� ำ นาจเจริ ญ โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขต
นครสวรรค์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.
ระพี บุ ญ เปลื้ อ ง อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็น
วิทยากรหลักบรรยายให้ข้อมูลหลักสูตรการ
ศึกษา  สาขาวิชา  การรับสมัครนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลในระบบรับตรง โครงการ
พิเศษต่างๆ และระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งมี
นักเรียนเข้าร่วมฟังจ�ำนวน  ๕๖๐ คน จากนัน้   
อาจารย์สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย รองหัวหน้า
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และอาจารย์
ณัฐพงษ์ พลหาญ หลักสูตรกายอุปกรณ์
ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล แนะน� ำ รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร  
ความโดดเด่น และโอกาสในการประกอบ
อาชี พ ในสาขาที่ นั ก เรี ย นในกลุ ่ ม จั ง หวั ด
อุบลราชธานี  อ�ำนาจเจริญ  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  
มุ ก ดาหารที่ มี โ ครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์มีความสนใจเป็นพิเศษ  
วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ห้อง
ประชุมสังขละบุร  ี โรงแรมริเวอร์แคว  จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค
ศรขวั ญ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ ท ยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน
กล่าวเปิดกิจกรรม“แนะแนวทางสูร่ วั้ มหิดล”

โดยมีนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครอง จาก
โรงเรี ย นในกลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ โควตา
วิ ท ยาเขต ได้ แ ก่ กาญจนบุ รี นครปฐม
สุพรรณบุรี ราชบุรี  ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
๔๓๐ คน ซึ่ ง ให้ ค วามสนใจนิ ท รรศการ
หลักสูตรของคณะต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ คณะกายภาพบ� ำ บั ด คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (หลั ก สู ต รกายอุ ป กรณศาสตร
บั ณ ฑิ ต ) คณะเทคนิ ค การแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   (สาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)  คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศึกษา
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอ� ำ นาจเจริ ญ  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์  โดยมีคณบดี รองคณบดีฝา่ ยการศึกษา
จากคณะต่างๆ บรรยายให้ข้อมูลและเตรียม
การสาธิตการเรียนการสอน และการบรรยาย
ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครในระบบ
และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
คุณสมบัติที่ก�ำหนดและการประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั

และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งตอบข้อสงสัย
เกีย่ วกับการสมัครในระบบต่างๆ และเงือ่ นไข
คุณสมบัติเฉพาะของคณะ
นอกจากกิจกรรม Road Show  ในเขตที่
ตัง้ ของวิทยาเขตแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดล  ยัง
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
หลักสูตรและรายละเอียดการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ จังหวัด
เชียงใหม่ อาทิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  โรงเรียนดารา
วิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้ความสนใจและมีโอกาสได้ซักถาม
ข้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ด โดยมี ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
วิทยากรบรรยายและตอบทุกข้อค�ำถาม  อาทิ
ก�ำหนดการเปิดรับสมัคร คุณสมบัติ วิธีการ
เตรียมความพร้อม อัตราการแข่งขันในแต่ละ
สาขา การประกอบอาชีพในอนาคต  ทุนการ
ศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นต้น MU
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สมุนไพรน่ารู้

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ
มะตูมซาอุ เป็นพืชทีน่ ำ� เข้ามาประเทศไทย
มานาน ในช่ ว งที่ ค นไทยเริ่ ม ไปท� ำ งาน
ตะวั น ออกกลาง และน� ำ กลั บ เข้ า ปลู ก ใน
ประเทศไทยแถบอิสาน จนคนอิสานรู้จักกัน
ดีใช้เป็นผักแกล้มลาบ ที่เรียกว่ามะตูมซาอุ
เ พ ร า ะ เ อ า ติ ด ก ลั บ ม า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
ซาอุ ดิ อ าระเบี ย และ มี ก ลิ่ น คล้ า ยมะตู ม
ปัจจุบนั มะตูมซาอุมกี ารเรียกชือ่ กันมาหลาก
หลาย เช่น มะตูมแขก สะเดามาเลย์ สะเดา
บาเรน ต่างประเทศรู้จักในชื่อ Brazilian
pepper tree, Florida holly, Christmas
berry หรือ Pepper tree
มะตูมซาอุ เป็นพืชพืน้ เมืองของอเมริกาใต้
อาร์เจนตินา ปารากวัย และ บราซิล คนไทย
เรียกชื่อว่ามะตูม เพราะมีกลิ่นคล้ายมะตูม
หรือเรียกว่าสะเดา เพราะใบคล้ายสะเดา แต่
ในทางพฤกษศาสตร์แล้ว มะตูมซาอุ ไม่ได้
เป็นพืชวงศ์เดียวกับมะตูม หรือสะเดา แต่
อย่างใด ที่จริงแล้วมะตูมซาอุ เป็นพืชวงศ์
เดียวกับมะม่วง (วงศ์ Anacardiaceae) และ
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schinus terebinthifolius Raddi ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่
หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๑๐ เมตร แตก
กิ่งก้านเป็นพุ่ม ใบประกอบแบบขนนกชั้น
เดียว ใบอ่อนมีสีแดง ใบย่อยขอบหยัก ขอบ
เป็นหนามสั้นๆ กว้างยาวประมาณ ๒.๕ x ๕
ซม. ดอกช่อ ยาวประมาณ ๑๕ ซม. ดอกแยก
เพศ อยูต่ า่ งต้น ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวนวล
ออกดอกทั้งปี ผลชนิดมีเนื้อแบบ drupe ผล
อ่อนสีเขียวและเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม
และเปลือกแห้ง ติดเมล็ดคล้ายพริกไทย มีรส
เผ็ดร้อน ชาวอเมริกาใต้ใช้ผลแทนพริกไทย
มะตูมซาอุ มีประโยชน์หรือไม่
ใบมะตูมซาอุ ไม่มรี ายงานเรือ่ งสารอาหาร
แต่จากลักษณะความกรอบ มันของใบ ท�ำให้
การรับประทานใบมะตูมซาอุแบบดิบๆ น่าจะ
มีกากเส้นใยอาหารประเภทไม่ละลายน�้ำใน
ปริมาณสูง ซึง่ เมือ่ รับประทานแล้วมีกากมาก
ท�ำให้ขับถ่ายได้ดี การใช้ยาแบบพื้นบ้านของ
ประเทศทางอเมริกาใต้ ก็มีหลากหลาย เช่น
ชาชงใบใช้รักษาอาการปวดข้อ และสูดดม

24

Vol. 12 • December 2016

รักษาหวัด ลดความดันโลหิต และ อาการ   
ซึมเศร้า ใบต้มน�ำ้ รักษาอาการประจ�ำเดือนไม่
ปกติ ชาชงท�ำจากเปลือกต้น เป็นยาระบาย
ยางเป็นยาระบาย และขับปัสสาวะ ทั้งต้น
หรือ น�ำ้ มันและชัน (oleoresin) ใช้เป็นยาฆ่า
เชื้อส�ำหรับทาแผลภายนอก รักษาแผล ห้าม
เลือด แก้ปวดฟัน มีรายงานวิจยั เกีย่ วกับฤทธิ์
ของส่วนต่างๆของมะตูมซาอุหลายอย่าง เช่น
สารสกัดใบลดอาการปวด และลดความดัน
โลหิต เมือ่ ทดลองในสุนขั และหนู น�ำ้ มันหอม
ระเหยจากใบ และเปลือกต้น มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
โรคและเชื้อราบางชนิด เปลือกต้น สกัดด้วย
แอลกอฮอล์สมานแผลในทางเดินอาหาร สาร
สกั ด จากส่ ว นผลลดความดั น โลหิ ต ได้ เช่ น
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การกินมะตูมซาอุ
แนะน�ำให้ใช้เป็นอาหารเท่านั้น เพราะไม่มี
ประสบการณ์การใช้เป็นยาในประเทศไทย
และงานวิจัยที่กล่าวมาก็เป็นทดลองในสัตว์
ขนาดวิธีใช้ รวมถึงความเป็นพิษยังไม่ชัดเจน
ใบมะตูมซาอุ มีพิษหรือเปล่า
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า มะตูมซาอุ เป็นพืช
วงศ์เดียวกับมะม่วง พืชในวงศ์นี้มีทั้งพืชที่รับ
ประทานได้ ใช้ เ ป็ น ผั ก ได้ แ ก่ ยอด
มะม่วงหิมพานต์ มะม่วง และพืชที่เป็นพิษ
เช่น รักหลวง เนือ่ งจากมีสารทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรด
เช่น urushiol และ cardol เป็นต้น พืชใน
วงศ์นสี้ ว่ นใหญ่พบสารทีเ่ ป็นกรดในน�ำ้ ยางใส
จากใบและล�ำต้น แต่ความเป็นพิษมากน้อย
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารที่
พบ จะเห็นได้วา่ ยางมะม่วง ก็มสี ารกลุม่ นีแ้ ต่
พบความเป็นพิษน้อยมาก เรายังกินมะม่วง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ม ะ ม ่ ว ง ดิ บ ห รื อ กิ น ย อ ด
มะม่วงหิมพานต์ดิบได้ จากรายงานวิจัยและ
บทความของต่างประเทศ ยางของมะตูม     
ซาอุ มีสาร urushiol และ cardol เช่น
เดียวกัน แต่ความเป็นพิษต�่ำ  อย่างไรก็ดียาง
ก็อาจท�ำให้เกิด การแพ้ แบบเป็นผื่นแดง
อักเสบ บวม จากการสัมผัสได้เช่นเดียวกัน
ส่วนดอกและผลอาจท�ำให้ระคายเคืองทาง
เดินหายใจ การกินผลอาจท�ำให้อาเจียน มี
รายงานว่า ในเมล็ดมีสารกลุ่ม triterpene ที่

ท�ำให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร ท้องเสีย
และ อาเจียน เป็นอันตรายกับนก อาจท�ำให้
นกที่กินผลไม้นี้เข้าไปเป็นอัมพาต แต่ข้อมูล
จากบางแหล่งระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่อนก
นอกจากนีก้ ารท�ำลายซากส่วนของพืชเมือ่ ตัด
แต่งกิ่งห้ามใช้วิธีเผา เพราะจะท�ำให้เกิดกลิ่น
ควันที่ระคายเคือง รายงานความเป็นพิษ
เหล่านี้เป็นไม่เคยพบรายงานความเป็นพิษ
ในประเทศไทย เนือ่ งจากเป็นพืชวงศ์เดียวกับ
มะม่วง มีสารอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงตั้งข้อ
สังเกตได้วา่ ถ้าแพ้ยางมะม่วง ก็นา่ จะแพ้ยาง
ของต้นนี้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากคนที่ยัง
ไม่เคยกินมะตูมซาอุ แต่กงั วลว่า ตนเองจะแพ้
หรือไม่ ให้สังเกตุจากการแพ้ยางมะม่วง จาก
การทานมะม่วงดิบ หรือมะม่วงอ่อน ถ้ามี
ความรู้สึกคัน แสบ ริมฝีปาก บางครั้งผิวไหม้
ท�ำให้ขอบริมฝีปากกลายเป็นสีด�ำ  นั่นเป็น
ลักษณะที่แพ้ยางมะม่วง ซึ่งก็ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่กิน ไม่สัมผัส อย่างไรก็ดี ส�ำหรับเคยรับ
ประทานพืชชนิดนีแ้ ล้วแล้วมีอาการแสบปาก
คันคอ ก็คอื อาการแสดงของการระคายเคือง
ที่เกิดจากยางได้เช่นเดียวกัน ส�ำหรับคนที่ไม่
เคยมีอาการดังกล่าว ก็สามารถรับประทาน
ได้ โดยใช้เฉพาะส่วนใบ และยอดอ่อน เท่านัน้
การรับประทานเป็นผักสด ให้ล้างและแช่น�้ำ
จนยางออกมากที่สุด และให้รับประทาน
พอควร ไม่มากเกินไป
สรุปได้วา่ การกินใบมะตูมซาอุแบบสด จะ
ท�ำให้เพิ่มกากใยอาหาร ขับถ่ายได้ดี แต่ควร
ระวังในการสัมผัสยาง โดยล้างผักให้สะอาด
และแช่น�้ำนานๆก่อนน�ำมารับประทาน MU
เอกสารอ้างอิง
1. Campello JP and Marsaioli AJ. Triterpenes of Schinus terebinthifolius. Phytochemistry 1974; 13: 659–60.
2. Lampe KF and McCann MA. AMA Handbook of
Poisonous and Injurious Plants. American Medica, 1985.
3. Global invasive species database. http://www.
iucngisd.org/gisd/species.php?sc=22
4. Brazillian pepper tree. Tropical plant database.
http://www.rain-tree.com/peppertree.htm#.V7VexJiLTZk
5. http://floridata.com/Plants/Anacardiaceae/Schinus%20terebinthifolius/622
6.http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew2480191

Softnews

งานสื่อสารองค์กร

ขอแสดงความยินดีกบั รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจยั แอนติบอดี

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “สัตวแพทย์เกษตรผู้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่วชิ าชีพและสังคม ประจ�ำปี ๒๕๕๙” จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีซงึ่ สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชยั รณรงค์สงคราม มอบให้ในโครงการ สัตวแพทย์
เกษตรรวมใจน้อมเกล้ากระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  ส่วนกลางบางเขน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้)
โรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ซึง่ ได้รบั พระราชทานก�ำเนิดโดย สมเด็จ
พระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ นับ
เป็นจุดเริม่ ต้นของพยาบาลไทยทีเ่ ป็นก�ำลังหลักทีส่ ำ� คัญในระบบสุขภาพ ในช่วงเวลา ๑๒๐ ปีทผี่ า่ น
มาการพยาบาลไทยมีความก้าวไกล ทัง้ ทางด้านวิชาการ การปฏิบตั กิ ารพยาบาล วิจยั สูร่ ะดับสากล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิรริ าชฯ ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าชและมูลนิธคิ ณะพยาบาลศาสตร์ฯ ก�ำหนดจัดการประชุมวิชาการ “๑๒๐ ปี การ
พยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์
พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอการวิเคราะห์ และตีแผ่อย่างละเอียดอ่อน รอบคอบ
เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวง การระดมสมองและหัวใจของพยาบาลรุน่ พี่ เพือ่ น และรุน่ น้อง ค้นหาวิธกี าร RE-ENGINEER และ
พลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน INNOVATION เป็นการพลิกโฉมการพยาบาลไทย ปิดช่องว่างและเปิดพืน้ ทีก่ ารพยาบาลใหม่ เพือ่
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบ พลิกวิกฤติสขุ ภาพพลเมืองไทย ผูส้ นใจดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท  ี่ WWW.NS.MAHIDOL.AC.TH/
รางวัล Thailand Energy Awards 2016 THAINURSE โทร.๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓, ๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕ ถึง ๘๑ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕ E-MAIL:
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ รั บ รางวั ล ๒ PORNPROM.KAE@MAHIDOL.AC.TH ค่าลงทะเบียน ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รางวัล ได้แก่ รางวัล “ดีเด่น” ประเภท มหิดล ๔,๐๕๐ บาท บุคคลทัว่ ไป ๔,๕๐๐ บาท ช�ำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียน
อาคารสร้างสรรค์เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิรริ าช ชือ่ บัญชี “การประชุมวิชาการ ๑๒๐ ปี การ
ั ชี ๐๑๖-๔๔๕๘๐๕-๖ หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขา
: อาคารออกแบบส�ำหรับภูมิอากาศร้อน พยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์” เลขทีบ่ ญ
ชืน้ (Tropical Building) โดยศูนย์การเรียน พรานนก บัญชีเลขที่ ๑๙๖-๐-๒๑๒๙๑-๕
รูม้ หิดล กองกายภาพและสิง่ แวดล้อม โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผูช้ ายทีม่ ี
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รอง โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังหรือผูช้ ายสูงอายุทวั่ ไปและมีอายุ ๔๐ ปีขนึ้ ไป เข้าร่วม “งานวิจยั เพือ่ ประเมิน
อธิการบดีฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา อาการปัสสาวะเล็ดชนิดปัสสาวะเล็ดและปัจจัยเสีย่ ง โดยใช้แบบสอบถามปัสสาวะเล็ดในเพศชาย”
อย่างยัง่ ยืน และรางวัล “ดีเด่น” ประเภท สามารถสมัครได้ตงั้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ณ ตึกอัษฎางค์ ชัน้ ๒ โรงพยาบาลศิรริ าช สนใจติดต่อหรือ
อาคาร-ควบคุม วิทยาลัยนานาชาติ โดย สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คลินกิ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙
รองศาสตราจารย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผูเ้ ข้ารับรางวัลตาม
ล�ำดับ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ รางวัล Thailand Energy Awards 2016 แบ่งการประกวดออก
เป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้าน
พลังงานสร้างสรรค์ และด้านผูส้ ง่ เสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ใน
ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น
๒๖๐ ราย มีผไู้ ด้รบั รางวัล ทัง้ สิน้ ๖๔ รางวัล
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการจัด
อันดับเป็นที่ ๑ ในกลุม่ โรงพยาบาล จาก
ผลการวิจยั THE RESEARCH 2016 THAILAND’S MOST ADMIRED COMPANY
โดยนิตยสาร THE COMPANY เมือ่ เร็วๆ นี้
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์

ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลร่ ว มกั บ สถาบั น
การประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์  
จัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลมืออาชีพ รุน่ ที่ ๓” ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐ ผูส้ นใจสอบถามได้ทงี่ านสือ่ สาร
องค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ
๒๑๙๓ – ๔, ๓๑๐๗
ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร์ - นรี เวชวิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมประชุม
วิชาการนานาชาติ the 3rd Thailand
Ian Donald Advanced Course
of Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ –
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน
๑๒,๐๐๐ บาท ลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท โทร.
๐-๒๔๑๙-๔๖๕๓-๔ Email: thailand.iandonald@gmail.com
www.sirirajconference.com
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ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาด
สุวรรณบุบผา เลขานุการและกรรมการศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสน
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนดพิธพี ระราชทานน�ำ้ หลวงอาบศพเมือ่ วัน
ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และพิธสี วดพระอภิธรรมเมือ่ วันที่ ๗ – ๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๙ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม (ยังไม่มกี ำ� หนดการฌาปนกิจ เนือ่ งจากเก็บร่าง
ไว้ ๑๐๐ วัน) ขอดวงวิญญาณของท่านอาจารย์สสู่ ขุ คติในสัมปรายภพด้วยเทอญ
University College London Summer School / 2017 Entry ส�ำหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชนั้ ปีที่ ๒ ขึน้ ไป ทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในภาคการศึกษาฤดูรอ้ น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่ง
เป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วงที่ ๑: ๓ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ช่วงที่ ๒: ๒๔ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผูส้ มัครสามารถเลือกสมัครช่วงใดช่วงหนึง่ หรือจะสมัครทัง้ สองช่วงก็ได้
คุณสมบัตผิ สู้ มัครเข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปีที่ ๒ ขึน้ ไป
๒. มีเกรดเฉลีย่ สะสมไม่ตำ�่ กว่า ๓.๓๐
๓. มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 or TOEFL (Internet-based) 100 (ยกเว้นในสาขา Climate
and Energy; Anatomy and Developmental Biology; and Evolution and Sexual Selection
ใช้คะแนน IELTS 6.5/TOEFL 92 และสาขา English Language Skills for Academic Purposes
ใช้คะแนน IELTS 6.0/TOEFL 79)
ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดด้วยตนเอง ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่
เติมและสมัครโดยตรงได้ตงั้ แต่บดั นี้ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ www.ucl.ac.th/summerschool
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด (สอ.มม.) เปิดช่องทางใหม่สำ� หรับสมาชิก สอ.มม. ที่
ต้องการหางานเสริมท�ำ/ต้องการคนมาช่วยงาน/ต้องการซือ้ -ขายของผ่านระบบออนไลน์ ทาง http://
www.si.mahidol.ac.th/musaving/member/
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมองทีม่ อี ายุตงั้ แต่ ๑๘ ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป เข้าร่วมโครงการวิจยั “ผล
การฝึกโดยใช้หนุ่ ยนต์และกิจกรรมบ�ำบัดกับกิจกรรมบ�ำบัดเพียงอย่างเดียวต่อ
การฟืน้ ตัวของแขนและมือในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึง่ เฉียบพลัน”
โดยผูเ้ ข้าร่วมต้องเป็นโรคหลอดเลือดในสมองทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ๓ เดือน และ
สามารถนัง่ หรือนัง่ พิงได้ตงั้ แต่ ๓๐ นาทีขนึ้ ไป ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะได้รบั การ
แบ่งกลุม่ โดยการสุม่ เป็นกลุม่ “การรักษาโดยใช้หนุ่ ยนต์ ร่วมกับการใช้กจิ กรรม
บ�ำบัดเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพแขน” และ “กลุม่ การใช้กจิ กรรมบ�ำบัดเพียงอย่าง
เดียวเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพแขน” ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ สอบถามเพิม่ เติมและ
สมัครได้ที่ นพ.คณินณ์ เศรษฐไพศาล ตึกศรีสงั วาลย์ ชัน้ ๑ รพ.ศิรริ าช โทร.
๐๘-๙๔๓๖-๓๒๔๑, ๐๙-๐๙๙๐-๕๔๑๔
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคหนังสือส�ำหรับเด็ก สมุดภาพ
นิทาน สือ่ การเรียนการสอน วรรณกรรมเยาวชน แบบเรียน การ์ตนู ฯลฯ
เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียน ห้องสมุด หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็กทีข่ าดแคลนทัว่
ประเทศ ท่านทีส่ นใจสามารถน�ำมามอบให้ดว้ ยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ได้ที่ ศูนย์รบั บริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชัน้ หนึง่ ตึกฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร.๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗
(คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation www.
facebook.com/StangDonation
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Activities Agenda
วราภรณ์ น่วมอ่อน

๔ มกราคม ๒๕๖๐

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจ
ในการท�ำวิจัย” ณ ห้อง ๘๑๖ ชั้น ๘ อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำรองที่นั่ง โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๔๓๒,
๐-๒๒๐๑-๑๔๓๖  

๔ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการ ไหล่ ไม่ห่อ คอไม่ยื่น ส�ำหรับผู้ที่มี
ปัญหาปวดคอ ไหล่ จากการท�ำงาน

ณ ห้องออกก�ำลังกายชัน้ ๒ ศูนย์กายภาพบ�ำบัด
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐

๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการ “๑๒๐ ปี การพยาบาล
ไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม”

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการ
วิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ หรือ
๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕ ถึง ๘๑ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๖๐ The 14th Siriraj Annual Update in Dermatology เรื่อง “Tips for
healthy & Beautiful Skin”

ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ชัน้ ๑๕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการ
ศึกษา ส�ำนักงานภาควิชาตจวิทยา อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๙ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๔๓๓๗, ๐๖-๓๘๖๕-๑๑๙๑

๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัด
ความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft
Office 2013: MOS-Excel 2013 ตาม
มาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office
Specialist) Certificate

๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่า
ไม้ประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ “การ
บริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและ
ความส�ำคัญเพื่อโลกอนาคต” (Forest
Ecosystem Services: Importance
and Role for Future Earth)

ณ ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารส�ำนัก
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๙-๒๒๕๖- เติม โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐
๑๕๗๐, ๐๘-๗๕๕๓-๖๐๘๒
๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
การอบรมชุด “จริยธรรมการท�ำวิจัย”
๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ณ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสมิธ ชั้น ๕
โครงการอบรมด้านงานวิจัยทางการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนไทย ชุดที่ ๔ “แนวทางในการเขียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานวิจัยตีพิมพ์ ในระดับคุณภาพและวิธี
โทร. ๐๘-๐๒๘๘-๘๘๕๙
ลงทะเบียนงานวิจัยคลินิก”
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๖-๓๘๙๕-๖๙๕๔, ๐๘-๔๓๖๐-๑๑๕๔ โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน

๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

ชุดการอบรม “การแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแย้งทางสังคมจากด้านใน” (Social Conflict Transformation from
Within) โมดูล #๒ –การแปลงเปลี่ยน
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ติอต่อสอบถามที่ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒
ต่อ ๒๘

๑๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การพยาบาล
จักษุวิทยา” ณ ห้องประชุม ๗๐๐๘          

ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙๘๕๘๘, ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘

ส�ำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๑
ประจ�ำปี ๒๕๖๐

ณ ห้อง ๑๐๑ ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๐

๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ
ประจ�ำปี ๒๐๑๗

ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕-๓๐ ต่อ ๑๖๑

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com  ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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