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Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ก้ า วอย่ า งมั่ น คงสู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั่ ง ยื น
(Sustainable University) พร้อม ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาชัน้ น�ำ เพือ่
ร่วมกันพัฒนาและสร้างกรอบการด�ำเนินงานตั้งแต่ระดับหน่วยงาน
คณะวิชา และสถาบัน เพือ่ ยกระดับคุณภาพและสร้างความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นต้น
แบบของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแก่ภาคส่วนอืน่ ๆ ของสังคมด้วยเช่นกัน
มหิดลสารฉบับนี้ ยังคงเต็มไปด้วยสาระความรูม้ ากมาย อาทิ ไทย
ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ประเทศเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน
น้อยทีส่ ดุ ในโลก, โซเดียมอยูใ่ นอาหารประเภทใดบ้าง และมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ ตอน ๒ รวมถึงบทความเพือ่ สุขภาพและสมุนไพรน่ารูใ้ ห้ทา่ น
ได้ตดิ ตามในฉบับนีเ้ ช่นเคย
มหิดลสารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผูอ้ า่ น รวมถึงค�ำถามทีอ่ ยาก
ให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@

gmail.com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณีย์
ที่: งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี
๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ มหิดลสาร
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อ.นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนนักวิจัยแกนน�ำ สวทช.ประจ�ำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ
อาจารย์นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ สถาน
ส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับทุน
นักวิจยั แกนน�ำ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จัดโดย ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จากผลงานโครงการวิจัย เรื่อง
“การวิจยั แบบบูรณาการ เพือ่ ค้นหาชุดของ
สารบ่งชีท้ างชีวภาพชนิดใหม่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ าร
ประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย การ
พยากรณ์ความรุนแรงของโรค และการ
รั ก ษ า ผู ้ ป ่ ว ย ไข ้ เ ลื อ ด อ อ ก อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ” ซึง่ อาจารย์นายแพทย์ปรีดา
มาลาสิทธิ์ น�ำทีมวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยจาก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. โดยทุนมีระยะเวลา ๕ ปี

เป็นเงิน ๒๐ ล้านบาท โดย ดร.ทวีศักดิ์ กอ
อนันตกูล ผู้อ�ำนวยการ สวทช. เป็นประธาน
มอบรางวัล ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
อาจารย์นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ เป็น
นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ และเชีย่ วชาญเรือ่ งโรค
ไข้เลือดออก โดยได้ทำ� การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
โรคไข้เลือดออกทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสเด็งกีม่ าเป็น
เวลากว่า ๓๐ ปี ภายใต้โครงการนี้ คณะผูว้ จิ ยั
จะสร้างองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญในการเข้าใจกลไก
การติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ และการเกิดไข้เลือดออก

ทีม่ คี วามรุนแรงแตกต่างกัน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาชุดตรวจทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการวินจิ ฉัย
โรค และท�ำนายความรุนแรงของโรค โดยขณะ
นี้ยังไม่พบว่ามีชุดตรวจวินิจฉัยใดที่สามารถ
ท�ำนายความรุนแรงของโรคได้ โครงการวิจยั นี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ แพทย์ และบุคลากรทาง
สาธารณสุข เพิม่ ความตระหนักในวงการการ
แพทย์ในโรคไข้เลือดออกช่วยเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ไข้เลือดออก ซึ่งจะส่งผลลดค่าใช้จ่ายทาง
สาธารณสุขของประเทศต่อไป MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ญาดา ก่อวงษ์

นักวิจัยมหิดล คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติจาก สกว.
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ พล.อ.อ.
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีเปิด “การประชุมนักวิจัยรุ่น
ใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๕”
ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติ
ปาฐกถา เรื่ อ ง “การขั บ เคลื่ อ นอนาคต
ประเทศไทยด้วยงานวิจัย” จากนั้น มอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย
รุ่นกลาง รวมทั้งนักวิจัยที่รับทุนองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา หรือวุฒิเมธี
วิจัย สกว. โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัย
มหิดลได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
ศ.ดร.ดั น แคน ริ ช าร์ ด สมิ ท สถาบั น
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลวุฒิเมธีวิจัย สกว. ดีเด่น ๒๐๑๕
TRF-Thomson Reuters-OHEC-Research
Excellence Awards จากผลงานวิจัยเรื่อง
“ไวรัสที่ติดต่อโดยยุง: การศึกษากลไกพื้น
ฐานเพื่อการพัฒนาวิธีการรักษา”
รศ.ดร.เทวั ญ จั น ทร์ วิ ไ ลศรี คณะ
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วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ รั บ
รางวั ล นั ก วิ จั ย รุ ่ น กลางดี เ ด่ น ๒๐๑๕
TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards
จากผลงานวิจยั เรือ่ ง “ตัวบ่งชีช้ วี ภาพของโรค
มะเร็งโพรงจมูกร่วมหอคอย”
ผศ.ดร.ยสวันต์ ตินิกุล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้
รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่ ดี เ ด่ น ๒๐๑๕
TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards
จากผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การควบคุ ม โดย

ฮอร์โมนประสาทต่อการพัฒนาของระบบ
สืบพันธุ์ของกุ้งเศรษฐกิจของประเทศไทย”
ทัง้ นี้ รางวัลเชิดชูเกียรติดงั กล่าว พิจารณา
จากผลงานวิ จั ย อยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี เ ยี่ ย ม ทั้ ง
คุณภาพของผลงานวิจัย และผลกระทบต่อ
วงวิชาการและสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย
มีก�ำลังใจในการพัฒนางานวิจัย และเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุนในการพัฒนา
งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป MU

Harmony in Diversity
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

พิธีลงนาม ๖ สถาบัน การศึกษาสาธารณสุข

เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดี ผูบ้ ริหาร
และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุข ๖ สถาบัน เพือ่ ให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง และบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต
เศาณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา MU
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ม.มหิดล จัดพิธลี งนามความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน ร่วมกับ

๑๕ มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ ร่วมขับเคลือ่ นกิจกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

เมือ่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ยั่ ง ยื น
(Sustainable University Network of
Thailand: Sun Thailand) โดยมี ศ.คลินกิ
นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วยอธิการบดีอกี ๑๕ สถาบัน
อุดมศึกษาชัน้ น�ำของประเทศ ประกอบด้วย
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบั ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู ่ บ ้ า นจอมบึ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนาม
ความร่วมมือดังกล่าว ณ บริเวณอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
มหิดล มีนโยบายขยายกรอบความคิดเรื่อง
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University)
และได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม โดยมี
Vol. 01 • January 2016

มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการประชุม เมือ่
เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ น
มา ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นตรงกันว่าควร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษาต่างๆ สู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
ยั่งยืน (Sustainable University)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างสรรค์กรอบแนวทางการ
ด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
บริบทของสถาบันการศึกษาไทย สร้างภาคี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนภายในประเทศ
และขยายผลสู่ระบบการศึกษาไทยในทุก
ระดั บ และสร้ า งความเป็ น เอกภาพของ
มหาวิทยาลัยไทย เพือ่ เชือ่ มโยงกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยัง่ ยืนในระดับภูมภิ าคและระดับ
โลก โดยมีสถาบันอุดมศึกษา รวม ๑๖ แห่งมา
ร่วมลงนามในวันนี้ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงได้
ก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
จะร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับสถาบัน
คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่าทุกแห่ง รวมทัง้
นิสิตนักศึกษาของทุกสถาบัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการพัฒนา มีความร่วม
มือในการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร มีการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงาน ขยายเครือข่าย
รวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ ทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนซึง่ กัน
และกัน ความร่วมมือในครัง้ นีจ้ ะเป็นพลังขับ
เคลื่ อ นและยกระดั บ ภาคการศึ ก ษาของ
ประเทศให้เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

แก่ภาคส่วนอืน่ ๆของสังคม และประเทศต่อไป
ด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด
เผยว่า การปรับกระบวนทัศน์ความคิดในการ
บริหารจัดการองค์กรสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มี
เป้าหมายหลักของการพัฒนาอย่า งยั่ งยืน
(Sustainable Development) ทีม่ งุ่ สร้างให้
เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบพื้นฐานในมิติ
ส� ำ คั ญ ๓ มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ เชิ ง เศรษฐกิ จ
(Economic) มิตเิ ชิงสิง่ แวดล้อม (Ecology)
และมิตเิ ชิงสังคม (Social) โดยคาดหวังผลลัพธ์
ของการก่อให้เกิดความเท่าเทียม (Equity)
ความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร (Efficient) และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ (Quality of
Life) การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในยุคปัจจุบนั ไม่
ได้มองเพียงแค่การสร้างให้เกิดดุลยภาพของ
องค์ประกอบหลัก ๓ มิตใิ นลักษณะทีเ่ ป็นเพียง
นามธรรม แต่ควรมุง่ เน้น ๑๗ เป้าหมายส�ำคัญ
ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จากทีป่ ระชุมร่วม
สหประชาชาติมาร่วมพิจารณา ซึ่งประเด็น
ส�ำคัญคือ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็นส่วน
หนึง่ ของการขับเคลือ่ นสังคมสูก่ ารพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนทีเ่ ป็นรูปธรรม มีการยกตัวอย่างประเด็น
ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถหยิบยกมาเป็น
ประเด็นเพื่อขับเคลื่อนสังคมระดับประเทศ

เรื่องจากปก
ศรัณย์ จุลวงษ์

เชื่อมโยงสู่สังคมระดับโลกที่น่าสนใจ ได้แก่
ประเด็ น เรื่ อ งการยกระดั บ การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพและการศึกษาตลอดชีวิต ประเด็น
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ และ
ประเด็นเรือ่ งของสุขภาพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม พันธกิจหลักของสถาบันการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีป่ ระกอบด้วย มิติ
ของการศึกษา การวิจยั และบริการวิชาการ
การสร้างมหาวิทยาลัยให้ยงั่ ยืน ไม่ได้เป็นแค่
เรื่องของทางกายภาพ หรือการสร้างให้เกิด
เป็นเพียงแค่มหาวิทยาลัยสีเขียวทีม่ งุ่ เน้นตอบ
โจทย์ในมิตเิ ชิงสิง่ แวดล้อมเพียงเท่านัน้ หากแต่
การสร้างให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์การ
เรียนการสอนที่สอดรับกับสถานการณ์การ
เปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น มุง่ เน้นให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะขึน้ จากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับฐานคิดของ

โจทย์วจิ ยั ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดกระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การ
ให้ความส�ำคัญกับการน�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้จากงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับ
ชุมชนสังคม การเปลีย่ นแปลงแนวคิดของการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ
ผลักดันให้เกิดความตระหนักต่อสภาพการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ จากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ และการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ เป็นต้น MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

7

8 Editor’s Note
บก. แถลง

Vol. 01 • January 2016

Information
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ

“ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย”

คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด ประชุ ม วิ ช าการ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ครั้งที่ ๑๐ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๙ หัวข้อ
“ประชาคมอาเซี ย น: โอกาสและความ
ท้ า ทาย” (The ASEAN Community:
Opportunities and Challenges” ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อไทยก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ นี้ ยุทธศาสตร์และมาตรการการ
เตรียมความพร้อมนัน้ อาจจะไม่เพียงพอ และ
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่รองรับ
กับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจ และ
สังคมของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็น
ผลมาจากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
และการบู ร ณาการในเชิ ง โครงสร้ า งและ
นโยบายในภาคส่ ว นต่ า งๆ ดั ง นั้ น การ

พัฒนากรอบความคิดความเข้าใจเชิงวิชาการ
และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรใน
ทุกภาคส่วน รวมไปถึงประชาชนในระยะต่อ
ไป เมื่อประเทศสมาชิกต่างๆ ก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนจึงมีความจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นประชาคมและ
การบูรณาการทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และ
โอกาสหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นสิ่งที่รัฐและภาคส่วนต่างๆ ยังคงต้องให้
ความส�ำคัญและน�ำมาพัฒนาเสนอแนะใน
การปรับตัวต่อไป
คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กำ� หนดจัดประชุม
วิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๕๙ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : โอกาส
และความท้ า ทาย” (The ASEAN
Community: Opportunities and
Challenges) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีการ
อภิปราย เรือ่ ง “ประชาคมอาเซียน: โอกาส
และความท้ า ทาย การเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สังคม และการศึกษา” โดย ดร.ณรงค์ชัย
อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.จุลชีพ
ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
โดยลงทะเบี ย นออนไลน์ ไ ด้ ที่ www.
sh.mahidol.ac.th ค่าลงทะเบียนท่านละ
๑,๐๐๐ บาท โอนเงิ น ผ่ า นธนาคารไทย
พาณิชย์บัญชีออมทรัพย์สาขามหาวิทยาลัย
มหิดล ชื่อบัญชี “โครงการจัดอบรมและ
สัมมนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
เลขที่ ๓๓๓-๒-๒๘๔๖๖๑ แฟกซ์ส�ำเนาการ
โอนเงินมาทีโ่ ทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๑๘๒ ตรวจ
สอบการลงทะเบียนได้ที่ โทร. ๐-๒๘๐๐๒๘๔๐-๗๐ ต่อ ๑๐๐๕, ๑๐๐๗ MU

ม.มหิดลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล

ประจ�ำปี ๒๕๕๙

งาน “มหิดล – วันแม่” ประจ�ำปี
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวน
เสนอชื่อแม่ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติและยกย่องเทิดทูนในงาน
ได้แก่ “แม่ ๑๐๐ ปี” โดยคัดเลือกจากแม่
ที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี ที่ยังมีสุขภาพดี
เสนอชื่อพร้อมหลักฐาน หรือประจักษ์
พยานทีจ่ ะยืนยันว่าเป็นผูม้ อี ายุเกิน ๑๐๐
ปี พร้ อ มประวั ติ และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สุขภาพโดยย่อ “แม่สู้ชีวิต” ๒ ประเภท
ได้แก่ แม่ของลูกที่มีความปกติ และแม่
ของลูกพิการ เสนอชือ่ โดยเขียนหรือพิมพ์
เล่าเรื่อง “แม่สู้ชีวิต” ที่ก�ำลังเผชิญกับ
ความทุกข์ยากตามความเป็นจริง ความ
ยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ ขนาด A4

– วันแม่”

โดยทั้งกิจกรรม “แม่ ๑๐๐ ปี” และ
“แม่สู้ชีวิต” เสนอชื่อได้ที่ งานสื่อสาร
องค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร.
๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ ภายในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังเปิดรับ
เสนอชื่อ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่ง
จัดขึน้ ตามแนวคิด “สิง่ แวดล้อมดีเริม่ ต้น
ที่ แ ม่ ” โดยเสนอชื่ อ ได้ ที่ หน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐ - ๒๔๔๑ - ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๒๒
ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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รศ.ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรกั ษ์ปรีดา

อาจารย์รนุ่ ใหม่ ม.มหิดล กาญจนบุรี
ก้าวสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ และสร้างผลงาน
จนได้รบั รางวัลในระดับนานาชาติ

รศ.ดร.นสพ.ปณั ฐ อนุรักษ์ปรีด า อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
อาจารย์ท่านแรกที่ได้รับต�ำแหน่ง รองศาสตราจารย์ของวิทยาเขต
กาญจนบุรแี ละเป็นบุคลากรรุน่ ใหม่ทสี่ ามารถพัฒนาศักยภาพ ก้าวสู่
ต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการและสร้ า งผลงานจนได้ รั บ รางวั ล ในระดั บ
นานาชาติในเวลาอันรวดเร็ว และ รศ.ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
ได้ให้สมั ภาษณ์ถงึ ผลงานความส�ำเร็จในครัง้ นีว้ า่ “เพียงแต่เราปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีภาระงาน
ต่างๆ ให้ครบ ได้แก่ งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน
กิจกรรมนักศึกษา งานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร และ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
รางวัลส่วนใหญ่ที่ผมได้มานั้นจะมาจากงานวิจัยที่ท�ำอยู่อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีผลงานรางวัลที่ได้รับ ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙
จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัล SAADC2015 Young Scientist Award
พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัล SAADC2015 The Best Scientific
		
Presentation Paper Award
พ.ศ. ๒๕๕๗ รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young
		
Researcher Award สาขา Life Sciences & 		
		
Agricultural Sciences
พ.ศ. ๒๕๕๗ บุคคลดีเด่นประจ�ำปีพ.ศ.๒๕๕๗ 			
		
ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศนียบัตร Top 25 most downloaded
		
article awards (ScienceDirect) 			
		
สาขา immunology and microbiology 		
		
วารสาร Acta Tropica ประจ�ำเดือน			
		
เมษายน-มิถุนายน
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พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศนียบัตร Top 25 most downloaded
		
article awards (ScienceDirect) 			
		
สาขา immunology and microbiology 		
		
วารสาร Experimental Parasitology 		
		
ประจ�ำเดือนตุลาคม-ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ Top Reviewer ของวารสารทางวิชาการ		
		
ระดับนานาชาติ Experimental Parasitology
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศนียบัตร Top 25 most downloaded
		
article awards (ScienceDirect) 			
		
สาขา immunology and microbiology		
		
วารสาร Acta Tropica ประจ�ำเดือน			
		
ตุลาคม-ธันวาคม
และรางวัล SAADC2015 The Best Scientific Presentation
Paper Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากที่สุดจากการประชุม
วิชาการนานาชาติ SAADC 2015 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการเข้าร่วมการประชุม
ประมาณ ๔๐๐ คน จาก ๔๑ ประเทศ และอีกรางวัลที่ภาคภูมิใจ
ที่สุดเช่นกัน คือ รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award สาขา Life Sciences & Agricultural Sciences ซึง่ เป็นรางวัลทีไ่ ด้จากงานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาชุดทดสอบ
ส�ำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ที่เกิดจากการติด
เชือ้ F. gigantica ซึง่ ชุดทดสอบนีม้ ปี ระสิทธิภาพและความไวสูง รวม
ทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
การจะเป็นนักวิจัยมืออาชีพนั้นต้องเริ่มจากความตั้งใจจริงที่จะ
ทุ่มเท เสียสละ และอดทนในการท�ำวิจัย นักวิจัยที่ปรึกษาและทีม
งานผู้ร่วมวิจัยที่เข้มแข็งเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในการท�ำวิจัย รวมถึงผู้
ให้การสนับสนุนต่างๆ ในการท�ำวิจยั ซึง่ จะท�ำให้งานวิจยั ได้ output/
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เผยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
ม.มหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ
บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล เปิดเผยว่า สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดลได้ประกาศเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มี
ความสามารถในเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และ
อุ ทิ ศ ตนในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ เข้ า รั บ รางวั ล
อาจารย์ ตั ว อย่ า งของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๓ ท่าน โดยจะเข้า
รับรางวัลในงาน “๔๗ ปี วันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล” ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล
ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของโรคค่าใช้
จ่ ายสู ง (โรคมะเร็ ง เด็ ก ) เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้
ประโยชน์จากการรักษาที่ได้มาตรฐานเท่า
เที ย มกั น ทั้ ง ประเทศ ตลอดจนผลั ก ดั น
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านการดูแลผู้
ป่วยระยะสุดท้าย และได้ริเริ่มร่วมมือกับ
คณาจารย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดตั้ง “ศูนย์กุมารบริรักษ์” เพื่อดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน
และบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้
ริ เริ่ ม และผลั ก ดั น โครงการศิ ริ ร าชสั ป ปาย
สถาน เพื่องานบริรักษ์ เป็นสถานบริบาลกึ่ง
บ้าน ส�ำหรับผู้ป่ว ยระยะท้ายภายใต้การ
บริหารจัดการของโรงพยาบาลศิริราช
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร ภาค
วิชาศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ศาสตราจารย์ อ าวุ โ ส สาขาวิ ช า
ศัลยศาสตร์ช่องปาก มีความเชี่ยวชาญด้าน
ศัลยกรรมช่องปากและการผ่าตัดฟันคุด ผล
งานดีเด่นด้านการสอน มีตำ� ราทีใ่ ช้ในการเรียน
การสอนส�ำหรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ใน
ประเทศไทยมากที่สุด ผลงานดีเด่นด้านการ
วิจยั มี citation จากงานวิจยั ทีล่ งตีพมิ พ์ทาง
คลินกิ มากมายจนได้รบั ต�ำแหน่งศาสตราจารย์
เงินเดือนขัน้ สูง หรือศาสตราจารย์อาวุโส เป็น
อาจารย์ผู้มีความโอบอ้อมอารี มีความเป็น

outcome ที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ
ซึ่งต้องแบ่งเวลาในแต่ละวันคือ ๘-๘-๘ ชั่วโมง คือ ๘
ชัว่ โมงท�ำงาน, ๘ ชัว่ โมงนอนหลับสนิท และ ๘ ชัว่ โมง
อื่นๆ (รับประทานอาหาร ออกก�ำลังกาย งานอดิเรก
และทบทวนงานที่ท�ำในแต่ละวัน เป็นต้น และ ๓ ค�ำ
ทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนประสบความส�ำเร็จ นัน่ คือ ทุม่ เท เสีย
สละและอดทนในการท�ำงานนั่นเอง
และขอฝากข้อความถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกๆ ว่า “ความส�ำเร็จครัง้ หนึง่ ของชีวติ เรานัน้ จะเกิด
ขึน้ มิได้เลยหากเราขาดเพือ่ นร่วมงานทีด่ แี ละเข้าใจกัน
ตลอดเวลา เปรียบเสมือนนกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน
ยากที่จะขึ้นที่สูง ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนรักกัน
สามัคคีกัน ร่วมใจกันท�ำประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติอย่างเต็มก�ำลังให้สมกับทีค่ รัง้ หนึง่ เราเคย
เป็นศิษย์มหาวิทยาลัยมหิดล”
จากการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ของรศ.ดร.นสพ.ปณัฐ
อนุรักษ์ปรีดา ดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรางวัลที่
ได้รบั และคงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้
กับหลายๆ ท่านที่ก�ำลังสร้างสรรค์ผลงานได้ต่อไป MU

กันเอง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มุ่ง
ท�ำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
เป็ น ตั ว อย่ า งที่ น ่ า ยกย่ อ งแก่ ค ณาจารย์
นักศึกษา และวงการทันตแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัตน์ ตูจ้ นิ ดา ภาค
วิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเป็ น
นั ก เคมี ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สามารถแยกสารที่ออกฤทธิ์
ทางชีวภาพได้บริสทุ ธิแ์ ละศึกษาหาโครงสร้าง
ทางเคมีได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ ตลอดจน
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เทคนิคทา
งสเปโทรสโคปีในการพิสูจน์โครงสร้างของ
สารเคมี สามารถน�ำไปต่อยอดวิจัยในสาขา
อื่นต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถท�ำวิจัยต่อย
อดจนสามารถผลิ ต สารให้ ค วามหวาน
stevioside และ rebaudioside A เพื่อใช้
แทนน�้ำตาลส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้
ต้องการควบคุมน�้ำหนัก เนื่องจากเป็นสารที่
ไม่มีแคลอรี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อ
กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตในระดับ pilot
scale MU

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8343%
3A2015-11-23-09-18-01&catid=24%3Aresearch-community&Itemid=219
http://rescom.trf.or.th/display/keydefaultp.aspx?id_colum=197
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Excellence
12 Teaching&Learning
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ

นศ.มหิดลอินเตอร์เข้าร่วมประชุมสุดยอด

One Young World Summit 2015

นายธนชั ย เรื อ งชัย สิท ธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการคัดเลือกจากส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่อง
เที่ยว (สวท.) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็ น ผู ้ น� ำ รุ ่ น ใหม่ เ พื่ อ สั ง คม (Thai Young Leaders
Programme) พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดผู้น�ำรุ่นใหม่ของโลก One Young
World Summit 2015 เมื่อเร็วๆ นี้

การประชุมสุดยอดผู้น�ำรุ่นใหม่ของโลก จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนรุ่น
ใหม่จากทัว่ โลก ๑๙๖ ประเทศเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละเสนอความคิดเห็น
ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้น�ำรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิทธิมนุษยชน เทคโนโลยี และอื่นๆ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของผู้น�ำด้านต่างๆ จากทั่วโลกเพื่อผลักดันและ
ตระหนักถึงปัญหาหลักของโลกและสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
เชิงบวกร่วมกันภายใต้ความร่วมมือของทุกคนในทุกมิติ MU
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ทีเ่ ลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนน้อยทีส่ ดุ ของโลก

รู้ไหม ???
• หญิงไทยให้นมลูกเองต�่ำเกือบที่สุดในโลก
• ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต�่ำกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน
• เด็กไทยมีไอคิวต�่ำกว่าประเทศอื่นในอาเซียน

หากจะกล่าวถึงอาหารทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ดุ ของเด็กทารกก็คงจะ
หนีไม่พน้ “นมแม่” เพราะนมแม่เป็นอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
ทีส่ มดุลส�ำหรับเด็ก เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ร่างกายและอวัยวะอื่นๆ ที่ร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ นอกจากนี้ยัง
ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่พบบ่อยในทารก เช่น โรคอุจจาระร่วง
โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย องค์การอนามัย
โลก (WHO) แนะน�ำว่าเด็กควรได้รับนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน และ
ให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึงขวบปีที่สองหรือนานกว่านั้น
สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ พบว่า
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง ๖ เดือนอยู่ที่ร้อยละ
๑๒.๓ ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายของกรมอนามัย ที่ก�ำหนดไว้ว่าไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ และขององค์การอนามัยโลกก�ำหนดไว้ทรี่ ้อยละ ๓๕
สาเหตุทที่ ำ� ให้แม่ไม่สามารถให้นมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนได้สำ� เร็จ
นั้นเกิดจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งผู้เขียนขออนุญาตถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ตรงมาเล่าสูก่ นั ฟังในฐานะทีเ่ ป็นแม่มอื ใหม่และมีความ
ตัง้ ใจจะเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน ในขณะทีต่ งั้ ท้องดิฉนั
ก็ได้เตรียมตัวเป็นคุณแม่และตั้งเป้าว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียง
อย่างเดียว ๖ เดือนให้ได้ ตอนแรกดูเหมือนจะง่าย แต่เมือ่ วันทีค่ ลอด
ลูกออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ไม่เหมือนกับที่เคยอ่านใน
อินเตอร์เน็ตเลย...
เริ่มแรกที่คลอดน้องออกมาแล้ว คู่มือบอกว่าต้องให้ลูกดูดนมแม่
ให้เร็วที่สุด แต่ถึงเวลานั้นลูกก็หลับ ปลุกให้กินนมก็ไม่กินจะนอน
อย่างเดียวเลย พอจะกินนมก็ไม่ออก เริ่มเครียดแล้วท�ำยังไงดีเพราะ
เตียงอื่นให้ลูกดูดนมกันใหญ่เลย... ผ่านไป ๔ ชั่วโมง พยาบาลก็มา
สอนเรือ่ งการให้นมทีถ่ กู วิธี ซึง่ นับว่าโชคดีมากทีม่ นี ำ�้ นมออกมาให้ลกู
กิน ซึ่งก็นับว่าดิฉันโชคดีที่มีน�้ำนมให้ลูก ด่านต่อมาเมื่อญาติมาเยี่ยม
ก็คะยั้นคะยอให้เอาน�้ำให้ลูกดื่ม สิ่งที่ดิฉันท�ำได้คือยิ้มและเงียบไม่
ตอบโต้ ด่านต่อมาเมื่อคลอดลูกได้ ๓-๔ วัน ก็พบว่ามีปัญหาหัวนม
แตก เป็นแผล เจ็บมาก เวลาที่ลูกจะกินแต่ละที ดิฉันต้องจิกหมอน
เพราะความเจ็บปวด บางครั้งก็คิดว่าไม่ไหวและจะให้ลูกเลิกกินนม
แม่แล้ว ตรงจุดนี้ก็แก้ปัญหาด้วยการให้ลูกดูดนมข้างที่ไม่เป็นแผล
ส่วนข้างทีเ่ ป็นแผลก็ใช้เครือ่ งปัม้ นมดูดออกและบีบน�ำ้ นมของเราเอง
ทาทีแ่ ผล ท�ำเช่นนีอ้ ยูอ่ าทิตย์นงึ ก็หาย และหลังจากนัน้ ก็ไม่เจอปัญหา
นี้อีกเลย
ด่านสุดท้ายคือ แบบแผนการเลี้ยงลูกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ว่า
ควรให้น�้ำเปล่าหรืออาหารอืน่ เสริมร่วมกับนมแม่ กลัวว่านมแม่เพียง
อย่างเดียวเด็กจะไม่อิ่ม สารอาหารไม่เพียงพอ รวมทั้งความเข้าใจที่
ว่านมแม่มปี ระโยชน์นอ้ ยกว่านมผง เลีย้ งลูกด้วยนมแม่เด็กจะตัวเล็ก
และน�ำ้ หนักขึน้ ช้า ซึง่ ถือว่าเป็นด่านทีด่ ฉิ นั คิดว่ายากทีส่ ดุ เพราะหลัง
จากที่สิ้นสุดการลาคลอด ๓ เดือนแล้ว คุณแม่ของดิฉันก็จะเป็นผู้ที่

เลี้ยงลูกแทนดิฉัน และการที่จะไปลบล้างความคิดเหล่านี้เป็นเรื่อง
ยาก พออธิบายให้ฟงั ก็จะถูกย้อนกลับมาว่า “จะอะไรหนักหนา ลูก
หลานก็เลี้ยงจนโตแบบนี้ทุกคนแหละ” ซึ่งดิฉันก็ (แอบ) กังวล และ
พร้อมรับมือกับปัญหานีด้ ว้ ยการพยายามสอดแทรกความรูท้ ลี ะเล็ก
ทีละน้อยด้วยการเล่าถึงประโยชน์ของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้ทา่ น
ฟังบ้าง แต่ต้องไม่ยาวจนเกินไป นอกจากนี้ก็แอบเข้า Facebook
ของแม่และเข้าไปกดเป็นเพื่อนกับเพจที่ให้ความรู้เรื่องนมแม่ เช่น
เพจ “นมแม่ แบบแฮปปี้” “สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ” “นมพ่อแบบ
เฮฟวี่” “พ่อนมแม่” เป็นต้น เพื่อให้แม่ของดิฉันได้ซึบซับความรู้ไป
ทุกๆ วัน และอยากจะบอกว่าวิธีนี้ได้ผลมากๆ เพราะตอนนี้แม่
ยอมรับเรื่องการเลี้ยงนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนแล้ว และพอมีคน
มาท้วงติงว่าเชื่อหมอมากเกินไปหรือเปล่า คนสมัยก่อนยังเลี้ยงกัน
มาได้ แม่ดฉิ นั ก็สามารถทีจ่ ะพูดแทนดิฉนั ได้วา่ สาเหตุและประโยชน์
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นดีอย่างไร
ณ ขณะนี้ นับได้ว่าดิฉันประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนแล้ว แม้ว่าตอนนี้เลี้ยงลูกมาได้เพียง ๓
เดือนครึ่ง และสามารถที่จะท�ำให้ทุกคนเห็นได้ว่านมแม่เพียงอย่าง
เดียวก็ท�ำให้ลูกมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองได้ดี แถมยังช่วย
สร้างเสริมสายสัมพันธ์รักระหว่างดิฉันกับลูกได้เป็นอย่างดี สิ่งที่
ส�ำคัญจะพยายามบอกตนเองเสมอว่า จงมัน่ ใจว่าเราสามารถให้นม
ลูกได้เองโดยไม่ต้องพึ่งนมผง และนับว่าโชคดีมากที่สมัยนี้อยู่ในยุค
Social และมีเพือ่ นสนิททีช่ อื่ “Google” เพราะเวลาทีด่ ฉิ นั มีปญ
ั หา
ก็จะได้เพือ่ นคนนีช้ ว่ ยตอบค�ำตอบของเราได้ และท�ำให้ดฉิ นั รูว้ า่ เรา
ยังมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันอีกมากมายที่ก�ำลังเผชิญปัญหา
แบบเดียวกับเรา
“น�ำ้ นมแม่ไม่ตอ้ งซือ้ และเป็นของขวัญจากธรรมชาติทแี่ ม่ควร
มอบให้กับลูกเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์” MU
กาญจนา เทียนลาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
kanchana.tha@mahidol.ac.th
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ต้อนรับพระคุณเจ้า (๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล ที่ปรึกษา
อาวุโสวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รองคณบดีวทิ ยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พระคุณ
เจ้าจินเค ยินเฟง (Jinke Yinfeng) เลขาธิการ
สมาคมพุทธศาสนานิกายธิเบต เมืองชานลิน กังซี
ประเทศจีน และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมวิทยาลัย
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสนทนาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น

ลงนามร่วมจัดอบรม (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายแพทย์
อนุวฒั น์ ศุภชุตกิ ลุ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการ
จัดอบรม “การพัฒนาระบบความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศในโรงพยาบาล” ระหว่างศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์
คลินกิ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รักษาการแทน
ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและแพทย์หญิง
ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผอ.สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลร่วมเป็นสักขีพยาน ณ
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับทูตปานามา

(๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พร้ อ มด้ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์
สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Maria del Carmen Martinez Arosemena เอกอัครราชทูตปานามาประจ�ำ
ประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาปรึกษาหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ณ ห้องรับรอง VIP
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต้อนรับ Carleton U. (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้การต้อนรับ Dr.Niaml Rajapakse Vice –
President for Research and International
จาก Carleton University ประเทศแคนาดา
ในโอกาสเดิ น ทางมาเจรจาความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการ แลกเปลีย่ นนักศึกษา และจัดท�ำหลักสูตร
โดยมี ผู ้ แ ทนจากคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือด้วย ณ ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แถลงข่าววิทย์กีฬา (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพส�ำหรับนักวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก�ำลังกาย ในฐานะนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๒๕ ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย

แนะแนวการศึกษา (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘)

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
และแนะแนวการศึ ก ษาในกิ จ กรรม “เรี ย นรู ้
เส้นทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใส” ณ หอ
ประชุมโรงเรียนหอวัง โดยมีนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ และอาจารย์แนะแนวเข้า
ร่วมกิจกรรม กว่า ๒,๐๐๐ คน
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ECO University (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รองอธิการบดีฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้อม
คณะวิทยากรจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายกิจกรรม
“Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ECO University” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
สัมมนา ๑๒๑๐ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ท�ำบุญปีใหม่ม.มหิดล (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มท� ำ บุ ญ
ตักบาตร พระสงฆ์ จ�ำนวน ๗๔ รูป เนื่องในวาระ
ดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ในงานดังกล่าวท่านอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปี
ใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานด้วย

ท�ำบุญปีใหม่ศิริราช (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พร้ อ มคณะผู ้
บริหาร ร่วมพิธีทำ� บุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถี
ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าพระราชานุ
สาวรียส์ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ท�ำบุญปีใหม่เขตร้อน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุและสามเณร จากวัดอภัยทายาราม
(วัดมะกอก) เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สานสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ชุ ม ชนอุ ด มปั ญ ญา
(๒ ธันวาคม ๒๕๕๘)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พันจ่าอากาศเอก ลาภิศ ศิลปเจริญ ผู้อ�ำนวย
การโรงเรียนวัดไทยาวาส คุณประสาท รับพร
พระ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลไทยาวาส
สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม สุรชัย อนุตธโต
พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมและสนับสนุน
โครงการ “โรงเรียน-วัด-ชุมชน สานสัมพันธ์ เพือ่
ชุมชนอุดมปัญญา” มอบห้องสมุด (ปรับปรุง)
และจักรยานเพื่อชีวิต ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส
จังหวัดนครปฐม

TSME-ICoME 2015 (๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) ต้อนรับ Kunming Medical University
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รอง
อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สราวุธ เวชกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ นายก
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และ Asst.Prof.
Dr.Paul Bland จาก The Sirindhorn International THAI-GERMAN Graduate School
of Engineering ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
งานประชุมวิชาการนานาชาติ (The 6th TSME
International Conference on Mechanical
Engineering TSME-ICoME 2015) ณ โรงแรม
เดอะรีเจ้นท์ ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

(๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักวิชาการ
สถาบันฯ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof. Pihua SHI,
Vice General Secretary of School พร้อมทีม
คณาจารย์ และบุคลากร จาก Kunming Medical University (KMU) ในโอกาสเข้าเยีย่ มคารวะ
และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง
ประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงนามผลิตบัณฑิตพยาบาล
(๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)

นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ และ นาย
แพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ณ ห้องประชุม โรง
พยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

ต่อยอด MOU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์
กับจังหวัด Tottori ประเทศญีป่ นุ่

เมือ่ วันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศนิตตา ทอง
แพง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
และอาจารย์ชลลดาวัลล์ มูลใจตา รักษาการ
ในต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยวิ จั ย
ประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการ
แพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก
จังหวัด Tottori ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าพบ
และหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
ภายหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลร่ ว มกั บ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับจังหวัด Tottori ประเทศ
ญี่ ปุ ่ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรส� ำ หรั บ การ
รองรับอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ ณ สถาน
ทูตประเทศญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย เมือ่ วัน
ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในการนี้ คณบดีได้ให้สัมภาษณ์กับส�ำนัก
ข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่น ถึงแนวทางความ
ร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากรเพือ่ อุตสาหกรรม
เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย ์ ร ะ ห ว ่ า ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าชัน้ น�ำระดับโลกในจังหวัด
Tottori ในประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น บริษัท
Sanyo ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
และเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ เครื่ อ ง

autoclave เตาไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ
บริษัท Japan Display Inc. ผู้ผลิตจอความ
ละเอียดสูงเพือ่ การแพทย์ระดับ ๑ ใน ๓ ของ
โลก บริษัท Onkyo Pioneer ผู้ผลิตเครื่อง
เสียงและเครื่องช่วยฟังและบริษัท Ohtori
Kiko ผู้ผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ในไลน์การ
ผลิตอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ และเครื่องแกะ
สลักซีเอ็นซี ๕ แกน เพือ่ สร้างชิน้ งานทางการ
แพทย์ ทีม่ คี วามซับซ้อนและความละเอียดสูง
การเข้าหารือครั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของบริษัทดังกล่าว ให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่น และได้หารือถึงแนวทางและ
กิ จ กรรมที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ใน
อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากบริษัท
ชั้นน�ำของจังหวัด Tottori แล้ว ทางทีมยังได้
เข้าหารือ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tottori ในห้อง
ผ่ า ตั ด และฝึ ก สอนผ่ า ตั ด ด้ ว ยหุ ่ น ยนต์
da Vinci อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะน�ำเอาแนวทางความร่วม
มือมาสร้างหลักสูตร และการอบรมบุคลากร
ร่วมกับทาง Tottori Prefecture ต่อไป MU
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งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ

มหิดลอินเตอร์

จัดโครงการพิเศษระยะสั้นให้นักศึกษาสิงคโปร์

หน่วยพัฒนาโครงการ
เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ
และภาควิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร์
ภาควิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์
และภาษาต่ า งประเทศ
วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ความร่วมมือกับ Office
of Global Education
and Mobility, Nanyang
Technological
University (NTU)
ประเทศสิงคโปร์

จั ด โ ค ร ง ก า ร B u s i n e s s
Management ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
จ�ำนวน ๑๘ คน ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐
ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยตลอดระยะ
เวลา ๑๔ วัน นอกจากการเรียนการ
สอนด้านการบริหารธุรกิจในประเทศ
เปรี ย บเที ย บประเทศสิ ง คโปร์ แ ล้ ว
นั ก ศึ ก ษายั ง ได้ รั บ ความรู ้ ด ้ า น
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ แ ละความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรม
รวมถึงร่วมทัศนศึกษาในสถานที่ท่อง
เที่ยวส�ำคัญๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยกับ
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นักศึกษาชาวไทยอีกด้วย
จ า ก ค ว า ม ส� ำ เ ร็ จ ดั ง ก ล ่ า ว
N a n y a n g Te c h n o l o g i c a l
University ได้ ข อความร่ ว มมื อ
วิทยาลัยฯ จัดโครงการ Business
Management อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ และยังได้รับเชิญให้เข้าร่วม
นิทรรศการ Summer 360@NTU
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รของ
วิ ท ยาลั ย ฯ ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา NTU
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม
๒๕๕๙ อีกด้วย MU
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พญ.อติพร อิงค์สาธิต, พญ.กชรัตน์ วิภาสธวัช และผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ในอาหารประเภทใดบ้าง

อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงนั้น มักมีรส
เค็ม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ
ที่มาพร้อมกับความเค็ม จึงควรหลีกเลี่ยง
อาหารทุ ก ชนิ ด ที่ มี ร สเค็ ม แต่ อ าหารที่ มี
โซเดียมสูงบางชนิดอาจไม่มีรสเค็ม เราเรียก
ว่ า “โซเดี ย มแฝง” ซึ่ ง ทํ า ให้ ร ่ า งกายรั บ
โซเดียมโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น จึงควรทําความ
รู้จักอาหารประเภทนี้กันไว้
จากการสํารวจพบว่า ปริมาณโซเดียมที่
ได้รับส่วนใหญ่นั้น มาจากขั้นตอนการปรุง
อาหารมากกว่าการเติมน�้ำปลาหรือเกลือ
หลั ง ปรุ ง เสร็ จ แล้ ว โดยเราสามารถแบ่ ง
อาหารที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบได้ ดังนี้
อาหารแปรรู ป และอาหารหมั ก ดอง
จ�ำพวกอาหารกระป๋อง อาหารเค็ม อาหาร
ตากแห้ง เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า ผักดอง
และผลไม้ดอง เป็นต้น

เครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ อาทิ เกลือ (ทั้ง
เกลือเม็ดและเกลือป่น) น�้ำปลาซึ่งมีปริมาณ
โซเดียมสูง สําหรับคนที่ต้องควบคุมจ�ำกัด
โซเดียม ควรงดซอสปรุงรสต่างๆ เช่น ซีอิ๊ว
ขาว เต้าเจี้ยว น�้ำบูดู กะปิ ปลาร้า ปลาเจ่า
เต้าหูย้ ี้ ซอสหอยนางรม ซอสมะเขือเทศ ซอส
พริก น�้ำจิ้มที่มีรสเปรี้ยวๆ หวานๆ เพราะ
ซอสเหล่านี้แม้จะมีปริมาณโซเดียมไม่มาก
เท่าน�้ำปลา แต่คนที่จํากัดโซเดียมก็ไม่ควร
บริโภคให้มากจนเกินไป
ผงชูรส แม้เป็นสารปรุงรสที่ไม่มีรสเค็ม
แต่ก็มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ ประมาณ
๑๕% จึงควรหลีกเลี่ยง
ขนมกรุบกรอบ เนื่องจากอาหารเหล่านี้
มีการเติมเกลือหรือสารกันบูด ซึ่งมีปริมาณ
โซเดียมที่สูงมากอาหารกึ่งสําเร็จรูป เช่น
บะหมี่ โจ๊ก ข้าวต้ม ซุปต่างๆ ทั้งชนิดก้อน

และชนิดซอง
ขนมที่มีการเติมผงฟู เช่น ขนมเค้ก คุกกี้
แพนเค้ก ขนมปัง เพราะผงฟูที่ใช้ในการทํา
ขนมเหล่านี้มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ (โซ
เดียมไบคาร์บอเนต) รวมถึงแป้งสําเร็จรูปที่
ใช้ทาํ ขนมก็มโี ซเดียมด้วย เพราะได้ผสมผงฟู
ไว้แล้ว
น�้ ำ และเครื่ อ งดื่ ม น�้ ำ ฝนเป็ น น�้ ำ ที่
ปราศจากโซเดียม ส่วนน�้ำบาดาลและน�้ำ
ประปานั้นมีโซเดียมปะปนอยู่ในจํานวนไม่
มากนัก ส่วนเครื่องดื่มเกลือแร่มีการเติม
สารประกอบของโซเดียมลงไปด้วย เพื่อให้
เป็นเครือ่ งดืม่ สําหรับนักกีฬาหรือผูท้ สี่ ญ
ู เสีย
เหงือ่ มาก ส่วนน�ำ้ ผลไม้บรรจุกล่อง ขวด หรือ
กระป๋อง ก็มักมีการเติมสารกันบูด (โซเดียม
เบนโซเอต) ลงไป ทําให้มีปริมาณโซเดียมสูง
ดังนั้น ควรดื่มน�้ำผลไม้สดทดแทน MU
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ลูกประคบ สมุนไพร

ลูกประคบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากภู มิ ป ั ญ ญาของบรรพบุรุษ โดยน�ำพืช
สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการรักษา
หรื อ ช่ ว ยในการไหลเวี ย นของโลหิ ต ท� ำ ให้
กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ได้จากการน�ำสมุนไพร
หลายชนิ ด มาผ่ า นกระบวนการท� ำ ความ
สะอาดแล้วน�ำมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้นตาม
ขนาดที่ต้องการ ต�ำพอแตก อาจใช้สมุนไพร
สดหรือท�ำให้แห้งก่อนน�ำมาบรรจุรวมกันใน
ผ้าให้ได้รูปทรงต่างๆ เช่น หมอนส�ำหรับใช้
นาบหรื อ ทรงกลมส� ำ หรั บ กดประคบส่ ว น
ต่างๆ ของร่างกาย ถ้าเป็นลูกประคบสมุนไพร
แห้ง ก่อนใช้ต้องน�ำมาพรมน�้ำแล้วท�ำให้ร้อน
โดยการนึ่ง
ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร
(จากตัวยาสมุนไพรและความร้อน)
๑. กระตุน้ หรือเพิม่ การไหลเวียนของโลหิต
๒. ลดอาการเกร็ ง ของกล้ า มเนื้ อ และ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย
๓. ลดการติ ด ขั ด ของข้ อ ต่ อ บริ เวณที่
ประคบและท�ำให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก
๔. ลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบ
ของกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่างๆ หลัง
จาก ๒๔ – ๔๘ ชม.ไปแล้ว
๕. ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายจากกลิ่น
ของน�้ำมันหอมระเหย

แก้โรคผิวหนัง
- ขมิ้นอ้อย (๑๐๐ ก.) ช่วยลดอาการ
อักเสบ แก้โรคผิวหนัง
- ตะไคร้บ้าน (๒๐๐ ก.) แต่งกลิ่น
- ผลมะกรูด (๑๐๐ ก.) ผิวมะกรูดมีน�้ำมัน
หอมระเหย แก้ลมวิงเวียน ส่วนน�้ำในผลแก้
คันตามร่างกาย ถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ ซึ่งมี
น�้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียนเช่นกัน
- ข่า (๑๐๐ ก.) ช่วยรักษาโรคผิวหนัง
กลากเกลื้อน
- เกลือ (๖๐ ก.) ช่วยดูดความร้อนและช่วย
พาตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้น
- การบูร (๓๐ ก.) แต่งกลิ่น บ�ำรุงหัวใจ
- พิมเสน (๓๐ ก.) แต่งกลิ่น บ�ำรุงหัวใจ

อุปกรณ์การท�ำลูกประคบสมุนไพร
๑. ผ้าส�ำหรับห่อลูกประคบ ต้องเป็นผ้า
ฝ้ายหรือผ้าดิบทีม่ เี นือ้ ผ้าแน่นพอทีจ่ ะป้องกัน
ไม่ให้สมุนไพรร่วงออกมาได้
๒. สมุนไพรทีใ่ ช้ทำ� ลูกประคบต้องหัน่ หรือ
สับเป็นชิ้นเล็กๆ อาจใช้สมุนไพรสดหรือแห้ง
ก็ได้ แต่ต้องไม่มีราปรากฏให้เห็น และต้องมี
พืชสมุนไพรหลักดังนี้
- กลุ่มที่มีน�้ำมันหอมระเหยอย่างน้อย ๓
ชนิด เช่น ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ และมะกรูด
- กลุม่ สมุนไพรทีม่ รี สเปรีย้ วมีฤทธิเ์ ป็นกรด
อ่อนๆ เช่น ใบมะขาม ใบส้มป่อย
- กลุ่มสารที่มีกลิ่นหอม จะระเหยออกมา
ตัวยาที่นิยมใช้ท�ำลูกประคบ
เมื่อถูกความร้อน เช่น การบูร พิมเสน และ
- ไพล (๕๐๐ ก.) แก้ปวดเมื่อย เคล็ด
เกลือ ช่วยดูดความร้อน
ขัดยอก ลดการอักเสบ
๓. หม้อส�ำหรับนึง่ ลูกประคบและจานรอง
- ขมิน้ ชัน (๑๐๐ ก.) ช่วยลดอาการอักเสบ
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ลู ก ป ร ะ ค บ ส มุ น ไ พ ร เ ป ็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของบรรพบุ รุ ษ โดยน� ำ พื ช
สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้
ในการรักษาหรือช่วยในการไหล
เวียนของโลหิต ท�ำให้กล้ามเนื้อ
ผ ่ อ น ค ล า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร น� ำ
สมุ น ไพรหลายชนิ ด มาผ่ า น
กระบวนการท� ำ ความสะอาด
แล้วน�ำมาหั่นหรือสับให้เป็นชิ้น
ตามขนาดที่ต้องการ....
ลูกประคบ
๔. เชือกส�ำหรับมัดผ้าห่อลูกประคบ
วิธีท�ำลูกประคบ
๑. น�ำหัวไพล ขมิน้ ชัน ขมิน้ อ้อย ข่า ตะไคร้
และมะกรูด ล้างท�ำความสะอาด น�ำมาหั่น
หรือสับให้เป็นชิน้ ตามขนาดทีต่ อ้ งการ ต�ำพอ
หยาบๆ
๒. ใส่เกลือ การบูร และพิมเสน คลุกเคล้า
ให้เข้าเป็นเนือ้ เดียวกัน แต่อย่าให้แฉะเป็นน�ำ้
๓. แบ่งสมุนไพรที่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว
เป็นส่วนๆ เท่ากัน ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบห่อ
เป็นลูกประคบมัดด้วยเชือกให้แน่น
๔. น�ำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งประมาณ ๑๕
– ๒๐ นาที
วิธีการใช้ลูกประคบสมุนไพร
น�ำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งประมาณ ๑๕ –
๒๐ นาที เมื่อลูกประคบร้อนได้ที่แล้ว ก่อน
น�ำมาใช้ประคบควรมีการทดสอบความร้อน
โดยแตะที่ท้องแขนหรือหลังมือก่อน และใน
ช่วงแรกที่ลูกประคบยังร้อนอยู่ ต้องประคบ
ด้วยความเร็ว ไม่วางลูกประคบไว้บนผิวหนัง
นานๆ เพียงแตะลูกประคบแล้วยกขึน้ แต่เมือ่
ลูกประคบคลายความร้อนลง สามารถวางลูก
ประคบได้นานขึน้ พร้อมกับกดคลึงจนกว่าลูก
ประคบคลายความร้อน แล้วจึงเปลี่ยนลูก
ประคบลูกใหม่มาใช้แทน และน�ำลูกประคบ
ที่เย็นแล้วกลับไปนึ่งเพื่อน�ำมาใช้ต่อไป
ข้อควรระวังในการประคบสมุนไพร
- ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดย
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พองได้ง่าย
- ไม่ควรใช้การประคบสมุนไพรในกรณีที่
มีอาการอักเสบบวม แดง ร้อน ในช่วง ๒๔
– ๔๘ ชม.แรก เพราะจะท�ำให้อักเสบบวม
มากขึ้นและอาจมีเลือดออกมากตามมาได้
- หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ๆ ไม่
ควรอาบน�้ำทันที เพราะจะไปล้างตัวยาจาก
ผิวหนัง และร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้
เฉพาะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นแผลมาก่อน ทัน (ร้อนเป็นเย็นทันทีทันใด) อาจท�ำให้เกิด
หรือบริเวณทีม่ กี ระดูกยืน่ และต้องระมัดระวัง เป็นไข้ได้
เป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต ใน
เด็กและผูส้ งู อายุ เพราะมักมีความรูส้ กึ ในการ การเก็บลูกประคบสมุนไพร
ลู ก ประคบสมุ น ไพรที่ ใช้ ค รั้ ง หนึ่ ง แล้ ว
รับรู้และตอบสนองช้า อาจท�ำให้ผิวหนังไหม้

สามารถเก็บไว้ได้นาน ๓ – ๕ วัน หลังจากใช้
แล้วควรผึ่งลูกประคบให้แห้ง เก็บใส่ถุงหรือ
ภาชนะปิดฝาให้แน่น แช่ตู้เย็นจะเก็บได้นาน
ขึน้ ให้สงั เกตถ้าลูกประคบมีเชือ้ ราปรากฏให้
เห็น และมีกลิน่ เหม็นเปรีย้ ว หรือสีเหลืองจาง
ลง แสดงว่าตัวยาเสีย ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ไม่ควรน�ำ
มาใช้อีกต่อไป เพราะจะใช้ไม่ได้ผล
วีดีโอสาธิต
ท่านสามารถเข้าไปชมวีดีโอสาธิตวิธีการ
ท�ำลูกประคบได้ตาม Link ด้านล่างค่ะ
https://www.youtube.com/
watch?v=V0xiF83hyx0 MU
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24 Softnews
งานประชาสัมพันธ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มมี ติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ศษิ ย์
เก่าดีเด่น จ�ำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กิจจา สินธวานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
ยูนิพันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประพุทธ ศิริปุณย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ปริญญา สากิยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ รองศาสตราจารย์
ดร.แพทย์หญิงพัชรา วิสตุ กุล นายแพทย์พรี ะพงษ์ สายเชือ้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วชิ ยั วนดุรงค์วรรณ และ ดร.สุวทิ ย์
เมษินทรีย์ โดยจะเข้ารับรางวัลในงาน “๔๗ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล” ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นนักการสาธารณสุขดีเด่น “รางวัลชัยนาทนเรนทร” ประเภท
บริหาร จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนา
ทนเรนทร ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษา
ภาครัฐที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มอบ
รางวัลแก่บคุ คลทีม่ ผี ลงานด้านสาธารณสุขดีเด่นในระดับประเทศ
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ พระราชทานพระบรมราชานุ
ญาต ให้อัญเชิญพระนาม “ชัยนาทนเรนทร” เป็นชื่อรางวัล เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทน
เรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ทีท่ รงมีคณ
ุ ปู การใหญ่
หลวงในการวางรากฐานระบบงานสาธารณสุขของประเทศ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาถึงปัจจุบนั อีกทัง้ เป็นการสร้าง
ขวัญก�ำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการสาธารณสุขที่
สืบสานพระปณิธานในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและ
เป็นแบบอย่างให้นักการสาธารณสุขทั่วประเทศได้เจริญรอยตาม
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ศ.พญ.กุ ล กั ญ ญา โชค
ไพบู ล ย์ กิ จ หั ว หน้ า สาขา
วิ ช าโรคติ ด เชื้ อ ภาควิ ช า
กุ ม ารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
ประทานรางวั ล “บุ ค คลดี
เด่ น ด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ” จากพระเจ้ า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลี พระวรราชาทิ นั ด ดา
มาตุ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในงานเทียนส่องใจ เนื่องใน
วันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๔ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ซึ่งสภากาชาดไทยร่วม
กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัด
ขึ้นภายใต้แนวคิด “Ending AIDS ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”
ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำ� หนดให้วันที่ ๑ ธันวาคมของ
ทุกปี เป็นวันเอดส์โลกเพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา
โรคเอดส์ สร้างความเข้าใจ ลดการรังเกียจ กีดกัน และให้กำ� ลัง
ใจแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้สัญลักษณ์โบว์สีแดงเพื่อแสดงความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้ติดเชื้อเอชไอวีกับผู้อื่นในสังคม
งานบริ ห ารทรั พ ยากรสุ ข ภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทั่วไปที่มีส่วน
รั บ ผิ ด ชอบในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ
การ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ” (Statistical
Process Cotrol: SPCC) ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร
ศรีสวรินทิรา ชั้น ๖ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักพืน้ ฐานทาง
สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ สามารถใช้โปรแกรม Minitab ใน
การวิเคราะห์ แปรผล และน�ำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม โดยสามารถรับผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้เพียง ๙๐ ท่าน
เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๓๐๐,
๘๔๑๘ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/
sic/news_detail.asp?n_id=3707
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ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรม
ระยะสั้น (Short Course) หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร
วิทยากรโดยดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม (๔
วัน ไม่พักค้างคืน) ๓,๒๐๐ บาท รับเพียง ๒๐ ท่านเท่านั้น โดย
แบ่งเป็น ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครัง้
ที่ ๒ วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องภาวนา ชั้น ๓ อาคาร
ประชาสังคมอุดมพันธ์ ม.มหิดล ศาลายา ลงทะเบียนออนไลน์:
https://docs.google.com/forms สอบถามรายละเอียด
ได้ท:ี่ คุณกฤชกร โทร: ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๘ เว็บไซต์:
www.ce.mahidol.ac.th/ca เฟซบุก๊ : www.facebook.com/
cemuthai

ขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล “ศิลปินรวมใจ ต่อลมหายใจ
ผู้ป่วยยากไร้สูงวัย” ศิลปินนักแสดง: สหรัถ สังคปรีชา/หนู
นา หนึ่งธิดา โสภณ/ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ/ธนโชติ กุสุมรสนา
นันท์ (เอก เดอะสตาร์ ๑๑)/ศศิวิมล ไชนาพันธ์พิพัฒน์ (น้อง
ชีส เดอะวอยซ์ ซีซั่น ๓)/เอ็กซ์ ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์ นักแสดง
และนักแสดงดัง surprise อีก ๑ ท่าน (วงดนตรี backup โดย
วงดุริยางค์ กองทัพอากาศ) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบ
สมทบทุนมูลนิธริ ามาธิบดีเพือ่ ผูป้ ว่ ยสูงวัย โรงพยาบาลรามาธิบดี
แสดงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะ จ�ำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ทุกสาขา www.thaiticketmajor.com โทร. ๐-๒๒๖๒๓๔๕๖ บัตรราคา ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท
ดูรายละเอียดได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/th/news/
announcements/12292015-1514-th

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ
เชิญร่วมเดินทางท่องเทีย่ ววัฒนธรรม “เยือนถิน่ ฉาน วันวานทีเ่ ชียง
ตุง” ไป-กลับโดยสารเครือ่ งบิน ดอนเมือง-เชียงราย พักโรงแรมนิว
เชียงตุง (หอค�ำหลวง) วันที่ ๑๓ – ๑๕, ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ (๓ วัน ๒ คืน) ราคา ๑๙,๙๐๐ บาท ติดต่อสอบถาม
ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและท�ำนุศลิ ปวัฒนธรรม โทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔ E-mail: wassana.sua@mahidol.ac.th ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lc.mahidol.ac.th
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “SITEC
Team Support” (การสร้างทีมบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนด้วย Simulation)

ณ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการ
แพทย์ศิริราช (SiTEC) ตึกอดุลยเดชวิกรม
ชั้น ๑๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะหัตถการทางการแพทย์
ศิริราช (SiTEC) โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๕

๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ “Adobe Illustrator CS6
Workshop: Creative Vector Design with
Illustrator CS6” (12 ชั่วโมง)

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙		

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์
ปิยะพงศ์ ชั้น ๒ (ห้อง ๔๒๒๘)
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๐

ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการ
พัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการ
ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ
๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการ Coaching and mentoring roles of
medical teachers
“โค้ชอย่างไรจึงจะดีและมีประสิทธิภาพ”

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การเดินทางท่องเที่ยววัฒนธรรม
“เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุง”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ”
(Statistical Process Cotrol: SPCC)

ด้วย “สะเต็มศึกษา”

๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สอบถามและส�ำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการ
วิชาการและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 212
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔
ชั้น ๒ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 		
การสื่อสาร
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐
การพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยในศตวรรษที่ ๒๑

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๖
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๓๐๐, ๐-๒๔๑๙-๘๔๑๘

๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2016
(Siriraj Psychiatric Practice 2016:
Conultation - Liaison Psychiatry)

งานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๑๐

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(พญาไท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคล
สุข คณะวิทยาศาสตร์
โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๔

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙		

การประชุมวิชาการ เรือ่ ง แม่วยั รุน่ : วาระแห่งชาติ

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๘ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๔
เรื่อง การดูแลสุขภาพผูส้ งู วัยในทศวรรษหน้า:
ประเด็นท้าทายส�ำหรับพยาบาล

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๒๔๔, ๐-๒๒๐๑-๒๗๙๙

ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร ๒ ชั้น ๑๑
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊ทาวเวอร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. ๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙

๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช
โทร. ๐๒-๔๑๙-๙๙๒๒
ฝ่ายการศึกษา ภาควิชาตจวิทยา
โทร. ๐-๒๔๑๙-๔๓๓๗

ณ ห้อง ๖๑๑ ชั้น ๖ อาคารเรียนและปฏิบัติ
การรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี ลงทะเบียน online ได้ที่ http://
academic.ra.mahidol.ac.th หรือ www.
acmrrama.com

การประชุมวิชาการเรื่อง “Siriraj Laser Expert Conference (SiLEC) 2016”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice
ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok (GCP)”

ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๔๒๙๘

๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การอบรมระยะสั้น (Short Course)
หลักสูตรจิตตปัญญาศึกษาคืออะไร ครั้งที่ ๑

ณ ห้องภาวนา ชั้น ๓ อาคารประชาสังคม
อุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๘

๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
งาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ ๑๒

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒

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

