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Editor’s Note
บก. แถลง

๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นวันครบรอบ ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม
๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ชาวมหิดลส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล”
พร้อมน้อมน�ำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๑๒ “ให้
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางเป็น
มหาวิทยาลัยทีส่ มบูรณ์”
มหิดลสารฉบับนี้มีบทความทางการวิจัยที่น่าสนใจ “ศิริราช
โรงเรียนแพทย์แห่งเดียวในไทย ตรวจกรองทารกแรกเกิดป้องกันภาวะ
ปัญญาอ่อน และพันธุกรรมเมตาบอลิก ๔๐ โรค” “ความส�ำคัญของ
ประสาทรับรสกับสุขภาพและโภชนาการ” รวมถึงบทความเพือ่ สุขภาพ
ทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย

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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เรื่องจากปก

๔๗ ปี วันพระราชทานนาม

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน

เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักงาน
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
วางพานพุม่ ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก เนือ่ งในโอกาส ๔๗ ปี วันพระราช
ทานนาม ๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี ป ระวั ติ ศ าสตร์
ยาวนานถึง ๑๒๘ ปี นับแต่พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๕
พระราชทานก�ำเนิดโรงศิรริ าชพยาบาล เมือ่ ปี
พ.ศ.๒๔๓๑ พัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียน
แพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๓๓ และได้ รั บ การสถาปนาเป็ น
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๘๖
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย
“มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ และได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทแก่ ค ณะผู ้ บ ริ ห าร

๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
ให้พฒ
ั นามหาวิทยาลัย ขยายขอบข่ายวิชาการ
ให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยทีส่ มบูรณ์เช่น
ในปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ๔๗ ปีวนั พระ
ราชทานนาม ๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ใน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ในภาคเช้ามีพธิ วี างพานพุม่ ถวายราชสักการะ
พระบรมรู ป สมเด็ จ พระบรมราชชนก ณ
บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารส�ำนักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, พิธี
เปิดนิทรรศการ ๔๗ ปีวันพระราชทานนาม
๑๒๘ ปี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล, ปาฐกถา
เกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชชั วาล
โอสถานนท์ ครัง้ ที่ ๙ เรือ่ ง “มหาวิทยาลัย
อุดมคติในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร.ศุภชัย
พานิชภักดิ์ ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ชชั วาล โอสถานนท์
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ได้กล่าวถึงโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ว่า เป็นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยการ
แข่งขัน การศึกษาเป็นเรือ่ งของทุกคน ไม่ใช่
เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ หรือ นักการ
ศึกษา การลงทุนทางทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ไทยเป็นประเทศที่มีการ

ลงทุนทางการศึกษาไม่แพ้ชาติใดในโลก ถึง
ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ ของงบประมาณแผ่นดิน แต่
ผลทีไ่ ด้ยงั ไม่คมุ้ ค่า ล้มเหลวในเรือ่ งการจัดสรร
งบประมาณทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่างในเมือง
กับชนบท มหาวิทยาลัยในอุดมคติ คือ ท�ำ
อย่างไรไม่ให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในเรือ่ งโอกาส
ทางการศึกษา นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่าท�ำ
อย่างไรจึงจะลงทุนการศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ ให้ทงั้ คุม้ ค่าและได้
มาตรฐาน
ต่อจากการแสดงปาฐกถา มีพธิ แี สดงมุทติ า
จิตผูอ้ าวุโส และในช่วงบ่าย มีพธิ มี อบรางวัล
เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละมอบเข็ ม เครื่ อ งหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ณ ห้ อ งบรรยาย
ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช,
หลังจากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ
สนามฟุตบอล ๑ ศาลายา และ ในเวลา ๑๘.๐๐
น. งาน MU Blue Night ณ บริเวณลานหน้า
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร นอกจากนี้ ยังมี
การให้บริการตรวจสุขภาพและท�ำฟันฟรี
ตัง้ แต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ
ชัน้ ๑ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Teaching & Learning Excellence
วราภรณ์ น่วมอ่อน

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยกย่อง

อาจารย์แพทย์ศริ ริ าชผูอ้ ทุ ศิ ตนรักษาโรคมะเร็งในเด็ก
เป็นอาจารย์ตวั อย่าง ประจ�ำปี ๒๕๕๘

อาจารย์ แ พทย์ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์
ผูผ้ ลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพือ่ การรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ให้ได้มโี อกาส
เข้ า รั บ การรั ก ษาในระบบมากขึ้ น และมี
มาตรฐานเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ ได้รบั การ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง
ประจ� ำ ปี ๒๕๕๘ จากสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เข้ารับรางวัลใน
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา
ผศ.พญ.กวิ วั ณ ณ์ วี ร กุ ล อาจารย์
แพทย์ ส าขากุ ม ารเวชศาสตร์ จ ากคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ได้รบั การคัด
เลือกเป็น ๑ ใน ๓ ของผูไ้ ด้รบั รางวัลอาจารย์
ตัวอย่างในปีนี้ จากผลงานเป็นผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถเชิงวิชาการ มีจริยธรรม และอุทศิ ตน
ในการปฏิบตั งิ าน ปัจจุบนั ผศ.พญ.กวิวณ
ั ณ์
วีรกุล อายุ ๕๙ ปี จบการศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะ
ทางในสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด ณ The
Children Hospital of Denver, University
of Colorado Health Science Center
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับราชการเป็น
อาจารย์แพทย์ทโี่ รงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปีที่
ผ่านมา อาจารย์ได้พบเห็นผูป้ ว่ ยเด็กทีเ่ ป็นโรค
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มะเร็ ง จ� ำ นวนมาก จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะ
พั ฒ นาการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ในเด็ ก ใน
ประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และให้
ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก สามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาที่ เ ป็ น
มาตรฐานนีไ้ ด้เท่ากันทัง้ ประเทศ
การรั ก ษาโรคมะเร็ ง ในเด็ ก ยุ ค แรกใช้
แผนการรักษาดัดแปลงมาจากการศึกษาของ
ต่างประเทศ ระยะแรกๆ ยาทีใ่ ช้รกั ษายังมีนอ้ ย
มะเร็งทีอ่ วัยวะต่างๆ ก็รกั ษาโดยการผ่าตัดและ
ฉายรังสีรกั ษาเท่านัน้ ต่อมาระยะหลัง มีการ
รักษาด้วยยาเคมีบำ� บัดทีด่ ขี นึ้ มาก มีระบบการ
ตรวจทางพยาธิวทิ ยาและอิมมูโนวิทยา รวมทัง้
การตรวจทางพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
ท�ำให้สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งได้
จ�ำเพาะขึน้ การรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระ
ดูกหรือสเต็มเซลล์ก็ได้เริ่มพัฒนาขึ้น คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกในประเทศไทย ทีม่ ี “ศูนย์ปลูกถ่าย
ไขกระดูก กุมารเวชศาสตร์” ในภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.วินยั สุวตั ถี และ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร เป็น
ผูบ้ กุ เบิก
การรักษาเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งด้วยการ
ปลูกถ่ายไขกระดูก
อาจารย์กวิวณ
ั ณ์ ได้รเิ ริม่ ระบบการเตรียม
ยาเคมี บ� ำ บั ด ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลขึ้ น ใน
รพ.ศิรริ าช โดยจัดตัง้ ศูนย์เคมีบ�ำบัดขึน้ ในหอ

ผูป้ ว่ ยอานันทมหิดล ๖ ด้วยความร่วมมือจาก
ฝ่ายเภสัชกรรม และจัดระบบการสั่งยาเคมี
บ�ำบัดแบบ Online มีการเตรียมยาในห้อง
ปลอดเชือ้ และระบบ biosafety cabinet การ
บริหารยาเคมีบำ� บัดอย่างปลอดภัย เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาที่มีผลต่อกระบวนการ
รักษาโรคมะเร็งในเด็ก ให้ได้ผลดีและปลอดภัย
มีโอกาสหายขาดจากโรคมากขึน้
จากการรักษาโรคมะเร็งในเด็กมาเป็นระยะ
เวลานาน ผศ.พญ.กวิวณ
ั ณ์ จึงร่วมกับอาจารย์
แพทย์จากโรงเรียนแพทย์อนื่ ๆ จัดตัง้ ชมรมโรค
มะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย และจัดท�ำแผนการ
รักษาระดับชาติ (National Protocol) รวม
ทั้งร่วมกันผลักดันเป็นนโยบายหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในส่วนของโรคค่าใช้จ่ายสูง
(โรคมะเร็งเด็ก) ส่งผลให้คนไข้ทเี่ ป็นโรคมะเร็ง
ในเด็กสามารถเข้ารับการรักษาในระบบมาก
ขึน้ ด้วยมาตรฐานเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ อาจารย์ยงั มีความสนใจการให้
ค� ำ ปรึ ก ษาผู ้ ป ่ ว ยในรู ป แบบการดู แ ลแบบ
ประคับประคองเยียวยา (Palliative Care) ซึง่
เกิดจากการรักษาคนไข้เด็กที่เป็นโรคเลือด
และมะเร็งในเด็กเป็นเวลานาน พบเห็นความ
สูญเสีย และความเศร้าโศกของพ่อแม่และ
ครอบครัวมาโดยตลอด ผศ.พญ.กวิวณ
ั ณ์ วีรกุล
จึงได้ร่วมมือกับคณาจารย์ในภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ จัดตั้ง “ศูนย์กุมารบริรักษ์” ขึ้น
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พร้อมด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานศูนย์ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยเด็กแบบองค์รวม
มีการอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน และบุคลากร
ทุกระดับให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการดูแล
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความสุขกาย
สบายใจ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมก่อตั้งศูนย์
บริรกั ษ์ ศิรริ าช เพือ่ เป็นสถานบริบาลส�ำหรับ
ผู้ป่วยระยะท้าย และการดูแลแบบประคับ
ประคอง ภายใต้การบริหารจัดการของโรง
พยาบาลศิรริ าช ซึง่ ในปัจจุบนั การบริบาลผู้
ป่ ว ยระยะท้ า ยเป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ และถู ก
ก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ผูป้ ว่ ยระยะท้าย
ควรได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างดีทสี่ ดุ ทัง้ กาย
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ว่ ย
วัยใดก็ตาม
บทบาทในการเป็นอาจารย์ของ ผศ.พญ.

กวิวณ
ั ณ์ อาจารย์เป็นผูท้ มี่ แี นวทางในการสอน
นักศึกษาแพทย์ดว้ ยการสร้างแรงบันดาลใจให้
แก่นกั ศึกษา มีแนวคิดในการท�ำงานทีว่ า่ “การ
เป็นครู สอนแต่วชิ าการไม่ได้ แต่ตอ้ งสอนการ
ใช้ชวี ติ ด้วย ระบบการศึกษาต้องท�ำสิง่ แวดล้อม
ให้เอือ้ เช่นการจัดสถานศึกษา ห้องสมุด ต�ำรา
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ครูเป็นกัลยาณมิตร
เด็กจะต้องมีโยนิโสมนสิการ คิดด้วยตนเอง ครู
ต้องช่วยให้เขาเติบโต คิดเป็น เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัว
เองตลอดชีวติ การเป็นแพทย์ ผศ.พญ.กวิวณ
ั ณ์
ยังเป็นประธานกรรมการพัฒนาหอสมุดศิรริ าช
ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ส�ำหรับ
นักศึกษาแพทย์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
เติม มีสถานทีส่ ำ� หรับการประชุมงานเป็นกลุม่
ค้นคว้าร่วมกัน รวมถึง มีการจัดแสดง ห้อง
“มหิดลอดุลเดช” ซึง่ เป็นห้องทีเ่ ก็บรวบรวม

และจัดแสดงเอกสารส�ำคัญ เช่น สมุดบันทึก
วิชาเรียน ต�ำราแพทย์ จดหมายส่วนพระองค์
ของสมเด็จพระบรมราชชนกไว้ให้นักศึกษา
แพทย์ได้เรียนรู้พระราชประวัติ ซึมซับและ
สืบสานพระปณิธานของพระองค์ทา่ นอีกด้วย
จากความตัง้ ใจในการผลิตนักศึกษาแพทย์
เพื่อออกมารับใช้สังคม ความทุ่มเทในการ
รักษาคนไข้ที่เป็นโรคเลือดและโรคมะเร็งใน
เด็กเปรียบเสมือนเป็นการให้ชวี ติ ใหม่แก่คนไข้
และครอบครัว รวมถึงความเข้าใจในวาระท้าย
ของเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ท�ำให้อาจารย์ได้รบั
รางวัลอาจารย์ตวั อย่างประจ�ำปี ๒๕๕๘ จาก
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
ตอบแทนการอุทศิ ตนเพือ่ การถ่ายทอดความรู้
และการอุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม MU
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อาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คว้ารางวัล Best Paper Award

จากผลงานวิชาการ เรือ่ ง Solidification/Stabilization of Nonvaluable Residue
From Waste Printed Circuit Board Assembly
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุพพัต ควรพงษากุล
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล คณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ กล่ า วว่ า ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่รู้จักกันดี
ในยุคดิจิตอลปัจจุบัน และก�ำลังได้รับความ
สนใจอย่างมากในงานวิจยั สิง่ แวดล้อมทัง้ ต่าง
ประเทศและภายในประเทศ การท�ำงานวิจยั
ชิ้ น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ซากแผ่ น วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาจากการแยกชิ้นส่วน
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สุพพัต ควรพงษากุล และนางสาวสุนิสา
เตสะนัน ร่วมกับ ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ
นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Excellent Center for Eco-Product Development; XCEP) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ในขณะทีป่ ระเทศไทยเริม่ มีผปู้ ระกอบการน�ำ
ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านีม้ ารีไซเคิล เพือ่ สกัดเอา
วัสดุมคี า่ ออกมาขาย เช่น ทองแดง เป็นต้น โดย
อุตสาหกรรมรีไซเคิลประเภทนีก้ อ่ ให้เกิดขยะ
ของเสียใหม่ขนึ้ มา ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะเรียกว่า “Non-

...ของเสียอันตรายที่มีสารปนเปื้อนมีพิษอยู่ค่อนข้างสูงกว่า
และไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ได้ จึงต้องน�ำไป
ก�ำจัดโดยการฝังกลบอย่างปลอดภัย ...โดยใช้วิธีท�ำให้ขยะ
ของเสียปรับเสถียรเป็นก้อนแข็งเพื่อตรึงสารปนเปื้อนไว้
ในก้อนซีเมนต์ ก่อนส่งไปท�ำการฝังกลบอย่างปลอดภัย...
valuable Residue” ซึ่งจะมีสารปนเปื้อนมี
พิษอยู่ ค�ำถามที่เกิดตามมาคือ แล้วเราจะ
จัดการกับขยะใหม่เหล่านี้อย่างไร จุดเริ่มต้น
แรกของงานวิจยั นีม้ าจากการต่อยอดผลงาน
วิจัยจากนักศึกษาปริญญาโทคนแรกที่เริ่ม
ท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
รีไซเคิล Nonmetallic Fraction จากซาก
แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์มาท�ำเป็นวัสดุใหม่
ไฟเบอร์กลาส โดยได้รับทุนวิจัยเริ่มต้นจาก
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมปี
๒๕๕๔ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากการพูดคุย
ร่วมงานกับอุตสาหกรรมหลายแห่งมาโดย
ตลอด ทีมวิจัยยังเห็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีก
ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “Printed Circuit
Board Assembly” ซึ่งขยะของเสีย Nonvaluable Residue ที่เหลือออกมานั้นเป็น
ของเสียอันตรายที่มีสารปนเปื้อนมีพิษอยู่
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ค่อนข้างสูงกว่า และไม่สามารถน�ำมารีไซเคิล
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ จึงต้องน�ำไปก�ำจัดโดยการ
ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) นี่
จึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้ โดยนางสาว
สุนิษา เตสะนัน นักศึกษาปริญญาโท ปี ๓
สาขาเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ ม ภาควิ ช า
วิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นผูส้ านต่อการท�ำวิจยั ชิน้ นี้ โดยใช้วธิ ที ำ� ให้
ขยะของเสียปรับเสถียรเป็นก้อนแข็งเพือ่ ตรึง
สารปนเปื้อนไว้ในก้อนซีเมนต์ ก่อนส่งไป
ท�ำการฝังกลบอย่างปลอดภัย ผลจากงานวิจยั
เบื้องต้นนี้ได้ส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
และน�ำเสนอทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ จนกระทัง่ ได้รบั
รางวัล Best Paper Award จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และยังได้รบั เชิญน�ำ
ไปลงในวารสารวิชาการนานาชาติอีกด้วย
ประเทศไทยขณะนี้ ยั ง อยู ่ ใ นช่ ว งการ
พิจารณาออกกฎหมายรองรับในเรื่องการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ประโยชน์
ของงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ผูป้ ระกอบการรีไซเคิล และต่อหน่วยงานท้อง
ถิ่น รวมถึงภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการของเสียอันตรายประเภทนี้ ผลงาน
วิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในครั้ ง นี้ จึ ง นั บ เป็ น
ความภูมิใจที่มาจากคุณภาพของงานวิจัย ที่
เกิดมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
โดยเฉพาะความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการทีม่ ี
โจทย์ ป ั ญ หาจริ ง ๆ ผนวกกั บ นั ก วิ จั ย และ
องค์กรวิจัยภายนอกที่มีความพร้อมในเรื่อง
อุปกรณ์ เครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น และนอกจากนั้น
คุณภาพของงานนีย้ งั เกิดจากการสนทนา พูด
คุย (Discuss) ถึงปัญหาต่างๆ เพือ่ อธิบาย หา
ข้อเสนอแนะ และหาทางออกโดยใช้หลักการ
ทางวิชาการอย่างเหมาะสม จนกระทั่งได้รับ
รางวัล Best Paper Award ดังกล่าว MU
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ศิษย์เก่าสตรีดเี ด่น จาก ม.มหิดล รับรางวัล
มหิดลทยากร ประจ�ำปี ๒๕๕๘
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “มหิดลทยา
กร” แก่ศิษย์เก่าดีเด่นจ�ำนวน ๑๐ ท่าน จาก
ผลงานความรู ้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและนานาชาติ ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็น
ศิษย์เก่าสตรีเก่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการ
พยาบาล เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นบุคคลทีส่ ร้าง
แรงบั น ดาลใจและเป็ น แบบอย่ า งแก่ นั ก
วิชาการพยาบาล เป็นผูน้ ำ� ในการสร้างผลงาน
วิชาการส�ำหรับวิชาชีพการพยาบาล เพื่อใช้
เป็นคู่มือส�ำหรับพัฒนาบริการการพยาบาล
อาทิ คู ่ มื อ การฝึ ก อบรมพยาบาลกั บ การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการบริการสาธารณสุข
และยังเป็นผู้ริเริ่มผลักดันการเรียนการสอน
แบบยืดหยุ่น (Flexible Learning) โดย
หลักสูตรนีจ้ ะบูรณาการจัดการเรียนการสอน
แบบ Distance Learning และให้ความ
ส�ำคัญกับการฝึกปฏิบัติในคลินิกโดยตรงกับ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขา
วิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาล
เด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาล
ผู้สูงอายุอีกด้วย อีกทั้งยังเคยรับต�ำแหน่ง
นายกสมาคมพยาบาลแห่ง ประเทศไทยฯ
ด้ า นการพั ฒ นางานสุ ข ภาพจิ ต เวชของ
ประเทศ รศ.ดร.จินตนา เป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การผลักดันให้โรงพยาบาลจิตเวชทัว่ ประเทศ
หันมาพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล จัด
ท� ำ โครงการพั ฒ นามาตรฐานปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล นับเป็นมาตรฐานฉบับแรกของ
ประเทศไทย ท�ำให้ รศ.ดร.จินตนา ได้รับโล่ห์

เกียรติยศผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพจิตดีเด่น จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิง
แก้ว ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โดยเป็นพยาบาลราย
แรกทีไ่ ด้รบั รางวัล อีกทัง้ คุณสมบัตเิ ฉพาะตน
ความรู้ความสามารถและภาวะผู้น�ำ ท�ำให้
รศ.ดร.จินตนา ได้รับการเลือกตัง้ จากองค์กร
พยาบาลของประเทศต่างๆ ทีม่ สี มาชิก ๑๓๐
ประเทศ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็น Board of Directors
of International Council of Nurses

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธ์
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๐๖
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และได้รบั คัดเลือกให้เป็นนักเวชศาสตร์ดเี ด่น
ระดับชาติ จากสมาคมเวชศาสตร์ปอ้ งกันแห่ง
ประเทศไทย อี ก ทั้ ง ยั ง เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ถึง ๓ สมัย ศิษย์เก่าดี
เด่ น ของภาควิ ช า Maternal & Child
Health, School of Public Health,
University of North Carolina, USA ใน
ระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งในสมาชิกวุฒิสภา
รศ.พญ.พรพั น ธุ ์ ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาด้ า น
สาธารณสุข อาทิ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
มลพิษในสิง่ แวดล้อม ปัญหาตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
วิกฤตเด็กไทย IQ ต�่ำ: สาเหตุและแนวทาง
การแก้ปัญหา การท�ำงานด้านต่างประเทศ
เป็นคณะท�ำงานใน Joint Government/
UNICEF/WHO National EPI Review
Team ในประเทศเวียดนาม, เลขาธิการ
AFPPD (Asian Forum of Parliamentar-

ians on Population and Development)
และประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบ
สาธารณสุ ข สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ เมื่ อ ปี
๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
พัชรา วิสุตกุล
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี
พ.ศ.๒๔๙๘ (ปัจจุบนั คือมหาวิทยาลัยมหิดล)
เคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าภาคสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้
ริเริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Tumor marker
ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม การท� ำ งานของนั ก
วิทยาศาสตร์ และให้บริการตรวจหา estrogen
และ progesterone receptor แก่คนไข้
มะเร็งเต้านม เพื่อให้เกิดการรักษาที่ถูกต้อง
และเป็ น ผลดี ต ่ อ การรั ก ษาของแพทย์ โรง
พยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลอื่นๆ และ
ยังเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การเชิญไปบรรยาย
พิเศษ อาทิ เรื่องมะเร็งเต้านม,เรื่องฤทธิ์คุม
ก�ำเนิดในเพศชายของผักขึน้ ฉ่ายและของพืช
ผักสมุนไพรอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอาหารของคนไทย ใน
งานประชุมวิชาการ งานฉลองครบรอบ ๑๐๐
ปี ศิริราช โดยในปัจจุบัน รศ.ดร.แพทย์หญิง
พัชรา ได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ได้เข้ารับ
เข้ารับรางวัลในงาน ๔๗ ปี วันพระราชทาน
นาม ๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๒
มี น าคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ศาลายา MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศิรริ าช โรงเรียนแพทย์แห่งเดียวในไทย
ตรวจกรองทารกแรกเกิดป้องกันภาวะปัญญาอ่อน
และโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ๔๐ โรค

เมือ่ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศ.ดร.
นพ.ประสิ ท ธิ์ วั ฒ นาภา คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ม.มหิดล เป็น
ประธานแถลงข่าว “ศิริราชคัดกรองทารก
แรกเกิดป้องกันปัญญาอ่อน รร.แพทย์แห่ง
เดียวในไทย” ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ.
พรสวรรค์ วสันต์ ทีป่ รึกษาคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล และ ผศ.นพ.นิธวิ ชั ร์ วัฒน
วิจารณ์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์ และบุคลากร
สหสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอ�ำนวย
การ ชัน้ ๒ รพ.ศิรริ าช
ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวว่า โรงพยาบาลศิรริ าชได้ทำ� การ
รักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทลี่ ำ�้
หน้ า ทั น สมั ย มาใช้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา
บุคลากรทางการแพทย์ให้มคี วามเชีย่ วชาญใน
การรักษา ไม่เพียงแต่การให้บริการทางการ
แพทย์ ที่ ค รบวงจร ยั ง ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเริ่มตั้งแต่ให้ค�ำ
แนะน�ำแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาด้าน
พันธุกรรมและความพิการแต่ก�ำเนิดในเด็ก
โดยเฉพาะปัญหาทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย มี
บทบาทในการชี้น�ำสังคม โดยการสร้างองค์
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ความรู ้ ท างพั น ธุ ก รรมและความพิ ก ารแต่
ก�ำเนิดในเด็กไทย ตลอดจนร่วมมือกับหน่วย
งานอืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนไทย
ส�ำหรับโครงการตรวจคัดกรองทารกแรก
เกิ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น ภาะปั ญ ญาอ่ อ น ต่ อ ม
ไทรอยด์บกพร่องและ พี.เค.ยู (เฟ็นนิลคีโตน
ยูเรีย) นัน้ คณะฯ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้บรรจุให้เป็นภาระ
งานประจ�ำเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า) เพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระองค์ ที่ ท รงห่ ว งใยใน
สุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า
เสมอมา โดยเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันของ
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ทอ่
สาขาวิ ช าทารกแรกเกิ ด ภาควิ ช ากุ ม าร
เวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตลอดจนการพยาบาลสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
และการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ นอกจากนี้
ยังขยายการตรวจกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอ
ลิกอีก ๔๐ โรค นับเป็นมาตรฐานสากลและ
เป็นการพัฒนางานการตรวจกรองทารกแรก
เกิ ด ในประเทศไทยให้ ทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศเป็นผลส�ำเร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จเป็น
อย่างยิง่

ด้ า นผู ้ ริ เ ริ่ ม โครงการ ศ.เกี ย รติ คุ ณ
พญ.พรสวรรค์ วสั น ต์ ที่ ป รึ ก ษาคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญของการตรวจกรองทารกแรกเกิด
เพือ่ ป้องกันภาวะปัญญาอ่อนนี้ ว่า รพ.ศิรริ าช
ได้ดำ� เนินตรวจกรองมาแล้วกว่า ๑๐ ปี เป็นการ
ด�ำเนินงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชา ได้รว่ ม
กันตรวจกรองทารกแรกเกิดของโรงพยาบาล
ศิริราชไปแล้วจ�ำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
ราย โดยพบต่อมไทรอยด์บกพร่อง ๘๐ ราย
คิดเป็นอุบตั กิ ารณ์ ๑ ต่อ ๓,๐๐๐ และพีเคยู
๖ ราย คิดเป็นอุบตั กิ ารณ์ ๑ ต่อ ๔๐,๐๐๐ ซึง่
ทารกเหล่านีไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยก่อนอายุ ๑๔ วัน
สามารถป้องกันภาวะปัญญาอ่อนได้ นับว่า
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
ต่อมาส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) จึงได้ขอให้ รพ.ศิรริ าชตรวจกรอง
ทารกแรกเกิ ด ใน ๙ โรงพยาบาลสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร และอีก ๔ โรงพยาบาลของ
รัฐ ตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้น
ม า ซึ่ ง ไ ด ้ ต ร ว จ ท า ร ก แ ร ก เ กิ ด ข อ ง
กรุ ง เทพมหานครไปแล้ ว ทั้ ง สิ้ น ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ ราย โดยได้รบั การสนับสนุนจาก
สปสช. อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๖ นับเป็นความ
ส�ำเร็จน่าภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ นอกจากนัน้
ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
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ได้รบั การสนับสนุนจาก สปสช.กทม. ในการ
ตรวจกรองทารกแรกเกิดแบบเพิม่ จ�ำนวนโรค
ซึง่ สามารถตรวจโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกได้
ถึง ๔๐ โรค นับเป็นมาตรฐานสากลและ
เป็นการพัฒนางานการตรวจกรองทารกแรก
เกิ ด ในประเทศไทยให้ ทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ
ส�ำหรับ ผศ.นพ.นิธวิ ชั ร์ วัฒนวิจารณ์ ได้
กล่าวเพิม่ เติมถึงขัน้ ตอนการตรวจกรองทารก
แรกเกิดนัน้ เริม่ ตัง้ แต่การให้ความรูส้ ตรีทมี่ า
ฝากครรภ์และก่อนคลอด เพื่อให้เข้าใจและ
เห็นความส�ำคัญว่ามีประโยชน์ตอ่ ทารกซึง่ เป็น
ลูกเขาอย่างไร หลังจากนัน้ เมือ่ ทารกเกิดมาได้
อายุ ๔๘ – ๗๒ ชัว่ โมง พยาบาลก็จะเจาะ
เลือดจากส้นเท้าเด็กลงในกระดาษซับเลือด
เพื่อน�ำส่งห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุ
ศาสตร์ฯ เพื่อวิเคราะห์สารในเลือด เช่น
ฮอร์โมนหรือกรดอะมิโนที่อยู่ในเลือด หาก
ทารกรายใดมีผลผิดปกติกจ็ ะรีบติดต่อมารดา
ของทารก หรือโรงพยาบาลทีท่ ารกรายนัน้ เกิด
เพื่อติดตามมาตรวจวินิจฉัยและรักษาก่อน
อายุ ๑๔ วันต่อไป ทารกทีไ่ ด้รบั การรักษา
ก่อนอายุ ๑๔ วัน ก็จะพ้นความเสี่ยงจาก
ความพิการและภาวะปัญญาอ่อนได้
ส่วนการตรวจกรองทารกแรกเกิดแบบ
ขยายเพิม่ จ�ำนวนโรคเป็น ๔๐ โรคนัน้ โรคที่
ตรวจกรองเพิ่มเติมเป็นกลุ่มโรคพันธุกรรม
เมตาบอลิก ซึง่ เป็นโรคพันธุกรรมทีส่ ว่ นใหญ่
เป็ น ยี น แฝง ดั ง นั้ น อาจไม่ เ คยมี ใ ครใน

ครอบครัวมีอาการของโรคนีม้ าก่อน แต่พอ่ แม่
อาจมี ป ระวั ติ เ ป็ น ญาติ กั น หรื อ มาจาก
ภูมลิ ำ� เนาเดียวกัน ทารกทีเ่ ป็นโรคนีต้ อนแรก
เกิดจะไม่มอี าการผิดปกติ แต่หลังจากนัน้ จะ
เริ่มมีอาการทางสมอง เช่น ซึมไม่ดูดนม
อาเจียน เลือดเป็นกรด ชัก โคม่า และเสียชีวติ
หรือสมองพิการในที่สุด อาการผิดปกติทาง
สมองเกิดจากเซลล์ขาดเอนไซม์ที่จะไปย่อย
สลายสารทีเ่ ป็นพิษ เช่น สารประเภทกรดซึง่
จะไปท�ำลายสมอง หรือเซลล์นั้นไม่สามารถ
สร้างพลังงานได้ก็ท�ำให้สมองหรืออวัยวะไม่
สามารถท�ำงานได้เช่นกัน อาการของโรคใน
กลุ่มนี้ไม่จ�ำเพาะและแยกได้ยากจากโรคอื่น
เช่น การติดเชือ้ ดังนัน้ ทารกทีเ่ ป็นโรคนีอ้ าจ
เสียชีวิตหรือพิการโดยไม่ได้รับการวินิจฉัย
ฉะนั้นการตรวจกรองโรคในกลุ่มนี้จึงท�ำให้
สามารถตรวจพบทารกทีย่ งั ไม่มอี าการหรือ
อาการน้อยได้รวดเร็วและรับการรักษาทีถ่ กู
ต้องเหมาะสม เพือ่ ป้องกันการเสียชีวติ และ
พิการในที่สุด ซึ่งการตรวจกรองแบบขยาย
เพิม่ จ�ำนวนโรคนีใ้ ช้เลือดในกระดาษซับเลือด
เหมือนตรวจกรอง ๒ โรค แต่ใช้เทคโนโลยี
ล่าสุดทีเ่ ป็นมาตรฐานในต่างประเทศ เรียกว่า
Tandem Mass Spectrometry (TMS) เพือ่
ท�ำให้สามารถวิเคราะห์สารจ�ำนวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว ทางศิรริ าชเป็นโรงเรียนแพทย์แห่ง
แรกทีไ่ ด้เริม่ ท�ำการตรวจกรองด้วยเทคโนโลยี
นี้ และคาดว่าจะสามารถช่วยป้องกันการเสีย
ชีวติ และพิการของทารกได้อกี เป็นจ�ำนวนมาก

ศ.เกียรติคณ
ุ
พญ.พรสวรรค์ วสันต์

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพิม่ เติมว่า
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลมีความยินดี
ทีจ่ ะช่วยคัดกรองทารกแรกเกิดไทยให้เติบโต
เป็นพลเมืองทีม่ สี ขุ ภาพดี ทีจ่ ะสร้างประโยชน์
ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป ส�ำหรับมารดา
และ/หรือโรงพยาบาลใดทีม่ คี วามประสงค์จะ
ตรวจกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะ
ปัญญาอ่อน และตรวจโรคพันธุกรรมเมตาบอ
ลิก ๔๐ โรค สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสาขาวิ ช าเวชพั น ธุ
ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทร.
๐-๒๔๑๙-๕๖๗๕, ๐-๒๔๑๙-๕๙๗๘ e-mail:
somporn.lia@mahidol.ac.th MU
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Internationalization
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.มหิดล จับมือ ม.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เปิด Satellite Office Kyoto University
ใน ม.มหิดล ส�ำหรับหลักสูตร ๒ ปริญญา
(Double Degree)

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริ ย ะ รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด
Kyoto University Partnership Office
ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
Graduate School of Global Environmental
Studies มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ ณ
ห้องประชุม R-114 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพิธเี ปิด ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมพิธเี ปิด Kyoto
University Partnership Office ณ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี Prof.Shigeo Fujii
(Dean, Graduate School of Global
Environmental Studies – KU) กล่าว
แนะน�ำมหาวิทยาลัยเกียวโต และกล่าวถึง
ความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ นอกจากนี้ ยั ง มี
Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอก สถาน
เอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ ่ น ประจ� ำ ประเทศไทย
Prof.Kuniaki Yamashita ผู้อ�ำนวยการ
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น

(สาขากรุงเทพมหานคร) และ Prof.Mamoru
Shibayama ผูอ้ ำ� นวยการ Kyoto University
ASEAN Center เป็นผูแ้ ทนรัฐบาลญีป่ นุ่ กล่าว
แสดงความยิ น ดี ใ นพิ ธี เ ปิ ด งาน โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น
ประธานในพิธีเปิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศ โดย
ภายในงาน มี ก ารสั ม มนาและแสดง
นิ ท รรศการ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ให้ แ ก่
นักศึกษาและบุคคลภายนอกทีส่ นใจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
มีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ในประเทศญีป่ นุ่
เป็นเวลานานกว่าครึง่ ทศวรรษ ทัง้ ในรูปแบบ
ของนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจากทั้ ง สอง
มหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา และการ
ท�ำโครงการวิจัยร่วมโดยประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวิศวกรรมศาสตร์เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านสิง่
แวดล้อมและทรัพยากรน�ำ้ ในประเทศไทยร่วม
กัน โดยคณะนักวิจยั จากทัง้ สองมหาวิทยาลัย

มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล
น�ำโดย ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์ ภาควิชา
วิ ศ วกรรมโยธาและสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และนอกจากนั้ น ยั ง ได้
ตระหนักถึงการส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนจึงได้รว่ มกันก่อตัง้ Kyoto
University Partnership Office ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานครัง้
นี้ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับปริญญาโท แบบ ๒ ปริญญา
(Double Degree) ระหว่ า งหลั ก สู ต ร
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรน�้ ำ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Graduate School
of Global Environmental Studies
มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะ
เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ และเพิม่ ขีดความ
สามารถของบัณฑิตในการน�ำความรู้จากทั้ง
สองประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษารวม
ถึงการวิจยั และงานวิชาการ เพือ่ พัฒนาระบบ
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรของประชาคมโลก
ในอนาคต MU
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12 Harmony
โครงการ Exercise is Medicine in Thailand

“Eโครงการ
xercise
is
M
edicine”
Exercise is Medicine in Thailand
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคลา
ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ใน
ประเทศไทย จัดท�ำโครงการ Exercise is
Medicine in Thailand (EIM Thailand) เพือ่
จุดประกายการออกก�ำลังกายทีโ่ ดนใจคนยุค
ใหม่ภายใต้หลักการ “การออกก�ำลังกายเป็น
ยาวิเศษ” (Exercise is Medicine)

EIM Thailand เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ภายหลังการ
ประชุมประจ�ำปีของ American College of Sports
Medicine (ACSM) ทีเ่ มืองบัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ACSM ได้น�ำประเด็นการออกก�ำลังกาย
มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเต็ม
รูปแบบ ในโอกาสดังกล่าวคณะผูบ้ ริหารและคณาจารย์ของ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย
มหิดลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและอภิปรายซักถาม เพื่อ
น�ำนโยบายดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำ� เนินการ
จัดท�ำและเสนอโครงร่างต่อ ACSM และได้
รับการอนุมัติการสนับสนุนให้เริ่มด�ำเนิน
งาน EIM Thailand ที่ต่อมาถูกเรียกว่า
การออกก� ำ ลั ง กายเป็ น ยาวิ เ ศษ เมื่ อ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่ปรากฎอยู่ในโครงร่างที่น�ำเสนอดังนี้
๑.วิทยาลัยฯ จะเป็นศูนย์กลางสร้าง
เครือข่าย EIM ในประเทศไทยบนพื้นฐาน
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการ
ศึกษาทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค และองค์กร
วิ ช าชี พ แพทย์ เ พื่ อ เป็ น แกนผลั ก ดั น การ
ด�ำเนินงาน (EIM Task Force)
๒. EIM Thailand จะผลักดันให้แพทย์
น�ำหลักการสั่งการออกก�ำลังกายเพื่อการ
รักษาเป็นแนวปฏิบตั ทิ างการแพทย์ (Exercise
Prescription as a Medical Tool) โดย
จัดการอบรมองค์กรวิชาชีพแพทย์
๓. EIM Thailand จะผลักดันให้ Exercise
Prescription เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน
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การสอนในหลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ แ ละ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
๔. EIM Thailand จะรณรงค์การให้
บริการและรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน (Corporate Social Responsibility,
CSR) และสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถ
สร้างงานวิจยั จากงานประจ�ำ (Routine to
Research, R2R)
๕. EIM Thailand จะสร้างสื่อใน ๒
ระดั บ เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ผู ้
ปฏิบัติงานทางการแพทย์และเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะในการออกก�ำลัง
กายที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
EIM Thailand ส่งเสริมให้คนไทยหันมา
ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน เริ่มจากการออก
ก�ำลังกายอย่างง่ายๆ ท�ำให้ได้เป็นประจ�ำ
และฝึ ก ให้ เ ป็ น นิ สั ย โดยอาจจะเริ่ ม จาก
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น การเดินเร็ว
อย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที หรือการเดินขึ้น
บันไดในทีท่ ำ� งานวันละ ๕ นาที เป็นต้น MU

การสลายมลทินประทับ
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

“แม่เลี้ยงเดี่ยวชนชั้นล่าง” มีโอกาสไหม?

แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่าง เป็นประเด็นปัญหา
เร่งด่วนทีส่ งั คมไทยไม่ควรมองข้าม ดัชนีชวี้ ดั
อย่างหนึง่ ได้แก่ การหย่าร้าง/แยกกันอยูข่ อง
คู่สมรสที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิด
ครอบครัวพ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยวจ�ำนวนมากขึ้น
แม้ ว ่ า คู ่ ส มรสจะยุ ติ บ ทบาทของสามี แ ละ
ภรรยาไปแล้ว แต่ยงั คงแสดงบทบาทของการ
เป็นพ่อ-แม่ต่อไป ซึ่งการแสดงบทบาทของ
พ่อ-แม่ มีความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลถึง
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสมาชิกในครัวเรือน
เมือ่ ครอบครัวมีผหู้ าเลีย้ งหลักเพียงคนเดียว
ท�ำให้มีภาระรับผิดชอบทั้งในบ้านและนอก
บ้าน โอกาสทีจ่ ะเข้าสูก่ ารจ้างงานในระบบทีม่ ี
อัตราค่าจ้างสูงเป็นไปได้นอ้ ย นอกจากนีย้ งั มี
ความยากล�ำบากในการหาเลีย้ งชีพ เนือ่ งจาก
รูปแบบการจ้างงานที่เอารัดเอาเปรียบ การ
ท�ำงานเป็นกะ การท�ำงานซ�้ำซากเพื่อให้ได้
ผลผลิตมากขึ้น เป็นต้น ท�ำให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
ชนชัน้ ล่างต้องเข้าสูก่ ารจ้างงานนอกระบบทีม่ ี
อัตราค่าจ้างต�่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�ำไปสู่
ความยากจนของครัวเรือน
การท�ำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลา
เดียวกัน เป็นการท�ำหน้าที่ที่ซับซ้อนทั้งด้าน
อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ เป็นความยุง่
ยากในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนสมาชิกใน
ครอบครัว ส่งผลให้เด็กมีปญ
ั หาด้านพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ ดังเช่น สถิติที่กรมพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๒๕๕๖)
รายงานว่า ร้อยละ ๗๙.๒ ของเด็กและเยาวชน
ทีก่ ระท�ำความผิดทัว่ ประเทศมาจากครอบครัว
แยกกันอยู่ รองลงมาร้อยละ ๒๐.๘ มาจาก
ครอบครัวอยูร่ ว่ มกัน
จึงมีความจ�ำเป็นในการท�ำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์นี้ เนือ่ งจากส่งผลต่อความเป็น
อยู่ที่ดีของสมาชิกในสังคม ทั้งนี้ เพราะการ

...แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่าง ต้องประสบปัญหาใน
การเข้าถึงทรัพยากร ไร้อ�ำนาจ ตกอยู่ในฐานะผู้
ด้อยโอกาส จากการถูก “มลทินประทับ” ที่
ท�ำให้ถูกกีดกัน และเลือกปฏิบัติ จนตกไปอยู่
ชายขอบของสังคม...

พัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมา มีการแข่งขันสูง ก่อ
ให้เกิดการแบ่งชนชัน้ ทางสังคม ทีก่ ำ� หนดสร้าง
จ�ำแนก แยกชนชัน้ ให้เป็นไปตามล�ำดับชัน้ ที่
ไม่เท่าเทียมกัน ท�ำให้แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่าง
ต้องประสบปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากร ไร้
อ�ำนาจ ตกอยูใ่ นฐานะผูด้ อ้ ยโอกาส จากการ
ถูก “มลทินประทับ” ทีท่ ำ� ให้ถกู กีดกัน และ
เลือกปฏิบัติ จนตกไปอยู่ชายขอบของสังคม
แม้ ว ่ า จะเป็ น สภาพไม่ พึ ง ปรารถนาของ
ปัจเจกบุคคล แต่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้าง
ขวาง หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมอืน่ ๆ ตาม
มาได้ และอาจจะกลายเป็นปัญหาสาธารณะที่
มีลักษณะเป็นวิกฤติการณ์ได้ หากไม่ด�ำเนิน
การแก้ไข
จากประสบการณ์ในพืน้ ที่ และสิง่ ทีพ่ บเห็น
เชิงประจักษ์ในการวิจัยของผู้เขียน แสดงให้
เห็นได้วา่ ในสังคมสมัยใหม่ มลทินประทับของ
แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่างนัน้ มีอยูจ่ ริง โดยมลทิน
ประทับ เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่าง
อัตลักษณ์ตามมาตรฐานทางสังคม (Virtual
Social Identify) กับอัตลักษณ์แท้จริงของ
บุคคล (Actual Social Identify) ที่สังคม
นิยามความหมายแก่บคุ คลทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ดว้ ย
โดยบุคคลทีถ่ กู มลทินประทับจะเป็นบุคคลทีม่ ี
อั ต ลั ก ษณ์ แ ท้ จ ริ ง ขั ด กั บ อั ต ลั ก ษณ์ ต าม
มาตรฐานทางสังคม และในสังคมสมัยใหม่
ค�ำว่ามลทินประทับ เป็นค�ำที่มีความหมาย
ในเชิงลบ เป็นอัตลักษณ์เชิงลบของบุคคล
ข้อมูลจากการศึกษาเรือ่ ง การสลายมลทิน
ประทั บ ของแม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย วชนชั้ น ล่ า ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการธ�ำรงภาวะชาย
ขอบ และการสลายมลทินประทับ ให้ขอ้ ค้น
พบทีน่ า่ สนใจว่า แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่าง ไม่ได้
เป็นประชากรที่ถูกจัดประเภทไว้อย่างเหมา
รวมว่าเป็น “บุคคลทีป่ ระสบปัญหาใดปัญหา
หนึง่ ทีเ่ กีย่ วพันและก่อให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตาม

มา” เนือ่ งจากประกอบด้วยปัจเจกบุคคลทีม่ ี
ความแตกต่างกันในหลากหลายมิติ เช่น อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานะสุขภาพ จึงไม่มกี ฎ
สากลอะไร ที่จะอธิบายคุณลักษณะของแม่
เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่างแบบเหมารวมได้ เท่ากับ
ไม่สามารถกล่าวอย่างฟันธงได้วา่ แม่เลีย้ งเดีย่ ว
ชนชั้นล่างในทุกสังคมคือผู้ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมเหมือนกันหมด
ข้อค้นพบนี้ จะเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจน
ว่า การธ�ำรงภาวะชายขอบของแม่เลีย้ งเดีย่ ว
ชนชัน้ ล่าง ไม่ได้เลวร้ายอย่างทีส่ งั คมสมัยใหม่
รับรู้หรือให้ความหมายแต่การสลายมลทิน
ประทับ โดยการพัฒนาศักยภาพตนเอง ขณะ
เผชิญความเสี่ยงและความยากล�ำบาก จาก
ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ปฏิ เ สธความ
หมายกระแสหลัก และโต้กลับอิทธิพลของ
สังคมวัฒนธรรมทีม่ าจ�ำกัดการด�ำเนินชีวติ ที่
แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่างเป็นผูก้ ำ� หนดสร้างขึน้
ต่างหากทีน่ กั วิชาการและนักวิชาชีพ ต้องหัน
มาท�ำความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้นทั้งในเชิง
ของการน�ำไปปฎิบัติและการวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้
ทั้งหมดที่กล่าวมา อาจมีประเด็นส�ำคัญ
อื่นๆ อีกมาก ที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ข้อค้นพบ
ส�ำคัญของเรือ่ งนี้ เป็นอีกหนึง่ ความพยายามใน
การตอบโจทย์เรือ่ ง “การสลายมลทินประทับ
“แม่เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่าง” มีโอกาสไหม?” ให้
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ควรส่ง
เสริม นักวิจยั และนักวิชาการ ในการพัฒนา
โจทย์วจิ ยั ตลอดจนกระบวนทรรศน์ ทฤษฎี
และวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสม รอบด้าน
ลึกซึง้ และก้าวหน้ากว่าทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารสลายมลทินประทับให้แก่คนทีเ่ ป็นแม่
เลีย้ งเดีย่ วชนชัน้ ล่าง ให้เจือจางไปจากความ
คิดและจินตนการของสมาชิกในสังคมไทยได้
บ้างไม่มากก็นอ้ ย MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ท�ำบุญเดือนเกิด (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
คณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เป็นประธานในพิธีท�ำบุญเดือนเกิด ประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ ณ ลานประติมากรรม ศูนย์การเรียน
รู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่ง
คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานท�ำบุญ
เดือนเกิดนี้ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการด�ำเนินงาน
จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตลอด
ปี ๒๕๕๙

ประชุมทปอ. (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๙
โดยในช่วงเช้ามีการประชุมหารือประเด็นระบบการประกับคุณภาพการศึกษา โดยนายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับแนะน�ำมหาวิทยาลัย
มหิดล และแนะน�ำคณะผู้บริหาร กล่าวเปิดการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และได้แถลง
ข่าวสรุปจากการประชุมให้แก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชารัฐร่วมพัฒนา (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

นางกาญจนา เข่งคุม้ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ประชา
รัฐร่วมพัฒนา ก�ำจัดผักตบชวาในคูคลอง” ของ
จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการร่วมแก้ปัญหาผักตบชวาให้แก่ชุมชน โดย
แปรรูปเป็นวัสดุรองนอนใช้กับสัตว์ทดลองแทน
การน�ำเข้าวัสดุรองนอนจากต่างประเทศ

งานเลี้ยงขอบคุณ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา คณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลีย้ งขอบคุณการจัด
ท�ำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
ในฐานะนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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ประชุมวิชาการแม่วัยุร่น

รับมอบห่วงอลูมิเนียม

ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
รองคณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “แม่วัยรุ่น:วาระ
แห่ ง ชาติ ” หั ว ข้ อ การบรรยายในการประชุ ม
ครั้งนี้ ได้แก่ “นโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ข องวั ย รุ ่ น ระดั บ ชาติ ” ,
“ยุ ท ธศาสตร์ Teenage Pregnancy ของ
กระทรวงสาธารณสุข”, “การดูแลแม่วัยรุ่น”
และ “Luncheon Symposium: Update
Contraception in Teenagers” ณ ห้องประชุม
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณอรรณพ สถิรปัญญา ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย
วิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้
แทนรับมอบห่วงอลูมิเนียม จ�ำนวน ๑๑ กิโลกรัม
จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำ
โดยคุณสมลักษณ์ ลันสุชพี รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
และสนับสนุนวิชาการ (ในฐานะประธานคณะ
กรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ร่วม
กับทีมคณะกรรมการฯ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการ “ICT
ร่วมใจบริจาคห่วงอลูมิเนียมและเงินสมทบทุน
สร้างขาเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี”

(๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

World Doctors Orchestra
(๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จั ด คอนเสิ ร ์ ต นานาชาติ World Doctors
Orchestra วาทยากรโดย Prof.Dr.Stefan
Willich บรรเลงเพลงพระราชนิ พ นธ์ “พระ
มหามงคล”, Ludwig van Beethoven ฯลฯ
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ต้อนรับ SIL International
(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้การต้อนรับ น�ำชม และถ่ายทอดเรื่องราว
ประวัติการก่อตั้ง ภารกิจ และผลงานวิจัยของ
สถาบันฯ และเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ในประเทศไทย ให้แก่คณะนักวิชาการจาก SIL
International

คลื่นความโน้มถ่วง (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา
พิเศษ Science Café ในหัวข้อ “คลื่นความโน้ม
ถ่วง (Gravitational Waves)” โดยทีมนักวิจัย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านฟิสกิ ส์ทฤษฎี จาก ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำโดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ณ ห้อง
ประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ต้อนรับ นศ.ทพ.ฮังการี
(๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอ�ำนวย
รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับคณะนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ จาก
University of Debrecen, Faculty of Dentistry
ประเทศฮังการี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet the expert (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

พัฒนาศักยภาพแกนน�ำ นศ.มม.

ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Meet the expert
ณ ห้องประชุม ๓๐๒ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อให้เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒, ๓ และ ๔ ได้พบปะ
เภสัชกรที่ประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้มีโอกาสรับฟังและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพ
ให้ประสบความส�ำเร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยในโรงพยาบาล” บรรยายโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย อธิสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ
ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชัน้ ๑๗ อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

(๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด
“โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ด้วยความ
ร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล รพ.พุทธมณฑล และสนง.สาธารณสุข จ.นครปฐม
ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย และ
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จ�ำนวนกว่า ๘๐ คน เข้าฟังการบรรยายแนวทาง
การสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ และรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ
ห้องทวีวัฒนา ๒ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อมูล ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารเรียนและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของวิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
ศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

15

Scoop
16 Special
งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธี ร ะ
กลลดาเรื อ งไกร ได้ ก ล่ า วถึ ง ทิ ศ ทางการ
บริหารของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกว่า
สิง่ ทีต่ อ้ งเป็นพันธกิจแรกๆ ยังคงต้องเป็นการ
รักษาพยาบาล ตามมาด้วยพันธกิจการเรียน
การสอน และต่อยอดด้วยพันธกิจการวิจัย
เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งระลึกอยูเ่ สมอว่าศูนย์การแพทย์
เ ติ บ โ ต ขึ้ น ม า ใ น อ า ณ า บ ริ เ ว ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแวดล้อมด้วยคณะ
ต่างๆ เรียงรายกันไป ซึ่งเท่ากับศูนย์การ
แพทย์คือ
๑. โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ การ
ให้บริการของศูนย์จะต้องเด่นในระดับทุติย
ภูมิ หรือตติยภูมิ และมีปฐมภูมิเล็กน้อยเพื่อ
ดูแลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่เจ็บป่วย โดยความหมายถึงโรงพยาบาลที่
ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ
เข้ามารับการรักษาและส่งกลับ และพัฒนา
โรงพยาบาลให้ เข้ า สู ่ ร ะดั บ ตติ ย ภู มิ คื อ
โรงพยาบาลทีร่ กั ษาโรคยากหรือโรคทีจ่ ำ� เป็น
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ทิศศูทาง
นย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธสี ง่ มอบงานต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก โดย ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ อดีต
รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ก ารแพทย์
กาญจนาภิเษก ส่งมอบให้ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร เข้ารับ
ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ก ารแพทย์
กาญจนาภิเษก
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธี ร ะ
กลลดาเรื อ งไกร ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาแพทย
ศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับราชการใน

ต�ำแหน่งอาจารย์ประจ�ำภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเคยก้าว
สู ่ ต� ำ แหน่ ง รองผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล
ศิรริ าช ก่อนการเข้ารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคนปัจจุบัน

ต้องใช้ความเชีย่ วชาญอย่างสูง ซึง่ ในวันนีเ้ ป็น
โอกาสดี ที่ ไ ด้ ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิอันดับ
หนึ่งของประเทศมาเป็นที่ปรึกษาหลัก
๒. ด้วยบุคลากรที่ประกอบด้วยแพทย์
เฉพาะทาง และเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย ศูนย์การ
แพทย์ควรเป็นศูนย์ทใี่ ห้การรักษาด้วยเครือ่ ง
มือที่มีความเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญ
อย่ า งสู ง ซึ่ ง ต้ อ งท� ำ ให้ ป ระชาชนหรื อ โรง
พยาบาลอืน่ ๆ ประจักษ์ถงึ ความเฉพาะและมี
ความประสงค์จะส่งผู้ป่วยมาท�ำการรักษา
พยาบาล และส่งเจ้าหน้าที่มาท�ำการศึกษา
อบรมเรียนรู้ รวมทัง้ เป็นทีฝ่ กึ อบรมนักศึกษา
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคจากทีต่ า่ งๆ
ซึ่ ง ในที่ นี้ อ าจรวมถึ ง อนาคตการเป็ น
ศูนย์กลางแสดงการใช้งานและทดสอบการใช้
งานของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่
ทันสมัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการน�ำเข้า
มาใช้ในประเทศ
๓. การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการ

รวมแนวคิ ด ของโรงพยาบาลที่ มี ก ารผสม
ผสานการรักษาพยาบาลของประเทศทัง้ แบบ
ตะวันออก และตะวันตก อย่างกลมกลืน
เนื่องจากผู้ก่อตั้งเดิมได้มีแนวทางในการน�ำ
แพทย์แผนตะวันออก เช่น แพทย์แผนจีน
การฝังเข็ม กดจุด เข้ามาใช้รว่ มกับแพทย์สมัย
ใหม่ในการให้การรักษาพยาบาลความเจ็บ
ป่วยทั่วไปและเลยไปถึงการรักษาแบบผสม
ผสานด้านเวชศาสตร์การกีฬา
และสุ ด ท้ า ยคื อ การเป็ น โรงพยาบาลที่
แสดงถึ ง การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการให้
บริ ก ารต่ อ บุ ค ลากร การมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก าร
รักษาพยาบาลที่ดี และมีผลประกอบการดี
ทัง้ หมดเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะท�ำให้เกิดในเวลา
ใดเวลาหนึ่ง แต่ต้องใช้ความต่อเนื่องทาง
ความคิด การมุง่ มัน่ ของบุคลากร และการส่ง
เสริมจากองค์กร เพื่อให้ในวันหนึ่งข้างหน้า
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะเป็นส่วน
หนึง่ ทีน่ ำ� ชือ่ เสียงมาสูม่ หาวิทยาลัยมหิดลของ
เราทุกคน MU
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ความส�ำคัญของประสาทรับรส
กับสุขภาพและโภชนาการ

ศาสตราจารย์ ทากาชิ ซาสะโนะ กล่าวว่า
ปากของคนเราเป็นช่องทางผ่านของอาหาร
และในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง เป็ น ที่ ส ะสมของ
แบคทีเรียมากมายกว่า ๕๐๐ สายพันธุ์ ซึง่ มีทงั้
สายพันธุท์ ดี่ แี ละไม่ดปี ะปนกัน แบคทีเรียเหล่า
นี้มีบทบาทส�ำคัญต่อสุขภาพในช่องปากและ
สุขภาพโดยรวม ปัญหาที่ส�ำคัญของการเสีย
สมดุลของเชือ้ แบคทีเรียในช่องปาก คือ โรค
ฟันผุ และโรคปริทันต์ ยิ่งกว่านั้น หากเชื้อ
แบคทีเรียเข้าสูก่ ระแสโลหิตอาจก่อให้เกิดผล
เสียต่อสุขภาพในด้านอืน่ ๆ อีก เช่น การติดเชือ้
ของลิน้ หัวใจ และอาการปอดอักเสบจากการ
ส�ำลัก เป็นต้น ดังนัน้ การดูแลสุขภาพช่องปาก
จึงส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งผ่าตัด
หัวใจ และผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งทีต่ อ้ งรับเคมีบำ� บัด
และการฉายแสง รวมถึงผู้ใส่ใจสุขภาพด้วย
ทั้งนี้ ในประเทศญี่ปุ่น โรคหัวใจและหลอด

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
เพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพือ่ โภชนาการทีด่ ี ครัง้ ที่ ๔ เรือ่ ง “ความส�ำคัญของประสาทรับ
รสกับสุขภาพและโภชนาการ” ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยศาสตราจารย์ ทากาชิ ซาสะโนะ (Professor Takashi Sasano) จากบัณฑิต
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโทโฮคุ
เลือด และโรคปอดบวม เป็นสาเหตุส�ำคัญ ให้ขาดสารอาหารได้ในทีส่ ดุ
ล�ำดับที่ ๒ และ ๔ ของการเสียชีวติ ตามล�ำดับ
ศาสตราจารย์ ทากาชิ กล่าวเสริมอีกว่า
ผูส้ งู อายุทอี่ ายุมากขึน้ จ�ำนวนฟันก็จะลด น�ำ้ ลายมีความส�ำคัญหลายประการ เช่น น�ำ
ลง มีการศึกษาในประเทศญีป่ นุ่ ค้นพบว่า ผูท้ ี่ รสชาติอาหารไปสูต่ อ่ มรับรส ดังนัน้ หากไม่มี
มีฟนั ๒๐ ซีข่ นึ้ ไป มักจะมีอายุยนื กว่าคนทีม่ ี น�ำ้ ลายก็ไม่สามารถรับรสได้ นอกจากนี้ ยังช่วย
ฟัน ๑๙ ซี่ หรือน้อยกว่านัน้ อัตราการเสียชีวติ สมานแผลในช่องปากได้อกี ด้วย คนทีม่ ภี าวะ
ของผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรค ปากแห้งน�ำ้ ลายน้อยสามารถใช้ยากระตุน้ การ
ปอดบวม เพิม่ ขึน้ ถึง ๑.๘๔ เท่า ในผูป้ ว่ ยทีม่ ี หลัง่ น�ำ้ ลายในการรักษาได้ แต่ยาดังกล่าวอาจ
ฟัน ๑๙ ซี่ หรือน้อยกว่า เมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ยที่ ท�ำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการใจสัน่ ท้อง
มีฟนั ๒๐ ซีข่ นึ้ ไป ทัง้ นี้ องค์การอนามัยโลก เสีย และเวียนศีรษะ เป็นต้น ผูท้ ปี่ ระสบปัญหา
(WHO) แนะน�ำให้ใช้จำ� นวนฟัน ๒๐ ซีข่ นึ้ ไป นีจ้ งึ ควรผ่อนคลาย หรือใช้วธิ นี วดบริเวณต่อม
เป็นตัวบ่งชีข้ องสุขภาพในช่องปากทีด่ ี
น�ำ้ ลายข้างกกหู (Parotid Gland) หรือนึกถึง
นอกจากนี้ อีกปัญหาหนึ่งของสุขภาพใน ของเปรีย้ วๆ เช่น มะนาว ก็จะสามารถเพิม่
ช่องปากของผูส้ งู อายุ คือ ความสามารถในการ ปริมาณน�้ำลายได้ ทั้งนี้ ทันตแพทย์ญี่ปุ่น
รับรสลดลง ซึง่ ท�ำให้เกิดความผิดปกติในการ แนะน�ำคนไข้ที่มีปัญหาปากแห้งให้บ้วนปาก
ลิม้ รส โดยร้อยละ ๓๖ ของผูส้ งู อายุตอ้ งเผชิญ ด้วยดาชิ (น�ำ้ ซุปทีท่ ำ� จากปลาแห้งญีป่ นุ่ และ
ปัญหานี้ ซึง่ อาจมีผลให้เบือ่ อาหารและส่งผล สาหร่าย) วันละ ๑๐ ครัง้ MU

ต้อนรับผูอ้ บรมหลักสูตรกายภาพบ�ำบัด
จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ
งานประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบ�ำบัด

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รศ.ดร.รุ่ง
ทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบ�ำบัด
และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่าย
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร คณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ Miss Naleemom Saiyawong,
Mrs. Namsouk Khammixay, Mrs. Chansamone Manyvanh, Miss Mai Xaphakdee, และ Mrs. Phetsamone Xaiyachak
ผู ้ อ บรมหลั ก สู ต รกายภาพบ� ำ บั ด จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข ส�ำหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ จากสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย

ประชาชนลาว ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ
กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้จัดอบรม
เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู ้ ด ้ า น เ ท ค นิ ค ท า ง
กายภาพบ�ำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและ
การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมระยะเวลาการ
ด�ำเนินโครงการทั้งหมด ๖ สัปดาห์ ระหว่าง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เชิงรุก
ในการบริการวิชาการสูส่ งั คมอย่างยัง่ ยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ตามพั น ธกิ จ ของวิ ท ยาเขต
กาญจนบุรี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ
บูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมภิ าคตะวัน
ตก ทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชุมชนท้อง
ถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี
๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงมีการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้
บริการวิชาการกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย
เน้ น กลุ ่ ม เป้ า หมายจากชุ ม ชนพื้ น ที่ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้
ท�ำการส�ำรวจข้อมูลปัญหาจากชุมชน และ
นอกจากนี้ ส่วนราชการ เช่น สถานศึกษา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือหน่วยงานใน
พืน้ ที่ ได้มกี ารขอความร่วมมือในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยคณาจารย์หรือ
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ทีม่ คี วามรู้ ตรงกับด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่ชมุ ชน
โดยเมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียน
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ได้แจ้งว่าในพืน้ ที่ รอบๆ โรงเรียน
มีซากดึกด�ำบรรพ์ เป็นจ�ำนวนมากจึงได้ขอ
ความร่วมมือให้อาจารย์ในสาขาวิชาธรณี
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
กาญจนบุ รี ไปให้ ค วามรู ้ แ ละตรวจสอบ
ซากดึกด�ำบรรพ์ดงั กล่าว สาขาวิชาธรณีศาสตร์
จึงเดินทางเข้าตรวจสอบและให้ความรู้แก่
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบเบื้องต้นได้พบซากดึกด�ำบรรพ์
Nautiloids เป็นกลุ่มปลาหมึกทะเลโบราณ
เมือ่ ประมาณ ๔๔๓ – ๕๘๕ ล้านปีทแี่ ล้ว ใน
พื้นที่เขากระทะ บ้านทับกระดาน อ�ำเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และการค้นพบ
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ครัง้ นี้ หลักสูตรธรณีศาสตร์ ได้มแี นวทางใน
การร่วมมือกับชุมชนในการใช้พื้นที่ส�ำหรับ
ศึกษาค้นคว้าวิจยั ให้แก่นกั ศึกษา และพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรูร้ ว่ มกับชุมชนต่อไปในอนาคต
อีกด้วย
และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับ
จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
ภายใต้โครงการคลินิกมหาดไทย ซึ่งมีการ
ลงพืน้ ที่ ให้บริการประชาชนในชุมชนต่างๆ ใน
เขตจังหวัดกาญจนบุรี พืน้ ทีห่ า่ งไกล เดือนละ
๑ ครัง้ ๑ อ�ำเภอ โดยเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ได้ลงพืน้ ที่ ณ บ้านอูล่ อ่ ง ต�ำบลท่าขนุน อ�ำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ มีประชาชน
มาเข้าร่วมขอรับบริการ ประมาณ ๕๐๐ คน
ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท�ำสวนผล
ไม้ และพบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชในการท�ำ
สวนผลไม้ งานบริหารงานวิจัยและบริการ
วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
กาญจนบุรี จึงได้ลงพื้นที่ให้ค�ำปรึกษา กับ
ประชาชนในพื้นที่ ด�ำเนินการจดบันทึกรับ
ทราบปัญหา รวบรวมข้อมูล เพื่อน�ำไปหา
แนวทางแก้ปญ
ั หาดังกล่าวร่วมกับชุมชนต่อไป
ต่อมาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ งานวิจยั
และส่งเสริมวิชาการ ด้านบริหารงานวิจยั และ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุ รี ได้ รั บ การประสานงานจาก
ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
เพือ่ เชิญบุคลากรของวิทยาเขต เป็นวิทยากร
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
แบบกองปุย๋ สามเหลีย่ ม และแบบในตะกร้า ให้
แก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยลดต้นทุนการใช้
สารเคมีจากปุย๋ เคมี และเป็นการน�ำวัสดุเหลือ
ใช้ในครัวเรือนมาท�ำให้เกิดประโยชน์ ณ ศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏิรปู ทีด่ นิ อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มี ค ณาจารย์ ที่ มี ค วามรู ้ ใ นหลายศาสตร์ ที่
สามารถถ่ายทอดองค์ความสูช่ มุ ชน รวมทัง้ การ
ผลิตบัณฑิต จ�ำนวน ๗ สาขาวิชาในด้าน
วิทยาศาสตร์การเกษตร ธรณีศาสตร์ ชีววิทยา
เชิงอนุรกั ษ์ เทคโนโลยีการอาหาร บริหารธุรกิจ
บัญชี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการภัยพิบตั ิ และวิทยาเขตกาญจนบุรี ยังมี
พืน้ ทีท่ างธรรมชาติกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ มีระบบ
นิเวศน์วทิ ยาทางธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ จึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจยั นอกจาก
นีท้ ตี่ งั้ วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัด
กาญจนบุรี ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ หลัก ๓ ด้าน
ด้วยกัน คือ
๑) ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรของ
ประเทศ
๒) ศูนย์กลางการค้าชายแดน เนือ่ งจากเป็น
จั ง หวั ด แนวชายแดนพม่ า ที่ มี ก ารเติ บ โต
ทางการค้าการลงทุน เพือ่ รองรับการเปิดประตู
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓) ศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว สืบเนือ่ งจาก
โครงการทวายจะเป็นหนึง่ ในการเชือ่ มโยงการ
ท่องเทีย่ วระหว่างไทยและพม่า ทัง้ ยังเป็นการ
เชือ่ มโยงกับอาเซียน อินเดีย และจีน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มุง่ มัน่ ด�ำเนินการพันธกิจ การบริการวิชาการ
สูส่ งั คม ตามปณิธานของวิทยาเขตกาญจนบุรี
“เรียนรูอ้ ย่างบูรณาการ ประสานชุมชนสูส่ ากล
อย่างยั่งยืน Interdisciplinary, Social
Contribution, Global Sustainability” MU
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งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

งาน “วันรักนกเงือก” ตอน รวมใจให้นกเงือก

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มู ล นิ ธิ ศึ ก ษาวิ จั ย นกเงื อ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องแต่งกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมจัด
งาน “วันรักนกเงือก ประจ�ำปี ๒๕๕๙” ใน
ชื่อตอน รวมใจให้นกเงือก
ภายในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการ
“วันรักนกเงือก” พร้อมร่วมกิจกรรมเล่น
เกมส์ จ�ำหน่ายของที่ระลึกเสื้อ T-SHIRT
ลวดลาย “นกเงือก” จากผีมือการเขียนภาพ
โดยเหล่าศิลปิน-ดารา นักร้อง ชื่อดังของ
ประเทศไทยหลากหลายท่าน อาทิ ปู-พงษ์
สิทธิ์ ค�ำภีร์ น้องคนดี-แวร์โซว หมู นนทวัฒน์
เจริญชาศรี DESIGN & ART DIRECTION BY
DUCTSTORE THE DESIGN GURU CO.,
LTD. ซึ่งเป็นเสื้อ “LIMITED EDITION” ซึ่ง
ท�ำขึ้นเพื่อน�ำรายได้สบทบทุน “มูลนิธิศึกษา
วิจัยนกเงือก” ให้แก่โครงการ “รวมใจให้นก
เงือก” ร่วมกิจกรรมปีนต้นไม้ โดยใช้อุปกรณ์

เพลิดเพลินกับการออกร้านของหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมร้านจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก อาหาร
และเครื่องดื่ม
งานวันรักนกเงือก “รวมใจให้นกเงือก”
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เล็งเห็นถึงความ
ส� ำ คั ญ ของนกเงื อ ก ที่ ค งคุ ณ ค่ า แห่ ง การ
อนุรกั ษ์ให้อยูค่ กู่ บั ผืนป่าท่ามกลางความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไป โดยนกเงือก
เป็นนกป่าขนาดใหญ่ ลักษณะรูปร่างหน้าตา

โบราณ ถือก�ำเนิดมาไม่น้อยกว่า ๔๕ ล้านปี
พบได้ในป่า และทุ่งหญ้าเขตร้อนของทวีป
แอฟริกาและเอเชียเท่านัน้ โดยทัว่ โลกพบนก
เงือก ๕๒ ชนิด และส�ำหรับประเทศไทยพบ
เพียง ๑๓ ชนิดเท่านัน้ และสิง่ ทีพ่ เิ ศษสุดของ
นกเงือก คือ เป็นนกที่จับคู่ผัวเดียวเมียเดียว
และด้วยพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวของนก
เงือก จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความ
หมายของ “ความรัก” และ “รักแท้” MU

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครัง้ ที่ ๗
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ และ
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วม
กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดล
พญาไท ครัง้ ที่ ๗ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ส�ำหรับปีนี้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบ
สารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สนามข้างตึกเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี เกิด

มิตรภาพทีด่ ี และเพือ่ เป็นการเชือ่ ม
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรของ
หน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดล
พญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บคุ ลากร
มี สุ ข ภาพที่ ส มบู ร ณ์ แข็ ง แรง ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปญั ญา และ
มีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั
เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น�ำไปสู่
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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นไพรน่ารู้
22 สมุ
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก
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เสียงโฆษณา: “…โลชั่นที่อุดมไปด้วยสาร
สกัดจากสุดยอดผลไม้ คามู คามู ซึง่ ให้วติ ามิน
ซีเข้มข้นถึง......”
บุรุษที่ ๑: หา!? อะไรนะ? เมื่อกี้เขาว่าใช้
สารจากอะไรนะ คาๆ มัวๆ หรือเปล่า?
บุรุษที่ ๒: ผลขมุกขมัว (เสียงของคนที่นั่ง
ข้างๆ ตอบมา...ท่าทางจะหูไม่ดีพอกัน)
บุรุษที่ ๑: ผลบ้าอะไรชื่อขมุกขมัว?
บุ รุ ษ ที่ ๒: ก็ ค าๆ มั ว ๆ รวมกั น เป็ น
ขมุกขมัวไงล่ะ
บุรุษที่ ๓: มันชื่อผล คามู คามู (เสียง
สวรรค์ตอบมา...อารมณ์รับไม่ได้กับการโต้
เถียงอันไร้สาระสิ้นดี)
อ๋อ...ผลคามู คามู นั่นเอง ช่างเป็นผลไม้ที่
ชื่อฟังดูแปลกหูจริงๆ เห็นในโฆษณาบอกว่า
มีวิตามินซีสูง แถมช่วยให้ผิวกระจ่างใสอีก
ต่างหาก อื้ม...น่าสนใจทีเดียว ไหนลองตาม
ไปดูกันหน่อยดีกว่า ว่าเจ้าผลขมุกขมัว เอ้ย!
ผลคามู คามู เนี้ย...มันมีดีอย่างไร!!
คามู คามู (Camu-camu) มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์วา่ Myrciaria dubia เป็นพืชใน
วงศ์ Myrtaceae มีลกั ษณะเป็นไม้พมุ่ หรือไม้
ยืนต้นขนาดเล็ก มีการกระจายตัวอยู่บริเวณ
พื้นที่น�้ำท่วมถึงในประเทศบราซิล ไปจนถึง
ประเทศเปรู มีความสูงประมาณ ๒ – ๓ ม.
ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ผลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑ นิว้ และจะเปลีย่ นจากสีเขียวเป็น
สีแดงอมม่วงเมือ่ สุก มีรสเปรีย้ ว ปัจจุบนั นิยม
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น�ำผลคามู คามู มาท�ำเป็นน�ำ้ ผลไม้ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ และไอศกรีม ชาวเปรูดื่มน�้ำคั้น
จากผล หรือน�้ำคั้นที่ผสมกับน�้ำเปล่าเพื่อ
รักษาไข้หวัด และใช้บรรเทาอาการของโรค
ในระบบทางเดินอาหาร น�ำส่วนเปลือกต้นมา
ท�ำยาพอก ใช้รักษาแผล น�ำเปลือกต้นมาต้ม
กับส่วนของผลและเหล้ารัม ใช้รกั ษาโรคไขข้อ
อักเสบ (rheumatism)
การวิ เ คราะห์ ท างเคมี พ บว่ า ผลสดของ
คามู คามู มีวิตามินซีสูงมาก โดยมีกรดแอส
คอร์บิก (ascorbic acid) หรือวิตามินซี ๒.๔
– ๓.๐ ก./เนื้อผลสด ๑๐๐ ก. ซึ่งมากกว่า
ปริมาณของวิตามินซีในส้มถึง ๓๐ เท่า มีธาตุ
เหล็กเป็น ๑๐ เท่า ไนอาซีน ๓ เท่า ไรโบ
ฟลาวิน (วิตามินบี ๒) ๒ เท่า และมีฟอสฟอรัส
มากกว่าส้มถึง ๕๐% อีกด้วย นอกจากนี้ ใน
ผลคามู คามู ยังมีสารในกลุ่ม phenolic ถึง
๓๐ ชนิด เช่น flavonoids, flavanols,
flavan-3-ols, catechins, ellagic acid,
gallic acids, anthocyanins, delphinidin
3-glucoside, cyanidin 3-glucoside,
flavonols, rutin, flavanones, naringenin, tannins (gallo- และ ellagitannins)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นทีค่ าดการณ์กนั ว่า
เจ้าผลคามู คามู น่าจะสามารถน�ำมาพัฒนา
เป็นยา เครื่องส�ำอาง หรือผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
รักษาหรือบรรเทาโรคต่างๆ ได้
การศึกษาฤทธิท์ างเภสัชวิทยาจ�ำนวนมาก

...การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
จ�ำนวนมากพบว่าผลคามู คามู มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน
การอั ก เสบ และมี คุ ณ ค่ า ทาง
อาหารสูง....
พบว่าผลคามู คามู มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ และมีคณ
ุ ค่าทางอาหาร
สูง การศึกษาในอาสาสมัครชายทีส่ บู บุหรีเ่ ป็น
ประจ�ำจ�ำนวน ๒๐ คน โดยสุ่มให้ดื่มน�้ำคั้น
ของผลคามู คามู ๑๐๐% ขนาด ๗๐ มล. (มี
ปริมาณวิตามินซี ๑,๐๕๐ มก.) หรือ ได้รับ
วิตามินซี ๑,๐๕๐ มก. อัดเม็ด เป็นเวลา ๗
วัน พบว่ากลุ่มที่ดื่มน�้ำคั้นของผลคามู คามู มี
ระดับตัวชี้วัดของภาวะการเกิดออกซิเดชัน
และภาวะการอักเสบลดลง ในขณะที่ค่าดัง
กล่าวของกลุ่มซึ่งได้รับวิตามินซีอัดเม็ดไม่
เปลี่ยนแปลง ส�ำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
รักษาภาวะของเบาหวานพบว่า สารส�ำคัญ
อย่างสารในกลุ่ม phenolic และ ellagic
acid ในผลคามู คามู ไม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง
เอนไซม์ alpha-amylase หรือ alphaglucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดภาวะเบาหวานได้ MU
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อ.นพ.กวิน วณิเกียรติ ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคสายตาสัน้ เทียม (Pseudomyopia)
สายตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) เป็น
ภาวะสายตาสั้นที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อใน
เนื้อเยื่อ Ciliary Body ในลูกตาที่ใช้ในการ
เพ่งมองสิ่งที่อยู่ใกล้ มีการท�ำงานมากเกินไป
จนเกิดการเกร็งค้าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
ในภาวะปกติ ตาคนเราทีม่ องวัตถุได้ชดั ทัง้
ไกลและใกล้ เกิดจากการท�ำงานของกล้าม
เนื้อมัดนี้ ท�ำให้แก้วตาเพิ่มก�ำลังการหักเห
ของแสงอันจะท�ำให้วัตถุที่อยู่ใกล้ไปโฟกัส
(Focus - จุดรวม) ทีจ่ อตาได้ ซึง่ เวลามองไกล
กล้ามเนื้อมัดนี้จะคลายตัว แต่เวลามองใกล้
กล้ามเนือ้ มัดนีจ้ ะหดตัวเกร็งตัวเพือ่ เพิม่ ก�ำลัง
ของแก้วตาเกิดภาวะสายตาสั้นที่ท�ำให้มอง
ใกล้ได้ชัดเจน ผู้ใดที่จ้องมองใกล้อยู่นานๆ
กล้ามเนือ้ นีจ้ ะท�ำงานอยูน่ านกว่าปกติ จึงเกิด
ภาวะสายตาสั้นค้างอยู่ เมื่อมองไกลจึงยังอยู่
ในภาวะสายตาสั้น ท�ำให้มองภาพไกลไม่ชัด
ซึ่งมักเป็นอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ถ้ากล้ามเนื้อนี้
คลายตัว สายตาก็จะกลับมาเหมือนเดิม
ดังนัน้ ภาวะนีจ้ งึ ถือว่าเป็นสายตาสัน้ เทียม
หรือสายตาสั้นชั่วคราว ซึ่งแพทย์หลายท่าน
ได้ให้ความเห็นว่า ในบางรายอาจจะท�ำให้
จากสายตาสั้นเทียมหรือสายตาสั้นชั่วคราว
กลายเป็นสายตาสัน้ จริงและสายตาสัน้ ตลอด
ก็ได้ ส่วนสาเหตุนนั้ สายตาสัน้ เทียม มีสาเหตุ
มาจากการใช้สายตามองใกล้ เช่น เพ่งมอง
คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ ใช้โทรศัพท์มือถือ
และอื่นๆ นานเกินไป

...ไม่ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสง
สว่ า งไม่ เ พี ย งพอหรื อ อ่ า น
หนั ง สื อ ที่ มี ตั ว ขนาดเล็ ก มาก
เกินไปเพราะจะยิ่งไปกระตุ้น
ให้เกิดการเพ่งมากขึ้นได้...
นอกจากนี้ ยังมีโรคทางสมองทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท�ำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิด
Parasympathetic มากเกินไปด้วย เช่น จาก
อุบตั เิ หตุทสี่ มอง โรคตาบางชนิดท�ำให้ Ciliary
body ท�ำงานหนักมากขึน้ เช่น ยูเวียอักเสบ
(Uveitis) ผลข้ า งเคี ย งจากยารั ก ษาโรค
บางอย่ า ง เช่ น ยาคลายเครี ย ดในกลุ ่ ม
Phenothiazine ยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรค
พาร์กนิ สัน ยา Chloroquine ยา Diamox
ตลอดจนยาคลายกล้ามเนือ้ ต่างๆ หรือแม้แต่
ยาบางตัวทีใ่ ช้รกั ษาโรคต้อหิน เช่น Pilocarpine
ก็ทำ� ให้เกิดภาวะสายตาสัน้ ชัว่ คราวได้เช่นกัน
แนวทางในการป้องกันสายตาสั้นเทียม
ท�ำได้ ดังนี้
๑. ควรมีการพักสายตาเป็นระยะ เมือ่ ต้อง
ใช้สายตาระยะใกล้
เพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้เพ่งนั้นคลายตัวลง
อาจจะเลื อ กใช้ สู ต ร ๒๐/๒๐/๒๐ คื อ ใช้
สายตาเพ่ง ๒๐ วินาที มองไกล ๒๐ ฟุต เป็น
เวลา ๒๐ วินาที หรืออาจจะพักสายตา ๑

นาที ทุกครึ่งชั่วโมง หรือใช้สายตา ๑ ชั่วโมง
แล้วพักสายตา ๕ – ๑๐ นาทีก็ได้ เพื่อไม่ให้
เกิดการเพ่งค้าง
๒. ไม่ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างไม่
เพียงพอหรืออ่านหนังสือทีม่ ตี วั ขนาดเล็กมาก
เกินไป เพราะจะยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดการเพ่ง
มากขึ้นได้ MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัลศิรริ าช
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ประจ� ำ ปี ๒๕๕๗๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ใน
การประกวดบูรณะฟัน ระดับ Global Ceram.X Case
Contest 2014 – 2015 จากผู้เข้าประกวด ๑๕๕ คน
จาก ๗๕ มหาวิทยาลัยในกว่า ๒๐ ประเทศ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้
ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) หรือระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปีการศึกษา
๒๕๕๘ เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป และมีคะแนน GAT ครั้งที่ ๑ หรือ ๒
ตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้สนใจดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://
www.na.mahidol.ac.th/academic/images/file/BachelorofArts59
โทร. ๐๘-๖๔๔๕-๖๔๐๖ หรือ inbox มาคุยกันทางเพจ https://www.
facebook.com/ecoculturalentrepreneurship
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of
Massachusetts Lowell ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยระดับ
กลาง ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๖ ปี มีทักษะภาษา
อังกฤษดี (คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 หรือส�ำเร็จการศึกษา
จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ) สมัครชิงทุนอบรมวิจัย Post-Doctoral
Research Fellowships in Environmental & Occupational Health
ของ US National Institues of Health (NIH) เพื่อศึกษาอบรมวิจัย ณ
ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มอบรมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ๒๒ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หมดเขตรับสมัครวัน
ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ผูส้ นใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ph.mahidol.
ac.th/thai/prph/Post-Doctoral_2.pdf
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งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจประเมิน
และได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
จากส�ำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้
ขอบข่ายงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
ประกอบด้วยการสนับสนุนและให้การบริการด้านการ
จัดการการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก การ
ประสานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมไปถึงการจัดท�ำข้อมูลหลักสูตร
ในระบบ online ตาม มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗

นายปิยวัฒน์ แสงประเสริฐกฤต นาย Roman Svetkin
และนาย Hayeong Oh นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแข่งขัน
วางแผนทางการตลาด “Philips Marketing Plan
Competition 2016” ในชือ่ ทีม “Zero to Hero” จัดโดย
บริษัท ฟิลิปส์อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดย
ทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
เพื่อน�ำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารของบริษัทฟิลิปส์ ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบัตรและ
เงินรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ณ อาคารไทย ซัมมิท
เมื่อเร็วๆ นี้

25
โครงการศึกษาดนตรีสำ� หรับบุคคลทัว่ ไป วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สาขาซีคอนบางแค ขอเชิญน้องๆ อายุ ๗ ปีขนึ้ ไปทีส่ นใจเรียนดนตรี
ไทย (ขิม ซอด้วง และซออู)้ สมัครค่าย Thai Music Summer Camp 2016
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ (ไป-กลับ ๗ วัน) ณ โครงการ
ศึกษาดนตรีสำ� หรับบุคคลทัว่ ไป วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาซีคอนบางแค ผูส้ มัครไม่จำ� เป็นต้องมีพนื้ ฐานเครือ่ งดนตรีมาก่อน และ
ไม่จำ� เป็นต้องมีเครือ่ งดนตรีทเี่ รียน วันสุดท้ายแสดงโชว์ผลงานกันอย่างเต็มที่
ใน Concert Hall สนใจติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ ๐-๒๔๕๘-๒๖๘๐-๑ ต่อ
๑๑๐ พีเ่ บียร์ (จักรพงศ์) และขอเชิญน้องๆ อายุ ๖ ปีขนึ้ ไป สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม “Voice & Performance Camp 2016 Season 2” เริม่ แคมป์ วัน
จันทร์ที่ ๒๕ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๗ วัน) เรียน
เล่นเต้นกันทัง้ วันตัง้ แต่ ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โครงการศึกษาดนตรีสำ� หรับ
บุคคลทัว่ ไป วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา ซีคอนบางแค
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ โทร.๐๙-๘๐๐๐-๐๗๕๘ (ครูปงิ )
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักกายภาพบ�ำบัด และอาจารย์
สาขากายภาพบ�ำบัด ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Physical Therapy
Management in Kinematic Linkage Imbalance ‘Primary Body Center
stabilizers’ โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร ครัง้ ที่ ๑: ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ครัง้ ที่
๒: ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๓: ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๔: ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๕: ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๖: ๑ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๗: ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ และ ครัง้ ที่ ๘: ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ค่าลงทะเบียน ๗,๐๐๐ บาท โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีเลขที่ ๓๓๓๒๔๒๒๔๔-๗ ชือ่ บัญชี “งานบริการวิชาการ คณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล”
ส่งส�ำเนาหลักฐานการช�ำระเงินมาทางโทรสารหรือทางอีเมล์ที่ นางสาวพรรัตน์
ผ่องเคหา โทร.๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๔
E-mail: phornrat.pho@mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเสนหา
พระอารามหลวงชัน้ ตรี ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
บริจาคเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) บัญชี
กระแสรายวัน “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax
สลิปโอนเงินที่ ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรือ ธนาณัตสิ งั่ จ่าย ปณ.พุทธมณฑล ใน
นาม นางกานดา ทองกลัด หรือ เช็คธนาคารสัง่ จ่ายในนามมหาวิทยาลัย
มหิดล ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง ชัน้ ๓ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล
ศาลายา โทร.๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐-๓ สอบถามเพิม่ เติม โทร.๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจวินจิ ฉัยเชือ้
ไวรัสซิกา้ ด้วยวิธี Real – time RT – PCR แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล
รัฐ/เอกชน และหน่วยงานต่างๆ **สามารถรูผ้ ลภายใน ๓ วันท�ำการ** สอบถาม
เพิม่ เติม: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒวิ งษ์ หัวหน้าภาควิชา
จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี โทร.๐-๒๓๐๖-๙๑๗๒ ในวันและเวลาท�ำการ
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๑ เมษายน ๒๕๕๙

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันต
กรรมฟรี เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล

๕ เมษายน ๒๕๕๙

งานประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๕๙
เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล

ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น ๒
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร.๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑-๒

ณ ลานอเนกประสงค์ส่วนหลัง ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
๗ เมษายน ๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ ๕๗
โทร.๐-๒๒๐๐-๗๗๒๗, ๐-๒๒๐๐-๗๖๐๒

๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง “ชีวิตผกผันเมื่อฉันเป็นกระบวนกร:
ประสบการณ์ตรงของคนมหิดล”

ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๓
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๑๙-๘๐๑๖, ๐-๒๔๑๙-๘๐๗๓

๘ เมษายน ๒๕๕๙

การประชุมสัมมนาด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ
คอ และเต้านม ครั้งที่ ๑๐
“Best Practice in HNB Surgery”

๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ The 3rd Annual Meeting
of Ramathibodi Anesthesia
“Pediatric & Obstetic Anesthesia 2016”

ณ ห้องประชุม infinity ๑ – ๒
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒, ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓
ต่อ ๑๑๒, ๑๑๘, ๑๒๕

๔ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารประชาสังคม
อุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๑๕
งานเสวนาเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ “อุ้มบุญ! หรือ อุ้มบาป!”

๒๓ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การอบรมผูส้ อนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ รุน่ ๔

(อบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์)
ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๖

๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

กิจกรรม “ศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้ง
ที่ ๑๐” (10th Siriraj Supermini Marathon)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

(ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๑๙-๙๙๘๑

๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ค่ายเยาวชน Learning to Live Together

ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา และลงพื้นที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิชาการ โทร.๐-๒๔๔๑-๐๘๑๓-๕
ส�ำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
พยาบาล โทร.๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

การบรรยายและกิจกรรม เรื่อง Dynamic
Formation ณ ห้องบรรยาย ๘๒๘

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๘ โรงพยาบาลศิรริ าช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๑๙-๔๒๙๓-๘

ค่ายศิลปะส�ำหรับเด็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑,
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๙

๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ค่ายเด็กรักษ์วัฒนธรรม

๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการน�ำเสนอ
ก้าวแรกของความส�ำเร็จ”

๕ เมษายน ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑, ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘๑๔ ต่อ ๓๑๐๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
สมองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับ
เด็กปฐมวัย”

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ ใช้สถิติ
และโปรแกรมส�ำเร็จรูป ส�ำหรับงานวิจัยทาง
สังคมและสาธารณสุขศาสตร์” รุ่นที่ ๑

๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “พื้นฐานการ
วิจัยการศึกษา Introduction to Education
Research” ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic
Linkage Imbalance ‘Primary Body Center
stabilizers’ (ครั้งที่ ๑ )

ณ คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
แพทย์ศริ ริ าช คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘
โทร.๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

“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
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