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มหดิลสารเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็จากผูอ่้าน รวมถงึค�าถามทีอ่ยากให้
เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อเีมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศพัท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณย์ีท่ี: 
งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป ส�านกังานอธกิารบด ี๙๙๙ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ต�าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสาร

๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นวันครบรอบ ๔๗ ปี วนัพระราชทานนาม 
๑๒๘ ปีมหาวทิยาลยัมหดิล ชาวมหดิลส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหดิล” 
พร้อมน้อมน�าพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานแก่คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๑๒ “ให้
พฒันามหาวทิยาลยัมหดิล ขยายขอบข่ายวชิาการให้กว้างขวางเป็น
มหาวทิยาลยัทีส่มบูรณ์” 

มหิดลสารฉบับนี้มีบทความทางการวิจัยที่น่าสนใจ “ศิริราช 
โรงเรยีนแพทย์แห่งเดยีวในไทย ตรวจกรองทารกแรกเกดิป้องกนัภาวะ
ปัญญาอ่อน และพนัธกุรรมเมตาบอลกิ ๔๐ โรค” “ความส�าคญัของ
ประสาทรบัรสกบัสขุภาพและโภชนาการ” รวมถงึบทความเพือ่สขุภาพ
ทีน่่าสนใจอกีมากมาย

๐๓   เรื่องจากปก
   • มหาวทิยาลยัมหดิลจดังาน ๔๗ ปีวนัพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี  
   มหาวทิยาลยัมหดิล

๐๔ Teaching&Learning Excellence
 • สภาคณาจารย์ มหาวทิยาลยัมหดิลยกย่องอาจารย์แพทย์ศริริาช
   ผูอ้ทุศิตนรักษาโรคมะเรง็ในเดก็เป็นอาจารย์ตวัอย่าง ประจ�าปี ๒๕๕๘
 • อาจารย์และนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
   คว้ารางวลั Best Paper Award จากผลงานวชิาการ 
   เร่ือง Solidification/Stabilization of Nonvaluable Residue  
   From Waste Printed Circuit Board Assembly
 • ศษิย์เก่าสตรีดเีด่น จาก ม.มหดิล รบัรางวลัมหดิลทยากร 
   ประจ�าปี ๒๕๕๘
๐๘ Research Excellence
 • ศริริาช โรงเรยีนแพทย์แห่งเดยีวในไทยตรวจกรองทารกแรกเกดิ 
   ป้องกนัภาวะปัญญาอ่อนและโรคพนัธกุรรมเมตาบอลกิ ๔๐ โรค

๑๑ Internationalization
 • ม.มหดิล จบัมอื ม.เกยีวโต ประเทศญีปุ่น่เปิด Satellite Office   
      Kyoto University ใน ม.มหดิล ส�าหรบัหลกัสตูร ๒ ปรญิญา
   (Double Degree) 

๑๒  Harmony in Diversity
 • “Exercise is Medicine” โครงการ Exercise is Medicine 
    in Thailand

๑๓  Special Article 
 • การสลายมลทนิประทบั “แม่เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่าง” มโีอกาสไหม?

Contents
๑๔ MU Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

๑๖ Special Scoop
 • ทิศทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ความส�าคญัของประสาทรบัรส กบัสขุภาพและโภชนาการ
 • ต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบ�าบัด จาก สปป.ลาว 
   ณ กระทรวงการต่างประเทศ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เชิงรุก
   ในการบริการวิชาการสู่สังคมอย่างยั่งยืน
 • งาน “วันรักนกเงือก” ตอน รวมใจให้นกเงือก
 • กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๗

๑๘ กองกายฯ
 • Sustainable University Network Thailand: SUN Thailand 
   ตอนที ่๒ 

๒๒ สมุนไพรน่ารู้
 • คาม ูคาม ู(Camu Camu) กบัปัญหาความขมกุขมวั 

๒๓ เพื่อสุขภาพ
 • โรคสายตาสัน้เทยีม (Pseudomyopia)

๒๔ Softnews
๒๗ Activities Agenda

Editor’s Note 
บก. แถลง

• ทีป่รกึษา อธกิารบด ี รองอธกิารบดทีกุฝ่าย  ผูอ้�านวยการทกุกอง • บรรณาธกิาร รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร • ผูจ้ดัการ กณศิอนัน์  มโนพโิมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล                            
ฐิติรัตน์  เดชพรหม   สาธิดา ศรีชาติ   สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล   วราภรณ์ น่วมอ่อน   ศรัณย์ จุลวงษ ์ พรทิพา สุดวิเศษ • ออกแบบรูปเล่ม  ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ • ประสานงานกลาง  
ฐติริตัน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet  ศรทตั ข�าด�ารงเกยีรต ิ สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จนิเดหวา  • จดัส่ง  ศรัณย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จนิเดหวา • พมิพ์ที่ ่บรษัิท             
ชุมเอกชโูชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านักงาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธ
มณฑล จงัหวดั นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒  • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  Website: www.mahidol.ac.th
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เมือ่วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
วางพานพุม่ถวายสกัการะพระบรมรูป สมเด็จ
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนก เนือ่งในโอกาส ๔๗ ปี วนัพระราช
ทานนาม ๑๒๘ ปีมหาวทิยาลยัมหดิล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร ์
ยาวนานถงึ ๑๒๘ ปี นับแต่พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๕ 
พระราชทานก�าเนดิโรงศริริาชพยาบาล เมือ่ปี 
พ.ศ.๒๔๓๑ พฒันาเป็นราชแพทยาลยั โรงเรยีน
แพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมือ่ปี พ.ศ.
๒๔๓๓ และได ้ รั บการสถาปนา เป ็น
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ เมือ่ปี พ.ศ.๒๔๘๖ 
ประวัติศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปลีย่นแปลงคร้ังส�าคญั เมือ่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย 
“มหดิล” ในสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ และได้พระราชทาน
พระบรมรา โชวาทแก ่ คณะผู ้ บ ริ ห าร

มหาวทิยาลยัทีเ่ข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท
ให้พฒันามหาวทิยาลยั ขยายขอบข่ายวชิาการ
ให้กว้างขวางเป็นมหาวทิยาลยัทีส่มบรูณ์เช่น
ในปัจจุบนั

มหาวทิยาลยัมหดิล  จดังาน  ๔๗ ปีวนัพระ
ราชทานนาม ๑๒๘ ปีมหาวทิยาลยัมหดิล ใน
วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารส�านกังาน
อธกิารบดี  มหาวทิยาลยัมหดิล  ศาลายา  โดย
ในภาคเช้ามพีธิวีางพานพุม่ถวายราชสกัการะ
พระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ณ 
บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารส�านักงาน
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา, พธิี
เปิดนิทรรศการ ๔๗ ปีวันพระราชทานนาม 
๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล, ปาฐกถา
เกียรตยิศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชชัวาล 
โอสถานนท์ ครัง้ที ่ ๙ เรือ่ง “มหาวทิยาลยั
อุดมคตใินศตวรรษที ่ ๒๑” โดย ดร.ศภุชยั 
พานชิภกัดิ ์ ณ ห้องบรรยาย  ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ชชัวาล โอสถานนท์ 

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ได้กล่าวถึงโลกใน
ศตวรรษที ่ ๒๑ ว่า เป็นโลกท่ีเตม็ไปด้วยการ
แข่งขนั การศกึษาเป็นเรือ่งของทกุคน ไม่ใช่
เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ หรือ นักการ
ศกึษา การลงทนุทางทรพัยากรมนษุย์เป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าท่ีสุด ไทยเป็นประเทศท่ีมีการ

ลงทุนทางการศึกษาไม่แพ้ชาติใดในโลก ถึง
ร้อยละ ๒๐ – ๒๕ ของงบประมาณแผ่นดนิ แต่
ผลทีไ่ด้ยงัไม่คุม้ค่า ล้มเหลวในเรือ่งการจดัสรร
งบประมาณทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างในเมอืง
กับชนบท มหาวิทยาลัยในอุดมคติ คือ ท�า
อย่างไรไม่ให้เกดิความเหลือ่มล�า้ในเร่ืองโอกาส
ทางการศึกษา นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่าท�า
อย่างไรจึงจะลงทุนการศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ ให้ท้ังคุม้ค่าและได้
มาตรฐาน

ต่อจากการแสดงปาฐกถา มพีธิแีสดงมทุติา
จติผูอ้าวโุส และในช่วงบ่าย มพีธิมีอบรางวัล
เชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห ้องบรรยาย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช, 
หลังจากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
สนามฟตุบอล ๑ ศาลายา และ ในเวลา ๑๘.๐๐ 
น. งาน MU Blue Night ณ บรเิวณลานหน้า
หอประชมุมหดิลสทิธาคาร นอกจากนี ้ ยงัมี
การให้บริการตรวจสุขภาพและท�าฟันฟรี 
ตัง้แต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บรเิวณ      
ชัน้ ๑ ส�านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยมหิดล 
ศาลายา MU

เรื่องจากปก
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มหาวทิยาลยัมหดิลจดังาน๔๗ ปี วนัพระราชทานนาม
๑๒๘ ปี มหาวทิยาลยัมหดิล
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อาจารย์แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์             
ผูผ้ลกัดันนโยบายหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
เพ่ือการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ให้ได้มโีอกาส
เข้ารับการรักษาในระบบมากขึ้น และมี
มาตรฐานเท่าเทยีมกนัทัว่ประเทศ ได้รบัการ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง 
ประจ�าป ี  ๒๕๕๘ จากสภาคณาจารย ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เข้ารับรางวัลใน
วนัพระราชทานนามมหาวทิยาลยัมหดิล เมือ่
วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๙ ทีผ่่านมา

ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล อาจารย ์         
แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์จากคณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ได้รบัการคดั
เลอืกเป็น ๑ ใน ๓ ของผูไ้ด้รบัรางวลัอาจารย์
ตัวอย่างในปีน้ี จากผลงานเป็นผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถเชงิวชิาการ มจีรยิธรรม และอทุศิตน
ในการปฏบิตังิาน ปัจจบุนั ผศ.พญ.กววิณัณ์  
วรีกลุ อาย ุ๕๙ ปี จบการศึกษาแพทยศาสตร
บณัฑติ จากคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะ
ทางในสาขากมุารเวชศาสตร์โรคเลอืด ณ The 
Children Hospital of Denver, University 
of Colorado Health Science Center 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับราชการเป็น
อาจารย์แพทย์ทีโ่รงพยาบาลศิริราช ต้ังแต่ ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ตลอดระยะเวลาเกอืบ ๓๐ ปีที่
ผ่านมา อาจารย์ได้พบเหน็ผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรค

มะเร็งจ�านวนมาก จึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาการรั กษา โรคมะ เร็ ง ใน เด็ ก ใน
ประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และให้         
ผู ้ป่วยเด็กสามารถเข้าถึงการรักษาท่ีเป็น
มาตรฐานนีไ้ด้เท่ากนัท้ังประเทศ 

การรักษาโรคมะเร็งในเด็กยุคแรกใช ้
แผนการรกัษาดดัแปลงมาจากการศกึษาของ
ต่างประเทศ ระยะแรกๆ ยาท่ีใช้รกัษายงัมน้ีอย 
มะเรง็ทีอ่วยัวะต่างๆ ก็รกัษาโดยการผ่าตดัและ
ฉายรงัสรีกัษาเท่านัน้ ต่อมาระยะหลงั มกีาร
รกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัทีด่ขีึน้มาก มรีะบบการ
ตรวจทางพยาธวิทิยาและอมิมโูนวทิยา รวมท้ัง
การตรวจทางพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา 
ท�าให้สามารถวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งได้
จ�าเพาะขึน้ การรกัษาด้วยการปลกูถ่ายไขกระ
ดูกหรือสเต็มเซลล์ก็ได้เริ่มพัฒนาขึ้น คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกในประเทศไทย ทีม่ ี “ศนูย์ปลกูถ่าย
ไขกระดูก กมุารเวชศาสตร์” ในภาควชิากมุาร
เวชศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.วนัิย สวุตัถี และ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
พญ.วรวรรณ ตนัไพจติร เป็น           ผูบุ้กเบิก
การรักษาเดก็โรคเลอืดและโรคมะเรง็ด้วยการ
ปลกูถ่ายไขกระดกู 

 อาจารย์กววิณัณ์ ได้รเิริม่ระบบการเตรยีม
ยาเคมีบ�าบัดที่ ได ้มาตรฐานสากลขึ้นใน
รพ.ศิริราช โดยจดัตัง้ศนูย์เคมบี�าบัดขึน้ในหอ

ผูป่้วยอานนัทมหดิล ๖ ด้วยความร่วมมอืจาก
ฝ่ายเภสัชกรรม และจัดระบบการส่ังยาเคมี
บ�าบัดแบบ Online มีการเตรียมยาในห้อง
ปลอดเชือ้และระบบ biosafety cabinet  การ
บรหิารยาเคมบี�าบดัอย่างปลอดภยั เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาที่มีผลต่อกระบวนการ
รกัษาโรคมะเรง็ในเดก็ ให้ได้ผลดแีละปลอดภยั 
มโีอกาสหายขาดจากโรคมากขึน้

จากการรกัษาโรคมะเรง็ในเดก็มาเป็นระยะ
เวลานาน ผศ.พญ.กววิณัณ์ จงึร่วมกบัอาจารย์
แพทย์จากโรงเรยีนแพทย์อืน่ๆ จดัตัง้ชมรมโรค
มะเรง็เดก็แห่งประเทศไทย และจัดท�าแผนการ
รกัษาระดบัชาต ิ (National Protocol) รวม
ทั้งร่วมกันผลักดันเป็นนโยบายหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในส่วนของโรคค่าใช้จ่ายสูง 
(โรคมะเรง็เดก็) ส่งผลให้คนไข้ทีเ่ป็นโรคมะเรง็
ในเด็กสามารถเข้ารับการรักษาในระบบมาก
ข้ึน ด้วยมาตรฐานเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ

นอกจากนี ้ อาจารย์ยงัมคีวามสนใจการให้
ค�าปรึกษาผู ้ป่วยในรูปแบบการดูแลแบบ     
ประคบัประคองเยยีวยา (Palliative Care) ซึง่
เกิดจากการรักษาคนไข้เด็กที่เป็นโรคเลือด 
และมะเรง็ในเดก็เป็นเวลานาน พบเห็นความ
สูญเสีย และความเศร้าโศกของพ่อแม่และ
ครอบครวัมาโดยตลอด ผศ.พญ.กวิวัณณ์  วีรกลุ 
จึงได้ร่วมมือกับคณาจารย์ในภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ จัดตั้ง “ศูนย์กุมารบริรักษ์” ขึ้น 

สภาคณาจารย์ มหาวทิยาลยัมหิดล ยกย่อง
อาจารย์แพทย์ศริริาชผูอ้ทุศิตนรกัษาโรคมะเรง็ในเด็ก

เป็นอาจารย์ตวัอย่าง ประจ�าปี ๒๕๕๘

Teaching & Learning Excellence
วราภรณ์ น่วมอ่อน
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พร้อมด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานศูนย์ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือดแูลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม 
มกีารอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน และบคุลากร
ทกุระดบัให้มคีวามรูค้วามสามารถในการดูแล
ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความสุขกาย
สบายใจ นอกจากน้ี ยังได้ร่วมก่อตั้งศูนย์
บรริกัษ์ ศริริาช เพือ่เป็นสถานบรบิาลส�าหรบั
ผู้ป่วยระยะท้าย และการดูแลแบบประคับ
ประคอง ภายใต้การบริหารจัดการของโรง
พยาบาลศริิราช ซ่ึงในปัจจบุนั การบรบิาลผู้
ป่วยระยะท้ายเป็นเรื่องที่ส�าคัญ และถูก
ก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ผูป่้วยระยะท้าย
ควรได้รบัการดแูลเอาใจใส่อย่างดีทีส่ดุทัง้กาย 
ใจ สงัคม และจติวญิญาณ ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วย
วยัใดกต็าม 

บทบาทในการเป็นอาจารย์ของ ผศ.พญ.     

กววิณัณ์ อาจารย์เป็นผูท้ีม่แีนวทางในการสอน
นักศึกษาแพทย์ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้
แก่นกัศกึษา มแีนวคดิในการท�างานทีว่่า “การ
เป็นคร ูสอนแต่วชิาการไม่ได้ แต่ต้องสอนการ
ใช้ชวีติด้วย ระบบการศกึษาต้องท�าสิง่แวดล้อม
ให้เอือ้ เช่นการจดัสถานศกึษา ห้องสมดุ ต�ารา 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ครูเป็นกัลยาณมิตร 
เดก็จะต้องมโียนโิสมนสกิาร คดิด้วยตนเอง  ครู
ต้องช่วยให้เขาเตบิโต คดิเป็น เรยีนรูไ้ด้ด้วยตวั
เองตลอดชวีติการเป็นแพทย์ ผศ.พญ.กววิณัณ์ 
ยงัเป็นประธานกรรมการพฒันาหอสมดุศริริาช 
ให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์ส�าหรับ
นักศึกษาแพทย์ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
เติม มสีถานทีส่�าหรบัการประชมุงานเป็นกลุม่ 
ค้นคว้าร่วมกัน รวมถึง มีการจัดแสดง ห้อง 
“มหดิลอดลุเดช” ซึง่เป็นห้องทีเ่กบ็รวบรวม 

และจดัแสดงเอกสารส�าคญั เช่น สมดุบนัทึก
วชิาเรยีน ต�าราแพทย์ จดหมายส่วนพระองค์
ของสมเด็จพระบรมราชชนกไว้ให้นักศึกษา
แพทย์ได้เรียนรู้พระราชประวัติ ซึมซับและ
สบืสานพระปณธิานของพระองค์ท่านอกีด้วย

จากความตัง้ใจในการผลตินกัศกึษาแพทย์
เพื่อออกมารับใช้สังคม ความทุ่มเทในการ
รักษาคนไข้ที่เป็นโรคเลือดและโรคมะเร็งใน
เดก็เปรยีบเสมอืนเป็นการให้ชีวติใหม่แก่คนไข้
และครอบครวั รวมถึงความเข้าใจในวาระท้าย
ของเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั ท�าให้อาจารย์ได้รับ
รางวลัอาจารย์ตวัอย่างประจ�าปี ๒๕๕๘ จาก
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ
ตอบแทนการอทุศิตนเพือ่การถ่ายทอดความรู้ 
และการอทิุศตนเพือ่ส่วนรวม MU



Vol. 03 • March 2016

6

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สพุพตั ควรพงษากลุ 
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล  คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร ์  กล ่ า วว ่ า  ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นท่ีรู้จักกันดี
ในยุคดิจิตอลปัจจุบัน และก�าลังได้รับความ
สนใจอย่างมากในงานวจิยัสิง่แวดล้อมทัง้ต่าง
ประเทศและภายในประเทศ การท�างานวจิยั
ชิ้นนี้ เป ็น เรื่ อง เกี่ ยวกับซากแผ ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาจากการแยกชิ้นส่วน
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมอืของอาจารย์และนกัศกึษาปรญิญาโท
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุพพัต ควรพงษากุล และนางสาวสุนิสา 
เตสะนัน ร่วมกับ ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ 
นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Excel-
lent Center for Eco-Product Develop-
ment; XCEP) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวั สดุ แห ่ งชาติ  ส� านั ก งานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
ในขณะทีป่ระเทศไทยเริม่มผีูป้ระกอบการน�า
ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากขยะ
อเิลก็ทรอนกิส์เหล่านีม้ารไีซเคลิ เพือ่สกดัเอา
วสัดมุค่ีาออกมาขาย เช่น ทองแดง เป็นต้น โดย
อตุสาหกรรมรไีซเคลิประเภทนีก่้อให้เกดิขยะ
ของเสยีใหม่ขึน้มา ซึง่ผูว้จิยัจะเรียกว่า “Non-

อาจารย์และนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล                                                                      
คว้ารางวลั Best Paper Award

จากผลงานวชิาการ เรือ่ง Solidification/Stabilization of Nonvaluable Residue 
From Waste Printed Circuit Board Assembly

Teaching & Learning Excellence
สาธิดา ศรีชาติ

valuable Residue” ซึ่งจะมีสารปนเปื้อนมี
พิษอยู่ ค�าถามที่เกิดตามมาคือ แล้วเราจะ
จัดการกับขยะใหม่เหล่านี้อย่างไร จุดเริ่มต้น
แรกของงานวจิยันีม้าจากการต่อยอดผลงาน
วิจัยจากนักศึกษาปริญญาโทคนแรกที่เริ่ม
ท�างานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ
รีไซเคิล Nonmetallic Fraction จากซาก
แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์มาท�าเป็นวัสดุใหม่
ไฟเบอร์กลาส โดยได้รับทุนวิจัยเริ่มต้นจาก
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาส�าหรับภาคอุตสาหกรรมปี 
๒๕๕๔ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากการพูดคุย 
ร่วมงานกับอุตสาหกรรมหลายแห่งมาโดย
ตลอด ทีมวิจัยยังเห็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีก
ประเภทหน่ึงที่เรียกว่า “Printed Circuit 
Board Assembly” ซึ่งขยะของเสีย Non-
valuable Residue ที่เหลือออกมานั้นเป็น
ของเสียอันตรายที่มีสารปนเปื้อนมีพิษอยู่

ค่อนข้างสงูกว่า และไม่สามารถน�ามารไีซเคลิ
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ จึงต้องน�าไปก�าจัดโดยการ
ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) นี่
จึงเป็นที่มาของผลงานชิ้นนี้ โดยนางสาว       
สุนิษา เตสะนัน นักศึกษาปริญญาโท ปี ๓ 
สาขาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล ้อม ภาควิชา
วศิวกรรมสขุาภบิาล คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
เป็นผูส้านต่อการท�าวจิยัชิน้นี ้โดยใช้วธิที�าให้
ขยะของเสยีปรบัเสถียรเป็นก้อนแข็งเพือ่ตรงึ
สารปนเปื้อนไว้ในก้อนซีเมนต์ ก่อนส่งไป
ท�าการฝังกลบอย่างปลอดภยั ผลจากงานวจิยั
เบื้องต้นนี้ได้ส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
และน�าเสนอทีป่ระเทศญีปุ่่น จนกระทัง่ได้รบั
รางวัล Best Paper Award จากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิและยงัได้รบัเชญิน�า
ไปลงในวารสารวิชาการนานาชาติอีกด้วย

ประเทศไทยขณะนี้ยังอยู ่ ในช ่วงการ
พิจารณาออกกฎหมายรองรับในเรื่องการ
จัดการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว ประโยชน์
ของงานวิจัยชิ้นนี้ จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ผูป้ระกอบการรไีซเคลิ และต่อหน่วยงานท้อง
ถ่ิน รวมถึงภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการของเสียอันตรายประเภทนี้ ผลงาน
วิชาการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงนับเป็น
ความภูมิใจที่มาจากคุณภาพของงานวิจัย  ที่
เกิดมาจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
โดยเฉพาะความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการทีม่ี
โจทย์ปัญหาจริงๆ ผนวกกับนักวิจัยและ
องค์กรวิจัยภายนอกที่มีความพร้อมในเร่ือง
อุปกรณ์ เครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น 
ศูนย ์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห ่งชาติ 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น และนอกจากนั้น
คณุภาพของงานนีย้งัเกดิจากการสนทนา พดู
คยุ (Discuss) ถงึปัญหาต่างๆ เพ่ืออธิบาย หา
ข้อเสนอแนะ และหาทางออกโดยใช้หลกัการ
ทางวิชาการอย่างเหมาะสม จนกระทั่งได้รับ
รางวัล Best Paper Award  ดังกล่าว MU

...ของเสียอันตรายที่มีสารปนเปื้อนมีพิษอยู่ค่อนข้างสูงกว่า 
และไม่สามารถน�ามารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ได้ จึงต้องน�าไป
ก�าจัดโดยการฝังกลบอย่างปลอดภัย ...โดยใช้วิธีท�ำให้ขยะ
ของเสียปรับเสถียรเป็นก้อนแข็งเพื่อตรึงสำรปนเปื้อนไว้
ในก้อนซีเมนต์ ก่อนส่งไปท�ำกำรฝังกลบอย่ำงปลอดภัย...
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สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ มอบรางวลั “มหดิลทยา
กร” แก่ศิษย์เก่าดีเด่นจ�านวน ๑๐ ท่าน จาก
ผลงานความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ ซึ่งในจ�านวนนี้เป็น
ศษิย์เก่าสตรีเก่งของมหาวิทยาลยัมหดิล ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ ์
ส�าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการ
พยาบาล เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นบคุคลทีส่ร้าง
แรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่นัก
วิชาการพยาบาล เป็นผูน้�าในการสร้างผลงาน
วิชาการส�าหรับวิชาชีพการพยาบาล เพื่อใช้
เป็นคู่มือส�าหรับพัฒนาบริการการพยาบาล 
อาทิ คู ่มือการฝึกอบรมพยาบาลกับการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านการบรกิารสาธารณสขุ 
และยังเป็นผู้ริเร่ิมผลักดันการเรียนการสอน
แบบยืดหยุ่น (Flexible Learning) โดย
หลกัสตูรนีจ้ะบรูณาการจดัการเรยีนการสอน
แบบ Distance Learning และให้ความ
ส�าคัญกับการฝึกปฏิบัติในคลินิกโดยตรงกับ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ในสาขา
วิชาการบริหารการพยาบาล การพยาบาล
เด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาล    
ผู ้สูงอายุอีกด้วย อีกทั้งยังเคยรับต�าแหน่ง
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ด ้านการพัฒนางานสุขภาพจิตเวชของ
ประเทศ รศ.ดร.จินตนา เป็นก�าลังส�าคัญใน
การผลกัดนัให้โรงพยาบาลจติเวชทัว่ประเทศ
หนัมาพัฒนาคณุภาพการบรกิารพยาบาล จัด
ท�าโครงการพัฒนามาตรฐานปฏิบัติการ
พยาบาล นับเป็นมาตรฐานฉบับแรกของ
ประเทศไทย ท�าให้ รศ.ดร.จินตนา ได้รับโล่ห์

เกียรติยศผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพจิตดีเด่น จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิง
แก้ว ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ โดยเป็นพยาบาลราย
แรกทีไ่ด้รบัรางวลั อกีทัง้คณุสมบตัเิฉพาะตน 
ความรู้ความสามารถและภาวะผู้น�า ท�าให้ 
รศ.ดร.จินตนา ได้รับการเลอืกตัง้จากองค์กร
พยาบาลของประเทศต่างๆ ท่ีมสีมาชิก ๑๓๐ 
ประเทศ ให้ท�าหน้าท่ีเป็น Board of Directors 
of International Council of Nurses 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธ์

ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสต ร ์ ศิ ริ ร า ชพย าบ าล 
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๐๖ 
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) เคยด�ารง
ต�าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
และได้รบัคดัเลอืกให้เป็นนกัเวชศาสตร์ดเีด่น
ระดับชาติ จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัแห่ง
ประเทศไทย อีกทั้งยังเคยด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคมแพทย์สตรแีห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ถึง ๓ สมัย ศิษย์เก่าดี
เด ่นของภาควิชา Maternal & Child 
Health, School of Public Health,       
University of North Carolina, USA ใน
ระหว่างการด�ารงต�าแหน่งในสมาชิกวุฒิสภา 
รศ.พญ.พรพันธุ ์  ได ้ศึกษาป ัญหาด ้าน
สาธารณสุข อาทิ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
มลพษิในสิง่แวดล้อม ปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ 
วิกฤตเด็กไทย IQ ต�่า: สาเหตุและแนวทาง
การแก้ปัญหา การท�างานด้านต่างประเทศ 
เป็นคณะท�างานใน Joint Government/
UNICEF/WHO National EPI Review 
Team ในประเทศเวียดนาม, เลขาธิการ 
AFPPD (Asian Forum of Parliamentar-

ians on Population and Development) 
และประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อปี 
๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
พัชรา วิสุตกุล 

ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 
พ.ศ.๒๔๙๘ (ปัจจบุนัคอืมหาวทิยาลัยมหิดล) 
เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้าภาคสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้
ริเริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Tumor marker 
ที่รับผิดชอบควบคุมการท�างานของนัก
วทิยาศาสตร์ และให้บรกิารตรวจหา estrogen 
และ progesterone receptor แก่คนไข้
มะเร็งเต้านม เพื่อให้เกิดการรักษาที่ถูกต้อง 
และเป็นผลดีต่อการรักษาของแพทย์โรง
พยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลอื่นๆ และ
ยงัเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ด้รบัการเชญิไปบรรยาย
พิเศษ อาทิ เรื่องมะเร็งเต้านม,เรื่องฤทธิ์คุม
ก�าเนดิในเพศชายของผกัขึน้ฉ่ายและของพชื
ผกัสมนุไพรอืน่ๆ ทีเ่ป็นอาหารของคนไทย ใน
งานประชมุวชิาการ 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 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   
ศาลายา MU

ศิษย์เก่าสตรีดเีด่น จาก ม.มหดิล รบัรางวลั
มหดิลทยากร ประจ�าปี ๒๕๕๘

Teaching & Learning Excellence
พรทิพา สุดวิเศษ



Vol. 03 • March 2016

8 Research Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศริริาช โรงเรยีนแพทย์แห่งเดียวในไทย
ตรวจกรองทารกแรกเกิดป้องกันภาวะปัญญาอ่อน 

และโรคพนัธกุรรมเมตาบอลกิ ๔๐ โรค

เมือ่วนัที ่ ๒๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ศ.ดร.
นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ม.มหดิล เป็น
ประธานแถลงข่าว “ศิริราชคัดกรองทารก
แรกเกดิป้องกนัปัญญาอ่อน รร.แพทย์แห่ง
เดียวในไทย” ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ. 
พรสวรรค์ วสนัต์  ทีป่รึกษาคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล และ ผศ.นพ.นธิวิชัร์ วฒัน
วิจารณ์ สาขาวชิาเวชพนัธศุาสตร์ ภาควชิา
กมุารเวชศาสตร์ พร้อมทมีแพทย์ และบคุลากร
สหสาขาวชิา ณ ห้องประชมุคณะฯ ตกึอ�านวย
การ ชัน้ ๒ รพ.ศริริาช

ศ.ดร.นพ. ประสทิธิ ์ วฒันาภา คณบดคีณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหดิล กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราชได้ท�าการ
รักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน�า
นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการแพทย์ทีล่�า้
หน้าทันสมัยมาใช้ควบคู ่ไปกับการพัฒนา
บคุลากรทางการแพทย์ให้มคีวามเชีย่วชาญใน
การรักษา ไม่เพียงแต่การให้บริการทางการ
แพทย์ที่ครบวงจร ยังส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเริ่มตั้งแต่ให้ค�า
แนะน�าแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาด้าน
พันธุกรรมและความพิการแต่ก�าเนิดในเด็ก 
โดยเฉพาะปัญหาทีส่�าคญัของประเทศไทย มี
บทบาทในการชี้น�าสังคม โดยการสร้างองค์

ความรู ้ทางพันธุกรรมและความพิการแต่
ก�าเนดิในเดก็ไทย ตลอดจนร่วมมอืกบัหน่วย
งานอืน่ ๆ  เพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนไทย

ส�าหรบัโครงการตรวจคัดกรองทารกแรก
เกิดเพื่อป้องกันภาะปัญญาอ่อน ต่อม
ไทรอยด์บกพร่องและ พ.ีเค.ย ู(เฟ็นนลิคโีตน
ยเูรยี) น้ัน คณะฯ ด�าเนนิการมาตัง้แต่เดอืน
พฤษภาคม ๒๕๔๘ และได้บรรจใุห้เป็นภาระ
งานประจ�าเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘        
(ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี    
นครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า) เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่ทรงห่วงใยใน
สุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า
เสมอมา โดยเป็นการด�าเนนิงานร่วมกนัของ
สาขาวชิาเวชพนัธศุาสตร์ สาขาวชิาต่อมไร้ท่อ 
สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
ตลอดจนการพยาบาลสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา 
และการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ นอกจากนี้
ยงัขยายการตรวจกรองโรคพนัธกุรรมเมตาบอ
ลกิอกี ๔๐ โรค นบัเป็นมาตรฐานสากลและ
เป็นการพัฒนางานการตรวจกรองทารกแรก
เกิดในประเทศไทยให ้ทัด เทียมนานา
อารยประเทศเป็นผลส�าเรจ็ทีน่่าภาคภมูใิจเป็น
อย่างยิง่

ด ้านผู ้ ริ เริ่มโครงการ ศ.เกียรติคุณ 
พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ที่ปรึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวถึง 
ความส�าคญัของการตรวจกรองทารกแรกเกดิ
เพือ่ป้องกนัภาวะปัญญาอ่อนนี ้ว่า รพ.ศริริาช 
ได้ด�าเนนิตรวจกรองมาแล้วกว่า ๑๐ ปี เป็นการ
ด�าเนนิงานร่วมกนัของทมีสหสาขาวชิา ได้ร่วม
กนัตรวจกรองทารกแรกเกดิของโรงพยาบาล
ศิริราชไปแล้วจ�านวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ 
ราย โดยพบต่อมไทรอยด์บกพร่อง ๘๐ ราย 
คดิเป็นอบัุตกิารณ์ ๑ ต่อ ๓,๐๐๐ และพเีคยู 
๖ ราย คดิเป็นอบัุตกิารณ์ ๑ ต่อ ๔๐,๐๐๐ ซึง่
ทารกเหล่านีไ้ด้รบัการวนิจิฉยัก่อนอาย ุ๑๔ วัน 
สามารถป้องกันภาวะปัญญาอ่อนได้ นับว่า
ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี

ต่อมาส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาต ิ(สปสช.) จึงได้ขอให้ รพ.ศริริาชตรวจกรอง
ทารกแรกเกิดใน ๙ โรงพยาบาลสังกัด
กรงุเทพมหานคร และอกี ๔ โรงพยาบาลของ
รฐั ตัง้แต่เดอืนเมษายน 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
กรุงเทพมหานครไปแล้วท้ังส้ินประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ ราย  โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก 
สปสช. อย่างต่อเนือ่งเป็นปีท่ี ๖  นบัเป็นความ
ส�าเรจ็น่าภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ นอกจากนัน้
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 



ศ.เกยีรตคิณุ 
พญ.พรสวรรค์ วสนัต์ 
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ครอบครัวมอีาการของโรคนีม้าก่อน แต่พ่อแม่
อาจมีประวัติ เป ็นญาติกัน หรือมาจาก
ภมูลิ�าเนาเดียวกนั ทารกทีเ่ป็นโรคนีต้อนแรก
เกิดจะไม่มีอาการผดิปกต ิแต่หลงัจากนัน้จะ
เริ่มมีอาการทางสมอง เช่น ซึมไม่ดูดนม 
อาเจียน เลอืดเป็นกรด ชัก โคม่า และเสยีชีวติ 
หรือสมองพิการในท่ีสุด อาการผิดปกติทาง
สมองเกิดจากเซลล์ขาดเอนไซม์ที่จะไปย่อย
สลายสารทีเ่ป็นพษิ เช่น สารประเภทกรดซึง่
จะไปท�าลายสมอง หรือเซลล์นั้นไม่สามารถ
สร้างพลังงานได้ก็ท�าให้สมองหรืออวัยวะไม่
สามารถท�างานได้เช่นกัน อาการของโรคใน
กลุ่มนี้ไม่จ�าเพาะและแยกได้ยากจากโรคอื่น 
เช่น การติดเช้ือ ดงันัน้ ทารกท่ีเป็นโรคนีอ้าจ
เสียชีวิตหรือพิการโดยไม่ได้รับการวินิจฉัย 
ฉะนั้นการตรวจกรองโรคในกลุ่มนี้จึงท�าให้
สามารถตรวจพบทารกทีย่งัไม่มอีาการหรอื
อาการน้อยได้รวดเรว็และรบัการรกัษาทีถ่กู
ต้องเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการเสยีชวีติและ
พิการในที่สุด ซ่ึงการตรวจกรองแบบขยาย
เพิม่จ�านวนโรคนีใ้ช้เลอืดในกระดาษซบัเลอืด
เหมือนตรวจกรอง ๒ โรค แต่ใช้เทคโนโลยี
ล่าสดุทีเ่ป็นมาตรฐานในต่างประเทศ เรยีกว่า 
Tandem Mass Spectrometry (TMS) เพือ่
ท�าให้สามารถวเิคราะห์สารจ�านวนมากในเวลา
อนัรวดเรว็ ทางศริริาชเป็นโรงเรยีนแพทย์แห่ง
แรกทีไ่ด้เริม่ท�าการตรวจกรองด้วยเทคโนโลยี
น้ี และคาดว่าจะสามารถช่วยป้องกนัการเสยี
ชวีติและพกิารของทารกได้อกีเป็นจ�านวนมาก

ได้รบัการสนบัสนนุจาก สปสช.กทม. ในการ
ตรวจกรองทารกแรกเกดิแบบเพิม่จ�านวนโรค 
ซึง่สามารถตรวจโรคพันธุกรรมเมตาบอลกิได้
ถึง ๔๐ โรค นับเป็นมาตรฐานสากลและ
เป็นการพัฒนางานการตรวจกรองทารกแรก
เกิดในประเทศไทยให ้ทัด เทียมนานา
อารยประเทศ

ส�าหรบั ผศ.นพ.นธิวิชัร์ วฒันวจิารณ์ ได้
กล่าวเพิม่เตมิถงึขัน้ตอนการตรวจกรองทารก
แรกเกิดนัน้ เร่ิมตัง้แต่การให้ความรูส้ตรทีีม่า
ฝากครรภ์และก่อนคลอด เพื่อให้เข้าใจและ
เหน็ความส�าคญัว่ามปีระโยชน์ต่อทารกซึง่เป็น
ลกูเขาอย่างไร หลังจากน้ันเมือ่ทารกเกดิมาได้
อาย ุ๔๘ – ๗๒ ชัว่โมง พยาบาลก็จะเจาะ
เลือดจากส้นเท้าเด็กลงในกระดาษซับเลือด 
เพื่อน�าส่งห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุ
ศาสตร์ฯ เพื่อวิเคราะห์สารในเลือด เช่น 
ฮอร์โมนหรือกรดอะมิโนที่อยู่ในเลือด หาก
ทารกรายใดมผีลผดิปกตกิจ็ะรบีตดิต่อมารดา
ของทารก หรอืโรงพยาบาลทีท่ารกรายนัน้เกดิ 
เพื่อติดตามมาตรวจวินิจฉัยและรักษาก่อน
อายุ ๑๔ วนัต่อไป ทารกท่ีได้รบัการรกัษา
ก่อนอายุ ๑๔ วัน ก็จะพ้นความเสี่ยงจาก
ความพกิารและภาวะปัญญาอ่อนได้

ส่วนการตรวจกรองทารกแรกเกิดแบบ
ขยายเพิม่จ�านวนโรคเป็น ๔๐ โรคนัน้ โรคที่
ตรวจกรองเพิ่มเติมเป็นกลุ่มโรคพันธุกรรม      
เมตาบอลกิ ซึง่เป็นโรคพนัธุกรรมทีส่่วนใหญ่
เป ็นยีนแฝง ดังนั้นอาจไม ่เคยมีใครใน

ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์ วฒันาภา เพิม่เตมิว่า 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลมคีวามยนิดี
ทีจ่ะช่วยคดักรองทารกแรกเกดิไทยให้เตบิโต
เป็นพลเมอืงท่ีมสีขุภาพด ีท่ีจะสร้างประโยชน์
ต่อประเทศชาตใินอนาคตต่อไป ส�าหรับมารดา
และ/หรอืโรงพยาบาลใดท่ีมคีวามประสงค์จะ
ตรวจกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะ
ปัญญาอ่อน และตรวจโรคพนัธกุรรมเมตาบอ
ลกิ ๔๐ โรค สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุ
ศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โทร. 
๐-๒๔๑๙-๕๖๗๕, ๐-๒๔๑๙-๕๙๗๘ e-mail: 
somporn.lia@mahidol.ac.th MU
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เมื่อเร็วๆ น้ี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง  ม ไหสวริ ยะ  รองอธิ ก ารบ ดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด 
Kyoto University Partnership Office       
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โดยคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั 
Graduate School of Global Environmental 
Studies มหาวิทยาลัยเกยีวโต ประเทศญีปุ่น่ ณ 
ห้องประชุม R-114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล

ในพิธีเปิด ผศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศทุธากรณ์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพธิเีปิด Kyoto 
University Partnership Office ณ 
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยม ีProf.Shigeo Fujii 
(Dean, Graduate School of Global     
Environmental Studies – KU) กล่าว
แนะน�ามหาวิทยาลัยเกียวโต และกล่าวถึง
ความร่วมมือในครั้งนี้  นอกจากนี้  ยังมี 
Mr.Shiro  Terashima เลขานกุารเอก สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย 
Prof.Kuniaki Yamashita ผู ้อ�านวยการ
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

(สาขากรุงเทพมหานคร) และ Prof.Mamoru 
Shibayama ผูอ้�านวยการ Kyoto University 
ASEAN Center เป็นผูแ้ทนรฐับาลญีปุ่น่กล่าว
แสดงความยินดี ในพิธี เป ิดงาน โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง  มไหสวรยิะ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานในพิธีเปิด ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศ โดย
ภายในงาน มี การสัมมนาและแสดง
นิทรรศการ เกี่ยวกับการศึกษาต่อให้แก่
นกัศกึษาและบคุคลภายนอกทีส่นใจ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้
มีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการ
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกยีวโต ในประเทศญีปุ่่น 
เป็นเวลานานกว่าครึง่ทศวรรษ ทัง้ในรปูแบบ
ของนักศึกษาแลกเปลี่ ยนจากทั้ งสอง
มหาวทิยาลยัในระดบับณัฑติศกึษา และการ
ท�าโครงการวิจัยร่วมโดยประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านวศิวกรรมศาสตร์เพือ่แก้ไขปัญหาด้านสิง่
แวดล้อมและทรพัยากรน�า้ในประเทศไทยร่วม
กนั โดยคณะนกัวจิยัจากท้ังสองมหาวทิยาลยั

มาอย่างต่อเนือ่ง โดยทางมหาวทิยาลยัมหดิล
น�าโดย ผศ.ดร.สวุรรณา บญุตานนท์ ภาควชิา
วิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล ้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และนอกจากนั้นยังได้
ตระหนกัถงึการส่งเสรมิ การพฒันาหลกัสตูร
การเรยีนการสอนจงึได้ร่วมกนัก่อตัง้ Kyoto 
University Partnership Office ณ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล งานครัง้
นี้ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดบัปรญิญาโท แบบ ๒ ปรญิญา 
(Double Degree) ระหว่างหลักสูตร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน�้า 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล และ Graduate School 
of Global Environmental Studies        
มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะ
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ และเพิม่ขดีความ
สามารถของบัณฑิตในการน�าความรู้จากท้ัง
สองประเทศ ไปประยกุต์ใช้ในการศกึษารวม
ถึงการวจิยัและงานวชิาการ เพือ่พฒันาระบบ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรของประชาคมโลก
ในอนาคต MU

Internationalization
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.มหิดล จับมือ ม.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
เปิด Satellite Office Kyoto University
ใน ม.มหดิล ส�ำหรบัหลกัสตูร ๒ ปรญิญำ 
(Double Degree)
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“Exercise is Medicine”
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั ศนูย์การ
แพทย์กาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัมหดิล และ 
สมาคมวทิยาศาสตร์การกฬีาแห่งประเทศไทย 
ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคลา 
ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ใน
ประเทศไทย จัดท�าโครงการ Exercise is 
Medicine in Thailand (EIM Thailand) เพือ่
จดุประกายการออกก�าลงักายทีโ่ดนใจคนยคุ
ใหม่ภายใต้หลกัการ “การออกก�าลงักายเป็น
ยาวเิศษ” (Exercise is Medicine) 

EIM Thailand เร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ภายหลังการ
ประชุมประจ�าปีของ American College of Sports 
Medicine (ACSM) ทีเ่มอืงบลัติมอร์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ACSM ได้น�าประเด็นการออกก�าลังกาย
มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเต็ม
รปูแบบ ในโอกาสดงักล่าวคณะผูบ้รหิารและคณาจารย์ของ
วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยั
มหิดลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและอภิปรายซักถาม เพื่อ
น�านโยบายดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล ได้ด�าเนนิการ
จดัท�าและเสนอโครงร่างต่อ ACSM และได้
รับการอนุมัติการสนับสนุนให้เริ่มด�าเนิน
งาน EIM Thailand ท่ีต่อมาถูกเรียกว่า   
การออกก�าลังกายเป ็นยาวิ เศษ เมื่อ            
วนัที ่๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมวีตัถปุระสงค์
ที่ปรากฎอยู่ในโครงร่างที่น�าเสนอดังนี้ 

๑.วิทยาลัยฯ จะเป็นศูนย์กลางสร้าง
เครือข่าย EIM ในประเทศไทยบนพื้นฐาน
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการ
ศึกษาท้ังส่วนกลางและภมูภิาค และองค์กร
วิชาชีพแพทย์เพื่อเป็นแกนผลักดันการ
ด�าเนินงาน (EIM Task Force)

๒. EIM Thailand จะผลกัดนัให้แพทย์
น�าหลักการสั่งการออกก�าลังกายเพื่อการ
รักษาเป็นแนวปฏบิตัทิางการแพทย์  (Exercise 
Prescription as a Medical Tool) โดย
จัดการอบรมองค์กรวชิาชีพแพทย์

๓. EIM Thailand จะผลกัดนัให้ Exercise 
Prescription เป็นส่วนหนึ่งในการเรียน

การสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์และ    
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์

๔. EIM Thailand จะรณรงค์การให้
บริการและรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน (Corporate Social Responsibility, 
CSR) และสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถ
สร้างงานวจิยัจากงานประจ�า (Routine to 
Research, R2R) 

๕. EIM Thailand จะสร้างส่ือใน ๒ 
ระดับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู ้
ปฏิบัติงานทางการแพทย์และเสริมสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ ทกัษะในการออกก�าลงั
กายที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

EIM Thailand ส่งเสรมิให้คนไทยหนัมา
ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน เริ่มจากการออก
ก�าลังกายอย่างง่ายๆ ท�าให้ได้เป็นประจ�า
และฝึกให้เป็นนิสัยโดยอาจจะเริ่มจาก
กจิกรรมในชวีติประจ�าวนั เช่น การเดนิเรว็
อย่างน้อยวันละ ๑๐ นาที หรือการเดินขึ้น
บนัไดในทีท่�างานวนัละ ๕ นาท ีเป็นต้น MU

โครงการ Exercise is Medicine in Thailand
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 “แม่เลี้ยงเดี่ยวชนชั้นล่าง” 

แม่เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่าง เป็นประเดน็ปัญหา
เร่งด่วนทีสั่งคมไทยไม่ควรมองข้าม ดัชนชีีว้ดั
อย่างหนึง่ ได้แก่ การหย่าร้าง/แยกกนัอยูข่อง
คู่สมรสที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิด
ครอบครัวพ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยวจ�านวนมากขึ้น 
แม้ว่าคู ่สมรสจะยุติบทบาทของสามีและ
ภรรยาไปแล้ว แต่ยงัคงแสดงบทบาทของการ
เป็นพ่อ-แม่ต่อไป ซ่ึงการแสดงบทบาทของ
พ่อ-แม่ มคีวามสมัพนัธ์กบัเศรษฐกจิทีส่่งผลถงึ
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองสมาชกิในครัวเรอืน

เมือ่ครอบครวัมผีูห้าเลีย้งหลกัเพยีงคนเดยีว 
ท�าให้มีภาระรับผิดชอบทั้งในบ้านและนอก
บ้าน โอกาสทีจ่ะเข้าสูก่ารจ้างงานในระบบทีม่ี
อตัราค่าจ้างสงูเป็นไปได้น้อย  นอกจากน้ียงัมี
ความยากล�าบากในการหาเลีย้งชพี เน่ืองจาก
รูปแบบการจ้างงานที่เอารัดเอาเปรียบ การ
ท�างานเป็นกะ การท�างานซ�้าซากเพื่อให้ได้
ผลผลิตมากขึ้น เป็นต้น ท�าให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
ชนชัน้ล่างต้องเข้าสูก่ารจ้างงานนอกระบบทีม่ี
อัตราค่าจ้างต�่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�าไปสู่
ความยากจนของครวัเรอืน 

การท�าหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลา
เดียวกัน เป็นการท�าหน้าที่ที่ซับซ้อนทั้งด้าน
อารมณ์ เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่เป็นความยุง่
ยากในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนสมาชิกใน
ครอบครัว  ส่งผลให้เดก็มปัีญหาด้านพฤตกิรรม
ไม่พึงประสงค์ ดังเช่น สถิติที่กรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๒๕๕๖) 
รายงานว่า ร้อยละ ๗๙.๒ ของเดก็และเยาวชน
ทีก่ระท�าความผิดทัว่ประเทศมาจากครอบครวั
แยกกนัอยู ่ รองลงมาร้อยละ ๒๐.๘ มาจาก
ครอบครวัอยูร่่วมกนั

จึงมีความจ�าเป็นในการท�าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์น้ี เน่ืองจากส่งผลต่อความเป็น
อยู่ที่ดีของสมาชิกในสังคม ทั้งนี้ เพราะการ

พัฒนาประเทศทีผ่่านมา มกีารแข่งขนัสงู ก่อ
ให้เกดิการแบ่งชนช้ันทางสงัคม ท่ีก�าหนดสร้าง 
จ�าแนก แยกชนช้ัน ให้เป็นไปตามล�าดบัช้ันท่ี
ไม่เท่าเทยีมกนั ท�าให้แม่เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่าง 
ต้องประสบปัญหาในการเข้าถึงทรพัยากร ไร้
อ�านาจ ตกอยู่ในฐานะผูด้้อยโอกาส จากการ
ถกู “มลทนิประทับ” ท่ีท�าให้ถูกกดีกนั และ
เลือกปฏิบัติ จนตกไปอยู่ชายขอบของสังคม 
แม้ว ่าจะเป็นสภาพไม่พึงปรารถนาของ
ปัจเจกบคุคล แต่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้าง
ขวาง หรอือาจก่อให้เกิดปัญหาสงัคมอืน่ๆ ตาม
มาได้ และอาจจะกลายเป็นปัญหาสาธารณะที่
มีลักษณะเป็นวิกฤติการณ์ได้ หากไม่ด�าเนิน
การแก้ไข 

จากประสบการณ์ในพืน้ท่ี และสิง่ท่ีพบเหน็
เชิงประจักษ์ในการวิจัยของผู้เขียน แสดงให้
เหน็ได้ว่า ในสงัคมสมยัใหม่ มลทินประทับของ
แม่เลีย้งเดีย่วชนช้ันล่างนัน้มอียูจ่รงิ โดยมลทิน
ประทับ เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่าง    
อัตลักษณ์ตามมาตรฐานทางสังคม (Virtual      
Social Identify) กับอัตลักษณ์แท้จริงของ
บุคคล (Actual Social Identify) ที่สังคม
นยิามความหมายแก่บุคคลท่ีมปีฏสิมัพนัธ์ด้วย 
โดยบคุคลทีถ่กูมลทนิประทบัจะเป็นบคุคลทีม่ี
อัตลักษณ์แท้จริง ขัดกับอัตลักษณ์ตาม
มาตรฐานทางสังคม และในสังคมสมัยใหม่     
ค�าว่ามลทินประทับ เป็นค�าท่ีมีความหมาย     
ในเชงิลบ เป็นอตัลกัษณ์เชิงลบของบุคคล

ข้อมลูจากการศกึษาเรือ่ง การสลายมลทิน
ประทับของแม่เลี้ยงเดี่ยวชนชั้นล ่าง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการธ�ารงภาวะชาย
ขอบ และการสลายมลทนิประทบั ให้ข้อค้น
พบทีน่่าสนใจว่า แม่เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่าง ไม่ได้
เป็นประชากรที่ถูกจัดประเภทไว้อย่างเหมา
รวมว่าเป็น “บุคคลท่ีประสบปัญหาใดปัญหา
หน่ึงทีเ่กีย่วพนัและก่อให้เกดิปัญหาอืน่ๆ ตาม

มา” เนือ่งจากประกอบด้วยปัจเจกบคุคลทีม่ี
ความแตกต่างกนัในหลากหลายมติ ิเช่น อายุ  
การศกึษา อาชพี สถานะสขุภาพ จงึไม่มกีฎ
สากลอะไร ท่ีจะอธิบายคุณลักษณะของแม่
เลีย้งเดีย่วชนช้ันล่างแบบเหมารวมได้ เท่ากบั
ไม่สามารถกล่าวอย่างฟันธงได้ว่าแม่เลีย้งเดีย่ว
ชนชั้นล่างในทุกสังคมคือผู้ก่อให้เกิดปัญหา
สงัคมเหมอืนกนัหมด 

ข้อค้นพบนี ้ จะเป็นหลกัฐานยนืยนัชดัเจน
ว่า การธ�ารงภาวะชายขอบของแม่เลีย้งเดีย่ว
ชนช้ันล่าง ไม่ได้เลวร้ายอย่างท่ีสงัคมสมยัใหม่
รับรู้หรือให้ความหมายแต่การสลายมลทิน
ประทับ โดยการพฒันาศกัยภาพตนเอง ขณะ
เผชิญความเสี่ยงและความยากล�าบาก จาก
ประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นเพื่อปฏิเสธความ
หมายกระแสหลัก และโต้กลับอิทธิพลของ
สงัคมวฒันธรรมทีม่าจ�ากดัการด�าเนนิชีวิต ท่ี
แม่เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่างเป็นผูก้�าหนดสร้างขึน้
ต่างหากทีน่กัวชิาการและนกัวชิาชพี ต้องหนั
มาท�าความเข้าใจร่วมกันให้มากขึ้นทั้งในเชิง
ของการน�าไปปฎิบัติและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้

ทั้งหมดที่กล่าวมา อาจมีประเด็นส�าคัญ
อื่นๆ อีกมาก ที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ข้อค้นพบ
ส�าคญัของเรือ่งนี ้เป็นอกีหนึง่ความพยายามใน
การตอบโจทย์เรือ่ง “การสลายมลทนิประทบั 
“แม่เลีย้งเดีย่วชนช้ันล่าง” มโีอกาสไหม?” ให้
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ควรส่ง
เสรมิ นกัวจิยั และนกัวชิาการ ในการพฒันา
โจทย์วจิยั ตลอดจนกระบวนทรรศน์ ทฤษฎี 
และวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสม รอบด้าน    
ลกึซ้ึง และก้าวหน้ากว่าท่ีผ่านมา ทัง้นี ้เพือ่น�า
ไปสูก่ารสลายมลทินประทับให้แก่คนทีเ่ป็นแม่
เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่าง ให้เจอืจางไปจากความ
คดิและจนิตนการของสมาชกิในสงัคมไทยได้
บ้างไม่มากกน้็อย MU

มโีอกาสไหม?
การสลายมลทนิประทบั

 ...แม่เลีย้งเดีย่วชนชัน้ล่าง ต้องประสบปัญหาใน
การเข้าถึงทรัพยากร ไร้อ�านาจ ตกอยู่ในฐานะผู้
ด้อยโอกาส จากการถูก “มลทินประทับ” ที่
ท�าให้ถูกกีดกัน และเลือกปฏิบัติ จนตกไปอยู่
ชายขอบของสังคม...
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ประชุมทปอ. (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นเจ้าภาพจดัประชมุสามญัทีป่ระชมุอธกิารบดีแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑/๒๕๕๙ 
โดยในช่วงเช้ามีการประชุมหารือประเด็นระบบการประกับคุณภาพการศึกษา โดยนายแพทย์              
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์อดุม คชนิทร อธกิารบดีมหาวทิยาลัยมหดิล เป็นประธานกล่าวต้อนรับแนะน�ามหาวทิยาลยั
มหิดล และแนะน�าคณะผู้บริหาร กล่าวเปิดการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และได้แถลง
ข่าวสรุปจากการประชุมให้แก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ท�ำบุญเดือนเกิด (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานในพิธีท�าบุญเดือนเกิด ประจ�าเดือน
กุมภาพันธ์ ณ ลานประติมากรรม ศูนย์การเรียน
รู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่ง
คณะศลิปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานท�าบุญ
เดือนเกิดนี้ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงาน 
จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตลอด
ปี ๒๕๕๙

ประชุมวิชำกำรแม่วัยุร่น
(๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์พรชยั มลูพฤกษ์ 
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดการประชุมวิชาการ เร่ือง “แม่วัยรุ่น:วาระ
แห่งชาติ” หัวข้อการบรรยายในการประชุม
ครั้งนี้ ได้แก่ “นโยบายการป้องกันและแก้ไข
ป ัญหาการต้ังครรภ์ของวัยรุ ่นระดับชาติ”, 
“ยุทธศาสตร์ Teenage Pregnancy ของ
กระทรวงสาธารณสุข”, “การดูแลแม่วัยรุ ่น” 
และ “Luncheon Symposium: Update 
Contraception in Teenagers” ณ ห้องประชมุ
อรรถสิทธิ ์เวชชาชวีะ ศนูย์การแพทย์สริกิติิ ์คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รับมอบห่วงอลูมิเนียม
(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

คุณอรรณพ สถิรปัญญา ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย
วิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้
แทนรับมอบห่วงอลูมิเนียม จ�านวน ๑๑ กิโลกรัม 
จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล น�า
โดยคณุสมลกัษณ์ ลนัสชุพี รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
และสนับสนุนวิชาการ (ในฐานะประธานคณะ
กรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)  ร่วม
กับทีมคณะกรรมการฯ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร
คณะ ICT มหาวทิยาลยัมหดิล ตามโครงการ “ICT 
ร่วมใจบริจาคห่วงอลูมิเนียมและเงินสมทบทุน
สร้างขาเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี”

ประชำรัฐร่วมพัฒนำ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

นางกาญจนา เข่งคุม้ ผูอ้�านวยการศนูย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ประชา
รัฐร่วมพัฒนา ก�าจัดผักตบชวาในคูคลอง” ของ
จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีส่วนส�าคัญ
ในการร่วมแก้ปัญหาผักตบชวาให้แก่ชุมชน โดย
แปรรูปเป็นวัสดุรองนอนใช้กับสัตว์ทดลองแทน
การน�าเข้าวัสดุรองนอนจากต่างประเทศ

งำนเลี้ยงขอบคุณ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถ นานา คณบดี
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมงานเลีย้งขอบคณุการจดั
ท�าโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย 
ในฐานะนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

World Doctors Orchestra 
(๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล          
จัดคอนเสิร ์ตนานาชาติ World Doctors                 
Orchestra วาทยากรโดย Prof.Dr.Stefan 
Willich บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “พระ
มหามงคล”, Ludwig van Beethoven ฯลฯ             
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ต้อนรับ SIL International
(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

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

คลื่นควำมโน้มถ่วง (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัเสวนา
พิเศษ Science Café ในหัวข้อ “คลื่นความโน้ม
ถ่วง (Gravitational Waves)” โดยทีมนักวิจัย    
ผูเ้ชีย่วชาญด้านฟิสกิส์ทฤษฎ ีจาก ภาควชิาฟิสกิส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�าโดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ณ ห้อง
ประชมุอาคารสตางค์ มงคลสขุ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอ�านวย 
รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับคณะนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ จาก 
University of Debrecen, Faculty of Dentistry 
ประเทศฮงัการ ีในโอกาสเข้าศกึษาดงูาน ณ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

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

เตรียมพร้อมก่อนเข้ำเรียน (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล ให้การต้อนรบัคณะครแูละนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย และ 
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ จ�านวนกว่า ๘๐ คน เข้าฟังการบรรยายแนวทาง
การสอบเข้าวิทยาลัยนานาชาติ และรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน ณ 
ห้องทวีวัฒนา ๒ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อมูล ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารเรียนและ
สิ่งอ�านวยความสะดวกของวิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
ศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Meet the expert (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

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

พัฒนำศักยภำพแกนน�ำ นศ.มม.  (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด 
“โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�านักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ด้วยความ
ร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล รพ.พุทธมณฑล และสนง.สาธารณสุข จ.นครปฐม 
ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา
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ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์การ

แพทย์กาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัมหดิล จดั
พธิส่ีงมอบงานต�าแหน่งผูอ้�านวยการศนูย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก โดย ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ อดีต
รักษาการผู ้อ�านวยการศูนย ์การแพทย์
กาญจนาภเิษก ส่งมอบให้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร เข้ารับ
ต�าแหน ่งผู ้อ� านวยการศูนย ์การแพทย ์
กาญจนาภิเษก 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ      
กลลดาเรืองไกร ส�าเร็จการศึกษาแพทย
ศาสตรบณัฑติ จาก คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับราชการใน

ต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเคยก้าว   
สู ่ต�าแหน่งรองผู ้อ�านวยการโรงพยาบาล
ศริริาช ก่อนการเข้ารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคนปัจจุบัน 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ         
กลลดาเรืองไกร ได้กล่าวถึงทิศทางการ
บริหารของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกว่า 
สิง่ทีต้่องเป็นพันธกจิแรกๆ ยงัคงต้องเป็นการ
รักษาพยาบาล ตามมาด้วยพันธกิจการเรียน
การสอน และต่อยอดด้วยพันธกิจการวิจัย  
เป็นสิง่ทีต้่องระลกึอยูเ่สมอว่าศนูย์การแพทย์
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. โรงพยาบาลในมหาวทิยาลยั ดังนัน้การ
ให้บริการของศูนย์จะต้องเด่นในระดับทุติย
ภูมิ หรือตติยภูมิ และมีปฐมภูมิเล็กน้อยเพื่อ
ดูแลนักศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั
ที่เจ็บป่วย  โดยความหมายถึงโรงพยาบาลที่
ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ 
เข้ามารับการรักษาและส่งกลับ และพัฒนา
โรงพยาบาลให้เข ้าสู ่ระดับตติยภูมิ คือ            
โรงพยาบาลทีร่กัษาโรคยากหรอืโรคทีจ่�าเป็น

Special Scoop
งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ทศิทาง

ต้องใช้ความเช่ียวชาญอย่างสงู ซึง่ในวนันีเ้ป็น
โอกาสดีท่ีได ้คณะแพทยศาสตร ์ศิริราช
พยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิอันดับ
หนึ่งของประเทศมาเป็นที่ปรึกษาหลัก

๒. ด้วยบุคลากรที่ประกอบด้วยแพทย์
เฉพาะทาง และเครือ่งมอืทีท่นัสมยั ศนูย์การ
แพทย์ควรเป็นศนูย์ทีใ่ห้การรกัษาด้วยเครือ่ง
มือที่มีความเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญ
อย่างสูง ซ่ึงต้องท�าให้ประชาชนหรือโรง
พยาบาลอืน่ๆ ประจกัษ์ถงึความเฉพาะและมี
ความประสงค์จะส่งผู้ป่วยมาท�าการรักษา
พยาบาล และส่งเจ้าหน้าท่ีมาท�าการศึกษา
อบรมเรยีนรู ้รวมทัง้เป็นทีฝึ่กอบรมนกัศกึษา
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีเ่ทคนคิจากทีต่่างๆ 
ซึ่ ง ในที่ นี้ อ าจรวมถึ งอนาคตการ เป ็น
ศูนย์กลางแสดงการใช้งานและทดสอบการใช้
งานของเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ท่ี
ทันสมัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีการน�าเข้า
มาใช้ในประเทศ

๓. การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการ

รวมแนวคิดของโรงพยาบาลที่มีการผสม
ผสานการรกัษาพยาบาลของประเทศทัง้แบบ
ตะวันออก และตะวันตก อย่างกลมกลืน 
เนื่องจากผู้ก่อตั้งเดิมได้มีแนวทางในการน�า
แพทย์แผนตะวันออก เช่น แพทย์แผนจีน 
การฝังเขม็ กดจดุ เข้ามาใช้ร่วมกบัแพทย์สมยั
ใหม่ในการให้การรักษาพยาบาลความเจ็บ
ป่วยท่ัวไปและเลยไปถึงการรักษาแบบผสม
ผสานด้านเวชศาสตร์การกีฬา 

และสุดท้ายคือการเป็นโรงพยาบาลที่
แสดงถึงการมีประสิทธิภาพสูงในการให้
บริการต่อบุคลากร การมีผลสัมฤทธิ์การ
รักษาพยาบาลที่ดี และมีผลประกอบการดี 

ทัง้หมดเป็นเรือ่งยากทีจ่ะท�าให้เกดิในเวลา
ใดเวลาหนึ่ง แต่ต้องใช้ความต่อเนื่องทาง
ความคดิ การมุง่มัน่ของบคุลากร และการส่ง
เสริมจากองค์กร เพื่อให้ในวันหนึ่งข้างหน้า 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะเป็นส่วน
หนึง่ทีน่�าชือ่เสยีงมาสูม่หาวทิยาลยัมหดิลของ
เราทุกคน MU
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กบัสขุภาพและโภชนาการ

Special Scoop
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต แปล/เรียบเรียง: คีติกา จันทร์โชติพัฒนะ 

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส
เพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษด้าน
วทิยาศาสตร์ประสาทสมัผสัเพือ่โภชนาการทีด่ ีครัง้ที ่๔ เรือ่ง “ความส�าคญัของประสาทรบั
รสกับสุขภาพและโภชนาการ” ณ ห้องประชมุอาร ีวลัยะเสว ีสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยศาสตราจารย์ ทากาชิ ซาสะโนะ (Professor Takashi Sasano) จากบัณฑิต
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโทโฮคุ 

ศาสตราจารย์ ทากาช ิซาสะโนะ กล่าวว่า 
ปากของคนเราเป็นช่องทางผ่านของอาหาร
และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่สะสมของ
แบคทเีรียมากมายกว่า ๕๐๐ สายพนัธุ ์ซึง่มทีัง้
สายพนัธุท์ีด่แีละไม่ดปีะปนกนั  แบคทเีรยีเหล่า
นี้มีบทบาทส�าคัญต่อสุขภาพในช่องปากและ
สุขภาพโดยรวม ปัญหาที่ส�าคัญของการเสีย
สมดุลของเชือ้แบคทเีรยีในช่องปาก คอื โรค  
ฟันผุ และโรคปริทันต์ ยิ่งกว่านั้น หากเชื้อ
แบคทีเรียเข้าสูก่ระแสโลหติอาจก่อให้เกดิผล
เสียต่อสขุภาพในด้านอืน่ๆ อกี เช่น การตดิเชือ้
ของลิน้หวัใจ และอาการปอดอกัเสบจากการ
ส�าลกั เป็นต้น ดงัน้ัน  การดแูลสขุภาพช่องปาก
จงึส�าคญัเป็นอย่างยิง่ส�าหรับผูป่้วยทีต้่องผ่าตดั
หวัใจ และผูป่้วยโรคมะเรง็ท่ีต้องรับเคมบี�าบดั
และการฉายแสง รวมถึงผู้ใส่ใจสุขภาพด้วย 
ทั้งนี้ ในประเทศญ่ีปุ่น โรคหัวใจและหลอด

ความส�าคญัของประสาทรบัรส

เลือด และโรคปอดบวม เป็นสาเหตุส�าคัญ
ล�าดับที ่๒ และ ๔ ของการเสยีชีวติตามล�าดบั  

ผูส้งูอายทุีอ่ายมุากขึน้ จ�านวนฟันกจ็ะลด
ลง มกีารศึกษาในประเทศญีปุ่่นค้นพบว่า ผูท่ี้
มฟัีน ๒๐ ซีข่ึน้ไป มกัจะมอีายยุนืกว่าคนท่ีมี
ฟัน ๑๙ ซี ่หรอืน้อยกว่านัน้ อตัราการเสยีชีวติ
ของผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด และโรค
ปอดบวม เพิม่ข้ึนถึง ๑.๘๔ เท่า ในผูป่้วยท่ีมี
ฟัน ๑๙ ซี ่หรอืน้อยกว่า เมือ่เทียบกบัผูป่้วยท่ี
มฟัีน ๒๐ ซีข่ึน้ไป ท้ังนี ้ องค์การอนามยัโลก 
(WHO) แนะน�าให้ใช้จ�านวนฟัน ๒๐ ซ่ีข้ึนไป
เป็นตัวบ่งชีข้องสขุภาพในช่องปากท่ีดี

นอกจากนี้ อีกปัญหาหนึ่งของสุขภาพใน
ช่องปากของผู้สงูอาย ุคอื ความสามารถในการ
รบัรสลดลง ซึง่ท�าให้เกดิความผดิปกตใินการ
ลิม้รส โดยร้อยละ ๓๖ ของผูส้งูอายตุ้องเผชิญ
ปัญหานี ้ ซึง่อาจมผีลให้เบ่ืออาหารและส่งผล

ให้ขาดสารอาหารได้ในท่ีสดุ
ศาสตราจารย์ ทากาชิ กล่าวเสริมอีกว่า 

น�า้ลายมคีวามส�าคญัหลายประการ เช่น น�า
รสชาตอิาหารไปสูต่่อมรบัรส ดงัน้ันหากไม่มี
น�า้ลายก็ไม่สามารถรบัรสได้ นอกจากนี ้ยงัช่วย
สมานแผลในช่องปากได้อกีด้วย คนทีม่ภีาวะ
ปากแห้งน�า้ลายน้อยสามารถใช้ยากระตุน้การ
หลัง่น�า้ลายในการรกัษาได้ แต่ยาดงักล่าวอาจ
ท�าให้เกดิผลข้างเคยีง เช่น อาการใจสัน่ ท้อง
เสยี และเวยีนศรีษะ เป็นต้น ผูท้ีป่ระสบปัญหา
นีจ้งึควรผ่อนคลาย หรอืใช้วธินีวดบรเิวณต่อม
น�า้ลายข้างกกห ู(Parotid Gland)  หรอืนกึถงึ
ของเปรีย้วๆ เช่น มะนาว กจ็ะสามารถเพิม่
ปริมาณน�้าลายได้ ทั้งนี้ ทันตแพทย์ญี่ปุ ่น
แนะน�าคนไข้ที่มีปัญหาปากแห้งให้บ้วนปาก
ด้วยดาช ิ (น�า้ซปุทีท่�าจากปลาแห้งญีปุ่น่และ
สาหร่าย) วนัละ ๑๐ ครัง้ MU

ต้อนรบัผูอ้บรมหลกัสูตรกายภาพบ�าบดั 
จาก สปป.ลาว ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รศ.ดร.รุ่ง
ทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบ�าบัด 
และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่าย
วิ เทศสัมพันธ ์และสื่อสารองค ์กร คณะ
กายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ Miss Naleemom Saiyawong, 
Mrs. Namsouk Khammixay, Mrs. Chans-
amone Manyvanh, Miss Mai Xaphak-
dee, และ Mrs. Phetsamone Xaiyachak 
ผู ้อบรมหลักสูตรกายภาพบ�าบัด จาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข ส�าหรับบุคลากรทางการ
แพทย ์  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ตามพระราชด�าริ 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�าบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและ
การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมระยะเวลาการ
ด�าเนินโครงการทั้งหมด ๖ สัปดาห์ ระหว่าง
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ MU

งานประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบ�าบัด
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มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุี  
มุ ่งมั่นด�าเนินตามพันธกิจของวิทยาเขต
กาญจนบุรี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ
บรูณาการบนฐานทรัพยากรในภมูภิาคตะวนั
ตก ทีส่ามารถแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนท้อง
ถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต้ังแต่ปี 
๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบรีุ จงึมกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ให้
บริการวิชาการกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย
เน ้นกลุ ่มเป ้าหมายจากชุมชนพื้นที่ซึ่ ง
มหาวิทยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี ได้
ท�าการส�ารวจข้อมูลปัญหาจากชุมชน และ
นอกจากน้ี ส่วนราชการ เช่น สถานศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต�าบล หรอืหน่วยงานใน
พืน้ที ่ได้มกีารขอความร่วมมอืในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยคณาจารย์หรือ   
นกัวชิาการของมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต
กาญจนบรุ ีทีม่คีวามรู ้ตรงกบัด้านทีเ่กีย่วข้อง  
เข้าไปร่วมถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่ชมุชน 

โดยเมือ่วันที ่๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๘ โรงเรยีน
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบรุ ีได้แจ้งว่าในพ้ืนที ่ รอบๆ  โรงเรียน
มีซากดึกด�าบรรพ์ เป็นจ�านวนมากจึงได้ขอ
ความร่วมมือให้อาจารย์ในสาขาวิชาธรณี
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ไปให้ความรู ้และตรวจสอบ
ซากดกึด�าบรรพ์ดงักล่าว สาขาวชิาธรณศีาสตร์  
จึงเดินทางเข้าตรวจสอบและให้ความรู้แก่
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบเบื้องต้นได้พบซากดึกด�าบรรพ์ 
Nautiloids เป็นกลุ่มปลาหมึกทะเลโบราณ  
เมือ่ประมาณ ๔๔๓ – ๕๘๕ ล้านปีทีแ่ล้ว ใน
พื้นที่เขากระทะ บ้านทับกระดาน อ�าเภอ
ศรีสวัสดิ ์ จงัหวดักาญจนบรุ ี และการค้นพบ

ครัง้นี ้ หลกัสตูรธรณศีาสตร์ ได้มแีนวทางใน
การร่วมมือกับชุมชนในการใช้พื้นท่ีส�าหรับ
ศึกษาค้นคว้าวจิยัให้แก่นกัศกึษา และพฒันา
เป็นแหล่งเรยีนรูร่้วมกบัชมุชนต่อไปในอนาคต
อกีด้วย  

และวนัท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ มหาวทิยาลยั
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกับ
จงัหวดักาญจนบรุ ีในโครงการจงัหวดัเคลือ่นที่ 
ภายใต้โครงการคลินิกมหาดไทย ซึ่งมีการ
ลงพืน้ที ่ให้บรกิารประชาชนในชุมชนต่างๆ ใน
เขตจังหวดักาญจนบุร ีพืน้ท่ีห่างไกล เดอืนละ 
๑ คร้ัง ๑ อ�าเภอ โดยเดอืนมกราคม ๒๕๕๙ 
ได้ลงพ้ืนที ่ณ บ้านอูล่่อง ต�าบลท่าขนนุ อ�าเภอ
ทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ี  ซึง่มปีระชาชน
มาเข้าร่วมขอรบับรกิาร ประมาณ ๕๐๐ คน  
ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท�าสวนผล
ไม้ และพบปัญหาเก่ียวกับศัตรูพืชในการท�า
สวนผลไม้ งานบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี จึงได้ลงพื้นท่ีให้ค�าปรึกษา กับ
ประชาชนในพื้นท่ี ด�าเนินการจดบันทึกรับ
ทราบปัญหา รวบรวมข้อมูล เพื่อน�าไปหา
แนวทางแก้ปัญหาดงักล่าวร่วมกับชุมชนต่อไป 

ต่อมาวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ งานวจิยั
และส่งเสรมิวชิาการ ด้านบรหิารงานวจิยัและ
บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัมหดิล   วทิยาเขต
กาญจนบุรี ได ้รับการประสานงานจาก 
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   
เพือ่เชญิบคุลากรของวทิยาเขต เป็นวทิยากร
อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง 
แบบกองปุย๋สามเหลีย่ม และแบบในตะกร้า ให้
แก่ประชาชนในพืน้ท่ีเพือ่ช่วยลดต้นทุนการใช้
สารเคมจีากปุ๋ยเคม ีและเป็นการน�าวสัดเุหลอื
ใช้ในครัวเรอืนมาท�าให้เกดิประโยชน์ ณ ศนูย์

การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏริปูทีด่นิ อ�าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 

  มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุี 
มีคณาจารย์ที่มีความรู ้ในหลายศาสตร์ท่ี
สามารถถ่ายทอดองค์ความสูช่มุชน รวมท้ังการ
ผลิตบัณฑิต จ�านวน ๗ สาขาวิชาในด้าน 
วทิยาศาสตร์การเกษตร  ธรณศีาสตร์   ชวีวทิยา
เชิงอนรุกัษ์  เทคโนโลยกีารอาหาร บรหิารธรุกจิ   
บัญชี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการ
จดัการภยัพบิตั ิและวทิยาเขตกาญจนบรีุ ยงัมี
พืน้ทีท่างธรรมชาตกิว่า ๖,๐๐๐ ไร่ มรีะบบ
นเิวศน์วทิยาทางธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ จงึ
เป็นแหล่งเรยีนรู ้ศกึษา ค้นคว้า วจิยั นอกจาก
นีท่ี้ตัง้วทิยาเขตกาญจนบุร ีซ่ึงตัง้อยูใ่นจงัหวดั
กาญจนบรุ ียงัเป็นจดุยทุธศาสตร์ หลัก ๓ ด้าน
ด้วยกนั คอื 

๑) ศนูย์กลางอตุสาหกรรมการเกษตรของ
ประเทศ 

๒) ศนูย์กลางการค้าชายแดน เนือ่งจากเป็น
จังหวัดแนวชายแดนพม่าที่มีการเติบโต
ทางการค้าการลงทนุ เพือ่รองรับการเปิดประตู
สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

๓) ศนูย์กลางการท่องเทีย่ว สบืเนือ่งจาก
โครงการทวายจะเป็นหนึง่ในการเชือ่มโยงการ
ท่องเท่ียวระหว่างไทยและพม่า ทัง้ยงัเป็นการ
เช่ือมโยงกบัอาเซียน อนิเดยี และจนี

มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุี  
มุง่มัน่ ด�าเนนิการพนัธกจิ การบรกิารวชิาการ
สูส่งัคม  ตามปณธิานของวทิยาเขตกาญจนบรีุ    
“เรยีนรูอ้ย่างบูรณาการ ประสานชมุชนสูส่ากล
อย่างยั่งยืน Interdisciplinary, Social      
Contribution, Global Sustainability”  MU

Special Scoop
สุรณีย์ แสนยุติธรรม

มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ีเชงิรกุ
ในการบรกิารวชิาการสูส่งัคมอย่างยัง่ยนื
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มติรภาพทีด่ ี และเพือ่เป็นการเชือ่ม
ความสมัพนัธ์ ระหว่างบุคลากรของ
หน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดล
พญาไท ตลอดจนส่งเสรมิให้บุคลากร 
มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้ง
ร่างกาย จติใจ อารมณ์ สตปัิญญา และ
มคีวามพร้อมทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ด้รบั
มอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลให้

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี ร่วมกบั 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสชัศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT) วทิยาลยัการจดัการ และ 
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วม
กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดล
พญาไท ครัง้ที ่๗ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ส�าหรบัปีนี้ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) วิทยาลยัการจดัการ และศนูย์ตรวจสอบ
สารต้องห้ามในนักกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วม
เป็นเจ้าภาพจดังาน ณ สนามข้างตกึเคม ีคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล (พญาไท) โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความสามคัค ี เกดิ

กฬีาสานสมัพนัธ์เครอืข่ายมหดิลพญาไท ครัง้ที ่๗

Special Scoop

เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น�าไปสู่
ประโยชน์ของมหาวทิยาลยัมหดิล MU

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และผลิตภัณฑ์
เครื่องแต่งกาย HORNBILL บริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ร่วมจัด
งาน “วันรักนกเงือก ประจ�าปี ๒๕๕๙” ใน
ชื่อตอน รวมใจให้นกเงือก

ภายในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการ 
“วันรักนกเงือก” พร้อมร่วมกิจกรรมเล่น
เกมส์ จ�าหน่ายของที่ระลึกเสื้อ T-SHIRT 
ลวดลาย “นกเงือก” จากผีมือการเขียนภาพ
โดยเหล่าศิลปิน-ดารา นักร้อง ชื่อดังของ
ประเทศไทยหลากหลายท่าน อาทิ ปู-พงษ์
สิทธิ์ ค�าภีร์ น้องคนดี-แวร์โซว หมู นนทวัฒน์ 
เจรญิชาศร ีDESIGN & ART DIRECTION BY 
DUCTSTORE THE DESIGN GURU CO., 
LTD. ซึ่งเป็นเสื้อ “LIMITED EDITION” ซึ่ง
ท�าขึ้นเพื่อน�ารายได้สบทบทุน “มูลนิธิศึกษา
วิจัยนกเงือก” ให้แก่โครงการ “รวมใจให้นก
เงือก” ร่วมกิจกรรมปีนต้นไม้ โดยใช้อุปกรณ์ 

เพลิดเพลินกับการออกร้านของหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ อาหาร 
และเครื่องดื่ม

งานวันรักนกเงือก “รวมใจให้นกเงือก” 
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของนกเงือก ที่คงคุณค่าแห่งการ
อนรุกัษ์ให้อยู่คูก่บัผนืป่าท่ามกลางความอดุม
สมบูรณ์ของธรรมชาติสืบไป โดยนกเงือก 
เป็นนกป่าขนาดใหญ่ ลักษณะรูปร่างหน้าตา

โบราณ ถือก�าเนิดมาไม่น้อยกว่า ๔๕ ล้านปี 
พบได้ในป่า และทุ่งหญ้าเขตร้อนของทวีป
แอฟรกิาและเอเชยีเท่านัน้ โดยทัว่โลกพบนก
เงือก ๕๒ ชนิด และส�าหรับประเทศไทยพบ
เพยีง ๑๓ ชนดิเท่านัน้ และสิง่ทีพ่เิศษสดุของ
นกเงือก คือ เป็นนกที่จับคู่ผัวเดียวเมียเดียว 
และด้วยพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวของนก
เงือก จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความ
หมายของ “ความรัก” และ “รักแท้” MU

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

งาน “วนัรกันกเงอืก” ตอน รวมใจให้นกเงอืก
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22 สมุนไพรน่ารู้
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก 
ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คามคูาม ู(Camu C
amu)

กับปัญหาความขมุกขมัว

เสียงโฆษณำ: “…โลชั่นที่อุดมไปด้วยสาร
สกัดจากสดุยอดผลไม้ คาม ูคาม ูซึง่ให้วติามนิ
ซีเข้มข้นถึง......” 

บุรุษที่ ๑: หา!? อะไรนะ? เมื่อกี้เขาว่าใช้
สารจากอะไรนะ คาๆ มัวๆ หรือเปล่า? 

บุรุษที่ ๒: ผลขมุกขมัว (เสียงของคนที่นั่ง
ข้างๆ ตอบมา...ท่าทางจะหูไม่ดีพอกัน) 

บุรุษที่ ๑: ผลบ้าอะไรชื่อขมุกขมัว? 
บุรุษที่  ๒: ก็คาๆ มัวๆ รวมกันเป็น

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
วทิยาศาสตร์ว่า Myrciaria dubia เป็นพชืใน
วงศ์ Myrtaceae มลัีกษณะเป็นไม้พุม่หรอืไม้
ยืนต้นขนาดเล็ก มีการกระจายตัวอยู่บริเวณ
พื้นที่น�้าท่วมถึงในประเทศบราซิล ไปจนถึง
ประเทศเปรู มีความสูงประมาณ ๒ – ๓ ม. 
ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ผลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑ นิว้ และจะเปลีย่นจากสเีขยีวเป็น
สแีดงอมม่วงเมือ่สกุ มรีสเปรีย้ว ปัจจบุนันยิม

น�าผลคาม ูคาม ูมาท�าเป็นน�า้ผลไม้ เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ และไอศกรีม ชาวเปรูดื่มน�้าคั้น
จากผล หรือน�้าคั้นที่ผสมกับน�้าเปล่าเพื่อ
รักษาไข้หวัด และใช้บรรเทาอาการของโรค
ในระบบทางเดนิอาหาร น�าส่วนเปลอืกต้นมา
ท�ายาพอก ใช้รักษาแผล น�าเปลือกต้นมาต้ม
กบัส่วนของผลและเหล้ารมั ใช้รกัษาโรคไขข้อ
อักเสบ (rheumatism) 

การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าผลสดของ 
คามู คามู มีวิตามินซีสูงมาก โดยมีกรดแอส
คอร์บิก (ascorbic acid) หรือวิตามินซี ๒.๔ 
– ๓.๐ ก./เนื้อผลสด ๑๐๐ ก. ซ่ึงมากกว่า
ปรมิาณของวติามนิซใีนส้มถงึ ๓๐ เท่า มธีาตุ
เหล็กเป็น ๑๐ เท่า ไนอาซีน ๓ เท่า ไรโบ       
ฟลาวนิ (วติามนิบี ๒) ๒ เท่า และมฟีอสฟอรสั
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, narin-
genin, tannins (gallo- และ ellagitannins) 
ด้วยเหตผุลดงักล่าวจงึเป็นทีค่าดการณ์กนัว่า 
เจ้าผลคามู คามู น่าจะสามารถน�ามาพัฒนา
เป็นยา เครื่องส�าอาง หรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
รักษาหรือบรรเทาโรคต่างๆ ได้ 

การศกึษาฤทธิท์างเภสชัวทิยาจ�านวนมาก

พบว่าผลคามู คามู มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ฤทธิต้์านการอกัเสบ และมคีณุค่าทางอาหาร
สงู การศกึษาในอาสาสมคัรชายทีส่บูบหุรีเ่ป็น
ประจ�าจ�านวน ๒๐ คน โดยสุ่มให้ดื่มน�้าค้ัน
ของผลคามู คามู ๑๐๐% ขนาด ๗๐ มล. (มี
ปริมาณวิตามินซี ๑,๐๕๐ มก.) หรือ ได้รับ
วิตามินซี ๑,๐๕๐ มก. อัดเม็ด เป็นเวลา ๗ 
วัน พบว่ากลุ่มที่ดื่มน�้าคั้นของผลคามู คามู มี
ระดับตัวช้ีวัดของภาวะการเกิดออกซิเดชัน
และภาวะการอักเสบลดลง ในขณะที่ค่าดัง
กล่าวของกลุ่มซึ่งได้รับวิตามินซีอัดเม็ดไม่
เปลี่ยนแปลง ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
รักษาภาวะของเบาหวานพบว่า สารส�าคัญ
อย่างสารในกลุ่ม phenolic และ ellagic 
acid ในผลคามู คามู ไม่สามารถยับยั้ง
เอนไซม์ alpha-amylase หรือ alpha-
glucosidase ซ่ึงเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดภาวะเบาหวานได้ MU

...การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
จ�านวนมากพบว่าผลคามู คามู มี
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ และมีคุณค่าทาง
อาหารสูง....
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สายตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) เป็น
ภาวะสายตาสั้นที่เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อใน
เนื้อเยื่อ Ciliary Body ในลูกตาที่ใช้ในการ
เพ่งมองสิ่งที่อยู่ใกล้ มีการท�างานมากเกินไป
จนเกิดการเกร็งค้าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า

ในภาวะปกต ิตาคนเราทีม่องวตัถไุด้ชดัทัง้
ไกลและใกล้ เกิดจากการท�างานของกล้าม
เนื้อมัดนี้ ท�าให้แก้วตาเพิ่มก�าลังการหักเห
ของแสงอันจะท�าให้วัตถุที่อยู่ใกล้ไปโฟกัส 
(Focus - จดุรวม) ทีจ่อตาได้ ซึง่เวลามองไกล
กล้ามเนื้อมัดนี้จะคลายตัว แต่เวลามองใกล้
กล้ามเนือ้มดันีจ้ะหดตวัเกรง็ตัวเพือ่เพิม่ก�าลงั
ของแก้วตาเกิดภาวะสายตาสั้นที่ท�าให้มอง
ใกล้ได้ชัดเจน ผู้ใดที่จ้องมองใกล้อยู่นานๆ 
กล้ามเนือ้น้ีจะท�างานอยูน่านกว่าปกติ จึงเกดิ
ภาวะสายตาสั้นค้างอยู่ เมื่อมองไกลจึงยังอยู่
ในภาวะสายตาสั้น ท�าให้มองภาพไกลไม่ชัด 
ซึ่งมักเป็นอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ถ้ากล้ามเนื้อนี้
คลายตัว สายตาก็จะกลับมาเหมือนเดิม

ดังนัน้ ภาวะนีจ้งึถอืว่าเป็นสายตาสัน้เทยีม
หรือสายตาสั้นชั่วคราว ซึ่งแพทย์หลายท่าน
ได้ให้ความเห็นว่า ในบางรายอาจจะท�าให้
จากสายตาสั้นเทียมหรือสายตาสั้นชั่วคราว
กลายเป็นสายตาส้ันจริงและสายตาสัน้ตลอด
กไ็ด้ ส่วนสาเหตน้ัุน สายตาสัน้เทยีม มสีาเหตุ
มาจากการใช้สายตามองใกล้ เช่น เพ่งมอง
คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ ใช้โทรศัพท์มือถือ 
และอื่นๆ นานเกินไป

นอกจากนี ้ยงัมโีรคทางสมองทีเ่กีย่วข้องกบั
การท�างานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิด 
Parasympathetic มากเกนิไปด้วย เช่น จาก
อบุติัเหตุทีส่มอง โรคตาบางชนดิท�าให้ Ciliary 
body ท�างานหนกัมากขึน้ เช่น ยเูวยีอกัเสบ 
(Uveitis) ผลข้างเคียงจากยารักษาโรค           
บางอย่าง เช ่น ยาคลายเครียดในกลุ ่ม        
Phenothiazine ยาบางชนิดท่ีใช้รักษาโรค
พาร์กนิสนั ยา Chloroquine ยา Diamox 
ตลอดจนยาคลายกล้ามเนือ้ต่างๆ หรอืแม้แต่
ยาบางตวัทีใ่ช้รักษาโรคต้อหนิ เช่น Pilocarpine 
กท็�าให้เกดิภาวะสายตาสัน้ช่ัวคราวได้เช่นกัน

แนวทางในการป้องกันสายตาสั้นเทียม
ท�าได้ ดังนี้

๑. ควรมกีารพกัสายตาเป็นระยะ เมือ่ต้อง
ใช้สายตาระยะใกล้ 

เพื่อให้กล้ามเนื้อท่ีใช้เพ่งนั้นคลายตัวลง 
อาจจะเลือกใช้สูตร ๒๐/๒๐/๒๐ คือใช้
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
เพยีงพอหรอือ่านหนงัสอืท่ีมตีวัขนาดเลก็มาก
เกินไป เพราะจะยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดการเพ่ง
มากขึ้นได้ MU

โรคสายตาสัน้เทยีม
เพื่อสุขภาพ

อ.นพ.กวิน วณิเกียรติ ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 (Pseudomyopia)

...ไม่ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสง
สว ่างไม ่ เพียงพอหรืออ ่าน
หนังสือที่มีตัวขนาดเล็กมาก
เกินไปเพราะจะยิ่งไปกระตุ้น
ให้เกิดการเพ่งมากขึ้นได้...
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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

Softnews
งานประชาสัมพันธ์

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ 
ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์อดุม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหดิล ในโอกาสเข้ารบัรางวลัศริริาช
เชิดชูเกียรติ ประจ�าปี ๒๕๕๗- 
๒๕๕๘ เมือ่วนัที ่ ๑๙ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๙ ณ หอประชมุราชแพทยาลยั 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล

นายปิยวฒัน์ แสงประเสรฐิกฤต นาย Roman Svetkin 
และนาย Hayeong Oh นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล เข้าร่วมแข่งขนั
วางแผนทางการตลาด “Philips Marketing Plan     
Competition 2016” ในชือ่ทมี “Zero to Hero” จดัโดย
บริษัท ฟิลิปส์อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย
ทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
เพื่อน�าเสนอแผนงานต่อผู้บริหารของบริษัทฟิลิปส์ ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบัตรและ
เงินรางวัลมูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ณ อาคารไทย ซัมมิท 
เมื่อเร็วๆ นี้

งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ผ่านการตรวจประเมนิ
และได้รบัการรบัรองระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 
จากส�านักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้
ขอบข่ายงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา 
ประกอบด้วยการสนับสนุนและให้การบริการด้านการ
จัดการการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและหลักสูตรระดับปริญญาเอก การ
ประสานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บณัฑติศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมไปถงึการจดัท�าข้อมลูหลกัสตูร
ในระบบ online ตาม มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้
ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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 ขอเชญิอาจารย์และเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัระดบั
กลาง ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่น้อยกว่า ๖ ปี มีทักษะภาษา
อังกฤษดี (คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 หรือส�าเร็จการศึกษา
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
ที ่๘ เมษายน ๒๕๕๙ ผูส้นใจดรูายละเอยีดได้ที่ http://www.ph.mahidol.
ac.th/thai/prph/Post-Doctoral_2.pdf
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คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล ให้บรกิารตรวจวนิจิฉยัเชือ้     
ไวรสัซก้ิาด้วยวธิ ีReal – time RT – PCR แก่ห้องปฏบิตักิารของโรงพยาบาล   
รฐั/เอกชน และหน่วยงานต่างๆ **สามารถรูผ้ลภายใน ๓ วนัท�าการ** สอบถาม
เพิม่เตมิ: ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลอืงวุฒวิงษ์ หวัหน้าภาควชิา
จลุชวีวทิยาและอมิมวิโนโลย ี โทร.๐-๒๓๐๖-๙๑๗๒ ในวันและเวลาท�าการ

มหาวทิยาลยัมหดิลขอเชญิร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี 
๒๕๕๙ ในวนัศกุร์ที ่๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วดัเสนหา 
พระอารามหลวงชัน้ตร ี ต�าบลพระปฐมเจดย์ี อ�าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
บรจิาคเงนิสดหรอืโอนเงนิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) บญัชี
กระแสรายวัน “มหาวิทยาลยัมหดิล” เลขที ่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax 
สลปิโอนเงนิที ่๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรอื ธนาณัตสิัง่จ่าย ปณ.พทุธมณฑล ใน
นาม นางกานดา ทองกลดั หรอื เชค็ธนาคารสัง่จ่ายในนามมหาวทิยาลยั
มหดิล ตดิต่อที ่งานการเงนิ กองคลงั ชัน้ ๓ ส�านกังานอธกิารบด ีม.มหดิล 
ศาลายา โทร.๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐-๓ สอบถามเพิม่เตมิ โทร.๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕

โครงการศกึษาดนตรสี�าหรบับคุคลทัว่ไป วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหดิล สาขาซคีอนบางแค ขอเชญิน้องๆ อาย ุ๗ ปีขึน้ไปทีส่นใจเรยีนดนตรี
ไทย (ขมิ ซอด้วง และซออู้) สมัครค่าย Thai Music Summer Camp 2016 
ระหว่างวนัที ่๑๘ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ (ไป-กลบั ๗ วนั) ณ โครงการ
ศกึษาดนตรสี�าหรบับคุคลทัว่ไป วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
สาขาซคีอนบางแค ผูส้มคัรไม่จ�าเป็นต้องมีพืน้ฐานเครือ่งดนตรมีาก่อน และ
ไม่จ�าเป็นต้องมเีครือ่งดนตรทีีเ่รยีน วนัสดุท้ายแสดงโชว์ผลงานกนัอย่างเตม็ที่ 
ใน Concert Hall สนใจตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่๐-๒๔๕๘-๒๖๘๐-๑ ต่อ 
๑๑๐ พีเ่บยีร์ (จกัรพงศ์) และขอเชญิน้องๆ อาย ุ๖ ปีขึน้ไป สมคัรเข้าร่วม
กจิกรรม “Voice & Performance Camp 2016 Season 2” เริม่แคมป์ วนั
จนัทร์ที ่๒๕ เมษายน - วนัอาทติย์ที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๗ วนั) เรยีน
เล่นเต้นกนัทัง้วนัตัง้แต่ ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โครงการศกึษาดนตรสี�าหรบั
บคุคลทัว่ไป วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล สาขา ซคีอนบางแค 
สอบถามเพิม่เตมิได้ที ่โทร.๐๙-๘๐๐๐-๐๗๕๘ (ครปิูง)

คณะกายภาพบ�าบดั มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญินกักายภาพบ�าบดั และอาจารย์
สาขากายภาพบ�าบดั ร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง Physical Therapy 
Management in Kinematic Linkage Imbalance ‘Primary Body Center 
stabilizers’ โดย ผศ.ปรชีา ธันวารชร ครัง้ที ่๑: ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ครัง้ที่ 
๒: ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๓: ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๔: ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๕: ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๖: ๑ มถินุายน 
๒๕๕๙ ครัง้ที ่๗: ๘ มถินุายน ๒๕๕๙ และ ครัง้ที ่๘: ๑๕ มถินุายน ๒๕๕๙ 
ค่าลงทะเบยีน ๗,๐๐๐ บาท โอนเงินผ่านบญัชเีงินฝากออมทรพัย์ ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) สาขามหาวิทยาลยัมหดิล บญัชเีลขที ่๓๓๓-
๒๔๒๒๔๔-๗ ชือ่บญัช ี“งานบรกิารวิชาการ คณะกายภาพบ�าบดั ม.มหดิล” 
ส่งส�าเนาหลักฐานการช�าระเงนิมาทางโทรสารหรอืทางอเีมล์ที ่นางสาวพรรตัน์ 
ผ่องเคหา โทร.๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๔    
E-mail: phornrat.pho@mahidol.ac.th
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๑ เมษายน ๒๕๕๙
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันต
กรรมฟรี เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 
ณ ลานอเนกประสงค์ส่วนหลัง ชั้น ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.๐-๒๒๐๐-๗๗๒๗, ๐-๒๒๐๐-๗๖๐๒

๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ 
การประชุมสัมมนาด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ 
คอ และเต้านม ครั้งที่ ๑๐ 
“Best Practice in HNB Surgery” 
ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ 
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๓ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.๐-๒๔๑๙-๘๐๑๖, ๐-๒๔๑๙-๘๐๗๓ 

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

๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
สมองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับ
เด็กปฐมวัย” 
ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�าถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com  ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ 
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

ปฏิทินข่าว..
Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
งานประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๙ 
เรื่อง สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล 
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น ๒ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร.๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑-๒ 

๗ เมษายน ๒๕๕๙
กิจกรรมจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ ๕๗ 
เรื่อง “ชีวิตผกผันเมื่อฉันเป็นกระบวนกร: 
ประสบการณ์ตรงของคนมหิดล”
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารประชาสังคม
อุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๑๕ 

๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
งานเสวนาเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ “อุ้มบุญ! หรือ อุ้มบาป!” 
ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา 
ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิชาการ 
ส�านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โทร.๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
การบรรยายและกิจกรรม เรื่อง Dynamic 
Formation ณ ห้องบรรยาย ๘๒๘ 
อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิชัน้ ๘ โรงพยาบาลศริริาช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.๐-๒๔๑๙-๔๒๙๓-๘

๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้สถิติ
และโปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับงานวิจัยทาง
สังคมและสาธารณสุขศาสตร์” รุ่นที่ ๑
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “พื้นฐานการ
วิจัยการศึกษา Introduction to Education 
Research” ณ ห้องประชมุสมาคมศษิย์เก่า
แพทย์ศริริาช คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
โทร.๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘

๒๓ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การอบรมผูส้อนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ 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 
และลงพื้นที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๘๑๓-๕

๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
ค่ายศิลปะส�าหรับเด็ก 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑, 
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๙

๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการน�าเสนอ 
ก้าวแรกของความส�าเร็จ” 
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physi-
cal Therapy Management in Kinematic 
Linkage Imbalance ‘Primary Body Center 
stabilizers’ (ครั้งที่ ๑ ) 
ณ คณะกายภาพบ�าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖
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