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“ยาหอม...มรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการพสิูจน์ทางวิทยาศาสตร์” 
รวมถงึบทความเพือ่สขุภาพทีน่่าสนใจอกีมากมาย

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

มหาวทิยาลยัมหดิล คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมมอืกบัภาคเอกชน 
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เทยีบเท่าระดบัโลก ด้วยการเปิดส่วนต่อ
ขยายศนูย์นวตักรรม Global Innovation Incubator (Gii) เป็นโรงงาน
ต้นแบบท่ีอาคารสตางค์ มงคลสขุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ถอืเป็นอกีหนึง่โครงการทีม่หาวิทยาลยัมคีวามภาคภมูใิจ และ
สะท้อนถงึปรชัญาของมหาวิทยาลยัมหดิลทีว่่า “ความส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิ
อยู่ทีก่ารน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ เพือ่ประโยชน์สขุแก่มวลมนษุยชาต”ิ

มหิดลสาร ฉบับน้ีมีบทความทางการวิจัยที่น่าสนใจ “คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย แถลงข่าว
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วยกลุ่มออทิซึ่ม 
พัฒนาการล่าช้า/สตปัิญญาบกพร่อง และพกิารซ�า้ซ้อนแต่ก�าเนดิ ด้วย
วธีิโครโมโซมอะเรย์ ความละเอยีดสงู เป็นแห่งแรกในประเทศไทย” “อยู่
กับ “ผวิด�า” หรอื “ผวิขาว” อย่างมคีวามสขุ” และสนมุไพรน่ารูก้บั 

๐๓	 Internationalization
 • มหดิลกาญจน์เป็นเจ้าภาพจดัประชมุนานาชาต ิA Workshop on  
   Promoting Earth Science and Climate Change Towards  
   Sustainable Development 

๐๔			เรื่องจากปก
   • ม.มหดิล ร่วมกบัภาคเอกชนเปิดศนูย์นวตักรรม Gii เพิม่ศกัยภาพ 
   อตุสาหกรรมอาหารไทยให้ทดัเทยีมระดบัโลก

๐๕	 Service	Excellence
 • ม.มหดิล รบัรางวลัเพชรนคราประเภท 
  “โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัปลอดบหุรี”่ ดเีด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘ 

๐๖	 Teaching&Learning	Excellence
 • ศ.ทพ.ณฐัเมศร์ วงศ์สริฉิตัร อาจารย์ตวัอย่างของมหาวทิยาลยัมหดิล  
   ประจ�าปี ๒๕๕๘ “ครดูทีีส่งัคมต้องการ”
 • นศ. ICT ม.มหดิลคว้า ๓ รางวลั จากเวทมีหกรรมประกวด  
   เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๕

๐๘	 Research	Excellence
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล
   แถลงข่าวพฒันาการตรวจวนิจิฉยัสาเหตทุางพนัธกุรรมในผูป่้วย 
   กลุม่ออทซิมึเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

๑๑		 Harmony	in	Diversity
 • พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเพือ่การพฒันาและส่งเสรมิ 
   ศกัยภาพของเกษตร
 • โครงการ “แลกเปลีย่นเรยีนรู”้ แม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ครัง้ที ่๑
 • MOU โครงการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงด้วยพลงันกัศกึษา
 • สโมสรนกัศกึษามหดิลนครสวรรค์ออกค่ายพฒันาสขุภาวะชมุชน 
    คร้ังที ่๑

๑๓		 Special	Article	
 • อยากตะโกน ให้โลกรู้ว่าข้าชื่อ “หอมฟุ้ง” 

Contents
๑๔	 MU	Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

๑๖	 Special	Scoop
 • Mindful University มหาวทิยาลยัแห่งการตืน่รู้
 • ๓๐ ปีมหดิลอนิเตอร์
 • ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
   ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน:  
   โอกาสและความท้าทาย”
 • ศิริราชจัดงานวันไตโลก “ไตเสื่อม...กันได้ตั้งแต่ก่อนเกิด”
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานวันไตโลก
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดลจับมือโรงพยาบาล      
   สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เปิดหลักสูตรผลิตบุคลากร
    ผู้ดูแลอุปกรณ์เครื่องไตเทียม
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน
    วันน�้าโลก ประจ�าปี ๒๕๕๙

๒๐	 กองกฎหมาย
 • พระราชบญัญตัธิรุกจิรกัษาความปลอดภยัพ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอนท่ี ๑)

๒๑	 กองกายฯ
 • การยกระดบัความปลอดภยัห้องปฏบิตักิารวจิยัภายใน ม.มหิดล

๒๒	 สมุนไพรน่ารู้
 • ยาหอม..มรดกทางภมูปัิญญา ทีไ่ด้รบัการพสิจูน์ทาง    
           วทิยาศาสตร์

๒๓	 เพื่อสุขภาพ
 • อยูก่บั “ผวิด�า” หรอื “ผวิขาว” อย่างมคีวามสขุ

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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เมือ่เรว็ๆ นี ้มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต
กาญจนบุรี เป็นเจ ้าภาพจัดการประชุม
นานาชาติ A Workshop on Promoting 
Earth Science and Climate Change 
Towards Sustainable Development ร่วม
กับคณะกรรมการประสานงานด้านธรณี
ศาสตร์ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกและตะวนั
ออกเฉยีงใต้ (Coordinating Committee for 
Geoscience Programmes in East and 
Southeast Asia: CCOP) ณ ศูนย์พัฒนาและ
ฝึกอบรม (วิมานดิน) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากประเทศสมาชกิ CCOP ได้แก่ ประเทศ
อนิโดนเีซยี เวยีดนาม ตมิอร์-เลสเต รวมทัง้    

นกัวชิาการด้านธรณศีาสตร์ จากประเทศไทย 
ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ี ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ 
อาจารย์สาขาธรณีศาสตร์ ส�านักวิชาสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบรุ ีเป็นคณะกรรมการและผูป้ระสาน
งานการจดัประชมุ  ณ  มหาวทิยาลยัมหดิล 
วทิยาเขตกาญจนบรุี

ส�าหรบัการประชมุเชงิปฏิบติัการ A work-
shop on Promoting Earth Science and 
Climate Change Towards Sustainable 
Development คร้ังน้ีได้เลือกสถานที่จัด
ประชุมที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเห็นความ

ส�าคัญในการที่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบของการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื และเป็นพืน้ทีท่ีด่ทีีส่ดุส�าหรบั
การศึกษาวิจัยในด ้านธรณีศาสตร ์และ
วทิยาศาสตร์ธรรมชาตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มี
สาขาธรณีศาสตร์ ส�านักวิชาสหวิทยาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล  วทิยาเขตกาญจนบุร ีเป็น
หน่วยหลักในการประสานงานในจังหวัด
กาญจนบรีุ การประชุมครัง้นีย้งัเป็นการเสรมิ
สร้างความเข้มแขง็ของกลุม่งานวจิยัเกีย่วกบั
วทิยาศาสตร์โลกและการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะขยายงาน
ด้านวทิยาศาสตร์ ให้มกีารบรหิารจดัการระบบ

มหิดลกาญจน์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ
A Workshop on Promoting Earth Science and Climate 

Change Towards Sustainable Development

Internationalization
สุรณีย์ แสนยุติธรรม

ข้อมลูทางธรณวีทิยาและทรพัยากรธรณเีพือ่
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณี การ
จดัการธรณพีบัิตภิยัและสิง่แวดล้อมซึง่ล้วนแต่
มปีระโยชน์ในการพฒันางานส�ารวจวจิยัและ
การพัฒนาองค์ความรู ้ของบุคลากรด้าน
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีซ่ึงน�าไปสู่การ
พัฒนาความร ่วมมือทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ และเป็นข้อมลูส�าหรบัการประชุม
ระดบันานาชาตท่ีิจะเกดิข้ึน ระหว่างวนัที ่๒๕ 
– ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นการพฒันาที่
ยัง่ยนืส�าหรบัชุมชนท้องถ่ินต่อไป MU
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เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมอาคารสตางค ์  มงคลสุข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 
ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
และ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ 
เลศิฤทธ ิ ์คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหิดล ให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิด
ส่วนต่อขยายศนูย์นวตักรรม Global Innovation 
Incubator (Gii) โรงงานต้นแบบ และพิธีลง
นามความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิต
บณัฑติในระดบับณัฑติศกึษาของ มหาวทิยาลยั
มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ร ่วมกับ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน)

ศูนย์นวัตกรรม Gii ตั้งอยู่ที่อาคารสตางค์ 
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล พญาไท สร้างขึน้ด้วยงบประมาณกว่า 
๒๐๐ ล้านบาท ส�าหรบัการค้นคว้าวจัิยพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหารที่ล�้า

สมัยที่สุดในโลก โดยมีการขยายพื้นที่ในการ
ท�าการศึกษาวิจัยเพิ่มข้ึนอีกเท่าตัว เพื่อ
รองรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มากขึ้น 

ศูนย์นวตักรรม Gii ประกอบไปด้วย ๖ ฐาน
ปฏิบัติการ (Platforms) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ฐานปฏิบัติการที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานของปลาทูน่า (Fundamental Studies 
of TUNA) เป็นการศึกษาเก่ียวกับความสด
ของปลาทนู่า เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์อายกุาร
เก็บปลาทูน่าแช่แข็ง การควบคุมคุณภาพ
วัตถุ ดิบ เพื่อใช ้ ในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดเก็บปลาทูน่าดิบแช่แข็ง เพื่อ
รกัษาความสดและใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์
และกระบวนการผลิตต่อไป ตลอดจนศึกษา
เกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบุแหล่งอาศัย
ของปลาทูน่า เพื่อให้เข้าใจต่อปัจจัยที่ส�าคัญ
ต่อคุณภาพของปลาทูน่า เป็นต้น

ฐานปฏิบัติการท่ี ๒ การศึกษาปลาทูน่า
เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ และอนามัย 
(Health & wellness) การศกึษาคณุลกัษณะ
ทางชีวเคมี กรดอะมิโน และเปปไทด์ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลาทูน่า รวม
ถึงศึกษาการน�าแคลเซียมจากเนื้อปลาทูน่า

ไปใช้ในร่างกาย โดยที่มีการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบความแตกต่างของเนื้อปลาทูน่า และ
เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีเราจะได้รับจากปลาทูน่าได้ดี     
ยิ่งขึ้น

ฐานปฏิบัติการที่ ๓ การศึกษาเทคโนโลยี
การแปรรูปใหม่ส�าหรับการผลิตปลาทูน่า 
(New Processing Technology) การหา
เทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตและแปรรูป
ปลาทูน่าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่มีคุณภาพสูงสุด 
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมโดยลดการใช้พลงังาน 
ลดการใช้น�้า และลดมลภาวะ รวมทั้งการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร ้างคุณประโยชน์เชิง
โภชนาการแก่ผู้บริโภค

ฐานปฏิบัติการที่ ๔ การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลพลอยได้จากการผลิต ผลิตภัณฑ์
ทูน่า (Co-products science and tech-
nology) การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติเชิง
สุขภาพของส่วนประกอบจากวัสดุเศษเหลือ
จากปลาทูน่าเช่น เศษเนื้อ น�้านึ่งปลาทูน่า 
เลือด ก้าง และหนังปลาทูน่าเพ่ือน�ามาต่อ 
ยอดหรอืมาพฒันาให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น
การพฒันากระบวนการเพือ่ให้ได้สารสกดัเจล 

เรื่องจากปก
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล ร่วมกับ ภาคเอกชน 
เปิดศูนย์นวัตกรรม Gii เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม

อาหารไทยให้ทัดเทียมระดับโลก
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เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙ แพทย์หญิง
อมัพร กรอบทอง ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ศนูย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก เป ็นผู ้แทน
มหาวทิยาลยัมหดิล เข้ารับรางวลั “เพชรนครา” 
จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุห ร่ี  ประ เภท “โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ดีเด่น ประจ�าปี 
๒๕๕๘ โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานมอบ
รางวัล ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร 
อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี แพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย

ศู น ย ์ ก า ร แ พ ท ย ์ ก า ญ จ น า ภิ เ ษ ก 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด�าเนินกิจกรรมโรง
พยาบาลปลอดบหุร่ี และจดักจิกรรมรณรงค์
ต่างๆ รวมทัง้ให้การรกัษาผูท่ี้ต้องการเลกิบหุร่ี
มาอย่างต่อเนือ่ง จนมผีลงานดีเด่นในด้านการ
บ�าบัด และควบคมุการบรโิภคยาสบู เป็นผล

ให้คณะกรรมการเครอืข่ายวชิาชีพสขุภาพเพือ่สงัคมไทยปลอดบุหรีพ่จิารณาแล้วมคีวามเห็นว่า 
มหาวทิยาลยัมหดิลเป็นมหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นเกณฑ์สมควรได้รบัการยกย่องให้เป็นตวัอย่างจงึได้
มอบรางวลัดังกล่าวให้เป็นเกยีรตแิก่ทางมหาวทิยาลยั MU

ม.มหิดล รับรางวัลเพชรนครา 
ประเภท “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ดีเด่น 

ประจ�าปี ๒๕๕๘

โปรตีน แคลเซียม และเปปไทด์ที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพจากกระบวนการผลิต
และแปรรูปปลาทูน่าเป็นต้น

ฐานปฏิบัติการที่ ๕ การศึกษาคุณสมบัติ
ทางด้านประสาทสัมผัสและความต้องการ
ของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (Sen-
sory properties of tuna products and 
consumers research) การศึกษาเพื่อ
ท�าความเข้าใจความต้องการทีแ่ตกต่างกนัใน
การรับประทานปลาทูน ่าของผู ้บริ โภค 
ท�าความเข้าใจกับคุณลักษณะทางกลิ่น รส 

และผิวสัมผัสของปลาทูน ่า เพื่อสร ้าง
นวตักรรมผลติภณัฑ์ท่ีท�าให้ผูบ้รโิภคในตลาด
ต่างๆ ทั่วโลกเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ฐานปฏบัิตกิารที ่๖ การพฒันานวตักรรม
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าตามความต้องการของ
ตลาด (Perfect TUNA product research 
and development) การพัฒนาเพื่อเสริม
สร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์ประโยชน์เชงิสขุภาพ 
และคณุภาพของปลาทนู่าจากการศกึษาของ
ฐานปฏิบัติการท้ัง ๕ อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อ
ความพงึพอใจสงูสดุของผูบ้รโิภคท่ัวโลก

นอกจากนี ้ม.มหดิล ม.เกษตรศาสตร์ และ 
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุยีงัได้ร่วมกบั 
บรษิทัไทยยเูนีย่นกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ผลิต
บณัฑติระดบัปรญิญาโทและเอก ซึง่นกัศกึษาที่
ได้รบัทุนสนบัสนนุผลงานวจัิยจากโครงการ จะ
มโีอกาสได้ร่วมงานกบับรษิทัผูส้นบัสนนุต่อไป
ในอนาคต เป็นโครงการท่ีช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมอาหาร
ของไทยให้ทดัเทยีมกบัคูแ่ข่งในระดบัโลก อนัจะ
น�ามาซึง่ความภมูใิจต่อมหาวทิยาลยัมหดิลและ
สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาตต่ิอไปอกีด้วย MU
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คร ูหรอือาจารย์ คอืผูส้ัง่สอนและถ่ายทอด
วชิาความรู้ให้แก่ศษิย์ อกีทัง้ยงัเป็นผูม้บีทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 
เนื่องจากเป็นผู้พัฒนาเยาวชนของชาติให้มี
ความรู้และจริยธรรม เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุค่า
สร้างความเจรญิให้แก่ประเทศชาต ิในปี ๒๕๕๙ 
มหาวทิยาลยัมหดิลได้ประกาศให้ ศาสตราจารย์ 
ทนัตแพทย์ณฐัเมศร์ วงศ์สริฉิตัร ได้รบัรางวลั
อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล   
ประจ�าปี  ๒๕๕๘ ในงานวนัพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๕๙           
ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์            
วงศ์สริฉิตัร ปัจจบุนัเป็นศาสตราจารย์อาวโุส 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
เป็นผูมี้ความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะท�าหน้าทีอ่าจารย์
สอนลกูศษิย์และท�าการวจิยั ตลอดระยะเวลา 
๓๕ ปีทีผ่่านมา และด้วยความเป็นครใูนวชิาชพี
เป็นสิง่ท้าทายทีต้่องการให้นกัศกึษาจบออกไป
เป็นทนัตแพทย์ทีม่คีณุภาพท�างานให้สงัคม มี
ความรบัผดิชอบสงูและให้การรกัษาแก่ผูป่้วยได้
อย่างดี เพื่อท�าให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี 
นอกจากนี ้ ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธกิารวทิยา
สารทนัตแพทย์ของมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่เป็น
วารสารวชิาการทีเ่ป็นสือ่กลางในการเผยแพร่
ความรูแ้ละผลงานวชิาการซึง่ได้รบัความสนใจ
จากอาจารย์ ทนัตแพทย์ นกัศกึษาหลงัปรญิญา
ของมหาวทิยาลัยมหดิลและจากมหาวทิยาลยั
อืน่ๆ ในการส่งบทความทางวชิาการเพือ่ตพีมิพ์
ด้วยเป็นวารสารที่ก�าหนดตีพิมพ์รวดเร็วตรง
เวลา 

ศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ณฐัเมศร์ วงศ์สริิ
ฉตัร กล่าวว่า ผมรู้สกึยินดแีละภมูใิจทีไ่ด้ท�า
หน้าทีอ่าจารย์ ซึง่นอกจากจะได้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ล้วยงัต้องปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม
ควบคูไ่ปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการรกัษา
คนไข้ ผมย�า้กับลกูศษิย์เสมอว่า ขอให้คดิว่าผู้
ทีม่าใช้บรกิารหรอืคนไข้เป็นดัง่ญาตพิีน้่อง อย่า
มองคนไข้เป็นหุน่ยนต์หรอืสตัว์ทดลอง “เงนิ
ทองไม่ใช่สิง่ทีส่�าคญั ถ้าคดิแต่เรือ่งเงนิทองเรา
เองกจ็ะไม่มีความสขุ” ส�าหรบัเพือ่นร่วมงานก็
เช่นกนัเราต้องรูจ้กัเอือ้เฟ้ือและเอาใจใส่ซึง่กนั
และกัน ผมเองโชคดีได้ร่วมงานและเรียนรู้
เทคนิควิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
วชิาชพีทนัตแพทย์จากอาจารย์ผูใ้หญ่หลายๆ 
ท่าน ท�าให้สามารถประยกุต์ใช้กบั Young Staff, 
Meddle Staff  & Senior Staff แต่ละช่วงวยั
ได้เป็นอย่างด ี ผมมงีานสอนทางคลนิกิทีเ่ป็น
รายวชิาทีย่ากและน่าง่วง ต้องปรบัวธิกีารสอน
ให้ดเีปิดใจยอมรบัสิง่ใหม่ๆ ให้ได้ ไม่ใช่ ๓๐ ปี
ก่อน เคยสอนอย่างไร ปัจจบัุนก็สอนอย่างนัน้ 
เทคโนโลยีไปไกลแล้วต้องยอมรับและพลิก
แพลงให้ได้ นอกจากนี ้ เพือ่ให้ลดความน่าเบ่ือ
ของรายวชิากจ็ะใช้วธิตีกลงกบันกัศกึษาตัง้ข้อ
ก�าหนดให้นกัศกึษาได้ร่วมกนัท�ากจิกรรมท้าย
คาบในลกัษณะกลุม่ท�าให้เกดิความสนใจและ
ต้ังใจมากข้ึน ส�าหรบันกัศกึษาท่ีมปัีญหาเรือ่ง
การปฏบิตักิารผ่าตดั ผมก็จะให้ฝึกเยอะๆ จน
เก่งและก้าวหน้ามากข้ึน  

ผมโตและทีท่�ำงำนทีม่หำวทิยำลยัมหดิล  
มหำวทิยำลยัจงึเปรยีบเสมอืนบ้ำนหลงัที ่๒ 
ผมมีควำมสุขและไม่เคยเครียดกับกำร
ท�ำงำน  เพรำะคิดเสมอว่ำงำนคือชวีติของ
ผม แม้ใครจะมองว่ำเงนิเดือนข้ำรำชกำรนัน้
จะน้อยนิด  แต่ส�ำหรับผมมหำวิทยำลัยมี
สวสัดกิำรให้พอสมควร ผมไม่ทะเยอทะยำน  
และด�ำเนินชีวิตด ้วยกำรยึดแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระบำทสมด็จ
พระเจ้ำอยูห่วัทรงพระรำชทำนเพ่ือให้เรำใช้
ชวีติอย่ำงพอเพยีง และอย่ำกงัวลงำนทีจ่ะท�ำ 

อำจไม่ดีหรอืต�ำ่ต้อยในสำยตำผูอ้ืน่ ผลงำนที่
ได้จะดีเอง ดังนัน้คติในกำรท�ำงำน “หลงใหล 
มุ่งม่ัน ต้ังใจ และต้องท�ำ” งำนทีไ่ด้กจ็ะดทีีส่ดุ 
อย่ำรอคอยเพรำะเวลำไม่เคยคอยใคร คนเรา
เมือ่มคีวาม “หลงใหล” ในสิง่ใดเราจะใส่ใจ และ
จะเกิดเป็นความ “มุง่มัน่” และ “ตัง้ใจ” เพือ่ให้
เกิดประโยชน์ต่อเราและต่อสงัคม มพีลังในการ
ท�างานต่อไป และสิง่ส�าคญัคอืต้อง “ลงมอืท�า” 
ทกุอย่างจะเดนิต่อไป ด้วยคตทิีผ่มยดึในการ
ท�างาน จึงตัง้เป้าส�าหรบังานวจิยัหรอืแต่งต�ารา
ให้ได้อย่างน้อย ปีละ ๑ เรือ่ง ทุกวันนีผ้มจงึมงีาน
วจัิย/ต�าราท่ีได้รบัการตพีมิพ์มากกว่า ๕๐ เรือ่ง 
ซ่ึงเป็นงานทางด้าน Clinical Research เพราะ
เป็นงานวจัิยท่ีสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้จรงิ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศร์            
วงศ์สริฉิตัร กล่าวว่า ผมอยากเหน็ก้าวต่อไป
ของมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นศนูย์กลางทางการ
ศึกษาด้านทันตแพทย์และสามารถจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาเอก Double 
Degree  ผมมองว่าทันตแพทย์มหดิลนัน้ไม่ใช่
แค่อนัดบั ๑ ของประเทศแต่เป็นอนัดบั ๑ ของ
โลก ดงันัน้ การบรกิารทางทันตกรรมมสีถติทิี่
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ผมมองว่าเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ เช่น  เก้าอีท้�าฟันเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างมาก
หากเสยีกต้็องซ่อมในราคาหลกัพนั จงึอยากที่
จะให้มหาวทิยาลยัแห่งนี ้ มโีรงเรียนช่างซ่อม
เก้าอี้ท�าฟัน จัดการเรียนการสอนในแบบ
ประกาศนยีบัตรหรอืระดบัสงูกว่านัน้  เพือ่ให้
ผูส้�าเรจ็การศกึษานัน้ได้ประกอบอาชีพเฉพาะ
ทาง เป็นช่างที่ต่างจากช่างซ่อมเครื่องมือ
แพทย์ท่ัวไป เพราะการท�างานของเก้าอีท้�าฟัน
นัน้เป็นการท�างานร่วมกนั ๓ ระบบ คอื น�า้ 
ไฟฟ้า และลม ซึง่ ๓ สิง่นีต้้องมคีวามสมดลุและ
เช่ือมโยงกัน ถ้ามกีารเปิดโรงเรยีนได้จะมคีวาม
โดดเด่นเป็นอย่างมาก MU

ศ.ทพ.ณฐัเมศร์ วงศ์สิรฉิตัร
อาจารย์ตวัอย่างของมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๘  

“ครดูทีีส่งัคมต้องการ”
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร (ICT) มหาวทิยาลยัมหดิล คว้า ๓ 
รางวัลจากเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่  ๑๕       
(Thailand IT Contest Festival 2016) โดย
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในส่วนของการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่๑๘ (The Eighteen Na-
tional Software Contest: NSC 2016) ใน
ระดับนิสิตนักศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
๑๕ – ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชมุมหศิร 
อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่ โครงการทีไ่ด้
รบัรางวลั ได้แก่

• โครงการ “เกมส่องแสงต้นกล้า” สมาชกิ
ทมีได้แก่ นายชนม์ธวชั แก้วสวุรรณ นางสาว
รตมิา จนัเทร์มะ และนางสาวพาขวญั แก้ว
ดวงใจ ได้คว้ารางวลัที ่๓ ในหมวดโปรแกรม
เพือ่ความบันเทงิ ระดบันิสตินกัศกึษา เป็น
เงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
เกยีรตยิศ โดยม ี ดร.ศรีสภุา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยธุยา (อาจารย์ประจ�าคณะฯ) เป็นอาจารย์
ทีป่รกึษา

• โครงการ “เรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส” 
สมาชิกทีมได้แก่ นางสาววรอนงค์ ชาญใช้
จกัร นางสาวณชิกลุ พิพิธเวช และนางสาว           
พิมพกาญจน์ ชื่นชูจิตต์ ได้คว้ารางวัล
ชมเชย ในหมวดโปรแกรมเพือ่ความบนัเทิง 
ระดับนิสิตนักศึกษา เป็นเงินรางวัลมูลค่า 
๑๐,๐๐๐ บาท โดยม ีดร.ศรสีภุา ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา (อาจารย์ประจ�าคณะฯ) เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา

• โครงการ “เครือ่งมอืสือ่สารส�าหรบัผูท้ีม่ี
ภาวะบกพร่องทางการสือ่ความหมาย” สมาชกิ
ทมี ได้แก่ นางสาวปาลติา ทองสมบูรณ์ นางสาว 
นภสร ศศโิภคา และนายปรญิญา ศรสีวสัดิเ์กตุ 
ได้คว้ารางวลัชมเชย ในหมวดโปรแกรมเพือ่
ช่วยคนพกิารและผูส้งูอาย ุระดบันสิิต นกัศกึษา 
เป็นเงนิรางวลัมลูค่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยม ีผศ.ดร.
สดุสงวน งามสุริยโรจน์ (อาจารย์ประจ�าคณะฯ) 
เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา

การพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรม 

หรอืซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์นัน้ ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันกบัต่างประเทศได้ แต่
การผลิตบุคลากรท่ีจะมาพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนั้น จ�าต้องอาศัย
บคุลากรจ�านวนมากเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัให้กบัประเทศ ซ่ึง “มหกรรมประกวด
เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็น
งานประกวดแข่งขนัสดุยอดผลงานนวตักรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากฝีมือและมัน
สมองของเยาวชนไทยทั่วประเทศที่ศูนย์
เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่ง
ชาติ (NECTEC) ร่วมกบั หน่วยงานพนัธมติร 
ประกอบด้วย มลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั อนิเทล 
ไมโครอเิลก็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากัดและ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้ด�าเนนิ
การอย่างต่อเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่ง
เสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์ สารสนเทศ ให้
สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีน่�าไป
ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและ
สงัคม ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
และเป็นการสัง่สม บ่มเพาะ ส่งเสรมิการพฒันา
บุคลากรของประเทศ อันจะเป็นรากฐานที่
ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

นศ. ICT ม.มหิดลคว้า ๓ รางวัล 
จากเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ 

(Thailand IT Contest Festival 2016)

Teaching & Learning Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

เศรษฐกจิของประเทศ ภายใต้แนวคิด “From 
STEM to Startup: สรรค์สร้างทรพัยากร
มนษุย์ บ่มเพาะธรุกจิ Startup ไทย” โดย
ภายในงานดงักล่าว มกีารประกวดแข่งขนัสดุ
ยอดผลงานนวตักรรมด้าน IT ของเยาวชนไทย
จากท่ัวประเทศ ๔ กจิกรรม คอื

๑. การแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์
แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑๘ (The Eighteenth 
National Software Contest: NSC 2016) 
ชงิถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

๒. การประกวดโครงงานของนกัวทิยาศาสตร์
รุน่เยาว์ ครัง้ท่ี ๑๘ (The Eighteenth Young 
Scientist Competition: YSC 2016) 
สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยใน
งาน Intel International Science and 
Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

๓. การประกวดวงจรอเิลก็ทรอนกิส์รุน่เยาว์ 
ครั้งที่ ๑๕ (The Fifteenth Youth’s           
Electronics Circuit Contest: YECC 2016)

๔. โครงการ “ต่อกล้าให้เตบิใหญ่” โดยได้
รบัการสนบัสนนุมลูนธิสิยามกมัมาจล ธนาคาร
ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

ข้อมูลจาก NECTEC และสามารถดูราย
ละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่http://www.nectec.
or.th/nsc/ MU
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งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “โรง
พยาบาลรามาธิบดี พัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วยกลุ่ม
ออทิซึม พัฒนาการล่าช ้า/สติป ัญญา
บกพร่อง และพิการซ�้าซ้อนแต่ก�าเนิด ด้วย
วิธีโครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง 
(Chromosomal Microarray: CMA) เป็น
แห่งแรกในประเทศไทย” ณ ห้อง ๖๑๐ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.พญ.จริยา จุฑาภิสิทธิ์  แพทย ์                    
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมใน
เด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล ่าวว ่า ป ัญหา
พัฒนาการล่าช้าในเด็กเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อทัง้ตวัเด็กเอง ครอบครวั และ
ส่งผลในระดับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
และคณุภาพชวีติประชากรในระยะยาว ด้วย
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน เรา
สามารถวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้
รวดเร็วมากขึ้น ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อย ส่งผล
ให้เด็กกลุม่ทีม่พีฒันาการล่าช้าได้รบัการช่วย
เหลือและฝึกทักษะพัฒนาการต้ังแต่เนิ่นๆ 
ท�าให้เกิดผลดีต่อเด็กและครอบครัวในระยะ
ยาว ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กที่พบส่วน
หนึ่งเป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิซึม เด็กที่มี
ระดับสติปัญญาบกพร่อง และเด็กที่มีความ
พิการซ�้าซ้อนแต่ก�าเนิด

กลุ่มอาการออทิซึมเป็นกลุ่มอาการที่เกิด
จากความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบ
ประสาทที่พบได้ค่อนข้างบ่อย เด็กกลุ่มนี้จะ
มีความบกพร่องคือ มีพัฒนาการทางภาษาที่
ล่าช้าร่วมกับความบกพร่องในการเข้าสังคม  
เด็กมกัจะ ไม่ค่อยมปีฏสัิมพนัธ์กบัคนรอบข้าง 
ไม่เข้าร่วมกจิกรรมกับเด็กคนอืน่ ชอบเล่นคน

เดยีว ไม่ค่อยสบตา ไม่หนัหาเสยีงเรยีกชือ่ ไม่
ชี้บอกความต้องการ ร่วมกับมีความผิดปกติ
ทางพฤติกรรม ได้แก่ มีพฤติกรรมซ�้าๆ มี
ความสนใจที่ยึดติดเฉพาะกับเรื่องบางเรื่อง 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความชุก
ของการเกิดกลุ่มอาการออทิซึมมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การศึกษาล่าสุดในต่าง
ประเทศ พบความชกุของกลุม่อาการออทซิมึ
ในเด็กถึงประมาณ ๑ รายต่อเด็ก ๖๘ ราย 
ข้อมลูในประเทศ ไทยกเ็ช่นเดยีวกนั ถึงแม้ยงั
ไม่มีตัวเลขที่บ่งบอกถึงความชุกที่เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน แต่เด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยกลุ่ม
อาการออทิซึมมีจ�านวนเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงมี
ความจ�าเป็นอย่างมากในการวินิจฉัยหา
สาเหตุของการเกิดโรคเพื่อช ่วยในการ 
วางแผนการรักษาและป้องกันการเกิดซ�้าใน
บุตรคนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่
สามารถสรปุสาเหตทุีแ่น่ชดัของการเกดิกลุม่
อาการออทิซึมได้ ทั้งนี้ ปัจจัยทางพันธุกรรม
เป็นปัจจัยหนึง่ท่ีทางการแพทย์ให้ความสนใจ 
และพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อค้นหา
ความบกพร่อง 

ในอดีตท่ีผ่านมาเราจะท�าการตรวจวนิจิฉยั
โครโมโซมหรือสารพันธุกรรมท่ีผิดปกติด้วย
ตาผ่านกล้องจลุทรรศน์ ซึง่มคีวามละเอยีดต�า่ 
ท�าให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติใน
เด็กกลุ่มอาการออทิซึม เด็กพัฒนาการล่าช้า 
และ/หรอื สตปัิญญาบกพร่องส่วนใหญ่ได้ จน
กระทัง่ในปัจจบัุนได้มกีารพฒันาวธิกีารตรวจ
ที่ละเอียดและก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งยัง เป็นที่

รู ้จักกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศคือ 
การตรวจด้วยวธิโีครโมโซมอะเรย์ (Chromo-
somal Microarray: CMA) 

ประโยชน์ของการตรวจโครโมโซมอะเรย์ 
มีดังนี้

๑) ช่วยในการวนิจิฉยัสาเหตทุางพนัธกุรรม
ของโรค

๒) ช่วยในการวางแผนการรกัษา บอกการ
พยากรณ์โรคในระยะยาวเกี่ยวกับความ
รุนแรงของโรค และในบางกรณีอาจมีการ
รักษาที่จ�าเพาะที่ได้ผลดีอีกด้วย

๓) ช่วยในการวางแผนครอบครัวเพ่ือมบีตุร
ใหม่ เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคซ�า้ในครอบครวั

ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล แพทย์           
ผู ้ เชี่ยวชาญด้านระบบพันธุกรรมในเด็ก    
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สาเหตุทาง
พนัธกุรรมของกลุม่อาการออทซิมึ พฒันาการ
ล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้าซ้อน
แต่ก�าเนดิ เกดิขึน้ได้จากทัง้ความผดิปกตขิอง 
โครโมโซมและยีน ซึ่งวิธีที่ใช้ในการตรวจหา
สาเหตขุองโรคในอดตี เช่น การตรวจร่างกาย 
การตรวจโครโมโซม ตรวจการกลายพนัธุข์อง
ยีน สามารถช่วยวินิจฉัยสาเหตุของโรคในผู้
ป่วยส่วนหนึ่งได้ก็จริง แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดบาง
ประการ จนกระทั่งในปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยเวช
พันธุศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(American College of Medical Genetics; 
ACMG) ได้ออกแนวทางปฏิบัติแนะน�าให้ใช้
โครโมโซมอะเรย์เป็นการตรวจแรกในผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แถลงข่าวพฒันาการตรวจวนิจิฉยัสาเหตทุางพนัธกุรรม

ในผูป่้วยกลุม่ออทซึิมพฒันาการล่าช้า/สตปัิญญาบกพร่องและพกิารซ�า้ซ้อนแต่ก�าเนดิ
ด้วยวิธโีครโมโซมอะเรย์ ความละเอยีดสงู (Chromosomal Microarray: CMA) 

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
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การตรวจโครโมโซมอะเรย์ในประเทศไทย
อ.ดร.พญ.ณฐินี  จินาวัฒน ์ แพทย์                  

ผู ้ เชี่ยวชาญด้านโครโมโซมอะเรย์ คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวว่า โครโมโซมอะเรย์
ที่ทางคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เลอืกน�ามาใช้
ศกึษาเป็นชนดิ “สนปิอะเรย์” (SNP array) 
ซึ่งมีความละเอียดสูง สามารถตรวจหา
ลักษณะพันธุกรรม คือการหลุดหายหรือเกิน
ขึ้นมาของต�าแหน่งต่างๆ บนโครโมโซม
ทั้งหมดของผู้ป่วยซ่ึงมีขนาดเล็กได้ วิธีการ
ตรวจนี้มีความละเอียดกว ่าการตรวจ
โคร โม โซมแบบดั้ ง เ ดิ มที่ ใช ้ ต าดู ผ ่ าน
กล้องจุลทรรศน์มากกว่า ๑,๐๐๐ เท่า โดย
กระบวนการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีโครโมโซม
อะเรย์ความละเอียดสูง ประกอบไปด้วยขั้น
ตอนทางห้องปฏิบัติการ และขั้นตอนการ
วิเคราะห์ผลโดยใช้ความรู้ทางชีวสารสนเทศ

ลักษณะทางพันธุกรรมที่ตรวจพบจาก
โครโมโซมอะเรย์ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ชนดิ 
ดังนี้ 

๑) ผลปกติ (Benign) คือ ไม่พบลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งอาจเป็นไป
ได้ว่าเกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมอื่นๆ ท่ี
โครโมโซมอะเรย์ไม่ได้ครอบคลุม เช่น การ 
กลายพันธุ์ของยีน หรือสาเหตุอาจไม่ได้เกิด
จากพันธุกรรม

๒) ผลผิดปกติ (Pathogenic) คือ พบ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่ง      
ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยโรค

๓) พบลักษณะพันธุกรรมท่ียังสรุปไม่ได้
แน่นอนว่าเป็นสาเหตุหรือไม่ (VUS)

ซึ่งในการแปลผลจะต้องอาศัยฐานข้อมูล
พันธุกรรมขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมลักษณะ
พันธุกรรมของคนปกติจ�านวนมากกว ่า 
๑๐,๐๐๐ คน ร่วมกับฐานข้อมูลพันธุกรรม
ขนาดใหญ่ทีม่ข้ีอมลูทางพนัธกุรรมของผูป่้วย
กลุ่มอาการออทิซึม พัฒนาการล่าช้า/สติ

กลุ่มอาการออทิสซึม พัฒนาการล่าช้า/สติ
ปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้าซ้อนแต่ก�าเนิด 
เนือ่งจากสามารถตรวจพบความผดิปกตทิาง
พันธุกรรมในผู้ป่วยเหล่านี้ ได้ถึงร้อยละ ๑๕ 
– ๒๐ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๓ ที่ได้จากการ
ตรวจโครโมโซมแบบดั้งเดิม ซึ่งโครโมโซม
อะเรย์สามารถช่วย วินิจฉัยกลุ่มอาการที่เกิด
จากการหลุดหายหรือเพิ่มขึ้นขนาดเล็กตาม
ต�าแหน่งต่างๆ ของโครโมโซมได้มากถึง ๗๐ 
กลุ่มอาการ 

อีกทั้งการส่งตรวจโครโมโซมอะเรย์ความ
ละเอียดสูงไปต่างประเทศก็มีราคาสูงกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงพัฒนาการตรวจวิธี
นี้ขึ้นในประเทศไทย เพื่อช่วยให้คนไทยมี
โอกาสเข้าถึงการตรวจได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม การให้ค�าปรึกษาทาง
พันธุกรรมทั้ งก ่อนและหลั งการตรวจ
โครโมโซมอะเรย์ เพือ่ให้ผู้ปกครองของผูป่้วย
สามารถเข้าใจถึงผลการตรวจ ข้อจ�ากัดของ
การตรวจ และผลกระทบอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิจาก
ผลการตรวจ นับว่าเป็นส่วนที่มีความส�าคัญ
มาก เนื่องจากการตรวจนี้เป็นการตรวจหา
สาเหตุทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขาด 
การเกินของปริมาณของสารพนัธกุรรม DNA 
ทั้งหมดของผู้ป่วยที่มีความละเอียดสูง อาจ
ท� า ให ้ ส ามารถตรวจพบลั กษณะทาง
พันธุกรรมที่ก่อโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาการ
ปัจจุบันของผู้ป่วย หรือตรวจพบลักษณะ
พันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุของ
โรคหรือไม่ด้วยองค์ความรู้ที่มีในปัจจุบันได้

ข้อมลูการตรวจเบือ้งต้นทีไ่ด้จากโครงการ
วจิยัน�าร่อง (ผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามาธบิดี  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
และโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์) สรุปได้ดังน้ี

๑. ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสซึม ๑๑๒ ราย 
พบลกัษณะพันธุกรรมทีผิ่ดปกติในผูป่้วยร้อย
ละ ๑๓ (และอีกร้อยละ ๑๐ พบลักษณะ
พันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุหรือ
ไม่; Variant of Unknown Significance, 
VUS)

๒. ผู้ป่วยกลุ่มพัฒนาการล่าช้า สติปัญญา
บกพร่อง และพิการแต่ก�าเนิด ๒๒ ราย พบ
ลกัษณะพนัธกุรรมทีผ่ดิปกต ิในผูป่้วย ๗ ราย

โดยอุบัติการณ์ของความผิดปกติที่ตรวจ
พบ มีความใกล้เคียงกับผลการศึกษาในต่าง
ประเทศมาก ดังน้ันข้อมูลที่ได้จึงสนับสนุน

ปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้าซ้อนแต่ก�าเนิด 
จ�านวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อน�ามา 
เปรียบเทียบกับลักษณะพันธุกรรมที่พบใน    
ผู้ป่วย แต่เนื่องจากฐานข้อมูลทางพันธุกรรม
เหล่านี ้เกอืบทัง้หมดจะมข้ีอมลูของผูป่้วยผวิ
ขาวเป็นหลัก จึงอาจจะไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบ
ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับคนไทย ทางเราจึงได้
พัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ที่เป็น
ข้อมลูเฉพาะของคนไทยข้ึนมา ด้วยความร่วม
มือของนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยา
ศาสตร ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อการวิจัยแบบ
บูรณาการ (ICBS) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
ช่วยในการแปลผลให้มีความถูกต้องแม่นย�า
สูงสุด นอกจากนี้ เรายังเน้นการตรวจหา
ลักษณะพันธุกรรมในพ่อแม่เพิ่มเติม ในกรณี
ที่ตรวจพบลักษณะพันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้
แน่นอนว่าเป็นสาเหตหุรอืไม่ (VUS) ในผูป่้วย  
เพื่ อช ่วยในการแปลผลและวิ เคราะห ์ 
แบบแผนการถ่ายทอดทางพนัธกุรรม เพ่ือให้
สามารถให้ค�าปรึกษาทางพันธุกรรมเพื่อ
ป้องกันการเกิดผู้ป่วยใหม่ในครอบครัวได้
อย่างถูกต้องแม่นย�า

ในขณะนี้ วิธีการตรวจโครโมโซมอะเรย์
ความละเอยีดสงู (Chromosomal Microar-
ray: CMA) ได้เปิดให้บริการ โดยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดแีล้ว ภาย
ใต้การด�าเนินการของกลุ่มสาขาเวชศาสตร์
ปริวรรต และหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงราคานี้ได้รวม
การตรวจโครโมโซมอะเรย์ในพ่อแม่ผูป่้วยเพิม่
เตมิในกรณท่ีีจ�าเป็นไว้แล้ว ซึง่จะได้รบัผลการ
ตรวจภายในเวลา ๘ สัปดาห์ โดยบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ สามารถติดตาม
รายละเอียดการตรวจได้ทาง www.icbs.
mahidol.ac.th/cma_rama และ www.
geneticrama.com หรือ Email มาท่ี  
cmahighres.rama@gmail.com MU



Vol. 04 • April 2016

10



ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

11

เมือ่วนัที ่ ๘ มนีาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์
หรรษา แต้ศริ ิ รองอธิการบดฝ่ีายโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ และ นาย
ประสทิธิ ์ศรส่ีอง ผูอ้�านวยการศนูย์วจัิยและ
พัฒนาการปศสุตัว์ที ่๓ จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเกษตร 
ทัง้ด้านวิชาการ งานวจิยั การเรยีนการสอน 
ตลอดจนการถ ่ายทอดองค ์ความรู ้และ
เทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ระหว่าง
โครงการจัดตั้ ง วิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย ์วิจัยและ
พฒันาการปศสุตัว์ที ่ ๓ จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 
โดยก�าหนดข้อตกลงให้มคีวามร่วมมอืในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร 
ศกึษาและพัฒนางานวิจยัร่วมกนั โดยมุง่เน้น
การน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรและเกษตรกร และการจัดการเรียน

การสอนด้านการเกษตรแก่นักศึกษาของ
โครงการจัดตั้ งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยมเีจ้าหน้าทีศ่นูย์วจิยั
และพัฒนาการปศุสัตว ์ที่  ๓  จั งหวัด
อ�านาจเจรญิ และคณาจารย์ประจ�าหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

โครงการจัดตั้ งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ 
ห้องประชุม ๕๐ ท่ีนั่ง อาคารเรียนรวม 
โครงการจัดตั้ งวิทยาเขตอ�านาจเจริญ 
มหาวทิยาลยัมหดิล MU

Harmony in Diversity

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของเกษตร

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” 
แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท ภกัดกุีล คณบดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหดิล กล่าวเปิดโครงการ  “แลก
เปลีย่นเรยีนรู”้ แม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม คร้ังที่ 
๑ ณ ห้องประชมุ อาคารสิง่แวดล้อมพัฒนดล  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

วิวัฒน์ชัย อกอุ่น

มหาวทิยาลยัมหดิล  ส�าหรบัโครงการนีจ้ดัข้ึน
ระหว่างวนัที ่๑๑ – ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๙ เพือ่
ให้แม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทกุท่านทีไ่ด้รบัรางวลั
จากงาน “มหดิล – วนัแม่” ของมหาวทิยาลยั
มหดิล ซึง่ในปีท่ีผ่านๆ มาได้น�าเสนอบทบาท 
และหน้าที่ในการเป็นผู้น�าด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
ตนก�าลังท�าอยู่ โดยเฉพาะการท�างานมุ่งเป้า  

การขยายขอบเขตงานและเครอืข่าย รวมถงึ
ปัญหาและอปุสรรคในการท�างานพร้อมวธิกีาร
แก ้ป ัญหา นอกจากนี้ยังให ้แม ่อนุรักษ ์                 
สิ่งแวดล้อมทุกท่านปรึกษาร่วมกันที่จะใช้
แนวทางความร่วมมอื เพือ่ให้กลายเป็นเครอื
ข่ายความรูแ้ละความร่วมมอืระดบัภมูภิาคและ
ประเทศ MU
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โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนักศึกษา

Harmony in Diversity

สโมสรนักศึกษามหิดลนครสวรรค์ 
ออกค่ายพัฒนาสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ ๑

เมื่อเร็วๆ นี้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ ร่วมกบับคุลากรทางการแพทย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ได้ออกค่ายพฒันาสขุภาวะชมุชน คร้ังที ่๑ โดยเดินทางไปท�ากจิกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาสขุภาวะชมุชน ศกร.ตชด. บ้านตนีดอย ต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก น�าสิง่ของและเงนิบรจิาค ทีไ่ด้รบับรจิาคจากหน่วย
งานต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ มายงัสโมสรนักศึกษา โดยสโมสรฯ ได้
ด�าเนนิกจิกรรม อาท ิเดนิเท้าเข้าชมุชน ๒ เส้นทาง เพ่ือให้ความรูท้าง

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื (MOU) โครงการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงด้วยพลังนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมเดอะสโุกศล กรงุเทพฯ

“โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
พลังนักศึกษา” จัดขึ้นโดย มูลนิธิรากแก้ว เพื่อส่งเสริมการขับ
เคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การศึกษา สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพ่ือขบัเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
ท�างานอย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นโครงการ
ต้นแบบการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนและการท�ากจิกรรม
นิสิตนักศึกษารูปแบบใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส�าหรับ

สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

MOU

บนัทกึข้อตกลงฉบบันีม้กี�าหนดการท�างานร่วมกนัเป็นเวลา ๓ ปี โดยก�าหนด
ผูร้บัผดิชอบโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ร่วมด�าเนนิการและหารอืกนั
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการส�าหรับเป็น
แนวทางการพัฒนางานต่อไป MU

ด้านสขุภาพ (หมูบ้่านกะเหรีย่ง) เปิดตรวจสขุภาพชุมชน ปรบัปรงุห้อง
พยาบาล ท�ากจิกรรมทางด้านสขุภาพกบันกัเรยีน สร้างนัง่ร้านทางการ
เกษตร ท้ังนี ้สโมสรนกัศกึษามหดิลนครสวรรค์ ขอขอบคณุผู้สนบัสนนุ
ทกุท่านทีเ่ป็นส่วนช่วยให้งานค่ายครัง้นีผ่้านไปได้ด้วยด ี และทีส่�าคญั
ขอขอบคณุ คณะคร ูศกร.ตชด.บ้านตนีดอย ทีใ่ห้การต้อนรับ และดแูล
อย่างอบอุน่ ขอบคณุน้องๆ นกัเรยีนท่ีให้ความช่วยเหลอืพี่ๆ  ในการท�า
งานทุกๆ ด้าน MU
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 นายสัตวแพทย์วชิระเศกข์  พีระปัญญสุทธิ์ 

(คลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์)

 “หอมฟุ้ง” 
เมื่ อครั้ ง เรายั ง เด็กยามที่ เล ่นซนกับ

พลพรรคเพื่อนฝูงแล้วเป็นแผล โดยเฉพาะ
บาดแผลที่เกิดจากเหล็กที่เป็นสนิม แน่นอน
ว่าสิ่งที่ เราเคยได้รับการปลูกฝ ังมาจาก
โรงเรียนและครอบครัวคือ “ระวังเป็นโรค
บาดทะยักนะ” แต่ใครเล่าจะรู้ว่าโรคนี้ไม่ได้
เกิดจากการทิ่มแทงของเหล็กที่เปื ้อนด้วย
สนิมเท่านั้น วันนี้ผมขออนุญาตมาแบ่งปัน
เรื่องบาดทะยักโดยใช้เจ้าหอมฟุ้งเป็นตัวช่วย
เล่าเรื่องนะครับ

เจ้าหอมฟุ้ง เป็นสนัุขจรจดัซึง่อาศยัอาหาร
จากผูใ้จบญุในการด�ารงชวีติ และตามประสา
ของสุนัขจรจัดมันก็มักจะมีโอกาสต่อสู้กับ
สุนขัตัวอืน่และเกดิบาดแผลได้เป็นปกต ิและ
แน่นอนบาดแผลฉกรรจ์ที่เจ้าหอมฟุ้งได้รับ
เหล่านั้นย ่อมไม่ได ้ถูกล ้างและท�าความ
สะอาดอย่างทีค่วรจะเป็น หลงัจากนัน้ราว ๒ 
สัปดาห์ท่ีเจ้าหอมฟุ้งก็ล้มป่วยลงและอาการ
ทรุดหนักลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถเดินเหิน
และช่วยเหลือตัวเองได้ เจ้าของ (จ�าเป็น) จึง
ท�าการแจ้งทางคลินิกสัตว์วันเฮลท์ให้ไปดูแล
และรักษาอาการของเจ้าหอมฟุ้ง

หลงัจากการซกัประวตั ิท�าการรกัษา และ
สังเกตอาการที่แสดงออกมาท�าให้ทราบว่า
เจ้าหอมฟุ้งน่าจะป่วยด้วยโรคบาดทะยัก (ใช่
แล้วครับฟังไม่ผิดแน่ๆ สุนัขก็เป็นบาดทะยัก
ได้นะครับ) โดยเจ้าเชื้อแบคทีเรียที่ท�าให้เกิด
โรคนี้สามารถพบได้ตามสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป
ท่ีเราอาศยัอยูแ่ละจะเข้าไปทางบาดแผลทีไ่ด้
รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลฉกรรจ์ที่ลึกๆ จะ
เป็นที่โปรดปรานของเจ้าเชื้อตัวนี้ดีนักแล 

และยิง่หากไม่มกีารท�าความสะอาดบาดแผล
ที่ถูกวิธีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อเกิดเป็นโรคนี้
อีกเท่าทวีได้โดยไม่ต้องสงสัย

ซึ่งอาการของโรคบาดทะยักในคนและ
สุนัขนั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก (สามารถดู
ภาพเจ้าหอมฟุ้งประกอบได้) ยกตัวอย่างเช่น 
ชัก กล้ามเนื้อแขน ขาเหยียดเกร็ง หลังแอ่น 
หน้ายิ้มแสยะ (สังเกตตาและหูเจ้าหอมฟุ้งได้
นะครบั) ขากรรไกรแขง็ อ้าปากล�าบาก ไวต่อ
การกระตุ้น และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากอาการในคนและสัตว์จะเกือบ
เหมือนกันแล้ว การรักษาก็เป็นไปในแนว
เดียวกันก็คือ การให้ยาปฏิชีวนะ การรักษา
ตามอาการ และการให้สารน�้าสารอาหาร
จ�าเป็น ซึ่งการรักษาโรคดังกล่าวจะใช้เวลา
ค่อนข้างนานพอสมควร โดยในกรณีเจ้าหอม

ฟุ้งใช้เวลารักษาราว ๒ เดือน (เจ้าของต้อง
ป้อนข้าวป้อนน�า้ทกุวนั) จงึหายเป็นปกตคิรบั 
โรคนี้เป็นโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ว่าจะ
เกิดกับคนและสัตว์ และเมื่อเกิดกับใครแล้ว
ก็คงไม่โชคดีเหมือนกรณีเจ้าหอมฟุ้งทุกคร้ัง
ไปหรอกนะครับ

ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเราและสัตว์
เลี้ยง หากเกิดบาดแผลอย่าลืมล้างให้สะอาด
ด้วยนะครับ เพราะเจ้าเชื้อโรคมันไม่เลือก
แผลที่จะเข้าไป หรือหากบาดแผลที่ได้รับ
ค่อนข้างรุนแรง แนะน�าให้ไปปรึกษาแพทย์
จะดีที่สุดครับ

คน สตัว์ สิง่แวดล้อม ต้องอยูด้่วยกนัไปอกี
นานเท่านานบนโลกใบนี้ สวัสดีครับ MU

ให้โลกรูว่้าข้าชือ่
อยากตะโกน
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ถวายพระพร (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พร้อม
ด้วยบคุลากร เข้าร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช ให้ทรงมพีลานามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม

กิจกรรมชมรมพุทธมหิดล (๖ มีนาคม ๒๕๕๙) 
รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รอง
อธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก ่า
สัมพันธ์ ม.มหิดล น�าคณะนักศึกษาชมรมพุทธ
ศาสตร์ ม.มหิดล เข้ารับมอบเกียรติบัตร และทุน
ส�าหรับด�าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
รับฟังโอวาทในการสรุปปิดโครงการ “กิจกรรม
ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา” ครบรอบวาระแห่ง
การสิน้พระชนม์ของสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รอง
อธิการบดี ม.มหิดล และรักษาการแทนผู้อ�านวย
การสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล แสดง
ปาฐกถาพิเศษในงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ครั้งที่ ๒: การขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงาน
วิจัย” (The Second Scholarship of Teaching 
and Learning: Research-Driven Transfor-
mation of Teaching and Learning) ณ ห้อง
ประชุมเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวีท แอนด์ 
คอนเวนชั่น สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ

ต่ออายุรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ รอง
ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้ารับใบ
ประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาล จาก ศาสตราจารย์คลนิกิ
เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อนได้รับการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคณุภาพจากสถาบนัรบัรองคณุภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ณ ศูนย์การประชุมอิม
แพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

เสริมทักษะวิชาการ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙) 

นพ.หรรษา แต้ศริ ิ รองอธกิารบดฝ่ีายโครงการจัด
ตัง้วทิยาเขตอ�านาจเจรญิ ต้อนรับ นายณรงค์ศกัดิ์ 
พลศกัดิ ์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัอ�านาจเจรญิ ทีใ่ห้
เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมทักษะทาง
วชิาการ ส�าหรบันกัเรยีนกลุม่จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 
รุน่ที ่๗ ในระหว่างวนัที ่๑๔ – ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๙ 
ณ บรเิวณห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารเรยีนรวม โครงการ
จดัตัง้วทิยาเขตอ�านาจเจรญิ ม.มหดิล

สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหิดล
นครสวรรค์ (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล 
และผู้บริหารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานประเพณี
แห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน�้าโพ น�าโดยคุณวาสนา     
อัศรานุรักษ์ ในโอกาสบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์

บรรยายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙) 

ดร.เอกพนัธุ ์ปิณฑวณชิ รกัษาการ ผอ.โครงการจดั
ตัง้สถาบนัสทิธมินษุยชนและสนัตศิกึษา ม.มหดิล 
บรรยาย เรือ่ง “ส่งเสรมิและเพิม่ศกัยภาพคณะผู้
ไกล่เกลีย่และประนอมข้อพพิาท” ในโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนจากศนูย์ด�ารง
ธรรมฯ ณ ห้องประชมุอ�าเภอพทุธมณฑล จ.นครปฐม

มหิดลนครสวรรค์บริจาคโลหิต
(๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้
แก่สภากาชาดไทย จ�านวน ๓๙ ยนูติ หรอืคดิเป็น
ปรมิาตร ๑๓,๖๕๐ มลิลลิติร ณ รถรบับรจิาคโลหติ
เคลือ่นทีข่องสภากาชาดไทย ทีม่าให้บรกิาร ณ ห้อง
สมดุ อาคารวชิาการฯ  ม.มหดิล วทิยาเขตนครสวรรค์
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Sha La La Charity Project (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙) 

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลัยมหิดล โดย หน่วยพันธกจิสัมพันธ์กบัสงัคม 
พร้อมด้วย กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา (Sha La La Charity Project) และ ผู้
ปกครอง จดักจิกรรมการกศุลจดัหารายได้เพือ่เลีย้งอาหารว่างให้กบัเยาวชน
ผู้พิการทางสมอง พร้อมบริจาคส่ิงของอุปโภคบริโภค รวมถึงบริจาคทุน
ทรัพย์ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี 
ต.น�้าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ประชุมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรชีา สนุทรานนัท์ รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล น�าคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม
ประชุมกับส่วนราชการจังหวัดและอ�าเภอพุทธมณฑล ณ ที่ว่าการอ�าเภอ
พุทธมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนการ
ท�างานตามยทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชือ่มโยงความร่วมมอืระหว่าง 
ม.มหิดล และหน่วยงานราชการในพื้นที่อ�าเภอพุทธมณฑล

ต้อนรับ U of Health Sciences สปป.ลาว (๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ให้การต้อนรบั Assoc.Prof.Somchit Boupha, President of University 
of Health Sciences สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้
บรหิาร ในโอกาสเดนิทางมาเยีย่มเยอืน ม.มหดิล เพือ่หารอืและแลกเปลีย่น
ข้อมลูโครงสร้างการบรหิารคณะแพทยศาสตร์และการจดัหลกัสตูรทัง้ในระดบั
ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา รวมถงึวชิา Pre-clinic และเจรจาความร่วม
มอืในสาขาอืน่ๆ ณ ห้องประชมุ ๕๓๐ ส�านกังานอธกิารบด ีม.มหดิล ศาลายา

ต้อนรบัคณะดงูานสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พฒันาคณุภาพ ม.มหดิล เป็นประธานต้อนรบั พลโท สรุสทิธิ ์ถนดัทาง รอง
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะข้าราชการสถาบัน
วชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย ในโอกาสเข้าศกึษาดงูาน
ด้านพฒันาคณุภาพมหาวทิยาลยัตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิ
การทีเ่ป็นเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ณ อาคารส�านกังานอธกิารบด ีม.มหดิล ศาลายา

ต้อนรับ Austrade (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนย์ี ไชยโรจน์ รองอธกิารบดี
ฝ่ายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ ม.มหดิล ให้การต้อนรบั 
Mr.Greg Wallis ข้าหลวงพาณิชย์อาวุโส และ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (การพาณิชย์) จาก The 
Australian Trade Commission ประเทศไทย 
ในโอกาสเดินทางมาเจรจาเพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัมหดิล ณ ห้องประชุม 
๕๓๑ ชัน้ ๕ ส�านกังานอธกิารบด ีม.มหดิล ศาลายา

MOU ม.นอร์ทเธิร์นโคโลราโด
(๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ร่วมลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) เพือ่การเปิด
โอกาสทางด้านการศกึษาดนตรสีูร่ะดับสากล กบั 
วิทยาลัยการแสดงและทัศนศิลป์ ม.นอร์ทเธิร์น
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา

เสวนาระดมพลัง (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล 
ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวรยิะ 
รองอธิการบดี ม.มหิดล ในโอกาสเป็นประธาน
เปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ระดมพลังสร้าง
ความพร้อมสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” 
และร่วมปาฐกถาฯ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะ
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ม.มหดิล ศาลายา
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มหาวทิยาลยัแห่งการตืน่รู้

Special Scoop
ศักดิ์ชัย แซ่ลิ้ม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Mindful University
มหาวทิยาลยัมหดิลมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัในเรือ่งวทิยาศาสตร์การแพทย์ มปีณธิานทีจ่ะเป็นปัญญา

ของแผ่นดิน (Wisdom of the Land) และก�าหนดค่านยิมองค์กร (core value) ตามอกัษรตรง
กบัชือ่มหาวทิยาลยัในภาษาองักฤษดงัทีท่กุท่านทราบแล้ว แต่แล้วกม็คี�าใหม่ปรากฏขึน้มาคือ 
Mindful University หรือมหาวิทยาลัยแห่งการตื่นรู้ขึ้นมา วันนี้จะได้ทราบว่า Mindful 
University มท่ีีมาท่ีไปอย่างไร ผูท่ี้จะมาให้ความกระจ่างเรือ่งนีค้อื รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศลิปกจิ ผู้
อ�านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล

รศ.นพ.ชัชวาลย์: ท่ีผ่านมาเราพยายามท่ีจะพฒันาบุคลากรโดยการฝึกอบรม สัมมนา ส่งไป
ศกึษาต่อหรอือะไรก็ตาม โดยว่าจะได้ความรู ้ทักษะความสามารถมาพฒันาองค์กรถกูไหมครบั แต่
ว่าพอเรามาดกัูนจรงิๆ สิง่หนึง่ท่ีมนัมอีทิธพิลต่อการท�างานและใช้ชีวติมากก็คอื เรือ่งของอารมณ์ 
ความรูส้กึ เช่น ความพอใจ ไม่พอใจ ต้องเผชญิกบัความเครยีด ความทกุข์ ความกดดนัต่างๆ ประเดน็
เหล่านีไ้ม่ค่อยได้บรรจุอยูใ่นกระบวนการเรยีนรู ้การแก้ปัญหาเหล่านี ้ก็เป็นเรือ่งของแต่ละคน บาง
คนกด็หูนงั ฟังเพลง ฯลฯ แต่แบบนัน้มนัเป็นแค่ช่ัวคราว มนัเหมอืนเราปวดหวัแล้วทานยา เราไม่
ได้ไปหาสาเหต ุไม่ได้หาวธิป้ีองกัน ท่ีจะไม่ให้ปวดหวับ่อยๆ อกี ประเดน็นีม้นัก็จะเรือ้รงั วนเวียนนะ
ครบั เราเห็นความพยายามน�าหลายๆ กิจกรรมเข้ามาให้บุคลากรได้เรยีนรูเ้ช่นการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การ ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิท�าวปัิสสนา ซ่ึงถูกน�าเสนอถ่ายถอดในลกัษณะท่ีต้องอาศัยวิธีการและ
วาระพิเศษ แปลกแยกจากวิถีชีวิตตามปกติ ท�าให้ขาดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สม�่าเสมอ                 

ผมยกตัวอย่างการออกก�าลังกายนะครับ ถ้า
เราจะออกก�าลังกาย แต่ว่าเราคิดว่าการออก
ก�าลังกายที่ดีมันต้องมียิม มีรองเท้าหรือ
เสื้อผ้าเฉพาะ คงจะหาคนออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอได้น้อยเต็มที ตรงกันข้ามถ้าเราส่ง
เสริมการออกก�าลังด้วยการขี่จักรยาน เดิน
ขึ้นบันไดแทนลิฟต์ อะไรที่มันท�าได้ง่าย โดย
ไม่ต้องเตรียมการเยอะ ก็จะมีคนออกก�าลัง
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอในจ�านวนที่มากขึ้น 
อนันีส้ขุภาพทางกายกด็ขีึน้ จิตใจกเ็หมอืนกนั
ครบั จติใจเรามผีลต่อการใช้ชวีติเราเยอะมาก 
วิธีคิด ความคิดอ่าน การหลงไปกับความคิด 
ความรู้สึกต่างๆ สร้างภาระให้กับตัวเราเอง
มาก การจะปรับเปลีย่นวธิคีดิ ความรูส้กึหรอื
พฤติกรรม ต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนอย่าง
สม�่าเสมอต่อเน่ือง การเจริญสติในวิถีชีวิต
ประจ�าวันน่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
อย่างไรดีถ้าเราท�าแค่การอบรมการเจริญสติ
ช่วงเวลาสั้น เป็นครั้งเป็นคราว ไม่มีกลไกอื่น
ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใน
วิถชีีวิต กจ็ะไม่ประสบผลตามทีห่วงัได้ นีเ่ป็น
ที่มาของเรื่อง Mindful University ซึ่งเป็น
นโยบายระดับองค์กรที่ท่านอธิการบดีมีด�าริ
ให้ด�าเนนิการจะมกีจิกรรมทีเ่กือ้หนุนส่งเสรมิ
ให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนการเจริญสติ
อย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอในชวีติประจ�าวนั เมือ่
บุคลากรมสีต ิรูจ้กัตวัเองดขีึน้ รูว่้า เออ! ตอน
นี้ไข้ใจเรามาแล้วนะ เราจะหาทางจัดการกับ
มันยังไง เหมือนเราดูแลตัวเองได้โดยไม่
ต้องหาหมอ มีวิธีการจัดการกับใจของตัวเอง

ได้ นี่คือสติ และเป็นที่มาของ Mindful     
University เราจะใช้ชีวิตประจ�าวันของเรานี่
แหละ ดูแลกันไป ประคับประคองกันไป 

• แล้ว Mindful University จะเกิดขึ้น
ได้อย่ำงไร จะเกิดขึ้นได้จริงไหม 

รศ.นพ.ชัชวาลย์: ผมเคยหารือร่วมกับ
ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ว่าถ้าจะให้เกิดขึ้น
จริงๆ เราจะต้องเอื้อให้กับคนท่ีเขามีความ
สนใจก่อน ให้เขาได้เรยีนรู ้แตกหน่อ มาเรยีน
รู้กับเราบ้าง กลับไปใช้กับตัวเอง คนใกล้ชิด 
เพื่อนร่วมงานบ้าง แล้วกลับมาแลกเปลี่ยน 
มาคุยกัน แล้วก็ค่อยกระจายหน่อไป อาจจะ
เริม่ชวนกนัมา แต่ต้องไม่ใช่การไปหกัล้างถาง
พงเพ่ือปลูกอะไรใหม่ เราเช่ือว่ามีคนสนใจ
เรื่องนี้อยู่ไม่น้อย แต่ขาดเพื่อนร่วมทาง ชวน
กนัเดิน มนัเดนิคนเดยีวแล้วกห็ลดุไปท�าอย่าง
อื่น ถ ้ามีเพื่อนร่วมทางจะท�าให้มีความ
สม�่าเสมอและมีการสนับสนุน ช่วยเหลือกัน 
อันนี้คือแนวพื้นฐาน ทีนี้ถ ้าเป็นในระดับ
นโยบาย ความกระตือรือล้น ความสนใจของ
ผู้บริหารจะช่วยเอื้อให้คนที่เขาสนใจ อาจจะ
เป็นคนที่มาฟังเราในครั้งแรก แล้วกลับไป
เติบโตและท�างานเรือ่งนีใ้นหน่วยงานของเขา 
เราหวังจะเห็นความเป็นธรรมชาติ มาโดย
ธรรมชาติไม่ใช่การจัดตั้ง และผมว่าวิธีนี้จะมี
ความยัง่ยนื ถ้าท�าแบบนีม้นัจะท�าแบบไม่คาด
หวงั ไม่ถกูบีบคัน้ด้วยนโยบาย คอืนโยบายมา
แบบเปิดกว้าง เอื้อให้ได้ท�าโดยมีตัวนโยบาย
นีแ่หละสนบัสนนุ ไม่ได้ท�ากนัแบบตามมตีาม
เกิด เจียดเวลาส่วนตัวมา ซ่ึงบางคนอาจจะ

ยังลังเล ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ เริ่มอย่างไร และ
ไม่ใช่การบังคับกะเกณฑ์ เวลาที่มีนโยบาย
สนับสนุนหรือเปิดไฟเขียวแล้ว บรรยากาศ 
ความรู้สึก ความเป็นไปได้น่าจะมากขึ้น ที่
ส�าคัญเรื่องนี้ไม่ต้องลงทุนมาก   

• แล้วภำพ Mindful University ที่
อำจำรย์อยำกเห็นเป็นอย่ำงไร

รศ.นพ.ชัชวาลย์: ผมอยากเห็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เอาไม่มาก แค่ ๑๐-๒๐% 
ทีม่เีรือ่งแบบนีอ้ยูใ่นวถิชีวีติ ค่อยๆ เดนิ ค่อยๆ 
เรียนรู้ แล้วคนพวกนี้เขาจะเติบโตและขยาย
การเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อย่างมีคุณค่าและผม
อยากเห็นว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรจะ
มกีารพดูถงึเรือ่งนีอ้ย่างสม�า่เสมอและเข้มข้น 
เพราะตอนนี้มันน้อยมาก ไม่พอที่จะให้เขา
ตื่นขึ้นมา เราพูดกันถึงเรื่องอื่นเยอะแยะ วิธี
คิดบวก สร้างสุข ฯลฯ มันเยอะ ก็เลยไม่ได้
เกดิการเรยีนรูท้ีต่่อเนือ่ง ไปเรยีนอะไรมากไ็ม่
ได้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รู้เยอะแต่ท�าไม่ได้

สดุท้าย..  เรือ่งของการด�าเนนิชวีติประจ�า
วันโดยมีสติเป็นที่ตั้งจะถูกขานรับในเชิง
นโยบายของมหาวทิยาลยัได้มากหรือน้อยแค่
ไหน และมคีวามเป็นไปได้หรอืไม่ ที ่Mindful 
University จะเกดิขึน้ในมหาวทิยาลยัมหดิล
ของเรา จดุเริม่ต้นเลก็ๆ นี ้อาจมทีางเดนิแสน
ยาวไกลและอุปสรรคมากมายที่ต้องเรียนรู้ 
แต่ถึงแม้ว่าทางเดินนั้นจะอีกไกลแค่ไหน แค่
เพียงเราเริ่มต้นที่จะ “ก้าวแรก” ออกไป       
จุดหมายก็คงไม่ไกลเกินไปที่เราจะไปถึง MU
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ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย” 
(The ASEAN Community: Opportunities and Challenges)

Special Scoop

๓๐ ปีมหดิลอนิเตอร์
เมือ่วนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์บรรจง มไหสวริยิะ รองอธกิารบดี 
มหาวทิยาลยัมหดิล รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ พร้อมด้วยอดีตคณบดีของวิทยา
ลยัฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.จรยิา 
บรอคเคลแมน และ ศาสตราจารย์ ดร.รศัมี
ดารา หุน่สวสัดิ ์ตลอดจนผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
และพนกังาน เข้าร่วมพธิที�าบุญ ปาฐกถาพเิศษ 
และวันแห่งความส�าเร็จ เนื่องในโอกาสครบ
รอบปีที ่๓๐ การก่อตัง้วทิยาลยันานาชาต ิณ 
อาคารวทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา

โดยพิธกีารเริม่ขึน้ในช่วงเช้า คณะผูเ้ข้าร่วม
งานได้เข้าสกัการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิง่ศกัดิส์ทิธิ์
อันเป็นที่เคารพนับถือ และร่วมท�าบุญเลี้ยง

พระสงฆ์จ�านวน ๙ รปูเพือ่เป็นสริมิงคล ก่อน
จะร่วมรบัฟังการแสดงปาฐกถาพเิศษในหัวข้อ 
“ความท้าทายของการศกึษาไทยในทศวรรษ
หน้า” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ อดตีรองเลขาธกิารนายกรฐัมนตรฝ่ีาย
การเมือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร และกรรมการสภามหาวทิยาลยั
ผูท้รงคณุวฒุมิหาวทิยาลยัมหดิล โดยในช่วง
บ่ายเป็นพิธีมอบรางวัล วันแห่งความส�าเร็จ 
MUIC Achievement ประจ�าปี ๒๕๕๙ ให้แก่
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติที่มีผลงานดี
เด่นด้านต่างๆ อาทิ ผลงานวิชาการ, ด้าน
จรยิธรรมและคณุธรรม ฯลฯ เพือ่แสดงความ
ช่ืนชมและเชิดชูเกียรตบุิคลากรผูอ้ทุศิตนให้แก่
วทิยาลยัฯ ในการเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอไป MU

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่วนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
รอยลัรเิวอร์ กรงุเทพฯ ศาสตราจารย์คลนิกิ 
นายแพทย์โชคชยั เมธีไตรรตัน์ รองอธกิารบดี
ฝ่ายบรหิาร มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธาน
เป ิดการประชุม วิชาการสังคมศาสตร ์ 
มนษุยศาสตร์ และศกึษาศาสตร์ ครัง้ที ่ ๑๐ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ หวัข้อ “ประชาคมอาเซยีน 
: โอกาสและความท้าทาย” (The ASEAN 
Community: Opportunities and    
Challenges” จดัโดยคณะสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล เมือ่ไทยก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ยทุธศาสตร์และมาตรการการเตรยีม
ความพร้อมน้ันอาจจะไม่เพยีงพอ และต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รองรับกับ
โครงสร้างทางการเมอืงเศรษฐกจิ และสงัคม
ของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมา
จากการก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมและการ  
บรูณาการในเชงิโครงสร้างและนโยบายในภาค

ส่วนต่างๆ ดงันัน้ การพฒันากรอบความคดิ
ความเข้าใจเชิงวิชาการ และการพัฒนา
ศักยภาพของบคุลากรในทกุภาคส่วน รวมไป
ถึงประชาชนในระยะต่อไป เมื่อประเทศ
สมาชิกต่างๆ ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนือ่งจากความเป็นประชาคมและการบรูณา
การทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนั้น 
เป็นกระบวนการท่ีไม่หยดุนิง่ และโอกาสหรอื
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นสิ่งท่ีรัฐ
และภาคส่วนต่างๆ ยงัคงต้องให้ความส�าคญั 
และน�ามาพฒันาเสนอแนะในการปรบัตวัต่อ
ไป คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ก�าหนดการจัด
ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศึกษาศาสตร์ ครัง้ท่ี ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
หวัข้อ “ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความ
ท้าทาย” (The ASEAN Community: Op-
portunities and Challenges) ระหว่างวนัท่ี 

๒๔ – ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยลัริ
เวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปราย เรื่อง 
“ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และการศึกษา” 
โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลงังาน, ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
และ ดร.จลุชีพ ชินวรรโณ กรีตยาจารย์แห่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สาขาสงัคมศาสตร์ 
นอกจากนี้  มีการเสนอบทความ สาขา
สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศกึษาศาสตร์ 
ของคณาจารย์ นกัศกึษา นกัวจิยั การเสนอ
บ ท ค ว า ม ข อ ง นั ก วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิ (NRU) คลัสเตอร์
สงัคมศาสตร์ของมหาวทิยาลยัมหดิล และการ
เสนอบทความของโครงการวิจัยการพัฒนา
งานประจ�าสูง่านวจิยั (R2R) MU

งานประชาสัมพันธ์ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เมือ่วันที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ 
แพทย์หญงิสวุรรณ ี สรุเศรณีวงศ์ รองคณบดี 
และผูอ้�านวยการโรงเรยีนแพทย์ศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก “ไต
เสื่อม...กันได้ตั้งแต่ก่อนเกิด” ร่วมกับรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักด์ิ วารแีสง
ทพิย์ หัวหน้าสาขาวิชาวกักะวทิยา ภาควชิา
อายุรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์      
อนรธุ ภทัรากาญจน์ หัวหน้าสาขาวชิาโรคไต 
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทมีแพทย์
ผูเ้กีย่วข้อง ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
ศรนีครนิทร์ รพ.ศริริาช  

กิจกรรมวันไตโลก ภายใต้ค�าขวัญ “ไต
เสือ่ม...กนัได้ตัง้แต่ก่อนเกดิ” จดัขึน้ เพือ่ให้
ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่วกบัโรคไต
เสือ่มเร้ือรัง และรณรงค์ให้มกีารตรวจคดักรอง
โรคและให้ค�าปรึกษาในบคุคลกลุม่เสีย่งอย่าง
เหมาะสม  โดยอายุรแพทย์และกมุารแพทย์
โรคไตโดยไม่เสยีค่าใช่จ่าย  ได้แก่ วดัความดัน
โลหติ ตรวจปัสสาวะคดักรองโรคไต เจาะเลอืด
ปลายน้ิวตรวจหาระดบัน�า้ตาลในเลอืด  พร้อม
กิจกรรมให ้ความรู ้บนเวทีจากแพทย์ผู ้
เชีย่วชาญ เช่น “ป้องกนัปัญหาไตต้ังแต่ก่อน
เกิด” “สาธิตการท�าอาหารป้องกันโรคไต” 
“การขบัถ่ายอย่างถกูสขุลกัษณะส�าหรับเด็ก” 
ตลอดจนให้ความรูเ้กีย่วกบัยา ให้ค�าแนะน�า

เรื่องอาหารและการออกก�าลังกายท่ีเหมาะ
สมในเด็ก และผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนและการ
ป้องกันภาวะอ้วน ตลอดจนสาธิตการท�า
อาหารสขุภาพในผูส้งูอายุ 

อบุตักิารณ์ของผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัมแีนวโน้ม
ทีเ่พ่ิมมากข้ึนท่ัวโลก สาเหตโุรคไตเรือ้รงัท่ีพบ
บ่อยในผูใ้หญ่ได้แก่ ไตเสือ่มจากเบาหวาน และ
ภาวะความดนัเลอืดสงู สาเหตโุรคไตเรือ้รงัที่
พบบ่อยในเด็กนั้นแตกต่างจากในผู ้ใหญ่ 
สาเหตทุีพ่บบ่อยในเดก็ ได้แก่ ความผดิปกตแิต่
ก�าเนดิของไตและทางเดนิปัสสาวะ โรคไตชนดิ
ทีถ่่ายทอดทางพนัธกุรรม

อย่างไรกต็ามพฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติทีไ่ม่
เหมาะสมในปัจจบัุนของเดก็อาจส่งผลให้เกดิ
ปัญหาทางสขุภาพ รวมถึงโรคไตได้ในอนาคต 
เช่น การมกีจิกรรมประจ�าวนัส่วนใหญ่ทีไ่ม่ได้

ใช้พลงังาน การมชีัว่โมงการออกก�าลงักายที่
น้อยเกินไป การรบัประทานอาหารและเครือ่ง
ดืม่ท่ีไม่เหมาะสม เช่น การกนิอาหารประเภท
แป้ง ไขมนัหรอือาหารและเครือ่งดืม่รสหวาน
ทีม่ากเกนิไป ท�าให้เกดิโรคอ้วน ส่งผลให้เกดิ
โรคไตเรือ้รงัตามมาได้ ซ่ึงอาจจะพฒันาต่อไป
กลายเป็นไตวายระยะสดุท้ายได้  การตรวจพบ
ความผดิปกตขิองไตในเดก็และได้รบัการดแูล
รักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งการ
หลกีเลีย่งปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิโรคไต
เรือ้รงั เช่น ภาวะอ้วน พฤตกิรรมการขบัถ่ายที่
ไม่เหมาะสม การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต
เรื้อรัง และชะลอการเกิดภาวะไตวายระยะ
สดุท้ายได้ MU

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศริิราชจัดงานวนัไตโลก “ไตเสือ่ม...กนัได้ตัง้แต่ก่อนเกิด”

Special Scoop

เมือ่วนัท่ี ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ ลานข้างอาคาร
ราชนครนิทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์พลรตัน์ วไิลรตัน์ รองคณบดฝ่ีายสร้างสรรค์
คณุค่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล 
เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรม “ส่งเสรมิความรูสู้่
ประชาชน วนัไตโลก” เนือ่งในวนัไตโลก ประจ�าปี 
๒๕๕๙ จดัโดย หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล 
กจิกรรมประกอบด้วยการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด 
ตรวจปัสสาวะ การบรรยายและเสวนาความรูเ้กีย่วกบั
โรคไตโดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
เป็นการสร้างความตระหนกัในเรือ่งความเส่ียงต่อการ
เกดิโรคไต และลดการบรโิภคเคม็ โดยผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก MU

งานประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหดิล จัดงานวันไตโลก ประจ�าปี ๒๕๕๙
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สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ ม.มหดิลจบัมอืโรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภมูริาชนครนิทร์ 
เปิดหลกัสตูรผลติบคุลากรผูด้แูลอปุกรณ์เครือ่งไตเทยีม

เมือ่วนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุ
ชั้น ๓ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร์  ศนูย์วจิยัและพฒันาอปุกรณ์ชวีการ
แพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลยัมหดิล โดยศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อ�านวยการ
สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกุล พร้อมด้วย      
ผูช่้วยศาสตราจารย์ยงยทุธ ขจรปรดีานนท์ 
หวัหน้าศนูย์วจิยัและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการ

แพทย ์ร่วมกบัโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูริาช
นครินทร์ โดยศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นาย
แพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
ด�าเนนิการสถาบนัโรคไตภมิูราชนครนิทร์ ลง
นามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื “หลกัสตูร
ประกาศนยีบตัรผูด้แูลอปุกรณ์เครือ่งไตเทยีม” 

บนัทกึข้อตกลงในครัง้นี ้ นบัเป็นความร่วม
มือครั้งส�าคัญในการผลิตบุคลากรผู ้ดูแล
อุปกรณ์เครื่องไตเทียม “Hemodialysis 

ญาดา ก่อวงษ์ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Special Scoop

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.
กมัปนาท ภกัดกีลุ คณบดคีณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษศาสตร
เมธ ีดร.พงศ์พศิน์ ปิยะพงศ์ เน่ืองใน “วนัน�า้
โลก” ประจ�าปี ๒๕๕๙ โดยมนีกัเรยีน นกัศกึษา 
ตวัแทนองค์กรภาครฐั ภาคธรุกจิ ภาคเอกชน 
ตัวแทนชุมชนชาวบ้าน ผู้สื่อข่าว บุคลากร 
มหาวทิยาลัยมหดิลและบคุคลทัว่ไป เข้าร่วม
งานจ�านวนมาก

ตามทีส่มชัชาสหประชาชาติได้ประกาศให้
วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน�้าโลก 
(World Water Day) โดยเริม่ต้นในปี ๒๕๓๖ 
เป็นปีแรก เพื่อระลึกถึงความส�าคัญของน�้า 
ส�าหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ

คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ม.มหดิล

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็น
ความส�าคญัของทรพัยากรน�า้ว่า “น�า้คอืชีวติ” 
และได้พระราชทานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาและ
บรหิารจดัการทรพัยากรน�า้มาโดยตลอดเพือ่
เป็นการระลกึถึงความส�าคญัของน�า้

ส�าหรับในปีนี้  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้จดั
กจิกรรมเป็น ๒ ส่วน ดงันี้

๑) การเสวนาวชิาการ เรือ่ง “เจ้าพระยา
ของเรา” โดย ดร.รชัดา ธนาดเิรก อดตีสมาชิก
สภาผู ้แทนราษฏรกรุงเทพมหานคร ดร. 
บณัฑรู เศรษฐศโิรตม์ สถาบนัธรรมรฐัเพือ่การ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นายสุรจิต          
ชริเวทย์ อดีต ส.ว. จงัหวดัสมทุรสงคราม และ 

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ผู้ด�าเนินรายการ 
ส�าหรบัการเสวนาในครัง้นี ้ได้น�าเสนอมมุมอง
ด้านประโยชน์และผลกระทบจากการสร้าง
โครงการทางเดนิเลยีบรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา 
ซ่ึงอาจจะมผีลกระทบต่อวถีิชีวติของชมุชนรมิ 
๒ ฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา ณ ห้องประชมุศาสตร
เมธ ีดร.พงศ์พศิน์ ปิยะพงศ์ ช้ัน ๒ อาคารสิง่
แวดล้อมพฒันดล

๒) จัดนิทรรศการ กิจกรรมเชิงวิชาการ: 
ภมูปัิญญาท้องถ่ิน เทคโนโลย ีและนวตักรรม
ส�าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า และความ
มัน่คงด้านทรพัยากรน�า้ ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลาย
น�้า ณ บริเวณลานวงกลมชั้น G อาคารสิ่ง
แวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ MU

หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Equipment Technician” ให้มทีกัษะใน
การดูแลเครื่องมือเพื่อควบคุมประสิทธิภาพ
ของการท�างานได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�าคัญยิ่งในการน�าไปสู่การรักษาผู้ป่วยให้
ปลอดภัย เป็นการแบ่งเบาภาระงานของ
พยาบาลให้มีเวลาส�าหรับการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม และสามารถรองรบัปรมิาณ
งานทีเ่พิม่ขึน้ได้อย่างเพยีงพอกบัความต้องการ
และมคีณุภาพ  MU

จดังานวนัน�า้โลก ประจ�าปี ๒๕๕๙
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พระราชบญัญตัิ        
ธรุกจิรกัษาความปลอดภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอนที ่๑)

เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภยัเกีย่วข้องกบัชวีติและทรพัย์สนิของ
ประชาชน มีบุคคลที่รับจ้างเป็นพนักงาน
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึผูป้ระกอบธรุกจิ
ที่ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเป็น
จ�านวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้
ผู ้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภยั และพนักงานรกัษาความปลอดภยั
มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและ
ช่วยเสริมสร้างความเรียบร้อยของสังคม 

สาระส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้อง
และมีผลบังคับในการก�าหนดมาตรฐานของ
ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภยัโดยตรง แต่ในฐานะทีม่หาวทิยาลยั
และส่วนงานเป็นผูใ้ช้บรกิารการได้ทราบไว้ก็
จะเป็นประโยชน์ในการท�าสัญญาผู้ประกอบ
ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเช่น
กัน

พระราชบญัญตัธิรุกจิรักษาความปลอดภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ีก�าหนดให้ ธรุกจิการให้บรกิาร
รักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท�าหน้าที่
คุ ้มครองความปลอดภัยชีวิต ร่างกายหรือ
ทรัพย์สินของบุคคล โดยได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด แต่ไม่รวมถงึการให้
บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงาน
ของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ต้องท�าในรูปแบบของ 
“บริษัทรักษาความปลอดภัย” ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณชิย์ หรอืเป็นบรษิทัมหาชน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และได้รับใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ภาพจาก: http://www.q10security.com/

จากนายทะเบียน จึงจะประกอบธุรกิจดัง
กล่าวได้ โดยใบอนุญาตจะมีอายุ ๔ ปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยต่อไป ต้องยื่นค�าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนี้ภายใน ๑๒๐ วัน
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และเมื่อยื่นค�าขอแล้ว
ให้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไป
ได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค�าสั่งไม่อนุญาตจาก
นายทะเบยีน ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธรุกจิรกัษา
ความปลอดภัยไม่ได้เป็นบริษัทหรือเป็น
บริษัทแต่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒)  (มาตรา ๑๗ บริษัท
ซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภยัต้อง (๑) มจี�านวนหุน้ท่ีถือโดย
บุคคลผู ้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุน     
จดทะเบียนของบริษัทจ�ากัดหรือทุนช�าระ
แล้วของบรษิทัมหาชนจ�ากดัแล้วแต่กรณ ี(๒) 
มีกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกิน
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
กรรมการท้ังหมดของบริษัทต้องไม่เคยเป็น
กรรมการหรอืผูม้อี�านาจจดัการแทนบรษิทัที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย) ให้ด�าเนินการจดทะเบียน
หรือปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๒๐ วันเช่นกัน หากไม่สามารถด�าเนินการ
ได้จะต้องเลิกประกอบธุรกิจรักษาความ
ปลอดภยันบัแต่วนัทีพ้่นก�าหนดระยะเวลาดงั
กล่าว 

ถงึแม้จะได้รบัใบอนญุาตจากนายทะเบยีน
แล้ว กต็ามหากความปรากฏต่อนายทะเบียน

ว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือไม่
จัดท�าบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน 
(บัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย
อนุญาตต้องมีรายการเกี่ยวกับประวัติของ
พนกังาน ตามแบบนายทะเบียนก�าหนดแนบ
มาด้วย) ก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตซึ่งจะท�าให้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน และถูกยกเลิก
ใบอนุญาตในที่สุด ซึ่งผลการการถูกพักใบ
อนุญาต ก็คื อการ ท่ีบริ ษัทรั กษาความ
ปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปแต่ไม่
สามารถท�าสัญญารักษาความปลอดภัยได้ 
หากมกีารท�าสญัญาเกดิขึน้สญัญานัน้ไม่มผีล
ใช้บังคับ

ดังนั้น ในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานคงต้องตรวจสอบบริษัทรักษา
ความปลอดภัยที่มีสัญญาจ ้างอยู ่ กับ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานว่ามีคุณสมบัติ
ถกูต้องและครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก�าหนด
หรือไม่ก่อนที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลบังคับ
ใช้เมื่อครบก�าหนด ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

นอกจากจะก�าหนดให้ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยต้องด�าเนินการในรูปแบบของ
บริษัทแล ้ว กฎหมายยังก�าหนดให้ราย
ละเอียดของสัญญาจ้าง คุณสมบัติของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ด้วย ซึ่ง
ได้กล่าวถึงในตอนต่อไป MU

กองกฎหมาย
นางพัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ (นิติกร) 
กองกฎหมาย ส�านักงานอธิการบดี
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22 สมุนไพรน่ารู้
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก 
ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ได้รับการพิสูจน์ทางว
ิทยาศาสตร์

ปัจจบุนัคนไทยรุน่ใหม่อาจจะไม่รูจั้ก หรอื
คุน้เคยกบัยาหอม ทัง้ๆ ท่ียาหอมมปีระวติัการ
ใช้คูก่บัคนไทยมานานมากกว่า ๑๐๐ ปี ต้ังแต่
สมยัรชักาลที ่๓ แล้วยาหอมคืออะไร ชือ่ของ
ต�ารบัยากบ่็งบอกว่าต�ารับยาน้ีต้องมกีลิน่หอม 
นั่นคือส่วนประกอบของตัวยาจะต้องเป็น
สมนุไพรทีม่กีลิน่หอม ใช้แก้ลมวงิเวยีน แก้ปวด
ท้อง เป็นลมในท้อง ในคัมภร์ีแพทย์แผนไทย
ได้บันทกึถงึต�ารบัยาหอมซึง่มมีากกว่า ๓๐๐ 
ต�ารับ ใช้รกัษาโรคต่างๆ แพทย์ไทยสมยัโบราณ
จะมยีาหอมพกตดิตวัไว้ในล่วมยาส�าหรบัรกัษา
โรคยามฉกุเฉนิ แล้วค่อยจ่ายยาต้มตามมาภาย
หลงั ถอืได้ว่ายาหอมเป็นต�ารบัยาส�าคญัทเีดยีว
ในการแพทย์แผนไทย และยาหอมคือ มรดก
ทางภมูปัิญญาทีอ่ยูคู่ป่ระเทศไทยมานาน 

กระทรวงสาธารณสขุได้มปีระกาศบญัชยีา
แผนโบราณสามัญประจ�าบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๒ ด้วยจดุมุง่หมายทีใ่ห้ประชาชนได้มยีา
สมุนไพรที่ดี ปลอดภัยไว้ใช้ในบ้าน โดยยา
ประเภทน้ีวางขายในทีใ่ดกไ็ด้ ไม่ต้องเป็นสถาน
ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาตขายยา หรือสถานการแพทย์ 
ด้วยต้องการให้มีการกระจายยาอย่างทั่วถึง 
ประชาชนเข้าถงึยาสมนุไพรได้ ในประกาศน้ัน
มยีาต�ารบัแผนโบราณ ๒๗ ต�ารบั เป็นทีย่อมรบั
ว่ามปีระสทิธภิาพด ีและใช้กนัมายาวนาน 

งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ของยาหอม 
ถงึแม้ว่ายาหอมมคีูป่ระเทศไทยมานานนบั

ร ้อยป ี  แต ่ยาหอมก็ ไม ่มี งานวิจัยทาง
วทิยาศาสตร์ในการพสิจูน์สรรพคณุหรอืความ
เป็นพษิ จนกระท่ังในปี ๒๕๔๗ ส�านกังานคณะ
กรรมการวจิยัแห่งชาตไิด้สนบัสนนุทนุวจิยัให้
นักวิทยาศาสตร์หลายสถาบันร่วมกันศึกษา
วิจัยพิสูจน์สรรพคุณของยาหอมอย่างเป็น
ระบบ ซึง่งานวจิยัได้ท�าการศกึษายาหอม ๒ 
ต�ารบั คือ ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอนิทร
จักร์ 

ต�ารบัยาหอมนวโกฐและยาหอมอนิทจกัร์ 
เป็นต�ารับยาในยาสามัญประจ�าบ้านแผน
โบราณ และ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 
๒๕๕๔ กลุ่มบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้
ตามองค์ความรูด้ัง้เดมิ โดยเป็นยารกัษากลุม่
อาการทางระบบไหลเวยีนโลหติ (แก้ลม) 

ต�ารบัยาหอมนวโกฐ ประกอบด้วยเครือ่ง
ยา ๕๕ ชนดิ เป็นพชืวตัถุ ๕๔ ชนดิ ธาตวุตัถุ 
๑ ชนิด

• รูปแบบยา ยาผง ยาเมด็ (๒๐๐ มลิลกิรมั/
เมด็)

• ข้อบ่งใช้ แก้ลมวงิเวยีน คลืน่เหยีน อาเจียน 
(ลมจุกแน่นในอก) ในผูส้งูอาย ุแก้ลมปลายไข้ 
(หลงัจากฟ้ืนไข้แล้วยงัมอีาการเช่น คลืน่เหยีน 

วงิเวยีน เบ่ืออาหาร ท้องอดื อ่อนเพลยี)
• ขนาดและวธิใีช้ 
ชนดิผง ครัง้ละ ๑ – ๒ ช้อนชา ละลายน�า้

กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่โมง เมือ่มี
อาการ วนัละไม่เกนิ ๓ ครัง้ 

ชนดิเมด็ ครัง้ละ ๕ – ๑๐ เมด็ ละลายน�า้
กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่โมง เมือ่มี
อาการ วนัละไม่เกนิ 3 ครัง้

• ข้อควรระวงั ระมดัระวงัการใช้ยาในผูป่้วย
ท่ีแพ้ละอองเกสรดอกไม้ และการใช้ในหญงิมี
ครรภ์ ไม่ควรใช้ตดิต่อกนัเกนิ ๕ วนั

ต�ารบัยาหอมอนิทจกัร์ ประกอบเครือ่งยา 
๔๙ ชนดิ เป็นพชืวตัถุ ๔๔ ชนดิ สตัว์วตัถ ุ๔ 
ชนดิ ธาตวุตัถุ ๑ ชนดิ

• รปูแบบยา ยาผง ยาเมด็ (๒๐๐ มลิลิกรมั/
เมด็)

• ข้อบ่งใช้ แก้ลมบาดทะจติ แก้คลืน่เหยีน
อาเจยีน แก้ลมจกุเสยีด

• ขนาดและวธิใีช้ 
ชนดิผง ครัง้ละ ๑/๒ – ๑ ช้อนชา ละลาย

น�า้กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่โมง เมือ่
มอีาการ วนัละไม่เกนิ ๓ ครัง้ 

ชนดิเมด็ ครัง้ละ ๕ – ๑๐ เมด็ ละลายน�า้
กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่โมง เมือ่มี
อาการ วนัละไม่เกนิ ๓ ครัง้ MU

ยาหอม...มรดกทางภมูปัิญญา 
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เป ็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได ้ว ่าค ่านิยมใน
ปัจจบุนัโดยเฉพาะในสงัคมไทยและเอเชยี จะ
มองว่าการมีผิวขาวคือสิ่งที่ดี หลายๆ คนจึง
พยายามสรรหาวิธีต่างๆ นานาเพื่อให้ผิวขาว
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทา การรับประทาน การ
ฉดี การลอกผวิ เพ่ือให้ขาว ซึง่จรงิๆ แล้ว การ
มสีผีวิทีข่าวเกนิไป กไ็ม่ได้หมายความว่าจะมี
แต่ผลดีเสมอไป 

จุดก�าเนิดของสีผิว
ในผิวหนังคนเราจะมี “เซลล์” ที่มีหน้าที่

สร้าง “เม็ดสี” เซลล์ชนิดน้ีมีแหล่งก�าเนิด
เดียวกับเซลล์ประสาทซึง่อยู่บรเิวณไขสนัหลงั 
เมือ่ตอนทีเ่ราอยูใ่นครรภ์มารดา เซลล์เหล่านี้
จะค่อยๆ แบ่งตัว และเดินทางจากไขสันหลัง
เข้าสู่ผิวหนัง จนตอนคลอดออกมาจึงมีสีเป็น
สีของผิวหนังที่เราเห็นกัน

เซลล์สร้างเม็ดสี ท�างานอย่างไร
“เซลล์” ที่มีหน้าที่สร้างเม็ดสี จะท�างาน

เหมอืนกบัโรงงานผลิตเมด็ส ีโดยจะมขีัน้ตอน
หลายขั้นตอนเกิดขึ้นในเซลล์ชนิดนี้ จนกว่า
จะได้เป็นเม็ดสีออกมา  เม็ดสีที่ผลิตได้จะถูก
ส่งไปยังเซลล์ผิวหนังข้างเคียงเพื่อให้ผิวหนัง
มสี ีคนทีม่รีอยขาวเกดิขึน้ตามตัวหรอืเป็นโรค
รอยขาวบางชนิด อาจเกิดขึ้นได้จากเซลล์ 
“หายไป”  หรือ ยังมีเซลล์อยู่แต่เซลล์ “ไม่
ท�างาน” ในขณะที่บางคนมีรอยด�าเกิดขึ้น
ตามตัว อาจเกิดขึ้นได้จากเซลล์ที่ “เพิ่มขึ้น”  
หรือ ยังมีเซลล์จ�านวนเท่าเดิม แต่เซลล์ 
“ท�างานมากไป”

เม็ดสีท�าหน้าที่อะไร และมีกี่ชนิด
เมด็สมีีหน้าทีป่กป้องผวิจากแสงแดด เมด็

สีมีหลายชนิด เช่น เม็ดสีแดง เม็ดสีน�้าตาล 
และเม็ดสีด�า โดยเม็ดสีชนิดสีด�าจะท�างานได้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในคนผิวคล�้าจะมี
เม็ดสีด�าเป็นสัดส่วนที่มากกว่า ดังนั้น คนที่มี
ผวิสขีาวเมือ่โดนแดดจะแสบผวิได้ง่ายกว่าคน
ท่ีมผีวิสคีล�า้ เน่ืองจากคนผวิขาวมเีมด็สดี�าใน
สัดส่วนที่น้อยกว่า

สีผิวของคนเราต่างกันเพราะอะไร
คนผิวขาวและคนผิวด�ามีจ�านวน “เซลล์” 

ทีส่ร้างเมด็สีเท่ากนั แต่คนผวิคล�า้ เซลล์สร้าง
เม็ดสีจะท�างานมากกว่า และผลิตเม็ดสีชนิด
เม็ดด�ามากกว่า ในขณะที่คนผิวขาว เซลล์
สร้างเมด็สีจะท�างานน้อยกว่า และผลติเมด็สี
ชนิดเม็ดน�้าตาลหรือแดงเป็นสัดส่วนที่มาก 
กว่า ผิวจึงมีสีที่ขาวกว่า การที่ “เซลล์” จะ
ท�างานมากหรือน้อย ส่วนหนึ่งขึ้นอยู ่กับ

พันธกุรรมทีไ่ด้จากพ่อแม่ ดงันัน้ พ่อแม่ผวิคล�้า 
ก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะผิวคล�้าเหมือนพ่อ
แม่ได้ นอกจากนี ้การท�างานของเซลล์จะมาก
หรอืน้อยยงัขึน้อยูก่บัการสมัผสัแสงแดดด้วย 
แสงแดดจะท�าให้เซลล์สร้างเมด็สที�างานมาก
ขึน้ ผวิหนังกจ็ะมสีคีล�า้มากข้ึนภายหลงัสมัผสั
แสงแดด

ข้อดแีละข้อเสยีของการมผีวิด�าและขาว
การที่ผิวขาวหรือผิวด�ามีข้อดีและข้อเสีย

แตกต่างกนัไป คนทีผ่วิขาวมากๆ จะมโีอกาส
แสบผวิเวลาสมัผสัแสงแดดง่าย และมโีอกาส
เกิดกระ ฝ้า รวมท้ังมะเร็งผิวหนังได้ง่าย 
สังเกตจากฝรั่งผิวขาวมักจะตกกระตามตัว
และพบมะเรง็ผิวหนงัได้บ่อย คนทีผ่ิวด�าจะมี
โอกาสด�าได้ง่าย เนื่องจากเซลล์ผลิตเม็ดสี
ท�างานมากอยู่แล้ว ดังนั้น คนท่ีผิวด�าจะมี
โอกาสผิวคล�้าหลังสัมผัสแสงแดด และเกิด
รอยด�าได้ง่ายเมื่อผิวบาดเจ็บ สังเกตจากคน
ผิวด�าเมื่อเป็นแผลแล้วหาย จะพบรอยด�าได้
ง่ายและทิ้งรอยด�านานกว่าคนผิวขาว

สารท�าให้ผิวขาวออกฤทธิ์อย่างไร
สารท�าให้ผวิขาวส่วนมากจะออกฤทธิโ์ดย

ลดการสร้างเม็ดสี ทางการแพทย์มักใช้สาร
กลุม่นีเ้พือ่รกัษาผูท้ีม่ผีวิสดี�าเกนิ เช่น ฝ้า รอย
ด�าบางชนิด สารเหล่านีค่้อนข้างปลอดภยัไม่มี
ผลระยะยาว แต่สารบางชนิดจะมีหน้าที่กัด
และท�าลาย “เซลล์” โดยตรง ซ่ึงจะท�าให้
เซลล์เม็ดสีตายไป สารกลุ่มนี้หากใช้ต่อเนื่อง
จะท�าให้ผิวหนังเป็นด่างถาวรได้ จึงไม่ควรใช้

สารปรับผิวขาวเอง ควรใช้ภายใต้ความดูแล
ของแพทย์เท่านั้น

เหตุใดการฉีดสารกลูตาไธโอนจึงยังไม่
แนะน�า

สารกลูตาไธโอนเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิใน
กระบวนการสร้างเม็ดสี โดยจะท�าให้การ
สร้างเม็ดสีด�า ซึ่งเป็นเม็ดสีที่มีประสิทธิภาพ
ถกูเปลีย่นเป็นเมด็สแีดงมากขึน้ จงึท�าให้มผีวิ
ที่ขาวซีด เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เม็ดสีแดง
มปีระสทิธภิาพในการปกป้องผวิจากแสงแดด
ได้น้อย ดังนั้น จึงมีโอกาสท่ีจะแสบผิวและ
เกดิโรคมะเรง็ผวิหนงัในระยะยาวได้ นอกจาก
นี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าการได้รับกลูตาไธ
โอนในปริมาณมากจะมีผลต่อตับหรือไตใน
ระยะยาวหรอืไม่ ดงันัน้ ในบางประเทศจงึยงั
ไม่แนะน�าให้ฉดีกลตูาไธโอนเพือ่ท�าให้ผิวขาว 
เนือ่งจากผลทีไ่ด้รบัไม่คุม้กบัผลเสียท่ีอาจเกดิ
ขึ้น

ผิวด�าหรือผิวขาวดีกว่ากัน 
เ นื่ อ ง จ ากป ั จ จั ยที่ ก� า หนด สี ผิ ว คื อ

พนัธกุรรมของแต่ละคน ซึง่ไม่สามารถเปล่ียน
ได้ จึงแนะน�าว่าควรพอใจกับสีผิวที่เราได้รับ
มาจากพ่อแม่ ทีส่�าคญัคอืผวิสนีัน้ควรเป็นสทีี่
เสมอกัน นั่นคือการบอกว่าผิวมีสุขภาพดี 
หากมีผื่น ดวงขาว รอยด่างด�า หรือผิวที่ไม่
เสมอกันจะเป็นตัวบ่งว่ามีโรคหรือภาวะบาง
อย่างก�าลังรบกวนผิวหนังของเรา ในกรณีดัง
กล่าว ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
เพื่อท�าการวินิจฉัยและรักษาต่อไป MU

อยูก่บั “ผวิด�า” หรอื “ผวิขาว”
เพื่อสุขภาพ

ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน คลินิกความผิดปกติของสีผิว หน่วยโรคผิวหนัง 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อย่างมีความสุข
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เมือ่วนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรยิา ชนิวรรโณ คณบดคีณะสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ได้รบัรางวลั “สงิห์
ทอง” ผูบ้รหิารพฒันาสถานศกึษาดเีด่นแห่งปีครัง้ที ่๗ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ (รางวลัธรรมาภบิาล) ณ สถาบนั
วจิยัจฬุาภรณ์ โดย สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงประทาน
โล่รางวลัพระลญัจกร “ญสส” ประดิษฐานประจ�าโล่

รางวลั “สงิห์ทอง” เพือ่เป็นสริมิงคลและเกยีรตปิระวตั ิโดยมพีลเอกพจิติร กลุละวณชิย์ 
องคมนตร ี เป็นประธาน งานดังกล่าวจดัโดยสมชัชานักจดัรายการข่าววทิยุ 
โทรทศัน์ หนังสือพมิพ์ แห่งประเทศไทย (สว.นท) ซึง่เป็นองค์กรทีค่ดัเลอืก
บคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน บรหิารดแูล จดัการทีด่แีละ
เป็นแบบอย่างแห่งการประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลตามพระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช พร้อมน้อมน�ามา
เป็นแนวทางเลอืกปฏบิตัติามเหมาะสมของแต่ละบคุคล ทัง้มุง่หวงัให้นโยบาย
ของรฐัในการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณความรบัผิดชอบต่อ
หน้าที ่และตลอดจนสร้างขวญั และก�าลงัใจผูป้ฏบิติัคุณต่อแผ่นดนิ

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี แ ด ่ 
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.อภชิาติ 
จ�ารสัฤทธริงค์ สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ใน
ฐานะท่ีได้รบัคดัเลอืกให้เป็นประธาน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
สังคมวทิยา สมยัที ่๒ จากส�านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)

Softnews
งานประชาสัมพันธ์

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจรญิสขุ หวัหน้าห้อง
ปฏบิตักิารวิจัย SMART LAB และทมีนกัศกึษาเจ้าของผล
งาน SMART REAL STEEL BOXING TRAINER DEVICE 
VERSION 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานการประกวดนวัตกรรมด้าน
วทิยาศาสตร์การกฬีา ประจ�าปี ๒๕๕๘ SPORT SCIENCE 
INNOVATIVE CONTEST 2015 จดัโดย ส�านกัวทิยาศาสตร์
การกฬีา กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
ณ BCC HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ เมือ่เรว็ๆ น้ี ขอเชญิผูส้นใจส่งผลงานเข้าประกวดขบัร้องเพลงกล่อมลกู ๔ ภาค เพือ่

เชดิชเูกยีรตใินงาน “มหดิล-วนัแม่” ส่งผลงานโดยบนัทกึเสยีงขับร้องเพลง
กล่อมลกูด้วยบทร้อง และท�านองเก่าไม่มดีนตรปีระกอบลงซดีจี�านวน ๒ 
เพลง พร้อมตดิชือ่นามสกลุ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ ลงบนซดี ี(นกัเรยีน
นกัศกึษาให้แนบใบรบัรองจากสถานศกึษาส่งมาพร้อมผลงานด้วย) ส่งผลงาน
ได้ตัง้แต่บดันี ้– ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๙ ที ่น.ส.อ�าไพ หนเูลก็ สถาบนัวจิยั
ภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๐๐-
๒๓๔๑ (วงเลบ็มมุซองประกวดขบัร้องเพลงกล่อมลกู) ผูส้นใจสามารถ
ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่www.lullaby.lc.mahidol.ac.th

มลูนธิวิศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิร่วมท�าบญุ บรจิาค
ปัจจยัซือ้เตน็ท์เพือ่ถวายหลวงพ่อเยือ้น ขนัตพิโล พทุธอทุยาน ในโครงการ 
“เตน็ท์สร้างธรรม” บรจิาคได้ตัง้แต่วนันี ้– ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๙ ราคาหลงั
ละ ๖๐๐ บาท หรอืตามก�าลงัศรทัธา บรจิาคโดยโอนเงนิเข้าบญัช ีมูลนิธิ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ธนาคารไทยพาณชิย์ เลขทีบ่ญัชี 
๓๓๓-๒๓๑๑๘๗-๔ ธนาคารกรงุไทย เลขทีบ่ญัช ี๙๕๙-๐๐๖๒๕๔-๗ และ
ธนาคารกรงุเทพ เลขทีบ่ญัช ี๐๑๒-๗๐๖๐๐๐-๒ สอบถามโทร. ๐-๒๘๘๙-
๒๑๓๘ ต่อ ๖๒๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๑ E-mail: admin@egmu-
foundation.org www.egmufoundation.org

โปรดทราบ! ขณะนีอ้ตัราการบรจิาคเลอืดทีโ่รงพยาบาล
ศริริาชลดลงในทกุหมูเ่ลือด โดยเฉพาะกรุป๊เอ และกรุป๊บ ีจงึ
ขอเชญิผูม้จิีตศรทัธาร่วมบรจิาคเลอืดทกุกรุป๊ ณ ตกึ ๗๒ ปี 
ช้ัน ๓ วนัจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ปิด
รับลงทะเบยีน ๑๘.๐๐ น. วนัเสาร์ - อาทติย์ และวนัหยดุ
นกัขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดรบัลงทะเบยีน 
๑๖.๐๐ น. สอบถามโทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ ๑๒๓, ๑๒๘
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สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ มหาวิทยาลยัมหดิล เปิดรบัสมคัรนกัเรยีน
ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายทีส่นใจด้านชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ และประสาท
วิทยาศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ “Student Science Training Program 
(SSTP)” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ค่าอบรม ๓๐,๐๐๐ 
บาท สมัครออนไลน์ได้ที่ www.mb.mahidol.ac.th/sstp-2016 ตั้งแต่
บัดนี้ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.ปนัดดา 
บุญเสริม panadda.boo@mahidol.ac.th

หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดรบัสมัครทนุการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
ภายใตโ้ครงการเครอืข่ายวจิยันานาชาต ิ(International Research Network: 
IRN) เครอืข่ายวจิยั: ภูมคิุม้กนับ�าบดัโรคมะเรง็ (Cancer Immunotherapy) 
ของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย (สกว.) ผู้สนใจตดิต่อสอบถามได้ที่ 
คุณฉตัรชยั ภนู�า้ค้าง หรอื อ.ดร.มทุติา จลุกิง่ recruitmmbu@gmail.com 
โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๗๕๖, ๐-๒๔๑๙-๒๗๖๘ http://www.sirirajgrad.com

มลูนิธิรามาธบิดี ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี ขอเชญิร่วมให้ชวิีตใหม่แก่ผู้ป่วยท่ีขาดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้รบั
โอกาสการรกัษา โดยบรจิาคเงนิสมทบทนุ “โครงการพฒันาอาคารและจดัหา
เคร่ืองมือแพทย์เพือ่ผูป่้วยยากไร้” ชือ่บญัชมีลูนธิริามาธบิด ี(โครงการพฒันา
อาคารและจดัหาเครือ่งมอืแพทย์ฯ) ธนาคารไทยพาณชิย์ บญัชีออมทรพัย์ สาขา
รามาธบิด ีเลขที ่๐๒๖-๔-๒๖๖๗๑-๕ ธนาคารกรงุเทพ บญัชีออมทรพัย์ สาขา
รามาธบิด ี(อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์) เลขที ่๐๙๐-๗-๐๐๑๒๓-๔ มลูนธิริา
มาธบิดฯี ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถาม
ข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ www.ramafoundation.or.th

หน่วยพัฒนาธรุกจิ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จ�าหน่ายชดุ
ทดสอบฟอร์มาลนิในอาหาร ขนาด ๒๐ ครัง้/ขวด ราคา ๖๐๐ บาท สัง่ซือ้
โดยโอนช�าระเงนิ/แจ้งผ่านทาง www.facebook.com/FormalinTestKit ช�าระ
เงนิโดยโอนเงนิเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) 
สาขารามาธิบด ีขือ่บญัช:ี ชดุทดสอบทางด้านเคม ีคณะวทิย์ ม.มหดิล เลขที่
บัญชี ๐๒๖-๔๕๘๗๓๗-๓ หรอืซือ้ด้วยตนเองได้ที ่หน่วยพฒันาธรุกจิ ชัน้ ๖ 
ตึกเฉลิมพระเกยีรต ิ คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหดิล (พญาไท) สอบถาม โทร. 
๐-๒๒๐๑-๕๙๖๗-๘, ๐-๒๒๐๑-๕๘๔๐ อเีมล์ mahidoltestkit@gmail.com

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดรบัสมคัรอบรม
หลักสตูรประกาศนยีบตัรผูฝึ้กสอนส่วนบคุคล รุน่ที ่๑๒ (Personal Trainer) 
เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้บคุคลผูส้นใจ บคุลากรของส่วนราชการ ผูม้คีวามรูท้าง
ด้านวทิยาศาสตร์การกฬีา พลศกึษา สาขาทีเ่กีย่วข้องทางด้านสุขภาพ หรอืผูม้ี
ประสบการณ์ท�างานด้านสขุภาพ ได้เรยีนรูเ้พิม่พนูประสบการณ์   อบรมวนัที่ 
๗ พฤษภาคม – ๑๒ มถินุายน ๒๕๕๙ รบัสมคัรตัง้แต่บดันี ้– ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ผูส้นใจสามารถสมคัรและสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ได้ที ่ ศริริาช
ฟิตเนสเซน็เตอร์ หอกฬีาศริริาชสมัพนัธ์ ชัน้ ๑๑ โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๖๖๘-๙

มหาวิทยาลัยมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ี ขอเชญิร่วมบรจิาคเงนิสมทบ
ทนุโครงการก่อสร้างพระราชานสุาวรย์ี สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช
วกิรม พระบรมราชชนก บรจิาคด้วยตนเองที ่งานคลงัและพสัด ุชัน้ ๒ อาคาร
อ�านวยการ มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรุ ีหรอื โอนเงนิผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) สาขาศริริาช เลขทีบ่ญัช ี๐๑๖-๔-๑๒๕๔๑-๗        
ผูบ้ริจาคสามารถน�าใบเสรจ็ไปหกัจากรายได้รวม เพือ่ขอลดหย่อนภาษปีระจ�า
ปีได้ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิโทร. ๐๓๔-๕๘๕๐๕๘ ต่อ ๑๒๒๐ 
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๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
การแข่งขนักอล์ฟการกศุล รายได้สมทบทนุ จัดหา

ครุภณัฑ์ประจ�าหอพกันกัศกึษา และพฒันากิจการ

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตอ�านาจเจรญิ มหาวทิยาลยั

มหดิล ชงิถ้วยรางวลันายกสภามหาวทิยาลยั 

อธกิารบด ีผู้ว่าราชการจังหวดัอ�านาจเจรญิ 

ณ สนามกอล์ฟ นพค.๕๑ อ�านาจเจรญิ ม.มหดิล 
สอบถามเพิ่มเติมที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ�านาจเจริญ โทร. ๐๔๕-๕๒๓๓๑๑

๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้การ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ส�าหรับอาจารย์/อาจารย์
ที่ปรึกษา” ณ ห้อง ๓๐๙ อาคารมหิดลอดุลย
เดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓, ๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕-
๘๑ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕ 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
คอนเสิร์ต Berlin Philharmonic Winds 
ณ มหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ 

๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลยุค AEC 
กับความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒, 
๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘ 

๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างชาติ” รุ่นที่ ๙ ณ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล สอบถามราย
ละเอียดที่ ศูนย์บริการวิชาการและท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔, 
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘ ต่อ ๓๑๒๒ 

๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม Participatory Action 
Research: PAR” ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑ 

๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยี
สาธารณสุขส�าหรับงานวิจัยโรคติดเชื้อและ
โรคไร้เชื้อ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร
เทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๙-
๐๙๗๖-๑๐๗๘, ๐๘-๐๖๐๗-๘๘๓๑ 

๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “พยาบาลเวช
ปฏิบัติทันยุค: การรักษาโรคเบื้องต้นและการ
จัดการภาวะเร่งด่วน” 
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒, 
๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘ 

๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรม Effective Preclinical Teaching 
รุ่นที่ ๒ ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคาร
ศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ - 
The 17th Science Project Exhibition 
ณ ตกึกลม คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 
๐-๒๒๐๑-๕๐๐๐

๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการ The 2016 Fifth ICT 
International Student Project Conference 
(ICT-ISPC 2016) 
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙ 

๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฟื้นฟู
หัวใจ... ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเส้นเลือด
หัวใจตีบ” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล สอบถามรายละเอียด 
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๕๐๘-๙ ต่อ ๑๐๙, ๑๑๓ 

๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การประชุมวิชาการประจ�าปีโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘, 
๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒ 

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
คอนเสิร์ต Academy of Ancient Music 
ณ มหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ 

๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง Physical 
Therapy Management in Kinematic 
Linkage Imbalance ‘Primary Body Center 
stabilizers’ (ครัง้ท่ี ๒, ๓, ๔, ๕) 
ณ คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลยัมหดิล 
ศาลายา สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ 
รุ่นที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ณ ร่มอารามธรรมสถาน จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ชมรมพุทธ
ธรรมรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๙๖๓ 

๙ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การอบรมระยะสั้น The 10th Ramathibodi 
Annual Review in Pediatrics 2016 
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๘, ๐-๒๒๐๑-๑๘๑๔

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนดนตรีศึกษา
แบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural Music 
Education) นวัตกรรมสู่ความเป็นพลเมืองโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘ ต่อ ๓๕๐๑

ปฏิทินข่าว..

“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
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