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ม.มหิดล ร่วมกับ ภาคเอกชน
เปิดศูนย์นวัตกรรม Gii เพิม่
ศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทย
ให้ทดั เทียมระดับโลก
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Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับภาคเอกชน
บริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย นกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เทียบเท่าระดับโลก ด้วยการเปิดส่วนต่อ
ขยายศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (Gii) เป็นโรงงาน
ต้นแบบทีอ่ าคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ถือเป็นอีกหนึง่ โครงการทีม่ หาวิทยาลัยมีความภาคภูมใิ จ และ
สะท้อนถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลทีว่ า่ “ความส�ำเร็จทีแ่ ท้จริง
อยูท่ กี่ ารน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ”
มหิดลสาร ฉบับนี้มีบทความทางการวิจัยที่น่าสนใจ “คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย แถลงข่าว
พัฒนาการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วยกลุ่มออทิซึ่ม
พัฒนาการล่าช้า/สติปญ
ั ญาบกพร่อง และพิการซ�ำ้ ซ้อนแต่กำ� เนิด ด้วย
วิธโี ครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย” “อยู่
กับ “ผิวด�ำ” หรือ “ผิวขาว” อย่างมีความสุข” และสนุมไพรน่ารูก้ บั
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สุรณีย์ แสนยุติธรรม

มหิดลกาญจน์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ

A Workshop on Promoting Earth Science and Climate
Change Towards Sustainable Development

เมือ่ เร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุ รี เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม
นานาชาติ A Workshop on Promoting
Earth Science and Climate Change
Towards Sustainable Development ร่วม
กั บ คณะกรรมการประสานงานด้ า นธรณี
ศาสตร์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for
Geoscience Programmes in East and
Southeast Asia: CCOP) ณ ศูนย์พฒ
ั นาและ
ฝึกอบรม (วิมานดิน) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากประเทศสมาชิก CCOP ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย เวียดนาม ติมอร์-เลสเต รวมทัง้

นักวิชาการด้านธรณีศาสตร์ จากประเทศไทย
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์
อาจารย์ ส าขาธรณี ศ าสตร์ ส� ำ นั ก วิ ช าสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการและผูป้ ระสาน
งานการจัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
ส�ำหรับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร A workshop on Promoting Earth Science and
Climate Change Towards Sustainable
Development ครั้งนี้ได้เลือกสถานที่จัด
ประชุมที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเห็นความ

ส�ำคัญในการที่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบของการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน และเป็นพืน้ ทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในด้ า นธรณี ศ าสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มี
สาขาธรณีศาสตร์ ส�ำนักวิชาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็น
หน่ ว ยหลั ก ในการประสานงานในจั ง หวั ด
กาญจนบุรี การประชุมครัง้ นีย้ งั เป็นการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของกลุม่ งานวิจยั เกีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์โลกและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ ให้มกี ารบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลทางธรณีวทิ ยาและทรัพยากรธรณีเพือ่
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรณี การ
จัดการธรณีพบิ ตั ภิ ยั และสิง่ แวดล้อมซึง่ ล้วนแต่
มีประโยชน์ในการพัฒนางานส�ำรวจวิจยั และ
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ข องบุ ค ลากรด้ า น
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีซึ่งน�ำไปสู่การ
พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ และเป็นข้อมูลส�ำหรับการประชุม
ระดับนานาชาติทจี่ ะเกิดขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๕
– ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึง่ เป็นการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนส�ำหรับชุมชนท้องถิน่ ต่อไป MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เรื่องจากปก

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล ร่วมกับ ภาคเอกชน
เปิดศูนย์นวัตกรรม Gii เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
อาหารไทยให้ทัดเทียมระดับโลก

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุ ม อาคารสตางค์ มงคลสุ ข คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์
เลิศฤทธิ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิด
ส่วนต่อขยายศูนย์นวัตกรรม Global Innovation
Incubator (Gii) โรงงานต้นแบบ และพิธีลง
นามความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัย
มหิ ดล มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย น กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด
(มหาชน)
ศูนย์นวัตกรรม Gii ตั้งอยู่ที่อาคารสตางค์
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พญาไท สร้างขึน้ ด้วยงบประมาณกว่า
๒๐๐ ล้านบาท ส�ำหรับการค้นคว้าวิจยั พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหารที่ล�้ำ
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สมัยที่สุดในโลก โดยมีการขยายพื้นที่ในการ
ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เท่ า ตั ว เพื่ อ
รองรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มากขึ้น
ศูนย์นวัตกรรม Gii ประกอบไปด้วย ๖ ฐาน
ปฏิบัติการ (Platforms) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ฐานปฏิบัติการที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานของปลาทูน่า (Fundamental Studies
of TUNA) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสด
ของปลาทูนา่ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์อายุการ
เก็บปลาทูน่าแช่แข็ง การควบคุมคุณภาพ
วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดเก็บปลาทูน่าดิบแช่แข็ง เพื่อ
รักษาความสดและใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตต่อไป ตลอดจนศึกษา
เกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบุแหล่งอาศัย
ของปลาทูน่า เพื่อให้เข้าใจต่อปัจจัยที่ส�ำคัญ
ต่อคุณภาพของปลาทูน่า เป็นต้น
ฐานปฏิบัติการที่ ๒ การศึกษาปลาทูน่า
เพื่ อ ประโยชน์ ด ้ า นสุ ข ภาพ และอนามั ย
(Health & wellness) การศึกษาคุณลักษณะ
ทางชีวเคมี กรดอะมิโน และเปปไทด์ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อปลาทูน่า รวม
ถึงศึกษาการน�ำแคลเซียมจากเนื้อปลาทูน่า

ไปใช้ในร่างกาย โดยที่มีการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบความแตกต่างของเนื้อปลาทูน่า และ
เนื้ อ สั ต ว์ ช นิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากปลาทูน่าได้ดี
ยิ่งขึ้น
ฐานปฏิบัติการที่ ๓ การศึกษาเทคโนโลยี
การแปรรูปใหม่ส�ำหรับการผลิตปลาทูน่า
(New Processing Technology) การหา
เทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตและแปรรูป
ปลาทูน่าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่มีคุณภาพสูงสุด
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยลดการใช้พลังงาน
ลดการใช้น�้ำ และลดมลภาวะ รวมทั้งการ
พั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ประโยชน์ เชิ ง
โภชนาการแก่ผู้บริโภค
ฐานปฏิบัติการที่ ๔ การศึกษาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลพลอยได้จากการผลิต ผลิตภัณฑ์
ทูน่า (Co-products science and technology) การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติเชิง
สุขภาพของส่วนประกอบจากวัสดุเศษเหลือ
จากปลาทูน่าเช่น เศษเนื้อ น�้ำนึ่งปลาทูน่า
เลือด ก้าง และหนังปลาทูน่าเพื่อน�ำมาต่อ
ยอดหรือมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น
การพัฒนากระบวนการเพือ่ ให้ได้สารสกัดเจล

Service Excellence
ศรัณย์ จุลวงษ์

ม.มหิดล รับรางวัลเพชรนครา
ประเภท “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๕๘
เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แพทย์หญิง
อัมพร กรอบทอง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์
การแพทย์ ก าญจนาภิ เ ษก เป็ น ผู ้ แ ทน
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “เพชรนครา”
จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุ ห รี่ ประเภท “โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ดีเด่น ประจ�ำปี
๒๕๕๘ โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบ
รางวัล ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร
อาคารเฉลิมพระบารมี 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�ำเนินกิจกรรมโรง
พยาบาลปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ รวมทัง้ ให้การรักษาผูท้ ตี่ อ้ งการเลิกบุหรี่ ให้คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรีพ่ จิ ารณาแล้วมีความเห็นว่า
มาอย่างต่อเนือ่ ง จนมีผลงานดีเด่นในด้านการ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์สมควรได้รบั การยกย่องให้เป็นตัวอย่างจึงได้
บ�ำบัด และควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นผล มอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นเกียรติแก่ทางมหาวิทยาลัย MU

โปรตี น แคลเซี ย ม และเปปไทด์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสุขภาพจากกระบวนการผลิต
และแปรรูปปลาทูน่าเป็นต้น
ฐานปฏิบัติการที่ ๕ การศึกษาคุณสมบัติ
ทางด้านประสาทสัมผัสและความต้องการ
ของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (Sensory properties of tuna products and
consumers research) การศึ ก ษาเพื่ อ
ท�ำความเข้าใจความต้องการทีแ่ ตกต่างกันใน
การรั บ ประทานปลาทู น ่ า ของผู ้ บ ริ โ ภค
ท�ำความเข้าใจกับคุณลักษณะทางกลิ่น รส

และผิ ว สั ม ผั ส ของปลาทู น ่ า เพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคในตลาด
ต่างๆ ทั่วโลกเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ฐานปฏิบตั กิ ารที่ ๖ การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าตามความต้องการของ
ตลาด (Perfect TUNA product research
and development) การพัฒนาเพื่อเสริม
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประโยชน์เชิงสุขภาพ
และคุณภาพของปลาทูนา่ จากการศึกษาของ
ฐานปฏิบัติการทั้ง ๕ อย่างมีนัยส�ำคัญ เพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ ริโภคทัว่ โลก

นอกจากนี้ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ และ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรยี งั ได้รว่ มกับ
บริษทั ไทยยูเนีย่ นกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ซึง่ นักศึกษาที่
ได้รบั ทุนสนับสนุนผลงานวิจยั จากโครงการ จะ
มีโอกาสได้รว่ มงานกับบริษทั ผูส้ นับสนุนต่อไป
ในอนาคต เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยให้ทดั เทียมกับคูแ่ ข่งในระดับโลก อันจะ
น�ำมาซึง่ ความภูมใิ จต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและ
สร้างประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติตอ่ ไปอีกด้วย MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สริ ฉิ ตั ร

อาจารย์ตวั อย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๘

“ครูดที สี่ งั คมต้องการ”

ครู หรืออาจารย์ คือผูส้ งั่ สอนและถ่ายทอด
วิชาความรูใ้ ห้แก่ศษิ ย์ อีกทัง้ ยังเป็นผูม้ บี ทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง
เนื่องจากเป็นผู้พัฒนาเยาวชนของชาติให้มี
ความรูแ้ ละจริยธรรม เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ค่า
สร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ ในปี ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศให้ ศาสตราจารย์
ทันตแพทย์ณฐั เมศร์ วงศ์สริ ฉิ ตั ร ได้รบั รางวัล
อาจารย์ ตั ว อย่ า งของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ในงานวันพระราชทานนาม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ๒ มี น าคม ๒๕๕๙
ที่ผ่านมา
ศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์ ณั ฐ เมศร์
วงศ์สริ ฉิ ตั ร ปัจจุบนั เป็นศาสตราจารย์อาวุโส
สาขาวิ ช าศั ล ยศาสตร์ ช ่ อ งปาก ภาควิ ช า
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำหน้าทีอ่ าจารย์
สอนลูกศิษย์และท�ำการวิจยั ตลอดระยะเวลา
๓๕ ปีทผี่ า่ นมา และด้วยความเป็นครูในวิชาชีพ
เป็นสิง่ ท้าทายทีต่ อ้ งการให้นกั ศึกษาจบออกไป
เป็นทันตแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพท�ำงานให้สงั คม มี
ความรับผิดชอบสูงและให้การรักษาแก่ผปู้ ว่ ยได้
อย่างดี เพื่อท�ำให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการวิทยา
สารทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็น
วารสารวิชาการทีเ่ ป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่
ความรูแ้ ละผลงานวิชาการซึง่ ได้รบั ความสนใจ
จากอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา
ของมหาวิทยาลัยมหิดลและจากมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ ในการส่งบทความทางวิชาการเพือ่ ตีพมิ พ์
ด้วยเป็นวารสารที่ก�ำหนดตีพิมพ์รวดเร็วตรง
เวลา
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณฐั เมศร์ วงศ์สริ ิ
ฉัตร กล่าวว่า ผมรูส้ กึ ยินดีและภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ�
หน้าทีอ่ าจารย์ ซึง่ นอกจากจะได้ถา่ ยทอดองค์
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ความรูแ้ ล้วยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ควบคูไ่ ปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการรักษา
คนไข้ ผมย�ำ้ กับลูกศิษย์เสมอว่า ขอให้คดิ ว่าผู้
ทีม่ าใช้บริการหรือคนไข้เป็นดัง่ ญาติพนี่ อ้ ง อย่า
มองคนไข้เป็นหุน่ ยนต์หรือสัตว์ทดลอง “เงิน
ทองไม่ใช่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญ ถ้าคิดแต่เรือ่ งเงินทองเรา
เองก็จะไม่มคี วามสุข” ส�ำหรับเพือ่ นร่วมงานก็
เช่นกันเราต้องรูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ และเอาใจใส่ซงึ่ กัน
และกัน ผมเองโชคดีได้ร่วมงานและเรียนรู้
เทคนิควิธีการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
วิชาชีพทันตแพทย์จากอาจารย์ผใู้ หญ่หลายๆ
ท่าน ท�ำให้สามารถประยุกต์ใช้กบั Young Staff,
Meddle Staff & Senior Staff แต่ละช่วงวัย
ได้เป็นอย่างดี ผมมีงานสอนทางคลินกิ ทีเ่ ป็น
รายวิชาทีย่ ากและน่าง่วง ต้องปรับวิธกี ารสอน
ให้ดเี ปิดใจยอมรับสิง่ ใหม่ๆ ให้ได้ ไม่ใช่ ๓๐ ปี
ก่อน เคยสอนอย่างไร ปัจจุบนั ก็สอนอย่างนัน้
เทคโนโลยีไปไกลแล้วต้องยอมรับและพลิก
แพลงให้ได้ นอกจากนี้ เพือ่ ให้ลดความน่าเบือ่
ของรายวิชาก็จะใช้วธิ ตี กลงกับนักศึกษาตัง้ ข้อ
ก�ำหนดให้นกั ศึกษาได้รว่ มกันท�ำกิจกรรมท้าย
คาบในลักษณะกลุม่ ท�ำให้เกิดความสนใจและ
ตัง้ ใจมากขึน้ ส�ำหรับนักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ ง
การปฏิบตั กิ ารผ่าตัด ผมก็จะให้ฝกึ เยอะๆ จน
เก่งและก้าวหน้ามากขึน้
ผมโตและทีท่ ำ� งานทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ ๒
ผมมี ค วามสุ ข และไม่ เ คยเครี ย ดกั บ การ
ท�ำงาน เพราะคิดเสมอว่างานคือชีวติ ของ
ผม แม้ใครจะมองว่าเงินเดือนข้าราชการนัน้
จะน้อยนิด แต่ส�ำหรับผมมหาวิทยาลัยมี
สวัสดิการให้พอสมควร ผมไม่ทะเยอทะยาน
และด� ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยการยึ ด แนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ พ ระบาทสมด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานเพือ่ ให้เราใช้
ชีวติ อย่างพอเพียง และอย่ากังวลงานทีจ่ ะท�ำ

อาจไม่ดหี รือต�ำ่ ต้อยในสายตาผูอ้ นื่ ผลงานที่
ได้จะดีเอง ดังนัน้ คติในการท�ำงาน “หลงใหล
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และต้องท�ำ” งานทีไ่ ด้กจ็ ะดีทสี่ ดุ
อย่ารอคอยเพราะเวลาไม่เคยคอยใคร คนเรา
เมือ่ มีความ “หลงใหล” ในสิง่ ใดเราจะใส่ใจ และ
จะเกิดเป็นความ “มุง่ มัน่ ” และ “ตัง้ ใจ” เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ เราและต่อสังคม มีพลังในการ
ท�ำงานต่อไป และสิง่ ส�ำคัญคือต้อง “ลงมือท�ำ”
ทุกอย่างจะเดินต่อไป ด้วยคติทผี่ มยึดในการ
ท�ำงาน จึงตัง้ เป้าส�ำหรับงานวิจยั หรือแต่งต�ำรา
ให้ได้อย่างน้อย ปีละ ๑ เรือ่ ง ทุกวันนีผ้ มจึงมีงาน
วิจยั /ต�ำราทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์มากกว่า ๕๐ เรือ่ ง
ซึง่ เป็นงานทางด้าน Clinical Research เพราะ
เป็นงานวิจยั ทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้จริง
ศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์ ณั ฐ เมศร์
วงศ์สริ ฉิ ตั ร กล่าวว่า ผมอยากเห็นก้าวต่อไป
ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางทางการ
ศึกษาด้านทันตแพทย์และสามารถจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาเอก Double
Degree ผมมองว่าทันตแพทย์มหิดลนัน้ ไม่ใช่
แค่อนั ดับ ๑ ของประเทศแต่เป็นอันดับ ๑ ของ
โลก ดังนัน้ การบริการทางทันตกรรมมีสถิตทิ ี่
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ผมมองว่าเครื่องมือทางการ
แพทย์ เช่น เก้าอีท้ ำ� ฟันเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างมาก
หากเสียก็ตอ้ งซ่อมในราคาหลักพัน จึงอยากที่
จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีโรงเรียนช่างซ่อม
เก้าอี้ท�ำฟัน จัดการเรียนการสอนในแบบ
ประกาศนียบัตรหรือระดับสูงกว่านัน้ เพือ่ ให้
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษานัน้ ได้ประกอบอาชีพเฉพาะ
ทาง เป็นช่างที่ต่างจากช่างซ่อมเครื่องมือ
แพทย์ทวั่ ไป เพราะการท�ำงานของเก้าอีท้ ำ� ฟัน
นัน้ เป็นการท�ำงานร่วมกัน ๓ ระบบ คือ น�ำ้
ไฟฟ้า และลม ซึง่ ๓ สิง่ นีต้ อ้ งมีความสมดุลและ
เชือ่ มโยงกัน ถ้ามีการเปิดโรงเรียนได้จะมีความ
โดดเด่นเป็นอย่างมาก MU

Teaching & Learning Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล

นศ. ICT ม.มหิดลคว้า ๓ รางวัล

จากเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

(Thailand IT Contest Festival 2016)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า ๓
รางวัลจากเวทีมหกรรมประกวดเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่ ง ประเทศไทยครั้ ง ที่ ๑๕
(Thailand IT Contest Festival 2016) โดย
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในส่วนของการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๘ (The Eighteen National Software Contest: NSC 2016) ใน
ระดับนิสิตนักศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิศร
อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ โครงการทีไ่ ด้
รับรางวัล ได้แก่
• โครงการ “เกมส่องแสงต้นกล้า” สมาชิก
ทีมได้แก่ นายชนม์ธวัช แก้วสุวรรณ นางสาว
รติมา จันเทร์มะ และนางสาวพาขวัญ แก้ว
ดวงใจ ได้คว้ารางวัลที่ ๓ ในหมวดโปรแกรม
เพือ่ ความบันเทิง ระดับนิสติ นักศึกษา เป็น
เงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
เกียรติยศ โดยมี ดร.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ
อยุธยา (อาจารย์ประจ�ำคณะฯ) เป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษา
• โครงการ “เรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส”
สมาชิกทีมได้แก่ นางสาววรอนงค์ ชาญใช้
จักร นางสาวณิชกุล พิพธิ เวช และนางสาว
พิ ม พกาญจน์ ชื่ น ชู จิ ต ต์ ได้ ค ว้ า รางวั ล
ชมเชย ในหมวดโปรแกรมเพือ่ ความบันเทิง
ระดับนิสิตนักศึกษา เป็นเงินรางวัลมูลค่า
๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา (อาจารย์ประจ�ำคณะฯ) เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
• โครงการ “เครือ่ งมือสือ่ สารส�ำหรับผูท้ มี่ ี
ภาวะบกพร่องทางการสือ่ ความหมาย” สมาชิก
ทีม ได้แก่ นางสาวปาลิตา ทองสมบูรณ์ นางสาว
นภสร ศศิโภคา และนายปริญญา ศรีสวัสดิเ์ กตุ
ได้คว้ารางวัลชมเชย ในหมวดโปรแกรมเพือ่
ช่วยคนพิการและผูส้ งู อายุ ระดับนิสติ นักศึกษา
เป็นเงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมี ผศ.ดร.
สุดสงวน งามสุรยิ โรจน์ (อาจารย์ประจ�ำคณะฯ)
เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
การพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรม

หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นนั้ ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่
การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนั้น จ�ำต้องอาศัย
บุคลากรจ�ำนวนมากเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
แข่งขันให้กบั ประเทศ ซึง่ “มหกรรมประกวด
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็น
งานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากฝีมือและมัน
สมองของเยาวชนไทยทั่ ว ประเทศที่ ศู น ย์
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (NECTEC) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร
ประกอบด้วย มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั อินเทล
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดและ
บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้ดำ� เนิน
การอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่ง
เสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของเยาวชนไทยด้ า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ให้
สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทนี่ ำ� ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและ
สังคม ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
และเป็นการสัง่ สม บ่มเพาะ ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ อันจะเป็นรากฐานที่
ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิด “From
STEM to Startup: สรรค์สร้างทรัพยากร
มนุษย์ บ่มเพาะธุรกิจ Startup ไทย” โดย
ภายในงานดังกล่าว มีการประกวดแข่งขันสุด
ยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT ของเยาวชนไทย
จากทัว่ ประเทศ ๔ กิจกรรม คือ
๑. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๘ (The Eighteenth
National Software Contest: NSC 2016)
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ ๑๘ (The Eighteenth Young
Scientist Competition: YSC 2016)
สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยใน
งาน Intel International Science and
Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
๓. การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รนุ่ เยาว์
ครั้ ง ที่ ๑๕ (The Fifteenth Youth’s
Electronics Circuit Contest: YECC 2016)
๔. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้
รับการสนับสนุนมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อมูลจาก NECTEC และสามารถดูราย
ละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://www.nectec.
or.th/nsc/ MU
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Research Excellence
งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แถลงข่าวพัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยสาเหตุทางพันธุกรรม
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ ออทิซมึ พัฒนาการล่าช้า/สติปญ
ั ญาบกพร่องและพิการซ�ำ้ ซ้อนแต่กำ� เนิด
ด้วยวิธโี ครโมโซมอะเรย์ ความละเอียดสูง (Chromosomal Microarray: CMA)

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “โรง
พยาบาลรามาธิ บ ดี พั ฒ นาการตรวจ
วินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผู้ป่วยกลุ่ม
ออทิ ซึ ม พั ฒ นาการล่ า ช้ า /สติ ป ั ญ ญา
บกพร่อง และพิการซ�้ำซ้อนแต่ก�ำเนิด ด้วย
วิ ธี โ ครโมโซมอะเรย์ ความละเอี ย ดสู ง
(Chromosomal Microarray: CMA) เป็น
แห่งแรกในประเทศไทย” ณ ห้อง ๖๑๐
อาคารเรี ย นและปฏิ บั ติ ก ารรวมด้ า นการ
แพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.พญ.จริ ย า จุ ฑ าภิ สิ ท ธิ์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมใน
เด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กล่ า วว่ า ปั ญ หา
พัฒนาการล่าช้าในเด็กเป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่
ส่งผลกระทบต่อทัง้ ตัวเด็กเอง ครอบครัว และ
ส่งผลในระดับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวติ ประชากรในระยะยาว ด้วย
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน เรา
สามารถวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้
รวดเร็วมากขึ้น ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อย ส่งผล
ให้เด็กกลุม่ ทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้าได้รบั การช่วย
เหลือและฝึกทักษะพัฒนาการตั้งแต่เนิ่นๆ
ท�ำให้เกิดผลดีต่อเด็กและครอบครัวในระยะ
ยาว ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กที่พบส่วน
หนึ่งเป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิซึม เด็กที่มี
ระดับสติปัญญาบกพร่อง และเด็กที่มีความ
พิการซ�้ำซ้อนแต่ก�ำเนิด
กลุ่มอาการออทิซึมเป็นกลุ่มอาการที่เกิด
จากความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบ
ประสาทที่พบได้ค่อนข้างบ่อย เด็กกลุ่มนี้จะ
มีความบกพร่องคือ มีพัฒนาการทางภาษาที่
ล่าช้าร่วมกับความบกพร่องในการเข้าสังคม
เด็กมักจะ ไม่คอ่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบข้าง
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กคนอืน่ ชอบเล่นคน
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เดียว ไม่คอ่ ยสบตา ไม่หนั หาเสียงเรียกชือ่ ไม่
ชี้บอกความต้องการ ร่วมกับมีความผิดปกติ
ทางพฤติกรรม ได้แก่ มีพฤติกรรมซ�้ำๆ มี
ความสนใจที่ยึดติดเฉพาะกับเรื่องบางเรื่อง
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความชุก
ของการเกิดกลุ่มอาการออทิซึมมีแนวโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ การศึ ก ษาล่ า สุ ด ในต่ า ง
ประเทศ พบความชุกของกลุม่ อาการออทิซมึ
ในเด็กถึงประมาณ ๑ รายต่อเด็ก ๖๘ ราย
ข้อมูลในประเทศ ไทยก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ยงั
ไม่ มี ตั ว เลขที่ บ ่ ง บอกถึ ง ความชุ ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย่างชัดเจน แต่เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยกลุ่ม
อาการออทิซึมมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมี
ความจ� ำ เป็ น อย่ า งมากในการวิ นิ จ ฉั ย หา
สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคเพื่ อ ช่ ว ยในการ
วางแผนการรักษาและป้องกันการเกิดซ�้ำใน
บุตรคนต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่
สามารถสรุปสาเหตุทแี่ น่ชดั ของการเกิดกลุม่
อาการออทิซึมได้ ทั้งนี้ ปัจจัยทางพันธุกรรม
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ างการแพทย์ให้ความสนใจ
และพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อค้นหา
ความบกพร่อง
ในอดีตทีผ่ า่ นมาเราจะท�ำการตรวจวินจิ ฉัย
โครโมโซมหรือสารพันธุกรรมที่ผิดปกติด้วย
ตาผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึง่ มีความละเอียดต�ำ่
ท�ำให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติใน
เด็กกลุ่มอาการออทิซึม เด็กพัฒนาการล่าช้า
และ/หรือ สติปญ
ั ญาบกพร่องส่วนใหญ่ได้ จน
กระทัง่ ในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาวิธกี ารตรวจ
ที่ละเอียดและก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งยัง เป็นที่

รู้จักกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศคือ
การตรวจด้วยวิธโี ครโมโซมอะเรย์ (Chromosomal Microarray: CMA)
ประโยชน์ของการตรวจโครโมโซมอะเรย์
มีดังนี้
๑) ช่วยในการวินจิ ฉัยสาเหตุทางพันธุกรรม
ของโรค
๒) ช่วยในการวางแผนการรักษา บอกการ
พยากรณ์ โรคในระยะยาวเกี่ ย วกั บ ความ
รุนแรงของโรค และในบางกรณีอาจมีการ
รักษาที่จ�ำเพาะที่ได้ผลดีอีกด้วย
๓) ช่วยในการวางแผนครอบครัวเพือ่ มีบตุ ร
ใหม่ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคซ�ำ้ ในครอบครัว
ศ.พญ.ดวงฤดี วั ฒ นศิ ริ ชั ย กุ ล แพทย์
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นระบบพั น ธุ ก รรมในเด็ ก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สาเหตุทาง
พันธุกรรมของกลุม่ อาการออทิซมึ พัฒนาการ
ล่าช้า/สติปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้ำซ้อน
แต่กำ� เนิด เกิดขึน้ ได้จากทัง้ ความผิดปกติของ
โครโมโซมและยีน ซึ่งวิธีที่ใช้ในการตรวจหา
สาเหตุของโรคในอดีต เช่น การตรวจร่างกาย
การตรวจโครโมโซม ตรวจการกลายพันธุข์ อง
ยีน สามารถช่วยวินิจฉัยสาเหตุของโรคในผู้
ป่วยส่วนหนึ่งได้ก็จริง แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดบาง
ประการ จนกระทั่งในปี ๒๕๕๓ วิทยาลัยเวช
พั น ธุ ศ าสตร์ แ ห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(American College of Medical Genetics;
ACMG) ได้ออกแนวทางปฏิบัติแนะน�ำให้ใช้
โครโมโซมอะเรย์เป็นการตรวจแรกในผู้ป่วย
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กลุ่มอาการออทิสซึม พัฒนาการล่าช้า/สติ
ปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้ำซ้อนแต่ก�ำเนิด
เนือ่ งจากสามารถตรวจพบความผิดปกติทาง
พันธุกรรมในผู้ป่วยเหล่านี้ ได้ถึงร้อยละ ๑๕
– ๒๐ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๓ ที่ได้จากการ
ตรวจโครโมโซมแบบดั้งเดิม ซึ่งโครโมโซม
อะเรย์สามารถช่วย วินิจฉัยกลุ่มอาการที่เกิด
จากการหลุดหายหรือเพิ่มขึ้นขนาดเล็กตาม
ต�ำแหน่งต่างๆ ของโครโมโซมได้มากถึง ๗๐
กลุ่มอาการ
อีกทั้งการส่งตรวจโครโมโซมอะเรย์ความ
ละเอียดสูงไปต่างประเทศก็มีราคาสูงกว่า
๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงพัฒนาการตรวจวิธี
นี้ขึ้นในประเทศไทย เพื่อช่วยให้คนไทยมี
โอกาสเข้าถึงการตรวจได้ง่ายขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทาง
พั น ธุ ก รรมทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การตรวจ
โครโมโซมอะเรย์ เพือ่ ให้ผปู้ กครองของผูป้ ว่ ย
สามารถเข้าใจถึงผลการตรวจ ข้อจ�ำกัดของ
การตรวจ และผลกระทบอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดจาก
ผลการตรวจ นับว่าเป็นส่วนที่มีความส�ำคัญ
มาก เนื่องจากการตรวจนี้เป็นการตรวจหา
สาเหตุทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขาด
การเกินของปริมาณของสารพันธุกรรม DNA
ทั้งหมดของผู้ป่วยที่มีความละเอียดสูง อาจ
ท� ำ ให้ ส ามารถตรวจพบลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมที่ก่อโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาการ
ปัจจุบันของผู้ป่วย หรือตรวจพบลักษณะ
พันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุของ
โรคหรือไม่ด้วยองค์ความรู้ที่มีในปัจจุบันได้
ข้อมูลการตรวจเบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากโครงการ
วิจยั น�ำร่อง (ผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์) สรุปได้ดงั นี้
๑. ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสซึม ๑๑๒ ราย
พบลักษณะพันธุกรรมทีผ่ ดิ ปกติในผูป้ ว่ ยร้อย
ละ ๑๓ (และอีกร้อยละ ๑๐ พบลักษณะ
พันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นสาเหตุหรือ
ไม่; Variant of Unknown Significance,
VUS)
๒. ผู้ป่วยกลุ่มพัฒนาการล่าช้า สติปัญญา
บกพร่อง และพิการแต่ก�ำเนิด ๒๒ ราย พบ
ลักษณะพันธุกรรมทีผ่ ดิ ปกติ ในผูป้ ว่ ย ๗ ราย
โดยอุบัติการณ์ของความผิดปกติที่ตรวจ
พบ มีความใกล้เคียงกับผลการศึกษาในต่าง
ประเทศมาก ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงสนับสนุน

การตรวจโครโมโซมอะเรย์ในประเทศไทย
อ.ดร.พญ.ณฐิ นี จิ น าวั ฒ น์ แพทย์
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นโครโมโซมอะเรย์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครโมโซมอะเรย์
ที่ ท างคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกน�ำมาใช้
ศึกษาเป็นชนิด “สนิปอะเรย์” (SNP array)
ซึ่ ง มี ค วามละเอี ย ดสู ง สามารถตรวจหา
ลักษณะพันธุกรรม คือการหลุดหายหรือเกิน
ขึ้ น มาของต� ำ แหน่ ง ต่ า งๆ บนโครโมโซม
ทั้งหมดของผู้ป่วยซึ่งมีขนาดเล็กได้ วิธีการ
ตรวจนี้ มี ค วามละเอี ย ดกว่ า การตรวจ
โครโมโซมแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช้ ต าดู ผ ่ า น
กล้องจุลทรรศน์มากกว่า ๑,๐๐๐ เท่า โดย
กระบวนการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีโครโมโซม
อะเรย์ความละเอียดสูง ประกอบไปด้วยขั้น
ตอนทางห้องปฏิบัติการ และขั้นตอนการ
วิเคราะห์ผลโดยใช้ความรู้ทางชีวสารสนเทศ
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมที่ ต รวจพบจาก
โครโมโซมอะเรย์ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ชนิด
ดังนี้
๑) ผลปกติ (Benign) คือ ไม่พบลักษณะ
ทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งอาจเป็นไป
ได้ว่าเกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมอื่นๆ ที่
โครโมโซมอะเรย์ไม่ได้ครอบคลุม เช่น การ
กลายพันธุ์ของยีน หรือสาเหตุอาจไม่ได้เกิด
จากพันธุกรรม
๒) ผลผิดปกติ (Pathogenic) คือ พบ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่ง
ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยโรค
๓) พบลักษณะพันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้
แน่นอนว่าเป็นสาเหตุหรือไม่ (VUS)
ซึ่งในการแปลผลจะต้องอาศัยฐานข้อมูล
พั น ธุ ก รรมขนาดใหญ่ ที่ ร วบรวมลั ก ษณะ
พั น ธุ ก รรมของคนปกติ จ� ำ นวนมากกว่ า
๑๐,๐๐๐ คน ร่วมกับฐานข้อมูลพันธุกรรม
ขนาดใหญ่ทมี่ ขี อ้ มูลทางพันธุกรรมของผูป้ ว่ ย
กลุ่มอาการออทิซึม พัฒนาการล่าช้า/สติ

ปัญญาบกพร่อง และพิการซ�้ำซ้อนแต่ก�ำเนิด
จ�ำนวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อน�ำมา
เปรียบเทียบกับลักษณะพันธุกรรมที่พบใน
ผู้ป่วย แต่เนื่องจากฐานข้อมูลทางพันธุกรรม
เหล่านี้ เกือบทัง้ หมดจะมีขอ้ มูลของผูป้ ว่ ยผิว
ขาวเป็นหลัก จึงอาจจะไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบ
ที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับคนไทย ทางเราจึงได้
พัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ที่เป็น
ข้อมูลเฉพาะของคนไทยขึน้ มา ด้วยความร่วม
มือของนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยา
ศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การวิ จั ย แบบ
บูรณาการ (ICBS) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
ช่วยในการแปลผลให้มีความถูกต้องแม่นย�ำ
สูงสุด นอกจากนี้ เรายังเน้นการตรวจหา
ลักษณะพันธุกรรมในพ่อแม่เพิ่มเติม ในกรณี
ที่ตรวจพบลักษณะพันธุกรรมที่ยังสรุปไม่ได้
แน่นอนว่าเป็นสาเหตุหรือไม่ (VUS) ในผูป้ ว่ ย
เพื่ อ ช่ ว ยในการแปลผลและวิ เ คราะห์
แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพือ่ ให้
สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางพั น ธุ ก รรมเพื่ อ
ป้องกันการเกิดผู้ป่วยใหม่ในครอบครัวได้
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
ในขณะนี้ วิธีการตรวจโครโมโซมอะเรย์
ความละเอียดสูง (Chromosomal Microarray: CMA) ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร โดยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ภาย
ใต้การด�ำเนินการของกลุ่มสาขาเวชศาสตร์
ปริวรรต และหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคานี้ได้รวม
การตรวจโครโมโซมอะเรย์ในพ่อแม่ผปู้ ว่ ยเพิม่
เติมในกรณีทจี่ ำ� เป็นไว้แล้ว ซึง่ จะได้รบั ผลการ
ตรวจภายในเวลา ๘ สัปดาห์ โดยบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ที่สนใจ สามารถติดตาม
รายละเอียดการตรวจได้ทาง www.icbs.
mahidol.ac.th/cma_rama และ www.
geneticrama.com หรือ Email มาที่
cmahighres.rama@gmail.com MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของเกษตร
วิวัฒน์ชัย อกอุ่น

เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์
หรรษา แต้ศริ ิ รองอธิการบดีฝา่ ยโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ และ นาย
ประสิทธิ์ ศรีสอ่ ง ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการปศุสตั ว์ที่ ๓ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเกษตร
ทัง้ ด้านวิชาการ งานวิจยั การเรียนการสอน
ตลอดจนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ระหว่าง
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอ� ำ นาจเจริ ญ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการปศุสตั ว์ที่ ๓ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
โดยก�ำหนดข้อตกลงให้มคี วามร่วมมือในการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพแก่ บุ ค ลากร
ศึกษาและพัฒนางานวิจยั ร่วมกัน โดยมุง่ เน้น
การน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรและเกษตรกร และการจัดการเรียน

การสอนด้ า นการเกษตรแก่นักศึ กษาของ
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอ� ำ นาจเจริ ญ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วจิ ยั
และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว์ ที่ ๓ จั ง หวั ด
อ�ำนาจเจริญ และคณาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้”
แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑

เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ คณบดี
คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการ “แลก
เปลีย่ นเรียนรู”้ แม่อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ครัง้ ที่
๑ ณ ห้องประชุม อาคารสิง่ แวดล้อมพัฒนดล
คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์

โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอ� ำ นาจเจริ ญ
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ
ห้ อ งประชุ ม ๕๐ ที่ นั่ ง อาคารเรี ย นรวม
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอ� ำ นาจเจริ ญ
มหาวิทยาลัยมหิดล MU

สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำหรับโครงการนีจ้ ดั ขึน้
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เพือ่
ให้แม่อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทุกท่านทีไ่ ด้รบั รางวัล
จากงาน “มหิดล – วันแม่” ของมหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ ในปีทผี่ า่ นๆ มาได้นำ� เสนอบทบาท
และหน้าที่ในการเป็นผู้น�ำด้านสิ่งแวดล้อมที่
ตนก�ำลังท�ำอยู่ โดยเฉพาะการท�ำงานมุ่งเป้า

การขยายขอบเขตงานและเครือข่าย รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานพร้อมวิธกี าร
แก้ ป ั ญ หา นอกจากนี้ ยั ง ให้ แ ม่ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมทุกท่านปรึกษาร่วมกันที่จะใช้
แนวทางความร่วมมือ เพือ่ ให้กลายเป็นเครือ
ข่ายความรูแ้ ละความร่วมมือระดับภูมภิ าคและ
ประเทศ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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MOU

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนักศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งด้ ว ยพลั ง นั ก ศึ ก ษา ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
“โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
พลังนักศึกษา” จัดขึ้นโดย มูลนิธิรากแก้ว เพื่อส่งเสริมการขับ
เคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การศึกษา สร้างเยาวชนรุน่ ใหม่เพือ่ ขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
ท�ำงานอย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เป็นโครงการ
ต้นแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการท�ำกิจกรรม
นิสิตนักศึกษารูปแบบใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส�ำหรับ

สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

บันทึกข้อตกลงฉบับนีม้ กี ำ� หนดการท�ำงานร่วมกันเป็นเวลา ๓ ปี โดยก�ำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ ร่วมด�ำเนินการและหารือกัน
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการด�ำเนินโครงการส�ำหรับเป็น
แนวทางการพัฒนางานต่อไป MU

สโมสรนักศึกษามหิดลนครสวรรค์
ออกค่ายพัฒนาสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ ๑
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

เมื่อเร็วๆ นี้ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ได้ออกค่ายพัฒนาสุขภาวะชุมชน ครัง้ ที่ ๑ โดยเดินทางไปท�ำกิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาวะชุมชน ศกร.ตชด. บ้านตีนดอย ต.แม่หละ
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก น�ำสิง่ ของและเงินบริจาค ทีไ่ ด้รบั บริจาคจากหน่วย
งานต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ มายังสโมสรนักศึกษา โดยสโมสรฯ ได้
ด�ำเนินกิจกรรม อาทิ เดินเท้าเข้าชุมชน ๒ เส้นทาง เพือ่ ให้ความรูท้ าง
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ด้านสุขภาพ (หมูบ่ า้ นกะเหรีย่ ง) เปิดตรวจสุขภาพชุมชน ปรับปรุงห้อง
พยาบาล ท�ำกิจกรรมทางด้านสุขภาพกับนักเรียน สร้างนัง่ ร้านทางการ
เกษตร ทัง้ นี้ สโมสรนักศึกษามหิดลนครสวรรค์ ขอขอบคุณผูส้ นับสนุน
ทุกท่านทีเ่ ป็นส่วนช่วยให้งานค่ายครัง้ นีผ้ า่ นไปได้ดว้ ยดี และทีส่ ำ� คัญ
ขอขอบคุณ คณะครู ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย ทีใ่ ห้การต้อนรับ และดูแล
อย่างอบอุน่ ขอบคุณน้องๆ นักเรียนทีใ่ ห้ความช่วยเหลือพีๆ่ ในการท�ำ
งานทุกๆ ด้าน MU

อยากตะโกน

ให้โลกรูว้ า่ ข้าชือ่

เมื่ อ ครั้ ง เรายั ง เด็ ก ยามที่ เ ล่ น ซนกั บ
พลพรรคเพื่อนฝูงแล้วเป็นแผล โดยเฉพาะ
บาดแผลที่เกิดจากเหล็กที่เป็นสนิม แน่นอน
ว่ า สิ่ ง ที่ เราเคยได้ รั บ การปลู ก ฝั ง มาจาก
โรงเรียนและครอบครัวคือ “ระวังเป็นโรค
บาดทะยักนะ” แต่ใครเล่าจะรู้ว่าโรคนี้ไม่ได้
เกิดจากการทิ่มแทงของเหล็กที่เปื้อนด้วย
สนิมเท่านั้น วันนี้ผมขออนุญาตมาแบ่งปัน
เรื่องบาดทะยักโดยใช้เจ้าหอมฟุ้งเป็นตัวช่วย
เล่าเรื่องนะครับ
เจ้าหอมฟุง้ เป็นสุนขั จรจัดซึง่ อาศัยอาหาร
จากผูใ้ จบุญในการด�ำรงชีวติ และตามประสา
ของสุนัขจรจัดมันก็มักจะมีโอกาสต่อสู้กับ
สุนขั ตัวอืน่ และเกิดบาดแผลได้เป็นปกติ และ
แน่นอนบาดแผลฉกรรจ์ที่เจ้าหอมฟุ้งได้รับ
เหล่ า นั้ น ย่ อ มไม่ ไ ด้ ถู ก ล้ า งและท� ำ ความ
สะอาดอย่างทีค่ วรจะเป็น หลังจากนัน้ ราว ๒
สัปดาห์ที่เจ้าหอมฟุ้งก็ล้มป่วยลงและอาการ
ทรุดหนักลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถเดินเหิน
และช่วยเหลือตัวเองได้ เจ้าของ (จ�ำเป็น) จึง
ท�ำการแจ้งทางคลินิกสัตว์วันเฮลท์ให้ไปดูแล
และรักษาอาการของเจ้าหอมฟุ้ง
หลังจากการซักประวัติ ท�ำการรักษา และ
สังเกตอาการที่แสดงออกมาท�ำให้ทราบว่า
เจ้าหอมฟุ้งน่าจะป่วยด้วยโรคบาดทะยัก (ใช่
แล้วครับฟังไม่ผิดแน่ๆ สุนัขก็เป็นบาดทะยัก
ได้นะครับ) โดยเจ้าเชื้อแบคทีเรียที่ท�ำให้เกิด
โรคนี้สามารถพบได้ตามสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป
ทีเ่ ราอาศัยอยูแ่ ละจะเข้าไปทางบาดแผลทีไ่ ด้
รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลฉกรรจ์ที่ลึกๆ จะ
เป็นที่โปรดปรานของเจ้าเชื้อตัวนี้ดีนักแล

Special Article 13

นายสัตวแพทย์วชิระเศกข์ พีระปัญญสุทธิ์
(คลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์)

“หอมฟุ้ง”

และยิง่ หากไม่มกี ารท�ำความสะอาดบาดแผล
ที่ถูกวิธีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อเกิดเป็นโรคนี้
อีกเท่าทวีได้โดยไม่ต้องสงสัย
ซึ่งอาการของโรคบาดทะยักในคนและ
สุนัขนั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก (สามารถดู
ภาพเจ้าหอมฟุ้งประกอบได้) ยกตัวอย่างเช่น
ชัก กล้ามเนื้อแขน ขาเหยียดเกร็ง หลังแอ่น
หน้ายิ้มแสยะ (สังเกตตาและหูเจ้าหอมฟุ้งได้
นะครับ) ขากรรไกรแข็ง อ้าปากล�ำบาก ไวต่อ
การกระตุ้น และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากอาการในคนและสัตว์จะเกือบ
เหมือนกันแล้ว การรักษาก็เป็นไปในแนว
เดียวกันก็คือ การให้ยาปฏิชีวนะ การรักษา
ตามอาการ และการให้สารน�้ำสารอาหาร
จ�ำเป็น ซึ่งการรักษาโรคดังกล่าวจะใช้เวลา
ค่อนข้างนานพอสมควร โดยในกรณีเจ้าหอม

ฟุ้งใช้เวลารักษาราว ๒ เดือน (เจ้าของต้อง
ป้อนข้าวป้อนน�ำ้ ทุกวัน) จึงหายเป็นปกติครับ
โรคนี้เป็นโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตไม่ว่าจะ
เกิดกับคนและสัตว์ และเมื่อเกิดกับใครแล้ว
ก็คงไม่โชคดีเหมือนกรณีเจ้าหอมฟุ้งทุกครั้ง
ไปหรอกนะครับ
ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเราและสัตว์
เลี้ยง หากเกิดบาดแผลอย่าลืมล้างให้สะอาด
ด้วยนะครับ เพราะเจ้าเชื้อโรคมันไม่เลือก
แผลที่จะเข้าไป หรือหากบาดแผลที่ได้รับ
ค่อนข้างรุนแรง แนะน�ำให้ไปปรึกษาแพทย์
จะดีที่สุดครับ
คน สัตว์ สิง่ แวดล้อม ต้องอยูด่ ว้ ยกันไปอีก
นานเท่านานบนโลกใบนี้ สวัสดีครับ MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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กิจกรรมชมรมพุทธมหิดล (๖ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รอง
อธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า
สัมพันธ์ ม.มหิดล น�ำคณะนักศึกษาชมรมพุทธ
ศาสตร์ ม.มหิดล เข้ารับมอบเกียรติบัตร และทุน
ส�ำหรับด�ำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
รับฟังโอวาทในการสรุปปิดโครงการ “กิจกรรม
ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา” ครบรอบวาระแห่ง
การสิน้ พระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดบวร
นิเวศวิหาร

ถวายพระพร (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พร้อม
ด้วยบุคลากร เข้าร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ให้ทรงมีพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ต่ออายุรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริ ย ะ รอง
อธิการบดี ม.มหิดล และรักษาการแทนผู้อํานวย
การสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล แสดง
ปาฐกถาพิเศษในงาน “การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรี ย นการสอน ครั้ ง ที่ ๒: การขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงาน
วิจยั ” (The Second Scholarship of Teaching
and Learning: Research-Driven Transformation of Teaching and Learning) ณ ห้อง
ประชุมเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวีท แอนด์
คอนเวนชั่น สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ รอง
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อ น
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้ารับใบ
ประกาศนียบัตรต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาล จาก ศาสตราจารย์คลินกิ
เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อนได้รับการต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ณ ศูนย์การประชุมอิม
แพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

(๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

เสริมทักษะวิชาการ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙)

นพ.หรรษา แต้ศริ ิ รองอธิการบดีฝา่ ยโครงการจัด
ตัง้ วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ต้อนรับ นายณรงค์ศกั ดิ์
พลศักดิ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ทีใ่ ห้
เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมทักษะทาง
วิชาการ ส�ำหรับนักเรียนกลุม่ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
รุน่ ที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารเรียนรวม โครงการ
จัดตัง้ วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ม.มหิดล

สมทบทุ น สร้ า งศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หิ ด ล
นครสวรรค์ (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล
และผู้บริหารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดงานประเพณี
แห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน�้ำโพ น�ำโดยคุณวาสนา
อัศรานุรักษ์ ในโอกาสบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
Vol. 04 • April 2016

(๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

บรรยายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ มหิดลนครสวรรค์บริจาคโลหิต
ประชาชน (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช รักษาการ ผอ.โครงการจัด
ตัง้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา ม.มหิดล
บรรยาย เรือ่ ง “ส่งเสริมและเพิม่ ศักยภาพคณะผู้
ไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาท” ในโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากศูนย์ดำ� รง
ธรรมฯ ณ ห้องประชุมอ�ำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้
แก่สภากาชาดไทย จ�ำนวน ๓๙ ยูนติ หรือคิดเป็น
ปริมาตร ๑๓,๖๕๐ มิลลิลติ ร ณ รถรับบริจาคโลหิต
เคลือ่ นทีข่ องสภากาชาดไทย ทีม่ าให้บริการ ณ ห้อง
สมุด อาคารวิชาการฯ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

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

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Somchit Boupha, President of University
of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะผู้
บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเยีย่ มเยือน ม.มหิดล เพือ่ หารือและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารคณะแพทยศาสตร์และการจัดหลักสูตรทัง้ ในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงวิชา Pre-clinic และเจรจาความร่วม
มือในสาขาอืน่ ๆ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ต้อนรับ Austrade (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ
Mr.Greg Wallis ข้าหลวงพาณิชย์อาวุโส และ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (การพาณิชย์) จาก The
Australian Trade Commission ประเทศไทย
ในโอกาสเดินทางมาเจรจาเพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม
๕๓๑ ชัน้ ๕ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

ต้อนรับคณะดูงานสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล เป็นประธานต้อนรับ พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รอง
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะข้าราชการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนิน
การทีเ่ ป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

MOU ม.นอร์ทเธิร์นโคโลราโด
(๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดี
วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ม.มหิ ด ล ร่ ว มลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพือ่ การเปิด
โอกาสทางด้านการศึกษาดนตรีสรู่ ะดับสากล กับ
วิทยาลัยการแสดงและทัศนศิลป์ ม.นอร์ทเธิร์น
โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา

Sha La La Charity Project (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยพันธกิจสัมพันธ์กบั สังคม
พร้อมด้วย กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา (Sha La La Charity Project) และ ผู้
ปกครอง จัดกิจกรรมการกุศลจัดหารายได้เพือ่ เลีย้ งอาหารว่างให้กบั เยาวชน
ผู้พิการทางสมอง พร้อมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงบริจาคทุน
ทรัพย์ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี
ต.น�้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี

เสวนาระดมพลัง (๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รองอธิการบดี ม.มหิดล ในโอกาสเป็นประธาน
เปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ระดมพลังสร้าง
ความพร้ อ มสั ง คมศาสตร์ ใ นศตวรรษที่ ๒๑”
และร่วมปาฐกถาฯ ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

ประชุมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.มหิดล น�ำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม
ประชุมกับส่วนราชการจังหวัดและอ�ำเภอพุทธมณฑล ณ ที่ว่าการอ�ำเภอ
พุทธมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจถึงการขับเคลื่อนการ
ท�ำงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง โดยเชือ่ มโยงความร่วมมือระหว่าง
ม.มหิดล และหน่วยงานราชการในพื้นที่อ�ำเภอพุทธมณฑล
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ศักดิ์ชัย แซ่ลิ้ม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Mindful University มหาวิทยาลัยแห่งการตืน่ รู้

ผมยกตัวอย่างการออกก�ำลังกายนะครับ ถ้า
เราจะออกก�ำลังกาย แต่ว่าเราคิดว่าการออก
ก� ำ ลั ง กายที่ ดี มั น ต้ อ งมี ยิ ม มี ร องเท้ า หรื อ
เสื้ อ ผ้ า เฉพาะ คงจะหาคนออกก�ำลัง กาย
สม�่ำเสมอได้น้อยเต็มที ตรงกันข้ามถ้าเราส่ง
เสริมการออกก�ำลังด้วยการขี่จักรยาน เดิน
ขึ้นบันไดแทนลิฟต์ อะไรที่มันท�ำได้ง่าย โดย
ไม่ต้องเตรียมการเยอะ ก็จะมีคนออกก�ำลัง
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอในจ�ำนวนที่มากขึ้น
อันนีส้ ขุ ภาพทางกายก็ดขี นึ้ จิตใจก็เหมือนกัน
ครับ จิตใจเรามีผลต่อการใช้ชวี ติ เราเยอะมาก
วิธีคิด ความคิดอ่าน การหลงไปกับความคิด
ความรู้สึกต่างๆ สร้างภาระให้กับตัวเราเอง
มาก การจะปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ ความรูส้ กึ หรือ
พฤติกรรม ต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนอย่าง
สม�่ำเสมอต่อเนื่อง การเจริญสติในวิถีชีวิต
ประจ�ำวันน่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
อย่างไรดีถ้าเราท�ำแค่การอบรมการเจริญสติ
ช่วงเวลาสั้น เป็นครั้งเป็นคราว ไม่มีกลไกอื่น
ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใน
วิถชี วี ติ ก็จะไม่ประสบผลตามทีห่ วังได้ นีเ่ ป็น
ที่มาของเรื่อง Mindful University ซึ่งเป็น
นโยบายระดับองค์กรที่ท่านอธิการบดีมีด�ำริ
ให้ดำ� เนินการจะมีกจิ กรรมทีเ่ กือ้ หนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกฝนการเจริญสติ
อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอในชีวติ ประจ�ำวัน เมือ่
บุคลากรมีสติ รูจ้ กั ตัวเองดีขนึ้ รูว้ า่ เออ! ตอน
นี้ไข้ใจเรามาแล้วนะ เราจะหาทางจัดการกับ
มั น ยั ง ไง เหมื อ นเราดู แ ลตั ว เองได้ โ ดยไม่
ต้องหาหมอ มีวิธีการจัดการกับใจของตัวเอง
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มหาวิทยาลัยมหิดลมีชอื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ในเรือ่ งวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีปณิธานทีจ่ ะเป็นปัญญา
ของแผ่นดิน (Wisdom of the Land) และก�ำหนดค่านิยมองค์กร (core value) ตามอักษรตรง
กับชือ่ มหาวิทยาลัยในภาษาอังกฤษดังทีท่ กุ ท่านทราบแล้ว แต่แล้วก็มคี ำ� ใหม่ปรากฏขึน้ มาคือ
Mindful University หรือมหาวิทยาลัยแห่งการตื่นรู้ขึ้นมา วันนี้จะได้ทราบว่า Mindful
University มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร ผูท้ จี่ ะมาให้ความกระจ่างเรือ่ งนีค้ อื รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้
อ�ำนวยการศูนย์จติ ตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.นพ.ชัชวาลย์: ทีผ่ า่ นมาเราพยายามทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม สัมมนา ส่งไป
ศึกษาต่อหรืออะไรก็ตาม โดยว่าจะได้ความรู้ ทักษะความสามารถมาพัฒนาองค์กรถูกไหมครับ แต่
ว่าพอเรามาดูกนั จริงๆ สิง่ หนึง่ ทีม่ นั มีอทิ ธิพลต่อการท�ำงานและใช้ชวี ติ มากก็คอื เรือ่ งของอารมณ์
ความรูส้ กึ เช่น ความพอใจ ไม่พอใจ ต้องเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ ความกดดันต่างๆ ประเด็น
เหล่านีไ้ ม่คอ่ ยได้บรรจุอยูใ่ นกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปญั หาเหล่านี้ ก็เป็นเรือ่ งของแต่ละคน บาง
คนก็ดหู นัง ฟังเพลง ฯลฯ แต่แบบนัน้ มันเป็นแค่ชวั่ คราว มันเหมือนเราปวดหัวแล้วทานยา เราไม่
ได้ไปหาสาเหตุ ไม่ได้หาวิธปี อ้ งกัน ทีจ่ ะไม่ให้ปวดหัวบ่อยๆ อีก ประเด็นนีม้ นั ก็จะเรือ้ รัง วนเวียนนะ
ครับ เราเห็นความพยายามน�ำหลายๆ กิจกรรมเข้ามาให้บคุ ลากรได้เรียนรูเ้ ช่นการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ ท�ำวิปสั สนา ซึง่ ถูกน�ำเสนอถ่ายถอดในลักษณะทีต่ อ้ งอาศัยวิธกี ารและ
วาระพิเศษ แปลกแยกจากวิถีชีวิตตามปกติ ท�ำให้ขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
ได้ นี่ คื อ สติ และเป็ น ที่ ม าของ Mindful ยังลังเล ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ เริ่มอย่างไร และ
University เราจะใช้ชีวิตประจ�ำวันของเรานี่ ไม่ใช่การบังคับกะเกณฑ์ เวลาที่มีนโยบาย
แหละ ดูแลกันไป ประคับประคองกันไป
สนับสนุนหรือเปิดไฟเขียวแล้ว บรรยากาศ
• แล้ว Mindful University จะเกิดขึ้น ความรู้สึก ความเป็นไปได้น่าจะมากขึ้น ที่
ส�ำคัญเรื่องนี้ไม่ต้องลงทุนมาก
ได้อย่างไร จะเกิดขึ้นได้จริงไหม
รศ.นพ.ชัชวาลย์: ผมเคยหารือร่วมกับ
• แล้วภาพ Mindful University ที่
ท่านอาจารย์ประเวศ วะสี ว่าถ้าจะให้เกิดขึ้น อาจารย์อยากเห็นเป็นอย่างไร
จริงๆ เราจะต้องเอื้อให้กับคนที่เขามีความ
รศ.นพ.ชัชวาลย์: ผมอยากเห็นบุคลากร
สนใจก่อน ให้เขาได้เรียนรู้ แตกหน่อ มาเรียน ของมหาวิทยาลัย เอาไม่มาก แค่ ๑๐-๒๐%
รู้กับเราบ้าง กลับไปใช้กับตัวเอง คนใกล้ชิด ทีม่ เี รือ่ งแบบนีอ้ ยูใ่ นวิถชี วี ติ ค่อยๆ เดิน ค่อยๆ
เพื่อนร่วมงานบ้าง แล้วกลับมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แล้วคนพวกนี้เขาจะเติบโตและขยาย
มาคุยกัน แล้วก็ค่อยกระจายหน่อไป อาจจะ การเรียนรู้ไปเรื่อยๆ อย่างมีคุณค่าและผม
เริม่ ชวนกันมา แต่ตอ้ งไม่ใช่การไปหักล้างถาง อยากเห็นว่ากระบวนการพัฒนาบุคลากรจะ
พงเพื่อปลูกอะไรใหม่ เราเชื่อว่ามีคนสนใจ มีการพูดถึงเรือ่ งนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอและเข้มข้น
เรื่องนี้อยู่ไม่น้อย แต่ขาดเพื่อนร่วมทาง ชวน เพราะตอนนี้มันน้อยมาก ไม่พอที่จะให้เขา
กันเดิน มันเดินคนเดียวแล้วก็หลุดไปท�ำอย่าง ตื่นขึ้นมา เราพูดกันถึงเรื่องอื่นเยอะแยะ วิธี
อื่ น ถ้ า มี เ พื่ อ นร่ ว มทางจะท� ำ ให้ มี ค วาม คิดบวก สร้างสุข ฯลฯ มันเยอะ ก็เลยไม่ได้
สม�่ำเสมอและมีการสนับสนุน ช่วยเหลือกัน เกิดการเรียนรูท้ ตี่ อ่ เนือ่ ง ไปเรียนอะไรมาก็ไม่
อั น นี้ คื อ แนวพื้ น ฐาน ที นี้ ถ ้ า เป็ น ในระดั บ ได้ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รู้เยอะแต่ท�ำไม่ได้
นโยบาย ความกระตือรือล้น ความสนใจของ
สุดท้าย.. เรือ่ งของการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำ
ผู้บริหารจะช่วยเอื้อให้คนที่เขาสนใจ อาจจะ วั น โดยมี ส ติ เ ป็ น ที่ ตั้ ง จะถู ก ขานรั บ ในเชิ ง
เป็นคนที่มาฟังเราในครั้งแรก แล้วกลับไป นโยบายของมหาวิทยาลัยได้มากหรือน้อยแค่
เติบโตและท�ำงานเรือ่ งนีใ้ นหน่วยงานของเขา ไหน และมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่ Mindful
เราหวังจะเห็นความเป็นธรรมชาติ มาโดย University จะเกิดขึน้ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ธรรมชาติไม่ใช่การจัดตั้ง และผมว่าวิธีนี้จะมี ของเรา จุดเริม่ ต้นเล็กๆ นี้ อาจมีทางเดินแสน
ความยัง่ ยืน ถ้าท�ำแบบนีม้ นั จะท�ำแบบไม่คาด ยาวไกลและอุปสรรคมากมายที่ต้องเรียนรู้
หวัง ไม่ถกู บีบคัน้ ด้วยนโยบาย คือนโยบายมา แต่ถึงแม้ว่าทางเดินนั้นจะอีกไกลแค่ไหน แค่
แบบเปิดกว้าง เอื้อให้ได้ท�ำโดยมีตัวนโยบาย เพียงเราเริ่มต้นที่จะ “ก้าวแรก” ออกไป
นีแ่ หละสนับสนุน ไม่ได้ทำ� กันแบบตามมีตาม จุดหมายก็คงไม่ไกลเกินไปที่เราจะไปถึง MU
เกิด เจียดเวลาส่วนตัวมา ซึ่งบางคนอาจจะ

๓๐ ปีมหิดลอินเตอร์

Special Scoop 17
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวิรยิ ะ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ พร้อมด้วยอดีตคณบดีของวิทยา
ลัยฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.จริยา
บรอคเคลแมน และ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี
ดารา หุน่ สวัสดิ์ ตลอดจนผูบ้ ริหาร คณาจารย์
และพนักงาน เข้าร่วมพิธที ำ� บุญ ปาฐกถาพิเศษ
และวันแห่งความส�ำเร็จ เนื่องในโอกาสครบ
รอบปีที่ ๓๐ การก่อตัง้ วิทยาลัยนานาชาติ ณ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
โดยพิธกี ารเริม่ ขึน้ ในช่วงเช้า คณะผูเ้ ข้าร่วม
งานได้เข้าสักการะศาลพ่อขุนทุง่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อันเป็นที่เคารพนับถือ และร่วมท�ำบุญเลี้ยง

พระสงฆ์จำ� นวน ๙ รูปเพือ่ เป็นสิรมิ งคล ก่อน
จะร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“ความท้าทายของการศึกษาไทยในทศวรรษ
หน้า” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา่ ย
การเมื อ ง รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒมิ หาวิทยาลัยมหิดล โดยในช่วง
บ่ายเป็นพิธีมอบรางวัล วันแห่งความส�ำเร็จ
MUIC Achievement ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ให้แก่
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติที่มีผลงานดี
เด่นด้านต่างๆ อาทิ ผลงานวิชาการ, ด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม ฯลฯ เพือ่ แสดงความ
ชืน่ ชมและเชิดชูเกียรติบคุ ลากรผูอ้ ทุ ศิ ตนให้แก่
วิทยาลัยฯ ในการเป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ ไป MU

ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย”
(The ASEAN Community: Opportunities and Challenges)
งานประชาสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์คลินกิ
นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิ ด การประชุ ม วิ ช าการสั ง คมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑๐
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน
: โอกาสและความท้าทาย” (The ASEAN
Community: Opportunities and
Challenges” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ ไทยก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์และมาตรการการเตรียม
ความพร้อมนัน้ อาจจะไม่เพียงพอ และต้องมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รองรับกับ
โครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม
ของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลมา
จากการก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมและการ
บูรณาการในเชิงโครงสร้างและนโยบายในภาค

ส่วนต่างๆ ดังนัน้ การพัฒนากรอบความคิด
ความเข้ า ใจเชิ ง วิ ช าการ และการพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน รวมไป
ถึ ง ประชาชนในระยะต่ อ ไป เมื่ อ ประเทศ
สมาชิกต่างๆ ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซี ย นจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ทั้ ง นี้
เนือ่ งจากความเป็นประชาคมและการบูรณา
การทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนั้น
เป็นกระบวนการทีไ่ ม่หยุดนิง่ และโอกาสหรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่รัฐ
และภาคส่วนต่างๆ ยังคงต้องให้ความส�ำคัญ
และน�ำมาพัฒนาเสนอแนะในการปรับตัวต่อ
ไป คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ยมหิดล จึงได้ก� ำหนดการจัด
ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ครัง้ ที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
หัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความ
ท้าทาย” (The ASEAN Community: Opportunities and Challenges) ระหว่างวันที่

๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีการอภิปราย เรื่อง
“ประชาคมอาเซียน: โอกาสและความท้าทาย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา”
โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน, ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กีรตยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
นอกจากนี้ มี ก ารเสนอบทความ สาขา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั 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
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (NRU) คลัสเตอร์
สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการ
เสนอบทความของโครงการวิจัยการพัฒนา
งานประจ�ำสูง่ านวิจยั (R2R) MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ศิรริ าชจัดงานวันไตโลก “ไตเสือ
่ ม...กันได้ตงั้ แต่กอ่ นเกิด”
เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี
และผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนแพทย์ศริ ริ าช คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิดงานวันไตโลก “ไต
เสื่อม...กันได้ตั้งแต่ก่อนเกิด” ร่วมกับรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสง
ทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
อนรุธ ภัทรากาญจน์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมแพทย์
ผูเ้ กีย่ วข้อง ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ รพ.ศิรริ าช
กิจกรรมวันไตโลก ภายใต้ค�ำขวัญ “ไต
เสือ่ ม...กันได้ตงั้ แต่กอ่ นเกิด” จัดขึน้ เพือ่ ให้
ความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่ วกับโรคไต
เสือ่ มเรือ้ รัง และรณรงค์ให้มกี ารตรวจคัดกรอง
โรคและให้คำ� ปรึกษาในบุคคลกลุม่ เสีย่ งอย่าง
เหมาะสม โดยอายุรแพทย์และกุมารแพทย์
โรคไตโดยไม่เสียค่าใช่จา่ ย ได้แก่ วัดความดัน
โลหิต ตรวจปัสสาวะคัดกรองโรคไต เจาะเลือด
ปลายนิว้ ตรวจหาระดับน�ำ้ ตาลในเลือด พร้อม
กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ บ นเวที จ ากแพทย์ ผู ้
เชีย่ วชาญ เช่น “ป้องกันปัญหาไตตัง้ แต่กอ่ น
เกิด” “สาธิตการท�ำอาหารป้องกันโรคไต”
“การขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะส�ำหรับเด็ก”
ตลอดจนให้ความรูเ้ กีย่ วกับยา ให้คำ� แนะน�ำ

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องอาหารและการออกก�ำลังกายที่เหมาะ
สมในเด็ก และผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนและการ
ป้องกันภาวะอ้วน ตลอดจนสาธิตการท�ำ
อาหารสุขภาพในผูส้ งู อายุ
อุบตั กิ ารณ์ของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังมีแนวโน้ม
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัว่ โลก สาเหตุโรคไตเรือ้ รังทีพ่ บ
บ่อยในผูใ้ หญ่ได้แก่ ไตเสือ่ มจากเบาหวาน และ
ภาวะความดันเลือดสูง สาเหตุโรคไตเรือ้ รังที่
พบบ่ อ ยในเด็ ก นั้ น แตกต่ า งจากในผู ้ ใ หญ่
สาเหตุทพี่ บบ่อยในเด็ก ได้แก่ ความผิดปกติแต่
ก�ำเนิดของไตและทางเดินปัสสาวะ โรคไตชนิด
ทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรม
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีไ่ ม่
เหมาะสมในปัจจุบนั ของเด็กอาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสุขภาพ รวมถึงโรคไตได้ในอนาคต
เช่น การมีกจิ กรรมประจ�ำวันส่วนใหญ่ทไี่ ม่ได้

ใช้พลังงาน การมีชวั่ โมงการออกก�ำลังกายที่
น้อยเกินไป การรับประทานอาหารและเครือ่ ง
ดืม่ ทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การกินอาหารประเภท
แป้ง ไขมันหรืออาหารและเครือ่ งดืม่ รสหวาน
ทีม่ ากเกินไป ท�ำให้เกิดโรคอ้วน ส่งผลให้เกิด
โรคไตเรือ้ รังตามมาได้ ซึง่ อาจจะพัฒนาต่อไป
กลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายได้ การตรวจพบ
ความผิดปกติของไตในเด็กและได้รบั การดูแล
รักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่ม รวมทั้งการ
หลีกเลีย่ งปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดโรคไต
เรือ้ รัง เช่น ภาวะอ้วน พฤติกรรมการขับถ่ายที่
ไม่เหมาะสม การติดเชือ้ ระบบทางเดินปัสสาวะ
จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต
เรื้อรัง และชะลอการเกิดภาวะไตวายระยะ
สุดท้ายได้ MU

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานวันไตโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลานข้างอาคาร
ราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์
นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝา่ ยสร้างสรรค์
คุณค่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม “ส่งเสริมความรูส้ ู่
ประชาชน วันไตโลก” เนือ่ งในวันไตโลก ประจ�ำปี
๒๕๕๙ จัดโดย หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด
ตรวจปัสสาวะ การบรรยายและเสวนาความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคไตโดยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
เป็นการสร้างความตระหนักในเรือ่ งความเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคไต และลดการบริโภคเค็ม โดยผูป้ ว่ ย ญาติ
และประชาชนทัว่ ไป เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมาก MU
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ญาดา ก่อวงษ์ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดลจับมือโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์

เปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรผูด้ แู ลอุปกรณ์เครือ่ งไตเทียม

เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ชั้ น ๓ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร์ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอุปกรณ์ชวี การ
แพทย์ สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุ ล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พร้อมด้วย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
หัวหน้าศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอุปกรณ์ชวี การ

แพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริ าช
นครินทร์ โดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นาย
แพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์ ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูด้ แู ลอุปกรณ์เครือ่ งไตเทียม”
บันทึกข้อตกลงในครัง้ นี้ นับเป็นความร่วม
มื อ ครั้ ง ส� ำ คั ญ ในการผลิ ต บุ ค ลากรผู ้ ดู แ ล
อุปกรณ์เครื่องไตเทียม “Hemodialysis

Equipment Technician” ให้มที กั ษะใน
การดูแลเครื่องมือเพื่อควบคุมประสิทธิภาพ
ของการท�ำงานได้อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�ำคัญยิ่งในการน�ำไปสู่การรักษาผู้ป่วยให้
ปลอดภัย เป็นการแบ่งเบาภาระงานของ
พยาบาลให้มีเวลาส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับปริมาณ
งานทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ
และมีคณ
ุ ภาพ MU

คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

จัดงานวันน�ำ้ โลก ประจ�ำปี ๒๕๕๙
หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.
กัมปนาท ภักดีกลุ คณบดีคณะสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษศาสตร
เมธี ดร.พงศ์พศิ น์ ปิยะพงศ์ เนือ่ งใน “วันน�ำ้
โลก” ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยมีนกั เรียน นักศึกษา
ตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน
ตัวแทนชุมชนชาวบ้าน ผู้สื่อข่าว บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทัว่ ไป เข้าร่วม
งานจ�ำนวนมาก
ตามทีส่ มัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้
วันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน�้ำโลก
(World Water Day) โดยเริม่ ต้นในปี ๒๕๓๖
เป็นปีแรก เพื่อระลึกถึงความส�ำคัญของน�้ำ
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย พระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็น
ความส�ำคัญของทรัพยากรน�ำ้ ว่า “น�ำ้ คือชีวติ ”
และได้พระราชทานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ มาโดยตลอดเพือ่
เป็นการระลึกถึงความส�ำคัญของน�ำ้
ส� ำ หรั บ ในปี นี้ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั
กิจกรรมเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑) การเสวนาวิชาการ เรือ่ ง “เจ้าพระยา
ของเรา” โดย ดร.รัชดา ธนาดิเรก อดีตสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฏรกรุ ง เทพมหานคร ดร.
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพือ่ การ
พั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม นายสุ ร จิ ต
ชิรเวทย์ อดีต ส.ว. จังหวัดสมุทรสงคราม และ

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ผู้ด�ำเนินรายการ
ส�ำหรับการเสวนาในครัง้ นี้ ได้นำ� เสนอมุมมอง
ด้านประโยชน์และผลกระทบจากการสร้าง
โครงการทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา
ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนริม
๒ ฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ณ ห้องประชุมศาสตร
เมธี ดร.พงศ์พศิ น์ ปิยะพงศ์ ชัน้ ๒ อาคารสิง่
แวดล้อมพัฒนดล
๒) จัดนิทรรศการ กิจกรรมเชิงวิชาการ:
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ส�ำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ และความ
มัน่ คงด้านทรัพยากรน�ำ้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลาย
น�้ำ ณ บริเวณลานวงกลมชั้น G อาคารสิ่ง
แวดล้ อ มพั ฒ นดล คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

20 กองกฎหมาย
นางพัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ (นิติกร)
กองกฎหมาย ส�ำนักงานอธิการบดี

พระราชบัญญัติ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอนที่ ๑)
เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยเกีย่ วข้องกับชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน มีบุคคลที่รับจ้างเป็นพนักงาน
รักษาความปลอดภัย รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย เป็ น
จ�ำนวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้
ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย
มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและ
ช่วยเสริมสร้างความเรียบร้อยของสังคม
สาระส�ำคัญของกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้อง
และมีผลบังคับในการก�ำหนดมาตรฐานของ
ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยโดยตรง แต่ในฐานะทีม่ หาวิทยาลัย
และส่วนงานเป็นผูใ้ ช้บริการการได้ทราบไว้ก็
จะเป็นประโยชน์ในการท�ำสัญญาผู้ประกอบ
ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเช่น
กัน
พระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ นีก้ ำ� หนดให้ ธุรกิจการให้บริการ
รักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตท�ำหน้าที่
คุ้มครองความปลอดภัยชีวิต ร่างกายหรือ
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คล โดยได้ รั บ เงิ น หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใด แต่ไม่รวมถึงการให้
บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงาน
ของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ต้องท�ำในรูปแบบของ
“บริษัทรักษาความปลอดภัย” ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือเป็นบริษทั มหาชน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และได้รับใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
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จากนายทะเบียน จึงจะประกอบธุรกิจดัง
กล่าวได้ โดยใบอนุญาตจะมีอายุ ๔ ปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัยอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บั ง คั บ หากประสงค์ จ ะประกอบธุ ร กิ จ
รักษาความปลอดภัยต่อไป ต้องยื่นค�ำขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนี้ภายใน ๑๒๐ วัน
นับ แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และเมื่อยื่นค�ำขอแล้ว
ให้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไป
ได้จนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำสั่งไม่อนุญาตจาก
นายทะเบียน ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภั ย ไม่ ไ ด้ เ ป็ น บริ ษั ท หรื อ เป็ น
บริษัทแต่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๗ (๑) หรือ (๒) (มาตรา ๑๗ บริษัท
ซึ่ ง ขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ รั ก ษา
ความปลอดภัยต้อง (๑) มีจำ� นวนหุน้ ทีถ่ อื โดย
บุ ค คลผู ้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของทุ น
จดทะเบียนของบริษัทจ�ำกัดหรือทุนช�ำระ
แล้วของบริษทั มหาชนจ�ำกัดแล้วแต่กรณี (๒)
มีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกิน
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
กรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องไม่เคยเป็น
กรรมการหรือผูม้ อี ำ� นาจจัดการแทนบริษทั ที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย) ให้ด�ำเนินการจดทะเบียน
หรือปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน
๑๒๐ วันเช่นกัน หากไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ จ ะต้ อ งเลิ ก ประกอบธุ ร กิ จ รั ก ษาความ
ปลอดภัยนับแต่วนั ทีพ่ น้ ก�ำหนดระยะเวลาดัง
กล่าว
ถึงแม้จะได้รบั ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
แล้ว ก็ตามหากความปรากฏต่อนายทะเบียน

ภาพจาก: http://www.q10security.com/

ว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือไม่
จั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายชื่ อ พนั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภั ย รั บ อนุ ญ าตให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
(บัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย
อนุญาตต้องมีรายการเกี่ยวกับประวัติของ
พนักงาน ตามแบบนายทะเบียนก�ำหนดแนบ
มาด้วย) ก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาตซึ่งจะท�ำให้
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน และถูกยกเลิก
ใบอนุญาตในที่สุด ซึ่งผลการการถูกพักใบ
อนุ ญ าตก็ คื อ การที่ บ ริ ษั ท รั ก ษาความ
ปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่ไม่
สามารถท�ำสัญญารักษาความปลอดภัยได้
หากมีการท�ำสัญญาเกิดขึน้ สัญญานัน้ ไม่มผี ล
ใช้บังคับ
ดังนั้น ในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยและ
ส่ ว นงานคงต้ อ งตรวจสอบบริ ษั ท รั ก ษา
ความปลอดภั ย ที่ มี สั ญ ญาจ้ า งอยู ่ กั บ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานว่ามีคุณสมบัติ
ถูกต้องและครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
หรือไม่ก่อนที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลบังคับ
ใช้เมื่อครบก�ำหนด ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นอกจากจะก�ำหนดให้ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภั ย ต้ อ งด� ำ เนิ น การในรู ป แบบของ
บริ ษั ท แล้ ว กฎหมายยั ง ก� ำ หนดให้ ร าย
ละเอี ย ดของสั ญ ญาจ้ า ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ด้วย ซึ่ง
ได้กล่าวถึงในตอนต่อไป MU
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นไพรน่ารู้
22 สมุ
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก

ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ปัจจุบนั คนไทยรุน่ ใหม่อาจจะไม่รจู้ กั หรือ
คุน้ เคยกับยาหอม ทัง้ ๆ ทีย่ าหอมมีประวัตกิ าร
ใช้คกู่ บั คนไทยมานานมากกว่า ๑๐๐ ปี ตัง้ แต่
สมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วยาหอมคืออะไร ชือ่ ของ
ต�ำรับยาก็บง่ บอกว่าต�ำรับยานีต้ อ้ งมีกลิน่ หอม
นั่นคือส่วนประกอบของตัวยาจะต้องเป็น
สมุนไพรทีม่ กี ลิน่ หอม ใช้แก้ลมวิงเวียน แก้ปวด
ท้อง เป็นลมในท้อง ในคัมภีรแ์ พทย์แผนไทย
ได้บนั ทึกถึงต�ำรับยาหอมซึง่ มีมากกว่า ๓๐๐
ต�ำรับ ใช้รกั ษาโรคต่างๆ แพทย์ไทยสมัยโบราณ
จะมียาหอมพกติดตัวไว้ในล่วมยาส�ำหรับรักษา
โรคยามฉุกเฉิน แล้วค่อยจ่ายยาต้มตามมาภาย
หลัง ถือได้วา่ ยาหอมเป็นต�ำรับยาส�ำคัญทีเดียว
ในการแพทย์แผนไทย และยาหอมคือ มรดก
ทางภูมปิ ญ
ั ญาทีอ่ ยูค่ ปู่ ระเทศไทยมานาน
กระทรวงสาธารณสุขได้มปี ระกาศบัญชียา
แผนโบราณสามัญประจ�ำบ้าน เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ด้วยจุดมุง่ หมายทีใ่ ห้ประชาชนได้มยี า
สมุนไพรที่ดี ปลอดภัยไว้ใช้ในบ้าน โดยยา
ประเภทนีว้ างขายในทีใ่ ดก็ได้ ไม่ตอ้ งเป็นสถาน
ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตขายยา หรือสถานการแพทย์
ด้วยต้องการให้มีการกระจายยาอย่างทั่วถึง
ประชาชนเข้าถึงยาสมุนไพรได้ ในประกาศนัน้
มียาต�ำรับแผนโบราณ ๒๗ ต�ำรับ เป็นทีย่ อมรับ
ว่ามีประสิทธิภาพดี และใช้กนั มายาวนาน
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งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ของยาหอม
ถึงแม้วา่ ยาหอมมีคปู่ ระเทศไทยมานานนับ
ร้ อ ยปี แต่ ย าหอมก็ ไ ม่ มี ง านวิ จั ย ทาง
วิทยาศาสตร์ในการพิสจู น์สรรพคุณหรือความ
เป็นพิษ จนกระทัง่ ในปี ๒๕๔๗ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติได้สนับสนุนทุนวิจยั ให้
นักวิทยาศาสตร์หลายสถาบันร่วมกันศึกษา
วิจัยพิสูจน์สรรพคุณของยาหอมอย่างเป็น
ระบบ ซึง่ งานวิจยั ได้ทำ� การศึกษายาหอม ๒
ต�ำรับ คือ ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอินทร
จักร์
ต�ำรับยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักร์
เป็นต�ำรับยาในยาสามัญประจ�ำบ้านแผน
โบราณ และ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
๒๕๕๔ กลุ่มบัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้
ตามองค์ความรูด้ งั้ เดิม โดยเป็นยารักษากลุม่
อาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)
ต�ำรับยาหอมนวโกฐ ประกอบด้วยเครือ่ ง
ยา ๕๕ ชนิด เป็นพืชวัตถุ ๕๔ ชนิด ธาตุวตั ถุ
๑ ชนิด
• รูปแบบยา ยาผง ยาเม็ด (๒๐๐ มิลลิกรัม/
เม็ด)
• ข้อบ่งใช้ แก้ลมวิงเวียน คลืน่ เหียน อาเจียน
(ลมจุกแน่นในอก) ในผูส้ งู อายุ แก้ลมปลายไข้
(หลังจากฟืน้ ไข้แล้วยังมีอาการเช่น คลืน่ เหียน

วิงเวียน เบือ่ อาหาร ท้องอืด อ่อนเพลีย)
• ขนาดและวิธใี ช้
ชนิดผง ครัง้ ละ ๑ – ๒ ช้อนชา ละลายน�ำ้
กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่ โมง เมือ่ มี
อาการ วันละไม่เกิน ๓ ครัง้
ชนิดเม็ด ครัง้ ละ ๕ – ๑๐ เม็ด ละลายน�ำ้
กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่ โมง เมือ่ มี
อาการ วันละไม่เกิน 3 ครัง้
• ข้อควรระวัง ระมัดระวังการใช้ยาในผูป้ ว่ ย
ทีแ่ พ้ละอองเกสรดอกไม้ และการใช้ในหญิงมี
ครรภ์ ไม่ควรใช้ตดิ ต่อกันเกิน ๕ วัน
ต�ำรับยาหอมอินทจักร์ ประกอบเครือ่ งยา
๔๙ ชนิด เป็นพืชวัตถุ ๔๔ ชนิด สัตว์วตั ถุ ๔
ชนิด ธาตุวตั ถุ ๑ ชนิด
• รูปแบบยา ยาผง ยาเม็ด (๒๐๐ มิลลิกรัม/
เม็ด)
• ข้อบ่งใช้ แก้ลมบาดทะจิต แก้คลืน่ เหียน
อาเจียน แก้ลมจุกเสียด
• ขนาดและวิธใี ช้
ชนิดผง ครัง้ ละ ๑/๒ – ๑ ช้อนชา ละลาย
น�ำ้ กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่ โมง เมือ่
มีอาการ วันละไม่เกิน ๓ ครัง้
ชนิดเม็ด ครัง้ ละ ๕ – ๑๐ เม็ด ละลายน�ำ้
กระสาย ๒ – ๔ ช้อนโต๊ะ ทุก ๓ ชัว่ โมง เมือ่ มี
อาการ วันละไม่เกิน ๓ ครัง้ MU
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็ น เรื่ อ งที่ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า ค่ า นิ ย มใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะในสังคมไทยและเอเชีย จะ
มองว่าการมีผิวขาวคือสิ่งที่ดี หลายๆ คนจึง
พยายามสรรหาวิธีต่างๆ นานาเพื่อให้ผิวขาว
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทา การรับประทาน การ
ฉีด การลอกผิว เพือ่ ให้ขาว ซึง่ จริงๆ แล้ว การ
มีสผี วิ ทีข่ าวเกินไป ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมี
แต่ผลดีเสมอไป
จุดก�ำเนิดของสีผิว
ในผิวหนังคนเราจะมี “เซลล์” ที่มีหน้าที่
สร้าง “เม็ดสี” เซลล์ชนิดนี้มีแหล่งก�ำเนิด
เดียวกับเซลล์ประสาทซึง่ อยูบ่ ริเวณไขสันหลัง
เมือ่ ตอนทีเ่ ราอยูใ่ นครรภ์มารดา เซลล์เหล่านี้
จะค่อยๆ แบ่งตัว และเดินทางจากไขสันหลัง
เข้าสู่ผิวหนัง จนตอนคลอดออกมาจึงมีสีเป็น
สีของผิวหนังที่เราเห็นกัน
เซลล์สร้างเม็ดสี ท�ำงานอย่างไร
“เซลล์” ที่มีหน้าที่สร้างเม็ดสี จะท�ำงาน
เหมือนกับโรงงานผลิตเม็ดสี โดยจะมีขนั้ ตอน
หลายขั้นตอนเกิดขึ้นในเซลล์ชนิดนี้ จนกว่า
จะได้เป็นเม็ดสีออกมา เม็ดสีที่ผลิตได้จะถูก
ส่งไปยังเซลล์ผิวหนังข้างเคียงเพื่อให้ผิวหนัง
มีสี คนทีม่ รี อยขาวเกิดขึน้ ตามตัวหรือเป็นโรค
รอยขาวบางชนิด อาจเกิดขึ้นได้จากเซลล์
“หายไป” หรือ ยังมีเซลล์อยู่แต่เซลล์ “ไม่
ท�ำงาน” ในขณะที่บางคนมีรอยด�ำเกิดขึ้น
ตามตัว อาจเกิดขึ้นได้จากเซลล์ที่ “เพิ่มขึ้น”
หรื อ ยั ง มี เซลล์ จ� ำ นวนเท่ า เดิ ม แต่ เซลล์
“ท�ำงานมากไป”
เม็ดสีท�ำหน้าที่อะไร และมีกี่ชนิด
เม็ดสีมหี น้าทีป่ กป้องผิวจากแสงแดด เม็ด
สีมีหลายชนิด เช่น เม็ดสีแดง เม็ดสีน�้ำตาล
และเม็ดสีด�ำ โดยเม็ดสีชนิดสีด�ำจะท�ำงานได้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในคนผิวคล�้ำจะมี
เม็ดสีด�ำเป็นสัดส่วนที่มากกว่า ดังนั้น คนที่มี
ผิวสีขาวเมือ่ โดนแดดจะแสบผิวได้งา่ ยกว่าคน
ทีม่ ผี วิ สีคล�ำ้ เนือ่ งจากคนผิวขาวมีเม็ดสีดำ� ใน
สัดส่วนที่น้อยกว่า
สีผิวของคนเราต่างกันเพราะอะไร
คนผิวขาวและคนผิวด�ำมีจ�ำนวน “เซลล์”
ทีส่ ร้างเม็ดสีเท่ากัน แต่คนผิวคล�ำ้ เซลล์สร้าง
เม็ดสีจะท�ำงานมากกว่า และผลิตเม็ดสีชนิด
เม็ดด�ำมากกว่า ในขณะที่คนผิวขาว เซลล์
สร้างเม็ดสีจะท�ำงานน้อยกว่า และผลิตเม็ดสี
ชนิดเม็ดน�้ำตาลหรือแดงเป็นสัดส่วนที่มาก
กว่า ผิวจึงมีสีที่ขาวกว่า การที่ “เซลล์” จะ
ท� ำ งานมากหรื อ น้ อ ย ส่ ว นหนึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ

อยูก่ บั “ผิวด�ำ” หรือ “ผิวขาว”
อย่างมีความสุข

พันธุกรรมทีไ่ ด้จากพ่อแม่ ดังนัน้ พ่อแม่ผวิ คล�้ำ
ก็มีโอกาสที่ลูกออกมาจะผิวคล�้ำเหมือนพ่อ
แม่ได้ นอกจากนี้ การท�ำงานของเซลล์จะมาก
หรือน้อยยังขึน้ อยูก่ บั การสัมผัสแสงแดดด้วย
แสงแดดจะท�ำให้เซลล์สร้างเม็ดสีท�ำงานมาก
ขึน้ ผิวหนังก็จะมีสคี ล�ำ้ มากขึน้ ภายหลังสัมผัส
แสงแดด
ข้อดีและข้อเสียของการมีผวิ ด�ำและขาว
การที่ผิวขาวหรือผิวด�ำมีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันไป คนทีผ่ วิ ขาวมากๆ จะมีโอกาส
แสบผิวเวลาสัมผัสแสงแดดง่าย และมีโอกาส
เกิดกระ ฝ้า รวมทั้งมะเร็งผิว หนังได้ง่าย
สังเกตจากฝรั่งผิวขาวมักจะตกกระตามตัว
และพบมะเร็งผิวหนังได้บ่อย คนทีผ่ ิวด�ำจะมี
โอกาสด�ำได้ง่าย เนื่องจากเซลล์ผลิตเม็ดสี
ท�ำงานมากอยู่แล้ว ดังนั้น คนที่ผิวด�ำจะมี
โอกาสผิวคล�้ำหลังสัมผัสแสงแดด และเกิด
รอยด�ำได้ง่ายเมื่อผิวบาดเจ็บ สังเกตจากคน
ผิวด�ำเมื่อเป็นแผลแล้วหาย จะพบรอยด�ำได้
ง่ายและทิ้งรอยด�ำนานกว่าคนผิวขาว
สารท�ำให้ผิวขาวออกฤทธิ์อย่างไร
สารท�ำให้ผวิ ขาวส่วนมากจะออกฤทธิโ์ ดย
ลดการสร้างเม็ดสี ทางการแพทย์มักใช้สาร
กลุม่ นีเ้ พือ่ รักษาผูท้ มี่ ผี วิ สีดำ� เกิน เช่น ฝ้า รอย
ด�ำบางชนิด สารเหล่านีค้ อ่ นข้างปลอดภัยไม่มี
ผลระยะยาว แต่สารบางชนิดจะมีหน้าที่กัด
และท�ำลาย “เซลล์” โดยตรง ซึ่งจะท�ำให้
เซลล์เม็ดสีตายไป สารกลุ่มนี้หากใช้ต่อเนื่อง
จะท�ำให้ผิวหนังเป็นด่างถาวรได้ จึงไม่ควรใช้

สารปรับผิวขาวเอง ควรใช้ภายใต้ความดูแล
ของแพทย์เท่านั้น
เหตุใดการฉีดสารกลูตาไธโอนจึงยังไม่
แนะน�ำ
สารกลูตาไธโอนเป็นสารที่อ อกฤทธิ์ ใ น
กระบวนการสร้างเม็ดสี โดยจะท�ำให้การ
สร้างเม็ดสีด�ำ ซึ่งเป็นเม็ดสีที่มีประสิทธิภาพ
ถูกเปลีย่ นเป็นเม็ดสีแดงมากขึน้ จึงท�ำให้มผี วิ
ที่ขาวซีด เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เม็ดสีแดง
มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดด
ได้น้อย ดังนั้น จึงมีโอกาสที่จะแสบผิวและ
เกิดโรคมะเร็งผิวหนังในระยะยาวได้ นอกจาก
นี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าการได้รับกลูตาไธ
โอนในปริมาณมากจะมีผลต่อตับหรือไตใน
ระยะยาวหรือไม่ ดังนัน้ ในบางประเทศจึงยัง
ไม่แนะน�ำให้ฉดี กลูตาไธโอนเพือ่ ท�ำให้ผวิ ขาว
เนือ่ งจากผลทีไ่ ด้รบั ไม่คมุ้ กับผลเสียทีอ่ าจเกิด
ขึ้น
ผิวด�ำหรือผิวขาวดีกว่ากัน
เ นื่ อ ง จ า ก ป ั จ จั ย ที่ ก� ำ ห น ด สี ผิ ว คื อ
พันธุกรรมของแต่ละคน ซึง่ ไม่สามารถเปลีย่ น
ได้ จึงแนะน�ำว่าควรพอใจกับสีผิวที่เราได้รับ
มาจากพ่อแม่ ทีส่ ำ� คัญคือผิวสีนนั้ ควรเป็นสีที่
เสมอกัน นั่นคือการบอกว่าผิวมีสุขภาพดี
หากมีผื่น ดวงขาว รอยด่างด�ำ หรือผิวที่ไม่
เสมอกันจะเป็นตัวบ่งว่ามีโรคหรือภาวะบาง
อย่างก�ำลังรบกวนผิวหนังของเรา ในกรณีดัง
กล่าว ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
เพื่อท�ำการวินิจฉัยและรักษาต่อไป MU
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ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี แ ด ่
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ
จ�ำรัสฤทธิรงค์ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ฐานะทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้เป็นประธาน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
สังคมวิทยา สมัยที่ ๒ จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าห้อง
ปฏิบตั กิ ารวิจยั SMART LAB และทีมนักศึกษาเจ้าของผล
งาน SMART REAL STEEL BOXING TRAINER DEVICE
VERSION 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานการประกวดนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ�ำปี ๒๕๕๘ SPORT SCIENCE
INNOVATIVE CONTEST 2015 จัดโดย ส�ำนักวิทยาศาสตร์
การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ณ BCC HALL ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ เมือ่ เร็วๆ นี้

โปรดทราบ! ขณะนีอ้ ตั ราการบริจาคเลือดทีโ่ รงพยาบาล
ศิรริ าชลดลงในทุกหมูเ่ ลือด โดยเฉพาะกรุป๊ เอ และกรุป๊ บี จึง
ขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคเลือดทุกกรุป๊ ณ ตึก ๗๒ ปี
ชัน้ ๓ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ปิด
รับลงทะเบียน ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดรับลงทะเบียน
๑๖.๐๐ น. สอบถามโทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ ๑๒๓, ๑๒๘

เมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์
ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั รางวัล “สิงห์
ทอง” ผูบ้ ริหารพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นแห่งปีครัง้ ที่ ๗
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ (รางวัลธรรมาภิบาล) ณ สถาบัน
วิจยั จุฬาภรณ์ โดย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทาน
โล่รางวัลพระลัญจกร “ญสส” ประดิษฐานประจ�ำโล่
รางวัล “สิงห์ทอง” เพือ่ เป็นสิรมิ งคลและเกียรติประวัติ โดยมีพลเอกพิจติ ร กุลละวณิชย์
องคมนตรี เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย (สว.นท) ซึง่ เป็นองค์กรทีค่ ดั เลือก
บุคคลทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน บริหารดูแล จัดการทีด่ แี ละ
เป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลตามพระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช พร้อมน้อมน�ำมา
เป็นแนวทางเลือกปฏิบตั ติ ามเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทัง้ มุง่ หวังให้นโยบาย
ของรัฐในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และตลอดจนสร้างขวัญ และก�ำลังใจผูป้ ฏิบตั คิ ณ
ุ ต่อแผ่นดิน
ขอเชิญผูส้ นใจส่งผลงานเข้าประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค เพือ่
เชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล-วันแม่” ส่งผลงานโดยบันทึกเสียงขับร้องเพลง
กล่อมลูกด้วยบทร้อง และท�ำนองเก่าไม่มดี นตรีประกอบลงซีดจี ำ� นวน ๒
เพลง พร้อมติดชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนซีดี (นักเรียน
นักศึกษาให้แนบใบรับรองจากสถานศึกษาส่งมาพร้อมผลงานด้วย) ส่งผลงาน
ได้ตงั้ แต่บดั นี้ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ที่ น.ส.อ�ำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๐๐๒๓๔๑ (วงเล็บมุมซองประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก) ผูส้ นใจสามารถ
ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.lullaby.lc.mahidol.ac.th
มูลนิธวิ ศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมท�ำบุญ บริจาค
ปัจจัยซือ้ เต็นท์เพือ่ ถวายหลวงพ่อเยือ้ น ขันติพโล พุทธอุทยาน ในโครงการ
“เต็นท์สร้างธรรม” บริจาคได้ตงั้ แต่วนั นี้ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ราคาหลัง
ละ ๖๐๐ บาท หรือตามก�ำลังศรัทธา บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
๓๓๓-๒๓๑๑๘๗-๔ ธนาคารกรุงไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๙๕๙-๐๐๖๒๕๔-๗ และ
ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๒-๗๐๖๐๐๐-๒ สอบถามโทร. ๐-๒๘๘๙๒๑๓๘ ต่อ ๖๒๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๑ E-mail: admin@egmufoundation.org www.egmufoundation.org

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทีส่ นใจด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 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
หน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำหน่ายชุด
ทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ขนาด ๒๐ ครัง้ /ขวด ราคา ๖๐๐ บาท สัง่ ซือ้
โดยโอนช�ำระเงิน/แจ้งผ่านทาง www.facebook.com/FormalinTestKit ช�ำระ
เงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สาขารามาธิบดี ขือ่ บัญชี: ชุดทดสอบทางด้านเคมี คณะวิทย์ ม.มหิดล เลขที่
บัญชี ๐๒๖-๔๕๘๗๓๗-๓ หรือซือ้ ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยพัฒนาธุรกิจ ชัน้ ๖
ตึกเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท) สอบถาม โทร.
๐-๒๒๐๑-๕๙๖๗-๘, ๐-๒๒๐๑-๕๘๔๐ อีเมล์ mahidoltestkit@gmail.com
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ภายใต้โครงการเครือข่ายวิจยั นานาชาติ (International Research Network:
IRN) เครือข่ายวิจยั : ภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดโรคมะเร็ง (Cancer Immunotherapy)
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ผูส้ นใจติดต่อสอบถามได้ที่
คุณฉัตรชัย ภูนำ�้ ค้าง หรือ อ.ดร.มุทติ า จุลกิง่ recruitmmbu@gmail.com
โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๗๕๖, ๐-๒๔๑๙-๒๗๖๘ http://www.sirirajgrad.com
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก บริจาคด้วยตนเองที่ งานคลังและพัสดุ ชัน้ ๒ อาคาร
อ�ำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาศิรริ าช เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๖-๔-๑๒๕๔๑-๗
ผูบ้ ริจาคสามารถน�ำใบเสร็จไปหักจากรายได้รวม เพือ่ ขอลดหย่อนภาษีประจ�ำ
ปีได้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมโทร. ๐๓๔-๕๘๕๐๕๘ ต่อ ๑๒๒๐
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูฝ้ กึ สอนส่วนบุคคล รุน่ ที่ ๑๒ (Personal Trainer)
เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้บคุ คลผูส้ นใจ บุคลากรของส่วนราชการ ผูม้ คี วามรูท้ าง
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา สาขาทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านสุขภาพ หรือผูม้ ี
ประสบการณ์ทำ� งานด้านสุขภาพ ได้เรียนรูเ้ พิม่ พูนประสบการณ์ อบรมวันที่
๗ พฤษภาคม – ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ – ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ผูส้ นใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่ ศิรริ าช
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ หอกีฬาศิรริ าชสัมพันธ์ ชัน้ ๑๑ โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๖๖๘-๙
มูลนิธริ ามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมให้ชวี ติ ใหม่แก่ผปู้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รบั
โอกาสการรักษา โดยบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการพัฒนาอาคารและจัดหา
เครือ่ งมือแพทย์เพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้” ชือ่ บัญชีมลู นิธริ ามาธิบดี (โครงการพัฒนา
อาคารและจัดหาเครือ่ งมือแพทย์ฯ) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา
รามาธิบดี เลขที่ ๐๒๖-๔-๒๖๖๗๑-๕ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขา
รามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) เลขที่ ๐๙๐-๗-๐๐๑๒๓-๔ มูลนิธริ า
มาธิบดีฯ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ www.ramafoundation.or.th
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการประจ�ำปีโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘,
๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙		

คอนเสิร์ต Academy of Ancient Music

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙		

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้สมทบทุน จัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำหอพักนักศึกษา และพัฒนากิจการ
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัย
มหิดล ชิงถ้วยรางวัลนายกสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

ณ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
รุ่นที่ ๒ ประจ�ำปี 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

การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “พยาบาลเวช
ปฏิบัติทันยุค: การรักษาโรคเบื้องต้นและการ
จัดการภาวะเร่งด่วน”

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒,
๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘

๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙		

โครงการอบรม Effective Preclinical Teaching
รุ่นที่ ๒ ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคาร

๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒,
๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘

ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.
๐-๒๒๐๑-๕๐๐๐

ศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗
คอนเสิร์ต Berlin Philharmonic Winds

การประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลยุค AEC
กับความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย

๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างชาติ” รุ่นที่ ๙ ณ สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล สอบถามราย
ละเอียดที่ ศูนย์บริการวิชาการและท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔,
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘ ต่อ ๓๑๒๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนดนตรีศึกษา
แบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural Music
Education) นวัตกรรมสู่ความเป็นพลเมืองโลก ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิงปฏิบัติ
ในศตวรรษที่ ๒๑ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
การแบบมีส่วนร่วม Participatory Action
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัย
Research: PAR” ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘ ต่อ ๓๕๐๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยี
สาธารณสุขส�ำหรับงานวิจัยโรคติดเชื้อและ
โรคไร้เชื้อ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร

เทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๙ณ สนามกอล์ฟ นพค.๕๑ อ�ำนาจเจริญ ม.มหิดล ๐๙๗๖-๑๐๗๘, ๐๘-๐๖๐๗-๘๘๓๑
สอบถามเพิ่มเติมที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
อ�ำนาจเจริญ โทร. ๐๔๕-๕๒๓๓๑๑

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การให้การ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ส�ำหรับอาจารย์/อาจารย์
ที่ปรึกษา” ณ ห้อง ๓๐๙ อาคารมหิดลอดุลย
๔, ๑๑, ๑๘, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์
ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Physical
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓, ๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕Therapy Management in Kinematic
Linkage Imbalance ‘Primary Body Center ๘๑ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕
stabilizers’ (ครัง้ ที่ ๒, ๓, ๔, ๕)

๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ The 17th Science Project Exhibition

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

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

