ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๕ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
MU Newsletter 2016, Vol.05

ม.มหิดลรวมพลังสนับสนุน

การทำ�หมันยุงลาย
ลดไข้เลือดออก

2

Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอ
เออีเอ) ประเทศออสเตรีย และศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
(ไอดีอาร์ซ)ี ประเทศแคนาดา จัดท�ำโครงการน�ำร่องเพือ่ ท�ำหมันยุงลาย
ลดอัตราการระบาดของไข้เลือดออกและลดความเสีย่ งต่อโรคทีน่ ำ� โดย
พาหะ เพือ่ ลดภาระด้านการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ลดการสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว ถือเป็นอีกหนึง่ โครงการทีม่ หาวิทยาลัยมีความ
ภาคภูมใิ จ และสะท้อนถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลทีว่ า่ “ความ
ส�ำเร็จทีแ่ ท้จริงอยูท่ กี่ ารน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่
มวลมนุษยชาติ”
มหิดลสาร ฉบับนีม้ บี ทความทีน่ า่ สนใจ “อ.มหิดลกาญจน์ คิดค้น
ชุดตรวจหาเชือ้ โรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์ได้รวดเร็วและแม่นย�ำทีส่ ดุ
ในประเทศไทย” “คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแถลง ปลูกพลัง
คิด(ส์) พิชติ ลูกน�ำ้ ยุง” และบทความด้านสุขภาพ “ติง่ เนือ้ ทิง้ ไว้จะกลาย
เป็นมะเร็งหรือไม่” รวมถึงบทความเพือ่ สุขภาพทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย

มหิดลสารเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผูอ้ า่ น รวมถึงค�ำถามทีอ่ ยากให้
เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณียท์ :ี่
งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ มหิดลสาร
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กองกฎหมาย

นางพัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ (นิติกร)
กองกฎหมาย ส�ำนักงานอธิการบดี

พระราชบัญญัติ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอนจบ)
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
ดังนี้
สัญญาจ้าง ก�ำหนดให้ต้องท�ำสัญญาเป็น
หนังสือระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย
และผู้ว่าจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดัง
ต่อไปนี้ (๑) ชื่อและที่อยู่ของบริษัทรักษา
ความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง (๒) วันที่ท�ำ
สัญญา (๓) ขอบเขตของงานและระยะเวลา
ให้บริการรักษาความปลอดภัย (๔) ค่าจ้าง
และการจ่ายเงินค่าจ้าง (๕) หน้าที่และความ
รับผิดชอบของบริษัทรักษาความปลอดภัย
และผู้ว่าจ้าง (๖) ค่าปรับ (๗) การก�ำหนดค่า
เสียหาย (๘) การเลิกสัญญา การให้บริการ
รักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ท�ำสัญญาเป็น
หนังสือหรือมีรายการไม่ครบถ้วนดังกล่าว
เป็นโมฆะ
มาตรการรักษาความปลอดภัย บริษัท
รั ก ษาความปลอดภั ย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย (๑)
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย (๒) มี
ระบบบันทึกเหตุการณ์ประจ�ำวันเกีย่ วกับการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ภายในบริ เวณหรื อ
สถานทีท่ รี่ บั ผิดชอบรักษาความปลอดภัย (๓)
มี ศู น ย์ ป ระสานงานที่ บ ริ ษั ท รั ก ษาความ
ปลอดภัยจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานรั ก ษาความ
ปลอดภัย (๔) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารเพื่อ

ประโยขน์ในการสือ่ สารระหว่างศูนย์ประสาน
งานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย (๕)
พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีความรู้
เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยและจะต้อง
มีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัท
รั ก ษาความปลอดภั ย จะต้ อ งจั ด พนั ก งาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป็นผู้ให้
บริการความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้าง
พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย รั บ
อนุญาต กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะ
ท�ำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยอนุญาตจากนายทะเบียน โดย
ต่อไปพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมี
สัญชาติไทย อายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
ส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาภาคบังคับ และได้รับหนังสือ
รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่
นายทะเบียนกลางรับรอง และจะต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ได้แก่ เป็นโรคพิษสุราเรือ้ รัง
หรือติดยาเสพติดให้โทษ เป็นคนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความ
สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็น
ผู้เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาจ�ำคุก
ส�ำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ ความผิดเกีย่ วกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยว
กับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
อนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ได้
รับ อนุญ าต ผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ พ นั ก งานรั ก ษา

ภาพจาก: http://www.q10security.com/

ความปลอดภัยอนุญาตโดยไม่มีใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจ�ำคุณไม่เกิน ๓ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
หน้าทีข่ องพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาต กฎหมายก�ำหนดให้มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในการจับกุมผู้กระท�ำความผิด
(๒) รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งระงับเหตุ
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณ
หรื อ สถานที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบรั ก ษาความ
ปลอดภัยตามข้อก�ำหนดในสัญญาจ้าง
(๓) เมื่อมีการกระท�ำความผิดอาญาหรือ
น่าเชือ่ ว่ามีเหตุรา้ ยเกิดขึน้ ภายในบริเวณหรือ
สถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภั ย
ต้องแจ้งเหตุนนั้ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ำรวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำอยู่ทราบ
โดยทันที รวมทัง้ ปิดกัน้ และรักษาสถานทีเ่ กิด
เหตุให้คงสภาพเดิมไว้จนกว่าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ำรวจผู้มีหน้าที่จะเดินทางมา
ถึงสถานที่เกิดเหตุ
พระราชบัญญัตธิ รุ กิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นการก�ำหนดมาเพือ่ ให้การ
รักษาความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินมาก
ขึ้นนั่นเอง แต่มหาวิทยาลัยและส่วนงานใน
ฐานะผูว้ า่ จ้าง ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากกฎหมาย
ดังกล่าว ก็ควรจะได้ศึกษาเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมเช่นกัน MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เรื่องจากปก

รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
พาหะและโรคที่น�ำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดลรวมพลังสนับสนุน การท�ำหมัน

ยุงลาย ลดไข้เลือดออก

เมือ่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง VIP
ชัน้ ๕ ส�ำนักงานอธิการดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานในการแถลงข่าวความก้าวหน้าของ
โครงการท�ำหมันยุงลายเพือ่ ลดไข้เลือดออก
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลโดยให้ ข ้ อ มู ล ว่ า
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นประธานทีป่ ระชุม เพือ่ สนับสนุน
การใช้วธิ ที ำ� หมันยุงในการควบคุมยุงลาย ชึง่ จะ
มีผลลดโรคไข้เลือดออก รวมทัง้ ลดโรคอืน่ ๆ ที่
น�ำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ
โรคไข้ชกิ นุ คุนยา โรคไข้ซกิ า และโรคไข้เหลือง
ไปพร้อมๆ กัน โดยมีผู้แทนจากส�ำนักงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ และสถาบั น เทคโนโลยี
นิวเคลียร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทัง้ กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุม
ในการประชุมนี้ ได้รบั เกียรติจากผูบ้ ริหาร
จากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออี
เอ) ประเทศออสเตรีย และผูเ้ ชีย่ วชาญในด้าน
การควบคุมยุงจากประเทศสวีเดน เข้าร่วม
ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วย
เหลือในการด�ำเนินการโครงการท�ำหมันยุงลาย
ในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบนั โครงการ
น�ำร่องเพือ่ ท�ำหมันยุงลายในประเทศไทยได้รบั
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ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ทบวงการปรมาณู
ระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ประเทศออสเตรีย
และศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
(ไอดีอาร์ซ)ี ประเทศแคนาดา โดยมีวตั ถุประสงค์
ร่วมในการลดความเสีย่ งต่อโรคทีน่ ำ� โดยพาหะ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ สี วนยางพาราหรืออยูใ่ กล้
สวนยางพาราซึง่ เป็นแหล่งทีม่ ยี งุ พาหะน�ำโรค
จ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ทบวงการปรมาณูฯ มีความสนใจ
ทีจ่ ะให้การสนับสนุนเพือ่ ขยายผลการท�ำหมัน
ยุงลายในแหล่งท่องเทีย่ วของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน ซึง่ นอกจากจะช่วยลด
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าวแล้ว ยัง
จะช่วยลดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ป่วยเป็นไข้
เลือดออกและกลับไปแพร่เชือ้ ในประเทศของ
ตนอีกด้วย การลดความเสีย่ งต่อโรคทีน่ ำ� โดยยุง
พาหะในแหล่งท่องเทีย่ วจะช่วยเพิม่ รายได้ของ
ประเทศจากการท่องเทีย่ ว โครงการต่อยอดเพือ่
ท�ำหมันยุงลายในแหล่งท่องเทีย่ วนี้ มีแผนทีจ่ ะ
ด�ำเนินการในพืน้ ทีว่ จิ ยั ของม.มหิดลทีเ่ คยได้รบั
การสนับสนุนทุนวิจยั จากหลายหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ไอดีอาร์ซี และ ซีดา้ ประเทศ
แคนาดา และออสเอด ประเทศออสเตรเลีย
เป็นต้น ในเบือ้ งต้นนีท้ บวงการปรมาณูฯ ได้

บริจาคเครื่องมือที่จะใช้ในการฉายรังสีเพื่อ
ท�ำหมันยุงให้กบั ประเทศไทย ซึง่ มีมลู ค่ารวมการ
ติดตัง้ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ ๓๕ ล้านบาท
ศูนย์วจิ ยั เพือ่ ความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่
น�ำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดย กลุม่ วิจยั ของ รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ ได้พฒ
ั นายุงลายสาย
พันธุท์ ตี่ า้ นเชือ้ ไวรัสไข้เลือดออกและเชือ้ ไวรัสไข้
ชิกนุ คุนยาได้สำ� เร็จ โดยใช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ ฉีดเชือ้ แบคทีเรียร่วมอาศัยสกุลโวบา
เกีย ๒ สายพันธุซ์ งึ่ สกัดได้จากยุงลายสวนเข้าไป
ในยุงลายบ้าน หากปล่อยยุงลายบ้านตัวผู้ที่
พัฒนาแล้วนีอ้ อกไปสูธ่ รรมชาติ ยุงลายบ้านตัวผู้
เหล่านีจ้ ะไปผสมพันธุก์ บั ยุงลายบ้านตัวเมียใน
ธรรมชาติ ท�ำให้ยงุ ลายบ้านตัวเมียในธรรมชาติ
เป็นหมัน และลดจ�ำนวนยุงลายบ้านทีเ่ ป็นพาหะ
น�ำโรคไข้เลือดออกลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะมีผลให้
ผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกลดลงด้วย การท�ำหมันยุงลาย
แนวใหม่ นี้ จ ะท� ำ ถึ ง ๒ ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัยมาก
ทีส่ ดุ โดยน�ำยุงลายบ้านตัวผูส้ ายพันธุท์ พี่ ฒ
ั นา
แล้วมาท�ำการฉายรังสีปริมาณอ่อนก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ เพือ่ ท�ำให้ตวั มันเองเป็นหมันด้วย และ
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ไม่สามารถแพร่พนั ธุใ์ นธรรมชาติได้ ถึงแม้จะ
ผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านตัวเมียสายพันธุ์ที่
พัฒนาแล้วเหมือนกันก็ตาม นอกจากนีห้ ากยุง
ลายบ้านตัวเมียสายพันธุท์ พี่ ฒ
ั นาแล้วหลุดออก
ไปในธรรมชาติ ก็จะไม่สามารถน�ำเชือ้ ไข้เลือด
ออกและเชือ้ ไข้ชกิ นุ คุนยาสูค่ นได้ การท�ำหมัน
ยุง ๒ ขัน้ ตอนนีจ้ ะไม่มผี ลกระทบกับสิง่ แวดล้อม
และระบบนิเวศ เนือ่ งจากยุงลายบ้านสายพันธุ์

ที่พัฒนาแล้วซึ่งถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะตาย
ภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์ และไม่แพร่พนั ธุต์ อ่
เนือ่ งจากเป็นหมัน
วิธกี ารท�ำหมันยุงแนวใหม่ดงั กล่าวนีย้ งั ไม่มี
การด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศใด
มาก่อน โดยเฉพาะกับยุงลายบ้าน ขณะนี้
ม.มหิดลก�ำลังอยูร่ ะหว่างการเพิม่ จ�ำนวนยุงลาย
บ้านสายพันธุท์ พี่ ฒ
ั นาใหม่ ซึง่ เฉพาะยุงลายบ้าน

ตัวผูท้ กี่ นิ แต่นำ�้ หวานและไม่กนิ เลือดเท่านัน้ ที่
จะถูกคัดเลือกเพือ่ น�ำไปฉายรังสีในปริมาณอ่อน
ก่อนปล่อย ทีมนักวิจยั คาดว่าจะสามารถปล่อย
ยุงลายบ้านตัวผูท้ ถี่ กู ท�ำหมัน ๒ ขัน้ ตอนแล้วใน
โครงการน�ำร่องเพือ่ ลดจ�ำนวนยุงลายบ้านใน
ธรรมชาติ ณ ต�ำบลหัวส�ำโรง อ�ำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นทีแ่ รกของโลกภายใน
ปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้ MU
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เพือ่ สุขภาพ

รศ.พญ.ณัฐฏา รัชตะนาวิน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“ติ่งเนื้อ”ทิ้งไว้จะกลายเป็นมะเร็ง หรือไม่
“ติ่งเนื้อ” ส่วนเกินที่สร้างความร�ำคาญ ท�ำให้เกิดอาการคัน และ
สร้างความกังวลใจต่อสภาพผิวหนัง ที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการบ่งบอกของโรคอื่นๆ
หลายคนอาจจะงุนงงกับค�ำว่า “ติ่งเนื้อ” ว่าคืออะไร หากสังเกต
ผิวหนังรอบๆ ตัว มีสิ่งที่เหมือนก้อนเนื้อปูดออกมาแบบผิดปกติ
นอกจากนี้ยังสร้างความงุนงงเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณว่า ติ่งเนื้อเหล่านี้
เกิดขึ้นได้อย่างไร และหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
หรือเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายอื่นๆ หรือไม่ และมีวิธีการรักษาไม่ให้
มากวนใจได้หรือเปล่า
ติ่งเนื้อเป็นผิวหนังมีลักษณะค้างติดผิวหนัง สีเหมือนผิวหนังหรือ
อาจเข้มกว่า ลักษณะเป็นตุ่มที่ยื่นออกมา นิ่มๆ เป็นเนื้อเยื่อ และมี
เส้นเลือดเล็กๆ ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่ชัดเจน แต่มักพบติ่งเนื้อ
เกิดขึน้ ในบริเวณทีผ่ วิ หนังมีการเสียดสีตอ่ เนือ่ งกับผิวหนังด้วยกัน มัก
พบได้บริเวณรอบคอ รักแร้ ข้อพับ ขาหนีบ หรือใบหน้า และพบได้
ทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุ ๓๐ – ๕๐ ปีขึ้นไป
ลักษณะโดยทัว่ ไปของติง่ เนือ้ ผิวหนังไม่จำ� เป็นต้องรักษา เพราะไม่
ได้กอ่ ให้เกิดอาการอะไร ไม่เปลีย่ นไปเป็นมะเร็ง และไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย แต่การมีจำ� นวนติง่ เนือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว อาจมีความ
สัมพันธ์เกี่ยวกับ “เนื้องอกในล�ำไส้” แต่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลที่
ชัดเจน เพราะปกติแล้วติ่งเนื้อจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคภายใน
ร่างกาย เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยที่เพิ่มขึ้น หรือเป็น
พันธุกรรมมากกว่า
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ติง่ เนือ้ ทีพ่ บในผูใ้ หญ่มกั จะเป็นถาวร หากไม่ได้ทำ� การตัดออก แต่
เป็นติง่ เนือ้ ขนาดใหญ่ เช่น ขนาดเกิน ๕ มิลลิเมตร หรือโตเร็วผิดปกติ
ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดา หรือเป็นเนื้อ
งอกที่มีอันตราย
วิธีการรักษา ในบางรายที่มีปัญหาในภาพลักษณ์ ซึ่งหากต้องการ
รักษา แพทย์จะให้การรักษาโดยท�ำการตัดออก ด้วยการใช้ใบมีด
กรรไกร จี้ไฟฟ้า การเลเซอร์ และการใช้ความเย็น ไนโตรเจนเหลว
หลังรักษาอาจมีแผลตื้นๆ ควรทายาและดูแลให้สะอาดเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อ
อย่างไรก็ตาม “ติ่งเนื้อผิวหนัง” ไม่ใช่เนื้อร้ายเนื้องอกมะเร็ง และ
มักไม่กอ่ อาการหรือผลข้างเคียงใดๆ นอกจากมีการเสียดสีกบั เสือ้ ผ้า
หรือเครือ่ งประดับ ทีอ่ าจก่อให้เกิดอาการคัน ความร�ำคาญ หรือเป็น
ปัญหาด้านความสวยงาม
ดังนัน้ การลดความเสีย่ งเป็นติง่ เนือ้ ก็คอื การใส่เสือ้ ผ้าโปร่งสบาย
และเลือกใส่เครื่องประดับที่เหมาะสม เพื่อลดการเสียดสี MU

Harmony in Diversity
สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

“แต่งกายด้วยผ้าขาวม้าไทย
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหิดล”

งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙

เมือ่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสรงน�ำ้ พระพุทธมหิดล
พระพุทธมหาลาภ พระบรมรูปจ�ำลองสมเด็จ
พระบรมราชชนก ในงานประเพณีสงกรานต์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ “ชุม่ ฉ�ำ่
สงกรานต์ ผูกผสานผ้าขาวม้าไทย” จากนัน้

บุคลากร นักศึกษามหาวิทยายาลัยมหิดล พร้อม
ทัง้ ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภายนอก เข้ารดน�ำ้ ขอ
พรคณะผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเพื่ อ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ศูนย์
การเรียนรูม้ หิดล ศาลายา
นอกจากนี้ ภายในงานมีกจิ กรรมการแสดง
ต่างๆ ของส่วนงาน อาทิ การบรรเลงดนตรีไทย
และขั บ เสภา โดยสถาบั น วิ จั ย ภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย การแสดงแม่ไม้มวยไทย โดย
ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ การออกร้านแสดง
สินค้าจากส่วนงานต่างๆ และการประกวดแต่ง
กายด้วยผ้าขาวม้า โดยนางสาวปรางค์สุดา
ค�ำสถิตย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ
นายวิษวุ ตั มหิทธิกร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รบั
รางวัลชนะเลิศในการประกวดครัง้ นี้ MU
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โครงการวิจยั “Evaluation of Enhanced Tuberculosis Infection Control

Intervention in Healthcare Facilities in Vietnam and Thailand
(EnTIC Study)”

EnTIC Study เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง ๓ ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม
และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง The United States
President’s Emergency Plan for AIDS
Relief (PEPFAR) เป็นผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุน และ
U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) เป็นผูด้ ำ� เนินการหลัก ซึง่
เห็นความส�ำคัญว่าในประเทศก�ำลังพัฒนามี
ความชุ ก ของการป่ ว ยเป็ น วั ณ โรคในกลุ ่ ม
ประชาชนทั่ ว ไปในอั ต ราสู ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลก็มีอัตราการติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝงสูงตามไปด้วย EnTIC จึงได้นำ� เสนอ
ชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรและ
สถานพยาบาลสามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ก ระจายเชื้ อ
อย่างมีประสิทธิผล และน�ำไปทดลองใช้ใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โครงการ
นี้เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์
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ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน
สาธารณสุ ข ส� ำ นั ก วั ณ โรค
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาล
ระดั บ ตติ ย ภู มิ ห รื อ สู ง กว่ า
จ�ำนวน ๑๐ แห่งทั่วประเทศ และมีอาจารย์
ประจ� ำ ภาควิ ช าสั ง คมและสุ ข ภาพ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ำนวน ๒ ท่าน คือ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์
เป็นหัวหน้าโครงการ (ร่วม) ฝ่ายไทย และ
Dr.Seung Chun Paek เป็นที่ปรึกษาอาวุโส
ของโครงการ โดยคณะท�ำงานมหาวิทยาลัย
มหิดลได้รับงบประมาณตลอดทั้งโครงการ
จ�ำนวนกว่า ๑๒ ล้านบาท
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยระยะยาว ด�ำเนิน
การต่อเนือ่ งเป็นเวลารวมทัง้ สิน้ ๓ ปี ซึง่ ขณะ
นี้ EnTIC ได้เข้าสูช่ ว่ งปีสดุ ท้ายของการด�ำเนิน
โครงการซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลติดตามต่อ
เนื่องไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ นับว่า

EnTIC เป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรก
ของโลกที่มีการประเมินความเป็นไปได้ ผล
กระทบ และมูลค่าของการใช้มาตรการการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ก ระจายเชื้ อ
วัณโรคในบริบทของประเทศที่มีทรัพยากร
จ�ำกัด นอกจากนี้ นักศึกษาจากภาควิชาสังคม
และสุ ข ภาพทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก จ�ำนวน ๙ คน ยังได้เข้าร่วมเป็น
นักวิจัยประจ�ำโครงการ และได้เข้ารับการ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่างๆ ทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในการทดสอบและปรับปรุง
เครื่องมือ จนกระทั่งสามารถใช้เก็บข้อมูลใน
สถานการณ์จริง และเป็นตัวอย่างส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานในประเทศเวียดนามด้วย MU

Research Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลช่องปากครั้งแรกของไทย

ผลิตหมากฝรั่งและเจลลี่จากชานอ้อย ลดปัญหาฟันผุในเด็ก
เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์คลินกิ ทันตแพทย์พาสน์ศริ ิ
นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
นางอัมพร กาญจนก�ำเนิด ประธานเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ ธุรกิจ กลุม่ งานการผลิต
และการตลาด ผูแ้ ทนกลุม่ มิตรผล ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจยั และ
พัฒนาในการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย น�ำไปสู่ความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการและนวัตกรรม ทั้งยังสามารถน�ำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาทั น ตสุ ข ภาพของประชาชน และ
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาด้านวิชาการของคณะฯ ด้วยการน�ำเส้นใยชานอ้อย
มาพัฒนาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางทันตสุขภาพ ในรูปของหมาก
ฝรัง่ เส้นใยชานอ้อยและเจลลีผ่ สมผงชานอ้อยบดเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
ที่มีสารให้ความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดให้ฟันผุ
ณ ห้ อ งประชุ ม ๓๐๑ ชั้ น ๓ อาคาร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๕๐ พรรษา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ
นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันโรคฟัน
ผุเป็นโรคในช่องปากที่พบมากที่สุดในเด็ก
โดยสาเหตุของการเกิดฟันผุส่วนหนึ่งมาจาก
การรั บ ประทานอาหารประเภทน�้ ำ ตาล
ซู โ ครส อย่ า งไรก็ ต ามการป้ อ งกั น ฟั น ผุ เป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น การแปรงฟัน การ สูง ได้แก่ กลุม่ เด็กนักเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลในถิน่
ใช้น�้ำยาบ้วนปาก การใช้เส้นไหมขัดฟัน การ ทุ ร กั น ดาร จึ ง มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะน� ำ
ลดการบริโภคน�้ำตาลซูโครส ตลอดจนการ ผลิตภัณฑ์ทางทันตสุขภาพในรูปของหมาก
เคี้ยวหมากฝรั่งภายหลังรับประทานอาหาร ฝรัง่ เส้นใยชานอ้อยและเจลลีผ่ สมผงชานอ้อย
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย บดที่มีสารให้ความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดให้
มหิดล และ กลุ่มมิตรผล ได้เล็งเห็นว่า กลุ่ม ฟันผุ ไปแจกจ่ายให้กบั เด็กทีอ่ ยูห่ า่ งไกลในถิน่

ทุรกันดาร ในการออกให้บริการทางทันต
กรรมของหน่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ซึ่ ง ออกให้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมแก่
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดน
ทัว่ ประเทศ เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ทดสอบ
ความสามารถในการป้องกันการเกิดฟันผุให้
กับเด็กในกลุ่มนี้ เพื่อน�ำผลที่ได้มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ต่อไป MU
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อ.มหิดลกาญจน์ คิดค้นชุดตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับ
ของสัตว์ ได้รวดเร็วและแม่นย�ำที่สุดในประเทศไทย
รศ.ดร.น.สพ.ปณั ฐ อนุ รั ก ษ์ ป รี ด า
อาจารย์ ป ระจ� ำ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี พัฒนาคิดค้น “ชุดตรวจหาเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์” ได้รวดเร็ว
และแม่ น ย� ำ แห่ ง แรกของประเทศไทย
สามารถตรวจหาเชื้อจากโคกระบือที่ติดโรค
ทราบผลภายใน ๔ ชัว่ โมง รศ.ดร.ปณัฐ กล่าว
ว่า “วิธีการตรวจหาเชื้อในปัจจุบันนั้น ใช้วิธี
การตรวจหาไข่พยาธิที่ปนมากับอุจจาระโค
และกระบือ การตรวจโดยใช้วิธีนี้มีข้อจ�ำกัด
อยูม่ าก มีขนั้ ตอนยุง่ ยาก และทีส่ �ำคัญใช้เวลา
นาน ผลทีไ่ ด้กย็ งั ไม่มคี วามแม่นย�ำ เพราะเมือ่
สัตว์ติดพยาธิใบไม้ในตับไปแล้ว จะปล่อยไข่
ออกมากับอุจจาระในระยะเวลา ๑๓ สัปดาห์
ท�ำให้บางทีการรักษาจะล่าช้า ท�ำให้สตั ว์ตาย
ในที่สุด โดยโรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์
สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ สัตว์ที่มีเชื้อ
พยาธิใบไม้ในตับเมื่ออุจจาระออกมา ตัว
อ่อนของพยาธิจะไชเข้าไปสู่หอยที่อยู่ตาม
ธรรมชาติและมีการเจริญเติบโตในตัวหอย
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกจากหอย
ว่ายไปตามบึงน�้ำและเกาะอยูต่ ามพืชน�้ำชนิด
ต่างๆ เช่น ผักบุ้ง เมื่อคนน�ำมารับประทานก็
จะได้รบั เชือ้ พยาธิใบไม้ในตับเข้าไปสูร่ า่ งกาย
คนได้”

ดังนั้นการวินิจฉัยโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน
วิทยาเพือ่ ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ หากทราบเร็วว่าสัตว์ตดิ พยาธิ
หรือไม่ จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดพยาธิ
สภาพหรือวิการทีต่ บั หรืออาการป่วยของสัตว์
ทีเ่ กิดจากพยาธิได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการ
ลดการปนเปือ้ นของไข่พยาธิ ในทุง่ หญ้าหรือ
บริเวณที่หนองน�้ำที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก
สัตว์สคู่ นอีกด้วย “ส�ำหรับชุดตรวจหาเชือ้ โรค
พยาธิใบไม้ในตับของสัตว์นี้ สามารถตรวจได้

อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำที่สุดในประเทศ
สามารถลดข้อจ�ำกัดของวิธกี ารตรวจทีใ่ ช้อยูใ่ น
ปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการ
ตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระซึง่ ต้องใช้ทกั ษะใน
การวินิจฉัยสูง เราจะใช้ตัวอย่างซีรั่มในการ
ตรวจหาเชือ้ ชุดตรวจนีเ้ คยน�ำไปลงภาคสนาม
และประสบความส�ำเร็จในการตรวจ ได้รับ
ความร่วมมือจากกรมปศุสตั ว์ทนี่ ำ� ตัวอย่างซีรมั่
ของสัตว์ทเี่ ป็นโรคมาให้เราทดสอบ ชุดตรวจนี้
ใช้วิธีการตรวจแบบ double sandwich
ELISA สามารถตรวจหาเชือ้ ได้ในทุกระยะของ
การติดเชื้อและทราบผลภายใน ๔ ชั่วโมง
นอกจากโรคพยาธิใบไม้ในตับดังกล่าว ตอนนี้
ผมและทีมวิจยั ก�ำลังพัฒนาชุดตรวจตรวจหา
เชือ้ โรคพยาธิใบไม้ชนิดอืน่ ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และความแม่นย�ำมากขึน้ และให้ผลการตรวจ
ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม” รศ.ดร.ปณัฐ กล่าว
จากการทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้าด้านโรค

พยาธิใบไม้มาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ท�ำให้
รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรกั ษ์ปรีดา ได้รบั รางวัล
นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น (Young Parasitologist Award) ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขต
ร้อนแห่งประเทศไทย และยังได้รับรางวัล
ส�ำคัญต่างๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัล NTDASIA2016 The Best Poster Award รางวัล
SAADC2015 Young Scientist Award,
รางวัล SAADC2015 The Best Scientific
Presentation Paper Award, รางวัล TRFCHE-Scopus Young Researcher Award
สาขา Life Sciences & Agricultural
Sciences 2014 และ Top Reviewers in
Experimental Parasitology (Journal
Citation Reports published by Thomson
Reuters, 2009) MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ภาษาแม่ คือ หัวใจของทุกภาษา

องค์ ก รยู เ นสโก (UNESCO: United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) ได้ประกาศให้วัน
ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันภาษาแม่
สากล (International Mother Language
Day) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความส�ำคัญ
ของภาษาแม่ในกลุ่มชนต่างๆ ทั่วโลก
อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ สถาบั น วิ จั ย ภาษาและ
วั ฒ นธรรมเอเชี ย ได้ ก ล่ า วถึ ง ภาษาแม่
(mother tongue) ว่า ภาษาแม่ คือ ภาษา
ที่ผู้ใช้แต่ละคนพูดได้ตั้งแต่หัดพูดครั้งแรก
ส่วนมากมักจะเป็นภาษาของแม่หรือคนเลีย้ ง
ดูใกล้ชิด บางคนอาจมีภาษาแม่มากกว่า ๑
ภาษา เช่น ในกรณีที่เด็กถูกแวดล้อมหรือ
เลีย้ งดูโดยคนหลายคนทีพ่ ดู ภาษาต่างกัน เมือ่
เด็กเรียนภาษาเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน โตขึ้นก็
จะเป็นผู้ที่มีภาษาแม่หลายภาษา แต่คนส่วน
ใหญ่ในโลกมีภาษาแม่เพียง ๑ ภาษา (ราช
บัณฑิตสถาน. ๒๕๕๓-๒๙๗) เช่น คนไทย
เชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทย บางคนก็จะ
มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เนื่องจากเรียนรู้
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรก บางคนอาจ
จะมี ภ าษาแม่ ส องภาษาคื อ ภาษาจี น และ
ภาษาไทย เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
การใช้สองภาษา สามารถเรียนรู้และใช้ได้ทั้ง
สองภาษา โดยปกติภาษาทีเ่ รียนรูแ้ ละเข้าใจ
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มากที่สุด คือ ภาษาที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
แม่ ซึ่งเป็นที่มาของค�ำว่า “ภาษาแม่”
ภาษาแม่มคี วามส�ำคัญ ถ้าผูใ้ ช้ภาษาเข้าใจ
ในภาษาแม่ ก็จะสามารถเชือ่ มโยงไปยังภาษา
อื่นๆ ได้ โดยการเทียบเคียงโครงสร้างทาง
ภาษาทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน และสามารถน�ำ
ไปใช้ประยุกต์ในระบบการเรียนการสอนได้
เช่น ภาษามลายูเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันของคนในสี่จังหวัด
ภาคใต้ของไทย เมือ่ เด็กเข้าเรียนทางโรงเรียน
จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับเด็ก เด็กจะ
ไม่เข้าใจว่าครูพดู อะไร แต่ถา้ ครูใช้ภาษามลายู
ท้องถิ่นก่อน แล้วค่อยๆ เชื่อมโยงไปสู่ภาษา
ไทย เด็กก็จะสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเข้าใจ จะ
ไม่ใช่เพียงแค่จ�ำอย่างเดียว สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้ เปรียบเสมือนสะพานที่
เชื่อมโยงความรู้จากภาษาแม่ไปสู่ภาษาอื่น
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤต สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียได้จัดงานเสวนาวันภาษาแม่สากล :
รากฐานคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวติ โดยการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย
มหิดล ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูภาษาและ
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู ้ เข้ า ร่ ว มงานเสวนา
ประกอบด้วย นักวิชาการ ผูส้ นใจและเจ้าของ
ภาษา เช่น กลุม่ โซ่ (กุสมุ าลย์) จังหวัดสกลนคร

กลุม่ แสก จังหวัดนครพนม กลุม่ ไทด�ำ จังหวัด
เลย กลุม่ อาข่า จังหวัดเชียงราย กลุม่ มลายู
จังหวัดปัตตานี การจัดงานครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองวั น ภาษาแม่ พ ร้ อ มกั บ
ประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก นอกจากนีย้ งั เป็นการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการศึกษาโดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐานในการจัดการเรียนรูแ้ ละผล
กระทบที่เกิดขึ้น สร้างเสริมพลังใจในการ
ท�ำงานแก่คณะนักวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เผยแพร่ผล
งานวิจยั ชุดภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
และความรู้อันเกิดจากกระบวนการงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤตสูส่ าธารณะอีกด้วย
วันภาษาแม่สากลที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศใน
งานได้จดั แสดงผลงานจากท้องถิน่ มาน�ำเสนอ
และจัดแสดง อาทิ เรียนรูภ้ าษาและภูมปิ ญ
ั ญา
กับการน�ำภาษาแม่ไปสอนในโรงเรียน การ
สร้างครูทวิภาษาระดับมหาวิทยาลัย และการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ มีการสาธิตการท�ำลาบพริก
ที่อุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด การแสดง
พืน้ บ้านตามวิถกี ลุม่ คน การสวมใส่อาภรณ์ที่
แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนนั้นๆ เป็นต้น MU
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วีระพงศ์ มีสถาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

“ไม้ม้วน”

นักเรียนไทยทีเ่ รียนภาษาไทย คงมีประสบการณ์ทคี่ ณ
ุ ครูให้ทอ่ ง
“๒๐ ม้วนจ�ำจงดี” ถ้าท่องและจ�ำแนกความหมายได้แล้ว ก็จะช่วย
เป็นแนวทางในการจัดสินใจว่า ค�ำใดที่ควรเขียนด้วยรูปไม้ม้วน
เหลือจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของสระ “ไ” ไม้มลาย หรือมิเช่นนั้นก็
เป็นรูปไม้หันอากาศ สะกดด้วย “ย” ยักษ์
วิธกี ารสอนให้เด็กๆ “เอาแต่ทอ่ ง” โดยไม่บอกหลักการหรือทีม่ า
ของความรู้ ท�ำให้วิชาภาษาไทยอยู่ในภาวะคลอนแคลน เพราะดู
ประหนึ่งว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเอาความจ�ำเข้าถาโถมเท่านั้น จึงจะ
ได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนที่เก่งภาษาไทย จึงมีนักเรียนเป็นจ�ำนวนมาก
ที่ “ถอดใจ” ไม่อยากเรียนวิชาภาษาไทย เพราะเห็นว่าอุดมไปด้วย
กฎเกณฑ์ ข้อห้าม ข้อปลีกย่อยจนเบื่อหน่ายที่จะจดจ�ำ
ความเก่งในฐานะทีจ่ ำ� ได้ ไม่สกู้ บั ความเก่งในฐานะทีเ่ ข้าใจ เพราะ
มีหลายเรือ่ งในวิชาภาษาไทยทีค่ วรอธิบายเพือ่ ความเข้าใจ มิใช่ทอ่ ง
เพือ่ จะได้ชอื่ ว่าเก่ง ดังกรณีสระ “ใ” (ไม้มว้ น) กับสระ “ไ” (ไม้มลาย)
รูปสระทั้งสองนี้ คนไทยถิ่นบางกอก หรือคนไทยในภาค
กลางออกเป็นเสียงเดียวกัน ท�ำให้เกิดข้อสงสัยว่า ในเมือ่ ออก
เสียงเหมือนกัน เหตุใดจึงต้องเขียนให้แตกต่างกัน
ตามหลักการก�ำหนดรูปลักษณ์อักษร จะก�ำหนด ๑ รูปต่อ ๑
เสียง (1 character, 1 phoneme) หมายความว่า ถ้าออกเสียง
อย่างเดียวกัน ก็ไม่จำ� เป็นต้องมีรปู ลักษณ์อกั ษรตัวอืน่ เช่น กรณีตวั
ส เสือ เราใช้เขียนและเรียกขานศัพท์ทเี่ ป็นภาษาไทยทัว่ ไป เช่น เสือ
สอย สาว แต่เมื่อเรารับเอาวัฒนธรรมทางภาษาจากอินเดียมาใช้
ร่วมกับภาษาไทย ส เสือที่เรามีใช้มาแต่เดิม แสดงค่าของเสียง
ภาษาทีม่ าจากอินเดียไม่พอเพียง หรือไม่ตรงกับเสียงเดิมของ
อินเดีย จึงก�ำหนดให้มี ษ และ ศ เพิ่มเข้ามา
กรณีของสระ ใ- และ ไ- ก็เช่นกัน คนไทโบราณท่านออก
เสียงแตกต่างกัน แม้กระทั่งใน พ.ศ.ปัจจุบัน คนไท/ไต ที่อยู่ใน
ต่างประเทศ อย่างไตลื้อ ไตโหลง (ไทหลวง, ไทใหญ่) พวน, ผู้ไท,
ไตเมืองขึน, ไตเมืองยอง ฯลฯ เหล่านี้ จะมีการแยกเสียง ใ- และ
ไ- ตามค�ำศัพท์ โดยที่สระ ใ ไม้ม้วน จะออกเป็นเสียงสระ อะ+อือ,

หรือสระ อะ+เออ เช่น ค�ำว่า ใหม่ จะออก
เป็น หมะเอ่อ (โดยควบเสียงเร็วๆ ไม่ออกเป็น
สองพยางค์) และเรา (คนไทยภาคกลาง) ก็
พอจะท�ำนายได้ว่า ค�ำไทยที่ประสมด้วยสระ
ใ ไม้ ม ้ ว นตามที่ เราเคยท่ อ งสมั ย เรี ย นชั้ น
ประถมนั้น จะเกิดความแตกต่างอย่างเป็น
ระบบ เช่น หญะเอ่อ ก็คือ ใหญ่, ฮะเอ้อ คือ
ให้, ลูกพะเอ้อ คือ ลูกใภ้ (ลูกสะใภ้) เป็นต้น
ดังนั้น ค�ำตอบจากข้อสงสัยที่ว่า เหตุใดจึง
ต้องแยกรูปการเขียนสระ ใ- และ ไ- ทั้งนี้ก็
เพราะเกิดมาจากเสียงภาษาไทสมัยอดีตเป็น
คนละเสียง หลักฐานเหล่านี้ เหลือตกค้างอยู่
กับภาษาไทของคนไทต่างถิ่น ท่านโบราณา
จารย์จึงก�ำหนดให้เขียนต่างกัน ส่วนคนไทย
ภาคกลาง หรือคนไทยลุ่มน�้ำเจ้าพระยา เกิด
จากการผสมผสานของคนหลากเผ่าหลาย
พั น ธุ ์ เสี ย งในภาษาก็ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ า ย
ถ่ายเท หรือเกิดการผสานทางด้านหน่วยเสียง
ท�ำให้เสียงของคนไทยภาคกลาง ผิดไปจาก
คนไทนอกประเทศ
เมื่อข้อจ�ำกัดเรื่องการออกเสียงสระ ใและ ไ- ของไทย ไม่เหลือไว้ให้เป็นหลักฐาน
ว่าแตกต่างกัน แต่ก็ยังดีที่ระบบเขียนคงอยู่
ด้วยเหตุนี้ ครูโบราณท่านจึงผูกเป็นค�ำกาพย์
ซึ่งค�ำกาพย์นี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว เพื่อ
ให้นักเรียนได้ท่อง ใครท่องได้และใช้เป็น ก็
จะได้คะแนนมากไปตามส่วน ยิง่ กว่านัน้ เมือ่
นักเรียนเข้าใจความแตกต่างอย่างเป็นระบบ
นี้แล้ว จะช่วยท�ำให้เข้าใจภาษาของกลุ่มคน
ไทเผ่าอื่นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย MU

"ผูใ้ หญ่หาผ้าใหม่"

บทอาขยานส�ำหรับท่องจ�ำค�ำไทยแท้ที่ใช้ไม้ม้วน
ผูใ้ หญ่หาผ้าใหม่
ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ		
มิหลงใหลใครขอดู
จะใคร่ลงเรือใบ		
ดูน�้ำใสและปลาปู
สิ่งใดอยูใ่ นตู้		
มิใช่อยูใ่ ต้ตั่งเตียง
บ้าใบ้ถือใยบัว		
หูตามัวมาใกล้เคียง
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจ�ำจงดี

ภาพจาก: www.edtguide.com
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ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน

ลงนาม Queen Mary U. of London

ต้อนรับ Curtin University

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็ จ ฯ เปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ โรค
เขตร้อน (Discovery Museum of Tropical
Diseases) บริเวณชั้น ๑ อาคารศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖๓ ตารางเมตร จัด
แสดงด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ๔ มิติ ทัง้ แสง เสียง
ภาพ และสัมผัสผลงานความรู้ต่างๆ ที่รวบรวม
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันตนเอง
ให้ปราศจากโรคเขตร้อน

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับ Prof. David Sadler, Vice Principal
(International), Queen Mary University
of London ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเดินทาง
มาเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่ า งสองสถาบั น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
Dual Degree และการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ณ ห้องอาหาร Music Square วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ Prof.Syed Islam จาก International
of Science and Engineering, Curtin
University, Australia ในโอกาสร่วมหารือการ
จัดท�ำหลักสูตร Double Degree ในสาขาวิชา
Actuarial Science Chemical Engineering
Materials Science ณ ห้องประชุม K102 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (พญาไท)

(๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)

M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
(๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดกิจกรรม
ในงาน “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” จัด
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
และฟัน แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

(๔ เมษายน ๒๕๕๙)

(๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

ต้อนรับคณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ดูงาน (๒๖ เมษายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์
สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัย งาน
ประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการสู่ชุมชน งานด้านบัณฑิตศึกษา การสื่อสารองค์กร และการ
บริหารจัดการส�ำนักงาน ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับ ม.นเรศวรดูงาน (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙) ลงนาม ม.ฟาฏอนี (๑๖ เมษายน ๒๕๕๙)
ต้อนรับม.อีสเทิร์นเอเชีย (๗ เมษายน ๒๕๕๙)

นายอ�ำพล บุญเปล่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
(ช�ำนาญการ) อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิรรี กุ ขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรน�ำคณาจารย์
และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เยีย่ มชมและศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป รี ช า สุ น ทรา
นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้ อ นรั บ คณะดู ง านจากมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ณ ห้องประชุม ๒๑๗ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการจัดตั้งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วม
มือทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลีย่ น
องค์ความรูด้ า้ นสันติศกึ ษาและสิทธิมนุษยชนศึกษา
อันเกิดจากการศึกษาวิจัย และจัดกิจกรรมร่วม
กัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่อไป

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล
(๕ เมษายน ๒๕๕๙)

ประชุมวิชาการ Melatonin (๒๒ เมษายน ๒๕๕๙)

โครงการวิจัยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น�ำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์
จิตพิมลมาศ ผูอ้ ำ� นวยการฯ ร่วมกับ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ และคณะผูร้ ว่ มวิจยั สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ Distinguished Research Professor Grant
สาขา Neuroscience เรื่อง “Melatonin and other factors as the potentially useful agents
in attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesis” ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม A107 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม “เดินดี” (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙)

ทีมงานเดินดีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ จิตประสูต
วิทย์ นายรติกร ชัยวัฒนธรรม และ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เข้าร่วมบรรยายและ
จัดอบรมการใช้เครือ่ ง “เดินดี” ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว สินเจริญ
กุล ให้แก่ผแู้ ทนจากโรงพยาบาลอ�ำเภอ ๑๖ แห่ง ในจังหวัดสงขลา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล” วิทยากร
โดย นายแพทย์ โ กมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย์
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก วิ จั ย สั ง คมและสุ ข ภาพ ณ
อาคารสิ่ ง แวดล้ อ มพั ฒ นดล ชั้ น ๒ คณะสิ่ ง
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

อบรม “จดจ�ำ” (๒๐ เมษายน ๒๕๕๙)

ดร.เซง เลิ ศ มโนรั ต น์ อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมและสอนวิธกี ารใช้เครือ่ ง
“จดจ�ำ” ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่อยู่ในวัยท�ำงาน ช่วงอายุ ๓๐ – ๕๐ ปี
เพื่อน�ำเครื่องไปใช้ชีวิตประจ�ำวัน ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เดิน-วิ่ง Bogie 99 Rama Running
Challenge (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Bogie
99 Rama Running Challenge ขึ้น จ�ำนวน
๒ เส้นทางกิจกรรม ได้แก่ เส้นทางกิจกรรมวิ่งสู้
โรคระยะทาง ๕ กิโลเมตร (รอบ รพ.รามา และ
สวนจิตรลดา) และเส้นทางเดินก้าวไกลโรค (รอบ
รพ.และหน่วยงานใกล้เคียง) โดยมีชาวรามาฯเข้า
ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน ๑,๑๘๒ คน

สงกรานต์ MUIC (๘ เมษายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานเปิดงานวันสงกรานต์วทิ ยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลาน
กิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานมีกิจกรรมสรง
น�้ำพระและรดน�้ำขอพร และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกายผ้าไทย และนิทรรศการ
MUIC รักษ์ผ้าไทย
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Scoop
16 Special
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าว

“ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน�้ำยุง”

เมือ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ชัน้ ๙ อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กระทรวง
สาธารณสุข ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว บริษทั เบสท์แคร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และ บริษทั เจเนซิส มีเดียคอม จ�ำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ และเปิดโครงการ
“การใช้สอื่ การเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีชวี ภาพ เพือ่ การควบคุมลูกน�ำ้ ยุงอย่างยัง่ ยืน ด้วย
พลังเยาวชน “ปลูกพลังคิด(ส์) พิชติ ลูกน�ำ้ ยุง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความ
รู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับยุงลายและการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กบั เยาวชน โดยผ่านการเรียน
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รูจ้ ากนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึง่ หวังผลในการสร้างการรับรู้ การตระหนักรู้
และปลูกฝังค่านิยมใหม่ ทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง
เกี่ยวกับการควบคุมลูกน�้ำยุงให้กับเยาวชนในเขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินโครงการระหว่าง
วันที่ ๓ พฤษภาคม – ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพืน้ ทีเ่ ขต
ลาดพร้าว MU

Special Scoop 17

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“๑๒๘ ปี ศิรริ าช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
และ “ศิรริ าชเดิน-วิง่ ผสานชุมชน ครัง้ ที่ ๑๐”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์
ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ศ.ดร.
นพ.ประสิ ท ธิ์ วั ฒ นาภา คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ฉลอง ๑๒๘
ปี ศิรริ าชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ณ
หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิรริ าช โดยได้
กล่าวถึงการจัดงานครัง้ นีว้ า่ เนือ่ งจากในวันที่
๒๖ เมษายน ศกนี้ เป็นวันพระราชทานก�ำเนิด
รพ.ศิรริ าชครบ ๑๒๘ ปี โรงพยาบาลหลวงแห่ง
แรกของแผ่นดิน คณะฯ จึงได้จดั งาน “ฉลอง
๑๒๘ ปี ศิรริ าช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทาน
ก�ำเนิดโรงพยาบาลศิรริ าช และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อ
โรงพยาบาลศิรริ าช เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสฉลองสิริ
ราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา อีกทั้งเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เสริมธรรมปัญญาแก่สงั คม
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน
เทศกาลเทศน์มหาชาติ และอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม

ประเพณีอนั ดีงามของไทย อีกประการขณะนี้
คณะฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง
อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา จึงน�ำราย
ได้มาสมทบการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร
๘๔ พรรษา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคาร
ศูนย์กลางให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
ทีท่ นั สมัยครบวงจร เป็นการเพิม่ คุณภาพการ
บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผูร้ บั บริการทุกหมูเ่ หล่าอย่างเท่าเทียมกันและ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
งาน ๑๒๘ ปี ศิ ริ ร าช เทศน์ ม หาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ก�ำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๖
– ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราช
แพทยาลัย รพ.ศิริราช ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่พิธี
การเทศน์ฯ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ได้
มีพธิ แี ห่อญ
ั เชิญผ้าไตรพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยริ้วขบวนเริ่มจาก
หอประชุมกองทัพเรือ สิน้ สุดทีห่ อประชุมราช
แพทยาลัย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มี
จิตศรัทธาได้ชนื่ ชมความงดงามของริว้ ขบวน
และร่วมอนุโมทนาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ได้ตลอดเส้นทาง
นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน

๒๕๕๙ มีการจัดงาน “ศิรริ าชเดิน-วิง่ ผสาน
ชุมชน ครั้งที่ ๑๐” ระยะทาง ๑๔ กม. เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุดสตาร์ท ณ หน้า
อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิรริ าช รายได้สมทบ
ทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”
เช่นกัน
จึงขอเชิญชวนท่านผูม้ จี ติ ศรัทธาได้รว่ มกัน
ท�ำบุญ แบ่งปันทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย
ตามเจตนารมณ์การเป็นผู้ “ให้” สุขภาพที่ดี
แก่ประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้
พระราชทานก�ำเนิด รพ.ศิริราช และสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก “พระบิ ด าแห่ ง การแพทย์ แ ผน
ปัจจุบนั ของไทย” โดยร่วมบริจาคได้ที่ ศิรริ าช
มูลนิธิ ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช
สอบถามเพิม่ เติม โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๕๘-๖๐
การให้เท่ากับรักษา...พลังแห่ง “การให้”
พลังแห่ง “ความสุข” MU

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช เปิดร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกศิริราชแล้ววันนี้! ขอเชิญทุกท่าน
เลือกซื้อตุ๊กตาคุณหมอหมีชายและหญิง แก้วน�้ำลายโรงพยาบาลศิริราช ปากกาไฟฉาย กระเป๋า
ผ้าพับได้ ฯลฯ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๒ เปิดท�ำการวันจันทร์,
พุธ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ..พิพิธภัณฑ์ศิริราช..มีมากกว่าที่คุณคิด
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ความภูมใิ จของชาววิทย์ฯ กีฬา

กับอีกหนึ่งผลผลิตทางการศึกษาที่น�ำความรู้ทางด้าน
“วิทยาศาสตร์การกีฬา” ไปใช้ในวงการลูกขนไก่
สวั ส ดี ค ่ ะ มหิ ด ลสารฉบั บ นี้ มี ว ่ า ที่ ม หา
บัณฑิตคนเก่งจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มาแนะน�ำให้ได้รู้จักค่ะ
คนเก่งวิทย์กีฬา: สวัสดีครับ ผมนายอับ
ดุล อุ่นอ�ำไพ อายุ ๒๖ ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมจากโรงเรียนศรีพฤฒา ระดับปริญญา
ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหา
บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัย
มหิดล ครับ
มหิดลสาร: ท�ำไมจึงสนใจศึกษาต่อใน
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคะ
คนเก่งวิทย์กฬี า: โดยปกติผมเป็นคนชอบ
เล่นกีฬา ชอบดูกีฬามากๆ ตั้งแต่ประถม จน
กระทัง่ มัธยมปลาย ผมเริม่ หาข้อมูลว่ามีคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีเรียนวิชากีฬาร่วมกับ
วิชาสามัญหลักๆ ทั่วไป เพราะชอบที่จะได้
เรียนและเล่นกีฬาไปด้วย
มหิดลสาร: แสดงว่าชอบและสนใจที่จะ
เรียนรูท้ างด้านศาสตร์วชิ าวิทยาศาสตร์การ
กี ฬ ามากๆ เหตุ ใ ดจึ ง เลื อ กมาศึ ก ษาที่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ของเราคะ
คนเก่งวิทย์กีฬา: เหตุผลที่เลือกศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

น้องอับดุลกับถ้วยรางวัลพระราชทานอีกหนึ่งทีมงาน
เบื้องหลัง ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทีมสโมสรบ้านทองหยอด
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เพราะผมคิดว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและศักยภาพทาง
ด้ า นวิ ช าการ การเรี ย นการสอน มี ทั้ ง
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี
หลักสูตรที่เข้มข้น รวมทั้งเป็นสถาบันแรกที่
เปิ ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน ด้วยเหตุผล
นีผ้ มจึงเลือกทีจ่ ะเข้ามาเรียนทีน่ ี่ สาขานี้ ด้วย
ความตัง้ ใจจริงและอยากเรียนรูใ้ นหลักสูตรนี้
มหิดลสาร: ไม่ทราบว่าได้มกี ารประยุกต์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าไปใช้ กั บ ชี วิ ต การ
ท�ำงานจริงอย่างไรบ้างคะ
คนเก่งวิทย์กฬี า: ก่อนอืน่ เลยการทีเ่ ราจะ
น�ำวิทยาศาตร์การกีฬาไปใช้นั้น ต้องค�ำนึง
ถึงว่าเราจะน�ำไปใช้ในกีฬาอะไร จากนั้นจึง
ค่อยน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชนิด
กีฬานั้นๆ ในส่วนของผม ถือว่ายินดีและดีใจ
อย่างยิ่ง ที่คุณกมลา ทองกร ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ท่านเล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬา
และพร้ อ มที่ จ ะน� ำ ไปพั ฒ นานั ก กี ฬ าใน
โรงเรียนให้มีศักยภาพและความสามารถที่
เป็นเลิศ ดังนั้น ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์
การกีฬาจึงตอบสนองความต้องการนีไ้ ด้เป็น
อย่างดี ทั้งในด้านศาสตร์ของสรีรวิทยาการ

กีฬาที่ใช้กับแบดมินตัน เช่น ในเรื่องของ
ระบบการท�ำงานของร่างกายในระยะเวลา
ของฝึกซ้อม ระยะเวลาของการแข่งขัน ระยะ
เวลาของการพักฟื้นของร่างกาย นอกจากนี้
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ มั ด กล้ า มเนื้ อ ที่ ส� ำ คั ญ และ
จ�ำเป็นทีใ่ ช้ในกีฬาแบดมินตัน รวมถึงลักษณะ
ท่าทางการเคลือ่ นไหวของกีฬาแบดมินตันว่า
เป็นอย่างไร และกล้ามเนื้อมัดไหนท�ำหน้าที่
อย่างไร สิง่ เหล่านีจ้ งึ จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ออก
มา เพื่อหาแบบฝึกที่ประสิทธิภาพเหมาะสม
และเกิดการพัฒนาสูงสุดกับกีฬาแบดมินตัน
และตัวอย่างของการพักฟืน้ หลังจากซ้อมหรือ
แข่งอย่างหนัก ใช้การแช่น�้ำเย็นโดยให้ความ
เย็นและเเรงดันของน�้ำเป็นตัวช่วยในการ
recovery ซึ่งอาการเมื่อยล้าจะลดลงได้เร็ว
กว่ า การพั ก ฟื ้ น ปกติ โ ดยไม่ ท� ำ อะไรเลย
นอกจากนี้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ได้เรียน
รู้จากห้องเรียนก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ใน
นักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน รวมทั้ง
ชนิดของการยืดเหยียดแบบใดทีเ่ หมาะสมกับ
แต่ละช่วงเวลาซึง่ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งวิเคราะห์และ
น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสม เป็นต้น ในการออก
ก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาทัว่ ไปนัน้ ย่อมเกิดการ
บาดเจ็บ ดังนั้น ในศาสตร์ของการดูแลการ
บาดเจ็บทางการกีฬาจึงส�ำคัญมาก ในการ
ป้องกันดูแลและฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมามี
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ประสิทธิภาพดังเดิมร้อยเปอร์เซนต์ เช่น ใน
กีฬาแบดมินตันมักมีการบาดเจ็บของข้อเท้า
หรือเท้าพลิก ดังนั้นการออกก�ำลังกายของ
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกเท้าจึงจ�ำ
เป็นเเละต้องใส่ใจในการออกก�ำลังกายมัดนี้
เป็นอย่างมาก หรือหากเกิดการบาดเจ็บสิ่งที่
ส�ำคัญคือการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น อาจต้อง
ให้นักกีฬาพักแล้วใช้ความเย็นหรือน�้ำแข็ง
ประคบ แล้วยกส่วนที่เจ็บให้อยู่เหนือหัวใจ
เล็กน้อย ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ หลังจากที่
หมอวินิจฉัย เราจึงค่อยๆ ที่จะฟื้นฟูโดยการ
ออกก�ำลังกายจากเบาไปหนัก หรือจากง่าย
ไปยาก จนกระทั่งอาการบาดเจ็บนั้นหายไป
แล้ ว ค่ อ ยๆ พั ฒ นากล้ า มเนื้ อ นั้ น รวมถึ ง
ร่างกายให้มีความสามารถใกล้เคียงหรือฟิต
เต็มร้อยเท่ากับก่อนที่จะมีการบาดเจ็บมาก
ที่สุด นอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ อาหาร
ของนักกีฬา ที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป
โดยศาสตร์ของโภชนาการการกีฬาจึงมีความ
ส� ำ คั ญ มากที่ จ ะน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ กี ฬ า
แต่ละชนิดกีฬาและตัวบุคคล โดยสิ่งส�ำคัญ
ของโภชนาการ อาทิ นักกีฬาแบดมินตัน ควร
ได้รับสารอาหารประเภทไหนบ้าง เวลาไหน
บ้าง จึงจะเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
โดยเท่าที่ทราบ คือ นักกีฬาจะใช้พลังงาน
มากกว่าคนปกติทวั่ ไป ดังนัน้ การรับประทาน
อาหารจึงควรมีปริมาณที่มากกว่าคนปกติ
เน้นอาหารจ�ำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอในการน�ำไปใช้เป็น
พลังงาน เสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ
หลังจากเล่นกีฬา และระยะเวลาในการฝึก
ซ้อม นานเท่าไรจึงต้องเติมเกลือแร่ให้รา่ งกาย
เพื่อไม่ให้เกิดอาการล้าหรือตะคริวจากการ
ขาดเกลือแร่ นอกจากนีว้ ติ ามินเสริมก็เป็นสิง่
ส�ำคัญส�ำหรับนักกีฬา ในกีฬาแบดมินตันเป็น
กีฬาที่ใช้ร่างกายทุกๆ ส่วนในการเคลือ่ นไหว
อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ยาวนาน จึงอาจท�ำให้
เกิดอนุมลู อิสระในร่างกายมาก ซึง่ อาจมีสว่ น
ท�ำให้เกิดการเมื่อยล้า บาดเจ็บ หรืออักเสบ
ในร่างกายผผ การให้วติ ามินเสริมจึงอาจช่วย
ในการยับยั้งหรือบรรเทาให้ร่างกายระงับสิ่ง
เหล่ า นี้ ไ ด้ ดี ขึ้ น หรื อ ในนั ก กี ฬ าผู ้ ห ญิ ง ที่ มี
ประจ�ำเดือน มีการเสียเลือดเป็นจ�ำนวนมาก
รวมถึงต้องฝึกซ้อมและแข่งขัน การให้อาหาร
เสริม เช่น ธาตุเหล็ก การดื่มน�้ำ พักผ่อนให้
เพียงพอจึงมีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพ
ความสามารถของนั ก กี ฬ า ชี ว กลศาสตร์
ทางการกีฬา ก็มคี วามส�ำคัญในด้านการกีฬา

น้องอับดุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจ�ำตัว
น้องเมย์ รัชนก

เช่น การตบลูกแบด ท่าทางการตบ กล้าม
เนือ้ ทีใ่ ช้ในการตบ ข้อต่อไหนของร่างกายทีม่ ี
การท� ำ งานตั้ ง แต่ ท ่ า เริ่ ม ไปจนถึ ง จุ ด ที่ ไ ม้
กระทบลูกเรื่อยไปจนถึงจุดผ่อนแรง รวมถึง
ความเร็ ว ของข้ อ ต่ อ ส่ ว นปลายที่ มี ผ ลต่ อ
ความเร็ ว และแรงของลู ก เเบด สิ่ ง เหล่ า นี้
จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์และให้ค�ำแนะน�ำแก่
นักกีฬา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาความสามารถ และในส่วนของสภาพ
จิ ต ใจของตั ว นั ก กี ฬ าแบดมิ น ตั น เองนั้ น ก็
ส�ำคัญไม่แพ้กัน สิ่งที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ
ความกดดัน ระหว่างการเเข่งขันซึ่งท�ำให้
ความแม่นย�ำ หรือประสิทธิภาพในการตีลูก
หรื อ การเล่ น ลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดย
ประสบการณ์ของการท�ำงานทีผ่ มทีไ่ ด้เรียนรู้
และปฏิ บั ติ คื อ ให้ นั ก กี ฬ าฝึ ก สมาธิ หรื อ
เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน อย่าง
น้อย ๑ ชัว่ โมง เพือ่ ให้มเี วลาคิด เตรียมตัว ไม่
เร่งรีบจนลนลาน ซึ่งอาจมีผลต่อการเเข่งขัน
น อ ก จ า ก นี้ โ ค ้ ช อ า จ ใ ห ้ มี ก า ร จ� ำ ล อ ง
สถานการณ์แต้มที่ใกล้จบการแข่งขัน เช่น
อาจเริม่ ที่ ๑๕-๑๕ คะแนน แล้วฝึกแข่งกันจบ
จบเซต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของ
ศาตร์ในวิทยาศาสตร์การกีฬา เมือ่ น�ำมารวม
กันแล้วท�ำให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนา
แต่ละจุดของตัวนักกีฬาเอง แล้วเมื่อทุกจุด
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจึง
เกิดศักยภาพและความสามารถสูงสุดของ
นักกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังนั้น
หัวใจของการพัฒนาของนักกีฬา คือ การน�ำ
วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ให้ถูก
ต้องและเหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬาก่อน
แล้วค่อยมองไปยังเฉพาะตัวบุคคลของนักกีฬา
อีกครัง้ เมือ่ ประโยชน์สงู สุดของการพัฒนา
มหิดสาร: สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จในการน�ำความ
รูท้ างด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์
ใช้ในสายอาชีพนี้คืออะไรคะ

คนเก่งวิทย์กีฬา: สิ่งที่ผมรู้สึกภูมิใจที่สุด
คือความรูท้ ไี่ ด้จากท่านอาจารย์จากวิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า
มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นเป็นสิ่งที่น�ำมาใช้ได้
จริงแล้วมีประสิทธิภาพรวมทัง้ สามารถน�ำไป
ใช้ได้อย่างภาคภูมใิ จ มัน่ ใจและเกิดประโยชน์
ที่แท้จริงต่อการพัฒนากีฬา ตัวอย่างเช่นการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาของนั ก กี ฬ า
แบดมิ น ตั น “รั ช นก อิ น ทนนท์ ” ซึ่ ง เป็ น
นักกีฬาทีไ่ ด้ใช้วทิ ยาศาสตร์การกีฬาครบทุกๆ
ศาสตร์ มาพัฒนาขีดความสามารจนกระทั่ง
ประสบผลส�ำเร็จในปัจจุบัน
มหิดลสาร: อยากฝากอะไรให้น้องๆที่
ก�ำลังศึกษา และสนใจที่ศึกษาต่อในสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาบ้างคะ
คนเก่งวิทย์กีฬา: ผมคิดว่าการเลือกเรียน
ในสิ่งที่ชอบเป็นตัวแปรหนึ่งที่ท�ำให้เราไปได้
ไกล แต่การเข้าใจแล้วน�ำมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมจะท�ำให้เราประสบผลส�ำเร็จ ความ
รู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอที่จ�ำและน�ำไปใช้ได้
ทัง้ หมด ดังนัน้ ควรใฝ่รใู้ ห้หลากหลาย ออกมา
เรียนรู้นอกห้องเรียน และลงมือปฏิบัติ จะ
ท�ำให้เราเกิดประสบการณ์ แล้วค่อยน�ำความ
รู้ที่ได้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
จะท�ำให้เรามีความมัน่ ใจ และการท�ำงานเกิด
ผลส�ำเร็จ อย่ากลัวทีจ่ ะถามเมือ่ เราสงสัย อย่า
กลัวทีจ่ ะผิดถ้าเรายังไม่ลงมือท�ำ เพราะมันจะ
ท�ำให้เราไม่รู้อะไรเลย “จงภูมิใจในศาสตร์ที่
เราได้ศึกษามา และมุ่งท�ำประโยชน์ต่อส่วน
รวมให้มากที่สุด”
มหิดลสาร: ขอขอบคุณคนเก่งวิทย์กีฬา
มากๆนะคะ ส�ำหรับสิ่งดีๆที่น�ำมาแบ่งปัน
กันในวันนี้
คนเก่งวิทย์กีฬา: ยินดีครับ MU
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ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน Microsoft
Imagine Cup Thailand 2016 ภายใต้แนวคิด “Student2Startups” ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุม C-ASEAN, Cyber World
Building ถนนรัชดาภิเษก โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมสิทธิ์
เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก ทีเ่ มืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้
ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๕๙’ (Young Thai
Artist Award 2016) เวทีการประกวดศิลปะส�ำหรับเยาวชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓.๓ ล้านบาท ซึง่ น้องๆ สามารถร่วมประกวดได้ถงึ ๖ สาขา
ได้แก่ ศิลปะ ๒ มิต,ิ ศิลปะ ๓ มิต,ิ ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และการ
ประพันธ์ดนตรี ซึง่ ด�ำเนินการประกวดโดย วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับ มูลนิธเิ อสซีจี ส่งผลงานได้ตงั้ แต่บดั นี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดู
รายละเอียดได้ที่ http://scgfoundation.org/activity
สมาคมอนามัยสิง่ แวดล้อมไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ
เชิญผูบ้ ริหาร นักวิชาการ ผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมจากภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และเอกชน รวมทัง้ นิสติ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ “อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖” เรือ่ ง “การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืน” ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๐๐๐ บาท ร่วม
ส่งบทคัดย่อน�ำเสนอผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องได้ที่ teha.adm@gmail.
com สอบถามโทร. ๐-๒๓๕๔-๖๐๔๗ www.thai-eha.org
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเปลีย่ นแปลงเกณฑ์การรับบริจาคโลหิตดังนี้ ๑. ผู้
บริจาคโลหิตเพศหญิง สามารถบริจาคได้ทกุ ๓ เดือน (จากเดิมบริจาคได้ปลี ะ ๒ ครัง้
หรือ ทุก ๖ เดือน) ๒. เปลีย่ นแปลงน�ำ้ หนักขัน้ ต�ำ่ ในการบริจาคโลหิต จากเดิม ๕๐
กิโลกรัม เป็น ๔๘ กิโลกรัม ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ ชัน้ ๓ ตึก ๗๒ ปี โรงพยาบาล
ศิรริ าช สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ ๑๒๓ หรือ ๑๒๘
มูลนิธริ ามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมให้ชวี ติ ใหม่แก่ผปู้ ว่ ยทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รบั โอกาส
การรักษา โดยบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครือ่ งมือ
แพทย์เพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้” สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ www.
ramafoundation.or.th

ศูนย์รบั บริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด
รับบริจาคหนังสือส�ำหรับเด็ก สมุดภาพ นิทาน สือ่
การเรียนการสอน แบบเรียน การ์ตนู ฯลฯ เพือ่ มอบ
ให้แก่โรงเรียน ห้องสมุด หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็ก
ทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศ ท่านทีส่ นใจสามารถน�ำมา
มอบให้ดว้ ยตนเองหรือส่งทีศ่ นู ย์รบั บริจาคหนังสือฯ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชัน้ หนึง่ ตึกฟิสกิ ส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถ.พระราม
ที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คุณเล็ก)
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation
www.facebook.com/StangDonation
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

26 Softnews
งานประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสที่ โรงเรียนหญิงแพทย์พยาบาลแลการพยาบาลไข้หรือคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ
ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานก�ำเนิด โรงเรียนพยาบาลเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๙ และครบรอบ ๑๒๐ ปี ในวัน
ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญ
ชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นกองทุน เพื่อการศึกษา
ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีชื่อว่า
กองทุน “๑๒๐ บาท เพื่อ ๑๒๐ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี เสียสละ ท�ำกิจกรรมเพื่อคณะ
และส่วนรวม บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาศิรริ าช เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๖-๔๔๒๔๒๒-๗ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๖๓๘-๒-๑๓๖๔๔-๔ หรือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) สาขาท่าน�้ำศิริราช เลขที่บัญชี ๙๓๙-๗-๐๑๕๗๔-๕ พร้อมแนบ
ส�ำเนาใบโอนเงินกลับมายังโทรสาร ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๗ (ใบเสร็จสามารถน�ำไปลด
หย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) ดาวน์โหลดใบแสดงความจ�ำนงได้ที่ www.ns.mahidol.
ac.th/120years สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๓๑๒, ๑๓๑๕

ขอเชิญผูส้ นใจส่งผลงานเข้าประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค เพือ่ เชิดชู
เกียรติในงาน “มหิดล-วันแม่” ส่งผลงานโดยบันทึกเสียงขับร้องเพลงกล่อมลูก
ด้วยบทร้อง และท�ำนองเก่าไม่มดี นตรีประกอบลงซีดจี ำ� นวน ๒ เพลง พร้อมติดชือ่
นามสกุล ทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนซีดี (นักเรียนนักศึกษาให้แนบใบรับรอง
จากสถานศึกษาส่งมาพร้อมผลงานด้วย) ส่งผลงานได้ตงั้ แต่บดั นี้ – ๓๐ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ ที่ นางสาวอ�ำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
ศาลายา โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑ (วงเล็บมุมซองประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก)
ผูส้ นใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.lullaby.lc.mahidol.ac.th

ภาควิ ช าพฤกษศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้ ง ที่ ๑๐”
วิทยากรโดย ผศ.ดร.งามนิจ ชืน่ บุญงาม ระหว่างวัน
ที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�ำหรับผู้สนใจทั่วไป
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้า
หน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ (สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรมได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้า
รับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา) ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/1yTA2R ตั้งแต่บัดนี้
- ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามโทร. ๐-๒๒๐๑๕๒๓๒, ๐-๒๒๐๑-๕๒๔๐ www.sc.mahidol.
ac.th/scpl/ptc
ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม และ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม
อบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาประจ�ำปี
ครั้งที่ ๓๔ เรื่อง “สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย”
(Aging: Physiology and Care) ระหว่างวัน
ที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคาร
ศรีสวรินทิรา ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจลงทะเบียน
ได้ที่ http://www.ps.si.mahidol.ac.th/pst34/
ค่าลงทะเบียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ๒,๐๐๐
บาท ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒,๕๐๐ บาท และ
บุคคลทั่วไป ๓,๐๐๐ บาท โอนเงินผ่านบัญชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี นายปณภัฎ เอื้อวิทยา ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลชที่
๐๑๖-๔-๐๒๙๖๘-๗ หรือ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๙๘๗๒-๐๐๙๘๔-๙ สามารถร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็น
วันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติ สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนวลจันทร์ วงษ์โสภณา
กุล โทร. ๐๘-๙๖๖๒-๔๓๙๒, ๐-๒๔๑๙-๘๓๐๙
และ คุณกันยา บุญแน่น โทร. ๐๙-๙๑๕๖-๐๙๓๐
pst2016.aging@gmail.com

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดอ่านท�ำนองเสนาะ โคลง
สีส่ ภุ าพ เนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ บันทึกเสียงลงซีดสี ง่ เข้าประกวดรอบแรกได้ที่ นางสาวอ�ำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑,
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๙ หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ นักเรียนทีผ่ า่ นเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
และประกวดอ่านท�ำนองเสนาะ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. ๐-๒๒๐๐๒-๗๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๖๒๔ อาคารศรีสวรินทิรา
ชัน้ ๖ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๘๘

ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗ ต่อ ๑๒๕๒

๙ – ๑๐, ๓๐ มิถุนายน และ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรม Effective Preclinical Teaching
รุน่ ที่ ๒ ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3A

การประชุมวิชาการ The 11 Scientific
Meeting of the Asian Academy of
Osseointegretion (AAO 2016)
th

๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

การอบรม เรื่อง Biomechanics and
Pathomechanics of Ankle and Foot:
Application for Clinician

ณ คณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

อบรมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Survival Analysis”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
วินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ”

๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
นวดกดจุดสะท้อนเท้า ปี ๒๕๕๙

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ม.มหิดล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘

๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

กิจกรรม “การบริหารจัดการทีมแบดมินตันและ
การเขียนแผนฝึกซ้อมเพื่อพัฒนานักกีฬา”

ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๗๐๐๔

๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

อบรม “การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากกระบวนการ”
รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา
ประจ�ำปี ครั้งที่ ๓๔ เรื่อง “สรีรวิทยาและการ
ดูแลผู้สูงวัย” (Aging: Physiology and Care)

โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Logistic Regression
(Workshop on Logistic regression)”

ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๖
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๘๘

๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Physical
Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance ‘Primary Body Center
stabilizers’ (ครั้งที่ ๗)

ณ คณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“นักวิทยาศาสตร์น้อย สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย”

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น ๓
สถาบันแห่งชาติเพือ่ พัฒนาเด็กและครอบครัว
ม.มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘
ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครัง้ ที่ ๒
เรือ่ ง “การเตรียมข้อมูลและการทดสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นจุลชีววิทยาเพือ่ การขึน้ ทะเบียน”

ณ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑

นครปฐม โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้น
สูง ส�ำหรับพยาบาลภายนอกคณะ (Provider
course of Advanced Cardiovascular Life
Support CPR) รุ่นที่ ๓

๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรี
สวรินทิรา ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๓๐๙

ณ โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ SiMSET ตึกอดุลย
เดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๔-๑๐๐๕-๖
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ECG Interpretation
and Nursing Care” ณ คณะพยาบาลศาสตร์
๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการนานาชาติ Siriraj International ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ หรือ
๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕
Conference in Medicine and Public Health
(SICMPH 2016) หัวข้อ “Innovation in Health”

ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Physical
Therapy Management in Kinematic Linkage
Imbalance ‘Primary Body Center stabilizers’
(ครัง้ ที่ ๘) ณ คณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล

โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ เรื่อง “The Walk of Nursing
in Changing Society: Research and
Innovation Avenue”

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ หรือ ๐-๒๔๔๑๕๒๗๕ ถึง ๘๑ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕

๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะบ�ำบัด
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 2”
รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่า

แพทย์ศิริราช ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙๗๕๐๘-๙ ต่อ ๑๐๗, ๑๐๙ และ ๑๑๓

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

กิจกรรม Walking Charity ‘เขตร้อน เดินระดม
ทุน เพือ่ การคัดกรองมะเร็งเต้านม’

ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๑๕

๒๗ มิถนุ ายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการ เรือ่ ง “การดูแลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน:
แนวทางการรักษาและการดูแล”

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒

“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

