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

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสาร

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัทบวงการปรมาณรูะหว่างประเทศ (ไอ
เออีเอ) ประเทศออสเตรยี และศนูย์วิจยัเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ 
(ไอดอีาร์ซ)ี ประเทศแคนาดา จดัท�าโครงการน�าร่องเพือ่ท�าหมนัยงุลาย
ลดอตัราการระบาดของไข้เลอืดออกและลดความเสีย่งต่อโรคทีน่�าโดย
พาหะ เพือ่ลดภาระด้านการดแูลรกัษาผูป่้วย ลดการสญูเสยีทางด้าน
เศรษฐกจิการท่องเท่ียว ถอืเป็นอกีหนึง่โครงการทีม่หาวิทยาลยัมคีวาม
ภาคภมิูใจ และสะท้อนถงึปรชัญาของมหาวทิยาลยัมหดิลทีว่่า “ความ
ส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิอยูท่ีก่ารน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ เพือ่ประโยชน์สุขแก่
มวลมนษุยชาต”ิ

มหิดลสาร ฉบับนีม้บีทความทีน่่าสนใจ “อ.มหดิลกาญจน์ คดิค้น
ชดุตรวจหาเชือ้โรคพยาธใิบไม้ในตบัของสตัว์ได้รวดเรว็และแม่นย�าทีส่ดุ
ในประเทศไทย” “คณะเทคนคิการแพทย์ ม.มหดิล ร่วมแถลง ปลกูพลงั
คิด(ส์) พชิติลกูน�า้ยงุ” และบทความด้านสขุภาพ “ติง่เนือ้ ทิง้ไว้จะกลาย
เป็นมะเร็งหรือไม่” รวมถงึบทความเพือ่สขุภาพทีน่่าสนใจอกีมากมาย

๐๓	 กองกฎหมาย
 • พระราชบญัญตัธิรุกิจรกัษาความปลอดภยัพ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอนจบ)  

๐๔			เรื่องจากปก
   • ม.มหดิลรวมพลงัสนบัสนนุ การท�าหมนัยงุลาย ลดไข้เลอืดออก

๐๖	 เพื่อสุขภาพ
 • “ต่ิงเนือ้” ทิง้ไว้จะกลายเป็นมะเรง็หรอืไม่ 

๐๗		 Harmony	in	Diversity
 • งานประเพณสีงกรานต์มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

๐๘	 Research	Excellence
 • โครงการวิจัย “Evaluation of Enhanced Tuberculosis 
   Infection Control Intervention in Healthcare Facilities 
   in Vietnam and Thailand (EnTIC Study)”
 • คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิลร่วมกบักลุม่มติรผล
   พัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลช่องปากครั้งแรกของไทยผลิต
   หมากฝรั่งและเจลลี่จากชานอ้อย ลดปัญหาฟันผุในเด็ก
 • อ.มหิดลกาญจน์ คิดค้นชุดตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับ
   ของสัตว์ได้รวดเร็วและแม่นย�าที่สุดในประเทศไทย

Contents
๑๒		 Special	Article	

 • ภาษาแม่ คือ หัวใจของทุกภาษา
 • “ไม้ม้วน”

๑๔	 MU	Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

๑๖	 Special	Scoop
 • คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าว
    “ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน�้ายุง” “
 • ๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และ 
    “ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ ๑๐”
 • ความภูมิใจของชาววิทย์ฯ กีฬากับอีกหนึ่งผลผลิตทาง
    การศึกษาที่น�าความรู้ทางด้าน“วิทยาศาสตร์การกีฬา” 
    ไปใช้ในวงการลูกขนไก่

๒๑	 กองกายฯ
 • มหาวทิยาลยัมหดิลกบัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสีเขยีว 
   UI Green Metric Ranking

๒๕	 Softnews
๒๗	 Activities	Agenda

Editor’s Note	
บก. แถลง

• ทีป่รกึษา อธกิารบด ี รองอธกิารบดทีกุฝ่าย  ผูอ้�านวยการทกุกอง • บรรณาธกิาร รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร • ผูจ้ดัการ กณศิอนัน์  มโนพโิมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล                            
ฐิติรัตน์  เดชพรหม   สาธิดา ศรีชาติ   สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล   วราภรณ์ น่วมอ่อน   ศรัณย์ จุลวงษ ์ พรทิพา สุดวิเศษ • ออกแบบรูปเล่ม  ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ • ประสานงานกลาง  
ฐติริตัน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet  ศรทตั ข�าด�ารงเกยีรต ิ สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จนิเดหวา  • จดัส่ง  ศรัณย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จนิเดหวา • พมิพ์ที่ ่บรษัิท             
ชุมเอกชโูชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านักงาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธ
มณฑล จงัหวดั นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒  • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  Website: www.mahidol.ac.th
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พระราชบญัญตัิ        
ธรุกจิรกัษาความปลอดภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตอนจบ)

นอกจากจะก�าหนดให้ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัยต้องด�าเนินการในรูปแบบของ
บริษัทแล ้ว กฎหมายยังก�าหนดให้ราย
ละเอียดของสัญญาจ้าง คุณสมบัติของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ด้วย 
ดังนี้

สัญญาจ้าง ก�าหนดให้ต้องท�าสัญญาเป็น
หนังสือระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย
และผู้ว่าจ้าง ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายการดัง
ต่อไปนี้ (๑) ชื่อและที่อยู่ของบริษัทรักษา
ความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง (๒) วันที่ท�า
สญัญา   (๓)  ขอบเขตของงานและระยะเวลา
ให้บริการรักษาความปลอดภัย  (๔) ค่าจ้าง
และการจ่ายเงินค่าจ้าง (๕) หน้าที่และความ
รับผิดชอบของบริษัทรักษาความปลอดภัย
และผู้ว่าจ้าง (๖) ค่าปรับ (๗) การก�าหนดค่า
เสียหาย (๘) การเลิกสัญญา การให้บริการ
รักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ท�าสัญญาเป็น
หนังสือหรือมีรายการไม่ครบถ้วนดังกล่าว 
เป็นโมฆะ

มาตรการรักษาความปลอดภัย บริษัท
รั กษาความปลอดภัยต ้ องปฏิบั ติ ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย  (๑)  
ก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย (๒) มี
ระบบบนัทกึเหตกุารณ์ประจ�าวนัเกีย่วกบัการ
รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหรือ
สถานทีท่ีรั่บผดิชอบรักษาความปลอดภยั (๓) 
มีศูนย ์ประสานงานที่บริษัทรักษาความ
ปลอดภัยจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ค�าแนะน�าในการ
ปฏิบั ติหน ้าที่ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (๔) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารเพื่อ    

ภาพจาก: http://www.q10security.com/

ประโยขน์ในการสือ่สารระหว่างศนูย์ประสาน
งานกับพนักงานรักษาความปลอดภัย (๕) 
พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีความรู้
เกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัและจะต้อง
มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้บริษัท
รักษาความปลอดภัยจะต้องจัดพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป็นผู้ให้
บริการความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้าง

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต กฎหมายก�าหนดให้ผู้ท่ีประสงค์จะ
ท�าหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภยัอนญุาตจากนายทะเบยีน โดย
ต่อไปพนกังานรกัษาความปลอดภยัจะต้องมี
สัญชาติไทย อายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาภาคบังคับ และได้รับหนังสือ
รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่
นายทะเบียนกลางรับรอง และจะต้องไม่มี
ลกัษณะต้องห้าม ได้แก่ เป็นโรคพษิสรุาเรือ้รงั
หรือติดยาเสพติดให้โทษ เป็นคนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความ
สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็น       
ผู้เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาจ�าคุก
ส�าหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ ความผดิเกีย่วกบัเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยว
กับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เคยถูกเพิกถอน
ใบอนญุาตเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยั
อนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ ๓ ปี นับแต่วันที่ได้
รับอนุญาต ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีพนักงานรักษา

ความปลอดภัยอนุญาตโดยไม่มีใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจ�าคุณไม่เกิน ๓ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

หน้าทีข่องพนกังานรกัษาความปลอดภยั
รับอนุญาต กฎหมายก�าหนดให้มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต�ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในการจับกุมผู้กระท�าความผิด 

(๒) รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินของบุคคล รวมท้ังระงับเหตุ
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณ
หรื อสถานที่ ที่ รั บผิ ดชอบรั กษาความ
ปลอดภัยตามข้อก�าหนดในสัญญาจ้าง 

(๓) เมื่อมีการกระท�าความผิดอาญาหรือ
น่าเชือ่ว่ามเีหตรุ้ายเกดิขึน้ภายในบริเวณหรือ
สถานท่ีท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย 
ต้องแจ้งเหตนุัน้ให้พนกังานฝ่ายปกครองหรอื
ต�ารวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าอยู่ทราบ
โดยทันที รวมท้ังปิดกัน้และรกัษาสถานทีเ่กดิ
เหตุให้คงสภาพเดิมไว้จนกว่าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ารวจผู้มีหน้าท่ีจะเดินทางมา
ถึงสถานที่เกิดเหตุ

พระราชบญัญตัธิรุกจิรกัษาความปลอดภยั 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึเป็นการก�าหนดมาเพ่ือให้การ
รักษาความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินมาก
ขึ้นนั่นเอง แต่มหาวิทยาลัยและส่วนงานใน
ฐานะผูว่้าจ้าง ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากกฎหมาย
ดังกล่าว ก็ควรจะได้ศึกษาเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมเช่นกัน MU

กองกฎหมาย
นางพัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ (นิติกร) 

กองกฎหมาย ส�านักงานอธิการบดี
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เมือ่วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง VIP 
ชัน้ ๕ ส�านกังานอธกิารดีมหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์อดุม 
คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล เป็น
ประธานในการแถลงข่าวความก้าวหน้าของ
โครงการท�าหมนัยงุลายเพือ่ลดไข้เลอืดออก
ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยให้ข้อมูลว่า 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในประเทศไทย โดยม ีศาสตราจารย์ 
ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์ อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเป็นประธานทีป่ระชมุ เพือ่สนบัสนนุ
การใช้วธิที�าหมนัยงุในการควบคมุยงุลาย ชึง่จะ
มผีลลดโรคไข้เลือดออก รวมทัง้ลดโรคอืน่ๆ ที่
น�าโดยยงุลาย ได้แก่ โรคไข้ปวดข้อยงุลาย หรอื
โรคไข้ชกินุคนุยา โรคไข้ซกิา และโรคไข้เหลอืง 
ไปพร้อมๆ กัน โดยมีผู้แทนจากส�านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และสถาบันเทคโนโลยี
นวิเคลยีร์ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทัง้กรมควบคมุโรค และกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมประชมุ

ในการประชมุนี ้ ได้รบัเกยีรติจากผูบ้รหิาร
จากทบวงการปรมาณรูะหว่างประเทศ (ไอเออี
เอ) ประเทศออสเตรีย และผูเ้ชีย่วชาญในด้าน
การควบคุมยุงจากประเทศสวีเดน เข้าร่วม
ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วย
เหลอืในการด�าเนนิการโครงการท�าหมนัยงุลาย
ในประเทศไทยให้เป็นรปูธรรม ปัจจบุนัโครงการ
น�าร่องเพ่ือท�าหมนัยงุลายในประเทศไทยได้รบั

ทนุสนบัสนนุจาก มหาวทิยาลยั
มหิดล ทบวงการปรมาณู
ระหว่างประเทศ (ไอเออเีอ) ประเทศออสเตรยี 
และศูนย์วจิยัเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ 
(ไอดอีาร์ซ)ี ประเทศแคนาดา โดยมวีตัถปุระสงค์
ร่วมในการลดความเสีย่งต่อโรคท่ีน�าโดยพาหะ 
โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่สีวนยางพาราหรอือยูใ่กล้
สวนยางพาราซึง่เป็นแหล่งทีม่ยีงุพาหะน�าโรค
จ�านวนมาก 

นอกจากนี ้ทบวงการปรมาณฯู มคีวามสนใจ
ทีจ่ะให้การสนบัสนนุเพือ่ขยายผลการท�าหมนั
ยงุลายในแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุม่อาเซียน ซ่ึงนอกจากจะช่วยลด
จ�านวนผูป่้วยทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าวแล้ว ยงั
จะช่วยลดจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีป่วยเป็นไข้
เลอืดออกและกลบัไปแพร่เชือ้ในประเทศของ
ตนอกีด้วย การลดความเสีย่งต่อโรคทีน่�าโดยยงุ
พาหะในแหล่งท่องเท่ียวจะช่วยเพิม่รายได้ของ
ประเทศจากการท่องเทีย่ว โครงการต่อยอดเพือ่
ท�าหมนัยงุลายในแหล่งท่องเท่ียวนี ้ มแีผนท่ีจะ
ด�าเนนิการในพืน้ท่ีวจัิยของม.มหดิลท่ีเคยได้รบั
การสนบัสนนุทนุวจิยัจากหลายหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ไอดอีาร์ซี และ ซีด้า ประเทศ
แคนาดา และออสเอด ประเทศออสเตรเลยี 
เป็นต้น ในเบือ้งต้นนีท้บวงการปรมาณฯู ได้

บริจาคเครื่องมือท่ีจะใช้ในการฉายรังสีเพื่อ
ท�าหมนัยงุให้กบัประเทศไทย ซึง่มมีลูค่ารวมการ
ตดิตัง้เป็นจ�านวนเงินประมาณ ๓๕ ล้านบาท 

ศนูย์วจัิยเพือ่ความเป็นเลศิ พาหะและโรคที่
น�าโดยพาหะ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล โดย กลุม่วจัิยของ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ ได้พฒันายงุลายสาย
พนัธุท่ี์ต้านเช้ือไวรสัไข้เลอืดออกและเชือ้ไวรสัไข้
ชิกุนคนุยาได้ส�าเรจ็ โดยใช้วธิกีารทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ ฉดีเช้ือแบคทีเรยีร่วมอาศยัสกลุโวบา
เกยี ๒ สายพนัธุซ์ึง่สกดัได้จากยงุลายสวนเข้าไป
ในยุงลายบ้าน หากปล่อยยุงลายบ้านตัวผู้ที่
พฒันาแล้วนีอ้อกไปสูธ่รรมชาต ิยงุลายบ้านตวัผู้
เหล่านีจ้ะไปผสมพนัธุก์บัยงุลายบ้านตวัเมยีใน
ธรรมชาต ิท�าให้ยงุลายบ้านตวัเมยีในธรรมชาติ
เป็นหมนั และลดจ�านวนยงุลายบ้านทีเ่ป็นพาหะ
น�าโรคไข้เลอืดออกลงอย่างรวดเรว็ ซึง่จะมผีลให้
ผูป่้วยไข้เลอืดออกลดลงด้วย การท�าหมนัยงุลาย
แนวใหม่นี้จะท�าถึง ๒ ขั้นตอนเพื่อให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุและมคีวามปลอดภยัมาก
ทีส่ดุ โดยน�ายงุลายบ้านตวัผูส้ายพนัธุท์ีพ่ฒันา
แล้วมาท�าการฉายรงัสปีรมิาณอ่อนก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาต ิเพือ่ท�าให้ตวัมนัเองเป็นหมนัด้วย และ

เรื่องจากปก
รศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ ์ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
พาหะและโรคที่น�าโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดลรวมพลังสนับสนุน การท�าหมัน
ยุงลาย ลดไข้เลอืดออก
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ไม่สามารถแพร่พันธ์ุในธรรมชาติได้ ถงึแม้จะ
ผสมพันธุ์กับยุงลายบ้านตัวเมียสายพันธุ์ที่
พฒันาแล้วเหมอืนกนักต็าม นอกจากนีห้ากยงุ
ลายบ้านตัวเมยีสายพนัธุท์ีพ่ฒันาแล้วหลดุออก
ไปในธรรมชาต ิ กจ็ะไม่สามารถน�าเชือ้ไข้เลอืด
ออกและเชือ้ไข้ชกินุคนุยาสูค่นได้ การท�าหมนั
ยงุ ๒ ขัน้ตอนนีจ้ะไม่มผีลกระทบกบัสิง่แวดล้อม
และระบบนเิวศ เนือ่งจากยงุลายบ้านสายพนัธุ์

ที่พัฒนาแล้วซึ่งถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะตาย
ภายใน ๒ – ๓ สปัดาห์ และไม่แพร่พนัธุต่์อ
เนือ่งจากเป็นหมนั 

วธิกีารท�าหมนัยงุแนวใหม่ดงักล่าวนีย้งัไม่มี
การด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมในประเทศใด
มาก่อน โดยเฉพาะกับยุงลายบ้าน ขณะนี้
ม.มหดิลก�าลงัอยูร่ะหว่างการเพิม่จ�านวนยงุลาย
บ้านสายพนัธุท์ีพ่ฒันาใหม่ ซึง่เฉพาะยงุลายบ้าน

ตวัผูท้ีก่นิแต่น�า้หวานและไม่กนิเลอืดเท่านัน้ ท่ี
จะถกูคดัเลอืกเพือ่น�าไปฉายรงัสใีนปรมิาณอ่อน
ก่อนปล่อย ทีมนกัวจัิยคาดว่าจะสามารถปล่อย
ยงุลายบ้านตวัผูท่ี้ถูกท�าหมนั ๒ ข้ันตอนแล้วใน
โครงการน�าร่องเพือ่ลดจ�านวนยงุลายบ้านใน
ธรรมชาต ิณ ต�าบลหวัส�าโรง อ�าเภอแปลงยาว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นทีแ่รกของโลกภายใน
ปลายเดอืนพฤษภาคมปีนี ้MU
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“ติ่งเนื้อ” ส่วนเกินที่สร้างความร�าคาญ ท�าให้เกิดอาการคัน และ
สร้างความกังวลใจต่อสภาพผิวหนัง ที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือเป็นการบ่งบอกของโรคอื่นๆ

หลายคนอาจจะงุนงงกับค�าว่า “ติ่งเนื้อ” ว่าคืออะไร หากสังเกต
ผิวหนังรอบๆ ตัว มีส่ิงที่เหมือนก้อนเนื้อปูดออกมาแบบผิดปกติ 
นอกจากนี้ยังสร้างความงุนงงเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณว่า ติ่งเนื้อเหล่านี้
เกิดขึ้นได้อย่างไร และหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย 
หรือเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายอื่นๆ หรือไม่ และมีวิธีการรักษาไม่ให้
มากวนใจได้หรือเปล่า 

ติ่งเนื้อเป็นผิวหนังมีลักษณะค้างติดผิวหนัง สีเหมือนผิวหนังหรือ
อาจเข้มกว่า ลักษณะเป็นตุ่มที่ยื่นออกมา นิ่มๆ เป็นเนื้อเยื่อ และมี
เส้นเลือดเล็กๆ ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่ชัดเจน แต่มักพบติ่งเนื้อ
เกดิขึน้ในบริเวณทีผ่วิหนงัมกีารเสยีดสต่ีอเนือ่งกบัผวิหนงัด้วยกนั มกั
พบได้บริเวณรอบคอ รักแร้ ข้อพับ ขาหนีบ หรือใบหน้า และพบได้
ทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อายุ ๓๐ – ๕๐ ปีขึ้นไป

ลกัษณะโดยทัว่ไปของต่ิงเนือ้ผวิหนงัไม่จ�าเป็นต้องรกัษา เพราะไม่
ได้ก่อให้เกดิอาการอะไร ไม่เปลีย่นไปเป็นมะเรง็ และไม่เป็นอนัตราย
ต่อร่างกาย แต่การมจี�านวนต่ิงเนือ้ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ อาจมคีวาม
สัมพันธ์เกี่ยวกับ “เนื้องอกในล�าไส้” แต่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลท่ี
ชัดเจน เพราะปกติแล้วติ่งเนื้อจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคภายใน
ร่างกาย เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยที่เพิ่มขึ้น หรือเป็น
พันธุกรรมมากกว่า

  ทิ้งไว้จะกลายเป็นมะเร็ง“ติ่งเนื้อ”

ติง่เนือ้ทีพ่บในผูใ้หญ่มกัจะเป็นถาวร หากไม่ได้ท�าการตดัออก แต่
เป็นติง่เนือ้ขนาดใหญ่ เช่น ขนาดเกนิ ๕ มลิลเิมตร หรอืโตเร็วผิดปกติ 
ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คว่าเป็นติ่งเนื้อธรรมดา หรือเป็นเนื้อ
งอกที่มีอันตราย

วิธีการรักษา ในบางรายที่มีปัญหาในภาพลักษณ์ ซึ่งหากต้องการ
รักษา แพทย์จะให้การรักษาโดยท�าการตัดออก ด้วยการใช้ใบมีด 
กรรไกร จี้ไฟฟ้า การเลเซอร์ และการใช้ความเย็น ไนโตรเจนเหลว 
หลังรักษาอาจมีแผลตื้นๆ ควรทายาและดูแลให้สะอาดเพ่ือป้องกัน
การติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม “ติ่งเนื้อผิวหนัง” ไม่ใช่เนื้อร้ายเนื้องอกมะเร็ง และ
มกัไม่ก่ออาการหรอืผลข้างเคยีงใดๆ นอกจากมกีารเสยีดสีกบัเส้ือผ้า 
หรอืเครือ่งประดบั ทีอ่าจก่อให้เกดิอาการคนั ความร�าคาญ หรอืเป็น
ปัญหาด้านความสวยงาม

ดงันัน้ การลดความเสีย่งเป็นติง่เนือ้กค็อื การใส่เสือ้ผ้าโปร่งสบาย
และเลือกใส่เครื่องประดับที่เหมาะสม เพื่อลดการเสียดสี MU

เพือ่สขุภาพ
รศ.พญ.ณัฐฏา รัชตะนาวิน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หรือไม่
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เมือ่วันที ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
คลนิกิ นายแพทย์อดุม คชินทร อธกิารบดี
มหาวิทยาลยัมหดิล พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร
มหาวิทยาลยัมหดิล ร่วมสรงน�า้พระพทุธมหดิล 
พระพทุธมหาลาภ พระบรมรูปจ�าลองสมเด็จ
พระบรมราชชนก ในงานประเพณสีงกรานต์
มหาวิทยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙ “ชุม่ฉ�า่
สงกรานต์ ผกูผสานผ้าขาวม้าไทย” จากนัน้ 

งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๙

บคุลากร นกัศกึษามหาวทิยายาลยัมหดิล พร้อม
ทัง้ผูแ้ทนจากหน่วยงานภายนอก เข้ารดน�า้ขอ
พรคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ
สบืสานวฒันธรรมประเพณสีงกรานต์ ณ ศนูย์
การเรยีนรูม้หดิล ศาลายา

นอกจากนี ้ ภายในงานมกิีจกรรมการแสดง
ต่างๆ ของส่วนงาน อาทิ การบรรเลงดนตรไีทย
และขับเสภา โดยสถาบันวิจัยภาษาและ

วฒันธรรมเอเชีย การแสดงแม่ไม้มวยไทย โดย 
ศนูย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ การออกร้านแสดง
สนิค้าจากส่วนงานต่างๆ และการประกวดแต่ง
กายด้วยผ้าขาวม้า โดยนางสาวปรางค์สุดา         
ค�าสถิตย์ ศนูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก และ     
นายวษิวุตั มหทิธกิร บณัฑติวทิยาลยั ได้รบั
รางวลัชนะเลศิในการประกวดครัง้น้ี MU

“แต่งกายด้วยผ้าขาวม้าไทย 
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์มหิดล”
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

EnTIC Study เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง ๓ ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม 
และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง The United States 
President’s Emergency Plan for AIDS 
Relief (PEPFAR)  เป็นผูใ้ห้ทนุสนบัสนนุ และ 
U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) เป็นผูด้�าเนนิการหลกั ซึง่
เห็นความส�าคัญว่าในประเทศก�าลังพัฒนามี
ความชุกของการป่วยเป็นวัณโรคในกลุ ่ม
ประชาชนทั่วไปในอัตราสูง ซึ่งส ่งผลให้
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลก็มีอัตราการติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝงสงูตามไปด้วย EnTIC จึงได้น�าเสนอ
ชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรและ
สถานพยาบาลสามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
อย่างมีประสิทธิผล และน�าไปทดลองใช้ใน
ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม โครงการ
นี้เป็นการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์

ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน
สาธารณสุข ส�านักวัณโรค 
กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ และโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า 
จ�านวน ๑๐ แห่งทั่วประเทศ และมีอาจารย์
ประจ�าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะ
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหดิล จ�านวน  ๒ ท่าน คอื ดร.ณฐัณย์ี มมีนต์  
เป็นหัวหน้าโครงการ (ร่วม) ฝ่ายไทย และ 
Dr.Seung Chun Paek เป็นที่ปรึกษาอาวุโส
ของโครงการ โดยคณะท�างานมหาวิทยาลัย
มหิดลได้รับงบประมาณตลอดทั้งโครงการ
จ�านวนกว่า ๑๒ ล้านบาท

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยระยะยาว ด�าเนิน
การต่อเนือ่งเป็นเวลารวมทัง้สิน้ ๓ ปี ซึง่ขณะ
นี ้EnTIC ได้เข้าสูช่่วงปีสดุท้ายของการด�าเนนิ
โครงการซ่ึงจะมีการเก็บข้อมูลติดตามต่อ
เนื่องไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ นับว่า 

EnTIC เป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรก
ของโลกท่ีมีการประเมินความเป็นไปได้ ผล 
กระทบ และมูลค่าของการใช้มาตรการการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรคในบริบทของประเทศที่มีทรัพยากร
จ�ากดั นอกจากนี ้นกัศกึษาจากภาควิชาสังคม
และสุขภาพท้ังในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จ�านวน ๙ คน ยังได้เข้าร่วมเป็น
นักวิจัยประจ�าโครงการ และได้เข้ารับการ
พัฒนาทักษะเก่ียวกับการวิจัยด้านต่างๆ ทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในการทดสอบและปรับปรุง
เครื่องมือ จนกระทั่งสามารถใช้เก็บข้อมูลใน
สถานการณ์จรงิ และเป็นตวัอย่างส�าหรบัการ
ด�าเนินงานในประเทศเวียดนามด้วย MU

โครงการวจิยั “Evaluation of Enhanced Tuberculosis Infection Control 
Intervention in Healthcare Facilities in Vietnam  and Thailand 

(EnTIC Study)”
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เมือ่วนัที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์คลนิกิ ทนัตแพทย์พาสน์ศิริ  
นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ          
นางอมัพร กาญจนก�าเนดิ  ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่ธรุกจิ กลุม่งานการผลติ
และการตลาด ผูแ้ทนกลุม่มติรผล ร่วมลงนามความร่วมมอืด้านการวจิยัและ
พัฒนาในการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัย น�าไปสู่ความเป็นเลิศทาง
ด้านวิชาการและนวัตกรรม ทั้งยังสามารถน�าผลการวิจัยและพัฒนามาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน และ
ประโยชน์ต่อการพฒันาด้านวชิาการของคณะฯ ด้วยการน�าเส้นใยชานอ้อย 
มาพฒันาเป็นส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ทางทนัตสขุภาพ ในรปูของหมาก
ฝรัง่เส้นใยชานอ้อยและเจลลีผ่สมผงชานอ้อยบดเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

ที่มีสารให้ความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดให้ฟันผุ 
ณ ห ้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  ๕๐ พรรษา คณะ                
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ 
นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันโรคฟัน
ผุเป็นโรคในช่องปากที่พบมากที่สุดในเด็ก 
โดยสาเหตุของการเกิดฟันผุส่วนหนึ่งมาจาก
การรับประทานอาหารประเภทน�้าตาล
ซูโครส อย่างไรก็ตามการป้องกันฟันผุ
สามารถท�าได้หลายวธิ ีเช่น การแปรงฟัน การ
ใช้น�้ายาบ้วนปาก การใช้เส้นไหมขัดฟัน การ
ลดการบริโภคน�้าตาลซูโครส ตลอดจนการ
เคี้ยวหมากฝรั่งภายหลังรับประทานอาหาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ กลุ่มมิตรผล ได้เล็งเห็นว่า กลุ่ม

เป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ
สงู ได้แก่ กลุม่เดก็นกัเรยีนทีอ่ยูห่่างไกลในถิน่
ทุรกันดาร จึงมีความต ้องการที่จะน�า
ผลิตภัณฑ์ทางทันตสุขภาพในรูปของหมาก
ฝรัง่เส้นใยชานอ้อยและเจลลีผ่สมผงชานอ้อย
บดที่มีสารให้ความหวานที่ไม่ก่อให้เกิดให้   
ฟันผ ุไปแจกจ่ายให้กบัเดก็ทีอ่ยูห่่างไกลในถิน่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลช่องปากครั้งแรกของไทย

ผลิตหมากฝรั่งและเจลลี่จากชานอ้อย ลดปัญหาฟันผุในเด็ก

Research Excellence
งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุรกันดาร ในการออกให้บริการทางทันต
กรรมของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งออกให ้บริการทันตกรรมแก่
นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน    
ทัว่ประเทศ เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่ทดสอบ
ความสามารถในการป้องกันการเกิดฟันผุให้
กับเด็กในกลุ่มนี้ เพื่อน�าผลท่ีได้มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ต่อไป MU
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รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ ์ปรีดา 
อาจารย ์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี พัฒนาคิดค้น “ชุดตรวจหาเชื้อ
โรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์” ได้รวดเร็ว
และแม ่นย�าแห ่งแรกของประเทศไทย 
สามารถตรวจหาเชื้อจากโคกระบือที่ติดโรค 
ทราบผลภายใน ๔ ชัว่โมง รศ.ดร.ปณฐั กล่าว
ว่า “วิธีการตรวจหาเชื้อในปัจจุบันนั้น ใช้วิธี
การตรวจหาไข่พยาธิที่ปนมากับอุจจาระโค
และกระบือ การตรวจโดยใช้วิธีนี้มีข้อจ�ากัด
อยู่มาก มขีัน้ตอนยุง่ยาก และทีส่�าคญัใช้เวลา
นาน ผลทีไ่ด้ก็ยังไม่มคีวามแม่นย�า เพราะเมือ่
สัตว์ติดพยาธิใบไม้ในตับไปแล้ว จะปล่อยไข่
ออกมากับอจุจาระในระยะเวลา ๑๓ สปัดาห์ 
ท�าให้บางทกีารรกัษาจะล่าช้า ท�าให้สตัว์ตาย
ในที่สุด โดยโรคพยาธิใบไม้ในตับของสัตว์
สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ สัตว์ที่มีเชื้อ
พยาธิใบไม้ในตับเมื่ออุจจาระออกมา ตัว
อ่อนของพยาธิจะไชเข้าไปสู่หอยที่อยู่ตาม
ธรรมชาติและมีการเจริญเติบโตในตัวหอย 
เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกจากหอย
ว่ายไปตามบงึน�้าและเกาะอยูต่ามพชืน�้าชนดิ
ต่างๆ เช่น ผักบุ้ง เมื่อคนน�ามารับประทานก็
จะได้รับเชือ้พยาธใิบไม้ในตบัเข้าไปสูร่่างกาย
คนได้” 

ดังนั้นการวินิจฉัยโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน
วทิยาเพือ่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคมคีวาม
จ�าเป็นอย่างยิง่ หากทราบเรว็ว่าสตัว์ติดพยาธิ
หรือไม่ จะสามารถช่วยป้องกนัการเกดิพยาธิ
สภาพหรอืวกิารทีต่บั หรอือาการป่วยของสตัว์
ทีเ่กดิจากพยาธไิด้อย่างรวดเรว็ และยงัเป็นการ
ลดการปนเป้ือนของไข่พยาธ ิ ในทุง่หญ้าหรอื
บริเวณที่หนองน�้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก
สตัว์สูค่นอกีด้วย “ส�าหรบัชุดตรวจหาเชือ้โรค
พยาธใิบไม้ในตบัของสตัว์น้ี สามารถตรวจได้

อย่างรวดเร็วและแม่นย�าท่ีสุดในประเทศ 
สามารถลดข้อจ�ากัดของวธิกีารตรวจท่ีใช้อยูใ่น
ปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ในการ
ตรวจหาไข่พยาธใินอจุจาระซึง่ต้องใช้ทกัษะใน
การวินิจฉัยสูง เราจะใช้ตัวอย่างซีรั่มในการ
ตรวจหาเชือ้ ชดุตรวจนีเ้คยน�าไปลงภาคสนาม
และประสบความส�าเร็จในการตรวจ ได้รับ
ความร่วมมอืจากกรมปศสุตัว์ท่ีน�าตวัอย่างซีรัม่
ของสตัว์ทีเ่ป็นโรคมาให้เราทดสอบ ชดุตรวจนี้
ใช้วิธีการตรวจแบบ double sandwich 
ELISA สามารถตรวจหาเช้ือได้ในทุกระยะของ
การติดเชื้อและทราบผลภายใน ๔ ชั่วโมง 
นอกจากโรคพยาธใิบไม้ในตบัดงักล่าว ตอนนี้
ผมและทมีวจิยัก�าลงัพฒันาชดุตรวจตรวจหา
เชือ้โรคพยาธใิบไม้ชนดิอืน่ๆ ให้มปีระสทิธภิาพ
และความแม่นย�ามากข้ึน และให้ผลการตรวจ
ได้อย่างรวดเรว็กว่าเดมิ” รศ.ดร.ปณฐั กล่าว

จากการทุ่มเท ศึกษา ค้นคว้าด้านโรค

พยาธใิบไม้มาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ท�าให้ 
รศ.ดร.น.สพ.ปณฐั อนรุกัษ์ปรดีา ได้รับรางวัล
นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น (Young Para-
sitologist Award) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จากสมาคมปรสติวทิยาและอายรุศาสตร์เขต
ร้อนแห่งประเทศไทย และยังได้รับรางวัล
ส�าคญัต่างๆ อกีมากมาย อาท ิรางวลั NTDA-
SIA2016 The Best Poster Award รางวัล 
SAADC2015 Young Scientist Award, 
รางวัล SAADC2015 The Best Scientific 
Presentation Paper Award, รางวัล TRF-
CHE-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

อ.มหิดลกาญจน์ คิดค้นชุดตรวจหาเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับ
ของสัตว์ได้รวดเร็วและแม่นย�าที่สุดในประเทศไทย

Research Excellence
พรทิพา สุดวิเศษ
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 คือ หัวใจของทุกภาษา  ภาษาแม่ 

องค์กรยูเนสโก (UNESCO: United       
Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) ได้ประกาศให้วัน
ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันภาษาแม่
สากล (International Mother Language 
Day) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความส�าคัญ
ของภาษาแม่ในกลุ่มชนต่างๆ ทั่วโลก

อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ภาควิชา
ภาษาศาสตร ์  สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ได้กล่าวถึง ภาษาแม่ 
(mother tongue) ว่า ภาษาแม่ คือ ภาษา
ที่ผู ้ใช้แต่ละคนพูดได้ตั้งแต่หัดพูดครั้งแรก 
ส่วนมากมกัจะเป็นภาษาของแม่หรอืคนเลีย้ง
ดูใกล้ชิด บางคนอาจมีภาษาแม่มากกว่า ๑ 
ภาษา เช่น ในกรณีที่เด็กถูกแวดล้อมหรือ
เลีย้งดโูดยคนหลายคนท่ีพูดภาษาต่างกนั เมือ่
เด็กเรียนภาษาเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน โตขึ้นก็
จะเป็นผู้ที่มีภาษาแม่หลายภาษา แต่คนส่วน
ใหญ่ในโลกมีภาษาแม่เพียง ๑ ภาษา (ราช
บัณฑิตสถาน. ๒๕๕๓-๒๙๗) เช่น คนไทย   
เชื้อสายจีนที่อยู่ในประเทศไทย บางคนก็จะ
มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เนื่องจากเรียนรู้
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรก บางคนอาจ
จะมีภาษาแม่สองภาษาคือภาษาจีนและ
ภาษาไทย เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
การใช้สองภาษา สามารถเรียนรู้และใช้ได้ทั้ง
สองภาษา  โดยปกตภิาษาทีเ่รยีนรูแ้ละเข้าใจ

มากที่สุด คือ ภาษาที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
แม่ ซึ่งเป็นที่มาของค�าว่า  “ภาษาแม่” 

ภาษาแม่มคีวามส�าคญั ถ้าผูใ้ช้ภาษาเข้าใจ
ในภาษาแม่ กจ็ะสามารถเชือ่มโยงไปยงัภาษา
อื่นๆ ได้ โดยการเทียบเคียงโครงสร้างทาง
ภาษาทีมี่ความคล้ายคลงึกนั และสามารถน�า
ไปใช้ประยุกต์ในระบบการเรียนการสอนได้  
เช่น ภาษามลายูเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารในชีวิตประจ�าวันของคนในสี่จังหวัด
ภาคใต้ของไทย  เมือ่เดก็เข้าเรยีนทางโรงเรยีน
จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับเด็ก เด็กจะ
ไม่เข้าใจว่าครพูดูอะไร แต่ถ้าครใูช้ภาษามลายู
ท้องถิ่นก่อน แล้วค่อยๆ เชื่อมโยงไปสู่ภาษา
ไทย เด็กกจ็ะสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างเข้าใจ จะ
ไม่ใช่เพียงแค่จ�าอย่างเดียว สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้ เปรียบเสมือนสะพานที่
เชื่อมโยงความรู้จากภาษาแม่ไปสู่ภาษาอื่น

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมใน
ภาวะวกิฤต สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรม
เอเชียได้จัดงานเสวนาวันภาษาแม่สากล : 
รากฐานคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชวีติ โดยการสนบัสนนุของ มหาวทิยาลยั
มหิดล ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู ้ เข ้าร ่วมงานเสวนา
ประกอบด้วย นกัวชิาการ ผูส้นใจและเจ้าของ
ภาษา เช่น กลุม่โซ่ (กสุมุาลย์) จงัหวดัสกลนคร 

กลุม่แสก จงัหวดันครพนม กลุม่ไทด�า จงัหวดั
เลย กลุม่อาข่า จงัหวดัเชยีงราย กลุม่มลายู 
จังหวดัปัตตาน ีการจัดงานครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์
เพื่ อ เฉลิมฉลองวันภาษาแม ่พร ้อมกับ              
ประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก นอกจากนีย้งัเป็นการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการศกึษาโดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐานในการจดัการเรยีนรูแ้ละผล 
กระทบที่เกิดขึ้น สร้างเสริมพลังใจในการ
ท�างานแก่คณะนกัวจิยัเพือ่ท้องถิน่ เผยแพร่ผล
งานวจิยัชดุภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต
และความรู้อันเกิดจากกระบวนการงานวิจัย
เพื่อท้องถ่ินประเด็นภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวกิฤตสูส่าธารณะอกีด้วย

วันภาษาแม่สากลที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรชีา สนุทรานนัท์  รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศใน
งานได้จดัแสดงผลงานจากท้องถิน่มาน�าเสนอ
และจดัแสดง อาท ิเรยีนรูภ้าษาและภมูปัิญญา
กับการน�าภาษาแม่ไปสอนในโรงเรียน การ
สร้างครทูวภิาษาระดบัมหาวทิยาลยั และการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติมกีารสาธติการท�าลาบพรกิ
ท่ีอุดมไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด การแสดง
พืน้บ้านตามวถิกีลุม่คน การสวมใส่อาภรณ์ที่
แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนนั้นๆ เป็นต้น MU

Special Article
สาธิดา ศรีชาติ
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วีระพงศ์ มีสถาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 “ไมม้้วน” 
นกัเรยีนไทยทีเ่รยีนภาษาไทย คงมปีระสบการณ์ทีค่ณุครใูห้ท่อง 

“๒๐ ม้วนจ�าจงด”ี ถ้าท่องและจ�าแนกความหมายได้แล้ว กจ็ะช่วย
เป็นแนวทางในการจัดสินใจว่า ค�าใดท่ีควรเขียนด้วยรูปไม้ม้วน 
เหลือจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของสระ “ไ” ไม้มลาย หรือมิเช่นนั้นก็
เป็นรูปไม้หันอากาศ สะกดด้วย “ย” ยักษ์

วธิกีารสอนให้เด็กๆ “เอาแต่ท่อง” โดยไม่บอกหลกัการหรอืทีม่า
ของความรู้ ท�าให้วิชาภาษาไทยอยู่ในภาวะคลอนแคลน เพราะดู
ประหนึ่งว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องเอาความจ�าเข้าถาโถมเท่านั้น จึงจะ
ได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนที่เก่งภาษาไทย จึงมีนักเรียนเป็นจ�านวนมาก
ที ่“ถอดใจ” ไม่อยากเรยีนวชิาภาษาไทย เพราะเหน็ว่าอดุมไปด้วย
กฎเกณฑ์ ข้อห้าม ข้อปลีกย่อยจนเบื่อหน่ายที่จะจดจ�า

ความเก่งในฐานะทีจ่�าได้ ไม่สูก้บัความเก่งในฐานะท่ีเข้าใจ เพราะ
มีหลายเรือ่งในวชิาภาษาไทยทีค่วรอธบิายเพือ่ความเข้าใจ มใิช่ท่อง
เพ่ือจะได้ชือ่ว่าเก่ง ดังกรณีสระ “ใ” (ไม้ม้วน) กบัสระ “ไ” (ไม้มลาย)

รูปสระทั้งสองนี้ คนไทยถิ่นบางกอก หรือคนไทยในภาค
กลางออกเป็นเสยีงเดยีวกนั ท�าให้เกดิข้อสงสยัว่า ในเมือ่ออก
เสียงเหมือนกัน เหตุใดจึงต้องเขียนให้แตกต่างกัน
ตามหลักการก�าหนดรูปลักษณ์อักษร จะก�าหนด ๑ รูปต่อ ๑ 

เสียง (1 character, 1 phoneme) หมายความว่า ถ้าออกเสียง
อย่างเดยีวกนั กไ็ม่จ�าเป็นต้องมรีปูลกัษณ์อกัษรตวัอืน่ เช่น กรณตีวั 
ส เสอื เราใช้เขยีนและเรยีกขานศพัท์ทีเ่ป็นภาษาไทยทัว่ไป เช่น เสอื 
สอย สาว แต่เมื่อเรารับเอาวัฒนธรรมทางภาษาจากอินเดียมาใช้

ร่วมกับภาษาไทย ส เสือที่เรามีใช้มาแต่เดิม แสดงค่าของเสียง
ภาษาทีม่าจากอนิเดียไม่พอเพยีง หรอืไม่ตรงกบัเสยีงเดมิของ
อินเดีย จึงก�าหนดให้มี 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�าศัพท์  โดยที่สระ ใ ไม้ม้วน จะออกเป็นเสียงสระ อะ+อือ, 

ภาพจาก: www.edtguide.com

หรือสระ อะ+เออ เช่น ค�าว่า ใหม่ จะออก
เป็น หมะเอ่อ (โดยควบเสยีงเรว็ๆ ไม่ออกเป็น
สองพยางค์) และเรา (คนไทยภาคกลาง) ก็
พอจะท�านายได้ว่า ค�าไทยที่ประสมด้วยสระ 
ใ ไม้ม้วนตามท่ีเราเคยท่องสมัยเรียนชั้น
ประถมนั้น จะเกิดความแตกต่างอย่างเป็น
ระบบ เช่น หญะเอ่อ ก็คือ ใหญ่, ฮะเอ้อ คือ 
ให้, ลูกพะเอ้อ คือ ลูกใภ้ (ลูกสะใภ้) เป็นต้น

ดังนั้น ค�าตอบจากข้อสงสัยที่ว่า เหตุใดจึง
ต้องแยกรูปการเขียนสระ ใ- และ ไ- ทั้งนี้ก็
เพราะเกดิมาจากเสยีงภาษาไทสมยัอดตีเป็น
คนละเสียง หลักฐานเหล่านี้ เหลือตกค้างอยู่
กับภาษาไทของคนไทต่างถิ่น ท่านโบราณา
จารย์จึงก�าหนดให้เขียนต่างกัน ส่วนคนไทย
ภาคกลาง หรือคนไทยลุ่มน�้าเจ้าพระยา เกิด
จากการผสมผสานของคนหลากเผ่าหลาย
พันธุ ์ เสียงในภาษาก็เกิดการเคลื่อนย้าย
ถ่ายเท หรอืเกดิการผสานทางด้านหน่วยเสยีง 
ท�าให้เสียงของคนไทยภาคกลาง ผิดไปจาก
คนไทนอกประเทศ

เมื่อข้อจ�ากัดเรื่องการออกเสียงสระ ใ-  
และ ไ- ของไทย ไม่เหลือไว้ให้เป็นหลักฐาน
ว่าแตกต่างกัน แต่ก็ยังดีท่ีระบบเขียนคงอยู่ 
ด้วยเหตุนี้ ครูโบราณท่านจึงผูกเป็นค�ากาพย์ 
ซึ่งค�ากาพย์นี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว เพื่อ
ให้นักเรียนได้ท่อง ใครท่องได้และใช้เป็น ก็
จะได้คะแนนมากไปตามส่วน ยิง่กว่านัน้ เมือ่
นักเรียนเข้าใจความแตกต่างอย่างเป็นระบบ
นี้แล้ว จะช่วยท�าให้เข้าใจภาษาของกลุ่มคน
ไทเผ่าอื่นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย MU

"ผูใ้หญ่หาผ้าใหม่" 
บทอาขยานส�าหรับท่องจ�าค�าไทยแท้ที่ใช้ไม้ม้วน

ผูใ้หญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภใ้ช้คล้องคอ
ใฝใ่จเอาใส่ห่อ  มิหลงใหลใครขอดู
จะใคร่ลงเรือใบ  ดูน�้าใสและปลาปู
สิ่งใดอยูใ่นตู้  มิใช่อยูใ่ต้ตั่งเตียง
บ้าใบ้ถือใยบัว  หูตามัวมาใกล้เคียง
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจ�าจงดี
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ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน
(๑๑ เมษายน ๒๕๕๙)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรค
เขตร้อน (Discovery Museum of Tropical 
Diseases)  บริเวณชั้น ๑ อาคารศรชัย หลูอารีย์
สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖๓ ตารางเมตร จัด
แสดงด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ๔ มิต ิทัง้ แสง เสยีง 
ภาพ และสัมผัสผลงานความรู้ต่างๆ ที่รวบรวม
ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันตนเอง
ให้ปราศจากโรคเขตร้อน

M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย
(๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙) 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหดิล ร่วมจัดกจิกรรม
ในงาน “M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” จัด
โดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
และฟัน แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

ต้อนรับม.อีสเทิร์นเอเชีย (๗ เมษายน ๒๕๕๙)

นายอ�าพล บุญเปล่ง ผู ้ปฏิบัติงานการเกษตร 
(ช�านาญการ) อทุยานธรรมชาตวิิทยาสรีิรุกขชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรน�าคณาจารย์
และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
เย่ียมชมและศกึษาดงูานด้านสมนุไพร ณ อทุยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา

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�านกังาน ณ ห้องประชมุ ๖๐๖ อาคารราชรตัน์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล

ลงนาม Queen Mary U. of London
(๔ เมษายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนย์ี ไชยโรจน์ รองอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต้อนรับ Prof. David Sadler, Vice Principal 
(International), Queen Mary University 
of London ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเดินทาง
มาเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสองสถาบัน ในการพัฒนาหลักสูตร 
Dual Degree และการมีกิจกรรมแลกเปล่ียน
นักศกึษา ณ ห้องอาหาร Music Square วทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต้อนรับ Curtin University
(๒๖ เมษายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรบั Prof.Syed Islam จาก International                                                                         
of Science and Engineering, Curtin                   
University, Australia ในโอกาสร่วมหารือการ
จัดท�าหลักสูตร Double Degree ในสาขาวิชา 
Actuarial Science Chemical Engineering 
Materials Science ณ ห้องประชมุ K102 อาคาร
เฉลมิพระเกยีรต ิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหิดล (พญาไท)

ต้อนรับ ม.นเรศวรดูงาน (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรา
นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู ้อ�านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ณ ห้องประชุม ๒๑๗ ศูนย์การเรียนรู ้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงนาม ม.ฟาฏอน ี(๑๖ เมษายน ๒๕๕๙) 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการจัดตั้งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วม
มอืทางวชิาการในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลีย่น
องค์ความรูด้้านสนัตศิกึษาและสทิธมินษุยชนศกึษา
อันเกิดจากการศึกษาวิจัย และจัดกิจกรรมร่วม
กนั รวมถงึการพฒันาหลกัสตูรบณัฑติศกึษาต่อไป
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สงกรานต์ MUIC (๘ เมษายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานเปิดงานวนัสงกรานต์วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ บรเิวณลาน
กิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานมีกิจกรรมสรง
น�้าพระและรดน�้าขอพร และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกายผ้าไทย และนิทรรศการ 
MUIC รักษ์ผ้าไทย

อบรม “เดินดี” (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙) 

ทมีงานเดนิดจีาก คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ จติประสตู
วิทย์ นายรตกิร ชยัวฒันธรรม และ ดร.เซง เลศิมโนรตัน์ เข้าร่วมบรรยายและ
จดัอบรมการใช้เครือ่ง “เดนิด”ี ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากครอบครวั สนิเจรญิ
กลุ ให้แก่ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลอ�าเภอ ๑๖ แห่ง ในจงัหวดัสงขลา

อบรม “จดจ�า” (๒๐ เมษายน ๒๕๕๙) 

ดร.เซง เลิศมโนรัตน ์  อาจารย ์ประจ� าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ ้า                               
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัอบรมและสอนวธิกีารใช้เครือ่ง 
“จดจ�า” ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่อยู่ในวัยท�างาน ช่วงอายุ ๓๐ – ๕๐ ปี 
เพื่อน�าเครื่องไปใช้ชีวิตประจ�าวัน ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

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

คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Bogie 
99 Rama Running Challenge ขึ้น จ�านวน 
๒ เส้นทางกิจกรรม ได้แก่ เส้นทางกิจกรรมวิ่งสู้
โรคระยะทาง ๕ กิโลเมตร (รอบ รพ.รามา และ
สวนจติรลดา) และเส้นทางเดนิก้าวไกลโรค (รอบ 
รพ.และหน่วยงานใกล้เคยีง) โดยมีชาวรามาฯเข้า
ร่วมกิจกรรมจ�านวน ๑,๑๘๒ คน

ประชุมวิชาการ Melatonin (๒๒ เมษายน ๒๕๕๙)

โครงการวิจัยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) น�าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ 
จติพมิลมาศ ผูอ้�านวยการฯ ร่วมกบั ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ และคณะผูร่้วมวจิยั สถาบนัชวีวทิยา
ศาสตร์โมเลกลุ มหาวทิยาลยัมหดิล 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�า
ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม A107 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล 
(๕ เมษายน ๒๕๕๙)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
เร่ือง “สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิตอล” วิทยากร
โดย นายแพทย ์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์               
ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ ณ 
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น ๒ คณะสิ่ง
แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
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เมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุ ๙๐๑ ชัน้ ๙ อาคารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา คณะเทคนคิ
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง กระทรวง
สาธารณสขุ ส�านกังานเขตลาดพร้าว บริษัท เบสท์แคร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ�ากดั และ บรษิทั เจเนซสิ มเีดียคอม จ�ากดั แถลงข่าวความร่วมมอื และเปิดโครงการ 
“การใช้สือ่การเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยชีวีภาพ เพือ่การควบคมุลกูน�า้ยงุอย่างยัง่ยนื ด้วย
พลงัเยาวชน “ปลกูพลงัคดิ(ส์) พชิิตลกูน�า้ยงุ” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความ
รู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัยงุลายและการเกดิโรคไข้เลอืดออกให้กับเยาวชน โดยผ่านการเรยีน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าว 
“ปลูกพลังคิด(ส์) พิชิตลูกน�้ายุง”

รูจ้ากนกัศกึษาคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยั
มหดิล ซ่ึงหวงัผลในการสร้างการรบัรู ้การตระหนกัรู้ 
และปลกูฝังค่านยิมใหม่ ทีจ่ะสร้างการเปลีย่นแปลง
เกี่ยวกับการควบคุมลูกน�้ายุงให้กับเยาวชนในเขต
ลาดพร้าว กรงุเทพมหานคร ด�าเนนิโครงการระหว่าง
วนัท่ี ๓ พฤษภาคม – ๖ มถุินายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารแพทย์ คณะเทคนคิ
การแพทย์ มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา และพืน้ทีเ่ขต
ลาดพร้าว MU

Special Scoop
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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“๑๒๘ ปี ศิรริาช เทศน์มหาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ 
และ “ศิรริาชเดนิ-วิง่ ผสานชมุชน ครัง้ที ่๑๐”

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

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ศ.ดร.
นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหดิล เป็นประธานแถลงข่าว “ฉลอง ๑๒๘ 
ปี ศิริราชเทศน์มหาชาตเิฉลมิพระเกยีรต”ิ ณ 
หอประชมุราชแพทยาลยั รพ.ศิรริาช โดยได้
กล่าวถงึการจดังานครัง้นีว่้า เน่ืองจากในวนัที่ 
๒๖ เมษายน ศกนี ้เป็นวนัพระราชทานก�าเนิด 
รพ.ศิริราชครบ ๑๒๘ ปี โรงพยาบาลหลวงแห่ง
แรกของแผ่นดนิ คณะฯ จงึได้จัดงาน “ฉลอง 
๑๒๘ ปี ศริริาช เทศน์มหาชาตเิฉลมิพระเกยีรต”ิ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทาน
ก�าเนดิโรงพยาบาลศริริาช และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อ
โรงพยาบาลศริริาช เฉลมิพระเกยีรติพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสฉลองสริิ
ราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๘๔ พรรษา อีกทั้งเป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เสรมิธรรมปัญญาแก่สงัคม 
ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิพระพทุธศาสนาใน
เทศกาลเทศน์มหาชาต ิและอนรุกัษ์วฒันธรรม

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช เปิดร้านจ�าหน่ายของที่ระลึกศิริราชแล้ววันนี้! ขอเชิญทุกท่าน
เลือกซื้อตุ๊กตาคุณหมอหมีชายและหญิง แก้วน�้าลายโรงพยาบาลศิริราช ปากกาไฟฉาย กระเป๋า
ผ้าพับได้ ฯลฯ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น ๒ เปิดท�าการวันจันทร์, 
พุธ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ..พิพิธภัณฑ์ศิริราช..มีมากกว่าที่คุณคิด

ประเพณีอนัดงีามของไทย  อกีประการขณะนี้ 
คณะฯ อยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา จงึน�าราย
ได้มาสมทบการจัดสร้างอาคารนวมนิทรบพติร 
๘๔ พรรษา ซ่ึงเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคาร
ศูนย์กลางให้บรกิารทางการแพทย์เฉพาะทาง
ทีท่นัสมยัครบวงจร  เป็นการเพิม่คณุภาพการ
บรกิารและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผูร้บับรกิารทกุหมูเ่หล่าอย่างเท่าเทียมกนัและ
มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน

งาน ๑๒๘ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติ
เฉลมิพระเกยีรต ิก�าหนดจดัระหว่างวนัที ่๒๖ 
– ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราช
แพทยาลัย รพ.ศิริราช ซ่ึงก่อนท่ีจะเข้าสู่พิธี
การเทศน์ฯ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ได้
มพีธิแีห่อญัเชญิผ้าไตรพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยริ้วขบวนเริ่มจาก  
หอประชมุกองทัพเรอื สิน้สดุท่ีหอประชุมราช
แพทยาลัย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มี    
จติศรทัธาได้ชืน่ชมความงดงามของริว้ขบวน 
และร่วมอนุโมทนาเพื่อความเป็นสิริมงคล    
ได้ตลอดเส้นทาง 

นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน 

๒๕๕๙ มกีารจดังาน “ศริริาชเดนิ-วิง่ ผสาน
ชุมชน ครั้งที่ ๑๐” ระยะทาง ๑๔ กม. เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี 
ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราช
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจดุสตาร์ท ณ หน้า
อาคารศรสีวรนิทริา รพ.ศริริาช รายได้สมทบ
ทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” 
เช่นกัน

จงึขอเชญิชวนท่านผูม้จีติศรทัธาได้ร่วมกนั
ท�าบุญ แบ่งปันทุนทรพัย์คนละเลก็คนละน้อย 
ตามเจตนารมณ์การเป็นผู้ “ให้” สุขภาพที่ดี
แก่ประชาชน ตามพระราชปณิธานพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว องค์ผู ้
พระราชทานก�าเนิด รพ.ศิริราช และสมเด็จ
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผน
ปัจจบุนัของไทย” โดยร่วมบรจิาคได้ที ่ศริริาช
มูลนิธิ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช 
สอบถามเพิม่เตมิ โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๕๘-๖๐

การให้เท่ากบัรกัษา...พลงัแห่ง “การให้” 
พลังแห่ง “ความสุข” MU

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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สวัสดีค่ะ มหิดลสารฉบับนี้มีว ่าที่มหา
บณัฑติคนเก่งจากวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มาแนะน�าให้ได้รู้จักค่ะ

คนเก่งวิทย์กีฬา: สวัสดีครับ ผมนายอับ
ดุล อุ่นอ�าไพ อายุ  ๒๖ ปี จบการศึกษาระดับ
มัธยมจากโรงเรียนศรีพฤฒา ระดับปริญญา
ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหา
บณัฑติ (วิทยาศาสตร์การกฬีา) มหาวทิยาลยั
มหิดล ครับ

มหิดลสาร: ท�าไมจึงสนใจศึกษาต่อใน
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคะ 

คนเก่งวทิย์กฬีา: โดยปกติผมเป็นคนชอบ
เล่นกีฬา ชอบดูกีฬามากๆ ตั้งแต่ประถม จน
กระทัง่มธัยมปลาย ผมเริม่หาข้อมลูว่ามคีณะ
วทิยาศาสตร์การกีฬา มีเรยีนวชิากฬีาร่วมกบั
วิชาสามัญหลักๆ ทั่วไป เพราะชอบที่จะได้
เรียนและเล่นกีฬาไปด้วย 

มหิดลสาร: แสดงว่าชอบและสนใจที่จะ
เรียนรูท้างด้านศาสตร์วชิาวทิยาศาสตร์การ
กีฬามากๆ เหตุใดจึงเลือกมาศึกษาที่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ของเราคะ

คนเก่งวิทย์กีฬา: เหตุผลที่เลือกศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะผมคิดว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและศักยภาพทาง
ด ้านวิชาการ การเรียนการสอน มี ท้ัง
คณาจารย ์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
หลักสูตรที่เข้มข้น รวมทั้งเป็นสถาบันแรกที่
เป ิดให ้มีการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน ด้วยเหตุผล
นีผ้มจึงเลอืกทีจ่ะเข้ามาเรยีนทีน่ี ่สาขานี ้ด้วย
ความต้ังใจจรงิและอยากเรยีนรูใ้นหลกัสตูรนี้ 

มหิดลสาร: ไม่ทราบว่าได้มกีารประยกุต์
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้กับชีวิตการ
ท�างานจริงอย่างไรบ้างคะ

คนเก่งวทิย์กฬีา: ก่อนอืน่เลยการทีเ่ราจะ
น�าวิทยาศาตร์การกีฬาไปใช้นั้น ต้องค�านึง
ถึงว่าเราจะน�าไปใช้ในกีฬาอะไร จากนั้นจึง
ค่อยน�าสิ่งที่ได้เรียนรู ้มาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชนิด
กีฬานั้นๆ ในส่วนของผม ถือว่ายินดีและดีใจ
อย่างยิ่ง ท่ีคุณกมลา ทองกร ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ท่านเล็ง
เหน็ถงึความส�าคญัของวทิยาศาสตร์การกฬีา 
และพร ้อมท่ีจะน�าไปพัฒนานักกีฬาใน
โรงเรียนให้มีศักยภาพและความสามารถท่ี
เป็นเลิศ ดังนั้น ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์     
การกฬีาจงึตอบสนองความต้องการนีไ้ด้เป็น
อย่างดี ทั้งในด้านศาสตร์ของสรีรวิทยาการ

กีฬาที่ใช้กับแบดมินตัน เช่น ในเร่ืองของ
ระบบการท�างานของร่างกายในระยะเวลา
ของฝึกซ้อม ระยะเวลาของการแข่งขนั ระยะ
เวลาของการพักฟื้นของร่างกาย นอกจากนี้
สิ่งที่ส�าคัญคือมัดกล้ามเนื้อที่ส�าคัญและ
จ�าเป็นทีใ่ช้ในกฬีาแบดมนิตนั รวมถงึลักษณะ
ท่าทางการเคลือ่นไหวของกฬีาแบดมนิตนัว่า
เป็นอย่างไร และกล้ามเนื้อมัดไหนท�าหน้าที่
อย่างไร สิง่เหล่านีจ้งึจ�าเป็นต้องวเิคราะห์ออก
มา เพื่อหาแบบฝึกที่ประสิทธิภาพเหมาะสม
และเกิดการพัฒนาสูงสุดกับกีฬาแบดมินตัน 
และตวัอย่างของการพกัฟ้ืนหลงัจากซ้อมหรอื
แข่งอย่างหนัก ใช้การแช่น�้าเย็นโดยให้ความ
เย็นและเเรงดันของน�้าเป็นตัวช่วยในการ  
recovery ซึ่งอาการเมื่อยล้าจะลดลงได้เร็ว
กว ่าการพักฟื ้นปกติโดยไม ่ท�าอะไรเลย 
นอกจากนี้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่ีได้เรียน
รู้จากห้องเรียนก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้ใน
นักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน รวมทั้ง
ชนดิของการยดืเหยยีดแบบใดทีเ่หมาะสมกบั
แต่ละช่วงเวลาซึง่สิง่เหล่านีต้้องวเิคราะห์และ
น�ามาปรบัใช้ให้เหมาะสม เป็นต้น ในการออก
ก�าลงักายหรอืเล่นกฬีาทัว่ไปนัน้ย่อมเกดิการ
บาดเจ็บ ดังนั้น ในศาสตร์ของการดูแลการ
บาดเจ็บทางการกีฬาจึงส�าคัญมาก ในการ
ป้องกันดูแลและฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมามี

Special Scoop
ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์

น้องอับดุลกับถ้วยรางวัลพระราชทานอีกหนึ่งทีมงาน
เบื้องหลัง ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทีมสโมสรบ้านทองหยอด

ความภมูใิจของชาววทิย์ฯ กฬีา 
กับอีกหนึ่งผลผลิตทางการศึกษาที่น�าความรู้ทางด้าน 
“วิทยาศาสตร์การกีฬา” ไปใช้ในวงการลูกขนไก่
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ประสิทธิภาพดังเดิมร้อยเปอร์เซนต์ เช่น ใน
กีฬาแบดมินตันมักมีการบาดเจ็บของข้อเท้า
หรือเท้าพลิก ดังน้ันการออกก�าลังกายของ
กลุ่มกล้ามเน้ือที่ใช้ในการกระดกเท้าจึงจ�า
เป็นเเละต้องใส่ใจในการออกก�าลังกายมัดนี้
เป็นอยา่งมาก หรือหากเกิดการบาดเจ็บสิ่งที่
ส�าคญัคือการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น อาจต้อง
ให้นักกีฬาพักแล้วใช้ความเย็นหรือน�้าแข็ง
ประคบ แล้วยกส่วนที่เจ็บให้อยู่เหนือหัวใจ
เล็กน้อย ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ หลังจากที่
หมอวินิจฉัย เราจึงค่อยๆ ที่จะฟื้นฟูโดยการ
ออกก�าลังกายจากเบาไปหนัก หรือจากง่าย
ไปยาก จนกระทั่งอาการบาดเจ็บนั้นหายไป 
แล้วค ่อยๆ พัฒนากล้ามเนื้อนั้นรวมถึง
ร่างกายให้มีความสามารถใกล้เคียงหรือฟิต
เต็มร้อยเท่ากับก่อนที่จะมีการบาดเจ็บมาก
ที่สุด นอกจากน้ีส่ิงที่ขาดไม่ได้ คือ อาหาร      
ของนักกีฬา ที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป 
โดยศาสตร์ของโภชนาการการกฬีาจึงมคีวาม
ส�าคัญมากที่จะน�ามาประยุกต์ใช้กับกีฬา
แต่ละชนิดกีฬาและตัวบุคคล โดยสิ่งส�าคัญ
ของโภชนาการ อาท ินักกฬีาแบดมนิตัน ควร
ได้รับสารอาหารประเภทไหนบ้าง เวลาไหน
บ้าง จึงจะเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
โดยเท่าที่ทราบ คือ นักกีฬาจะใช้พลังงาน
มากกว่าคนปกตทิัว่ไป ดงันัน้ การรับประทาน
อาหารจึงควรมีปริมาณที่มากกว่าคนปกติ 
เน้นอาหารจ�าพวกโปรตนีและคาร์โบไฮเดรต 
มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอในการน�าไปใช้เป็น
พลังงาน เสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ
หลังจากเล่นกีฬา และระยะเวลาในการฝึก
ซ้อม นานเท่าไรจงึต้องเตมิเกลอืแร่ให้ร่างกาย
เพื่อไม่ให้เกิดอาการล้าหรือตะคริวจากการ
ขาดเกลอืแร่ นอกจากน้ีวติามนิเสรมิกเ็ป็นสิง่
ส�าคญัส�าหรับนักกีฬา ในกฬีาแบดมนิตันเป็น
กฬีาที่ใช้ร่างกายทกุๆ สว่นในการเคลือ่นไหว
อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ยาวนาน จึงอาจท�าให้
เกิดอนมุลูอสิระในร่างกายมาก ซึง่อาจมส่ีวน
ท�าให้เกิดการเมื่อยล้า บาดเจ็บ หรืออักเสบ 
ในร่างกายผผ การให้วติามนิเสรมิจงึอาจช่วย
ในการยับยั้งหรือบรรเทาให้ร่างกายระงับสิ่ง
เหล่านี้ได ้ดีขึ้นหรือในนักกีฬาผู ้หญิงที่มี
ประจ�าเดือน มีการเสียเลือดเป็นจ�านวนมาก 
รวมถงึต้องฝึกซ้อมและแข่งขนั การให้อาหาร
เสริม เช่น ธาตุเหล็ก การดื่มน�้า พักผ่อนให้
เพียงพอจึงมีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพ
ความสามารถของนักกีฬา ชีวกลศาสตร์
ทางการกฬีา กม็คีวามส�าคญัในด้านการกฬีา 

เช่น การตบลูกแบด ท่าทางการตบ กล้าม
เนือ้ทีใ่ช้ในการตบ ข้อต่อไหนของร่างกายทีม่ี
การท�างานตั้งแต่ท่าเริ่มไปจนถึงจุดที่ไม ้
กระทบลูกเรื่อยไปจนถึงจุดผ่อนแรง รวมถึง
ความเร็วของข้อต่อส่วนปลายท่ีมีผลต่อ
ความเร็วและแรงของลูกเเบด สิ่งเหล่านี้
จ�าเป็นต้องวิเคราะห์และให้ค�าแนะน�าแก่
นักกีฬา เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาความสามารถ และในส่วนของสภาพ
จิตใจของตัวนักกีฬาแบดมินตันเองนั้นก็
ส�าคัญไม่แพ้กัน สิ่งที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง คือ 
ความกดดัน ระหว่างการเเข่งขันซึ่งท�าให้ 
ความแม่นย�า หรือประสิทธิภาพในการตีลูก
หรือการเล่นลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดย
ประสบการณ์ของการท�างานทีผ่มทีไ่ด้เรยีนรู้
และปฏิบัติคือ ให้นักกีฬาฝึกสมาธิ หรือ 
เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน อย่าง
น้อย ๑ ชัว่โมง เพือ่ให้มเีวลาคดิ เตรยีมตวั ไม่
เร่งรีบจนลนลาน ซ่ึงอาจมีผลต่อการเเข่งขัน 
นอกจากนี้ โ ค ้ ช อ าจ ให ้ มี ก า ร จ� า ลอ ง
สถานการณ์แต้มท่ีใกล้จบการแข่งขัน เช่น
อาจเริม่ที ่๑๕-๑๕ คะแนน แล้วฝึกแข่งกนัจบ
จบเซต เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของ
ศาตร์ในวทิยาศาสตร์การกฬีา เมือ่น�ามารวม
กันแล้วท�าให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนา
แต่ละจุดของตัวนักกีฬาเอง แล้วเมื่อทุกจุด
เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจึง
เกิดศักยภาพและความสามารถสูงสุดของ
นักกีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ดังนั้น
หัวใจของการพัฒนาของนักกีฬา คือ การน�า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ให้ถูก
ต้องและเหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬาก่อน
แล้วค่อยมองไปยงัเฉพาะตวับคุคลของนกักฬีา
อกีคร้ัง เมือ่ประโยชน์สงูสดุของการพฒันา

มหิดสาร: สิง่ทีภ่าคภมูใิจในการน�าความ
รูท้างด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาไปประยกุต์
ใช้ในสายอาชีพนี้คืออะไรคะ

น้องอับดุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจ�าตัว
น้องเมย์ รัชนก

คนเก่งวิทย์กีฬา: สิ่งท่ีผมรู้สึกภูมิใจที่สุด
คอืความรูท้ีไ่ด้จากท่านอาจารย์จากวทิยาลยั
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นเป็นสิ่งที่น�ามาใช้ได้
จรงิแล้วมปีระสทิธภิาพรวมทัง้สามารถน�าไป
ใช้ได้อย่างภาคภมูใิจ มัน่ใจและเกดิประโยชน์
ที่แท้จริงต่อการพัฒนากีฬา ตัวอย่างเช่นการ
มี ส ่ วนร ่ วม ในการพัฒนาของนักกีฬา
แบดมินตัน “รัชนก อินทนนท์” ซ่ึงเป็น
นกักฬีาท่ีได้ใช้วทิยาศาสตร์การกฬีาครบทกุๆ
ศาสตร์ มาพัฒนาขีดความสามารจนกระท่ัง 
ประสบผลส�าเร็จในปัจจุบัน 

มหิดลสาร: อยากฝากอะไรให้น้องๆที่
ก�าลังศึกษา และสนใจที่ศึกษาต่อในสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาบ้างคะ

คนเก่งวิทย์กีฬา: ผมคิดว่าการเลือกเรียน
ในสิ่งท่ีชอบเป็นตัวแปรหนึ่งท่ีท�าให้เราไปได้
ไกล แต่การเข้าใจแล้วน�ามาประยกุต์ใช้อย่าง
เหมาะสมจะท�าให้เราประสบผลส�าเรจ็  ความ
รู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอท่ีจ�าและน�าไปใช้ได้
ทัง้หมด ดงันัน้ควรใฝ่รูใ้ห้หลากหลาย ออกมา
เรียนรู้นอกห้องเรียน และลงมือปฏิบัติ จะ
ท�าให้เราเกดิประสบการณ์ แล้วค่อยน�าความ
รู้ท่ีได้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
จะท�าให้เรามคีวามมัน่ใจ และการท�างานเกดิ
ผลส�าเรจ็ อย่ากลวัท่ีจะถามเมือ่เราสงสยั อย่า
กลวัทีจ่ะผดิถ้าเรายงัไม่ลงมอืท�า เพราะมนัจะ
ท�าให้เราไม่รู้อะไรเลย “จงภูมิใจในศาสตร์ที่
เราได้ศึกษามา และมุ่งท�าประโยชน์ต่อส่วน
รวมให้มากที่สุด”

มหิดลสาร: ขอขอบคุณคนเก่งวิทย์กีฬา
มากๆนะคะ ส�าหรับสิ่งดีๆท่ีน�ามาแบ่งปัน
กันในวันนี้

คนเก่งวิทย์กีฬา: ยินดีครับ MU
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สมาคมอนามยัสิง่แวดล้อมไทย คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ขอ
เชญิผูบ้รหิาร นกัวชิาการ ผู้ปฏบิตังิานทางด้านอนามัยสิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร์
สขุภาพ วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม และวิศวกรรมสิง่แวดล้อมจากภาครฐั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และเอกชน รวมทัง้ นสิตินกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป เข้า
ร่วมประชมุวชิาการ “อนามัยสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ ครัง้ที ่ ๖” เรือ่ง “การจดัการ
ขยะมลูฝอยชมุชนอย่างยัง่ยนื” ระหว่างวันที ่๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสร
ทหารบก  ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ ค่าลงทะเบยีนท่านละ ๒,๐๐๐ บาท ร่วม
ส่งบทคดัย่อน�าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีเ่กีย่วข้องได้ที ่teha.adm@gmail.
com สอบถามโทร. ๐-๒๓๕๔-๖๐๔๗ www.thai-eha.org

Softnews
งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(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
เข้าร่วมการแข่งขนัรอบชงิแชมป์โลก ทีเ่มอืงซีแอตเทลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใน
เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

ขอเชญิเยาวชนร่วมประกวดโครงการ ‘รางวลัยวุศลิปินไทย ๒๕๕๙’ (Young Thai 
Artist Award 2016) เวทกีารประกวดศลิปะส�าหรบัเยาวชนทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ 
ชงิรางวลัมลูค่ารวมกว่า ๓.๓ ล้านบาท ซึง่น้องๆ สามารถร่วมประกวดได้ถงึ ๖ สาขา 
ได้แก่ ศลิปะ ๒ มติ,ิ ศิลปะ ๓ มติ,ิ ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และการ
ประพนัธ์ดนตร ี ซึง่ด�าเนนิการประกวดโดย วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ร่วมกบั มลูนิธิเอสซจี ีส่งผลงานได้ตัง้แต่บดันี ้–  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดู
รายละเอยีดได้ที ่http://scgfoundation.org/activity

มลูนธิริามาธบิด ี ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีขอเชญิร่วมให้ชวีติใหม่แก่ผูป่้วยทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ให้ได้รบัโอกาส
การรกัษา โดยบรจิาคเงนิสมทบทนุ “โครงการพฒันาอาคารและจดัหาเครือ่งมอื
แพทย์เพือ่ผูป่้วยยากไร้” สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ www.
ramafoundation.or.th

ศูนย์รบับรจิาคหนังสือและวารสารห้องสมดุสตางค์ 
มงคลสขุ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เปิด
รบับรจิาคหนงัสอืส�าหรบัเดก็ สมดุภาพ นิทาน ส่ือ
การเรยีนการสอน แบบเรยีน การ์ตนู ฯลฯ เพ่ือมอบ
ให้แก่โรงเรยีน ห้องสมดุ หรอืหน่วยงานส�าหรบัเดก็
ทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ ท่านทีส่นใจสามารถน�ามา
มอบให้ด้วยตนเองหรอืส่งทีศ่นูย์รบับรจิาคหนงัสอืฯ 
ห้องสมดุสตางค์ มงคลสขุ ชัน้หนึง่ ตกึฟิสิกส์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๗๒ ถ.พระราม
ที ่๖ เขตราชเทว ีกรงุเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามราย
ละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คณุเลก็) 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation 
www.facebook.com/StangDonation

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลัยมหดิล ประกาศเปลีย่นแปลงเกณฑ์การรบับริจาคโลหติดงันี ้ ๑. ผู้
บรจิาคโลหติเพศหญงิ สามารถบรจิาคได้ทกุ ๓ เดอืน (จากเดมิบรจิาคได้ปีละ ๒ ครัง้ 
หรือ ทกุ ๖ เดอืน) ๒. เปลีย่นแปลงน�า้หนกัขัน้ต�า่ในการบรจิาคโลหติ จากเดมิ ๕๐ 
กิโลกรัม เป็น ๔๘ กโิลกรมั ตดิต่อบรจิาคโลหติได้ที ่ชัน้ ๓ ตกึ ๗๒ ปี โรงพยาบาล
ศริริาช สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ ๑๒๓ หรอื ๑๒๘
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เนื่องในโอกาสที่ โรงเรียนหญิงแพทย์พยาบาลแลการพยาบาลไข้หรือคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล โดย สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ 
ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานก�าเนิด 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�ากิจกรรมเพื่อคณะ
และส่วนรวม บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
สาขาศริริาช เลขทีบ่ญัช ี๐๑๖-๔๔๒๔๒๒-๗ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 
สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๖๓๘-๒-๑๓๖๔๔-๔ หรือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) สาขาท่าน�้าศิริราช เลขที่บัญชี ๙๓๙-๗-๐๑๕๗๔-๕ พร้อมแนบ
ส�าเนาใบโอนเงินกลับมายังโทรสาร ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๗ (ใบเสร็จสามารถน�าไปลด
หย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) ดาวน์โหลดใบแสดงความจ�านงได้ที่ www.ns.mahidol.
ac.th/120years สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ฝ่ายพฒันานกัศกึษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๓๑๒, ๑๓๑๕

ภาควิชาพฤกษศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ ๑๐” 
วทิยากรโดย ผศ.ดร.งามนจิ ชืน่บญุงาม ระหว่างวนั
ที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�าหรับผู้สนใจทั่วไป 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้า
หน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ (สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรมได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้า
รับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา) ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/1yTA2R ตั้งแต่บัดนี้ 
- ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามโทร. ๐-๒๒๐๑-
๕๒๓๒, 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�าปี 
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�ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลชที่ 
๐๑๖-๔-๐๒๙๖๘-๗ หรอื ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั 
(มหาชน) สาขาโรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๙๘๗-
๒-๐๐๙๘๔-๙ 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

ขอเชญิผูส้นใจส่งผลงานเข้าประกวดขับร้องเพลงกล่อมลกู ๔ ภาค เพือ่เชดิชู
เกียรตใินงาน “มหดิล-วนัแม่” ส่งผลงานโดยบนัทกึเสยีงขบัร้องเพลงกล่อมลกู
ด้วยบทร้อง และท�านองเก่าไม่มดีนตรปีระกอบลงซดีจี�านวน ๒ เพลง พร้อมตดิชือ่
นามสกุล ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ ลงบนซดี ี(นกัเรยีนนกัศกึษาให้แนบใบรบัรอง
จากสถานศึกษาส่งมาพร้อมผลงานด้วย) ส่งผลงานได้ตัง้แต่บดันี ้– ๓๐ มถินุายน 
๒๕๕๙ ที ่นางสาวอ�าไพ หนเูลก็ สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี ม.มหดิล 
ศาลายา โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑ (วงเลบ็มุมซองประกวดขับร้องเพลงกล่อมลกู)   
ผูส้นใจสามารถตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่www.lullaby.lc.mahidol.ac.th

สถาบนัวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชิญนักเรยีนระดับมธัยมศึกษา เข้าร่วมประกวดอ่านท�านองเสนาะ โคลง
สีสุ่ภาพ เนือ่งในวนัภาษาไทยแห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๕๙ บนัทกึเสียงลงซดีีส่งเข้าประกวดรอบแรกได้ที ่นางสาวอ�าไพ หนูเลก็ สถาบนัวจิยั
ภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวิทยาลยัมหดิล ต�าบลศาลายา อ�าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๑, 
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๙ หมดเขตส่งผลงานวันที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๕๙ นกัเรยีนทีผ่่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร
และประกวดอ่านท�านองเสนาะ ในวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเรอืนไทย (ระเบยีบ คณุะเกษม) มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา
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๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
วินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ” 
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗ ต่อ ๑๒๕๒ 

๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการอบรม Effective Preclinical Teaching 
รุน่ที ่๒ ณ อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘

๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
กิจกรรม “การบริหารจัดการทีมแบดมินตันและ
การเขียนแผนฝึกซ้อมเพื่อพัฒนานักกีฬา” 
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล 
ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา
ประจ�าปี ครั้งที่ ๓๔ เรื่อง “สรีรวิทยาและการ
ดูแลผู้สูงวัย” (Aging: Physiology and Care) 
ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรี
สวรินทิรา ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๓๐๙

๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “ECG Interpretation 
and Nursing Care” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ หรือ 
๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕

๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะบ�าบัด
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 2”
รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่า
แพทย์ศิริราช ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-
๗๕๐๘-๙ ต่อ ๑๐๗, ๑๐๙ และ ๑๑๓

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
กจิกรรม Walking Charity ‘เขตร้อน เดนิระดม
ทนุ เพือ่การคดักรองมะเรง็เต้านม’
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๑๕

๒๗ มถินุายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการ เรือ่ง “การดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ: 
แนวทางการรกัษาและการดแูล” 
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒

๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
อบรมโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Survival Analysis” 
ณ ห้องประชมุ ๖๒๔ อาคารศรสีวรนิทริา 
ชัน้ ๖ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
ม.มหดิล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๘๘ 

๙ – ๑๐, ๓๐ มิถุนายน และ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
นวดกดจุดสะท้อนเท้า ปี ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๐๐ ต่อ ๗๐๐๔ 

๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากกระบวนการ” 
รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ 
นครปฐม โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔ 

๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้น
สูง ส�าหรับพยาบาลภายนอกคณะ (Provider 
course of Advanced Cardiovascular Life 
Support CPR) รุ่นที่ ๓ 
ณ โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ SiMSET ตึกอดุลย
เดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๔-๑๐๐๕-๖ 

๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการนานาชาต ิSiriraj International 
Conference in Medicine and Public Health 
(SICMPH 2016) หวัข้อ “Innovation in Health” 
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง Physical 
Therapy Management in Kinematic Linkage 
Imbalance ‘Primary Body Center stabilizers’ 
(ครัง้ท่ี ๘) ณ คณะกายภาพบ�าบดั ม.มหดิล 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ เรื่อง “The Walk of Nursing 
in Changing Society: Research and        
Innovation Avenue” 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ หรือ ๐-๒๔๔๑-
๕๒๗๕ ถึง ๘๑ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕

๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
การประชุมวิชาการ The 11th Scientific 
Meeting of the Asian Academy of 
Osseointegretion (AAO 2016) 
ณ คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.มหดิล
โทร. ๐-๒๒๐๐๒-๗๕๕๕  

๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
การอบรม เรื่อง Biomechanics and 
Pathomechanics of Ankle and Foot: 
Application for Clinician 
ณ คณะกายภาพบ�าบัด ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
อบรม “การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑

๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Logistic Regression 
(Workshop on Logistic regression)” 
ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๖ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๘๘ 

๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง Physical 
Therapy Management in Kinematic Link-
age Imbalance ‘Primary Body Center 
stabilizers’ (ครั้งที่ ๗)
ณ คณะกายภาพบ�าบัด ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“นักวิทยาศาสตร์น้อย สร้างได้ตั้งแต่ปฐมวัย” 
ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น ๓ 
สถาบนัแห่งชาตเิพือ่พฒันาเดก็และครอบครวั 
ม.มหดิล ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ 
ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒ 

๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการเภสชัจลุชวีวิทยา ครัง้ท่ี ๒ 
เร่ือง “การเตรยีมข้อมลูและการทดสอบคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ด้านจลุชวีวทิยาเพือ่การขึน้ทะเบยีน” 
ณ อาคารราชรัตน์ คณะเภสชัศาสตร์ ม.มหดิล
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑

ปฏิทินข่าว..

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

Activities Agenda
วราภรณ์ น่วมอ่อน
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