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ม.มหิดล เปิดตัว“Alertz”

อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วย
คลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ

2

Editor’s Note
บก. แถลง

“Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยเคลื่อนสัญญาณ
สมองแบบอัตโนมัติ ทีพ่ ฒ
ั นาโดยทีมวิจยั ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นอีกหนึง่ นวัตกรรมทีจ่ ะช่วยลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนทัง้ ผูข้ บั ขีแ่ ละผูร้ ว่ มใช้เส้นทาง ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าวได้จดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดเพื่อพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า “ความ
ส�ำเร็จทีแ่ ท้จริงอยูท่ กี่ ารน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่
มวลมนุษยชาติ” เสมอมา
มหิดลสาร ฉบับนีม้ บี ทความทางงานวิจยั ทีน่ า่ สนใจ อาทิ “การ
วิเคราะห์ผลการศึกษาและปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั
ฐานด้วยสัญญาณคลืน่ สมองระบบวิทยาศาสตร์” และ ม.มหิดล ร่วม
กับ มูลนิธมิ นั่ พัฒนา เตรียมจัดตัง้ “ศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน” ตามศาสตร์พระราชา รวมถึงบทความเพือ่ สุขภาพทีน่ า่ สนใจ
อีกมากมาย

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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เรื่องจากปก
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ม.มหิดล เปิดตัว “Alertz” อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วง

ด้วยคลื่นสัญญาณสมองแบบอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ชั้น
๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “Alertz”
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความง่วงด้วยคลืน่ สัญญาณสมองแบบ
อัตโนมัติ และพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผล
งานทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ
บริษัท ไฟน์เนส เมด ดีไซน์ จ�ำกัด ร่วมน�ำเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “Alertz” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ทปี่ รึกษา
ทีมวิจัยและผลักดันผลงาน “Alertz”
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในประเทศไทยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต
จ�ำนวนมาก โดยถือว่าเป็นประเทศที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนน
สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการง่วง
แล้วขับหรือเกิดอาการหลับใน ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้ จึงเป็นทีม่ า
ของนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วย
สัญญาณสมอง หรือ “Alertz” ซึ่งอาศัยการตรวจจับคลื่น
สมองก่อนเกิดอาการหลับใน เพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีงานวิจยั หลายร้อยผลงาน แต่มเี พียง
ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ซึ่งการ
สร้างนวัตกรรมทีด่ นี นั้ ต้องได้รบั การสนับสนุนจากทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ควรสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่
ต้นทาง และไม่คิดว่าการสนับสนุนดังกล่าวเป็นต้นทุนการ

ผลิต แต่ควรคิดว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึง่ ซึง่ จะมีประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ
อย่างมหาศาล
*Alertz เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นส�ำหรับการตรวจจับความเป็นไปได้
ก่อนเกิดอาการหลับใน เพื่อแจ้งเตือนคนขับล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นผลงานวิจยั ของกลุม่ นักศึกษาศูนย์ปฏิบตั กิ ารเชือ่ มต่อสัญญาณสมองด้วย
คอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface Center) ภาควิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ใช้งานต้องสวม
สายคาดศีรษะที่มีอุปกรณ์ Alertz ที่จะมีเซ็นเซอร์วัดคลื่นสมองบริเวณหน้า
ผาก จากนั้นสัญญาณสมองที่วัดได้จะถูกส่งไป
ประมวลผลยังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เมื่อผู้ใช้
เกิดอาการง่วงที่อาจท�ำให้เกิดการหลับใน
เครื่องจะสั่นเตือนผู้ใช้งาน และจะหยุด
เตือนก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีความรู้สึกตื่นตัว
หรือหายง่วง โดยตัวเครื่องจะเก็บข้อมูล
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานไว้เหมือนกล่องด�ำ
ของเครื่ อ งบิ น นอกจากนี้ ตั ว เครื่ อ ง
สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ส่งข้อมูลผ่านทางสาย
USB และ Bluetooth ได้อีกด้วย โดยจะ
มี Application รองรับการใช้งานบนมือ
ถือ ซึง่ จะสามารถระบุตำ� แหน่งของผูใ้ ช้งาน
แบบ real-time ได้ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งจองอุปกรณ์
Alertz ได้ที่ www.finest-med.com
MU

*ข้อมูลจาก MU INNOTECH
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Research Excellence
งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอผลการวิจยั
เรื่อง “วิเคราะห์ผลการศึกษาและปฏิบต
ั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนว

สติปฏั ฐานด้วยสัญญาณคลืน่ สมองระบบวิทยาศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา กล่าวเปิดงาน

เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัย
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ
ผูว้ จิ ยั อันประกอบด้วย ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ดร.พระราชสิทธิมนุ ี (วิ.) นายพงษ์ศกั ดิ์ หมืน่
ศักดา นางสาวฐิติพร สีวันนา และนางสาว
เบญจวรรณ นิลคง ได้จดั การประชุมเพือ่ เสนอ
ผลการวิจยั เรือ่ ง “วิเคราะห์ผลการศึกษาและ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏ
ฐานด้ ว ยสั ญ ญาณคลื่ น สมองระบบ
วิทยาศาสตร์” ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน�ำ้ ทอง วิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi - Experimental Research) เป็น
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
กับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบันวิปสั สนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย โครงการนีเ้ ป็นโครงการส่ง
เสริมการยกระดับการศึกษาวิจัยและการ
ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใน
พระพุทธศาสนา โดยประยุกต์เข้ากับการใช้
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างองค์
ความรู ้ ใ หม่ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
นามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มี ๓ ประการ คือ
๑) เพือ่ ศึกษาพัฒนาการสติปฏั ฐาน ๔ และผล
สั ม ฤทธิ์ ใ นวิ ป ั ส สนาญาณ ๒) เพื่ อ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของวิปัสสนาญาณที่เกิด
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จากการปฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน ๔ ต่อสัญญาณสมอง
โดยใช้ระบบวิทยาศาสตร์ และ ๓) เพือ่ ศึกษา
ผลวิเคราะห์พฒ
ั นาการสติปฏั ฐาน ๔ และผล
สัญญาณสมองด้วยระบบวิทยาศาสตร์ทมี่ ตี อ่
การพัฒนาสุขภาพกายและใจของผู้ปฏิบัติ
และน� ำ องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์สงู สุดต่อบุคคล สังคม และประเทศ
ชาติ
การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองของโครงการนี้ มี
ประชากรเป้าหมายคือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน
๔ ทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการวิจยั ฯ ทีม่ อี ายุตงั้ แต่
๑๘ ปีขนึ้ ไป การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ได้ข้อมูล
ตัวแทนประชากรเป็นจ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น
๑๔๐ รูป/คน เพือ่ ศึกษาพัฒนาการการปฏิบตั ิ
วิปสั สนากรรมฐานตามแนวสติปฏั ฐาน ๔ และ
ด�ำเนินการคัดเลือกจากจ�ำนวนตัวอย่างดัง
กล่าวอีกครัง้ เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิใ์ นวิปสั สนา
ญาณ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิข์ องวิปสั สนาญาณ
ต่อสัญญาณคลืน่ สมอง และผลการวิเคราะห์
ต่อการพัฒนาสุขภาพกายและใจ
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ของการวิ จั ย ใช้
แบบสอบถาม Pre-Test และ Post-Test รวม
ถึงการสัมภาษณ์สอบอารมณ์ระหว่างการ
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานของกลุม่ ตัวอย่างโดย
พระวิปสั สนาจารย์ เพือ่ ตรวจสอบผลวิปสั สนา
ญาณ (โสฬสญาณหรือญาณ ๑๖ ทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ล�ำดับขณะเมือ่ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน) ก่อน
และหลังการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน จนได้
ข้อมูลจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์กำ� หนด
๔๔ รูป/คน แบ่งกลุม่ ตัวอย่างได้ ๒ ประเภท

คือ ๑) กลุม่ ศึกษา คือ ผูท้ เี่ คยปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปีขนึ้ ไป
จ�ำนวน ๒๐ รูป/คน และ ๒) กลุม่ ควบคุม คือ
ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาก่อน
จ�ำนวน ๒๔ รูป/คน
ผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
กรรมฐานเป็นสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ได้ยาก เนือ่ งจากเป็น
นามธรรมและรูไ้ ด้เฉพาะผูป้ ฏิบตั ิ คณะผูว้ จิ ยั
จึงน�ำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพิสจู น์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง รู ป ธรรม โดยเชื่ อ มต่ อ
สัญญาณสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ (BCI: Brain
Computer Interface) ก่อนและหลังการ
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน จนได้กลุม่ ตัวอย่าง
๔๔ รูป/คน ดังกล่าว
ผลการวิจัยนี้พบว่า การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานส่งผลดีตอ่ ผูป้ ฏิบตั ใิ นการเพิม่ ภาวะ
ความสงบนิ่ ง และลดความฟุ ้ ง ซ่ า นหรื อ
ความเครี ย ด เนื่ อ งจากการนั่ ง วิ ป ั ส สนา
กรรมฐานจะช่วยเพิ่มปริมาณคลื่นสมองช่วง
ความถี่ต�่ำ และลดปริมาณคลื่นสมองช่วง
ความถีส่ งู (ความถีข่ องคลืน่ สมอง เรียงจากสูง
ไปต�ำ่ ได้แก่ High Beta/ความวิตกกังวล, การ
ตืน่ ตัวมากเกินไป Beta/การคิด, ความมุง่ มัน่ ,
ความตัง้ ใจ Alpha/ความเตรียมพร้อมในการ
ท�ำงาน, ความสงบ Theta/ความคิดสร้างสรรค์,
ความคิดทีล่ กึ ซึง้ และ Delta/การนอน, การ
ซ่อมแซมสมอง, การแก้ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อน)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของ
สัญญาณคลื่นสมองก่อนและหลังปฏิบัติใน
กลุม่ ผูไ้ ม่เคยปฏิบตั วิ ปิ สั สนามาก่อน พบว่าหลัง
การปฏิบตั แิ ล้ว ผูป้ ฏิบตั มิ คี วามสงบนิง่ หรือ
แสดงถึงความพร้อมของสมองทีจ่ ะท�ำงานและ
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์
อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันโภชนาการ
ร่วมฟังและซักถาม

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน เนื่องจากผลต่างของค่า
เฉลี่ยความถี่ในช่วง Delta มีผลต่างสูงที่สุด
(๐.๓๕๓) รองลงมาคือความถีใ่ นช่วง Theta
(๐.๑๖๙) แต่ยงั พบว่าความถีใ่ นช่วง High Beta
(๐.๑๓๙) และในช่วง Beta (๐.๐๗๓) เพิม่ ขึน้
ด้วยและท้ายสุดคือ ความถี่ในช่วง Alpha
(๐.๐๔๔) ก็เพิม่ ขึน้ เช่นกัน
ในกลุม่ ผูเ้ คยปฏิบตั มิ าก่อน พบว่าหลังจาก
การปฏิ บั ติ แ ล้ ว มี ก ารท� ำ งานของสมองที่
สอดคล้องกับความคิดเชิงลึกซึง้ เนือ่ งจากผล
ต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ความถี่ ใ นช่ ว ง Theta
(๐.๐๗๘) มีผลต่างสูงสุด รองลงมาคือความถี่
ในช่วง Alpha (๐.๐๔๖) ความถีใ่ นช่วง Delta
(๐.๐๓๘) ตามล�ำดับ ส่วนความถีใ่ นช่วง Beta
(-๐.๐๗๗) และความถี่ในช่วง High Beta
(-๐.๐๖๓) พบว่าลดลงเช่นกัน
หลังจากการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานตาม
แนวสติปฏั ฐาน คะแนนวิปสั สนาญาณเพิม่ มาก
ขึ้นร้อยละ ๗.๔๔ วิปัสสนาญาณของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับโลกียญาณซึง่ เป็น
ญาณทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ แต่ทำ� ให้ผปู้ ฏิบตั ิ
เห็นอานิสงส์ของการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาฯ มากขึน้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อธิบายผลการวัดสัญญาณสมองของ ศ.พญ.สาคร ธนมิตต์

จากผลของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นี้
สอดคล้องกับหลักค�ำสอนของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าในมหาสติปัฏฐานว่าด้วยการเจริญ
สติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเดียวที่ปฏิบัติเพื่อ
ความบริสุทธิ์ เพื่อความดับทุกข์ และเพื่อ
บรรลุนิพพาน
ผูป้ ฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานได้ฝกึ สติกำ� หนด
รูต้ ามสภาวธรรม ณ ปัจจุบนั ท�ำให้เกิดแนว
โน้มคลายความวิตกกังวล ลดละความเครียด
ความดั น โลหิ ต และโรคต่ า งๆ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ร่างกายและจิตใจที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชดิ จนแทบแยกออกจากกันไม่ได้
ในวันน�ำเสนอผลการวิจัยเรื่องนี้ มีการ
สาธิตการวัดสัญญาณสมองโดยใช้อุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อสัญญาณสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์
(BCI: Brain Computer Interface) แสดง

ผลการวั ด คลื่ น สมองบนจอฉายภาพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสาคร
ธนมิตต์ ผู้เข้าร่วมฟังการเสนอผล ได้อาสา
เป็นผู้รับการวัดสัญญาณสมองตอนนิ่งสงบ
ตอนพูด และตอนกัดฟัน ท�ำให้ที่ประชุม
ประจักษ์เห็นผลความแตกต่างของสมองใน
แต่ละอารมณ์ และเข้าใจการน�ำเสนอผลการ
วิจัยมากยิ่งขึ้น MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Research Excellence
ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย:
พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่ ๓ สู่การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้และศูนย์เครือข่าย
พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงส�ำคัญของการ
พัฒนาชีวติ เนือ่ งจากเป็นระยะทีม่ กี ารเจริญ
เติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึง่ มีปจั จัย
หลายประการที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กก่อนวัย
เรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทีส่ มวัย
มีภาวะสุขภาพทีด่ ี และสามารถปรับตัวอยูใ่ น
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ หนึง่
ในปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การเลีย้ งดูอย่างมี
คุ ณ ภาพ แต่ ใ นสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ท�ำให้บดิ ามารดามีเวลาในการดูแลบุตรลดลง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะ
ท�ำให้เด็กทีบ่ ดิ ามารดาไม่มเี วลาดูแลบุตร ได้มี
โอกาสได้รบั การพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ พร้อม
ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองในอนาคต
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็นเรือ่ งทีห่ ลายองค์กร
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพและส่ ง เสริ ม ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความช�ำนาญในการดูแลเด็กทัง้ การส่ง
เสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ การส่ง
เสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามข้อ
ตกลงด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโครงการ
หน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้
เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย: พืน้ ทีภ่ าคกลางและ
ภาคตะวั น ตก ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ โดยพัฒนางานร่วม
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที ม วิ ช าการจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ๕ แห่งในภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการใน
ระยะที่ ๑ ได้แก่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในการ
ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระยะที่ ๒ ได้แก่
เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นศูนย์เรียนรูต้ น้ แบบในการดูแลเด็กก่อน
วัยเรียน
ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของระยะที่ ๑
และระยะที่ ๒ การพั ฒ นาศั ก ยภาพศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยความร่วมมือขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน ผูป้ กครอง
แกนน�ำ/ปราชญ์ในพืน้ ที่ และโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล ด้วยการพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ Benchmarking ท�ำให้เกิดการยกระดับศักยภาพ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสูก่ ารเป็นศูนย์เรียนรู/้ ศูนย์
ต้นแบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แผนการด�ำเนินงานของโครงการระยะที่ ๓
นี้ เป็นการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพของ
ศูนย์เรียนรูแ้ ละศูนย์เครือข่ายพืน้ ทีภ่ าคกลาง
และภาคตะวันตกสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี
(good practice) โดยทีมวิชาการมีสว่ นช่วย
ในการติ ด ตามและจั ด กระบวนการแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ และถอดบทเรียนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้
และศูนย์เครือข่าย รวมถึงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย และการพัฒนา
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้วยกลไกการ
ท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างท้องถิน่ ผูป้ กครอง
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
อีกทัง้ ส่งเสริมทักษะและนวัตกรรมทางความ
คิดด้านการสื่อสารสาธารณะให้กับผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ ภ ารกิ จ หลั ก ของการด� ำ เนิ น งานโครง
การฯ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกคือ

ภาพที่ ๑ คณะท�ำงานและภาคีเครือข่ายทีมวิชาการ
จากคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
“เวทีสานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย:
ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้”

ภาพที่ ๒ ศูนย์เรียนรู้เข้าร่วมงานเวทีสานพลังร่วมสร้างสุข
ภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้ เมื่อวันที่ ๒๒๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

การถอดบทเรียนการด�ำเนินงานติดตามการ
พัฒนาตามกระบวนการ Benchmarking ทัง้
๕ ระบบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วม
โครงการทัว่ ประเทศในภาพรวม และติดตาม
การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ ๒ พืน้ ทีข่ อง
ภาคกลางและภาคตะวัน
ตกและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เครือข่าย ๑๐ พื้นที่ เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดั บ ความสามารถ
ของศูนย์เรียนรู้ MU
ภาพที่ ๓ กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระหว่างศูนย์เรียนรู้
และศูนย์เครือข่าย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
ศูนย์เรียนรู้และศูนย์เครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ ๕ การพัฒนาเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ด้านเด็ก
ปฐมวัยระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องไมด้า ๖ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพ
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คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธถ
ี วายมหาสังฆทาน

ประจ�ำปี ๒๕๕๙

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชัน้ ๑ อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ประจ�ำปี

๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการจัดงานบุญใหญ่ของคณะ
เทคนิคการแพทย์ ร่วมกับส่วนงานและหน่วย
งานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชน
รอบข้างซึง่ จัดต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่
สมัยอดีตคณบดีฯ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์
ปรัชชญาสิทธิกลุ เพือ่ เสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคล รวมทัง้ เป็นการอุทศิ ส่วนกุศลแด่เจ้าบ้าน

เจ้าที่ และดวงวิญญาณต่างๆ ที่สถิตอยู่ ณ
พืน้ ทีศ่ าลายา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จ�ำนวน ๔๕
รูป จาก ๙ วัด รับมหาสังฆทานและปัจจัย
ส นั บ ส นุ น ต า ม ก� ำ ลั ง ศ รั ท ธ า ข อ ง
พุทธศาสนิกชน เพือ่ บ�ำรุงพุทธศาสนา และ
สร้างถาวรวัตถุตามความประสงค์ของแต่ละ
วัด MU

ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชา
เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
มหิดล และมูลนิธมิ นั่ พัฒนา ร่วมลงนามความ
ร่วมมือการจัดตัง้ “ศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตามศาสตร์พระราชา หรือ Mahidol Center for Sustainable Development” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิต
บุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และนักวิจยั
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้อมเตรียมเปิด
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ด้านการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
(Ph.D. in Sustainable Leadership) เป็น
แห่งแรกในประเทศไทย ในปี ๖๐ โดยคาดหวัง
ว่าผูท้ จี่ บหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถน�ำความ
รูด้ า้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสาขาทีต่ นถนัด
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ
กระจายต่อแนวคิดดังกล่าวสูส่ งั คมในล�ำดับต่อ
ไป
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชิ น ทร อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
กล่าวว่า ในปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาดแคลน
บุคลากร นักวิชาการ นักวิจยั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อันเกิดมาจากการ
ขาดแหล่ ง บ่ ม เพาะแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ

ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึง
ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา เตรียมจัดตั้ง
“ศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ตาม
ศาสตร์พระราชา ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การผลิตนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ซึง่ ถือได้วา่ ศูนย์ดงั กล่าวเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ขี อง
วงการการศึ ก ษาของไทย ที่ พ ร้ อ มผลิ ต
บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นการ
บริหารจัดการโดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นที่
ตั้ง ทั้งนี้ จะมีการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
ดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา (Ph.D. in Sustainable Leadership) ในปี ๒๕๖๐
แนวทางการเรียนการสอนจะยึดหลักการแก้

งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัญหาในปัจจุบันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในอนาคต โดยแยกตามสายสาขาที่ผู้เรียน
สนใจ เช่น การจัดการธุรกิจ การจัดการชุมชน
การจัดการการศึกษา ผ่านการสอนจากผู้
เชีย่ วชาญเฉพาะทาง จากในและต่างประเทศ
ซึ่ ง ในระยะแรกทางมู ล นิ ธิ มั่ น พั ฒ นาและ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ
มีการพิจารณามอบทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์ที่ก�ำหนดจ�ำนวน ๕ ทุน โดยคาด
หวังว่าผูท้ จี่ บหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถน�ำ
ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาขาที่
ตนถนัดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และกระจายแนวคิดดังกล่าวสูส่ งั คมในล�ำดับ
ต่อไป MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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มูลนิธวิ ศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเต็นท์พระ

ในโครงการเต็นท์สร้างธรรม จ�ำนวน ๒๐๐ หลัง

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุ ม R-114 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สุ ว รรณสุ ท ธิ
ประธานกรรมการมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธถี วาย
เต็นท์พระ ในโครงการ “เต็นท์สร้างธรรม”

จ�ำนวน ๒๐๐ หลัง แด่หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เพือ่ น�ำไปใช้ในการปฏิบตั ธิ รรม ณ พุทธ
อุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ สภาพแวดล้อม
เงียบสงบ เหมาะแก่การศึกษาปฏิบัติธรรม
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคปัจจัย

งานสื่อสารองค์กร วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ มู ล นิ ธิ วิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (เต็นท์หลังละ ๖๐๐
บาท หรือบริจาคตามก�ำลังศรัทธา) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๓๓-๒๓๑๑๘๗-๔
ธนาคารกรุ ง ไทย เลขที่ บั ญ ชี ๙๕๙๐๐๖๒๕๔-๗ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี
๐๑๒-๗๐๖๐๐๐-๒ MU

มหิดลอินเตอร์จดั กิจกรรม MUIC TRASH HERO รักษ์สงิ่ แวดล้อม
เกตุวรี พัฒนแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานนิ ท รรศการ
“MUIC Trash Hero” โดยได้รบั เกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รอง
อธิการบดีฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เยีย่ มชมกิจกรรม
และนิทรรศการภายในงาน พร้อมทัง้ ได้รบั ค�ำ
แนะน�ำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิด
ความยัง่ ยืนต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร
๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
MUIC Trash Hero จัดขึน้ โดย นักศึกษา
ชมรมรากแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการอนุรกั ษ์
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พลังงานและสิง่ แวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการบริหารจัดการขยะ พร้อมทัง้ เปิด
ตัวถังขยะรูปแบบใหม่ เพือ่ ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ โดยมีคณะผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมชม

นิทรรศการ “มาตรการและแนวทางการ
จัดการพลังงาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘” พร้อม
ประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ (D.I.Y)
เล่นเกมส์รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมไปถึงการสาธิต
การพับกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมา
รีไซเคิลใหม่เพื่อน�ำมาท�ำหลังคาในโครงการ
“๓๐ปี MUIC ๘๙ หลังคาเขียว” ต่อไป MU
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โครงการ Format จิต หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล

		

Delete อารมณ์

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
Cr.ภาพ คุณมนตรี เล้าหะชัย

หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
จัดบรรยายธรรมในโครงการ format จิต
delete อารมณ์ เป็นประจ�ำทุกเช้าวันพุธแรก
ของเดือน ณ ห้องโถงลานกิจกรรม ชั้น ๑
อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา โดยเมือ่ วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ จัดบรรยายธรรม เรื่อง “ความรู้คู่
คุณธรรมน�ำพาสุข” โดยพระธรรมวิทยากร
จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระมหา
ประสาน อิทธิปัญโญ ผู้สนใจรับชมย้อนหลัง
ได้ทาง iptv ของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ MU

CMMU จัดกิจกรรม CSR “ร่วมฝัน ปันสิง่ ของ” ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี
ชวณี ชื่นเกิดลาภ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัย คณบดี
วิ ท ยาลั ย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พร้อมด้วยบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน
โครงการ “CMMU CSR Project ร่วมฝัน
ปันสิ่งของ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยการจัดการ
ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายราษฎร์รังสฤษดิ์
อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
อาจารย์อุบลรัตน์ กรุดมณี ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น
กิจกรรมในครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็น ๔ ฐานหลัก
กิจกรรมฐานที่ ๑ ได้แก่ IT GURU ส่งมอบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๑๕ เครือ่ ง เพือ่
ช่วยแก้ปัญหาจ�ำนวนคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ

การเรี ย นการสอนไม่ เ พี ย งพอกั บ จ� ำ นวน
นักเรียน นอกจากสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
การสอนแล้ว ยังเปิดอบรมวิธีใช้โปรแกรม
Google Doc และ Google Application
พื้นฐานให้กับครูทุกหมวดวิชา เพื่อน�ำไป
พัฒนาการจัดท�ำสื่อการเรียนการสอนให้มี
ความน่าสนใจและทันสมัย
กิจกรรมฐานที่ ๒ ได้แก่ Bright Board
“บอร์ดนี้ถ้าจะให้ดี น้องต้องอ่าน” โดยนัก
ออกแบบจิตอาสาร่วมกับน้องๆ นักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกันสร้างสรรค์
บอร์ดวิชาการที่ถูกลืม ให้กลับมามีชีวิตชีวา
น่าสนใจ เต็มไปด้วยสาระน่ารู้ และไอเดีย
การน�ำเสนอที่สร้างสรรค์
กิจกรรมฐานที่ ๓ ได้แก่ English is JIB
JIB “ภาษาอังกฤษแค่จิ๊บจิ๊บ” โดยศิษย์เก่า
และนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น ของวิ ท ยาลั ย การ

จัดการ พลิกคัมภีร์การสอนภาษาอังกฤษที่
แสนยาก ด้วยเทคนิคการจ�ำที่แสนง่ายผ่าน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้ง ๔ ทักษะ ฟัง - พูด
- อ่าน - เขียน ช่วยยกระดับคะแนน O-NET
ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓
และกิ จ กรรมฐานที่ ๔ ได้ แ ก่ Game
Hunza กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ความเป็น
ผู้น�ำตามแบบฉบับของชาวมหิดล กับเกมส์กู้
ระเบิด เกมส์สนุกๆ ทีส่ อดแทรกความร่วมมือ
ร่วมใจ เป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวเฉกเช่นเดียวกับ ๑
ในค่านิยมองค์กรที่ปลูกฝังเราชาวมหิดลทุก
คน
ส�ำหรับ CMMU CSR Project ต่อไปจะ
เป็นอะไรนั้น จะมาเล่าสู่กันฟังอีกในโอกาส
หน้านะคะ ส�ำหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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คณะ ICT ม.มหิดล จัดงานท�ำบุญและทอดผ้าป่าการศึกษา

เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗ ปี

ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานท�ำบุญและทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา เนือ่ ง
ในโอกาสครบรอบ ๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ณ อาคารคณะ ICT
ส�ำหรับการทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษาในครัง้ นี้ คณะ ICT ร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่า ICT ม.มหิดล จัดขึน้ เพือ่ เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา
คณะ ICT ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ และมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนส�ำหรับ
ช่วยเหลือโรงเรียนทีข่ าดแคลนตามความเหมาะสม รวมมียอดเงินบริจาคทัง้
สิน้ ๒๘๒,๓๔๖ บาท (สองแสนแปดหมืน่ สองพันสามร้อยสีส่ บิ หกบาทถ้วน)
คณะ ICT ขอขอบพระคุณผูม้ จี ติ ศรัทธาทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มท�ำบุญทอดผ้าป่า
การศึกษาในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญกุศล ช่วยดลบันดาลให้ท่านและ
ครอบครัว ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุง่ เรือง ก้าวหน้าในชีวติ คิดท�ำการ
สิง่ ใดขอให้สมหวังทุกประการด้วยเทอญ MU

Campus Road Show เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

Eco University

งานประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รอง
อธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น
วิทยากรบรรยายในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
สัญจร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University)
จัดโดย คณะกรรมการอนุรกั ษ์พลังงาน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (TM
Green) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงคณะ
กรรมการ TM Green เข้าร่วมกิจกรรม ณ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เรื่อง: ฐิติรัตน์ เดชพรหม ภาพ: จักรพล คนเที่ยง/MU Channel

เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา กองกายภาพและสิง่
แวดล้อม จัดกิจกรรม Jakka Rally Save the World ณ ลานดอก
กันภัย อาคารศูนย์การเรียนรูม้ หิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพือ่
ส่งเสริมให้เกิดการปัน่ จักรยานอย่างยัง่ ยืน และเพือ่ เป็นการปลูกฝังให้
เกิ ด การเรี ย นรู ้ ส ภาพแวดล้ อ ม รวมทั้ ง ระบบกายภาพภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานเปิดงาน Jakka Rally Save
the World กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเป็นผูน้ ำ� ใน
ลักษณะของการปลูกฝังความคิด เป็นต้นแบบ เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่า
เราจะปลูกฝังให้นักศึกษามีลักษณะของชีวิตพอเพียง ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ตา่ งๆ ทีค่ วรจะเกิดขึน้ สนใจเรือ่ งการอนุรกั ษ์ ไม่เบียดเบียน
ธรรมชาติมากเกินจ�ำเป็น แล้วก็ท�ำให้พื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น ลด
อันตรายต่างๆ จากการเดินทาง ผมคิดว่า การขีจ่ กั รยานเป็นค�ำตอบ
หนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยควรจะจุดประกายให้นกั ศึกษามีจติ ส�ำนึกเหล่านี”้
“ในช่วงระยะเวลาหนึง่ ของนักศึกษาทีจ่ ำ� เป็นจะต้องมาอยูท่ นี่ ี่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ปีที่ ๑ ก่อนทีจ่ ะแยกย้ายไปเรียนในคณะต่างๆ มหิดล
ศาลายา เป็นสถานทีท่ เี่ ขาควรจะได้มโี อกาสได้รบั การบ่มเพาะปลูก
ฝังจิตส�ำนึกต่างๆ ให้มคี วามรับผิดชอบต่อการใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข
สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา แม้เพียงปีเดียว ผมคิดว่า
เป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึก เมือ่ เขาเติบใหญ่ จบการศึกษาไป เขาอาจ
จะเป็นต้นแบบในการน�ำภูมทิ ศั น์ตา่ งๆ รวมทัง้ ประสบการณ์ในการ
ใช้ชวี ติ ทีอ่ ยูม่ หาวิทยาลัยมหิดล ในปีที่ ๑ ไปเป็นองค์ประกอบในการ
ทีเ่ ขาจะพัฒนาองค์กรต่างๆ ทีเ่ ขาจะไปท�ำงานในอนาคต”
“การสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้เป็นลักษณะของ
แคมปัสทีน่ า่ อยู่ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับการเดิน การวิง่ การใช้จกั รยานอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม เป็นเหตุผลที่ท�ำให้แคมปัสของเรามีการ
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ปรับปรุงภูมทิ ศั น์อย่างมาก ซึง่ ตรงนีเ้ องเป็นถาวรวัตถุทปี่ รากฏตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั และเรายังคงด�ำรงลักษณะแบบนัน้ มาโดยตลอด ซึง่ ไม่ได้
หมายความว่าเป็นเพียงกระแส แต่เป็นจิตส�ำนึกทีจ่ ะท�ำให้มนั คงอยู”่
“สิ่ ง เหล่ า นี้ จะท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาของเราสามารถเดิ น ทางใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้อย่างอิสระและปลอดภัย มีพนื้ ทีช่ ดั เจน
และทุกคนใช้จักรยานเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างในลักษณะของ
ความหรูหรา ฟู่ฟ่า ทุกคนใช้จักรยานเป็นพาหนะของตัวเอง ซึ่งการที่
นักศึกษาได้รับการปลูกฝังแบบนี้ สิ่งเหล่านี้จะติดตัวเขาไป และความ
ยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”
“ส�ำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้อให้เกิดการใช้จักรยาน
อย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญมาก คือ ผู้บริหารเรามีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ที่จะสนับสนุนการขี่จักรยานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็น campus
life ที่เหมาะสม โดยการจัดสรรพื้นที่ จัดพาหนะที่จะเอื้อให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาจักรยานราคาถูก การจัดระบบ
เช่า-ยืม การซ่อมบ�ำรุงและการดูแลต่างๆ รวมทั้งในกรณีของการ
ฝึกสอนขี่จักรยาน รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้หวนร�ำลึกถึงว่า ท�ำไม
มหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการเอื้อให้เกิดการใช้จักรยานเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมือ่ มีการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งเป็นระยะๆ
สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
มหิดล เราค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ในการที่เรา
จะสร้าง Change Manager หรือตัวทีจ่ ะไปท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ผ่านตัวนักศึกษา ออกไปสู่สังคมภายนอก”
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มาถึงตรงนี้ เรามาดูกันค่ะว่าน้องๆ ชาวมหิดล
ที่มาร่วมงานพูดว่าอย่างไรกันบ้าง...

“เพิ่งมาขี่จักรยานตอนปี ๑ ค่ะ
เพราะว่าสะดวกสบายดี จะไปไหน
มาไหนก็ได้ค่ะ”

Jakka Rally Save the World เป็น
กิจกรรมหนึง่ ในโครงการ “ส่งเสริมความเป็น
วิถจี กั รยาน วิถมี หิดลสู่ Eco University”
โดยโดยจัดให้นักศึกษาขี่จักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ หมด ๗ ฐาน ทีก่ ระจายอยูท่ วั่ พืน้ ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการสอดแทรก
สาระและความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อม การจัดการพลังงานและน�ำ้ การคัด
แยกขยะและของเสีย ผ่านโครงการต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการ อาทิ ฐานท�ำหุน่ ไล่
กาทีแ่ ปลงผักปลอดสารพิษ ฐานปลูกต้นกล้า

“จักรยานถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ค่อน
ข้างดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เราได้ออกแรง
และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีขึ้นครับ”

“มีเลนของคนขี่จักรยานที่ไม่ปะปนกับเลน
ของรถยนต์ ท�ำให้มีความปลอดภัยกว่า
และสะดวกมากกว่าค่ะ”

ลงกระถางทีเ่ รือนเพาะช�ำ MU Garden ฐาน
ตักปุย๋ หมักลงถุงทีอ่ าคารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ฐานแยกชนิ ด ขยะให้ ถู ก ต้ อ งที่ อ าคารสิ่ ง
แวดล้อมพัฒนดล ฐานวิง่ ส่งของทีล่ านมหิดล
ฐานตอบปัญหาสัญลักษณ์จราจรและฐาน
ทักษะจักรยานที่ลานสระน�้ำด้านหน้ามหิดล
สิทธาคาร นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมหา RC เพือ่
“ที่มหิดล ศาลายา มีทางจักรยานเชื่อมกับ
ตอบปัญหา การจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นกลไก
ทุกตึกเลยครับ”
หนึง่ ในการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ทีเ่ ริม่
ต้ น จากการปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ กั บ น้ อ งๆ ให้น้องๆ ได้เป็นแบบอย่างส�ำคัญของชุมชน
นักศึกษา ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยหวัง และสังคมต่อไปในอนาคตMU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ลงนามถวายพระพร (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ผศ.ดร.อภิ ลั ก ษณ์ เกษมผลกู ล คณบดี ค ณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ร่วม
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราช
วัง

พิธีลาอุปสมบท (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลา
บรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรา
นันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ เรือนไทยมหิดล
ซึ่งในปีนี้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเวฬุวัน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าบรรพชา
อุปสมบทจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน

พิธีมอบทุนการศึกษา (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ศ.พญ.เยาวลั ก ษณ์ สุ ข ธนะ คณบดี ค ณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อ น เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบ
ทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รุน่ ที่ ๓๕
ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ณ
ห้องประชุมมีเกรท ชัน้ ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Research Symposium (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
เป็นประธานเปิดสัมมนา 2nd ASIA PACIFIC
AMNIS IMAGING CYTOMETRY “Research
Symposium” จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษทั เมอร์ค จ�ำกัด
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ�ำลาศาลายา’๓๔(๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานกล่าวในงานอ�ำลาศาลายา’๓๔ “เพราะเธอคือความทรงจ�ำ” กิจกรรมสุดท้ายของ
ชีวิตน้องใหม่ จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีน้องๆ เฟรชชี่ ๕๘ มาร่วมส่งเพื่อน
กลับวิทยาเขต ณ ลานศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในงานมีประกาศรางวัล
“ที่สุดศาลายา” ผลการประกวดภาพถ่าย การแสดงคอนเสิร์ตโดยวง White Line และ Giant Tear

รั้วสวยด้วยมือเรา (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

รศ.ดร.ภญ.จุ ฑ ามณี สุ ท ธิ สี สั ง ข์ คณบดี ค ณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กร
(รัว้ สวยด้วยมือเรา) ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตลอดจนสร้างจิตส�ำนึกรักองค์กร ส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี
ระหว่างบุคลากร
Vol. 06 • June 2016

OP อาสาพัฒนาพื้นป่า (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

บุคลากรส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวนกว่า ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรม “OP อาสา
พัฒนาพื้นป่า” ปลูกต้นไม้สร้างแนวกันไฟป่า และท�ำฝายชะลอน�้ำ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ประชุมวิชาการ Systems Biosciences

คอนเสิร์ต Belgium, Berlin, and Bangkok MUIC บริจาคโลหิต

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผอ.สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ
“Systems Biosciences: Frontiers in Integrative Research” ณ ห้องประชุมสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวทิ ยาลัยดุรยิ างคศิลป์
ม.มหิดล ให้การต้อนรับแขกผูม้ เี กียรติทมี่ าร่วมชม
คอนเสิร์ต “Belgium, Berlin, and Bangkok”
วาทยากรโดย Delta David Gier บรรเลงเดี่ยว
โดย Jef Neve, Piano ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

(๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

(๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน
“Health Week” โดยมีกิจกรรมสัมมนารณรงค์
งดสูบบุหรี่ บริการตรวจสุขภาพ และบริจาคโลหิต
ณ ห้องสัมมนา ๑๒๑๐ ณ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ให้ความสนใจ
เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน

อบรมจัดการมูลฝอย (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ประชุมเครือข่าย AUNILO (๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

กอล์ฟการกุศล (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

Thai School Lunch (พฤษภาคม ๒๕๕๙)

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
เเละสารสนเทศ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการขยะ
มูลฝอยและน�้ำทิ้งจากชุมชนเชิงบูรณาการส�ำหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

นพ.หรรษา แต้ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ รายได้สมทบทุนจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำหอพักนักศึกษา และ
พัฒนากิจการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ชิง
ถ้วยรางวัลนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ณ สนามกอล์ฟหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
๕๑ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ผูอ้ ำ� นวยการหอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัย
มหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Libraries of ASEAN
University Network (AUNILO) ครัง้ ที่ ๑๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ Universiti
Brunei Darussalam บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
และรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ ๑๓ ใน
ปีหน้า ภายใต้หัวข้อ “Library Role to Support 21st Century Learning
Skills” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาวะ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใสจัดอบรมเพื่อการ
พัฒนาศักภาพบุคลากรโรงเรียน “การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและ
ปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai School Lunch และการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ” เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้า
นักโภชนาการ ให้กับโรงเรียน ๑๒๒ แห่ง โดยมีผู้เข้าอบรมรวม ๒๕๒ คน
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๑ ปี
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ได้ จั ด งานวั น คล้ า ยวั น สถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี คณะ
กายภาพบ�ำบัด (โรงเรียนกายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ เฉลิม
ฉลอง ๕๑ ปี แห่งการก่อตัง้ และเพือ่ เป็นทีร่ ะลึกถึงการเป็นสถาบันการ
ศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยทีผ่ ลิตนักกายภาพบ�ำบัดเพือ่ ให้บริการ
แก่สงั คมมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน โดยกิจกรรมเริม่ ต้นด้วยพิธไี หว้

MUKA
Senior

งานประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล

กลางแจ้งและพิธีบวงสรวงเสาเอก ถัดจากนั้นเป็นพิธีไหว้พระรูป
พระราชบิดาและพิธบี วงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุง่ นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรม
การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ณ บริเวณหน้าห้อง Auditorium
ชัน้ ๓ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา MU

Project

Exhibition
2016

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานเปิดงาน นิทรรศการโครงการวิจัย
ระดับปริญญาตรี ประจ�ำปี ๒๕๕๙ (MUKA
senior project exhibition 2016 ) โดยมี
ดร.อ�ำนาจ เจรีรัตน์ รักษาการหัวหน้าส�ำนัก
วิ ช าสหวิ ท ยาการ พร้ อ มบุ ค ลากร และ
นักศึกษา เข้าร่วมในพิธเี ปิดและร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน
โครงการนิ ท รรศการ การแสดงผล
งานการวิจัย (MUKA senior project
exhibition 2016 ) โดยนักศึกษา ชั้นปีที่
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๔ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยกิจกรรมภายใน
งาน ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานการวิจยั ของนักศึกษา แต่ละสาขาวิชา
การประกวดผลงาน ทั้งภาคโปสเตอร์และ
ภาคบรรยาย ซึ่งผลงานการวิจัยดังกล่าว
สามารถน� ำ ไปต่ อ ยอดพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผล
งานการวิจัยที่สมบูรณ์ ให้กับนักศึกษาในรุ่น
ต่ อ ไป อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แนวทางการคิ ด ค้ น
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ของนักศึกษาอีกด้วย
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“คุณสมบัตทิ นี่ ายจ้างต้องการ และคุณสมบัติ
ทีน่ ายจ้างต้องมี “ โดยวิทยากร นายเอกวัจน์

สหกิจ ประธานกรรมการบริษัท เดอร์มา อิน
โนเวชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี รุ่นที่ ๑ ในปัจจุบัน
ประสบความส�ำเร็จในอาชีพการงาน ได้มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง การเริ่มท�ำงาน
และประสบการณ์ตรงที่ เกี่ยวกับ คุณสมบัติ
ที่นายจ้างต้องการ และคุณสมบัติที่นายจ้าง
ต้องมี ให้กับนักศึกษา ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการ
ศึกษา และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคาร
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี MU

Special Scoop

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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พัฒนาสือ่ การสอนส�ำหรับนักเรียนทีพ
่ กิ ารทางการได้ยนิ
ในโรงเรียนโสตศึกษาทัว่ ประเทศ

เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ลงนามบันทึก ข้อ
ตกลงความร่วมมือพัฒนาสื่อนวัตกรรมการ
สอนส�ำหรับนักเรียนทีพ่ กิ ารทางการได้ยนิ ใน
โรงเรียนโสตศึกษาทัว่ ประเทศ ซึง่ มี อาจารย์
ดร.สุธา เหลือลมัย ภาควิชาหูหนวกศึกษา
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
หัวหน้าโครงการฯ
โครงการพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมการสอน

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่ พิ ก ารทางการได้ ยิ น ใน
โรงเรียนโสตศึกษาทัว่ ประเทศ เริม่ ด�ำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
ปัจจุบนั มีการผลิตสือ่ นวัตกรรมการสอนออก
มาทั้งสิ้น ๑๐ สื่อ และได้จัดพิธีมอบสื่อให้กับ
โรงเรียนโสตศึกษา ๒๔ แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง
กิจกรรมในงาน นอกจากการมอบสื่อให้กับผู้
บริหารและตัวแทนจากโรงเรียนโสตศึกษา
แล้ว ยังมีการสาธิตสือ่ ทัง้ ๑๐ ชิน้ โดยครู และ
นักเรียนหูหนวก และเสวนา หัวข้อ “อนาคต
สื่อการสอนส�ำหรับนักเรียนที่พิการทางการ

ได้ยิน” โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมสัมมนาจาก
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน คุณสมยศ นิมมาน
เหมินทร ์พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนโสต
ศึกษาทั่วประเทศ ตัวแทนครูในโรงเรียนโสต
ศึ ก ษา ตั ว แทนจากส� ำ นั ก บริ ห ารงานการ
ศึกษาพิเศษ และทีมงานพัฒนาสื่อในโครง
การฯ ท�ำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสือ่ การ
สอนส�ำหรับนักเรียนที่พิการทางการได้ยิน
และช่วยให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงาน
จากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส�ำหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้ต่อไป MU

MOU มหิดลกาญจน์ - เบทาโกร

เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
และ ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รอง
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บ ริ ห าร สายงาน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย
และจัดซื้อ เครือเบทาโกร ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

และเครื อ เบทาโกร เพื่ อ ด� ำ เนิ น การตาม
เจตจ� ำ นงของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้าง
เสริมประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ ร่วมส่ง
เสริมผลิตผลทางวิชาการ และสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการ
ศึกษาและวิชาชีพให้สามารถน�ำมาต่อยอด
และน�ำมาใช้ได้จริง ทั้งในสถาบันการศึกษา
และการประกอบธุรกิจต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี

การลงนามในครั้ ง นี้ มี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
และบุคลากรบริษัทเครือเบทาโกร ร่วมเป็น
สั ก ขี พ ยานในการลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ณ อาคาร
เบทาโกร ทาวเวอร์ ชั้น ๑๐ ส�ำนักงานใหญ่
เครือเบทาโกร betagro tower (north
park) กรุงเทพฯ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

Scoop
18 Special
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรฯ กับชุดโครงการวิจัย

“ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”
ในการขับเคลื่อนนโยบายครอบครัวแห่งชาติ

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นัก
วิ ช าการสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันน�ำเสนอผล
การศึกษาจากชุดโครงการวิจยั “ความอยูด่ มี ี
สุขของครอบครัวไทย” ซึ่งมี ผศ.ดร.ภูเบศร์
สมุ ท รจั ก ร เป็ น หั ว หน้ า ชุ ด โครงการฯ
ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย ๓ โครงการ
ได้แก่ ๑.) โครงการวิจยั การส่งเสริมการมีบตุ ร
ผ่านการสร้างสมดุลในการท�ำงานและการ
สร้างครอบครัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ๒.) โครงการวิจยั
การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
๓.) โครงการวิจยั ความอยูด่ มี สี ขุ ของครัวเรือน
ชนบทภายใต้การเปลีย่ นแปลงทางประชากร
และสั ง คม ชุ ด โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ภายใต้ประเด็นวิจัยเชิงยุทธ์
ศาสตร์ ที่ ๙ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างทางประชากร ซึง่ ผลการวิจยั จะน�ำ
ไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแผนพัฒนา
ประชากร ๒๐ ปี ของส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สภาพัฒนฯ)
โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ ศึกษาการส่งเสริม
การมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการท�ำงาน
และการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ ด�ำเนิน
การวิจัยโดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะ
จิตรา ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการการสร้าง
ครอบครั ว และการตั ด สิ น ใจมี ลู ก ซึ่ ง มอง
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อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

ประเด็นทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลง
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม กับประชากร
เจเนอเรชัน X และ เจเนอเรชัน Y ทั้งที่ตัดสิน
ใจมีบุตร และตัดสินใจไม่มีบุตร สามารถ
สะท้อนทัศนคติที่แตกต่างหลากหลายของ
ประชากรทั้ง ๒ เจเนอเรชันนี้ เกี่ยวกับการมี
บุตร การสร้างครอบครัว และชีวติ การท�ำงาน
รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “การสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน”
หรือ Work-Life Balance ที่มีความซับซ้อน
ทัง้ ในเชิงสัมพัทธ์ (Relativity) และเชิงพลวัตร
(Dynamic) พบความซั บ ซ้ อ นทั้ ง ในทาง
แนวคิด และแนวปฏิบัติ อย่างไรก็ตามพบว่า
ลักษณะของงานที่มีความยืดหยุ่นทั้งในมิติ
เวลา และสถานที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐที่
เอือ้ ต่อการมีเวลาและสาธารณูปโภคทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการเลีย้ งลูก มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อ
การตัดสินใจมีลูก
โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ ศึกษาเกี่ยวกับ
ปริมาณและคุณภาพของสถานเลีย้ งเด็กก่อน
วัยเรียน (๐-๓ ปี) ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยมี อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เป็น
หั ว หน้ า โครงการ ใช้ เ ทคนิ ค การวิ จั ย เชิ ง
ปริ ม าณ ทั้ ง การส� ำ รวจและเก็ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
information system) และเชิงคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถระบุความหนา
แน่นของสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่

อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท�ำให้
เห็นความไม่สอดคล้องของความต้องการใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ ทั้ ง ยั ง พบว่ า การจั ด การด้ า น
ปริมาณและคุณภาพของสถานเลีย้ งเด็กก่อน
วัยเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถกระตุน้ การ
มีบตุ รได้ เนือ่ งจากช่วงเวลาก่อนวัยเรียน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง ๒ ปีแรก เป็นช่วงวิกฤต
ในการปรับตัวของทุกคนในครอบครัว ทั้งยัง
พบว่าชีวิตความเป็นอยู่และการท�ำงานวิถี
เมืองในปัจจุบันมีความยากล�ำบากเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการเลี้ยงดูบุตรในช่วงแรกเกิด
โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ ด�ำเนินการโดย
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ฉายภาพ
การเปลีย่ นแปลงของครอบครัวในชนบททีอ่ าจ
มีลักษณะแตกต่างไปจากครอบครัวในเมือง
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและการพัฒนาความเป็นเมือง การ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าในเมือง
ท� ำ ให้ ค รั ว เรื อ นไทยในชนบท และความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวไทยใน
ชนบทเปลีย่ นแปรไป โครงการนีใ้ ช้ระเบียบวิธี
วิจยั แบบผสมผสาน (Mixed - method) โดย
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณซึ่งใช้ฐานข้อมูลการ
ส�ำรวจระดับชาติ และข้อมูลเชิงประมาณ พบ
ว่า แม้ระดับการพึ่งพาอาศัยกันของคนใน
ครอบครัวชนบทจะยังอยูใ่ นระดับสูง แต่มแี นว
โน้มลดลง และพบลักษณะครอบครัวทีม่ คี วาม
เปราะบาง เช่น ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัว
ข้ามรุน่ และครอบครัวทีม่ แี ต่คนชราเพิม่ ขึน้
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จากการสังเคราะห์ขอ้ ค้นพบในโครงการวิจยั ย่อยทัง้ ๓
โครงการ พบว่ า ลั ก ษณะการขยายตั ว ของเขตเมื อ ง
(Urbanization) การเกิดขึ้นของพื้นที่กึ่งเมือง (Semiurban) ที่สืบเนื่องจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และการ
ยกระดับเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Uppermiddle income) ของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาความ
เหลือ่ มล�ำ้ ภายในสังคม และการเป็นประเทศอุตสาหกรรม
มีผลส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิต ทั้งการ
ดูแลครอบครัว การท�ำงาน และโครงสร้างประชากร ซึ่ง
ชุดโครงการวิจัยนี้ ได้สร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
น�ำเสนอต่อ สกว. สภาพัฒนฯ และในที่ประชุมวิชาการ
ของ กองทุ น ประชากรแห่ ง สหประชาชาติ (United
Nations Population Fund: UNFPA) เมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙ และในการประชุมวิชาการประจ�ำปี
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา MU
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Excellence
20 Teaching&Learning
ธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์ งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การ
อ�ำนวยเพลงของ อ.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์

คว้ารางวัลจากแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงทีป่ ระเทศ
ลิทวั เนียและโปแลนด์
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะ
นักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภาย
ใต้การอ�ำนวยเพลงของ อ.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ เข้า
ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียง Kaunas Cantat
2016 ณ เมืองคอนาส ประเทศลิทัวเนีย ได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้ ๑. เหรียญทองจากการแข่งขัน
ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ๒. เหรียญ
ทองจากการแข่งขันประเภทเพลงศาสนาของชาว
แอฟริกัน-อเมริกัน (Gospel and Spiritual)
๓.รางวั ล ผู ้ บ รรเลงเปี ย โนประกอบยอดเยี่ ย ม
อ.ธีรนัย จิระสิริกุล ๔. รองชนะเลิศอันดับ ๑ จาก
การแข่งขันของวงทั้งหมด (Grand Prix) และ ๕.
รางวัลพิเศษด้านการแสดงและภาพลักษณ์บนเวที
นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมแข่งขันขับร้องประสาน
เสียง Mundus Cantat 2016 ระหว่างวันที่ ๑๕
- ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองโซพอต ประเทศ
โปแลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน
ประเภทเพลงศาสนาและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
(Sacral Music) โดยได้คะแนนสูงสุดจากการ
แข่งขันประเภทนี้ด้วย และรางวัลเหรียญเงินจาก
การแข่งขันประเภทเพลงศาสนาของชาวแอฟริกนั
- อเมริกัน (Gospel and Spiritual) ..มหิดลสาร
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ MU
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วรรณา ช่วยรักษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการ

“The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY
INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจ�ำประเทศไทย และสมาคมนักศึกษา
อินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ “The 4th ASIAN
ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC)
2016” ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์การ
เรียนรูม้ หิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมและน�ำ
เสนอผลงาน ชาวต่างประเทศกว่า ๓๐๐ คน ได้รบั เกียรติจากท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร กล่าว
ต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุมโดย Mr.Bebeb A.K.N. Djundjunan,
Minister and Deputy Chief of Mission and Deputy of Permanent
Representative to ESCAP, Embassy of the Republic of Indonesia
for The Kingdom of Thailand และทีมผูบ้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัย น�ำโดย
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ

ส�ำหรับกิจกรรมในการประชุมวิชาการครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย
การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง Globalizing Asia: Integrating Science,
Health and Humanities for Future Growth and Development โดยคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต ผูอ้ ำ� นวยการบริหารมูลนิธกิ าร
ศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์ Fulbright) งานเลีย้ งรับรองอาหาร
ค�ำ่ รวมทัง้ การน�ำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยทูตบัณฑิต
สัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นอีกก้าวหนึง่
ของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับสากล MU
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นไพรน่ารู้
22 สมุ
เภสัชกรหญิงกฤติยา ไชยนอก

ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก่อนกินกลอย... ดูกันให้ดีๆ ก่อนนะ
กลอย...คืออะไร?

อ๋อ...ที่แปลว่าเพื่อนไง ฮึ!? นั่นมัน เกลอ!!
อ๋อ...ที่ไว้เขียนตอนชั่วโมงภาษาไทยไง ฮึ!? นั่นมัน กลอน!!
อ๋อ...ที่เป็นแล้วคันๆ ชอบขึ้นกลางหลังอะ ฮึ!? นั่นมัน เกลื้อน!!
อ๋อ...ที่...พอๆ ชักไปกันใหญ่ มานี่ๆ ถ้าอยากรู้จะเล่าให้ฟัง วู้!!
กลอย (Wild Yam) เป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะ
บางพื้ น ที่ ก็ เรี ย กว่ า มั น กลอย กลอยข้ า ว
เหนียว กลอยหัวเหนียว กลอยนก กลอยไข่
ซึง่ คนทัว่ ไปก็มกั จะรูจ้ กั เมือ่ มันถูกแปรรูปเป็น
อาหารแล้ว เช่น กลอยทอด ข้าวเหนียวหน้า
กลอย กลอยแกงบวด และข้าวเกรียบกลอย
เป็ น ต้ น กลอยมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า
Dioscorea hispida Dennst. อยู่ในวงศ์
Dioscoreaceae เป็นไม้เถาล้มลุก ไม่มีมือ
เกาะ ล�ำต้นกลมมีหนาม หัวใต้ดนิ ส่วนมากกลม

บางทีเป็นพูหรือยาว เกิดใต้ผิวดิน เปลือกสี
ฟางหรือเทา เนือ้ ขาวหรือเหลืองอ่อนอมเขียว
เป็นพิษ ใบเรียงสลับกัน มีใบย่อย ๓ ใบ ดอก
มีขนาดเล็ก สีเขียว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ
ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน เมล็ด
กลมแบน มีปีกบางใสรอบเมล็ด สามารถพบ
กลอยได้ทั่วไปในเขตป่าฝนในเขตร้อน ในหัว
กลอยมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก และมีสาร
พิษที่ชื่อว่า ไดออสคอรีน (dioscorine) โดย
ปริ ม าณสารพิ ษ จะขึ้ น อยู ่ กั บ ฤดู ก าลที่ เ ก็ บ
กลอยจะมีพิษมากในช่วงที่ออกดอก คือช่วง
หน้าฝน ประมาณเดือนสิงหาคม - ตุลาคม
และจะลดลงเมื่อกลอยเริ่มลงหัวในช่วงฤดู
ร้อน ประมาณเดือนเมษายน การเก็บกลอย
นิยมท�ำกันในหน้าร้อน เพราะกลอยจะมีหัว
ใหญ่ โผล่พ้นดินและเถาแห้งตาย ท�ำให้เก็บ
ง่าย กลอยทีเ่ รานิยมน�ำมารับประทานมีอยู่ ๒
ชนิด คือ กลอยข้าวเจ้า ทีล่ กั ษณะของเถาและ
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ก้านใบมีสีเขียว เนื้อในหัวมีสีขาวนวลและ
หยาบ อีกชนิดคือ กลอยข้าวเหนียว ที่เถาจะ
มีสีน�้ำตาลอมด�ำ เนื้อในหัวมีสีเหลืองอ่อนถึง
เหลืองเข้ม เนื้อเหนียว กลอยข้าวเหนียวจะมี
รสชาติดกี ว่ากลอยข้าวเจ้าจึงได้รบั ความนิยม
มากกว่า แต่กลอยทัง้ สองชนิดก็มพี ษิ พอๆ กัน
ดังนัน้ เราต้องมีกรรมวิธใี นการก�ำจัดพิษออก
เสียก่อน
สรรพคุ ณ ตามต� ำ รายาไทยระบุ ว ่ า หั ว
ใต้ดิน ใช้แก้เถาดาน (อาการแข็งเป็นล�ำใน
ท้อง) หุงเป็นน�้ำมันใส่แผล กัดฝ้า กัดหนอง
หัวตากแห้งใช้ปรุงเป็นยาแก้นำ�้ เหลืองเสีย ขับ
ปัสสาวะ แก้ปวดตามข้อ ฝีมะม่วง โรคซิฟิลิส
ราก น�ำมาบดผสมกับน�ำ้ มันมะพร้าว ใบยาสูบ
ใบล�ำโพงหรือพริก ใช้ทาหรือพอกฆ่าหนอน
ในแผลสัตว์เลี้ยง
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกลอย
ยังมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การ
ศึกษาผลจากการได้รับพิษของสารไดออส
คอรีน โดยอาการพิษที่แสดงเมื่อได้รับเข้าไป
คือ ใจสั่น วิงเวียน คันคอ คลื่นไส้ อาเจียน
เหงื่อออก ซีด ตาพร่า อึดอัด เป็นลม ตัวเย็น
อาจมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ ระยะต่อ
มาคือกดระบบประสาทส่วนกลาง หากได้รบั
ในปริมาณมากอาจท�ำให้เกิดอาการชักและ
เสียชีวิตได้ ดังนั้นก่อนที่จะน�ำกลอยมารับ
ประทาน ต้องก�ำจัดสารพิษดังกล่าวออกก่อน

ภาพจาก: เจริญบุตรคลินิก.com

โดยให้ น�้ ำ ชะล้ า งสารพิ ษ ออกให้ ห มด
เนื่องจากสารไดออสคอรีนละลายได้ดีในน�้ำ
ขั้นตอนการก�ำจัดพิษเช่น ปอกเปลือก ฝาน
เป็นแผ่นบางๆ น�ำไปตากแห้ง ซึง่ จะท�ำให้เก็บ
ไว้ได้นาน และก่อนน�ำมาประกอบอาหาร ให้
น�ำกลอยแห้งใส่ในภาชนะโปร่งแช่ในน�้ำไหล
ประมาณ ๑ วัน ๑ คืน แล้วน�ำมานวดให้นุ่ม
จากนั้นน�ำไปผึ่งแดดพอหมาดๆ น�ำกลอยไป
ใส่ภาชนะแช่น�้ำเช่นเดิม ท�ำซ�้ำๆ กัน ๒ – ๓
ครั้ง จนกลอยนุ่มดีแล้วจึงน�ำไปประกอบ
อาหาร หรือในพื้นที่ชายทะเล ก็นิยมหั่น
กลอยเป็นแผ่นบางๆ แล้วแช่น�้ำทะเลเพื่อให้
เกลือช่วยท�ำลายพิษ แต่ต้องหมั่นเปลี่ยนน�้ำ
ส่วนใหญ่ใช้เวลาแช่และทับประมาณ ๗ วัน
น�ำไปตากแห้งจะเก็บไว้ได้นาน เมื่อจะน�ำมา
ประกอบอาหารก็แช่นำ�้ อีก ๑ หรือ ๒ คืน แล้ว
คั้นน�้ำทิ้งก่อนน�ำมาประกอบอาหาร
กว่าจะได้กลอยมากินแต่ละครั้งมีความ
ล�ำบาก แต่อย่างไรก็ตามวิธีการก�ำจัดพิษดัง
กล่าวก็ควรท�ำโดยผู้ที่มีความช�ำนาญ และ
ควรเลือกซื้อเลือกกินจากผู้ผลิตที่มีความน่า
เชื่อถือ รวมทั้งมีแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน
และที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน คือ หากรับประทาน
แล้วเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรรีบพบ
แพทย์ทันที MU
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สูบบุหรี่ก่อให้เกิด

ผศ.พญ.ธิติยา สิริสิงหเดชเทวพร หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ได้อย่างไร

หลายคนคงคิดว่า การสูบบุหรี่นั้นให้โทษ
ท�ำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด
และล�ำคอเท่านั้น
แต่รู้หรือไม่ว่า การสูบบุหรี่นั้นท�ำให้เป็น
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ด้วย
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากเยื่อบุ
ภายในกระเพาะปัสสาวะมีการแบ่งตัวเพิม่ ขึน้
มากกว่าปกติ จนกลายเป็นก้อนเนื้อขึ้นมา
และก้อนเนื้อนี้สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้
เรื่อยๆ จนลุกลามออกไปยังต่อมน�้ำเหลือง
และอวัยวะข้างเคียง รวมถึงแพร่กระจายสู่
กระแสโลหิตได้
ในปัจจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุทแี่ ท้จริงของ
การเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แต่พบว่ามี
ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด
มะเร็งชนิดนี้ โดยปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื “การ
สูบบุหรี่” เพราะควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งที่
สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและขับถ่าย

ออกทางกระเพาะปัสสาวะ
ได้
การสูบบุหรี่จึงท�ำให้เยื่อบุกระ
เพาะปัสสาวะสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง
โดยตรง บุ ห รี่ จึ ง ไม่ ใช่ ป ั จ จั ย เสี่ ย ง
เฉพาะของโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง
ช่องปากและล�ำคอ โรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร หรื อ โรคมะเร็ ง หลอดอาหาร
เท่านั้น
สิ่งที่พบมากก็คือ ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะมักจะมาพบแพทย์ช้า เพราะเข้าใจ
ว่าเป็นเพียงอาการของกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ ต้องสังเกตว่า หากรักษาให้หายแล้ว
อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบยังกลับมา
เป็นซ�ำ้ ซาก จึงควรต้องมารับการตรวจเพิม่
เติมอย่างเร่งด่วน
ส่วนใหญ่แล้ว แพทย์ก็จะแนะน�ำให้
ตรวจหาความผิ ด ปกติ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
ต่างๆ เช่น การท�ำอัลตราซาวด์ของไต เพื่อ
ตรวจดูว่ามีก้อนเนื้อหรือไม่ ถ้าไม่เจอก็อาจ
จะต้องส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
เพื่อหาสาเหตุที่ท�ำให้ปัสสาวะออกมาเป็น
เลือด
สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื เราไม่ควรรอหรือกลัวการ
มาตรวจกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ เพราะจะท�ำให้

เกิดการลุกลามไปที่ต่อมน�้ำเหลืองในบริเวณ
ใกล้เคียงกับกระเพาะปัสสาวะ จนท�ำให้มี
อาการปวดหลัง มีอาการปวดหน่วงๆ บริเวณ
ก้น เพราะนั่นคือ อาการของมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะในระยะที่ลุกลามแล้ว
หากพบว่ามีความผิดปกติในขณะปัสสาวะ
ไม่ควรรีรอช้า ให้รบี มาพบแพทย์โดยด่วน MU
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ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ พิ ท ยา จารุ พู น ผล คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสเข้ารับรางวัล “แสงดาวแห่งความ
ดี ประจ�ำปี ๒๕๕๙” จาก ฯพณฯ นาย
อ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสร
ทหารบก เป็นรางวัลส�ำหรับผูท้ กี่ ระท�ำคุณ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติในสาขา
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นัก
บริหาร และผูน้ ำ� องค์กรได้ตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบทีจ่ ะต้องรักษาคุณงามความดีอนั
เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คมและประเทศชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ
คณบดี ค ณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่
ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี ๒๕๕๙ (CEO
Thailand Awards 2016) จัดโดยสมัชชา
นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยเข้ารับ
จาก ฯพณฯ นายอ� ำ พล เสนาณรงค์
องคมนตรีและรางวัลโครงการเสริมสร้างผู้
บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสูป่ ระชาคม
อาเซียน “Asean Awards 2016” จัดโดย
สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทยรับโล่
รางวัลและเกียรติบตั รจาก ฯพณฯ พลเอก
พิจติ ร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมือ่ เร็วๆ นี้

พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าชขอมอบส่วนลดค่าเข้าชม
พิพธิ ภัณฑ์ ๕๐% ส�ำหรับทุกท่านทีร่ ว่ มสบทบ
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
ผ่านทาง *๙๘๔*๑๐๐# เพียงแสดง SMS
ยืนยันการบริจาคทีห่ น้าเคาน์เตอร์พพิ ธิ ภัณฑ์
ศิริราชสามารถรับสิทธิ์ได้ทันที
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำกัด (สอ.มม.) เปิดรับสมัครขอรับทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิกประจ�ำปี ๒๕๕๙ ระหว่าง
วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม – ๑๕ สิ ง หาคม
๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามได้ที่
ส�ำนักงาน สอ.มม.ทุกสาขา

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และโรงเรียนการ
บริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครอบรมในหลักสูตร
“ผู้บริหารระดับต้น” ๒๕๕๙ รอบพิเศษ รุ่น
ที่ ๓/๒ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม
- ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (เรียนสัปดาห์ละ
๒ วัน คือ วันจันทร์และวันอังคาร) ผู้สนใจ
เนือ่ งในโอกาสที่ โรงเรียนหญิงแพทย์พยาบาลและการพยาบาลไข้ หรือคณะพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๐๑ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ ๑๒๗๔, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๗, ๐-๒๒๐๑-๐๘๐๐,
มหากรุณาธิคุณพระราชทานก�ำเนิดโรงเรียนพยาบาลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ใน ๐-๒๒๐๑-๐๘๑๕ rahas@mahidol.ac.th
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๙ และครบรอบ ๑๒๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตเมตตา สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขต
ร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาล ร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีชื่อว่า กองทุน “๑๒๐ บาท เพื่อ ๑๒๐ ปี คณะ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่ สมัครแพทย์ประจ�ำบ้านต่อ ยอด สาขาวิชาโรค
ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี เสียสละ ท�ำกิจกรรมเพื่อคณะและส่วนรวม ติดเชือ้ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕
บริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลข ต�ำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ที่บัญชี ๐๑๖-๔๔๒๔๒๒-๗ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลข (สอบสั ม ภาษณ์ เ ดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๙)
ั ยา ฉัน
ที่บัญชี ๖๓๘-๒-๑๓๖๔๔-๔ หรือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาท่าน�้ำ ติดต่อรับและส่งใบสมัครได้ที่ คุณสุกญ
ศิรริ าช เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๙๓๙-๗-๐๑๕๗๔-๕ พร้อมแนบส�ำเนาใบโอนเงินกลับมายังโทรสาร บุญช่วย สาขาวิชาโรคติดเชือ้ และอายุรศาสตร์
๐-๒๔๑๒-๐๗๓๗ (ใบเสร็จสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า) ดาวน์โหลดใบแสดง เขตร้อน ตึกอัษฎางค์ ชั้น ๕ โรงพยาบาล
ความจ�ำนงได้ที่ www.ns.mahidol.ac.th/120years สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย ศิริริาช โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๔๖๒ หรือ ๐๘พัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖- ๑๓๗๓-๙๑๓๙ sukanya_oo_y@hotmail.
com และ sukanya.cha@mahidol.ac.th
๘๐ ต่อ ๑๓๑๒, ๑๓๑๕
ขอเชิญเยาวชนร่วมประกวดโครงการ ‘รางวัลยุวศิลปินไทย ๒๕๕๙’ (Young Thai
Artist Award 2016) เวทีการประกวดศิลปะส�ำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓.๓ ล้านบาท น้องๆ สามารถร่วมประกวดได้ถึง ๖ สาขา
ได้แก่ ศิลปะ ๒ มิติ, ศิลปะ ๓ มิติ, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และ การ
ประพันธ์ดนตรี ซึง่ ด�ำเนินการประกวดโดย วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียด
ได้ที่ http://scgfoundation.org/activity

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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26 Softnews
งานประชาสัมพันธ์
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญร่วมให้ชวี ติ ใหม่แก่ผปู้ ว่ ยที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รบั โอกาสการรักษา โดยบริจาคเงินสมทบ
ทุน “โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วย
ยากไร้” ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี (โครงการพัฒนาอาคารและ
จัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์
สาขารามาธิบดี เลขที่ ๐๒๖-๔-๒๖๖๗๑-๕ ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีออมทรัพย์ สาขารามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)
เลขที่ ๐๙๐-๗-๐๐๑๒๓-๔ และที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ๒๗๐ ถนน
พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๑๑๑ www.ramafoundation.or.th
ขอเชิญผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อม และมีน�้ำ
หนักตัวเกิน เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของเครื่องออกก�ำลังกายสายพานใต้น�้ำ ในการบ�ำบัด
รักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน�้ำหนักเกิน” เข้าร่วมโครงการจะ
ได้ ออกก�ำลังกายในน�้ำด้วยเครื่องสายพานใต้น�้ำ และออกก�ำลัง
กายแบบปกติจ�ำนวน ๓ ครั้ง/สัปดาห์ นาน ๔ สัปดาห์ (ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์พจี พรมุสิกาวัน
ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น ๑ รพ.ศิริราช โทร. ๐๙ – ๕๘๕๗ – ๒๐๐๔
หรือ ๐-๒๔๑๙-๙๓๕๔
ภาควิชากุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เปิดรับสมัครแพทย์ประจ�ำบ้านประจ�ำภาควิชาฯ สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจารุวรรณ ศรีสารคาม โทร. ๐-๒๔๑๙๕๙๖๑, ๐-๒๔๑๙-๕๙๖๙, ๐-๒๔๑๙-๕๙๗๐
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ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคหนังสือ
ส�ำหรับเด็ก สมุดภาพ นิทาน สื่อการเรียนการสอน วรรณกรรม
เยาวชน แบบเรียน การ์ตนู ฯลฯ เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียน ห้องสมุด
หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ท่านที่สนใจ
สามารถน�ำมามอบให้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์
รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถ.พระรามที่ ๖ เขต
ราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร.
๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/
stangdonation www.facebook.com/StangDonation
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ วัดเสนหา พระอารามหลวงชัน้ ตรี ต�ำบลพระปฐม
เจดีย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บริจาคเงินสด หรือโอนเงิน
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน
“มหาวิทยาลัยมหิดล”เลขที่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลิป
โอนเงินที่ ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พุทธ
มณฑล ในนาม นางกานดา ทองกลัด หรือเช็คธนาคารสัง่ จ่าย
ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง ชัน้ ๓
ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐๓ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานเลขานุการกิจฯ กอง
บริหารงานทัว่ ไป ชัน้ ๔ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Update สมุนไพร ๑
: สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติ”

๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑๒ (The 12th Industrial Pharmaceutical Technology Conference)
เรื่อง “การพัฒนาเภสัชภัณฑ์”

ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารราชรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเพื่อลด
ปริมาณยาคงคลังในโรงพยาบาล”

ณ ห้องประชุม ๒๐๖ อาคารราชรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑-๔ ต่อ ๒๑๕, ๒๐๒

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาค
วิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ม.มหิดล โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๖,
๐-๒๓๕๔-๘๕๔๔-๙ ต่อ ๑๓๐๒, ๑๓๑๑

ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่อ ๒๘๔๓

๔ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่อ ๓๐๑, ๓๐๘

ณ น�้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๖๓๐-๙ ต่อ ๓๐๙,
๑๐๕, ๒๐๘

๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม
๒๕๕๙” ครัง้ ที่ ๑๒ หัวข้อ “ประเทศไทยกับ
ศตวรรษแห่งการย้ายถิน่ ข้ามชาติ” (Thailand in
the Era of Transnational Migration)

การอบรมระยะสัน้ เรือ่ ง “วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์แนวใหม่”

การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครัง้
ที่ ๘ เรือ่ ง “ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ ๒๑”

ทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์
แบบชีวภาพ” ณ ห้องประชุมเวชแพศย์ ชั้น ๔ Genomics and Genetics Conference
อาคารชลพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช (GGC2016) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๑๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๐๗๘

๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาการ
ท�ำการทดสอบ Syphilis serology และ HBV
serology จากการร่วมโครงการ EQAI”

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
พืช ครัง้ ที่ ๑๐” ณ ตึก R และ ตึก N

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๒๓๒

๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการเรื่อง “เรื่อง ๑๐+ โรค
ผิวหนังต้องรู้ส�ำหรับแพทย์ทั่วไป” ครั้งที่ ๕

ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น ๙ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร “นพลักษณ์เพื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ หน่วยอณู
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล การท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต” รุ่นที่ ๒
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๗๕๔-๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑
๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การอบรมโครงการ Advanced skills for
clinical teachers รุ่นที่ ๑

ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ณ ห้องบรรยาย ๓๐๔ – ๓๐๕ ชั้น ๓
ชั้น ๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่อ ๒๘๔๓

๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผน
การควบคุมคุณภาพด้านเคมีคลินกิ อย่างมี
ประสิทธิภาพ”

โครงการฝึกอบรม “การป้องกันอันตรายจาก
รังสีเบือ้ งต้น” ประจ�ำปี ๒๕๕๙

๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อ
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
ในศตวรรษที่ ๒๑

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๘ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒
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