ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๗ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
MU Newsletter 2016, Vol.07

พิธีเปิดโครงการทำ�หมันยุงลาย
ลดไข้เลือดออก
เนื่องในโอกาสวันไข้เลือดออกอาเซียน
ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

2

Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์จริงในสังคม
“โครงการท�ำหมันยุงลายลดไข้เลือดออก” เนือ่ งในโอกาสวันไข้เลือด
ออกอาเซียน ครัง้ ที่ ๖ จากการพัฒนางานวิจยั ของศูนย์วจิ ยั เพือ่ ความ
เป็นเลิศ พาหะและโรคทีน่ ำ� โดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยได้รบั การสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ประเทศ
ออสเตรีย และศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ (ไอดีอาร์ซ)ี
ประเทศแคนาดา ในการพัฒนาในครัง้ นี้
มหิดลสาร ฉบับนี้มีบทความงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
“การจัดท�ำสือ่ การสอนเพือ่ พัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์
ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “โมเลกุล
แห่งความสุข” และ “เลือกผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดผิวอย่างไรดี”
รวมถึงบทความเพือ่ สุขภาพทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ ภายในฉบับ

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

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่น�ำโดยพาหะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดโครงการท�ำหมันยุงลายลดไข้เลือดออก

เนื่องในโอกาสวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เมือ่ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ นายแพทย์
สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริญ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ
ท�ำหมันยุงลายลดไข้เลือดออก เนือ่ งในโอกาส
วันไข้เลือดออกอาเซียน ครัง้ ที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ณ โรงเรียนบ้านหนองสทิต หัวส�ำโรง อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ใน
พื้นที่อ�ำเภอแปลงยาว ผู้ร่วมวิจัยจากกรม
ควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่
สันติ และส�ำนักงานเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่ง
ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ผูแ้ ทนจาก
ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ)
ประเทศออสเตรียและศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนา
ระหว่างประเทศ (ไอดีอาร์ซ)ี ประเทศแคนาดา
รวมทัง้ ผูแ้ ทนเครือข่ายนิเวศสุขภาพจาก ๑๓
ประเทศในภูมภิ าคเอเซียเข้าร่วมในพิธี
โครงการน�ำร่องท�ำหมันยุงลายลดไข้เลือด
ออกนี้ ได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
มหิดล ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอ
เออีเอ) ประเทศออสเตรีย และศูนย์วจิ ยั เพือ่
การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ (ไอดี อ าร์ ซี )
ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมใน
การลดความเสี่ยงต่อโรคที่น�ำโดยพาหะโดย
เฉพาะในพื้นที่ที่มีสวนยางพาราหรืออยู่ใกล้
สวนยางพารา ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ ยี งุ พาหะน�ำโรค
จ�ำนวนมาก
เมือ่ ปลายปี ๒๕๕๘ ทีมวิจยั จากศูนย์วจิ ยั

เพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่น�ำโดย
พาหะ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้พฒ
ั นา
ยุงลายบ้านสายพันธุท์ เี่ ป็นหมัน และต้านเชือ้
ไวรัสไข้เลือดออกได้ส�ำเร็จ โดยใช้วิธีการ
ท�ำหมันยุงสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรกใช้วธิ กี าร
ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ ฉีดเชือ้ แบคทีเรียร่วม
อาศัยสกุลโวบาเกียสองสายพันธุ์ ซึง่ สกัดจาก
ยุงลายสวนเข้าไปในยุงลายบ้าน เพือ่ พัฒนายุง
ลายบ้ า นสายพั น ธุ ์ ที่ ส ามารถท� ำ ให้ ยุ ง ใน
ธรรมชาติเป็นหมันได้ ขัน้ ตอนทีส่ อง ใช้วธิ กี าร
ฉายรังสีปริมาณอ่อนเพือ่ ท�ำให้ยงุ ลายบ้านสาย
พันธุ์ที่พัฒนาใหม่นี้เป็นหมันด้วย ก่อนจะ
ปล่อยเฉพาะยุงตัวผู้ซึ่งกินแต่น�้ำหวานออกสู่
ธรรมชาติ ยุงลายบ้านตัวผูท้ ผี่ า่ นการท�ำหมัน
สองขั้นตอนเหล่านี้จะไปผสมพันธุ์กับยุงลาย
บ้านตัวเมียในธรรมชาติ ท�ำให้ยงุ ลายบ้านตัว
เมียในธรรมชาติเป็นหมัน และไม่สามารถแพร่
พันธุต์ อ่ ได้ ถึงแม้จะผสมพันธุก์ บั ยุงลายบ้านตัว
เมียสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วเหมือนกันก็ตาม
นอกจากนี้ หากยุงลายบ้านตัวเมียสายพันธุท์ ี่
พัฒนาแล้วหลุดออกไปในธรรมชาติ ก็จะไม่
สามารถน�ำเชือ้ ไข้เลือดออกสูค่ นได้ และมีผล
ท�ำให้ยุงลายบ้านที่เป็นพาหะน�ำโรคไข้เลือด
ออกลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ จะมีผลให้ผู้
ป่วยไข้เลือดออกลดลงด้วย
วิธที ำ� หมันยุงเพือ่ การควบคุมยุงลายนี้ หาก
ได้ผล นอกจากจะลดโรคไข้เลือดออกแล้ว ยัง
สามารถลดโรคอืน่ ๆ ทีน่ ำ� โดยยุงลาย ได้แก่ โรค
ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคไข้ชกิ นุ คุนยา โรคไข้
ซิกา และโรคไข้เหลือง ไปพร้อมๆ กันด้วย
การท�ำหมันยุงลายแนวใหม่สองขัน้ ตอนนีม้ ี
ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยมากที่สุด

รวมทั้งไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ เนือ่ งจากยุงลายบ้านสายพันธุท์ ี่
พัฒนาแล้ว ซึ่งถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะตาย
ภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์ และไม่แพร่พนั ธุต์ อ่
เนือ่ งจากเป็นหมัน
วิธกี ารท�ำหมันยุงแนวใหม่ดงั กล่าวนี้ ยังไม่มี
การด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศใด
มาก่อน โดยเฉพาะกับยุงลายบ้าน ม.มหิดลได้
ท�ำการเพิ่มจ�ำนวนยุงลายบ้านสายพั น ธุ ์ ที่
พัฒนาใหม่และเฉพาะยุงลายบ้านตัวผูท้ กี่ นิ แต่
น�้ำหวาน และไม่กินเลือดเท่านั้นที่จะถูกคัด
เลือกเพือ่ น�ำไปฉายรังสีในปริมาณอ่อน เพือ่ ให้
เป็นหมันก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ขณะนี้
คณะผู้วิจัยมีความพร้อมที่จะด�ำเนินการวิจัย
โครงการน�ำร่องเพือ่ ท�ำหมันยุงลายในพืน้ ทีจ่ ริง
และได้คดั เลือกหมูบ่ า้ นหนองสทิต ต.หัวส�ำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่แรกใน
ประเทศไทยที่จะด�ำเนินการวิจัยโครงการ
น�ำร่องท�ำหมันยุงลายลดไข้เลือดออกนี้
เนือ่ งจากในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน นีเ้ ป็นวันไข้
เลือดออกอาเซียน ซึง่ ประเทศต่างๆ ในกลุม่
อาเซียนได้ประกาศให้เป็นวันส�ำคัญในการ
รณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และปีนี้
กระทรวงสาธารณสุขไทยได้เป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน รวมทัง้
ได้มีผู้แทนจากเครือข่ายนิเวศสุขภาพเอเซีย
๑๓ ประเทศเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทย
คณะผูว้ จิ ยั จึงถือเอาวันนีเ้ ป็นวันประวัตศิ าสตร์
ในการท�ำพิธีเปิดโครงการน�ำร่องเพื่อรณรงค์
ลดไข้เลือดออกโดยวิธีการท�ำหมันยุงลายใน
ประเทศไทย MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tech Plan Demo Day in Thailand

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
กิจกรรม Tech Plan Demo Day in
Thailand จัดโดย Leave a Nest Co., Ltd.
จากประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมนี้เป็นการน�ำ
เสนอเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ ทีม่ กี ารน�ำปัจจัย ๔ อย่างเข้ามา
ประกอบกัน ได้แก่ Novelty, Practicability,
Society และ Passion มาช่วยแก้ปญ
ั หาด้าน
ต่างๆ
มีโครงการสมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๒๑
โครงการ โดยมี ๑๒ โครงการได้ผ่านการคัด
เลือกจากคณะกรรมการที่มาจากประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แก่
๑. Gold nanoparticle ส�ำหรับรักษา
แผล (ทีม N-BMR)
๒. เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการเรืองแสงเพื่อ
เป็นตัวตรวจวัดชีวภาพ (ทีม Enzmart)
๓. Electronic nose ส�ำหรับตรวจจับสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นพิษ (ทีม Nose4En)
๔. กรรมวิธีสกัดเส้นใยสัปปะรด มาเป็น
ส่วนผสมใน polymer (ทีม Zuppar )
๕. แว่นตาช่วยคนตาบอด
๖. หุ่นยนต์แนะน�ำอาหาร
๗. App หาหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
๘. Hydrogel ดูดซับสารพิษ
๙. เครื่องระเหยน�้ำจากน�้ำผึ้ง
๑๐. สารสกัดจาก Omega 3 จากเมล็ด
ดาวอินคา
๑๑. วัสดุ Gum metal เพือ่ เป็นวัสดุเทียม
ส�ำหรับการรักษา
๑๒. ระบบน�ำส่งยาอัจฉริยะ เป็นต้น
ซึ่งแต่ละทีมจะได้เสนอผลงานตัวเองให้
กรรมการฟังภายใน ๗ นาที ในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้ารอบ
ทั้งหมด ๔ ทีม (ทีม ๑ – ๔)
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ทีมทีช่ นะใจกรรมการได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ของโครงการ Tech Planter Thailand
ได้แก่ ทีม N-BMR กลุ่มวิจัย Nanobiotechnology & Nanobiomaterials Research
สมาชิกประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยสหสาขา นักศึกษาจากหลักสูตรพิษ
วิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พ ร ะ จ อ ม เ ก ล ้ า ธ น บุ รี โ ด ย มี ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิ ศ สุ ว รรณ
อาจารย์ประจ�ำจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ตัวแทนและผูน้ ำ� ของทีมน�ำเสนอเรือ่ ง “Gold
nanoparticles for wound healing” ซึ่ง
เป็นการน�ำเสนอแนวทางการน�ำอนุภาคนาโน
ของทอง ร่ ว มกั บ การฉายแสงในช่ ว ง
ความยาวคลื่นของแสงอินฟาเรดคลื่นสั้น มา
ใช้ในกระตุ้นการสมานบาดแผลที่ผิวหนังให้
กลับมาสู่สภาพปกติ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น
กว่าวิธที ใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั โดยจะได้เงินรางวัล
๒๐๐,๐๐๐ เยน และเข้าร่วมประกวดรอบ
Semi-final ที่สิงคโปร์ ในเดือนกรกฎาคม
เพือ่ หาผูช้ นะเข้าแข่งขันรอบ Final ทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังมีทมี Enzmart ทีมกลุม่ วิจยั
Enzyme Catalysis and Engineering ของ
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สมาชิก
ประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั ศิษย์
เก่า ของหลักสูตรชีวเคมี และหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ ผูร้ ว่ มงานวิจยั
จากมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.
รัชนก ตินิกุล (ศิษย์เก่าชีวเคมี) ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ เป็นตัวแทนของทีม น�ำเสนอเรือ่ ง
เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการเรืองแสงเพื่อเป็นตัว
ตรวจวัดชีวภาพ โดยทีม Enzmart ได้รับ
รางวัลที่ ๓ และ รางวัลพิเศษจากบริษัท
Leave a Nest เข้าร่วมงาน Tech Planter
Grand Prix ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท
Leave a Nest ให้ เ หตุ ผ ลว่ า ที่ เ ลื อ กที ม
Enzmart ให้รับรางวัลนี้เพราะมี Strong
science evidence อธิบายการค้นพบและ
เป็นงานที่เป็นของประเทศไทยจริงๆ ซึ่งนัก
ธุรกิจกับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นต้องให้ความ
สนใจแน่ๆ จึงอยากให้ได้ไปร่วมงานทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น โดย Leave a Nest จะช่วยจัดให้ทีม
Enzmart ได้พบกับผู้สนใจต่อไป MU
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) คิดค้น

ผลิตภัณฑ์ปนู พลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูป
สูตรยับยัง้ การแพร่กระจายเชือ้ โรคส�ำเร็จ
พร้อมต่อยอดสู่เชิงพานิชย์
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน
ของคนไทย นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ รองลงมา
จากปัญหาสุขภาพเลยทีเดียว เพราะหาก
เหงือกและฟันมีปญ
ั หา ย่อมส่งผลกระทบกับ
สุขภาพด้วยเช่นกัน
ในการรักษาทางทันตกรรม วัสดุทางทันต
กรรมบางชนิดจ�ำเป็นจะต้องน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ เนือ่ งจากยังไม่สามารถผลิตใช้ได้เอง
ในประเทศ จึงท�ำให้มีราคาสูง เช่น ปูนพลาส
เตอร์หล่อฟัน ซึง่ มักจะใช้กบั การท�ำฟันปลอม
ก า ร จั ด ฟ ั น แ ต ่ ป ั จ จุ บั น ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้
ท�ำการคิดค้นและวิจัยร่วมกัน โดยเมื่อวันที่

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีพิธีลง
นามความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัสดุ
ทางทันตกรรม ระหว่าง ศาสตราจารย์คลินิก
ทันตแพทย์พาสน์ศริ ิ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
การบริหารกลาง ส�ำนักงานกลางเทคโนโลยี
ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) จนสามารถ
ผลิตปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูป ซึ่ง
สามารถยับยัง้ การแพร่กระจาย และมีฤทธิฆ์ า่
เชื้อโรค ถึง ๓ สูตรด้วยกัน (ปูนพลาสเตอร์ที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศจะไม่มีคุณสมบัตินี้)
โดยผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิจัย
ขององค์กรทั้งสอง รวมทั้งได้รับการจดสิทธิ

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูป
ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๓
ชนิดออโทดอนติกส์
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

บัตร และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณสุข
และสุขภาพของคนไทย สามารถน�ำไปใช้ใน
งานทันตกรรมได้หลายประเภท เช่น การ
ท�ำฟันปลอม การจัดฟัน และงานวิจัยทาง
ทันตกรรม ช่วยแก้ปัญหาการแพร่กระจาย
เชื้อโรคไปสู่ทันตแพทย์ และบุคลากรทาง
ทันตแพทย์ จากการสัมผัสแบบหล่อฟันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดค่าใช้จ่าย
การน�ำเข้าปูนพลาสเตอร์หล่อฟันของคณะฯ
อี ก ด้ ว ย ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจสามารถซื้ อ
ผลิตภัณ ฑ์ได้ที่ ร้าน M - Dent อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชัน้ ๑ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูป
ชนิดออโทดอนติกส์
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๔
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๓
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูป
ชนิดออโทดอนติกส์
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๓ ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๔
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๔
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปทั้ง ๓ สูตร ได้แก่
๑. ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดออโทดอนติกส์ สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค
๒. ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๓ สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค
๓. ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�ำเร็จรูปชนิดที่ ๔ สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ขนาด ๕ กิโลกรัม MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Harmony in Diversity

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม

สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ ๔

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมชมการ
แสดง “สืบสานงานศิลป์ ครัง้ ที่ ๔ ฉลอง ๓๐
ปี MUIC” จัดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ
ชมรมดนตรี ไ ทยและนาฏศิ ล ป์ วิ ท ยาลั ย
นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ณ ห้ อ ง
ประชุมใหญ่ ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ

เป็นการฉลองครบรอบปีที่ ๓๐ ของการ
ก่อตัง้ วิทยาลัยฯ และอนุรกั ษ์สบื สานประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงชุด “เพลง
ของเรา เดอะมิ ว สิ คั ล ”บทเพลงในความ
ทรงจ�ำ โดยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยและ
นาฎศิ ล ป์ ข องวิ ท ยาลั ย ฯ ก่ อ นจะสนุ ก
ครื้นเครงกับการแสดง “บทเพลงพื้นบ้าน”
โดยคณะจ�ำอวดหน้าม่าน น้าโย่ง-น้าพวงน้านงค์ น�ำเพลงฉ่อยมาแสดงโดยแต่งเนือ้ ร้อง

ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
เพือ่ สืบสานความเป็นไทยไว้ทา่ มกลางกระแส
ความเปลี่ ย นแปลงจากการรั บ วั ฒ นธรรม
ต่างชาติของโลกปัจจุบัน งานนี้ มีบุคลากร
วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษา ตลอดจนบุคคล
ภายนอกให้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
กว่า ๕๐๐ คน MU

ม.มหิดล อ�ำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมค
เมือ่ เร็วๆ นี้ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตอ� ำ นาจเจริ ญ
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เรือนจ�ำจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
น�ำโดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา และคณาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ลงพืน้ ทีต่ รวจ
ร่างกายเบือ้ งต้น ให้คำ� ปรึกษาด้านสุขภาพ และ
ท�ำกิจกรรมจิตตปัญญาแก่ผู้ต้องขังหญิง ณ
เรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยมี นายสมบุญ
มาศประมุ ท ผู ้ บั ญ ชาการเรื อ นจ� ำ จั ง หวั ด
อ�ำนาจเจริญ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี MU
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เพชรดา ฐิติยาภรณ์ ส�ำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Libraries จัดกิจกรรม Social Engagement

ทอดผ้าป่าหนังสือเพือ่ จัดตัง้ ห้องสมุดช่างสิบหมู่ (วิทยาลัยในวัง)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า
หนังสือ ในโครงการ “รักการอ่านส่งเสริม
การเรียนรูส้ ชู่ มุ ชนศาลายา” ด้วยการบริจาค
หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ จ�ำนวน
๒,๖๑๘ เล่ม แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เพื่อจัดตั้ง

ห้องสมุดช่างสิบหมู่ (วิทยาลัยในวัง) ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดย
มีนายอังกุร สุ่นกุล นายอ�ำเภอพุทธมณฑล
เป็นประธานในพิธี และนายวุฒศิ กั ดิ์ ศรีเสนา
เมือง ผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรง
เรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัย

คุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิง

ในวัง)
หอสมุดและคลังความรูฯ้ ขอขอบพระคุณ
ห้องสมุดคณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมท�ำบุญ
ทอดผ้าป่าหนังสือในครัง้ นี้ ขออนุโมทนาบุญ
ให้ทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุข
ความเจริญคิดท�ำการสิง่ ใดขอให้สมหวังตัง้ ใจ
ทุกประการด้วยเทอญ MU

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ
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Information
สาธิดา ศรีชาติ

พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูโ้ รคเขตร้อน
(Discovery Museum of Tropical Diseases)

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรค
เขตร้อนว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๕๕ ปี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้มีส่วนในการค้นคว้าวิจัย
พัฒนา และสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับโรคเขตร้อน
อย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ผลงานวิ จั ย
ค้นคว้าทีผ่ า่ นมาของคณะฯ ได้สร้างคุณประโยชน์
ในวงวิ ช าการระดั บ โลกและสร้ า งชื่ อ เสี ย งแก่
ประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยจ�ำนวนมากที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และเนือ่ งในโอกาสครบรอบการก่อตัง้
๕๕ ปีของคณะฯ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ จึง
ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อนโดย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๕๒๕ ล้านบาท
จากเงินบริจาคและเงินรายได้ของคณะฯ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการด�ำเนินงานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ เป็นเวลา ๑ ปี
ภายในพิพธิ ภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๖ โซน ได้แก่
โซน A: ประวัติความเป็นมา เป็นการรวบรวมประวัติ
ความเป็นมาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณบดีทั้ง ๖
ท่าน ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยแต่ละท่านได้กล่าวถึงการ
จัดตัง้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงผลงานทีโ่ ดดเด่นตัง้ แต่
ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบวีดิทัศน์
โซน B: แหล่งก�ำเนิดพยาธิตัวจี๊ด เป็นการน�ำเสนอผล
งานวิจยั ค้นคว้าทีผ่ า่ นมาของคณะฯ ทีส่ ร้างคุณประโยชน์ใน
วงวิชาการโลก คือ การค้นพบวงจรชีพของพยาธิตัวจี๊ดครั้ง
แรกของโลก (World’s first discovery of gnathostome
life cycle)
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โซน C: แหล่งก�ำเนิดพยาธิใบไม้
ตับน�ำเสนอวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ

เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งความ
รู้ทใี่ ห้ผ้ชู มได้ตระหนักถึงอันตรายของ
พยาธิ ใ บไม้ ตั บ และโทษของการ
บริโภคอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ

โซน D: ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
โรคพยาธิตวั จีด๊ โรคพยาธิใบไม้ตบั
และโรคมาลาเรีย เป็นการรวบรวม

ผลงานและองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ศึ ก ษา วิ จั ย และค้ น คว้ า จากคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติและสังคมทางด้านโรคเขต
ร้ อ น ซึ่ ง รู ป แบบการน� ำ เสนอจะ
หมุ น เวี ย นไปตามกลุ ่ ม ของ ๓ โรค
ได้แก่

• โรคทีเ่ กิดจากโปรโตซัว เช่น ไข้มาลาเรียทีม่ ยี งุ ก้นปล่องเป็น
พาหะ อาการแสดงของผูป้ ว่ ย โรคแทรกซ้อน การรักษา และการ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค
• โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวจี๊ด
และพฤติกรรมการติดโรค จนกระทั่งเกิดมะเร็งท่อน�้ำดี การ
ป้องกันและการรักษา
โซน E: แหล่งก�ำเนิดโรคมาลาเรีย น�ำเสนอแบบจ�ำลองของ
บรรยากาศป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงพาหะน�ำโรคไข้
มาลาเรีย ในประเทศไทย คือ ยุงก้นปล่อง และน�ำเสนอวงจรชีวติ
ของยุงก้นปล่อง และแนวทางการป้องกันโรคมาลาเรีย

โซน F: ความร่วมมือกับนานาชาติ น�ำเสนอ พิพิธภัณฑ์จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา

ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศและการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูโ้ รคเขตร้อนตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ชั้ น ๑ อาคารศรชั ย หลู อ ารี ย ์ สุ ว รรณ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๖๓ ตารางเมตร และจัดแสดงด้วย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ๔ มิติ ทัง้ แสง เสียง ภาพและ
สั ม ผั ส ผลงานความรู ้ ต ่ า งๆ ที่ ร วบรวมไว้ ใ น

ประชาชนทั่ ว ไป สามารถป้ อ งกั น ตนเองให้
ปราศจากโรคเขตร้อน เนือ่ งจากผ่านกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ ข้าถึงง่าย น่าสนใจ และทันสมัย สร้างชือ่
เสียงให้ประเทศเกีย่ วกับผลงานการศึกษาค้นคว้า
วิจัยของนักวิจัยไทย ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก
ด้านโรคเขตร้อน เกิดความภาคภูมิใจของชนรุ่น
หลัง ที่ได้เห็นผลงานรุ่นพี่ซึ่งเป็นต้นแบบจาก
ประวัติศาสตร์ที่สื่อถึงปัจจุบัน และอนาคต MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดท�ำสือ่ การสอนเพือ่ พัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์
ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่นับวันจะ
สร้างผลกระทบที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ องค์กร
ธุรกิจสามารถประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างองค์กรธุรกิจ
ที่ใช้สติปัญญา ความรอบคอบ ระมัดระวัง
และมีคุณธรรมในการบริหารองค์กร โดยยัง
ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบในการรักษาและ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม
วิ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ วิ ท ยาลั ย การจั ด การ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.สุขสรรค์
กันตะบุตร และคณะ ได้ท�ำวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการและตัวชี้วัดมาตรฐานในการ
ประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือ่ ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
อย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่ม
วิ จั ย ภาวะผู ้ น� ำ ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ และแบบ
ประเมินองค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
อย่างไรก็ตาม องค์กร และบุคคลทั่วไปยังไม่
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ข้างต้นได้ง่ายนัก
ดังนัน้ โครงการ “การจัดท�ำสือ่ การสอนเพือ่
พัฒนาตนเอง และองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์
ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจ ตามปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” จึ ง เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการ
สนับสนุนจาก มูลนิธิมั่นพัฒนา ส�ำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการ
จั ด ท� ำ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ คู ่ มื อ การประเมิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ ซึง่ รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ต่างๆ ทีส่ นใจจะด�ำเนินธุรกิจตามแบบองค์กร
ธุรกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
ศึกษาว่าจะต้องท�ำอย่างไร สามารถทดลอง
ฝึกประเมินจากองค์กรตัวอย่าง และสามารถ
ประเมินองค์กรของตนเองได้ว่า มีลักษณะ
การด�ำเนินการที่ใกล้เคียงกับองค์กรธุรกิจ
ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขนาดไหน
และต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง
เว็บไซต์ “มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอ
เพียง (http://seb.cm.mahidol.ac.th)”

เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ จากการศึกษาและ
วิจัยธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ธุรกิจ ในรูป
แบบที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อ
ความเข้าใจ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓
ส่วนที่ส�ำคัญ ได้แก่
๑. การเรี ย นรู ้ แ นวทางปฏิ บั ติ ธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนนี้เป็นการให้ความรู้
ว่าธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะ และ
แนวทางเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มวิจัยได้จ�ำแนก
แนวทางมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น ๗
แนวทางตามกลุม่ งานทางธุรกิจ ได้แก่ ๑. การ
จัดการวัฒนธรรมแห่งองค์กร ๒.การจัดการ
การตลาด ๓.การจั ด การการเงิ น ๔.การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ๕.การจัดการการ
ด� ำ เนิ น งาน ๖.การจั ด การนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี และ ๗.การจัดการความเสีย่ ง โดย
จะมีขอ้ มูลทัง้ แบบวีดทิ ศั น์ และแบบข้อความ
ให้ผู้เข้ามาหาข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย และเข้าใจอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ยังมีขอ้ มูล
ทางวิชาการ เพือ่ ให้สบื ค้นและอ้างอิงเพิม่ เติม
ด้วย
๒. การศึกษาและทดลองประเมินองค์กร
ตัวอย่าง ส่วนนี้จะมีวีดิทัศน์ตัวอย่างองค์กร
ที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรให้ผู้ที่ต้องการศึกษา หลังจากนั้น
ผู ้ ส นใจสามารถทดลองประเมิ น องค์ ก ร
ตัวอย่าง โดยอ้างอิงจากข้อมูลพืน้ ฐานทีใ่ ห้มา
๓. การน�ำไปปฏิบัติและประเมินองค์กร
ตนเอง หลังจากได้ทดลองประเมินองค์กร

ตัวอย่างแล้ว ผูศ้ กึ ษาสามารถลงทะเบียนเพือ่
ประเมิ น องค์ ก รตั ว เอง โดยระบบจะเก็ บ
ข้อมูลของการประเมินไว้ทุกครั้งที่ประเมิน
ดังนั้น ผู้ประเมินจะสามารถดูว่าองค์กรของ
ตนเองนั้นยังมีเรื่องไหนต้องปรับปรุง และมี
ทิศทางในการปรับปรุงอย่างไร
ทัง้ นี้ ข้อมูลขององค์กรทีถ่ กู ประเมินจะถูก
เก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง โดยสามารถดูภาพ
รวมขององค์กรธุรกิจทั้งหมด หรือจะดูแยก
ย่อยตามขนาดของธุรกิจ อีกทั้งข้อมูลจะถูก
น�ำไปวิเคราะห์โดยนักวิจยั จากกลุม่ วิจยั ภาวะ
ผูน้ ำ� วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อย่างต่อเนื่อง และสามารถดูทิศทางธุรกิจใน
ประเทศไทยว่ากลุ่มงานทางธุรกิจกลุ่มใดที่
เป็นปัญหา หรือควรปรับปรุงเพื่ อ ให้ เ ป็ น
องค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
ระบบทั้งหมดจะเริ่มทดสอบกับองค์กรธุรกิจ
จริงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และเปิดให้ใช้
ทั่วไปในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ส�ำหรับทิศทางในอนาคตนั้น คณะผู้วิจัย
ต้องศึกษา และพัฒนามาตรฐานธุรกิจ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมกับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด
นอกเหนือจากนี้ ยังต้องท�ำงานขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ เพือ่ ท�ำให้นกั ธุรกิจไทยหันมาประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์สุขของสังคมไทยต่อไป MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

Article
12 Special
ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ในโลกปัจจุบันอันเต็มไปด้วยการแข่งขัน
การแสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริงดูเหมือนจะเป็น
เรือ่ งทีช่ า่ งยากเย็น แม้บางครัง้ ความสุขอาจจะ
เกิดขึน้ กับสิง่ เล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราพบอยูเ่ สมอใน
การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน แต่คนส่วนใหญ่กย็ งั
คงเฝ้ารอคอยถึงความสุขอย่างท้วมท้น ซึง่ ยัง
ไม่ทราบว่าจะมาถึงเมือ่ ไรกันแน่
ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ การพูดถึง
เรือ่ งของความสุขอันเป็นเรือ่ งเชิงนามธรรมนัน้
ดูออกจะขัดกันไปสักหน่อย เพราะหลายๆ
ท่านมักจะมองว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องคิด
เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลรองรับอย่างหนักแน่น
ต้องท�ำแล็บเพือ่ พิสจู น์สมมติฐานซ�ำ้ ๆ เพือ่ ไม่
ให้เกิดความผิดพลาด ดังนั้นการถกเถียงใน
เรื่องที่ไม่น่าจะอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเช่นเรือ่ งของความสุข จึงดูเหมือนจะเป็น
สิ่ ง ที่ ไ ม่ น ่ า จะเข้ า กั น แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว นั ก
วิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้
เพราะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่เรื่องราว
มากมายซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยถูกคิดหรือถูกเข้าใจว่า
เป็นเรือ่ งของจิตใจ วิญญาณ หรือเป็นเรือ่ งของ
สิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมชาตินนั้ ได้รบั การอธิบายใน
เชิงวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ดังนัน้ ในครัง้ นี้
นักวิทยาศาสตร์ก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องที่ดู
เหมือนจะอยู่ไม่ไกล แต่ก็สัมผัสได้ยากเสีย
เหลือเกิน อย่างเช่น “เรือ่ งของความสุข” ใน
มุมมองของนักวิทยาศาสตร์ให้ฟงั กัน
อันว่า “ความสุข” นั้นถ้าจะให้ค�ำจ�ำกัด
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ความกันอย่างชัดๆ ก็คงจะล�ำบากอยู่ ถ้าอย่าง
นัน้ ขอน�ำเสนอข้อมูลทีเ่ ห็นประจักษ์กนั ก่อน
นัน่ ก็คอื ความสุขเกิดจากการท�ำงานของสมอง
เพราะนักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบว่าสมองในบาง
ต�ำแหน่งจะมีการท�ำงานเพิม่ ขึน้ ในขณะทีค่ น
เรามีความรูส้ กึ สุขสบาย โดยการท�ำงานของ
สมองก็คอื การท�ำงานของเซลล์ประสาทหรือ
เซลล์สมองนั่นเอง เซลล์เหล่านี้จะท�ำหน้าที่
สร้างสารเคมีตา่ งๆ ขึน้ มาเพือ่ ท�ำให้เรามีชวี ติ
อยูไ่ ด้อย่างปกติ ส�ำหรับในส่วนของความสุข
โมเลกุลทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากทีส่ ดุ เห็นจะหนี
ไม่พน้ เอนโดรฟิน เพราะทีเ่ ป็นรูก้ นั มานานว่า
เมือ่ ใดทีส่ มองหลัง่ เอนโดรฟินซึง่ เป็นสารเคมี
ในกลุม่ ฝิน่ ทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ เอง ก็จะท�ำให้เกิด
ความรู้สึกปิติสุขอย่างมาก อาการเจ็บปวด
ต่างๆ ก็พลันจะมลายหายไปในทันที เพราะ
เอนโดรฟินจะออกฤทธิย์ บั ยัง้ การน�ำสัญญาณ
ความเจ็บปวดเข้าสูส่ มอง เมือ่ น�ำสัญญาณไม่ได้
ก็จะไม่เกิดความรูส้ กึ เจ็บปวดใดๆ ดูแล้วช่าง
เป็นโมเลกุลทีม่ หัศจรรย์จริงๆ โดยองค์ความรู้
ในปัจจุบนั ได้สรุปว่ามีอย่างน้อย ๕ วิธี ทีจ่ ะช่วย
ให้สมองมีการหลั่งเอนโดรฟินออกมา ได้แก่
(๑) การออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะในขณะที่
ใกล้จะถึงขีดจ�ำกัดของร่างกาย (๒) การยิม้ และ
การหัวเราะ (๓) การกินอาหารรสเผ็ดทีใ่ ส่พริก
ไทยหรือพริกขี้หนู (และเป็นสาเหตุว่าท�ำไม
บางท่านจึงติดอาหารรสเผ็ดจัด) และขนมทีม่ ี
ช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบ (๔) การปฏิบตั ิ

สมาธิและการฝึกสติ และ (๕) การมีความรัก
และการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในขณะทีถ่ งึ
จุดสุดยอด อันนีเ้ ป็นเพราะว่าธรรมชาติชว่ ยให้
มนุษย์ขยันสืบพันธุ์
ในส่วนของสารสือ่ ประสาทซึง่ เป็นสารเคมี
ที่เซลล์สมองใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ก็มี
บทบาทเกีย่ วข้องกับความสุข โดยเฉพาะสาร
สือ่ ประสาทโดปามีนทีไ่ ด้รบั การกล่าวถึงเป็น
อย่างมาก การหลั่งของโดปามีนในส่วนของ
สมองที่เรียกว่าระบบการให้แรงจูงใจหรือ
ระบบรีวอร์ดจะท�ำให้เกิดความพึงพอใจและมี
ความสุข การทีเ่ ราจะกระตุน้ การหลัง่ ของโดปา
มี น ในสมองส่ ว นนี้ ก็ ท� ำ ได้ โ ดยการท� ำ สิ่ ง ที่
ตนเองรักและชอบ เช่น การท�ำงานอดิเรก การ
แสวงหาสิง่ ทีต่ นเองเคยท�ำแล้วมีความสุข หรือ
แม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเกิดความภาค
ภูมใิ จในสิง่ ทีไ่ ด้กระท�ำลงไป ก็จะท�ำให้เกิดการ
หลัง่ ของโดปามีนในระบบนี้ แต่กม็ บี างคนแอบ
โกง อยากจะให้โดปามีนในสมองส่วนนี้หลั่ง
ออกมาเยอะๆ เขาเหล่านัน้ ก็เลยหันหน้าเข้าหา
ยาเสพติด เพราะเมือ่ ร่างกายได้รบั สารเสพติด
เข้าไป ก็จะไปท�ำให้เกิดการหลัง่ ของโดปามีน
ปริ ม าณมหาศาลออกมาจากเซลล์ ส มอง
(มากกว่าการหลั่งตามปกติมาก) ก่อให้เกิด
ความรูส้ กึ สุขสบายเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่สงิ่ ที่
ดี เพราะเซลล์สมองทีถ่ กู กระตุน้ แบบนีบ้ อ่ ยเข้า
ก็จะตายลง สิง่ ทีร่ ออยูเ่ บือ้ งหน้าผูท้ ใี่ ช้ยาเสพ
ติดเหล่านี้ คือ ภาวะสมองเสือ่ มแบบใดแบบ
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หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวัยอันควรนัน่ เอง นอกจาก
นี้ยังมีสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ที่แม้จะยัง
ไม่มขี อ้ มูลชัดเจนว่าช่วยท�ำให้คนทัว่ ไปมีความ
สุขมากขึน้ แต่ระดับเซโรโทนินทีล่ ดลงในสมอง
จะท�ำให้เกิดโรคซึมเศร้า ซึง่ หลักการรักษาโรค
ซึ ม เศร้ า ก็ คื อ การให้ ย าไปเพิ่ ม ระดั บ ของ
เซโรโทนินนัน่ เอง และนักวิทยาศาสตร์ยงั พบ
อีกด้วยว่าระดับของเซโรโทนินทีล่ ดลงในสมอง
จะสัมพันธ์กบั พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมต่อ
ต้านสังคม และทีส่ ำ� คัญคือการเพิม่ ความเสีย่ ง
ที่ จ ะฆ่ า ตั ว ตายด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง อาจจะจั ด
เซโรโทนินเอาไว้ในกลุ่มโมเลกุลของความสุข
ด้วย เพราะหากมันมีปริมาณน้อยเกินไปแล้ว
ดูวา่ จะท�ำให้เกิดแต่เรือ่ งร้ายๆ ตามมาทัง้ นัน้
เลย
บางท่านอาจจะมีความคิดว่า “ความรัก
ท�ำให้เกิดความสุข” แต่หลายท่านก็อาจจะ
บอกว่า “ทีใ่ ดมีรกั ทีน่ นั้ มีทกุ ข์” อันนีก้ แ็ ล้วแต่
มุมมอง แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในช่วงที่คน
ตกหลุมรักนัน้ ดูเหมือนว่าโลกใบนีช้ า่ งสดใส
เต็มไปด้วยความสุข การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายในขณะทีต่ กอยูใ่ นห้วงรักนัน้ ก็เป็นผล
มาจากระดับสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สมองด้วยเช่นกัน เมื่อคนเรามีความรักและ
ความผูกพันกับใครสักคน จะท�ำให้มกี ารหลัง่
ออกซิโทซินเพิม่ ขึน้ ในสมอง ซึง่ เดิมสารนีเ้ คย
ถูกเข้าใจว่าท�ำหน้าที่เป็นฮอร์โมนเพียงอย่าง
เดียว ช่วยในการท�ำให้นำ�้ นมไหลและมดลูกหด

ตัวหรือเรียกว่ามดลูกเข้าอู่ แต่ในปัจจุบนั พบว่า
ออกซิโทซินสามารถออกฤทธิใ์ นสมองได้ดว้ ย
และมีบทบาทส�ำคัญในด้านพฤติกรรมทาง
สังคม โดยเฉพาะในเรือ่ งของความผูกพัน ทัง้ นี้
เพราะช่วงเวลาทีจ่ ะมีการหลัง่ ออกซิโทซินเป็น
อย่างมากคือช่วงทีม่ ารดาให้นมบุตร การดูด
นมจากเต้านมมารดาของทารกจะท�ำให้เกิด
การหลั่งของออกซิโทซินในสมองของหญิงผู้
นัน้ ก่อให้เกิดสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่
พร้อมจะดูแลและปกป้องลูก ส่วนบุตรทีก่ ำ� ลัง
ดูดนมแม่ก็จะมีการหลั่งออกซิโทซินในสมอง
ด้วยเช่นกัน ท�ำให้เกิดความรักและความผูกพัน
กับมารดาของตน เคยสังเกตใบหน้าของเด็ก
เวลาดูดนมแม่ไหมครับ ช่างดูมีความสุขเสีย

จริงๆ ไม่ตา่ งอะไรกับหนุม่ สาวทีอ่ ยูใ่ นห้วงแห่ง
ความรักเลย
เห็นไหมว่า ในร่างกายของเรานัน้ มีโมเลกุล
ความสุขอยูห่ ลายชนิด เมือ่ สารเหล่านีห้ ลัง่ ออก
มาก็จะท�ำให้มนุษย์คนนัน้ มีความสุขเกิดขึน้ ซึง่
อันนี้จัดเป็นความสุขขั้นพื้นฐานของปุถุชน
ทั่วๆ ไป เพราะหากพูดถึงความสุขของพระ
อริยบุคคลแล้ว ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกขัน้ ของ
ความสุขทีไ่ ด้กล่าวไว้กอ่ นหน้านี้ ดังนัน้ ก็อยูท่ ี่
ท่านผู้อ่านแล้วล่ะครับว่าจะท�ำอย่างไรให้
โมเลกุลแห่งความสุขเหล่านี้หลั่งออกมาก
เยอะๆ เพือ่ เป็นแรงผลักดันในการด�ำเนินชีวติ
ต่อไปในสังคมที่วุ่นวายนี้ แล้วพบกันใหม่
โอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ MU
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พิธบี วงสรวงพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี(๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประ
กิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปยิ ะมิตร
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาร่วมงานพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Green Office มหิดลอินเตอร์ (๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙)

คุณสมลักษณ์ ลันสุชพี รองคณบดีฝา่ ยบริหารและ
สนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมิน จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมเข้าตรวจประเมินตาม
แนวทางโครงการประกวด Green Office โดย
วิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสองระดับ ได้แก่
๑. ระดับของเอกสาร และ ๒. ระดับการตรวจ
ประเมิน เป็นทีป่ ระทับใจของคณะผูต้ รวจประเมินฯ

อบรมการสร้างรายวิชาออนไลน์

CMMU Showcase 2016

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพล
พิทกั ษ์ รองอธิการบดีฝา่ ยการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรม
เชิงฏิบัติการ การสร้างรายวิชา การจัดกิจกรรม
และการประเมินผลรายวิชาออนไลน์บนระบบ
Open edX ภายใต้โครงการ MUx และ Thai
MOOC” จัดขึ้น ณ ห้อง ๓๒๒ ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
งาน “CMMU Showcase 2016” วิทยากรโดย
รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี อาจารย์บุริม โอทกานนท์
อาจารย์กิตติชัย ราชมหา และคุณณัฐวุฒิ พึง
เจริญพงศ์ โดยในงานมีการน�ำเสนอผลงานของ
นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ วิทยาลัยการจัดการ ถนน
วิภาวดีรังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

(๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

(๔ มิถุนายน ๒๕๕๙)

MUSC Bogie 99 5K Running Challenge Bogie 99 MU Dent Walk & Run for Health
(๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
& Fun (๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด
กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC
Bogie 99 5K Running Challenge โดย
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น จ�ำนวน ๒ เส้นทาง
ได้แก่ กิจกรรมวิ่ง ๕ กิโลเมตร บริเวณรอบคณะ
วิทยาศาสตร์และสวนจิตรลดา และกิจกรรมเดิน
๒.๕ กิโลเมตร บริเวณภายในคณะวิทยาศาสตร์
เงินบริจาคมอบให้กับกลุ่มเยาวชนและชุมชน
อนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด

คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ได้จัดกิจกรรม Bogie 99 MU Dent Walk &
Run for Health & Fun ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี
วั น คล้ า ยวั น สถาปนาคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ
นิสาลักษณ์ คณบดีฯ เป็นนายสถานี มีบุคลากร
รวมถึงประชาชนเข้าร่วมเดิน-วิ่ง ๑,๒๕๙ คน

ICT พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะ ICT (จิตตปัญญา) รอบที่ ๒ ขึ้น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ ศรี มิ ต รภา
นนท์ คณบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ต้อนรับม.เกษตรฯดูงาน (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๒๔๐ คน ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

MOU บราซิล (๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ต้ อ นรั บ นาย
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุง
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๙)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ บราซิเลีย สหพันธ์สาธาณรัฐบราซิล ในโอกาสเดิน
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้าน ทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
การศึกษา และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และประชุมหารือร่วม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และสถาบั น ในสหพั น ธ์
เรื่องการพัฒนาเด็กและครอบครัวเพื่อความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ สาธารณรัฐบราซิล ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม
๕๑๖ ชั้น ๕ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดล ศาลายา

ต้อนรับสปป.ลาว (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
คณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สม-อก กิ่งสะดา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และ คณะผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และศึกษาธิการของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านนโยบาย และการศึกษา ด้านการ
ผดุงครรภ์ของประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย – UNFPA - สปป.ลาว และชม
หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ
อาคารมหิดลอดุลยเดช - พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตรุ่นแรก (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุน่ ทีห่ นึง่ ของวิทยาเขต
นครสวรรค์ กิจกรรมดังกล่าวเพือ่ เป็นขวัญ และ
ก�ำลังใจส�ำหรับนักศึกษาทีจ่ ะจบการศึกษาซึง่ เป็น
นักศึกษารุน่ แรกของวิทยาเขตนครสวรรค์พนื้ ทีต่ งั้
ใหม่ ต�ำบลเขาทอง อ�ำเภอพยุหะคีรี จ�ำนวน ๑๖ คน

อบรมทักษะการเคลื่อนไหว
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.อุบลราชธานี (๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในงานตลาด
นัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๒๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดล ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตา ระบบแอดมิชชัน่ และระบบ กสพท. ให้แก่ อาจารย์
แนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบข้อมูลคณะ/สาขาวิชา จ�ำนวนรับ
นักศึกษา วิชาที่สอบ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

(๓๐ พฤษภาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จั ด โครงการฝึ ก อบรมทั ก ษะการท� ำ ความคุ ้ น
เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว รุ่น
ที่ ๑๒ (Orientation and Mobility for the
Instructor: RS 12) ณ วิ ท ยาลั ย ราชสุ ด า
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Scoop
16 Special
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิด
“ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์”และ“ศูนย์ภาพวินจิ ฉัยศิรริ าช”
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมีอ่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงเปิ ด “ตึ ก ชั ย นาท
นเรนทรานุสรณ์” และทรงเปิด “ศูนย์ภาพ
วินจิ ฉัยศิรริ าช” อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย
มี ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
พร้อมด้วยผูบ้ ริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และคณะกรรมการเฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความ
เป็นมาและส�ำคัญของตึกชัยนาทนเรนทรานุ
สรณ์ และศูนย์ภาพวินจิ ฉัยศิรริ าช สรุปความ
ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อตึกผู้ป่วย
นอกหลังเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ว่า “ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์”
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละเป็ น อนุ ส รณ์ ใ นพระ
กรุ ณ าคุ ณ ที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัย
นาทนเรนทร ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์
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ศิริราชพยาบาล และการแพทย์ของไทย”
ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่
เดิมของตึกบัญชาการ เมื่อครั้งสมเด็จกรม
พระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการ
ราชแพทยาลั ย เสด็ จ มาทรงงานที่ ตึ ก
บั ญ ชาการนี้ ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ สมเด็ จ
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ พระองค์ เจ้ า รั ง สิ ต
ประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดา หม่อม
ราชวงศ์เนือ่ ง สนิทวงศ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิ
รา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรง
รับเป็นพระราชโอรสบุญธรรมเมื่อเจ้าจอม
มารดาถึงแก่อนิจกรรมตัง้ แต่พระชันษาเพียง
๑๒ วัน
สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงมี
บทบาทส�ำคัญในประวัติศาสตร์การแพทย์
ไทย ทรงชักชวนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช
ใ ห ้ ท ร ง ช ่ ว ย เ ห ลื อ พั ฒ น า ก า ร แ พ ท ย ์
สาธารณสุขไทย และทรงคัดเลือกพยาบาล
รั บ พระราชทานทุ น ไปศึ ก ษาต่ า งประเทศ
ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
พยาบาลทุ น พระราชทานท่ า นหนึ่ ง คื อ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ส�ำหรับ “ศูนย์ภาพวินจิ ฉัยศิรริ าช”นัน้ จุด

เริ่มต้นของการก่อสร้างมาจากพระราชด�ำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่ได้ทรงรับสั่งกับท่านผู้หญิงบุตรี
วีระไวทยะ ถึงสถานทีท่ มี่ กี ารถวายการตรวจ
พิเศษทางด้านรังสีวินิจฉัย โดยให้อยู่ใกล้กับ
ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ
เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่ง
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ จึงด�ำเนินการ
ส�ำรวจพื้นที่ เมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งหมด
แล้ว ก็ได้สถานที่ตั้งของตึกศูนย์ภาพวินิจฉัย
ศิริราชในบริเวณปัจจุบันคือ ฝั่งทิศเหนือของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารแห่งนี้ได้ใช้
เวลาในการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร ติด
ตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ส�ำคัญ
คือ เครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) และ
เครื่ อ งตรวจเอกซ์ เรย์ ค อมพิ ว เตอร์ (CT
SCAN) โดยออกแบบให้มีความต่อเนื่องกับ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณให้ใช้เงินการก่อสร้างอาคาร
จาก ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม
๒๕๕๗ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ส่งมอบ
พื้นที่คืนโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๗
ภายในอาคารขอพระราชทานพระ

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

๖๘ ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้ อ มด้ ว ย อดี ต คณบดี ฯ ได้ แ ก่ รอง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกานดา วัฒโนภาส
และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุ
พูนผล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ตลอดจนผู้
บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและ
เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธี
บวงสรวงพระราชานุ ส าวรี ย ์ สมเด็ จ พระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระราชชนก
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ และบรรยาย
ธรรมะ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๖๘ ปี ณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในช่วงเช้า คณะผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพิธี
บวงสรวงพระราชานุ ส าวรี ย ์ สมเด็ จ พระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก หลังจากนั้น ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการ
ศึกษา “กองทุนครุทายาทคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” น�ำไปสมทบทุน
ในการเรียนการสอนเพือ่ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และใน
ช่วงบ่ายร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะ “สร้าง
พลังให้กับชีวิต..ด้วยวิธีคิดแบบบวกๆ” โดย
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และทีมพระ
วิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ ซึ่งผู้เข้ า ร่ ว มฟั ง
สามารถน�ำคติธรรม มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันและในการท�ำงานให้ดขี นึ้ ต่อไป MU

ฉายาลักษณ์ภาพพระราชกรณียกิจและพระ
ราชด� ำ รั ส ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์ แ ละ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ พ ร ะ
ฉายาลักษณ์และพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก เพื่ อให้ บุ ค ลากรที่มาปฏิบัติง าน
ประชาชนและผู ้ ป ่ ว ยที่ เข้ า มารั บ บริ ก าร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์ ไ ด ้ ท ร า บ ถึ ง พ ร ะ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์ทที่ รง
พระเมตตากรุณาต่อพสกนิกรของพระองค์
อย่างหาที่สุดมิได้
อาคารศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช มีทั้งหมด

๕ ชั้น ชั้น G เป็นสถานที่ตั้งของเครื่องตรวจ
สนามแม่เหล็ก (MRI) ชัน้ ๑ ติดตัง้ เครือ่ งตรวจ
เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ชั้น ๒, ๓
เป็ น พื้ น ที่ ส� ำ นั ก งานพระราชวั ง ส� ำ หรั บ
ภารกิจพิเศษ ชัน้ ๔ ดาดฟ้า ทีม่ กี ารวางเครือ่ ง
มืองานระบบ เช่น UPS, CHILLER เป็นต้น
โดยเปิดให้บริการผูป้ ว่ ยครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับ
การตรวจด้วยเครื่อง MRI จ�ำนวน ๖,๑๕๔
ราย และเครื่อง CT Scan จ�ำนวน ๕,๘๗๗
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากภาพการตรวจผู้ป่วย MRI, CT
Scan ทั้งหมดจะอยู่ในระบบการจัดเก็บที่

เรียกว่าระบบ PACS ของโรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งจะท�ำให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้
เกี่ยวข้องสามารถดูภาพและผลการตรวจได้
ทัง้ ในระบบการดูภาพของภาควิชารังสีวทิ ยา
และในหอผู้ป่วยและทุกหน่วยตรวจทั้งโรง
พยาบาล (SiPACS) อีกทั้งยังเป็นแหล่งความ
รู้ การเรียนการสอน การฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของภาค
วิชารังสีวทิ ยา อันจะยังประโยชน์แก่ผปู้ ว่ ยให้
ได้รับปริมาณรังสีน้อยลง ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Scoop
18 Special
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ

“ชาติพนั ธุส์ งั สรรค์ ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน” ครัง้ ที่ ๑

เมือ่ เร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรษุ
พัฒน์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. เป็น
ประธานจัดการประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์
สังสรรค์ ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน” ครั้งที่
๑ ภายใต้โครงการวิจัย “การแปรภาษาและ
วั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ บ างกลุ ่ ม ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล โดยมี นั ก วิ จั ย จากทั้ ง ในและต่ า ง
ประเทศมาเข้าร่วมน�ำเสนอผลงาน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
เพือ่ ศึกษาหรือสร้างแนวทางการต่อยอดงาน
วิจัยและการรวมกลุ่มเพื่อด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มชาติพันธุ์ อันจะท�ำให้เกิดประชาคมการ
วิจัยในสาขาวิชาการของผู้รับทุนและกลุ่ม
วิจัยต่อไป
การน�ำเสนอผลงานในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
บทความเรื่ อ ง “การแปรและการเปลี่ ย น
แปลงเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทด�ำในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” โดยอาจารย์โสภิตา ถาวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, “นัยความ
หมายเชิ ง การณ์ ลั ก ษณะของกริ ย าบอก
ทิศทางในภาษาไทยด�ำ” โดย ดร.วิชญา บวร
วิวรรธน์, “การแปรของค�ำเรียกญาติและ
ระบบค� ำ เรี ย กญาติ ภ าษาตระกู ล ไทใน
ประเทศลาว” โดย ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,
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“ ก ะ ล อ ม คื อ ใ ค ร ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง นั ก
ภาษาศาสตร์ ไทยวนหรือไทลื้อ” โดย ดร.สิริ
วรรณพิ ช า ธนจิ ร าวิ วั ฒ น์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมขุ
และ ดร.ยุทธพร นาคสุข สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล,
“การวิเคราะห์บริบทและการวิเคราะห์ค�ำ
ศัพท์ ไวยากรณ์ต�ำราเสนเฮือน” โดย ผศ.
ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขับ
ไทด� ำ : การคงสภาพและการปรั บ เปลี่ ย น
วั ฒ นธรรมดนตรี เ พื่ อ การธ� ำ รงอั ต ลั ก ษณ์
ชาติพันธุ์” โดย อ.สุธี จันทร์ศรี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา, “พลวั ต
วัฒนธรรมไทด�ำ: การธ�ำรงกลุม่ ชาติพนั ธุผ์ า่ น
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง “แถน” ในพื้ น ที่
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” โดยนายไอยเรศ บุญฤทธิ์
สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล, “ผ้าซิ่นตาหมี่: ความ
สัมพันธ์ของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ ์ ไ ทด� ำ ในพื้ น ที่ ป ระเทศไทยและ
ประเทศลาว” โดย อ.พิสุทธิลักษณ์ บุญโต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, “ลาวกบฏ
ปะทะ ลาวปฏิรปู การต่อสูข้ องยุวชนชาติพนั ธุ์
ไทด�ำในวิถีไทยร่วมสมัย” โดย ดร.ชิตชยางค์
ยมาภัย และ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ สถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล และ “อิทธิวัฒนธรรมผู้ไทยต่อการใช้
ภาษาในชีวิตประจ�ำวันของกลุ่มเยาวชนไทย
บรู ใ นบริ บ ทหลั ง ยุ ค สิ้ น สุ ด อิ ท ธิ พ ลพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” โดย ดร.ณรงค์
อาจสมิติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความทั้ ง หมด ๑๐เรื่ อ ง ได้ รั บ การ
วิจารณ์ผลงานวิจัยจาก รองศาสตราจารย์
ดร.วีระ โอสถาภิรัตน์ รองศาสตราจารย์
ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วริษา
โอสถานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แ ละผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการ “ผ้าสาม
เผ่า” โดย คุณอนุรกั ษ์ ก้านจันทร์ นักวิชาการ
วัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อนึง่ คณะนักวิจยั
ยังได้จดั กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการสืบทอดภาษา
ไทด�ำ ร่วมกับสมาคมไทด�ำ ประเทศไทย โดย
แข่งขันอ่านและเขียนภาษาไทด�ำ ซึ่งจัดคู่
ขนานไปกับการประชุมวิชาการ และได้รบั ทุน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากผูบ้ ริจาคทีม่ จี ติ
ศรัทธา MU
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เภสัชมหิดลร่วมท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร

อดีตคณบดี-ผู้ก่อตั้งคณะฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธที ำ� บุญ
อุทศิ ส่วนกุศลให้ เภสัชกร อาจารย์ประดิษฐ์
หุตางกูร และบุคลากรทีล่ ว่ งลับไปแล้ว ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ ณ อาคารพิธีสงฆ์ ห้อง ๔ โรง
พยาบาลสงฆ์
เภสัชกร อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร อดีต
คณบดี ผูก้ อ่ ตัง้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นบุคคลผูเ้ ปรียบเสมือนผูช้ ที้ างสว่าง
ให้แก่เหล่าคณาจารย์และนักศึกษา ด้วย
ปณิธานอันมุ่งมั่นและแน่วแน่ ประกอบกับ
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และความมีวสิ ยั ทัศน์
อันกว้างไกลของท่าน จึงน�ำมาซึ่งการวาง
รากฐานพร้อมแนะน�ำแนวทางในจัดการศึกษา

ของคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนความเลือ่ มใส
ศรัทธาในคุณงามความดีของท่านทีม่ ตี อ่ เหล่า
คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกคน ท�ำให้
ชาวเภสัชฯ มหิดล ได้นำ� เอาแนวความคิดของ
ท่านมาสืบสานต่อและช่วยกันพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำ� รงอยู่
อย่างยัง่ ยืนมาจนถึงทุกวันนี้ MU

รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอ
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ต.เขา
ทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ดังนี้
๑) อาคารปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ งบ
ประมาณตามสัญญาก่อสร้าง ๒๖๕,๒๔๕,๐๐๐
บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านสองแสนสีห่ มืน่ ห้า
พันบาท)
๒) อาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
แผนกผูป้ ว่ ยนอกระยะเริม่ ต้น งบประมาณตาม
สัญญาก่อสร้าง ๔๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท (สีส่ บิ เก้า
ล้านเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันบาท)
๓) อาคารหอพักนักศึกษาแบบทีส่ อง งบ

ประมาณตามสัญญาก่อสร้าง ๑๖,๑๔๐,๐๐๐
(สิบหกล้านหนึง่ แสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
๔) อาคารศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์
แผนกผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง งบประมาณตาม
สัญญาก่อสร้าง ๓๘๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม
ร้อยแปดสิบล้านสามแสนบาท)
โดยอาคารทุกโครงการเริ่มลงมือก่อสร้าง
แล้ว อาคารปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เริม่
ก่อสร้างตามสัญญาจ้างวันที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๘ รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๘ เดือน
ลักษณะอาคารเป็นอาคาร ๒ ชั้นเป็นกลุ่ม
อาคาร ๘ อาคาร ทีม่ ีทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคาร อาคารศูนย์การแพทย์ เริม่ ก่อสร้างตาม
สัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม

ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๐ เดือน ลักษณะ
อาคารเป็น OPD1 เป็นอาคาร ๒ ชัน้ OPD2
และ OPD3 (ER+CSSD) เป็นอาคารยกพืน้ ชัน้
เดียว และระบบบัดน�ำ้ เสียระยะที่ ๑ เป็นระบบ
ส่ ง น�้ ำ และระบบบ่ อ พั ก น�้ ำ เสี ย ของอาคาร
บริเวณรอบๆ อาคารหอพักนักศึกษาแบบที่
สอง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน เริม่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๘ และอาคารศูนย์การแพทย์
มหิดลนครสวรรค์ แผนกผูป้ ว่ ยใน ๖๐ เตียง
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๗๒๐ วัน
ทัง้ นี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จะ
น�ำภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารมาน�ำ
เสนอเป็นระยะๆ ต่อไป MU
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เลือกผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดผิว
อย่างไรดี
ในปัจจุบนั การให้ความส�ำคัญกับการดูแล
รักษาความสะอาดผิวโดยเฉพาะผิวหน้า นับ
ว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก โดยมุง่ หวังให้มกี ารช�ำระ
ล้างความมันและสิ่งสกปรกจากภายนอก
อย่างเกลี้ยงเกลา โดยไม่ท�ำให้ผิวแห้งตึงอัน
จะท�ำให้ปรากฏริว้ รอยขึน้ ได้ นอกจากนี้ การ
ช�ำระล้างสิ่งสกปรก การท�ำความสะอาดผิว
ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผิว
ประจ�ำวัน ดังจะเห็นได้จากการโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาดผิ ว ที่ อ อกมา
มากมายหลายชนิด ในรูปแบบต่างๆ ที่มีให้
เลือกหลากหลาย สี กลิ่น และส่วนผสมอื่นๆ
ที่ผสมอยู่เพื่อบ�ำรุงผิว แล้วเราจะมีวิธีการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดผิวอย่างไร
ดี?
ก่อนอื่นเลยต้องท�ำความรู้จักผิวหนังกัน
ก่อน ผิวหนังเป็นอวัยวะทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นเกราะ
ก�ำบังตามธรรมชาติ ป้องกันอันตรายจากเชือ้
โรคและสารภายนอกไม่ ใ ห้ เข้ า สู ่ ร ่ า งกาย
เกราะก�ำบังผิวหนังประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ
2 ส่วน ได้แก่
เกราะก�ำบังภายนอก เป็นแผ่นฟิลม์ บางๆ
ที่เคลือบอยู่บนผิวหนังประกอบด้วย ไขมัน
และเหงื่อที่หลั่งออกมาจากต่อมไขมันและ
ต่อมเหงื่อ ตามปกติฟิล์มเกราะก�ำบังชั้นนี้จะ
ท�ำหน้าที่คุ้มกันผิวโดยปรับภาวะความเป็น
กรดด่างบนผิวหนังหรือค่าพีเอช ให้มีค่าเป็น
กรดอ่อนๆ คือมีคา่ พีเอชประมาณ ๕.๕ (๔.๕๖.๕) ซึ่งค่าความเป็นกรดที่ผิวหนังนี้มีความ
ส�ำคัญในการป้องกันอันตรายต่อเซลล์ผวิ และ
ยับยัง้ การเจริญ เติบโตของเชือ้ โรค ดังนัน้ หาก
ผิวหนังเสียสมดุล คือมีคา่ พีเอชสูงขึน้ (มีความ
เป็นด่างสูงขึน้ ) จะก่อให้เกิด การระคายเคือง
ผิว และเกิดโรคผิวหนังได้
ส่วนเกราะก�ำบังภายใน ประกอบด้วยไข
มันต่างๆ ที่โอบล้อมรอบเซลล์ผิวหนังคล้าย
ซีเมนต์ที่ล้อมรอบก้อนอิฐ ไขมันนี้มีหน้าที่
ส�ำคัญในการปกป้องผิวไม่ให้ผวิ มีการสูญเสีย
น�้ ำ จึ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น มอยส์ เจอร์ ไรเซอร์

ธรรมชาติ ท�ำให้ผวิ มีความชุม่ ชืน้ เกราะก�ำบัง
ชั้นนี้ประกอบด้วยไขมันประเภท เซราไมล์
คอเลสเตอรอล และกรดไขมัน เป็นต้น
ในแต่ละวันนอกจากไขมันจากต่อมไขมัน
แล้วผิวหนังต้องสัมผัสกับสารต่างๆ มากมาย
จึงต้องมีการท�ำความสะอาดผิวทุกวัน โดยใน
การท�ำความสะอาดก็เพื่อต้องการช�ำระล้าง
สิ่งสกปรก เครื่องส�ำอาง เชื้อโรค เซลล์ผิวที่
ตายแล้ว เหงื่อไคล และไขมันส่วนเกินออก
โดยไม่ท�ำลายไขมัน ในชั้นผิวที่ท�ำหน้าที่เป็น
ตัวปกป้องและให้ความชุ่มชื้นผิว
ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิว ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบก้อน สบู่เหลว โฟม ครีม หรือ เจล
มักมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญอยู่ ๓ ส่วนคือ
๑) สารช�ำระล้าง ซึง่ เป็นส่วนประกอบหลัก
ของผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ท�ำหน้าทีข่ จัด
น�ำ้ มันและสิง่ สกปรกจากผิวให้ละลายออกไป
กับน�ำ้ ในขณะเดียวกันต้องไม่ชำ� ระล้างเอาไข
มันเกราะคุ้มกันผิวออกไปด้วยและไม่ท�ำให้
ผิวแห้งตึง สารช�ำระล้างมีอยู่หลายประเภท
แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างประจุไฟฟ้า
ซึ่งสารช�ำระล้างแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ
ในการล้างความมัน ความสามารถในการเกิด
ฟอง และความอ่อนโยนต่อผิว
สารช�ำระล้างอย่างเช่น สบู่ เป็นสารช�ำระ
ล้างทีเ่ ราคุน้ เคยกันดี ทีม่ คี วามสามารถในการ
ขจัดความมันและสิ่งสกปรกได้ดีและให้ฟอง
มาก แต่มขี อ้ เสียคือมีประสิทธิภาพล้างความ
มันได้ดีมาก จนสามารถท�ำลายไขมันคุ้มกัน
ผิว ท�ำให้ผิวแห้งตึง และสบู่ยังมีฤทธิ์เป็นด่าง
(ค่าพีเอช มากกว่า ๗) จึงท�ำให้ค่าพีเอช บน
ผิวซึ่งปกติมีค่าประมาณ ๕.๕ คือมีฤทธิ์เป็น
กรดอ่อนๆ เปลี่ยนไป การที่ค่าพีเอช สูงกว่า
ภาวะปกติเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดผิว
ระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ และส่งเสริมให้
เกิดการเจริญเติบโตของเชือ้ โรคบนผิวหนังได้
จึงมักนิยมใช้สารช�ำระล้างชนิดสังเคราะห์
ใหม่ ซึง่ สามารถปรับค่าพีเอชให้มคี า่ ใกล้เคียง
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รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กับผิวหนังปกติ คุณสมบัติคือระคายเคือง
น้อยกว่าสบู่แบบเดิม ล้างออกได้สะดวกโดย
ไม่ทิ้งคราบไว้บนผิวหนัง สามารถใช้กับผิวที่
บอบบาง และผิวระคายเคืองง่ายได้
๒) สารช่วยบ�ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ท�ำความ
สะอาดผิวอาจมีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไร
เซอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มผิว เช่น กลีเซอรีน
ลาโนลิน หรือเอเอชเอ ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่ม
ความชุม่ ชืน่ ให้ผวิ แล้ว ยังช่วยการผลัดเปลีย่ น
เซลล์ผิวด้วย
๓) สารประกอบอืน่ ๆ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
บางชนิด อาจมีส่วนผสมของสารยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย เช่น ไตรโคลซาน เพื่อลดเชื้อ
แบคทีเรียบนผิว จึงลดโอกาสการติดเชื้อบน
ผิว ลดการเกิดสิว และ ลดการเกิดกลิ่นตัวได้
จึงมีคำ� แนะน�ำว่า โดยทัว่ ไปให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดที่ประกอบไปด้วยสารช�ำระ
ล้างสังเคราะห์ที่มีค่าพีเอชใกล้เคียงกับผิว
ปกติมากกว่าการใช้สบู่ โดยเฉพาะในเด็กซึ่ง
มีผิวบอบบางกว่าผู้ใหญ่ ผู้ที่มีปัญหาผิวหนัง
หรือผู้มีผิวแห้งระคายเคืองง่าย
อย่างไรก็ดีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ท�ำความ
สะอาดผิวมีหน้าที่ช�ำระล้างไขมัน และสิ่ง
สกปรกออกจากผิว ดังนั้น แม้จะเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารช�ำระล้างที่อ่อนโยนต่อผิว
แต่หากใช้บอ่ ยครัง้ เกินไปหรือใช้ปริมาณมาก
เกินความจ�ำเป็นก็อาจท�ำให้ไม่สบายผิวและ
ระคายเคืองผิวได้ แนะน�ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดผิวเพียงวันละ ๒ - ๓ ครั้ง
หากใช้ ใ นรู ป สบู ่ เ หลวต้ อ งระวั ง ไม่ เ ท
ผลิตภัณฑ์ออกมากเกินความจ�ำเป็น ขณะ
ท�ำความสะอาดหลีกเลี่ยงการขัด ถู ขยี้ผิว
มากเกินไป ควรชะล้างหรือเช็ดผลิตภัณฑ์
ออกให้เกลี้ยง อย่าให้เหลือคราบติดผิว
เมือ่ ท่านเลือกผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะกับสภาพ
ผิวของท่านและปฏิบตั ติ ามนี้ ท่านก็จะมีผวิ ที่
สะอาด สุขภาพผิวดี นุม่ ชุม่ ชืน่ ไม่แห้งตึง MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

นไพรน่ารู้
24 สมุ
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร

กุหลาบมอญ... ดอกไม้หอมมีประโยชน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเทศกาลแห่งความรัก เรามักนึกถึงดอก
กุหลาบ ใช้สื่อแทนความรักอันเป็นสากล
ปัจจุบนั มีกหุ ลาบมากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด ปลูก
กระจายอยู่ทั่วโลก วันนี้ทางส�ำนักงานข้อมูล
สมุนไพรจะพาท่านไปรู้จักกับกุหลาบมอญ
(Damask Rose) หรือ ดอกยี่สุ่น กุหลาบ
พั น ธุ ์ ดั้ ง เดิ ม ที่ ถู ก น� ำ เข้ า มาปลู ก ใน
ประเทศไทยในช่ ว งรั ช กาลที่ ๒ มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์วา่ Rosa damascena Mill. อยู่
ในวงศ์ ROSACEAE เป็นไม้พุ่มสูง ๑ – ๒
เมตร ล�ำต้นและกิง่ มีหนามแหลม ใบประกอบ
ขนนกเรียงสลับกัน ใบย่อยรูปไข่ ๕ – ๗ ใบ
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็น
ฟันเลื่อย ดอกสีขาว สีชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้ม
และสีแดง มีกลิน่ หอม ออกเป็นช่อทีป่ ลายกิง่
กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น เมื่อดอกบานเต็ม
ทีว่ ดั ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ๔.๕ – ๗ ซม.
พบได้ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ โลก ทัง้ เอเชีย (พบมาก
ในอินเดีย) ประเทศแถบตะวันออกกลาง และ
ยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอิหร่าน ตุรกี และ
บัลกาเรีย มีการผลิตน�้ำมันหอมระเหยจาก
ดอกกุหลาบมอญกันอย่างแพร่หลาย โดย
เฉพาะการใช้ประโยขน์ในการผลิตเครื่อง
ส�ำอาง
ในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จาก
น�ำ้ มันดอกกุหลาบมอญมาช้านาน โดยการน�ำ
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เข้ามาจากประเทศอิหร่านหรือซีเรีย เรียกว่า
“น�้ำดอกไม้เทศ” ได้จากการละลายน�้ำมัน
ดอกกุหลาบในน�ำ้ ต้มสุก นิยมน�ำมาใช้เป็นน�ำ้
กระสายยาในยาขนานต่างๆ สรรพคุณแผน
โบราณของดอกกุหลาบมอญคือ แก้ไข้ตวั ร้อน
แก้กระหาย แก้อ่อนเพลีย และบ�ำรุงก�ำลัง
เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของกลิ่นหรือน�้ำมันหอมระเหย
จากกุหลาบมอญ ได้แก่ ฤทธิค์ ลายกังวล โดย
ทดสอบให้หนูเจอร์บิลดมกลิ่นน�้ำมันหอม
ระเหยกุหลาบมอญเป็นเวลา ๒๔ ชม. พบว่า
หนูจะแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความคลาย
กังวล และเมื่อให้หนูดมน�้ำมันหอมระเหย
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลา ๒ สั ป ดาห์ หนู จ ะมี
พฤติกรรมคลายกังวลมากขึ้น โดยไม่ก่อให้
เกิดอาการง่วงซึม (sedation) เมื่อเปรียบ
เทียบกับยาคลายกังวล diazepam ฤทธิ์ต่อ
การนอนหลับ ทดสอบฉีดสารสกัดเอทานอล
และสารสกั ด น�้ ำ ของดอกกุ ห ลาบมอญ ที่
ขนาด ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ มก./กก. เข้าทาง
ช่องท้องของหนูเม้าส์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ได้รบั ยาคลายกังวล diazepam (๓ มก./กก.)
และกลุ่มควบคุมที่ให้น�้ำเกลือ (๑๐ มล./กก.)
หลังจากนั้น ๓๐ นาที ฉีดยานอนหลับ pentobarbital ขนาด ๓๐ มก./กก. พบว่าสาร

สกัดมีผลท�ำให้ระยะเวลาการออกฤทธิข์ องยา
นอนหลับ pentobarbital ยาวนานขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับยา diazepam น�้ำมันหอม
ระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงาน
ของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE)
และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่ง
เป็ น เอนไซม์ ที่ ท� ำ ลายสารสื่ อ ประสาทที่ มี
บทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้และจดจ�ำ
ผลการทดสอบพบสารส�ำคัญต่างๆ ในกุหลาบ
มอญ ได้แก่ citronellol, geraniol, nerol,
และ phenylethyl alcohol และพบว่า
น�้ำมันหอมระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยับยั้ง
AChE (60.86 ± 1.99%) และ BChE (51.08
± 1.70%) ที่ ๑,๐๐๐ มคก./มล. โดย
phenylethyl alcohol มีฤทธิ์ยับยั้ง AChE
ได้ดที สี่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับสารอืน่ และเมือ่
ศึกษาเพิม่ เติมพบว่า phenylethyl alcohol
จับกับ BChE ได้ดีกว่า AChE ซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ฤทธิข์ องกุหลาบมอญต่อการเรียนรูแ้ ละจดจ�ำ
ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีงานวิจยั ของน�ำ้ มันหอม
ระเหยจากกุหลาบมอญเกี่ยวกับฤทธิ์ต้าน
อาการลมชัก ฤทธิ์ขยายหลอดลม ฤทธิ์ลด
น�ำ้ ตาลในเลือด และฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง MU

Softnews
งานประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ใน
โอกาสได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป (ทีม่ า www.ratchakitcha.soc.
go.th/DATA/PDF/2559/E/142/9.PDF
ภาพ:วิกพิ เี ดีย)

ภาพจาก www.thanyaburigame.rmutt.ac.th

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟอง
สถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
รับใบรับรอง Green Meetings ในองค์กร ในฐานะที่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการประเมินการจัดประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม ตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meetings)
ในองค์กร และภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึก
อบรม ตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meetings Plus)
มอบโดย คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และ ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการแถลงข่าว “TBCSD ร่วมกัน
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของ
รัฐ...น�ำประเทศไทยสู่เป้าหมาย” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกบั ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวน ๓๘๗ คน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๕๙ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยร่วมแข่งขัน ๑๗ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเหรียญรางวัลเป็นล�ำดับที่ ๑ จาก
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๖๔ สถาบัน
โดยสามารถคว้าได้ถึง ๑๖๓ เหรียญ (๖๐ เหรียญทอง ๕๓
เหรียญเงิน และ ๕๐ เหรียญทองแดง) ส�ำหรับการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร สกอ.ในครั้งที่ ๓๖ ต่อไป มหาวิทยาลัยพะเยา
จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพะเยา
ติดตามชมได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/43256
กองพัฒนาคุณภาพ ส�ำนักงาน
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ ก�ำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ
ทัว่ ประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการช่วย เกิดเจริญ และ น.ส.ธารา สีสะอาด มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประจ� ำ
ชีวติ ขัน้ สูง Provider course of Advanced Cardiovascular ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙
Life Support รุน่ ที่ ๓: วันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ เวลา
รุน่ ที่ ๔: วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน การน�ำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ มหิดล
คนละ ๕,๐๐๐ บาท ลงทะเบียนพร้อมช�ำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการ สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัง้ แต่บดั นีท้ าง www.sirirajconference.com รุน่ ที่ ๓ ช�ำระ นานาชาติที่ฮ่องกง และได้รับการ ศาลายา ลงทะเบียนร่วมมหกรรม
ได้ถงึ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ รุน่ ที่ ๔ ช�ำระได้ถงึ วันที่ ๑๔ คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน และส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดได้ทหี่ น่วยพัฒนา นวัตกรรมเกี่ยวกับสิ่งทออัจฉริยะ ที่ http://www.qd.mahidol.
บุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล และเทคโนโลยี ส วมใส่ ไ ด้ ณ ac.th/mqf2016 สอบถามเพิ่ม
โรงพยาบาลศิรริ าช โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘ ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อเร็วๆ นี้
เติม โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๒-๕
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมระยะสัน้ “Pitfalls in Hematology” ระหว่างวันที่ ๑๔ –
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. บรรยาย ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า ชัน้ ๒ Workshop ณ ห้องตรวจสาขาโลหิตวิทยา
๗๐๐ ตึกผูป้ ว่ ยนอก (OPD) คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อัตราค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconference.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓-๘ โทรสาร ๐-๒๔๑๑-๐๕๙๓ siriraj.conference@gmail.com

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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26 Softnews
งานประชาสัมพันธ์
ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ ร่ ว มกั บ ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์/
บุคลากรทางการแพทย์/แพทย์ประจ�ำบ้าน/แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด/
นักศึกษาแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการจิตเวชเด็ก ศิรริ าช ๒๐๑๖ ระหว่างวัน
ที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าสมัคร แพทย์/
บุคลากรทางการแพทย์ ๔,๕๐๐ บาท (สมัครหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ ราคา ๕,๐๐๐ บาท) แพทย์ประจ�ำบ้าน/แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด/
นักศึกษา ๒,๕๐๐ บาท ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconference.com สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอัยยะวรรณ โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๘๓๐
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจอยากฝึกจัดการ
ความเครียดจากการท�ำงาน และน�ำไปถ่ายทอดต่อในหน่วยงานของท่าน
เข้าร่วมฝึกอบรม “Stress Management Workshop for Health Care
Providers (Training for the trainer)” ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชัน้ ๒ และ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์สมพร บุษราทิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๘
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน
๓,๕๐๐ บาท (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังหากได้รับอนุมัติจาก
ต้นสังกัด) สนใจติดต่อคุณนิภาพร โทร.๐-๒๔๑๙-๔๒๙๗ www.sirirajconference.com
งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา ในโครงการ Pearls
in Medical Education ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น
3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ บรรยายเรื่อง “Procedure-based Assessment (PBA): How to do it?” โดย ผศ.นพ.ธัญเดช
นิมมานวุฒิพงษ์ และ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บรรยายเรื่อง “การ
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในประเทศไทย: ปัจจุบัน และอนาคต” โดย ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง IPTV ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
คุณทิพาพร/คุณปิยะพร โทร.๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔ www.facebook.com/
siriraj.merd
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สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการของเสียในโรง
พยาบาล” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่าลง
ทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑ E-mail:
aihdtr@gmail.com, www.aihd.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญอบรมโครงการ Advanced skills for clinical
teachers รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๕๑๔ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจ
ติดต่อได้ที่ คุณทิพาพร/คุณปิยะพร/คุณพงษ์พันธ์ โทร.
๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗ โทรสาร ๐-๒๔๑๙๖๔๔๓ www.sirirajconference.com
ศูนย์รบั บริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคล
สุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาค
หนังสือส�ำหรับเด็ก สมุดภาพ นิทาน สือ่ การเรียนการสอน
วรรณกรรมเยาวชน แบบเรียน การ์ตนู ฯลฯ เพือ่ มอบให้แก่
โรงเรียน ห้องสมุด หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็กทีข่ าดแคลน
ทัว่ ประเทศ ท่านทีส่ นใจสามารถน�ำมามอบให้ดว้ ยตนเอง
หรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ที่ ศูนย์รบั บริจาคหนังสือฯ ห้องสมุด
สตางค์ มงคลสุข ชัน้ หนึง่ ตึกฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามโทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คุณ
เล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation
www.facebook.com/StangDonation
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง
ชัน้ ตรี ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
บริจาคเงินสด หรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลข
ที่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลิปโอนเงินที่ ๐-๒๘๔๙๖๑๙๙) หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม
นางกานดา ทองกลัด หรือ เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๓
ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙๖๑๙๐-๓ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการกิจฯ กอง
บริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล
ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ
ร่วมประชุมนานาชาติ THE 3rd ASEAN ASSOCIATION
OF SCHOOLS OF MEDICAL TECHNOLOGY (AASMT)
CONFERENCE “ASEAN MT Education in 21st century” ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมัครเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียนส�ำหรับ
สมาชิก AASMT ๑๕๐ เหรียญสหรัฐ ไม่เป็นสมาชิก ๒๐๐
เหรียญสหรัฐ สอบถามที่ aasmt2016@gmail.com

Activities Agenda 27
วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
งาน “มหิดล – วันแม่”

๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

การฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาศาสตร์ส�ำหรับ
ครูภาษาไทย” รุ่นที่ ๒ ณ สถาบันวิจัย

ณ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๒๒
ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐

๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปัญหา
เท้าเบาหวาน: การป้องกันและการดูแล”
ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
(SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๕๐๘-๙ ต่อ
๑๐๙, ๑๑๓

๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International
Research Symposium in Service Management (IRSSM7) ณ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๔๔๑-๕๐๙๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรีเวชวิทยา” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง “โรค
เนื้องอกมดลูก” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด

สหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น ๘
โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมโทร. ๐-๒๔๑๙-๔๗๗๒

๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

อบรม INMUCAL-Nutrients V.3

ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๔๐๖

๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมยาเฉพาะ
คราว ครั้งที่ ๑: Extemporaneous preparations for pediatric patients

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

การประชุม “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ พบ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๒” ณ ห้องประชุมมินิ

เธียร์เตอร์ ชั้น ๓
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองบริหารงานวิจัย โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๔๕

๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacy Review
and Update Series 2016: Pharmacotherapy of Neurological Disorders”

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

การอบรม “วัฒนธรรมกับการบูรณาการด้าน
ธุรกิจ” ณ สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๒๒

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ โรงพยาบาลศิริราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๔๑๙-๗๒๘๗

ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์
ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๔๑๙-๙๕๖๘-๙

การอบรมโครงการ “การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย
สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม” ณ ห้องประชุม

๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกู้ชีพแก่ผู้
สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ” (Toxicological and Hazmat Life Support – Asia
Pacific Edition 2016 (THLS-AP 2016)

ณ Siriraj Medical Simulation Center
for Education and Training (SiMSET)
ตึกอดุยเดชวิกรม ชั้น ๑๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลโทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๘๖

๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชุมวิชาการ The 23rd Electromagnetic
Induction Workshop (EMIW2016)

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดเิ อ็มเพรส เชียงใหม่
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่
www.emiw2016.org

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

อบรมความรู้เรื่อง “โรคกระดูกพรุน” ครั้งที่ ๒
ในโครงการ Osteoporosis Precaution Fracture (OPF) ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การ

แพทย์กาญจนาภิเษก สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๑๐๔๕

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
สร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชุมวิชาการนานาชาติ 6th Asia-Pacific
Conference on Public Health (APCPH) 1st
ASEAN Health Promotion Conference
หัวข้อ “Public Health Approaches toward
Sustainable Development”

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓

๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

กิจกรรม “การอบรมแบดมินตันขั้นพื้นฐาน”

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

การอบรม “สื่ออย่างไรให้โดนใจธุรกิจต่างชาติ”

ณ สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๒๒

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

