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พธิีเปิดโครงการทำาหมันยุงลาย
ลดไข้เลือดออก

เนื่องในโอกาสวันไข้เลือดออกอาเซียน 
ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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มหดิลสารเปิดรบัฟังข้อคดิเหน็จากผูอ่้าน รวมถงึค�าถามทีอ่ยากให้
เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑. อเีมล์: muprjournal@gmail.
com ๒. โทรศพัท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณย์ีท่ี: 
งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานทัว่ไป ส�านกังานอธกิารบด ี๙๙๙ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ต�าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ                           

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ มหิดลสาร

มหาวทิยาลยัมหดิล ต่อยอดงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์จรงิในสงัคม 
“โครงการท�าหมนัยงุลายลดไข้เลอืดออก” เนือ่งในโอกาสวนัไข้เลอืด
ออกอาเซยีน คร้ังท่ี ๖ จากการพฒันางานวจิยัของศนูย์วจิยัเพือ่ความ
เป็นเลศิ พาหะและโรคทีน่�าโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหดิล โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกรมควบคมุโรค กรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีทบวงการปรมาณรูะหว่างประเทศ (ไอเออเีอ) ประเทศ
ออสเตรยี และศนูย์วจิยัเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ (ไอดอีาร์ซ)ี 
ประเทศแคนาดา ในการพฒันาในครัง้นี้

มหิดลสาร ฉบับนี้มีบทความงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  
“การจดัท�าสือ่การสอนเพือ่พฒันาตนเองและองค์กรผ่านทางเวบ็ไซต์
ตามมาตรฐานองค์กรธรุกจิตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” “โมเลกลุ
แห่งความสขุ” และ “เลอืกผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดผวิอย่างไรด”ี 
รวมถงึบทความเพือ่สขุภาพทีน่่าสนใจอืน่ๆ ภายในฉบบั

๐๓   เรื่องจากปก
   • พิธีเปิดโครงการท�าหมันยุงลายลดไข้เลือดออก เนื่องในโอกาส
   วันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๐๔ Research Excellence
 • Tech Plan Demo Day in Thailand
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท   
   ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) คิดค้นผลิตภัณฑ์ปูนพลาส  
     เตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูป สูตรยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรคส�าเร็จ 
   พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

๐๖  Harmony in Diversity
 • มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ ๔
 • MU Libraries จัดกิจกรรม Social Engagement ทอดผ้าป่า  
   หนังสือเพื่อจัดตั้งห้องสมุดช่างสิบหมู่ (วิทยาลัยในวัง)
  • ม.มหิดล อ�านาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง    
    หญิง

๐๘ Information
 • พิพิธภณัฑ์การเรยีนรูโ้รคเขตร้อน

๑๑  Special Article 
 • การจดัท�าสือ่การสอนเพือ่พฒันาตนเองและองค์กรผ่านทางเวบ็ไซต์

   ตามมาตรฐานองค์กรธรุกิจตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 • โมเลกลุแห่งความสขุ

๑๔ MU Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

Contents
๑๖ Special Scoop

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ   
   ทรงเปิด “ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์”และ“ศูนย์ภาพวินิจฉัย  
    ศิริราช” อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช  
   พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ๖๘ ปี คณะสาธารณสขุศาสตร์
 • สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี ม.มหดิล จดัประชมุ  
    วชิาการ “ชาตพินัธุส์งัสรรค์ ภาษา-วฒันธรรมสบืสาน” ครัง้ที ่๑
 • เภสัชมหดิลร่วมท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้อาจารย์ประดษิฐ์ หตุางกรู  
   อดตีคณบด-ีผูก่้อตัง้คณะฯ
 • รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง   
   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

๒๐ กองกายฯ
 • เรื่องเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมเครือข่าย  
   มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ที่  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๓ เพื่อสุขภาพ
 • เลอืกผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดผวิอย่างไรดี 

๒๔ สมุนไพรน่ารู้
 • กหุลาบมอญ...ดอกไม้หอมมปีระโยชน์

๒๔ Softnews
๒๗ Activities Agenda

Editor’s Note 
บก. แถลง

• ทีป่รกึษา อธกิารบด ี รองอธกิารบดทีกุฝ่าย  ผูอ้�านวยการทกุกอง • บรรณาธกิาร รองอธิการบดฝ่ีายบรหิาร • ผูจ้ดัการ กณศิอนัน์  มโนพโิมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศักด์ิชัยกุล                            
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3เรื่องจากปก
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคที่น�าโดยพาหะ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่วนัที ่๑๕ มถินุายน ๒๕๕๙ นายแพทย์
สวุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิ รองปลดักระทรวง
สาธารณสุข ได้เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
ท�าหมนัยงุลายลดไข้เลือดออก เนือ่งในโอกาส
วนัไข้เลอืดออกอาเซียน คร้ังที ่๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ โรงเรยีนบ้านหนองสทติ หวัส�าโรง อ.แปลง
ยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จงัหวดั ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ใน
พื้นที่อ�าเภอแปลงยาว ผู้ร่วมวิจัยจากกรม
ควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานปรมาณเูพือ่
สนัต ิ และส�านกังานเทคโนโลยนิีวเคลยีร์แห่ง
ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัราชนครนิทร์ ฉะเชงิเทรา ผูแ้ทนจาก
ทบวงการปรมาณรูะหว่างประเทศ (ไอเออเีอ) 
ประเทศออสเตรียและศนูย์วจิยัเพือ่การพฒันา
ระหว่างประเทศ (ไอดอีาร์ซ)ี ประเทศแคนาดา 
รวมทัง้ผูแ้ทนเครือข่ายนิเวศสขุภาพจาก ๑๓ 
ประเทศในภมูภิาคเอเซยีเข้าร่วมในพธิี

โครงการน�าร่องท�าหมนัยงุลายลดไข้เลอืด
ออกนี ้ ได้รบัการสนับสนนุจากมหาวทิยาลยั
มหดิล ทบวงการปรมาณรูะหว่างประเทศ (ไอ
เออเีอ) ประเทศออสเตรยี และศูนย์วจัิยเพือ่
การพัฒนาระหว่างประเทศ (ไอดีอาร์ซี) 
ประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมใน
การลดความเสี่ยงต่อโรคที่น�าโดยพาหะโดย
เฉพาะในพื้นที่ที่มีสวนยางพาราหรืออยู่ใกล้
สวนยางพารา ซึง่เป็นแหล่งทีม่ยีงุพาหะน�าโรค
จ�านวนมาก

เมือ่ปลายปี ๒๕๕๘ ทมีวจัิยจากศูนย์วจัิย

เพื่อความเป็นเลิศ พาหะและโรคท่ีน�าโดย
พาหะ คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหดิล ได้พฒันา
ยงุลายบ้านสายพนัธุท่ี์เป็นหมนั และต้านเช้ือ
ไวรัสไข้เลือดออกได้ส�าเร็จ โดยใช้วิธีการ
ท�าหมนัยงุสองข้ันตอน ข้ันตอนแรกใช้วธิกีาร
ทางเทคโนโลยชีวีภาพ ฉดีเชือ้แบคทเีรยีร่วม
อาศัยสกลุโวบาเกยีสองสายพนัธุ ์ ซึง่สกดัจาก
ยงุลายสวนเข้าไปในยงุลายบ้าน เพือ่พฒันายงุ
ลายบ้านสายพันธุ ์ที่สามารถท�าให้ยุงใน
ธรรมชาติเป็นหมนัได้ ข้ันตอนท่ีสอง ใช้วธิกีาร
ฉายรงัสปีรมิาณอ่อนเพือ่ท�าให้ยงุลายบ้านสาย
พันธุ์ที่พัฒนาใหม่นี้เป็นหมันด้วย ก่อนจะ
ปล่อยเฉพาะยุงตัวผู้ซึ่งกินแต่น�้าหวานออกสู่
ธรรมชาติ ยงุลายบ้านตวัผูท้ีผ่่านการท�าหมนั
สองขั้นตอนเหล่านี้จะไปผสมพันธุ์กับยุงลาย
บ้านตัวเมยีในธรรมชาต ิ ท�าให้ยงุลายบ้านตวั
เมยีในธรรมชาตเิป็นหมนั และไม่สามารถแพร่
พนัธุต่์อได้ ถงึแม้จะผสมพนัธุกั์บยงุลายบ้านตวั
เมียสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วเหมือนกันก็ตาม 
นอกจากน้ี หากยงุลายบ้านตวัเมยีสายพนัธุท์ี่
พัฒนาแล้วหลุดออกไปในธรรมชาติ ก็จะไม่
สามารถน�าเชือ้ไข้เลอืดออกสูค่นได้ และมผีล
ท�าให้ยุงลายบ้านท่ีเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือด
ออกลดจ�านวนลงอย่างรวดเรว็ ซ่ึงจะมผีลให้ผู้
ป่วยไข้เลอืดออกลดลงด้วย 

วธิที�าหมนัยงุเพือ่การควบคมุยงุลายนี ้หาก
ได้ผล นอกจากจะลดโรคไข้เลอืดออกแล้ว ยงั
สามารถลดโรคอืน่ๆ ทีน่�าโดยยงุลาย ได้แก่ โรค
ไข้ปวดข้อยงุลาย หรอืโรคไข้ชิกนุคนุยา โรคไข้
ซกิา และโรคไข้เหลอืง ไปพร้อมๆ กนัด้วย

การท�าหมนัยงุลายแนวใหม่สองขัน้ตอนนีม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยมากท่ีสุด 

รวมทั้งไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนเิวศ เนือ่งจากยงุลายบ้านสายพนัธุท์ี่
พัฒนาแล้ว ซ่ึงถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจะตาย
ภายใน ๒ – ๓ สปัดาห์ และไม่แพร่พนัธุต่์อ
เนือ่งจากเป็นหมนั 

วธิกีารท�าหมนัยงุแนวใหม่ดงักล่าวนี ้ยงัไม่มี
การด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรมในประเทศใด
มาก่อน โดยเฉพาะกบัยงุลายบ้าน ม.มหดิลได้
ท�าการเพิ่มจ�านวนยุงลายบ้านสายพันธุ์ที่
พฒันาใหม่และเฉพาะยงุลายบ้านตวัผูท้ีก่นิแต่
น�้าหวาน และไม่กินเลือดเท่านั้นท่ีจะถูกคัด
เลอืกเพือ่น�าไปฉายรงัสใีนปรมิาณอ่อน เพือ่ให้
เป็นหมันก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ขณะนี้
คณะผู้วิจัยมีความพร้อมที่จะด�าเนินการวิจัย
โครงการน�าร่องเพือ่ท�าหมนัยงุลายในพืน้ทีจ่รงิ 
และได้คดัเลอืกหมูบ้่านหนองสทติ ต.หวัส�าโรง 
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่แรกใน
ประเทศไทยที่จะด�าเนินการวิจัยโครงการ
น�าร่องท�าหมนัยงุลายลดไข้เลอืดออกนี้

เนือ่งจากในวนัท่ี ๑๕ มถุินายน นีเ้ป็นวนัไข้
เลอืดออกอาเซยีน ซึง่ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม
อาเซียนได้ประกาศให้เป็นวันส�าคัญในการ
รณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และปีนี้
กระทรวงสาธารณสุขไทยได้เป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุวนัไข้เลอืดออกอาเซียน รวมท้ัง
ได้มีผู้แทนจากเครือข่ายนิเวศสุขภาพเอเซีย 
๑๓ ประเทศเข้ามาร่วมประชุมในประเทศไทย 
คณะผูว้จิยัจงึถือเอาวนันีเ้ป็นวนัประวัตศิาสตร์
ในการท�าพิธีเปิดโครงการน�าร่องเพื่อรณรงค์
ลดไข้เลือดออกโดยวิธีการท�าหมันยุงลายใน
ประเทศไทย MU

พิธีเปิดโครงการท�าหมันยุงลายลดไข้เลือดออก
เนื่องในโอกาสวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
กิจกรรม Tech Plan Demo Day in 
Thailand จดัโดย Leave a Nest Co., Ltd. 
จากประเทศญี่ปุ ่น กิจกรรมนี้เป็นการน�า
เสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ทีม่กีารน�าปัจจยั ๔ อย่างเข้ามา
ประกอบกนั ได้แก่ Novelty, Practicability, 
Society และ Passion มาช่วยแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ 

มีโครงการสมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๒๑ 
โครงการ โดยมี ๑๒ โครงการได้ผ่านการคัด
เลือกจากคณะกรรมการที่มาจากประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แก่

๑. Gold nanoparticle ส�ำหรับรักษำ
แผล (ทีม N-BMR)

๒. เอนไซม์เร่งปฏิกิริยำกำรเรืองแสงเพื่อ
เป็นตัวตรวจวัดชีวภำพ (ทีม Enzmart)

๓. Electronic nose ส�ำหรับตรวจจับสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นพิษ (ทีม Nose4En)

๔. กรรมวิธีสกัดเส้นใยสัปปะรด มำเป็น
ส่วนผสมใน polymer (ทีม Zuppar )

๕. แว่นตำช่วยคนตำบอด  
๖. หุ่นยนต์แนะน�ำอำหำร  
๗. App หำหน่วยปฐมพยำบำลฉุกเฉิน
๘. Hydrogel ดูดซับสำรพิษ 
๙. เครื่องระเหยน�้ำจำกน�้ำผึ้ง 
๑๐. สำรสกัดจำก Omega 3 จำกเมล็ด

ดำวอินคำ 
๑๑. วสัด ุGum metal เพือ่เป็นวสัดุเทยีม

ส�ำหรับกำรรักษำ
๑๒. ระบบน�ำส่งยำอัจฉริยะ เป็นต้น 
ซึ่งแต่ละทีมจะได้เสนอผลงานตัวเองให้

กรรมการฟังภายใน ๗ นาท ีในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้ารอบ
ทั้งหมด ๔ ทีม (ทีม ๑ – ๔) 

ทมีทีช่นะใจกรรมการได้รบัรางวลัชนะเลศิ
ของโครงการ Tech Planter Thailand 
ได้แก่ ทีม N-BMR กลุ่มวิจัย Nanobiotech-
nology & Nanobiomaterials Research 
สมาชิกประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษา
ของหลกัสตูรวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ 
หน่วยสหสาขา นักศึกษาจากหลักสูตรพิษ
วทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
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 พิศสุวรรณ 
อาจารย์ประจ�าจากคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ตัวแทนและผูน้�าของทมีน�าเสนอเรือ่ง “Gold 
nanoparticles for wound healing” ซึ่ง
เป็นการน�าเสนอแนวทางการน�าอนภุาคนาโน
ของทอง ร ่วมกับการฉายแสงในช ่วง
ความยาวคลื่นของแสงอินฟาเรดคลื่นสั้น มา
ใช้ในกระตุ้นการสมานบาดแผลที่ผิวหนังให้
กลับมาสู่สภาพปกติ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น
กว่าวธิทีีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั โดยจะได้เงนิรางวลั 
๒๐๐,๐๐๐ เยน และเข้าร่วมประกวดรอบ 
Semi-final ที่สิงคโปร์ ในเดือนกรกฎาคม 
เพือ่หาผูช้นะเข้าแข่งขันรอบ Final ท่ีประเทศ
ญี่ปุ่น 

นอกจากนี ้ยงัมทีีม Enzmart ทมีกลุม่วจิยั 
Enzyme Catalysis and Engineering ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สมาชิก
ประกอบด้วยอาจารย์ นกัศกึษา นกัวิจยั ศิษย์
เก่า ของหลักสูตรชีวเคมี และหน่วยวิจัย
เทคโนโลยโีปรตนีและเอนไซม์ ผูร่้วมงานวจิยั
จากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร.     
รัชนก ตินิกุล (ศิษย์เก่าชีวเคมี) ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ เป็นตวัแทนของทีม น�าเสนอเร่ือง 
เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาการเรืองแสงเพ่ือเป็นตัว
ตรวจวัดชีวภาพ โดยทีม Enzmart ได้รับ
รางวัลท่ี ๓ และ รางวัลพิเศษจากบริษัท 
Leave a Nest เข้าร่วมงาน Tech Planter 
Grand Prix ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัท 
Leave a Nest ให้เหตุผลว่าที่เลือกทีม      
Enzmart ให้รับรางวัลนี้เพราะมี Strong         
science evidence อธิบายการค้นพบและ
เป็นงานท่ีเป็นของประเทศไทยจริงๆ ซึ่งนัก
ธุรกิจกับลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่นต้องให้ความ
สนใจแน่ๆ จงึอยากให้ได้ไปร่วมงานทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่น โดย Leave a Nest จะช่วยจัดให้ทีม 
Enzmart ได้พบกับผู้สนใจต่อไป MU

Tech Plan Demo Day in Thailand
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) คิดค้น

ผลิตภณัฑ์ปนูพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรปู 
สูตรยบัยัง้การแพร่กระจายเชือ้โรคส�าเรจ็
พร้อมต่อยอดสู่เชิงพานิชย์

Research Excellence
สุวิมล นาสิงคาร

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน
ของคนไทย นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ รองลงมา
จากปัญหาสุขภาพเลยทีเดียว เพราะหาก
เหงอืกและฟันมปัีญหา ย่อมส่งผลกระทบกบั
สุขภาพด้วยเช่นกัน 

ในการรักษาทางทันตกรรม วัสดุทางทันต
กรรมบางชนิดจ�าเป็นจะต้องน�าเข้าจากต่าง
ประเทศ เนือ่งจากยงัไม่สามารถผลติใช้ได้เอง
ในประเทศ จึงท�าให้มีราคาสูง เช่น ปูนพลาส
เตอร์หล่อฟัน ซ่ึงมกัจะใช้กับการท�าฟันปลอม 
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�ากัด (มหาชน) ได้
ท�าการคิดค้นและวิจัยร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีพิธีลง
นามความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาวัสดุ
ทางทันตกรรม ระหว่าง ศาสตราจารย์คลินิก 
ทนัตแพทย์พาสน์ศริ ินสิาลกัษณ์ คณบดคีณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
การบริหารกลาง ส�านักงานกลางเทคโนโลยี
ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) จนสามารถ
ผลิตปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูป  ซึ่ง
สามารถยบัย้ังการแพร่กระจาย และมฤีทธิฆ่์า
เชื้อโรค ถึง ๓ สูตรด้วยกัน (ปูนพลาสเตอร์ที่
น�าเข้าจากต่างประเทศจะไม่มีคุณสมบัตินี้) 
โดยผ่านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิจัย
ขององค์กรท้ังสอง รวมท้ังได้รับการจดสิทธิ

บัตร และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสาธารณสุข
และสุขภาพของคนไทย สามารถน�าไปใช้ใน
งานทันตกรรมได้หลายประเภท เช่น การ
ท�าฟันปลอม การจัดฟัน และงานวิจัยทาง
ทันตกรรม ช่วยแก้ปัญหาการแพร่กระจาย
เชื้อโรคไปสู่ทันตแพทย์ และบุคลากรทาง
ทันตแพทย์ จากการสัมผัสแบบหล่อฟันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดค่าใช้จ่าย
การน�าเข้าปูนพลาสเตอร์หล่อฟันของคณะฯ 
อีกด ้วย ส� าหรับผู ้ที่ สนใจสามารถซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ได้ท่ี ร้าน M - Dent อาคาร
เฉลมิพระเกยีรต ิ๕๐ พรรษา ชัน้ ๑ คณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปทั้ง ๓ สูตร ได้แก่
๑. ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดออโทดอนติกส์ สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
๒. ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๓ สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
๓. ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๔ สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ขนาด ๕ กิโลกรัม MU

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูป
ชนิดออโทดอนติกส์

สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๓ 
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๔ 
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูป
ชนิดออโทดอนติกส์

สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๓ 
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๔ 
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูป
ชนิดออโทดอนติกส์

สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๓ 
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ปูนพลาสเตอร์หล่อฟันส�าเร็จรูปชนิดที่ ๔ 
สูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค
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เ มื่ อ วั นที่  ๒๓  มิ ถุ น ายน  ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล เข้าร่วมชมการ
แสดง “สืบสานงานศลิป์ ครัง้ท่ี ๔ ฉลอง ๓๐ 
ปี MUIC” จัดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์ ส่ง
เสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ

เป็นการฉลองครบรอบปีท่ี ๓๐ ของการ       
ก่อต้ังวทิยาลยัฯ และอนรุกัษ์สบืสานประเพณี
และวฒันธรรมไทย ผ่านการแสดงชดุ “เพลง
ของเรา เดอะมิวสิคัล”บทเพลงในความ     
ทรงจ�า โดยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยและ
นาฎศิลป ์ของวิทยาลัยฯ ก ่อนจะสนุก
ครื้นเครงกับการแสดง “บทเพลงพื้นบ้าน” 
โดยคณะจ�าอวดหน้าม่าน น้าโย่ง-น้าพวง-     
น้านงค์ น�าเพลงฉ่อยมาแสดงโดยแต่งเนือ้ร้อง

ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ ์ป ัจจุบัน             
เพือ่สบืสานความเป็นไทยไว้ท่ามกลางกระแส
ความเปลี่ยนแปลงจากการรับวัฒนธรรม    
ต่างชาติของโลกปัจจุบัน งานนี้ มีบุคลากร
วทิยาลยันานาชาต ินกัศกึษา ตลอดจนบคุคล
ภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม      
กว่า ๕๐๐ คน MU

เมือ่เรว็ๆ นี ้หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
โครงการจั ดตั้ ง วิ ทยา เขตอ� านาจ เจ ริญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เรือนจ�าจังหวัด
อ�านาจเจริญ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ 
น�าโดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา และคณาจารย์
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ ลงพืน้ทีต่รวจ
ร่างกายเบือ้งต้น ให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพ และ
ท�ากิจกรรมจิตตปัญญาแก่ผู ้ต้องขังหญิง ณ 
เรือนจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยมี นายสมบุญ 
มาศประมุท ผู ้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัด
อ�านาจเจริญ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี MU

ม.มหดิล อ�านาจเจริญ จดัโครงการส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูต้้องขงัหญงิ

Harmony in Diversity

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรม
สืบสานงานศิลป์ ครั้งที่ ๔ 
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เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ดร.รจุเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�านวยการส�านกั
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า
หนังสือ ในโครงการ “รักการอ่านส่งเสริม
การเรยีนรูสู้ช่มุชนศาลายา” ด้วยการบรจิาค
หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุ จ�านวน 
๒,๖๑๘ เล่ม แก่ ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีน
กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เพื่อจัดตั้ง

ห้องสมุดช่างสิบหมู่ (วิทยาลัยในวัง) ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดย
มีนายอังกุร สุ่นกุล นายอ�าเภอพุทธมณฑล 
เป็นประธานในพธิ ีและนายวฒุศิกัดิ ์ศรเีสนา
เมือง ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกโรง
เรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การ
ศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษก (วทิยาลยั

ในวัง) 
หอสมดุและคลงัความรูฯ้  ขอขอบพระคณุ

ห้องสมุดคณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านท่ีได้ร่วมท�าบุญ
ทอดผ้าป่าหนงัสอืในครัง้นี ้ ขออนโุมทนาบญุ
ให้ทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุข
ความเจรญิคดิท�าการสิง่ใดขอให้สมหวังตัง้ใจ
ทุกประการด้วยเทอญ MU

ม.มหิดล อ�านาจเจริญ จดัโครงการส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูต้้องขังหญงิ

Harmony in Diversity
เพชรดา ฐิติยาภรณ์ ส�านักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�านาจเจริญ

MU Libraries จดักจิกรรม Social Engagement
ทอดผ้าป่าหนงัสอืเพือ่จดัตัง้ห้องสมดุช่างสบิหมู ่(วทิยาลยัในวัง)
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ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ 
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวถึงที่มาของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรค
เขตร้อนว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๕๕ ปี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้มีส่วนในการค้นคว้าวิจัย 
พฒันา  และสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัโรคเขตร้อน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงผลงานวิจัย
ค้นคว้าทีผ่่านมาของคณะฯ ได้สร้างคณุประโยชน์
ในวงวิชาการระดับโลกและสร้างชื่อเสียงแก่
ประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยจ�านวนมากที่เป็น
ประโยชน ์ต ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเนือ่งในโอกาสครบรอบการก่อตัง้ 
๕๕ ปีของคณะฯ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ จึง
ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อนโดย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๕๒๕ ล้านบาท 
จากเงินบริจาคและเงินรายได้ของคณะฯ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการด�าเนินงานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ เป็นเวลา ๑ ปี 

(Discovery Museum of Tropical Diseases)
พพิธิภณัฑ์การเรยีนรูโ้รคเขตร้อน

ภายในพพิธิภณัฑ์แบ่งการจดัแสดงออกเป็น ๖ โซน ได้แก่

โซน A: ประวัติความเป็นมา เป็นการรวบรวมประวัติ
ความเป็นมาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณบดีทั้ง ๖ 
ท่าน ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั โดยแต่ละท่านได้กล่าวถงึการ
จดัตัง้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงผลงานทีโ่ดดเด่นตัง้แต่
ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบวีดิทัศน์

โซน B: แหล่งก�าเนิดพยาธิตัวจี๊ด เป็นการน�าเสนอผล
งานวจิยัค้นคว้าทีผ่่านมาของคณะฯ ทีส่ร้างคณุประโยชน์ใน
วงวิชาการโลก  คือ การค้นพบวงจรชีพของพยาธิตัวจี๊ดครั้ง
แรกของโลก (World’s first discovery of gnathostome 
life cycle) 

Information
สาธิดา ศรีชาติ
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โซน C: แหล่งก�าเนิดพยาธใิบไม้
ตับน�าเสนอวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับ 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งความ
รู้ทีใ่ห้ผู้ชมได้ตระหนกัถงึอนัตรายของ
พยาธิใบไม ้ตับ และโทษของการ
บริโภคอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ 

โซน D: ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 
โรคพยาธติวัจีด๊ โรคพยาธใิบไม้ตบั 
และโรคมาลาเรีย เป็นการรวบรวม
ผลงานและองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการ
ศึกษา วิจัย และค้นคว้าจากคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติและสังคมทางด้านโรคเขต
ร ้อน ซ่ึงรูปแบบการน�าเสนอจะ
หมุนเวียนไปตามกลุ ่มของ ๓ โรค 
ได้แก่

• โรคทีเ่กดิจากโปรโตซวั เช่น ไข้มาลาเรยีทีม่ยีงุก้นปล่องเป็น
พาหะ อาการแสดงของผูป่้วย โรคแทรกซ้อน การรกัษา และการ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค 

• โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ เช่น พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวจี๊ด 
และพฤติกรรมการติดโรค จนกระทั่งเกิดมะเร็งท่อน�้าดี การ
ป้องกันและการรักษา 

โซน E: แหล่งก�าเนดิโรคมาลาเรยี น�าเสนอแบบจ�าลองของ
บรรยากาศป่าไม้ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงพาหะน�าโรคไข้
มาลาเรยี ในประเทศไทย คอื ยงุก้นปล่อง และน�าเสนอวงจรชวีติ
ของยุงก้นปล่อง และแนวทางการป้องกันโรคมาลาเรีย 

โซน F: ความร่วมมอืกบันานาชาต ิน�าเสนอ
ความร่วมมอืกบัองค์กรต่างประเทศและการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร

พพิธิภณัฑ์การเรยีนรูโ้รคเขตร้อนตัง้อยูบ่รเิวณ
ชั้น ๑ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อที่
ประมาณ ๑๖๓ ตารางเมตร และจัดแสดงด้วย
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ๔ มติ ิทัง้แสง เสยีง ภาพและ
สัมผัสผลงานความรู ้ต ่างๆ ที่รวบรวมไว ้ใน

พิพิธภัณฑ์จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป สามารถป้องกันตนเองให้
ปราศจากโรคเขตร้อน เนือ่งจากผ่านกระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่ข้าถงึง่าย น่าสนใจ และทนัสมยั สร้างชือ่
เสยีงให้ประเทศเกีย่วกบัผลงานการศกึษาค้นคว้า
วิจัยของนักวิจัยไทย ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก 
ด้านโรคเขตร้อน เกิดความภาคภูมิใจของชนรุ่น
หลัง ที่ได้เห็นผลงานรุ ่นพี่ซึ่งเป็นต้นแบบจาก
ประวัติศาสตร์ที่สื่อถึงปัจจุบัน และอนาคต MU
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รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่นับวันจะ
สร้างผลกระทบที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ  องค์กร
ธรุกิจสามารถประยกุต์ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอ เ พีย ง เพื่ อด� า เนิ นธุ รกิ จ ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง เน้นการสร้างองค์กรธรุกจิ
ที่ใช้สติปัญญา ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และมีคุณธรรมในการบริหารองค์กร โดยยัง
ค�านึงถึงความรับผิดชอบในการรักษาและ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม
วิ จั ยภาวะ ผู ้ น� า  วิทยาลั ยการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.สุขสรรค์     
กันตะบุตร และคณะ ได้ท�าวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการและตัวชี้วัดมาตรฐานในการ
ประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ เพือ่ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่ม
วิจัยภาวะผู ้น�า ได ้จัดท�าคู ่มือและแบบ
ประเมินองค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม องค์กร และบุคคลทั่วไปยังไม่
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ข้างต้นได้ง่ายนัก 
ดงันัน้ โครงการ “การจดัท�าสือ่การสอนเพือ่
พัฒนาตนเอง และองค์กร ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเกิดขึ้นด้วยการ
สนับสนุนจาก มูลนิธิมั่นพัฒนา ส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการ
จัดท�าสื่อวีดิทัศน์ คู ่มือการประเมินแบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ และเวบ็ไซต์ ซึง่รวบรวมข้อมลู
ทั้งหมดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ต่างๆ ทีส่นใจจะด�าเนนิธรุกจิตามแบบองค์กร
ธุรกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้
ศึกษาว่าจะต้องท�าอย่างไร สามารถทดลอง
ฝึกประเมนิจากองค์กรตวัอย่าง และสามารถ
ประเมินองค์กรของตนเองได้ว่า มีลักษณะ
การด�าเนินการที่ใกล้เคียงกับองค์กรธุรกิจ 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขนาดไหน 
และต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง

เว็บไซต์ “มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอ
เพยีง (http://seb.cm.mahidol.ac.th)” 

เป็นแหล่งรวบรวมความรู ้จากการศกึษาและ
วิจัยธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ธุรกิจ ในรูป
แบบที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อ
ความเข้าใจ โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ 
ส่วนที่ส�าคัญ ได้แก่

๑. การเรียนรู ้แนวทางปฏิบัติธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนนี้เป็นการให้ความรู้
ว่าธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะ และ
แนวทางเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มวิจัยได้จ�าแนก
แนวทางมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น ๗ 
แนวทางตามกลุม่งานทางธรุกจิ ได้แก่ ๑. การ
จัดการวัฒนธรรมแห่งองค์กร ๒.การจัดการ
การตลาด ๓.การจัดการการเงิน ๔.การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ๕.การจัดการการ
ด�าเนินงาน ๖.การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีและ ๗.การจดัการความเสีย่ง โดย
จะมข้ีอมลูทัง้แบบวดีทิศัน์ และแบบข้อความ
ให้ผู้เข้ามาหาข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย และเข้าใจอย่างรวดเรว็ อกีท้ัง ยงัมข้ีอมลู
ทางวชิาการ เพือ่ให้สบืค้นและอ้างองิเพิม่เตมิ
ด้วย

๒. การศกึษาและทดลองประเมนิองค์กร
ตัวอย่าง ส่วนนี้จะมีวีดิทัศน์ตัวอย่างองค์กร
ที่มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับองค์กรธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรให้ผู้ที่ต้องการศึกษา หลังจากนั้น 
ผู ้สนใจสามารถทดลองประเมินองค์กร
ตัวอย่าง โดยอ้างองิจากข้อมลูพืน้ฐานทีใ่ห้มา

๓. การน�าไปปฏิบัติและประเมินองค์กร
ตนเอง หลังจากได้ทดลองประเมินองค์กร

ตวัอย่างแล้ว ผูศ้กึษาสามารถลงทะเบยีนเพือ่
ประเมินองค์กรตัวเอง โดยระบบจะเก็บ
ข้อมูลของการประเมินไว้ทุกครั้งท่ีประเมิน 
ดังนั้น ผู้ประเมินจะสามารถดูว่าองค์กรของ
ตนเองนั้นยังมีเรื่องไหนต้องปรับปรุง และมี
ทิศทางในการปรับปรุงอย่างไร

ทัง้นี ้ข้อมลูขององค์กรทีถ่กูประเมนิจะถกู
เก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง โดยสามารถดูภาพ
รวมขององค์กรธุรกิจทั้งหมด หรือจะดูแยก
ย่อยตามขนาดของธุรกิจ อีกท้ังข้อมูลจะถูก
น�าไปวเิคราะห์โดยนกัวจิยัจากกลุม่วิจยัภาวะ
ผูน้�า วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลัยมหิดล 
อย่างต่อเนื่อง และสามารถดูทิศทางธุรกิจใน
ประเทศไทยว่ากลุ่มงานทางธุรกิจกลุ่มใดท่ี
เป็นปัญหา หรือควรปรับปรุงเพื่อให้เป็น
องค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
ระบบท้ังหมดจะเริ่มทดสอบกับองค์กรธุรกิจ
จริงในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และเปิดให้ใช้
ทั่วไปในเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ส�าหรับทิศทางในอนาคตนั้น คณะผู้วิจัย
ต้องศึกษา และพัฒนามาตรฐานธุรกิจ ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมกับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด 
นอกเหนือจากนี้ ยังต้องท�างานขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาคเอกชน และ
ภาครฐั เพือ่ท�าให้นกัธรุกจิไทยหนัมาประยกุต์
ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมากขึน้ ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์สุขของสังคมไทยต่อไป MU

การจดัท�าส่ือการสอนเพือ่พฒันาตนเองและองค์กรผ่านทางเวบ็ไซต์
ตามมาตรฐานองค์กรธรุกจิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
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ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโลกปัจจุบันอันเต็มไปด้วยการแข่งขัน 
การแสวงหาความสุขทีแ่ท้จรงิดเูหมอืนจะเป็น
เรือ่งทีช่่างยากเยน็ แม้บางครัง้ความสขุอาจจะ
เกดิขึน้กบัสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่ราพบอยูเ่สมอใน
การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั แต่คนส่วนใหญ่กย็งั
คงเฝ้ารอคอยถงึความสขุอย่างท้วมท้น ซึง่ยงั
ไม่ทราบว่าจะมาถงึเมือ่ไรกนัแน่

ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ การพูดถึง
เรือ่งของความสุขอนัเป็นเรือ่งเชงินามธรรมนัน้
ดูออกจะขัดกันไปสักหน่อย เพราะหลายๆ 
ท่านมักจะมองว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องคิด
เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลรองรับอย่างหนักแน่น 
ต้องท�าแลบ็เพือ่พสิจูน์สมมติฐานซ�า้ๆ เพือ่ไม่
ให้เกิดความผิดพลาด ดังนั้นการถกเถียงใน
เรื่องที่ไม่น่าจะอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ 
อย่างเช่นเรือ่งของความสขุ จงึดเูหมอืนจะเป็น
สิ่งท่ีไม่น่าจะเข้ากัน แต่แท้จริงแล้ว นัก
วิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้ 
เพราะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่เรื่องราว
มากมายซึง่ครัง้หนึง่เคยถูกคิดหรือถกูเข้าใจว่า
เป็นเร่ืองของจติใจ วญิญาณ หรอืเป็นเรือ่งของ
สิง่ทีอ่ยูเ่หนือธรรมชาตนิัน้ ได้รบัการอธบิายใน
เชงิวทิยาศาสตร์อย่างชดัเจน ดังน้ัน ในคร้ังน้ี 
นักวิทยาศาสตร์ก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องที่ดู
เหมือนจะอยู่ไม่ไกล แต่ก็สัมผัสได้ยากเสีย
เหลอืเกนิ อย่างเช่น “เร่ืองของความสขุ” ใน
มมุมองของนกัวทิยาศาสตร์ให้ฟังกนั

อันว่า “ความสุข” นั้นถ้าจะให้ค�าจ�ากัด

ความกนัอย่างชดัๆ กค็งจะล�าบากอยู ่ถ้าอย่าง
นัน้ ขอน�าเสนอข้อมลูทีเ่หน็ประจกัษ์กนัก่อน 
นัน่กค็อืความสขุเกิดจากการท�างานของสมอง 
เพราะนกัวทิยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าสมองในบาง
ต�าแหน่งจะมกีารท�างานเพิม่ขึน้ในขณะทีค่น
เรามคีวามรูส้กึสขุสบาย โดยการท�างานของ
สมองกค็อืการท�างานของเซลล์ประสาทหรอื
เซลล์สมองนั่นเอง เซลล์เหล่านี้จะท�าหน้าที่
สร้างสารเคมต่ีางๆ ขึน้มาเพือ่ท�าให้เรามชีวีติ
อยูไ่ด้อย่างปกต ิ ส�าหรบัในส่วนของความสขุ 
โมเลกลุทีไ่ด้รบัความสนใจมากทีส่ดุเหน็จะหนี
ไม่พ้น เอนโดรฟิน เพราะท่ีเป็นรูก้นัมานานว่า 
เมือ่ใดทีส่มองหลัง่เอนโดรฟินซึง่เป็นสารเคมี
ในกลุม่ฝ่ินทีร่่างกายสร้างขึน้เอง กจ็ะท�าให้เกดิ
ความรู้สึกปิติสุขอย่างมาก อาการเจ็บปวด
ต่างๆ กพ็ลนัจะมลายหายไปในทนัท ี เพราะ
เอนโดรฟินจะออกฤทธิย์บัยัง้การน�าสญัญาณ
ความเจบ็ปวดเข้าสูส่มอง เมือ่น�าสญัญาณไม่ได้
กจ็ะไม่เกดิความรูส้กึเจบ็ปวดใดๆ ดแูล้วช่าง
เป็นโมเลกลุท่ีมหศัจรรย์จรงิๆ โดยองค์ความรู้
ในปัจจบุนัได้สรปุว่ามอีย่างน้อย ๕ วธิ ีท่ีจะช่วย
ให้สมองมีการหลั่งเอนโดรฟินออกมา ได้แก่ 
(๑) การออกก�าลงักาย โดยเฉพาะในขณะที่
ใกล้จะถงึขดีจ�ากดัของร่างกาย (๒) การยิม้และ
การหวัเราะ (๓) การกินอาหารรสเผด็ท่ีใส่พรกิ
ไทยหรือพริกข้ีหนู (และเป็นสาเหตุว่าท�าไม
บางท่านจงึตดิอาหารรสเผด็จดั) และขนมท่ีมี
ชอ็กโกแลตเป็นส่วนประกอบ (๔) การปฏบัิติ

สมาธแิละการฝึกสต ิและ (๕) การมคีวามรกั
และการมเีพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะในขณะทีถ่งึ
จดุสดุยอด อนันีเ้ป็นเพราะว่าธรรมชาตช่ิวยให้
มนษุย์ขยนัสบืพนัธุ์

ในส่วนของสารสือ่ประสาทซึง่เป็นสารเคมี
ท่ีเซลล์สมองใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ก็มี
บทบาทเกีย่วข้องกบัความสขุ โดยเฉพาะสาร
สือ่ประสาทโดปามนีทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึเป็น
อย่างมาก การหลั่งของโดปามีนในส่วนของ
สมองที่เรียกว่าระบบการให้แรงจูงใจหรือ
ระบบรวีอร์ดจะท�าให้เกิดความพงึพอใจและมี
ความสขุ การทีเ่ราจะกระตุน้การหล่ังของโดปา
มีนในสมองส่วนนี้ก็ท�าได้โดยการท�าส่ิงท่ี
ตนเองรกัและชอบ เช่น การท�างานอดเิรก การ
แสวงหาสิง่ทีต่นเองเคยท�าแล้วมคีวามสุข หรือ
แม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเกิดความภาค
ภมูใิจในสิง่ท่ีได้กระท�าลงไป ก็จะท�าให้เกดิการ
หลัง่ของโดปามนีในระบบนี ้แต่กม็บีางคนแอบ
โกง อยากจะให้โดปามีนในสมองส่วนนี้หล่ัง
ออกมาเยอะๆ เขาเหล่านัน้กเ็ลยหนัหน้าเข้าหา
ยาเสพตดิ เพราะเมือ่ร่างกายได้รบัสารเสพตดิ
เข้าไป กจ็ะไปท�าให้เกดิการหล่ังของโดปามนี
ปริมาณมหาศาลออกมาจากเซลล์สมอง 
(มากกว่าการหลั่งตามปกติมาก) ก่อให้เกิด
ความรูส้กึสขุสบายเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ี
ด ีเพราะเซลล์สมองทีถ่กูกระตุน้แบบนีบ่้อยเข้า
กจ็ะตายลง สิง่ท่ีรออยูเ่บ้ืองหน้าผูท้ีใ่ช้ยาเสพ
ตดิเหล่านี ้ คอื ภาวะสมองเสือ่มแบบใดแบบ

โมเลกลุแห่งความสขุ
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หนึง่ท่ีเกิดขึน้ก่อนวยัอนัควรน่ันเอง นอกจาก
นี้ยังมีสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ที่แม้จะยัง
ไม่มข้ีอมลูชดัเจนว่าช่วยท�าให้คนทัว่ไปมคีวาม
สขุมากขึน้ แต่ระดบัเซโรโทนนิทีล่ดลงในสมอง
จะท�าให้เกดิโรคซมึเศร้า ซึง่หลกัการรักษาโรค
ซึมเศร้าก็คือการให้ยาไปเพิ่มระดับของ            
เซโรโทนนินัน่เอง และนกัวทิยาศาสตร์ยงัพบ
อกีด้วยว่าระดบัของเซโรโทนนิทีล่ดลงในสมอง
จะสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมก้าวร้าว พฤตกิรรมต่อ
ต้านสงัคม และทีส่�าคญัคอืการเพิม่ความเสีย่ง
ที่จะฆ่าตัวตายด้วย ดังนั้น จึงอาจจะจัด              
เซโรโทนินเอาไว้ในกลุ่มโมเลกุลของความสุข
ด้วย เพราะหากมนัมปีรมิาณน้อยเกนิไปแล้ว 
ดูว่าจะท�าให้เกดิแต่เรือ่งร้ายๆ ตามมาทัง้นัน้
เลย

บางท่านอาจจะมีความคิดว่า “ความรัก
ท�าให้เกิดความสุข” แต่หลายท่านก็อาจจะ
บอกว่า “ทีใ่ดมรีกัทีน่ัน้มทีกุข์” อนัน้ีกแ็ล้วแต่
มุมมอง แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในช่วงที่คน
ตกหลมุรกัน้ัน ดเูหมอืนว่าโลกใบนีช่้างสดใส 
เต็มไปด้วยความสุข การเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายในขณะทีต่กอยูใ่นห้วงรกันัน้กเ็ป็นผล
มาจากระดับสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
สมองด้วยเช่นกัน เมื่อคนเรามีความรักและ
ความผกูพนักบัใครสกัคน จะท�าให้มกีารหลัง่
ออกซโิทซนิเพิม่ขึน้ในสมอง ซึง่เดิมสารน้ีเคย
ถูกเข้าใจว่าท�าหน้าที่เป็นฮอร์โมนเพียงอย่าง
เดยีว ช่วยในการท�าให้น�า้นมไหลและมดลกูหด

ตวัหรอืเรยีกว่ามดลกูเข้าอู ่แต่ในปัจจบุนัพบว่า
ออกซโิทซนิสามารถออกฤทธิใ์นสมองได้ด้วย 
และมีบทบาทส�าคัญในด้านพฤติกรรมทาง
สงัคม โดยเฉพาะในเรือ่งของความผกูพนั ท้ังนี้
เพราะช่วงเวลาท่ีจะมกีารหลัง่ออกซิโทซินเป็น
อย่างมากคอืช่วงทีม่ารดาให้นมบตุร การดดู
นมจากเต้านมมารดาของทารกจะท�าให้เกิด
การหลั่งของออกซิโทซินในสมองของหญิงผู้
น้ัน ก่อให้เกดิสญัชาตญาณของความเป็นแม่ที่
พร้อมจะดูแลและปกป้องลกู ส่วนบุตรท่ีก�าลงั
ดูดนมแม่ก็จะมีการหลั่งออกซิโทซินในสมอง
ด้วยเช่นกนั ท�าให้เกิดความรกัและความผกูพนั
กบัมารดาของตน เคยสงัเกตใบหน้าของเดก็
เวลาดูดนมแม่ไหมครับ ช่างดูมีความสุขเสีย

จรงิๆ ไม่ต่างอะไรกบัหนุม่สาวทีอ่ยูใ่นห้วงแห่ง
ความรกัเลย

เหน็ไหมว่า ในร่างกายของเรานัน้มโีมเลกลุ
ความสขุอยูห่ลายชนดิ เมือ่สารเหล่านีห้ล่ังออก
มาก็จะท�าให้มนษุย์คนนัน้มคีวามสขุเกดิขึน้ ซึง่
อันนี้จัดเป็นความสุขขั้นพื้นฐานของปุถุชน
ทั่วๆ ไป เพราะหากพูดถึงความสุขของพระ
อรยิบคุคลแล้ว ดเูหมอืนว่าจะเป็นอกีขัน้ของ
ความสขุท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี ้ดงันัน้ กอ็ยูท่ี่
ท่านผู้อ่านแล้วล่ะครับว่าจะท�าอย่างไรให้
โมเลกุลแห่งความสุขเหล่านี้หลั่งออกมาก
เยอะๆ เพือ่เป็นแรงผลกัดนัในการด�าเนนิชวีติ
ต่อไปในสังคมที่วุ ่นวายนี้ แล้วพบกันใหม่
โอกาสหน้านะครบั สวสัดคีรบั MU
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MUSC Bogie 99 5K Running Challenge
(๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ MUSC 
Bogie 99 5K Running Challenge โดย
ด�าเนินการจัดกิจกรรมขึ้น จ�านวน ๒ เส้นทาง 
ได้แก่ กิจกรรมวิ่ง ๕ กิโลเมตร บริเวณรอบคณะ
วิทยาศาสตร์และสวนจิตรลดา และกิจกรรมเดิน 
๒.๕ กิโลเมตร บริเวณภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
เงินบริจาคมอบให้กับกลุ่มเยาวชนและชุมชน
อนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด

ICT พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาคณะ ICT (จิตตปัญญา) รอบที่ ๒ ขึ้น 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภา
นนท์ คณบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต้อนรับม.เกษตรฯดูงาน (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

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

อบรมการสร้างรายวิชาออนไลน์
(๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพล
พทิกัษ์ รองอธกิารบดฝ่ีายการศกึษา มหาวทิยาลยั
มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรม
เชิงฏิบัติการ การสร้างรายวิชา การจัดกิจกรรม 
และการประเมินผลรายวิชาออนไลน์บนระบบ 
Open edX ภายใต้โครงการ MUx และ Thai 
MOOC” จัดขึ้น ณ ห้อง ๓๒๒ ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

CMMU Showcase 2016 
(๔ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

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

Bogie 99 MU Dent Walk & Run for Health 
& Fun (๕ มิถุนายน ๒๕๕๙)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้จัดกิจกรรม Bogie 99 MU Dent Walk & 
Run for Health & Fun ระยะทาง ๕ กิโลเมตร 
เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปี 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์พาสน์ศิริ   
นิสาลักษณ์ คณบดีฯ เป็นนายสถานี มีบุคลากร
รวมถึงประชาชนเข้าร่วมเดิน-วิ่ง ๑,๒๕๙ คน

พธิบีวงสรวงพระราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระ
ศรนีครนิทราบรมราชชนน(ี๑๓ มถินุายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ สมประ
กิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบวงสรวง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี โดยมศีาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมติร 
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาร่วมงานพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียน
พยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา

Green Office มหิดลอนิเตอร์ (๘ มถินุายน ๒๕๕๙) 

คณุสมลักษณ์ ลนัสชุพี รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ
สนับสนุนวชิาการ วทิยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลัย
มหดิล ให้การต้อนรบัคณะตรวจประเมนิ จากกรม
ส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อมเข้าตรวจประเมนิตาม
แนวทางโครงการประกวด Green Office โดย          
วทิยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมนิสองระดบั ได้แก่ 
๑. ระดับของเอกสาร และ ๒. ระดับการตรวจ
ประเมนิ เป็นทีป่ระทบัใจของคณะผู้ตรวจประเมินฯ
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ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.อุบลราชธาน ี(๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมแสดงนทิรรศการ และแนะแนวการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา ในงานตลาด
นดัหลกัสตูรอดุมศกึษา ครัง้ที ่๒๐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหดิล ข้อมลูการรบัสมคัรนกัศกึษาในระบบโควตา ระบบแอดมิชช่ัน และระบบ กสพท. ให้แก่ อาจารย์
แนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบข้อมูลคณะ/สาขาวิชา จ�านวนรับ
นักศึกษา วิชาที่สอบ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้าน
การศึกษา และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และประชุมหารือร่วม
เรื่องการพัฒนาเด็กและครอบครัวเพื่อความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

MOU บราซิล (๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนาย
พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุง
บราซเิลยี สหพนัธ์สาธาณรฐับราซลิ ในโอกาสเดนิ
ทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันในสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม 
๕๑๖ ชั้น ๕ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตรุ่นแรก (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจดัตัง้วทิยาเขตนครสวรรค์ มหาวทิยาลยั
มหิดล เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ รุน่ทีห่นึง่ ของวทิยาเขต
นครสวรรค์ กจิกรรมดังกล่าวเพือ่เป็นขวญั และ
ก�าลงัใจส�าหรบันกัศกึษาทีจ่ะจบการศกึษาซึง่เป็น
นกัศกึษารุน่แรกของวทิยาเขตนครสวรรค์พืน้ทีต่ัง้
ใหม่ ต�าบลเขาทอง อ�าเภอพยหุะครี ีจ�านวน ๑๖ คน

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

อบรมทักษะการเคลื่อนไหว
(๓๐ พฤษภาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการท�าความคุ ้น
เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว รุ่น
ที่ ๑๒ (Orientation and Mobility for the                  
Instructor: RS 12) ณ วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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เมีอ่วนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเปิด “ตึกชัยนาท       
นเรนทรานุสรณ์” และทรงเปิด “ศูนย์ภาพ
วินจิฉยัศริริาช” อาคารเฉลมิพระเกยีรติ โดย
ม ีศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหดิล ศาสตราจารย์ 
ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และคณะกรรมการเฝ้าฯ รับเสด็จ 
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ประสิทธิ์ 
วัฒนำภำ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความ
เป็นมาและส�าคัญของตึกชัยนาทนเรนทรานุ
สรณ์ และศนูย์ภาพวนิิจฉยัศริริาช สรปุความ
ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อตึกผู้ป่วย
นอกหลังเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ว่า “ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์” 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์ในพระ
กรุณาคุณที่สมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารังสิตประยรูศกัดิ ์กรมพระยาชยั
นาทนเรนทร ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล และการแพทย์ของไทย”
ตึกชยันาทนเรนทรานสุรณ์ ตัง้อยูบ่นพืน้ที่

เดิมของตึกบัญชาการ เมื่อครั้งสมเด็จกรม
พระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการ
ราชแพทยาลั ย เสด็ จมาทรงงานที่ ตึ ก
บัญชาการนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิต
ประยรูศักดิ ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระ
ราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดา หม่อม
ราชวงศ์เนือ่ง สนทิวงศ์ สมเดจ็พระศรสีวรนิทิ
รา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้าทรง
รับเป็นพระราชโอรสบุญธรรมเมื่อเจ้าจอม
มารดาถงึแก่อนจิกรรมตัง้แต่พระชนัษาเพยีง 
๑๒ วัน

สมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงมี
บทบาทส�าคัญในประวัติศาสตร์การแพทย์
ไทย ทรงชกัชวนสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดช
ให ้ ท ร ง ช ่ ว ย เ หลื อพัฒนาก า รแพทย ์
สาธารณสุขไทย และทรงคัดเลือกพยาบาล
รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่างประเทศ
ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
พยาบาลทุนพระราชทานท่านหนึ่ง คือ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 

ส�าหรบั “ศนูย์ภาพวนิจิฉยัศริริาช”นัน้ จดุ

เริ่มต้นของการก่อสร้างมาจากพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ท่ีได้ทรงรับสั่งกับท่านผู้หญิงบุตรี 
วรีะไวทยะ ถงึสถานทีท่ีม่กีารถวายการตรวจ
พิเศษทางด้านรังสีวินิจฉัย โดยให้อยู่ใกล้กับ
ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ
เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่ง
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ จึงด�าเนินการ
ส�ารวจพื้นที่ เมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งหมด
แล้ว ก็ได้สถานท่ีตั้งของตึกศูนย์ภาพวินิจฉัย
ศิริราชในบริเวณปัจจุบันคือ ฝั่งทิศเหนือของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารแห่งนี้ได้ใช้
เวลาในการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร ตดิ
ตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ส�าคัญ 
คือ เครื่องตรวจสนามแม่เหล็ก (MRI) และ
เครื่องตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT 
SCAN) โดยออกแบบให้มีความต่อเนื่องกับ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งยังได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณให้ใช้เงินการก่อสร้างอาคาร
จาก ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ส่งมอบ
พื้นท่ีคืนโรงพยาบาลเมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๕๗

ภายในอาคารขอพระราชทานพระ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิด 
“ตกึชยันาทนเรนทรานุสรณ์”และ“ศนูย์ภาพวนิจิฉยัศิรริาช” 
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉายาลักษณ์ภาพพระราชกรณียกิจและพระ
ราชด�ารัสที่ เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ
สาธ า รณสุ ข ขอ งประ เทศ  และพระ
ฉายาลักษณ์และพระราชปณธิานของสมเดจ็
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม
ราชชนก เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน 
ประชาชนและผู ้ป ่วยที่ เข ้ามารับบริการ
ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์ ไ ด ้ ท ร า บ ถึ ง พ ร ะ
มหากรุณาธิ คุณของพระบาทสม เ ด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และพระบรมวงศานวุงศ์ทีท่รง
พระเมตตากรุณาต่อพสกนิกรของพระองค์
อย่างหาที่สุดมิได้

อาคารศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช มีทั้งหมด 

๕ ชั้น ชั้น G เป็นสถานที่ตั้งของเครื่องตรวจ
สนามแม่เหลก็ (MRI) ชัน้ ๑ ตดิตัง้เครือ่งตรวจ
เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ชั้น ๒, ๓ 
เป็นพื้นที่ส�านักงานพระราชวัง ส�าหรับ
ภารกจิพเิศษ ช้ัน ๔ ดาดฟ้า ท่ีมกีารวางเครือ่ง
มืองานระบบ เช่น UPS, CHILLER เป็นต้น 
โดยเปิดให้บรกิารผูป่้วยครัง้แรกเมือ่วนัที ่๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับ
การตรวจด้วยเครื่อง MRI จ�านวน ๖,๑๕๔ 
ราย และเครื่อง CT Scan จ�านวน ๕,๘๗๗ 
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากภาพการตรวจผู้ป่วย MRI, CT 
Scan ทั้งหมดจะอยู่ในระบบการจัดเก็บท่ี

เรียกว่าระบบ PACS ของโรงพยาบาลศิริราช 
ซึ่งจะท�าให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้
เก่ียวข้องสามารถดูภาพและผลการตรวจได้
ทัง้ในระบบการดภูาพของภาควชิารงัสวีทิยา 
และในหอผู้ป่วยและทุกหน่วยตรวจทั้งโรง
พยาบาล (SiPACS) อีกทั้งยังเป็นแหล่งความ
รู ้การเรยีนการสอน การฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของภาค
วชิารงัสวีทิยา อนัจะยงัประโยชน์แก่ผูป่้วยให้
ได้รับปริมาณรังสีน้อยลง ส่งผลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น MU

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
พร ้อมด ้วย อดีตคณบดีฯ ได ้แก ่  รอง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกานดา วัฒโนภาส 
และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิยา จารุ
พนูผล คณบดวีทิยาลยันานาชาต ิตลอดจนผู้
บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและ
เครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธี
บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ      

มหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระราชชนก 
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ และบรรยาย
ธรรมะ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๖๘ ปี ณ 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล

ในช่วงเช้า คณะผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพิธี
บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ      
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก หลังจากนั้น ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการ
ศึกษา “กองทุนครุทายาทคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล” น�าไปสมทบทนุ
ในการเรยีนการสอนเพือ่เกดิประโยชน์สงูสดุ
แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และใน
ช่วงบ่ายร่วมรบัฟังการบรรยายธรรมะ “สร้าง
พลังให้กับชีวิต..ด้วยวิธีคิดแบบบวกๆ” โดย
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และทีมพระ
วิทยากรธรรมะเดลิเวอรี่ ซ่ึงผู ้เข้าร่วมฟัง
สามารถน�าคติธรรม มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวนัและในการท�างานให้ดขีึน้ต่อไป MU

๖๘ ปี คณะสาธารณสขุศาสตร์
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สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย ม.มหิดล จดัประชุมวชิาการ 
“ชาตพินัธุส์งัสรรค์ ภาษา-วฒันธรรมสบืสาน” ครัง้ที ่๑

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมือ่เรว็ๆ นี ้ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรุษุ
พัฒน์ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. เป็น
ประธานจัดการประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์
สังสรรค์ ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน” ครั้งที่ 
๑ ภายใต้โครงการวิจัย “กำรแปรภำษำและ
วัฒนธรรมของกลุ ่มชำติพันธุ ์บำงกลุ ่มใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยมีนักวิจัยจากทั้งในและต่าง
ประเทศมาเข้าร่วมน�าเสนอผลงาน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
เพือ่ศกึษาหรอืสร้างแนวทางการต่อยอดงาน
วิจัยและการรวมกลุ่มเพื่อด�าเนินการวิจัย
กลุ่มชาติพันธุ์ อันจะท�าให้เกิดประชาคมการ
วิจัยในสาขาวิชาการของผู้รับทุนและกลุ่ม
วิจัยต่อไป

การน�าเสนอผลงานในครัง้นีป้ระกอบด้วย 
บทความเรื่อง “กำรแปรและกำรเปลี่ยน 
แปลงเสียงวรรณยุกต์ภำษำไทด�ำในเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้” โดยอาจารย์โสภติา ถาวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, “นัยควำม
หมำยเชิงกำรณ์ลักษณะของกริยำบอก
ทิศทำงในภำษำไทยด�ำ” โดย ดร.วิชญา บวร
วิวรรธน์, “กำรแปรของค�ำเรียกญำติและ
ระบบค�ำ เรียกญำติภำษำตระกูลไทใน
ประเทศลำว” โดย ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร, 

“ ก ะ ล อ ม คื อ ใ ค ร ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง นั ก
ภำษำศำสตร์ ไทยวนหรือไทลื้อ” โดย ดร.สิริ
วรรณพิชา ธนจิราวิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ บพติรพมิขุ
และ ดร.ยุทธพร นาคสุข สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 
“กำรวิเครำะห์บริบทและกำรวิเครำะห์ค�ำ
ศัพท์ ไวยำกรณ์ต�ำรำเสนเฮือน” โดย ผศ. 
ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, “ขับ
ไทด�ำ: กำรคงสภำพและกำรปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมดนตรีเพื่อกำรธ�ำรงอัตลักษณ์
ชำติพันธุ์” โดย อ.สุธี จันทร์ศรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, “พลวัต
วฒันธรรมไทด�ำ: กำรธ�ำรงกลุม่ชำตพินัธุผ่์ำน
ค ติควำม เชื่ อ เรื่ อ ง  “แถน” ในพื้ นที่
ประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว” โดยนายไอยเรศ บุญฤทธิ์ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, “ผ้ำซ่ินตำหมี่: ควำม
สัมพันธ์ของมรดกทำงวัฒนธรรมร่วมกลุ่ม
ชำติพันธุ ์ไทด�ำในพื้นที่ประเทศไทยและ
ประเทศลำว” โดย อ.พิสุทธิลักษณ์ บุญโต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, “ลำวกบฏ 
ปะทะ ลำวปฏริปู กำรต่อสูข้องยวุชนชำตพินัธุ์
ไทด�ำในวิถีไทยร่วมสมัย” โดย ดร.ชิตชยางค์ 
ยมาภัย และ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ สถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล และ “อิทธิวัฒนธรรมผู้ไทยต่อกำรใช้
ภำษำในชีวิตประจ�ำวันของกลุ่มเยำวชนไทย
บรูในบริบทหลังยุคสิ้นสุดอิทธิพลพรรค
คอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย” โดย ดร.ณรงค์ 
อาจสมิติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความทั้งหมด ๑๐เรื่อง ได้รับการ
วิจารณ์ผลงานวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.วีระ โอสถาภิรัตน์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.นติ ิภวคัรพนัธุ ์คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วริษา     
โอสถานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์และผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการ “ผ้าสาม
เผ่า” โดย คณุอนรุกัษ์ ก้านจนัทร์ นกัวชิาการ
วัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล อนึง่ คณะนกัวจิยั
ยงัได้จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการสบืทอดภาษา
ไทด�า ร่วมกับสมาคมไทด�า ประเทศไทย โดย
แข่งขันอ่านและเขียนภาษาไทด�า ซึ่งจัดคู่
ขนานไปกบัการประชุมวชิาการ และได้รบัทนุ
สนบัสนนุการจดักจิกรรมจากผูบ้รจิาคทีม่จีติ
ศรัทธา MU
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เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล จดัพธิที�าบญุ
อทุศิส่วนกศุลให้ เภสชักร อาจารย์ประดิษฐ์ 
หตุางกรู และบคุลากรทีล่่วงลบัไปแล้ว ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ ณ อาคารพิธีสงฆ์ ห้อง ๔ โรง
พยาบาลสงฆ์ 

เภสชักร อาจารย์ประดษิฐ์ หตุางกรู อดีต
คณบด ีผูก่้อตัง้คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหดิล เป็นบคุคลผูเ้ปรยีบเสมอืนผูช้ีท้างสว่าง
ให้แก่เหล่าคณาจารย์และนักศึกษา ด้วย
ปณิธานอันมุ่งมั่นและแน่วแน่ ประกอบกับ
ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และความมวีสิยัทศัน์
อันกว้างไกลของท่าน จึงน�ามาซึ่งการวาง
รากฐานพร้อมแนะน�าแนวทางในจดัการศกึษา

เภสัชมหิดลร่วมท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให ้อาจารย์ประดษิฐ์ หตุางกรู 
อดีตคณบดี-ผู้ก่อตั้งคณะฯ

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ของคณะเภสชัศาสตร์ ตลอดจนความเลือ่มใส
ศรทัธาในคุณงามความดขีองท่านท่ีมต่ีอเหล่า
คณาจารย์ นกัศกึษาและบคุลากรทกุคน ท�าให้
ชาวเภสชัฯ มหิดล ได้น�าเอาแนวความคดิของ
ท่านมาสืบสานต่อและช่วยกันพัฒนาคณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ให้ด�ารงอยู่
อย่างยัง่ยนืมาจนถึงทุกวนันี ้MU

รายงานความคบืหน้าการก่อสร้างอาคารและส่ิงปลกูสร้าง 
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค์ 

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค์ ขอ
รายงานความคบืหน้าการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดล ต.เขา
ทอง อ.พยหุะครี ีจ.นครสวรรค์ ดังน้ี

๑) อาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ งบ
ประมาณตามสญัญาก่อสร้าง ๒๖๕,๒๔๕,๐๐๐ 
บาท (สองร้อยหกสบิห้าล้านสองแสนสีห่มืน่ห้า
พนับาท) 

๒) อาคารศนูย์การแพทย์มหดิลนครสวรรค์ 
แผนกผูป่้วยนอกระยะเร่ิมต้น งบประมาณตาม
สญัญาก่อสร้าง ๔๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท (สีส่บิเก้า
ล้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพนับาท)

๓) อาคารหอพกันักศกึษาแบบทีส่อง งบ

ประมาณตามสญัญาก่อสร้าง ๑๖,๑๔๐,๐๐๐ 
(สบิหกล้านหนึง่แสนสีห่มืน่บาทถ้วน)

๔) อาคารศนูย์การแพทย์มหดิลนครสวรรค์ 
แผนกผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง งบประมาณตาม
สญัญาก่อสร้าง ๓๘๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม
ร้อยแปดสบิล้านสามแสนบาท)

โดยอาคารทุกโครงการเริ่มลงมือก่อสร้าง
แล้ว อาคารปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ เริม่
ก่อสร้างตามสัญญาจ้างวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๘ รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๘ เดอืน 
ลักษณะอาคารเป็นอาคาร ๒ ช้ันเป็นกลุ่ม
อาคาร ๘ อาคาร ทีม่ีทางเดนิเชื่อมระหว่าง
อาคาร อาคารศนูย์การแพทย์ เริม่ก่อสร้างตาม
สญัญาจ้าง วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม

ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๐ เดือน ลักษณะ
อาคารเป็น OPD1 เป็นอาคาร ๒ ชัน้ OPD2 
และ OPD3 (ER+CSSD) เป็นอาคารยกพ้ืนช้ัน
เดยีว และระบบบดัน�า้เสยีระยะที ่๑ เป็นระบบ
ส่งน�้าและระบบบ่อพักน�้าเสียของอาคาร
บริเวณรอบๆ อาคารหอพักนักศึกษาแบบที่
สอง ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐๐ วนั เริม่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ และอาคารศูนย์การแพทย์
มหดิลนครสวรรค์ แผนกผูป่้วยใน ๖๐ เตยีง 
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๗๒๐ วนั

ท้ังนี ้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กร 
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค์ จะ
น�าภาพความคบืหน้าการก่อสร้างอาคารมาน�า
เสนอเป็นระยะๆ ต่อไป MU
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ในปัจจบุนั การให้ความส�าคญักบัการดูแล
รักษาความสะอาดผิวโดยเฉพาะผิวหน้า นับ
ว่าเป็นสิง่ส�าคญัมาก โดยมุง่หวงัให้มกีารช�าระ
ล้างความมันและสิ่งสกปรกจากภายนอก
อย่างเกลี้ยงเกลา โดยไม่ท�าให้ผิวแห้งตึงอัน
จะท�าให้ปรากฏริว้รอยขึน้ได้ นอกจากนี ้การ
ช�าระล้างสิ่งสกปรก การท�าความสะอาดผิว
ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผิว
ประจ�าวัน  ดังจะเห็นได้จากการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิวที่ออกมา
มากมายหลายชนิด ในรูปแบบต่างๆ ที่มีให้
เลือกหลากหลาย สี  กลิ่น และส่วนผสมอื่นๆ 
ที่ผสมอยู่เพ่ือบ�ารุงผิว แล้วเราจะมีวิธีการ
เลอืกใช้ผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดผวิอย่างไร
ดี?

ก่อนอื่นเลยต้องท�าความรู้จักผิวหนังกัน
ก่อน ผวิหนงัเป็นอวยัวะทีท่�าหน้าทีเ่ป็นเกราะ
ก�าบงัตามธรรมชาต ิป้องกนัอนัตรายจากเชือ้
โรคและสารภายนอกไม่ให้เข้าสู ่ร ่างกาย  
เกราะก�าบังผิวหนังประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 
2 ส่วน ได้แก่ 

เกรำะก�ำบงัภำยนอก  เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ 
ที่เคลือบอยู่บนผิวหนังประกอบด้วย ไขมัน
และเหงื่อที่หล่ังออกมาจากต่อมไขมันและ
ต่อมเหงื่อ ตามปกติฟิล์มเกราะก�าบังชั้นนี้จะ
ท�าหน้าที่คุ้มกันผิวโดยปรับภาวะความเป็น 
กรดด่างบนผิวหนังหรือค่าพีเอช ให้มีค่าเป็น 
กรดอ่อนๆ คอืมีค่าพีเอชประมาณ ๕.๕ (๔.๕-
๖.๕) ซึ่งค่าความเป็นกรดที่ผิวหนังนี้มีความ
ส�าคญัในการป้องกันอันตรายต่อเซลล์ผวิและ
ยบัยัง้การเจรญิ เตบิโตของเชือ้โรค ดังน้ันหาก
ผวิหนงัเสยีสมดลุ คอืมค่ีาพเีอชสงูขึน้ (มคีวาม
เป็นด่างสงูขึน้) จะก่อให้เกดิ การระคายเคอืง
ผิว และเกิดโรคผิวหนังได้

ส่วนเกรำะก�ำบังภำยใน ประกอบด้วยไข
มันต่างๆ ที่โอบล้อมรอบเซลล์ผิวหนังคล้าย
ซีเมนต์ที่ล้อมรอบก้อนอิฐ ไขมันน้ีมีหน้าที่
ส�าคัญในการปกป้องผิวไม่ให้ผวิมกีารสญูเสยี
น�้า จึงท�าหน้าที่ เป ็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์

ธรรมชาติ ท�าให้ผวิมคีวามชุม่ชืน้ เกราะก�าบงั
ชั้นน้ีประกอบด้วยไขมันประเภท เซราไมล์
คอเลสเตอรอล และกรดไขมัน เป็นต้น

ในแต่ละวันนอกจากไขมันจากต่อมไขมัน
แล้วผิวหนังต้องสัมผัสกับสารต่างๆ มากมาย 
จงึต้องมกีารท�าความสะอาดผวิทกุวนั โดยใน
การท�าความสะอาดก็เพื่อต้องการช�าระล้าง
สิ่งสกปรก เครื่องส�าอาง เชื้อโรค เซลล์ผิวที่
ตายแล้ว เหง่ือไคล และไขมันส่วนเกินออก
โดยไม่ท�าลายไขมัน ในชั้นผิวที่ท�าหน้าที่เป็น
ตัวปกป้องและให้ความชุ่มชื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิว ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบก้อน สบู่เหลว โฟม ครีม หรือ เจล 
มักมีส่วนประกอบที่ส�าคัญอยู่ ๓ ส่วนคือ

๑) สำรช�ำระล้ำง ซึง่เป็นส่วนประกอบหลกั
ของผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด ท�าหน้าทีข่จดั
น�า้มนัและสิง่สกปรกจากผวิให้ละลายออกไป
กบัน�า้ ในขณะเดยีวกนัต้องไม่ช�าระล้างเอาไข
มันเกราะคุ้มกันผิวออกไปด้วยและไม่ท�าให้
ผิวแห้งตึง สารช�าระล้างมีอยู่หลายประเภท 
แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างประจุไฟฟ้า 
ซึ่งสารช�าระล้างแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ
ในการล้างความมนั ความสามารถในการเกดิ
ฟอง และความอ่อนโยนต่อผิว 

สารช�าระล้างอย่างเช่น สบู่ เป็นสารช�าระ
ล้างทีเ่ราคุ้นเคยกนัด ีทีม่คีวามสามารถในการ
ขจัดความมันและสิ่งสกปรกได้ดีและให้ฟอง
มาก แต่มข้ีอเสยีคอืมปีระสทิธภิาพล้างความ
มันได้ดีมาก จนสามารถท�าลายไขมันคุ้มกัน
ผิว ท�าให้ผิวแห้งตึง และสบู่ยังมีฤทธิ์เป็นด่าง 
(ค่าพีเอช มากกว่า ๗) จึงท�าให้ค่าพีเอช บน
ผิวซึ่งปกติมีค่าประมาณ ๕.๕ คือมีฤทธิ์เป็น  
กรดอ่อนๆ เปลี่ยนไป การที่ค่าพีเอช สูงกว่า
ภาวะปกติเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดผิว
ระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ และส่งเสริมให้
เกดิการเจรญิเตบิโตของเชือ้โรคบนผวิหนงัได้ 
จึงมักนิยมใช้สารช�าระล้างชนิดสังเคราะห์
ใหม่ ซึง่สามารถปรบัค่าพเีอชให้มค่ีาใกล้เคยีง

กับผิวหนังปกติ คุณสมบัติคือระคายเคือง
น้อยกว่าสบู่แบบเดิม ล้างออกได้สะดวกโดย
ไม่ทิ้งคราบไว้บนผิวหนัง สามารถใช้กับผิวท่ี
บอบบาง และผิวระคายเคืองง่ายได้

๒) สำรช่วยบ�ำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดผิวอาจมีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไร
เซอร์ท่ีช่วยเพิ่มความชุ่มผิว เช่น กลีเซอรีน 
ลาโนลิน หรือเอเอชเอ ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่ม
ความชุม่ชืน่ให้ผวิแล้ว ยงัช่วยการผลัดเปล่ียน
เซลล์ผิวด้วย

๓) สำรประกอบอืน่ๆ อย่างเช่น ผลติภณัฑ์
บางชนิด อาจมีส่วนผสมของสารยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย เช่น ไตรโคลซาน เพื่อลดเชื้อ
แบคทีเรียบนผิว จึงลดโอกาสการติดเชื้อบน
ผิว ลดการเกิดสิว และ ลดการเกิดกลิ่นตัวได้

จงึมคี�าแนะน�าว่า โดยทัว่ไปให้ใช้ผลิตภณัฑ์
ท�าความสะอาดท่ีประกอบไปด้วยสารช�าระ
ล้างสังเคราะห์ที่มีค่าพีเอชใกล้เคียงกับผิว
ปกติมากกว่าการใช้สบู่ โดยเฉพาะในเด็กซึ่ง
มีผิวบอบบางกว่าผู้ใหญ่ ผู้ที่มีปัญหาผิวหนัง 
หรือผู้มีผิวแห้งระคายเคืองง่าย

อย่างไรก็ดีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดผิวมีหน้าที่ช�าระล้างไขมัน และสิ่ง
สกปรกออกจากผิว ดังนั้น แม้จะเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารช�าระล้างที่อ่อนโยนต่อผิว 
แต่หากใช้บ่อยครัง้เกนิไปหรอืใช้ปรมิาณมาก
เกินความจ�าเป็นก็อาจท�าให้ไม่สบายผิวและ
ระคายเคืองผิวได้ แนะน�าให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดผิวเพียงวันละ ๒ - ๓ คร้ัง 
หากใช ้ ในรูปสบู ่ เหลวต ้องระ วังไม ่ เท
ผลิตภัณฑ์ออกมากเกินความจ�าเป็น ขณะ
ท�าความสะอาดหลีกเลี่ยงการขัด ถู ขยี้ผิว
มากเกินไป ควรชะล้างหรือเช็ดผลิตภัณฑ์
ออกให้เกลี้ยง อย่าให้เหลือคราบติดผิว 

เมือ่ท่านเลอืกผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัสภาพ
ผวิของท่านและปฏบิตัติามนี ้ท่านกจ็ะมผีวิที่
สะอาด สขุภาพผวิด ีนุม่ชุม่ชืน่ ไม่แห้งตงึ   MU

เพื่อสุขภาพ
รศ.พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกผลิตภณัฑ์
ท�ำควำมสะอำดผิว
อย่างไรดี
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24 สมุนไพรน่ารู้
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเทศกาลแห่งความรกั เรามกันกึถงึดอก
กุหลาบ ใช้สื่อแทนความรักอันเป็นสากล 
ปัจจบัุนมกีหุลาบมากกว่า ๑,๐๐๐ ชนดิ ปลกู
กระจายอยู่ทั่วโลก วันนี้ทางส�านักงานข้อมูล
สมุนไพรจะพาท่านไปรู้จักกับกุหลาบมอญ 
(Damask Rose) หรือ ดอกยี่สุ่น กุหลาบ
พั น ธุ ์ ดั้ ง เ ดิ ม  ที่ ถู กน� า เข ้ า ม าปลู ก ใน
ประเทศไทยในช ่วงรัชกาลที่  ๒ มีชื่อ
วทิยาศาสตร์ว่า Rosa damascena Mill. อยู่
ในวงศ์ ROSACEAE เป็นไม้พุ่มสูง ๑ – ๒ 
เมตร ล�าต้นและกิง่มหีนามแหลม ใบประกอบ
ขนนกเรียงสลับกัน ใบย่อยรูปไข่ ๕ – ๗ ใบ 
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักเป็น
ฟันเลื่อย ดอกสีขาว สีชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้ม 
และสแีดง มกีลิน่หอม ออกเป็นช่อทีป่ลายกิง่ 
กลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น เมื่อดอกบานเต็ม
ทีวั่ดขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางได้ ๔.๕ – ๗ ซม. 
พบได้ในหลายพืน้ทีท่ัว่โลก ทัง้เอเชยี (พบมาก
ในอนิเดยี) ประเทศแถบตะวนัออกกลาง และ
ยโุรป โดยเฉพาะในประเทศอหิร่าน ตุรก ีและ
บัลกาเรีย มีการผลิตน�้ามันหอมระเหยจาก
ดอกกุหลาบมอญกันอย่างแพร่หลาย โดย
เฉพาะการใช้ประโยขน์ในการผลิตเครื่อง
ส�าอาง 

ในประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จาก
น�า้มนัดอกกหุลาบมอญมาช้านาน โดยการน�า

เข้ามาจากประเทศอิหร่านหรือซีเรีย เรียกว่า 
“น�้ำดอกไม้เทศ” ได้จากการละลายน�้ามัน
ดอกกหุลาบในน�า้ต้มสกุ นยิมน�ามาใช้เป็นน�า้
กระสายยาในยาขนานต่างๆ สรรพคุณแผน
โบราณของดอกกหุลาบมอญคอื แก้ไข้ตวัร้อน 
แก้กระหาย แก้อ่อนเพลีย และบ�ารุงก�าลัง 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของกลิ่นหรือน�้ามันหอมระเหย
จากกหุลาบมอญ ได้แก่ ฤทธิค์ลายกงัวล โดย
ทดสอบให้หนูเจอร์บิลดมกลิ่นน�้ามันหอม
ระเหยกุหลาบมอญเป็นเวลา ๒๔ ชม. พบว่า
หนูจะแสดงพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความคลาย
กังวล และเมื่อให้หนูดมน�้ามันหอมระเหย
ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ หนูจะมี
พฤติกรรมคลายกังวลมากขึ้น โดยไม่ก่อให้
เกิดอาการง่วงซึม (sedation) เมื่อเปรียบ
เทียบกับยาคลายกังวล diazepam ฤทธิ์ต่อ
การนอนหลับ ทดสอบฉีดสารสกัดเอทานอล 
และสารสกัดน�้าของดอกกุหลาบมอญ ที่
ขนาด ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ มก./กก. เข้าทาง
ช่องท้องของหนูเม้าส์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ได้รบัยาคลายกงัวล diazepam (๓ มก./กก.) 
และกลุ่มควบคุมที่ให้น�้าเกลือ (๑๐ มล./กก.) 
หลังจากนั้น ๓๐ นาที ฉีดยานอนหลับ pen-
tobarbital ขนาด ๓๐ มก./กก. พบว่าสาร

สกดัมผีลท�าให้ระยะเวลาการออกฤทธิข์องยา
นอนหลับ pentobarbital ยาวนานขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับยา diazepam น�้ามันหอม
ระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยับยั้งการท�างาน
ของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) 
และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่ง
เป็นเอนไซม์ท่ีท�าลายสารส่ือประสาทที่มี
บทบาทส�าคัญเก่ียวกับการเรียนรู้และจดจ�า 
ผลการทดสอบพบสารส�าคญัต่างๆ ในกหุลาบ
มอญ ได้แก่ citronellol, geraniol, nerol, 
และ phenylethyl alcohol และพบว่า
น�้ามันหอมระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยับยั้ง 
AChE (60.86 ± 1.99%) และ BChE (51.08 
± 1.70%) ที่ ๑,๐๐๐ มคก./มล. โดย 
phenylethyl alcohol มีฤทธิ์ยับยั้ง AChE 
ได้ดทีีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสารอืน่ และเมือ่
ศกึษาเพิม่เตมิพบว่า phenylethyl alcohol 
จับกับ BChE ได้ดีกว่า AChE ซึ่งสามารถใช้
เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ฤทธิข์องกหุลาบมอญต่อการเรยีนรูแ้ละจดจ�า
ต่อไป นอกจากนี ้ยงัมงีานวจิยัของน�า้มนัหอม
ระเหยจากกุหลาบมอญเก่ียวกับฤทธิ์ต้าน
อาการลมชัก ฤทธิ์ขยายหลอดลม ฤทธ์ิลด
น�า้ตาลในเลอืด และฤทธิต้์านอนมุลูอสิระ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง MU

ดอกไม้หอมมีประโยชน์กหุลำบมอญ...
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกยีรต์ิ 
เกดิเจรญิ และ น.ส.ธารา สสีะอาด 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล
การน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการ
นานาชาติที่ฮ่องกง และได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน
นวัตกรรมเกี่ยวกับส่ิงทออัจฉริยะ
และเทคโนโลยีสวมใส ่ ได ้  ณ 
ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อเร็วๆ นี้

กองพัฒนาคุณภาพ ส�านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ก�าหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ มหิดล         
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ลงทะเบยีนร่วมมหกรรม 
และส่งผลงานได้แล้วต้ังแต่บัดน้ี 
ที่ http://www.qd.mahidol.
ac.th/mqf2016 สอบถามเพิ่ม
เติม โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๒-๕

ขอแสดงความยนิดกีบัตวัแทนบคุลากรมหาวิทยาลยัมหดิล 
จ�านวน ๓๘๗ คน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ ประจ�าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เมื่อวันที่ ๔ – ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยร่วมแข่งขัน ๑๗ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเหรียญรางวัลเป็นล�าดับที่ ๑ จาก
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๖๔ สถาบัน  
โดยสามารถคว้าได้ถึง ๑๖๓ เหรียญ (๖๐ เหรียญทอง ๕๓ 
เหรียญเงิน และ ๕๐ เหรียญทองแดง) ส�าหรับการแข่งขัน
กีฬาบุคลากร สกอ.ในครั้งที่ ๓๖ ต่อไป มหาวิทยาลัยพะเยา 
จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพะเยา 
ติดตามชมได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/43256

ขอแสดงความยนิดกีบั ศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั ใน
โอกาสได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัมหดิล 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป (ทีม่า www.ratchakitcha.soc.

go.th/DATA/PDF/2559/E/142/9.PDF 

ภาพ:วกิพิเีดยี)

Softnews
งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟอง
สถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้า
รับใบรับรอง Green Meetings ในองค์กร ในฐานะที่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการประเมินการจัดประชุม/
สมัมนา/ฝึกอบรม ตามแนวทางการประชมุสเีขยีว (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�าเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของ
รัฐ...น�าประเทศไทยสู่เป้าหมาย” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม          
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภาพจาก www.thanyaburigame.rmutt.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล ขอเชญิร่วมอบรมระยะส้ัน “Pitfalls in Hematology” ระหว่างวนัที ่๑๔ – 
๑๖ กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. บรรยาย ณ ห้องประชมุศิษย์เก่า ชัน้ ๒ Workshop ณ ห้องตรวจสาขาโลหติวทิยา 
๗๐๐ ตกึผูป่้วยนอก (OPD) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล อตัราค่าลงทะเบยีนคนละ ๓,๐๐๐ บาท ลงทะเบยีน
ออนไลน์ได้ที ่www.sirirajconference.com ตดิต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ที ่หน่วยบรหิารจดัการประชุมวชิาการ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓-๘ โทรสาร ๐-๒๔๑๑-๐๕๙๓ siriraj.conference@gmail.com

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศริริาช คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิพยาบาลวิชาชพี
ทัว่ประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการช่วย
ชวีติขัน้สงู Provider course of Advanced Cardiovascular 
Life Support รุน่ที ่๓: วันที ่๑๙ - ๒๐ กนัยายน  ๒๕๕๙ 
รุน่ที ่๔: วนัที ่๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีน
คนละ ๕,๐๐๐ บาท ลงทะเบยีนพร้อมช�าระเงนิค่าลงทะเบยีนได้
ตัง้แต่บดันีท้าง www.sirirajconference.com รุน่ที ่๓ ช�าระ
ได้ถงึวนัที ่๑๒ กนัยายน  ๒๕๕๙ รุน่ที ่๔ ช�าระได้ถงึวันที ่๑๔ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอยีดได้ทีห่น่วยพฒันา
บคุลากรและฝึกอบรม งานทรพัยากรบคุคล ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศริริาช โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘
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ภาควิ ชาจิ ต เวชศาสตร ์  ร ่ วมกับภาค วิชา กุมาร เวชศาสตร ์                           
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์/
บุคลากรทางการแพทย์/แพทย์ประจ�าบ้าน/แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด/
นกัศกึษาแพทย์ ร่วมประชมุวชิาการจติเวชเดก็ ศริริาช ๒๐๑๖ ระหว่างวนั
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�าบ้าน/แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด/
นักศึกษา ๒,๕๐๐ บาท ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconfer-
ence.com สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอัยยะวรรณ โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๘๓๐ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจอยากฝึกจัดการ
ความเครียดจากการท�างาน และน�าไปถ่ายทอดต่อในหน่วยงานของท่าน 
เข้าร่วมฝึกอบรม “Stress Management Workshop for Health Care 
Providers (Training for the trainer)” ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชมุจฬุาภรณ์ ตกึสยามนิทร์ ช้ัน ๒ และ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์สมพร บุษราทิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน ๘ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน 
๓,๕๐๐ บาท (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังหากได้รับอนุมัติจาก
ต้นสังกัด) สนใจติดต่อคุณนิภาพร โทร.๐-๒๔๑๙-๔๒๙๗ www.sirira-
jconference.com

งานแพทยศาสตรศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
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 “Proce-
dure-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

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ
ร่วมประชุมนานาชาติ THE 3rd ASEAN ASSOCIATION 
OF SCHOOLS OF MEDICAL TECHNOLOGY (AASMT) 
CONFERENCE “ASEAN MT Education in 21st cen-
tury” ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมัครเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียนส�าหรับ
สมาชิก AASMT ๑๕๐ เหรียญสหรัฐ ไม่เป็นสมาชิก ๒๐๐ 
เหรียญสหรัฐ สอบถามที่ aasmt2016@gmail.com

สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ขอ
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิติัการ “การจดัการของเสยีในโรง
พยาบาล” ระหว่างวนัที ่๕ – ๙ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบนั
พฒันาสุขภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ค่าลง
ทะเบยีน ๖,๕๐๐ บาท โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑ E-mail: 
aihdtr@gmail.com, www.aihd.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
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 ๐-๒๔๑๙-
๖๔๔๓ www.sirirajconference.com

ศูนย์รบับรจิาคหนังสือและวารสารห้องสมดุสตางค์ มงคล
สุข คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดรบับรจิาค
หนังสือส�าหรบัเดก็ สมดุภาพ นิทาน ส่ือการเรยีนการสอน 
วรรณกรรมเยาวชน แบบเรยีน การ์ตูน ฯลฯ เพ่ือมอบให้แก่
โรงเรยีน ห้องสมดุ หรอืหน่วยงานส�าหรบัเดก็ทีข่าดแคลน
ทัว่ประเทศ ท่านทีส่นใจสามารถน�ามามอบให้ด้วยตนเอง
หรอืส่งทางไปรษณย์ีได้ที ่ศูนย์รบับรจิาคหนังสอืฯ ห้องสมดุ
สตางค์ มงคลสขุ ชัน้หนึง่ ตกึฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๗๒ ถนนพระรามที ่๖ เขตราชเทวี 
กรงุเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามโทร. ๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คณุ
เลก็) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation 
www.facebook.com/StangDonation

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในวนัศกุร์ที ่๑๑ พฤศจกิายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง
ชัน้ตร ีต�าบลพระปฐมเจดย์ี อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
บรจิาคเงนิสด หรอืโอนเงนิผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั 
(มหาชน) บญัชกีระแสรายวนั “มหาวทิยาลยัมหดิล” เลข
ที่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลิปโอนเงินที่ ๐-๒๘๔๙-
๖๑๙๙) หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม 
นางกานดา ทองกลัด หรือ เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง ชั้น ๓ 
ส�านักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙-
๖๑๙๐-๓ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการกิจฯ กอง
บริหารงานทั่วไป ชั้น ๔ ส�านักงานอธิการบดี ม.มหิดล 
ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕

Softnews
งานประชาสัมพันธ์
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๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
งาน “มหิดล – วันแม่”
ณ ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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
ประชมุวชิาการนานาชาต ิ7th International 
Research Symposium in Service Manage-
ment (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 prepara-
tions for pediatric patients 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 
๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

ปฏิทินข่าว..

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�าถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com  ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ 
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
การฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาศาสตร์ส�าหรับ
ครูภาษาไทย” รุ่นที่ ๒ ณ สถาบันวิจัย
ภาษาเเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๒๒

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
การประชุม “รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ พบ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๒” ณ ห้องประชุมมินิ
เธียร์เตอร์ ชั้น ๓ 
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองบริหารงานวิจัย โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๔๕ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
การอบรมโครงการ “การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วย
สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม” ณ ห้องประชุม
ตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ โรงพยาบาลศิริราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 
๐-๒๔๑๙-๗๒๘๗

๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกู้ชีพแก่ผู้
สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ” (Toxico-
logical 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 ศนูย์ประชุมนานาชาตดิเิอม็เพรส เชยีงใหม่ 
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ 
www.emiw2016.org

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
อบรมความรู้เรื่อง “โรคกระดูกพรุน” ครั้งที่ ๒ 
ในโครงการ Osteoporosis Precaution Frac-
ture (OPF) ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การ
แพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๑๐๔๕ 

๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacy Review 
and Update Series 2016: Pharmaco-
therapy 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

๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
สร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์
ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 
๐-๒๔๑๙-๙๕๖๘-๙ 

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
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