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Editor’s Note
บก. แถลง

แม่แปง เต็มสาร อายุ ๑๐๖ ปี “แม่ ๑๐๐ ปี ภาคเหนือ” หนึง่
ในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ในงาน “มหิดล-วัน
แม่” ปีที่ ๓๑ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
“แม่ ๑๐๐ ปี” คือแม่ทมี่ อี ายุยนื ยาวถึง ๕ แผ่นดิน ทีเ่ ก็บเป็นข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์เกีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ และการดูแลสุขภาพทัง้
กายและใจและความยืนยาวของชีวติ ประชากรไทย เพือ่ เป็นแบบอย่าง
ของคนรุน่ หลังต่อไป
มหิดลสาร ฉบับนีม้ บี ทความงานวิจยั ทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ “รา
มาฯ สร้างแบบประเมินให้คนไทยท�ำนายความเสีย่ งเกิด “โรคไต” ใน
๑๐ ปีขา้ งหน้าได้ดว้ ยตนเอง” “สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ลงนาม
ความร่วมมือกับ ๓ ภาคีหลักในโครงการโรงเรียนต้นแบบ “เด็กไทย...
ไม่เฉือ่ ย” บทความเพือ่ 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

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล

งาน “มหิดล-วันแม่” ประจ�ำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน
เปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๑ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์คลินกิ
นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร อธิ ก ารบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร
มหาวิ ท ยาลั ย เฝ้ า รั บ เสด็ จ ฯ ในงานมี
วัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับ
ร้องเพลงกล่อมลูกกลุ่มชาติพันธุ์ พิธีมอบ
รางวัลแก่ “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” “แม่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” “แม่จิตใส ใจสีขาว”
“แม่ ผู ้ ส ่ ง เสริ ม ความเป็ น ไทย” “แม่ ดี บุคลากรเด่น” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และ
บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า
ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๙ ด้วย
ตระหนักถึงความส�ำคัญของเพลงกล่อมลูกซึง่
เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการด�ำรง
ชีวติ ของชุมชนและมีคณ
ุ ค่า สมควรได้รบั การ
อนุรักษ์ฟื้นฟู โดยในปีนี้ เป็นการประกวดใน
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มี
นักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจาก

ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๘๓ คน ผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงกล่อม
ลูก ซึ่งตัดสินจากการขับร้องสดต่อหน้าคณะ
กรรมการในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
ภาคเหนื อ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ
มัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวนวลโบ แสงค�ำ
โรงเรียนสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัล
ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาว
อาทิตยา แสงเขื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง รางวัล
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง
นิดา มาตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จังหวัด
นนทบุรี รางวัล ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

ได้แก่ นายอภิชัย จันทร์เกษ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา ภาค
อี ส าน รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ได้แก่ นายสิทธิชัย คารมหวาน โรงเรียนผดุง
นารี จังหวัดมหาสารคาม รางวัลชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษา ได้แ ก่ นายสุ ริย า ชมภู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาค
ใต้ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ โรงเรียนควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
ได้แก่ นายกวีเชษฐ์ เปีย มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา
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รางวั ล แม่ สู ้ ชี วิ ต จั ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบแทน
พระคุ ณ ของแม่ ที่ ไ ด้ อุทิศชีวิตต่อสู้เ พื่อลูก
ตลอดมา ลู ก ของแม่ สู ้ ชี วิ ต ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ ด้วยการมีตำ� แหน่ง
หน้าทีก่ ารงานหรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจเป็น
เด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นว่าด้วยความรัก
ด้วยจิตใจ และสองมือของแม่ได้โอบอุม้ ให้ลกู
สูช้ วี ติ อยูไ่ ด้ รางวัลมี ๒ ประเภท คือ แม่สชู้ วี ติ
ประเภทแม่ ข องลู ก พิ ก าร และแม่ สู ้ ชี วิ ต
ประเภทแม่ของลูกปกติ โดยในปีนี้มีผู้เสนอ
ชื่อจ�ำนวน ๙๔ รายทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจ�ำนวน ๘ ราย ดังนี้
รางวัลแม่สู้ชีวิตประเภทแม่ของลูกปกติ
ภาคเหนือ แม่ประทีป
เลิศชัยสุวรรณ อายุ ๖๐
ปี จังหวัดนครสวรรค์
แม่ล�ำบากจ�ำต้องรู้จัก
อดออมเก็ บ หอมรอมริ บ
แม่มลี กู ๓ คน เพราะความ
จนต้องให้ลกู กินน�ำ้ ข้าวแทนน�ำ้ นม ลูกคนเล็ก
ป่วยเป็นต้อกระจก ต้องพาเข้ามารักษาใน
กรุงเทพฯ ไป-กลับแบบนี้เป็นเวลานาน แม่
ท�ำงานหนักเพื่อเอาเงินมารักษาลูกและใช้
จ่ายในครอบครัว กลางวันรับจ้างซักผ้า พับ
ถุงกระดาษ กลางคืนขายขนมหวานที่ตลาด
ความอดทนของแม่ท�ำให้สามารถฝ่าวิกฤต
ต่างๆ มาได้ ปัจจุบนั นีล้ กู ๆ ทุกคนส�ำเร็จการ
ศึกษาและมีหน้าที่การงานที่มั่นคง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนือ แม่วัฒนา นิยมค�ำ
อายุ ๖๙ ปี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
แม่ต้องรับภาระหนี้สิน
จากธุรกิจที่ล้มเหลว และ
สามี เ สี ย ชี วิ ต ต้ อ งเสี ย ดอกเบี้ ย เดื อ นละ
๓๐,๐๐๐ บาท แม่นอนร้องไห้ทุกคืน แต่สิ่ง
เดียวที่น�ำทางให้แม่มีจิตใจที่เข้มแข็ง คือลูก
ทัง้ ๓ คน แม้ตวั เองจะป่วยหนัก แต่กส็ อู้ ดทน
ดูแลตัวเองโดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล กินเจ
จนผ่านช่วงวิกฤตชีวิตมาได้ ในวันนี้แม่ภูมิใจ
ที่ลูกๆ ทุกคนประสบความส�ำเร็จและมีหน้า
ที่การงานที่ดี
ภาคกลาง แม่ณัฐนันท์ สุนประชา อายุ
๕๕ ปี จังหวัดลพบุรี
แม่รับราชการครูเงินเดือนไม่มากนัก หลัง
เลิกงานจึงหารายได้พเิ ศษโดยการไปรับผลไม้
รั บ ผ้ า มาขาย เพื่ อ น� ำ รายได้ ม าจุ น เจื อ
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ครอบครัว และเลี้ยงดูลูก
ทั้ง ๒ คน แม่น�ำเงินมา
รั ก ษาลู ก ชายที่ ป ่ ว ยเป็ น
โรคชัก และมีพฒ
ั นาการช้า
กว่าเด็กปกติ ความมานะ
ต่อสูช้ วี ติ ของแม่ ลูกชายจึง
หายเป็นปกติ แม่ภมู ใิ จทีท่ �ำให้ลกู ชายของแม่
มีวันนี้ วันที่ลูกศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญา
โท และรับใช้ชาติโดยการเป็นทหาร
ภาคใต้ แม่จ�ำเริญ มณี
เจริญ อายุ ๗๒ ปี จังหวัด
สงขลา
แม่ปลูกผักสวนครัวไป
ขายที่ตลาด และเปิดร้าน
ขายของช�ำ โดยสร้างเพิง
เล็ ก ๆ อาศั ย อยู ่ ริ ม ถนน แม่ ยั ง รั บ จ้ า งขั บ
รถรับ-ส่งภรรยาคนงาน และท�ำกับข้าวขาย
คนงาน แม่เคยโดนโจรดักปล้น จะเอารถและ
เงินสด แม่ฝึกให้ลูกทั้ง ๔ คนช่วยท�ำงาน ใน
อดีตลูกๆต้องท�ำการบ้านใต้รถเข็น จนลูก ๆ
โต สอบเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ
ได้ ๒ คน แม่เคยป่วยเป็นมะเร็งระยะแรกจน
รักษาหาย เพราะได้รบั ก�ำลังใจจากลูกๆ ด้วย
หัวใจที่เข้มแข็งของแม่ ท�ำให้ลูกทั้ง ๔ คน มี
การศึกษาที่ดี และมีครอบครัวเป็นสุขจนทุก
วันนี้
รางวัลแม่สชู้ วี ติ ประเภทแม่ของลูกพิการ
ภาคเหนือ แม่สิรินาท
ทองอร่าม อายุ ๕๐ ปี
จังหวัดก�ำแพงเพชร
แม่ จ� ำ ไม่ ไ ด้ ว ่ า รู ้ สึ ก
เ ห นื่ อ ย ม า ก ต อ น ไ ห น
เพราะทุกนาทีที่แม่ได้อยู่
ดูแลลูกสิ่งนั้นคือความสุข แม่มีลูกชายคน
เดียว ลูกแม่ป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหว
ตั้งแต่แรกเกิด ทุกๆ ๒ เดือนแม่ต้องพาลูกไป
รั ก ษาที่ ก รุ ง เทพฯ ต่ อ มาย้ า ยไปรั ก ษาที่
เชียงใหม่ แม้จะเหนือ่ ยกับการเดินทาง แต่แม่
ไม่เคยท้อ หวังเพียงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แม่ ไ ม่ อ ายที่ พ าลู ก ออกไปเที่ ย วนอกบ้ า น
ปัจจุบนั นีล้ กู ชายมีพฒ
ั นาการทีด่ ี ได้เข้าศึกษา
ในระดั บ ชั้ น ม.๖ ที่ โรงเรี ย นศึ ก ษาพิ เ ศษ
จังหวัดชัยนาท ปัจจุบนั นีแ้ ม่ยงั ท�ำงานประจ�ำ
และขายสินค้าออนไลน์ ท�ำงานจิตอาสาเพือ่
สังคม ชีวติ ทีเ่ หลือนับจากนี้ แม่จะไม่ขออะไร
ขอแค่ให้ลูกของแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ แค่นี้
แม่ก็มีความสุขแล้ว

ภาคตะวั น ออกเฉี ย ง
เหนื อ แม่ สี แ ดง ค� ำ ลุ น
อายุ ๖๘ ปี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
ลูกชายคนเดียวของแม่
มี ค วามพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวตั้งแต่ก�ำเนิด เมื่อลูกเกิดได้เพียง
๒ เดือน สามีก็เสียชีวิต แม่จึงเลี้ยงลูกเพียง
ล�ำพัง จนกระทั่งลูกเรียนถึงชั้น ป.๕ เดินไป
เรียนไม่ไหวขาบวมอย่างรุนแรง แม่จึงตัดสิน
ใจให้ลกู เลิกเรียน ลูกชายเป็นคนชอบฟังวิทยุ
จึงรูว้ า่ มีโรงเรียนคนพิการเปิดให้เรียนฟรี จาก
นั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกชายผันตัวเองเป็น
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฝีมือดี และเก็บเงิน
สร้างเนื้อสร้างตัวจนปลูกบ้านให้แม่ ด้วย
ความรั ก ที่ แ ม่ มี ใ ห้ ลู ก สม�่ ำ เสมอ ท� ำ ให้ ลู ก
สัมผัสได้ว่าลูกพิการเพียงแค่ทางกายเท่านั้น
ภาคกลาง แม่สุมิตรา
เหลื อ งพุ ่ ม พิ พั ฒ น์ อายุ
๖๙ ปี จังหวัดนครปฐม
แม่มีลูกทั้งหมด ๕ คน
เป็นลูกพิการ ๑ คน ใน
อดีต แม่ตอ่ สูด้ นิ้ รนหาเลีย้ ง
ลูกด้วยอาชีพต่างๆ เช่น ขายอาหาร เร่ขาย
ผลไม้ด้วยรถจักรยานยนต์ รับจ้างขับรถสิบ
ล้อบรรทุกหินทราย เพือ่ เก็บเงินมาลงทุนขาย
ผักที่ตลาดนครปฐม ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
ลูกชายทีม่ คี วามพิการทางสติปญ
ั ญา ช่วยหา
รายได้ดว้ ยการเก็บของเก่าขาย และลูกสาวที่
ป่วยเป็นโรคเรือ้ รัง อาทิ โรคธาลัสซีเมีย โรค
หัวใจ และโรคไต ท�ำให้รา่ งการอ่อนแอ อารมณ์
หงุดหงิด ไม่สุงสิงกับใครยกเว้นแม่คนเดียว
ลูกชายและลูกสาวช่วยเหลือแม่ด้วยการเก็บ
ผักข้างทางไปขาย แม่เคยประสบอุบตั เิ หตุรถ
จักรยานยนต์ล้มคว�่ำจากสาเหตุเส้นเลือดใน
สมองตีบเฉียบพลัน ท�ำให้เดินและพูดไม่ได้ แต่
ด้วยพลังความรักและความเป็นห่วงลูก ท�ำให้
แม่ตอ้ งพยายามฟืน้ ฟูรา่ งกายด้วยตนเอง จน
สามารถลุกขึ้นเดินได้ภายใน ๑ ปี แต่ยังมี
อาการลิน้ แข็งพูดไม่ชดั แม่สอนลูกๆ ให้พงึ่ พา
ตัวเอง ปัจจุบนั แม่ชว่ ยเหลือสังคมโดยเป็นจิต
อาสาเยีย่ มผูพ้ กิ าร ให้กำ� ลังใจ อาบน�ำ้ ตัดผม
และรวมกลุม่ แม่บา้ นท�ำอาหาร ขนม ยาหม่อง
ของช�ำร่วยอืน่ ๆ เพือ่ สร้างรายได้
ภาคใต้ แม่อารี สุริยะรังษี อายุ ๖๗ ปี
จังหวัดตรัง
แม่มีอาชีพเป็นคนกวาดขยะ มีลูกสาว ๓

เรื่องจากปก

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คน เมื่ อ ลู ก สาวคนที่ ๒
อายุประมาณ ๑๐ ปี ได้ไป
เ ป ็ น เ พื่ อ น น ้ า ส า ว ซึ่ ง
ไ ป ท� ำ ธุ ร ะ ที่ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ระหว่าง
ทางน้าสาวถูกฆ่าปาดคอ
เสียชีวิต ส่วนลูกสาวถูกตัดนิ้วมือทั้งสองข้าง
ขณะยกมือไหว้ร้องขอชีวิต และถูกผลักลง
เหวลึก หลังกระแทกก้อนหิน กิ่งไม้เสียบทั่ว
ร่างกาย หวังฆ่าปิดปาก เธอถูกน�ำส่งโรง
พยาบาลต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน และ
กลายเป็นคนพิการ นิ้วขาด ๘ นิ้ว ร่างกาย
ท่อนล่างเป็นอัมพาต ขาลีบ เดินไม่ได้ ต้องนัง่
รถเข็นตลอดชีวิต แม่ยังต้องท�ำงานและดูแล
ลูกสาวอีก ๒ คน จนปัจจุบันจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว ตลอดระยะเวลา ๓๔
ปี ทุกวันแม่ต้องอุ้มลูกอาบน�้ำ ท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน ทัง้ ป้อนอาหารและสอนการปฏิบตั ิ
ตัวเพือ่ ต่อสูค้ วามพิการ และช่วยเหลือตนเอง
ให้ได้ แม่พยายามคิดดัดแปลงอุปกรณ์เพือ่ ให้
ลูกพิการได้ใช้สะดวก เช่น รถเข็นจัดเบาะที่
นั่ ง ที่ ว างเท้ า ให้ ลู ก ไม่ เ กิ ด แผลกดทั บ ท� ำ
อ่ า งอาบน�้ ำ ส� ำ หรั บ ลู ก ให้ อ าบน�้ ำ เองได้
ปัจจุบันลูกสาวพิการมีอายุ ๔๔ ปีแล้ว มีสติ
ปัญญาและจิตใจพร้อมที่จะช่วยครอบครัว
และสังคม โดยใช้จุดแข็งของตนที่หน้าตา
สวยงาม ติดต่อขายเครือ่ งส�ำอางในชุมชนใกล้
บ้าน จนมีรายได้ส่งหลานเรียนหนังสือ และ
จะส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในอีก ๒
ปีขา้ งหน้า แม่ตอ่ สูช้ วี ติ เลีย้ งลูกโดยไม่ยอมแพ้
ต่อโชคชะตา สมกับเป็น “แม่สู้ชีวิต” เป็น
ตัวอย่างและก�ำลังใจแก่แม่อีกหลายคน
รางวัลแม่ ๑๐๐ ปี จัดขึ้นเพื่อประกาศ
เกียรติคณ
ุ แก่แม่ทมี่ อี ายุยนื ยาวถึง ๕ แผ่นดิน
แ ล ะ เ พื่ อ เ ป ็ น ข ้ อ มู ล วิ ช า ก า ร ท า ง
ประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิต
ของประชากรไทย รวมทัง้ เป็นข้อมูลให้ศกึ ษา
เกีย่ วกับการด�ำเนินชีวติ และการดูแลสุขภาพ
ทั้งกายและใจของแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป
เหล่านี้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง
ต่อไป โดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อจ�ำนวน ๑๑๓
รายจากทั่วประเทศ มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
รางวัล จ�ำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
- แม่ ๑๐๐ ปี ภาค
เหนือ ได้แก่ แม่แปง เต็ม
สาร อายุ ๑๐๖ ปี จังหวัด
ล�ำปาง อาศัยอยู่กับบุตร
สาวที่ อ� ำ เภอห้ า งฉั ต ร

จังหวัดล�ำปาง มีบตุ รธิดารวม ๖ คน ปัจจุบนั
บุตรคนโตเสียชีวิตแล้ว บุตรคนสุดท้องอายุ
๘๓ ปี อาชีพเดิมท�ำนา แม่มีสุขภาพแข็งแรง
รับประทานอาหารเองได้ เดินได้ แม่เป็นคน
ที่มีจิตใจเมตตา อาหารที่กินเป็นประจ�ำ คือ
อาหารเหนือ แกงเห็ดถอบ
- แม่ ๑๐๐ ปี ภาค
อีสาน ได้แก่ แม่หยู่ ปีขาล
อายุ ๑๐๔ ปี จั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด อาศัยอยู่กับบุตร
ส า ว แ ล ะ ห ล า น ส า ว ที่
อ�ำเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีบุตรธิดารวม ๘ คน ปัจจุบันบุตร
คนโตอายุ ๘๕ ปี บุตรคนสุดท้อง อายุ ๗๓
ปี อาชีพเดิมท�ำนา และเลี้ยงหม่อนไหม แม่มี
สุขภาพแข็งแรง ชอบกินหมาก รับประทาน
อาหารได้ทุกอย่างที่ลูกหลานจัดหามาให้
- แม่ ๑๐๐ ปี ภาคใต้
ได้ แ ก่ แม่ ทิ ม แป๊ ะ อุ ้ ย
อายุ ๑๐๖ปี จั ง หวั ด
สุ ร าษฎร์ ธ านี อาศั ย อยู ่
กั บ หลานและเหลน ที่
อ�ำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีบุตรธิดารวม ๖ คน ปัจจุบัน
บุตรคนโตอายุ ๘๗ ปี บุตรคนสุดท้อง ๗๐ ปี
อาชีพเดิมท�ำนา แม่ทิมเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวบ้าน ตื่นเช้าท�ำกิจวัตรประจ�ำวันเอง
ได้ แม่จะต�ำหมากกินทุกวัน ชอบรับประทาน
ปลา ผัก ผลไม้ที่อ่อนนิ่ม เช่น มะม่วงสุก
กล้วยสุก
- แม่ ๑๐๐ ปี ภาค
กลาง ได้แก่ แม่จว่ น ถาวร
วงษ์ อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัด
ตราด อาศัยอยู่กับลูกชาย
คนสุดท้องและลูกสะใภ้ ที่
อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัด
ตราด มีบุตรธิดารวม ๓ คน ปัจจุบันบุตรคน
โตอายุ ๗๙ ปี บุตรคนสุดท้อง ๗๖ ปี อาชีพ
เดิมท�ำนา ท�ำสวนยางพารา แม่จว่ นมีสขุ ภาพ
แข็งแรง ไม่เคยต้องกินยาหรือไปหาหมอ มี
สายตาดี มองไกลๆ เห็นชัด ชอบรับประทาน
ปลา และผักสด ไม่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์
ในบางมือ้ รับประทานผลไม้ในปริมาณมากได้
ประมาณครึ่งกิโลกรัม
- แม่ ๑๐๐ ปี กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ แม่จ�ำปี ยั่งยืน อายุ ๑๐๒
ปี จังหวัดสมุทรปราการ อาศัยอยู่กับบุตร
สาวที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มี

บุ ต รธิ ด ารวม ๘ คน
ปัจจุบนั บุตรคนโตอายุ ๘๓
ปี บุตรคนสุดท้องอายุ ๕๙
ปี อาชีพเดิมท�ำนา แม่มี
สุขภาพแข็งแรง ความจ�ำ
ดี จ�ำลูกหลานได้หมดทุก
คน ชอบกินหมาก ยามว่างชอบแกะมะขาม
อาหารที่กินเป็นประจ�ำ คือ โจ๊ก และต้มจืด
รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น
ตามแนวคิดที่ว ่า “สิ่งแวดล้อมดี เริ่ ม ต้ น ที่
แม่”คัดเลือกแม่ที่มีบทบาทในการสนับสนุน
ให้ลกู เห็นคุณค่าของสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และเป็น
แม่ ที่ มี บ ทบาทสนั บ สนุ น และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อมในสังคมอย่างเด่นชัด ส�ำหรับในปีนี้
มีผู้เสนอชื่อ ๒๗ ราย ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลจ�ำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
รางวัลแม่อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ภาคเหนือ
มีผู้ได้รับรางวัล จ�ำนวน ๓ ท่าน ดังนี้
- แม่สดุ ธนา ปัทมวัฒน์
จั ง หวั ด น่ า น แม่ สุด ธนา
เป็ น ครื อ ข่ า ยโครงการ
อาหารปลอดภั ย เป็ น
วิทยากรและจัดท�ำสือ่ หนัง
สั้ น เพื่ อ กระตุ ้ น ชุ ม ชนใน
เรือ่ งพิษจากการใช้สารเคมี
สอนเยาวชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แม่ยังปลูกฝังให้ลูกท�ำเกษตรอินทรีย์ เช่น
ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และผักปลอดสารเคมี
- แม่ ห น่ อ แอริ ทุ ่ ง
เ มื อ ง ท อ ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ แม่หน่อแอริเป็น
ประธานเครื อ ข่ า ยสตรี
ช น เ ผ ่ า พื้ น เ มื อ ง แ ห ่ ง
ประเทศไทย และน�ำความ
รู้เรื่องการทอผ้าจากสีธรรมชาติมาให้ความรู้
กับชาวบ้าน แม่ยังเป็นผู้ดูแล “ป่าแดปอทู”
ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ส� ำ คั ญ ทางพิ ธี ก รรมเป็ น แหล่ ง
อาหารของคนในชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะที่
ดีกับชนเผ่าพื้นเมือง
- แม่วราภรณ์ ไม้สนธิ์
จังหวัดตาก แม่วราภรณ์
สร้ า งความเข้ า ใจให้ ผู ้
ประกอบการลดการใช้สาร
เคมีในเกษตรกรรม เพื่อ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
สร้างเสริมสุขภาพทีด่ ี แม่สร้างเครือข่ายและ
จิ ต ส� ำ นึ ก ให้ กั บ ผู ้ น� ำ ในท้ อ งถิ่ น แม่ ส ร้ า ง
จิตส�ำนึกที่ดีให้กับลูก โดยสอนว่าการปลูก
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ต้นไม้ว่าเป็นการทดแทนอากาศที่เราหายใจ
รางวั ล แม่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อม ภาคอีสาน ได้แก่
แม่สวิงทอง กุดวงค์แก้ว
จังหวัดสกลนคร แม่สวิง
ทองเป็นประธานกลุ่มแม่
บ้ า นทอผ้ า ไหมบ้ า นค้ อ
น้อย และเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การทอผ้าให้กับศูนย์ศิลปาชีพและกลุ่มแม่
บ้านในจังหวัดสกลนคร แม่สอนลูกให้น� ำ
เมล็ดพันธุ์พืชมาเพาะปลูก และสอนให้ดูแล
รักษาพื้นที่ป่าให้คนรุ่นหลังต่อไป
รางวั ล แม่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อม กรุงเทพฯ ได้แก่
แม่พอทิพย์ เพชรโปรี แม่
พอทิ พ ย์ ป รั บ ปรุ ง อู ่ ร ถที่
บ้าน เป็นศูนย์การเรียนรู้
ทางด้ า นเกษตรในเมื อ ง
ถึงแม้จะมีพื้นที่น้อยแต่แม่ก็ยังปลูกผักได้
หลายชนิด แม่หวังให้คนเมืองเข้าใจวิถเี กษตร
โดยที่ ไ ม่ ใช้ ส ารเคมี แม่ จั ด ตั้ ง กลุ ่ ม การท� ำ
ตะกร้าปันผัก เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจว่าผักทีร่ บั
ประทานปลอดภัยจากสารเคมี แม่ทำ� ดีให้ลกู
ดู เ พื่ อ ลู ก จะได้ ซึ ม ซั บ การท� ำ งานด้ า นสิ่ ง
แวดล้อมต่อจากแม่
รางวัลแม่จิตใส ใจสีขาว เป็นรางวัลที่
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ด�ำเนินการคัดเลือกจากแม่ผู้นับถือศาสนา
พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์
ยึดหลักธรรมในศาสนา เลี้ยงดูลูกจนเป็นคน
ดี มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สังคมเป็นอเนกประการ
ในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลจ�ำนวน
๕ ท่าน ดังนี้
ศาสนาพุทธ นางแก้วใจ
บุญประกอบ อายุ ๕๕ ปี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสดงลิเกมาตัง้ แต่อายุ ๑๑
ปี จนปัจจุบนั เป็นเวลากว่า
๔๔ ปี เป็นเจ้าของคณะ
ลิเก และเป็นนางเอกประจ�ำคณะลิเกของ
ตนเองคือ “คณะดวงแก้ว ลูกท่าเรือ” และ
สนับสนุนให้ลูกชายลูกสาวเป็นเจ้าของคณะ
ลิเกคือ “คณะศรราม - น�้ำเพชร” ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ มีความสามารถ
ท�ำขวัญนาคและเทศน์มหาชาติ ท�ำนองแหล่
ในเทศกาลของชาวพุทธต่อเนือ่ งมาหลายปี มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ส� ำ คั ญ ตามหลั ก พุ ท ธ
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ศาสนาคือ ความกตัญญู ความอดทน ความ
ซือ่ สัตย์ และไม่เอาเปรียบผูอ้ นื่ ใช้เป็นหลักใน
การด�ำเนินชีวิต ในการบริหารงานคณะลิเก
และในการอบรมสั่ ง สอนบุ ต รธิ ด า จน
ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและมีความสุ
ศาสนาคริสต์ แม่จามรี ลิมปิชยั อายุ ๗๙
ปี ชาวกรุงเทพฯ ส�ำเร็จ
การศึ ก ษาจากโรงเรี ย น
เซนต์ ฟ รั ง ซิ ส ซาเวี ย ร์
คอนแวนต์ และวิทยาลัย
สหพาณิ ช ย์ ท� ำ งานที่
โรงงานยาสูบ แผนกบัญชี
จนเกษียณอายุ มีบุตรธิดา ๓ คน ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คุณแม่
จามรี ไปร่ ว มพิ ธี มิ ส ซาทุ ก วั น อาทิ ต ย์ กั บ
ครอบครัว และลูกทุกคน ตามไปช่วยกิจกรรม
ของลูกเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคม
สอนลูกให้ศรัทธา ยกย่อง และรักพระเยซู
คริสต์เจ้า เป็นแบบอย่างให้ลูกเรื่องความ
อดทน มั่นคงหนักแน่น มานะพากเพียร รัก
เพื่อนมนุษย์ และให้อภัยไม่มีสิ้นสุด ช่วย
กิจกรรมจิตอาสาของลูกทุกอย่าง พร้อมทีจ่ ะ
เผชิ ญ ปั ญ หาและช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาให้ ลู ก ทุ ก
กิจกรรม และลูกๆ เรียนรู้จากแม่ โดยแม่ไม่
ต้องพร�่ำสอน
ศาสนาอิ ส ลาม แม่
ทองค�ำ ยีมิน อายุ ๘๒ ปี
นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามสื บ
เนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
อพยพมาจากเมืองไทรบุรี
ตั้ ง รกรากอยู ่ ต ามแนว
คลองแสนแสบถึ ง มี น บุ รี หนองจอก ใน
กรุงเทพมหานคร มีอาชีพท�ำนาและสอนให้
ลูกทุกคนท�ำนามาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ มีบุตร
ธิดา ๘ คน ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก
ลูกๆ ทุกคนยึดและปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของแม่
ที่เน้นการนับถือพระเจ้าองค์เดียว และการ
ให้ทานแก่คนทั่วไป เพราะพระเจ้าจะให้ทุก
สิ่งที่เราต้องการ แม่ทองค�ำ และทุกคนใน
ครอบครัวปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ๕
ประการ คือ การปฏิญาณตน การละหมาด
การถือศีลอด การบริจาคทาน และการบ�ำ
เพ็ญฮัจญ์ แม่ได้สอนลูกๆ ให้ถือศีลอดตั้งแต่
อายุประมาณ ๕ ขวบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยและ
อดทน จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความเจริญ
รุ่งเรืองมั่นคงในครอบครัวทุกคน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
แม่กามาล กุมารี อายุ ๗๘
ปี นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นผู้ด�ำเนินกิจการ
“ ภั ต ต า ค า ร ร อ แ ย ล
อินเดีย” (Royal India
Restaurant) แห่งแรกของไทย มีบุตรธิดา ๕
คน ล้วนประกอบธุรกิจส่วนตัวเจริญก้าวหน้า
มั่นคง และช่วยสังคมไทยตลอดมา ลูกๆ ทุก
คนสามัคคีและเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของแม่ แม่
กามาลตื่นแต่เช้า หลังจากช�ำระร่างกายแล้ว
จะสวดมนต์ และไปไหว้เทพเจ้าทุกพระองค์
ที่วัดฮินดูสมาช ทุกวัน หลังจากนั้น จะไปซื้อ
ผักผลไม้และอาหารสดทีป่ ากคลองตลาด น�ำ
มาประกอบอาหารที่ภัตตาคาร เป็นประจ�ำ
สม�่ ำ เสมอมา แม่ ก ามาลยึ ด หลั ก ธรรมใน
ศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่เลี้ยงดู
บุตรธิดาจนบรรลุนิติภาวะ สั่งสอนให้เคารพ
นับถือบิดามารดาและครูอาจารย์อย่างจริงใจ
ชีวิตจึงจะประสบความส�ำเร็จและมีความสุข
ตลอดไป
ศาสนาซิกข์ แม่ฮัรมิต
ปาลกอร์ คุรรุ ตั น์สกุล อายุ
๖๑ ปี นับถือศาสนาซิกข์
นามธารี (นิกายหนึ่งของ
ศาสนาซิกข์) มีบุตรชาย ๓
คน ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
ปริญญาเอก ๒ คน และตรี ๑ คน แม่ฮัรมิต
ปาลกอร์ ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน
ศาสนาซิกข์ นามธารี หลังจากตืน่ นอนแต่เช้า
ช�ำระร่างกายให้สะอาด แล้วจะสวดมนต์โดย
ถือสร้อยลูกปะค�ำสีขาว ๑๐๘ ลูก สวดมนต์
๑๐๘ จบ และอ่านคัมภีรข์ องศาสนาซิกข์ คือ
พระมหาคัมภีร์ “คุรุครันถ์ ซาฮิบ” ให้ได้วัน
ละ ๕ บท ด้วยหลักยึดที่ว่า “พระคัมภีร์คือ
อาจารย์ ปรมาจารย์คือค�ำสอน” ได้สั่งสอน
ลูกชายทั้ง ๓ คน ให้ปฏิบัติตามด้วย และ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของศาสนาพุทธ อย่าง
เข้มงวด ปัจจุบันครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขใน
สังคมไทย ด้วยความจงรักภักดีใต้ร่มบรม
โพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และพระราชวงศ์ ด้วยความส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเสมอมา
รางวัลแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย เป็น
รางวัลที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ด�ำเนินการคัดเลือกจากแม่ผเู้ ป็นแบบ
อย่างที่ดี และได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยต่อ

เรื่องจากปก

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ถึงลูก จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยในปีนี้
มีผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้
แม่เจียมใจ พรหมคุณ
จังหวัดศรีสะเกษ อายุ
๘๙ ปี มีบุตร - ธิดา ๖ คน
มีความสามารถในการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีคุณภาพ
และสวยงาม สร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว จนสามารถส่งลูกเรียนจบรับ
ราชการถึ ง ๕ คน แม่ เจี ย มใจ มี ผ ลงาน
มากมายที่ได้รับรางวัล อาทิ ได้รับรางวัลใบ
เกียรติคุณและสร้อยคอทองค�ำพระราชทาน
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รบั ปริญญาโทกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒
แม่เจียมใจ เป็นผูท้ สี่ ร้างชือ่ เสียงให้อำ� เภอ
บึงบูรพ์ เป็นทีร่ จู้ กั ในนาม “เมืองแห่งผ้าไหม
มัดหมีข่ องจังหวัดศรีสะเกษ” ด้วยผลงานทีม่ ี
คุณค่าต่อวงการศิลปหัตถกรรมของไทย โดย
เป็ น บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้แม่บ้านชาวอ�ำเภอบึงบูรพ์ รวม
กลุม่ จัดตัง้ เป็นกลุม่ ทอผ้าไหม เพือ่ ทอผ้าไหม
เป็นอาชีพเสริมหลังจากการท�ำนา สร้างราย
ได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยรวมตัวจัดตั้ง
เป็นกลุ่มอาชีพ ท�ำให้เกิดเครือข่ายจ�ำหน่าย
ผ้าไหม นอกจากนี้ แม่เจียมใจ พรหมคุณ ยัง
เป็นผู้คิดออกแบบสร้างสรรค์ลดลายในการ
ทอผ้าไหมมัดหมี่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของผ้าไหมบึงบูรพ์ และพัฒนาเป็น
ลวดลายสร้างสรรค์ให้มจี ดุ เด่นต่างๆ มากมาย
แม่เจียมใจ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์พัฒนา
อาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๒ อ�ำเภอบึงบูรพ์และ
ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้การทอผ้าไหมมัด
หมี่ และคณะท� ำ งานตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานผ้าทอจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบนั แม่
เจียมใจได้ส่งต่อฝีมือการทอผ้าไหมมัดหมี่ให้
แก่ลูกสาว คนที่ ๔ นางอรุณศรี รักษาทรัพย์
ซึ่งมีฝีมือการทอผ้าจนได้รับรางวัลมากมาย
เช่นกัน
รางวั ล “แม่ ดี - บุ ค ลากรเด่ น ” ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ท�ำหน้าที่แม่ด้วยความ
บากบั่นอดทน และยังปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างน่ายกย่อง มหาวิทยาลัยมหิดลมอบ
รางวัลนี้ เพื่อตอบแทนหัวใจรักอันบริสุทธิ์
ของแม่ และเป็นเสมือนผืนผ้าที่ช่วยซับเหงื่อ

ซับน�้ำตาในบางเวลาที่แม่ท้อแท้
ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากร
เด่น” ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ�ำนวน ๖
ท่าน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่นจ�ำนวน ๒
ท่าน และรางวัลระดับดี จ�ำนวน ๔ ท่าน ดังนี้

แม่ดี - บุคลากรเด่น ระดับดี

แม่ ม นั ส นั น ท์ ฉั ต รเสถี ย รพงศ์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- แม่อารี สุขสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แม่ต้อง
ท�ำงานตลอด ๗ วัน หลังเลิกงานแม่ยงั หาราย
ได้เสริมท�ำงานนอกเวลาเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม
แม่ ไ ม่ เ คยบกพร่ อ งในหน้ า ที่ ก ารงาน ซึ่ ง
สะท้อนการเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่ลกู แม่สอน
แม่ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ คณะพยาบาล
ให้ลกู รูค้ วามเป็นจริงของชีวติ สอนให้ลกู เป็น ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คนอ่อนน้อมถ่อมตน จากค�ำสอนของแม่หล่อ
หลอมให้ลูกทั้งสองเป็นคนดี

นางเรณู จันทร์อุดร สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

- แม่ ฐ านิ ศ วร์ ธนะเจริ ญ พงศ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แม่ตอ้ งเดิน
ทางไปท�ำงาน ระหว่าง กรุงเทพฯ - อยุธยา
ทุกวัน และยังรับจ้างท�ำงานทุกอย่าง ในอดีต
แม่เคยท้อถึงขนาดคิดสัน้ ทุกวันนีแ้ ม่สามารถ
ฝ่าวิกฤติเหล่านั้นมาได้ ในวันนี้ลูกๆ ทุกคน
นางช่อเพชร จิตวิขาม ศูนย์ตรวจสอบ
ของแม่เรียนจบมีงานท�ำ แม่เพียงหวังให้ลูก
ทุกคนเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์ สารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
MU
เพียงเท่านี้แม่ก็หายเหนื่อย

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เขตร้อนเดิน – วิ่ง เพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านม
งานประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เขตร้อน
เดิน – วิ่ง เพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านม”
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์
เวชชาชี ว ะ อดี ต อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมด้วย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์
สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
กล่าวรายงานว่า “คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดสรรเครื่อง
แมมโมแกรมจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ
เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่
ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน และพบว่าผูท้ มี่ ารับบริการตรวจส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีสิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่า

รักษาพยาบาลได้ แต่ผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
ประกันสังคม หรือสิทธิกองทุนอื่น ยังมีข้อ
จ�ำกัดในการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัด
ในเรื่องดังกล่าว จึงก�ำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุน
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยไม่มีค่า
ใช้จา่ ย จ�ำนวน ๔๐๐ คน ให้แก่ผหู้ ญิงทีม่ อี ายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน และ/
หรือไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วน
ของการคัดกรองมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ เพื่อลด
อัตราความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนื่องจาก
เป็ น โรคมะเร็ ง เต้ า นม อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนทัว่ ไปได้รว่ มท�ำกุศล และออกก�ำลัง
กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย”
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานเปิด
งาน ได้กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการที่คณะฯ ได้
ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดในเรื่องดังกล่าวนับเป็น
สิ่งที่ควรให้การสนับสนุน และยกย่องชมเชย
ผมขอเป็นตัวแทนผู้หญิงจ�ำนวน ๔๐๐ คน ที่
จะได้ รั บ การตรวจคั ด กรองมะเร็ ง เต้ า นม
กล่าวขอบคุณคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
และผู ้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ร ่ ว มให้ ก าร
สนับสนุนกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้”
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมสามารถติดต่องานผู้ป่วย
สัมพันธ์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพือ่
ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิตั้งแต่บัดนี้ เป็น
ต้นไป โทร. ๐ - ๒๓๐๖-๙๑๙๙ (ในวันและ
เวลาราชการ) MU

“รณรงค์ประชามติ - ท�ำได้ - ไม่ผิดกฎหมาย”
FB สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ กลุ ่ ม รณรงค์ เ พื่ อ “การ
รณรงค์ประชามติ - ท�ำได้ - ไม่ผดิ กฎหมาย”
ร่วมกันปั่นจักรยาน รณรงค์เพื่อสื่อสารให้
สังคมทราบว่า “การรณรงค์-ท�ำได้-ไม่ผิด
กฎหมาย” การรณรงค์ประชามติทำ� ได้ เท่า
ที่ ไ ม่ ขั ด กั บ มาตรา ๖๑ ของกฎหมาย
ประชามติ และการส่ ง เสริ ม การรณรงค์
ประชามติทกี่ ระท�ำโดยสุจริตใจ ก็จะช่วยให้
ผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงตัดสินใจลงประชามติอย่าง
รอบคอบและรู้เท่าทันมากขึ้น โดยร่วมกัน
ปล่อยลูกโป่งบริเวณหน้าสวนพุทธมณฑล
ศาลายา MU
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ผูบ้ ริหาร ม.มหิดล ให้กำ� ลังใจชาวค่ายอาสาพัฒนาครัง้ ที่ ๔๘
FB: MUAsaCamp/ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม
ด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา
สุ น ทรานั น ท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เดินทางมาให้ก�ำลังใจชาวค่ายอาสา
พัฒนาครัง้ ที่ ๔๘ โรงเรียนบ้านตาลอก ต�ำบล
เม็ ก ด� ำ อ� ำ เภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด

มหาสารคาม ซึง่ ด�ำเนินกิจกรรมกันในช่วงปิด
ภาคเรียน ...มหิดลสารขอน�ำภาพบรรยากาศ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและก�ำลังใจ
จาก FB: MUAsaCamp/ศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ชมกัน โดยชาวค่าย
อาสาพัฒนาครัง้ ที่ ๔๘ บอกรูส้ กึ ยินดีและขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยม
ค่ายอาสาพัฒนาในครัง้ นีค้ ะ่ MU

ปฐมนิเทศโครงการ The HERO: No Smoking รุน่ ที่ ๒
ศรัณย์ จุลวงษ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธั น ย์
สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศโครงการ
The HERO: No Smoking รุ่นที่ ๒ ณ ห้อง
ประชุม ๓๒๒ ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โครงการดังกล่าว ได้เชิญชวนพนักงาน
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีส่ มัคร
ใจจะลด ละ เลิก บุหรี่ เข้าร่วมโครงการของ

มหาวิทยาลัย เป็นรุ่นที่ ๒ ซึ่งในรุ่นแรกนั้น
ก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีผทู้ สี่ ามารถเลิก
บุหรี่ได้จ�ำนวน ๘ ท่าน ในปีโครงการฯ จึง
เปิดรับผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ จากทุกส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครง
การฯ เป็นรุ่นที่ ๒ นี้ จ�ำนวน ๕๖ ท่าน ได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี
ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ม หิ ด ล บ ร ร ย า ย แ น ะ แ น ว ท า ง แ ล ะ
กระบวนการบ�ำบัดแก่ผู้สูบบุหรี่ให้สามารถ

เลิกบุหรีไ่ ด้อย่างถาวร ซึง่ อาสาสมัครทุกท่าน
สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ตามความ
สะดวกที่ คลิ นิ ก ฟ้ า ใส ศู น ย์ ก ารแพทย์
กาญจนาภิเษก คลินิกเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคลินิกเลิกบุหรี่
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะมีการรักษาและ
ติดตามผลอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่าน
สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร และเป็นต้น
แบบให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ต่อไป MU
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Special Article
ผศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ก้าวสู่ปีที่ ๒ ของคณะพยาบาลศาสตร์

กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม เป็นทิศทางและ
กระบวนการที่ ส� ำ คั ญ หนึ่ ง ในการพั ฒ นา
ระบบสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ซึง่
แต่ ล ะชุ ม ชนมี ค วามซั บ ซ้ อ นและแตกต่ า ง
ห ล า ก ห ล า ย ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง พื้ น ที่
กระบวนการ/แนวทางเชิงระบบ จึงเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นเพื่อการท�ำความเข้าใจกับระบบและ
ก� ำ หนดวิ ธี ก ารท� ำ งานที่ เ หมาะสมในการ
พัฒนาและไม่เป็นไปเพียงแต่ท�ำความเข้าใจ
กับคุณลักษณะขององค์ประกอบย่อยต่างๆ
ในชุมชนเท่านั้น แต่หมายถึง “การจัดการ
ความสัมพันธ์” ขององค์ประกอบย่อยต่างๆ
ที่ประกอบกันอยู่ในระบบชุมชนด้วย การจะ
ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งมีความสามารถ
ในการจั ด การปั ญ หาโดยใช้ ก ระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง
ได้นนั้ จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการ
เชื่ อ มโยงจุ ด แข็ ง และความเชี่ ย วชาญของ
แต่ละต�ำบลและหน่วยงานองค์กรภาคีทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการเสริมพลังกัน โดยการ
เสริมสร้าง “กระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” โดยมีชุมชน
(ต�ำบล) เป็นศูนย์กลางและมุ่งหมายในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ และทางเลือกที่
หลากหลายให้ชมุ ชนตัดสินใจ ก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชน ท้อง
ถิน่ ของตนเอง ร่วมกับหน่วยงานและองค์ภาคี
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชน (ต�ำบล)
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิถี
การด�ำเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น
นับเป็นปีที่ ๒ ของการด�ำเนินงานโครงการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูป
ธรรมในระดับต�ำบล พื้นที่ภาคกลาง โดยใน
ปีนคี้ ณะพยาบาลศาสตร์ได้แสวงหาพันธมิตร
ใหม่ โ ดยร่ ว มกั บ คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ ร ่ ว มมื อ ท� ำ หน้ า ที่
ออกแบบกระบวนการ กิจกรรม กรอบการ
ถอดบทเรียน และพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
ในทีมจังหวัดและต�ำบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ส�ำคัญ ดังนี้ คือ ๑) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรท้องถิน่ ชุมชน
และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มี
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บทบาทในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นระดับต�ำบล ให้ร่วมกันหนุนเสริม
อย่างบูรณาการ ให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม ๒) พัฒนาศักยภาพ
แกนน�ำในพืน้ ที่ ให้สามารถจัดการความรูจ้ าก
การปฏิบตั จิ ริงและมีผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นรูป
ธรรม จากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ภายใต้
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและอื่นๆ ในการขับ
เคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในระดับต�ำบล ๓) การจัดการความ
รูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง (interactive learning
through action) ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับให้เกิดการต่อ
ยอดและขยายผลและ ๔) พัฒนาระบบการ
สือ่ สารแบบเครือข่าย เพือ่ เสริมสร้างพลังของ
เครือข่ายนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมในระดับต�ำบลแบบข้ามพื้นที่
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ส่งผลให้ตำ� บลเป้าหมาย
ในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และ
นครปฐม ทั้ง ๓๕ ต�ำบล มีบทเรียน (ชุดความ
รู)้ จากการการขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม มีต�ำบลเป้าหมายอย่างน้อย ๗ ต�ำบล
สามารถเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้และขยาย
ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมไปยัง
ต� ำ บลอื่ น ได้ ทั้ ง ในระดั บ กิ จ กรรม หรื อ
ประเด็ น นโยบายสาธารณะ แกนน� ำ ที ม
ท� ำ งานระดั บ ต� ำ บล มี ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุ ข ภาพมากขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ศั ก ยภาพในการ
จัดการความรู้ โดยการถอดบทเรียนทีไ่ ด้จาก
การปฏิบัติด้วยทีมท�ำงานในพื้นที่เอง เกิด
เครื อ ข่ า ยร่ ว มเรี ย นรู ้ ก ระบวนการพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้งในระดับ
ต�ำบลและระดับจังหวัด ท�ำให้ทมี ต�ำบลแต่ละ
ต�ำบลรวมถึงทีมบุค ลากรสาธารณสุ ข จาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกัน เกิดการขยายผลต่อยอดสูก่ าร
ท�ำงานร่วมกันในระดับจังหวัด โดยจังหวัด
เพชรบุรีและกาญจนบุรีได้น�ำสู่เวทีสมัชชา
สุขภาพของจังหวัด ตลอดจนทีมต�ำบลได้เข้า
ร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด และที่
ส�ำคัญ นักวิชาการได้เพิ่มประสบการณ์การ
พั ฒ นาสมรรถนะของตนเองในการจั ด
กระบวนการการเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การจัดการ
ความรู้จากการมีส่วนร่วมในการร่วมเรียนรู้
กับพืน้ ที่ และร่วมสังเคราะห์ความรูบ้ ทเรียน
จากผูป้ ฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ ในส่วนของผลผลิต
ส�ำคัญที่เกิดขึ้น คือ มีรายงานการถอดบท
เรียนกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับ
ต�ำบล ๓๕ พื้นที่ เกิดเรื่องเล่า “๓๕ เรื่องดี
ของพื้นที่ภาคกลาง” ซึ่งสรุปบทเรียนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ การขับ
เคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิด
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต�ำบลยังคงจะ
ต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม หนุ น การเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นการน�ำใช้เครือ่ งมือภาย
ใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและอื่นๆ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
แบบมีส่วนร่วมในระดับต�ำบลต่อไป MU
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กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภัยร้ายเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์

ช่วงนีร้ ะบาดหนักมากส�ำหรับ Ransomware ซึง่ ถือเป็น Malware
ทีม่ าแรงแซงทางโค้ง ณ ขณะนี้ เรียกได้วา่ ฮอตฮิตติดกับดักกันเป็นอย่าง
มาก โดยลักษณะการหลอกลวงโจมตีนนั้ มิจฉาชีพจะส่ง e-mail ทีม่ ี
ข้อความเชิญชวน แจ้งข่าวหรือการออกประกาศ เช่น การแจ้งยอดการ
สัง่ สินค้าตามตัวอย่างต่อไปนี้

เห็นได้วา่ มิจฉาชีพจะเขียนเนือ้ หาหลอกให้สบั สน และจงใจให้เราเปิด
ไฟล์แนบ โดยพยายามตัง้ ชือ่ เพือ่ ให้ตอ้ งเข้าไปดูข้อมูลภายใน เท่ากับ
เป็นการติดกับดักของมิจฉาชีพ ซึง่ เมือ่ ท่านคลิกไฟล์แนบระบบจะท�ำการ
Download ไฟล์ลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของท่าน และเมือ่ ท่านเปิดไฟล์
นัน้ ขึน้ มา Script ในไฟล์จะท�ำงานทันที หรืออาจ Download มาในรูป
แบบ Zip File ซึง่ ท่านยังสามารถเปิดดูได้วา่ ใน Zip File นัน้ มีไฟล์อะไร
ในนัน้ บ้าง แต่หากเป็นไฟล์ Ransomware เมือ่ ใดทีท่ า่ นคลิกเปิดไฟล์

จะท�ำให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของท่านตกเป็นตัวประกันทันที และจะไม่
สามารถเปิดไฟล์ใดๆ ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกับจะมีขอ้ ความ
แสดงให้ทา่ นโอนเงินไปยังปลายทางของมิจฉาชีพ เพือ่ ท�ำการปลดล็อก
ไฟล์ตา่ งๆ ในเครือ่ งให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
แม้ในปัจจุบนั จะมี Software ทีค่ อยดักจับ Malware ประเภทนี้ และ
โปรแกรมกูค้ นื ข้อมูล แต่มจิ ฉาชีพยังคงพัฒนารูปแบบการโจมตี และปิด
ช่องโหว่ไม่ให้สามารถทีจ่ ะกูค้ นื ข้อมูลใดๆ ได้ หรือแม้กระทัง่ หลบเลีย่ ง
การตรวจเจอ เราจึงพบ Ransomware ในปะปนมาใน e-mail อยูเ่ รือ่ ยๆ
และคาดว่าจะมีแนวโน้มมากขึน้
ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงจะต้องระมัดระวัง สังเกตเนือ้ หาข้อความใดๆ ทีถ่ กู
ส่งมา ไม่วา่ จะเป็นจาก ผูส้ ง่ เชือ่ ถือได้หรือไม่ เป็นเจ้าตัวจริงหรือไม่ ราย
ละเอียดข้อความ ลักษณะผิดสังเกต เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ ซึง่ หาก
พบเจอ Ransomware หรือ Malware ประเภทอืน่ ๆ (Virus, Phishing,
Worm, Trojan ฯลฯ) ขอให้ทา่ นอย่าหลงเชือ่ ให้ขอ้ มูล หรือคลิกเปิดไฟล์
ใดๆ ให้ลบ e-mail ฉบับนัน้ ได้ทนั ที เพือ่ ความปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยือ่
จากมิจฉาชีพ MU
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วีระพงศ์ มีสถาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ระยะหลังๆ นี้ ใครทีไ่ ปเทีย่ วเมืองเหนือ มัก
จะมีของฝากเพื่อนๆ ที่ท�ำงาน เพื่อนบ้าน
หรือแม้ “ฝากตัวเอง” นั่นคือ แคบหมูกับน�้ำ
พริกหนุ่ม
จ�ำเพาะค�ำว่า แคบ นี้ ชาวเหนือออกเสียง
สัน้ กว่ารูปค�ำทีเ่ ขียน เหมือนจะออกว่า /แค็บ/
ซึ่ ง ในแง่ ภ าษาศาสตร์ ค วรเขี ย นว่ า แข็ บ
มากกว่า และมักจะอมความหมายว่า เปราะ,
กรอบ, แตกหักง่าย อยู่ในที
ของที่ ค นส่ ว นใหญ่ เข้ า ใจว่ า กิ น ร่ ว มกั บ
แคบหมู ต้องเป็นน�้ำพริกหนุ่ม แต่ความจริง
น�ำ้ พริกหนุม่ มิได้เกิดมาเพือ่ เป็นคูก่ บั แคบหมู
เท่านั้น แต่เป็นคู่กับอาหารอีกหลายสิ่งเหลือ
คณา ซึ่งต้องไปท�ำความรู้จักกับวิถีการกิน
ของชาวพื้นเมือง โดยเริ่มรู้จักกับพริกหนุ่ม
เป็นเบื้องต้น
ในทางพฤกศาสตร์บอกว่า พืชที่เรียกว่า
พริก นี้ ไม่ใช่ของที่เกิดมีในภูมิภาคเอเชียมา
แต่เดิม แต่คนเอเชียก็บริโภคพริกอย่างเป็น
ล�ำ่ เป็นสัน อาหารของทุกชาติในย่านนี้ มักจะ
ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรุงด้วยพริก
กล่าวให้แคบเข้า ว่าถึงกลุม่ คนทีอ่ ยูร่ วมกัน
ในอาณาจักรสยาม เช่น มอญ ละเวือะ (ที่เรา
เคยเรียกว่า ละว้า) กะเหรี่ยง ขมุ โทร้ (เสียง
ท กล�้ำกับ ร แต่เราเขียนว่า โส้ หรือ โซ่) ลาว
ไท เป็นต้น คนทุกเผ่าดังที่กล่าวมา ล้วน
บริโภคพริกเป็นส่วนประกอบอาหาร
การบริโภคพริกของคนสยาม (ต้องการให้
หมายถึงคนหลายเผ่าพันธุใ์ นแดนสยาม) โดย
การน�ำพริกมาโขลก หรือต�ำให้แหลก แล้ว
อาจจะประสมด้วยเนื้อสัตว์ เช่น ปลา กบ
เขียด แมลง ฯลฯ แล้วก็เจือด้วยน�้ำ เช่น น�้ำ
ร้อน น�้ำต้มผัก น�้ำปลาร้า น�้ำปู ในภาษาไทย
จึงเรียกอาหารพรรค์อย่างที่เล่ามานี้ว่า น�้ำ
พริก ดังนั้น เมื่อประสมด้วยเนื้อปลาทู เรียก
ว่าน�ำ้ พริกปลาทู ประสมด้วยกะปิ เรียกว่าน�ำ้
พริกกะปิ ฯลฯ
ด้วยวิถีของการบริโภคอาหารเช่นนี้ แม้มี
เขียดน้อยเพียง ๓ ตัว ก็สามารถน�ำมาปรุง
อาหารเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวถึง ๕ คนได้
โดยการปรุงเป็นน�้ำพริก เก็บผักพื้นบ้านที่มี
อยู่ตามชายทุ่งมากินแนม จะน�ำมาลวก ต้ม
หรือกินสดร่วมกับน�้ำพริกก็ได้

น�้ำพริกหนุ่ม

ภาพจาก: www.paigin.com

โดยหน้าทีข่ องน�ำ้ พริก เป็นอาหารทีช่ กั พา
ให้ผักและข้าวนั้นได้ล่วงเลยผ่านคอ หากกิน
ข้าวเปล่าหรือกินผักเปล่าๆ ก็จะได้แต่ความ
จืดชืด ฝืดคอ ต่อเมื่อน�ำผักไปจิ้มน�้ำพริก จะ
เพิม่ รสเผ็ดเค็มเปรีย้ วอยูใ่ นค�ำเดียวกัน จะกิน
ค�ำโตมากก็ไม่ได้ เนื่องจากมีรสเผ็ดคอยห้าม
ปรามเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ น�ำ้ พริก จึงเป็นของกิน
ที่กินในปริมาณน้อยๆ แต่มีบทบาทหน้าที่ที่
ยิ่งใหญ่ทุกคราวค�ำ
ส่ ว นน�้ ำ พริ ก หนุ ่ ม เป็ น ค� ำ เรี ย กตาม
วัฒนธรรมของคนล้านนาและล้านช้าง กล่าว
คือ ผู้คนในสองอาณาจักรนี้ จะเรียกสิ่งที่
มีอายุปานกลาง หรืออายุเกินวัยเด็กไปสัก
เล็กน้อยว่า “หนุม่ ” เช่น ไก่หนุม่ , ควายหนุม่ ,
คนหนุม่ , แตงหนุม่ และพริกหนุม่ เป็นต้น ค�ำ
ว่า หนุ่ม ในภาษาของไทโบราณ จึงเทียบกับ
ภาษาอังกฤษว่า young นั่นเอง ไม่ได้มีความ
หมายว่าเป็นผู้ชาย หรือเพศผู้แต่ประการใด
น�้ำพริกหนุ่ม เป็นการน�ำเอาพริกที่หนุ่ม
(ไม่ออ่ น ไม่แก่ ไม่เขียวคล�ำ้ ไม่สกุ เหลือง หรือ
แดง) มาหมกขีเ้ ถ้าไฟพร้อมกับกระเทียมและ
หอมแดง (สมัยปัจจุบันใช้วิธีคั่วในกระทะ
แทนการหมกเถ้าไฟ เพราะดูสะอาดกว่า)
ครั้นเมื่อปล่อยให้ซาความร้อนลงแล้ว จึงน�ำ
มาโขลกรวมกัน อาจปรุงให้เปรีย้ วด้วยมะขาม
เปียก/มะนาว แก้ความจืดด้วยเกลือ ส่วน

ความหวานนั้น คนแต่ก่อนท่านไม่นิยมปรุง
รสหวานกับน�ำ้ พริก หรือกับข้าว เพราะถือว่า
เป็นของคาว
คุณสมบัติของพริกหนุ่ม คือมีรสเผ็ด แต่
เผ็ดไม่รุนแรงเท่ากับพริกแก่ นอกจากนี้พริก
หนุ่มเริ่มมีกลิ่นของพริกแล้ว หากเป็นพริก
อ่อน กลิ่นจะยังไม่ออกมากนัก การบริโภค
พริกที่ออกในรูปของน�้ำพริกหนุ่ม จึงมิใช่รับ
แต่ความเผ็ดเพียงอย่างเดียว แต่ “กินกลิ่น
พริก” เข้าไปด้วย
เพราะเหตุ ที่ ม าของค� ำ เรี ย กขาน และ
วัฒนธรรมการกินดังทีก่ ล่าวมานี้ จึงจับสังเกต
ได้ว่า น�้ำพริกหนุ่ม จะไม่มีสีแดง แต่จะมี
เฉพาะสีเขียว ภายหลัง การปรุงน�้ำพริกหนุ่ม
กลายเป็นอุตสาหกรรม มีการคัดสรรพันธุ์
พริกที่เหมาะแก่การน�ำมาปรุง จนถึงขั้นมี
เมล็ดพันธุ์พริกที่พิมพ์ติดซองขายว่า “พริก
หนุม่ ” ผูท้ ไี่ ม่ทราบทีม่ าของวัฒนธรรมเรือ่ งนี้
จึงเข้าใจว่า น�้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากจาก
เมืองเหนือ เป็นการปรุงของกินตามชื่อพันธุ์
พริ ก (ที่ มี เ มล็ ด พั น ธุ ์ ข าย) แต่ ค วามจริ ง
เป็นการเรียกตามวัยของพริก หมายความว่า
พริกทุกชนิดล้วนต้องผ่านวัยหนุ่มก่อนถึงวัย
แก่ แต่พริกหนุ่มทุกชนิดไม่เหมาะน�ำมาท�ำ
“น�ำ้ พริกหนุม่ ” เช่น พริกขีห้ นูสวน ขืนท�ำขาย
ก็หาคนซื้อล�ำบากเต็มที MU
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รับมอบงานต�ำแหน่งนายกสภา
(๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
รับมอบงานในต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มหิดล จากศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์
พานิช โดยมี ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ ณ ห้อง VIP ชั้น ๔ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผ้าป่าการศึกษา (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ น�้ำทองสิกขา
ลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัยวัด
ไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้
ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น ๑.๒ ล้านบาท ในการนี้
วิทยาลัยศาสนศึกษาขออนุโมทนาบุญกุศล และ
ขอกราบขอบพระคุณชาวมหิดลและท่านผู้มีจิต
ศรัทธาทุกท่านทีส่ นับสนุนร่วมท�ำบุญ และมีสว่ น
ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำ� รงอยูต่ อ่ ไป มา
ณ โอกาสนี้

ถวายเทียนพรรษา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้
เดินทางไปร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้ำฝน
และจตุปจั จัยไทยธรรม ณ วัดโกมุทพุทธรังสี พุทธ
มณฑลสาย ๓ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา ภายใต้โครงการถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน�้ำฝนประจ�ำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้บุคลากร และนักศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม รูจ้ กั การท�ำบุญในวันส�ำคัญทางศาสนา
ที่ดีงาม

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในพิธไี หว้ครูดนตรีไทย ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ และพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการ
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย โดยมีอาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในงานพิธี
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

ประชุม อ.บ.ท.ท.ครั้งที่ ๑๔
(๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ
ของที่ระลึกแด่ ศ.พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุช ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๔ ซึ่ง คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ณ เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพันธมิตรวิชาการ
(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
นายธาดา พฤติธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคม
ตราสารหนีไ้ ทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ “โครงการพันธมิตรวิชาการ” ในการ
เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาด
ตราสารหนี้ ณ ห้องเฟื่องฟ้า สมาคมตราสารหนี้
ไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Molecular Virology (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ลงนามเวียดนาม (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รศ.ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Dr.
Vu Quoc Thai และคณาจารย์จาก School of
Medicine and Pharmacy, Vietnam National
University, Hanoi ประเทศเวียดนาม ณ ห้อง
ประชุม ๖๐๖ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
ม.มหิดล เพื่อร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “Agreement of Academic and
Educational Exchange” ระหว่างสองสถาบัน
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สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุ ล มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ภายใต้การสนับสนุนทุนเมธีวิจัยอาวุโส
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Molecular
Virology: Viruses and Emerging Threat” โดย
มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ในการประชุมมีการน�ำเสนอความก้าวหน้าของ
โครงการและข้อมูลการวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยว
กับโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่จากไวรัส ซึง่ ครอบคลุมไวรัส
อุบัติใหม่หลายชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ต้อนรับม.ขอนแก่นดูงาน (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ต้อนรับ U. of Sussex (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ดร.ระพี บุ ญ เปลื้ อ ง ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
วิเทศสัมพันธ์ และ นายไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว ม
ให้ ก ารต้ อ นรั บ รศ.นวรั ต น์ วราอั ศ วปติ เจริ ญ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณะผู้
แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดิน
ทางมาศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด ้ า น
วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัย
นานาชาติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดร.ระพี บุ ญ เปลื้ อ ง ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ต้ อ นรั บ Prof.Clare Mackie,
Deputy Vice Chancellor และคณะผู้แทนจาก
U.of Sussex ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเดินทาง
มาเจรจาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ U.of Sussex ใน
ด้านต่างๆ อาทิ Migration Studies, Drug Discovery และ Genomics Research ในโอกาส
นี้ ผอ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมอนามัยสิง่ แวดล้อม
(๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้องประชุม
มัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ทรงเปิด
การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างยั่งยืน” และทรงเปิดนิทรรศการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ซึ่ ง สมาคมอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มไทย โดย
ความร่วมมือของคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เนือ่ งในวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

อาเศียรวาท (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึก
เทปโทรทัศน์รายการพิเศษ “อาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ กรุงเทพฯ

คอนเสิรต์ “๕๑ ปี งานเพลงหมอวราห์”
(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ArtLab (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพนู ผล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ArtLab : Communication Design Thesis Exhibition 2016”
จ�ำนวน ๒๘ ผลงาน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและ
ศิลปกรรม ณ ลานเอเทรียม ๒ ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ ผลงานของนักศึกษาในปีนี้จัดแสดง
ภายใต้แนวความคิด “อาร์ตแล็บ” ที่น�ำเสนอมุมมองใหม่ๆ ในด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเน้นงาน
ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสังคมในสื่อหลากหลายรูปแบบ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย
ดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิรต์
“๕๑ ปี งานเพลงหมอวราห์” เพือ่ เทิดทูนครู
แพทย์ ครูเพลงผูย้ งิ่ ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมี ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย
ดุรยิ างคศิลป์ และวงดุรยิ างค์ไทยฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย ร่วมขับร้องเพลงและ
บรรเลงเพลงจากบทประพันธ์ของ ศ.คลินิก
เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ ซึ่งรายได้
จากการจ�ำหน่ายบัตรมอบให้แก่มลู นิธริ ามาธิ
บดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จกั
รีนฤบดินทร์ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Scoop
16 Special
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MPH 2015 Congratulatory Ceremony

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดี
กับมหาบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ไทย-นานาชาติ) โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ประยู ร ฟองสถิ ต ย์ กุ ล คณบดี ค ณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นาย

แพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ในฐานะประธานในพิธี พร้อมทัง้ กล่าว
ให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรแก่มหา
บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาฯ ในการนี้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ และ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มอบของทีร่ ะลึกและ

กล่าวแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตด้วย
โดยมีคณะทูต ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทั้งญาติของผู้ส�ำเร็จการศึกษาเข้าร่วมใน
พิธีฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ
ห้องประชุมเธียเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารสาธารณสุข
วิศษิ ฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล MU

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ ๓ ภาคีหลัก

ในโครงการโรงเรียนต้นแบบ “เด็กไทย...ไม่เฉือ่ ย”
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ณ ห้ อ งประชุ ม สระบั ว
ส ถ า บั น วิ จั ย ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา น�ำโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อ�ำนวย
การสถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์
เกตุวงศา รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
และสารสนเทศ พร้อมคณะวิจัย ร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
และผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต้ น แบบจ� ำ นวน ๖
โรงเรี ย น ได้ แ ก่ ๑) โรงเรี ย นอนุ บ าล
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ๒) โรงเรี ย นวั ด
สว่างอารมณ์ ๓) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
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๔) โรงเรียนปากกรานพิทยา ๕) โรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม และ ๖) โรงเรียนอินทร์บุรี ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนน�ำร่องของโครงการฯ เข้าร่วม
พิธลี งนามในสัญญาความร่วมมือ และประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งสรรค์
ต้นแบบกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ
เด็ ก ไทย...ไม่ เ ฉื่ อ ย ในโครงการวิ จั ย เพื่ อ
สร้างสรรค์ตน้ แบบการลดพฤติกรรมเนือ่ ยนิง่
ในเด็กและวัยรุน่ ไทย (เด็กไทย...ไม่เฉือ่ ย: We
Active)
โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู ้
บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ผู้ที่จะท�ำ

หน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมได้ร่วมคิดร่วม
วางแผนเพื่อก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ จะน�ำสูป่ ฏิบตั กิ ารระหว่างคณะท�ำงานใน
ระดับโรงเรียน และตัว นักเรี ย นผู ้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม เพือ่ ให้รปู แบบกิจกรรมเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อลดพฤติกรรม
เนือยนิง่ ในกลุม่ นักเรียนอย่างเป็นระบบ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ต้นแบบ
กิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการน�ำมาปรับใช้
ในชั่วโมงกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้ ” ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ด�ำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนน�ำร่องทั้ง ๖ โรงเรียน MU

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศิริราชจัดประชุมวิชาการ SICMPH 2016 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๕๙ Siriraj
International Conference in Medicine
and Public Health (SICMPH) 2016
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยมี
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แสดงปาฐถาเกียรติยศ เรื่อง “สาธารณสุข
ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” โดยมี
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวริ
นทิรา ชั้น ๑ รพ.ศิริราช

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล กล่ า วถึ ง การจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ Siriraj International
Conference in Medicine and Public
Health (SICMPH) ซึ่งเป็นการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔
พรรษา โดยประเด็นหลักของการประชุมครัง้
นี้ คือ “Innovation in Health” ซึ่งเน้น
ความส�ำคัญของนวัตกรรมที่น�ำมาใช้ในการ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการพัฒนาระบบสุขภาพ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพของประชากรในภูมิภาค
อาเซียนซึง่ ก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็ม

รูปแบบ จุดเด่นของ SICMPH 2016 คือ
เนื้อหาทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ
และบูรณาการองค์ความรูจ้ ากหลายภาคส่วน
ผ่านทางกิจกรรมวิชาการที่หลากหลาย
นอกจาก SICMPH แล้ว คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลยังจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น ตลอดจนจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ เป็นระยะตลอด
ทั้งปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลง
ทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.sirirajcon
ference.com และติดตามข่าวสารการ
ประชุมวิชาการของศิริราชได้ที่ facebook:
Siriraj Conference และ line id: @
sirirajconference และสอบถามข้อมูลได้ที่
งานวิ ช าการ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓-๕ MU
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ม.มหิดล จัดพิธลี งนามในสัญญารับทุนสนับสนุน/รับการสนับสนุน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC
ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชย
ศรี รองผู้อ�ำนวยการโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน ในพิธี
ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน/รับการ
สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบ
SPOC และ MOOC ภายใต้โครงการ Mux
และ Thai MOOC โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่
คือ กลุ่มที่ ๑ โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อ
จัดการเรียนการสอนแบบเปิดส�ำหรับการ
เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต (Thai MOOC): ๑๕
รายวิ ช า (ทุ น โดยโครงการมหาวิ ท ยาลั ย
ไซเบอร์ไทย (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ)
กลุ่มที่ ๒ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
แบบ SPOC ภายใต้ระบบ MUx: ๑๓ รายวิชา
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(ทุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) ส�ำหรับใช้ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ และกลุ่มที่ ๓
โครงการน�ำร่อง: โครงการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบ SPOC ภายใต้ระบบ MUx: ๔
รายวิ ช า ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นภาคการศึ ก ษาที่
๑/๒๕๕๙ (ทุ น และการสนั บ สนุ น โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและอี เ ลิ ร ์ น นิ่ ง
(e-Learning) เพือ่ ให้อาจารย์และบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำความรู้
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
“การสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
(Transformative Education) จึงได้จัดตั้ง
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอี
เลิร์นนิ่ง (e-Learning) และได้สนับสนุนทุน
และงบประมาณเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการ

ศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) รับผิด
ชอบโครงการโดย งานพัฒนาการศึกษา กอง
บริ ห ารการศึ ก ษา ซึ่ ง บั ด นี้ โ ครงการฯ ได้
ด�ำเนินมาถึงขั้นตอนกระบวนการของการลง
นามในสัญญาผูร้ บั ทุน - สนับสนุนการพัฒนา
รายวิ ช าออนไลน์ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ แ ละ
บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกในการพัฒนา
รายวิชาออนไลน์นนั้ ได้น�ำทุนสนับสนุนเข้าไป
ช่ ว ยในการพั ฒ นารายวิ ช าออนไลน์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๑๔๐ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) คณาจารย์
และบุคลากรมีแรงจูงใจในการออกแบบและ
พัฒนารายวิชาออนไลน์มากขึน้ สามารถสร้าง
สื่ อ การสอนที่ ใช้ ป ระกอบในการพั ฒ นา
รายวิชาออนไลน์ได้ นอกจากนี้ นักศึกษาและ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้จากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดย
ไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่มาเป็นตัว
ก�ำหนด MU

Special Scoop

ม.มหิดล เปิด “พื้นที่วัฒนธรรม”
สวนสาธารณะแห่งใหม่ในเมืองศาลายา

เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดงาน “พื้นที่วัฒนธรรม” (Grand Opening Cultural Zone in Salaya) ณ บริเวณ
อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา
สุ น ทรานั น ท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมงาน
“พื้ น ที่ วั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

ศาลายา” เป็นพื้นที่สีเขียวที่จัดสร้างขึ้นตาม
แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศน์ ดูแลพื้นที่ โดย กองกายภาพและสิ่ง
แวดล้อม ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล เพื่ อ เป็ น แหล่ ง สั น ทนาการทาง
วัฒนธรรมส�ำหรับนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป และเป็นพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่
ที่มีความสวยงามร่มรื่นในเมืองศาลายา โดย
ภายในมี*ประติมากรรม “เจ้าหญิงสีซอ” รูป
ต้นแบบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประทับนั่งทรงซอสามสาย

SEP in Business

ฐิติรัตน์ เดชพรหม
*ข้อมูลจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แกะสลั ก ด้ ว ยหิ น อ่ อ นจากเมื อ งคาราร่ า
ประเทศอิตาลี ล้อมรอบด้วยสะพานไม้รมิ น�ำ้
ณ บริเวณอาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุ ม ารี ทรงเป็ น องค์ อุ ป ถั ม ป์ แ ละผู ้
เชีย่ วชาญดนตรีไทย ทรงเรียนและเล่นเครือ่ ง
ดนตรีไทยได้หลายชนิด ซอสามสายนั้นเป็น
เครื่องดนตรีที่สง่างาม ถือเป็น “พญาซอ”
และเป็ น เครื่ อ งดนตรี ป ระจ� ำ พระองค์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๒ MU

ชวณี ชื่นเกิดลาภ

เมือ่ เร็วๆ นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยีย่ ม
ชมบูธผูป้ ระกอบการธุรกิจทีน่ ำ� หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้กบั ธุรกิจ ในงาน SEP in Business: A G-77 Forum on the
Implementation of the Sustainable Development
Goals โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รอง
คณบดีงานวิจยั วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับและเป็นผูแ้ ทนน�ำชม MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลือ่ นสนับสนุนมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ
ของประเทศไทย พร้อมลงนามความร่วมมือกับ สสส.

ม.มหิดล ในฐานะผูน้ ำ� เครือข่ายด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ (HPN – Health Promotion Network) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network)
ทีม่ สี มาชิกกว่า ๓๐ มหาวิทยาลัย ใน ๑๐
ประเทศทัว่ อาเซียน ขอขับเคลือ่ นมาตรการ
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทย พร้อมมหาวิทยาลัยมหิดล ลง
นามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพือ่ เดินหน้าสร้างสุขภาพในภูมภิ าค
อาเซียน โดยเน้นการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง หวังใช้ศกั ยภาพของสถาบันการศึกษา
ชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียนในการชี้น�ำสังคม
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของทุกภาคส่วน
และสร้างบุคลากรทีเ่ ป็นผูน้ �ำในการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสีย่ งต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่
อาหารไร้สขุ ภาพ และสร้างกิจกรรมการออก
ก�ำลังกาย เพือ่ ลดโรคติดต่อเรือ้ รัง
เมือ่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักงาน
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ทันตแพทย์
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผูจ้ ดั การส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล (ส�ำนักงานเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
(ASEAN University Network – Health
Promotion Network - AUN-HPN) กับ สสส.
พร้อมร่วมกันขับเคลือ่ นมาตรการเพือ่ ควบคุม
และป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อของประเทศไทย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า จากการส�ำรวจภาวะสุขภาพคนไทยด้วย
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การตรวจร่างกายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่ เทียบ
กับผลการส�ำรวจในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าโรค
กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ่ รัง (NCD) มีแนวโน้มเพิม่
ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรค
อ้วน และ โรคความดันโลหิตสูง โดยพบจ�ำนวน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น
กว่า หนึง่ ล้านห้าแสนราย (๑,๕๐๐,๐๐๐ ราย)
และ โรคความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
มากกว่าสองล้านราย (๒,๐๐๐,๐๐๐ ราย) ใน
รอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้มีความพยายาม
รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคหวาน มัน
เค็ม อย่างจริงจัง แต่ผลปรากฏว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวาน โรคอ้วน และ โรคความดันโลหิต
สูงยังเพิม่ ขึน้ หลายล้านคนในช่วงเวลาเพียง ๕
ปีที่ผ่านมา และมีภาวะแทรกซ้อนโรคกลุ่ม
NCD อืน่ ตามมา เช่น โรคหัวใจขาดเลือดและ
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนในการแก้ปญ
ั หาไม่
ตรงจุด เพราะสิง่ แวดล้อมในสังคมได้เปลีย่ นไป
ตามสังคมโลกท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของคนไทยเปลีย่ น
ไปสูว่ ถิ บี ริโภคนิยม
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ
ด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ ทีจ่ ะต้องน�ำเสนอสัญญาณ
อันตรายจากภาระโรคเบาหวาน โรคอ้วน และ
โรคความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมกับ
สสส. จัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือขับเคลือ่ น
งานสร้างเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความยินดีอย่างยิง่ ทีก่ าร
ร่วมมือครัง้ นีจ้ ะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN ใน
การส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาใน
การแลกเปลีย่ นความรู้ ส่งเสริมงานวิจยั และ
การถ่ า ยทอดงานวิ จั ย สู ่ ก ารพั ฒ นาเป็ น
นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพในระดับชาติ รวม

ทั้งการด�ำเนินการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่
ส�ำคัญได้แก่ การบริโภคยาสูบ การขาดการ
ออกก�ำลังกาย การบริโภคสุรา และการบริโภค
เกลือ การรับประทานอาหารทีเ่ ป็นผลเสียต่อ
สุขภาพ โดยการขยายเครือข่ายส่งเสริมสุข
ภาพมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และในภูมภิ าคอาเซียน
ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ
สสส. กล่าวว่า ในวันนี้ สสส. ได้รว่ มลงนาม
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุน AUN-HPN ขับ
เคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอาเซียน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการสร้างเสริมสุขภาพเพือ่
ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการด�ำเนินงานใน
ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ สสส. จะผลักดัน
การสร้างศักยภาพของกลไกการสร้างเสริมสุข
ภาพให้แก่ ๓๐ เครือข่ายมหาวิทยาลัยของ
AUN เพิ่ ม ผู ้ น� ำ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ สร้ า ง
นวัตกรรม และนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ
ในระดับอาเซียน โดยเฉพาะการสนับสนุนการ
พัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
“สสส. มีความยินดีที่จะสนับสนุนการ
พัฒนากลไกทีย่ งั่ ยืนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
ตลอดจนแบ่งปันและถ่ายทอดนวัตกรรมและ
องค์ความรูด้ า้ นการจัดการปัจจัยเสีย่ งหลักของ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังสูน่ านาประเทศ หลังการได้
ขับเคลื่อนงานด้านนี้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยของ AUN โดยเชือ่ มัน่ ว่า ผลจาก
ความร่วมมือครัง้ นีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความ
เข้มแข็งของการขับเคลือ่ นงานเชิงรุกด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะผลกระทบจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับภูมภิ าคอาเซียน” ผจก. สสส. กล่าว MU
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ท�ำนายความเสีย่ งเกิด “โรคไต”
ใน ๑๐ ปี ข้างหน้าได้ดว้ ยตนเองครัง้ แรก
สธ.เตรียมใช้คดั กรองใน รพ.ทัว่ ประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “การ
ประเมินความเสีย่ งต่อโรคไตในคนไทย” ขึน้
ณ ห้องประชุมส�ำนักงานวิจัย ชั้น ๓ อาคาร
วิ จั ย และสวั ส ดิ ก ารคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์
หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรคไตเป็นปัญหาส�ำคัญทางสุขภาพของ
คนไทย ซึ่งอาจจะตามมาด้วยภาวะไตวาย
เรื้อรังในระยะสุดท้าย และต้องท�ำการฟอก
เลือดล้างไต สาเหตุของโรคไตนั้นยังไม่เป็นที่
ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากแล้วประชาชนจะ
ทราบถึงความเสี่ยงของการกินเค็มเท่านั้น
โดยที่ปัจจัยอื่นก็มีความส�ำคัญเช่นกัน ก่อน
หน้านี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของ
โรคไตในคนไทยมากนัก ทีมโครงการวิจัยโรง
พยาบาลรามาธิบดีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้จัดสร้างแบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตส�ำหรับ
คนไทย นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยสามารถ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตได้ด้วย
ตนเอง ซึง่ สามารถใช้งานง่าย อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ใ นการปรั บ พฤติ ก รรมเพื่ อ ลด
โอกาสในการโรคไตต่อไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป ิ ย ะมิ ต ร
ศรี ธ รา คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ โ รง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ฐานะหั ว หน้ า โครงการวิ จั ย กล่ า วว่ า
โครงการวิจยั นีเ้ ป็นความร่วมมือระหว่างการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมมือกันมาเป็น
เวลานานถึง ๒๐ ปี รวมถึงได้รับการตีพิมพ์
เป็ น ผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
แบบประเมินนี้ได้รับการพัฒนาจากข้อมูล
ของผู้เข้าร่วมวิจัยกว่า ๓,๐๐๐ คน ติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี โดยอาศัย
วิธีวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นแบบ
ประเมิ น ความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคไตใน
อนาคตข้างหน้าคนไทยอย่างแท้จริง ดังนั้น
แบบประเมิ น จึ ง มี ค วามแม่ น ย� ำ และเป็ น
ประโยชน์ในการป้องกันโรคไตในคนไทย
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ก รมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขส� ำคัญโรคหนึ่งซึ่งมี
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก โรคนีส้ ว่ นใหญ่เป็นโรคแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ทั้งนี้
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ซึ่ง
ต้องการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมหรือล้างไตทางช่องท้องหรือปลูกถ่าย
ไตเพิ่มขึ้นจาก ๔๒๐ คน ในปี ๒๕๕๐ เป็น

๙๐๖ คนต่ อ ประชากรหนึ่ ง ล้ า นคนในปี
๒๕๕๕ แม้ว่าโรคไตจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ
หลายประการ แต่สาเหตุสำ� คัญคือการบริโภค
เกลือและโซเดียมในปริมาณสูง และจากการ
ศึกษาของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยใน
ปี ๒๕๕๑ พบความชุกของโรคไตเรือ้ รังในทุก
ระยะ ประมาณร้อยละ ๑๗.๕ และคาดว่า มี
โรคไตเรื้อรังในประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่
๑๘ ปีขึ้นไปทั่วประเทศจ�ำนวนประมาณเจ็ด
ล้านคน ที่น่ากังวลก็คือความตระหนักของผู้
ป่วยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังอยู่นั้นมีน้อยมาก
กล่าวคือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรงไม่
เกินร้อยละ ๒๐ ทีร่ วู้ า่ ตนเองเป็นโรคไตเรือ้ รัง
การคิดค้นวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อโรค
ไตของคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดีในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไต
เรื้อรังในประเทศไทย ทั้งนี้ สธ. จะเอาแบบ
ประเมินความเสี่ยงโรคไตไปพิจารณาใช้คัด
กรองประชาชนเช่นเดียวกับเครือ่ งมือการคัด
กรองโรคหลอดเลือดหัวใจต่อไป
ผู้สนใจสามารถตรวจความเสี่ยงของตัวเองได้ที่
เว็ บ ไซต์ http://med.mahidol.ac.th/
kidney_disease_risk MU
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สภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม ครัง้ ที่ ๕

เมื่ อ วั น ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสภามหาวิทยาลัย
มหิ ด ลพบประชาคม ครั้ ง ที่ ๕ โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช นายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดลคนปัจจุบัน แสดง
ปาฐกถา เรือ่ ง “๑๐ ปี กับการท�ำหน้าทีน่ ายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล” และศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่
แสดงปาฐกถา เรื่ อ ง “เดิ น หน้ า กั บ สภา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลยุ ค ใหม่ สู ่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับโลก” โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ด�ำรงต�ำแหน่งนายก
สภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๑

มีนาคม ๒๕๔๙ ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดย
ในงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลพบประชาคม
ครัง้ ที่ ๕ ได้กล่าวขอบคุณประชาคมมหิดลทีไ่ ด้
ให้ความไว้วางใจให้ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลมาตลอดเวลา ๑๐ ปีทผี่ า่ น
มา องค์กรจะก้าวหน้าต้องมีการสมัครสมาน
สามัคคี เชือ่ ว่ามหิดลจะสนธิพลัง (synergy)
ได้ดว้ ยการร่วมแรงร่วมใจกัน และได้แนะเรือ่ ง
หลักการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหิดลจากคนในประชาคมมหิดลต่อไปว่า ขอ
ให้ ถื อ ประโยชน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง แม้ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล จะขอปวารณา
ตัวรับใช้มหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่อง value
management เชื่อว่ายังมีหน่วยงานอีก
มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลทีม่ สี งิ่ ดีๆ ให้ทำ�

value mining รออยู่
ส�ำหรับ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย นัน้ ได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
โดยได้แสดงความเห็นว่า สิง่ ทีน่ า่ สนใจกว่าเรือ่ ง
การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คื อ การท� ำ
ประโยชน์เพือ่ มวลมนุษยชาติ คิดว่า Value
ของมหาวิทยาลัยอยูท่ วี่ า่ เราจะท�ำให้สงั คมและ
มวลมนุษยชาติดขี นึ้ ได้อย่างไร ซึง่ วัตถุประสงค์
ของการมี ม หาวิ ท ยาลั ย ก็ คื อ เพื่ อ ช่ ว ยให้
ประเทศชาติเจริญและเกิดสันติสขุ อยากเห็น
มหาวิ ท ยาลั ย รวมพลั ง กั น ท� ำ แผนพั ฒ นา
วิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ
จะท�ำอย่างไรให้คนไทยพ้นจากความยากจน
และประเทศไทยมีประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ MU

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม”Meet the
President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี”
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Grand
Auditorium ชัน้ ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT) โดยมีผรู้ ว่ มงานจากทุก
กลุม่ สายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้ นี้
งาน “Meet the President ประชาคม
มหิดลพบอธิการบดี” จัดขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มโี อกาสพบปะและสือ่ สารรวมทัง้ เป็นเวทีให้
มีการซักถาม และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นซึง่ กัน
และกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหาร
งาน สามารถน�ำพามหาวิทยาลัยไปสูเ่ ป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า เพือ่ สนองรับนโยบาย “Thailand 4.0”
ของรัฐบาล ทีม่ งุ่ สร้าง “Value-based Economy” มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางนโยบายใน
๕ – ๑๐ ปีขา้ งหน้า โดยมี ๓ ตัวขับเคลือ่ น คือ
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“Creativity” “Technology” และ
“Business” เพื่ อ สร้ า ง New Growth
Engines และ New Startup ให้เกิดขึน้ ด้วย
การ Downsizing เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศและ
ความยั่งยืน ผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก การเพิม่ ความร่วมมือ
กับภาคสังคม เอกชน และอุตสาหกรรม การ
สร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการให้มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และการ
พั ฒ น า วิ ท ย า เข ต ก า ญ จ น บุ รี ใ ห ้ เ ป ็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ และเป็น

ศูนย์กลางของภูมภิ าคตะวันตกของ ASEAN
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลยั ง คงมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก ต่ อ ไปบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหิดลในศตวรรษที่ ๒๑ จะต้อง
รูก้ ว้าง รูล้ กึ เก่งระดับโลก พัฒนาตนเองจน
สามารถพึง่ ตนเองได้ สร้างกิจการขึน้ ได้ดว้ ยตัว
เอง และสามารถท�ำประโยชน์ให้สงั คมได้ เป้า
หมายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไม่ได้อยู่
แค่การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรป้อนตลาด
แรงงานเท่ า นั้ น แต่ จ ะมุ ่ ง ไปที่ frontier
research ด้วย MU
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อาการ “กลัวการขาดมือถืออย่างมาก”

...การติดโทรศัพท์มอื ถือมากๆ ยังส่งผล กระทบ
ท�ำให้เกิดอาการนิ้วล็อก เสียสายตา ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อคอ หมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวัย
อันควร หรือโรคอ้วนก็สามารถเป็นได้...

Nomophopia (โนโมโฟเบีย) หรือ No
Mobilephone Phobia เป็นอาการของคน
ที่กลัว “อย่างมาก” เมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ใช้ โรคนีย้ งั ไม่ได้ระบุเป็นโรคทางจิตเวชอย่าง
เป็นทางการ แต่อาจจะเป็นชื่อกลุ่มโรคได้ใน
อนาคตเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมที่มากขึ้น
กลุม่ อาการเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรค Nomophobia ได้แก่
๑ . ตื่ น ต ร ะ ห นั ก ก ร ะ สั บ ก ร ะ ส ่ า ย
กระวนกระวาย เป็นอย่างมากเมื่อโทรศัพท์
มือถือไม่ได้อยู่กับตัว
๒. หมกมุ่นอยู่แต่กับการเช็คข้อความจาก
สื่อโซเชียลมีเดียอย่างจริงจัง
๓. เมือ่ มีการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มอื ถือ

จะรีบเช็คอย่างรีบร้อนในทันที
๔.เมื่อตื่นนอนจะต้องเช็คโทรศัพท์มือถือ
เป็นอย่างแรกทุกวัน
๕.กลัวโทรศัพท์มือถือหาย แม้วางอยู่ในที่
ปลอดภัย
๖.ตกใจกลัวอย่างมาก เมือ่ โทรศัพท์มอื ถือ
หายไป
หากใครรูส้ กึ ว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ หรือ
มีเพื่อน มีญาติที่มีอาการเหล่านี้ แล้วรบกวน
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของเราอย่างมาก เกิด
ความกระวนกระวาย เสียการเสียงาน ไม่
สามารถท�ำอะไรต่าง ๆ ได้อย่างปกติ แนะน�ำ
ให้มาพบจิตแพทย์เพื่อท�ำการรักษา พูดคุย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันไม่ให้ลุกลาม

จนถึงขั้นเป็นโรคทางจิตเวช เช่น โรควิตก
กังวล โรคซึมเศร้า เป็นต้น
การติ ด โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มากๆ ยั ง ส่ ง ผล
กระทบท�ำให้เกิดอาการนิ้วล็อก เสียสายตา
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ หมอนรองกระดูก
เสื่อมก่อนวัยอันควร หรือโรคอ้วนก็สามารถ
เป็นได้ เพราะหลายคนคงเคยใช้โทรศัพท์มือ
ถือไป กินขนมไป เพลินดี จนน�้ำหนักเกินน�้ำ
หนักขึน้ ไม่รตู้ วั ฉะนัน้ ใช้โทรศัพท์มอื ถืออย่าง
พอดี อย่างรู้เวลา มีเวลาให้กับตัวเองและคน
รอบข้างบ้าง ชีวิตก็จะมีความสุขกว่าการทุ่ม
เวลาทั้งหมดให้กับโทรศัพท์มือถือ MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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และชะลอจอประสาทตาเสื่อม

ในปัจจุบนั คนไทยมีภาวะเสีย่ งเป็นโรคทาง
สายตาเพิม่ มากขึน้ ตัง้ แต่เด็กไปจนถึงผูส้ งู อายุ
เนือ่ งจากการใช้เทคโนโลยีทเี่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
การใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เป็นแหล่งทีใ่ ห้แสงสีฟา้
ซึง่ มีผลต่อประสาทตา ทัง้ นีแ้ สงสีฟา้ ดังกล่าว
เป็นแสงทีผ่ สมอยูใ่ นช่วงแสงสีขาวทีต่ ามนุษย์
มองเห็น มีความยาวคลืน่ อยูใ่ นช่วง ๔๐๐ –
๕๐๐ นาโนเมตร นอกจากอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวแล้ว อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่
เราใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น หลอดไฟ ไฟ
รถยนต์ หรือแม้กระทัง่ ในแสงแดดก็เป็นแหล่ง
ให้แสงสีฟา้ ได้เช่นเดียวกัน ทัง้ นีม้ กี ารศึกษาใน
หนูทดลอง โดยการฉายแสงสีฟา้ ใส่ตาหนู พบ
ว่า เมือ่ เพิม่ ปริมาณของแสงสีฟา้ ไปจนถึงระดับ
หนึ่งโดยสัมพันธ์กับเวลาที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ซลล์ในจอประสาทตา ซึง่
อาจส่งผลให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมเมื่อ
อายุมากขึน้ ได้
โกจิเบอร์รี่ (Goji berry) หรือ Wolfberry มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycium barbarum วงศ์ Solanaceae และรูจ้ กั กันในอีก
ชือ่ หนึง่ ว่า เก๋ากี้ เป็นผลไม้ชนิดหนึง่ ในตระกูล
เบอร์รี มีถนิ่ ก�ำเนิดแถบทวีปเอเชีย มีสรรพคุณ
หลากหลาย ได้รบั ขนานนามว่าเป็น “ซุปเปอร์
ฟรุต (super fruit)” ผลของโกจิเบอร์รมี่ สี แี ดง
อมส้ม ขนาดเล็ก รสชาติเปรีย้ วอมหวาน
โกจิเบอร์รเี่ ป็นพืชทีม่ ใี ยอาหารสูงถึงร้อยละ
๒๐ ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด มีแร่
ธาตุ ต ่ า งๆ เช่ น สั ง กะสี เหล็ ก ทองแดง
แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส ซิ ลี เ นี ย ม เป็ น ต้ น
นอกจากนีโ้ กจิเบอร์รยี่ งั มีสารส�ำคัญจ�ำพวกซี
แซนทีน (zeaxanthin) และลูทนี (lutein) สูง
มากกว่าผักและผลไม้ทวั่ ไป ร่างกายมนุษย์ไม่
สามารถสร้างสารทัง้ สองนีไ้ ด้ จ�ำเป็นต้องได้รบั
จากอาหาร โดยโครงสร้างของซีแซนทินและลู
ทีนจะเป็นไอโซเมอร์ (isomer) กัน แตกต่าง
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กันเพียงต�ำแหน่งพันธะคูท่ วี่ งแหวนด้านปลาย อนุมลู อิสระอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ จะเป็นตัว
(รูปที่ ๒) พบว่า ซีแซนทินและลูทนี เป็นสาร ท�ำลายเซลล์รบั ภาพและท�ำให้เกิดโรคเกีย่ วกับ
ในกลุม่ แคโรทีนอยด์ ๒ ชนิดเท่านัน้ ทีพ่ บในจุด จอประสาทตาทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ได้
รับภาพของจอตา
ส่วนซีแซนทีน พบในโกจิเบอร์รปี่ ริมาณสูง
โดยมากกว่าสาหร่ายเกลียวทองถึง ๕ เท่า
ซีแซนทีนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในจอตา โดย
เฉพาะส่วนทีเ่ รียกว่า macular ซึง่ เป็นชัน้ ของ
เม็ดสี ท�ำหน้าทีก่ รองแสงทีจ่ ะผ่านเข้าสูจ่ อตา
และช่วยลดการสะท้อนของแสง ป้องกันรังสี
จากแสงแดดทีเ่ ป็นอันตรายต่อดวงตา ท�ำให้มี
สมบัติช่วยป้องกันโรคหลายชนิด เช่น โรค
ต้อกระจก โรคจอรับภาพเสือ่ ม โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
นอกจากนี้ ผลโกจิเบอร์รยี่ งั มี เบต้าแคโรทีน
(Beta carotene ) ซึง่ เป็นสารในกลุม่ แคโรที
นอยด์อกี ชนิดหนึง่ โดยพบว่าในผลโกจิเบอร์รมี่ ี
รูปโครงสร้างสารซีแซนทิน ลูทนี เบต้าแคโรทีน ปริมาณเบต้าแคโรทีนสูง ซึ่งสูงกว่าแครอท
และวิตามินเอ
เบต้าแคโรทีนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นโปร วิตามินเอ
มีการศึกษาพบว่า ภายในจอประสาทตา คือ เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ และจะถูก
ของคนเรา มีรอ่ งเล็กๆ อยูจ่ ดุ หนึง่ ทีม่ เี ซลล์รบั เปลีย่ นไปเป็นวิตามินเอจากเอนไซม์ทตี่ บั ซึง่
ภาพในจอประสาทตา ซึ่งเป็นจุดที่แสงตก วิตามินเอจัดเป็นวิตามินที่มีส่วนช่วยในการ
กระทบ และท�ำให้คนเราสามารถมองเห็นภาพ มองเห็น บ�ำรุงสายตา
ทีช่ ดั เจนในแต่ละวัน ซึง่ บริเวณเซลล์รบั ภาพนี้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ ใน
มีสารสีเหลือง หรือ ลูทนี อยูห่ นาแน่นมากทีส่ ดุ ชีวติ ประจ�ำวัน เราอาจหลีกเลีย่ งการสัมผัสแสง
โดยจะพบได้ตรงชั้นเนื้อเยื่อที่หล่อเลี้ยงเส้น สีฟา้ ได้ยาก เนือ่ งจากเป็นแสงทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัว
ประสาท หากบริเวณดังกล่าวเสือ่ มหรือเสียไป เรา รวมทั้งจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิต
อาจท�ำให้สญ
ู เสียการมองเห็นได้ โดยสารลูทนี ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในเซลล์รับภาพในจอประสาทตานี้ จะท�ำ ดังนั้นการบ�ำรุงสุขภาพตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่
หน้าทีส่ ำ� คัญ คือ คอยกรองแสงสีฟา้ ซึง่ เป็น รวมทั้ ง การปกป้ อ งสายตาจากแสงสี ฟ ้ า
อันตรายต่อจอประสาทตา และเป็นแสงทีห่ ลีก นอกจากการหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส แสง
เลีย่ งได้ยากเพราะมีอยูท่ วั่ ไปรอบๆ ตัวเรา ทัง้ สี ฟ ้ า นานๆ การพั ก สายตาจากอุ ป กรณ์
แสงแดดจากดวงอาทิตย์ แสงจากโทรทัศน์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว การรับประทาน
แสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟ สารที่มีฤทธิ์ปกป้องและบ�ำรุงสายตา เช่น
ฯลฯ จากการศึกษา พบว่าระดับลูทนี ๒.๐ – โกจิเบอร์รี่ ลูทนี และ วิตามินเอ อย่างทีก่ ล่าว
๖.๙ มิลลิกรัมต่อวัน จะช่วยป้องกันความเสือ่ ม มาข้างต้น ก็จะมีผลให้เรามีสขุ ภาพตาทีด่ ี ซึง่
ของจุดด่างในดวงตาได้ นอกจากนี้ ลูทนี ยังท�ำ เราสามารถหารับประทานได้งา่ ย สะดวกสบาย
หน้าทีเ่ ป็นสารต้านออกซิเดชัน่ ในดวงตาของ ไม่วา่ จะจากอาหาร พวกผัก ผลไม้ นม หรือ
คนเราอีกด้วย เพราะในดวงตาของเราจะมีสาร เครือ่ งดืม่ ต่างๆ MU
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ขอแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ด้รบั ปริญญากิตติมศักดิข์ องมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๗ ท่าน ทีส่ ภา

มหามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ..ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร และ ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์ ปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชวี ภาพ) ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.อมเรศ ภูมริ ตั น, ปริญญาทันตแพทย
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร, ปริญญาเภสัชศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สมพล ประคองพันธ์ และ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
ดร.ซูชาน อลิซาเบธ มาโลน (ภาษาศาสตร์) และ คุณหญิงวรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี (การจัดการ)

ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์

ผศ.ดร.ศิรลิ ตา ยศแผ่น

รศ.ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ

อ.อุรนิ ทร์ วงพิจติ ร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รอง
บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม อธิการบดีฝา่ ยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้อมด้วย
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ�ำ อาจารย์อุรินทร์ วงพิจิตร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสาธารณสุข
ปี ๒๕๕๙ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั รางวัลจ�ำนวน ๒ ศาสตร์บัณฑิตเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย
ท่าน ได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชา มหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ เข้ารับโล่ “รางวัลดีเด่นสถานศึกษา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน “เคมีคำ� นวณเพือ่ อธิบายกลไก ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจ�ำปี ๒๕๕๙” จาก นางสาว
ของปฏิกริ ยิ าเคมีและชีวเคมี” และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิ ตา พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ยศแผ่น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน “เรียนรูก้ าร กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ๒๐๑ – ๒๐๒ ศูนย์
ออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์สารอินทรีย์... สู่การพัฒนา นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นวัตกรรมการสังเคราะห์สารทีย่ งั่ ยืน” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรผูส้ นใจ ร่วมแลก
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ เปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญแพทย์/ ในโครงการ Pearls in Medical Education ณ ห้องบรรยาย 3A01
บุคลากรทางการแพทย์/แพทย์ประจ�ำบ้าน/แพทย์ประจ�ำบ้านต่อ อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 3A คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ยอด/นักศึกษาแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการจิตเวชเด็ก ศิรริ าช ๒๐๑๖ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๑๔
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ กันยายน ๒๕๕๙ บรรยายเรือ่ ง “Procedure-based Assessment
ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม (PBA): How to do it?” โดย ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒพิ งษ์ และ
๒๕๕๐ (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บรรยายเรือ่ ง “การประเมินและรับรอง
มหิดล ค่าสมัคร แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ ๔,๕๐๐ บาท ความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย:
(สมัครหลังวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ราคา ๕,๐๐๐ บาท) แพทย์ ปัจจุบนั และอนาคต” โดย ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ สามารถติดตาม
ประจ�ำบ้าน/แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด/นักศึกษา ๒,๕๐๐ บาท การถ่ายทอดสดได้ทาง IPTV ผูส้ นใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณทิพา
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.sirirajconference.com พร /คุณปิยะพร โทร.๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔ https://www.facebook.
ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ที่ คุณอัยยะวรรณ โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๘๓๐ com/siriraj.merd
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผูส้ นใจทุกท่านทีต่ อ้ งการ
เพิม่ พูนทักษะความรูแ้ ละต้องการทีจ่ ะพัฒนาภาษาต่างประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรระยะสัน้
Short Course ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญีป่ นุ่ และจีน) 1.TOEFL Preparation Course
2.IELTS Preparation Course 3.Basic English Structure 4.Sentence & Paragraph
Writing 5.Essay Writing 6.Effective Listening & Speaking 7.Basic Japanese 1
8.Basic Mandarin Chinese 1 สอนโดยอาจารย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการสอนภาษา
อังกฤษและภาษาต่างประเทศระดับมหาวิทยาลัย สมัครได้ตงั้ แต่บดั นี้ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
เรียนระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สอบถามเพิม่ เติมติดต่อที่ งาน
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/engshortcourse
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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ขอแสดงความยินดีกบั ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลในโครงการประกวด
ภาพถ่าย ประจ�ำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ Only@Mahidol โดย
เข้ารับจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ในการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่
๑.นางสาวพรรณราย เกกีงาม รางวัลชนะเลิศ ได้รบั เกียรติ
บัตรและเงินรางวัลจ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒.นายพีรวิทย์
อินทร์ศวร รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รบั เกียรติบตั รและเงิน
รางวัลจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.นายนราวุฒิ สุวรรณัง รอง
ชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รบั เกียรติบตั รและเงินรางวัลจ�ำนวน
๕,๐๐๐ บาท ๔.นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ รางวัลชมเชย ได้รบั
เกียรติบตั รและเงินรางวัลจ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท และ ๕.นาย
เจริญพร จุลชู รางวัลชมเชย ได้รบั เกียรติบตั รและเงิน รางวัล
จ�ำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ศูนย์รบั บริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับบริจาคหนังสือ
ส�ำหรับเด็ก นิทาน แบบเรียน ฯลฯ เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียน
หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็กทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศ ท่านทีส่ นใจ
สามารถน�ำมามอบให้ดว้ ยตนเองหรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ที่ ศูนย์
รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชัน้ หนึง่ ตึก
ฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนน
พระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๐๑๕๗๑๗ (คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/
stangdonation www.facebook.com/StangDonation
มหาวิทยาลัยมหิ ดลขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
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 ธนาณัตสิ งั่ จ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม นาง
กานดา ทองกลัดหรือเช็คธนาคารสัง่ จ่ายในนามมหาวิทยาลัย
มหิดล ติดต่อที่ งานการเงิน กองคลัง ชัน้ ๓ ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙๖๑๙๐-๓ สอบถามได้ที่ งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงาน
ทัว่ ไป ชัน้ ๔ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา โทร.
๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
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ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการช่วยชีวติ ขัน้ สูง Provider
course of Advanced Cardiovascular Life Support รุน่ ที่ ๓: วัน
ที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ รุน่ ที่ ๔: วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๐๐๐ บาท สามารถลงทะเบียนพร้อมช�ำระ
เงินค่าลงทะเบียนได้ตงั้ แต่บดั นีท้ าง http://www.sirirajconference.
com รุน่ ที่ ๓ ช�ำระได้ถงึ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ รุน่ ที่ ๔ ช�ำระได้ถงึ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัฒนา
บุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรง
พยาบาลศิรริ าช โทร.๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วม
อบรมระยะสัน้ “Pitfalls in Hematology” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖
กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. บรรยาย ณ ห้องประชุม
ศิษย์เก่า ชัน้ ๒ Workshop ณ ห้องตรวจสาขาโลหิตวิทยา ๗๐๐ ตึก
ผูป้ ว่ ยนอก (OPD) คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล อัตราค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท ลงทะเบียนออนไลน์
ได้ที่ www.sirirajconference.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓-๘ โทรสาร ๐-๒๔๑๑-๐๕๙๓
siriraj.conference@gmail.com
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการของเสียในโรงพยาบาล” ระหว่างวันที่
๕ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ค่าลงทะเบียน ๖,๕๐๐ บาท โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑
E-mail: aihdtr@gmail.com www.aihd.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอบรม
โครงการ Advanced skills for clinical teachers รุน่ ที่ ๒ วันที่ ๒๖
– ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๑๕๑๔ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจ
ติดต่อได้ที่ คุณทิพาพร/คุณปิยะพร/คุณพงษ์พนั ธ์ โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔,
๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗ โทรสาร ๐-๒๔๑๙-๖๔๔๓ www.sirirajconference.
com

กองพัฒนาคุณภาพ ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนด
จัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในวัน
อังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมมหกรรม และส่ง
ผลงานได้แล้วตัง้ แต่บดั นีท้ ี่ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๒-๕

Activities Agenda 27
วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๒ กันยายน ๒๕๕๙

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ “Neuroradiology CME
Part X: Comprehensive Oncologic Brain
Imaging” ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม โทร.
๐-๒๒๐๑-๖๗๐๗

๕ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการของเสีย
ในโรงพยาบาล” ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ

อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถาม โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙

ประชุมวิชาการจิตเวชเด็ก ศิริราช ๒๐๑๖

ณ ห้องประชุม ๑๐๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถาม โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๘๓๐

๘ กันยายน ๒๕๕๘

กิจกรรมบรรยายและสาธิต “ตัวโน้ตข้างเตียง”
ดนตรีบ�ำบัดในโรงพยาบาลและการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Music Therapy in Hospital
and Palliative Care) ณ ห้องประชุมสมาคม

ศิษย์เก่าเเพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น ๒ โรงพยาบาลศิริราช สอบถามที่
ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๗๒๖

๘ กันยายน ๒๕๕๘

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเล่า
นิทานและการสร้างสือ่ นิทานอย่างง่าย

ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ง
ชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม โทร.
๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗

๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙

การอบรม “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างชาติ” รุ่นที่ ๑๐ ณ สถาบันวิจัยภาษา

เเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถาม โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔,
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๒๒

๙ กันยายน ๒๕๕๙

การอบรม “การสร้างสมดุลให้ชวี ติ และ
การท�ำงาน (Work-Life Balance)”

ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๙๐ ต่อ ๑๐๒๒, ๑๗๑๒

๑๒ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

การอบรมระยะสัน้ The 30th Ramathibodi
Pediatrics Update 2016” “Ambulatory
pediatrics in the changing world”

ณ ห้องประชุม 910 ABC ชัน้ ๙ อาคารเรียน
และปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๘

๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

การอบรม “การเพาะเห็ดถัง่ เช่าสีทอง” รุ่นที่ ๑

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถาม โทร. ๐๓๔-๕๘๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๑๓

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

กิจกรรม มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบัน
เด็กสานรัก ครั้งที่ ๑๕ ณ ห้องอเนกประสงค์

(Learning Playground) ชัน้ ๒ สถาบัน
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิม่
เติม โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗

๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถาม โทร. ๐๓๔-๕๘๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๑๓

ศูนย์การเรียนรูม้ หิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถาม โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑

การอบรม “พืน้ ฐานการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ” รุน่ ที่ ๑

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC
ระดับภูมภิ าค ภาคกลางเขต ๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๙

งาน “ศาลายาวิถ”ี สัมผัสสีสนั และลมหายใจแห่ง
ศาลายา ณ ห้องนิทรรศการ ๑๑๙ อาคาร

๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

การอบรมโครงการ Advanced skills for
clinical teachers รุ่นที่ ๒

ณ ห้องประชุม ๑๕๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ คณะ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙
มหิดล สอบถาม โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔

“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

