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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

แม่แปง เตม็สาร อาย ุ๑๐๖ ปี “แม่ ๑๐๐ ปี ภาคเหนอื” หนึง่
ในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ ในงาน “มหดิล-วนั
แม่” ปีท่ี ๓๑ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนาง
เจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ และร่วมฉลองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ 
“แม่ ๑๐๐ ปี” คอืแม่ทีม่อีายยุนืยาวถงึ ๕ แผ่นดนิ ทีเ่กบ็เป็นข้อมลู
ทางประชากรศาสตร์เกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติและการดแูลสขุภาพทัง้
กายและใจและความยนืยาวของชวีติประชากรไทย เพือ่เป็นแบบอย่าง
ของคนรุน่หลงัต่อไป 

มหิดลสาร ฉบับนีม้บีทความงานวจิยัทีน่่าสนใจมากมาย อาท ิ “รา
มาฯ สร้างแบบประเมนิให้คนไทยท�านายความเสีย่งเกดิ “โรคไต” ใน 
๑๐ ปีข้างหน้าได้ด้วยตนเอง” “สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ลงนาม
ความร่วมมอืกบั ๓ ภาคหีลกัในโครงการโรงเรยีนต้นแบบ “เดก็ไทย...
ไม่เฉือ่ย” บทความเพือ่สขุภาพทีน่่าสนใจอืน่ๆ ภายในฉบบั

๐๓	 เรื่องจากปก
   • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ
   เสดจ็ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวลั
   งาน “มหดิล-วนัแม่” ประจ�าปี ๒๕๕๙

๐๘		 Harmony	in	Diversity
 • เขตร้อนเดนิ – วิง่ เพือ่การคดักรองมะเรง็เต้านม
 • “รณรงค์ประชามต ิ- ท�าได้ - ไม่ผดิกฎหมาย”
 • ผูบ้ริหาร ม.มหดิล ให้ก�าลงัใจชาวค่ายอาสาพฒันาครัง้ที ่๔๘
 • ปฐมนเิทศโครงการ The HERO: No Smoking รุน่ที ่๒

๑๐		 Special	Article	
 • ก้าวสูปี่ที ่๒ ของคณะพยาบาลศาสตร์กับการขบัเคลือ่นนโยบาย
    สาธารณะเพ่ือสขุภาพแบบมีส่วนร่วม
 • Ransomware ภยัร้ายเรยีกค่าไถ่คอมพวิเตอร์ 
 • น�า้พริกหนุม่

๑๔	 MU	Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

๑๖	 Special	Scoop
 • MPH 2015 Congratulatory Ceremony
 • สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ม.มหดิล ลงนามความร่วมมอืกบั ๓  
   ภาคหีลกัในโครงการโรงเรยีนต้นแบบ “เดก็ไทย...ไม่เฉือ่ย”
 • ศิริราชจัดประชุมวิชาการ SICMPH 2016 เฉลิมพระเกียรติ
   สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
 • ม.มหิดล จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน/รับการสนับสนุน
   การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC
   ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC

Contents
๑๙	 Special	Scoop
 • ม.มหิดล เปิด “พื้นที่วัฒนธรรม”สวนสาธารณะแห่งใหม่ใน 
   เมืองศาลายา

 • SEP in Business
  • มหาวิทยาลัยมหิดลขับเคลื่อนสนับสนุนมาตรการควบคุมและ  
    ป้องกันโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย พร้อมลงนามความร่วม
    มือกับ สสส.

๒๑	 Research	Excellence
 • รามาฯ สร้างแบบประเมนิให้คนไทยท�านายความเสีย่งเกดิ  
   “โรคไต” ใน ๑๐ ปี ข้างหน้าได้ด้วยตนเองครัง้แรก
   สธ.เตรยีมใช้คดักรองใน รพ.ทัว่ประเทศ

๒๒		 Harmony	in	Diversity
 • สภามหาวทิยาลยัมหดิลพบประชาคม ครัง้ที ่๕
 • Meet the President ประชาคมมหดิลพบอธกิารบด ีครัง้ท่ี  
   ๒/๒๕๕๙

๒๓	 เพื่อสุขภาพ
 • อาการ “กลวัการขาดมอืถอือย่างมาก” 

๒๔	 สมุนไพรน่ารู้
 • โกจเิบอร์รี ่ผลไม้บ�ารงุสายตาและชะลอจอประสาทตาเสือ่ม

๒๕	 Softnews
๒๗	 Activities	Agenda

Editor’s Note	
บก. แถลง
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ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

3เรื่องจากปก
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระเจ้า       
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร     
ราชาทินัดดามาต ุ เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน
เปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๑ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา โดยม ีศาสตราจารย์คลนิกิ 
นายแพทย ์ อุดม คชินทร  อธิการบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย เฝ ้ ารับ เสด็จฯ ในงานมี
วัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับ
ร้องเพลงกล่อมลูกกลุ่มชาติพันธุ์ พิธีมอบ
รางวัลแก่ “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” “แม่
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” “แม่จิตใส ใจสีขาว” 
“แม่ผู ้ส ่งเสริมความเป็นไทย” “แม่ดี- 
บุคลากรเด่น” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ และ
บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า

ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค 
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๙ ด้วย
ตระหนกัถงึความส�าคญัของเพลงกล่อมลกูซึง่
เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการด�ารง
ชวีติของชมุชนและมคีณุค่า สมควรได้รบัการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู โดยในปีนี้ เป็นการประกวดใน
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มี
นักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจาก

ทั่วประเทศ จ�านวน ๘๓ คน ผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงกล่อม
ลูก ซึ่งตัดสินจากการขับร้องสดต่อหน้าคณะ
กรรมการในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ภาค เหนื อ  ร า งวั ลชนะ เลิ ศ ระดั บ
มัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวนวลโบ แสงค�า 
โรงเรียนสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัล
ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาว      
อาทิตยา แสงเขื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง รางวัล
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิง   
นิดา มาตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค จังหวัด
นนทบุรี รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา 

ได้แก่ นายอภิชัย จันทร์เกษ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา ภาค
อีสาน รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา 
ได้แก่ นายสิทธิชัย คารมหวาน โรงเรียนผดุง
นารี จังหวัดมหาสารคาม รางวัลชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายสุริยา ชมภู 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ภาค
ใต้ รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 
นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ โรงเรียนควนขนุน 
จงัหวดัพทัลงุ รางวลัชนะเลศิระดบัอดุมศึกษา 
ได้แก่ นายกวเีชษฐ์ เปีย มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัล

งาน “มหิดล-วันแม่” ประจ�าปี ๒๕๕๙
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รางวัลแม่สู ้ชีวิต จัดขึ้นเพื่อตอบแทน
พระคุณของแม่ที่ได้อุทิศชีวิตต่อสู ้เพื่อลูก
ตลอดมา ลูกของแม่สู ้ชีวิตไม่จ�าเป็นต้อง
ประสบความส�าเรจ็ในชวีติด้วยการมตี�าแหน่ง
หน้าทีก่ารงานหรอืมกีารศึกษาสงู ลกูอาจเป็น
เด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นว่าด้วยความรัก 
ด้วยจติใจ และสองมอืของแม่ได้โอบอุม้ให้ลกู
สูช้วีติอยูไ่ด้ รางวัลม ี๒ ประเภท คอื แม่สูช้วีติ
ประเภทแม่ของลูกพิการ และแม่สู ้ชีวิต
ประเภทแม่ของลูกปกติ โดยในปีนี้มีผู้เสนอ
ชื่อจ�านวน ๙๔ รายทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลจ�านวน ๘ ราย ดังนี้

รางวัลแม่สู้ชีวิตประเภทแม่ของลูกปกติ

ภาคเหนือ แม่ประทีป 
เลิศชัยสุวรรณ อายุ ๖๐ 
ปี จังหวัดนครสวรรค์

แม่ล�าบากจ�าต้องรู ้จัก
อดออมเก็บหอมรอมริบ 
แม่มลูีก ๓ คน เพราะความ

จนต้องให้ลกูกินน�า้ข้าวแทนน�า้นม ลกูคนเลก็
ป่วยเป็นต้อกระจก ต้องพาเข้ามารักษาใน
กรุงเทพฯ ไป-กลับแบบนี้เป็นเวลานาน แม่
ท�างานหนักเพ่ือเอาเงินมารักษาลูกและใช้
จ่ายในครอบครัว กลางวันรับจ้างซักผ้า พับ
ถุงกระดาษ กลางคืนขายขนมหวานที่ตลาด 
ความอดทนของแม่ท�าให้สามารถฝ่าวิกฤต
ต่างๆ มาได้ ปัจจบุนันีล้กู ๆ  ทกุคนส�าเรจ็การ
ศึกษาและมีหน้าที่การงานที่มั่นคง

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ แม่วัฒนา นิยมค�า 
อายุ  ๖๙ ป ี  จั งหวัด
อุบลราชธานี

แม่ต้องรับภาระหนี้สิน
จากธุรกิจที่ล้มเหลว และ

สามี เ สียชีวิตต ้องเสียดอกเบี้ยเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท แม่นอนร้องไห้ทุกคืน แต่สิ่ง
เดียวที่น�าทางให้แม่มีจิตใจที่เข้มแข็ง คือลูก
ท้ัง ๓ คน แม้ตวัเองจะป่วยหนกั แต่กส็ูอ้ดทน 
ดูแลตัวเองโดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล กินเจ 
จนผ่านช่วงวิกฤตชีวิตมาได้ ในวันนี้แม่ภูมิใจ
ที่ลูกๆ ทุกคนประสบความส�าเร็จและมีหน้า
ที่การงานที่ดี

ภาคกลาง แม่ณัฐนันท์ สุนประชา อายุ 
๕๕ ปี จังหวัดลพบุรี

แม่รับราชการครเูงินเดือนไม่มากนัก หลัง
เลกิงานจงึหารายได้พเิศษโดยการไปรบัผลไม้ 
รับผ ้ามาขาย เพื่อน�ารายได ้มาจุนเจือ

ครอบครัว และเลี้ยงดูลูก
ท้ัง ๒ คน แม่น�าเงินมา
รักษาลูกชายที่ป ่วยเป็น
โรคชกั และมพีฒันาการช้า
กว่าเด็กปกติ ความมานะ
ต่อสูชี้วติของแม่ ลกูชายจงึ

หายเป็นปกต ิแม่ภมูใิจทีท่�าให้ลกูชายของแม่
มีวันนี้ วันที่ลูกศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญา
โท และรับใช้ชาติโดยการเป็นทหาร

ภาคใต ้แม่จ�าเริญ มณี
เจริญ อายุ ๗๒ ปี จังหวัด
สงขลา

แม่ปลูกผักสวนครัวไป
ขายที่ตลาด และเปิดร้าน
ขายของช�า โดยสร้างเพิง

เล็กๆ อาศัยอยู ่ริมถนน แม่ยังรับจ้างขับ          
รถรับ-ส่งภรรยาคนงาน และท�ากับข้าวขาย
คนงาน แม่เคยโดนโจรดกัปล้น จะเอารถและ
เงินสด แม่ฝึกให้ลูกทั้ง ๔ คนช่วยท�างาน  ใน
อดีตลูกๆต้องท�าการบ้านใต้รถเข็น จนลูก ๆ 
โต สอบเรยีนต่อระดบัอดุมศกึษาในกรงุเทพฯ
ได้ ๒ คน แม่เคยป่วยเป็นมะเร็งระยะแรกจน
รกัษาหาย เพราะได้รบัก�าลงัใจจากลกูๆ ด้วย
หัวใจที่เข้มแข็งของแม่ ท�าให้ลูกทั้ง ๔ คน  มี
การศึกษาที่ดี และมีครอบครัวเป็นสุขจนทุก
วันนี้

รางวลัแม่สูช้วีติประเภทแม่ของลกูพิการ
ภาคเหนือ แม่สิรินาท 

ทองอร่าม อายุ ๕๐ ปี 
จังหวัดก�าแพงเพชร

แม ่จ� า ไม ่ ได ้ ว ่ ารู ้ สึ ก
เ หนื่ อ ย ม าก ตอ น ไห น 
เพราะทุกนาทีที่แม่ได้อยู่

ดูแลลูกสิ่งนั้นคือความสุข แม่มีลูกชายคน
เดียว ลูกแม่ป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหว
ตั้งแต่แรกเกิด ทุกๆ ๒ เดือนแม่ต้องพาลูกไป
รักษาที่กรุงเทพฯ ต่อมาย้ายไปรักษาที่
เชยีงใหม่ แม้จะเหนือ่ยกบัการเดนิทาง แต่แม่
ไม่เคยท้อ หวังเพียงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
แม่ไม่อายท่ีพาลูกออกไปเท่ียวนอกบ้าน  
ปัจจุบนันีล้กูชายมพีฒันาการท่ีด ีได้เข้าศกึษา
ในระดับช้ัน ม.๖ ท่ีโรงเรียนศึกษาพิเศษ
จังหวดัชยันาท ปัจจบัุนนีแ้ม่ยงัท�างานประจ�า
และขายสนิค้าออนไลน์  ท�างานจติอาสาเพือ่
สงัคม ชวีติทีเ่หลอืนบัจากนี ้แม่จะไม่ขออะไร
ขอแค่ให้ลูกของแม่ช่วยเหลือตัวเองได้ แค่นี้
แม่ก็มีความสุขแล้ว

ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ แม่สีแดง ค�าลุน 
อายุ  ๖๘ ป ี  จั งหวัด
อุบลราชธานี

ลูกชายคนเดียวของแม่
มี ความพิ การทางการ

เคลื่อนไหวตั้งแต่ก�าเนิด เมื่อลูกเกิดได้เพียง 
๒ เดือน สามีก็เสียชีวิต แม่จึงเลี้ยงลูกเพียง
ล�าพัง จนกระทั่งลูกเรียนถึงชั้น ป.๕ เดินไป
เรียนไม่ไหวขาบวมอย่างรุนแรง แม่จึงตัดสิน
ใจให้ลกูเลกิเรยีน ลกูชายเป็นคนชอบฟังวทิยุ 
จงึรูว่้ามโีรงเรยีนคนพกิารเปิดให้เรียนฟรี จาก
นั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกชายผันตัวเองเป็น
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฝีมือดี และเก็บเงิน
สร้างเนื้อสร้างตัวจนปลูกบ้านให้แม่ ด้วย
ความรักที่แม่มีให้ลูกสม�่าเสมอ ท�าให้ลูก
สัมผัสได้ว่าลูกพิการเพียงแค่ทางกายเท่านั้น

ภาคกลาง แม่สุมิตรา 
เหลืองพุ ่มพิพัฒน์ อายุ 
๖๙ ปี จังหวัดนครปฐม

แม่มีลูกทั้งหมด ๕ คน 
เป็นลูกพิการ ๑ คน ใน
อดตี แม่ต่อสูด้ิน้รนหาเลีย้ง

ลูกด้วยอาชีพต่างๆ เช่น ขายอาหาร เร่ขาย
ผลไม้ด้วยรถจักรยานยนต์ รับจ้างขับรถสิบ
ล้อบรรทกุหนิทราย เพือ่เกบ็เงนิมาลงทุนขาย
ผักท่ีตลาดนครปฐม ปัจจุบันอาศัยอยู ่กับ
ลกูชายท่ีมคีวามพกิารทางสตปัิญญา ช่วยหา
รายได้ด้วยการเกบ็ของเก่าขาย และลกูสาวที่
ป่วยเป็นโรคเรือ้รงั อาทิ โรคธาลสัซเีมยี โรค
หวัใจ และโรคไต ท�าให้ร่างการอ่อนแอ อารมณ์
หงุดหงิด ไม่สุงสิงกับใครยกเว้นแม่คนเดียว 
ลูกชายและลูกสาวช่วยเหลือแม่ด้วยการเก็บ
ผกัข้างทางไปขาย แม่เคยประสบอบุตัเิหตรุถ
จักรยานยนต์ล้มคว�่าจากสาเหตุเส้นเลือดใน
สมองตบีเฉยีบพลนั ท�าให้เดนิและพดูไม่ได้ แต่
ด้วยพลงัความรกัและความเป็นห่วงลกู ท�าให้
แม่ต้องพยายามฟ้ืนฟรู่างกายด้วยตนเอง จน
สามารถลุกข้ึนเดินได้ภายใน ๑ ปี แต่ยังมี
อาการลิน้แข็งพดูไม่ชัด  แม่สอนลูกๆ ให้พึง่พา
ตวัเอง ปัจจบัุนแม่ช่วยเหลอืสงัคมโดยเป็นจติ
อาสาเยีย่มผูพ้กิาร ให้ก�าลงัใจ อาบน�า้ ตดัผม 
และรวมกลุม่แม่บ้านท�าอาหาร ขนม ยาหม่อง 
ของช�าร่วยอืน่ๆ เพือ่สร้างรายได้

ภาคใต ้ แม่อารี สุริยะรังษี อายุ ๖๗ ปี 
จังหวัดตรัง

แม่มีอาชีพเป็นคนกวาดขยะ มีลูกสาว ๓ 



ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

5

บุ ต ร ธิ ด า ร วม  ๘  คน  
ปัจจบัุนบุตรคนโตอาย ุ๘๓ 
ปี  บุตรคนสดุท้องอาย ุ๕๙  
ปี อาชีพเดิมท�านา แม่มี
สุขภาพแข็งแรง  ความจ�า
ดี จ�าลูกหลานได้หมดทุก

คน ชอบกินหมาก ยามว่างชอบแกะมะขาม 
อาหารที่กินเป็นประจ�า คือ โจ๊ก และต้มจืด

รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น
ตามแนวคิดท่ีว่า “สิ่งแวดล้อมดีเริ่มต้นที่
แม่”คัดเลือกแม่ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุน
ให้ลกูเหน็คณุค่าของสิง่แวดล้อมทีด่ ีและเป็น
แม่ ท่ีมีบทบาทสนับสนุนและอนุรักษ์ ส่ิง
แวดล้อมในสังคมอย่างเด่นชัด ส�าหรับในปีนี้
มีผู้เสนอชื่อ ๒๗ ราย ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลจ�านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 

รางวลัแม่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ภาคเหนอื 
มีผู้ได้รับรางวัล จ�านวน ๓ ท่าน ดังนี้

- แม่สดุธนา ปัทมวฒัน์ 
จังหวัดน่าน แม่สุดธนา
เป ็นครือข ่ายโครงการ
อาหารปลอดภัย เป ็น
วทิยากรและจดัท�าสือ่หนงั
สั้นเพื่อกระตุ ้นชุมชนใน
เรือ่งพษิจากการใช้สารเคมี

สอนเยาวชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แม่ยังปลูกฝังให้ลูกท�าเกษตรอินทรีย์  เช่น 
ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และผักปลอดสารเคมี

- แม ่หน ่อแอริ  ทุ ่ ง
เ มื อ ง ท อ ง  จั ง ห วั ด
เชยีงใหม่ แม่หน่อแอรเิป็น
ประธานเครือข ่ายสตรี     
ช น เ ผ ่ า พื้ น เ มื อ ง แ ห ่ ง
ประเทศไทย และน�าความ

รู้เรื่องการทอผ้าจากสีธรรมชาติมาให้ความรู้
กับชาวบ้าน  แม่ยังเป็นผู้ดูแล “ป่าแดปอทู”  
ท่ีเป็นพื้นท่ีส�าคัญทางพิธีกรรมเป็นแหล่ง
อาหารของคนในชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะที่
ดีกับชนเผ่าพื้นเมือง

 - แม่วราภรณ์ ไม้สนธิ์ 
จังหวัดตาก แม่วราภรณ์
สร ้ างความเข ้าใจให ้ผู ้
ประกอบการลดการใช้สาร
เคมีในเกษตรกรรม เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

สร้างเสรมิสขุภาพทีด่ ี แม่สร้างเครือข่ายและ
จิตส�านึกให้กับผู ้น�าในท้องถิ่น  แม่สร้าง
จิตส�านึกที่ดีให้กับลูก โดยสอนว่าการปลูก

จงัหวดัล�าปาง มบีตุรธดิารวม ๖ คน  ปัจจบุนั
บุตรคนโตเสียชีวิตแล้ว บุตรคนสุดท้องอายุ 
๘๓  ปี อาชีพเดิมท�านา แม่มีสุขภาพแข็งแรง  
รับประทานอาหารเองได้ เดินได้ แม่เป็นคน
ที่มีจิตใจเมตตา อาหารที่กินเป็นประจ�า คือ 
อาหารเหนือ แกงเห็ดถอบ

- แม่ ๑๐๐ ปี ภาค
อสีาน ได้แก่ แม่หยู ่ปีขาล 
อายุ ๑๐๔ ปี จังหวัด
ร้อยเอ็ด อาศัยอยู่กับบุตร
ส า ว แ ล ะ ห ล า น ส า ว ที่
อ�าเภอพนมไพร จังหวัด

ร้อยเอ็ด มีบุตรธิดารวม ๘ คน  ปัจจุบันบุตร
คนโตอายุ ๘๕ ปี บุตรคนสุดท้อง อายุ ๗๓  
ปี อาชีพเดิมท�านา และเลี้ยงหม่อนไหม แม่มี
สุขภาพแข็งแรง ชอบกินหมาก รับประทาน
อาหารได้ทุกอย่างที่ลูกหลานจัดหามาให้

- แม่ ๑๐๐ ปี ภาคใต ้
ได้แก่ แม่ทิม แป๊ะอุ ้ย     
อายุ  ๑๐๖ป ี  จั งหวัด
สุราษฎร์ธานี อาศัยอยู ่     
กับหลานและเหลน ท่ี
อ�าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

สุราษฎร์ธานี มีบุตรธิดารวม ๖ คน  ปัจจุบัน
บุตรคนโตอายุ ๘๗ ปี บุตรคนสุดท้อง ๗๐ ปี 
อาชีพเดิมท�านา แม่ทิมเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของชาวบ้าน ตื่นเช้าท�ากิจวัตรประจ�าวันเอง
ได้ แม่จะต�าหมากกนิทกุวนั ชอบรบัประทาน
ปลา ผัก ผลไม้ที่อ่อนนิ่ม เช่น มะม่วงสุก 
กล้วยสุก

- แม่ ๑๐๐ ปี ภาค
กลาง ได้แก่ แม่จ่วน ถาวร
วงษ์ อาย ุ๑๐๔ ปี จงัหวดั
ตราด อาศัยอยู่กับลูกชาย
คนสุดท้องและลูกสะใภ้ ที่
อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัด

ตราด มีบุตรธิดารวม ๓ คน  ปัจจุบันบุตรคน
โตอายุ ๗๙ ปี บุตรคนสุดท้อง ๗๖ ปี อาชีพ
เดิมท�านา ท�าสวนยางพารา แม่จ่วนมสีขุภาพ
แข็งแรง ไม่เคยต้องกินยาหรือไปหาหมอ มี
สายตาดี มองไกลๆ เห็นชัด ชอบรับประทาน
ปลา และผักสด ไม่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ 
ในบางมือ้รบัประทานผลไม้ในปรมิาณมากได้
ประมาณครึ่งกิโลกรัม

- แม่ ๑๐๐ ปี กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ แม่จ�าปี ยั่งยืน อายุ  ๑๐๒  
ปี จังหวัดสมุทรปราการ อาศัยอยู่กับบุตร
สาวที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มี

เรื่องจากปก
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คน เมื่อลูกสาวคนที่ ๒ 
อายุประมาณ ๑๐ ปี ได้ไป
เ ป ็ น เ พื่ อ น น ้ า ส า ว ซึ่ ง           
ไ ป ท� า ธุ ร ะ ที่ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ระหว่าง
ทางน้าสาวถูกฆ่าปาดคอ

เสียชีวิต ส่วนลูกสาวถูกตัดนิ้วมือทั้งสองข้าง
ขณะยกมือไหว้ร้องขอชีวิต และถูกผลักลง
เหวลึก หลังกระแทกก้อนหิน กิ่งไม้เสียบทั่ว
ร่างกาย หวังฆ่าปิดปาก เธอถูกน�าส่งโรง
พยาบาลต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน และ
กลายเป็นคนพิการ นิ้วขาด ๘ นิ้ว ร่างกาย
ท่อนล่างเป็นอมัพาต ขาลีบ เดนิไม่ได้ ต้องนัง่
รถเข็นตลอดชีวิต แม่ยังต้องท�างานและดูแล
ลูกสาวอีก ๒ คน จนปัจจุบันจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแล้ว ตลอดระยะเวลา ๓๔ 
ปี ทุกวันแม่ต้องอุ้มลูกอาบน�้า ท�ากิจวัตร
ประจ�าวัน ทัง้ป้อนอาหารและสอนการปฏบิติั
ตวัเพือ่ต่อสู้ความพิการ และช่วยเหลอืตนเอง
ให้ได้ แม่พยายามคดิดดัแปลงอปุกรณ์เพือ่ให้
ลูกพิการได้ใช้สะดวก เช่น รถเข็นจัดเบาะที่
นั่งที่วางเท้าให้ลูกไม่เกิดแผลกดทับ ท�า
อ ่างอาบน�้าส�าหรับลูกให ้อาบน�้าเองได ้ 
ปัจจุบันลูกสาวพิการมีอายุ ๔๔ ปีแล้ว มีสติ
ปัญญาและจิตใจพร้อมที่จะช่วยครอบครัว
และสังคม โดยใช้จุดแข็งของตนที่หน้าตา
สวยงาม ตดิต่อขายเครือ่งส�าอางในชมุชนใกล้
บ้าน จนมีรายได้ส่งหลานเรียนหนังสือ และ
จะส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนอกี ๒ 
ปีข้างหน้า แม่ต่อสูช้วีติเลีย้งลกูโดยไม่ยอมแพ้
ต่อโชคชะตา สมกับเป็น “แม่สู้ชีวิต” เป็น
ตัวอย่างและก�าลังใจแก่แม่อีกหลายคน

รางวัลแม่ ๑๐๐ ปี จัดขึ้นเพื่อประกาศ
เกยีรตคิณุแก่แม่ทีม่อีายยุนืยาวถงึ ๕ แผ่นดิน 
แ ล ะ เ พ่ื อ เ ป ็ น ข ้ อ มู ล วิ ช า ก า ร ท า ง
ประชากรศาสตร์เกี่ยวกับความยืนยาวชีวิต
ของประชากรไทย รวมทัง้เป็นข้อมลูให้ศึกษา
เก่ียวกับการด�าเนินชวีติและการดแูลสขุภาพ
ทั้งกายและใจของแม่ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป
เหล่านี้ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง
ต่อไป โดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อจ�านวน ๑๑๓ 
รายจากทั่วประเทศ มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
รางวัล จ�านวน ๕ ท่าน ดังนี้

- แม่ ๑๐๐ ปี ภาค
เหนือ ได้แก ่แม่แปง เต็ม
สาร อายุ ๑๐๖ ปี จังหวัด
ล�าปาง อาศัยอยู่กับบุตร
สาวที่ อ� า เภอห ้ า งฉั ตร 
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ศาสนาคือ ความกตัญญู ความอดทน ความ
ซือ่สตัย์ และไม่เอาเปรยีบผูอ้ืน่ ใช้เป็นหลกัใน
การด�าเนินชีวิต ในการบริหารงานคณะลิเก 
และในการอบรมสั่ งสอนบุตรธิดา จน
ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง มั่นคงและมีความสุ

ศาสนาครสิต์ แม่จามร ีลมิปิชยั  อาย ุ๗๙ 
ปี  ชาวกรุงเทพฯ ส�าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียน
เซนต ์ฟรั ง ซิ สซา เวี ย ร ์
คอนแวนต์ และวิทยาลัย
สหพาณิชย ์   ท�างานที่
โรงงานยาสูบ แผนกบัญชี 

จนเกษียณอายุ มีบุตรธิดา ๓ คน ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คุณแม่
จามรี ไปร่วมพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์กับ
ครอบครวั และลกูทกุคน ตามไปช่วยกจิกรรม
ของลูกเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคม 
สอนลูกให้ศรัทธา ยกย่อง และรักพระเยซู
คริสต์เจ้า เป็นแบบอย่างให้ลูกเรื่องความ
อดทน มั่นคงหนักแน่น มานะพากเพียร รัก
เพ่ือนมนุษย์ และให้อภัยไม่มีสิ้นสุด  ช่วย
กจิกรรมจติอาสาของลกูทกุอย่าง พร้อมทีจ่ะ
เผชิญปัญหาและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกทุก
กิจกรรม และลูกๆ เรียนรู้จากแม่ โดยแม่ไม่
ต้องพร�่าสอน   

ศาสนาอิสลาม แม ่
ทองค�า ยีมิน อายุ ๘๒ ปี 
นับถือศาสนาอิสลามสืบ
เนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
อพยพมาจากเมืองไทรบุรี 
ตั้ ง รกรากอยู ่ ตามแนว

คลองแสนแสบถึงมีนบุรี หนองจอก ใน
กรุงเทพมหานคร มีอาชีพท�านาและสอนให้
ลูกทุกคนท�านามาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ มีบุตร
ธิดา ๘ คน ส�าเร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก 
ลกูๆ ทกุคนยดึและปฏบัิตติามค�าสอนของแม่
ที่เน้นการนับถือพระเจ้าองค์เดียว และการ
ให้ทานแก่คนทั่วไป เพราะพระเจ้าจะให้ทุก
สิ่งที่เราต้องการ แม่ทองค�า และทุกคนใน
ครอบครัวปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ๕ 
ประการ คือ การปฏิญาณตน การละหมาด 
การถือศีลอด การบริจาคทาน และการบ�า
เพ็ญฮัจญ์ แม่ได้สอนลูกๆ ให้ถือศีลอดตั้งแต่
อายุประมาณ ๕ ขวบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยและ
อดทน จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความเจริญ
รุ่งเรืองมั่นคงในครอบครัวทุกคน

ต้นไม้ว่าเป็นการทดแทนอากาศที่เราหายใจ

รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ภาคอีสาน ได้แก่ 
แม่สวิงทอง กุดวงค์แก้ว 
จังหวัดสกลนคร แม่สวิง
ทองเป็นประธานกลุ่มแม่
บ ้านทอผ้าไหมบ้านค้อ

น้อย และเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การทอผ้าให้กับศูนย์ศิลปาชีพและกลุ่มแม่
บ้านในจังหวัดสกลนคร แม่สอนลูกให้น�า
เมล็ดพันธุ์พืชมาเพาะปลูก และสอนให้ดูแล
รักษาพื้นที่ป่าให้คนรุ่นหลังต่อไป

รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม กรุงเทพฯ ได้แก่ 
แม่พอทิพย์ เพชรโปร ีแม่
พอทิพย์ปรับปรุงอู ่รถที่
บ้าน เป็นศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านเกษตรในเมือง  

ถึงแม้จะมีพื้นที่น้อยแต่แม่ก็ยังปลูกผักได้
หลายชนิด แม่หวังให้คนเมอืงเข้าใจวถิเีกษตร
โดยที่ไม่ใช้สารเคมี แม่จัดตั้งกลุ ่มการท�า
ตะกร้าปันผกั เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมัน่ใจว่าผกัทีร่บั
ประทานปลอดภยัจากสารเคม ีแม่ท�าดใีห้ลกู
ดูเพื่อลูกจะได้ซึมซับการท�างานด้านสิ่ง
แวดล้อมต่อจากแม่

รางวัลแม่จิตใส ใจสีขาว เป็นรางวัลที่ 
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ด�าเนินการคัดเลือกจากแม่ผู้นับถือศาสนา
พทุธ คริสต์ อสิลาม พราหมณ์-ฮนิดู และซกิข์ 
ยึดหลักธรรมในศาสนา เลี้ยงดูลูกจนเป็นคน
ดี มคีณุประโยชน์ต่อสงัคมเป็นอเนกประการ 
ในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลจ�านวน 
๕ ท่าน ดังนี้

ศาสนาพทุธ นางแก้วใจ 
บุญประกอบ อายุ ๕๕ ปี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
แสดงลเิกมาต้ังแต่อาย ุ๑๑ 
ปี จนปัจจบุนัเป็นเวลากว่า 
๔๔ ปี เป็นเจ้าของคณะ

ลิเก และเป็นนางเอกประจ�าคณะลิเกของ
ตนเองคือ “คณะดวงแก้ว ลูกท่าเรือ” และ
สนับสนุนให้ลูกชายลูกสาวเป็นเจ้าของคณะ
ลิเกคือ “คณะศรราม - น�้าเพชร” ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิง่ มคีวามสามารถ
ท�าขวัญนาคและเทศน์มหาชาติ ท�านองแหล่ 
ในเทศกาลของชาวพุทธต่อเนือ่งมาหลายปี มี
คุณธรรมจริยธรรมที่ส�าคัญตามหลักพุทธ

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ู
แม่กามาล กุมารี อายุ ๗๘ 
ปี นบัถือศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู เป็นผู้ด�าเนินกิจการ 
“ ภั ต ต า ค า ร ร อ แ ย ล 
อินเดีย” (Royal India 

Restaurant) แห่งแรกของไทย มีบุตรธิดา ๕ 
คน  ล้วนประกอบธรุกจิส่วนตวัเจรญิก้าวหน้า
มั่นคง และช่วยสังคมไทยตลอดมา ลูกๆ ทุก
คนสามัคคีและเช่ือฟังค�าสั่งสอนของแม่ แม่
กามาลตื่นแต่เช้า หลังจากช�าระร่างกายแล้ว 
จะสวดมนต์ และไปไหว้เทพเจ้าทุกพระองค์ 
ที่วัดฮินดูสมาช ทุกวัน หลังจากนั้น จะไปซื้อ
ผกัผลไม้และอาหารสดทีป่ากคลองตลาด น�า
มาประกอบอาหารท่ีภัตตาคาร เป็นประจ�า
สม�่าเสมอมา แม่กามาลยึดหลักธรรมใน
ศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่เลี้ยงดู
บุตรธิดาจนบรรลุนิติภาวะ สั่งสอนให้เคารพ
นบัถือบิดามารดาและครอูาจารย์อย่างจรงิใจ 
ชีวิตจึงจะประสบความส�าเร็จและมีความสุข
ตลอดไป

ศาสนาซิกข ์ แม่ฮัรมิต
ปาลกอร์ คุรรุตัน์สกลุ อายุ 
๖๑ ปี นับถือศาสนาซิกข์ 
นามธารี (นิกายหนึ่งของ
ศาสนาซิกข์) มีบุตรชาย ๓ 
คน  ส� า เร็ จการศึ กษา

ปริญญาเอก ๒ คน และตรี ๑ คน แม่ฮัรมิต
ปาลกอร์ ยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน
ศาสนาซกิข์ นามธาร ีหลงัจากตืน่นอนแต่เช้า
ช�าระร่างกายให้สะอาด แล้วจะสวดมนต์โดย
ถือสร้อยลูกปะค�าสีขาว ๑๐๘ ลูก สวดมนต์ 
๑๐๘ จบ และอ่านคมัภร์ีของศาสนาซกิข์ คอื 
พระมหาคัมภีร์ “คุรุครันถ์ ซาฮิบ” ให้ได้วัน
ละ ๕ บท ด้วยหลักยึดที่ว่า “พระคัมภีร์คือ
อาจารย์ ปรมาจารย์คือค�าสอน” ได้ส่ังสอน
ลูกชายทั้ง ๓ คน ให้ปฏิบัติตามด้วย และ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ของศาสนาพุทธ อย่าง
เข้มงวด ปัจจุบันครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขใน
สังคมไทย ด้วยความจงรักภักดีใต้ร่มบรม
โพธสิมภารของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
และพระราชวงศ์ ด้วยความส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเสมอมา

รางวัลแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย เป็น
รางวัลท่ี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล ด�าเนนิการคดัเลอืกจากแม่ผูเ้ป็นแบบ
อย่างท่ีดี และได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยต่อ



ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

7

แม่ดี - บุคลากรเด่น ระดับดี

แม่มนัสนันท์ ฉัตรเสถียรพงศ์ คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามา ธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

แม่ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางเรณู จันทร์อุดร สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

นางช่อเพชร จิตวิขาม ศูนย์ตรวจสอบ
สารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 
MU

เรื่องจากปก
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ถึงลูก จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยในปีนี้
มีผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้

แม่เจียมใจ พรหมคุณ 
จังหวัดศรีสะเกษ  อายุ 
๘๙ ปี มีบุตร - ธิดา ๖ คน 
มีความสามารถในการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีคุณภาพ
และสวยงาม สร้างรายได้

ให้แก่ครอบครัว จนสามารถส่งลกูเรยีนจบรบั
ราชการถึง ๕ คน แม่เจียมใจ มีผลงาน
มากมายที่ได้รับรางวัล อาทิ ได้รับรางวัลใบ
เกียรติคุณและสร้อยคอทองค�าพระราชทาน 
จากสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รบัปรญิญาโทกติติมศักด์ิ 
สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒  

แม่เจยีมใจ เป็นผูท้ีส่ร้างชือ่เสยีงให้อ�าเภอ
บึงบรูพ์   เป็นทีรู้่จกัในนาม “เมอืงแห่งผ้าไหม
มดัหมีข่องจงัหวดัศรสีะเกษ” ด้วยผลงานทีม่ี
คณุค่าต่อวงการศลิปหตัถกรรมของไทย โดย 
เป็นบุคคลที่มีส ่วนส�าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้แม่บ้านชาวอ�าเภอบึงบูรพ์ รวม
กลุม่จดัต้ังเป็นกลุ่มทอผ้าไหม เพือ่ทอผ้าไหม
เป็นอาชีพเสริมหลังจากการท�านา สร้างราย
ได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยรวมตัวจัดต้ัง
เป็นกลุ่มอาชีพ ท�าให้เกิดเครือข่ายจ�าหน่าย
ผ้าไหม นอกจากนี้ แม่เจียมใจ พรหมคุณ ยัง
เป็นผู้คิดออกแบบสร้างสรรค์ลดลายในการ
ทอผ้าไหมมัดหมี่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์
ด้ังเดิมของผ้าไหมบึงบูรพ์ และพัฒนาเป็น
ลวดลายสร้างสรรค์ให้มจีดุเด่นต่างๆ มากมาย 

แม่เจียมใจ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์พัฒนา
อาชีพทอผ้าไหม หมู่ที่ ๒ อ�าเภอบึงบูรพ์และ 
ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้การทอผ้าไหมมัด
หมี่ และคณะท�างานตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานผ้าทอจงัหวดัศรสีะเกษ ปัจจุบนั แม่
เจียมใจได้ส่งต่อฝีมือการทอผ้าไหมมัดหมี่ให้
แก่ลูกสาว คนที่ ๔ นางอรุณศรี รักษาทรัพย์ 
ซึ่งมีฝีมือการทอผ้าจนได้รับรางวัลมากมาย
เช่นกัน

รางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด ่น” ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ท�าหน้าที่แม่ด้วยความ
บากบั่นอดทน และยังปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างน่ายกย่อง มหาวิทยาลัยมหิดลมอบ
รางวัลนี้ เพ่ือตอบแทนหัวใจรักอันบริสุทธิ์
ของแม่ และเป็นเสมือนผืนผ้าที่ช่วยซับเหงื่อ 

ซับน�้าตาในบางเวลาที่แม่ท้อแท้ 
ในปีนี้มีผู ้ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากร

เด่น” ของมหาวทิยาลยัมหดิล รวมจ�านวน ๖ 
ท่าน แบ่งเป็น รางวัลระดับดีเด่นจ�านวน ๒ 
ท่าน และรางวัลระดับดี จ�านวน ๔ ท่าน ดังนี้

- แม่อารี สุขสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แม่ต้อง
ท�างานตลอด ๗ วนั หลงัเลกิงานแม่ยงัหาราย
ได้เสริมท�างานนอกเวลาเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม 
แม่ไม่เคยบกพร่องในหน้าท่ีการงาน ซ่ึง
สะท้อนการเป็นตวัอย่างท่ีดใีห้แก่ลกู  แม่สอน
ให้ลกูรูค้วามเป็นจรงิของชวีติ สอนให้ลกูเป็น
คนอ่อนน้อมถ่อมตน  จากค�าสอนของแม่หล่อ
หลอมให้ลูกทั้งสองเป็นคนดี

- แม่ฐานิศวร์ ธนะเจริญพงศ์ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล แม่ต้องเดนิ
ทางไปท�างาน ระหว่าง กรุงเทพฯ - อยุธยา 
ทกุวนั และยงัรบัจ้างท�างานทกุอย่าง ในอดตี
แม่เคยท้อถงึขนาดคดิสัน้ ทุกวนันีแ้ม่สามารถ
ฝ่าวิกฤติเหล่านั้นมาได้ ในวันนี้ลูกๆ ทุกคน
ของแม่เรียนจบมีงานท�า แม่เพียงหวังให้ลูก
ทุกคนเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์ 
เพียงเท่านี้แม่ก็หายเหนื่อย
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เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เขตร้อน
เดิน – วิ่ง เพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านม” 
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ  
โอกาสนี ้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสทิธิ์ 
เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมด้วย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์  
สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
กล่าวรายงานว่า “คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการจัดสรรเครื่อง
แมมโมแกรมจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ
เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่
ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้อน และพบว่าผูท้ีม่ารับบรกิารตรวจส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีสิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่า

รักษาพยาบาลได้ แต่ผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
ประกันสังคม หรือสิทธิกองทุนอื่น ยังมีข้อ
จ�ากัดในการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน ได้ตระหนักถึงข้อจ�ากัด
ในเรื่องดังกล่าว จึงก�าหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุน
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย จ�านวน ๔๐๐ คน  ให้แก่ผูห้ญงิท่ีมอีายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป  ที่มีฐานะยากจน และ/
หรือไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วน
ของการคัดกรองมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ เพื่อลด
อัตราความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนื่องจาก
เป็นโรคมะเร็งเต้านม อีกท้ังส่งเสริมให้
ประชาชนทัว่ไปได้ร่วมท�ากศุล และออกก�าลงั
กายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย”

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ประธานเปิด
งาน ได้กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล  
ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการที่คณะฯ ได้
ตระหนักถึงข้อจ�ากัดในเรื่องดังกล่าวนับเป็น
สิ่งที่ควรให้การสนับสนุน และยกย่องชมเชย  
ผมขอเป็นตัวแทนผู้หญิงจ�านวน ๔๐๐ คน ที่
จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  
กล่าวขอบคณุคณบดคีณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
และผู ้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ร ่วมให้การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  จะเปิดโอกาสให้
ผู้หญิงอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมสามารถติดต่องานผู้ป่วย
สมัพนัธ์  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  เพือ่
ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิตั้งแต่บัดนี้ เป็น  
ต้นไป โทร. ๐ - ๒๓๐๖-๙๑๙๙ (ในวันและ
เวลาราชการ) MU

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ ่มรณรงค์เพื่อ “การ
รณรงค์ประชามต ิ- ท�าได้ - ไม่ผดิกฎหมาย” 
ร่วมกันปั่นจักรยาน รณรงค์เพื่อสื่อสารให้
สังคมทราบว่า “การรณรงค์-ท�าได้-ไม่ผิด
กฎหมาย” การรณรงค์ประชามตทิ�าได้ เท่า
ท่ีไม ่ ขัดกับมาตรา ๖๑ ของกฎหมาย
ประชามติ และการส่งเสริมการรณรงค์
ประชามตทิีก่ระท�าโดยสจุรติใจ กจ็ะช่วยให้
ผูม้สีทิธอิอกเสยีงตดัสนิใจลงประชามตอิย่าง
รอบคอบและรู้เท่าทันมากขึ้น โดยร่วมกัน
ปล่อยลูกโป่งบริเวณหน้าสวนพุทธมณฑล 
ศาลายา MU

เขตร้อนเดิน – วิ่ง เพื่อการคัดกรองมะเร็งเต้านม

Harmony in Diversity

งานประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

“รณรงค์ประชามติ - ท�าได้ - ไม่ผิดกฎหมาย”
FB สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย ์           
สุภัทรพันธุ ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
กล่าวต้อนรบัและเปิดการปฐมนิเทศโครงการ 
The HERO: No Smoking รุ่นที่ ๒ ณ ห้อง
ประชุม ๓๒๒ ชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการดังกล่าว ได้เชิญชวนพนักงาน 
และบคุลากรของมหาวทิยาลยัมหดิล ทีส่มคัร
ใจจะลด ละ เลิก บุหรี่ เข้าร่วมโครงการของ

มหาวิทยาลัย เป็นรุ่นท่ี ๒ ซ่ึงในรุ่นแรกนั้น
กไ็ด้การตอบรบัเป็นอย่างด ีมผีูท้ีส่ามารถเลกิ
บุหรี่ได้จ�านวน ๘ ท่าน ในปีโครงการฯ จึง   
เปิดรับผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ จากทุกส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู ้เข้าร่วมโครง
การฯ เป็นรุ่นที่ ๒ นี้ จ�านวน ๕๖ ท่าน ได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี     
ศรมีรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ม หิ ด ล  บ ร ร ย า ย แ น ะ แ น ว ท า ง แ ล ะ
กระบวนการบ�าบัดแก่ผู้สูบบุหรี่ให้สามารถ

เลกิบหุรีไ่ด้อย่างถาวร ซึง่อาสาสมคัรทกุท่าน
สามารถติดต่อเข้ารับการรักษาได้ตามความ
สะดวกท่ี คลินิกฟ้าใส ศูนย ์การแพทย์
กาญจนาภิเษก คลินิกเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี และคลินิกเลิกบุหรี่ 
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งจะมีการรักษาและ
ติดตามผลอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ทุกท่าน
สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร และเป็นต้น
แบบให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ต่อไป MU

ปฐมนิเทศโครงการ The HERO: No Smoking รุน่ที ่๒

Harmony in Diversity

ศรัณย์ จุลวงษ์

ผูบ้ริหาร ม.มหดิล ให้ก�าลงัใจชาวค่ายอาสาพฒันาครัง้ที ่๔๘
FB: MUAsaCamp/ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม     
คชินทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล พร้อม
ด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา         
สุนทรานันท ์  รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการ
นกัศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั
มหิดล เดินทางมาให้ก�าลังใจชาวค่ายอาสา
พัฒนาครัง้ที ่๔๘ โรงเรยีนบ้านตาลอก ต�าบล
เม็กด�า อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ซึง่ด�าเนนิกจิกรรมกนัในช่วงปิด
ภาคเรยีน ...มหดิลสารขอน�าภาพบรรยากาศ
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและก�าลังใจ
จาก FB: MUAsaCamp/ศษิย์เก่าสมัพนัธ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล มาให้ชมกัน โดยชาวค่าย
อาสาพฒันาครัง้ท่ี ๔๘ บอกรูส้กึยนิดแีละขอ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเยี่ยม
ค่ายอาสาพฒันาในครัง้นีค่้ะ MU
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การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม เป็นทิศทางและ
กระบวนการที่ส�าคัญหนึ่ง ในการพัฒนา
ระบบสขุภาพและความเข้มแขง็ของชมุชน ซึง่
แต่ละชุมชนมีความซับซ้อนและแตกต่าง
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�าเป็นเพ่ือการท�าความเข้าใจกับระบบและ
ก�าหนดวิธีการท�างานที่เหมาะสมในการ
พัฒนาและไม่เป็นไปเพียงแต่ท�าความเข้าใจ
กับคุณลักษณะขององค์ประกอบย่อยต่างๆ 
ในชุมชนเท่าน้ัน แต่หมายถึง “การจัดการ
ความสัมพันธ์” ขององค์ประกอบย่อยต่างๆ 
ที่ประกอบกันอยู่ในระบบชุมชนด้วย การจะ
ท�าให้ชมุชนเกิดความเข้มแขง็มคีวามสามารถ
ในการจัดการปัญหาโดยใช้กระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเอง
ได้นัน้  จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในเรือ่งการ
เชื่อมโยงจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของ
แต่ละต�าบลและหน่วยงานองค์กรภาคีทุก
ภาคส่วน ให้เกิดการเสริมพลังกัน โดยการ
เสริมสร้าง “กระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” โดยมีชุมชน 
(ต�าบล) เป็นศูนย์กลางและมุ่งหมายในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ และทางเลือกที่
หลากหลายให้ชมุชนตดัสนิใจ ก�าหนดทศิทาง
การพฒันาและการบริหารจดัการชมุชน ท้อง
ถิน่ของตนเอง ร่วมกบัหน่วยงานและองค์ภาคี
ต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องของชุมชน (ต�าบล) 
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิถี
การด�าเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

นบัเป็นปีที ่๒ ของการด�าเนินงานโครงการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูป
ธรรมในระดับต�าบล พื้นที่ภาคกลาง โดยใน
ปีนีค้ณะพยาบาลศาสตร์ได้แสวงหาพนัธมติร
ใหม่โดยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร ่วมมือท�าหน้าที่
ออกแบบกระบวนการ กิจกรรม กรอบการ
ถอดบทเรยีน และพฒันาศักยภาพนักวชิาการ
ในทีมจังหวัดและต�าบล ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ส�าคัญ ดังน้ี คือ ๑) ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรท้องถิน่ ชมุชน 
และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มี

บทบาทในการพฒันาความเข้มแขง็ของชมุชน
ท้องถิ่นระดับต�าบล ให้ร่วมกันหนุนเสริม
อย่างบูรณาการ ให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม ๒) พัฒนาศักยภาพ
แกนน�าในพืน้ท่ี ให้สามารถจดัการความรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิและมผีลท่ีเกดิข้ึนอย่างเป็นรปู
ธ ร รม  จ ากการ ใช ้ เ ค รื่ อ งมื อภาย ใต ้ 
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและอื่นๆ ในการขับ
เคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในระดับต�าบล ๓) การจัดการความ
รูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ (interactive learning 
through act ion)  ในการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับให้เกิดการต่อ 
ยอดและขยายผลและ ๔) พัฒนาระบบการ
สือ่สารแบบเครอืข่าย เพือ่เสรมิสร้างพลงัของ
เครอืข่ายนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบ
มีส่วนร่วมในระดับต�าบลแบบข้ามพื้นที่  

ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ ส่งผลให้ต�าบลเป้าหมาย
ในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และ
นครปฐม ทั้ง ๓๕ ต�าบล มีบทเรียน (ชุดความ
รู)้ จากการการขับเคลือ่นกระบวนการพฒันา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม มีต�าบลเป้าหมายอย่างน้อย ๗ ต�าบล 
สามารถเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้และขยาย
ผลการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมไปยัง
ต�าบลอื่นได ้ ทั้งในระดับกิจกรรม หรือ
ประเด็นนโยบายสาธารณะ แกนน�า ทีม
ท� างานระดับต� าบล มีความเข ้ า ใจใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพมากขึ้น อีกทั้งมีศักยภาพในการ
จดัการความรู ้โดยการถอดบทเรยีนทีไ่ด้จาก
การปฏิบัติด้วยทีมท�างานในพื้นที่เอง เกิด
เครือข่ายร่วมเรียนรู ้กระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทั้งในระดับ
ต�าบลและระดบัจงัหวดั ท�าให้ทีมต�าบลแต่ละ
ต�าบลรวมถึงทีมบุคลากรสาธารณสุขจาก
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้แลกเปลี่ยน
เรยีนรูร่้วมกนั เกดิการขยายผลต่อยอดสูก่าร
ท�างานร่วมกันในระดับจังหวัด โดยจังหวัด
เพชรบุรีและกาญจนบุรีได้น�าสู่เวทีสมัชชา
สุขภาพของจังหวัด ตลอดจนทีมต�าบลได้เข้า
ร่วมการประชมุสมชัชาสขุภาพจงัหวดั และที่
ส�าคัญ นักวิชาการได้เพิ่มประสบการณ์การ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองในการจัด
กระบวนการการเรียนรู้ในเร่ืองการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การจัดการ
ความรู้จากการมีส่วนร่วมในการร่วมเรียนรู้
กบัพืน้ที ่ และร่วมสงัเคราะห์ความรูบ้ทเรยีน
จากผูป้ฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่ ในส่วนของผลผลติ
ส�ำคัญที่เกิดขึ้น คือ มีรายงานการถอดบท
เรียนกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับ
ต�าบล ๓๕ พื้นที่ เกิดเรื่องเล่า “๓๕ เรื่องดี 
ของพื้นที่ภาคกลาง” ซึ่งสรุปบทเรียนการ
พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ การขบั
เคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้เกิด
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ต�าบลยังคงจะ
ต้องได้รับการเสริมหนุน การเสริมสร้าง
ศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการน�าใช้เครือ่งมอืภาย
ใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติและอื่นๆ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมในระดับต�าบลต่อไป MU

ก้าวสู่ปีที่ ๒ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
กับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Special Article
ผศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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11Special Article
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงนีร้ะบาดหนกัมากส�าหรบั Ransomware ซึง่ถอืเป็น Malware 
ทีม่าแรงแซงทางโค้ง ณ ขณะนี ้เรยีกได้ว่าฮอตฮติตดิกบัดกักนัเป็นอย่าง
มาก โดยลกัษณะการหลอกลวงโจมตนีัน้ มจิฉาชพีจะส่ง e-mail ทีม่ี
ข้อความเชิญชวน แจ้งข่าวหรอืการออกประกาศ เช่น การแจ้งยอดการ
สัง่สนิค้าตามตัวอย่างต่อไปนี้

เหน็ได้ว่ามิจฉาชพีจะเขยีนเนือ้หาหลอกให้สบัสน และจงใจให้เราเปิด
ไฟล์แนบ โดยพยายามตัง้ชือ่เพือ่ให้ตอ้งเขา้ไปดขู้อมูลภายใน เทา่กับ
เป็นการตดิกบัดักของมิจฉาชพี ซึง่เมือ่ท่านคลกิไฟล์แนบระบบจะท�าการ 
Download ไฟล์ลงเครือ่งคอมพิวเตอร์ของท่าน และเม่ือท่านเปิดไฟล์
นัน้ขึน้มา Script ในไฟล์จะท�างานทนัท ีหรอือาจ Download มาในรูป
แบบ Zip File ซึง่ท่านยงัสามารถเปิดดไูด้ว่าใน Zip File นัน้ มไีฟล์อะไร
ในนัน้บ้าง แต่หากเป็นไฟล์ Ransomware เมือ่ใดทีท่่านคลิกเปิดไฟล์ 

ภัยร้ายเรียกค่าไถ่คอมพิวเตอร์
Ransomware

จะท�าให้เครือ่งคอมพวิเตอร์ของท่านตกเป็นตวัประกนัทนัท ี และจะไม่
สามารถเปิดไฟล์ใดๆ ในเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้ พร้อมกบัจะมข้ีอความ
แสดงให้ท่านโอนเงนิไปยงัปลายทางของมจิฉาชีพ เพ่ือท�าการปลดลอ็ก
ไฟล์ต่างๆ ในเคร่ืองให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

แม้ในปัจจบุนัจะม ีSoftware ทีค่อยดกัจบั Malware ประเภทนี ้และ
โปรแกรมกู้คนืข้อมลู แต่มจิฉาชีพยังคงพัฒนารูปแบบการโจมต ีและปิด
ช่องโหว่ไม่ให้สามารถทีจ่ะกู้คนืข้อมลูใดๆ ได้ หรอืแม้กระทัง่หลบเลีย่ง
การตรวจเจอ เราจงึพบ Ransomware ในปะปนมาใน e-mail อยูเ่รือ่ยๆ 
และคาดว่าจะมแีนวโน้มมากขึน้

ดงันัน้ผู้ใช้งานจงึจะต้องระมดัระวัง สังเกตเนือ้หาข้อความใดๆ ทีถ่กู
ส่งมา ไม่ว่าจะเป็นจาก ผู้ส่ง เช่ือถอืได้หรือไม่ เป็นเจ้าตวัจริงหรอืไม่ ราย
ละเอียดข้อความ ลักษณะผิดสังเกต เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ ซึง่หาก
พบเจอ Ransomware หรือ Malware ประเภทอ่ืนๆ (Virus, Phishing, 
Worm, Trojan ฯลฯ) ขอให้ท่านอย่าหลงเชือ่ให้ข้อมลู หรอืคลกิเปิดไฟล์
ใดๆ ให้ลบ e-mail ฉบบันัน้ได้ทนัท ีเพ่ือความปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยือ่
จากมจิฉาชีพ MU
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13Special Article
วีระพงศ์ มีสถาน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ระยะหลงัๆ นี ้ใครทีไ่ปเทีย่วเมอืงเหนือ มกั
จะมีของฝากเพ่ือนๆ ที่ท�างาน เพื่อนบ้าน 
หรือแม้ “ฝากตัวเอง” นั่นคือ แคบหมูกับน�้า
พริกหนุ่ม

จ�าเพาะค�าว่า แคบ นี้ ชาวเหนือออกเสียง
สัน้กว่ารปูค�าทีเ่ขยีน เหมอืนจะออกว่า /แค็บ/ 
ซ่ึงในแง่ภาษาศาสตร์ควรเขียนว่า แข็บ 
มากกว่า และมกัจะอมความหมายว่า เปราะ, 
กรอบ, แตกหักง่าย อยู่ในที

ของที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากินร่วมกับ
แคบหมู ต้องเป็นน�้าพริกหนุ่ม แต่ความจริง 
น�า้พรกิหนุ่มมไิด้เกดิมาเพือ่เป็นคูก่บัแคบหมู
เท่านั้น แต่เป็นคู่กับอาหารอีกหลายสิ่งเหลือ
คณา ซ่ึงต้องไปท�าความรู้จักกับวิถีการกิน
ของชาวพื้นเมือง โดยเริ่มรู้จักกับพริกหนุ่ม 
เป็นเบื้องต้น

ในทางพฤกศาสตร์บอกว่า พืชที่เรียกว่า 
พริก นี้ ไม่ใช่ของที่เกิดมีในภูมิภาคเอเชียมา
แต่เดิม แต่คนเอเชียก็บริโภคพริกอย่างเป็น
ล�า่เป็นสนั อาหารของทกุชาติในย่านนี ้มกัจะ
ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรุงด้วยพริก

กล่าวให้แคบเข้า ว่าถงึกลุ่มคนทีอ่ยูร่วมกนั
ในอาณาจักรสยาม เช่น มอญ ละเวือะ (ที่เรา
เคยเรียกว่า ละว้า) กะเหรี่ยง ขมุ โทร้ (เสียง 
ท กล�้ากับ ร แต่เราเขียนว่า โส้ หรือ โซ่) ลาว 
ไท เป็นต้น คนทุกเผ่าดังที่กล่าวมา ล้วน
บริโภคพริกเป็นส่วนประกอบอาหาร

การบรโิภคพรกิของคนสยาม (ต้องการให้
หมายถงึคนหลายเผ่าพันธุใ์นแดนสยาม) โดย
การน�าพริกมาโขลก หรือต�าให้แหลก แล้ว
อาจจะประสมด้วยเนื้อสัตว์ เช่น ปลา กบ 
เขียด แมลง ฯลฯ แล้วก็เจือด้วยน�้า เช่น น�้า
ร้อน น�้าต้มผัก น�้าปลาร้า น�้าปู ในภาษาไทย
จึงเรียกอาหารพรรค์อย่างที่เล่ามาน้ีว่า น�้า
พริก ดังนั้น เมื่อประสมด้วยเนื้อปลาทู เรียก
ว่าน�า้พรกิปลาท ูประสมด้วยกะปิ เรยีกว่าน�า้
พริกกะปิ ฯลฯ

ด้วยวิถีของการบริโภคอาหารเช่นนี้ แม้มี
เขียดน้อยเพียง ๓ ตัว ก็สามารถน�ามาปรุง
อาหารเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวถึง ๕ คนได้ 
โดยการปรุงเป็นน�้าพริก เก็บผักพื้นบ้านที่มี
อยู่ตามชายทุ่งมากินแนม จะน�ามาลวก ต้ม 
หรือกินสดร่วมกับน�้าพริกก็ได้

โดยหน้าทีข่องน�า้พรกิ เป็นอาหารทีช่กัพา
ให้ผักและข้าวนั้นได้ล่วงเลยผ่านคอ หากกิน
ข้าวเปล่าหรือกินผักเปล่าๆ ก็จะได้แต่ความ
จืดชืด ฝืดคอ ต่อเมื่อน�าผักไปจิ้มน�้าพริก จะ
เพิม่รสเผด็เคม็เปรีย้วอยูใ่นค�าเดยีวกนั จะกนิ
ค�าโตมากก็ไม่ได้ เนื่องจากมีรสเผ็ดคอยห้าม
ปรามเอาไว้ ด้วยเหตนุี ้น�า้พรกิ จงึเป็นของกนิ
ที่กินในปริมาณน้อยๆ แต่มีบทบาทหน้าที่ที่
ยิ่งใหญ่ทุกคราวค�า

ส ่วนน�้าพริกหนุ ่ม  เป ็นค�าเรียกตาม
วฒันธรรมของคนล้านนาและล้านช้าง กล่าว
คือ ผู้คนในสองอาณาจักรนี้ จะเรียกสิ่งที่
มีอายุปานกลาง หรืออายุเกินวัยเด็กไปสัก
เลก็น้อยว่า “หนุม่” เช่น ไก่หนุม่, ควายหนุม่, 
คนหนุม่, แตงหนุม่ และพรกิหนุม่ เป็นต้น ค�า
ว่า หนุ่ม ในภาษาของไทโบราณ จึงเทียบกับ
ภาษาอังกฤษว่า young นั่นเอง ไม่ได้มีความ
หมายว่าเป็นผู้ชาย หรือเพศผู้แต่ประการใด

น�้าพริกหนุ่ม เป็นการน�าเอาพริกท่ีหนุ่ม 
(ไม่อ่อน ไม่แก่ ไม่เขยีวคล�า้ ไม่สกุเหลอืง หรอื
แดง) มาหมกขีเ้ถ้าไฟพร้อมกบักระเทยีมและ
หอมแดง (สมัยปัจจุบันใช้วิธีคั่วในกระทะ
แทนการหมกเถ้าไฟ เพราะดูสะอาดกว่า) 
ครั้นเมื่อปล่อยให้ซาความร้อนลงแล้ว จึงน�า
มาโขลกรวมกนั อาจปรงุให้เปรีย้วด้วยมะขาม
เปียก/มะนาว แก้ความจืดด้วยเกลือ ส่วน

ความหวานนั้น คนแต่ก่อนท่านไม่นิยมปรุง
รสหวานกบัน�า้พรกิ หรอืกบัข้าว เพราะถอืว่า
เป็นของคาว

คุณสมบัติของพริกหนุ่ม คือมีรสเผ็ด แต่
เผ็ดไม่รุนแรงเท่ากับพริกแก่ นอกจากนี้พริก
หนุ่มเริ่มมีกลิ่นของพริกแล้ว หากเป็นพริก
อ่อน กลิ่นจะยังไม่ออกมากนัก การบริโภค
พริกที่ออกในรูปของน�้าพริกหนุ่ม จึงมิใช่รับ
แต่ความเผ็ดเพียงอย่างเดียว แต่ “กินกล่ิน
พริก” เข้าไปด้วย

เพราะเหตุที่มาของค�าเรียกขาน และ
วฒันธรรมการกนิดงัทีก่ล่าวมานี ้จงึจบัสงัเกต
ได้ว่า น�้าพริกหนุ่ม จะไม่มีสีแดง แต่จะมี
เฉพาะสีเขียว ภายหลัง การปรุงน�้าพริกหนุ่ม
กลายเป็นอุตสาหกรรม มีการคัดสรรพันธุ์
พริกที่เหมาะแก่การน�ามาปรุง จนถึงขั้นมี
เมล็ดพันธุ์พริกท่ีพิมพ์ติดซองขายว่า “พริก
หนุม่” ผูท้ีไ่ม่ทราบทีม่าของวฒันธรรมเรือ่งนี้ 
จึงเข้าใจว่า น�้าพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากจาก
เมืองเหนือ เป็นการปรุงของกินตามชื่อพันธุ์
พริก (ที่มีเมล็ดพันธุ ์ขาย) แต่ความจริง 
เป็นการเรียกตามวัยของพริก หมายความว่า 
พริกทุกชนิดล้วนต้องผ่านวัยหนุ่มก่อนถึงวัย
แก่ แต่พริกหนุ่มทุกชนิดไม่เหมาะน�ามาท�า 
“น�า้พรกิหนุม่” เช่น พรกิขีห้นสูวน ขนืท�าขาย
ก็หาคนซื้อล�าบากเต็มที MU

ภาพจาก: www.paigin.com

น�้าพริกหนุ่ม



Vol. 08 • ๋August 2016

14

โครงการพันธมิตรวิชาการ 
(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

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

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

Molecular Virology (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล ภายใต้การสนับสนุนทุนเมธีวิจัยอาวุโส
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Molecular 
Virology: Viruses and Emerging Threat” โดย
มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ในการประชุมมีการน�าเสนอความก้าวหน้าของ
โครงการและข้อมูลการวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยว
กบัโรคตดิเชือ้อบุตัใิหม่จากไวรสั ซึง่ครอบคลมุไวรสั
อุบัติใหม่หลายชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก 

ผ้าป่าการศึกษา (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ น�้าทองสิกขา
ลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ เจ้าคุณธงชัยวัด
ไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้
ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น ๑.๒ ล้านบาท ในการนี้ 
วิทยาลัยศาสนศึกษาขออนุโมทนาบุญกุศล และ
ขอกราบขอบพระคุณชาวมหิดลและท่านผู้มีจิต
ศรัทธาทกุท่านทีส่นบัสนนุร่วมท�าบญุ และมส่ีวน
ช่วยสืบสานพระพทุธศาสนาให้ด�ารงอยูต่่อไป มา 
ณ โอกาสนี้

ถวายเทียนพรรษา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้
เดินทางไปร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน�้าฝน 
และจตปัุจจยัไทยธรรม ณ วดัโกมทุพทุธรงัส ีพทุธ
มณฑลสาย ๓  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา ภายใต้โครงการถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน�้าฝนประจ�าปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้บุคลากร และนักศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณี
วฒันธรรม รูจ้กัการท�าบญุในวนัส�าคญัทางศาสนา
ที่ดีงาม

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        
เตชะกมัพชุ ในโอกาสให้เกยีรตเิป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ ๑๔ ซึ่ง คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ณ เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศกึษาและศษิย์เก่าสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยั
มหดิล เป็นประธานในพิธไีหว้ครูดนตรีไทย ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ และพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการ
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย โดยมีอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในงานพิธี 
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

รับมอบงานต�าแหน่งนายกสภา
(๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั 
รับมอบงานในต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มหิดล จากศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์        
พานชิ โดยม ีศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อุดม 
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ
ต้อนรับ ณ ห้อง VIP ชั้น ๔ ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ArtLab (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล คณบดวิีทยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธาน
เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศลิปนพินธ์ “ArtLab : Communication Design Thesis Exhibition 2016” 
จ�านวน ๒๘ ผลงาน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและ
ศิลปกรรม ณ ลานเอเทรียม ๒ ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ ผลงานของนักศึกษาในปีนี้จัดแสดง
ภายใต้แนวความคิด “อาร์ตแล็บ” ที่น�าเสนอมุมมองใหม่ๆ ในด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยเน้นงาน
ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาสังคมในสื่อหลากหลายรูปแบบ

อาเศียรวาท (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ในพระราชปูถมัภ์ของ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีและนกัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ร่วมบันทกึ
เทปโทรทัศน์รายการพิเศษ “อาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ กรุงเทพฯ

คอนเสร์ิต “๕๑ ปี งานเพลงหมอวราห์”
(๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลั ยมหิ ดลร ่ วม กับวิทยาลั ย
ดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัคอนเสร์ิต 
“๕๑ ปี งานเพลงหมอวราห์” เพือ่เทดิทนูครู
แพทย์ ครเูพลงผูย้ิง่ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีศิลป ินชื่อ ดัง นักศึกษาวิทยาลัย
ดรุยิางคศลิป์ และวงดรุยิางค์ไทยฟิลฮาร์โม-
นคิแห่งประเทศไทย ร่วมขับร้องเพลงและ
บรรเลงเพลงจากบทประพันธ์ของ ศ.คลินิก 
เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ ซึ่งรายได้
จากการจ�าหน่ายบตัรมอบให้แก่มลูนธิริามาธิ
บดีฯ สมทบทนุโครงการสถาบนัการแพทย์จกั
รีนฤบดินทร์ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต้อนรบั U. of Sussex (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู ้ ช ่ วยอธิการบดีฝ ่าย
วิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof.Clare Mackie, 
Deputy Vice Chancellor และคณะผู้แทนจาก 
U.of Sussex ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเดินทาง
มาเจรจาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ U.of Sussex ใน
ด้านต่างๆ อาทิ Migration Studies, Drug Dis-
covery และ Genomics Research ในโอกาส
นี้ ผอ.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ 
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต้อนรับม.ขอนแก่นดูงาน (๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
ดร.ระพี  บุญเปลื้อง ผู ้ ช ่ วยอธิการบดีฝ ่ าย
วิเทศสัมพันธ์ และ นายไบรอัน ฟิลลิปส์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
ให้การต้อนรับ รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณะผู้
แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดิน
ทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้าน
วเิทศสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยัมหดิล และวิทยาลยั
นานาชาติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชมุอนามยัสิง่แวดล้อม 
(๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระ
วรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้องประชุม
มัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ทรงเปิด
การประชุมวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างยั่งยืน” และทรงเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี             
ซึ่งสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดย
ความร่วมมือของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เนือ่งในวนัประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ม.มหดิล ลงนามความร่วมมอืกบั ๓ ภาคหีลัก
ในโครงการโรงเรยีนต้นแบบ “เดก็ไทย...ไม่เฉือ่ย”

Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดี
กับมหาบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ไทย-นานาชาติ) โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประยูร ฟองสถิตย ์กุล คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู ้บริหาร 
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นาย

แพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหดิล ในฐานะประธานในพธิ ีพร้อมทัง้กล่าว
ให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรแก่มหา
บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาฯ ในการนี้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์  และ 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ 
คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มอบของทีร่ะลกึและ

MPH 2015 Congratulatory Ceremony

กล่าวแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตด้วย 
โดยมคีณะทตู ผูบ้รหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
รวมทั้งญาติของผู้ส�าเร็จการศึกษาเข้าร่วมใน
พิธีฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ 
ห้องประชุมเธยีเตอร์ ช้ัน ๒ อาคารสาธารณสุข
วศิษิฏ์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหิดล MU

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ห ้องประชุมสระบัว 
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�าโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อ�านวย
การสถาบันวิ จั ยประชากรและสั งคม 
มหาวิทยาลยัมหดิล และอาจารย์ ดร.ปิยวฒัน์ 
เกตวุงศา รองผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาองค์กร
และสารสนเทศ พร้อมคณะวิจัย ร่วมกับ 
ส�านกังานกองทนุสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุ
ภาพ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
และผู ้บริหารโรงเรียนต้นแบบจ�านวน ๖ 
โรงเรียน ได ้แก ่  ๑) โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรี อยุ ธยา  ๒ )  โรง เรี ยนวั ด
สว่างอารมณ์ ๓) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม 

๔) โรงเรียนปากกรานพิทยา ๕) โรงเรียนโพธิ
นิมิตวิทยาคม และ ๖) โรงเรียนอินทร์บุรี ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนน�าร่องของโครงการฯ เข้าร่วม
พิธลีงนามในสญัญาความร่วมมอื และประชมุ
เชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู ้และสร้างสรรค์
ต้นแบบกิจกรรมโครงการโรงเรียนต้นแบบ
เด็กไทย...ไม่เฉื่อย ในโครงการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤตกิรรมเนือ่ยนิง่
ในเด็กและวยัรุน่ไทย (เดก็ไทย...ไม่เฉือ่ย: We 
Active) 

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู ้
บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ผู้ที่จะท�า

หน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมได้ร่วมคิดร่วม
วางแผนเพื่อก�าหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 
เพือ่จะน�าสูป่ฏบัิตกิารระหว่างคณะท�างานใน
ระดับโรงเรียน และตัวนักเรียนผู้เข้าร่วม
กจิกรรม เพือ่ให้รปูแบบกจิกรรมเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี เพื่อลดพฤติกรรม
เนอืยนิง่ในกลุม่นกัเรยีนอย่างเป็นระบบ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้ เพื่อให้ได้ต้นแบบ
กจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพในการน�ามาปรับใช้
ในช่ัวโมงกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ้ ”  ตามนโยบายของกระทรวง
ศกึษาธกิาร ด�าเนนิโครงการระหว่างวนัที ่๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงเรียนน�าร่องทั้ง ๖ โรงเรียน  MU

อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.   
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๙ Siriraj 
International Conference in Medicine 
and Public Health (SICMPH) 2016 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยมี 
นพ.โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
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.ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดคีณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการ
ประจ�าปี ๒๕๕๙ Siriraj International 
Conference in Medicine and Public 
Health (SICMPH) ซ่ึงเป็นการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ 
พรรษา โดยประเดน็หลกัของการประชมุครัง้
นี้ คือ “Innovation in Health” ซึ่งเน้น
ความส�าคัญของนวัตกรรมที่น�ามาใช้ในการ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และการพฒันาระบบสขุภาพ เพือ่ตอบสนอง
ต่อปัญหาสุขภาพของประชากรในภูมิภาค
อาเซยีนซึง่ก�าลงัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างเตม็

รูปแบบ จุดเด่นของ SICMPH 2016 คือ 
เนื้อหาทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือ 
และบูรณาการองค์ความรูจ้ากหลายภาคส่วน 
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 และสอบถามข้อมลูได้ที่ 
งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓-๕ MU

ศิริราชจัดประชุมวิชาการ SICMPH 2016 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง ๓๒๒ ชั้น ๓ ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชย
ศรี รองผู้อ�านวยการโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน ในพิธี
ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน/รับการ
สนบัสนนุการพฒันาบทเรยีนออนไลน์ แบบ 
SPOC และ MOOC ภายใต้โครงการ Mux 
และ Thai MOOC โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ 
คือ กลุ่มที่ ๑ โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อ
จัดการเรียนการสอนแบบเปิดส�าหรับการ
เรียนรู ้ตลอดชีวิต (Thai MOOC): ๑๕ 
รายวิชา (ทุนโดยโครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ) 
กลุ่มที่ ๒ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
แบบ SPOC ภายใต้ระบบ MUx: ๑๓ รายวชิา 

(ทุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) ส�าหรับใช้ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ และกลุ่มที่ ๓ 
โครงการน�าร่อง: โครงการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบ SPOC ภายใต้ระบบ MUx: ๔ 
รายวิชา ส�าหรับใช ้ในภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๕๙ (ทุนและการสนับสนุนโดย 
มหาวิทยาลัยมหิดล)

มหาวทิยาลยัมหดิลได้เลง็เหน็ความส�าคญั
ของการจัดการ เรี ยนการสอนโดยใช ้
เ ทค โน โลยี ก า รศึ กษาและอี เ ลิ ร ์ นนิ่ ง                   
(e-Learning) เพือ่ให้อาจารย์และบคุลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�าความรู้
มาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
“การสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
(Transformative Education) จึงได้จัดตั้ง
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและอี
เลิร์นนิ่ง (e-Learning) และได้สนับสนุนทุน
และงบประมาณเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการ

ศึกษาและอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) รับผิด
ชอบโครงการโดย งานพัฒนาการศึกษา กอง
บริหารการศึกษา ซ่ึงบัดนี้โครงการฯ ได้
ด�าเนนิมาถงึขั้นตอนกระบวนการของการลง
นามในสญัญาผูร้บัทนุ - สนบัสนนุการพฒันา
รายวิชาออนไลน์ เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกในการพัฒนา
รายวชิาออนไลน์นัน้ได้น�าทนุสนบัสนนุเข้าไป
ช่วยในการพัฒนารายวิชาออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ ๑๔๐ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) คณาจารย์
และบุคลากรมีแรงจูงใจในการออกแบบและ
พฒันารายวชิาออนไลน์มากข้ึน สามารถสร้าง
สื่อการสอนท่ีใช ้ประกอบในการพัฒนา
รายวชิาออนไลน์ได้ นอกจากนี ้นกัศกึษาและ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้จากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดย
ไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่มาเป็นตัว
ก�าหนด MU

ม.มหดิล จดัพธิลีงนามในสญัญารับทนุสนบัสนนุ/รับการสนบัสนนุ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC 

ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC
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ม.มหิดล เปิด “พื้นที่วัฒนธรรม” 
        สวนสาธารณะแห่งใหม่ในเมอืงศาลายา

Special Scoop

เมือ่เรว็ๆ นี ้พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเยีย่ม
ชมบธูผูป้ระกอบการธรุกจิทีน่�าหลกัเศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุต์
ใช้กบัธรุกจิ ในงาน SEP in Business: A G-77 Forum on the 
Implementation of the Sustainable Development 
Goals โดยม ี รองศาสตราจารย์ ดร.สขุสรรค์ กันตะบตุร รอง
คณบดงีานวจิยั วทิยาลยัการจัดการ มหาวทิยาลยัมหดิล ให้การ
ต้อนรบัและเป็นผูแ้ทนน�าชม MU

SEP in Business ชวณี ชื่นเกิดลาภ

เมื่ อวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดงาน “พื้นที่วัฒนธรรม” (Grand Open-
ing Cultural Zone in Salaya) ณ บริเวณ
อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยม ีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรชีา 
สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมงาน 

“พื้นที่วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา” เป็นพื้นที่สีเขียวที่จัดสร้างขึ้นตาม
แผนยทุธศาสตร์แผนพฒันามหาวทิยาลยัเชงิ
นิเวศน์ ดูแลพื้นที่ โดย กองกายภาพและสิ่ง
แวดล้อม ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อเป ็นแหล ่งสันทนาการทาง
วัฒนธรรมส�าหรับนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป และเป็นพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่
ที่มีความสวยงามร่มรื่นในเมืองศาลายา โดย
ภายในม*ีประติมากรรม “เจ้าหญิงสีซอ” รูป
ต้นแบบ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประทับนั่งทรงซอสามสาย 

แกะสลักด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราร่า 
ประเทศอติาล ีล้อมรอบด้วยสะพานไม้รมิน�า้ 
ณ บริเวณอาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี  ทรงเป ็นองค ์อุปถัมป ์และผู ้
เชีย่วชาญดนตรไีทย ทรงเรยีนและเล่นเคร่ือง
ดนตรีไทยได้หลายชนิด ซอสามสายนั้นเป็น
เครื่องดนตรีท่ีสง่างาม ถือเป็น “พญาซอ” 
และเป็นเครื่องดนตรีประจ�าพระองค์ใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๒ MU

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

*ข้อมูลจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ม.มหดิล ในฐานะผูน้�าเครอืข่ายด้านการ
สร้างเสรมิสขุภาพ (HPN – Health Promo-
tion Network) ของเครอืข่ายมหาวทิยาลยั
อาเซยีน (ASEAN University Network) 
ทีม่สีมาชกิกว่า ๓๐ มหาวทิยาลยั ใน ๑๐ 
ประเทศทัว่อาเซยีน ขอขับเคลือ่นมาตรการ
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อของ
ประเทศไทย พร้อมมหาวทิยาลยัมหดิล ลง
นามบันทึกความร่วมมือกับ ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เพือ่เดนิหน้าสร้างสขุภาพในภมิูภาค
อาเซียน โดยเน้นการป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรือ้รงั หวงัใช้ศกัยภาพของสถาบนัการศกึษา
ชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียนในการชี้น�าสังคม
ด้านการสร้างเสรมิสุขภาพของทุกภาคส่วน 
และสร้างบุคลากรทีเ่ป็นผู้น�าในการป้องกนั
และควบคมุปัจจยัเสีย่งต่างๆ เช่น เหล้า บหุรี่ 
อาหารไร้สขุภาพ และสร้างกจิกรรมการออก
ก�าลงักาย เพือ่ลดโรคติดต่อเรือ้รงั  

เมือ่วนัที ่๔ สงิหาคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์อดุม คชนิทร 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล และ ทนัตแพทย์ 
ดร.สปุรดีา อดลุยานนท์ ผูจั้ดการส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ล งนามบั นทึ กความร ่ วมมื อ ระหว ่ า ง
มหาวิทยาลัยมหิดล (ส�านักงานเครือข่าย
มหาวทิยาลยัอาเซยีนด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
(ASEAN University Network – Health 
Promotion Network - AUN-HPN) กบั สสส. 
พร้อมร่วมกนัขบัเคลือ่นมาตรการเพือ่ควบคุม
และป้องกนัโรคไม่ตดิต่อของประเทศไทย

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม      
คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล กล่าว
ว่า จากการส�ารวจภาวะสุขภาพคนไทยด้วย

การตรวจร่างกายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมือ่เทียบ
กบัผลการส�ารวจในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าโรค
กลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ่รงั (NCD) มแีนวโน้มเพิม่
ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรค
อ้วน และ โรคความดนัโลหติสงู โดยพบจ�านวน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น
กว่า หน่ึงล้านห้าแสนราย (๑,๕๐๐,๐๐๐ ราย) 
และ โรคความดันโลหิตสูงมีผู ้ป่วยเพิ่มขึ้น
มากกว่าสองล้านราย (๒,๐๐๐,๐๐๐ ราย) ใน
รอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาได้มีความพยายาม
รณรงค์ให้ประชาชนลดการบรโิภคหวาน มนั 
เคม็ อย่างจรงิจงั แต่ผลปรากฏว่าจ�านวนผูป่้วย
โรคเบาหวาน โรคอ้วน และ โรคความดนัโลหติ
สงูยงัเพิม่ข้ึนหลายล้านคนในช่วงเวลาเพยีง ๕ 
ปีที่ผ่านมา และมีภาวะแทรกซ้อนโรคกลุ่ม 
NCD อืน่ตามมา เช่น โรคหวัใจขาดเลอืดและ
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
สะท้อนให้เหน็ถงึการลงทนุในการแก้ปัญหาไม่
ตรงจดุ เพราะสิง่แวดล้อมในสงัคมได้เปลีย่นไป
ตามสงัคมโลกท�าให้วถีิชีวติของคนไทยเปลีย่น
ไปสูว่ถิบีรโิภคนยิม 

มหาวทิยาลยัมหดิลเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�า
ด้านการสาธารณสขุและการแพทย์ตระหนกั
ถงึบทบาทหน้าที ่ ทีจ่ะต้องน�าเสนอสญัญาณ
อนัตรายจากภาระโรคเบาหวาน โรคอ้วน และ 
โรคความดันโลหิตสูงท่ีเพิ่มข้ึน จึงได้ร่วมกับ 
สสส. จดัท�าข้อตกลงความร่วมมอืขบัเคลือ่น
งานสร้างเสริมสุขภาพระดับภูมิภาค ทั้งนี้ 
มหาวทิยาลยัมหดิลมคีวามยนิดอีย่างยิง่ทีก่าร
ร่วมมอืครัง้นีจ้ะสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพ
ของมหาวทิยาลยัในเครอืข่าย AUN-HPN ใน
การส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัการศกึษาใน
การแลกเปลีย่นความรู ้ส่งเสรมิงานวจิยั และ
การถ่ายทอดงานวิจัย สู ่การพัฒนาเป็น
นโยบายด้านส่งเสรมิสขุภาพในระดบัชาต ิรวม

ท้ังการด�าเนินการเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงที่
ส�าคัญได้แก่ การบริโภคยาสูบ การขาดการ
ออกก�าลงักาย การบรโิภคสรุา และการบรโิภค
เกลอื การรบัประทานอาหารทีเ่ป็นผลเสยีต่อ
สุขภาพ โดยการขยายเครือข่ายส่งเสริมสุข
ภาพมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และในภมูภิาคอาเซียน

ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการ 
สสส. กล่าวว่า ในวนันี ้ สสส. ได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือเพื่อสนับสนุน AUN-HPN ขับ
เคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพอาเซียน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการสร้างเสรมิสขุภาพเพือ่
ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการด�าเนนิงานใน
ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ สสส. จะผลกัดนั
การสร้างศกัยภาพของกลไกการสร้างเสริมสุข
ภาพให้แก่ ๓๐ เครือข่ายมหาวิทยาลัยของ 
AUN เพิ่มผู ้น�าสร้างเสริมสุขภาพ สร้าง
นวตักรรม และนโยบายการสร้างเสรมิสขุภาพ
ในระดบัอาเซยีน โดยเฉพาะการสนบัสนนุการ
พฒันานโยบายมหาวทิยาลยัสร้างเสรมิสุขภาพ 

“สสส. มีความยินดีท่ีจะสนับสนุนการ
พฒันากลไกทีย่ัง่ยนืเพือ่การสร้างเสริมสุขภาพ 
ตลอดจนแบ่งปันและถ่ายทอดนวัตกรรมและ
องค์ความรูด้้านการจัดการปัจจยัเสีย่งหลกัของ
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัสูน่านาประเทศ หลงัการได้
ขับเคลื่อนงานด้านนี้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
มหาวทิยาลยัของ AUN โดยเชือ่มัน่ว่า ผลจาก
ความร่วมมอืครัง้นีจ้ะน�าไปสูก่ารพฒันาความ
เข้มแขง็ของการขบัเคลือ่นงานเชิงรุกด้านการ
สร้างเสรมิสขุภาพ โดยเฉพาะผลกระทบจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในระดับประเทศ และ
ระดบัภมูภิาคอาเซียน” ผจก. สสส. กล่าว MU

มหาวทิยาลยัมหดิลขบัเคลือ่นสนับสนนุมาตรการควบคมุและป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ
ของประเทศไทย พร้อมลงนามความร่วมมอืกับ สสส.

Special Scoop
อ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย ์หน่วยระบบสาธารณสุข 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
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เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะ
แพทยศาสตร ์ โร งพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “การ
ประเมนิความเสีย่งต่อโรคไตในคนไทย” ขึน้ 
ณ ห้องประชุมส�านักงานวิจัย ชั้น ๓ อาคาร
วิจัยและสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์
หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้ทรงคุณวุฒิกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 โรคไตเป็นปัญหาส�าคัญทางสุขภาพของ
คนไทย ซึ่งอาจจะตามมาด้วยภาวะไตวาย
เรื้อรังในระยะสุดท้าย และต้องท�าการฟอก
เลือดล้างไต สาเหตุของโรคไตนั้นยังไม่เป็นที่
ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากแล้วประชาชนจะ
ทราบถึงความเสี่ยงของการกินเค็มเท่านั้น 
โดยที่ปัจจัยอื่นก็มีความส�าคัญเช่นกัน ก่อน
หน้านี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของ
โรคไตในคนไทยมากนัก ทีมโครงการวิจัยโรง
พยาบาลรามาธิบดีและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้จัดสร้างแบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตส�าหรับ
คนไทย นับเป็นคร้ังแรกที่คนไทยสามารถ
ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคไตได้ด้วย
ตนเอง ซึง่สามารถใช้งานง่าย อนัจะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ในการปรับพฤติกรรมเพื่อลด
โอกาสในการโรคไตต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร        
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร ์โรง
พยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ใน
ฐานะหัวหน ้าโครงการวิ จัย  กล ่าวว ่า 
โครงการวจิยัน้ีเป็นความร่วมมอืระหว่างการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ร่วมมือกันมาเป็น
เวลานานถึง ๒๐ ปี รวมถึงได้รับการตีพิมพ์
เป็นผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
แบบประเมินนี้ได้รับการพัฒนาจากข้อมูล
ของผู้เข้าร่วมวิจัยกว่า ๓,๐๐๐ คน ติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี โดยอาศัย
วิธีวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นแบบ
ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคไตใน
อนาคตข้างหน้าคนไทยอย่างแท้จริง ดังนั้น 
แบบประเมินจึงมีความแม่นย�าและเป็น
ประโยชน์ในการป้องกันโรคไตในคนไทย

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้ทรง
คุณวุฒิ ก รมควบคุ ม โรค  กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขส�าคัญโรคหนึ่งซึ่งมี
จ�านวนผูป่้วยเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก โรคนีส่้วนใหญ่เป็นโรคแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ 
จ�านวนผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ซ่ึง
ต้องการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทยีมหรอืล้างไตทางช่องท้องหรอืปลกูถ่าย
ไตเพิ่มขึ้นจาก ๔๒๐ คน ในปี ๒๕๕๐ เป็น 

๙๐๖ คนต่อประชากรหนึ่งล้านคนในปี 
๒๕๕๕ แม้ว่าโรคไตจะเกิดจากสาเหตุต่างๆ 
หลายประการ แต่สาเหตสุ�าคญัคอืการบรโิภค
เกลือและโซเดียมในปริมาณสูง และจากการ
ศึกษาของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยใน
ปี ๒๕๕๑ พบความชกุของโรคไตเรือ้รงัในทกุ
ระยะ ประมาณร้อยละ ๑๗.๕ และคาดว่า มี
โรคไตเรื้อรังในประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 
๑๘ ปีขึ้นไปทั่วประเทศจ�านวนประมาณเจ็ด
ล้านคน ที่น่ากังวลก็คือความตระหนักของผู้
ป่วยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังอยู ่นั้นมีน้อยมาก 
กล่าวคือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรงไม่
เกนิร้อยละ ๒๐ ทีรู่ว่้าตนเองเป็นโรคไตเร้ือรัง 
การคิดค้นวิธีการประเมินความเส่ียงต่อโรค
ไตของคณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคไต
เรื้อรังในประเทศไทย ทั้งนี้ สธ. จะเอาแบบ
ประเมินความเสี่ยงโรคไตไปพิจารณาใช้คัด
กรองประชาชนเช่นเดยีวกบัเครือ่งมอืการคดั
กรองโรคหลอดเลือดหัวใจต่อไป

ผู้สนใจสามารถตรวจความเสี่ยงของตัวเองได้ท่ี
เว็บไซต ์  http://med.mahidol.ac.th/             
kidney_disease_risk MU

ใน ๑๐ ปี ข้างหน้าได้ด้วยตนเองคร้ังแรก
  สธ.เตรยีมใช้คดักรองใน รพ.ท่ัวประเทศ

รามาฯ สร้างแบบประเมนิให้คนไทย
ท�านายความเสีย่งเกดิ “โรคไต”



Vol. 08 • ๋August 2016

22

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สภา
มหาวิทยาลยัมหดิล จดังานสภามหาวทิยาลยั
มหิดลพบประชาคม ครั้ งที่  ๕ โดย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วจิารณ์ พานชิ นายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดลคนปัจจุบัน แสดง
ปาฐกถา เรือ่ง “๑๐ ปี กบัการท�าหน้าทีน่ายก
สภามหาวทิยาลยัมหดิล” และศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี
และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่ 
แสดงปาฐกถา เร่ือง “เดินหน้ากับสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลยุคใหม ่ สู ่การเป ็น
มหาวทิยาลยัระดบัโลก” โดยม ีศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานกล่าวต้อนรบั

ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ ด�ารงต�าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 

เมื่ อวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
มหาวทิยาลัยมหดิลจดักจิกรรม”Meet the 
President ประชาคมมหดิลพบอธกิารบด”ี 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Grand       
Auditorium ชัน้ ๔ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร (ICT) โดยมผีูร่้วมงานจากทกุ
กลุม่สายงานของมหาวทิยาลยัมหดิลเข้าร่วม
กจิกรรมในครัง้นี้

งาน “Meet the President ประชาคม
มหดิลพบอธกิารบด”ี จดัขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มโีอกาสพบปะและส่ือสารรวมทัง้เป็นเวทใีห้
มกีารซกัถาม และแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ซึง่กนั
และกนักบัทมีบรหิารมหาวทิยาลยั เพือ่สร้าง
ความเข้าใจอย่างถกูต้องในทศิทางการบรหิาร
งาน สามารถน�าพามหาวทิยาลยัไปสูเ่ป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม          
คชนิทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล กล่าว
ว่า เพ่ือสนองรบันโยบาย “Thailand 4.0” 
ของรฐับาล ทีมุ่ง่สร้าง “Value-based Eco-  
nomy” มหาวทิยาลยัมหดิลได้วางนโยบายใน 
๕ – ๑๐ ปีข้างหน้า โดยม ี๓ ตัวขบัเคลือ่น คือ             

มนีาคม ๒๕๔๙ ถงึ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดย
ในงานสภามหาวทิยาลยัมหดิลพบประชาคม 
ครัง้ที ่๕ ได้กล่าวขอบคณุประชาคมมหดิลท่ีได้
ให้ความไว้วางใจให้ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสภา
มหาวทิยาลยัมหดิลมาตลอดเวลา ๑๐ ปีท่ีผ่าน
มา องค์กรจะก้าวหน้าต้องมกีารสมคัรสมาน
สามคัค ี เชือ่ว่ามหดิลจะสนธพิลงั (synergy) 
ได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกนั และได้แนะเรือ่ง
หลักการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหดิลจากคนในประชาคมมหดิลต่อไปว่า ขอ
ให้ถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนเป็นท่ีตั้ง แม้ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล จะขอปวารณา
ตัวรับใช้มหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่อง value 
management เชื่อว่ายังมีหน่วยงานอีก
มากมายในมหาวทิยาลยัมหดิลท่ีมสีิง่ดีๆ  ให้ท�า 

“Creativity” “Technology” และ           
“Business” เพื่อสร้าง New Growth            
Engines และ New Startup ให้เกดิข้ึน ด้วย
การ Downsizing เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิและ
ความยั่งยืน ผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลสู่
มหาวทิยาลยัระดบัโลก การเพิม่ความร่วมมอื
กบัภาคสงัคม เอกชน และอตุสาหกรรม การ
สร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการให้มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และการ
พัฒน า วิ ทย า เขตก าญจน บุ รี ใ ห ้ เ ป ็ น
มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ และเป็น

value mining รออยู่
ส�าหรบั ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์

เกษม วฒันชยั นัน้ ได้รบัโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัมหดิลคนใหม่ 
ตัง้แต่วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
โดยได้แสดงความเหน็ว่า สิง่ท่ีน่าสนใจกว่าเรือ่ง
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย คือ การท�า
ประโยชน์เพือ่มวลมนษุยชาต ิ คดิว่า Value 
ของมหาวทิยาลยัอยูท่ี่ว่า เราจะท�าให้สงัคมและ
มวลมนษุยชาตดิขีึน้ได้อย่างไร ซึง่วัตถปุระสงค์
ของการมีมหาวิทยาลัยก็คือ เพ่ือช่วยให้
ประเทศชาตเิจรญิและเกดิสนัติสุข อยากเห็น
มหาวิทยาลัยรวมพลังกันท�าแผนพัฒนา
วชิาการให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาประเทศ 
จะท�าอย่างไรให้คนไทยพ้นจากความยากจน 
และประเทศไทยมปีระชาธปิไตยทีส่มบรูณ์ MU

ศนูย์กลางของภมูภิาคตะวนัตกของ ASEAN
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงมุ ่งสู ่การเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลก ต ่อไปบัณฑิต
มหาวทิยาลยัมหดิลในศตวรรษที ่๒๑ จะต้อง
รูก้ว้าง รูล้กึ เก่งระดบัโลก พฒันาตนเองจน
สามารถพึง่ตนเองได้ สร้างกิจการขึน้ได้ด้วยตวั
เอง และสามารถท�าประโยชน์ให้สงัคมได้ เป้า
หมายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไม่ได้อยู่
แค่การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรป้อนตลาด
แรงงานเท่านั้น แต่จะมุ ่งไปท่ี frontier             
research ด้วย MU

สภามหาวทิยาลยัมหดิลพบประชาคม ครัง้ที ่๕

Harmony in Diversity
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Meet the President ประชาคมมหดิลพบอธกิารบด ีครัง้ที ่๒/๒๕๕๙
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Nomophopia (โนโมโฟเบีย) หรือ No 
Mobilephone Phobia เป็นอาการของคน
ที่กลัว “อย่างมาก” เมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ใช้ โรคนีย้งัไม่ได้ระบเุป็นโรคทางจติเวชอย่าง
เป็นทางการ แต่อาจจะเป็นชื่อกลุ่มโรคได้ใน
อนาคตเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมที่มากขึ้น

กลุ่มอาการเสีย่งทีจ่ะเป็นโรค Nomopho-
bia ได้แก่

๑ . ตื่ น ต ร ะหนั ก  ก ร ะสั บก ระส ่ า ย 
กระวนกระวาย เป็นอย่างมากเมื่อโทรศัพท์
มือถือไม่ได้อยู่กับตัว 

๒. หมกมุ่นอยู่แต่กับการเช็คข้อความจาก
สื่อโซเชียลมีเดียอย่างจริงจัง

๓. เมือ่มกีารแจ้งเตอืนจากโทรศพัท์มอืถอื 

จะรีบเช็คอย่างรีบร้อนในทันที
๔.เมื่อตื่นนอนจะต้องเช็คโทรศัพท์มือถือ

เป็นอย่างแรกทุกวัน
๕.กลัวโทรศัพท์มือถือหาย แม้วางอยู่ในที่

ปลอดภัย
๖.ตกใจกลวัอย่างมาก เมือ่โทรศพัท์มอืถือ

หายไป
หากใครรูสึ้กว่าตวัเองมอีาการเหล่านี ้หรอื

มีเพื่อน มีญาติที่มีอาการเหล่านี้ แล้วรบกวน
การใช้ชีวิตประจ�าวันของเราอย่างมาก เกิด
ความกระวนกระวาย เสียการเสียงาน ไม่
สามารถท�าอะไรต่าง ๆ  ได้อย่างปกติ แนะน�า
ให้มาพบจิตแพทย์เพื่อท�าการรักษา พูดคุย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันไม่ให้ลุกลาม

จนถึงขั้นเป็นโรคทางจิตเวช เช่น โรควิตก
กังวล โรคซึมเศร้า เป็นต้น

การติดโทรศัพท์มือถือมากๆ ยังส่งผล  
กระทบท�าให้เกิดอาการนิ้วล็อก เสียสายตา 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ หมอนรองกระดูก
เสื่อมก่อนวัยอันควร หรือโรคอ้วนก็สามารถ
เป็นได้ เพราะหลายคนคงเคยใช้โทรศัพท์มือ
ถือไป กินขนมไป เพลินดี จนน�้าหนักเกินน�้า
หนกัขึน้ไม่รูต้วั ฉะนัน้ใช้โทรศพัท์มอืถอือย่าง
พอดี อย่างรู้เวลา มีเวลาให้กับตัวเองและคน
รอบข้างบ้าง ชีวิตก็จะมีความสุขกว่าการทุ่ม
เวลาทั้งหมดให้กับโทรศัพท์มือถือ MU

อาการ “กลวัการขาดมอืถอือย่างมาก” 
เพื่อสุขภาพ

อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...การติดโทรศพัท์มอืถอืมากๆ ยงัส่งผล  กระทบ
ท�าให้เกิดอาการนิ้วล็อก เสียสายตา ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อคอ หมอนรองกระดูกเสื่อมก่อนวัย
อันควร หรือโรคอ้วนก็สามารถเป็นได้...
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ผศ.ดร.ภญ.วีณา นุกูลการ และน.ส.ธันย์ชนก ปักษาสุข 
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลไม้บ�ำรุงสำยตำ
    และชะลอจอประสำทตำเสื่อม

ในปัจจบุนัคนไทยมภีาวะเสีย่งเป็นโรคทาง
สายตาเพิม่มากขึน้ ตัง้แต่เดก็ไปจนถงึผูส้งูอายุ 
เนือ่งจากการใช้เทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะ
การใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น คอมพวิเตอร์ 
โทรศัพท ์ มื อถื อ  แท็ บ เล็ ต  อุ ปกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิส์เหล่านี ้เป็นแหล่งทีใ่ห้แสงสฟ้ีา
ซึง่มผีลต่อประสาทตา ทัง้นีแ้สงสฟ้ีาดังกล่าว 
เป็นแสงทีผ่สมอยูใ่นช่วงแสงสขีาวทีต่ามนษุย์
มองเหน็ มคีวามยาวคลืน่อยูใ่นช่วง ๔๐๐ – 
๕๐๐ นาโนเมตร นอกจากอุปกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่าวแล้ว อปุกรณ์ต่างๆ ที่
เราใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น หลอดไฟ ไฟ
รถยนต์ หรอืแม้กระทัง่ในแสงแดดกเ็ป็นแหล่ง
ให้แสงสฟ้ีาได้เช่นเดยีวกนั ทัง้น้ีมกีารศึกษาใน
หนทูดลอง โดยการฉายแสงสฟ้ีาใส่ตาหนู พบ
ว่า เมือ่เพ่ิมปริมาณของแสงสฟ้ีาไปจนถงึระดบั
หนึ่งโดยสัมพันธ์กับเวลาที่เพิ่มขึ้น ท�าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงทีเ่ซลล์ในจอประสาทตา ซึง่
อาจส่งผลให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมเมื่อ
อายมุากขึน้ได้ 

 โกจเิบอร์รี ่ (Goji berry) หรอื Wolf-
berry มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lycium bar-
barum วงศ์ Solanaceae และรู้จักกนัในอกี
ชือ่หนึง่ว่า เก๋ากี ้เป็นผลไม้ชนิดหน่ึงในตระกลู
เบอร์ร ีมถีิน่ก�าเนดิแถบทวปีเอเชยี มสีรรพคณุ
หลากหลาย ได้รบัขนานนามว่าเป็น “ซปุเปอร์
ฟรตุ (super fruit)” ผลของโกจิเบอร์ร่ีมสีแีดง
อมส้ม ขนาดเลก็ รสชาติเปรีย้วอมหวาน 

โกจเิบอร์รีเ่ป็นพชืทีม่ใียอาหารสงูถงึร้อยละ 
๒๐ ประกอบด้วยกรดอะมโินหลายชนิด มแีร่
ธาตุต่างๆ เช่น สังกะสี เหล็ก ทองแดง 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซิลีเนียม เป็นต้น 
นอกจากน้ีโกจเิบอร์ร่ียงัมสีารส�าคญัจ�าพวกซี
แซนทนี (zeaxanthin) และลทูนี (lutein) สงู
มากกว่าผกัและผลไม้ทัว่ไป ร่างกายมนุษย์ไม่
สามารถสร้างสารทัง้สองนีไ้ด้ จ�าเป็นต้องได้รบั
จากอาหาร โดยโครงสร้างของซแีซนทนิและลู
ทีนจะเป็นไอโซเมอร์ (isomer) กนั แตกต่าง

กนัเพียงต�าแหน่งพนัธะคูท่ี่วงแหวนด้านปลาย 
(รปูที ่๒) พบว่า ซีแซนทินและลทีูน เป็นสาร
ในกลุม่แคโรทนีอยด์ ๒ ชนดิเท่านัน้ทีพ่บในจดุ
รับภาพของจอตา 

รปูโครงสร้างสารซแีซนทนิ ลทูนี เบต้าแคโรทนี 

และวติามนิเอ 

มีการศึกษาพบว่า ภายในจอประสาทตา
ของคนเรา มร่ีองเลก็ๆ อยูจ่ดุหนึง่ท่ีมเีซลล์รบั
ภาพในจอประสาทตา ซึ่งเป็นจุดที่แสงตก  
กระทบ และท�าให้คนเราสามารถมองเหน็ภาพ
ทีช่ดัเจนในแต่ละวนั ซ่ึงบรเิวณเซลล์รบัภาพนี้
มสีารสเีหลอืง หรอื ลทีูน อยูห่นาแน่นมากท่ีสดุ 
โดยจะพบได้ตรงชั้นเนื้อเยื่อที่หล่อเลี้ยงเส้น
ประสาท หากบรเิวณดงักล่าวเสือ่มหรอืเสยีไป 
อาจท�าให้สญูเสยีการมองเหน็ได้ โดยสารลทูนี
ในเซลล์รับภาพในจอประสาทตานี้ จะท�า
หน้าทีส่�าคญั คอื คอยกรองแสงสฟ้ีา ซึง่เป็น
อนัตรายต่อจอประสาทตา และเป็นแสงท่ีหลกี
เลีย่งได้ยากเพราะมอียูท่ั่วไปรอบๆ ตวัเรา ท้ัง
แสงแดดจากดวงอาทิตย์ แสงจากโทรทัศน์ 
แสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟ 
ฯลฯ จากการศกึษา พบว่าระดบัลทีูน ๒.๐ – 
๖.๙ มลิลกิรมัต่อวนั จะช่วยป้องกันความเสือ่ม
ของจดุด่างในดวงตาได้ นอกจากนี ้ลทูนี ยงัท�า
หน้าทีเ่ป็นสารต้านออกซเิดชัน่ในดวงตาของ
คนเราอกีด้วย เพราะในดวงตาของเราจะมสีาร

อนมุลูอสิระอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ซึง่จะเป็นตวั
ท�าลายเซลล์รบัภาพและท�าให้เกดิโรคเกีย่วกบั
จอประสาทตาท้ังในเดก็และผูใ้หญ่ได้ 

ส่วนซีแซนทีน พบในโกจเิบอร์รีป่รมิาณสงู 
โดยมากกว่าสาหร่ายเกลียวทองถึง ๕ เท่า        
ซแีซนทนีเป็นองค์ประกอบส�าคญัในจอตา โดย
เฉพาะส่วนท่ีเรยีกว่า macular ซึง่เป็นชัน้ของ
เมด็ส ี ท�าหน้าทีก่รองแสงทีจ่ะผ่านเข้าสูจ่อตา
และช่วยลดการสะท้อนของแสง ป้องกนัรงัสี
จากแสงแดดท่ีเป็นอนัตรายต่อดวงตา ท�าให้มี
สมบัติช่วยป้องกันโรคหลายชนิด เช่น โรค
ต้อกระจก โรคจอรบัภาพเสือ่ม โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด 

นอกจากนี ้ผลโกจเิบอร์รีย่งัม ีเบต้าแคโรทนี 
(Beta carotene ) ซ่ึงเป็นสารในกลุม่แคโรที
นอยด์อกีชนดิหนึง่โดยพบว่าในผลโกจเิบอร์รีม่ี
ปริมาณเบต้าแคโรทีนสูง ซ่ึงสูงกว่าแครอท 
เบต้าแคโรทนีมคีณุสมบตัเิป็นโปร วิตามนิเอ 
คือ เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ และจะถูก
เปลีย่นไปเป็นวติามนิเอจากเอนไซม์ทีต่บั ซึง่
วิตามินเอจัดเป็นวิตามินท่ีมีส่วนช่วยในการ
มองเหน็ บ�ารงุสายตา 

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่าใน
ชีวติประจ�าวนั เราอาจหลกีเลีย่งการสมัผสัแสง
สฟ้ีาได้ยาก เนือ่งจากเป็นแสงทีอ่ยูร่อบๆ ตวั
เรา รวมทั้งจากอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั โดยเฉพาะอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ดังนั้นการบ�ารุงสุขภาพตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
รวมทั้งการปกป้องสายตาจากแสงสีฟ ้า 
นอกจากการหลีกเลี่ ยงการสัมผัสแสง                   
สีฟ ้านานๆ การพักสายตาจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว การรับประทาน
สารที่มีฤทธิ์ปกป้องและบ�ารุงสายตา เช่น     
โกจิเบอร์รี่ ลทีูน และ วติามนิเอ อย่างทีก่ล่าว
มาข้างต้น กจ็ะมผีลให้เรามสีขุภาพตาทีด่ ี ซึง่
เราสามารถหารบัประทานได้ง่าย สะดวกสบาย 
ไม่ว่าจะจากอาหาร พวกผกั ผลไม้ นม หรอื
เครือ่งดืม่ต่างๆ MU

โกจเิบอร์รี่
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ขอแสดงความยนิดกีบั ผู้ได้รบัปรญิญากติตมิศกัดิข์องมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๗ ท่าน ทีส่ภา
มหามหาวทิยาลยัมหดิลมีมตใิห้เข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในวนัที ่๒ 
กนัยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชมุมหดิลสทิธาคาร มหาวิทยาลยัมหดิล ศาลายา ..ปรญิญาแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ ์ได้แก่ 
ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชยีร และ ศาสตราจารย์คลนิิกเกยีรตคิณุ นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์ ปรญิญา
วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑิตกติตมิศกัดิ ์(เทคโนโลยชีวีภาพ) ได้แก่ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.อมเรศ ภมูริตัน, ปรญิญาทนัตแพทย
ศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ได้แก่ ศาสตราจารย์คลนิกิเกยีรตคิณุ ดร.ทนัตแพทย์หญงิธรีลกัษณ์ สทุธเสถยีร, ปรญิญาเภสชัศาสตร
ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ได้แก่ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.สมพล ประคองพนัธ์ และ ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์แด่ 
ดร.ซชูาน อลซิาเบธ มาโลน (ภาษาศาสตร์) และ คณุหญงิวรรณา สิรวิฒันภกัด ี(การจดัการ)

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจ�า
ปี ๒๕๕๙ โดยในปีนี ้ มหาวทิยาลยัมหดิลได้รบัรางวลัจ�านวน ๒ 
ท่าน ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พนดิา สรุวัฒนาวงศ์ ภาควชิา
เคม ีคณะวทิยาศาสตร์ จากผลงาน “เคมีค�านวณเพือ่อธิบายกลไก
ของปฏกิริยิาเคมแีละชวีเคมี” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิตา 
ยศแผ่น ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน “เรยีนรูก้าร
ออกแบบกระบวนการการสังเคราะห์สารอินทรีย์... สู่การพัฒนา
นวตักรรมการสังเคราะห์สารทีย่ัง่ยนื” ณ ห้องวภิาวดบีอลรมู ซี 
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เมือ่วนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.กติกิร จามรดสุติ รอง
อธกิารบดฝ่ีายสิง่แวดล้อมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื พร้อมด้วย 
อาจารย์อุรินทร์ วงพิจิตร อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิตเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย
มหดิล วทิยาเขตอ�านาจเจรญิ เข้ารบัโล่ “รางวลัดเีด่นสถานศกึษา
ปลอดภยั และสุขภาพอนามยัด ีประจ�าปี ๒๕๕๙” จาก นางสาว
พรรณี ศรียุทธศักด์ิ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ๒๐๑ – ๒๐๒ ศูนย์
นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกบัภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล ขอเชญิแพทย์/
บุคลากรทางการแพทย์/แพทย์ประจ�าบ้าน/แพทย์ประจ�าบ้านต่อ 
ยอด/นกัศึกษาแพทย์ ร่วมประชมุวชิาการจติเวชเดก็ ศริริาช ๒๐๑๖ 
ระหว่างวนัที ่๗ – ๙ กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ 
ห้องประชมุ ๑๐๑ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 
๒๕๕๐ (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล ค่าสมคัร แพทย์/บคุลากรทางการแพทย์ ๔,๕๐๐ บาท 
(สมคัรหลงัวนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ ราคา ๕,๐๐๐ บาท) แพทย์
ประจ�าบ้าน/แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด/นักศึกษา ๒,๕๐๐ บาท 
ลงทะเบยีนออนไลน์ได้ที ่ http://www.sirirajconference.com 
ติดต่อสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่คณุอยัยะวรรณ โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๘๓๐ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิลขอเชญินกัศกึษา อาจารย์และผูส้นใจทกุท่านทีต้่องการ
เพิม่พนูทกัษะความรูแ้ละต้องการทีจ่ะพฒันาภาษาต่างประเทศ ร่วมอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ 
Short Course ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ ญีปุ่น่ และจนี) 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 สอนโดยอาจารย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการสอนภาษา
องักฤษและภาษาต่างประเทศระดับมหาวทิยาลยั สมคัรได้ต้ังแต่บดัน้ี - ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙ 
เรยีนระหว่างวนัที ่๑ ตุลาคม - วนัที ่๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สอบถามเพิม่เติมติดต่อที ่งาน
ศนูย์ภาษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๒ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/engshortcourse

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชิญอาจารย์และบคุลากรผูส้นใจ ร่วมแลก
เปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่เพิม่พนูความรู ้และทกัษะด้านแพทยศาสตรศกึษา 
ในโครงการ Pearls in Medical Education ณ ห้องบรรยาย 3A01 
อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วนัที ่๑๔ 
กนัยายน ๒๕๕๙ บรรยายเรือ่ง “Procedure-based Assessment 
(PBA): How to do it?” โดย ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวฒุพิงษ์ และ 
วนัที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ บรรยายเรือ่ง “การประเมนิและรบัรอง
ความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศไทย: 
ปัจจบุนัและอนาคต” โดย ศ.พญ.บญุม ีสถาปัตยวงศ์ สามารถตดิตาม
การถ่ายทอดสดได้ทาง IPTV ผูส้นใจตดิต่อสอบถามได้ที ่ คณุทพิา
พร /คุณปิยะพร โทร.๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔ https://www.facebook.
com/siriraj.merd

ผศ.ดร.พนดิา สรุวฒันาวงศ์ ผศ.ดร.ศริลิตา ยศแผ่น รศ.ดร.กติกิร จามรดสุติ อ.อุรนิทร์ วงพจิิตร
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ขอแสดงความยนิดกีบัผู้ทีไ่ด้รบัรางวัลในโครงการประกวด
ภาพถ่าย ประจ�าปี ๒๕๕๙ หวัข้อ Only@Mahidol โดย
เข้ารับจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ในการประชมุคณบด ี ครัง้ที ่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชมุศาสตราจารย์เกียรตคิณุ นายแพทย์นท ีรกัษ์พลเมอืง 
ส�านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ได้แก่ 
๑.นางสาวพรรณราย เกกงีาม รางวัลชนะเลศิ ได้รบัเกยีรติ
บตัรและเงนิรางวลัจ�านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒.นายพรีวทิย์ 
อนิทร์ศวร รองชนะเลศิ อนัดบั ๑ ได้รบัเกยีรตบิตัรและเงนิ
รางวลัจ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.นายนราวุฒ ิสวุรรณัง รอง
ชนะเลศิ อนัดบั ๒ ได้รบัเกยีรตบิตัรและเงินรางวัลจ�านวน 
๕,๐๐๐ บาท ๔.นายสรุเชษฐ อนิอญัชญั รางวัลชมเชย ได้รบั
เกยีรตบิตัรและเงนิรางวัลจ�านวน ๓,๐๐๐ บาท และ ๕.นาย
เจริญพร จลุช ูรางวัลชมเชย ได้รบัเกยีรตบิตัรและเงนิ รางวลั
จ�านวน ๓,๐๐๐ บาท 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการช่วยชวีติขัน้สงู Provider 
course of Advanced Cardiovascular Life Support รุน่ที ่๓: วนั
ที ่๑๙ - ๒๐ กนัยายน ๒๕๕๙ รุน่ที ่๔: วนัที ่๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน 
๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีนคนละ ๕,๐๐๐ บาท สามารถลงทะเบยีนพร้อมช�าระ
เงนิค่าลงทะเบยีนได้ตัง้แต่บดัน้ีทาง http://www.sirirajconference.
com รุน่ที ่๓ ช�าระได้ถงึวนัที ่๑๒ กนัยายน  ๒๕๕๙ รุน่ที ่๔ ช�าระได้ถงึ
วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดได้ที ่หน่วยพฒันา
บุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรง
พยาบาลศิรริาช โทร.๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘

คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิร่วม
อบรมระยะส้ัน “Pitfalls in Hematology” ระหว่างวนัที ่ ๑๔ – ๑๖ 
กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. บรรยาย ณ ห้องประชมุ
ศิษย์เก่า ชัน้ ๒ Workshop ณ ห้องตรวจสาขาโลหติวทิยา ๗๐๐ ตกึ
ผูป่้วยนอก (OPD) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล อัตราค่าลงทะเบยีนคนละ ๓,๐๐๐ บาท ลงทะเบยีนออนไลน์
ได้ที ่www.sirirajconference.com ตดิต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
หน่วยบรหิารจดัการประชมุวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓-๘ โทรสาร ๐-๒๔๑๑-๐๕๙๓ 
siriraj.conference@gmail.com

สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิเข้าร่วม
อบรมเชงิปฏบิตักิาร “การจดัการของเสียในโรงพยาบาล” ระหว่างวนัที่ 
๕ – ๙ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยั
มหดิล ศาลายา ค่าลงทะเบยีน ๖,๕๐๐ บาท โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑ 
E-mail: aihdtr@gmail.com www.aihd.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ขอเชญิอบรม
โครงการ Advanced skills for clinical teachers รุน่ที ่๒ วนัที ่๒๖ 
– ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชมุ 
๑๕๑๔ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล สนใจ
ตดิต่อได้ที ่คณุทพิาพร/คณุปิยะพร/คณุพงษ์พนัธ์ โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔, 
๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗ โทรสาร ๐-๒๔๑๙-๖๔๔๓ www.sirirajconference.
com

ศนูย์รบับรจิาคหนงัสอืและวารสารห้องสมดุสตางค์ มงคลสขุ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิลเปิดรบับรจิาคหนงัสอื
ส�าหรับเดก็ นทิาน แบบเรยีน ฯลฯ เพือ่มอบให้แก่โรงเรยีน 
หรอืหน่วยงานส�าหรบัเดก็ทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ ท่านทีส่นใจ
สามารถน�ามามอบให้ด้วยตนเองหรอืส่งทางไปรษณย์ีได้ที ่ศูนย์
รับบริจาคหนงัสอืฯ ห้องสมดุสตางค์ มงคลสขุ ชัน้หนึง่ ตึก
ฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ๒๗๒ ถนน
พระรามที ่๖ เขตราชเทว ีกรงุเทพ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๐๑-
๕๗๑๗ (คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/      
stangdonation www.facebook.com/StangDonation

มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในวันศกุร์ที ่๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง
ชัน้ตร ี ต�าบลพระปฐมเจดย์ี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
บรจิาคเงนิสด หรอืโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั 
(มหาชน) บญัชกีระแสรายวัน “มหาวิทยาลยัมหดิล” เลข
ที ่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลปิโอนเงินที ่ ๐-๒๘๔๙-
๖๑๙๙) หรอื ธนาณตัส่ัิงจ่าย ปณ.พทุธมณฑล ในนาม นาง
กานดา ทองกลัดหรอืเชค็ธนาคารสัง่จ่ายในนามมหาวทิยาลยั
มหิดล ตดิต่อที ่ งานการเงิน กองคลงั ชัน้ ๓ ส�านกังาน
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๔๙-
๖๑๙๐-๓ สอบถามได้ที ่งานเลขานกุารกจิฯ กองบรหิารงาน
ทัว่ไป ชัน้ ๔ ส�านกังานอธิการบด ีม.มหดิล ศาลายา โทร. 
๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕

กองพฒันาคณุภาพ ส�านักงานอธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ก�าหนด
จดังานมหกรรมคณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในวนั
อังคารที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหดิล
สทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ลงทะเบยีนร่วมมหกรรม และส่ง
ผลงานได้แล้วตัง้แต่บดันีท้ี ่http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๒-๕
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๑๒ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรมระยะสัน้ The 30th Ramathibodi 
Pediatrics Update 2016” “Ambulatory 
pediatrics in the changing world”
ณ ห้องประชมุ 910 ABC ชัน้ ๙ อาคารเรยีน
และปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงเรยีน
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวิทยาลัยมหดิล สอบถาม 
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๘

๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรม “การเพาะเหด็ถัง่เช่าสทีอง” รุ่นที่ ๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถาม โทร. ๐๓๔-๕๘๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๑๓ 

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรม มหศัจรรย์แห่งนทิาน ตอน สถาบนั
เดก็สานรกั ครั้งที่ ๑๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ 
(Learning Playground) ชัน้ ๒ สถาบัน
แห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว 
มหาวทิยาลยัมหดิล สอบถามรายละเอยีดเพ่ิม
เตมิ โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
งาน “ศาลายาวถิ”ี สมัผสัสสีนัและลมหายใจแห่ง
ศาลายา ณ ห้องนทิรรศการ ๑๑๙ อาคาร
ศนูย์การเรยีนรูม้หดิล มหาวทิยาลยัมหดิล 
สอบถาม โทร. ๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑

๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรมโครงการ Advanced skills for                                                    
clinical teachers รุ่นที่ ๒ 
ณ ห้องประชุม ๑๕๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถาม โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔

๘ กันยายน ๒๕๕๘
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนคิการเล่า
นทิานและการสร้างสือ่นทิานอย่างง่าย 
ณ ห้องประชุมเจรญิสามคัค ีสถาบนัแห่ง
ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม โทร. 
๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗

๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรม “เทคนคิการสอนภาษาไทยให้ชาว
ต่างชาต”ิ รุ่นที่ ๑๐ ณ สถาบันวิจัยภาษา
เเละวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถาม โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๔๔, 
๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๒๒

๙ กันยายน ๒๕๕๙
การอบรม “การสร้างสมดลุให้ชวีติและ
การท�างาน (Work-Life Balance)”
ณ ศนูย์ปฏบิตักิารโรงแรมศาลายาพาวลิเลยีน 
วทิยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถาม
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๙๐ ต่อ ๑๐๒๒, ๑๗๑๒ 

๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
การอบรม “พืน้ฐานการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่” รุน่ที ่๑
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
สอบถาม โทร. ๐๓๔-๕๘๕๐๖๐ ต่อ ๑๒๑๓ 

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
การแข่งขนัเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ACM-ICPC 
ระดบัภมิูภาค ภาคกลางเขต ๒ ประจ�าปี ๒๕๕๙
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙

๒ กันยายน ๒๕๕๙
พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา

๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙
การประชมุวชิาการ “Neuroradiology CME 
Part X: Comprehensive Oncologic Brain 
Imaging” ณ ห้องประชมุอรรถสทิธิ ์เวชชาชีวะ                                               
ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
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 ห้องประชมุ ๑๐๒ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) คณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหดิล สอบถาม โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๘๓๐

๘ กันยายน ๒๕๕๘
กิจกรรมบรรยายและสาธิต “ตัวโน้ตข้างเตียง” 
ดนตรีบ�าบัดในโรงพยาบาลและการดูแลแบบ  
ประคับประคอง (Music Therapy in Hospital 
and Palliative Care) ณ ห้องประชุมสมาคม
ศิษย์เก่าเเพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชั้น ๒ โรงพยาบาลศิริราช สอบถามที่                                
ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๕๗๒๖ 
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