ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๙ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
MU Newsletter 2016, Vol.09

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
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Editor’s Note
บก. แถลง

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตและผูป้ กครองที่
ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ บัณฑิตนับเป็นทรัพยากรที่
มีคณ
ุ ค่ายิง่ ของประเทศ เป็นผูน้ ำ� เอาวิชาความรูแ้ ละความสามารถทีไ่ ด้
ศึกษาเล่าเรียนไปช่วยเหลือผูอ้ นื่ และสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คม ดังพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกทีว่ า่ “True success is not
in the learning but in its application to the benefit of mankind”
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้บณ
ั ฑิตทุกท่าน ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่
การงาน และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป
มหิดลสาร ฉบับนีม้ บี ทความทีน่ า่ สนใจมากมาย อาทิ “นักศึกษา
ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คิดค้นเครื่องตรวจโรคมะเร็งตับจาก
ลมหายใจแบบพกพา” “การประชุมวิชาการระดับชาติภาษาและ
วัฒนธรรม ๒๕๕๙ “การอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒ
ั ฯรรม: อนาคต
และความท้ายทายของประเทศไทย” และบทความทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ อีก
มากมายภายในฉบับ

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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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบ ประจ�ำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหิดลสิทธา
คาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานพระราโชวาทตอน
หนึ่งว่า “คนเราทุกคน แม้จะเกิดมาเป็น
มนุษย์เหมือนๆ กัน แต่ความรูค้ วามสามารถ
ฐานะความเป็นอยู่ และโอกาสในชีวติ อาจจะ
มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ผู้
มีความรู้ความสามารถสูง มีฐานะความเป็น
อยู่และมีโชคมีโอกาสดีกว่าผู้อื่น จึงควรถือ
เป็นหน้าทีท่ จี่ ะให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์
ผูท้ มี่ โี อกาสน้อยกว่า โดยไม่ถอื เอาความแตก
ต่างเป็นเครือ่ งแบ่งแยกหรือดูถกู เหยียดหยาม
เอารัดเอาเปรียบกัน บัณฑิตได้ศึกษาเรียนรู้
วิชาการระดับสูง จนมีความฉลาดสามารถ
พร้อมแล้วที่จะออกไปท�ำงานสร้างตัวสร้าง
ฐานะ นับว่ามีโอกาสดีกว่าบุคคลอื่นอีกเป็น

จ�ำนวนมาก หากทุกคนจะได้นำ� ความรูค้ วาม
สามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและสังคมส่วน
รวมแล้ว ก็เป็นที่หวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะมี
ความร่ ม เย็ น เป็ น ปรกติ สุ ข และสามารถ
พั ฒ นาให้ เ จริ ญ มั่ น คงยิ่ ง ๆ ขึ้ น ได้ อ ย่ า ง
แน่นอน”
ส� ำ หรั บ พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รฯ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ สิน้ ๖,๐๓๙
ราย มีผเู้ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาค
เช้า จ�ำนวน ๓,๐๐๓ ราย ภาคบ่าย จ�ำนวน
๓,๐๓๖ ราย โดยรวมถึงผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากสถาบันสมทบ นอกจากนี้ มีผทู้ รงคุณวุฒิ
เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ จ�ำนวน ๗ ราย รางวัลมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล จ� ำ นวน ๘ ราย เกี ย รติ บั ต ร
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ๘ ราย และ
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ จ�ำนวน ๖ ราย
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นน�ำของประเทศ มีการขยายหลักสูตรการ
ศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้
ครอบคลุ ม ต่ อ ความต้ อ งการของประเทศ
ปัจจุบนั มีหลักสูตรไทย - นานาชาติทเี่ ปิดสอน

ในระดับปริญญารวม ๓๕๐ หลักสูตร เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความส�ำคัญต่อการ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงาน
วิชาการเป็นจ�ำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับ
จากหลายสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑
ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เป็นปี
ที่ ๓ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลจัดขึน้ ที่ หอประชุม
มหิดลสิทธาคาร ซึ่งเป็นหอประชุมแห่งใหม่
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทาน
ชือ่ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ว่า “มหิดลสิทธาคาร” ซึ่ง
หมายถึ ง “อาคารที่ มี ค วามส� ำ เร็ จ แห่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล” ชื่อในภาษาอังกฤษว่า
“Prince Mahidol Hall” MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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นักศึกษา ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คิดค้น

เครือ่ งตรวจโรคมะเร็งตับจาก
ลมหายใจแบบพกพา
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*โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑
จากสถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๔
พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและ
ท่อน�้ำดี จ�ำนวน ๑๔,๓๑๔ ราย ในแต่ละปี
ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี และคาดการณ์
ว่า ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยมะเร็งตับในไทย
คิดเป็นอัตราการเสียชีวติ สูงถึงวันละ ๗๐ คน
หรือชั่วโมงละ ๓ คน จึงถือเป็นโรคที่รุนแรง
ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างยิง่ ทางเศรษฐกิจ
สั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต แม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น ความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ จะท�ำให้การรักษา
โรคนี้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
โอกาสรั ก ษาให้ ห ายขาดได้ แต่ เ หตุ ที่ โรค
มะเร็งตับและท่อน�ำ้ ดียงั เป็นโรคร้ายทีค่ กุ คาม
ชีวติ ของประชากรไทย ส่วนหนึง่ เป็นเพราะผู้
ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักไม่แสดงอาการในระยะ
เริม่ แรก ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั จะได้รบั การตรวจ
วินิจฉัยในระยะที่โรคลุกลามไปมากและไม่
สามารถผ่าตัดได้แล้ว
ปัจจุบนั การตรวจมะเร็งตับจะใช้การตรวจ
เลือดดูค่าบ่งชี้ หรือ MRI และ CT scan ซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องรอผลนาน
นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสอาด นักศึกษา
ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จึงมีแนวคิดทีจ่ ะหาวิธกี ารวิเคราะห์มะเร็งตับ
ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้ในคลินิก
หรือในชีวิตประจ�ำวันที่บ้านได้ จึงได้คิดค้น
เครื่ อ งตรวจโรคมะเร็ ง ตั บ จากลมหายใจ
แบบพกพา โดยได้รับทุนจากโครงการสร้าง
ภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดย บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า
จ�ำกัด ให้ทุนสนับสนุน ซึ่งโครงการวิจัยดัง
กล่าวมี ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ
ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร เป็นที่ปรึกษา
และผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ
พัฒนานักวิจัยและงานเพื่ออุตสาหกรรม
(พวอ.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
อีกด้วย
“งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเซ็นเซอร์เคมี
ส�ำหรับตรวจวัดแก๊สจากลมหายใจผู้ป่วย
มะเร็ ง ตั บ และประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งจมู ก
อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ได้ (Pocket
electronic nose) ส�ำหรับวินิจฉัยโรค
มะเร็งตับจากลมหายใจ เพื่อประโยชน์ใน
การคัดกรองผูป้ ว่ ยมะเร็งตับในระยะเริม่ แรก
หรือตรวจหาการกลับเป็นซ�้ำ โดยอาศัย

แนวคิดของการวิเคราะห์กลิน่ ทีว่ า่ ลมหายใจ
ของมนุษย์มีการขับสารออกมาในรูปของไอ
ระเหย (Volatile organic compound) จาก
งานวิจยั เกีย่ วกับการวิเคราะห์กลิน่ ลมหายใจ
จากเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปก
โตรมิเตอร์ (GC-MS) ที่ผ่านมาพบว่า ลม
หายใจของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับจะผลิตสาร
Ketone และ Aldehyde มากกว่าคนปกติ
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องจมูก
อิเล็กทรอนิกส์นใี้ นการตรวจวัดกลิน่ ดังกล่าว
จากลมหายใจผู้ป่วย ซึ่งยังไม่เคยมีการใช้วิธี
การนี้มาก่อน”
“หลักการท�ำงานของเครื่องตรวจโรค
มะเร็งตับจากลมหายใจแบบพกพานี้ คือ ใน
ขณะตรวจวัดกลิน่ นัน้ เซ็นเซอร์เคมีทที่ ำ� จาก
วั ส ดุ ผ สมของพอลิ เ มอร์ แ ละท่ อ นาโน
คาร์บอน จะเกิดการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ
การน�ำไฟฟ้าในรูปของสัญญาณค่าความ
ต้านทานของเซ็นเซอร์ ทั้งนี้เป็นผลจากการ
ทีโ่ มเลกุลกลิน่ จากลมหายใจท�ำปฏิกริ ยิ าหรือ
ถูกดูดซับบนพื้นผิวของพอลิเมอร์ ท�ำให้เกิด
การบวมตัวของพอลิเมอร์ และระยะห่างของ
ท่อนาโนคาร์บอนในเนื้อพอลิเมอร์เกิดการ
เปลี่ ย นแปลง ส่ ง ผลให้ ค ่ า การน� ำ ไฟฟ้ า
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราสามารถน�ำไปค�ำนวณ
ค่าการตอบสนองของเซ็นเซอร์ที่มีต่อกลิ่น
เพื่อวิเคราะห์แยกแยะกลิ่นลมหายใจจากผู้
ป่วยแต่ละคนส�ำหรับบ่งบอกสภาวะการเป็น
โรคมะเร็งตับได้ โดยพัฒนาเพื่อใช้ตรวจคัด
กรองกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในระยะแรก”
“ขณะนี้งานวิจัยได้ด�ำเนินการไปแล้ว
ประมาณร้อยละ ๔๐ หลังจากเครื่องต้น
แบบเสร็จและทดสอบประสิทธิภาพทีพ่ ร้อม
ใช้งานแล้ว จะร่วมกับภาคเอกชนผลิตออก
สู่ตลาดต่อไป จากนวัตกรรมดังกล่าวคาดว่า

จะสามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ ว่ ย และ
ลดต้นทุนในการคัดกรองผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งของ
รัฐได้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วสะดวก
และราคาไม่แพง” นางสาวธารทิพย์ เอี่ยม
สอาด ผู้วิจัยกล่าว
*ข้ อ มู ล จากกรมการแพทย์ ก ล่ า วไว้ ว ่ า
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งตับและท่อ
น�้ำดีได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี พยาธิ
ใบไม้ในตับ สารเคมีต่างๆ สารพิษที่เกิดจาก
เชื้อรา อาหารหมักดอง การดื่มสุรา สิ่งผิด
ปกติที่พบและควรปรึกษาแพทย์ คือ เบื่อ
อาหาร แน่นท้อง ท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ
เป็นประจ�ำ อ่อนเพลีย น�้ำหนักลด มีไข้ต�่ำ
ปวดหรือเสียดชายโครง ด้านขวา อาจคล�ำ
ก้อนได้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และบวม
บริเวณขาทั้งสองข้าง ส�ำหรับวิธีการที่ดีที่สุด
การป้องกันการเกิดโรคโดยการให้วคั ซีนไวรัส
ตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดทุกคน ไม่รับ
ประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน�ำ้
จืดดิบ เพือ่ ป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตบั และ
ควรเลี่ ย งอาหารที่ มี ส ารก่ อ มะเร็ ง ได้ แ ก่
อาหารที่มีราขึ้นหรือใส่ดินประสิว อาหาร
หมักดอง เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจน
ไหม้ เ กรี ย ม งดสู บ บุ ห รี่ งดดื่ ม สุ ร า ลด
ความเครี ย ด และออกก� ำ ลั ง กายอย่ า ง
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรัง
หรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ ควรได้รับ
การตรวจหามะเร็งอย่างสม�่ำเสมอ
“ตับ” เป็นอวัยวะส�ำคัญ และใหญ่ที่สุด
ของร่างกายทีม่ เี พียงหนึง่ เดียว จึงควรป้องกัน
ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค ..ไม่รักษ์ตับ ก็คือ ไม่รัก
ชีวิตตัวเอง ขอให้ทุกคนดูแลตับ ดูแลสุขภาพ
กันให้ดีๆ นะคะ MU
*ข้อมูลจาก “รู้ไว้ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน�้ำดี” โดย pavinee
thepkhamram นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
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โครงการ Eco Town
มหิดลกับชุมชน
จัดตั้งโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล

ณ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล จังหวัดนครปฐม

จากสถานการณ์ขยะปี ๒๕๕๘ (ข้อมูล
จ า ก ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีนาคม
๒๕๕๙) มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น
๒๖.๘๕ ล้านตัน หรือประมาณ ๗๓,๕๖๐ ตัน
ต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๕๗ จากอั ต รา ๑.๑๑
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็น ๑.๑๓ กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ดัง
กล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงวางแนวการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น (Sustainable Development)
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกายภาพและสิง่
แวดล้ อ ม มี แ นวคิ ด ในการน� ำ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ
ต่างๆ มาให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยก
ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม โดยได้จดั ตัง้ โครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล เป็นโครงการน�ำร่องให้กับ โรงเรียน
พระต�ำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัด
นครปฐมภายใต้ “โครงการ Eco Town
มหิดลกับชุมชน” โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
Vol. 09 • ๋September 2016

กองเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ในการติดตั้งระบบโปรแกรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ท�ำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการ
รับสมัครสมาชิก รับซือ้ การถอนเงิน และการ
ประมวลผลข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง มี ก ารเปิ ด ตั ว อย่ า งเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะทีเ่ ป็นแหล่ง
ให้การศึกษาและบริการวิชาการ ได้น�ำ
แนวทางการด� ำ เนิ น งานโครงการด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล มาถ่ายทอดให้แก่ชมุ ชน เพือ่ เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน
เนือ่ งจากเป็นทีเ่ ป็นสถานทีบ่ ม่ เพาะความรู้
และปลูกฝัง จิตส�ำนึกให้แก่เยาวชนที่จะ
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ โดย
ในเบือ้ งต้นได้นำ� ร่องด้วยการจัดตัง้ โครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนพระ
ต�ำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พร้อมกับ
การสาธิตและแนะแนวทางการด�ำเนินโครง

การฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความ
ยั่งยืนในการด�ำเนินโครงการโดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจให้
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะ
ที่ ผ ่ า นการคั ด แยก เป็ น การเริ่ ม ต้ น จาก
เยาวชนสูช่ มุ ชน เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกและ
เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะด้วยการรู้ค่า
ของขยะรีไซเคิล และมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาดภายในครอบครัว โรงเรียน
ชุ ม ชนของตั ว เองเพื่ อ ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง สภาพ
แวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้สุขภาพจิตดี สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ชุมชนน่าอยูป่ ราศจากมลพิษ
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าโครงการทีจ่ ดั จะช่วย
สร้างจิตส�ำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลดปริ ม าณขยะและการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อมให้แก่นักเรียนและขยายไปสู่ชุมชน
โดยรอบต่อไป
นายวิ เชี ย ร รุ ่ ง ทวี ชั ย ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
กล่าวว่า โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

Harmony in Diversity

ขั้ น พื้ น ฐาน เปิ ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่
นักเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่ง
ทีผ่ า่ นมาโรงเรียนได้จดั กิจกรรมการเรียนการ
สอนทีห่ ลากหลาย การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชน พร้อมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยความที่ เ ป็ น
โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจ�ำนวนกว่า
พันคน ท�ำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยภายใน
โรงเรียน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ
โรงเรียนก็ได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย
การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ก็ยังไม่
ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
โรงเรียนยังขาดองค์ความรู้และการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง นับ
เป็นนิมิตหมายอันดีที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ให้การสนับสนุนและร่วมด�ำเนินงานแบบ
บู ร ณาการกั บ โรงเรี ย นพระต� ำ หนั ก สวน
กุหลาบ มหามงคล ในการจัดตัง้ ธนาคารขยะ
รีไซเคิลเพื่อสร้างจิตส�ำนึกและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู

อาจารย์ รวมไปถึงผู้ปกครอง ในการนี้ ขอ
แสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
อย่างมาก ที่เข้ามาให้องค์ความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติที่ประสบผลส�ำเร็จในลดผลกระทบ
จากปั ญ หาขยะมู ล ฝอย ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ แ ละการเรี ย นรู ้ ที่ ส ามารถ
เป็นต้นแบบแก่โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ
ให้ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห าร
จัดการขยะภายในโรงเรียน องค์กรหรือชุมชน
ได้
ง า น เ ป ิ ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร จั ด ขึ้ น เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และแนะน�ำรูปแบบ และวิธี
การให้สมาชิกชาวโรงเรียนพระต�ำหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล ได้รับทราบแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยมีการลงทะเบียนแจกสมุดคู่
ฝากและของที่ระลึกให้กับสมาชิก รายงาน
ความเป็ น มาของโครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล ด�ำเนินกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะ การบรรยายเรื่องการคัด
แยกขยะในชุมชน กิจกรรมการรับฝากขยะ
จากสมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักเรียนโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๑,๘๐๐ คน รวมทั้ง

บุคลากร ครู พนักงาน โรงเรียนพระต�ำหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล และประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน ๕๐๐ คน โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
เสริมความรู้และความเข้าใจให้นักเรียน ครู
และผู ้ ป กครอง ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการลด
ปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่าน
การคัดแยก เพือ่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดี ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต�่ำ ส่งเสริมให้
เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนต่อไป
ที่โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล เราได้พบกับดาวเด่น เป็นหนูน้อยมาก
ความสามารถ ชื่อ “น้องน�้ำเพชร” หรือ
เด็กหญิง สุภัชชกุณ กิจกุลศุภบวร เป็นที่
รู้จักจากรายการ “ตีสิบ” ในช่วง “ดันดารา”
ลูกสาวของคุณคม จากคณะซุปเปอร์โจ๊ก
ตอนนี้น้องน�้ำเพชรอายุ ๗ ขวบแล้ว ก�ำลัง
ศึกษาอยูช่ นั้ ป.๑ แต่กย็ งั คงไว้ผมทรงหน้าม้า
หน้าตาน่ารักไม่เปลีย่ น น้องน�ำ้ เพชรเล่าว่าได้
มี ส ่ ว นช่ ว ยในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โรงเรียน ด้วยการช่วยเก็บขยะแล้วเอามา
บริจาคกับโครงการฯ โดยพยายามรวมรวม
จากทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน ส่วนใหญ่จะเป็น
ขวดน�ำ้ ทีใ่ ช้แล้ว อยากชวนเพือ่ นๆ มาช่วยกัน
เก็บขยะรักษาสิง่ แวดล้อมกันให้มากๆ ค่ะ MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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๒๐ ปี วิทย์กีฬามหิดล

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
แสดงความยินดีกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ณ
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน�้ำ “สิริ
มงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภายในงานมีการ
ท�ำบุญถวายเครือ่ งไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำ� นวน ๙ รูป
การแสดงธรรมกถา และประพรมน�ำ้ พระพุทธมนต์แก่แขก
ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน MU
(ภาพจาก หน่วยสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ม.มหิดล)

ICT Refreshing Camp

เมื่ อ วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำโดย รองศาสตราจารย์
ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ และ
ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและสร้างความผูกพัน ได้จดั โครงการ
ICT Refreshing Camp ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ณ บ้านผูห้ ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
โครงการ ICT Refreshing Camp นี้ อยู่
ภายใต้โครงการหลัก “โครงการพัฒนาระบบ
สือ่ สารองค์กรแบบเชือ่ มต่อ” เพือ่ สร้างความ
ผูกพันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ซึ่ ง ก็ คื อ Excellence in professional
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ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี

services and social engagement และ
Excellence in management for sustainable organization โดยจัดขึน้ เพือ่ สร้างความ
สัมพันธ์ ความสามัคคี และความผูกพันอันดี
ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน (พี่
เลีย้ ง) อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพือ่
ให้รจู้ กั ประวัตคิ วามเป็นมา วัฒนธรรมองค์กร
(Core Value) ของคณะ (ICT Breeds Star)
เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่เกิดความกล้าแสดงออก
รู้จักผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความรู้สึกที่ดีกับอาจารย์ และ
บุคลากร รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือ เอือ้ เฟือ้ ใน
แง่ของการเต็มใจให้บริการ สร้างความสัมพันธ์
ทีด่ ี และสร้างความผูกพันระหว่างกันและกัน

ให้มากยิง่ ขึน้
โครงการทีจ่ ดั ขึน้ นี้ มีลกั ษณะเป็นกิจกรรม
กลุม่ สัมพันธ์ ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดความผูกพัน การ
ท�ำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และ
ความรักในสถาบันให้แก่นักศึกษาใหม่ที่ผ่าน
การสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทัง้
นักศึกษาปัจจุบัน (พี่เลี้ยง) อาจารย์ และ
บุคลากรของคณะฯ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จ�ำนวนทั้งสิ้น ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี
วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากกองทรัพยากรบุคคล
ม.มหิดล ได้ให้เกียรติมาช่วยจัดกิจกรรมนีอ้ กี
ด้วย MU

Harmony in Diversity
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศาสนศึกษา

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

“พหุวฒ
ั นธรรมนิยม สร้างสังคมสันติสขุ แห่งเอเชีย”

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุ ม น�้ ำ ทอง วิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติ
มาแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างพหุ
วัฒนธรรมนิยมท่ามกลางความหลากหลาย
ทางเชือ้ ชาติ ภาษา และศาสนา” จัดโดยศูนย์
สานสัมพันธ์พุทธ-อิสลามระดับนานาชาติ
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
กับ Institute Kefahaman Islam Malaysia
(IKIM) และ Konrad Adenauer Stiftung,

Thailand โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประชุมหารือ
และวิเคราะห์ถึงการท�ำความเข้าใจ และ
ยอมรับความแตกต่างหลายหลากทางค่านิยม
ในด้านกลุม่ ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรม เอกลักษณ์
ทางศาสนา จากสภาวะความเป็นจริงทัง้ ระดับ
ท้องถิน่ ระดับภูมภิ าคอาเซียน และระดับโลก
ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงและแยกส่วน
ในการประชุมนี้ มีนกั วิชาการ นักพัฒนา
ชุมชน และตัวแทนเยาวชน มาบรรยายและ
ร่วมกันอภิปราย ร่วมกันศึกษาหารือถึงความ
ส�ำเร็จและความล้มเหลวของการพยายาม

สร้าง เสริม และคงไว้ซึ่งพหุวัฒนธรรมนิยม
เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ ของสังคมโลก
โดยมีนักวิชาการชาติต่างๆ บรรยายและ
อภิ ป รายให้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสร้ า งพหุ
วัฒนธรรมนิยมในมุมมองของมาเลเซีย ไทย ศรี
ลังกา ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย เยาวชนไทยและ
มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมนิยมในประชาคมอาเซียนและใน
โลกต่อไปในอนาคต MU
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Special Article
ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

โครงการฝึกอบรมล่ามภาษามือส�ำหรับคนหูหนวกตาบอด:

การเปิดโลกที่เงียบและมืดมัว

เมื่อกล่าวถึงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสที่สุดใน
สังคมก็อดไม่ได้ทจี่ ะนึกถึงคนหูหนวกตาบอด
ซึง่ จัดเป็นคนพิการประเภทหนึง่ คนส่วนใหญ่
มักไม่เคยเห็นหรือรับรู้ว่ามีคนพิการแบบนี้มี
ตัวตนอยู่ในสังคม เพราะส่วนมากจะถูกเก็บ
ไว้ในบ้าน ปัจจุบันเรายังไม่ทราบได้ว่าคนหู
หนวกตาบอดเหล่านีอ้ ยูท่ ไี่ หน มีจำ� นวนเท่าไร
เพราะไม่มีหน่วยงานใดส�ำรวจหรือค้นหา
อย่างจริงจัง ข้อมูลการจดทะเบียนโดยกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พบ
ว่าคนที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทมี
จ� ำ นวน ๑๒๑,๗๙๐ คน (ข้ อ มู ล ณ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘)๑ ซึ่งในกลุ่มนี้น่าจะมีคนหู
หนวกตาบอดรวมอยู่ด้วยจ�ำนวนหนึ่ง แม้ว่า
คนกลุม่ นีม้ จี ำ� นวนทีไ่ ม่มากนักแต่ความพิการ
ที่มีอยู่เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
ในสังคม สาเหตุกเ็ พราะพวกเขาไม่สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้จึงท�ำให้เป็นกลุ่มบุคคลที่
ถูกละเลยหรือถูกทอดทิ้งมาโดยตลอด ความ
ยากล� ำ บากในการสื่ อ สารของคนหู ห นวก
ตาบอดแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะคนขึ้ น อยู ่ กั บ
ระดับของการสูญเสียการได้ยินและการมอง
เห็น โดยระดับการสูญเสียนั้นมีตั้งแต่สูญเสีย
ประสาทสัมผัสทัง้ สองด้านในระดับปานกลาง
ไปจนถึงสูญเสียทัง้ หมด กล่าวคือ ทัง้ หูตงึ และ
ตาเลือนรางไปจนถึงทั้งหูหนวกและตาบอด
สนิท โดยอาจเป็นมาตัง้ แต่กำ� เนิดหรือเกิดขึน้
ในภายหลัง หรือแม้แต่อาจเกิดขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไปหรืออาจเกิดขึ้นทันทีก็ได้
สาเหตุ ข องความพิ ก ารหู ห นวกตาบอด
สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ห ลายสาเหตุ สาเหตุ ที่
พบมากที่สุดได้แก่ Usher Syndrome๒ ซึ่ง
เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ส�ำหรับใน
ประเทศไทยเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับคนหู

หนวกตาบอดในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๘
แห่ง โดยเสาวรักษ์ สุคนธรังษี (๒๐๐๓)๓ พบ
ว่ามีนกั เรียนหูหนวกตาบอดอยูท่ งั้ สิน้ ๓๕ คน
สาเหตุที่พบมากที่สุดคือมารดาติดเชื้อหัด
เยอรมันในระหว่างตัง้ ครรภ์ ปัญหาทีค่ นกลุม่
นี้ต้องเผชิญมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องการ
สื่อสาร การขาดแคลนล่ามภาษามือ ที่มี
ความรู้เรื่องคนหูหนวกตาบอดและสามารถ
ใช้ภาษามือสัมผัสได้ รวมทั้งเจตคติของคน
ทั่วไปที่มองว่าคนหูหนวกตาบอดคือคนที่มี
ความบกพร่องทางสติปญ
ั ญาร่วมด้วยทัง้ ๆ ที่
คนหูหนวกตาบอดจ�ำนวนมากมีสติปัญญา
ปกติ เพียงแต่ไม่สามารถรับข้อมูลและสือ่ สาร
ได้ คนหูหนวกบางคนมีการสูญเสียการมอง
เห็นเมื่ออายุมากขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาและมี
ความล�ำบากอย่างมากในการด�ำเนินชีวิต
เนื่องจากไม่ส ามารถไปไหนมาไหนได้เอง
หรือสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างที่เคย เกิดภาวะ
ซึมเศร้าปลีกตัวเองออกจากสังคม ล่ามภาษา
มือทัว่ ไปรวมทัง้ คนหูหนวกทัว่ ไปเองก็ยงั ขาด
ความรู ้ เ รื่ อ งคนหู ห นวกตาบอด ดั ง นั้ น
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวทีผ่ ลิตล่ามภาษา
มื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร ่ ว มกั บ สมาคมคนหู
หนวกแห่ ง ประเทศไทย โดยได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นล่าม
ภาษามื อ ส� ำ หรั บ คนหู ห นวกตาบอดขึ้ น
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง
เป็ น การต่ อ ยอดจากที่ ไ ด้ ท ดลองอบรม
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาล่ามภาษามือไทยมาแล้ว ๒ รุ่น ผู้เข้า
อบรมคือล่ามภาษามือและคนหูหนวกทีส่ นใจ

จ� ำ นวน ๓๐ คน โดยมี Dr.Eugene A.
Bourquin วิ ท ยากรผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
ล่ า มภาษามื อ ส� ำ หรั บ คนหู ห นวกจาก
สหรัฐอเมริการ่วมกับ ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช
อาจารย์ ป ระจ� ำ วิ ท ยาลั ย ราชสุ ด า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ล่ามภาษามือและคนหู
หนวกมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคนหู
หนวกตาบอด และเพือ่ พัฒนาทักษะการเป็น
ล่ า มภาษามื อ ส� ำ หรั บ คนหู ห นวกตาบอด
ส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม มีการฝึก
ภาคปฏิบัติโดยใช้แว่นตาและอุปกรณ์จ�ำลอง
การมองเห็นลักษณะต่างๆ ตัง้ แต่การมองเห็น
แบบเลือนราง แบบลานสายตาแคบ แบบการ
มองเห็นชัดเฉพาะตรงกลาง การเห็นเฉพาะ
ระนาบบนหรือล่างไปจนถึงการมองไม่เห็น
เลย ทั้งนี้ เพื่อให้ล่ามเข้าใจการมองเห็นที่
จ�ำกัดประเภทต่างๆ และสามารถปรับระยะ
การใช้พื้นที่และวงแขนในการใช้ภาษามือให้
เหมาะสม รวมทั้งฝึกการใช้ภาษามือสัมผัส
ส�ำหรับคนหูหนวกที่ตาบอดสนิทด้วย
การอบรมนี้ เ ป็ น การจั ด ขึ้ น ครั้ ง แรกใน
ประเทศไทย นั บ เป็ น การเปิ ด ประตู แ ห่ ง
โอกาสของคนหูหนวกตาบอดโดยคาดหวังผล
ในระยะยาวคือเกิดพัฒนาการของการบริการ
ล่ามภาษามือส�ำหรับคนหูหนวกตาบอดใน
ประเทศไทย เพื่ อ เปิ ด โลกที่ “เงี ย บและ
มืดมัว” ของคนหูหนวกตาบอดและน�ำพวก
เขาก้าวออกบ้านมาสู่สังคมได้ในอนาคต MU
๑. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. Miner,I. and J. Cioffi. (no date). Usher Syndrome in the
School Setting. Helen Keller National Center Technical Assistance Center, NY.
๓. Sukontharungsee, S.(2003). The Study of Problems,
Needs and Planning in Counseling & Guidance of Deafblind
Cases in the Rehabilitation Institutes, MA in Rehabilitation
Service for Persons with Disabilities Thesis, Mahidol University.
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พีเ่ ลีย้ งในสถานรองรับเด็ก...
		
คุณค่าแห่งวิชาชีพ และคุณค่าแห่งความเป็นแม่

การพั ฒ นาประเทศ
ตามตัวแบบทฤษฎีความ
ทันสมัย หรือเสรีนยิ มแนว
ใหม่ ทีม่ งุ่ เน้นในมิตทิ าง
เศรษฐกิจ ขาดการพัฒนา
มิ ติ ด้านจิตใจ ส่ง ผลต่อ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะ
เรื่องความรัก ความผูกพัน ความซื่อสัตย์
มิตรภาพ การให้อภัย และการเชือ่ ใจซึง่ กันและ
กัน ทีเ่ ปรียบเหมือนหัวใจของครอบครัว ถูก
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้ามาครอบง�ำ จน
ท�ำให้ครอบครัวไม่สามารถท�ำหน้าที่เลี้ยงดู
สมาชิกได้อย่างเหมาะสมและทัว่ ถึง ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น เด็กเร่รอ่ น เด็ก
ถูกทอดทิง้ เด็กก�ำพร้า เด็กติดยาเสพติด เด็ก
ที่ถูกกระท�ำความรุนแรง เด็กที่ถูกแสวงหา
ประโยชน์ เด็กติดเชือ้ เอชไอวี เด็กทีถ่ กู เลีย้ งดู
โดยมิชอบ เด็กทีต่ งั้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ และ
เด็กที่ถูกส่งตัวตามค�ำสั่งศาลฯ (ดูแผนภาพ
๑-๔) โดยมีสาเหตุมาจากครอบครัวแตกแยก
ครอบครัวยากจน ครอบครัวเลีย้ งดูไม่เหมาะ
สม ซึง่ กลุม่ เด็กดังกล่าวเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ความ
ทุกข์ยากเชิงสังคม (Social suffering) จาก
การกระจายสินค้าและบริการที่ปราศจาก
ความเท่าเทียม และเรื่องของประสบการณ์
ชีวติ ทีถ่ กู ครอบง�ำและกดทับ จนท�ำให้พวกเขา
สิ้นหวัง ท้อแท้ และรู้สึกไร้พลัง ตลอดจนมี
ความเสีย่ งสูงต่อการเกิดปัญหาสังคม

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุม่ เด็กดังกล่าวมีเป็น
จ�ำนวนมากถึง ๖,๑๘๙ คน กระจายอยู่ใน
สถานรองรับเด็กทัว่ ประเทศ (ดูแผนภาพ ๕)
โดยเด็กแต่ละคนต้องประสบกับความทุกข์ยาก
ทางสังคม จากการที่ต้องสัมผัสกับการขาด
โอกาสด้านการศึกษา โอกาสทีจ่ ะได้อยูร่ ว่ มกับ
ครอบครัว (ขาดความรัก ความอบอุน่ ) โอกาส
ทีจ่ ะมีชวี ติ ทีส่ ะดวกสบายและได้รบั การยกย่อง
นับถือ และอีกหลายๆ โอกาสทีไ่ ม่เท่าเทียมกับ
เด็กคนอืน่ ๆ ในสังคม
พีเ่ ลีย้ งในสถานรองรับเด็ก จึงนับได้วา่ เป็น
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บุคคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญ ในการ
อบรมเลีย้ งดู ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุม่ นีใ้ น
ทุกๆ ด้าน ทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปญ
ั ญา เนือ่ งจากเป็นผูท้ ใี่ กล้ชดิ และใช้
เวลาอยูร่ ว่ มกับเด็กมากทีส่ ดุ เปรียบได้กบั “แม่
ทดแทน” ของเด็กกลุม่ นี้ ท�ำให้เป็นผูท้ มี่ ภี าระ
งานมาก ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงปฏิบตั งิ าน
หลายหน้าทีใ่ นลักษณะซ�ำ้ ซากและจ�ำเจ ท�ำให้
มีความเครียดสูงเช่นกัน
บทความนี้ต้องการน�ำเสนอ ความหมาย
ของค�ำว่า “แม่” จากมุมมองของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พี่เลี้ยงในสถานรองรับเด็กข้างต้น บน
พืน้ ฐานของความเป็นวิชาชีพและความเป็นแม่
๕ แนวทาง ได้แก่
(๑) ความสงบ ช่วยท�ำให้พเี่ ลีย้ งได้ฝกึ จิต
และควบคุมตัวเองว่ามีระดับการจัดการกับ
ปัญหาที่แตกต่างกันตามช่วงวัยได้อย่างไร
นอกจากนีย้ งั ท�ำให้ได้ทบทวนตัวเองในงานทีท่ ำ�
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงแก้ไข (๒) การคิดเชิงบวก
การปฏิบัติหน้าที่นี้มีความเครียดสูง ท�ำให้พี่
เลีย้ งส่วนใหญ่คดิ ลบ แต่ในความเป็นจริงการ
ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ี้ ท�ำให้พเี่ ลีย้ งพบวิธเี ปลีย่ นแปลง
ตนเองในทางทีเ่ ป็นบวก สะท้อนให้เห็นได้จาก
ทุกงานที่ท�ำ ภาระงานที่ทับถม อาจท�ำให้
เหนือ่ ยและหมดแรง แต่การตัง้ สติและกลับมา
ค้นหาคุณค่าของตนเอง จะท�ำให้ได้เป้าหมาย
ในชีวติ กลับคืนมา (๓) การรับรูค้ ณ
ุ ค่าตนเอง
ทัง้ จากประสบการณ์การท�ำงาน และจากการ
รั บ รู ้ วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาพฤติ ก รรมเด็ ก ใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในการ
ท�ำงาน จนสามารถพัฒนาไปสูก่ ารดูแลเด็กได้

อย่างเป็นองค์รวม (๔) ความกรุณา ทีเ่ ป็นการ
แสดงถึงความอดทนต่อความโกรธ ความเครียด
แต่จะแสดงออกซึง่ ความเอือ้ อาทรต่อเด็ก และ
(๕) ความร่วมมือทีแ่ สดงถึงการท�ำงานเป็นทีม
โดยไม่แข่งขันกันเอง ท�ำให้สามารถท�ำงานร่วม
กันได้ดว้ ยความสุขและสร้างสรรค์
ผลลัพธ์ของการกระท�ำดังกล่าว ส่งผลให้พี่
เลีย้ งเกิดการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ทีม่ องเห็น
ความงดงามของทุกงานทีท่ ำ� บนหลักการของ
วิชาชีพ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย์ ศักยภาพและความสามารถของ
เด็กทุกคน ส่วนคุณค่าของความเป็นแม่ มอง
เห็นได้จากการให้ชีวิตใหม่กับเด็ก จึงปฏิบัติ
หน้าทีด่ ว้ ยความสุข
ผู้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของ “พีเ่ ลีย้ ง” ในสถานรองรับเด็กใน
ฐานะ“แม่ทดแทน” ภายใต้ความหมายทีแ่ ตก
ต่างจาก“แม่” ทีห่ ลายหน่วยงานน�ำเสนอ เพือ่
ให้สงั คมได้รบั รู้ เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งราวของการ
ท�ำความดี ทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาระดับจิตใจ
อันเป็นการพัฒนามนุษย์ในความหมายทีท่ วน
กระแส แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กบั
คนอืน่ ๆ น�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ น�ำพาตนเองไป
สู ่ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ และเพื่ อ ให้
“พีเ่ ลีย้ ง” ได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ ควร
ค่าแก่การได้รับการประกาศเกียรติคุณ ใน
ฐานะ “แม่” คนหนึง่ ตลอดจนเพือ่ เป็นการ
เพิม่ ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้กบั พี่
เลีย้ งในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ทัง้ ๒๙ แห่งทัว่ ประเทศ MU
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ครัง้ หนึง่ ในนครโฮจิประสบการณ์
มนิ ห์... และการเรียนรูน้ อกห้องเรียน

เมื่อนักศึกษากลุ่มเล็กๆ เพียง ๕ คน จาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสือ่ สารและการ
พั ฒ นา วิ ช าเอกภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล เริม่ มีความคิดทีอ่ ยากจะ
รู ้ จั ก และเข้ า ใจวั ฒ นธรรมการใช้ ชี วิ ต ของ
คนในประเทศอาเซียนมากกว่าที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียน จึงได้ศึกษาข้อมูลของประเทศที่
สนใจ พูดคุยปรึกษาหารือกับอาจารย์ จนใน
ที่สุดได้ตัดสินใจเลือกที่จะไปนครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม ด้วยเหตุผลทีเ่ วียดนามเป็น
ประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาทางด้านการศึกษาทีเ่ ด่นชัดในอาเซียน
ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๓
มิถุนายน ๒๕๕๙ อาจารย์และนักศึกษารวม
๘ ชี วิ ต ได้ เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต บ้านเมือง และ
วัฒนธรรม ของชาวเวียดนามในนครโฮจิมนิ ห์
โดยเริ่ ม ต้ น จากการได้ รั บ โอกาสให้ เข้ า ไป
ศึกษาดูงานที่บริษัท Vina Kraft Paper Co.,
Ltd ในจังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ด�ำเนินกิจการผลิตกระดาษใน
เครือเอสซีจี (SCG) โดยคุณแสงชัย วิริยะ

อ�ำไพวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการ ได้พดู คุยให้ความรูถ้ งึ
วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารพนักงานที่
เป็นคนเวียดนามว่าไม่ต่างจากพนักงานของ
บริษัทที่เป็นคนไทย ส่วนข้อสังเกตที่น่าจะ
เป็นลักษณะเด่นของคนเวียดนาม คือ ความ
ขยัน อดทน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ ดี โดยเฉพาะทั ก ษะการเขี ย นภาษา
อังกฤษ
อีกบริษทั หนึง่ ทีไ่ ด้เข้าไปเรียนรู้ คือ บริษทั
Media Ventures Vietnam ซึ่งเป็นกลุ่ม
บริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจหลายด้าน อาทิ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การศึกษา การผลิตสื่อ โดย
Mr.Nguyễn Hữu Thanh Tùng, PR &
Training Consultant ได้เล่าสนทนาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับคณะฯ โดยประเด็น
ทีส่ ะกิดใจมากทีส่ ดุ คือ คนเวียดนามรุน่ ใหม่
มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษที่ ดี จ ากการ
เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจากสื่อการ
สอนทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้ไปเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาแต่อย่างใด
นอกเหนือไปจากการได้ศึกษาการดูงาน
จากบริษัททั้ง ๒ แห่งแล้ว ประสบการณ์จาก
การท่องเทีย่ วตามสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ ในนคร
โฮจิมินห์ยังท�ำให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิต ความ

เป็นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน
โดยการเดินทางครั้งนี้ท�ำให้เราเห็นว่า ทุกๆ
ความยากล� ำ บากที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น แบบฝึ ก
วิกฤตที่แต่ละชนชาติเผชิญนั้นมีมากน้อย
ต่างกันไป ความเจ็บปวดที่มีเหตุมาจาก
สงครามได้หล่อหลอมให้ชาวเวียดนามมี
ความรั ก ชาติ ปลู ก ฝั ง ในจิ ต ส� ำ นึ ก ของ
ประชาชนให้มีความอดทน มุมานะ ซึ่งได้
สะท้ อ นให้ เ ห็ น จากสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การแสดงหุ่น
กระบอกน�้ำ พิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงการ
สร้ า งอุ โ มงค์ กู จี ประสบการณ์ เ หล่ า นี้ ถู ก
ถ่ายทอดไปยังผู้คนรุ่นหลังของเวียดนามที่
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมของความขยั น
ตัง้ ใจ มีความพยายามในหน้าทีก่ ารเรียนและ
การงาน รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
อีกทั้งยังมีความพร้อมในการสื่อสารภาษา
อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกด้วย
ซึ่งท�ำให้เห็นถึงความได้เปรียบในประชาคม
อาเซียนเป็นอย่างมาก MU
.....ถ่ายทอดและร้อยเรียงประสบการณ์..... โดยคณาจารย์ ผศ.ดร.
นันทิยา ดวงภุมเมศ/อ.ดร.สิรนิ ทร พิบลู ภานุวธั น์/อ.ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
และนักศึกษาปริญญาโท รหัส ๕๘ นายจารุ นิลวิจิตร์/นางสาววันทน์ศิ
ดา ค�ำฤทธิ์/นางสาวปณัฐกาญจน์ ทองหยวก/นางสาวปิยวรรณ จันทร์
เพ็ญ/นางสาวชนิสา แซ่อึ้ง
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มอบประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจ�ำบ้าน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก ทั น ตแพทย์ พ าสน์ ศิ ริ
นิ ส าลั ก ษณ์ คณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบ
ประกาศนี ย บั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การฝึ ก อบรม
ทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน และหลักสูตร M. Sc. in
Implantology and Dental Surgery (IMC,
Munster Germany) ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา (ส่วนหลัง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับ Institut Teknologi Bandung
(๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธาน
ธุ ร ารั ก ษ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr.Pepen
Arifin หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ Institut
Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ใน
โอกาสมาร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “Quality Assurance System Implemented in Mahidol University” ณ ห้อง
ประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อัญเชิญพระบิดา (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรือง
ไกร ผู้อ�ำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ
พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น
สักการะ ณ ลานพระราชบิดา ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Mahidol Branding (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)
คอนเสิร์ตวันเกิดป๋า (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
คอนเสิ ร ์ ต “วั น เกิ ด ป๋ า ” ณ มหิ ด ลสิ ท ธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันที่
๒๖ สิงหาคม (พ.ศ. ๒๔๖๓) เป็นวันเกิดของพล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ และนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๖ ของไทย
(ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๑) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ท่าน
มีอายุครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี

Mahidol and Strathclyde Engineering
Symposium 2016 (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป ระดิ ษ ฐ์
สมประกิ จ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยการคลั ง และ
แผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานใน
พิ ธี เ ปิ ด งาน “Mahidol and Strathclyde
Engineering Symposium 2016” จัดโดย
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of
Strathclyde สหราชอาณาจักร ณ อาคารศูนย์
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานสื่ อ สารองค์ ก ร กองบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด
โครงการอบรม “Mahidol Branding” ณ ห้อง
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “ความรู้พื้น
ฐานด้ า นการสร้ า งแบรนด์ และการใช้ ร ะบบ
อั ต ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล” โดยบริ ษั ท
เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย
เรือ่ ง “Planning for Powerful PR Campaign”
โดย ดร.กันดาภา ตาณะสุต หัวหน้าหลักสูตรการ
ตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แนะน�ำการจัดท�ำแผน
และวิธีการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

BIG DAY เส้นทางสู่ประชามติ
(๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจาย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รอง
อธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายอังกูร สุ่นกุล
นายอ�ำเภอพุทธมณฑล น�ำคณะนักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลและแกนน�ำชุมชน ปัน่ จักรยาน
รณรงค์โครงการ “BIG DAY เส้นทางสูป่ ระชามติ”
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ อ�ำเภอพุทธมณฑล
หน่วยงานราชการและเอกชน และผูน้ ำ� ชุมชน
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ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เรื่อง “ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ ๒๑” โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย
กล่าวรายงาน โดยในช่วงเช้ามีปาฐกถา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ เรื่อง
“ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ ๒๑” ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
(๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ถวายราชสักการะ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวนประมาณ ๕,๕๐๐ คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระ
ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณใน
โอกาสงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียน
รู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ไหว้ครูวิจัยภาษา (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำ� ปา ผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในพิธไี หว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๙ โดยมีนายธชย ประทุมวัน หรือ “เก่ง – เดอะ
วอยซ์” นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ ๑ หลักสูตร
วั ฒ นธรรมศึ ก ษา เป็ น ผู ้ ก ล่ า วน� ำ บทไหว้ ค รู ณ
อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณเกษม) สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อน้อมแสดงความเคารพฝากตัวเป็นศิษย์และ
ร�ำลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ
ความรู้ด้วยความกตัญญูกตเวที

เก็บข้อมูลวิจัยประชากร

(๓๑ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเก็บข้อมูลโครงการ
วิจัย “การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความ
อยู ่ ดี มี สุ ข ในบริ บ ทของสั ง คมสู ง วั ย ” ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรบุรี
ตราด ปทุ ม ธานี และนครศรี ธ รรมราช โดยมี
อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ค�ำเรืองฤทธิ์ และอาจารย์
วรารัตน์ หนูวัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป รี ช า
สุ น ทรานั น ท์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
วิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง
“พัฒนาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเครื่อง
มือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอุปกรณ์ชวี การแพทย์ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
ประชุมกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้
กรุงเทพฯ ภายในงานมีการแสดงปาฐกถา
เกียรติคุณ นายแพทย์ชูศักดิ์ เวชแพศย์ เรื่อง
“ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากโทรศั พ ท์ มื อ
ถือมีจริงหรือไม่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญไชย ไทยเจียม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ และการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า
๑๐๐ คน

Bogie99 MUPY (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

สัมมนา IRSSM 7 (๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
เปิดสัมมนาทางวิชาการ the 7th International Research Symposium in Service Management
(IRSSM 7) “Service Imperatives in the New Economy: Approaches to Service Management
and Change” ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น ๖ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรพิเศษ อาทิ Prof. Alison Dean, University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย คุณ
วิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษา AIS คุณเชษฐ สุทธิธนานนท์ ผู้จัดการและหุ้นส่วนเว็บไซท์ SO IDEA และ
อดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียในเครือโรงแรม Accor และ Prof. Javier Reynoso,
Monterrey Institute of Technology (ITESM) ประเทศเม็กซิโก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
งานวิ่งเพื่อสุขภาพ “Bogie 99 by MUPY”
ซึ่งเป็นการวิ่งแถวตอนเรียงหนึ่งกันไปคล้าย
ขบวนรถไฟ เปรียบเสมือนเป็นรถไฟสาย
สุขภาพทีเ่ มือ่ วิง่ ผ่านไปทีใ่ ด ก็จะชักชวนผูค้ น
ให้หันมาออกก�ำลังกายและใส่ใจสุขภาพกัน
มากยิ่งขึ้น โดยหลังจบกิจกรรมจะมีการนับ
จ�ำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และส่งต่อค�ำ
ท้าทายไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหลังจาก
ที่ได้รับค�ำท้าจากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และบุคคลทั่วไป ได้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมถึง ๑,๑๙๑ คน
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ม.มหิดล จัดงาน ๑๒๐ ปี ชาตกาล ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส
ระลึกถึงคุณความดีและผลงานอันทรงคุณค่าในวงการแพทย์

เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ๙ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ร ่ ว ม กั บ ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล จัดงาน “๑๒๐
ปี ชาตกาล ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส” เพื่อ
ระลึกถึงคุณความดีและผลงานอันทรงคุณค่า
ในวงการแพทย์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม
คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานจัด
งาน ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดยมี น.ต.นพ.พรเพิม่ พรมมาส (บุตรชาย)
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแพทย์และ
สาธารณสุ ข ร่ ว มงาน ณ ห้ อ งประชุ ม ราช
ปนัดดา สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑
รพ.ศิริราช
ในวาระครบ ๑๐ รอบปีนักษัตร ศ.นพ.
เฉลิม พรมมาส มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ร่วมกัน
จัดงาน “๑๒๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์เฉลิม พรมมาส” เพื่อระลึกถึงผลงาน
และสดุดเี กียรติคณ
ุ ของท่าน อ.หลวง ภายใน
งาน จัดให้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ ศ.นพ.
เฉลิม พรมมาส เรือ่ ง “การค้นคว้าวิจยั พยาธิ
ตัวจี๊ดส�ำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก” โดย
ท�ำงานร่วมกันกับ ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง
ท�ำให้รู้สาเหตุและวิธีการรักษาโรคพยาธิตัว
จี๊ด ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก และเป็น
ทีย่ อมรับของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก และเรือ่ ง

“ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส กับการวางรากฐาน
การศึกษาและการสาธารณสุข” ทีท่ า่ นริเริม่
ตั้ ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์นครเชียงใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเทคนิค
ก า ร แ พ ท ย ์ ใ น สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตร์ การแสดงปาฐกถาโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ ๒ ท่าน คือ Prof.Dr.Syed Ali
(Johns Hopkins University) และศ.นพ.
พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ (ราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย) นอกจากนี้ยัง
ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ
วะสี ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ
ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี ร่วมเสวนา
ประสาศิ ษ ย์ ใ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ศ.นพ.
เฉลิมฯ ด�ำเนินรายการโดย ศ.นพ.สัญญา
สุขพาณิชนันท์
ศ.นพ.เฉลิม พรมมาสหรือหลวงเฉลิม
คัมภีรเวชช์ เกิดวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒๔๓๙ จบชั้ น มั ธ ยม ๓ จากโรงเรี ย น
เทพศิ ริ น ทร์ แ ละได้ เข้ า เรี ย นแพทย์ เ ป็ น
นักเรียนทุนหลวงของโรงเรียนราชแพทยาลัย
สอบไล่ได้เป็นทีห่ นึง่ เสมอ ได้ประกาศนียบัตร
รุ่น ๒๓ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๔๖๐ หลังจากนัน้ ได้เข้ารับราชการทีแ่ ผนก
พยาธิวิทยาในห้องตรวจเชื้อ
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ มีเหตุการณ์หนึง่ ทีท่ ำ� ให้

เปลี่ยนชีวิตของ อ.หลวงเฉลิมไปโดยสิ้นเชิง
คือ ได้รับทุนส่วนพระองค์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมขุนสงขลานครินทร์ ไปศึกษาต่อจนจบ
ปริญญาเอกด้านสาธารณสุข จาก Johns
Hopkins University ซึ่งถือเป็นคนไทยคน
แรกทีไ่ ด้เข้าเรียนและได้รบั ปริญญา อีกทัง้ ยัง
ท�ำให้แพทย์ทา่ นอืน่ เข้าเรียนได้ในเวลาต่อมา
และการได้รบั การศึกษาอย่างดียงิ่ ในตอนนัน้
ท�ำให้ อ.หลวงเฉลิมทุ่มเทท�ำงานในวงการ
แพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
อ.หลวงเฉลิ ม มี ค วามสามารถในงาน
บริหารที่โดดเด่น ท�ำให้ท่านได้รับแต่งตั้งให้
รับต�ำแหน่งส�ำคัญ ตามล�ำดับ ดังนี้ หัวหน้า
แผนกพยาธิวิทยา ต่อจาก ศ.นพ.เอลเลอร์ จี
เอลลิ ส และการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางด้ า น
สาธารณสุข เช่น อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณลักษณะทีท่ กุ คนกล่าวถึงท่าน คือ เป็น
ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ขยันหมั่นเพียร
อดทน พูดน้อยท�ำมาก มีความคิดสร้างสรรค์
ริเริม่ งานส�ำคัญหลายอย่างและด�ำเนินการจน
ส�ำเร็จ เช่น ตั้งสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ ต่อมา คือ แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ตั้งสมาคมปราบวัณโรค และ
จั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลประเพณี จุ ฬ าฯ –
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน”

งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุม
วิชาการอนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖
เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน”และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
ว ลั ย ลั ก ษ ณ ์ อั ค ร ร า ช กุ ม า รี เ พื่ อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนือ่ ง
ในวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเนือ่ ง
ในวั น อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มไทย โดยมี ร อง

ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้
บริหารจากสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้อง
ประชุ ม มั ฆ วานรั ง สรรค์ สโมสรทหารบก
วิภาวดี
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม

๒๕๕๙ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
ได้รับทราบถึงสถานการณ์ของขยะมูลฝอย
ชุมชน ปัญหาและผลกระทบทางด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดย
การประชุมวิชาการฯครั้งนี้ ประกอบด้วย
ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การอภิปรายทาง
วิ ช าการ การน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย และ
นวั ต กรรม การจั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระ
เกียรติฯ และนิทรรศการทางวิชาการ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐๐ คน MU

อบรมเครือ่ งมือแพทย์ รุน่ ที่ ๓๓
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ศาสตราจารย์ น ายแพทย์
ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในพิธเี ปิดอบรมหลักสูตรการใช้
และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วย
วิกฤติส�ำหรับพยาบาล รุ่นที่ ๓๓ น�ำโดย
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการ
แพทย์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลจาก
โรงพยาบาลมิตรภาพ ประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำนวน ๒ คน
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล เป็ น ค่ า ที่ พั ก อาคารชุ ด พั ก อาศั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๑๒ วัน และค่าเดิน
ทางไป-กลั บ โดยทางเครื่ อ งบิ น และเป็ น
พยาบาลหอผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤติ จ ากโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน เข้ารับการอบรมจ�ำนวน ๑๗๐ คน
รวมทัง้ หมด ๑๗๒ คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่

ให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านหลักการของเครือ่ ง
มื อ แพทย์ การใช้ ง านที่ ถู ก วิ ธี แ ละเต็ ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ ทั้งภายในหอผู้ป่วยวิกฤติ
และภาพรวมของโรงพยาบาล โดยแบ่งออก
เป็นภาคทฤษฎี และการสอนแสดงด้วยเครือ่ ง
มือแพทย์จริง MU

Special Scoop 19

งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ร�ำลึกอดีตคณบดีทา่ นแรก
และผูก้ อ่ ตัง้ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบ� ำเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมร� ำลึกถึง
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ทันตแพทย์ อิศระ ยุกตะนันทน์ ผูก้ อ่ ตัง้ และ
อดีตคณบดีทา่ นแรกของคณะฯ ปูชนียอาจารย์แห่งวงการทันตแพทย์
ไทย ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชัน้ ๔ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ (ส่วนหลัง) และพิธวี างพวงมาลัย ณ บริเวณโถง ชัน้ ๗ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผบู้ ริหารคณะฯ ครอบครัวยุกตะนันทน์ ศิษย์
เก่า ชาวทันตแพทย์มหิดล และแขกผูม้ เี กียรติ ร่วมงานเป็นจ�ำนวน
มาก MU
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มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ ๑ ของประเทศไทย
จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั การจัดอันดับ
เป็นที่ ๑ ของประเทศไทย และอันดับที่ ๓๑๐
ของโลกจากการประกาศผลการจัดอันดับของ
Webometrics Ranking of World Universities ทีผ่ า่ นมาทางเว็บไซต์ www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ทีป่ ระกาศผล
เมือ่ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ การจัดอันดับ
“Webometrics Ranking of World Universities” จัดท�ำโดย Cybermetrics Lab
หรือ Internet Lab ซึง่ เป็นกลุม่ วิจยั ของสภา
วิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มด�ำเนินการ
ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ จะมีการประกาศผลการ
จัดอันดับเว็บไซต์ ๒ ครัง้ ต่อปี คือ ช่วงเดือน
มกราคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info
ทัง้ นี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นนั้ เพือ่ วัดผลงาน
ทางวิชาการทีม่ กี ารเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงใน
วารสาร หรือ อืน่ ๆ วัดความสามารถในการเป็น
“มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)”
เกณฑ์ ก ารจั ด อั น ดั บ ของ Webometrics
ประกอบด้วย
๑. PRESENCE (20%) = จ�ำนวนหน้าเว็บ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ โ ดเมน (วั ด ด้ ว ย
Google)

๒. OPENNESS (15%) =จ�ำนวนไฟล์
เอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ทีน่ ำ� เสนอ
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google
Scholar)
๓. IMPACT (50%) = จ� ำ นวนลิ ง ค์
ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัด
ด้วย Majestic SEO and ahrefs)
๔. EXCELLENCE (15%) = จ�ำนวน
บทความวิชาการตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ

จากผลการจัดอันดับทีส่ งู ขึน้ แสดงถึงการ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ รี ปู แบบและเนือ้ หาไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนือ่ ง มหาวิทยาลัย
มหิ ด ลยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพราะ
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มคี วามยัง่ ยืน
และมัน่ คง MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เ มื่ อ วั น ที่ ๒ ๒ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕ ๙
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุ ม ประตาป สิ ง หศิ ว านนท์ ชั้ น ๑๗
อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกผลงานของ
อาจารย์ นั ก วิ ช าการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
วงการวิ ช าการและประชาชนรั บ รางวั ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจะ
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒ กันยายน
๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ เป็นเกียรติ
และเป็นขวัญก�ำลังใจแก่บุคลากรที่มีความ
วิ ริ ย ะอุ ต สาหะและปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ
พร้อมเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัย ส�ำหรับปี
การศึกษา ๒๕๕๘ นี้ มีผู้ได้รับรางวัล ๘ ราย
จาก ๕ สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขา
การวิจัย สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
สาขาการแต่งต�ำรา และ สาขาการบริการ
ดังนี้
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความเป็นครู
ศาสตราจารย์ ดร.
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ผู้
เรียนมีความสุขกับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คิด จากประสบการณ์ตรงน�ำสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่
การเปลี่ยนแปลงจากงานวิจัย มีผลงานวิจัย
ดีเด่น จากการส�ำรวจการรับรู้ของประชาชน
เรื่องรูปแบบการตายของนักโทษประหาร
ชีวิต จากการตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิง
เป้า มาเป็นการใช้ยาฉีด จากประชากร เขต
กรุงเทพมหานครฯ (ทุนวิจัย CMB) แล้วเผย
แพร่ ผ ่ า นสื่ อ สารมวลชน ส่ ง ผลให้ ก รม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือมา
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ขอเครื่องมือและวิธีการส�ำรวจ ขยายผลไป
ทัว่ ประเทศและใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประหารชีวิต
ของนักโทษในประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.
ศรีสิน คูสมิทธิ์ ภาควิชาจุล
ชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อ น
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อทุ ศิ
เวลาในการถ่ายทอดความรู้
อบรมสั่งสอนนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ
และความมีคุณธรรม โดยมีหลักในการสอน
อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของเหตุผล เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน�ำไป
ประยุกต์ ใช้ได้ตลอดชีวติ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เห็นความส�ำคัญของการวิจัย และความมี
จริยธรรมในการท�ำวิจัย เพื่อเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่า เป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคม
และประเทศชาติต่อไป งานวิจัยที่สร้างชื่อ
เสียง คือ การวิวัฒน์การวิจัยวัคซีนมาลาเรีย
โดยพบระบบการปล่อยวัคซีนทีม่ คี วามส�ำคัญ
ในการก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการป้องกันโรค โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการจ�ำนวน ๘๐ เรื่อง ซึ่งเป็น
วารสารนานาชาติจ�ำนวน ๗๘ เรื่อง
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ด ร . แ พ ท ย ์ ห ญิ ง ม ยุ รี
ห อ ม ส นิ ท ภ า ค วิ ช า
เวชศาสตร์ ป ้ อ งกั น และ
สังคม คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุม่ เทท�ำหน้าทีค่ รูแพทย์
สอนเนื้ อ หาความรู ้ แ ละฝึ ก ประสบการณ์
อย่างเหมาะสม เพื่อศิษย์สามารถน�ำความรู้

ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้จริง
โดยเชื่อมโยงความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ อิงตาม
ทฤษฎีการศึกษา ไม่ปิดกั้นจินตนาการและ
ความใฝ่รู้ของศิษย์ สร้างคนที่มีทักษะทาง
ปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อเป็นแพทย์ที่
ดีของประชาชน เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดี
เด่นระดับคลินิก ทุนรางวัลเจ้าพระยาพระ
เสด็จสุเรนทราธิบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภาควิ ช าเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคมมากว่า ๑๐ ปี
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจยั
รองศาสตราจารย์
ดร.อภิ นั น ท์ อุ ด มกิ จ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยชีววิทยา
โมเลกุ ล ของกุ ้ ง สถาบั น
ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุ ล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ผล
งานการวิจัย เรื่อง “การทดแทนการตัด
ตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่ โดยการใช้สาร
ชีวโมเลกุล” ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการกระตุ้น
การวางไข่ของกุง้ โดยไม่ตอ้ งตัดตา โดยการฉีด
แม่พนั ธุก์ งุ้ ด้วยสารอาร์เอ็นเอสายคูเ่ พือ่ ไม่ให้
มีการสร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนารังไข่
ท�ำให้สามารถกระตุน้ แม่พนั ธุก์ งุ้ กุลาด�ำทัง้ แม่
พั น ธุ ์ ที่ เ ลี้ ย งในบ่ อ ดิ น และแม่ พั น ธุ ์ จ าก
ธรรมชาติ ให้มีการพัฒนารังไข่และสามารถ
วางไข่ได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับแม่กุ้งที่ถูก
กระตุ้นการวางไข่ด้วยวิธีตัดตา เป็นผลงาน
วิจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย ที่
ส�ำคัญคือ เป็นวิธีที่ไม่ทารุณ และจะท�ำให้
ไทยเป็นผู้น�ำการผลิตลูกกุ้งได้โดยไม่ต้อง
ตัดตาซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎสากล
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รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการแต่งต�ำรา
รองศาสตราจารย์
แพทย์ ห ญิ ง ปิ ย าภรณ์
อภิสารธนรักษ์ ภาค
วิ ช า รั ง สี วิ ท ย า ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ผลงานการแต่งต�ำรา เรือ่ ง “การแปล
ผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ” เป็น
หนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่มีเนื้อหาที่เกี่ยว
กับการแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ของตับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
พื้ น ฐาน ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ลักษณะทางกายวิภาคของตับ
และเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ของตับ ไปจนถึงระดับทีส่ ามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการวินจิ ฉัยความผิดปกติ
ต่างๆ ของตับได้จริง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อรังสีแพทย์ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์
ทั่วไป ตลอดจนแพทย์ประจ�ำบ้านที่ท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคตับ
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการประดิษฐ์และ
นวัตกรรม
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ธี ร เกี ย รติ์ เกิ ด เจริ ญ
ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการ
ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม เรื่ อ ง “จมู ก
อิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว” เป็นเครื่อง
มือที่ช่วยให้เรา “มองเห็น” กลิ่นได้ โดย

สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับกลิ่นโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร
และ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์
น�้ำหอม ข้าว ผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ
ทางด้านกลิ่นที่มีส่วนส�ำคัญต่อรสชาติ อีกทั้ง
ยังน�ำไปใช้เพื่อการตรวจหาโรค เช่น มะเร็ง
ตับ และ เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถที่จะต่อยอดไปสู่อุปกรณ์ในรูปแบบ
อื่นๆได้ เช่น ท�ำเป็นเสื้อดมกลิ่นตัว เพื่อ
ติดตามโมเลกุลกลิ่นที่ปลดปล่อยออกจาก
ร่างกาย หรือ ติดตั้งบนโดรนเพื่อใช้บินตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการบริการ
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
นายแพทย์ ทั น ตแพทย์
เกี ย รติ อ นั น ต์ บุ ญ ศิ ริ
เศรษฐ ภาควิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เสีย
สละ ทุ่มเท เพื่อให้บริการผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้
ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้า ขากรรไกร
ผู้ป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส ถึง ๒๗๐ ชั่วโมง
ท�ำการต่อปี ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ป่วยยากไร้ด้อย
โอกาส ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ได้
รับการผ่าตัด ๑๘๕ ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ ๑๑๑ ราย Hemifacial
Microsomia ๔ ราย มะเร็งช่องปาก ๙ ราย
เนือ้ งอกกระดูกขากรรไกร ๓๐ ราย และอืน่ ๆ
๓๑ ราย นอกจากนี้ ยังอุทิศตนเป็นวิทยากร

ให้ความรู้ ทั้งแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพ
สาขาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล และสาขาอื่น รวมถึงแก่
ประชาชนทั่วไปตลอดมา
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
น า ย แ พ ท ย ์ วิ ศิ ษ ฎ ์
วามวาณิ ช ย์ ภาควิ ช า
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิ คส์
และกายภาพบ�ำบัด คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ศิ ริ ร า ช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแพทย์ผู้
เชีย่ วชาญการตรวจรักษาทางด้านโรคกระดูก
และข้อ ส�ำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
(เกี ย รติ นิ ย ม) จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการโรง
พยาบาลศิริราช เป็นผู้วางแผนและบริหาร
กระบวนการด�ำเนินงานภายในโรงพยาบาล
โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาและการให้
บริ ก ารที่ ดี ค� ำ นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการให้บริการ สามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการในทุกระดับชั้น ท�ำให้ผู้รับบริการ
เกิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด รวมถึ ง การน� ำ
นวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการมา
ประยุกต์ใช้ สามารถน�ำโรงพยาบาลศิริราช
ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพขั้ น
ก้าวหน้า (Advanced HA) โดยสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็น
โรงพยาบาลแรกของประเทศ MU
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งานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๘
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั
ท�ำโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดเี ด่น ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท�ำ
วิทยานิพนธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นเกียรติประวัตแิ ก่
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตร
และมหาวิทยาลัยมหิดล และการเสนอขอรับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๘ นี้
บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ไ ด ้ ก� ำ ห น ด พิ จ า ร ณ า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญา
เอก และปริญญาโท ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาประจ�ำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีวิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอรั บ รางวั ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี
๒๕๕๘ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๖ เรื่อง โดยแบ่งเป็น
๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒)
กลุม่ วิทยาศาสตร์ กายภาพและเทคโนโลยี ๓)
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพประยุกต์ และ ๔) กลุ่มมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์
การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด�ำเนินการ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการตัดสินรางวัล
วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี ๒๕๕๘ มี
วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับปริญญาเอก ๓ เรื่อง ระดับปริญญาโท
๑ เรื่อง และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีในระดับ
ปริญญาเอก ๔ เรื่อง ระดับปริญญาโท ๔
เรือ่ ง โดยมีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่น ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับปริญญาเอก
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

น.ส.พิชญาภัค

น.ส.พิชญาภัค วินทะชัย
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และ
พันธุวิศวกรรมศาสตร์(นานาชาติ)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
Prof.Dr.Duncan R.Smith

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
และเทคโนโลยี

ศ.ดร.โอภา

น.ส.กันตรัตน์ อรุณรุ่งวิเชียร
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก: ศ.ดร.โอภา วัชระคุปต์
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น.ส.วัชราภรณ์

ศ.ดร.มนัส

น.ส.วัชราภรณ์ ทาหาร
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร
ระดับปริญญาโท
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ระดับปริญญาเอก
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

นายวรวัฒน์

นายพูนทวี

ผศ.ดร.ดวงใจ

นายพูนทวี แซ่เตีย
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

น.ส.ศวิตา
น.ส.กันตรัตน์

Prof.Dr.Duncan

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ผศ.ดร.สุวรรณา

นายวรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน�้ำ (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ระดับปริญญาเอก
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

รศ.ดร.วันดี

น.ส.ศวิตา จิวจินดา
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์
(นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์

น.ส.ปาหนัน

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล

น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทูล
สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
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“แพนิค” โรคตืน่ ตระหนก

ผศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หากใครไม่รู้จักโรคนี้ฟังอาการดูแล้ว อาจรู้สึกแปลกๆ แต่
ส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นโรคนี้ ก็ถอื ว่ามีความน่ากลัวไม่ใช่นอ้ ยเลย อาการ
ที่ว่าคือ อยู่ดีๆ ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยก็เกิดอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
เหงื่อออก ตัวสั่น รู้สึกหายใจไม่อิ่ม หายใจขัดข้อง ไม่สบายท้อง
ปั่นป่วนในท้อง วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม เมื่อมีอาการเหล่านี้ก็
จะเกิดความรู้สึกว่า เราก�ำลังจะเป็นอะไรไปหรือไม่
บางคนรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถควบคุม อาการเช่นนี้ ที่พบบ่อยคือ สารคาเฟอีน แต่
ตัวเองได้ บางคนคิดว่าก�ำลังมีอาการของโรค หากตรวจไม่พบอาการผิดปกติจากโรคเหล่า
หัวใจและก�ำลังจะตายแล้ว อาการอาจเกิดขึน้ นี้ อาจเป็นโรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนก
ประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที แล้วค่อยๆ หายไป (Panic Disorder) ได้
เอง ผูป้ ว่ ยหลายคนพยายามโทรหาคนใกล้ชดิ
โรคนี้ มั ก เกิ ด ในวั ย ผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น และ
เพือ่ ให้พาไปโรงพยาบาล แต่เมือ่ ไปถึง แพทย์ สามารถเกิดร่วมกับโรคอื่นได้ เช่น โรคซึม
ตรวจแล้วกลับไม่พบความผิดปกติใดๆ หัวใจ เศร้า สาเหตุของโรคนีเ้ กิดจากระบบประสาท
ก็เต้นปกติดี ยิง่ ท�ำให้งงกันไปใหญ่วา่ เกิดอะไร อัตโนมัติ (Automatic Nervous System)
ขึ้น พอกลับบ้านมาไม่กี่วันก็เกิดอาการเช่น ท�ำงานผิดปกติ หากจะเปรียบเหมือนรถยนต์
เดิมอีก จนบางคนไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะ ก็เรียกได้ว่า เครื่องยนต์ก�ำลังรวน เนื่องจาก
กลัวว่าจะมีอาการขึ้นมาอีก แล้วถ้าเป็นอะไร ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการท�ำงาน
ไปจะไม่มีใครช่วยได้
ของร่างกายในหลายๆ ส่วน อาการจึงเกิดขึน้
อาการแบบนี้จริงๆ แล้วสามารถพบได้ใน หลายอย่างพร้อมกัน ทั้งการเต้นของหัวใจ
หลายโรค เช่น โรคลิน้ หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรค การหายใจ เหงือ่ ออก เป็นต้น การท�ำงานของ
ต่อมไทรอยด์ทำ� งานผิดปกติ โรคไมเกรน โรค ระบบดังกล่าวต้องอาศัยสารเคมีในสมองเป็น
ลมชักบางประเภท และสามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนส�ำคัญในการควบคุมการท�ำงาน
เมื่ อ มี ก ารใช้ ส ารบางอย่ า งกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
ดั ง นั้ น การรั ก ษาที่ ไ ด้ ผ ลดี แ ละตรงกั บ
ระดับปริญญาโท
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

กลุม่ ที่ ๔ กลุม่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

สาเหตุก็คือ การรับประทานยาเพื่อช่วยปรับ
สมดุลการท�ำงานของสารเคมีในสมอง อาการ
เหล่านี้ก็จะหายไปได้ นอกจากนี้ การดูแล
จัดการกับตัว เองเมื่อมีอาการก็ ส�ำ คั ญ เช่ น
เดียวกัน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือการบอกกับตัว
เองว่า “เราไม่ได้เป็นอะไรมากนะ ไม่ได้เป็น
โรคหัวใจ ไม่ได้ก�ำลังจะตาย เราแค่มีอาการ
แพนิคก�ำเริบ สักพักอาการเหล่านีก้ จ็ ะหายไป
เอง” หายใจเข้าลึกๆ สักพัก หรือใช้เทคนิค
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
โรคแพนิคเป็นโรคที่น่ากลัวส�ำหรับผู้ป่วย
โรคนี้ บางคนบอกว่าเป็นโรคทีน่ า่ ร�ำคาญมาก
เลยทีเดียว แต่หากดูแลรักษาถูกต้องแล้ว ผู้
ป่ ว ยก็ จ ะสามารถใช้ ชี วิ ต ได้ ต ามปกติ เช่ น
เดียวกันกับผู้อื่นในสังคมได้ MU

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

ระดับปริญญาเอก
รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

น.ส.พรพรรณ

ผศ.ดร.ศิริจิต

น.ส.พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์
สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา
น.ส.ณัฏฐนิช
ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ
นายอนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบาํ บัด
น.ส.ณัฏฐนิช นักปี่
อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก: ผศ.ดร.ศิรจิ ติ สุนนั ต๊ะ
สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
อาจารย์
ท
ป
่
ี
รึ
ก
ษาหลั
ก
:
ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์
ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณ
ั ฑิต
ระดับปริญญาโท
วิทยาลัย ได้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์และใบ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประกาศนียบัตรเกียรติคณ
ุ ให้แก่ผไู้ ด้รบั รางวัล
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมอบประกาศนี ย บั ต ร
เกี ย รติ คุ ณ แก่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก และ
น.ส.อินทิรา
Asst.Prof.Dr.Ranjna
ประธานหลักสูตร ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา
น.ส.อินทิรา พุกภูษา
ใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา
น.ส.ฐิติรัตน์
รศ.ดร.สุจริตลักษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรน�ำ้
๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ
น.ส.ฐิติรัตน์ รักเหล่า
(นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาฯ หอประชุ ม มหิ ด ลสิ ท ธาคาร มหาวิ ท ยาลั ย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:
อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก: รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง มหิดล ศาลายา MU
Asst.Prof.Dr.Ranjna Jindal
นายอนุชัย

ผศ.ดร.สุนีย์

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

นไพรน่ารู้
24 สมุ
ธิดารัตน์ จันทร์ดอน

ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มังคุดราชิ...นีแห่งผลไม้
เมืองไทยเป็นเมืองทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยพืช
พรรณและผลไม้นานาชนิด มีทเุ รียนเป็นราชา
แห่งผลไม้ ซึง่ มีรสชาติหวานมัน ให้พลังงานสูง
ท�ำให้รา่ งกายรูส้ กึ ร้อน และได้มกี ารขนานนาม
ให้มงั คุด ซึง่ มีรสชาติหวานเย็น รับประทาน
แล้วรูส้ กึ ชืน่ ใจ เป็นราชินแี ห่งผลไม้มาคูก่ นั ได้
รับความนิยมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มี
การส่งออกทัง้ ในเอเชีย จีน ญีป่ นุ่ ยุโรปและ
ตะวันออกกลาง
มังคุด (Mangosteen) มีชอื่ วิทยาศาสตร์
ว่า Garcinia mangostana Linn. มีถนิ่ ก�ำเนิด
บริเวณคาบสมุทรมลายู ส�ำหรับประเทศไทยมี
การเพาะปลูกกันมากในภาคใต้และภาคตะวัน
ออก ในกรุงเทพมหานครมีวงั สวนมังคุด ซึง่ ตัง้
อยู ่ บ ริ เ วณวั ง หลั ง โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
สันนิษฐานว่าเป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับปลูกมังคุดเพือ่
รั บ รองคณะทู ต ที่ เ ดิ น ทางมาจากเมื อ งอื่ น
ปัจจุบนั ถ้าใครเดินทางไปวังหลัง บริเวณทาง
เดินไปวัดระฆัง ยังพบเห็นก�ำแพงของวังสวน
มังคุดปรากฏอยู่ (๑) สรรพคุณตามต�ำรายา
ไทยของมังคุดระบุไว้วา่
ราก ท�ำให้ประจ�ำเดือนมาตามปกติ รักษา
โรคบิดมูกเลือด
ต้น ใบ และดอก รักษาโรคบิดมูกเลือด
เปลือกต้น ชะล้างบาดแผล รักษาแผล
ผลดิบ สมานแผล แก้บาดแผล แก้ทอ้ งร่วง
แก้บดิ
เปลือกผล แก้ทอ้ งร่วง สมานแผล แก้ทอ้ ง
เสีย
เนือ้ ในผล บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงร่างกาย (๒)
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ส�ำหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์พบว่าเนือ้
มังคุดมีสารกลุม่ แคททีชนิ และฟลาวานอยด์ มี
ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ แต่ฤทธิน์ อ้ ยกว่าเปลือก
มังคุด ซึง่ จะพบสารกลุม่ แซนโทน ปัจจุบนั มี
การพัฒนาน�ำ้ คัน้ เนือ้ มังคุดผสมเปลือกมังคุด
โดยเน้นประโยชน์เรือ่ งการต้านอนุมลู อิสระ มี
การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาน�้ำ
มังคุดเข้มข้นให้เป็นเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ รวม
ไปถึงการศึกษาเรือ่ งความเป็นพิษของการน�ำ
เปลือกมังคุดมาใช้สำ� หรับบริโภค ทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ค�ำนึงถึงขนาดทีใ่ ช้ เนือ่ งจากมีรายงานความ
เป็นพิษต่อตับของสารกลุ่มแซนโทนที่พบใน
เปลือกมังคุด (๓ – ๔) ส�ำหรับการรับประทาน
เนือ้ มังคุดสด ถึงแม้ได้รบั สารต้านอนุมลู อิสระ
เพียงเล็กน้อย แต่รสชาติกห็ วานอร่อยถูกใจผู้
บริโภค อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในผู้ที่
ต้องควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด นอกจากนี้
มังคุดยังมีการน�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�ำอาง เปลือกมังคุดซึง่ มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ
ต้านการอักเสบและต้านเชือ้ แบคทีเรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis ซึง่ เป็นสาเหตุของการเกิด
สิว (๕) น�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว
และผลิตภัณฑ์รกั ษาสิว (๖ – ๗) นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาน�ำเปลือกมังคุดมาเป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์ลดกลิน่ ปาก (๘) เจลและเพสต์
ส�ำหรับป้ายปาก เพือ่ ใช้รกั ษาโรคปริทนั ต์และ
แผลในปาก เนือ่ งจากมีฤทธิย์ บั ยัง้ แบคทีเรียที่
เป็นสาเหตุของโรคในช่องปาก (๙) และมีการ
ทดลองน�ำครีมผสมสารสกัดเปลือกมังคุดไป

รักษาแผลทีเ่ ท้าของผูป้ ว่ ยเบาหวาน พบว่าได้
ผลดี (๑๐) อย่างไรก็ตามการน�ำเปลือกมังคุด
มาใช้ประโยชน์ภายนอกก็ยังต้องศึกษาเพิ่ม
เติมเกีย่ วกับการเกิดการแพ้ อาการข้างเคียง
และขนาดที่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่ามังคุด
นอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีแล้วยังมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน สมกับเป็น
ราชินแี ห่งผลไม้ของไทยจริงๆ MU
เอกสารอ้างอิง
๑. ประวัตวิ งั หลัง [อินเทอร์เน็ต]. ๒๕๕๘ [เข้าถึงเมือ่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘].
เข้าถึงได้จาก www.sr.ac.th/sr_thai/lesson_001.html
๒. นันทวรรณ บุณยะประภัศร. สมุนไพรไม้พนื้ บ้าน เล่ม ๓. กรุงเทพฯ:
บริษทั ประชาชน จ�ำกัด, ๒๕๔๒:๘๒๓ หน้า.
๓. จริงแท้ ศิริพานิช. มังคุด: นวัตกรรมจากงานวิจัย. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), ๒๕๕๗:๑๙๘ หน้า.
๔. สุวมิ ล ทรัพย์วโรบล. ผลของแซนโธนทีส่ กัดจากเปลือกมังคุดในเซลล์
ตับอิสระทีแ่ ยกได้จากหนูขาว. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
๕. Chomnawang MT, Surassmo S, Nukoolkarn V, Gritsanapan
W. Effect of Garcinia mangostana on inflammation caused by
Propionibacterium acnes. Fitoterapia 2007;78(6):401-408
๖. Pothitirat W, Pithayanukul P, Chomnawang MT, Gritsanapan W. Physical and biological stabilities on anti-acne inducing
bacteria activity of Garcinia mangostana fruit rind extract gel.
Proceeding of the 7th Indochina conference on pharmaceutical
sciences advancing pharmacy for Asean community; 2011, 14-16
December; Bangkok. 520-2.
๗. Chomnawang MT, Surassmo S, Nukoolkarn V, Gritsanapan
W. Antimicrobial effects of Thai medicinal plants against acneinducing bacteria. J Ethnopharmacol. 2005; 101(1-3): 330-333.
๘. Rassameemasmaung S, Sirikulsathean A, Amornchat C,
et al. Effects of herbal mouthwash containing the pericarp extract
of Garcinia mangostana L. on halitosis, plaque and papillary
bleeding index. J Int Acad Periodontol 2007;9:19-25.
๙. พินติ ิ รตะนานุกลู และคณะ. การศึกษาสารสกัดจากมังคุดในการ
พัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์. การสัมมนา เรือ่ ง การเผยแพร่ผลงานวิจยั
ด้านสมุนไพรสูร่ ะดับอุตสาหกรรม ครัง้ ที่ ๒. วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒;
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ . กรุงเทพฯ.
๑๐. กุสมุ า ก�ำจร. การเปรียบเทียบการหายของแผลทีเ่ ท้า ระหว่างการ
ท�ำแผลด้วยครีมเปลือกมังคุดกับการท�ำแผลเปียกด้วยน�ำ้ เกลือนอร์มลั ในผู้
ป่วยเบาหวาน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖.
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งานสื่อสารองค์กร
ง า น แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรผู้
สนใจ ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ เพิม่ พูน
ความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา
ในโครงการ Pearls in Medical Education วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ ดร.สุธา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายเรือ่ ง “การ
เหลือลมัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศรั ณ ยา สุ จ ริ ต กุ ล คณะ ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถใน
มหิดล ในโอกาสได้รบั รางวัลชนะเลิศการประกวด สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย:
นวัตกรรมลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ผลงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล ปัจจุบนั และอนาคต” โดย ศ.พญ.บุญมี
ุ คนของแผ่นดิน โครงการ สถาปัตยวงศ์ ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคาร
สือ่ ทีส่ ง่ ประกวด: นวัตกรรมการสอนบวก - ลบ เกียรติคณ
- คูณ - หาร ส�ำหรับผู้เรียนที่พิการทางการ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูน ศรีสวรินทิรา ชัน้ 3A คณะแพทยศาสตร์
ได้ยนิ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติดา้ นคน เกียรติ แม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พิการ ครัง้ ที่ ๘ ซึง่ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในรางวัลแม่พมิ พ์ สามารถติ ด ตามการถ่ า ยทอดสดได้ ท าง
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ต้นแบบ สาขาผูท้ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ IPTV ผูส้ นใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณทิพา
กุมารี เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สังคมดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมสถาบัน พร/คุณปิยะพร โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔
วิจยั จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ www.facebook.com/siriraj.merd
สิรกิ ติ ิ์ กรุงเทพฯ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทัว่ ประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารการช่วยชีวติ ขัน้ สูง Provider course of Advanced Cardiovascular
Life Support รุน่ ที่ ๔: วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียนคนละ
๕,๐๐๐ บาท สามารถลงทะเบียนพร้อมช�ำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตงั้ แต่บดั นีท้ าง
กองพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี www.sirirajconference.com รุน่ ที่ ๔ ช�ำระได้ถงึ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนดจัดงานมหกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล
คุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริ าช โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘
ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช ขอเชิญผูช้ ายทีม่ โี รคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหิดลสิทธาคาร หรือผูช้ ายสูงอายุทวั่ ไปและมีอายุ ๔๐ ปีขนึ้ ไป เข้าร่วม “งานวิจยั เพือ่ ประเมินอาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วม ปัสสาวะเล็ดชนิดปัสสาวะเล็ดและปัจจัยเสีย่ ง โดยใช้แบบสอบถามปัสสาวะเล็ดใน
มหกรรม และส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ที่ เพศชาย” สามารถสมัครได้ตงั้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป ณ ตึกอัษฎางค์ ชัน้ ๒ โรงพยาบาล
www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016 สอบถาม ศิรริ าช สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คลินกิ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โรง
เพิม่ เติมได้ทโี่ ทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๒-๕
พยาบาลศิรริ าช โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมพิธถี วาย
จิตเวชศิรริ าช Open house: Psychiatry Siriraj 2016 ส�ำหรับแพทย์ทสี่ นใจเรียนต่อ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๕๙
เฉพาะทางจิตเวช ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ภาควิชา ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา
จิตเวชศาสตร์ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๘ โรงพยาบาลศิรริ าช สอบถามได้ที่ คุณนันทพร ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง
โทร. ๐๘-๖๗๑๑-๕๕๖๕, ๐-๒๔๑๙-๔๒๙๘
ชั้นตรี จังหวัดนครปฐม บริจาคเงินผ่าน
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบตั ิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
การเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครัง้ ที่ ๒๗ วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต ธรรม บัญชีกระแสรายวัน “มหาวิทยาลัยมหิดล”
ศิริ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ่านราย เลขที่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลิป
ที่ ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรื อ ธนาณั ติ สั่ ง
ละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ จ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม นางกานดา
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคหนังสือส�ำหรับเด็ก อาทิ สมุดภาพ นิทาน แบบเรียน ทองกลัดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม
และการ์ตนู เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียน หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็กทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศ ท่าน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่งานการเงิน กอง
ทีส่ นใจสามารถน�ำมามอบให้ดว้ ยตนเองหรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ที่ ศูนย์รบั บริจาคหนังสือฯ คลัง ชั้น ๓ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐-๓
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชัน้ หนึง่ ตึกฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหิดล โทร. สอบถามเพิม่ เติมทีง่ านเลขานุการกิจฯ ชัน้
๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation www. ๔ ส�ำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
facebook.com/StangDonation
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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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
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถ่ายภาพสวยแบบ
มืออาชีพ” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๘๔

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ)

ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐๖๐ ต่อ ๑๐๐๘, ๑๐๑๐

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” (อบรมเป็นภาษาไทย)

ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมที่ โทร. ๐-๒๘๐๐๒๘๔๐-๖๐ ต่อ ๑๐๐๘, ๑๐๑๐

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

กิจกรรม “มีความสุขได้กับโรคธาลัสซีเมีย”

๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care
Day 2016 “Living and Dying in Pain: It
Doesn’t Have to Happen”

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรนิ ธร
อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ ๑
โรงพยาบาลศิรริ าช
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
ศูนย์บริรกั ษ์ศริ ริ าช โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๖๗๙,
๐-๒๔๑๙-๙๖๘๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UX
Design Quick Start ณ ห้อง CC411 ชั้น

๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร “นพลักษณ์เพื่อการ
ท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต” รุ่นที่ ๓

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

อาคารเรียนและปฏิบตั กิ ารรวมด้านการแพทย์
และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

ราช โรงพยาบาลศิริราช สอบถาม โทร.
๐-๒๔๑๙-๖๔๘๘, ๐-๒๔๑๙-๙๓๕๗

การอบรมศิลปะการท�ำงานพิพิธภัณฑ์
“พิพิธภัณฑ์ ในบริบทเอเชียและนานาชาติ”

ณ พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสถาน เมือง
เกียวโต โกเบ โอซาก้า และนารา ประเทศ
ญีป่ นุ่ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
โทร. ๐๘-๐๖๘๘-๗๖๗๕

๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานประจ�ำ
สู่งานวิจัย Routine to Research: R2R”

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
๔ อาคารส�ำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พญาไท
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐
๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ ๑ อาคารศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สาขา
วิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๗๔๘-๙
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซี
เมีย” รุ่นที่ ๑๘ ณ ห้องสัมมนา ตึกอานันท

๒๐ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

อบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้ง
ที่ ๑๓ “ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมตกแต่ง
เสริมสร้างและเสริมสวย”ณ ห้องประชุมชัน้ ๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การจัดท�ำสื่อ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑”

ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชัน้ 3A และห้อง
คอมพิวเตอร์ ๖๒๐ ชัน้ ๖ อาคารศรีสวรินทิรา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โครงการ
พัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจยั การ
ศึกษา โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

กิจกรรมปั่นจักรยาน วันโรคหลอดเลือดสมอง
โลก ประจ�ำปี ๒๕๕๙

จุดเริม่ ต้นและเส้นชัย ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
มูลนิธศิ นู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๑๐๑๗

“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

