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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

มหาวทิยาลยัมหดิลขอแสดงความยนิดกีบับณัฑติและผูป้กครองที่
ส�าเรจ็การศกึษา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๘ บณัฑตินบัเป็นทรพัยากรท่ี
มคุีณค่ายิง่ของประเทศ เป็นผูน้�าเอาวิชาความรูแ้ละความสามารถทีไ่ด้
ศึกษาเล่าเรยีนไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่และสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม ดงัพระ
ราชปณธิานของสมเดจ็พระบรมราชชนกทีว่่า “True success is not 
in the learning but in its application to the benefit of mankind” 
มหาวทิยาลยัมหิดล ขอให้บณัฑติทกุท่าน ประสบความส�าเรจ็ในหน้าที่
การงาน และเป็นก�าลงัส�าคญัในการทีจ่ะพฒันาประเทศชาตต่ิอไป

มหดิลสาร ฉบับนีม้บีทความทีน่่าสนใจมากมาย อาท ิ “นกัศกึษา 
ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คิดค้นเครื่องตรวจโรคมะเร็งตับจาก
ลมหายใจแบบพกพา” “การประชุมวิชาการระดับชาติภาษาและ
วฒันธรรม ๒๕๕๙ “การอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวัุฒฯรรม: อนาคต
และความท้ายทายของประเทศไทย” และบทความทีน่่าสนใจอืน่ๆ อกี
มากมายภายในฉบับ

๐๓	 เรื่องจากปก
   • สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็  
   พระราชด�าเนนิแทนพระองค์พระราชทานปรญิญาบตัร
   แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๘ 
   ณ หอประชมุมหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา

๐๔		 Research	Excellence
 • นกัศกึษา ป.เอก คณะวทิย์ ม.มหดิล คดิค้นเครือ่งตรวจโรคมะเรง็ 
   ตบัจากลมหายใจแบบพกพา 

๐๖		 Harmony	in	Diversity
 • ม.มหดิล เปิดตวัโครงการ Eco Town มหดิลกบัชุมชน จดัตัง้  
   โครงการธนาคารขยะรไีซเคลิ ณ โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ 
   มหามงคล จงัหวดันครปฐม
 • ๒๐ ปี วิทย์กีฬามหิดล
 • ICT Refreshing Camp
 • วทิยาลยัศาสนศกึษา ม.มหดิล จดัประชุมวชิาการนานาชาติ
   “พหวุฒันธรรมนยิม สร้างสงัคมสนัตสิขุแห่งเอเชีย”
 •  โครงการฝึกอบรมล่ามภาษามือส�าหรบัคนหหูนวกตาบอด:
    การเปิดโลกทีเ่งยีบและมืดมวั

๑๒		 Special	Article	
 • พ่ีเลีย้งในสถานรองรบัเดก็...คณุค่าแห่งวชิาชพี และคณุค่าแห่งความ
   เป็นแม่
 • คร้ังหนึง่ในนครโฮจมินิห์... ประสบการณ์และการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน

๑๔	 MU	Society
 •  ใคร อะไร ทีไ่หน 

Contents
๑๖	 กองกายภาพ
๑๗	 Special	Scoop

 • ม.มหิดล จัดงาน ๑๒๐ ปี ชาตกาล ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส
   ระลึกถึงคุณความดีและผลงานอันทรงคุณค่าในวงการแพทย์
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุ 
   เสดจ็ไปทรงเปิดการประชมุวชิาการอนามยัสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ 
   ครัง้ที ่๖ เรือ่ง “การจดัการขยะมลูฝอยชมุชนอย่างยัง่ยนื”
 • อบรมเครื่องมือแพทย์ รุ่นที่ ๓๓
 • ร�าลึกอดีตคณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ ๑ ของประเทศไทยจากการ 
   จดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of World Universities

๒๐	 Teaching	&	Learning	Excellence
 • เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๓	 เพื่อสุขภาพ
 • “แพนคิ” โรคตืน่ตระหนก 

๒๔	 สมุนไพรน่ารู้
 • มงัคดุ...  ราชนิแีห่งผลไม้

๒๕	 Softnews
๒๗	 Activities	Agenda

Editor’s Note	
บก. แถลง

• ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย  ผู้อ�านวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร • ผู้จัดการ กณิศอันน์  มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ                                                     
เกษร ีวฒุศิกัดิช์ยักลุ  ฐติริตัน์ เดชพรหม  สทุธริตัน์  สวสัดภิาพ  สาธดิา ศรชีาต ิ สพุรรณรัช ภริูวัฒนกุล  วราภรณ์ น่วมอ่อน  ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทพิา สดุวเิศษ • ออกแบบรูปเล่ม ฐยาน์  ธรีหตัถเศรษฐ์ • 
ประสานงานกลาง  ฐติรัิตน์ เดชพรหม  • MU Newsletter Internet  ศรทตั ข�าด�ารงเกยีรติ  สมชาย โพธิ  • ภาพ สวัสดิ ์จินเดหวา  • จัดส่ง ศรณัย์ จุลวงษ์  สมชาย โพธิ  สวัสดิ ์จนิเดหวา • พมิพ์
ที่ ่บรษิทั ชมุเอกชโูชค จ�ากดั  • ทีอ่ยูส่�านักงาน งานสือ่สารองค์กร กองบรหิารงานท่ัวไป อาคารส�านกังานอธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพทุธมณฑลสาย ๔  ต�าบลศาลายา อ�าเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดั นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒  • E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  Website: www.mahidol.ac.th
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3เรื่องจากปก
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
แทนพระองค์ พระราชทานปรญิญาบตัร และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยมหดิลและสถาบนัสมทบ ประจ�า
ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ณ หอประชมุมหดิลสทิธา
คาร มหาวิทยาลยัมหดิล ศาลายา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ได้พระราชทานพระราโชวาทตอน
หนึ่งว่า “คนเราทุกคน แม้จะเกิดมาเป็น
มนษุย์เหมอืนๆ กนั  แต่ความรูค้วามสามารถ 
ฐานะความเป็นอยู ่และโอกาสในชวีติ อาจจะ
มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ผู้
มีความรู้ความสามารถสูง มีฐานะความเป็น
อยู่และมีโชคมีโอกาสดีกว่าผู้อื่น จึงควรถือ
เป็นหน้าทีท่ีจ่ะให้ความช่วยเหลอือนเุคราะห์
ผูท่ี้มโีอกาสน้อยกว่า โดยไม่ถอืเอาความแตก
ต่างเป็นเครือ่งแบ่งแยกหรอืดูถกูเหยยีดหยาม 
เอารัดเอาเปรียบกัน บัณฑิตได้ศึกษาเรียนรู้
วิชาการระดับสูง จนมีความฉลาดสามารถ
พร้อมแล้วที่จะออกไปท�างานสร้างตัวสร้าง
ฐานะ นับว่ามีโอกาสดีกว่าบุคคลอื่นอีกเป็น

จ�านวนมาก หากทกุคนจะได้น�าความรูค้วาม
สามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและสังคมส่วน
รวมแล้ว ก็เป็นที่หวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะมี
ความร่มเย็นเป็นปรกติสุข และสามารถ
พัฒนาให ้ เจริญมั่นคงยิ่ งๆ ข้ึนได ้อย ่าง
แน่นอน”

ส�าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาจากมหาวทิยาลยัมหดิล ท้ังสิน้ ๖,๐๓๙ 
ราย มผีูเ้ข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรภาค
เช้า จ�านวน ๓,๐๐๓ ราย ภาคบ่าย จ�านวน 
๓,๐๓๖ ราย โดยรวมถึงผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากสถาบนัสมทบ นอกจากนี ้มผีูท้รงคณุวฒุิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัดิ ์จ�านวน ๗ ราย รางวลัมหาวทิยาลยั
มหิดล จ� านวน ๘ ราย เ กียรติ บัตร
ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ๘ ราย และ
ศาสตราจารย์คลนิกิเกยีรตคิณุ จ�านวน ๖ ราย 

มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นสถาบันการศกึษา
ชั้นน�าของประเทศ มีการขยายหลักสูตรการ
ศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้
ครอบคลุมต่อความต้องการของประเทศ 
ปัจจุบนัมหีลกัสตูรไทย - นานาชาตทิีเ่ปิดสอน

ในระดับปริญญารวม ๓๕๐ หลักสูตร เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยท่ีให้ความส�าคัญต่อการ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงาน
วิชาการเป็นจ�านวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับ
จากหลายสถาบัน เป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั ๑ 
ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เป็นปี
ท่ี ๓ ท่ีมหาวทิยาลยัมหดิลจดัข้ึนที ่หอประชมุ
มหิดลสิทธาคาร ซึ่งเป็นหอประชุมแห่งใหม่
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทาน
ชือ่จาก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ว่า “มหิดลสิทธาคาร” ซ่ึง
หมายถึง “อาคารท่ีมีความส�าเร็จแห ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล”  ชื่อในภาษาอังกฤษว่า 
“Prince Mahidol Hall” MU

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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นักศึกษา ป.เอก คณะวิทย์ ม.มหิดล คิดค้น
เครือ่งตรวจโรคมะเรง็ตบัจาก
ลมหายใจแบบพกพา
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5Research Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

*โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ 
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสขุ ปี ๒๕๕๔ 
พบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและ
ท่อน�้าดี จ�านวน ๑๔,๓๑๔ ราย ในแต่ละปี
ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี และคาดการณ์
ว่า ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยมะเร็งตับในไทย 
คดิเป็นอตัราการเสยีชวีติสงูถงึวนัละ ๗๐ คน 
หรือชั่วโมงละ ๓ คน จึงถือเป็นโรคที่รุนแรง 
ก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างยิง่ทางเศรษฐกจิ 
สังคม คุณภาพชีวิต แม้ว่าปัจจุบันความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ จะท�าให้การรักษา
โรคนี้ เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
โอกาสรักษาให้หายขาดได้ แต่เหตุที่โรค
มะเรง็ตับและท่อน�า้ดยีงัเป็นโรคร้ายทีคุ่กคาม
ชวิีตของประชากรไทย ส่วนหนึง่เป็นเพราะผู้
ที่ป่วยเป็นโรคนี้มักไม่แสดงอาการในระยะ
เริม่แรก ผูป่้วยส่วนใหญ่มกัจะได้รบัการตรวจ
วินิจฉัยในระยะที่โรคลุกลามไปมากและไม่
สามารถผ่าตัดได้แล้ว          

ปัจจบัุนการตรวจมะเร็งตับจะใช้การตรวจ
เลือดดูค่าบ่งชี้ หรือ MRI และ CT scan ซึ่ง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องรอผลนาน 
นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสอาด นักศึกษา
ปรญิญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม
วัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จงึมแีนวคดิทีจ่ะหาวธีิการวเิคราะห์มะเรง็ตับ
ที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้ในคลินิก 
หรือในชีวิตประจ�าวันที่บ้านได้ จึงได้คิดค้น
เคร่ืองตรวจโรคมะเร็งตับจากลมหายใจ
แบบพกพา โดยได้รับทุนจากโครงการสร้าง
ภาคใีนการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโท-เอก 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดย บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า 
จ�ากัด ให้ทุนสนับสนุน ซึ่งโครงการวิจัยดัง
กล่าวมี ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ       
ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร เป็นท่ีปรึกษา 
และผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ
พัฒนานักวิจัยและงานเพื่ออุตสาหกรรม 
(พวอ.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย 
อีกด้วย

“งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเซ็นเซอร์เคมี
ส�าหรับตรวจวัดแก๊สจากลมหายใจผู้ป่วย
มะ เร็ ง ตั บและประดิ ษฐ ์ เ ค รื่ อ งจมู ก
อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ได้ (Pocket 
electronic nose) ส�าหรับวินิจฉัยโรค
มะเร็งตับจากลมหายใจ เพื่อประโยชน์ใน
การคดักรองผูป่้วยมะเรง็ตบัในระยะเริม่แรก 
หรือตรวจหาการกลับเป็นซ�้า โดยอาศัย

แนวคดิของการวเิคราะห์กลิน่ทีว่่า ลมหายใจ
ของมนุษย์มีการขับสารออกมาในรูปของไอ
ระเหย (Volatile organic compound) จาก
งานวจิยัเกีย่วกบัการวเิคราะห์กลิน่ลมหายใจ
จากเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปก      
โตรมิเตอร์ (GC-MS) ที่ผ่านมาพบว่า ลม
หายใจของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับจะผลิตสาร 
Ketone และ Aldehyde มากกว่าคนปกติ 
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องจมูก
อเิลก็ทรอนกิส์นีใ้นการตรวจวดักลิน่ดงักล่าว
จากลมหายใจผู้ป่วย ซ่ึงยังไม่เคยมีการใช้วิธี
การนี้มาก่อน” 

“หลักการท�างานของเครื่องตรวจโรค
มะเรง็ตบัจากลมหายใจแบบพกพานี ้คือ ใน
ขณะตรวจวดักลิน่นัน้เซน็เซอร์เคมทีีท่�าจาก
วัสดุผสมของพอลิเมอร ์และท ่อนาโน
คาร์บอน จะเกดิการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ
การน�าไฟฟ้าในรูปของสัญญาณค่าความ
ต้านทานของเซ็นเซอร ์ทั้งนี้เป็นผลจากการ
ทีโ่มเลกลุกลิน่จากลมหายใจท�าปฏกิริยิาหรอื
ถูกดูดซับบนพื้นผิวของพอลิเมอร์ ท�าให้เกิด
การบวมตัวของพอลเิมอร์ และระยะห่างของ
ท่อนาโนคาร์บอนในเนื้อพอลิเมอร์เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส ่งผลให้ค ่าการน�าไฟฟ้า
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราสามารถน�าไปค�านวณ
ค่าการตอบสนองของเซ็นเซอร์ที่มีต่อกลิ่น 
เพ่ือวิเคราะห์แยกแยะกลิ่นลมหายใจจากผู้
ป่วยแต่ละคนส�าหรับบ่งบอกสภาวะการเป็น
โรคมะเร็งตับได้ โดยพัฒนาเพื่อใช้ตรวจคัด
กรองกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในระยะแรก” 

“ขณะนี้งานวิจัยได้ด�าเนินการไปแล้ว
ประมาณร้อยละ ๔๐ หลังจากเครื่องต้น
แบบเสรจ็และทดสอบประสทิธภิาพทีพ่ร้อม
ใช้งานแล้ว จะร่วมกับภาคเอกชนผลติออก
สู่ตลาดต่อไป จากนวัตกรรมดังกล่าวคาดว่า

จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป่้วย และ
ลดต้นทุนในการคดักรองผูป่้วยโรคมะเรง็ของ
รัฐได้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายรวดเร็วสะดวก
และราคาไม่แพง” นางสาวธารทิพย์ เอี่ยม
สอาด ผู้วิจัยกล่าว

*ข้อมูลจากกรมการแพทย์กล่าวไว้ว ่า 
ปัจจัยเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดโรคมะเร็งตับและท่อ
น�้าดีได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี พยาธิ
ใบไม้ในตับ สารเคมีต่างๆ สารพิษที่เกิดจาก
เช้ือรา อาหารหมักดอง การดื่มสุรา ส่ิงผิด
ปกติที่พบและควรปรึกษาแพทย์ คือ เบื่อ
อาหาร แน่นท้อง ท้องผูก ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
เป็นประจ�า อ่อนเพลีย น�้าหนักลด มีไข้ต�่า 
ปวดหรือเสียดชายโครง ด้านขวา อาจคล�า
ก้อนได้ ตวัเหลอืง ตาเหลอืง ท้องโต และบวม
บริเวณขาทั้งสองข้าง ส�าหรับวิธีการที่ดีที่สุด
การป้องกนัการเกดิโรคโดยการให้วคัซนีไวรสั
ตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดทุกคน ไม่รับ
ประทานอาหารสกุๆ ดบิๆ โดยเฉพาะปลาน�า้
จดืดบิ เพือ่ป้องกนัการตดิพยาธใิบไม้ตบั และ
ควรเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็งได ้แก ่ 
อาหารที่มีราขึ้นหรือใส่ดินประสิว อาหาร
หมักดอง เนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจน
ไหม้เกรียม งดสูบบุหรี่  งดดื่มสุรา ลด
ความเครียด และออกก�าลังกายอย ่าง 
สม�่าเสมอ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคตับเร้ือรัง 
หรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ ควรได้รับ
การตรวจหามะเร็งอย่างสม�่าเสมอ

“ตับ” เป็นอวัยวะส�าคัญ และใหญ่ที่สุด
ของร่างกายท่ีมเีพยีงหนึง่เดยีว จงึควรป้องกนั
ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค ..ไม่รักษ์ตับ ก็คือ ไม่รัก
ชีวิตตัวเอง ขอให้ทุกคนดูแลตับ ดูแลสุขภาพ
กันให้ดีๆ นะคะ MU

*ข้อมูลจาก “รู้ไว้ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน�้าดี” โดย pavinee 
thepkhamram นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
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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
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มนีาคม 
๒๕๕๙) มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 
๒๖.๘๕ ล้านตนั หรอืประมาณ ๗๓,๕๖๐ ตนั
ต่อวัน โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จากอัตรา ๑.๑๑ 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็น ๑.๑๓ กิโลกรัมต่อ
คนต่อวัน ด้วยตระหนักถึงสถานการณ์ดัง
กล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงวางแนวการ
พฒันาตามยทุธศาสตร์การสร้างมหาวทิยาลยั
เชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development)  
มหาวิทยาลัยมหดิล โดยกองกายภาพและสิง่
แวดล้อม มีแนวคิดในการน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการด�าเนินโครงการ
ต่างๆ มาให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยก
ระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด ้านสิ่ ง
แวดล้อม โดยได้จดัตัง้โครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล เป็นโครงการน�าร่องให้กับ โรงเรียน
พระต�าหนกัสวนกหุลาบ มหามงคล จังหวดั
นครปฐมภายใต้ “โครงการ Eco Town 
มหดิลกบัชมุชน” โดยได้รับความร่วมมอืจาก 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหิดล ในการติดตั้งระบบโปรแกรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ท�าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการ
รบัสมคัรสมาชิก รบัซือ้ การถอนเงนิ และการ
ประมวลผลข ้ อมู ลต ่ า งๆ  ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม    
คชินทร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล กล่าว
ว่า มหาวทิยาลยัมหดิลในฐานะทีเ่ป็นแหล่ง
ให้การศึกษาและบริการวิชาการ ได้น�า
แนวทางการด�าเนินงานโครงการด้าน        
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
มหดิล มาถ่ายทอดให้แก่ชมุชน เพ่ือเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านสิ่ง
แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน
เนือ่งจากเป็นทีเ่ป็นสถานทีบ่่มเพาะความรู้
และปลูกฝังจิตส�านึกให้แก่เยาวชนท่ีจะ
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ 
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ โดย
ในเบ้ืองต้นได้น�าร่องด้วยการจดัตัง้โครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนพระ
ต�าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พร้อมกับ
การสาธิตและแนะแนวทางการด�าเนินโครง

การฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความ
ยั่งยืนในการด�าเนินโครงการโดยมีเป้าหมาย
ในการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจให้
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะ
ท่ีผ ่านการคัดแยก เป ็นการเร่ิมต้นจาก
เยาวชนสูช่มุชน เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึและ
เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะด้วยการรู้ค่า
ของขยะรีไซเคิล และมีส่วนร่วมในการดูแล
รกัษาความสะอาดภายในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนของตัวเองเพื่อด�ารงไว ้ ซ่ึงสภาพ
แวดล้อมที่ดีจะส่งผลให้สุขภาพจิตดี สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ชุมชนน่าอยูป่ราศจากมลพษิ 
และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าโครงการทีจ่ดัจะช่วย
สร้างจิตส�านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลดปริมาณขยะและการอนุรักษ ์สิ่ ง
แวดล้อมให้แก่นักเรียนและขยายไปสู่ชุมชน
โดยรอบต่อไป

นายวิเชียร รุ ่งทวีชัย ผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
กล่าวว่า โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน เปิดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่ง
ทีผ่่านมาโรงเรียนได้จดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีห่ลากหลาย การเรียนรูแ้บบบรูณาการ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชน พร้อมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความท่ีเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจ�านวนกว่า
พนัคน ท�าให้เกดิปัญหาขยะมลูฝอยภายใน
โรงเรียน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ 
โรงเรยีนกไ็ด้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย
การจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลแต่ก็ยังไม่
ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจาก
โรงเรียนยังขาดองค์ความรู้และการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง นับ
เป็นนิมิตหมายอันดีที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้ให้การสนบัสนนุและร่วมด�าเนนิงานแบบ
บูรณาการกับโรงเรียนพระต�าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล ในการจดัต้ังธนาคารขยะ
รีไซเคิลเพื่อสร้างจิตส�านึกและปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมในการลดปริมาณขยะมลูฝอยและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ครู 

อาจารย์ รวมไปถึงผู้ปกครอง ในการนี้ ขอ
แสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
อย่างมาก ที่เข้ามาให้องค์ความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติที่ประสบผลส�าเร็จในลดผลกระทบ
จากปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์และการเรียนรู ้ที่สามารถ
เป็นต้นแบบแก่โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะภายในโรงเรยีน องค์กรหรอืชมุชน
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�ารูปแบบ และวิธี
การให้สมาชิกชาวโรงเรียนพระต�าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล ได้รับทราบแนวทางใน
การปฏิบัติ โดยมีการลงทะเบียนแจกสมุดคู่
ฝากและของที่ระลึกให้กับสมาชิก รายงาน
ความเป็นมาของโครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิล ด�าเนินกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะ การบรรยายเรื่องการคัด
แยกขยะในชุมชน กิจกรรมการรับฝากขยะ
จากสมาชิก โดยมีผู ้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล ระดับช้ันอนุบาล ถึงช้ันประถม
ศึกษาปีที่ ๖ จ�านวน ๑,๘๐๐ คน รวมทั้ง

บุคลากร ครู พนักงาน โรงเรียนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล และประชาชนทั่วไป 
จ�านวน ๕๐๐ คน โดยมเีป้าหมายในการสร้าง
เสริมความรู้และความเข้าใจให้นักเรียน ครู 
และผู ้ปกครอง ได้มีส ่วนร่วมในการลด
ปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่าน
การคดัแยก  เพือ่เป็นการพฒันาคณุภาพชวีติ
ท่ีดี ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต�่า ส่งเสริมให้
เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนต่อไป

ท่ีโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล เราได้พบกับดาวเด่น เป็นหนูน้อยมาก
ความสามารถ ชื่อ “น้องน�้าเพชร” หรือ    
เด็กหญิง สุภัชชกุณ กิจกุลศุภบวร เป็นท่ี
รู้จักจากรายการ “ตีสิบ” ในช่วง “ดันดารา” 
ลูกสาวของคุณคม จากคณะซุปเปอร์โจ๊ก 
ตอนนี้น้องน�้าเพชรอายุ ๗ ขวบแล้ว ก�าลัง
ศกึษาอยูช่ัน้ ป.๑ แต่กย็งัคงไว้ผมทรงหน้าม้า 
หน้าตาน่ารกัไม่เปลีย่น น้องน�า้เพชรเล่าว่าได้
มีส ่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน ด้วยการช่วยเก็บขยะแล้วเอามา  
บริจาคกับโครงการฯ โดยพยายามรวมรวม
จากทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรยีน ส่วนใหญ่จะเป็น
ขวดน�า้ทีใ่ช้แล้ว อยากชวนเพือ่นๆ มาช่วยกนั
เกบ็ขยะรกัษาสิง่แวดล้อมกนัให้มากๆ ค่ะ MU
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เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์        
นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
แสดงความยินดีกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ณ 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน�้า “สิริ
มงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยภายในงานมกีาร
ท�าบญุถวายเครือ่งไทยธรรมแด่พระภกิษุสงฆ์จ�านวน ๙ รปู 
การแสดงธรรมกถา และประพรมน�า้พระพทุธมนต์แก่แขก
ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน MU

(ภาพจาก หน่วยสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
ม.มหิดล) 

๒๐ ปี วิทย์กีฬามหิดล

Harmony in Diversity

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
มหาวทิยาลยัมหดิล น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ และ 
ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและสร้างความผกูพนั ได้จัดโครงการ 
ICT Refreshing Camp ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ณ บ้านผูห้ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

โครงการ ICT Refreshing Camp น้ี อยู่
ภายใต้โครงการหลกั “โครงการพฒันาระบบ
สือ่สารองค์กรแบบเชือ่มต่อ” เพือ่สร้างความ
ผกูพนักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ทีส่อดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ซ่ึงก็คือ Excellence in professional          

services and social engagement และ 
Excellence in management for sustain-
able organization โดยจดัขึน้เพือ่สร้างความ
สมัพนัธ์ ความสามคัค ี และความผกูพนัอนัดี
ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน (พี่
เลีย้ง) อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพือ่
ให้รู้จักประวตัคิวามเป็นมา วฒันธรรมองค์กร 
(Core Value) ของคณะ (ICT Breeds Star) 
เพือ่ให้นกัศกึษาใหม่เกดิความกล้าแสดงออก 
รู ้จักผู ้อื่น มีความรับผิดชอบ และเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความรู้สึกท่ีดีกับอาจารย์ และ
บคุลากร รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอื เอือ้เฟ้ือ ใน
แง่ของการเตม็ใจให้บรกิาร สร้างความสมัพนัธ์
ทีดี่ และสร้างความผกูพนัระหว่างกนัและกนั

ให้มากยิง่ข้ึน
โครงการท่ีจดัข้ึนนี ้มลีกัษณะเป็นกจิกรรม

กลุม่สมัพนัธ์ ท่ีมุง่เน้นให้เกดิความผกูพนั การ
ท�างานเป็นทมี ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และ
ความรักในสถาบันให้แก่นักศึกษาใหม่ที่ผ่าน
การสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปรญิญาตร ีประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๙ รวมท้ัง
นักศึกษาปัจจุบัน (พี่เลี้ยง) อาจารย์ และ
บคุลากรของคณะฯ ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว 
จ�านวนทั้งสิ้น ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี
วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญจากกองทรพัยากรบคุคล 
ม.มหดิล ได้ให้เกยีรตมิาช่วยจดักจิกรรมนีอ้กี
ด้วย MU

ICT Refreshing Camp ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี
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วทิยาลยัศาสนศกึษา ม.มหดิล จดัประชมุวชิาการนานาชาติ 
“พหวุฒันธรรมนยิม สร้างสงัคมสนัตสิขุแห่งเอเชยี”

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมน�้ าทอง วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดร.สุรินทร์        
พศิสวุรรณ อดตีเลขาธกิารอาเซยีน ให้เกยีรติ
มาแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างพหุ
วัฒนธรรมนิยมท่ามกลางความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาต ิภาษา และศาสนา” จดัโดยศนูย์
สานสัมพันธ์พุทธ-อิสลามระดับนานาชาติ 
วทิยาลยัศาสนศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วม
กบั Institute Kefahaman Islam Malaysia 
(IKIM) และ Konrad Adenauer Stiftung, 

Thailand โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประชมุหารอื 
และวิเคราะห์ถึงการท�าความเข้าใจ และ
ยอมรับความแตกต่างหลายหลากทางค่านยิม
ในด้านกลุม่ชาตพินัธุ ์ วฒันธรรม เอกลกัษณ์
ทางศาสนา จากสภาวะความเป็นจรงิท้ังระดบั
ท้องถิน่ ระดับภมูภิาคอาเซียน และระดบัโลก 
ทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงและแยกส่วน

ในการประชมุนี ้ มนีกัวชิาการ นกัพฒันา
ชมุชน และตวัแทนเยาวชน มาบรรยายและ
ร่วมกนัอภปิราย ร่วมกนัศกึษาหารอืถึงความ
ส�าเร็จและความล้มเหลวของการพยายาม

สร้าง เสริม และคงไว้ซ่ึงพหุวัฒนธรรมนิยม 
เพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุของสังคมโลก 
โดยมีนักวิชาการชาติต่างๆ บรรยายและ
อภิปรายให้แนวคิดเก่ียวกับการสร้างพหุ
วฒันธรรมนยิมในมมุมองของมาเลเซยี ไทย ศรี
ลงักา ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซีย เยาวชนไทยและ
มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมนิยมในประชาคมอาเซียนและใน
โลกต่อไปในอนาคต MU

Harmony in Diversity
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศาสนศึกษา
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เมื่อกล่าวถึงกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสที่สุดใน
สงัคมกอ็ดไม่ได้ทีจ่ะนึกถงึคนหหูนวกตาบอด
ซึง่จดัเป็นคนพิการประเภทหนึง่ คนส่วนใหญ่
มักไม่เคยเห็นหรือรับรู้ว่ามีคนพิการแบบนี้มี
ตัวตนอยู่ในสังคม  เพราะส่วนมากจะถูกเก็บ
ไว้ในบ้าน ปัจจุบันเรายังไม่ทราบได้ว่าคนหู
หนวกตาบอดเหล่านีอ้ยูท่ีไ่หน มจี�านวนเท่าไร 
เพราะไม่มีหน่วยงานใดส�ารวจหรือค้นหา
อย่างจริงจัง  ข้อมูลการจดทะเบียนโดยกรม
ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พบ
ว่าคนที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทมี
จ�านวน ๑๒๑,๗๙๐ คน (ข้อมูล ณ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๘)๑  ซึ่งในกลุ่มนี้น่าจะมีคนหู
หนวกตาบอดรวมอยู่ด้วยจ�านวนหนึ่ง  แม้ว่า
คนกลุม่นีม้จี�านวนทีไ่ม่มากนกัแต่ความพกิาร
ท่ีมีอยู่เป็นอุปสรรคส�าคัญในการด�าเนินชีวิต
ในสงัคม สาเหตกุเ็พราะพวกเขาไม่สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้จึงท�าให้เป็นกลุ่มบุคคลที่
ถูกละเลยหรือถูกทอดทิ้งมาโดยตลอด ความ
ยากล�าบากในการสื่อสารของคนหูหนวก
ตาบอดแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู ่กับ
ระดับของการสูญเสียการได้ยินและการมอง
เห็น โดยระดับการสูญเสียนั้นมีตั้งแต่สูญเสีย
ประสาทสมัผสัทัง้สองด้านในระดับปานกลาง
ไปจนถงึสญูเสยีทัง้หมด กล่าวคือ ทัง้หตึูงและ
ตาเลือนรางไปจนถึงทั้งหูหนวกและตาบอด
สนทิ โดยอาจเป็นมาตัง้แต่ก�าเนดิหรอืเกดิขึน้
ในภายหลัง หรือแม้แต่อาจเกิดขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไปหรืออาจเกิดขึ้นทันทีก็ได้   

สาเหตุของความพิการหูหนวกตาบอด
สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ สาเหตุที่    
พบมากที่สุดได้แก่ Usher Syndrome๒ ซึ่ง
เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ส�าหรับใน
ประเทศไทยเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับคนหู

หนวกตาบอดในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๘ 
แห่ง โดยเสาวรักษ์ สุคนธรังษี (๒๐๐๓)๓ พบ
ว่ามนีกัเรยีนหหูนวกตาบอดอยูท่ัง้สิน้ ๓๕ คน 
สาเหตุที่พบมากท่ีสุดคือมารดาติดเช้ือหัด
เยอรมนัในระหว่างตัง้ครรภ์  ปัญหาท่ีคนกลุม่
นี้ต้องเผชิญมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องการ
สื่อสาร การขาดแคลนล่ามภาษามือที่มี
ความรู้เรื่องคนหูหนวกตาบอดและสามารถ
ใช้ภาษามือสัมผัสได้ รวมท้ังเจตคติของคน
ทั่วไปที่มองว่าคนหูหนวกตาบอดคือคนท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสตปิญัญารว่มด้วยทัง้ๆ ที่
คนหูหนวกตาบอดจ�านวนมากมีสติปัญญา
ปกติ เพยีงแต่ไม่สามารถรบัข้อมลูและสือ่สาร
ได้   คนหูหนวกบางคนมีการสูญเสียการมอง
เห็นเมื่ออายุมากข้ึน ท�าให้เกิดปัญหาและมี
ความล�าบากอย่างมากในการด�าเนินชีวิต
เนื่องจากไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เอง 
หรือสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างที่เคย เกิดภาวะ
ซมึเศร้าปลกีตวัเองออกจากสงัคม ล่ามภาษา
มอืทัว่ไปรวมทัง้คนหหูนวกทัว่ไปเองกย็งัขาด
ความรู ้ เรื่องคนหูหนวกตาบอด ดังนั้น 
วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งเดยีวทีผ่ลติล่ามภาษา
มือระดับปริญญาตรีร ่วมกับสมาคมคนหู
หนวกแห่งประเทศไทย โดยได ้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นล่าม
ภาษามือส�าหรับคนหูหนวกตาบอดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง
เป ็นการต ่อยอดจากท่ีได ้ทดลองอบรม
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา
วิชาล่ามภาษามือไทยมาแล้ว ๒ รุ่น ผู้เข้า
อบรมคือล่ามภาษามอืและคนหหูนวกท่ีสนใจ

จ�านวน ๓๐ คน โดยมี Dr.Eugene A. 
Bourquin วิทยากรผู ้ เชี่ ยวชาญด ้าน              
ล ่ ามภาษามือส� าหรับคนหูหนวกจาก
สหรฐัอเมรกิาร่วมกบั ดร.สขุสริ ิด่านธนวานชิ  
อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยราชสุดา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ล่ามภาษามือและคนหู
หนวกมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคนหู
หนวกตาบอด และเพือ่พฒันาทกัษะการเป็น
ล่ามภาษามือส�าหรับคนหูหนวกตาบอด
ส�าหรับผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นล่าม มีการฝึก
ภาคปฏิบัติโดยใช้แว่นตาและอุปกรณ์จ�าลอง
การมองเหน็ลกัษณะต่างๆ ตัง้แต่การมองเห็น
แบบเลอืนราง แบบลานสายตาแคบ แบบการ
มองเห็นชัดเฉพาะตรงกลาง การเห็นเฉพาะ
ระนาบบนหรือล่างไปจนถึงการมองไม่เห็น
เลย ท้ังนี้ เพื่อให้ล่ามเข้าใจการมองเห็นที่
จ�ากัดประเภทต่างๆ และสามารถปรับระยะ
การใช้พื้นที่และวงแขนในการใช้ภาษามือให้
เหมาะสม รวมท้ังฝึกการใช้ภาษามือสัมผัส
ส�าหรับคนหูหนวกที่ตาบอดสนิทด้วย

การอบรมนี้เป็นการจัดข้ึนครั้งแรกใน
ประเทศไทย นับเป็นการเปิดประตูแห่ง
โอกาสของคนหหูนวกตาบอดโดยคาดหวงัผล
ในระยะยาวคอืเกดิพฒันาการของการบรกิาร
ล่ามภาษามือส�าหรับคนหูหนวกตาบอดใน
ประเทศไทย เพื่อเปิดโลกท่ี “เงียบและ
มืดมัว” ของคนหูหนวกตาบอดและน�าพวก
เขาก้าวออกบ้านมาสู่สังคมได้ในอนาคต MU

๑. กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒. Miner,I. and J. Cioffi. (no date). Usher Syndrome in the 
School Setting. Helen Keller National Center Technical Assis-
tance 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.

โครงการฝึกอบรมล่ามภาษามือส�าหรับคนหูหนวกตาบอด: 
การเปิดโลกที่เงียบและมืดมัว

Special Article
ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
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การพัฒนาประเทศ
ตามตัวแบบทฤษฎีความ
ทนัสมยั หรอืเสรนิียมแนว
ใหม่  ทีมุ่ง่เน้นในมติทิาง
เศรษฐกจิ ขาดการพัฒนา
มิติด้านจิตใจ ส่งผลต่อ

ความสมัพนัธ์ของสมาชกิครอบครวั โดยเฉพาะ
เรื่องความรัก ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ 
มติรภาพ การให้อภยั และการเชือ่ใจซึง่กนัและ
กัน ท่ีเปรียบเหมอืนหวัใจของครอบครวั ถกู
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้ามาครอบง�า จน
ท�าให้ครอบครัวไม่สามารถท�าหน้าที่เลี้ยงดู
สมาชกิได้อย่างเหมาะสมและทัว่ถงึ ก่อให้เกดิ
ปัญหาสงัคมรปูแบบต่างๆ เช่น เด็กเร่ร่อน เด็ก
ถกูทอดทิง้ เดก็ก�าพร้า เด็กติดยาเสพติด เด็ก
ที่ถูกกระท�าความรุนแรง เด็กที่ถูกแสวงหา
ประโยชน์ เดก็ตดิเชือ้เอชไอว ีเด็กทีถ่กูเลีย้งดู
โดยมชิอบ เดก็ทีต่ัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ และ
เด็กที่ถูกส่งตัวตามค�าสั่งศาลฯ (ดูแผนภาพ 
๑-๔) โดยมสีาเหตมุาจากครอบครวัแตกแยก 
ครอบครวัยากจน  ครอบครัวเลีย้งดูไม่เหมาะ
สม ซึง่กลุม่เดก็ดงักล่าวเป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัความ
ทกุข์ยากเชงิสงัคม (Social suffering) จาก
การกระจายสินค้าและบริการที่ปราศจาก
ความเท่าเทียม และเรื่องของประสบการณ์
ชวิีตทีถ่กูครอบง�าและกดทบั จนท�าให้พวกเขา
สิ้นหวัง ท้อแท้ และรู้สึกไร้พลัง ตลอดจนมี
ความเสีย่งสงูต่อการเกดิปัญหาสงัคม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุม่เด็กดังกล่าวมเีป็น
จ�านวนมากถึง ๖,๑๘๙ คน กระจายอยู่ใน
สถานรองรบัเดก็ทัว่ประเทศ (ดูแผนภาพ ๕) 
โดยเด็กแต่ละคนต้องประสบกบัความทกุข์ยาก
ทางสังคม จากการที่ต้องสัมผัสกับการขาด
โอกาสด้านการศกึษา โอกาสทีจ่ะได้อยูร่่วมกบั
ครอบครวั (ขาดความรกั ความอบอุน่)  โอกาส
ทีจ่ะมชีวีติทีส่ะดวกสบายและได้รบัการยกย่อง
นบัถือ และอกีหลายๆ โอกาสทีไ่ม่เท่าเทยีมกบั
เดก็คนอืน่ๆ ในสงัคม   

พีเ่ลีย้งในสถานรองรบัเด็ก จึงนับได้ว่าเป็น

Special Article
กมลชนก ข�าสุวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

พีเ่ลีย้งในสถานรองรบัเดก็...
          คณุค่าแห่งวชิาชพี และคณุค่าแห่งความเป็นแม่

บุคคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ ในการ
อบรมเลีย้งด ู ส่งเสรมิพฒันาการเดก็กลุม่นีใ้น
ทกุๆ ด้าน  ทัง้ทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา เนือ่งจากเป็นผูท้ีใ่กล้ชดิและใช้
เวลาอยูร่่วมกบัเดก็มากทีส่ดุ เปรยีบได้กบั “แม่
ทดแทน” ของเดก็กลุม่นี ้ท�าให้เป็นผูท่ี้มภีาระ
งานมาก ต้องใช้ความรบัผดิชอบสงูปฏบัิตงิาน
หลายหน้าท่ีในลกัษณะซ�า้ซากและจ�าเจ ท�าให้
มคีวามเครยีดสงูเช่นกนั

บทความนี้ต้องการน�าเสนอ ความหมาย
ของค�าว่า “แม่” จากมุมมองของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พี่เลี้ยงในสถานรองรับเด็กข้างต้น บน
พืน้ฐานของความเป็นวชิาชพีและความเป็นแม่ 
๕ แนวทาง ได้แก่ 

(๑) ความสงบ ช่วยท�าให้พีเ่ลีย้งได้ฝึกจติ 
และควบคุมตัวเองว่ามีระดับการจัดการกับ
ปัญหาที่แตกต่างกันตามช่วงวัยได้อย่างไร 
นอกจากนีย้งัท�าให้ได้ทบทวนตวัเองในงานทีท่�า 
เพ่ือน�ามาปรบัปรงุแก้ไข (๒) การคดิเชงิบวก 
การปฏิบัติหน้าที่นี้มีความเครียดสูง ท�าให้พี่
เลีย้งส่วนใหญ่คดิลบ แต่ในความเป็นจรงิการ
ปฏบิตัหิน้าทีน่ี ้ท�าให้พีเ่ลีย้งพบวธิเีปลีย่นแปลง
ตนเองในทางทีเ่ป็นบวก สะท้อนให้เหน็ได้จาก
ทุกงานที่ท�า ภาระงานท่ีทับถม อาจท�าให้
เหนือ่ยและหมดแรง  แต่การตัง้สตแิละกลบัมา
ค้นหาคุณค่าของตนเอง จะท�าให้ได้เป้าหมาย
ในชวีติกลบัคนืมา (๓) การรบัรูคุ้ณค่าตนเอง 
ทัง้จากประสบการณ์การท�างาน และจากการ
รับรู ้วิธีการแก ้ป ัญหาพฤติกรรมเด็กใน
สถานการณ์ต่างๆ ท�าให้เกดิความมัน่ใจในการ
ท�างาน จนสามารถพฒันาไปสูก่ารดแูลเดก็ได้

อย่างเป็นองค์รวม (๔) ความกรุณา ท่ีเป็นการ
แสดงถึงความอดทนต่อความโกรธ ความเครียด 
แต่จะแสดงออกซึง่ความเอือ้อาทรต่อเดก็ และ 
(๕) ความร่วมมือท่ีแสดงถงึการท�างานเป็นทมี
โดยไม่แข่งขนักนัเอง ท�าให้สามารถท�างานร่วม
กนัได้ด้วยความสขุและสร้างสรรค์

ผลลพัธ์ของการกระท�าดงักล่าว ส่งผลให้พี่
เลีย้งเกิดการพฒันาด้านจิตวญิญาณ ทีม่องเห็น
ความงดงามของทกุงานทีท่�า บนหลักการของ
วชิาชีพ ท่ีให้ความส�าคญักบัคณุค่าแห่งความ
เป็นมนุษย์ ศักยภาพและความสามารถของ
เดก็ทกุคน ส่วนคณุค่าของความเป็นแม่ มอง
เห็นได้จากการให้ชีวิตใหม่กับเด็ก จึงปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความสขุ

ผู ้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�าคญัของ “พีเ่ลีย้ง” ในสถานรองรบัเดก็ใน
ฐานะ“แม่ทดแทน” ภายใต้ความหมายทีแ่ตก
ต่างจาก“แม่” ท่ีหลายหน่วยงานน�าเสนอ เพือ่
ให้สงัคมได้รบัรู ้เนือ่งจากเป็นเรือ่งราวของการ
ท�าความด ี ท่ีก่อให้เกดิการพฒันาระดบัจติใจ 
อนัเป็นการพฒันามนษุย์ในความหมายทีท่วน
กระแส แต่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
คนอืน่ๆ น�าไปประยกุต์ใช้เพือ่น�าพาตนเองไป
สู ่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และเพื่อให้        
“พ่ีเลีย้ง” ได้รบัการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ ควร
ค่าแก่การได้รับการประกาศเกียรติคุณ ใน
ฐานะ “แม่” คนหนึง่ ตลอดจนเพือ่เป็นการ
เพิม่ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานให้กบัพี่
เลีย้งในสถานรองรบัเดก็ กรมกจิการเดก็และ
เยาวชน ท้ัง ๒๙ แห่งท่ัวประเทศ MU
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เมื่อนักศึกษากลุ่มเล็กๆ เพียง ๕ คน จาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการสือ่สารและการ
พัฒนา วิชาเอกภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหดิล เริม่มคีวามคดิทีอ่ยากจะ
รู ้จักและเข้าใจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของ
คนในประเทศอาเซียนมากกว่าที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียน จึงได้ศึกษาข้อมูลของประเทศที่
สนใจ พูดคุยปรึกษาหารือกับอาจารย์ จนใน
ที่สุดได้ตัดสินใจเลือกที่จะไปนครโฮจิมินห์
ประเทศเวยีดนาม ด้วยเหตผุลทีเ่วยีดนามเป็น
ประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิและการ
พฒันาทางด้านการศกึษาท่ีเด่นชดัในอาเซยีน 

ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ อาจารย์และนักศึกษารวม 
๘ ชี วิต ได ้ เดินทางไปศึกษาเก็บ เกี่ ยว
ประสบการณ์ เรียนรู้วิถีชีวิต บ้านเมือง และ
วฒันธรรม ของชาวเวียดนามในนครโฮจิมนิห์ 
โดยเริ่มต้นจากการได้รับโอกาสให้เข้าไป
ศึกษาดูงานที่บริษัท Vina Kraft Paper Co., 
Ltd ในจังหวัดบิ่นห์เยือง (Binh Duong) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ด�าเนินกิจการผลิตกระดาษใน
เครือเอสซีจี (SCG) โดยคุณแสงชัย วิริยะ

Special Article

 ประสบการณ์และการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน

อ�าไพวงศ์ ผูอ้�านวยการ ได้พดูคยุให้ความรูถึ้ง
วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารพนักงานท่ี
เป็นคนเวียดนามว่าไม่ต่างจากพนักงานของ
บริษัทที่เป็นคนไทย ส่วนข้อสังเกตท่ีน่าจะ
เป็นลกัษณะเด่นของคนเวยีดนาม คือ ความ
ขยัน อดทน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ดี โดยเฉพาะทักษะการเขียนภาษา
อังกฤษ

 อกีบรษัิทหนึง่ท่ีได้เข้าไปเรยีนรู ้คอื บรษิทั 
Media Ventures Vietnam ซึ่งเป็นกลุ่ม
บรษัิททีด่�าเนนิธรุกจิหลายด้าน อาท ิโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การศึกษา การผลิตสื่อ โดย 
Mr.Nguyễn Hữu Thanh Tùng, PR & 
Training Consultant ได้เล่าสนทนาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กับคณะฯ โดยประเด็น
ทีส่ะกดิใจมากทีส่ดุ คอื คนเวยีดนามรุน่ใหม่
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีดีจากการ
เรียนรู ้และฝึกฝนด้วยตนเองจากสื่อการ
สอนทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้ไปเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาแต่อย่างใด 

นอกเหนือไปจากการได้ศึกษาการดูงาน
จากบริษัททั้ง ๒ แห่งแล้ว ประสบการณ์จาก
การท่องเทีย่วตามสถานท่ีส�าคญัต่างๆ ในนคร
โฮจิมินห์ยังท�าให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิต ความ

เป็นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน 
โดยการเดินทางครั้งนี้ท�าให้เราเห็นว่า ทุกๆ 
ความยากล�าบากที่เกิดขึ้นเป็นแบบฝึก 
วิกฤตที่แต่ละชนชาติเผชิญนั้นมีมากน้อย
ต่างกันไป ความเจ็บปวดที่มีเหตุมาจาก
สงครามได้หล่อหลอมให้ชาวเวียดนามมี
ความรักชาติ ปลูกฝังในจิตส�านึกของ
ประชาชนให้มีความอดทน มุมานะ ซ่ึงได้
สะท้อนให้เห็นจากสถานท่ีท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม การแสดงหุ่น
กระบอกน�้า พิพิธภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงการ
สร้างอุโมงค์กูจี ประสบการณ์เหล่านี้ถูก
ถ่ายทอดไปยังผู้คนรุ่นหลังของเวียดนามที่
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของความขยัน 
ตัง้ใจ มคีวามพยายามในหน้าทีก่ารเรยีนและ
การงาน รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
อีกทั้งยังมีความพร้อมในการสื่อสารภาษา
อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ อีกด้วย
ซึ่งท�าให้เห็นถึงความได้เปรียบในประชาคม
อาเซียนเป็นอย่างมาก MU

.....ถ่ายทอดและร้อยเรียงประสบการณ์..... โดยคณาจารย์ ผศ.ดร.
นนัทยิา ดวงภุมเมศ/อ.ดร.สรินิทร พิบลูภานวัุธน์/อ.ดร.ธรีพงษ์ บญุรกัษา 
และนักศึกษาปริญญาโท รหัส ๕๘ นายจารุ นิลวิจิตร์/นางสาววันทน์ศิ
ดา ค�าฤทธิ์/นางสาวปณัฐกาญจน์ ทองหยวก/นางสาวปิยวรรณ จันทร์
เพ็ญ/นางสาวชนิสา แซ่อึ้ง

ครัง้หนึง่ในนครโฮจิมินห์...
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อบรม Mahidol Branding (๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๙) 

งานส่ือสารองค ์กร กองบริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัด
โครงการอบรม “Mahidol Branding” ณ ห้อง
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “ความรู้พื้น
ฐานด้านการสร้างแบรนด์ และการใช้ระบบ               
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยบริษัท        
เดนท์ส ุวนั (กรงุเทพฯ) ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย
เร่ือง “Planning for Powerful PR Campaign” 
โดย ดร.กันดาภา ตาณะสุต หัวหน้าหลักสูตรการ
ตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แนะน�าการจัดท�าแผน
และวิธีการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

BIG DAY เส้นทางสู่ประชามติ
(๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจาย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานนัท์ รอง
อธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและศษิย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายอังกูร สุ่นกุล 
นายอ�าเภอพทุธมณฑล น�าคณะนกัศกึษา บคุลากร
มหาวทิยาลยัมหดิลและแกนน�าชมุชน ป่ันจกัรยาน
รณรงค์โครงการ “BIG DAY เส้นทางสูป่ระชามต”ิ 
โดยมหาวทิยาลยัมหดิลร่วมกบั อ�าเภอพทุธมณฑล 
หน่วยงานราชการและเอกชน และผูน้�าชมุชน   

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�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐก ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

ต้อนรบั Institut Teknologi Bandung
(๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธาน
ธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr.Pepen 
Arifin หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ Institut 
Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ใน
โอกาสมาร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “Quality Assurance System Imple-
mented in Mahidol University” ณ ห้อง
ประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อัญเชิญพระบิดา (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรือง
ไกร ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ
พระรปูสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนก ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น
สักการะ ณ ลานพระราชบิดา ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Mahidol and Strathclyde Engineering 
Symposium 2016 (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

รองศาสตราจารย ์  นายแพทย ์ประ ดิษฐ ์ 
สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ
แผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานใน
พิธีเปิดงาน “Mahidol and Strathclyde 
Engineering Symposium 2016” จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of 
Strathclyde สหราชอาณาจักร ณ อาคารศูนย์
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คอนเสิร์ตวันเกิดป๋า (๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
คอนเสิร์ต “วันเกิดป๋า” ณ มหิดลสิทธาคาร 
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

มอบประกาศนียบัตรทันตแพทย์
ประจ�าบ้าน ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ศาสตราจารย ์คลินิก ทันตแพทย ์พาสน ์ ศิ ริ 
นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก ่ผู ้ ส� า เร็จการฝ ึกอบรม
ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน และหลักสูตร M. Sc. in 
Implantology and Dental Surgery (IMC, 
Munster Germany) ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ณ  อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๐ พรรษา (ส่วนหลงั) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เก็บข้อมูลวิจัยประชากร
(๓๑ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)

อาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขต
นครสวรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเก็บข้อมูลโครงการ
วิจัย “การเปล่ียนแปลงทางประชากรและความ
อยู ่ดีมีสุขในบริบทของสังคมสูงวัย” ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ตราด ปทุมธานี และนครศรีธรรมราช โดยมี 
อาจารย์ ดร. สุภาภรณ์  ค�าเรืองฤทธิ์ และอาจารย์ 
วรารัตน์ หนูวัฒนา เป็นผู ้รับผิดชอบโครงการ        
ดังกล่าว

ไหว้ครูวิจัยภาษา (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรจี�าปา ผูอ้�านวยการ
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยั
มหิดล เป็นประธานในพธิไีหว้คร ูประจ�าปีการศกึษา 
๒๕๕๙ โดยมนีายธชย ประทมุวนั หรอื “เก่ง – เดอะ
วอยซ์” นักศึกษาปริญญาโทช้ันปีที่ ๑ หลักสูตร
วัฒนธรรมศึกษา เป็นผู ้กล่าวน�าบทไหว้ครู ณ 
อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณเกษม) สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อน้อมแสดงความเคารพฝากตัวเป็นศิษย์และ
ร�าลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ
ความรู้ด้วยความกตัญญูกตเวที

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ถวายราชสกัการะ (๙ สงิหาคม ๒๕๕๙) 

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

Bogie99 MUPY (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
งานวิ่งเพื่อสุขภาพ “Bogie 99 by MUPY” 
ซึ่งเป็นการวิ่งแถวตอนเรียงหนึ่งกันไปคล้าย
ขบวนรถไฟ เปรียบเสมือนเป็นรถไฟสาย
สขุภาพทีเ่มือ่วิง่ผ่านไปทีใ่ด กจ็ะชกัชวนผูค้น
ให้หันมาออกก�าลังกายและใส่ใจสุขภาพกัน
มากยิ่งขึ้น โดยหลังจบกิจกรรมจะมีการนับ
จ�านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และส่งต่อค�า
ท้าทายไปยังหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงหลังจาก
ที่ได้รับค�าท้าจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และบุคคลทั่วไป ได้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมถึง ๑,๑๙๑ คน 

ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
(๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย ์  นายแพทย ์ปรีชา                    
สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
วิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง 
“พัฒนาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเครื่อง
มือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยศูนย์วิจัยและ
พฒันาอปุกรณ์ชวีการแพทย์ สถาบนัชีววทิยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
ประชุมกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพฯ ภายในงานมีการแสดงปาฐกถา
เกียรติคุณ นายแพทย์ชูศักดิ์ เวชแพศย์ เรื่อง 
“ผลกระทบต่อสุขภาพจากโทรศัพท์มือ
ถือมีจริงหรือไม่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญไชย ไทยเจยีม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 
๑๐๐ คน

สัมมนา IRSSM 7 (๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดวิีทยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลยัมหดิล 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                    
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17Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เ มื่ อ วั นที่  ๑๙  สิ ง ห าคม  ๒๕๕๙ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ร ่ ว ม กั บ ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล จัดงาน “๑๒๐ 
ปี ชาตกาล ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส” เพื่อ
ระลกึถงึคณุความดแีละผลงานอนัทรงคณุค่า
ในวงการแพทย์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม    
คชนิทร อธิการบด ีม.มหดิล เป็นประธานจัด
งาน ร่วมกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
โดยม ีน.ต.นพ.พรเพ่ิม พรมมาส (บตุรชาย) 
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแพทย์และ
สาธารณสุขร่วมงาน ณ ห้องประชุมราช
ปนัดดา สิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑  
รพ.ศิริราช  

ในวาระครบ ๑๐ รอบปีนักษัตร ศ.นพ.
เฉลมิ พรมมาส มหาวิทยาลยัมหดิลและคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ร่วมกัน
จัดงาน “๑๒๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์เฉลิม พรมมาส” เพื่อระลึกถึงผลงาน
และสดดีุเกยีรตคิณุของท่าน อ.หลวง ภายใน
งาน จัดให้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ ศ.นพ.
เฉลมิ พรมมาส เรือ่ง “การค้นคว้าวจัิยพยาธิ
ตัวจี๊ดส�าเร็จเป็นครั้งแรกของโลก” โดย
ท�างานร่วมกันกับ ศ.นพ.สวัสด์ิ แดงสว่าง 
ท�าให้รู้สาเหตุและวิธีการรักษาโรคพยาธิตัว
จี๊ด ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก และเป็น
ทีย่อมรบัของประเทศต่างๆ ทัว่โลก และเรือ่ง 

“ศ.นพ.เฉลมิ พรมมาส กบัการวางรากฐาน
การศกึษาและการสาธารณสขุ” ท่ีท่านรเิริม่
ต้ั ง คณะแพทยศาสตร ์  โร งพยาบาล
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 
วะส ี ศ.เกยีรตยิศ นพ.สงคราม ทรพัย์เจรญิ 
ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี ร่วมเสวนา
ประสาศิษย์ในเรื่องราวเกี่ยวกับ ศ.นพ.         
เฉลิมฯ ด�าเนินรายการโดย ศ.นพ.สัญญา    
สุขพาณิชนันท์ 

ศ.นพ.เฉลิม พรมมาสหรือหลวงเฉลิม
คัมภีรเวชช ์เกิดวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๓๙ จบช้ันมัธยม ๓ จากโรงเรียน
เทพศิรินทร ์และได้เข ้าเรียนแพทย์เป ็น
นกัเรยีนทนุหลวงของโรงเรยีนราชแพทยาลยั 
สอบไล่ได้เป็นท่ีหนึง่เสมอ ได้ประกาศนยีบัตร 
รุ่น ๒๓ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๔๖๐  หลงัจากนัน้ได้เข้ารบัราชการทีแ่ผนก
พยาธิวิทยาในห้องตรวจเชื้อ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ มเีหตกุารณ์หนึง่ทีท่�าให้

เปลี่ยนชีวิตของ อ.หลวงเฉลิมไปโดยส้ินเชิง 
คือ ได้รับทุนส่วนพระองค์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมขุนสงขลานครินทร์ ไปศึกษาต่อจนจบ
ปริญญาเอกด้านสาธารณสุข จาก Johns 
Hopkins University ซ่ึงถือเป็นคนไทยคน
แรกทีไ่ด้เข้าเรยีนและได้รบัปรญิญา อกีทัง้ยงั
ท�าให้แพทย์ท่านอืน่เข้าเรยีนได้ในเวลาต่อมา 
และการได้รบัการศกึษาอย่างดยีิง่ในตอนนัน้ 
ท�าให้ อ.หลวงเฉลิมทุ่มเทท�างานในวงการ
แพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

อ.หลวงเฉลิมมีความสามารถในงาน
บริหารท่ีโดดเด่น ท�าให้ท่านได้รับแต่งตั้งให้
รับต�าแหน่งส�าคัญ ตามล�าดับ ดังนี้  หัวหน้า
แผนกพยาธิวิทยา ต่อจาก ศ.นพ.เอลเลอร์ จี 
เอลลิส และการด�ารงต�าแหน่งทางด้าน
สาธารณสขุ เช่น อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์การ
แพทย์ อธบิดกีรมมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คณุลกัษณะทีท่กุคนกล่าวถงึท่าน คือ เป็น
ผู ้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ขยันหมั่นเพียร 
อดทน พูดน้อยท�ามาก มีความคิดสร้างสรรค์ 
รเิริม่งานส�าคญัหลายอย่างและด�าเนนิการจน
ส�าเร็จ เช่น ตั้งสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ซึง่ต่อมา คอื แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ตั้งสมาคมปราบวัณโรค และ
จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – 
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น MU

ม.มหดิล จดังาน ๑๒๐ ปี ชาตกาล ศ.นพ.เฉลมิ พรมมาส
ระลึกถึงคุณความดีและผลงานอันทรงคุณค่าในวงการแพทย์
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน”

Special Scoop

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุม
วิชาการอนามยัส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิครัง้ที ่๖ 
เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง
ยั่งยืน”และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระ 
เกยีรติ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
ว ลั ย ลั ก ษ ณ ์  อั ค ร ร า ช กุ ม า รี  เ พื่ อ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีเนือ่ง
ในวนัประสตู ิ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเนือ่ง
ในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้
บริหารจากสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรม
ควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วย
งานภาครฐัและเอกชน เฝ้าฯ รบัเสดจ็ ณ ห้อง
ประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 
วิภาวดี

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ ท้ังนีเ้พือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุวชิาการฯ 
ได้รับทราบถึงสถานการณ์ของขยะมูลฝอย
ชุมชน ปัญหาและผลกระทบทางด้านสขุภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทาง
การจดัการขยะมลูฝอยชุมชนอย่างยัง่ยนื โดย
การประชุมวิชาการฯครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ปาฐกถาพเิศษ การบรรยาย การอภปิรายทาง
วิชาการ การน�าเสนอผลงานวิจัย และ
นวัตกรรม การจัดนิทรรศการเฉลิมพระ      
เกียรติฯ และนิทรรศการทางวิชาการ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐๐ คน MU

งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อ�านวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลกัสตูรการใช้
และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วย
วิกฤติส�าหรับพยาบาล รุ่นที่ ๓๓ น�าโดย 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการ
แพทย์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลจาก
โรงพยาบาลมิตรภาพ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน ๒ คน 
โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
มหิดล เป ็นค ่าที่พักอาคารชุดพักอาศัย
มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๑๒ วัน และค่าเดิน
ทางไป-กลับโดยทางเครื่องบิน และเป็น
พยาบาลหอผู ้ป่วยวิกฤติจากโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน เข้ารับการอบรมจ�านวน ๑๗๐ คน 
รวมทัง้หมด ๑๗๒ คน โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่

ให้ความรูค้วามเข้าใจด้านหลกัการของเครือ่ง
มือแพทย ์  การใช ้งานที่ถูกวิธีและเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ ทั้งภายในหอผู้ป่วยวิกฤติ 
และภาพรวมของโรงพยาบาล โดยแบ่งออก
เป็นภาคทฤษฎ ีและการสอนแสดงด้วยเครือ่ง
มือแพทย์จริง MU

อบรมเครือ่งมอืแพทย์ รุน่ที ่๓๓
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
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งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมร�าลึกถึง 
ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ทนัตแพทย์ อศิระ ยกุตะนันทน์ ผูก่้อตัง้และ
อดีตคณบดท่ีานแรกของคณะฯ ปชูนยีอาจารย์แห่งวงการทนัตแพทย์
ไทย ณ ห้องประชมุเทพรตันทนัตกจิสโมสร ชัน้ ๔ อาคารเฉลมิพระ
เกยีรติฯ (ส่วนหลงั) และพธิวีางพวงมาลยั ณ บรเิวณโถง ชัน้ ๗ อาคาร
เฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยมผู้ีบรหิารคณะฯ ครอบครวัยกุตะนนัทน์  ศษิย์
เก่า ชาวทนัตแพทย์มหดิล และแขกผูม้เีกยีรติ ร่วมงานเป็นจ�านวน
มาก MU

ร�าลกึอดตีคณบดท่ีานแรก
และผูก่้อตัง้คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล

มหาวิทยาลยัมหดิล ได้รบัการจัดอนัดบั
เป็นที ่๑ ของประเทศไทย และอนัดบัที ่๓๑๐ 
ของโลกจากการประกาศผลการจดัอนัดบัของ 
Webometrics Ranking of World Univer-
sities ทีผ่่านมาทางเวบ็ไซต์ www.webomet-
rics.info/en/Asia/Thailand ทีป่ระกาศผล
เมือ่ต้นเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๙ การจดัอนัดับ 
“Webometrics Ranking of World Uni-
versities” จดัท�าโดย Cybermetrics Lab 
หรอื Internet Lab ซึง่เป็นกลุม่วจัิยของสภา
วิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มด�าเนินการ
ตัง้แต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ จะมกีารประกาศผลการ
จัดอนัดับเวบ็ไซต์ ๒ ครัง้ต่อปี คือ ช่วงเดือน
มกราคม และช่วงเดอืนกรกฎาคม ของทกุปี 
ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.webometrics.info 
ทัง้นี ้การจดัอนัดบัเวบ็ไซต์นัน้ เพือ่วดัผลงาน
ทางวิชาการทีม่กีารเผยแพร่ทางอนิเทอร์เนต็ 
นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงใน
วารสาร หรอื อืน่ๆ วดัความสามารถในการเป็น 
“มหาวทิยาลัยอเิลก็ทรอนิกส์ (E-university)” 
เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics 
ประกอบด้วย

๑. PRESENCE (20%) = จ�านวนหน้าเวบ็
ของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน (วัดด้วย 
Google)

๒. OPENNESS (15%) =จ�านวนไฟล์
เอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ท่ีน�าเสนอ
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Google 
Scholar)

๓. IMPACT (50%) = จ�านวนลิงค์
ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัด
ด้วย Majestic SEO and ahrefs)

๔. EXCELLENCE (15%) = จ�านวน
บทความวชิาการตพีมิพ์ในวารสารนานาชาติ

จากผลการจดัอนัดบัทีส่งูขึน้ แสดงถงึการ
พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัมหดิล ท่ีมรีปูแบบและเนือ้หาไป
ในทศิทางเดยีวกนัอย่างต่อเนือ่ง มหาวทิยาลยั
มหิดลยังคงมุ ่ งมั่นในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัเพราะ
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของมหาวทิยาลยัให้มคีวามยัง่ยนื
และมัน่คง MU

มหาวทิยาลยัมหดิล คว้าอนัดบั ๑ ของประเทศไทย
จากการจดัอนัดบัของ Webometrics Ranking of World Universities

Teaching & Learning Excellence งานสื่อสารองค์กร
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เ มื่ อ วั นที่  ๒๒  สิ ง ห าคม  ๒๕๕๙ 
ศาสตราจารย ์คลินิก นายแพทย์อุดม          
คชนิทร อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหดิล เป็น
ประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น ๑๗ 
อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลคัดเลือกผลงานของ
อาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการและประชาชนรับรางวัล
มหาวิทยาลยัมหดิล ซึง่ผูไ้ด้รับการคัดเลอืกจะ
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒ กันยายน 
๒๕๕๙  ณ  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเกยีรติ
และเป็นขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรที่มีความ
วิ ริ ยะอุตสาหะและปฏิบัติ งานอย ่ างมี
ประสทิธภิาพจนมผีลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ 
พร้อมเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัย ส�าหรับปี
การศึกษา ๒๕๕๘ นี้ มีผู้ได้รับรางวัล ๘ ราย 
จาก ๕ สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขา
การวิจัย สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม 
สาขาการแต่งต�ารา และ สาขาการบริการ 
ดังนี้

รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล
สาขาความเป็นครู

ศาสตราจารย ์  ดร .    
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 
ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได ้
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ผู้

เรียนมีความสุขกับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คดิ จากประสบการณ์ตรงน�าสูก่ารปฏบิติัเพือ่
การเปลี่ยนแปลงจากงานวิจัย มีผลงานวิจัย
ดีเด่น จากการส�ารวจการรับรู้ของประชาชน
เรื่องรูปแบบการตายของนักโทษประหาร
ชีวิต จากการตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิง
เป้า มาเป็นการใช้ยาฉีด จากประชากร เขต
กรุงเทพมหานครฯ (ทุนวิจัย CMB) แล้วเผย
แพร ่ผ ่านสื่อสารมวลชน ส ่งผลให ้กรม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือมา

ขอเครื่องมือและวิธีการส�ารวจ ขยายผลไป
ทัว่ประเทศและใช้เป็นข้อมลูส�าคญัทีม่ผีลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประหารชีวิต
ของนักโทษในประเทศไทย

ศาสตราจารย ์  ดร .       
ศรีสิน คูสมิทธิ์ ภาควิชาจุล
ชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวทิยาลยัมหดิล ได้อทิุศ
เวลาในการถ่ายทอดความรู้ 

อบรมสั่งสอนนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ
และความมีคุณธรรม โดยมีหลักในการสอน
อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของเหตุผล เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน�าไป
ประยกุต์ ใช้ได้ตลอดชวีติ กระตุน้ให้นกัศกึษา
เห็นความส�าคัญของการวิจัย และความมี
จริยธรรมในการท�าวิจัย เพื่อเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่า เป็นก�าลังส�าคัญของสังคม
และประเทศชาติต่อไป งานวิจัยที่สร้างชื่อ
เสียง คือ การวิวัฒน์การวิจัยวัคซีนมาลาเรีย
โดยพบระบบการปล่อยวคัซนีทีม่คีวามส�าคญั
ในการก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อการป้องกันโรค โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการจ�านวน ๘๐ เรื่อง ซึ่งเป็น
วารสารนานาชาติจ�านวน ๗๘ เรื่อง 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ด ร . แ พ ท ย ์ ห ญิ ง ม ยุ รี       
ห อ ม ส นิ ท  ภ า ค วิ ช า
เวชศาสตร ์ป ้องกันและ
สังคม คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 

มหาวทิยาลยัมหดิล ทุม่เทท�าหน้าทีค่รแูพทย์ 
สอนเนื้อหาความรู ้และฝึกประสบการณ์ 
อย่างเหมาะสม เพื่อศิษย์สามารถน�าความรู้

ไปใช้ในการดแูลสขุภาพของประชาชนได้จรงิ 
โดยเชื่อมโยงความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ อิงตาม
ทฤษฎีการศึกษา ไม่ปิดก้ันจินตนาการและ
ความใฝ่รู้ของศิษย์ สร้างคนท่ีมีทักษะทาง
ปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อเป็นแพทย์ที่
ดีของประชาชน เคยได้รับรางวัลอาจารย์ดี
เด่นระดับคลินิก ทุนรางวัลเจ้าพระยาพระ
เสดจ็สเุรนทราธบิด ีปีการศกึษา ๒๕๕๗ จาก
การปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคมมากว่า ๑๐ ปี 

รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล สาขาวจิยั
รอ งศาสตราจารย ์ 

ดร .อภิ นั นท ์  อุ ดมกิ จ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยชีววิทยา
โมเลกุลของกุ ้ง สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผล

งานการวิจัย เรื่อง “การทดแทนการตัด
ตากุ้งเพื่อกระตุ้นการวางไข่ โดยการใช้สาร
ชีวโมเลกุล” ผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีการกระตุ้น 
การวางไข่ของกุง้โดยไม่ต้องตดัตา โดยการฉีด
แม่พนัธุก์ุง้ด้วยสารอาร์เอน็เอสายคูเ่พือ่ไม่ให้
มีการสร้างฮอร์โมนท่ียับยั้งการพัฒนารังไข่ 
ท�าให้สามารถกระตุน้แม่พนัธุก์ุง้กลุาด�าทัง้แม่
พันธุ ์ ท่ี เลี้ยงในบ ่อดินและแม ่พันธุ ์จาก
ธรรมชาติ ให้มีการพัฒนารังไข่และสามารถ
วางไข่ได้ในอัตราที่ใกล้เคียงกับแม่กุ้งที่ถูก
กระตุ้นการวางไข่ด้วยวิธีตัดตา เป็นผลงาน
วิจัยที่ส�าคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย ท่ี
ส�าคัญคือ เป็นวิธีท่ีไม่ทารุณ และจะท�าให้ 
ไทยเป็นผู ้น�าการผลิตลูกกุ้งได้โดยไม่ต้อง     
ตัดตาซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎสากล             

เผยผลรางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๘

Teaching & Learning Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาท่ี
เกี่ยวกับกลิ่นโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร 
และ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ 
น�้าหอม ข้าว ผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพ
ทางด้านกลิ่นที่มีส่วนส�าคัญต่อรสชาติ อีกทั้ง
ยังน�าไปใช้เพื่อการตรวจหาโรค เช่น มะเร็ง
ตับ และ เบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถที่จะต่อยอดไปสู่อุปกรณ์ในรูปแบบ 
อื่นๆได้ เช่น ท�าเป็นเสื้อดมกลิ่นตัว เพื่อ
ติดตามโมเลกุลกลิ่นที่ปลดปล่อยออกจาก
ร่างกาย หรือ ติดตั้งบนโดรนเพื่อใช้บินตรวจ
วัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น 

รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล
สาขาการบรกิาร

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ ทันตแพทย์
เ กี ย รติ อนันต ์  บุญศิ ริ
เศรษฐ ภาควชิาศลัยศาสตร์

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เสีย
สละ ทุ่มเท เพื่อให้บริการผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้
ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้า ขากรรไกร 
ผู้ป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส ถึง ๒๗๐ ชั่วโมง
ท�าการต่อปี ซึ่งมีจ�านวนผู้ป่วยยากไร้ด้อย
โอกาส ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ได้
รับการผ่าตัด ๑๘๕ ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ ๑๑๑ ราย Hemifacial 
Microsomia ๔ ราย  มะเร็งช่องปาก ๙ ราย 
เนือ้งอกกระดกูขากรรไกร ๓๐ ราย และอืน่ๆ 
๓๑ ราย นอกจากนี้ ยังอุทิศตนเป็นวิทยากร

ให้ความรู้ ทั้งแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพ 
สาขาเฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล และสาขาอื่น รวมถึงแก่
ประชาชนทั่วไปตลอดมา

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
น า ย แ พ ท ย ์ วิ ศิ ษ ฎ ์              
วามวาณิชย ์  ภาควิชา     
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
และกายภาพบ�าบัด คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ศิ ริ ร า ช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแพทย์ผู้
เชีย่วชาญการตรวจรกัษาทางด้านโรคกระดกู
และข้อ ส�าเรจ็การศกึษาแพทยศาสตร์บณัฑติ 
(เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรง
พยาบาลศิริราช เป็นผู้วางแผนและบริหาร
กระบวนการด�าเนินงานภายในโรงพยาบาล 
โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาและการให้
บริการท่ีดี  ค�านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของการให้บรกิาร สามารถเข้าถงึ
ผู้รับบริการในทุกระดับชั้น ท�าให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการน�า
นวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการมา
ประยุกต์ใช้ สามารถน�าโรงพยาบาลศิริราช
ผ ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพขั้น
ก้าวหน้า (Advanced HA) โดยสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็น
โรงพยาบาลแรกของประเทศ MU

รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล 
สาขาการแต่งต�ารา

รอ งศาสตราจา รย ์ 
แพทย ์หญิ งป ิ ยาภรณ ์      
อภิ ส า รธนรั กษ ์  ภาค          
วิ ช า รั ง สี วิ ท ย า  ค ณ ะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหดิล ผลงานการแต่งต�ารา เรือ่ง “การแปล
ผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตบั” เป็น
หนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่มีเนื้อหาที่เกี่ยว
กับการแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ของตับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
พื้นฐาน ทั้ งที่ เกี่ยวกับเค ร่ืองเอกซเรย ์
คอมพิวเตอร์ ลักษณะทางกายวิภาคของตับ 
และเทคนิคที่ ใช ้ ในการตรวจเอกซเรย ์
คอมพวิเตอร์ของตบั ไปจนถงึระดับทีส่ามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้ในการวนิิจฉยัความผดิปกติ
ต่างๆ ของตับได้จริง เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อรงัสแีพทย์ อายรุแพทย์ ศลัยแพทย์ แพทย์
ทั่วไป ตลอดจนแพทย์ประจ�าบ้านที่ท�างาน
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคตับ

รางวลัมหาวทิยาลยัมหดิล 
สาขาการประดษิฐ์และ
นวตักรรม

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 
ภาควิ ช าฟ ิ สิ กส ์  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการ
ประดิษฐ ์และนวัตกรรม เรื่อง “จมูก
อิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว” เป็นเครื่อง
มือท่ีช่วยให้เรา “มองเห็น” กลิ่นได้ โดย
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รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี 

น.ส.พิชญาภัค วินทะชัย 
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และ

พันธุวิศวกรรมศาสตร์(นานาชาติ) 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 
Prof.Dr.Duncan R.Smith

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ    
และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาเอก 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

นายพูนทวี แซ่เตีย
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (นานาชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 

ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา 

รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี 

น.ส.ศวิตา จิวจินดา 
สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ 

(นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 

รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ์ 

บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัมหดิล ได้จดั
ท�าโครงการรางวลัวทิยานพินธ์ดเีด่น ประจ�า
ปี ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท�า
วทิยานพินธ์ทีม่คีณุภาพ เป็นเกยีรติประวติัแก่
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตร
และมหาวทิยาลยัมหดิล   และการเสนอขอรบั
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘ นี้ 
บัณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย ไ ด ้ ก� า หนดพิ จ า รณา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งระดับปริญญา
เอก และปริญญาโท ทีส่�าเรจ็การศกึษาประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีวิทยานิพนธ์เพื่อ
ขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ�าปี 
๒๕๕๘  จ�านวนทั้งสิ้น ๖๖ เรื่อง โดยแบ่งเป็น 
๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๒)
กลุม่วิทยาศาสตร์ กายภาพและเทคโนโลย ี ๓) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์
สุขภาพประยุกต์ และ ๔) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด�าเนินการ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผลการตัดสินรางวัล
วิทยานิพนธ์ดี เด ่น ประจ�าป ี ๒๕๕๘ มี
วิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับปริญญาเอก ๓  เรื่อง ระดับปริญญาโท 
๑ เรื่อง และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีในระดับ
ปริญญาเอก ๔ เรื่อง ระดับปริญญาโท ๔  
เรือ่ง โดยมรีายชือ่ผูไ้ด้รบัรางวลัวทิยานพินธ์
ดีเด่น ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ระดับปริญญาเอก 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

น.ส.กันตรัตน์  อรุณรุ่งวิเชียร 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี 

คณะเภสัชศาสตร์ 
อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั:  ศ.ดร.โอภา วชัระคปุต์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

น.ส.วัชราภรณ์  ทาหาร
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (นานาชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 
ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร 

ระดับปริญญาโท
รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี 

นายวรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรน�้า (นานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 

ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์ 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

ระดับปริญญาเอก
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

น.ส.ปาหนัน สุนทรศารทูล 
สาขาวิชาสรีรวิทยา (นานาชาติ) 

คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ผลการตดัสนิรางวลัวทิยานพินธ์ดเีด่น ประจ�าปี ๒๕๕๘
บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล

Teaching & Learning Excellence
งานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.กันตรัตน์ ศ.ดร.โอภา

น.ส.พิชญาภัค Prof.Dr.Duncan

นายพูนทวี ผศ.ดร.ดวงใจ 

น.ส.ศวิตา รศ.ดร.วันดี 

น.ส.วัชราภรณ์ ศ.ดร.มนัส

นายวรวัฒน์ ผศ.ดร.สุวรรณา

น.ส.ปาหนัน ศ.ดร.นพ.นรัตถพล



ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

23

กลุม่ที ่๔ กลุม่มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์  
ศกึษาศาสตร์ และศลิปศาสตร์

ระดับปริญญาเอก
รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี  

น.ส.ณัฏฐนิช นักปี่ 
สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก:  
ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล 

ระดับปริญญาโท 
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น   

น.ส.ฐิติรัตน์ รักเหล่า
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาฯ

อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั: รศ.ดร.สจุรติลกัษณ์ ดผีดงุ

หากใครไม่รู้จักโรคนี้ฟังอาการดูแล้ว อาจรู้สึกแปลกๆ แต่
ส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคนี ้กถ็อืว่ามคีวามน่ากลวัไม่ใช่น้อยเลย อาการ
ที่ว่าคือ อยู่ดีๆ ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยก็เกิดอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว 
เหงื่อออก ตัวสั่น รู้สึกหายใจไม่อิ่ม หายใจขัดข้อง ไม่สบายท้อง 
ปั่นป่วนในท้อง วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม เมื่อมีอาการเหล่านี้ก็
จะเกิดความรู้สึกว่า เราก�าลังจะเป็นอะไรไปหรือไม่

บางคนรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถควบคุม
ตวัเองได้ บางคนคดิว่าก�าลงัมอีาการของโรค
หวัใจและก�าลงัจะตายแล้ว อาการอาจเกดิขึน้
ประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที แล้วค่อยๆ หายไป
เอง ผูป่้วยหลายคนพยายามโทรหาคนใกล้ชดิ
เพือ่ให้พาไปโรงพยาบาล แต่เมือ่ไปถงึ แพทย์
ตรวจแล้วกลบัไม่พบความผดิปกตใิดๆ หวัใจ
กเ็ต้นปกตดิ ียิง่ท�าให้งงกนัไปใหญ่ว่าเกดิอะไร
ขึ้น พอกลับบ้านมาไม่ก่ีวันก็เกิดอาการเช่น
เดิมอีก จนบางคนไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะ
กลัวว่าจะมีอาการขึ้นมาอกี แลว้ถ้าเป็นอะไร
ไปจะไม่มีใครช่วยได้

อาการแบบนี้จริงๆ แล้วสามารถพบได้ใน
หลายโรค เช่น โรคลิน้หวัใจเต้นผดิจังหวะ โรค
ต่อมไทรอยด์ท�างานผิดปกต ิโรคไมเกรน โรค
ลมชักบางประเภท และสามารถเกิดขึ้นได้ 
เมื่อมีการใช้สารบางอย่างกระตุ ้นให้เกิด

อาการเช่นนี้ ที่พบบ่อยคือ สารคาเฟอีน แต่
หากตรวจไม่พบอาการผิดปกติจากโรคเหล่า
นี้ อาจเป็นโรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนก 
(Panic Disorder) ได้

โรคนี้มักเกิดในวัยผู ้ใหญ่ตอนต้นและ
สามารถเกิดร่วมกับโรคอื่นได้ เช่น โรคซึม
เศร้า สาเหตุของโรคนีเ้กดิจากระบบประสาท
อัตโนมัติ (Automatic Nervous System) 
ท�างานผดิปกต ิหากจะเปรยีบเหมอืนรถยนต์
ก็เรียกได้ว่า เครื่องยนต์ก�าลังรวน เนื่องจาก
ระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการท�างาน
ของร่างกายในหลายๆ ส่วน อาการจงึเกดิขึน้
หลายอย่างพร้อมกัน ท้ังการเต้นของหัวใจ 
การหายใจ เหงือ่ออก เป็นต้น การท�างานของ
ระบบดังกล่าวต้องอาศยัสารเคมใีนสมองเป็น
ส่วนส�าคัญในการควบคุมการท�างาน

ดังนั้น การรักษาที่ได้ผลดีและตรงกับ

“แพนคิ” โรคต่ืนตระหนก 
เพื่อสุขภาพ

ผศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท
รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี 

นายอนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย
สาขาวิชากายภาพบ�าบดั คณะกายภาพบ�าบดั

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 
ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย

น.ส.อินทิรา พุกภูษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อมและทรพัยากรน�า้ 

(นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: 

Asst.Prof.Dr.Ranjna Jindal

รางวัลวิทยานิพนธ์ด ี 

น.ส.พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน ์
สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา  

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
อาจารย์ท่ีปรกึษาหลกั: ผศ.ดร.ศิรจิติ สนุนัต๊ะ

ในการนี ้บณัฑติวทิยาลยั โดยศาสตราจารย์ 
ดร.แพทย์หญงิพชัรย์ี เลศิฤทธิ ์คณบดบีณัฑติ
วิทยาลัย ได้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์และใบ
ประกาศนยีบตัรเกยีรตคิณุให้แก่ผูไ้ด้รับรางวัล
วิทยานิพนธ ์และมอบประกาศนียบัตร
เกียรติคุณแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และ
ประธานหลักสูตร ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา MU

สาเหตุก็คือ การรับประทานยาเพื่อช่วยปรับ
สมดลุการท�างานของสารเคมใีนสมอง อาการ
เหล่านี้ก็จะหายไปได้ นอกจากนี้ การดูแล
จัดการกับตัวเองเมื่อมีอาการก็ส�าคัญเช่น
เดียวกัน สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือการบอกกับตัว
เองว่า “เราไม่ได้เป็นอะไรมากนะ ไม่ได้เป็น
โรคหัวใจ ไม่ได้ก�าลังจะตาย เราแค่มีอาการ
แพนคิก�าเรบิ สกัพกัอาการเหล่านีก้จ็ะหายไป
เอง” หายใจเข้าลึกๆ สักพัก หรือใช้เทคนิค
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรคแพนิคเป็นโรคที่น่ากลัวส�าหรับผู้ป่วย
โรคนี ้บางคนบอกว่าเป็นโรคทีน่่าร�าคาญมาก
เลยทีเดียว แต่หากดูแลรักษาถูกต้องแล้ว ผู้
ป ่วยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่น
เดียวกันกับผู้อื่นในสังคมได้ MU

นายอนุชัย ผศ.ดร.สุนีย์

น.ส.อินทิรา Asst.Prof.Dr.Ranjna

น.ส.ณัฏฐนิช ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ

น.ส.ฐิติรัตน์ รศ.ดร.สุจริตลักษณ์

น.ส.พรพรรณ ผศ.ดร.ศิริจิต
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ราชินีแห่งผลไม้
เมอืงไทยเป็นเมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยพชื

พรรณและผลไม้นานาชนิด มทีเุรยีนเป็นราชา
แห่งผลไม้ ซึง่มรีสชาตหิวานมนั ให้พลงังานสงู
ท�าให้ร่างกายรูสึ้กร้อน และได้มกีารขนานนาม
ให้มงัคดุ ซึง่มรีสชาตหิวานเยน็ รบัประทาน
แล้วรูส้กึชืน่ใจ เป็นราชนีิแห่งผลไม้มาคู่กนั ได้
รบัความนิยมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มี
การส่งออกทัง้ในเอเชยี จีน ญีปุ่น่ ยโุรปและ
ตะวนัออกกลาง 

มงัคดุ (Mangosteen) มชีือ่วทิยาศาสตร์
ว่า Garcinia mangostana Linn. มถีิน่ก�าเนดิ
บริเวณคาบสมทุรมลาย ูส�าหรบัประเทศไทยมี
การเพาะปลกูกนัมากในภาคใต้และภาคตะวนั
ออก ในกรงุเทพมหานครมวีงัสวนมงัคุด ซึง่ต้ัง
อยู ่บริ เวณวังหลัง โรงพยาบาลศิริราช 
สนันษิฐานว่าเป็นพ้ืนทีส่�าหรบัปลกูมงัคดุเพือ่
รับรองคณะทูตที่เดินทางมาจากเมืองอื่น 
ปัจจบัุนถ้าใครเดนิทางไปวงัหลงั บรเิวณทาง
เดินไปวดัระฆงั ยงัพบเหน็ก�าแพงของวงัสวน
มังคุดปรากฏอยู่ (๑) สรรพคุณตามต�ารายา
ไทยของมงัคดุระบไุว้ว่า 

ราก ท�าให้ประจ�าเดอืนมาตามปกติ รักษา
โรคบดิมกูเลอืด 

ต้น ใบ และดอก รกัษาโรคบดิมกูเลอืด 
เปลอืกต้น ชะล้างบาดแผล รกัษาแผล 
ผลดบิ สมานแผล แก้บาดแผล แก้ท้องร่วง 

แก้บดิ 
เปลอืกผล แก้ท้องร่วง สมานแผล แก้ท้อง

เสยี 
เนือ้ในผล บ�ารงุก�าลงั บ�ารงุร่างกาย (๒) 

ส�าหรบังานวจิยัทางวทิยาศาสตร์พบว่าเนือ้
มงัคุดมสีารกลุม่แคททีชินและฟลาวานอยด์ มี
ฤทธิต้์านอนมุลูอสิระ แต่ฤทธิน้์อยกว่าเปลอืก
มงัคดุ ซึง่จะพบสารกลุม่แซนโทน ปัจจบุนัมี
การพฒันาน�า้คัน้เนือ้มงัคดุผสมเปลอืกมงัคดุ 
โดยเน้นประโยชน์เรือ่งการต้านอนมุลูอสิระ มี
การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาน�้า
มงัคุดเข้มข้นให้เป็นเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ รวม
ไปถงึการศกึษาเรือ่งความเป็นพษิของการน�า
เปลอืกมงัคดุมาใช้ส�าหรบับรโิภค ท่ีจ�าเป็นต้อง
ค�านงึถงึขนาดทีใ่ช้ เนือ่งจากมรีายงานความ
เป็นพิษต่อตับของสารกลุ่มแซนโทนท่ีพบใน
เปลอืกมงัคดุ (๓ – ๔) ส�าหรบัการรบัประทาน
เน้ือมงัคุดสด ถึงแม้ได้รบัสารต้านอนมุลูอสิระ
เพยีงเลก็น้อย แต่รสชาตกิห็วานอร่อยถูกใจผู้
บริโภค อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในผู้ที่
ต้องควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด นอกจากนี้ 
มังคุดยังมีการน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอาง เปลอืกมงัคดุซึง่มฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระ
ต้านการอกัเสบและต้านเชือ้แบคทเีรยี Propi-
onibacterium acnes และ Staphylococ-
cus epidermidis ซ่ึงเป็นสาเหตขุองการเกดิ
สิว (๕) น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว
และผลติภณัฑ์รกัษาสวิ (๖ – ๗) นอกจากนี้ 
ยงัมกีารศกึษาน�าเปลอืกมงัคดุมาเป็นส่วนผสม
ในผลติภณัฑ์ลดกลิน่ปาก (๘) เจลและเพสต์
ส�าหรับป้ายปาก เพือ่ใช้รกัษาโรคปรทัินต์และ
แผลในปาก เนือ่งจากมฤีทธิย์บัยัง้แบคทีเรยีท่ี
เป็นสาเหตขุองโรคในช่องปาก (๙) และมกีาร
ทดลองน�าครีมผสมสารสกัดเปลือกมังคุดไป

รกัษาแผลทีเ่ท้าของผูป่้วยเบาหวาน พบว่าได้
ผลด ี (๑๐) อย่างไรกต็ามการน�าเปลอืกมงัคดุ
มาใช้ประโยชน์ภายนอกก็ยังต้องศึกษาเพ่ิม
เตมิเกีย่วกบัการเกดิการแพ้ อาการข้างเคียง 
และขนาดที่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่ามังคุด
นอกจากจะเป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดีแล้วยังมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้าน สมกับเป็น
ราชินแีห่งผลไม้ของไทยจรงิๆ  MU
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ขอแสดงความยนิดีกบั อาจารย์ ดร.สธุา 
เหลือลมัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหดิล ในโอกาสได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวด
นวตักรรมลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม ผลงาน
สือ่ทีส่่งประกวด: นวตักรรมการสอนบวก - ลบ 
- คูณ - หาร ส�าหรับผู้เรียนที่พิการทางการ
ได้ยนิ ในงานสมัมนาวิชาการระดบัชาตด้ิานคน
พกิาร ครัง้ที ่๘ ซึง่ได้เข้ารบัพระราชทานรางวัล
จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเมือ่เรว็ๆ นี ้ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สริกิติิ ์กรงุเทพฯ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล
เกยีรตคิณุคนของแผ่นดนิ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูน
เกียรติ แม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในรางวลัแม่พมิพ์
ต้นแบบ สาขาผูท้�าคณุประโยชน์ต่อ
สงัคมดเีด่น ณ ศูนย์ประชมุสถาบนั
วิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ

กองพัฒนาคุณภาพ ส�านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ก�าหนดจัดงานมหกรรม
คุณภาพมหาวิทยาลัยมหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ในวนัองัคารที ่ ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหิดลสิทธาคาร 
มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา ลงทะเบยีนร่วม
มหกรรม และส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ที่ 
www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016 สอบถาม
เพิม่เตมิได้ทีโ่ทร. ๐-๒๘๔๙-๖๐๖๒-๕

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหดิล ขอเชญิพยาบาลวชิาชพีทัว่ประเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชงิปฏบิติัการการช่วยชีวติข้ันสูง Provider course of Advanced Cardiovascular 
Life Support รุน่ที ่๔: วนัที ่๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน  ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบยีนคนละ 
๕,๐๐๐ บาท สามารถลงทะเบยีนพร้อมช�าระเงนิค่าลงทะเบยีนได้ตัง้แต่บดันีท้าง 
www.sirirajconference.com รุน่ที ่๔ ช�าระได้ถงึวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน  ๒๕๕๙ 
สอบถามรายละเอียดได้ที ่หน่วยพฒันาบคุลากรและฝึกอบรม งานทรพัยากรบคุคล 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรริาช โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘

ง า น แพท ย ศ า ส ต ร ศึ ก ษ า  คณ ะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั
มหิดล ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรผู้
สนใจ ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เพือ่เพิม่พนู
ความรู้และทักษะด้านแพทยศาสตรศึกษา 
ในโครงการ Pearls in Medical Educa-
tion วนัที ่ ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายเรือ่ง “การ
ประเมนิและรบัรองความรูค้วามสามารถใน
การประกอบวชิาชพีเวชกรรมในประเทศไทย: 
ปัจจบุนั และอนาคต” โดย ศ.พญ.บญุมี                                              
สถาปัตยวงศ์ ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคาร
ศรสีวรนิทริา ชัน้ 3A คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง 
IPTV ผูส้นใจตดิต่อสอบถามได้ที ่ คณุทพิา
พร/คุณปิยะพร โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๕๔ 
www.facebook.com/siriraj.merd

ภาควชิาอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริาช ขอเชญิผูช้ายทีม่โีรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั
หรอืผู้ชายสูงอายทุัว่ไปและมอีาย ุ๔๐ ปีข้ึนไป เข้าร่วม “งานวจิยัเพือ่ประเมนิอาการ
ปัสสาวะเลด็ชนดิปัสสาวะเลด็และปัจจยัเสีย่ง โดยใช้แบบสอบถามปัสสาวะเลด็ใน
เพศชาย” สามารถสมคัรได้ตัง้แต่วนัน้ีเป็นต้นไป ณ ตกึอัษฎางค์ ชัน้ ๒ โรงพยาบาล
ศริริาช สนใจตดิต่อหรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่คลนิิกโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงั โรง
พยาบาลศิรริาช โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙

ภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดบ้าน
จติเวชศริริาช Open house: Psychiatry Siriraj 2016 ส�าหรบัแพทย์ทีส่นใจเรยีนต่อ
เฉพาะทางจติเวช ในวนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ภาควชิา
จติเวชศาสตร์ ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ ๘ โรงพยาบาลศริริาช สอบถามได้ที ่คณุนันทพร 
โทร. ๐๘-๖๗๑๑-๕๕๖๕, ๐-๒๔๑๙-๔๒๙๘

ภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ขอเชญิอบรมเชงิปฏบิตัิ
การเทคโนโลยกีารผลติกล้วยไม้ครัง้ที ่๒๗ วทิยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ครรชติ ธรรม
ศริ ิ ระหว่างวนัที ่ ๒๖-๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลยัมหดิล ศาลายา อ่านราย
ละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดรบับรจิาคหนงัสอืส�าหรบัเดก็ อาท ิสมดุภาพ นิทาน แบบเรยีน 
และการ์ตนู เพือ่มอบให้แก่โรงเรยีน หรอืหน่วยงานส�าหรบัเด็กทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ ท่าน
ทีส่นใจสามารถน�ามามอบให้ด้วยตนเองหรอืส่งทางไปรษณย์ีได้ที ่ศูนย์รบับรจิาคหนังสือฯ 
ห้องสมดุสตางค์ มงคลสขุ ชัน้หนึง่ ตกึฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ม.มหดิล โทร.
๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ (คณุเล็ก) http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation www.
facebook.com/StangDonation

มหาวทิยาลยัมหดิลขอเชญิร่วมพิธถีวาย
ผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ในวนัศุกร์ที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๓.๓๐ น. ณ วดัเสนหา พระอารามหลวง
ช้ันตรี จังหวัดนครปฐม บริจาคเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
บญัชกีระแสรายวนั “มหาวทิยาลยัมหดิล” 
เลขที ่ ๐๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒ (Fax สลปิ
ที่ ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙) หรือธนาณัติสั่ง
จ่าย ปณ.พทุธมณฑล ในนาม นางกานดา 
ทองกลัดหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่งานการเงิน กอง
คลัง ชั้น ๓ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๐-๓ 
สอบถามเพิม่เตมิทีง่านเลขานุการกจิฯ ชัน้ 
๔ ส�านักงานอธกิารบด ีม.มหดิล ศาลายา 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕ 
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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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๒๐ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙
การอบรมศิลปะการท�างานพิพิธภัณฑ์ 
“พิพิธภัณฑ์ในบริบทเอเชียและนานาชาติ”
ณ พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสถาน เมือง     
เกียวโต โกเบ โอซาก้า และนารา ประเทศ
ญีปุ่น่ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 
โทร. ๐๘-๐๖๘๘-๗๖๗๕

๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
การอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานประจ�า
สู่งานวิจัย Routine to Research: R2R”      
ณ สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑

๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การจัดท�าสื่อ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑”
ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชัน้ 3A และห้อง
คอมพวิเตอร์ ๖๒๐ ชัน้ ๖ อาคารศรสีวรนิทริา 
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โครงการ
พฒันาแพทยศาสตรศกึษาและงานวจิยัการ
ศกึษา โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘ 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมปั่นจักรยาน วันโรคหลอดเลือดสมอง
โลก ประจ�าปี ๒๕๕๙
จดุเริม่ต้นและเส้นชยั ณ มหดิลสทิธาคาร 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
มลูนธิศินูย์การแพทย์กาญจนาภเิษก 
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๑๐๑๗

๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
การประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care 
Day 2016 “Living and Dying in Pain: It 
Doesn’t Have to Happen”
ณ ห้องประชมุราชปนดัดาสรินิธร 
อาคารศรสีวรนิทริา ชัน้ ๑ 
โรงพยาบาลศริริาช 
สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
ศนูย์บรริกัษ์ศริริาช โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๖๗๙, 
๐-๒๔๑๙-๙๖๘๐ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ UX 
Design Quick Start  ณ ห้อง CC411 ชั้น 
๔ อาคารส�านักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พญาไท 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐ 

๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
การอบรมหลักสูตร “นพลักษณ์เพื่อการ
ท�างานและการด�าเนินชีวิต” รุ่นที่ ๓ 
ณ สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๘๗๑ 

๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
อบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้ง
ที่ ๑๓ “ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมตกแต่ง 
เสริมสร้างและเสริมสวย”ณ ห้องประชมุชัน้ ๙ 
อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์
และโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ 
งานบรกิารวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี 
โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถ่ายภาพสวยแบบ
มืออาชีพ” ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
โทร. ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๘๔ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” (อบรมเป็นภาษาอังกฤษ) 
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที ่คณะสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร์ โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-
๖๐ ต่อ ๑๐๐๘, ๑๐๑๐

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์” (อบรมเป็นภาษาไทย) 
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิที ่โทร. ๐-๒๘๐๐-
๒๘๔๐-๖๐ ต่อ ๑๐๐๘, ๑๐๑๐

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรม “มีความสุขได้กับโรคธาลัสซีเมีย”
ณ โถงเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ ๑ อาคารศนูย์
การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตัน์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่สาขา
วชิาโลหติวทิยาและมะเรง็วทิยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๗๔๘-๙ 

๑๒ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซี
เมีย” รุ่นที่ ๑๘  ณ ห้องสัมมนา ตึกอานันท
ราช โรงพยาบาลศิริราช สอบถาม โทร. 
๐-๒๔๑๙-๖๔๘๘, ๐-๒๔๑๙-๙๓๕๗

ปฏิทินข่าว..

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�าถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com  ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ 
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�านักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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