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คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สอดรับนโยบายรัฐส่งเสริมการเกษตร
แบบครบวงจรภายใต้
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๐๔ เรื่ องจากปก

• คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สอดรับนโยบายรัฐ
ส่งเสริ มการเกษตรแบบครบวงจร
ภายใต้ “โครงการ Green Army, Green Farmer
เพื่อประเทศชาติและประชาชน”

๐๘ ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยมหิดล อวยพรปี ใหม่ ๒๕๖๒
๑๐ Research Excellence
• การประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนวิจยั
และนวัตกรรมสู่ EECi
• ม.มหิดล ร่ วมประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๑
เรื่ อง “๒ ด้ านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)”
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์

๑๑ Information

• เพิ่มบริ การสายด่วนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช
๐-๒๔๑๙-๘๘๘๘ ทุกวันตลอด ๒๔ ชัว่ โมง

Internationalization

• คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้ าร่ วมการประชุมวิชาการ		
นานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and
Applied Studies of Plant Natural Products for
Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปนุ่

๑๐ Research Excellence

การประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ EECi

๑๒ Special Scoop

• ม.มหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ต้ อนรับคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการ		
พิจารณาให้ การรับรองสถาบันและให้ ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
• มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ ดิจิทลั เวนเจอร์ ส
น�ำร่ องใช้ งานแพลตฟอร์ มกลางให้ ทกุ องค์กร		
สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์

๑๓ ศิษย์ สัมพันธ์

• ๕๐ ความดี ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม
๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนที่ ๓ ผู้ให้ ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ

๑๔ MU Society
๑๖ Harmony in Diversity

• ศิริราชเปิ ดมหกรรมสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา		
เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์” ปี ๒๕๖๑
• ฝ่ ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลัง
ความรู้ ฯ จัดอบรมนักศึกษา MU Guide รุ่ นที่ ๘
พัฒนาจิตอาสามหิดล น�ำชม ม.มหิดล ศาลายา
• คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการ
แพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล
ร่ วมถวายผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๖๑
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มหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๑
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บก.แถลง

๑๑ Internationalization

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium
on Basic and Applied Studies of Plant
Natural Products for Agriculture and
Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

๑๒ Special Scoop

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส
น�ำร่องใช้งานแพลตฟอร์มกลางให้ทุกองค์กร
สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส.เนือ่ งในโอกาสขึ ้นปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
ภาพฝี พระหัตถ์พระราชทานในปี นี ้ คือภาพ ‘ปี กุนหมู
อยู่ย่ งั ยืน’ โดยมีพรปี ใหม่พระราชทานให้ แก่ปวงชนชาว
ไทยด้ วย ...มหิดลสารขอน้ อมอัญเชิญมาเผยแพร่ เพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลในฉบับนี ้
ร่ วมส่ งท้ ายปี ด้ วยค�ำอวยพรปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลชุดปัจจุบนั พบกับข่าว
เด่นประจ�ำฉบับ : โครงการ Green Army, Green
Farmer เพื่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน โดย คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล และจากมหิดลสารฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ที่ได้ มีการ
แถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชทานรางวัลฯ ในพิธี
พระราชทานปริ ญญาบัตร ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ไปเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๑ และฉบับที่ผา่ นมาได้ มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการบริ การ มาฉบับนี ้ มหิด ลสารขอน� ำเอาผลงานและค�ำกล่ าวของ              
ผู้ได้ รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาความเป็ นครู สาขาวิจยั และสาขา
การประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาเผยแพร่ เพื่อเป็ นเกียรติแก่ ผ้ ูได้ รับรางวัล และ
ให้ ผ้ ูอ่านได้ ร้ ู จกั ผลงานอันทรงคุณค่ าของผู้ได้ รับรางวัลจนครบทุกท่ าน
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อา่ น รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วยตอบ
ใน ๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณีย์ท:ี่ งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงาน
อธิการบดี ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่

๑๓ ศิษย์สัมพันธ์

๕๐ ความดี ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม
๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนที่ ๓ ผูใ้ ห้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ

๑๔ MU Society

ทีม STARTUP LEAGUE
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

(รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิ ต)ิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บรรณาธิการ มหิดลสาร

๑๖ Harmony in Diversity

ศิรริ าชเปิดมหกรรมสุขภาพ และการแข่งขัน
กีฬาเนือ่ งในวันกีฬาแห่งชาติ
“ศิรริ าชเกมส์” ปี ๒๕๖๑

๑๗ Harmony in Diversity

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๖๑
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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เรื่องจากปก
วรพงศ์ บุญอุ้ม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล สอดรับนโยบายรัฐ
ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร
ภายใต้ “โครงการ Green Army, Green Farmer

เพื่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชน”

4

เมื่ อวั น ที่ ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เดินทางมา ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗
ค่ า ยสุร สี ห์ ต� ำ บลลาดหญ้ า อ� ำ เภอเมื อ ง
จ.กาญจนบุรี เพื่อท�ำพิธีเปิ ดโครงการ Green
Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติ
และประชาชน ซึง่ เป็ นโครงการความร่วมมือ
ด้ านเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยใช้ พื ้นที่
ทหารเป็ น พื น้ ที่ ฐ านการผลิ ต เนื่ อ งจากมี
จุดเด่นหลายประการสามารถก�ำจัดขอบเขต
การดูแลได้ ง่าย และมีศกั ยภาพในการศึกษา
เรี ย นรู้ การเกษตรแบบครบวงจรภายใต้
ศาสตร์ พระราชา เพื่อให้ สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่รวม
ถึ ง เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรกรรมยั่ ง ยื น
เพื่ อ ยกระดับ สุข ภาพ คุณ ภาพชี วิ ต ให้ แก่
December 2018

ประชาชน โดยเหตุ ผ ลที่ ใ ช้ พื น้ ที่ ท หาร
เป็ นแปลงเกษตร เนือ่ งจากมีศกั ยภาพเชิงพื ้นที่
อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการ
พัฒนาพื ้นที่และแหล่งน�ำ้ ซึ่งเป็ นปั จจัยการ
ผลิตที่ส�ำคัญ เพื่อส่งเสริ มเกษตรปลอดภัย
หรื อเกษตรอินทรี ย์ให้ เกิดขึ ้นได้ โดยเร็ ว
ในการนี ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์
ลี ล ะวั ฒ น์ รั ก ษาการรองอธิ ก ารบดี ฝ่ าย
สารสนเทศและวิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย ศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ ร่วมให้ การต้ อนรับพร้ อมกับเกษตรกรและ
ประชาชนที่มาร่ วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ –
๒,๐๐๐ คน โดยครัง้ นี นายกรั
้
ฐมนตรี ได้ ปฏิบตั ิ
ภารกิจ อาทิ มอบเกียรติบตั รรับรองผลผลิต
เกษตรปลอดภั ย ที่ ผ่ า นการตรวจรั บ รอง

คุณภาพ จ�ำนวน ๘ จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง
และภาคตะวัน ตก ปลูก ต้ น รวงผึง้ (ต้ น ไม้
ทรงปลูก) จากนัน้ นายกรั ฐมนตรี เยี่ยมชม
ห้ องนิทรรศการศูนย์การเรี ยนรู้ มณฑลทหาร
บกที่ ๑๗ ก่อนนัง่ รถรางมาเยีย่ มชมนิทรรศการ
โครงการ Green Army, Green Farmer เยี่ยม
ชมแปลงผลิ ต น� ำ ร่ อ งบนฐานคิ ด การตลาด
น�ำการผลิต เกษตรปลอดภัยและได้ ชมการ
สาธิตระบบ Smart Farm และหว่านเมล็ดข้ าว
สายพันธุ์ กข.๔๓ (สายพันธุ์ทมี่ ดี ชั นีน� ้ำตาลต�ำ่
เหมาะส� ำ หรั บ ผู้ ป่ วยเบาหวาน เยี่ ย มชม
นิทรรศการการตรวจประเมินสถานะสุขภาพ
และการส่งเสริมสุขภาพทางกาย และใจ ชมบูธ
กิจกรรม Wellness เพือ่ การสร้ างเสริมสุขภาพ
ใจและการผ่ อ นคลาย โดยการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลผ่ า นการวิ เ คราะห์ สั ญ ญาณ
ไฟฟ้าสมองด้ วยเครื่ อง Electroencephalograph ด้ วย
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“โครงการ Green Army, Green Farmer
เพื่อประเทศชาติและประชาชน” เป็นโครงการ
ที่ริเริ่ มจากค�ำปรารภของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อคณบดีคณะ
เทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม    อิศรางกูร
ณ อยุ ธ ยา) โดยนายกรั ฐมนตรี ได้ ปรารภ
ถึ ง การขยายขอบเขตการด� ำ เนิ น งานด้ า น
เกษตรปลอดภัยเป็ นล้ านไร่ทวั่ ประเทศ เพือ่ ให้
สอดรั บ กับ นโยบายรั ฐ บาลในการส่ง เสริ ม
เกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรอินทรี ย์
และเกษตรกรรมยัง่ ยืน ๕ ล้ านไร่ การยกระดับ
สุข ภาพและคุณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ตลอดจนน� ำ ไปสู่ ก ารสร้ างความเข้ มแข็ ง

ชุมชน การกระจายรายได้ และการส่งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานราก
โดยฐานคิ ด ที่ ส� ำ คั ญ ของโครงการฯ
คือ การบูรณาการความร่ วมมือจากหน่ วย
งานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
และประชาชนในพืนที
้ ่ ในรูปแบบประชารัฐ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเกษตรอาหาร
ปลอดภั ย แบบครบห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ตั ง้ แต่
ต้ นทางจนถึ ง ปลายทาง บนฐานการ
น้ อมน� ำ พระราชปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ
เพียงของในหลวงรั ชกาลที่ ๙ มาปรั บใช้
ควบคู่ กั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการตรวจ

วิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ ารขัน้ สูงเข้ ามา
ช่ วยในการพั ฒ นามาตรฐานความ
ปลอดภัย ของผลผลิ ต ตั ง้ แต่ แ ปลงปลู ก
จนถึ ง มื อ ของผู้ บริ โ ภค โดยได้ รั บ ตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ รั บ รองภายใต้ ชื่ อ “MUMT   
recommended” นอกจากนัน้ ในโครงการนี ้
ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริ มการผลิต (Smart farm) และการ
ตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจแก่ผ้ บู ริ โภคตามทิศทางนโยบาย
THAILAND 4.0 มาด�ำเนิ นการบนพื น้ ที่ ที่
หน่ว ยทหารดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบ โดยทัง้ นี พ้ ื น้ ที่
มณฑลทหารบกที่ ๑๗ แห่งนี ้ ภายใต้ การน�ำ
ของผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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พล.ต.วสุ เจียมสุข จะถูกใช้ เป็ นพื ้นทีต่ ้ นแบบ
ในการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ การขยายผลไป
ยังหน่วยงานทหารในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต อันเป็ นผล
มาจากการที่พื ้นที่ทหารมีจุดเด่นและปั จจัย
แห่งความส�ำเร็ จในหลายประการ ได้ แก่
๑) พื ้นที่ทหารเป็ นพื ้นที่ที่สามารถจ�ำกัด
ขอบเขตการดูแลได้ งา่ ย ห่างไกลหรือ
ไม่ถกู ล้ อมรอบด้ วยแปลงเกษตรที่ใช้
สารเคมี อัน ตราย ซึ่ง จะท� ำ ให้ ก าร
ผลิ ต เกษตรปลอดภัย หรื อ เกษตร
อิ น ทรี ย์ ส ามารถบรรลุผ ลได้ อ ย่ า ง
เป็ นรู ปธรรมโดยง่าย

December 2018

๒) การเปิ ดพื น้ ที่ ทหารเพื่ อส่งเสริ มให้
เกษตรกรเข้ าร่วมพัฒนาพื ้นที่ในการ
ผลิ ต เกษตรปลอดภัย หรื อ เกษตร
อินทรี ย์ จะสนองตอบต่อนโยบาย
รัฐบาลในการสร้ างรายได้ และความ
เข้ มแข็ ง แก่ ชุ ม ชนและเศรษฐกิ จ
ฐานราก รวมถึงช่วยแก้ ปัญหาการ
ไม่มีสิทธิ ครอบครองและกรรมสิทธิ์
ในที่ดินท�ำกิน ซึ่งจะท�ำให้ นโยบาย
การส่งเสริ มเกษตรแปลงใหญ่ และ
เกษตรกรรมยั่ง ยื น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
๓) หน่วยงานทหารมีศกั ยภาพเชิงพื ้นที่
ทังเรื
้ ่องของความพร้ อมของก�ำลังพล

อุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ จ ะ
ช่วยในการพัฒนาพื ้นที่และแหล่งน� ้ำ
ซึง่ เป็ นปั จจัยการผลิตที่ส�ำคัญ เพื่อ
ส่งเสริ มเกษตรปลอดภัยหรื อเกษตร
อินทรี ย์ให้ เกิดขึ ้นได้ โดยเร็ ว
๔) มี ต้ น ทุน ความส� ำ เร็ จ เดิ ม ของศูน ย์
การเรี ย นรู้ ตามศาสตร์ พ ระราชาที่
สามารถส่งเสริมการผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภัยและการเป็ นศูนย์
การเรี ย นรู้ ครบวงจร ให้ แ ก่ ห น่ ว ย
ทหารในพื ้นทีต่ า่ งๆ รวมถึงประชาชน
และเกษตรกรผู้สนใจได้ นำ� ไปปรับใช้
เพื่อร่ วมกันขยายผลทัว่ ทังประเทศ
้
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ส�ำหรับรู ปแบบการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกัน ประกอบด้ วย ต้ นทาง คือ การพัฒนา
แปลงเกษตร วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
ทีเ่ หมาะสม โดยมีผ้ ใู ห้ การสนับสนุนหลัก ได้ แก่
ผู้ว่า ราชการจัง หวัด กาญจนบุรี ส� ำ นัก งาน
จัง หวัด กาญจนบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการ
เกษตร กรมส่งเสริ มการเกษตร ส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร บริ ษัท อีสท์ เวสท์ ซีด
จ� ำ กัด และบริ ษั ท กรี น อิ น โนเวที ฟ ไบโอ
เทคโนโลยี จ�ำกัด กลางทาง คือ การตรวจ
วิ เ คราะห์ รั บ รองผลผลิ ต ที่ มี คุณ ภาพตัง้ แต่
แ ป ล ง ป ลู ก จ น ถึ ง ผ ล ผ ลิ ต ที่ จ ะ เ ข้ า สู่
กระบวนการคัดแยกบรรจุ หรื อการแปรรู ป
โดยมีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามประมวลผล และเทคโนโลยีส่งเสริ ม
การผลิ ต ที่ เ หมาะสม ร่ ว มกับ การใช้ ข้ อ มูล
ทางสุขภาพในการปรั บเปลี่ยนทัศนคติและ
รู ปแบบการผลิตเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต
และผู้ บริ โ ภค อั น จะน� ำ ไปสู่ แ นวทางการ
ด�ำเนินการที่มีความยัง่ ยืนในระยะยาว โดยมี
ผู้ให้ การสนับสนุนหลัก ได้ แก่ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริ ษัท กสท.

โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทพีเค
ดับบลิว จ�ำกัด และปลายทาง คือ การส่งเสริม
การตลาด และการส่ง มอบผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยไปสูผ่ ้ บู ริโภคในกลุม่ ต่างๆ อาทิ ผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล นักเรี ยน ตลอดจนประชาชน
โดยทัว่ ไป ผ่านระบบโลจิสติกส์ไปสูโ่ รงพยาบาล
โรงเรี ยน ตลาดประชารัฐในรูปแบบต่างๆ และ
โมเดิร์นเทรด โดยมีผ้ ูให้ การสนับสนุนหลัก
ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ค่ายสุรสีห์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
บริ ษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จ�ำกัด
บริ ษัทประชารัฐรักสามัคคีวสิ าหกิจเพื่อสังคม
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี กรมการค้ าภายใน
กระทรวงพาณิ ช ย์ และบริ ษั ท เอ็ น อาร์
อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ำกัด
ผลลั พ ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การพัฒ นาแปลงสาธิ ต เพื่ อ การเรี ย นรู้ แก่
ประชาชนในพื ้นที่ประมาณ ๑.๕ ไร่ ซึง่ ต่อมา
ได้ มีการขยายผลไปสูก่ ารพัฒนาแปลงน�ำร่อง
เพื่อการผลิต บนฐานคิดการตลาดน�ำการ
ผลิต ในพื ้นที่ประมาณ ๙ ไร่เศษ โดยเป็ นการ
รับ Pre-order เพื่อน�ำมาวางแผนการปลูก
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ร่ วมกับกลุ่มเกษตรกร และเป็ นการก�ำหนด
ราคาการรับซื ้อล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ ซึง่ นับเป็ น
การประกันราคาและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เกษตรปลอดภัยได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้
ทางมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ร่ วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก� ำ ลัง อยู่ร ะหว่า งการวางแผน
การพัฒนาพื ้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ ๓๐ ไร่
เพื่อขยายก�ำลังการผลิตรองรับความต้ องการ
ผลผลิ ต เกษตรปลอดภั ย ที่ จ ะป้ อ นเข้ าสู่
โรงพยาบาล โรงเรี ยน และตลาดประชารัฐ
ในรู ป แบบต่ า งๆ ซึ่ ง รู ป ธรรมความส� ำ เร็ จ
ในเบื ้องต้ น ตลอดจนเทคโนโลยีและ Platform
การท� ำ งานเหล่า นี ้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด คุณูป การ
อย่างยิง่ หากสามารถน�ำไปใช้ เพือ่ การขยายผล
ไปยัง หน่ ว ยทหารและเครื อ ข่ า ยเกษตรกร
ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

อวยพรปี ใหม่ ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

8

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
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(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

(นายแพทย์สุรพร ลอยหา)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดลสาร ๒๕๖๑

Research
Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

การประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนวิจัย และนวัตกรรมสู่ EECi
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เมื่ อ วัน ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ
รักษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายวิจยั
และวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วม
ประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อนวิจยั และ
นวัตกรรมสู่ EECi ณ ห้ องประชุม K101
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) โดยใน
การประชุม ดร.เกือ้ กูล ปิ ยะจอมขวัญ
รองผู้อ�ำนวยการด้ านวิจัยและพัฒนา
ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ น�ำเสนอ เรื่อง “Industrial
Technology Roadmap” ของ          
กลุ่ ม Biorefinery ในช่วงเช้ าและ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
น� ำ เสนอเรื่ อ ง “Medical Device     
Roadmap” ในช่วงบ่าย นอกจากนัน้
เป็ นการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ระหว่างคณะท�ำงานฯ
EECi (Eastern Economic Corridor
of Innovation) เป็ น ความร่ วมมื อ   
การพั ฒ นาเขตนวั ต กรรมระเบี ย ง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เกิด
ขึน้ จากมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ ให้ พั ฒ นา                
๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้ แก่ ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิ ง เทรา เป็ นเขต
เศรษฐกิจชัน้ น�ำของอาเซียน ด�ำเนิน
โครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยมุ่ง พัฒ นาระบบนิ เ วศ
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem)   
ที่ ส มบูร ณ์ บ นพื น้ ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ มี
ความเข้ มข้ นของการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม ประกอบด้ วย ห้ องปฏิบตั กิ าร
วิจยั ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ห้ องทดลอง
ภาคสนาม ศูนย์วเิ คราะห์ทดสอบชันน�
้ ำ
โรงงานต้ น แบบที่ ส่ง เสริ ม และเอื อ้ ให้
เกิดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมในการ
ท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาคเอกชน
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั และภาครัฐ
ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต
และคุณภาพการศึกษาของประชาชน
ในพื ้นที่ เพื่อน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม

มาช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
เดิม เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้ นทุนการผลิต
น� ำ ไปสู่ ก ารสร้ างอุ ต สาหกรรมใหม่
เสริ มความแข็ ง แกร่ งให้ กั บ ระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศ เพิ่มขี ดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทยในตลาดโลก
ในส่ วนของมหาวิทยาลัยมหิดล  
มี ๓ ส่วนงานหลักทีร่ ่ วมเป็ นคณะท�ำงาน
EECi ได้ แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน
วงศ์ ส วั ส ดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็ นประธาน เนื่ อ งด้ ว ย ส� ำ นัก งาน
พัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ เข้ าร่ วมหารื อกับ
ทัง้ ๓ คณะ เมื่ อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๑ เรื่ อ งแนวทางความร่ ว มมื อ
ในการขับเคลื่อนด้ านการวิจยั และการ
สร้ างนวัตกรรมสู่ EECi และในการ
ประชุ ม ดั ง กล่ าวได้ แต่ งตั ้ง คณะ
ท� ำ ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมสู่ EECi เพื่อท�ำหน้ าที่ใน
การระดมสมองก�ำหนดโจทย์ วิจัย
และสร้ างโมเดลในการท�ำงานร่ วม
กั น ด� ำ เนิ น โครงการ Biomedical         
Research เพื่อให้ เกิด Biomedical
Industry ในอนาคต Mahidol

ม.มหิดล ร่วมประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๑
เรื่อง “๒ ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)”
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ
รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายสิ่ ง
แวดล้ อ มและการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมงานประชุม
วิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “๒ ด้ าน
ของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)”
จัดโดย ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านอนามัย
December 2018

สิ่ ง แวดล้ อ มและพิ ษ วิ ท ยา
(Center of Excellence
Environmental Health and
Toxicology) ณ ศูนย์ประชุม
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ หลักสี่
กรุ ง เทพฯ กล่า วเปิ ด การประชุม โดย
ดร.สุภทั ร จ�ำปาทอง เลขาธิการคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา รายงานการ
ประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร. คุณ
หญิงมธุ รส รุ จิรวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ านอนามั ย สิ่ ง
แวดล้ อ มและพิ ษ วิ ท ยา โดยในการ
ประชุม ครั ง้ นี ม้ ี วิ ท ยากรผู้ท รงคุณ วุฒิ
จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่ วมอภิปราย

จ�ำนวน ๒ ท่าน ได้ แก่ การอภิปราย เรื่อง
“สารก�ำจัดศัตรูพชื (pesticide) ที่มคี วาม
เสี่ยงสูง: ทางออกของประเทศไทยการได้ รับสารก�ำจัดศัตรูพชื ที่มคี วาม
เสี่ยงสูงในหญิงตัง้ ครรภ์และทารกใน
ชุมชนเกษตรกร” โดย ศาสตราจารย์
ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการ
อภิปราย เรื่อง “การติดตามสถานการณ์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ใน
ประเทศไทย” ร่ ว มอภิ ป ราย โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. ประหยั ด     
โภคฐิ ติ ยุ ก ต์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol
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Information

งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มบริการสายด่วนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช

๐-๒๔๑๙-๘๘๘๘ ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ถ้ ามี อ าการหน้ าเบี ย้ ว อ่ อ นแรง
ครึ่งซีก พูดไม่ชดั โทรสายด่วนรถรักษา
อัมพาตเคลื่อนที่ศริ ิ ราชโทร. ๐-๒๔๑๙๘๘๘๘ ทุ ก วั น ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง
เพิ่มเติมจากหมายเลขเดิมโทร. ๑๖๖๙
ขัน้ ตอนการรั บบริการ
๑. เมื่ อ รั บ แจ้ งทางศู น ย์ เ อราวัณ
จะคัดกรองแล้ วแจ้ งไปยังหน่วยบริ การ
การแพทย์ฉกุ เฉิน (EMS) ในเขตที่ดแู ล
เพื่อให้ เข้ าไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
เพื่อตรวจคัดกรองอาการและน�ำผู้ป่วย
มาที่สถานีบริ การน� ้ำมันปตท.
๒. ขณะเดียวกันทางศูนย์ฯ จะแจ้ ง
หน่วยรักษาอัมพาตเคลือ่ นที่รพ. ศิริราช
(Siriraj Mobile Stroke Unit) ซึ่งมี

ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเป็ น
ผู้รับสายและซักถามอาการและตาม
ที ม แพทย์ พ ยาบาลนัก รั ง สี ก ารแพทย์
และพนักงานขับรถให้ ออกปฏิบตั ิการ
รั บ ผู้ ป่ วยเพื่ อ การรั ก ษาในรถรั ก ษา
อัมพาตเคลื่อนที่ศริ ิ ราช
๓. ภายในรถพยาบาลฯ ผู้ ป่ วย
จะได้ รับการตรวจร่ างกายโดยแพทย์
ตรวจเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ สมอง
และตรวจเลือดที่จ�ำเป็ น เพื่อการรักษา
เบื ้องต้ น จากนันระบบจะส่
้
งต่อข้ อมูล
เ พื่ อ ป รึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล กั บ แ พ ท ย์
ผู้ เชี่ ย วชาญและเตรี ย มความพร้ อม
ของกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล
ต้ นทาง
๔. หากวิ นิ จ ฉั ย ได้ ว่ า ผู้ ป่ วยเป็ น

โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ เฉี ย บพลัน
จะให้ การรักษาด้ วยการฉีดยาสลายลิม่
เลื อ ด (rtPA) บนรถรั ก ษาอั ม พาต
เคลื่ อ นที่ ทัน ที แ ละส่ง ตัว ผู้ป่ วยเข้ า รั บ
การรักษาต่อในโรงพยาบาล
๕. หากวินิจฉัยได้ ว่าผู้ป่วยไม่เป็ น
โรคหลอดเลื อ ดสมองตัง้ แต่ ก่ อ นรั บ
ขึ ้นรถของหน่วยบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
(EMS) หรื อ รถรั ก ษาอัม พาตเคลื่ อ น
ที่ ศิ ริ ราชมู ล นิ ธิ ฯ จะน� ำ ตั ว ผู้ ป่ วย
ส่งโรงพยาบาลต้ นสังกัดต่อไป
อยากรู้ จั ก โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ดูร ายละเอี ย ดที่ www.sirirajstroke
center.org Mahidol

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural
Products for Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.มั ล ลิ ก า                 
ชมนาวั ง รองคณบดี ฝ่ ายวิ จั ย และ
วิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และ อาจารย์
ดร.สมนึก บุญสุภา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วม การประชุม
วิชาการนานาชาติ “The 4th Joint   
Symposium by Six Universities in Japan
and Thailand” ภายใต้ หวั ข้ อ ‘Basic and
Applied Studies of Plant Natural Products
for Agriculture and Human Health”
ซึ่ ง จั ด โดย Kagoshima University
ประเทศญี่ปนุ่ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา

ของประเทศไทย และประเทศญี่ ปุ่ น
อีก ๕ แห่ง
ทังนี
้ ้ การประชุมวิชาการดังกล่าว ได้จดั ขึ ้น
เป็ นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ครังแรกในปี
้
๒๕๕๘ จนกระทัง่
ปั จจุบนั โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในหัวข้ อ
“Immunomodulatory Effects of a Variety
of Mushroom Extracts” และ อาจารย์
ดร. สมนึก บุญสุภา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ร่วมบรรยายใน

Internationalization 11
๑๑
งานประชาสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้ อ “Phytochemical Profiling and
Cytotoxic Activity Screening of Annona
muricata L. Leaf and Callus Extracts”
ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปนุ่
Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑

Special
Scoop
งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ

ม.มหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การ
รับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)

เมื่ อ วั น ที่ ๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
นายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขต
อ� ำ นาจเจริ ญ พร้ อมด้ ว ยคณะผู้บ ริ ห าร
คณาจารย์ ส� ำ นัก วิ ช าพยาบาลศาสตร์
ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
สภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์
สุปาณี เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจเยีย่ ม พร้ อมด้ วย รองศาสตราจารย์
ดร.พรจั น ทร์ สายทองดี ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
และ นาวาเอกหญิง ดร.ธนพร แย้ มสุดา
คณะกรรมการฯ ให้ เกียรติมาตรวจเยี่ยม
ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการพยาบาล สถาน
พยาบาลทีร่ องรับเป็ นแหล่งฝึกงาน พร้ อมทัง้
สัมภาษณ์ อาจารย์ในส�ำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ
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ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการพิจารณาให้ การ
รั บ รองสถาบัน และให้ ค วามเห็ น ชอบหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ประจ�ำปี การ
ศึกษา ๒๕๖๒) ณ อาคารเรี ยนรวม มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ Mahidol

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดิจิทัล เวนเจอร์ส
น�ำร่องใช้งานแพลตฟอร์มกลางให้ทุกองค์กรสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์

เมื่ อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่ าสวัสดิ์ รักษาการ
แทนผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายการศึกษา เป็ นผู้แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมงานแถลง
ข่าวเปิ ดตัว “B.VER (Blockchain Solution for
Academic Document Verification)”
แพลตฟอร์มดิจทิ ลั ส�ำหรับการตรวจสอบเอกสาร
ทางการศึก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี Blockchain
โดยมี คุ ณ อั จ ฉริ นทร์ พั ฒ นพั น ธ์ ชั ย
ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็ นประธานแถลงข่าว ณ SCB Academy SCB
Park Plaza รัชโยธิน
B.VER ได้ พฒ
ั นาถูกขึน้ โดย บริษทั ดิจทิ ลั
เวนเจอร์ ส จ�ำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อให้สถาบันการศึกษา หรือ
องค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
หรือ Transcript ผ่ านแพลตฟอร์ มออนไลน์
ได้ แบบเรี ยลไทม์ ครั ง้ แรกของประเทศไทย
ช่ ว ยป้ อ งกั น ปั ญหาการปลอมแปลงวุ ฒ    ิ
December 2018

การศึกษาที่สร้ างความเสียหายต่ อรากฐาน
ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของไทยอย่ า ง                                          
เป็ นรูปธรรม พร้ อมผลักดันให้ B.VER เป็ น      
แพลตฟอร์ มกลางที่เปิ ดโอกาสให้ ทุกฝ่ าย       
ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
บุคคลทั่วไปให้ สามารถเข้ าถึง การใช้ งานได้
อย่ างสะดวกรวดเร็ว
การท�ำงานของ B.VER แบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ
การอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับขึ ้นสูแ่ พลตฟอร์ มโดย
มหาวิทยาลัย จากนันระบบจะด�
้
ำเนินการเข้ า
รหัสและเก็บเอกสารไว้ ใน Blockchain ในขณะ
เดียวกัน เมื่อองค์กรต่างๆ ต้ องการตรวจสอบ
สามารถท�ำได้ ทนั ทีด้วยการอัพโหลดเอกสารที่
ต้ องการตรวจสอบเข้ าสู่แพลตฟอร์ ม จากนัน้
ระบบจะเข้ ารหัสเอกสารนันในรู
้ ปแบบ Fingerprint เพื่อน�ำไปเปรี ยบเทียบกับ Fingerprint
ของเอกสารต้ นฉบับทีถ่ กู เก็บไว้ ใน Blockchain
ว่ า เหมื อ นกั น หรื อ ไม่ ซึ่ ง สามารถแสดงผล
การตรวจสอบได้ ทนั ที หาก Fingerprint ตรงกัน

สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

แสดงว่าเอกสารนันถู
้ กต้ อง แต่หากไม่ตรงกัน
แสดงว่ า เอกสารที่ น� ำ มาตรวจสอบนัน้ เป็ น
เอกสารปลอม ทังนี
้ ้ การเก็บและการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี Blockchain นี ้ ท�ำให้ ผ้ ใู ช้ งานมัน่ ใจได้ ในเรื่ องความ
ปลอดภัยของข้ อมูลและความถูกต้ องแม่นย�ำ
ในการตรวจสอบ นอกจากนี ในอนาคตนั
้
กศึกษา
และบุ คคลทั่วไป ยังสามารถขอเอกสาร
ทางการศึกษา จากสถาบันต้ นสังกัด หรื อ
ส่งต่อเอกสารให้กบั ผู้ว่าจ้างผ่านแพลตฟอร์ ม
นีไ้ ด้ โดยตรงอีกด้ วย
แพลตฟอร์ ม B.VER จะเปิ ดให้ บริ การ
ตรวจสอบเอกสารได้ ตัง้ แต่ เดือนมกราคม
๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป ซึ่ ง ในระหว่ า งนี ท้ าง
มหาวิทยาลัยต่างๆ จะทยอยอัพโหลด Transcript
ของปี การศึกษา ๒๕๖๐ ไว้ บนแพลตฟอร์ ม
เพือ่ เตรียมพร้ อมในการให้ บริการ Mahidol

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

ศิษย์สัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓ ผู้ ให้ความสุขจากการสัมผัสธรรมชาติ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองกิ จการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ
ชวนชาวมหิดลทุกท่านเข้ าร่วม “โครงการ
๕๐ ความดี ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม
๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยส่ง
ความดีที่ท่านท�ำมาที่ mahidol.ac.th/
dayofservice หรื อ alumni.mahidol.
ac.th จนถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
ในตอนที่ ๓ นี หน่
้ วยศิษย์สมั พันธ์ กองกิจการ
นักศึกษา ขอเสนอกิจกรรมที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยน�ำความรู้ไปสร้ างประโยชน์
ให้ แก่ผ้ อู นื่ จากโครงการ Mahidol Day of
Service เนื่ องในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๑ ที่ ผ่ า นมา เป็ นกิ จ กรรมจาก
นักศึกษาคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นกลุม่
นักศึกษาที่ได้ รับรางวัลผู้ให้ (The Giver
Award) สาขาผู้ให้ ความสุขจากการสัมผัส
ธรรมชาติ ดังนี ้
“เราได้ ก ระจายความรู้ ด้ า นการ
อนุรักษ์ ส่งิ แวดล้ อมและปลูกจิตส�ำนึก
ให้ ไปได้ ไกลขึน้ ”
“พวกเราได้ ท� ำ กิ จ กรรม Green
Challenge ส�ำหรับวันมหิดล
เพื่อร่ วมโครงการ Mahidol Day of
Service โดยมีแนวคิดเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าร่วม
กิจกรรมได้ แสดงไอเดียด้ านสิ่งแวดล้ อม
ลงไปในความดี ที่ ท� ำ โดยการสื่ อ
เอกลัก ษณ์ ข องคณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ของพวกเราลงไป พวกเรา
เลื อ กที่ จ ะท� ำ กิ จ กรรมนี ผ้ ่ า นเครื อ ข่ า ย
สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็ น Facebook
หรื อ Instragram เพราะเป็ นสื่อกลางที่

ไม่ได้ จำ� กัดพื ้นทีแ่ ค่
ในมหาวิ ท ยาลั ย
ผู้คนส่วนใหญ่เล่น
เครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ กั น หมด
พ อ พ ว ก เ ร า ท� ำ
กิ จ กรรมท้ าทาย
แบบนี ้มันก็จะแพร่
ไปได้ ไกล เหมื อน
พวกเราได้ กระจาย
ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
ปลูกจิตส�ำนึกให้ ไปได้ ไกลขึ ้นอีก อีกทังยั
้ ง
เป็ นช่ อ งทางที่ ง่ า ยที่ สุ ด ในการติ ด ต่ อ
สื่อสารกับคนอื่นเพราะเป็ นเทคโนโลยีที่
ทุกคนเข้ าถึงได้ ในปั จจุบนั ซึง่ กิจกรรมนี ้
พวกเราท� ำแบบส่งต่อค�ำท้ าทายต่อไป
เรื่อยๆ เช่น คนแรกเริ่มโพสต์ Facebook
ว่าเราชอบการปลูกต้ นไม้ เพื่อท�ำให้ โลก
ไม่ร้อน แล้ วจึงส่งค�ำท้ าทายต่อเพือ่ นอย่าง
น้ อยสองคน เพื่ อ ให้ คนที่ ถู ก ท้ าทาย
ได้รบั ค�ำท้าเพือ่ คิดไอเดียรักษ์โลก และโพสต์
ลงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองแล้ ว
จึง ส่ง ต่อ ค� ำ ท้ า ทาย เกิ ด เป็ น เครื อ ข่า ย
ที่ขยายตัวไปเรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อน
ในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอก
ก็สามารถร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้ ”

“มีคนคิดว่ าจะท�ำ มีคนท�ำ มีคนเห็น
คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่ เ ราท� ำ  เราก็ ถื อ ว่ า
กิจกรรมนีป้ ระสบความส�ำเร็จแล้ ว”
“ความท้ าทายของพวกเราในกิจกรรม
นีค้ ือ กลัวว่าจะไม่มีคนมาร่ วมกิจกรรม
กลัวว่าสุดท้ ายจะมีแค่พวกเราท�ำกันเอง
และไม่มีใครสนใจ ปรากฏว่ามีคนสนใจ

เยอะมาก ผลตอบรั บดีกว่าที่คิด ไม่ใช่
เฉพาะแค่ข้างในคณะ มีพี่ๆ กองกิจการ
นักศึกษา เพือ่ นต่างคณะ และศิษย์เก่ามา
ร่วมกิจกรรมด้ วย มาร่วมกันต่อยอดในสิง่
ที่เราคิดไว้ อย่างน้ องคนที่ได้ รับรางวัลที่
หนึง่ จากกิจกรรมนี ้ก็ใช้ ความคิดในการท�ำ
กระถางต้ นไม้ ที่สามารถรดน� ้ำไปแล้ วยัง
น� ำ น� ำ้ กลับ มารดได้ อี ก หรื อ น้ อ งที่ น� ำ
กระดาษที่ใช้ แล้ วทัง้ สองหน้ ามาพับท�ำ
เป็ นทีใ่ ส่ดนิ สอ ซึง่ หลายๆ แนวคิดทีเ่ กิดขึ ้น
อาจจะดูเ หมื อ นไอเดี ย ทั่ว ๆไป แต่ ว่ า
กิ จ กรรมนี ไ้ ด้ มี ส่ว นช่ว ยจูง ใจให้ ทุก คน
ลุกขึ ้นมาช่วย
โ ล ก ใ บ นี ้
โดยเริ่มจาก
สิ่งที่ใกล้ ตวั
พวกเรารู้สกึ
ภู มิ ใ จที่ ไ ด้
เ ป็ น ส่ ว น
หนึ่งในการ
บอกคนอื่น
ถึงแม้ ผ้ ทู ี่ได้
รับฟั งจะไม่
ได้ ร่วมกิจกรรมทุกคน แต่เมื่อได้ มาเห็น
กิจกรรมของพวกเราก็จะมีความเข้ าใจ
อย่างน้ อยวันหนึ่งที่เขาเล่น Facebook
เขาอาจจะมีความคิดที่สนใจสิง่ แวดล้ อม
ขึ ้นมาผ่านหน้ าฟี ด ซึง่ กิจกรรมนี ้ก็ท�ำให้
เกิด Facebook ชื่อ EN6 ขึ ้นมา โดยหลัง
จากกิจกรรม Green Challenge จบไป
แล้ วก็จะมีความรู้ ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับ
สิง่ แวดล้ อม และกิจกรรมใหม่ๆให้ ตดิ ตาม
ได้ อีกทังกิ
้ จกรรมนี ้ยังเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ เราได้ ท�ำเพื่อสังคมต่อไปโดยแนวคิดที่
ว่า “มีคนคิดว่าจะท�ำ มีคนท�ำ มีคนเห็น
คุณค่าของสิง่ ทีเ่ ราท�ำ เราก็ถือว่ากิจกรรม
นี ้ประสบความส�ำเร็จแล้ ว” Mahidol

สติ๊กเกอร์ ไลน์การกุศลเพื่อทุนการ
ศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

รักษาการแทนอธิการบดีให้สมั ภาษณ์ ไทยพับลิกา้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) EdPEx: Changing Criteria (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สมั ภาษณ์สำ� นักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า ณ ห้อง VIP
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นสถานการณ์ การศึกษา
ไทยในยุค 4.0 ปัญหาระบบการศึกษาของไทยในอดีตถึงปัจจุบนั ตลอดจน
สถานการณ์ การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในระยะที่ผ่านมา และการ
ปรับตัวของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เจรจาความร่วมมือมหา วิทยาลัย
Shanghai Jiao Tong
(๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู                                                            
สัจจรั กษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สือ่ สารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้ อมด้ วย รองศาสตราจารย์
ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร
ศาสตร์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้ าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao
Tong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือ

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมชีแจง
้
“EdPEx: Changing Criteria” และชีแ้ จงเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�ำเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) โดยมี นางศิริลกั ษณ์ เกี่ยวข้ อง รักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่ วมชีแ้ จง ณ ห้ องประชาสังคม
อุดมพัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อวยพรนสพ.โลกวันนี้ก้าวสู่ปีที่ ๒๐ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย เครื อข่ายประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิดล เป็ นผู้แทนอธิ ก ารบดี ม หาวิทยาลัยมหิดล
ร่ วมมอบก ร ะ เ ช้ า แ ส ด ง   
ความยินดีเนื่องในโอกาส
ก้ าวสู่ปีที่ ๒๐ หนังสือพิมพ์                                                             
โลกวันนี ้ณ อาคารส�ำนักงาน
บริ ษั ท โลกวั น นี ้ จ� ำ กั ด
ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ

ประเมินคุณภาพอุดมศึกษา (๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การ
ต้ อนรับ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรี ชว่ ย

ทีม STARTUP LEAGUE พบนายก (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ทีม STARTUP LEAGUE นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าพบ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี เพื่อน�ำเสนอแนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่ มต้ นและรับโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี พร้ อมน�ำเสนอผลงาน
ในกิจกรรม “สตาร์ ทอัพร่ วมก�ำหนดอนาคตประเทศไทย” ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีนกั ศึกษาจากคณะต่างๆ ได้ แก่ โครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขต
นครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยศาสนศึกษา และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้ าฟ้า
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
December 2018

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร
ผู้ชว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พร้ อมด้ วย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
อุดมศึกษา ในโอกาสเข้ าประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

ต้อนรับ AVC (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ต้อนรับ University of Victoria (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรั กษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ อนรับ
คณะผู้แทนจาก University of Victoria จากประเทศแคนาดา น�ำโดย
Dr. Catherine Krull, Dean, Faculty of Social Sciences และ Dr. Susan
Lewis, Dean, Faculty of Fine Arts ในโอกาสเดินทางมาลงนามความ
ร่ วมมือฉบับต่ออายุ และเจรจาความร่ วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่าง
สองสถาบัน ณ ห้ องรับรอง VIP ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นายสั ตวแพทย์ ปานเทพ รั ตนากร คณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การต้ อนรับ Dr. Larry Hammell
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจยั พร้ อมด้ วย
Dr. Jeffery Davidson จาก The Atlantic Veterinary College (AVC),
University of Prince Edward Island ประเทศแคนาดา ในโอกาสเยี่ยม
เยื อนและพูดคุยถึงความร่ วมมื อ ทัง้ ทางด้ านงานวิจัยและการศึกษากับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MOU ส่งเสริมสิทธิเยาวชนสตรีพิการ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

บัณฑิตวิทยาลัยรวมใจสู่ประเทศอินโดนีเซีย (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

บัณฑิตวิทยาลัย น�ำโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พร้ อมผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวอินโดนีเซีย เข้ าพบ H.E. Mr.
Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประจ�ำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริ จาคจ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากการจัด
กิจกรรม “บัณฑิตวิทยาลัย รวมใจสู่ประเทศอินโดนีเซีย” : “Sing for    
Indonesia, Pray for Indonesia” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้
เพือ่ ให้ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ด�ำเนินการช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบตั ิ
ในประเทศอินโดนีเซียต่อไป

อบรมยูทูบเบอร์

(๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ห น่ ว ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
โครงการอบรมแนะแนวอาชีพ “ยูทบู
เบอร์ คืออะไร...แล้ วท�ำไมถึงท�ำให้
เรารวยได้ ! ” โดยได้ รับเกี ยรติจาก
คุณเสกสรร เทิดสิริภทั ร ผู้เชีย่ วชาญ
ด้ านการตลาดผ่านยูทปู เป็ นวิทยากร
บรรยาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่เย็น สายจ�ำปา รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็ นประธานเปิ ดโครงการ โดยมีนกั ศึกษา
และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่ วมโครงการ ณ
ห้ อง ๔๒๔ ชัน้ ๔ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

แพทย์ หญิงวัชรา ริว้ ไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่ วมพิธีการลงนามในบันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือ เรื่ อง “การส่ งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน
สตรี พิการ” ซึ่งเป็ นความร่ วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่ง ประเทศไทย และ มูล นิ ธิ วิ จัย เพื่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
ณ ส�ำนักงาน UNFPA ประเทศไทย

ประชุมวิชาการนานาชาติ Foreign Workers
(๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ศึกษาการ
ย้ ายถิ่นมหิดล (MMC – Mahidol Migration Center) จัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ร ะดับ
ภู มิ ภ าค หั ว ข้ อ
“Foreign Workers, Marriage
Migrants and
Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”
โดยได้ รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์
ที่ ป รึ ก ษาอาวุโ สสถาบัน วิ จัย ประชากรและสัง คม มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
เป็ นประธานในพิธีการเปิ ดการประชุม และกล่าวค�ำต้ อนรับโดย Mr.Oleg
Shamanov อัค รราชทูต ที่ ป รึ ก ษาและผู้ช่ว ยตัว แทนถาวร UN ESCAP
สถานทูต สหพัน ธรั ฐ รั ฐ รั ส เซี ย ประจ� ำ ประเทศไทย รองศาสตราจารย์                   
ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศกึ ษาการย้ ายถิ่นมหิดล และตัวแทน
คณะภาคีเครือข่ายงานวิชาการด้านการย้ายถิน่ ของสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคม
อุดมพัฒน์ (๑๐๑) ชัน้ ๑ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Harmony in Diversity
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริราชเปิดมหกรรมสุขภาพ และการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

“ศิริราชเกมส์” ปี ๒๕๖๑

เมื่ อ วัน ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์
วั ฒ นาภา คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานเปิ ดมหกรรมสุขภาพและการ
แข่ งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่ งชาติ
“ศิริราชเกมส์ ” ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยมี
ผู้บริหาร ประธานทัง้ ๘ กลุม่ สี ประกอบด้วย
กลุ่มสีแดง กลุ่มสีน�ำ้ เงิน กลุ่มสีเหลือง
กลุ่มสีม่วง กลุ่มสีแสด กลุ่มสีเขียวอ่อน
กลุม่ สีชมพู กลุม่ สีฟา้ ตัวแทนนักกีฬาเข้ า
ร่วมพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนก

ส� ำ หรั บ งานมหกรรมสุข ภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยงาน
สร้ างเสริ มสุขภาพ จัดขึน้ ระหว่างวันที่
๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โถงอาคาร
๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยภายใน
งานประกอบด้ วย การจัดแสดงนิทรรศการ
“ศิริราชเกมส์ ” ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และ
นิทรรศการ Let’s move for Health  
กิจกรรมแสดง-สาธิตกีฬาและนันทนาการ

บนเวที และการจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า และ
อุปกรณ์กีฬาในราคาย่อมเยาว์
การแข่ ง ขั น กี ฬ าเนื่ อ งในวั น กี ฬ า
แห่งชาติ จัดขึ ้นเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากร
ศิริราชได้ แสดงความสามารถทางด้ าน
กี ฬ า และเสริ มสร้ างความสามั ค คี
ในองค์กร โดยมีการแข่งขันกีฬาทังสิ
้ ้น ๑๘
ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน –
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ Mahidol
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ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรม
นักศึกษา MU Guide รุ่นที่ ๘
พัฒนาจิตอาสามหิดล น�ำชม ม.มหิดล ศาลายา
เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ าย
จดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ หอสมุดและ
ค ลั ง ค ว า ม รู้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU
Guide” รุ่ นที่ ๘ ณ อาคารศูนย์การเรียน
รู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย
ได้รบั เกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ
ผู้อ� ำ นวยการหอสมุด และคลัง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานกล่าว
เปิ ด โครงการฯ และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
นายพบเอก พรพงเมตตา ผู้ประกาศ
ข่าว ดีเจ และอาจารย์พเิ ศษ ศิษย์เก่าจาก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
MU Guide รุ่น ๑ มาเป็ นวิทยากร บรรยาย
ในหัวข้ อ “เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
(Public Speaking) และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�ำงาน (English
December 2018

for Work)” ตลอดจนร่ ว มแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการน�ำ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
มั ค คุ เ ทศก์ แ ละใช้ ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น
นอกจากนี ้ภายในโครงการฯ ยังมีกจิ กรรม
ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาผู้ ร่ วม
โครงการ ประกอบด้ วยการฝึ กทักษะด้ าน
ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การเป็ น
มัค คุเ ทศก์ การเยี่ ย มชมแหล่ ง เรี ย นรู้
ทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
หอพระราชประวั ติ ส มเด็ จ พระบรม
ราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัย
มหิดล รวมถึงกิจกรรม Campus Tour
แนะน� ำ สถานที่ แ ละบรรยากาศรอบ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU
Guide” เป็ น โครงการจากงานบริ ก าร

วิชาการด้ านจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์
ให้ แก่นกั ศึกษา ซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญในการ
สร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี และสร้ าง
เครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างนักศึกษา
MU Guide ทังรุ้ ่ นปั จจุบนั รุ่ นก่อนหน้ า
ศิ ษ ย์ เ ก่ า รวมถึ ง บุ ค ลากรของ ฝ่ าย
จดหมายเหตุแ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอสมุด
และคลัง ความรู้ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ให้ สามารถสร้ างสรรค์กจิ กรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ร่ วมกั น
ในอนาคต ทังยั
้ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ มีบทบาท และร่ วมเป็ นส่วน
หนึง่ กับ ฝ่ ายจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์
ในการน� ำ เสนอภาพลัก ษณ์ ที่ ดี และ
ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจเกีย่ วกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ แก่ผ้ มู าเยีย่ มเยือน
อัน เป็ น การสร้ างส� ำ นึ ก ในคุณ ค่ า และ
ภาคภูมใิ จในสถาบันฯ อีกด้ วย Mahidol
ข่าว : นายคมสันต์ เดือนฉาย ฝ่ายจดหมายเหตุ
และพิพธิ ภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
ภาพ : นายสุวีร์ ชยะกุลคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยมหิดล

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

Harmony in Diversity

เครือข่าย PR มหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๖๑

เมื่ อ วั น ที่ ๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับ  
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร      
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน       
ผ้ าทอดกฐิน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบพิตรพิมขุ
วรวิหาร กรุ งเทพฯ ในการนี ้ ศาสตราจารย์         
ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นประธานประกอบพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลถวาย
ผ้ าพระกฐิ นพระราชทาน ซึง่ ในปี นี ้มียอดจตุปัจจัย
ร่วมถวายผ้าพระกฐิน รวมทังสิ
้ ้น ๑,๐๔๑,๙๓๕ บาท
(หนึ่งล้ านสี่หมื่นหนึ่งพันเก้ าร้ อยสามสิบห้ าบาท
ถ้ วน) Mahidol
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๑

เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ รั บ พระมหา
กรุ ณาธิ คณ
ุ จาก สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ า โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ
พระราชทานผ้ าพระกฐิ น ประจ� ำ ปี
๒๕๖๑ ให้ ม หาวิท ยาลั ย มหิด ลน� ำ ไป
ถวายแด่ พระภิกษุสงฆ์ ผ้ ูจำ� พรรษากาล
ถ้ วนไตรมาส ณ วัดกาญจนสิงหาสน์
วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ธั น ย์ สุ ภั ท รพั น ธุ์ รั ก ษาการแทนรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธาน
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสสี งั ข์ รักษา
การแทนรองอธิ การบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ
ประธานธุ ร ารั ก ษ์ รั ก ษาการแทนรอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
ศาสตราจารย์ ดร.ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง                      
วรานั น ท์ บั ว จี บ คณบดี ค ณะทั น ต
แพทยศาสตร์ พร้ อมด้ ว ยคณะผู้บ ริ ห าร
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชน

สุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

ใกล้ เคี ยงเข้ าร่ วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัย
ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ล รวมทั ง้ สิ น้
๘๙๕,๖๘๖.๑๘ บาท (แปดแสนเก้ าหมืน่ ห้ า
พันหกร้ อยแปดสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)
ในช่ ว งเช้ า นายคณพศ เฟื่ องฟุ้ ง
ผู้ อ� ำ นวยการกองกฎหมาย ส� ำ นัก งาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธาน
ใ น พิ ธี เ จ ริ ญ พ ร ะ พุ ท ธ ม น ต์ ฉ ล อ ง
ผ้ าพระกฐิ นฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่
พระภิกษุสามเณร โดยมีคณะผู้บริหารและ
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
จากส่วนงานต่างๆ ร่วมในพิธี Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑

Teaching Learning Excellence
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ภาพถ่าย
ผู้ได้
รับรางวัล

สาขา ความเป็นครู

ครูผู้สอนศิษย์และครูผู้สร้างครู
ตาแหน่งหน้าที่

18

• อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล พ.ศ.
2540 – ปัจจุบัน
• ประธานฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
• อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
• เลขานุการฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547 – 2560
• ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559

ครูผู้สอนศิษย์

• เป็นครูที่มีฉันทะในการสอน ไม่เคยเบื่อที่จะสอน สอนได้สนุก เร้าใจ
ซาบซึ้ง มีปฏิสัมพันธ์ สอนเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่ายได้ดมี าก จนได้รับการ
ประเมินจากผู้เรียนทุกระดับว่า “ดีเยี่ยม” เสมอๆ จึงมักได้รับมอบหมาย
ให้สอนเรื่องที่สาคัญมากทางการแพทย์ ได้แก่ เรื่องที่เป็นรากฐานของ
นักศึกษาแพทย์ใหม่ (เช่น การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกายผู้ป่วย
การวินิจฉัยโรค และการเขียนรายงานทางการแพทย์ เป็นต้น) และเรื่องที่
เป็น soft skill และจริยธรรม (เช่น การสื่อสาร, การวางตัว, การให้
คาปรึกษา, จริยธรรม และการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย [palliative care]
เป็นต้น)
• เป็นครูที่รักการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแพทย์
• เป็นครูที่ทุ่มเททาสื่อการสอนแด่ศิษย์ ได้แก่ ตาราแพทย์ 27 เล่ม,
บทความวิชาการกว่า 100 เรื่อง, เอกสารการสอน 18 เรื่อง และวิดีทัศน์
9 เรื่อง

รศ.นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ครูผู้สร้างครู

• บรรณาธิการและผูน้ ิพนธ์หนังสือ “เคล็ดลับครูแพทย์คลินิก” ซึ่งเป็น
หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อผู้ที่อยากเป็นครูแพทย์ทางคลินิกทีด่ ี
• วิทยากรเรื่อง การสอนทางคลินิก (Clinical Teaching) ของคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ พ.ศ. 2548 –
ปัจจุบัน
• วิทยากรเรื่อง การให้คาปรึกษาแนะนาทางการแพทย์ (Counseling) ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ พ.ศ. 2548 –
ปัจจุบัน
• วิทยากรเรื่อง Palliative Care ภาควิชาอายุรศาสตร์ และของภาควิชาต่าง
ๆ พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
• วิทยากรเรื่อง Essential and Advanced Skills for Clinical Teacher
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
• วิทยากรเรื่อง Coaching and Mentoring คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราช
พยาบาล พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

รางวัลด้านความเป็นครู

• อาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก รางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2559
• อาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี พ.ศ.
2557
• อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก ของสภาอาจารย์ศริ ิราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ประจาปี พ.ศ. 2556
• รางวัลอาจารย์แพทย์อายุรศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล พ.ศ. 2557
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“รู้สึกเป็ นเกียรติอย่างยิ่ งทีไ่ ด้รบั รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความเป็ นครู ไม่เคยนึกว่าจะได้ถึงขนาดนี ้ เพราะว่า
ตั้ ง แต่ ได้ รั บการบรรจุ เ ป็ นอาจารย์ แพทย์ ที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล เมือ่ ปี ๒๕๔๐ ก็มคี ำ� ว่ า “ครู”
กั บ “แพทย์ ” ผมรู้ สึกว่ าหน้ าที่นี้เป็ นหน้ าที่ท่ียิ่งใหญ่
เพราะว่ าหน้ าทีห่ นึ่ง คือ ความเป็ นแพทย์ ช่วยคน หน้ าที่
ความเป็ นครู คือ “สร้ างคน” จึงพยายามท�ำทัง้ ๒ หน้ าที่
นี้ให้ ดที ส่ี ุด หน้าทีค่ วามเป็ นแพทย์เราท�ำเต็มทีอ่ ยูแ่ ล้ว แต่ใน
ด้านความเป็ นครู เพือ่ ให้เราสามารถท�ำหน้าทีต่ รงนีใ้ ห้ดีทีส่ ดุ
ผมจึ งให้เวลากับความตัง้ ใจกับการเป็ นครู ในการค้นคว้า
ใฝ่ หา และเรี ยนรู้ถึงการเป็ นครู ซึ่งปัจจุบนั มีองค์ความรู้ตา่ งๆ
เกี ย่ วกับการศึกษาเรื ่องความเป็ นครู มากทีเดียว อยู่ทีเ่ ราจะ
ไขว่คว้า หรื อเรี ยนรู้หรื อเปล่า หลังจากทีเ่ ราได้เรี ยนรู้ประเด็น
นัน้ ก็ท�ำให้เราก็นบั ว่าเป็ นครูทีค่ อ่ นข้างดี จากค�ำพูดของผูอ้ ืน่
ผมมี จดุ แข็งคือผมสอนเรื ่องยากให้เป็ นเรื ่องง่ายได้ และผม
เป็ นคนสอนที ่มี สี ส นั อาจจะสนุก และซาบซึ้ ง การที ่เ รา
สามารถสอนได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สิ่ งทีเ่ ราท�ำตรงนีเ้ ป็ น
โอกาสท�ำให้เราสามารถท�ำดีได้มากขึ้น ผมได้รบั โอกาสจาก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลให้สอนเรื ่องทีย่ าก ได้แก่
การสอนเรื ่องรากฐานของความเป็ นแพทย์ตา่ งๆ เช่น ทักษะ
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การคุยกับผูป้ ่ วย และก็ได้สอน

เรื ่องทักษะที ไ่ ม่ใช่ทางการแพทย์ ที เ่ ราเรี ยกว่า Soft skills
ต่างๆ ให้กบั ลูกศิ ษย์ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ซึ่งผมเองก็ยินดี และถือเป็ นเกียรติทีไ่ ด้สอน เพราะว่าการสอน
เรื ่ องนี ้จะท� ำให้ลูกศิ ษย์ ของเราสมบูรณ์ ยิ่งขึ้ นในความเป็ น
แพทย์ ทีผ่ มยิ นดีเพราะว่าผมมีแนวคิ ดว่า ลูกศิ ษย์นกั ศึกษา
แพทย์คือลูกศิ ษย์ทีด่ ีมาก เขาคือเพชรน�้ำหนึ่งทีม่ าให้เราสอน
ดังนัน้ ผมรู้สึกว่าเรามีหน้าทีท่ ีจ่ ะต้องเจี ยระไนให้เขางามทีส่ ดุ
และผมเองมีทศั นคติ ว่า ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ดังนัน้ ถ้าเขา
จะมี ต� ำ หนิ บ้า ง แต่ ผ มก็ ย ัง มองว่ า เขาเป็ นเพชรเม็ ด งาม
เพราะผมจะไม่ใช่คนทีเ่ ป็ น perfectionist ซึ่งผมคิดว่า ความเป็ น
perfectionist นัน้ ไม่เหมาะ และเป็ นอุปสรรคต่อความเป็ นครู
ดังนัน้ ครูควรเมตตา และเข้าใจศิ ษย์ หน้าทีข่ องเรา คือ ท�ำให้
ดี ที่ สุ ด ค� ำ ที ่ ผ มยึ ด ถื อ เสมอในความเป็ นครู คื อ ค� ำ ว่ า
“respect” หรื อ “การให้เกี ยรติ ” ค� ำนี ผ้ มคิ ดว่าครอบคลุม
ทุกอย่าง ถ้าเรา respect หรื อให้เกียรติ ผเู้ รี ยน เราจะเตรี ยม
การสอนทีด่ ีทีส่ ดุ เพือ่ เขา ทีผ่ มเตรี ยมเอกสารมากกว่า ๕๐ เรื ่อง
พยายามเขี ยนหนังสือ ๒๗ เล่ม ท�ำวีดีโอสือ่ การสอนต่างๆ
ทุกอย่างนัน้ ผมท�ำไม่ใช่เพือ่ ตัวเอง แต่ท�ำเพราะเราให้เกียรติ
ลูกศิ ษย์ อยากให้เขาได้รบั สิ่ งทีด่ ีทีส่ ดุ ซึ่งสิ่ งนีผ้ มคิ ดว่าเป็ น
หน้าทีข่ องครู” Mahidol
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“จริ งๆ คนเป็ นครู คือ คนทีท่ �ำทุกวันเหมือนกัน ได้รางวัล
หรื อไม่ได้รางวัลก็คงเหมือนกัน เพราะว่าเราคงต้องท�ำต่อไป
ดิ ฉนั เป็ นคนโชคดีมีบญ
ุ เก่าเยอะ จึงได้สอนคนดี เพราะคนดี
เท่านัน้ จึ งจะคิ ดทีจ่ ะดูแลช่วยเหลื อคนอื น่ วิ ชาชี พพยาบาล
จึงเป็ นวิ ชาชีพของคนดี ในภารกิ จทีส่ อนนักศึกษาพยาบาลที ่
ขึ้นวอร์ ดครัง้ แรกในชีวิต ตลอดเวลา ๘ ชัว่ โมง ดิ ฉนั จะวิ่ งวุ่น
ตามลูกศิษย์ ไม่ใช่แค่พยายามสอนลูกศิษย์ให้เก่งขึ้น แต่สอน
ให้ดูแลผูป้ ่ วยของเราให้ปลอดภัยด้วย ดิ ฉนั บอกกับตัวเอง
เสมอว่า แค่บญ
ุ เก่าไม่พอแล้ว ต้องสร้างบุญใหม่ ต้องหา
ศาสตร์ การสอนที ่จะเปลี ่ยนนักศึ กษาพยาบาลให้ใฝ่ รู้ ขึ้น
ต้องอึด ต้องสู้ เลิกสงสารตัวเอง แล้วหันกลับว่าดูวา่ โลกรุดหน้า
ไปขนาดไหน ถ้าอ่อนแอ จะมี พยาบาลที ่ดีของแผ่นดิ นได้
อย่ า งไร ตลอดเวลา ๑๒๑ ปี ที่คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สร้ างพยาบาลคุณภาพ สร้ างพยาบาล
ของแผ่ นดิน ล้ วนแล้ วแต่ เป็ นหน้ าที่ของคนที่เป็ นครู
ศาสตร์ ทตี่ วั เองใช้ เป็ นหลักในการทีจ่ ะสอนนักศึกษา คือ
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทีท่ ่านสอนว่า ผู้สอนจะต้องปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่ าง ให้ ผ้ เู รียนเห็นโดยตลอด ดิฉันจึงเริ่ม

ต้ นท�ำตัวเป็ นแบบอย่ าง ใฝ่ รู้ รู้จริง อธิบายทุกสิง่ ทีส่ งั่ สอน
ลูกศิษย์ และท�ำให้ ลูกศิษย์ เห็นว่ าครู ทำ� ได้ เหตุผลของ
การกระท�ำคืออะไร ไม่ ยากนะคะ เพราะนั่ นคือหลั ก
ในการสอนนักเรียนว่าศีลธรรมคืออะไร เมือ่ เราอธิบายได้
ในทุกค�ำพูดและทุกกิรยิ าทัง้ การท�ำกับลูกศิษย์ และการท�ำกับ
ผู้ป่วย นั่นคือความรั บผิดชอบ ในการทีจ่ ะอยู่กบั นักศึกษา
รุ่ นใหม่ ให้เข้าใจนัน้ ง่ายมากค่ะ ดิ ฉนั มี กติ กา ๓ ข้อ คื อ
ข้อหนึ่ ง ท� ำ ดี ที่สุดทุกครั้ง ให้แ น่ ใ จตัว เองว่ า “ถ้ ามีฤทธิ์
ก็จะไม่ คดิ กลับไปแก้ ไข สิง่ ทีไ่ ด้ ทำ� ไปแล้ ว” เพราะนัน่ คือ
สุดความสามารถ ของพวกเรา ข้อสอง เมือ่ เรียนอยูก่ บั ครู ท�ำผิด
ไม่เป็ นไร เพราะเมือ่ ครู ผิด ครู จึงสอนได้ แต่ขออย่าให้ผิด
แบบอืน่ ขอให้ผิดแบบเดียว คือ ผิ ดแบบสร้างสรรค์ ครูสอน
แล้วก็อย่าผิดอีก เพราะเป็ นสิ่งทีไ่ ม่ควรผิด และมีเรื ่องทีจ่ ะต้อง
เรี ยนรู้อีกมากมาย และข้ อทีส่ าม เป็ น commitment ทีค่ ยุ กับ
นักศึกษามาตลอด ไม่วา่ หลักสูตรไหน คือ ใช้หนีท้ างการศึกษา
ให้กบั มหิดล คืนต้นและดอกให้กบั วิชาชีพพยาบาล เพือ่ ความ
ก้าวหน้าของมหิ ดลที ่จะมี มากกว่าสมัยของครู ทุกวันดิ ฉนั
จะคอยบอก ลูกศิ ษย์เสมอว่า ทีค่ อยเคีย่ วเข็นสัง่ สอนพวกเขา
เพราะหวังฝึ กให้ลูกศิ ษย์ดีและเก่งเหนือครู” Mahidol
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“มี ความรู้สึกว่า ส�ำหรั บนักวิจัยจริงๆ แล้ วจะถูกมอง
เรื่ อง “งานวิจัยขึน้ สู่หง้ิ ไม่ ได้ ไปห้ าง” ก็คือ การท�ำวิจัย
แล้ วก็ได้ แต่ เก็บผลงานเอาไว้ เฉยๆ แต่ ในความเป็ นจริง
ก็มหี ลายเรื่องทีส่ ามารถตีพมิ พ์ และออกสู่อตุ สาหกรรม
ได้ อย่ างตัวอย่ างทีท่ ำ� ก็เป็ นวิจัยทีท่ ำ� การผลิตสายพันธุ์
วัคซีน ซึง่ โรคไอกรน เด็กทุกคนทีเ่ กิดมาส่ วนใหญ่ กจ็ ะ
ได้รับวัคซีน ปรากฏว่าเมือ่ อายุมากขึน้ ภูมคิ ้มุ กันก็จะลดลง
เพราะฉะนั้ น ราชวิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ ก็ แ นะน� ำ ว่ า
เมื่ อ คนอายุ เ ยอะขึ้ น น่ า จะมี ก ารฉี ด ซ�้ำ เพื่ อ กระตุ้ น
ภูมคิ ้ ุมกันโรคนี้ ซึง่ กลับมาใหม่ ได้ อกี เนื่องจากทีไ่ ด้ รับ
ทุ น วิ จั ย ให้ ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ได้ ผ ลส� ำ เร็ จ คื อ สามารถ
ดัดแปลงพันธุกรรม และท�ำให้ ยนี ส์ ทสี่ ร้ างสารพิษกลาย
เป็ น toxoid แต่ ว่ายังคงปรั บเป็ นแอนติเจน ก็เลยสร้ าง

สายพันธุ์ให้ สร้ างแอนติเจน ได้ สูงขึ้น แต่ มีพษิ น้ อยลง
และยั ง คงมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการกระตุ้ น ภู มิ ค้ ุ ม กั น ได้ ดี
บริษทั ก็เอาไปต่ อยอด ตอนนีก้ เ็ ป็ นวัคซีนทีอ่ อกจ�ำหน่ าย
ในท้องตลาดได้ และก�ำลังพยายามทีจ่ ะส่ งออก และขาย
ให้ ฉีดส�ำหรั บผู้ที่เริ่ มเป็ นผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ อันนี เ้ ป็ น
ตัวแรก ตัวทีส่ องก็คือ โปรตีนน�ำพาในการสร้าง antigens
ตอนนีไ้ ด้พฒ
ั นาแล้วสามารถท�ำให้แสดงออกได้ ก�ำลังอยู่ใน
ระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ การพัฒนาเชือ้ แบคทีเรี ยทีใ่ ช้
เป็ นอาหารเสริ มที ่ใช้ขายตรง ได้รับการพัฒนาโดยบริ ษัท
เอกชน ผ่านข้อตกลงกับมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ซึ่งทุกผลงาน
วิจยั ผ่านบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นตัวอย่าง
ของงานวิ จัย ที ่เ ราท� ำ วิ จัย แล้ว สามารถที ่จ ะประยุก ต์ ใ ช้
ในอุตสาหกรรมได้” Mahidol

มีความรู้สึกว่า ส�ำหรับนักวิจัยจริงๆ แล้วจะถูกมองเรื่อง
“งานวิจัยขึ้นสู่หิ้ง ไม่ ได้ ไปห้าง” ก็คือ การท�ำวิจัยแล้วก็ ได้แต่
เก็ บ ผลงานเอาไว้ เ ฉยๆ แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ก็ มี ห ลายเรื่ อ ง
ที่สามารถตีพิมพ์ และออกสู่อุตสาหกรรมได้
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ภาพถ่าย
ผู้ได้
รับรางวัล

สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

“ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริม
แคลเซียมสาหรับแม่ที่อยู่ใน
ระหว่างให้นมบุตร”
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ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทางาน

ผลงานประดิษฐ์

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ปัจจุบันดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์อาวุโส สาขา
สรีรวิทยา (ศ. ระดับ 11 เดิม) และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านเมแทบอลิซึมของ
แคลเซียม และสรีรวิทยาของกระดูก มีผลงานทางวิชาการ ต่าง ๆ อาทิ ผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติจานวน 110 เรื่อง สิ่งประดิษฐ์ หนังสือ และผลงานที่มี
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านวิชาการอื่น ๆ อาทิ ภาคี
สมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สานัก วิทยาศาสตร์ และคณะทางานเพื่อกาหนด
ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวันสาหรับคนไทย สานักโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

ผลงานนี้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้หญิงระยะให้นมบุตร ตลอดจนพัฒนา
วิธีการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของผู้หญิงระยะให้นมบุตร
ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับกลไกการควบคุมการดูด
ซึมและสลายแคลเซียมจากกระดูกจากการควบคุมของฮอร์โมนโพรแลคตินใน
ระยะให้ นม ผลิตภัณฑ์ เสริม แคลเซียมนี้ ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเครื่องดื่ ม
เพื่อให้รับประทานได้ง่ายและได้บ่อยครั้งต่อวัน มีส่วนผสมของน้าตาลโมเลกุล
เดี่ยวและเกลือโซเดียมที่มีความเข้มข้นเหมาะสม เพื่อช่วยกระตุ้นกลไกการดูด
ซึมแคลเซียมในแม่ที่ให้นมบุตร (เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผู้
ประดิษฐ์) ซึ่งผลการทดสอบผลิตภัณฑ์และวิธีการตามการประดิษฐ์นี้ พบว่า มี
ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการสูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของแม่ที่อยู่
ในระหว่างให้นม และยังมีประสิทธิผลดีต่อความแข็งแรงของกระดูกของลูกที่
เลี้ยงโดยนมจากแม่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้อีกด้วย

ที่มาและความสาคัญของผลงาน
แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่พบได้มากในน้านม ซึ่งเป็นแหล่งแคลเซียมหลักของทารก
ที่รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียว ในแต่ละวันแม่ต้องใช้ แคลเซียมปริมาณ
มากเพื่อนาไปใช้สร้างน้านม โดยปกติแคลเซียมในน้านมแม่ได้มาจากสองแหล่ง
ได้แก่ อาหารที่แม่รับประทานและจากการสลายแคลเซียมจากกระดูกของแม่
ซึ่งมวลกระดูกของแม่อาจลดลงได้มากถึงร้อยละ 10 ในระหว่างให้นม แม้ว่า
มวลกระดูกของแม่มักกลับมาเป็นปกติหลังหย่านม แต่ยังไม่มีการศึกษาที่ยืนยัน
ได้อย่างแน่ชัดว่าการลดลงของมวลกระดูกระหว่างให้นมไม่ทาให้ความแข็งแรง
ของกระดูกลดลงในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมจานวน
หนึ่งที่มวลกระดูกลดลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องแม้จะหย่านมแล้ว จนทาให้เกิด
ภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน ดังนั้น คณะผู้ประดิษฐ์ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการส่งเสริมให้แม่มีสุขภาพกระดูกที่ดี และเป็นทางเลือกให้ได้รับแคลเซียม
อย่ า งเพี ย งพอ จึ ง ได้ คิ ด ค้ น ต้ น แบบและวิ ธี ก ารเสริ ม แคลเซี ย มให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของร่างกายแม่ในระยะให้นม เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลแคลเซียม และความสามารถของลาไส้
ในการดูดซึมแคลเซียม เป็นต้น

สมาชิกหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แคลเซียมเสริม

การนาไปใช้
วิ ธี ก ารรั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ คลเซี ย มเสริ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย มวล
แคลเซียมจากกระดูกของผู้หญิงระยะให้นมบุตรอย่างมีประสิทธิภาพจะต้อง
รับประทานตามจังหวะการให้นม เพื่อให้สอดคล้องกับระดับของโพรแลคตินใน
เลือด กล่าวคือ (1) การรับประทานเครื่องดื่มเสริมแคลเซียมก่อนเวลาที่บุตรจะ
ดูดนม 30–90 นาที (pre-suckling calcium supplement) (2) การให้บุตร
ดูดนมหลังจากการรับประทานเครื่องดื่มเสริมแคลเซียม และ (3) การทาซ้าตาม
ขั้นตอน (1) และ (2) เป็นจานวน 4–5 ครั้งต่อวัน ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการ
ให้นมบุตร เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากฮอร์โมนโพรแลคตินที่หลั่งจาก
ต่ อ มใต้ ส มองของแม่ ใ นระหว่ า งที่ ลู ก ก าลั ง ดู ด นม จะช่ ว ยกระตุ้ น การดู ด ซึ ม
แคลเซียมที่ลาไส้ของแม่ ซึ่งเป็นกลไกที่แตกต่างจากภาวะปกติ
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“งานวิ จัย นี ้จ ะไม่ ส ามารถประสบความส� ำ เร็ จ ได้เ ลย
ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ น
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล คณะวิ ทยาศาสตร์ แล้วก็นกั วิ จยั ทีเ่ รา
ร่วมท�ำงานบูรณาการด้วยกัน ผลิ ตภัณฑ์เสริ มแคลเซี ยมทีเ่ รา
พัฒนาขึ้นมาในครัง้ นี ้ ใช้เวลาในการพัฒนาทัง้ หมดประมาณ
๕ ปี กว่าทีจ่ ะมีการท�ำ licensing ออกไป lot แรก เพือ่ ท�ำ
market survey ใช้เวลาประมาณ ๖ ปี กว่า แล้วก็ ยงั มี
กระบวนการทดสอบอี กมากมาย การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมจ�ำเป็ นอย่ างยิง่ ทีท่ างมหาวิทยาลัยจะต้ อง
สนั บสนุ นอย่ างต่ อเนื่ อง รวมถึงแหล่ งทุนต่ างๆ ด้ วย
อันนี้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ น และเป็ นหัวใจส�ำคัญ อีกประการหนึง่
ซึ่งขาดไม่ ไ ด้ ก็คื อ ทีมนั กวิจั ยและนั กศึกษาทุ ก คนที่
ร่วมมือกัน ซึง่ ถ้าทุกคนไม่ได้ม่งุ ผลสัมฤทธิป์ ลายทางเป็ นทีต่ ง้ั
ก็คงไม่ สามารถจะน�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ ทใี่ ช้ ได้ จริงได้ ผมขอ
อนุญาตกล่าวถึงตัวผลิ ตภัณฑ์ คร่ าวๆ ..ชื ่อผลิ ตภัณฑ์ คื อ
“ผลิ ตภัณฑ์ เครื ่ องดื ม่ เสริ มแคลเซี ยมส� ำหรับคุณแม่ทีก่ � ำลัง
ให้นมบุตร” ค�ำถามก็คือว่า จริ งๆ แล้วคุณแม่ทีก่ �ำลังให้นมบุตร
จ� ำเป็ นต้องเสริ มแคลเซี ยมหรื อไม่? ขอเรี ยนว่า ปรั ชญาของ
การเสริมแคลเซียมคือการเสริมให้ เพียงพอต่ อปริมาณ
ที่ ต้ อ งรั บ ประทานต่ อ วั น ไม่ มี ก ารเสริ ม ให้ เ กิ น กว่ า
ปริมาณทีต่ ้ องการ สิง่ ทีต่ ้ องระวัง บุคคลทัว่ ไป คุณแม่ ให้
นมบุตร กรมอนามัย แห่ งประเทศไทย ให้ รับประมาณ
๘๐๐ มก.ต่ อวั นเท่ านั้ น ค�ำถามก็คือว่ า แล้ วคนไทย

รวมถึงคุณแม่ ทใ่ี ห้ นมบุตรรั บประทานได้ ถงึ ๘๐๐ มก.
หรื อไม่ มีการศึกษาทางวิทยาการต่ างๆ มานานแล้ ว
พบว่า คนไทยรับประทานแคลเซียมเพียงร้ อยละ ๖๐ – ๖๐
ของปริมาณทีต่ ้องการเท่านัน้ แต่ทเ่ี ราอยู่ได้โดยไม่เป็ นโรค
ด้ วยเหตุผลว่ า เรามีระบบฮอร์ โมน เรามีระบบการปรั บ
ตัวทีส่ ามารถเอาชนะความเครี ยดจากการรั บประทาน
แคลเซียมน้ อยนี้ได้ แต่ คณ
ุ แม่ กำ� ลังให้ นมบุตร การปรับ
ตัวอาจไม่ สมบูรณ์ เพียงพอ จึงมีการตรวจพบว่ ามีการ
ลดลงของมวลกระดูกได้ ประมาณร้ อยละ ๕ – ๑๐ เรามี
การศึกษาที่ได้ รับความร่ วมมือจากอาจารย์ ทางด้ าน
พยาบาลติดตามแม่ ให้ นมบุ ตร พบว่ ามี มวลกระดูก
ที่ ล ดลงจริ ง ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ี จึ ง มี ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ คน
ในกลุ่มนี้ ผมไม่เรียกว่าเป็ นคนไข้ แต่เป็ นคนปกติทม่ี ภี าวะ
ทีม่ คี วามพิเศษ ดังนัน้ สิ่งทีเ่ ราพัฒนาขึ้นมาต้องอาศัย basic
science คูค่ วามรู้พืน้ ฐาน เนือ่ งจากว่าการดูดซึมแคลเซี ยม
จะต้องใช้โครงสร้ างโปรตี นพิ เศษในการดูดซึ ม ซึ่ งชุดของ
โปรตีนทีใ่ ช้ในการดูดซึมแคลเซียม เปลีย่ นไปตามอายุ เปลีย่ น
ไปตามช่วงเวลาของร่ างกายเรา เช่น คนปกติ ก็อาจจะใช้
โปรตีนชุดนี ้ คนทีใ่ ห้นมบุตรก็อาจใช้โปรตีนอีกชุดนึง ดังนัน้
ผลิ ตภัณฑ์ เสริ มแคลเซี ยมทัว่ ไปในท้องตลาดจึ งไม่อาจใช้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสูงได้ จึ งต้องมี การพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมต่อการปรับตัวของคุณแม่” Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้บริจาคต้ องมี
น� ้ำหนัก ๔๘ กิโลกรัมขึ ้นไป และพักผ่อน
ให้ เพียงพอ อย่างน้ อย ๖ ชัว่ โมง สอบถาม
เพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ
๑๒๓, ๑๒๘ นอกจากนีย้ งั มีหน่วยรับ
บริจาคเลือดเคลือ่ นที่เป็ นหมูค่ ณะในวัน
เวลาราชการ ติดต่อโทร. ๐-๒๔๑๙๗๔๙๒ ต่อ ๑๑๐

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกบั
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ Journal of
Applied Animal Science ได้ รับการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการ ACI ให้วารสารเข้ าสู่ฐานข้ อมูล
ASEAN CITATION INDEX (ACI) เมื่อวันที่            
๑ พฤศจิก ายน ๒๕๖๑ ฐานข้ อมูล ASEAN
CITATION INDEX (ACI) เกิดขึ ้นจากความต้ องการ
ขยายการด� ำเนิ นงานเกี่ ยวกับวารสารวิชาการ
สูภ่ มู ิภาคอาเซียน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ ให้ การสนับสนุน TCI หรือ
ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย เพื่อการพัฒนา
ฐานข้ อมูลวารสารวิชาการในภูมภิ าคอาเซียน ท�ำให้
เกิด ACI ขึ ้น โดยท�ำหน้ าทีร่ วบรวมผลงานวิชาการ
และการอ้ างอิงของวารสารในประเทศสมาชิก
อาเซียนร่ วมกัน เมื่อ ACI มีความพร้ อม หรื อมี
จ�ำนวนวารสารที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น ก็จะสามารถ
เชื่อมโยงข้ อมูลกับฐานข้ อมูลระดับนานาชาติได้
เช่น SCOPUS, ISI และ PubMed เป็นต้น (ดูข้อมูล
ในฐาน ACI ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.asean-cites.org)
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ศูนย์ จติ ตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญนักศึกษา-บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผู้สนใจ เข้าร่ วมกิจกรรม “ตื่นรู้ ๑๐๑” โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีท่ ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ อาคารศูนย์ การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ศาลายา โดยแบ่ ง กิ จ กรรมออกเป็ น
๓ ห้องเรียน เป็นการบรรยายผสมผสานกับการลงมือ
ปฏิบตั ิ (Workshop) ได้ แก่ ห้ องที่ ๑ : ห้ องเรียน
ผ่ านการเรียนรู้ระดับตัวตน วิทยากรโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์ หัวหน้ า
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม
วิทยากร ห้องที่ ๒ : ชัน้ เรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ หน่วยการศึกษาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ
ทันตแพทย์ประจาํ บ้ าน สาขาทันตกรรมทัว่ ไป คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดลรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ห้องที่ ๓ : เส้นทาง
สู่ อ งค์ ก รแห่ ง ความสุ ข วิทยากรโดย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิ า มณีวฒ
ั นา คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.        
ศิริลกั ษณ์ เกตุฉาย ผู้อาํ นวยการสาํ นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา คุณชุลพ
ี ร รัมยะรังสิ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย
บุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึง่ พื ้นทีก่ ารจัดกิจกรรมทัง้ ๓ ห้ อง จะถูกสร้ างเป็ น
พื ้นที่เปิ ด เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสามารถเลือก
หัวข้ อที่ตนเองสนใจได้ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้กิจกรรม “ตื่นรู้ ๑๐๑” จัดขึ ้นภายใต้ การดูแล
December 2018

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชั วาลย์ ศิลปกิจ
ผู้อาํ นวยการศูนย์จติ ตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล และจิตแพทย์ประจําภาควิชาจิตเวช คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล และ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์
ประจาํ ศูนย์จติ ตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครจ�ำนวนจ�ำกัด (ไม่เกิน ๑๒๐ ท่าน) สอบถาม
รายละเอียดได้ ที่ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓
ต่อ ๒๐ หรื อ ๐๘-๑๙๘๘๒๘๒๐ E-mail: sakchai.
iam@mahidol.ac.th

กว่า ๑๒๙ ปี ทีล่ ้ นเกล้ าฯ รัชกาลที่ ๕
พระราชทานก�ำเนิด “โรงพยาบาลศิรริ าช”
โรงพยาบาลแห่งแรกของไทย ด้ วยทรง
เล็งเห็นถึงความทุกข์ของราษฎรทีเ่ จ็บไข้
จวบจนวัน นี ค้ นศิ ริ ร าชยัง คงสานต่ อ
พระราชปณิธานในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้ หายจากโรค สามารถกลับไปใช้ ชวี ติ อยู่
กับครอบครัวทีเ่ ขารัก และเหลือสิง่ อืน่ ใด
อยากให้ คนไทยได้ มี ส่วนร่ วมสืบสาน
พระราชปณิ ธ านนี ด้ ้ ว ยกัน ซึ่ง ขณะนี ้
รพ.ศิริราชได้ ด�ำเนินการก่อสร้ างอาคาร
สวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมือ่ แล้ วเสร็จจะเป็ น
ศูนย์การแพทย์ท่ีทนั สมัยครบวงจร เพิ่มคุณภาพ
การบริ ก ารและอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ผ้ ูป่ วย
อย่างเสมอภาคและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น จึงขอ
เชิญชวนคนไทยมาร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในความฝั น
ต่อชีวิตคนนับล้ าน ด้ วยการบริ จาคสมทบสร้ าง
“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช”
ผ่ านทาง
ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๙๓๙-๗-๐๑๕๕๘-๘
ธนาคารกสิกรไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๙๘๗-๒-๐๖๐๗๙-๘
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๖-๔-๔๒๓๐๑-๙
สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ ี โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๔๖-๘

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทีม่ อี ายุตงแต่
ั้
๑๘ ปี ขึ ้นไป และเป็ นโรคจมูกอักเสบภูมแิ พ้ หรื อ
สงสัยว่าเป็ นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (อาการหวัด
เรื อ้ รัง น� ้ำมูกไหล คัดจมูก จาม) สมัครเข้ าร่ วม
โครงการวิจยั เรื่อง “ประสิทธิผลของการรักษา
โรคจมูกอักเสบภูมแิ พ้ ด้วยยาพ่ นจมูกฟลูตคิ า
โซนฟูโรเอต (FF) แบบต่ อเนื่องทุกวันเปรียบ
เทียบกับแบบใช้ ยาตามอาการ” ซึง่ ผู้เข้ าร่วมจะ
ได้ รับการตรวจจมูกและทดสอบภูมิแพ้ เพื่อการ
วินจิ ฉัย โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โทร. ๐-๒๔๑๙๘๖๙๓, ๐๘-๕๘๔๕-๔๓๒๐ (คุณอรไท เทียนแก้ ว)
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญ
ผู้มจี ติ ศรัทธา และมีสขุ ภาพดี ร่ วมบริจาคโลหิต
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ตึก ๗๒ ปี ชัน้ ๓
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

Activities Agenda

2019 Junuary

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Disruptive Old-Fashioned Education” ณ ห้ อง
ประชุม ๑๐๙ อาคารปัญญาพิพฒ
ั น์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๗๓๔

๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/
Cas9 system” (ภาคบรรยาย ๑ วัน: ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ภาคบรรยายและ
ปฏิบตั กิ าร รวม ๔ วัน: ๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒) ณ ห้ องบรรยาย C405 และ
ห้ องปฏิบตั กิ าร D401 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๙๐๓๖ ต่อ ๑๒๐๕, ๑๒๔๒

ศิลปะแห่ งการฟั งด้ วยสติ รุ่นที่ ๕ (The Art of Mindful Listening) ณ ห้ อง
ภาวนา ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ นายศักดิช์ ยั เอีย่ มกระสินธุ์ ศูนย์จติ ตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐

๒๐ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โครงการอบรมภาษาญี่ปนเบื
ุ่ องต้
้ น ๑ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ (จัดอบรมที่พญาไท)
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พญาไท สอบถามเพิม่ เติมได้ ที่ CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔

๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “สูงวัยไม่ พ่งึ พา คืนคุณค่ าสู่ ก�ำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ ๕ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สังคม” ณ โรงแรมปริ นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เรื่อง “EF....ทักษะสมองขัน้ สูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑”
ศูนย์บริ การวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็ก
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐ ต่อ ๑๕๐๙,
๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
๑๕๑๓
โครงการอบรมพร้ อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
Specialist) Certification ณ ห้ อง IT212 ชัน้ ๒ อาคารคณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญทุกท่านร่ วมโครงการ
สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อบรม ๙ – ๑๐ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ิ ลอดุลยเดช ณ ห้ อง Bits & Bytes Hall ชัน้ ๔ คณะเทคโนโลยี
มกราคม ๒๕๖๒ และติวสอบ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียด มหาภูมพ
เพิม่ เติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙ สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙
ศูนย์ จติ ตปั ญญาศึกษา จัดกิจกรรม “ตื่นรู้ ๑๐๑” ณ อาคารศูนย์การเรียน
รู้ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
นายศักดิ์ชยั เอี่ยมกระสินธุ์ ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล งานเพื่อฟั นที่คุณรัก ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๒๐๐-๗๖๔๙

๑๕ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โครงการอบรมภาษาญี่ปนเบื
ุ่ องต้
้ น ๑ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ (จัดอบรมที่ศาลายา)
ณ อาคารสิริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
เพิ่ ม เติม ได้ ที่ CAAS ศูน ย์ ทดสอบภาษาและพัฒนาทัก ษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๐๖,
๑๗๓๐, ๑๗๒๔

๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญเข้ าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาคู่มอื การปฏิบตั งิ านและหลักเกณฑ์ การกรอกข้ อมูลตามแบบ
พม.๐๑-พม.๐๖ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ คุณดุษณี ด�ำมี โทร. ๐๘-๒๙๒๓๑๖๒๔

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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