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Editor’s Note

บก.แถลง

๑๒ Special Article
ท�ำไมต้อง... MEWS

๑๖ Special Scoop

บูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัยของชุมชน

๑๘ Teaching&Learning
Excellence

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร
รางวัล “มหิดลทยากร” ประจ�ำปี ๒๕๖๐

มหิดลสารฉบับนี ้ พบกับข่าวน่ายินดี “มหาวิทยาลัยมหิดลครองอันดับ ๑
ของประเทศไทย และอันดับที่ ๙๗ ของเอเชีย โดย Times Higher Education
Asia University Rankings 2018” “มหาวิทยาลัยมหิดล ติด ๑ ใน ๑๐๐ ใน
สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology และยังคงได้ รับการจัดอันดับดีท่ สี ุด
ของประเทศไทยในสาขา Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับ
ของ QS World University Rankings by Subject 2018” และวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมนั่ พัฒนา เปิ ด “ศูนย์ วิจัยภาวะผู้น�ำ
เพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน” และหลักสูตรปริ ญญาเอก สาขาวิชาภาวะ
ผู้น�ำอย่ างยั่งยืน แห่ งแรกของโลก พบกับบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ คลินิก               
นายแพทย์ อดุ ม คชินทร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์ หญิงสารนาถ ล้ อพูลศรี นิยม และรองศาสตราจารย์
นายแพทย์ ทวีศกั ดิ์ แทนวันดี กับรางวัลอาจารย์ ตวั อย่ างของสภาคณาจารย์
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
นอกจากนี ยั้ งมีบทความวิจยั ทีน่ า่ สนใจ อาทิ “นมเปรีย้ วที่มโี พรไบโอติกส์ ช่วย
เสริมภูมคิ ้ มุ กันเมื่อได้ รับวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ ” “เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์ ”
เครื่องกายภาพบ�ำบัดรูปแบบใหม่ ส�ำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
“บูรณาการศาสตร์ ด้านการวิจยั ของชุมชน สู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ”
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วย
ตอบใน ๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑.อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒.โทรศัพท์
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓.ส่งทางไปรษณีย์ที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริ หารงาน
ทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่                           

๒๔ Special Scoop

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์
ประจ�ำปี ๒๕๖๐

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

๒๕ Softnews

Foodinnopolis Innovation Contest
2017
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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เรื่องจากปก
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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งาน “๔๙ ปีวนั พระราชทานนาม ๑๓๐ ปี
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มหา
วิทยาลัยมหิดล จัดงาน “๔๙ ปี วันพระ
ราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัย
มหิดล” โดยในช่วงเช้ าพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะพระบรมรู ปสมเด็จ
พระบรมราชชนก พิธีเปิ ดนิทรรศการ
เรื่อง “ต้ นไม้ ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล” ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตรา
จารย์ น ายแพทย์ ชัชวาล โอสถานนท์
ครัง้ ที่ ๑๐ เรื่ อง “พิชติ ความท้ าทายยุค
ใหม่ ด้ วยธรรมะและปั ญญา” โดย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึง่ ได้ กล่าว
ฝากข้ อคิดว่า “มหิ ดลมาถึ งทุกวันนี ้ได้
ด้วยบูรพาจารย์ของพวกเรา และพีน่ อ้ ง
ชาวมหิ ดลทุกรุ่นทุกสาขา การที ่ระลึก
ถึ งบุญคุณของคนรุ่ นเก่ าและสื บทอด
เจตนาของคนรุ่นเก่า ท�ำให้มหิ ดลดี ขึ้น
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มหาวิทยาลัยมหิดล”
กว่าเก่า ผมคิ ดว่าเป็ นพันธะของคนรุ่น
ปั จจุบนั คนมหิ ดลรุ่ นปั จจุบนั จะต้อง
ศึกษาประวัติให้ละเอี ยด แล้วก็ดูว่าคน
รุ่ น ก่ อ นสร้ า งมหิ ด ลขึ้ น มาอย่ า งไร มี
ความเสียสละแค่ไหน ทุ่มเทอย่างไร คน
รุ่ นก่ อนผ่านการท้าทายทัง้ เก่ าทัง้ ใหม่
มาตลอด และส่งต่อมหิ ดลให้พวกเรา
ในวันนี ้ในฐานะมหาวิ ทยาลัยที ่ดีที่สดุ
เก่ ง ที ่ สุ ด ในแผ่ น ดิ น แล้ ว เมื ่ อ เรารั บ
มรดกนีม้ า เราก็มีพนั ธะที จ่ ะท�ำต้องให้
มหิ ดลเจริ ญก้าวหน้าขึ้นไปเรื ่อยๆ การ
มาฉลองวันครบรอบ ๔๙ ปี เราควรมอง
ย้ อ นไปถึ ง สิ่ ง ที ่ ศาสตราจารย์ น าย
แพทย์ ชชั วาล โอสถานนท์ ท�ำให้ไว้กบั
มหิ ดล อยากให้ตรงนี เ้ ป็ นก� ำลังใจ ให้
พวกเราช่วยกันท�ำให้มหิ ดลเข้มแข็งและ
แกร่งขึ้นไป มหาวิทยาลัยมหิ ดลควรต้อง
น� ำเอาระบบ “ธรรมภิ บาล” เข้ามาใช้

อย่างจริ งจัง พร้ อมทัง้ เน้นให้องค์ กรมี
ความแข็งแกร่งทัง้ ด้าน “คุณภาพ” และ
“คุณธรรม” ไปพร้ อมๆ กัน น้อมน� ำ
“ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง” มาปรับใช้
ในองค์ ก ร เพื ่อ ให้ อ งค์ ก รแห่ ง นี ้ เ ป็ น
“รมณี ย สถาน” คื อ เมื ่ อ เข้ า มาแล้ ว
“สบายทัง้ กายและใจ”” จากนัน้ เป็ นการ
เสวนาเรื่ อง “๑๐ ปี พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล: ความคาดหวัง
ของอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตรา
จารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ กรรม
การผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านนิตศิ าสตร์ในคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ศาสตรา
จารย์ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์
ตันติศริ ินทร์ รักษาการแทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาสตราจารย์
คลินกิ แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
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มหิดล ด�ำเนินรายการเสวนาโดย ดร.
ระพี บุญเปลือ้ ง รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี ้
ภายในงานมี ก ารให้ บ ริ ก ารทางทัน ต
กรรมและตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้
จ่ า ย ช่ ว งบ่ า ยมี พิ ธี ม อบรางวัล เชิ ด ชู
เกี ย รติ แ ละมอบเข็ ม เครื่ องหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงเย็นมีพธิ ี
เปิ ดการแข่งขันกี ฬา “มหิดล
เกมส์ ” ณ สนามฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
และในช่ ว งค�่ ำ เป็ น การพบปะ
สั ง สรรค์ ข องศิ ษ ย์
เ ก่ า แ ล ะ ศิ ษ ย์
ปัจจุบนั ในงาน “MU
Blue Night” ณ ลาน
หน้ าหอประชุมมหิดล

สิทธาคาร มหา วิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้ ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนาม        
“มหิดล” ให้ เป็ นนามมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็ นทางการ เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๒
อันเป็ นพระนามของสมเด็จพระมหิตลา
ธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ครอบคลุมทังด้
้ านการ
แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ศิลป ศาสตร์ สังคมศาสตร์
สิง่ แวดล้ อม กีฬาและการ
ดนตรี เป็ นมหาวิทยาลัย
ที่ ส ม บู ร ณ์ พ ร้ อ ม ใ น
ศาสตร์ ทุ ก ด้ าน เป็ น
สถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรมจริ ยธรรม มีความรู้ที่สามารถ
น� ำไปประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ
สังคมในวงกว้ าง ปั จจุบนั มหาวิทยาลัย
มหิดลมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ รับ
การเผยแพร่ตพี มิ พ์ในวารสารนานาชาติ
จ�ำนวนมาก และได้ รับการจัดอันดับเป็ น
มหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของประเทศไทย
จากสถาบันจัดอันดับหลายแห่งในหลาย
ปี ทผี่ า่ นมาMahidol
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นมเปรีย้ ว ทีม่ โี พรไบโอติกส์

ช่วยเสริมภูมคิ มุ้ กัน เมือ่ ได้รบั วัคซีนไข้หวัดใหญ่

6

ไข้ หวัดใหญ่ (influenza) เป็ นโรค
ติดเชื อ้ ทางเดินหายใจที่ พบบ่อยและ
เป็ นปั ญหาส�ำคัญทัว่ โลก ไข้ หวัดใหญ่
เกิ ด จากการติ ด เชื อ้ ไวรั ส ไข้ หวั ด คื อ
ไวรัสไข้ หวัดใหญ่ชนิดเอ (Flu A) เช่น
ไวรัสเอชวันเอ็นวัน (H1N1) ไวรัสเอชทรี
เอ็นทู (H3N2) และไวรัสไข้ หวัดใหญ่ชนิด
บี (Flu B) ซึง่ ไวรัสชนิดเอนี ้เคยเกิดการ
ระบาดใหญ่ทวั่ โลกมาแล้ ว เช่นในกรณี
การระบาดของไวรัสไข้ หวัดใหญ่ ๒๐๐๙
เป็ นต้ น มาตรการที ่ ดี ที ่ สุ ด ในการ
ป้องกันการติ ดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ คือ
การให้วคั ซี นป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในเด็กและผูส้ ูงอายุ
องค์ การอนามัยโลกได้แนะน�ำให้มีการ
ฉี ดวัคซี นที ่กระตุ้นให้เกิ ดภูมิคุ้มกันต่อ
เชื อ้ ไข้หวัดใหญ่ ๓ ชนิ ดคื อไวรัส H1N1
ไวรัส H3N2 และไวรัส B อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไข้ หวัด
ใหญ่ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ไม่สงู นัก พบว่า
การกระตุ้น ระบบภู มิ ค้ ุม กั น ให้ ส ร้ าง
แอนติ บ อดี ที่ มี ฤ ทธิ์ ยับ ยัง้ การติ ด เชื อ้
ไวรัสไข้ หวัดใหญ่ชนิด เอ ไม่ดีนกั และ
มีประชากรบางส่วนที่ไม่สร้ างแอนติบอ
ดี หรื อสร้ างแอนติบอดีได้ ในระดับต�่ำ 
ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็ นต้ องหาแนวทาง
March 2018

เสริ มภูมิค้ มุ กันโรคไข้ หวัดใหญ่
โพรไบโอติกส์ (probiotics) คือ
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย
มนุษ ย์ พ บในอาหารหลายชนิ ด เช่ น           
โยเกิร์ต (yogurt) นมเปรี ย้ ว (drinking
fermented milk) และเนยแข็ ง
(cheese) เป็ นต้ น ประโยชน์ ข อง                        
โพรไบโอติกส์มีหลายอย่าง ทังการปรั
้
บ
สมดุลแบคทีเรี ยในล�ำไส้ กระตุ้นการขับ
ถ่าย ตลอดจนเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กัน ทีม
นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยมหิ ด ลได้ แ ก่
สถาบันโภชนาการ คณะเวชศาสตร์ เขต
ร้ อนและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ได้ ท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย ในคนเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลของนมเปรี ย้ วที่มีโพรไบโอ
ติกส์ คือ จุลินทรี ย์แลกโตบาซิลสั พารา
คาเซอิ ๔๓๑ (Lactobacillus Paracasei 431) ต่อการสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันไข้
หวัดใหญ่ และได้ ตพี มิ พ์ผลงานวิจยั แล้ ว
ในวารสาร Journal of Functional
Food ซึ่ง เป็ น วารสารวิ ช าการระดับ
นานาชาติ ที่ เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย ด้ าน
อาหารสุขภาพโดยผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากนักวิชาการ  
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

อาจารย์ ป ระจ� ำ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้ าโครงการ
วิจยั ฯ กล่าวว่า งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ
ทดลองทางคลินิก (clinical trial) ซึ่ง
ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิ จั ย ในคนชุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจยั นี ้มีอาสา
สมัครสุขภาพดี อายุ ๑๘ – ๔๕  ปี เข้ า
ร่ วมโครงการจ�ำนวน ๖๐ คน โดยแบ่ง
เป็ นสองกลุม่ กลุม่ ละ ๓๐ คน โดยกลุม่
หนึ่งได้ รับนมเปรี ย้ วที่มีโพรไบโอติกส์
อี ก กลุ่ ม ได้ รั บ นมแต่ ง กลิ่ น รสที่ ไ ม่ มี
โพรไบโอติ ก ส์ ซึ่ ง การวิ จั ย นี ม้ ี ก าร
ออกแบบที่ดี คือ เป็ นการสุม่ แบบปกปิ ด
(blinded randomized trial)โดยอาสา
สมั ค รไม่ ท ราบว่ า ตนเองอยู่ ก ลุ่ ม ใด
อาสาสมัครทุกคนจะได้ รับวัคซีนไข้ หวัด
ใหญ่ จ�ำนวน ๑ ครัง้ ณ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิ เษก มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
เพื่อกระตุ้นให้ เกิดภูมิค้ มุ กันต่อต้ านเชื ้อ
ไวรัส H1N1 H3N2 และ Flu-B และรับ
ประทานนมตามกลุ่มที่ก�ำหนดให้ เป็ น
เวลา ๒ สัปดาห์ก่อนรับวัคซีน และรับ
ประทานต่ออีก ๔ สัปดาห์หลังรับวัคซีน
ระหว่ า งนี อ้ าสาสมั ค รทุ ก คน งดรั บ
ประทานอาหารอื่ น ที่ มี โ พรไบโอติ ก ส์
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ทังนี
้ ้ มีการเจาะเลือดเพื่อวัดภูมิค้ มุ กัน
ตัง้ แต่ ก่ อ นรั บ นมเปรี ย้ ว หลัง รั บ นม
เปรี ย้ ว ๒ สัปดาห์ (ก่อนรับวัคซีน) หลัง
รับวัคซีน ๔ สัปดาห์ และหลังหยุดรับ
นมเปรี ย้ ว ๒ สัปดาห์   เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิค้ มุ กันต่อไวรัสไข้
หวัดใหญ่ โดยการตรวจภูมิค้ ุมกันได้
ส่ ง ตัว อย่ า งเลื อ ดไปตรวจที่ ค ณะเวช
ศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ด้ วยเทคนิค hemagglutination inhibition (HI) ซึ่งทางห้ องปฏิบตั ิการจะไม่
ทราบว่าอาสาสมัครแต่ละรายอยู่กลุ่ม
ใด ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผลตรวจถูกต้ องไม่มีการ
ล�ำเอียง จากนันเมื
้ ่อได้ รับผลตรวจกลับ
มานักวิจยั สถาบันโภชนาการ ได้ ท�ำการ
วิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยผู้วิ เ คราะห์ ไ ม่
ทราบว่ า อาสาสมัค รรายใดได้ รั บ นม
เปรี ย้ ว ทราบเพียงว่าอยู่กลุม่ A หรื อ B
แต่ไม่ทราบว่า A คืออะไร B คืออะไร ผล
การวิเคราะห์ จึงน่าเชื่อถื อ ปราศจาก
การล�ำเอียง    
จากผลการวิ จัย พบว่ า ในอาสา
สมัครที่มีภูมิค้ ุมกันต�่ำ  (ค่ า HI titer
น้ อยกว่ า ๔๐) หากได้ รับวัคซีนร่ วม
กับรั บประทานนมเปรี ย้ วที่มีโพรไบ
โ อ ติ ก ส์ จ ะ มี อั ต ร า ก า ร ส ร้ า ง
ภู มิ ค้ ุ ม กั น ใหม่ (seroconversion
rate) ต่ อเชือ้ H1N1 และ H3N2 สูงกว่ า
กลุ่ ม ที่ รั บ นมที่ ไ ม่ มี โ พรไบโอติ ก ส์
นอกจากนี ้ ส�ำหรั บเชือ้ H3N2 ซึ่งมัก
พบว่ า วัคซีนไม่ ค่อยได้ ผลนัน้ การ
วิจัยดังกล่ าวยังพบว่ า ในคนที่มีภูมิ
อยู่แล้ ว การรั บประทานนมเปรี ย้ วที่
มี โ พรไบโอติ ก ส์ ช่ ว ยให้ อั ต ราการ
ตอบสนองต่ อวัคซีนต้ านไวรั ส H3N2  

เพิ่มขึน้ อย่ างน้ อย ๒ เท่ า อีกด้ วย
อย่างไรก็ดี เนื่องจากอาสาสมัครกลุม่ นี ้
มี ก ารตอบสนองต่ อ วัค ซี น ต้ า นไวรั ส
Flu-B สูงอยู่แล้ ว จึงไม่เห็นความแตก
ต่ า งระหว่ า งการได้ รั บ หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ
โพรไบโอติ ก ส์ ต่อ ภูมิ ค้ ุม กัน ต้ า นไวรั ส
ชนิด B การวิจยั เรื่ องโพรไบโอติกส์กบั
ภูมิค้ มุ กันไข้ หวัดใหญ่ มีการด�ำเนินการ
ในหลายประเทศ ซึง่ ได้ ผลแตกต่างกัน
บ้ างก็พบผลดี บ้ างก็ไม่พบผลแตกต่าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ที่ประเทศไทยท�ำให้ เกิด
องค์ความรู้ใหม่วา่ โพรไบโอติกส์จะช่วย
เ ส ริ ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง วั ค ซี น ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ภูมิค้ มุ กันก็ตอ่ เมื่อคนนันมี
้ ภมู ิค้ มุ กันต�่ำ 
หากมีภมู ิค้ มุ กันสูงอยู่แล้ ว ก็จะไม่เห็น
ผล
นอกจากนี ้มีรายงานการวิจยั ในต่าง
ประเทศซึ่งตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการ
นานาชาติพบว่า โพรไบโอติกส์จลุ นิ ทรี ย์
ชนิดอื่น เช่น Lactobacillus acidophilus NCFM และ Bifidobacterium
animalis subsp lactis Bi-07 ก็ให้ ผล
ช่ ว ยลดอาการไข้ คั ด จมู ก และลด
จ�ำนวนวันที่ป่วยด้ วยไข้ หวัดในเด็กและ

ผู้ใหญ่สขุ ภาพดีได้ เช่นกัน
โดยสรุ ป ในผู้ท่ ไี ม่ เคยเป็ นโรคไข้
หวั ด ใหญ่ หรื อไม่ เคยรั บวั ค ซี น
ป้ องกันไข้ หวัดใหญ่ การรับประทาน
นมเปรี ย้ วที่มีโพรไบโอติกส์ ร่วมกับ
การฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ น่าจะช่ วย
เสริ มสร้ างภูมิค้ ุม กันป้ องกันโรคไข้
หวัดใหญ่ ได้ Mahidol
เอกสารอ้ างอิง
1. Trachoothama D, Chupeeracha C,
Tuntipopipat S, Pathomyok L, Boonnak K,
Praengam K, Promkam C, Santivarangkna C.
Drinking fermented milk containing Lactobacillus paracasei 431 (IMULUS™) improves
immune response against H1N1 and crossreactive H3N2 viruses after influenza vaccination: A pilot randomized triple-blinded
placebo controlled trial. J Functional Foods.
2017; 33: 1-10
2. Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer
C, Ouwehand AC. Probiotic effects on cold
and  influenza-like symptom incidence and
duration in children. Pediatrics.
2009;124(2):e172-9.
3. King S, Glanville J, Sanders ME,
Fitzgerald A, Varley D.Effectiveness of probiotics on the duration of illness in healthy
children and adults who develop common
acute respiratory infectious conditions: a
systematic review and meta-analysis. Br J
Nutr. 2014;112(1):41-54.

สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ
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“เครือ่ งกายภาพไจโรโรลเลอร์”

เครือ่ งกายภาพบ�ำบัดรูปแบบใหม่ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
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ส�ำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ ต้ อ งรั บ การรั ก ษาด้ วยการกายภาพ
บ�ำบัดฟื น้ ฟูอย่างต่อเนือ่ ง การพัฒนารูป
แบบเครื่องกายภาพบ�ำบัดรูปแบบใหม่ๆ
จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยที่เข้ ารับการรักษาได้ รับ
การฟื น้ ฟูที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ ร่างกายของผู้
ป่ วยมีสขุ ภาพแข็งแรงขึ ้นตามไปด้ วย
เครื่ องกายภาพไจโรโรลเลอร์
“Gyro-Roller” จึงถูกพัฒนาขึ ้นมาโดย
การสร้ างแรงมากระท�ำทีแ่ ขน และมีการ
เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
สร้ างเกมส์ให้ ผ้ ปู ่ วยเล่นในระหว่างการ
ฟื ้นฟูทัง้ ด้ านร่ างกาย สมอง การรั บรู้
ความเข้ าใจ ฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว
และการท�ำงานประสานกันระหว่างมือ
และตา เป็ นการเพิ่มความสนใจของผู้
ป่ วยให้ จ ดจ่ อ อยู่กับ กิ จ กรรมในขณะ
รักษา เน้ นฟื น้ ฟูกล้ ามเนือ้ ในส่วนของ
แขนถึงหัวไหล่ไปในเวลาเดียวกัน ท�ำให้
ผู้ป่วยได้ รับการฟื น้ ฟูที่ดีขึ ้น  
รศ.ดร.ปั ณรสี ฤทธิ ป ระวั ติ
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อาจารย์ ประจ� ำภาควิชาวิศวกรรมชี ว
การแพทย์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ปัจจุบนั
แผนกกายภาพของบางโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ ยังใช้เครื ่องมื อที ่
มี รูปแบบไม่หลากหลายมากนัก และผู้
ป่ วยต้องท�ำกายภาพซ�้ ำๆ ต่อเนือ่ ง หาก
ไม่ มีสิ่งที ่ช่ วยดึ งดู ดให้ผู้ป่วยสามารถ
สนใจจดจ่ อต่อการฝึ กได้ตลอด ก็อาจ
ท�ำให้การฝึ กไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร เราจึง
ได้พฒ
ั นาเครื ่ องไจโรโรลเลอร์ ขึ้น โดย
เชื ่อมต่อกับระบบคอมพิ วเตอร์ พร้ อม
ออกแบบเกมส์ให้ผปู้ ่ วยเล่น โดยเกมส์ที่
ออกแบบนี ้ ร องรั บ การฟื ้ นฟู ท ั้ง ด้ า น
กล้า มเนื ้อ การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจ
สามารถสร้างความเพลิ ดเพลิ นระหว่าง
การรักษา ซึ่งในช่วงแรกได้มีการทดลอง
เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยที เ่ ข้ารับการรักษา ทัง้
ก่อนและหลังการใช้เครื ่องกายภาพไจโร
โรลเลอร์ พบว่ า ผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ มี
พัฒนาการทีด่ ี กล้ามเนือ้ แข็งแรงขึ้นถึง

๘๐% ในช่วงต่อมา เราจึ งได้ปรับปรุง
และพัฒ นาเครื ่ อ งให้ มี ฟั ง ก์ ชั่ น การ
ท�ำงานทีห่ ลากหลายมากขึ้น พร้อมทัง้
เก็บข้อมูลในเชิ งเปรี ยบเที ยบระหว่างผู้
ที ่รักษาด้วยเครื ่ องไจโรโรลเลอร์ กบั ผู้ที่
ใช้รักษาโดยใช้อุปกรณ์ ปกติ ซึ่ งก็ อยู่
ระหว่างเก็บข้อมูลในหลายๆ พืน้ ที ่ เพือ่
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาต่อยอดให้เครื ่อง
มี ความสมบูรณ์ แบบยิ่ งขึ้ น ซึ่ งเมื ่อเจ้า
เครื ่ อ งนี ้เ ป็ นที ่ย อมรั บ และผ่ า นมาตร
ฐานทางการแพทย์ ก็พร้อมจะผลักดัน
ออกสู่เชิ งพาณิ ชย์ต่อไป”
ผลงานประดิษฐ์ เรื่ อง “ระบบฟื ้ นฟู
กล้ามเนือ้ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง:
ไจโรโรลเลอร์ Gyro-Roller” นี ้เคยได้ รบั
รางวัลจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมมาแล้ วหลายเวที ล่าสุดได้ รับ
รางวัลผลงานประดิษฐ์ คดิ ค้ น: รางวัล
ระดับดีมาก จากสภาวิจยั แห่ งชาติฯ
ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ” ประจ�ำปี
๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมาอีกหนึง่ รางวัลด้วย Mahidol
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เพชรดา ฐิติยาภรณ์

หอสมุดฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์

“MU Guide Camp 2018”ณ กรุงเทพมหานคร

เมือ่ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฝ่ าย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุด
และคลังความร้ ูมหาวิทยาลัยมหิดลจัด
โครงการให้ ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์และ
นิ ทรรศการแก่ นักศึกษา MU Guide
ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ หรือ “MU
Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาที่มีจิตอาสา
เป็ นคณะท�ำงานด้ านการต้ อนรับและน�ำ
ชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ไปศึกษาดูงาน
ยังแหล่งเรี ยนรู้ ที่ มีความส�ำคัญระดับ
ประเทศ โดยเน้ นสถานที่ที่มีความน่า
สนใจทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวติ และชุมชน ที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็ นตัวอย่าง
ทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้ าทีม่ คั คุเทศก์ รวมทัง้
มีความโดดเด่น เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ประจ�ำจังหวัด มีเสน่ห์ดงึ ดูดใจนักท่อง
เทีย่ วทัว่ โลก
สถานที่ศึกษาดูงานในครัง้ นี ้ ได้ แก่

ท�ำเนียบรัฐบาล สถานทีร่ าชการส�ำคัญ
ของประเทศไทย ห้ องสมเด็จพระบรม
ราชชนก ห้ องนิทรรศการถาวรพระราช
ประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จ
พระบรมราชชนก ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล บ้ านศิลปิ น ณ คลอง
บางหลวง ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก
“คณะค� ำ นาย” และร่ วมกิ จ กรรมลง
สีหน้ ากากหุน่ ละคร กิจกรรมศึกษาวิถถี นิ่
“ชุมชนย่ านกะดีจนี ” ชุมชน ๓ ศาสนา
๔ ความเชื่อ เยี่ยมชมและฟั งบรรยาย
เกี่ ย วกับ อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระศรี น คริ นทราบรมราช
ชนนี พิพธิ ภัณฑ์ ตำ� รวจวังปารุสกวัน
วัดราชบพิธสถิตมหาสี มารามราช
วรวิ ห าร และมิ ว เซี ย มสยามพิ พิ ธ
ภัณฑ์ การเรียนรู้ พื ้นทีจ่ ดั แสดงนิทรรศ
การถาวร นิทรรศการหมุนเวียน และ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์
โครงการให้ ความรู้ฯ ดังกล่าว ถือเป็ น

ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของหอสมุด ฯ ในการพัฒ นาบริ ก าร
สารสนเทศเพื่ อ สนับ สนุน การศึ ก ษา
เรี ยนรู้ ส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้ รับความรู้
และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ยวุ มัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ
และความคิดสร้ างสรรค์ ช่วยเพิ่มพูน
ทักษะและพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้ อง
ในการปฏิบตั ิงาน โดยนักศึกษาที่เข้ า
ร่ ว มโครงการจะได้ ท� ำ กิ จ กรรมแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน ได้ ทำ� แบบทดสอบ
วัดความรู้ ที่ได้ รับก่อนและหลังเข้ าร่ วม
โครงการ รวมทัง้ ได้ ถ่ ายทอดประสบ
การณ์ จากการศึกษาดูงานในรู ปแบบ
ของรายงาน เพือ่ ส่งต่อความรู้ทไี่ ด้ รับอีก
ด้ วย ผู้สนใจสามารถชมรายละเอียด
โครงการ และบทความของนักศึกษา
ได้ ท่ ี https://muarms.mahidol.ac.th/
th/knowledge-muguide/ Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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พิธลี งนามในสัญญา
บันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา

Double Degree ระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล - Graduate
School
ศศินันท์ มากงลาด หน่วยประชาสัมพันธ์
of Language and Culture มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ คณะศิลปศาสตร์

เมื่อเร็ วๆ นี ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนายุ ส ธนธิ ติ คณบดี ค ณะ
ศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์
จันทร์ อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจยั
และวิเทศสัม พันธ์ รองศาสตราจารย์
ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์
ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ เดิน
ทางเข้ าร่ วมประชุมเพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และลงนาม

ในสัญญาบันทึกข้ อตกลงหลักสูตรสอง
ปริ ญ ญา (Double Degree) ระดับ
ปริ ญญาโท กับ Graduate School of
Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปนุ่ โดยลักษณะการ
เรียนคือ นักศึกษาทีค่ ณะศิลปศาสตร์ จะ
ศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นเวลา ๒ ปี และเดินทางไป
ศึกษาที่ Osaka University ประเทศ
ญี่ปนุ่ เป็ นเวลาอีก ๑ ปี เมื่อส�ำเร็ จการ

ศึ ก ษาบัณ ฑิ ต จะได้ รั บ ปริ ญ ญาศิ ล ป
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษา
ศาสตร์ ประยุกต์ จากคณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ M.A.in       
Japanese Studies จาก Osaka University ประเทศญี่ปนุ่ ทังนี
้ ้มหาวิทยาลัย
ทังสองแห่
้
งจะร่ วมให้ ทนุ สนับสนุนการ
ศึ ก ษาส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาในโครงการ
หลักสูตรสองปริ ญญานี ้ด้ วย Mahidol

สานเสวนาระหว่างศาสนาในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Interreligious Dialogue
in South and Southeast Asia
เมือ่ เร็วๆ นี ้สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สัน ติ ศึก ษา มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จัด
กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามใน
พืนที
้ ่ อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อศึกษาผลก
ระทบทางลบต่อการท�ำเหมืองทองค�ำ
ต่อสุขภาพและชีวติ ของชาวบ้าน และ
ให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสเรียนรู้สถาน
การณ์ สทิ ธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้ อม
ของประเทศไทย ซึง่ จะช่วยให้ นกั ศึกษา
สามารถน� ำ การศึก ษาภาคทฤษฎี ม า
วิเคราะห์ใช้ กบั สถานการณ์จริง และน�ำไป
สู่การพัฒนาทักษะการท�ำงานส่งเสริ ม
สิทธิ มนุษยชนและการอยู่ร่วมกันของ
สังคมต่อไป โดยมีอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และ
นัก ศึ ก ษาหลัก สูต รศิ ล ปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการ
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย (นานาชาติ )
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาสิทธิ มนุษยชน (นานาชาติ) และ

เขมิกา กลิ่นเกษร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา ร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ กลุม่ รักษ์ บ้านเกิด
อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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นิตยา อังพานิชเจริญ งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ท�ำไมต้อง...

MEWS

12

ความเสี่ยงมีอยู่รอบตัวเราและการ
ท�ำงานของเรา โดยเฉพาะความเสี่ยง
ทางคลิ นิ ก ซึ่ ง เป็ น คุณ ภาพพื น้ ฐานที่
ส�ำคัญที่สดุ ของโรงพยาบาล เนื่องจาก
จะส่ง ผลกระทบต่อ ชี วิ ต จิ ต ใจของผู้
ป่ วย ญาติ และชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาล ท�ำอย่างไรเราจะค้ นหา
ความเสี่ยงได้ ก่อนเกิด จึงเป็ นที่มาของ
ค�ำว่า “MEWS” ถึงวันนี ้น้ อยคนนักที่จะ
ไม่ร้ ู จกั MEWS โดยเฉพาะชาวศิริราช
เพราะได้ มีการน�ำไปใช้ อย่างแพร่หลาย
ทัง้ ในหน่วยงานทางคลินิกและหน่วย
งานสนับสนุน ตลอดจนโรงพยาบาล
อื่นๆ บางคนที่ยงั ไม่ร้ ู จกั อาจสงสัยว่า
MEWS คื ออะไร แล้ ว ท�ำ ไมต้ อ ง....
MEWS ด้ วยล่ ะ
ในฐานะที่เคยมีประสบการณ์การใช้
MEWS ในโครงการน� ำ ร่ อ งมาก่ อ น
อยากเล่าให้ ฟังว่า MEWS: Modified
Early Warning Signs ก็เหมือน “ต่ อม
เอ๊ ะ” เป็ นตัวส่งสัญญาณเตือนภัยแต่
เนิ่นๆ ท�ำให้ เราสามารถ Early detection อาการผิดปกติของผู้ป่วยได้ อย่าง
รวดเร็ว เป็ นการดักจับความเสีย่ งเชิงรุก
เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์
Adverse event (AE) ท� ำ ให้ ผ้ ูป่ วย
ปลอดภัย ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่
ป้องกันได้ เริ่ มน�ำมาใช้ ครัง้ แรกปลายปี
๒๕๕๔ ในงานการพยาบาลศัลยศาสตร์
และศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดกิ ส์ น�ำร่องท�ำ
ใน ๓ ระบบ คือ ระบบที่ ๑ ระบบ
ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurosurgery)
ก�ำหนด MEWS คือ Increased intra-
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cranial pressure ระบบที่ ๒ คื อ
ระบบศัลยศาสตร์ หวั ใจและทรวงอก
(Cardiothoracic surgery) ก� ำหนด
MEWS คือ Active bleeding in post
cardiac surgery และระบบที่ ๓ คือ
ระบบศัลยศาสตร์ หลอดเลือด (Vascular surgery) ก�ำหนด MEWS คือ
Acute arterial occlusion post revascularization และจัดท�ำเป็ น guideline/
MEWS ซึ่งประกอบด้ วย การวินิจฉัย
อาการ อาการแสดง การตรวจค้ น การ
รั ก ษาพยาบาล และการตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉิน เมื่อก่อนพี่ๆ ที่มีประสบ
การณ์จะสามารถบอกได้ วา่ ผู้ป่วยเริ่ มมี
อาการผิดปกติ ตัวอย่างเช่น พี่เห็นผู้
ป่ วยหลังผ่าตัดสมองนอนซึม จะ “เอ๊ ะ”
ว่ า ผู้ป่ วยอาจมี ภ าวะความดัน ในกะ
โหลกศีรษะสูง ในขณะที่น้องใหม่ๆ อาจ
เข้ าใจว่าผู้ป่วยนอนหลับเฉยๆ ไม่มอี ะไร
จึ ง ไม่ ไ ด้ จั ด การอย่ า งไรต่ อ การใช้
MEWS จะช่วยให้ สามารถ Early detection อาการผิ ดปกติของผู้ป่วยได้
อย่างรวดเร็ ว รายงานแพทย์ได้ เร็ ว และ
ท�ำให้ ทีมแพทย์พยาบาลท�ำงานได้ ง่าย
ขึ ้นเป็ นระบบมากขึ ้น โดยเฉพาะแพทย์
ใหม่ ที่ ห มุ น เวี ย นมาทุ ก เดื อ นและ
พยาบาลน้ อ งใหม่ที่ อ ยู่เ วรยามวิ ก าล       
รู้ ว่าเมื่อมีอาการผิดปกติแล้ วจะจัดการ
อย่างไรต่อ ส่งตรวจอะไร พยาบาลก็จะ
เตรี ยมความพร้ อมผู้ป่วย อุปกรณ์และ
เอกสารส่งตรวจ ท�ำให้ สามารถวินิจฉัย
ได้ รวดเร็วและตัดสินใจรักษาได้ ทนั ทีวา่
จะผ่าตัด ให้ ยาหรื อสังเกตอาการต่อ ซึง่

...MEWS: Modified Early

Warning Signs ก็ เ หมื อ น
“ต่ อมเอ๊ ะ” เป็ นตัวส่งสัญญาณ

เตื อ นภั ย แต่ เ นิ่ น ๆ ท� ำ ให้ เ รา
สามารถ Early detection
อาการผิ ด ปกติ ข องผู้ ป่ วยได้
อย่ า งรวดเร็ ว เป็ นการดัก จับ
ความเสี ่ยงเชิ งรุ กเพื ่อไม่ให้เกิ ด
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไ ม่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์
Adverse event (AE) ท� ำให้
ผู้ป่ วยปลอดภัย ไม่ เ กิ ด ภาวะ
แทรก ซ้อนที ป่ อ้ งกันได้...

ช่วงเวลานี ้เป็ น Golden period ของผู้
ป่ วย ถ้ าผู้ ป่ วยมี ภ าวะความดั น ใน
กะโหลกศี ร ษะสูง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
รวดเร็ ว เสี่ยงท�ำให้ สมองบวม/มีเลือด
ออก หรื อผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือด
แดงส่ ว นปลายอุด ตัน หลัง ผ่ า ตัด ถ้ า
ไดัรับการแก้ ไขทัน จะสามารถลดการ
สูญเสียขาได้ หรื อผู้ป่วยที่มีภาวะเลือด
ออกหลัง ผ่ า ตัด หัว ใจ หากได้ รั บ การ
ผ่าตัดเร็ วจะลดการเสียชีวิตได้ ดังนัน้
การใช้ MEWS นอกจากจะช่วยตรวจ
จับอาการผิดปกติได้ เร็วแล้ วยังสามารถ
ท�ำให้ ผ้ ูป่วยได้ รับการดูแลรั กษาแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าวได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ ว
อีกด้ วย ท�ำให้ สามารถลดภาวะแทรก
ซ้ อน ลดความพิการ และลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยได้ มากขึ ้น
ตัว อย่า งของการสร้ างและพัฒ นา
ความรู้ โดยใช้ กระบวนการ Link Share
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Learn เช่น MEWS of Increased intracranial pressure (IICP) ภาวะ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (IICP)
เป็ นปั ญหาที่พบบ่อยและรุ นแรง เกิ ด
จากการมีสิ่งกินที่ เช่น ฝี หนอง เลือด
น� ำ้ หรื อ เนื อ้ งอกในสมอง ปกติ ก าร
ประเมินภาวะ IICP มีการใช้ Glasgow
Coma Scale (GCS) ดัง นัน้ เพื่ อ ให้
สามารถประเมินภาวะนีไ้ ด้ รวดเร็ วขึน้
จึงมีการค้ นหา early warning signs of
IICP โดย Link จากหลายๆ ส่วนเพื่อให้
เกิ ด องค์ ค วามรู้ นี ้ เริ่ ม จากการค้ น หา
และจัด การความรู้ ที่ ฝั ง ในตัว บุ ค คล
(Tacit knowledge) เช่น ประสบการณ์
ของแพทย์ พยาบาล และใช้ หลักฐาน
ทางวิชาการ (Explicit knowledge)
เช่น ค้ นคว้ าจากต�ำรับต�ำราต่างๆ อีกทัง้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คือ แพทย์ที่ให้ การ
ดูแลรักษาผู้ป่วย และจัดท�ำเป็ น guideline/MEWS of IICP  ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยได้
รับการ Early detection อย่างรวดเร็ ว
มีการเฝ้าระวังติดตามอาการอย่างใกล้
ชิด และแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ แนวทางที่
ก�ำหนด นอกจากนีย้ งั เป็ นการพัฒนา
สมรรถนะที่ ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ นของ
พยาบาลส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยในการน�ำ 
ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ารประชุ ม แลก
เปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอทัง้
แพทย์ แ ละพยาบาล มี ก ารทบทวน
วิเคราะห์ผลลัพธ์การด�ำเนินการ (KPI)
อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดการท�ำวิจยั
R2R ตลอดจนขยายผลการน�ำ MEWS
ไปใช้ ในระบบ/สาขาอื่นๆ รวมทัง้ งาน

การพยาบาลต่างๆ ในฝ่ ายการพยาบาลฯ
ช่ ว งการขยายผลนัน้ ท� ำ พร้ อมๆ กัน
หลายทีมจากทุกงานการพยาบาล เพื่อ
ให้ เกิดการ Sharing ซึ่งกันและกัน มี
การแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน และต่อยอด
ความรู้ ระหว่ า งกัน โดยมี อาจารย์
ดวงมณี เลาหประสิ ท ธิ พ ร รอง
คณบดี ฝ่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และทีม
จากฝ่ ายการพยาบาลเป็ นพี่เลี ้ยงที่เข้ ม
แข็ง แต่ละทีมมีทกั ษะในการเขียน Flow
และสามารถท�ำได้ อย่างรวดเร็ ว แม้ จะ
มีเสียงพูดติดตลกว่า “หนูว่าท�ำวิทยา
นิพนธ์ ยังง่ายกว่าท�ำ MEWS เลย” แต่
ถึงกระนันทุ
้ กทีมไม่เคยท้ อถอย ยังคงมี
ความกระตือรื อร้ นมุ่งมั่นท�ำจนส�ำเร็ จ
แต่ล ะที ม มี โ อกาสได้ แสดงผลงานทัง้
ภายในและภายนอกคณะฯ มี ผ้ ู มา
ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลและองค์
กรอื่นๆ เป็ นความภาคภูมิใจ ในคุณค่า
งานของตนเอง ทีมสหสาขา หน่วยงาน/
องค์กร และที่ส�ำคัญคุณค่ากับผู้ป่วย
ถามว่ ามีปัญหาอุปสรรคและแรง
ต้ านในการน�ำไปใช้ หรื อไม่ และแก้
ปั ญหาอย่ างไร
ระยะเริ่ มแรกบุคลากรยังไม่เข้ าใจ
Process การใช้ Guideline MEWS ใช้
อย่างไร ใช้ เมื่อไร ลงบันทึกอย่างไร การ
แก้ ปัญหา คือ ให้ บคุ ลากรทุกคนร่วมรับ
ฟั งการชี ้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ ขัน้
ตอนการท�ำ บทบาทของแต่ละคนในทีม
ชีแ้ จงให้ เข้ าใจว่าเป็ นงานที่ท�ำอยู่แล้ ว
แต่ท�ำให้ เป็ นระบบมากขึ ้น ไม่เป็ นการ

เพิ่มภาระงาน การมี Flow ท�ำให้ ง่ายต่อ
การตัด สิ น ใจในการดูแ ลผู้ป่ วย โดย
เฉพาะแพทย์และพยาบาลใหม่ ท�ำให้
การดู แ ลผู้ ป่ วยถู ก ต้ องรวดเร็ วขึ น้
นอกจากนี ้อาจารย์แพทย์หวั หน้ าสาขา
ก็มีสว่ นส�ำคัญมาก ช่วยท�ำให้ ทีมแพทย์
และพยาบาลท�ำงานร่วมกันอย่างเข้ าใจ
มีการพูดคุยกันมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
การท�ำงานทุกอย่างย่อมต้ องมีอปุ สรรค
แต่สามารถแก้ ไขได้ จึงไม่เป็ นปั ญหาที่
จะเดินต่อไป โดยเราต้ องเปลี่ยนวิกฤต
ให้ เ ป็ น โอกาส ท� ำ เพื่ อ ผู้ป่ วย ซึ่ง ชาว
ศิริราชยึดถือค�ำสอนตามพระราชด�ำรัส
ของสมเด็จพระราชบิดาที่กล่าวว่า “ขอ
ให้ ถอื ผลประโยชน์ ส่วนตัวเป็ นทีส่ อง
ประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์ เป็ นกิจที่
หนึ่ง”
MEWS เดิ น ทางมาถึ ง วัน นี ด้ ้ ว ย
ความส�ำเร็ จ ความภูมิใจและความร่ วม
มือร่ วมใจของผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ทีมสห
สาขาวิชาชีพทุกทีม ผู้ปฏิบตั ิทกุ คนของ
ชาวศิ ริ ร าช ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นในการท� ำ ให้              
ผู้ ป่ วยปลอดภั ย มากขึ น้ ขณะอยู่ โ รง
พยาบาล ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อนที่ปอ้ ง
กันได้ ด้ วยความมุ่งมั่นตัง้ ใจท�ำดี ใช้
วัฒนธรรมความปลอดภัยและกระบวน
การจัดการความรู้ ในการสร้ างพลังการ
เปลี่ยนแปลงจากการบริ หารความเสี่ยง
เชิงรับ มาเป็ นการบริ หารความเสี่ยงเชิง
รุ ก (Siriraj Concurrent Trigger Tool)
ส่งผลให้ clinical  risk outcome ของผู้
ป่ วยลดลง จึงขอเป็ นก�ำลังใจให้ ทกุ ทีม
ที่ก�ำลังท�ำและเริ่ มท�ำค่ะ Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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MB Science Fair 2018 (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
MB Science Fair 2018 ธีมเปิ ดโลกงานวิจยั ทางด้ าน Molecular Biosciences แบบ Adventure เพือ่ ประชาสัมพันธ์และให้ คำ� แนะน�ำในการศึกษา
ต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ และชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ โดย
มีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ ความสนใจเข้ าร่วมเป็ นจ�ำนวนมาก

ฟันรัน ปันฝัน ปันน�้ำใจ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั กษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมเปิ ดงาน “เดิน - วิ่ง การกุศล เพื่อ
รอยยิม้ ผู้สูงวัย “ฟั นรั น ปั นฝั น ปั นน�ำ้ ใจ” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง
ครบรอบการก่อตัง้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบ
รอบ ๕๐ ปี ณ หน้ าวิหารพุทธมลฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บรรยายนักวิทย์โนเบล (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้ อมด้ วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ วั ฒน์ เลิศ ศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การต้ อนรับ Sir James Fraser Stoddart นัก
วิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจ�ำปี ๒๕๕๙

ต้อนรับ มช. (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.เอกพันธ์ ปิ ณฑวณิช ผู้อำ� นวยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำต้ อนรับ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละนักศึกษา
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมและฟัง
บรรยาย “การจัดการเรียนรู้สทิ ธิมนุษยชนศึกษาและสันติศกึ ษา” โดย
อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินนั ท์ และ อาจารย์ ดร.พัทธ์ ธรี า นาคอุไร
รัตน์ ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมดูแลผู้ป่วย (๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ศูนย์วิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล ร่วมกับ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดการอบรมทางวิชาการ
เรื่ อง “เทคนิคขัน้ สูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” ณ ห้ อง
ประชุมอมริ นทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุ งเทพฯ โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมอบรมรวมทังหมด
้
๒๔๒ คน
Run For Happiness (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิ การบดี
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ดงาน Run For Happiness จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ คลินิก
นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ เกียรติร่วมงานและมอบรางวัล ณ มหาวิทายาลัยมหิดล ศาลายา
March 2018
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โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรั กษ์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธ “โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย”
ในโอกาส พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื ้นที่ตรวจ
ราชการจังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจเยี่ยมพื ้นที่การเกษตรที่น้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริ มาประยุกต์ใช้ ณ ศูนย์การเรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้ าเกษตรแหลมบัว ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เปิดศูนย์สอบ IDP IELTS (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุ พูนผล คณบดีวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณวราภรณ์ ธรรมจรี ย์ ผู้อ�ำนวย
การส่วนภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ไอดีพี เอดยูเคชัน่ เซอร์
วิสเซส ร่ วมเซ็นสัญญาความร่ วมมือในการเปิ ดศูนย์สอบ IDP IELTS
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะผู้บริหารทัง้
สองฝ่ ายร่ วมเป็ นสักขีพยาน ณ ห้ องประชุม ๑๒๑๔ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เริ่ มสอบวันแรก ๓ มีนาคม๒๕๖๑

ประชุม AUN - HPN (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึ กษานานาชาติในเครื อข่าย
ASEAN University Network (AUN) - Health Promotion Network (HPN) The 3rd of
International Advisory Committee Meeting and the 2nd Health Promotion Planning
and Implementation Meeting ณ ห้ องประชุม ๒๑๗ ชัน้ ๒ อาคารศูนย์การเรี ยนรู้ มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมสุขภาพพื้นฐาน (๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุ ก าญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรให้ กับผู้เข้ าอบรม “หลักสูตรความรอบรู้ ด้าน
สุ ขภาพพืน้ ฐานส�ำหรั บกลุ่ มโรงพยาบาล รุ่ นที่ ๑ (Health Literacy 101)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ บคุ ลากรด้ านสาธารณสุขเข้ าใจถึงแนวคิดการท�ำงานของ Health Literacy และบทเรี ยนการสื่อสารสุขภาพมาใช้ ในการส่งเสริ มการท�ำงานของ Health Literacy
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ได้ ถูกต้ องกับพื ้นที่ตนเอง ณ ศูนย์การอบรมสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้ อมนานาชาติ ชัน้ ๑ อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องเล่าเรากับแม่ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
สถาบัน วิ จัย ภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย มหา
วิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริ ษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) จัดบรรยายพิเศษโดยผ่านเวทีวฒ
ั นธรรม
หัว ข้ อเพลงกล่ อ มลู ก “เรื่ องเล่ าเรากั บ แม่ ”
วิทยากรโดย คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม (ผจก.)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และ อาจารย์
วีระพงศ์ มีสถาน สถาบันวิจัยและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนินรายการโดย
อาจารย์ ว าทิ ต ต์ ดุ ริ ย อั ง กู ร ณ อาคารซี . พี .
ทาวเวอร์ ชัน้ ๑๑ ห้ อง ๑๑๐๒ สีลม กรุงเทพฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์สื่อจีน
(๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้
สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ People’s Daily จาก
ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ในโอกาส
ครบรอบ ๔๐ ปี การปฏิรูปและเปิ ดประเทศจีนนับ
ตังแต่
้ ปี ๑๙๗๘ ณ ห้ องรับรอง VIP ชัน้ ๕ ส�ำนักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Special Scoop

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

บูรณาการศาสตร์

ด้านการวิจยั ของชุมชน สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
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จากโครงการวิจยั “การบันทึกความ
รู้ ทางด้ า นพฤกษศาสตร์ ของกลุ่ ม
เขมรถิ่นไทย: การท�ำงานร่ วมกันของ
นักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์
และคนในชุ มชน” ที่มีการอบรมเชิง
ปฏิ บัติ ก ารครั ง้ แรกไปเมื่ อ เร็ วๆ นี ้ ณ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และชุม ชนบ้ า น
ขนาดปรี ง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นัน้
หลายท่านอาจจะมีความสับสนหรื อมี
ค�ำถามอยู่ภายใจว่า “ภาษาศาสตร์
พฤกษศาสตร์ คนในชุ ม ชนมา
เกี่ยวข้ องกันได้ อย่ างไร?” ความรู้ของ
ชุมชนแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างมีภาษา
และวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง ซึง่ ล้ วน
แล้ วแต่เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่อเยาวชนรุ่ น
หลัง รวมทัง้ ป่ าชุม ชนที่ เ ป็ น ทัง้ แหล่ง
อาหาร และยารักษาโรคของคนในชุม
ชนนันๆ
้ อย่างเช่น ชาวเขมรถิ่นไทย ที่
บ้ านขนาดปรีง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นับ
ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่นา่ เชื่อว่าชาวเขมรถิ่นไทย
ที่มีจ�ำนวนมากกว่าล้ านคนในประเทศ
ไทยมี ภ าวะภาษาและวัฒ นธรรมถด
ถอยอย่างมาก จนนักภาษาศาสตร์ ได้
ร่ ว มมื อ กับ ชุม ชน เพื่ อ บัน ทึ ก ความรู้
ภูมิปัญญาในการส่งต่อไปยังลูกหลาน
ในอนาคต วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เคย
ปฏิบตั มิ าคือ การเล่าปากต่อปาก หาก
มี ร ะบบตั ว เขี ย นก็ จ ดบั น ทึ ก แต่ ใ น
ปั จจุบนั เทคโนโลยีก้าวหน้ า สามารถ
บันทึกในรู ปแบบดิจิทัลได้ ในปริ มาณ
มาก และมีคณ
ุ ภาพดี สามารถเก็บรักษา
ได้ เป็ นระยะเวลานาน จึงเกิดโครงการ
วิจยั ดังกล่าวขึ ้นมา
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ข้ อดี ข องการท� ำ งานร่ ว มกั น กั บ
ชุมชนและผู้ร้ ู ข้ ามศาสตร์ ท�ำให้ มีการ
เชื่อมโยงองค์ ความรู้ และเรี ยนรู้ ซึ่งกัน
และกัน และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
นันก็
้ หมายถึงลงมือปฏิบตั ิจริ ง น�ำไปสู่
การบูรณาการกับรายวิชาภาษาศาสตร์
ภาคสนามของหลักสูตรภาษาศาสตร์
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ครั ง้ นี ้ นัก ศึก ษาศิ ล ป
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษา
ศาสตร์ สถาบัน วิ จัย ภาษาและวัฒ น
ธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ คน
ได้ ร่วมเรี ยนรู้ ลงพื ้นที่จริ ง และได้ สมั ผัส
ความรู้ สึกและประสบการณ์ ดีๆ จาก
ชุ ม ชน จึ ง อยากน� ำ ความรู้ สึ ก ของ
นักศึกษาถ่ายทอดให้ ผ้ อู ื่นได้ ร่วมสัมผัส
ประสบการณ์ ไ ปด้ ว ยกัน ซึ่ ง นับ เป็ น
ความรู้สกึ ของนักศึกษาภาษาศาสตร์ ที่
ได้ ไปภาคสนามครัง้ แรกในชีวิตก็ว่าได้
“ความรู้สึกที ไ่ ด้จากการไปงานภาค
สนามในครั้งนี ้ คื อการได้เข้าไปสัมผัส
ประสบการณ์ จ ริ งและการเรี ยนรู้ ไ ป
พร้อมกับชุมชน ซึ่ งประทับใจเป็ นอย่าง
มากครับ เพราะถึงแม้การอ่านหนังสื อ
หรื อเรี ยนในห้องเรี ยนจะได้ความรู้ แต่
การออกไปสัมผัสกับสถานการณ์ จริ ง
ย่อมส่งผลดีกว่าเพราะเป็ นการเรี ยนรู้ที่
ใช้ผสั สะหลายๆ อย่างพร้อมกัน มี การ
แก้ไขสถานการณ์ และแลกเปลี ่ยนทัง้
กับอาจารย์ คนในชัน้ เรี ยน และชุมชน
รวมถึ งการได้ปรับเปลี ่ยนแง่มุม และ
การใช้ ชี วิ ต ที ่ ต้ อ งปรั บ ไปตามสภาพ
แ ว ด ล้ อ ม เ พื ่ อ ใ ห้ ง า น อ อ ก ม า มี
ประสิ ทธิ ภาพ” (นักศึกษาคนที ่ ๑)
“ความประทับ ใจในการลงภาค

สนามครัง้ แรก ณ บ้านขนาดปรี ง ต.เชื อ้
เพลิ ง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อันดับแรก
คื อการรู้ จกั และเข้าใจชุมชน ต่างฝ่ าย
ต่างเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชนมี ความ
รู้ ภู มิ ปั ญ ญา เรามี ค วามรู้ วิ ธี ใ นการ
จั ด การข้ อ มู ล โดยมี เ ครื ่ อ งมื อ ทาง
ภาษาศาสตร์ มาเป็ นตัวช่วย ทัง้ ยังได้
ส�ำรวจพืน้ ที ่ “ป่ าตาเกาว์” ป่ าของชุมชน
ที ร่ วบรวมพันธุ์ไม้ ซึ่ งเป็ นห้องสมุดทาง
พฤกษศาสตร์ ขนาดใหญ่ หากพันธุ์ไม้
เหล่านัน้ คื อหนังสื อ ปราชญ์ ชาวบ้าน
และคนในชุมชนก็เป็ นครู ผูอ้ ่านหนังสือ
นัน้ ให้เราฟัง เราในฐานะนักวิ จยั จะท�ำ
อย่างไร ให้ความรู้เหล่านัน้ ไม่หลุดลอย
และสามารถเปิ ดอ่ า นได้ จ นชั่ ว ลู ก
หลาน” (นักศึกษาคนที่ ๒)
จากตอนแรกที่นกั ศึกษากลัวความ
ล�ำบากในการลงภาคสนาม เมื่อได้ ไป
ในพื ้นที่จริ งๆ ได้ ร้ ู ได้ เห็นและได้ สมั ผัส
กับความเป็ นกันเองของคนในชุมชน ส่ง
ผลท� ำ ให้ ค วามรู้ สึก ตัว ของนัก ศึ ก ษา
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ าม คือ
เปลี่ยนใจไม่กลัวการลงไปภาคสนาม
อีกเลย เนื่องจากความรู้ไม่ได้ มีอยูแ่ ต่ใน
ชันเรี
้ ยนหรื อในโลกอินเทอร์ เน็ตเท่านัน้
ความรู้ สามารถอยู่ได้ ทกุ หนทุกแห่ง ไม่
ว่าจะเป็ นความรู้ในตัวคนหรือความรู้ใน
ป่ าหรื อในชุมชนก็ตาม หากเราสนใจใฝ่
รู้ทกุ อย่างล้ วนแล้ วแต่มีประโยชน์ ยิ่งได้
ปฏิบตั ิจริ งยิ่งเข้ าใจ อย่ามัวแต่จินตนา
การอยูเ่ ลย ลงมือศึกษาและปฏิบตั ิร่วม
กัน แล้ วคุณจะรู้ ว่าการท�ำงานร่ วมกัน
ของคนต่ า งสาขาความรู้ มี ป ระโยชน์
ช่วยเสริ มกันได้ Mahidol
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Special Scoop

กนิษฐา เทพสุด งานสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกก�ำลังร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และจังหวัดราชบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดราชบุรี
เป็นต้นแบบ เมืองแห่งสุขภาวะแห่งแรกของประเทศไทย

เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง
ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้วา่ ราชการ
จังหวัดราชบุรี และ ดร.สุปรี ดา อดุล
ยานนท์ ผู้จัด การส� ำ นัก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ได้ ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ
(MOU) “การส่ งสริ ม สนับสนุน ขับ
เคลื่อน และพัฒนาต้ นแบบจังหวัด
ราชบุรีเมืองแห่ งสุขภาวะ” โดยมี ผู้
ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลา
วรรณ รองคณบดี ฝ่ ายการคลัง และ
กิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล นายแพทย์
นริ น ทร์ รั ช ต์ พิ ช ญคามิ น ทร์ นาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ
ดร.นายแพทย์ บั ณ ฑิ ต ศรไพศาล
ร อ ง ผู้ จั ด ก า ร ส� ำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่ ว มลงนามในฐานะพยาน โดยมี
หัวหน้ าส่วนราชการ นายอ�ำเภอ ผู้น�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้แทนภาค
เครื อข่ายทุกภาคส่วน คณาจารย์และผู้
เกี ย รติ ร่ ว มเป็ น สัก ขี พ ยาน ณ ห้ อ ง
ประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเป็ นจังหวัดที่มีการขับ
เคลื่อนด้ านสุขภาวะมาตังแต่
้ ปี ๒๕๕๒
และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภาย
ใต้ การบูรณาการท�ำงานร่วมกันของทุก
ภาคส่วน การด�ำเนินงานระยะแรก คือ
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ มีพื ้นที่เป้าหมาย
ด�ำเนินการต�ำบลสุขภาวะจ�ำนวน ๑๒
ต�ำบล ในพื ้นที่ ๑๐ อ�ำเภอ ได้ แก่ ต�ำบล

ดอนทราย ต� ำ บลทุ่ ง หลวง อ� ำ เภอ
ปากท่อ , ต� ำ บลธรรมเสน ต� ำ บลเจ็ ด
เสมียน อ�ำเภอโพธาราม, ต�ำบลวัดเพลง
อ�ำเภอวัดเพลง, ต�ำบลบ้ านคา อ�ำเภอ
บ้ านคา, ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอจอมบึง,
ต�ำบลเบิกไพร อ�ำเภอบ้ านโป่ ง, ต�ำบล
วัดแก้ ว อ�ำเภอบางแพ, ต�ำบลแพงพวย
อ� ำ เภอด� ำ เนิ น สะดวก, ต� ำ บลท่า เคย
อ� ำ เภอสวนผึ ง้ และต� ำ บลคุ้ งน� ำ้ วน
อ�ำเภอเมือง ส่วนพื ้นที่เป้าหมายด�ำเนิน
การอ�ำเภอสุขภาวะ ๓ อ�ำเภอ ได้ แก่
อ�ำเภอโพธาราม อ�ำเภอจอมบึง และ
อ�ำเภอวัดเพลง โดยให้ มีพื ้นที่สาธิตการ
บรรลุเป้ าหมาย ๑๐ ปี สสส. (เป้ า
หมายช่ วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) คือ
๑.ลดการสูบบุหรี่ ๒.ลดการดื่มสุรา
๓.ลดการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ
จราจร ๔.ลดการติดเชือ้ เอชไอวีราย
ใหม่ ในหญิงมีครรภ์ ๕.เพิ่มการทาน
ผักผลไม้ ๖.เพิ่มการมีกิจกรรมทาง
กาย ๗.ลดภาวะอ้ วนในเด็ ก ๘.
ครอบครั วอบอุ่น ๙.ชุมชนเข้ มแข็ง
และ ๑๐.มีความสุข เพื่อให้ เกิดการ
พั ฒ นาต้ นแบบชุ ม ชนบู ร ณาการสุ ข
ภาวะ เป็ น การเสริ ม สร้ างศัก ยภาพ
บุคคลในการด�ำเนินงานจังหวัดบูรณา
การสุ ข ภาวะและพั ฒ นาระบบฐาน
ข้ อมูลต่อยอดภูมิปัญญาของเครื อข่าย
ให้ เกิ ด นวัต กรรม สู่ก ารเป็ น จั ง หวัด
ราชบุรีเมืองสุขภาวะอย่างยัง่ ยืน และ
สามารถเป็ นต้ นแบบจังหวัดสุขภาวะ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั พื ้นที่อื่นต่อไปใน
อนาคต
จังหวัดราชบุรีก�ำหนดวิสยั ทัศน์ในปี
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็ น “เมืองเกษตรสี
เขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความ

สุข” ส่วนส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ให้ “ทุกคนบนแผ่ นดินไทย
มี ขี ด ความสามารถ มี สั ง คม มี ส่ ิ ง
แวดล้ อม ที่เอือ้ ต่ อสุ ขภาวะ” และ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล มี พั น ธกิ จ ที่ มุ่ ง เป็ น “คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ ชัน้ น� ำด้ านการ
ศึกษา การวิจัย และบริ การวิชาการ
บนพืน้ ฐานระบบธรรมาภิบาลเพื่อ
สุ ขภาวะของชุ มชน” ด้ วยวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายที่สอดคล้ องกัน
ของทัง้ ๓ หน่วยงานในการมุ่งพัฒนา
และสร้ างเสริ มสุขภาวะของประชาชน
และชุมชน ทัง้ ๓ หน่วยงาน จึงได้ จดั ท�ำ
บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือนี ้ขึ ้น เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะร่ ว มมื อ กัน ส่ ง
เสริ ม สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนา
ต้ นแบบจั ง หวั ด ราชบุ รี เ มื อ งแห่ ง สุ ข
ภาวะจังหวัดแรกของประเทศไทย
ในการนี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.  
ชะนวนทอง ธนสุ ก าญจน์ คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวทิ ้งท้ ายว่า คณะสาธารณ
สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล พร้ อมให้
ความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายทังภาค
้
รัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน ใน
การพัฒนาองค์ ความรู้ เพื่อขับเคลื่อน
งานพั ฒ นาต้ นแบบราชบุ รี เ มื อ งสุ ข
ภาวะ ทังในด้
้ านวิชาการ การวิจยั และ
การประเมินผล ตลอดจนการสร้ างเสริม
ศักยภาพบุคคล ชุมชน เครื อข่าย และ
การด�ำเนินกิจกรรมอื่นๆ ทัง้ นี ้ เชื่อว่า
จังหวัดราชบุรีจะประสบความส�ำเร็จใน
การพัฒ นาให้ เ ป็ น เมื อ งสุข ภาวะแห่ง
แรกของประเทศไทย Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
รางวัล “มหิดลทยากร” ประจ�ำปี ๒๕๖๐

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์
อุดม คชินทร ส�ำเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี    วิทยาศาสตร์ การแพทย์  
จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๙
ระดับปริญญาตรี  แพทยศาสตรบัณฑิต  
จากคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๑ ระดับ
ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้
สู ง ทางการแพทย์ จากคณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๕
ระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญา วว.อายุร
ศาสตร์ จากแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๒๗
Certificate research fellowship training in Gastroenterology at University
of California, San Diego, USA  พ.ศ.
๒๕๓๑ – ๒๕๓๓

ประวัตกิ ารท�ำงาน
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐คณบดี ค ณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวย
การโรงพยาบาลศิ ริ ร าชปิ ย มหาราช
การุณย์   พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ หัวหน้ า
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ๒ วาระ (วาระที่ ๑  พ.ศ.
๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ วาระที่ ๒: ๒๕๕๒ –
๒๕๕๔) รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ศิริราช พ.ศ. ๒๕๔๓ -๒๕๔๘ ผู้ช่วย
คณบดี ฝ่ ายการศึ ก ษาหลัง ปริ ญ ญา
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล    
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๓ ปั จ จุ บั น ท่ า น
ด�ำรงต�ำแหน่ งรั ฐมนตรี ช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลและเกียรติยศที่ได้ รับ

แพทย์ ป ระจ� ำบ้ านดี เด่น ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๔ Quality Person
of the Year 2009 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ ศิษย์เก่า
ดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ิราช มหา
วิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔ บุคลากรดี
เด่น คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่น บัณ ฑิ ต
วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พ.ศ.
March 2018

๒๕๕๕ ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๖ นักบริ หารโรงพยาบาลดี
เด่นแห่งชาติ โดยสมาคมนักบริ หารโรง
พยาบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๖

บพิตร ซึง่ ตลอดเวลา ๗๐ ปี ทที่ รงครอง
ราชย์ ได้ มีโอกาสเห็นพระองค์ทา่ นทรง
งานมาโดยตลอด ยิ่งในช่วงสุดท้ ายที่มี
โอกาสได้ ถวายการรักษา ในช่วงทีด่ ำ� รง
ต� ำ แหน่ ง คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ได้ เห็นพระจริ ยวัตรที่
หลักในการด�ำเนินชีวติ
โดยยึดถือตามรอยพระราชปณิธาน งดงาม ซึง่ ทรงอุทศิ พระวรกายท�ำเพือ่ ให้
ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย คนไทยได้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ จึงได้
เดชวิกรม บรมราชชนก และ พระบาท ยึดถือให้ พระองค์เป็ นแบบอย่าง
ความประทับใจ ความรัก และความ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ซึง่ พระราชปณิธาน ผูกพันที่มตี ่อมหาวิทยาลัยมหิดลใน
ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย ฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย มหิดล
เดชวิกรม บรมราชชนก ที่ได้ ยึดถือมา
พวกเราโชคดีท่ไี ด้ มาอยู่ในรัว้ ของ
โดยตลอดมี ๒ เรื่ องทีส่ ำ� คัญ เรื่องแรก มหิดล นามมหิดลเป็ นนามพระราช
คือ เรื่ องของการให้ เห็นประโยชน์ ทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
ส่ วนตนเป็ นที่สอง ประโยชน์ เพื่อน มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มนุษย์ เป็ นกิจที่หนึ่ง เรื่องที่สอง คือ พวกเราทุกคนที่จบจากมหิดล ควรจะ
การเรี ยนรู้ จะต้ องเอาความรู้ นัน้ ไป ได้สำ� นึกในพระมหากรุณาธิ คุณ สิง่ ที่
ประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ มวล พระองค์ทรงท�ำเป็นตัวอย่าง โครงการพระ
มนุษยชาติให้ ได้
ราชด�ำริตา่ งๆ พระบรมราโชวาท และพระ
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ ราชด�ำรัสต่างๆ ทีพ่ ระราชทาน เราสามารถ
ั้
โดยเฉพาะเรื่ อง
อุดม คชินทร กล่าวว่า ที่ผา่ นมา โดย เอามาใช้ ได้ ทงหมด
ส�
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และคิดว่ า
ธรรมชาติแล้ ว ตน คือ นักวิชาการหรื อ
ครู แต่ได้ มีโอกาสมาท�ำงานบริ หารใน สามารถเอาไปใช้ ได้ ทุกเรื่ อง ก็คือ
หลายๆ ต�ำแหน่งซึง่ จากทีไ่ ด้ ยดึ ตามพระ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ จะ
ราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิ   ท�ำให้ ทกุ อย่างประสบความส�ำเร็จและมี
เบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก ทีไ่ ด้ ความยัง่ ยืนด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องเอามา
พระราชทานไว้ จึงสามารถท�ำงานต่างๆ ใช้ กบั ชีวติ ส่วนตัว หรือจะเอาไปใช้ กบั การ
ด้ วยความสบายใจ เนือ่ งจากเราไม่ได้ ทำ� ท�ำงานก็ได้ ท�ำให้ พวกเราทุกคน ไม่วา่ จะ
เพือ่ ตนเอง แต่ทำ� เพือ่ อยากให้ องค์กรได้ เป็ นคณาจารย์ นักศึกษา หรือเจ้ าหน้ าที่
มีการพัฒนาทีด่ ี อยากให้ ประเทศชาติมี ทุกคนมีความซาบซึ ้ง และส�ำนึกในพระ
ุ แล้วก็พยายามทีจ่ ะท�ำใน
การพัฒ นา เพื่ อ ให้ ส ามารถที่ จ ะเพิ่ ม มหากรุณาธิคณ
สิ
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กิดกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ศักยภาพทีจ่ ะแข่งขันได้ กบั นานาประเทศ
แล้ วก็ตอ่ มาถึง พระบาทสมเด็จพระปร และประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งๆ ขึ ้นไป
Mahidol
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
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รางวัลอาจารย์ตวั อย่างของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศกั ดิ์
แทนวันดี  อาจารย์ ประจ�ำสาขาวิชาโรค
ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร ภ า ค วิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับคัด
เลื อ กให้ เป็ นอาจารย์ ตัว อย่ า งของสภา
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐ นอกจากการ
ท�ำงานด้ านการเรียนการสอนทีท่ า่ นมีคณ
ุ ลักษณะของความเป็ น
อาจารย์ทนี่ า่ นับถือเป็ นแบบอย่างแล้ ว ท่านยังเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้ านโรคตับและโรคระบบทางเดินอาหาร มีผลการวิจยั ทีโ่ ดด
เด่นและได้ รับค�ำชมเชยเป็ นที่ยอมรับทังในและต่
้
างประเทศ
มากมาย โดยผลงานทีไ่ ด้ รับการยอมรับเป็ นอย่างมาก
รศ.นพ.ทวีศกั ดิ์ กล่าวว่า ในผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคไวรัสตับอักเสบ
เรือ้ รัง คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี และชนิดซีนนั ้ คาดว่ามีคนไทย
เป็ นสองโรคนี ้ไม่ต�่ำกว่า ๕ ล้ านคน ถือเป็ นปั ญหาส�ำคัญของ
ประเทศในระดับหนึ่ง เพราะโรคดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดโรค
แทรกซ้ อนได้ หลายโรค เช่น ตับแข็ง มะเร็งตับ ฯลฯ ซึง่ ก็พบได้
บ่อยในคนไทย จึงได้ มีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบการใช้ ยา
ส�ำหรั บรั กษาผู้ป่วยที่เป็ นไวรั สตับอักเสบชนิดบีในเรื่ องของ
“ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา Entecavir (เอน
เทคคาเวียร์ ) เทียบกับ Tenofovir (ทีโนโฟเวียร์ ) ในการ
รั กษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบชนิดบี เรื้อรัง” ซึง่ พบว่ายาทัง้ ๒
ชนิ ด ไม่มีความแตกต่างกัน และให้ ผลในการรั กษาดีมาก
สามารถกดเชื ้อไวรัสได้ เป็ นทีน่ า่ พอใจ รวมถึงลดภาวะแทรกซ้ อน
ของผู้ป่วยได้ เป็ นอย่างดี เป็ นทีน่ า่ ดีใจว่าในปั จจุบนั ยาทัง้ ๒ ตัว
ได้ รับการบรรจุให้ อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยไม่วา่ จะใช้ สิทธิการรักษาใดก็สามารถเข้ าถึง
การรักษาได้ ง่ายขึน้ หากผู้ป่วยเกิดไวรัสเดื ้อต่อยาตัวหนึ่งก็
สามารถใช้ ยาอีกตัวหนึง่ ทดแทนได้ ซึง่ งานวิจยั ชิ ้นนี ้จะช่วยเพิม่
ข้ อมูลในการตัดสินใจส�ำหรับแพทย์ผ้ ทู �ำการรักษามากขึ ้น และ
ทีส่ ำ� คัญเมือ่ ได้ รับการบรรจุในบัญชียาหลักท�ำให้ ราคายาถูกลง
ถึง ๕ เท่า ถือเป็ นผลดีตอ่ ผู้ป่วยและประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการรักษาไวรัสตับอัก
เสบชนิดบีที่นา่ สนใจอื่นๆ อีก เช่น ส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้ รับยากด
ภูมิ ความทีไ่ วรัสตับอักเสบบีพบได้ บอ่ ยในคนไทย ผู้ป่วยโรคข้ อ
รูมาตอยด์ (Rheumatoid) จ�ำนวนหนึง่ ก็อาจมีไวรัสตับอักเสบ
บี หากมีการให้ ยากดภูมิ บางรายอาจท�ำให้ เชื ้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบีก�ำเริบได้ ซึง่ จากการศึกษาวิจยั พบว่า ยากดภูมบิ างตัวที่
มีการใช้ บอ่ ยๆ ในผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคข้ อรูมาตอยด์ (Rheumatoid)
และโรคสะเก็ดเงิน คือ ยาเมโทเทรกเซท (Methotrexate) อาจ
ท�ำให้ ไวรัสบีกำ� เริบหรือไม่ซงึ่ พบว่าเชื ้อไวรัสไม่กำ� เริบ ดังนันหาก
้
ผู้ป่วยที่ไวรัสสงบหมายความว่าก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องให้ ยากดไวรัส
เพิม่ ในผู้ป่วยกลุม่ นี ลดค่
้ าใช้ จา่ ยและลดอาการข้ างเคียงจากยา
ศรัณย์ จุลวงษ์
โดยไม่จ�ำเป็ นอีกด้ วยMahidol

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
สารนาถ ล้ อพูลศรี นิยม ภาควิชา
สุขวิทยาเขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขต
ร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความ
ภาคภูมิใจที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นอาจารย์
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ว่า มีความภูมใิ จกับรางวัลนี ้เป็ นอย่างมาก เพราะตังใจ
้
และมุง่ มัน่ กับงานด้านการเรียนการสอนและดีใจทีม่ คี นมองเห็น
ในความตังใจนี
้ ้ รางวัลอาจารย์ตวั อย่างจึงถือเป็ นก�ำลังใจใน
การท�ำงาน เพราะเมือ่ เราท�ำเต็มทีแ่ ล้ ว และไม่ได้ คาดหวังกับ
ผลส�ำเร็จมากจนเกินไป คือ “เต็มที่ในเหตุ พอใจในผล”
และเมื่อกล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ผ้ สู อน คิดว่า
เราควรให้ นกั ศึกษารู้วา่ เราตังใจท�
้ ำงานและมีจดุ ยืนกับงาน
ด้ านการเรี ย นการสอน เพราะมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลมี
มาตรฐานตามหลักสูตรที่ก�ำหนดอยู่แล้ ว ซึ่งในการสอน
แต่ละครัง้ ก็จะมีการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมไว้ ด้วย
เสมอ งานด้ านการเรี ยนการสอน ถื อเป็ นหน้ าที่หลักใน
ต�ำแหน่งอาจารย์  ซึง่ ในแต่ละความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็ นอีกหนึ่งเรื่ องที่ผ้ สู อนต้ องคิด เพราะนักศึกษาแต่ละคน
นันมี
้ พื ้นฐานไม่เหมือนกัน เราจึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนการ
สอนไปตามผู้เรียนทีเ่ ราปฏิสมั พันธ์ด้วย  ฉะนันผู
้ ้ สอนจึงต้ อง
ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะที่จะแก้ ปัญหา และเมื่อก้ าวออกไปข้ าง
นอกสถาบันแล้ ว สามารถยืนได้ ด้วยตนเองอย่างมัน่ คง
การศึกษาในยุคปั จจุบนั นี ้ ความรู้ทกุ อย่างอยู่บนก้ อน
เมฆ (Cloud) สิ่งที่ต้องศึกษา คือ ทักษะ ดังนัน้ เราจึงต้ อง
คิดเสมอว่ า จะท�ำอย่ างไรที่จะให้ เขาหาความรู้ และ
ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ซึง่ การสอนในอดีตแตกต่างกับการสอนใน
ปั จจุบนั เพราะแค่เพียงกดปุ่ มเปิ ดโทรศัพท์ก็สามารถค้ นหา
ข้ อมูลได้ แล้ ว เราจึงจ�ำเป็ นต้ องสอนให้ เขาคิดแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นพืน้ ฐาน (ProjectBased Learning) โดยมีผ้ สู อนท�ำหน้ าทีค่ อยชี ้น�ำในส่วนของ
ผู้เรียนทีไ่ ม่มคี วามเชีย่ วชาญมากพอ และเมือ่ ความรู้ของเขา
กระจัดกระจาย  เราก็ต้องท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นเฟรมความรู้และคอย
โฟกัสให้ เขาเข้ ามาถูกที่ถกู ทาง ฝึ กให้ เขาสามารถหาความรู้
เองได้ และรู้ จกั การแก้ ปัญหา เมื่อมีการฝึ กปฏิบตั ิ ในการ
อภิปรายร่วมกันกับผู้เรียน (Discuss) ก็จะท�ำให้ ร้ ูวา่ ผู้เรียนน�ำ
ข้ อมูลมาใช้ ถกู ต้ องหรือไม่ ผู้สอนสามารถชี ้น�ำทางด้ านข้ อมูล
ทีถ่ กู ต้ องได้ โดยใช้ ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
ส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จ คือ การท�ำงานเป็ นทีม (Team
Work)  เราไม่สามารถท�ำงานทุกอย่างเองได้   ต้ องดูวา่ งาน
ไหนที่คนอื่นท�ำไม่ได้ นอกจากเรา และงานไหนที่คนอื่นอาจ
จะท�ำได้ ดีกว่าเรา จ�ำเป็ นที่จะต้ องมีทีมที่คอยช่วยเหลือกัน
เขาช่วยเรา เราช่วยเขา เพราะเมื่อสร้ าง Team Work ขึ ้นมา
การท�ำงานก็จะส�ำเร็ จได้ ด้วยดี Mahidol
สาธิดา ศรีชาติ
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ล
ติ
ด
๑
ใน
๑๐๐
ในสาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology และยังคงได้รับการจัดอันดับดีที่สุด
ของประเทศไทย ในสาขา Life Sciences & Medicine

จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2018
เมื่ อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
Quacquarelli Symonds (QS)
ประกาศผลการจัดอันดับ QS World
University Rankings by Subject
2018 ประกาศผลมหาวิทยาลัยที่ดที ี่สดุ
ในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ ๔๘ สาขาวิชา
จาก ๑,๑๓๐ สถาบันอุดมศึกษาจาก
๗๕ ประเทศ โดยใช้ หลักเกณฑ์และตัว
ชี ้วัดประกอบด้ วย Academic reputation, Employer reputation, Citations
per paper และ H-index
จากการจัดอั นดับในปี นี ้ สาขา
วิชา Pharmacy & Pharmacology มี
ความโดดเด่ นเป็ นที่ ๑ ของประเทศ
ไทย และติด ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก
และสาขาวิชา Medicine ยังคงเป็ นที่
๑ ของประเทศไทย นอกจากนี ้
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มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ รั บ การจั ด
อันดับที่ ๑๒๒ ของโลกในสาขาหลัก
Life Sciences & Medicine ซึ่งเป็ น
สาขาที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความ
เข้ มแข็งและโดดเด่ นทัง้ ในด้ านการ
เรี ย นการสอน การวิ จั ย และนวั ต
กรรม
จากผลการจัดอันดับดังกล่ าว ยัง
คงแสดงถึงความเข้ มแข็งของมหา
วิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชา Health
Science & Medicine และ สาขาวิชา

Science & Technology และสิ่งหนึง่ ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงตระหนักคือ
การพัฒ นาคุณ ภาพ และการแข่ง ขัน
ทางด้ านคุณภาพการศึกษา การบริ การ
วิชาการ การบริ การทางการแพทย์ให้
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล และไม่
หยุ ด ยั ง้ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น สาขาวิชา
Social Sciences สาขาวิชา Humanities และสาขาวิชา ArtsMahidol

พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
การจัด อัน ดับ Asia University
Rankings 2018 ในครัง้ นี ใช้
้ ตวั ชี ้วัดและ
ค่าน� ้ำหนัก ๕ ด้ าน คือ Teaching (the
learning environment) ร้ อยละ ๒๕,
Research (volume, income and
reputation) ร้ อยละ ๓๐, Citations
(research influence) ร้ อยละ ๓๐,

International outlook (staff, students
and research) ร้ อยละ ๗.๕ และ Industry income (knowledge transfer)
ร้ อยละ ๗.๕
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/
2018/regional-ranking Mahidol

มหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหิ
ด
ลครองอั
น
ดั
บ
๑
ของประเทศไทย และอันดับที่ ๙๗ ของเอเชีย โดย Times Higher Education Asia
University Rankings 2018
เมื่ อ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑
Times Higher Education (THE)
ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2018 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเป็ นอันดับ
๑ ของประเทศไทย และเป็ นอันดับ
ที่ ๙๗ ของเอเชีย จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในเอเชียจ�ำนวนกว่ า
๓๕๐ แห่ ง จาก ๒๕ ประเทศ นอกจาก
นี ้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก ๙ แห่ง ที่ได้
รั บการจั ด อั น ดั บ ในครั ้ง นี ้ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุ รี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ มหา
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยี
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วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา เปิด “ศูนย์วิจัย

ภาวะผู้น�ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาภาวะผู้น�ำอย่างยั่งยืน แห่งแรกของโลก

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ
อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยา
ลัย มหิ ด ล รองศาสตราจารย์ ดร.
เภสั ชกรหญิ งจุ ฑามณี สุ ทธิ สีสังข์
รั กษาการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายนโย
บายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานแถลงข่าว วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ มูลนิธิมนั่
พัฒนา เปิ ดศูนย์วิจยั ภาวะผู้น�ำเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และหลักสูตรปริ ญ
ญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้น�ำอย่างยัง่ ยืน
เป็ นแห่งแรกของโลก ร่ วมกับ คุณจีรา
วรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมนั่
พัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุข
สรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจยั
วิ ท ยาลัย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลัย
มหิดลโดยมี ดร.ดวงพร อาภาศิลป์
คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยา
ลัยมหิดล กล่าวรายงาน
ศูนย์ วจิ ยั ภาวะผู้นำ� เพื่อการพัฒนา

อย่ า งยั่ งยื น วิ ท ยาลั ย การจั ด การ
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตังขึ
้ ้นเพือ่ เป็ น
ศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยว
ชาญ นักวิชาการ และนักวิจยั ด้ านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้ อมเปิ ดหลักสูตร
“ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาภาวะ
ผู้นำ� อย่ างยั่งยืน” (Ph.D. in Sustainable Leadership) ซึ่งถือเป็ นหลักสูตร
แรกในประเทศไทยและแห่งแรกของ
โลกที่มกี ารพัฒนารูปแบบการศึกษา
ที่ เ ชื่ อมโยงกั บ แนวพระราชด� ำ ริ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ พระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร หรื อ
“ศาสตร์ ของพระราชา” อย่ างเป็ น
ระบบ โดยมุง่ เน้ นศึกษา ๔ คุณสมบัตทิ ี่
ผู้น�ำแห่งความยัง่ ยืนต้ องมี คือ ๑. มี
คุณธรรม (Virtue) คือ ภาวะผู้นำ� ทีน่ ำ�
เอาความดีงาม เช่น ความซือ่ สัตย์ อดทน
ขยันหมัน่ เพียร การแบ่งปันทังหมดนั
้
นมา
้

เป็ นพื ้นฐานในการบริหารงาน ๒.มีความ
คิดแบบพอประมาณ (Sufficiency
mindset) คือ ไม่มากไปไม่น้อยไป ๓.มี
ผลลัพธ์ ของการจัดการที่สมดุล (Sufficiency balanced outcomes) คือ มี
การบริหารจัดการให้ สมดุลในด้ านสังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ
และ ๔. มีภมู คิ ้ มุ กัน (Self Immunity)
สร้ างระบบภูมคิ ้ มุ กันในองค์กร เมื่อเจอ
วิ ก ฤติ จ ะผ่ า นไปได้ ด้ วยดี หรื อ อาจ             
ไม่ได้ รับผลจากวิกฤตนันเลย
้
ซึง่ เปิ ดรับ
สมัครนักศึกษาภายในวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๑ และเปิ ดภาคเรี ย นในเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๑
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
และข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ วิทยาลัยการ
จั ด การ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล โทร.
๐-๒๒๐๖-๒๐๐๐ http://www.cmmu.
mahidol.ac.th/phdinsl Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ:

รางวัประจ�
ลวิำทปี ยานิ
พ
นธ์
๒๕๖๐
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จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ” ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๑ ที่ จัดโดย ส�ำนัก งานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์
นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ มีวิทยานิพนธ์ผลงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับ
รางวัลจ�ำนวน ๒ เรื่อง ได้ แก่ วิทยานิพนธ์
เรื่ อง “การศึกษากลไกการรวมตัวและ
บทบาทของฮยู แ ม็ น ดี เ ฟ้น ซิ น ๖ ใน
ระบบภู มิ คุ้ม กัน แบบทั่ว ไป และการ
ประยุกต์ ใช้ไซเดอโรฟอร์ ในการก� ำจัด
แบคที เรี ยแกรมลบเฉพาะกลุ่ม” โดย
ดร.ภูมิ ชัยรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับรางวัลระดับดีมาก และวิทยา
นิพนธ์ เรื่ อง “การประกอบด้วยตัวเอง
และกลศาสตร์ ระดับนาโนจากฟิ ล์มบาง
อิ สระของอนุภาคนาโน” ดร.พงศกร
กาญจนบุษย์ จากคณะวิทยาศาสตร์
มหา วิทยาลัยมหิดล ได้ รางวัลระดับ
ดี ..มหิดลสารขอน�ำผลงานของทังสอง
้
ท่านมาเผยแพร่ให้ ทราบโดยทัว่ กันดังนี ้           

ดร.ภู มิ ชั ย รั ตน์ คณะแพทย
ศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล มหา
วิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่ ง
ชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี
๒๕๖๐ ระดับดีมากจากวิทยานิพนธ์
เรื่ อ ง “การศึ ก ษากลไกการรวมตั ว
และบทบาทของฮยูแม็นดีเฟ้ นซิน ๖
ในระบบภูมิค้ ุมกันแบบทั่วไป และ
March 2018

การประยุกต์ ใช้ ไซเดอโรฟอร์ ในการ
ก� ำ จั ด แบคที เ รี ย แกรมลบเฉพาะ
กลุ่ ม” ดร.ภู มิ ชั ย รั ต น์ ได้ ค้ น พบ             
ว่า อัตราการดือ้ ยาของจุลชีพที่สูง
ขึน้ และการลดลงของการค้ นพบยา
ปฏิชีวนะชนิดใหม่ ล้ วนก่ อให้ เกิด
ปั ญหาส�ำคัญทางด้ านสาธารณสุ ข
ปั จจุ บัน ทั่ว โลกมี ก ารเสี ย ชี วิต จาก
เชื อ้ แบคที เ รี ย ดื อ้ ยาประมาณ ๗
แสนราย และหากปั ญหาเหล่ านี ้ ไม่
ได้ รับการแก้ ไขอย่ างถูกต้ อง คาดว่ า
ภายใน ๓๐ ปี ข้ างหน้ า จ�ำนวนการ
เสี ย ชี วิ ต จะสู ง ขึ น้ ถึ ง ๑๐ ล้ า นคน
และสร้ างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
กว่ า ๓ พันล้ านล้ านบาท ซึ่งจะท�ำให้
โรคติด เชื อ้ โดยจุ ล ชี พ ดื อ้ ยากลาย
เป็ นโรคร้ ายแรง ที่คร่ าชี วิตผู้ ป่วย
มากกว่ าโรคมะเร็ ง ดังนันจึ
้ งมีความ
จ�ำเป็ นในการคิดค้ นและพัฒนาวิธีการ
รั ก ษาแบบใหม่ ส� ำ หรั บ โรคที่ เ กิ ด จาก
การติดเชื ้อจุลชีพ เพื่อน�ำมาใช้ ทดแทน
การรักษาโรคติดเชื ้อโดยใช้ ยาปฏิชีวนะ
งานวิ จัย ในส่ ว นแรกเน้ น เรื่ อ งการ
ศึกษาโครงสร้ างและกลไกการท�ำงาน
ของฮยูแม็นดีเฟ้นซิน ๖ (HD6) ที่หลัง่
ออกมาจาก พาเนทเซลล์ (Paneth cell)
เพื่อตอบสนองการบุกรุ กของจุลชีพใน
ล�ำไส้ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ HD6 คือ
เปปไทด์ต้านจุลชีพ ส่วนใหญ่จะท�ำลาย
เซลล์แบคทีเรี ยโดยตรง ในทางตรงข้ าม
HD6 จะรวมตัวเป็ นโพลิเมอร์ เพื่อจับ
และป้องกันจุลชีพไม่ให้ บกุ รุ กเข้ าเซลล์
ของมนุษย์ ซึ่งจะท�ำให้ จุลชีพเหล่านัน้
ไม่ ส ามารถก่ อ โรคได้ ก า ร ศึ ก ษ า
โครงสร้ างและกลไกการท�ำงานของ
HD6 ในล�ำไส้ นัน้ ได้ ก่อให้ เกิดความ
รู้ ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกี่ยวกับเปป
ไทด์ ชนิดนี ้ ซึ่งสามารถน�ำความรู้ ท่ ี
ได้ ไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบ
และการผลิตโพลิเมอร์ ต้านจุลชีพที่
จะไม่ ออกฤทธิ์ฆ่าเชือ้ จุลชีพโดยตรง

แต่ จะยับยัง้ ปั จจัยส�ำคัญที่เชือ้ เหล่ า
นัน้ ต้ องใช้ ในการก่ อโรค (virulence
factors) ดัง นั น้ ประโยชน์ ท่ ีส�ำ คั ญ
ของการใช้ โพลิเมอร์ ประเภทนี ้ คือ
จะลดอัตราการอุบัติของเชือ้ จุลชีพ
ดื อ้ ยาในระยะยาว เนื่ อ งจากเชื อ้
จุ ล ชี พ เหล่ านั ้น ไม่ ได้ ถู ก ท� ำ ลาย
เพียงแต่ จะสูญเสียความสามารถใน
การก่ อโรคในมนุษย์ และจะถูกขับ
ออกจากร่ างกายของมนุ ษ ย์ ไ ปใน
ที่สุด
งานวิจัยในส่วนหลังมุ่งพัฒนาการ
ประยุกต์ ใช้ ไซเดอโรฟอร์ ในการก�ำจัด
แบคที เ รี ย แกรมลบเฉพาะกลุ่ม โดย
ทัว่ ไปแล้ ว แบคทีเรี ยแกรมลบจะมีการ
สร้ างเยื่อหุ้มเซลล์ชนนอก
ั้
(outer membrane, OM) ที่สามารถป้องกันไม่ให้ ยา
ปฏิชีวนะเข้ าไปในเซลล์แบคทีเรี ยได้ ซึง่
ส่งผลให้ การก�ำจัดแบคทีเรี ยแกรมลบ
นัน้ มีประสิทธิ ภาพที่ต�่ำกว่าการก� ำจัด
แบคทีเรี ยแกรมบวก ในบางกรณีอาจ
จะต้ องใช้ ยาปฏิชีวนะในปริ มาณที่สูง
ขึ ้น ซึง่ จะก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงที่รุนแรง
ในผู้ป่วยได้ งานวิจัยในส่วนนี จ้ ึงต้ อง
การน� ำ ไซเดอโรฟอร์ ซึ่ ง เป็ นปั จ จั ย
ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การก่ อ โรคของเชื อ้
แบคที เ รี ย มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ
ภาพของวิธีการก�ำจัดแบคทีเรี ยแกรม
ลบ และเนื่องจากแบคทีเรี ยแต่ละชนิด
ใช้ ไซเดอโรฟอร์ ที่ต่างประเภทกัน จึง
คาดว่าวิธีการที่อาศัยไซเดอโรฟอร์ นนั ้
จะส่ง ผลกระทบต่อ แบคที เ รี ย เฉพาะ
กลุม่ และลดผลข้ างเคียงทีจ่ ะเกิดขึ ้นกับ
แบคทีเรี ยในกลุ่มอื่น เช่น ไมโครไบโอ
ต้ า จากการศึกษาพบว่า อัตราการอุบตั ิ
ของเชื อ้ แบคที เ รี ย ดื อ้ ยาในกลุ่ม Enterobacteriaceae เช่น Escherichia
coli และ Salmonella นันค่
้ อนข้ างสูง
กว่าเชือ้ แบคทีเรี ยกลุ่มอื่น ดังนัน้ งาน
วิจัยชิน้ นีจ้ ึงเริ่ มต้ นจากการทดลองใน
แบคทีเรี ยแกรมลบกลุ่มนี ้ และวิธีการ
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ที่ถูกคิดค้ นขึน้ สามารถแบ่ งออกได้
เป็ นสองวิธีดงั นี ้ วิธีการแรก คือ การ
ใช้ ไซเดอโรฟอร์ น�ำพายาปฏิชีวนะ
ไปยังกลุ่มแบคทีเรียที่ต้องการก�ำจัด
และการใช้ ไซเดอโรฟอร์ นัน้ สามารถ
ช่ วยให้ ตวั ยาผ่ าน OM ของแบคทีเรีย
แกรมลบเข้ าไปในเซลล์ ได้ ดีขึน้ วิธี
การที่ ส อง คื อ การผลิ ต และใช้
แอนติบอดีเ้ พื่อดักจับไซเดอโรฟอร์
ที่แบคทีเรี ยผลิตออกมา เพื่อใช้ ใน
การดึ ง ธาตุ เ หล็ ก จากสิ่ ง แวดล้ อ ม

ออกมาใช้ ซึ่งคาดว่ าจะยับยัง้ การ
เจริ ญ เติ บ โตและการก่ อ โรคของ
แบคทีเรี ย เพราะธาตุเหล็กเป็ นแร่
ธาตุ ท่ ี จ� ำ เป็ นส� ำ หรั บการเจริ ญ
เติ บ โตของแบคที เ รี ย อี ก คุ ณ
ประโยชน์ ที่ ส� ำ คั ญ ของวิ ธี ก ารทั ง้
ส อ ง คื อ แ บ ค ที เ รี ย จ ะ มี ก า ร
พัฒนาการดือ้ ยาได้ ยากขึน้ เนื่ อง
จากแบคทีเรี ยต้ องสังเคราะห์ กลุ่ม
ยีนใหม่ เพื่อใช้ ในการผลิตไซเดอโร
ฟอร์ ชนิดใหม่

งานวิจยั ชิน้ นีก้ ่อให้ เกิดวิธีการแบบ
ใหม่และหลากหลายส�ำหรั บใช้ ก�ำจัด
เชื ้อแบคทีเรี ยเฉพาะกลุม่ ซึง่ อาศัยการ
พัฒนาต่อยอด จากวิธีการต้ านจุลชีพที่
ธรรมชาติใช้ ในการก�ำจัดเชือ้ เหล่านัน้
และการศึกษาวิธีการเหล่านีจ้ ะก่อให้
เกิดความรู้ ความเข้ าใจพื ้นฐานส�ำคัญ
อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนาวิธีการรักษาโรคที่
เกิดจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยต่อไปใน
อนาคต เพื่อแก้ ปัญหาเชื ้อดื ้อยาที่พบ
มากขึ ้น เรื่ อยๆ ในปั จจุบนั
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ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวั ล สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ : รางวั ล
วิทยานิพนธ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ระดับ
ดีจากวิทยานิพนธ์เรื่ อง “การประกอบ
ด้ วยตั ว เองและกลศาสตร์ ระดั บ
นาโน จากฟิ ล์ มบางอิ ส ระของ

อนุภาคนาโน” ดร.พงศกร กาญจน
บุ ษ ย์ ได้ แ สดงศัก ยภาพในการสร้ าง
สรรค์สงั เคราะห์วสั ดุในระดับนาโนที่มี
คุณลักษณะเด่นต่างๆ เป็ นงานวิจยั พื ้น
ฐาน (platform) ที่ ส ามารถน� ำ มา
ประยุกต์ใช้ ตอ่ ได้ โดยได้ ค้นพบเทคนิค
ใหม่ ๆ จากการท�ำงานวิจัยดังกล่ าว
เป็ นครั ง้ แรกของโลก จนได้ รับการตี
พิมพ์ใน Nano Letters จ�ำนวน ๒ ฉบับ
วารสารที่มี impact สูง ทัว่ โลกให้ การ
ยอมรับ
“การสร้ างสิ่ งต่างๆ ท� ำได้สองแบบ
หนึ่ง คือ เริ่ มจากสิ่ งทีใ่ หญ่ขึ้นมาเป็ นสิ่ ง
ทีเ่ ล็กซึ่งกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์
เรี ยกว่า Top Down เช่นเรามี ไม้ ๑ แท่ง
แล้วเราน�ำไม้ก้อนนัน้ มาตัดให้เป็ นแก้ว
สอง คื อ กระบวนการ Bottom Up โดย
เริ่ มจากชิ้ นส่วนเล็กๆ แล้วมาประกอบ

กันให้ใหญ่ขึ้น ยกตัวอย่าง คื อ การน�ำ
เอาเลโก้ชิ้นต่างๆ มาประกอบเป็ นบ้าน
เริ่ มจากชิ้ นเล็กก่อน อย่างไรก็ตามการ
เริ่ มจากของใหญ่เป็ นของเล็ก กระบวน
การเริ่ มยากขึ้นเรื ่อยๆ และราคาแพงขึ้น
เรื ่ อ ยๆ เพราะว่ า การที ่เ ราจะตัด ของ
เล็กๆ เราไม่สามารถใช้มีดคัทเตอร์ มา
ตัดได้ ต้องใช้เลเซอร์ ใช้กระบวนการ
nanolithography หรื อใช้กระบวนการ
ต่างๆ ที ่มีราคาสูงมาเพือ่ ในการขึ้ นรู ป
งานวิ จัยชิ้ นนี ้เป็ นการขึ้ นรู ปแบบใหม่
โดยขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Bottom Up
จากเล็ ก ไปใหญ่ เหมื อ นเราต่ อ เลโก้
ขนาดเล็ก แต่ว่าตัวเลโก้ของเราย่อส่วน
ลง จากขนาด ๑ ซ.ม.กลายเป็ นขนาด
นาโน หรื อมี ขนาดเล็ กลงสิ บล้านเท่า
เราเรี ยกชิ้ นส่วนเลโก้เหล่านี ้ว่า nano
particles หรื อ nanocrystals”
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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“ในงานวิ จัย นี ้เ ราเอาชิ้ น ส่ ว นเลโก้
เหล่านี ้มาประกอบเป็ นฟิ ล์ มบาง โดย
ตัว เลโก้ นี้เ หมื อ นว่ า จะมี ข นอยู่ ร อบๆ
เหมื อนลูกเงาะซึ่ งเมื ่อน� ำมาชนกัน จะ
สามารถเกาะกันเป็ นโครงสร้างต่างๆได้
โดยเป็ นฟิ ล์ มที ่บางมาก มี ความหนา
เพียงแค่ความหนาของ ๑ ตัวเลโก้ (510 nm) ซึ่ ง ฟิ ล์ ม บางที ่ไ ด้จ ะมี ค วาม
เสถี ยรภาพและความ sensitive สูง
มาก สามารถน�ำมาใช้เป็ นตัวเซ็นเซอร์
ต่างๆ ได้ ข้อดี ของการใช้ตวั เลโก้ขนาด
เล็ ก นี ้ คื อ เลโก้ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายแบบ
หลายทรง เราสามารถเปลี ย่ นวัสดุทีท่ �ำ
เป็ นเลโก้ได้ เช่น ทอง เงิ น เหล็ก ซิ ลิกอน
หรื อสารกึ่ ง ตัว น� ำ อื ่ น ๆ ได้ และเรา
สามารถเลื อกชนิ ดของขนบนเลโก้ได้
ซึ่ งการเลื อกใช้เลโก้ขนาดจิ๋ วที ่ต่างกัน
ในการสร้ างฟิ ล์ มบางนี ้ ฟิ ล์ มบางที ่ได้
ย่อมมี คณ
ุ สมบัติทีเ่ ปลี ย่ นแปลงไปด้วย
จึ งท� ำให้เราสามารถสร้ างเซ็ นเซอร์ ที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กบั ตัว
เลโก้ทีเ่ ราจะใช้ เราสามารถเลื อกเลโก้
ทีเ่ หมาะสมไปใช้กบั งานต่างๆ ได้ ทัง้ ใน
งานอุตสาหกรรม และทางการแพทย์
เช่ น เราอาจใช้เลโก้ที่มีคุณสมบัติใน
การจับตัวกับเซลล์มะเร็ ง งานวิ จยั นีเ้ ป็ น
platform ที ่เราสามารถเปลี ่ยนสารได้
ท�ำให้มี application ที ห่ ลากหลาย ขึ้น
อยู่ กับ ว่ า เราจะประยุก ต์ อ ย่ า งไร กับ
application ไหน” ดร.พงศกร กาญ
จนบุษย์ กล่าว
จากการท� ำงานวิจัยดังกล่าว ดร.
พงศกร กาญจนบุ ษ ย์ ได้ ค้ นพบ        
เทคนิคใหม่ ๆ เป็ นครั ง้ แรกของโลก
อาทิ เทคนิคใหม่ ในการวัดอัตราส่ วน
ปั วซอง (Poisson’s ratio) ของฟิ ล์ ม
บางอิสระจากอนุ ภาคนาโนและใช้
ฟิ ล์ ม บางอิ ส ระจากอนุ ภ าคนาโน
เป็ นอุปกรณ์ ส่ ันระดับนาโน เกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี ้ ดร.พงศกร กาญจนบุ ษ ย์
อธิบายว่า เมื่อเราดึงวัสดุ เช่น แผ่นยาง
ด้ านที่โดนดึงจะขยาย อีกด้ านจะหดตัว
อัตราส่วนปั วซองจะบอกถึงอัตราส่วน
ของการหดตัวของด้ านที่ ไ ม่ถูก ดึงต่อ
การขยายตัวของอีกด้ าน วัสดุตา่ งๆ จะ
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มีอตั ราส่วนปัวซองเป็ นหนึง่ ในคุณสมบัติ
พื ้นฐานที่มีความส�ำคัญ เราจ�ำเป็ นต้ อง
รู้ ว่ า วั ส ดุ ที่ ใ ช้ มี ก ารหดตั ว หรื อ ขยาย
ตัวอย่างไรเมื่อมีแรงมากระท�ำ  เพื่อน�ำ
วัสดุมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ฟิ ล์มบาง
อิสระจากอนุภาคนาโนมีขนาดเล็กมาก
ซึ่ง ไม่ ส ามารถน� ำ มาดึง และดูก ารยื ด
และหดด้ วยวิธีปกติอย่างวัสดุทวั่ ไป เรา
ต้ องท�ำการคิดค้ นการวัดแบบใหม่โดย
ใช้ ผ่านเครื่ องมือที่เรี ยกว่า Focused
Ion Beam (FIB) โดยใช้ ล�ำแสงไอออน
ในการตั ด ฟิ ล์ ม บางให้ มี ลั ก ษณะที่
เจาะจง แล้ วใช้ ล�ำแสงอิเล็กตรอนมา  
กระตุ้น ให้ หดและขยายแทนการดึ ง
แบบปกติ และวิเคราะห์ตอ่ เพื่อค�ำนวณ
ค่าอัตราส่วนปั วซอง ถือเป็ นครั ง้ แรก
ของโลกที่สามารถวัดค่ าปั วซองของ
วัสดุขนาดจิ๋วนีไ้ ด้ เนื่องจากเป็ นสิ่ง
ที่วัดยาก ยังไม่ มีใครสามารถท�ำได้
มาก่ อน นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ ฟิล์ ม
บางอิ ส ระจากอนุ ภ าคนาโนเป็ น
อุปกรณ์ ส่ ันระดับนาโน (nano drum)
โดยเราสามารถดูโ หมดการสั่ น ว่ า
เป็ นอย่ างไรเป็ นครัง้ แรกของโลก ซึง่
การสัน่ เป็ นสิ่งที่ sensitive เช่น ถ้ าเกิด
เรามีตวั กลองที่เราวัดความสัน่ อยู่ แล้ ว
มีสารอะไรมาเกาะ ความสัน่ ก็เปลี่ยน
ไปด้ ว ย เหมื อ นเราเอาของมาตัง้ บน
กลอง ความสัน่ ก็จะเปลี่ยนไปด้ วย ซึง่
หลัก การนี ส้ ามารถน� ำ มาประยุกต์ ใ ช้
เป็ นตัวเซ็นเซอร์ ได้ เช่น เซ็นเซอร์ ที่ใช้
ตรวจจับความดัน เซ็นเซอร์ ตรวจจับ
สารต่างๆ เช่น แอมโมเนีย หรื อเซ็นเซอร์

ตรวจจับความเป็ นแม่เหล็กได้ ขึน้ อยู่
กับว่าเราจะเลือกชิ ้นส่วนเลโก้ ตวั ไหนใน
การสร้ างกลองขนาดจิ๋ ว เพื่ อ ให้ มี
คุณสมบัติเจาะจงในการตอบสนองกับ
สิ่งที่เราต้ องการตรวจจับ
นอกจากงานวิจยั ที่กล่าวมานี ้ ดร.
พงศกร กาญจนบุ ษ ย์ ยั ง รั ก ที่ จ ะ
เรี ยนรู้ ส่ ิงใหม่ ๆ อย่ างต่ อเนื่อง เมื่อ
ใดทีเ่ ราหยุดเรี ยนรู้ ก็เหมือนเราเดินถอย
หลัง โดยปั จจุบนั ได้ ท�ำงานวิจยั ๓ ด้ าน
หลัก ด้ านแรก คื อ ท� ำ เซลล์ แสง
อาทิ ต ย์ แบบใหม่ ชนิ ด เพอรอฟ         
สไกท์ (perovskite solar cells) ด้ าน
สอง คือ ท�ำ LEDs แบบใหม่ ที่เรี ยก
ว่ า perovskite LEDs ซึ่งข้ อเด่นของ
สองงานนี ้คือ ความสามารถสร้ างทังโซ
้
ลาร์ เซลล์ และ LEDs ได้ จากสารละลาย
ท�ำให้ มีราคาถูกและสามารถขึน้ รู ปได้
ด้ วยกระบวนการที่ง่าย เช่น ฉีดสเปรย์
นอกจากราคาที่ถูกลงแล้ วยังสามารถ
พัฒนาต่อให้ เป็ นโซลาร์ เซลล์ที่มีสตี า่ งๆ
หรื อยืดหยุ่นได้ อีกด้ วย ด้ านสาม คือ
ท�ำฟิ ล์ มระบายความร้ อน เป็ นฟิ ล์ ม
บางเจเนอเรชั่นใหม่ ฟิ ล์มบางในแบบ
เดิมเป็ นการลดความร้ อนที่จะเข้ ามาใน
บ้ าน แต่ฟิล์มบางใหม่ที่เราท�ำจะไม่แค่
ลดความร้ อนเข้ าบ้ าน เราสามารถดึง
ความร้ อนจากในบ้ านออกมาได้ ด้วย
โดยใช้ ปรากฎการณ์ ที่เรี ยกว่า radiative cooling effect Mahidol
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเครดิต
ภาพโดย นางสาวกัญญารัตน์ ศิริศรีษรชัย

งานเสวนา From Green to Sustainable University
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่ผา่ นมา กองกายภาพและสิง่
แวดล้ อม สังกัดส�ำนักงานอธิการบดี
ร่ วมกับเครื อข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
แห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ได้
จัดงานเสวนาหัวข้ อ “From Green to
Sustainable University” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลือ่ นให้ สถาบัน
การศึกษาของประเทศไทยได้ เล็งเห็น
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
สถาบันการศึกษาสู่ความยั่งยืนด้ วย
เพราะสถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษานันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของสังคม
ที่ มี บ ทบาทส� ำ คัญ ในการสร้ างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผา่ นกระบวนการ
ศึกษา และวิจยั ตลอดจนขับเคลื่อน
นโยบายประเทศสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่ง ยื น ตาม ๑๗ เป้า หมายของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
งานเสวนาประกอบด้ วยการ
บรรยายพิ เ ศษหั ว ข้ อเรื่ อง “มหา
วิ ท ยาลั ย ไทยสู่ การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่ งยื น ” โดย ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วช
กุ ล เลขาธิ ก ารมูล นิ ธิ ชัย พัฒ นา ซึ่ง
ท่ า นได้ กล่ า วว่ า ความยั่ ง ยื น คื อ
การรั ก ษาให้ อยู่ ใ นสภาพที่ ดี ที่ สุ ด

แล้ วยังสามารถส่งต่อให้ ผ้ คู นรุ่นต่อไป
ได้ นอกจากนี ้ท่านยังน้ อมน�ำกระแส
พระราชด�ำรัสขององค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช
รัชกาลที่ ๙ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยื นด้ วยหลักปรั ชญาเศรษฐ
กิจพอเพียงว่า พระองค์ท่านไม่เคยใช้
ค� ำ ว่ า มั่ ง คั่ ง ร�่ ำรวย แต่ ใ ช้ ค� ำ ว่ า
ประโยชน์ สู ง สุ ด เราต้ องมองสิ่ ง
แวดล้ อ มเป็ น ธรรมะ คื อ ธรรมชาติ
(nature) เป็ นประโยชน์ ที่ควรรั กษา
เพราะหากเรามองเป็ นทรัพยากร (resource) ก็ จ ะเห็ น แต่ ท รั พ ย์ ร าคา
เท่านัน้ เราจึงควรปลูกฝั งการมองสิ่ง
รอบตัวอย่างเป็ นธรรม ซึง่ สามารถเริ่ ม
ได้ ใ นมหาวิ ท ยาลัย ซึ่ง เป็ น แหล่ง บ่ม
เพาะของปั ญญา แต่อย่าท�ำให้ ยงุ่ ยาก
ซับซ้ อน แก้ ไขปั ญหาเรื่ องธรรมชาติ
อย่างง่ายๆ ธรรมดาที่จะน�ำไปสูค่ วาม
ยัง่ ยืนได้
ในช่วงที่ ๒ เป็ นการบรรยายกรณี
ศึกษาการพัฒนามหาวิทยาลัยยัง่ ยืน
โดยศาสตราจารย์ แ ท ยุ น ปาร์ ค
ประธานKorean Association for
Green Campus Initiative (KAGCI)
จากมหาวิ ท ยาลัย ยอนเซ ประเทศ
เกาหลีใต้ และในช่วงสุดท้ ายเป็ นเวที
เ ส ว น า ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยยัง่ ยืนประเทศไทย โดย
วิ ท ยากร ๓ ท่ า น ได้ แก่ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวา
นฤมิตรกุล รักษาการแทนในต�ำแหน่ง
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายความยั่ง ยื น และ

บริ หารศู น ย์ รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รอง
อธิ ก ารบดี ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ านบริ ห าร
ทัว่ ไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิ ต า รั ก ษ์
พลเมื อ ง ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี มหา
วิทยาลัยสยาม กล่าวว่า มหา วิทยาลัย
สยาม โดยมีตวั ผมท�ำหน้ าที่เป็ นผู้สาน
เสวนา

งานเสวนาดั ง กล่ า วถื อ เป็ นเวที
สาธารณะหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ของมหา
วิ ท ยาลัย มหิ ด ลในการพยายามขับ
เคลื่ อ นนโยบายการพั ฒ นามหา
วิทยาลัยไทยสูค่ วามยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่ า นมามหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ดลของเราเองนัน้ ได้ ก�ำหนดเป็ น
นโยบายที่ ส�ำคัญในการพัฒนามหา
วิทยาลัยสู่ความเป็ นมหาวิทยลัยเชิง
นิเวศน์ ไม่เพียงแต่ขบั เคลื่อนภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านัน้ แต่เรายัง
พย่ า ยามขับ เคลื่ อ นให้ ส ถาบัน อุด ม
ศึกษาไทยได้ มองเห็นถึงการเปลี่ยน
ผ่า นจากความพยายามสร้ างความ
เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียว สูก่ ารพัฒนา
เป็ นมหาวิทยาลัยยัง่ ยืนต่อไป Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกบั พลต�ำรวจเอก
นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ในโอกาสได้ รับการรับรอง
จากคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ ใ ห้ ด�ำ รง
ต�ำ แหน่ ง นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ลใน
พระบรมราชูปถัมภ์ วาระบริ หารงาน ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดย
จะมีการน�ำเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารสมาคมรับทราบและ
อนุมตั ิเพื่อด�ำเนินตามขันตอนและน�
้
ำเรี ยนที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้ องจริ นทรยารัศมิ์   
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสุชานุช พิริยสถิต นางสาวสุชา
นันท์ พิริยสถิต นางสาววนัชชา หล่ อไพบูลย์
และ นางสาวอาทิตยา รั ศมินทราทิพย์ จาก
ที ม IC the Future วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ ารางวัลชนะเลิศ พร้ อม
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี ้ นางสาว
สวริ นทร์ สดแสงสุก และ นายพงศวุฒิ นาค
นวล จากทีม BIN 48 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ ารางวัลรองชนะเลิศ
พร้ อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากการแข่งขัน
Invent for the Planet ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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เนื่องในวาระ ”วันมหิดล Mahidol Day of Service” ได้ มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั กว่า
หนึง่ ร้ อยรายที่เข้ าร่วมกิจกรรมโพสต์ความดีที่ได้ ท�ำ ผ่านทางสังคมออนไลน์ พร้ อมติด hashtag
#วันมหิดล หรื อ #MahidolDayofService ทุกๆ ความดีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมได้ ลงมือท�ำนัน้ ได้ รับการ
รวบรวมอยู่ที่เว็บไซต์ mahidol.ac.th/dayofservice โดยกิจกรรมท�ำดีที่ได้ รับการคัดเลือกว่า
เห็นสมควรที่จะได้ รับรางวัล “ผู้ให้ ” The Giver Award 2560 ในสาขาต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
รางวัลสาขาที่ ๑ ผู้ให้ ความสุขจากการ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหา
สัมผัสธรรมชาติ ได้ แก่ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์
รางวัลสาขาที่ ๗ ผู้ให้ ความสุขจากการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาวนา ได้ แก่ คุณรุ จริ า มังคละศิริ ศิษย์เก่า
รางวัลสาขาที่ ๒ ผู้ให้ ความสุขจากการ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
ท� ำ งาน ได้ แก่ กลุ่ มอาสาละอองฝุ่ น มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกายฝั น     
รางวัลสาขาที่ ๘ ผู้ให้ ความสุขจากการ
รางวัลสาขาที่ ๓ ผู้ให้ ความสุขจากการ ศึกษาเรี ยนรู ้ ได้ แก่ ชมรมนักศึกษามุสลิม
เคลื่อนไหวร่ างกาย ได้ แก่ คุณพัณณิตา สุ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมธาวัฒนะ ศิษย์เก่าคณะกายภาพบ�ำบัด
รางวั ล สาขาที่ ๙ ผู้ ใ ห้ ซ่ ึ ง เป็ นบุ ค คล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั่วไป ไม่มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล
รางวัลสาขาที่ ๔ ผู้ให้ ความสุขจากการ
รางวัลสาขาที่ ๑๐ ผู้ให้ ซ่ ึงพักอาศัยอยู่
ร่ ว ม แ ร ง เ ป็ น ชุ ม ช น ไ ด้ แ ก่ ค ณ ะ ต่ างแดน ได้ แก่ Phub Dorji ศิษย์เก่าชาว
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูฏานจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รางวั ล สาขาที่ ๕ ผู้ ใ ห้ ค วามสุ ข จาก มหิดล
ศิลปะ ได้ แก่ นายพงศกร นิลจันทร์
ผูส้ นใจกิ จกรรมของ the giver สามารถ
รางวัลสาขาที่ ๖ ผู้ให้ ความสุขจากการ หาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ www.mahidol.ac.th/
ท� ำ งานจิ ต อาสา ได้ แก่ อาจารย์ และ dayofservice
March 2018

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ศรีประภา
เพชรมี ศ รี ประธานหลัก สูต รปรั ช ญา
ดุษฏี บัณฑิ ต สาขาสิทธิ มนุษยชนและ
สัน ติ ศึก ษา (นานาชาติ ) สถาบัน สิท ธิ
มนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัย
มหิดล ในโอกาสได้ รับพระราชทานโล่
รางวัลสตรี นักวิชาการด้ านแรงงานดี
เด่ น ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จากพระเจ้ าวร
วงศ์ เธอพระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันสตรี สากล
๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดโดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาว
ทนัชชา วิเชียรกัลยารั ตน์ และ นางสาว
กมลพร อิทธิสุรสิงห์ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๒
หลัก สูต รวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร
อาหาร วิ ท ยาลัยนานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล พร้ อมอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชยานันต์
หงษ์ ฟ้า ร่ วมระดมสมองรวมพลังคิดค้ นและ
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “ซอสแกงเขียวหวาน
บนข้ าวอบกรอบ: Dip The Dish ไรซ์ ป๊อป”
คว้ า ๓ รางวัลใหญ่จากเวที Foodinnopolis
Innovation Contest 2017 ได้ แก่ รางวัลชนะ
เลิศ Grand Prize  รางวัลชนะเลิศอันดับ
๑ (ด้ าน Original Sensation) และรางวัล
น�ำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) รับถ้ วยประทานจาก พระเจ้ า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชา
ทิ นัด ดามาตุ เงิ น รางวัล ๑๑๐,๐๐๐ บาท
พร้ อมศึกษาดูงานประเทศญี่ปนุ่ ณ ลานพาร์ ค
พารากอน ศูนย์การค้ าสยามพารากอน

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

Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑

การอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ กรรอบรู้ ด้านสุขภาพ (Health Literate
Organization) รุ่ นที่ ๒ ณ ห้ องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ ายการจัดฝึ กอบรม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๓๕๔-๘๕๒๗, ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๑  

๒ เมษายน ๒๕๖๑

๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

Cr. ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายมหิ ดล361องศา

การอบรมหลักสูตร ความรอบรู้ด้านสุขภาพพืน้ ฐานส�ำหรับทุกวิชาชีพ (Health
Literacy 101) (ส�ำหรับกลุม่ พยาบาลวิชาชีพ) ณ ห้ องประชุม คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ ายการจัดฝึ ก
อบรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๓๕๔-๘๕๒๗,
๐-๒๓๕๔-๘๕๓๑

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็ นพระราช
กุศล เนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ บริ เวณโถงชัน้ ๑ (ข้ างศูนย์ อาหาร M Dent) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟั น คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๒๐๐-๗๘๑๓-๔

๒๓ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญประชาชนทัว่ ไป เข้ ารั บบริ การตรวจรั กษาฟั น
อุดฟั น ถอนฟั น ผ่ าฟั นคุด ขูดหินน�ำ้ ลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ ายภาพรั งสี
ทางทันตกรรม ฟรี เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๒๐๐-๗๗๒๗, ๐-๒๒๐๐-๗๖๐๒ และโรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่ อ ๒๐๐๔, ๒๐๐๕  

โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ครัง้ ที่ ๑๘ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ “ค่ ายศิลปะ
ส�ำหรั บเด็ก” ณ ห้ องปฏิบัตกิ ารงานศิลปวัฒนธรรม ชัน้ ๑ สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ได้ ที่ งานบริ การวิชาการและท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๑๙

๒ เมษายน ๒๕๖๑

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั ง้
ที่ ๒/๒๕๖๑ (อบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ) ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ ศูนย์ทดสอบภาษาและ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑๔๔๐๑-๘ ต่ อ ๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔  

๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

โครงการอบรมความรู้ วิชาเฉพาะทางด้ านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผล
งานออกแบบอย่ างสร้ างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6” (ICT Cre๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๑
ative: Digital Media Design with Photoshop CS6) ณ ห้ อง IT212 ชัน้ ๒
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเตรี ยมความพร้ อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
EdPEx ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ ห้ องทวีวฒ
ั นา ชัน้ ๖ ศูนย์ ปฏิบตั กิ ารโรงแรมศาลา ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ยาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ กอง สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๓๕๔-๔๓๓๓, ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐
พัฒนาคุณภาพ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๔๙-๖๐๖๓   ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “สร้ างสรรค์ ส่อื ใหม่ ให้ถกู ใจเด็กวัยฝั น ในศตวรรษ
การอบรมระยะสัน้ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ครัง้ ที่ ที่ ๒๑” ณ ห้ องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
๑/๒๕๖๑ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม ครอบครั ว มหาวิทยาลั ยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ งานอบรม สถาบันวิจยั สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่ อ ๓๐๑
๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐ ต่ อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒  

๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑

๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่ วม
งานการประชุมวิชาการประจ�ำปี ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจ�ำปี ๒๕๖๑
เรื่อง “การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ (Spiritual Care of the Elderly)”
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชนั ้ G ศูนย์ การแพทย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่ อ ๔๒๔๑
การอบรม “ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001:2015” ณ ห้ อง
๔๒๒๘ อาคาร ๔ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส�ำนักฝึ กอบรม คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่ อ ๒๑๑๐, ๒๑๑๕

๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการประจ�ำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครังที
้ ่ ๔๐ “นวัตกรรม
ทางเภสัชวิทยา (Innovation in Pharmacology)” วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Pr.501 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ ภาค
วิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๒๐๑-๕๖๔๑
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล จัดงาน ศิริราช เดิน-วิง่ ครัง้ ที่ ๑๒ “๑๓๐ ปี ศิริราช
โรงพยาบาลของแผ่ นดิน” ณ โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ งานสร้ างเสริมสุขภาพ หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙,๙๙๘๑, ๐-๒๔๑๙-๘๘๐๒, ๐-๒๔๑๙-๙๙๘๓,
๐-๒๔๑๙-๘๙๖๗

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “Update Wound, Ostomy, and Enterocutaneous
fistula Cares” ณ ห้ องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชัน้ ๕ ศูนย์ การแพทย์    
สิ ริ กิต์ ิ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิท ยาลั ย มหิด ล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๒๐๑–๑๕๑๒, ๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC ครั ง้ ที่
๒/๒๕๖๑ (อบรบทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ ศูนย์
ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่ อ ๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔  

การอบรมระยะสัน้ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ” ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่งานอบรม สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่ อ ๓๐๑

๒๑ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้ านการพัฒนาคุณภาพน� ้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิ ด
สนิท ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ ๒ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่ อ ๔๐๖

๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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