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• “Learning from Biosignals” งานวิจยั เพื่อวิเคราะห์สญ
ั ญาณ
    ร่ างกายผ่าน Internet of Things (IoT)

๐๗ Nice to meet you

• พลต�ำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

๐๘ กองกฎหมาย
๐๙ Harmony in Diversity
   

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดให้ บริ การ
   ทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องใน
   วันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
   บรมราชกุมารี

๑๐ Internationalization
   
   
   
   

    

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่ วมการ
   ประชุม APACPH EXCUTIVE COUNCIL MEETING
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจัด On-site Interview
   and Active Recruitment 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซียและ
   ประเทศเมียนมาร์
• ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
   ม.มหิดล ร่ วมจัดสัมมนาประจ�ำปี The 8th Indian Ideas and
   Thoughts เรื่ อง “Ideas and Scopes of Tourism between
   India and Thailand”
• พิธีเปิ ดการฝึ กอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
   ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย   
   ประชาชนลาว รุ่นที่ ๒๐

  

• ความคาดหวังของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
• พิธีเปิ ดอาคาร Venture Club@MUSC และเปิ ดงาน The@
   Venture Day
• “MB–KIS Molecular Biology & Genetic Engineering 2018”
• ดื่มด�่ำบรรยากาศ ย้ อนวันวาน ผ่านบทเพลงจากมุมแผ่นเสียง
   ห้ องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพรัตน์
• ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) ผลงานการบันทึก
   เสียงของครู ประสิทธิ์ ถาวร: ๙ ศิลปิ นแห่งชาติ
• รศ.นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่งชาติ
   เพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คนปัจจุบนั

๒๑ กองกายภาพและสิ่งแวดล้ อม

• ยกระดับศูนย์บริ หารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวด
   ล้ อมในการท�ำงาน

๒๒ Teaching&Learning Excellence

• เฌอปราง อารี ย์กลุ กับบทบาทผู้ช่วยวิจยั สุดเจ๋ง การันตีโดย
   วารสารวิทยาศาสตร์ ชนน�
ั ้ ำจากอังกฤษ
• นศ.มหิดลอินเตอร์ คว้ ารางวัลชนะเลิศ Foodinnopolis Innovaion
   Contest 2017
• ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิม่ ศิลา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร
   ๒๕๖๐” ในฐานะคุณหมอผู้บกุ เบิกการรักษาเด็กออทิสติก
• เปิ ดใจหมอศัลยศาสตร์ ออร์ โธฯ “ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เจริ ญ       
   โชติกวณิชย์” กว่า ๖๐ ปี ที่ท�ำเพื่อผู้อื่น

๒๖ Softnews
๒๗ Activities Agenda

๑๒ Special Article

• ดูแลผู้สงู อายุอย่างไรให้ หา่ งจากโรคสมองเสือ่ มและโรคกระดูกพรุน
• ธนาคารเวลา
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ั นกุล  วราภรณ์ น่วมอ่อน  ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทิพา สุดวิเศษ    
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๐๗ Nice to meet you

พลต�ำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

๑๗ Special Scoop

MB–KIS Molecular Biology & Genetic
Engineering 2018

๑๘ Special Scoop

บทเพลงจากมุมแผ่นเสียง ห้องสมุดดนตรี
สมเด็จพระเทพรัตน์

๒๒ Teaching&Learning
Excellence

เฌอปราง อารีย์กุล กับบทบาทผู้ช่วยวิจัยสุดเจ๋ง

ผ่านพ้ นไปแล้ วกับ งานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International
Conference 2018 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นเจ้ าภาพระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ  มหิดลสารฉบับนี ้ ขอน�ำเอาภาพ
บรรยากาศและบทสรุปที่ได้ จากการจัดประชุมมาเล่าสูก่ นั ฟั ง
พบกับข่าวงานวิจยั “Learning from Biosignals” งานวิจยั เพื่อวิเคราะห์
สัญญาณร่างกายผ่าน Internet of Things (IoT) พบกับบทสัมภาษณ์ผ้ ไู ด้ รับรางวัล
“มหิดลทยากร” ประจ�ำปี ๒๕๖๐: ศาสตราจารย์ พเิ ศษ ดร.แพทย์ หญิงเพ็ญ
แข  ลิ่มศิลา และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เจริญ โชติกวณิชย์
และเนื่องจากเดือนนี ้เป็ นเดือนแห่ งประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ
และวันครอบครั ว จึงขอเสนอบทความวิเคราะห์แนวคิด “ธนาคารเวลา” ของ       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การ
วิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้
สนใจท�ำวิจยั เกี่ยวกับการให้ บริการผู้สงู อายุ และใส่ใจสุขภาพผู้สงู วัยกับบทความ
“ดูแลผู้สูงอายุอย่ างไร ให้ ห่างจากโรคสมองเสื่อมและโรคกระดูกพรุ น”
นอกจากนี ้ ยังมี Special Scoop ที่น่าสนใจ อาทิ แนะน�ำประวัติและแนว
นโยบายบริ หารของ “รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์   ผลิตผลการ
พิมพ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล คนปั จจุบนั ” “ศูนย์ ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์
ถาวร) ผลงานการบันทึกเสียงของครู ประสิทธิ์ ถาวร: ๙ ศิลปิ นแห่ งชาติ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “ดื่มด�่ำ
บรรยากาศย้ อนวันวาน ผ่ านบทเพลงจากมุมแผ่ นเสียง ห้ องสมุดดนตรี
สมเด็จพระเทพรั ตน์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล”
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                           
(รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิ ต)ิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บรรณาธิการ มหิดลสาร

๒๖ Softnews

ทีม Matchstick Production ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ หนังสั้น
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Special Scoop
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
AUN-QA International Conference 2018
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มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ รั บ เกี ย รติ
จากเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลัย อาเซี ย น
(ASEAN University Network : AUN)
ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม วิ ช าการ
นานาชาติ AUN-QA International
Conference 2018 ในหัวข้ อ “QA in
Higher Education for SDGs: Converging Global Aspiration with National Realities” ระหว่างวันที่ ๒๖ –
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิต
ธานี กรุ งเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างสมาชิกเครื อข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซี ย น ในการพัฒ นาแนวทางการ
ประกัน คุณ ภาพหลัก สูต รการศึ ก ษา
ระดับภูมิภาค และรับทราบทิศทางการ
ศึกษาในอนาคต โดยได้ รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์
อุดม คชินทร รั ฐมนตรี ช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน
กล่ าวเปิ ดการประชุมฯ
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์
อุ ด ม คชิ น ทร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร กล่า วว่ า การ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาถื อเป็ นกุญแจ
ส�ำคัญที่ สุดในการสร้ าง “ทุนมนุษย์ ”
เพื่อการประกอบอาชี พและเพื่อสร้ าง
“ทุนทางปั ญญา” ส�ำหรับการสร้ างสรรค์
นวัต กรรมของประเทศและภู มิ ภ าค
อาเซียนของเรา การศึกษาระดับอุดม
ศึกษายังถือเป็ นเครื่ องมือส�ำคัญในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development Goals SDGs) ในหลายมิ ติ เช่ น การแก้ ไ ข
April 2018

ปั ญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม
สุขภาพและความเป็ นอยู่ ความมัน่ คง
ด้ านอาหาร การท�ำงาน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ นวัตกรรมทางอุตสาห
กรรม การบริ โภคและการผลิตอย่างมี
ความรับผิดชอบ พลังงานสะอาด การ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
เมืองและชุมชนที่ยงั่ ยืน
มหาวิ ท ยาลั ย ในศตวรรษที่ ๒๑
ก�ำลังเผชิญกับความท้ าทายในหลาย
ด้ าน เป็ นหน้ าที่ของเราในการจัดเตรี ยม
ความพร้ อมให้ กับ ผู้เ รี ย นส� ำ หรั บ การ
ท�ำงานในอนาคต มหาวิทยาลัยต้ องมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถรับมือ
กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive
Technologies) และการปรั บตัวเป็ น
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ยุคโลกาภิ
วัตน์ (Globalized knowledge-based
economy) และมหาวิทยาลัยต้ องปรับ
ตัวเพื่อตอบสนองต่อรู ปแบบการเรี ยน
ของนักเรี ยนในรู ปแบบอื่น (non-traditional students) และรูปแบบการเรี ยน
การสอนใหม่ที่มีผ้ ูเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ด้ วยเนื อ้ หาการสอนที่ ตอบสนองเป็ น
รายบุคคล จากปั จจัยดังกล่าวทังหมด
้
มหาวิทยาลัยต้ องปฏิรูปเพื่อให้ สามารถ
อยู่รอดได้
ในการรับมือกับความท้ าทายเหล่านี ้
การประกันคุณภาพการศึกษาถือเป็ น
เครื่ องมื อที่ มี ประโยชน์ และส�ำคัญใน
การสร้ างมาตรฐานและเสริ ม สร้ าง
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของประเทศใน
ภู มิ ภ าค ขอขอบคุ ณ เครื อ ข่ า ยการ

ประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
อาเซี ย น (AUN-QA) ที่ ต ระหนัก ถึ ง
ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องของประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และความจ�ำเป็ นในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพแบบองค์ รวมเพื่ อยก
ระดับมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มการ
ศึกษา การวิจยั และการบริ การ ให้ แก่
มหาวิทยาลัยในเครื อข่าย AUN และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภูมิภาค
การมุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศ คือ ผล
รวมความมุ่ง มั่นที่ จะพัฒ นาอย่างต่อ
เนื่ อ ง และด้ ว ยหัว ใจของคนประกัน
คุณภาพทุกท่านในวันนี ้ ผมมั่นใจว่า
ระบบประกันคุณภาพจะช่วยยกระดับ
คุณ ภาพการศึ ก ษา และการพัฒ นา
อย่างยัง่ ยืนในภูมิภาคและโลกของเรา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่ า วว่ า การ
ประชุ ม ครั ง้ นี เ้ ป็ นการจั ด ประชุ ม ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรการศึกษา โดยใช้ วิธีการของ
Asian University Network Quality
Assurance เป็ นตัวช่วยในการรับรอง
การประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รการ
ศึ ก ษาให้ เป็ นกติ ก ากลางในระดั บ
ภูมิภาค ผู้ประเมินต้ องเป็ นคนกลางที่มี
จากต่ า งชาติ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
กรอบคุณภาพต่างๆ สามารถพิจารณา
คุณภาพของผู้สอน ระบบการบริ หาร
จั ด การขององค์ ก ร และคุ ณ ภาพ
หลักสูตรได้ อย่างเป็ นมาตรฐาน ผมตัง้
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ข้ อสังเกตที่น่าสนใจ คือ AUN เริ่ ม
ต้ นที่ประเทศไทย เหตุใดหลักสูตร
ในประเทศไทยได้ รับการ Certified
ค่ อนข้ างน้ อย  จึงท�ำให้ มีความรู้ สึก
ว่ าเหตุ ใ ดเราใส่ ใจเรื่ องนี ้น้ อย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลพยายามจะ
สร้ างความตระหนักรู้ ความส�ำคัญ
เผยแพร่ เรี ยนรู้ เลือกผู้เกี่ยวข้ องมา
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เพื่ อขั บ
เคลื่ อ นไปด้ ว ยกั น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่
มหาวิทยาลัยมหิดลอย่ างเดียว มหา
วิทยาลัยอื่นๆ ก็จะได้ ประโยชน์ ด้วย
การประชุมที่ผ่านมานับว่ามหาวิทยา
ลัยมหิดลประสบความส�ำเร็จ เนื่องจาก
มี บุคลากรผู้เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้ องกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษามาเข้ า
ประชุมค่อนข้ างมาก สิ่งที่ได้ จากการ
ประชุม คือ การสร้ างความตระหนักรู้ถงึ
ความจ� ำ เป็ นของการประเมิ น หรื อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี ้
การจัดประชุมในลักษณะเป็ นสมาชิก
เครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จึงเป็ น
โอกาสอันดีที่สมาชิกจากแต่ละประเทศ
ได้ มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กัน
และกัน รู้ จกั เพื่อนบ้ าน นอกจากนี ้เรา
ได้ เรี ยนรู้ ประเด็นปั ญหาต่างๆ จากผู้ที่
มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค ที่อาจ
จะมีข้อเหมือนและข้ อต่าง ท�ำให้ ได้ องค์
ความรู้ ตา่ งๆ ที่กว้ างและลึกซึ ้งขึ ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร
สมภพ ประธานธุรารั กษ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ AUN-QA International
Conference 2018 กล่ า วว่ า การ
ประชุม ครั ง้ นี ม้ ี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุม จาก
ประชาคมอาเซียน และจากประเทศ
ไทย รวมทังสิ
้ ้น ๔๑๖ ท่าน จาก ๑๗
ประเทศ ถือว่าเป็ นการประชุมที่มีขนาด
ค่อนข้ างใหญ่   ผลจากการประชุม มี
การน� ำ เสนอในประเด็ น ต่ า งๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของอาเซียน รวมทังทิ
้ ศทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจากประชา
คมทั่ ว โลกว่ า จะไปในทิ ศ ทางใด  
ประเด็นที่ส�ำคัญ อาทิ การน�ำเสนอ
บทบาทและความส� ำ คั ญ ของการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ
ประชาคมโลก โดยผู้แทนจากยูเนส
โก ได้ กล่ าวถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
Quality Education หรื อการศึกษาที่
มี คุ ณ ภาพจะสามารถตอบโจทย์
หรื อ แก้ ปั ญหาที่ มี เ ป้ าหมายการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs ) ของ
องค์ การสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นจุด
มุ่ ง หมายส� ำ หรั บ ทุ ก ชุ ม ชน สั ง คม

และประชาคมทั่วโลก นอกจากนี ้ยัง
มี มุม มองของ Quality Assurance
Agency โดยมีความเห็นว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษาในยุคต่อไป คงไม่ใช่
เรื่ องของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อของ
กระทรวงศึกษาธิ การเท่า นัน้ แต่การ
ประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาต้ อ งตอบ
โจทย์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ในที่นี ้คือผู้เรี ยน
นักศึกษา คณาจารย์ บัณฑิต ผู้จ้าง งาน
แ ล ะ สั ง ค ม ที่ ต้ อ ง ก า ร บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไร ซึ่ ง เป็ นเรื่ องที่
มหาวิ ท ยาลัย จะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คัญ
โดยเน้ น ที่ ความไว้ ว างใจ (trust)
ความโปร่ งใส (transparency) และที่
ส�ำคัญคือ ความเป็ นอิสระ (independent) ของการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่ างต้ องโปร่ งใส
ตรงไปตรงมา น่ าเชื่อถือ ซึ่งจะน�ำมา
สู่ creditability หรื อความน่ าเชื่อถือ
ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่ได้
รั บการประกันคุณภาพ
ส� ำ หรั บ เจ้ า ภาพจัด งานเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ปี ต่อไป คือ
De La Salle University และ University
of the Philippines สาธารณรั ฐ
ฟิ ลิปปิ นส์ Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Research Excellence
ศรัณย์ จุลวงษ์

“Learning from Biosignals”
งานวิจยั เพือ่ วิเคราะห์สญ
ั ญาณร่างกาย
ผ่าน Internet of Things (IoT)

6

อ.อัคร สุประทักษ์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยา
ลัยมหิดล ได้ ท�ำวิจัยเรื่ อง “Learning
from Biosignals” รางวัลชนะเลิศจาก
การประกวด Educational Award for
Excellence 2017 สาขา Engineering
and Technology จาก Anglo-Thai
Society เป็ นการประกวดผลงานวิจยั
ของนักเรี ยนทุนไทยในประเทศอังกฤษ
งานวิ จั ย ชิ น้ นี ้ อ.อั ค รประดิ ษ ฐ์ และ
พัฒนาชุดค�ำสั่งคอมพิวเตอร์ (Algorithms) โดยใช้ การเรี ยนรู้เชิงลึก (Deep
learning) เพื่ อ ดึ ง ข้ อมู ล จากคลื่ น
สัญญาณจากร่างกายคน (Biosignals)
ผ่ า นตัว กลางอย่ า งอุป กรณ์ ส วมใส่ อิ
เล็กทรอนิกส์ (Wearable devices) ที่
คนไข้ สามารถพกพาติดตัวไปได้ ทกุ ที่
ผลงานวิ จัย ที่ โ ดดเด่ น นัน้ เป็ น การ
ประดิ ษ ฐ์ โมเดลที่ มี ชื่ อ ว่ า “Deep-
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เดิมทีผ้ คู นนิยมไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพหรื อเข้ ารับการรักษาโรค โดย
การที่คนไข้ เข้ าพบแพทย์แต่ละครัง้ นัน้ ข้ อมูลพื ้นฐานที่แพทย์เก็บรวบรวมเพื่อใช้ ใน
การวินิจฉัยโรค คือ อุณหภูมิในร่ างกาย อัตราการเต้ นของหัวใจ ความดันโลหิต
คลื่นสมอง ระดับน� ้ำตาลในเลือด เป็ นต้ น ซึง่ หมายความว่า ในแต่ละครัง้ แพทย์จะ
ทราบข้ อมูลทางสุขภาพของคนไข้ เฉพาะช่วงที่คนไข้ มาที่โรงพยาบาลเท่านัน้ และ
แพทย์จะใช้ ข้อมูลเหล่านันมาใช้
้
ในการวินิจฉัยและประกอบการตัดสินใจ (คิดเป็ น
สัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละหนึง่ เมื่อรวมถึงข้ อมูลที่ไม่สามารถวัดได้ เมื่อคนไข้ อยูน่ อก
โรงพยาบาล) ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารรักษาที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่เอื ้ออ�ำนวยต่อ
คนไข้ ผ้ ทู ตี่ ้ องเสียทังเงิ
้ นและเวลา เดินทางมาทีโ่ รงพยาบาลเพือ่ เข้ ารักษาเป็ นประจ�ำ

SleepNet” ทีส่ ามารถเปลีย่ นคลืน่ สมอง
ที่ วัด ได้ จ าก Electrodes ที่ ติดไว้ บน
ใบหน้ าของคนไข้ ขณะนอนหลับ ให้
กลายเป็ นล�ำดับของ Sleep Stages
หรื อ ทางการแพทย์ เ รี ย กว่า Hypnograms ซึ่ง Hypnograms ที่ ไ ด้ จ าก
DeepSleepNet มีความคล้ ายคลึงกับ
การวิ นิ จ ฉั ย ของ Sleep Experts

นอกจากเรื่ องการนอนแล้ ว อ.อัครยัง
พัฒนาชุดค�ำสัง่ คอมพิวเตอร์ อนื่ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในวิเคราะห์ข้อมูล อย่าง
เช่น ความเร็ วในการเดิน รวมไปถึงการ
ไม่สอดคล้ องกันของคลื่นสัญญาณใน
ร่างกาย (Desynchronization among
Biosignals) เพื่อเพิ่มจุดสังเกตในการ
วินิจฉัยโรคของแพทย์ให้ ดียิ่งขึ ้น
อ.อัครกล่าวว่า “ผลงานวิจัยนี ้ ยัง
สามารถพัฒนาต่อยอดเพือ่ ประดิษฐ์ เป็ น
อุปกรณ์สวมใส่อเิ ล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ ผ้ าปิ ดตาอัจฉริยะ (Smart Eyemask) ที่สามารถวิเคราะห์คลื่นสมอง
ของคนไข้ ขณะนอนหลับอยูท่ ี่บ้าน เพื่อ
ช่วยให้ แพทย์ได้ เข้ าถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นของ
คนไข้ ในชีวติ ประจ�ำวันเพิม่ เติมจากทีว่ ดั
ได้ ในโรงพยาบาล ซึง่ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิ
ภาพให้ กับแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้
อย่างรวดเร็วและตรงจุดยิง่ ขึ ้น อีกทังช่
้ วย
ลดค่าใช้ จา่ ย และเวลาทีค่ นไข้ ต้องเสียไป
กับ การเดิ น ทางมารั บ การตรวจที่ โ รง
พยาบาลบ่อยๆ อีกด้ วย” Mahidol
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“Nice to meet you”

พลต�ำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ ง
นายกสมาคมศิษย์ เก่ าของมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

“มุมมอง ทิศทาง การด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน� ำระดับ
โลก (World Class University)”
การเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็ น
วิ สั ย ทั ศ น์ ร วมทั ง้ พั น ธกิ จ ของท่ า น
อธิการบดีในทุกยุค ทุกสมัย รวมทังสภา
้
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ช่วยกันผลักดัน
มาตลอดที่ จ ะให้ เกิ ด ขึ น้ การท� ำ ให้
มหาวิทยาลัยเป็ น World Class University ได้ นัน้ จะต้ อ งมี ๒ ประเด็ น
ประเด็นแรก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล
จะต้ องท�ำหน้ าที่ให้ ดีที่สดุ ประเด็นที่
สอง ต้ องมีหลักเกณฑ์ ที่เป็ นรู ปธรรม
สามารถจับต้ องได้ ชดั เจน ซึง่ เป็ นภาระ
กิจหลัก จะเห็นว่าตอนนี ้มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็ นอันดับ ๑ ของประเทศไทย
รักษาการอธิการบดีคนปัจจุบนั ศาสตรา       
จารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ
ท่านก�ำลังผลักดันมหา วิทยาลัยให้ เข้ า

เป็ นหนึง่ ใน ๑๐๐ ของโลก และการเป็ น
มหาวิทยาลัยโลกที่ส�ำคัญจะต้ องเป็ น
International และสิ่งที่มหาวิทยาลัย
มหิดลที่ควรท�ำอย่ างยิ่งก็คือ ต้ อง
เปิ ดหลักสูตรอินเตอร์ ให้ มากที่สุด
และมีเป้ าหมายที่ชัดเจน เช่ น เราตัง้
เป้ าว่ าไม่ เกินร้ อยละ ๕๐ จะต้ องมี
หลักสูตรที่เป็ น International ของ
จ�ำนวนหลักสูตรทัง้ หมด
ผมในฐานะนายกสมาคมศิษย์ เก่า
มหาวิท ยาลัยมหิ ดลฯ และกรรมการ
สมาคมฯ ทุ ก ท่ า นก� ำลั ง ผลั ก ดั น
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลให้ เ ป็ น อัน ดับ ๑
ของประเทศไทยเช่นกัน  ซึง่ จาก ๒ ปี ที่
ผ่า นมา จ� ำ นวนสมาชิ ก สมาคมศิ ษ ย์
เก่าฯ เพิม่ ขึ ้นและมีบทบาทมากขึ ้น ยอด
การบริ จาคเงินเพื่อเป็ นทุนการศึกษามี
การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพิ่ ม สูง ขึ น้
เรื่ อยๆ มี ค นเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมของ
สมาคมศิษย์เก่าฯ จ�ำนวนมาก สิ่งนี ้จึง

เป็ น ภาระกิ จ พัน ธกิ จ และวิ สัย ทัศ น์   
ท่ า นรั ก ษาการรองอธิ ก ารบดี ฝ่ าย
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรี ชา
สุนทรานันท์ ก็เป็ นหัวจักรที่ส�ำคัญ ใน
การท�ำให้ นกั ศึกษาหรื อศิษย์เก่าเข้ ามา
มี Agreement กับสมาคมศิษย์ เก่าฯ  
และในส่ ว นของสมาคมฯ เองก� ำ ลัง
พัฒนาและก�ำลังตังเป้
้ าเป็ นตัวเลขให้
ชัดเจนเรื่ องจ�ำนวนตัวเลขของสมาชิก
และเงิ น บริ จ าคเพื่ อ ให้ เ ข้ า ตามหลัก
เกณฑ์ ก ารให้ คะแนนของการไปสู่
World Class University

“ข้อคิดในการท�ำงาน”

“ขอให้ ทุ ก ท่ านตั้ งใจในการ
ท� ำ งาน ส่ วนผลลั พ ธ์ ออกมาเป็ น
อย่ างไรไม่ ต้องกังวล ขอให้ ตั้งใจใน
การท� ำ งานให้ ดี ที่ สุ ด เท่ า นั้ น ก็ พ อ
ครั บ” Mahidol

สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

ภาพโดย คุณอังคณา อังคะสุรพันธ์

มหิดลสาร ๒๕๖๑

7

กองกฎหมาย

ธนาชัย มาโนช นิติกร กองกฎหมาย

สิทธิ ได้รับเงินชดเชยเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เพราะเหตุแห่งการตาย (๑)

8

คงไม่ ช้าเกินไปส�ำหรับการมากล่าว
ถึงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วย
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๖๐
ซึง่ ออกมาตังแต่
้ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
โดยมี ส าระส� ำ คัญ ที่ น่ า สนใจ คื อ ข้ อ
บั ง คั บ ฉบั บ นี ก้ � ำ หนดให้ บุ ค คลใน
ครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยมี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยเมื่ อ พนั ก งาน
มหาวิ ท ยาลัย พ้ น สภาพจากการเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเหตุแห่ง
การตายซึง่ แต่เดิมข้ อบังคับมิได้ ก�ำหนด
ไว้    ถือว่าเป็ นการสร้ างขวัญและก�ำลัง
ใจให้ แ ก่ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย เป็ น
อย่างยิ่ง ท�ำให้ พนักงานมหาวิทยาลัย
หมดห่วง ต้ องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
ที่ เ ล็ง เห็ น ความส� ำ คัญ และช่ ว ยเหลื อ
คนในครอบครั ว ของพนั ก งานมหา
วิทยาลัย ถือเป็ นการมอบสวัสดิการที่ดี
ท� ำ ให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย รู้ สึ ก รั ก
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ ้น ภูมิใจที่ได้ อยู่
ในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี
ต่อการท�ำงานจนถ่ายทอดสูผ่ ลงานและ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้ แก่มหา
วิทยาลัย เอาละครับ เกริ่นมาพอสมควร
แล้ ว เรามาดูเนื ้อหาสาระส�ำคัญที่เกี่ยว
กับเงินชดเชยเพราะเหตุแห่งการตาย
ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ
บังคับนี ้กันครับ
ประการแรก ข้ อบังคับนี ้ มีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็ นต้ นมา
ประการที่สอง จ�ำนวนเงินชดเชยที่
มีสิทธิได้ รับขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
นัน้ ซึง่ ก�ำหนดดังนี ้
- ปฏิบตั ิงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน
แต่ไม่ครบ ๑ ปี ได้ รับเงินชดเชยไม่น้อย
กว่า ๑ เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย
- ปฏิบตั ิงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่
ไม่ครบ ๓ ปี ได้ รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า
๓ เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย
- ปฏิบตั ิงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่
ไม่ครบ ๖ ปี ได้ รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า
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๖ เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย
- ปฏิบตั ิงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่
ไม่ครบ ๑๐ ปี ได้ รับเงินชดเชยไม่น้อย
กว่า ๘ เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย
- ปฏิบตั ิงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ขึ ้น
ไป ได้ รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่า
ของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย
ประการที่สาม   บุคคลที่มีสิทธิได้
รับเงินชดเชยดังกล่าว ได้ แก่
ก. คูส่ มรสโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ข. บุตรโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ค. บิดามารดาโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ง. บุคคลอื่นซึง่ เป็ นทายาทโดยธรรม
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ได้ ระบุไว้ ก่อนตายว่าให้ มีสิทธิได้ รับ
เงิ น ชดเชย ซึ่ง ทายาทโดยธรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา ๑๖๒๙ มี ๖ ล�ำดับ ได้ แก่
(๑) ผู้สืบสันดาน ได้ แก่ บุตร หลาน
และเหลน เป็ นต้ นไป
ผู้สบื สันดานชันบุ
้ ตรทีถ่ ือเป็ นทายาท
โดยธรรม คือ บุตรชอบด้ วยกฎหมาย  
บุ ต รนอกสมรสที่ บิ ด ามารดาได้ จด
ทะเบียนสมรสหรื อบิดาได้ จดทะเบียน
รั บรองบุตรหรื อศาลมี ค�ำพิพากษาว่า
ชายเป็ นบิดา บุตรบุญธรรม และบุตร
นอกสมรสที่บิดาได้ รับรองโดยพฤตินยั
เช่น บิดาเป็ นผู้แจ้ งการเกิดหรื อบิดาให้

บุต รใช้ น ามสกุล หรื อ ระบุใ นทะเบี ย น
บ้ า นว่ า เป็ น บิ ด าหรื อ อุป การะเลี ย้ งดู
อย่างบิดากับบุตรทัว่ ๆ ไป
(๒) บิ ด ามารดาโดยชอบด้ วย
กฎหมาย (๓) พี่น้องร่ วมบิดามารดา
เดียวกัน (๔) พี่น้องร่ วมบิดาหรื อร่ วม
มารดาเดียวกัน  (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย (๖)
ลุง ป้า น้ า อา ล�ำดับที่ ๓-๖ ถือตาม
ความเป็ นจริ ง
การระบุบุค คลตาม ง. ไม่ จ� ำ ต้ อ ง
เรี ยงตามล�ำดับ สามารถระบุล�ำดับใด
ก่อนก็ได้ ให้ มีสิทธิได้ รับเงินชดเชยและ
จะระบุกี่คนก็ได้
ประการที่ส่ ี บุคคลที่มีสิทธิจะได้ รับ
เงินค่าชดเชยในสัดส่วนที่เท่ากัน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ เกี่ยวกับ
การได้ รับเงินชดเชย ขอยกตัวอย่างให้
ดูครับ
สมมุตวิ า่ พนักงานมหาวิทยาลัยตาย
เมื่อได้ ปฏิบตั งิ านติดต่อกันมาเป็ นระยะ
เวลา ๙  ปี   ทายาทผู้มีสทิ ธิจะได้ รับเงิน
ชดเชยตามระยะเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าแปด
เท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย หากเงิน
เดื อ นสุด ท้ า ยได้ รั บ ๓๐,๐๐๐ บาท
ทายาทผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินชดเชยเป็ น
เงินแปดเท่าของอัตราเงินเดือนสุดท้ าย
ซึง่ เท่ากับ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ( ๓๐,๐๐๐*๘
= ๒๔๐,๐๐๐) ซึง่ จะแบ่งกันดังนี ้   

พนักงานมหาวิทยาลัยตาย
ส่ วนงานติดต่ อผู้มสี ทิ ธิให้
มารับเงินชดเชย
กรณีมบี คุ คลครบตาม
ข้ อบังคับฯ

๑. บิดาได้ รับ ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. มารดาได้ รับ  ๓๐,๐๐๐ บาท
๓. คูส่ มรสได้ รับ ๖๐,๐๐๐ บาท
๔. บุตรได้ รับ ๖๐,๐๐๐ บาท
๕. บุคคลทีพ่ นักงานระบุได้ รับ
    ๖๐,๐๐๐ บาท

กรณีมแี ต่ บดิ ามารดา

๑. บิดาได้ รับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. มารดาได้ รับ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

กรณีมแี ต่ ค่ สู มรสและบุตร
๒ คน

๑.  คสู่ มรสได้ รบั ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. บุตรคนที่ ๑ ได้ รับ
     ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. บุตรคนที่ ๒ ได้ รับ
     ๖๐,๐๐๐บาท

อนึ่ง เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ จ�ำนวนเงินที่ทายาทมีสทิ ธิได้ รับขึ ้นอยูก่ บั ข้ อเท็จ
จริงในแต่ละเรื่อง ส�ำหรับฉบับนี ้คงอธิบายกันได้ เท่านี ้เนือ่ งจากเนื ้อทีม่ จี ำ� นวนจ�ำกัด
ฉบับหน้ าจะขออธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ผ้ ูอ่านจะพลาดไม่ ได้ Mahidol
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Harmony
in Diversity
งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คดิ มูลค่า

ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง ๒ แห่ง กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง
วรานั น ท์ บั ว จี บ คณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ด
เผยว่า เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนือ่ งใน
วันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้พร้ อมใจกันให้บริการตรวจรักษา
ทางทันตกรรมแก่ประชาชนทัว่ ไป  โดยไม่
คิดมูลค่า ซึง่ จัดต่ อเนื่องมาเป็ นปี ที่ ๕
ได้ แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหิน
น� ้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสี
ทางทันตกรรม ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๑ (๑ คน/๑ การรักษา) ณ โรง
พยาบาลทันตกรรมทัง้ ๒ แห่ง ได้ แก่ โรง
พยาบาลทัน ตกรรมคณะทัน ตแพทย
ศาสตร์ มหา วิทยาลัยมหิดล พญาไท
(ผู้ใหญ่ ๑,๕๐๐ ราย/เด็ก ๒๐๐ ราย/ผ่า
ฟันคุด ๑๒๐ ราย) และโรงพยาบาลทันต
กรรมมหาจักรีสริ ินธร นครปฐม (ผู้ใหญ่
๒๕๐ ราย/เด็ก ๕๐ ราย) โดยมีวตั ถุประสงค์

เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
เทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อให้ ทนั ตบุคลากรและเจ้ า
หน้ าที่ ท่ ี เ กี่ ย ว ข้ อ งของคณะทั น ต
แพทยศาสตร์ ได้ มีส่วนร่ วมในการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมส่ วนรวม
และวิชาชีพ และเพื่อเผยแพร่ ความรู้
ทางทันตสุขศึกษาแก่ ประชาชน ส่ ง
เสริมให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่
ต่ อ สุ ข ภาพในช่ อ งปาก พร้ อมทั ง้
รณรงค์ และกระตุ้นให้ ประชาชนเห็น
ความส�ำคัญของการมีสุขภาพช่ อง
ปากที่ดขี องตน และบุคคลที่ใกล้ ชดิ

โดยการเสริมสร้ างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถกู ต้อง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้ วยพิธี
ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พิธี
เปิ ด การให้ บ ริ ก ารทางทัน ตกรรมแก่
ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า กิ จกรรม
บริจาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศล และ
กิ จกรรมให้ ความรู้ ด้ านทันตสุขศึกษา
ฟ.ฟั น หรรษา พร้ อมเล่นเกมชิงรางวัล ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พญาไท Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมการประชุม

APACPH

EXCUTIVE
COUNCIL MEETING
กนิษฐา เทพสุด

เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง
ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่ วม
ประชุ ม APACPH EXCUTIVE
COUNCIL MEETING โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์
กุ ล อดี ต คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พทิ ยา
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จารุ พูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่วมประชุม ใน
การนี ้ได้ รับเกียรติจาก Prof.Dr. Mesamine Jimba ประธานเครื อข่ า ย
APACPH เป็ นประธานการประชุมฯ
ทัง้ นี ใ้ นที่ประชุมรั บทราบและมีมติให้
เปลี่ยน Regional Director จาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์
กุ ล อดี ต คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ ที่ ห มดวาระลงเป็ นร อ ง

ศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุ
กาญจน์ คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ คนปั จ จุ บั น อี ก ทั ง้ จะมี ก าร
รั บ รองสัต ยาบัน ในการประชุ ม ใหญ่
General Assembly ที่การประชุมที่
Sabah Malaysia เดื อ นกั น ยายน
๒๕๖๑ นี ้ ณ มหาวิ ท ยาลัย โตเกี ย ว
ประเทศญี่ปนุ่ Mahidol

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจัด On-site Interview and
Active Recruitment 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาร์

๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุ งจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผ้ บู ริ หาร
คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สถาบัน
โภชนาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ และ
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม เข้ าร่ วมเดินทางเข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นี ้

๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ JW Marriott Hotel Medan ประเทศ
อินโดนีเซียโดยมีผ้ บู ริหาร คณาจารย์
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจาก
คณะและสถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ สถาบันโภชนาการ
เข้ าร่ วมในครัง้ นี ้

April 2018

นริศวรรณ ศรีประยูรธรรม

๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Prama Sanur
Beach Bali Hotel ประเทศอินโดนีเซีย
โดยมี ผ้ ูบ ริ ห าร คณาจารย์ ห ลัก สูต รระดับ
บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แก่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ าร่ วมในครัง้ นี ้
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ Chatrium
Hotel Royal Lake Yangon ประเทศ   
เมี ย นมาร์ โดยมี ค ณะผู้บ ริ ห ารบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล และสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม เข้ าร่ วมในครัง้ นี ้ Mahidol
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เมื่ อ เร็ ว ๆ นี ้ รองศาสตราจารย์
ดร.นภเรณู สัจจรั กษ์ ธีระฐิติ รักษา
การแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ เ ทศ
สั ม พั น ธ์ และสื่ อ สารองค์ ก ร มหา
วิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พร้ อมด้ วย H.E.
Mr.Bhagwant Singh Bishnoi
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�ำประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวั ญ จิ ต             
ศศิวงศาโรจน์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Assoc.Prof.
Dr.Amarjiva Lochan ผู้ประสานงาน
ส�ำนักข่าว CBS ร่วมเปิ ดสัมมนาประจ�ำ
ปี The 8th Indian Ideas and Thoughts
เรื่ อง Ideas and Scopes of Tourism
between India and Thailand จัดโดย
ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒ นธรรมเอเชี ย มหาวิ ท ยาลัย
มหิ ด ล ร่ ว มกับ สถานเอกอัค รราชทูต
อินเดียประจ� ำประเทศไทย และสภา
อุ ต สาห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แห่ ง
ประเทศไทย เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองความ
สัมพันธ์ทางการทูต ๗๐ ปี และก�ำหนด

ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
ร่วมจัดสัมมนาประจ�ำปี

พิธีเปิด

ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ จ า ก ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ ๒๐
(จ�ำนวน ๗๐ คน) โดยมี รองศาสตรา
จารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิ
สีสงั ข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่ วมเป็ นเกี ย รติ ณ วิ เ ทศสโมสร
กระทรวงการต่างประเทศ
การอบรมจัดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในด้ าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ตามที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ าโปรด
เกล้ าฯ ให้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ
ฝึ ก อบรมดัง กล่ า วร่ ว มกับ ส� ำ นัก งาน
โครงการตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ส�ำนักพระราชวัง และกรมความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่ า ง
ประเทศ โดยการฝึ กอบรมมีก�ำหนด
จัดขึน้ ระหว่ างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
– ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมทัง้
สิน้ ๑๑ หลักสูตร ณ คณะแพทย
ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะ

การฝึกอบรมเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
ส�ำหรับบุคลากรทางการ
แพทย์จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว รุน่ ที่ ๒๐
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นาย
แพทย์ ไกรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริ น ทร์ ที่
ปรึ กษางานโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี และอุ ป นายกสภา
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล รั ก ษาการแทน
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เป็ น
ประธานกล่า วต้ อ นรั บ และกล่า วเปิ ด
การฝึ กอบรมเทคโนโลยีทาง การแพทย์
และสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ บุ ค ลากร

The 8th Indian Ideas and Thoughts เรือ่ ง

“Ideas and Scopes of Tourism between
India and Thailand”

นโยบายทางด้ านการท่องเที่ยวระหว่าง ในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ประเทศไทยและประเทศอินเดีย ร่วมหา ประสิทธิผลต่อไป ณ โรงแรมเดอะทวิน
แนวทางพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยว ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ Mahidol
ใหม่ส่คู วามร่ วมมือด้ านการท่องเที่ยว
จิรวรรษ อรรฆยเวที
เวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะทันตแพทย
ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะ
เทคนิ ค การแพทย์ คณะกายภาพ
บ�ำบัด และคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลั ยมหิด ล พร้ อมศึกษาดู
งานโรงพยาบาลในสัง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัด
กองทัพบก
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จพระราช
ด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น
เวลาหลายปี ด้ วยทรงตระหนั ก ว่ า
สุขภาพของประชาชนเป็ นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ จึงโปรดเกล้ าฯ
ให้ มีการจัดฝึ กอบรมบุคลากรทางการ
แพทย์ ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวตังแต่
้ ปี ๒๕๔๓ เป็ นต้ น
มา เพื่อเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรของทัง้ ๒
ประเทศได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และประสานความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณ
สุข ตลอดจนการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต
ของประชาชนต่อไป Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ดูแลผูส้ งู อายุอย่างไร

ให้หา่ งจากโรคสมองเสือ่ มและโรคกระดูกพรุน

12

โรคทางสมองที่พบบ่อยในผู้สงู อายุ
คื อ โรคสมองเสื่ อ ม ซึ่ง จะสูญ เสี ย
ความสามารถของสมองหลายส่ ว น
ได้ แก่ การรั บ รู้ ความจ� ำ  เหตุ ผ ล
จินตนาการ ความคิด และการตัดสินใจ
สาเหตุที่ ท�ำ ให้ เกิ ด สมองเสื่อ ม ได้ แ ก่
การเสื่อมสลายของสมองเอง เช่น โรค
อัลไซเมอร์ โรคพาร์ กินสัน เป็ นต้ น หรื อ
อาจเกิดจากโรคต่างๆ ที่ร่างกายเป็ นอยู่
เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคเกี่ยวกับ
ไทรอยด์ โรคตับ โรคไตหรื ออาจเกิดจาก
การขาดสารอาหาร เช่น การขาดวิตา   
มินบี ๑ ซึง่ พบในผู้ที่ดื่มสุราเป็ นประจ�ำ 
การขาดวิตามินบี ๑๒ พบในผู้กนิ อาหาร
มังสวิรัตติ ดิ ต่อกันเป็ นเวลานาน รวมทัง้
อาจเกิ ด จากการได้ รั บ ความกระทบ
กระเทือนหรื อการเกิดเนื ้องอกในสมอง
ผู้สงู อายุเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้ านความคิดสังเกตเห็นได้ จากความจ�ำ 
ที่ ส่ง ผลต่อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วัน
ควรปรึ กษาแพทย์เพื่อประเมินอาการ
และรับการรักษา แม้ ว่าโรคสมองเสื่อม
จะไม่สามารถรักษาให้ หายได้ แต่ก็มีวิธี
ที่จะช่วยชะลอของโรคได้ อาทิ การท�ำ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ก ระตุ้น สมอง เช่ น
ท�ำงานหรื อท�ำงานบ้ านเท่าที่ท�ำได้ การ
เข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับครอบครัว
และเพื่อนๆ อ่านหนังสือ เล่นเกม ออก
ก�ำลังกาย เป็ นต้ น การฝึ กสมองที่ผ้ สู งู
อายุปฏิบตั ิได้ ในชีวิตประจ�ำวัน คือ การ
คิดและเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ให้ มีการกระตุ้น
สมองอยู่ตลอด เพื่อเพิ่มการสื่อสารใน
สมอง การที่ผ้ ูสูงอายุใช้ ส่ ือโซเชียลก็
เป็ นอีกทางหนึ่งในการกระตุ้นสมอง
เช่ น การเล่ นเกม ขณะเล่ นเกมจะใช้
ตาดู หูฟัง และมือขยับประสานกัน
ท�ำ ให้ เ ซลล์ ส มองมี ก ารสื่ อ สารได้
มากขึน้ ป้ องกันสมองเสื่อมได้ การ
มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อ่นื เช่ น การเต้ นร�ำ 
ร้ องเพลง การพาผู้สูงอายุออกไป
นอกบ้ านเพื่อท่ องเที่ยวและเรี ยนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ในกิจกรรมที่หลากหลาย
เช่ น พาไปขึน้ รถไฟฟ้ า ไปสถานที่
ใหม่ ๆ เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้น
สมองแล้ วยังช่วยในเรื่ องสภาพจิ ตใจ
April 2018

ของผู้สงู อายุ เพราะการดูแลเอาใจใส่
ปฏิบตั ิต่อท่านด้ วยความรักอย่างอ่อน
โยนจะช่ ว ยให้ ท่ า นอยู่กับ เราอย่ า งมี
ความสุข อย่างไรก็ตาม หากผู้สงู อายุ
ในครอบครัวเกิดเป็ นโรคสมองเสื่อมไป
แล้ ว ครอบครั ว และผู้ ดู แ ลจะต้ อ งมี
ความรู้ ความเข้ าใจในอาการ ขันตอน
้
การรักษา ตลอดจนต้ องปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ ้นกับผู้
สู ง อายุ รวมทั ง้ การด� ำ เนิ น ไปสู่ จุ ด
สุดท้ ายที่อาการจะรุ นแรงขึ ้นเรื่ อยๆ
โรคกระดูกพรุ น ถือเป็ นโรคกระดูก
ที่ พ บบ่ อ ยในผู้ห ญิ ง สูง อายุ เป็ น โรค
กระดูก ที่ มี เ นื อ้ กระดูก บางลง และมี
ความเสื่ อ มของโครงสร้ างในระดั บ
จุ ล ภาคของเนื อ้ เยื่ อ กระดู ก ท� ำ ให้
กระดูก เปราะและเพิ่ มความเสี่ ยงต่อ
การเกิดกระดูกหัก ถ้ าไม่ได้ รับการตรวจ
ตังแต่
้ แรกเราจะไม่ทราบว่ากระดูกบาง
หรื อไม่ โรคกระดูกพรุ นจึงเป็ นเหมือน
ภัย เงี ย บ จะรู้ ตัว ก็ เ มื่ อ มี ก ารพลัด ตก
หกล้ มและมีกระดูกหักเกิดขึ ้น ผู้หญิ ง
วัยหลังหมดประจ�ำเดือนและผูช้ ายอายุ
มากกว่า ๖๐ ปี ควรได้รับการตรวจ
ความหนาแน่นมวลกระดูก ซึ่ งจะบ่ ง
บอกถึงความหนาบางของมวลกระดูก
เที ยบกับค่ามวลกระดูกปกติ
โรคของผู้สูง อายุที่ พ บบ่อ ยอี ก โรค
คื อ ข้ อเสื่ อม เกิ ด จากการอั ก เสบ
บริ เวณกระดูกอ่อน น� ำ้ ไขข้ อ เยื่อหุ้ม
ไขข้ อ ขอบของกระดูกในข้ อ ท� ำให้ มี
อาการปวดตื ้อๆ บริเวณข้ อ มักปวดมาก
ขึ ้นเมื่อมีการใช้ งาน หรื อลงน� ้ำหนักบน
ข้ อ หรื อมีอาการข้ อฝื ดในช่วงเช้ า หรื อ
หลังจากพักข้ อนานๆ อาจมีข้อบวมและ
ผิ ด รู ป ท� ำ ให้ ผ้ ูสูง อายุเ คลื่ อ นไหวไม่
คล่องตัว เดินไม่สะดวก ท�ำให้ มีความ
เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ ม และถ้ ามี
ภาวะกระดู ก พรุ น อยู่ ด้ วย ก็ จ ะเพิ่ ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักได้
การป้ อ งกัน การเกิ ด ภาวะกระดูก
พรุน คือ การเสริมต้ นทุนมวลกระดูก
ให้ กับร่ างกายท�ำได้ โดยรั บประทาน
อาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่ น ปลาตัว
เล็ก ผักใบเขียว นอกจากนีอ้ าจรั บ

ประทานแคลเซี ย มและวิ ต ามิ น ดี
เสริม และออกก�ำลังกายชนิดที่แบก
รั บน�ำ้ หนัก เช่ น วิ่ง เดินเร็ ว ยกน�ำ้
หนักเบาๆ และหมั่นออกไปรั บแสง
แดดอ่ อนๆ ในช่ วงเช้ าและเย็น    
เป้าหมายของการดูแลผู้สงู อายุ คือ
การส่งเสริ มหรื อการดูแลให้ ผ้ สู งู อายุมี
คุณภาพชี วิตที่ ดี โดยการสร้ างความ
เข้ าใจทังตั
้ วผู้สงู อายุและครอบครัวถึง
โรคที่เกิ ดขึน้ กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ ท่าน
สามารถดูแลตนเองในการท�ำกิ จวัตร
ประจ�ำวัน รวมทังป้
้ องกันและชะลอการ
เกิดโรคให้ ได้ มากที่สดุ   
รองศาสตราจารย์ สุจิตรา ทอง
ประดิษฐ์โชติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรวรรณ กิจผาติ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังกล่าวว่า ผู้สงู
อายุมกั จะมีโรคประจ�ำตัวอื่นๆ อยู่ด้วย
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ การดูแล
โรคประจ� ำตัวอย่างใกล้ ชิดจะช่วยลด
ภาวะแทรกซ้ อ นจากโรคดัง กล่ า วได้
นอกจากนี ้ การดูแลสุขภาพพืน้ ฐาน
ของผู้ สูง อายุ ก็ไ ม่ ควรละเลย เช่ น
การรับประทานอาหาร ผู้สงู อายุอาจ
เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ เนื่องจาก
ปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพฟั น การเคี ย้ ว
การกลืนล�ำบาก ความอยากอาหาร
น้ อยลง หรื ออาจได้ รับยาบางชนิดที่
มีผลข้ างเคียงท�ำให้ เบื่ออาหาร หรื อ
อาจเกิดจากภาวะซึมเศร้ าหลงลืม
ท�ำ ให้ ไ ม่ อ ยากอาหาร โรคเรื อ้ รั ง
ต่ างๆ ที่ส่งผลต่ อความอยากอาหาร
เป็ นต้ น สาเหตุต่างๆ เหล่ านี อ้ าจ
ท�ำให้ เกิดปั ญหาสุขภาพตามมาได้
เช่ น การติดเชือ้ ง่ าย ภาวะกระดูก
พรุ น กล้ า มเนื อ้ ลี บ ลง และแขน
ขาอ่ อนแรง
การดูแลผู้สงู อายุที่ดีที่สดุ คือ คนใน
ครอบครั ว หรื อ ผู้ดูแ ลควรหมั่น สัง เกต
สุขภาพผู้สงู อายุอยู่เป็ นประจ�ำว่ามีสิ่ง
ใดผิดปกติ แล้ วรี บแก้ ไข หมัน่ พาไปพบ
แพทย์ เพื่อตรวจรั กษาโรคประจ�ำตัวที่
เป็ นอยู่อย่างสม�่ำเสมอMahidol
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Special Article

ธนาคารเวลา

เงินทองฝากได้ ถอนได้ เวลาก็ฝากได้
ถอนได้ เช่นกัน จากกรณี ศึกษา เรื่ อง
“ธนาคารเวลา” แห่งสวิตเซอร์ แลนด์
ซึง่ บริ หารโดยรัฐที่คอยดูแลผู้สงู วัย ให้
ผู้คนทัว่ ไปสามารถสะสมเวลาด้ วยการ
ให้ บริ การแก่ผ้ สู งู วัยทังหลาย
้
โดยเวลา
ที่ไปให้ บริ การจะถูกบันทึกและสะสมไว้
รอจนกระทัง่ เมื่อผู้สะสมเวลาต้ องการ
การดูแลจากผู้อื่น จะสามารถเบิกเวลา
เหล่านันออกมาใช้
้
ได้ นนั ้ ได้ จดุ ประกาย
ให้ “อาจารย์ เอ” หรื อ ผู้ช่วยศาสตรา
จารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ รองผู้
อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การวิชาการ สถาบัน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจที่
จะท�ำงานวิจยั ดังกล่าว
อาจารย์ เอ กล่าวว่า ประเทศไทย
ก� ำลังก้ าวสู่สงั คมผู้สูงวัยอย่างเต็มรู ป
แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ า ปั ญหาการ
ดูแลผู้สงู วัยจะกลายเป็ นปั ญหาสังคม
อย่างแน่นอน “ธนาคารเวลา” แห่งสวิต
เซอร์ แลนด์จงึ เป็ นแบบอย่างที่นา่ ศึกษา
แต่ ส�ำหรั บประเทศไทยอาจไม่ ต้อง
รอให้ ภาครั ฐลงมาด� ำ เนิ น การ
เนื่ องจากเป็ นองค์ กรขนาดใหญ่
ด้ วยระบบราชการอาจท�ำได้ ไม่ ทัน
ต่ อความต้ องการของสังคม จึงน่ า
จะเริ่ มที่ภาคเอกชนก่ อน ที่ผ่านมาก็
เคยพบว่ามีผ้ รู ิ เริ่ มท�ำธุรกิจในลักษณะ
ของการจัดหาผู้ดแู ลผู้สงู อายุเป็ นเพื่อน
ไปพบแพทย์ และดูแลผู้สงู อายุในเรื่ อง
ต่างๆ ตามความต้ องการของผู้สงู อายุ
พบว่าได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
และต่ อ ไปถ้ า ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะดั ง
กล่ าวแพร่ หลาย เราจะสามารถเอา
เรื่ องธนาคารเวลาไปสอดแทรกใน
นโยบายของรั ฐได้   

บทความโดย: ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย: นฤชิต ตันประยูร

เมื่อหลายปี ก่อนสถาบันฯ เองก็เคยได้ รับทุนจากซูมิโตโม
อินชัวรันซ์ ประเทศญี่ปนุ่ ท�ำวิจยั ส�ำรวจความต้ องการของผู้
สูงอายุในเขตพื ้นที่แห่งหนึง่ ในประเทศไทย พบว่า ผู้สงู อายุมี
ความต้ องการสวัสดิการต่างๆ และการอ�ำนวยความสะดวก
เรื่ องการไปพบแพทย์ ซึง่ พบว่า ผู้สงู อายุหลายรายต้ องการ
ให้ มีการจัดแพทย์หรื อพยาบาลออกไปพบผู้สงู อายุใน
หมู่ บ้ าน คอยให้ ค� ำ แนะน� ำ ในเรื่ อ งสุ ข ภาพที่ เ ขา
สามารถน�ำมาปฏิบตั ิได้ ซึง่ จะสะดวกกว่าที่พวกเขา
จะต้ องเดินทางไปพบแพทย์เอง
“อยากจะท� ำงานวิ จัยคล้ายๆ ของเดิ มที ่เคยท� ำ
อยากจะลองดูวา่ ถ้าเป็ นบริ บทแบบนีจ้ ะท�ำได้มยั้ ท�ำได้
ด้วยของเดิมทีม่ ีอยูค่ ืออย่าไปตัง้ หน่วยงานใหม่ แต่ตอ้ ง
ศึกษาก่อนว่าในตอนนี ้ภาครัฐ ภาคเอกชนมี อะไรที ่
คล้ายๆ แบบนีบ้ า้ งมัย้ หรื อมีนโยบายหรื อมีอะไรทีท่ �ำใน
แนวนี บ้ ้างมัย้ ถ้าบิ ดหน่อยนึง จะท� ำได้เลยมัย้ จริ งๆ
หลายเรื ่องรอไม่ได้ เรื ่องนีก้ ร็ อไม่ได้ โดยส่ วนตัวมีความ
คิดว่ า ธนาคารพาณิชย์ ทกุ แห่งทีร่ ับฝากเงิน อาจจะ
แบ่ งพาร์ ทนึงมาฝากเวลาด้ วยก็ดี เพราะสุดท้ ายก็
คือความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)”
“ผูส้ ูงอายุมีค่า มี ความคิ ดที เ่ ป็ นทาง
ปฏิ บตั ิ ที่ถูกต้องและถูกตรงส� ำหรับคน
....ทุกวันนี้จะเห็นว่ าคนรุ่ น
รุ่นต่อไป เนือ่ งจากเป็ นคนทีเ่ ห็นโลกมา
แล้ว เห็นสัจธรรม ผ่านเรื ่ องราวต่างๆ ใหม่ ให้ความเคารพผู้สงู วัยน้ อย
มาก่อนแล้ว ทุกวันนี้จะเห็นว่ าคนรุ่ น ลง ในสมัยก่ อนเรายกมือไหว้
ใหม่ ให้ ความเคารพผู้สูงวัยน้ อยลง ใครสักคนเพราะเขาเป็ นผู้สงู วัย
ในสมัยก่ อนเรายกมือไหว้ ใครสักคน ซึ่งเบื้องหลัง ความสูงวัยก็คือ
เพราะเขาเป็ นผู้สูงวัย ซึ่งเบื้องหลัง การมีองค์ ความรู้ ที่มากกว่ า มี
ความสูงวัยก็คือ การมีองค์ ความรู้ ความดีทเี่ รายกมือไหว้ แต่ วน
ั นี้
ที่มากกว่ า มีความดีที่เรายกมือไหว้ ค�ำว่ าเศรษฐกิจมันถาโถมเสีย
แต่ วั น นี้ ค�ำ ว่ า เศรษฐกิจ มั น ถาโถม
จนปิ ดเรื่องทีเ่ ป็ นนามธรรมอัน
เสียจนปิ ดเรื่ องที่เป็ นนามธรรมอัน
้ ่
นี้ไป ซึง่ น่ าเสียดาย โดยส่วนตัว อยาก นีไป ซึงน่ าเสียดาย....
เห็นธนาคารเวลาเกิ ดขึ้นในประเทศไทย ด้ วยกัน ทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน
จริ งๆ โดยตัง้ ใจจะท�ำ research เรื ่องนี ้ และภาคราชการ ก็ จ ะช่ วยสร้ าง
โดยเร็ ว เพราะเป็ นเรื ่องที น่ ่าสนใจ และ ประเทศที่ น่ าอยู่ ส� ำ หรั บ ทุ ก ๆ คน
รอไม่ ไ ด้ ถ้ า หากท� ำ แล้ ว ออกดอก ทุกๆ วัย เป็ น Smart Society อย่ าง
ออกผล แล้ วเรามาขยั บเรื่ องนี้ ไป แท้ จริ งค่ ะ” อาจารย์เอกล่าว Mahidol

ภาพโดย http://www.soccersuck.com/boards/topic/1249790

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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ต้อนรับ Osaka University (๕, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์ อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ อนรับคณะผู้แทนจาก Osaka
University ในโอกาสเดินทางมาเยีย่ มชม Mahidol University - Osaka
University Joint Campus ณ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เปิดต�ำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม (๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑)
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่ วมจัด
นิทรรศการ ในงาน “เปิ ดต�ำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม” ที่กอง
อ�ำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในงานมีการสาธิต
การท�ำยาดมจากสมุนไพร พร้ อมทังชมต้
้ นสมุนไพรจริงจากอุทยานฯ เพือ่
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมงานบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ของจังหวัดนครปฐม

วันช้างไทย (๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
โรงพยาบาลปศุสตั ว์ และสัตว์ ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าสลักพระ ศูนย์ศกึ ษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน� ้ำพุ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย มูลนิธิฮอนด้ า
และห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จัดนิทรรศการมหิดลคนกาญจน์ รักสัตว์
“วันช้ างไทย” ณ ลานกิจกรรมห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี

ต้อนรับ ม.แม่โจ้ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์ ห ญิ ง พัช รี ย์ เลิศ ฤทธิ์ คณบดีบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ต้ อนรั บ รองศาสตราจารย์
ดร.เกรียงศักดิ์ เม่ งอ�ำพัน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และคณะผู้บริ หาร ณ ห้ องประชุม ๔๐๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

วันภาษาแม่สากล (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ดงาน
ประชุมเสวนาวันภาษาแม่ สากลครั ง้ ที่ ๖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี แห่ งการเฉลิมฉลอง “วันภาษาแม่ สากล” และครอบรอบ
๑๙ ปี แห่ ง “วันกวีนิพนธ์ โลก” ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศึกษาและฟื น้ ฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ ภาคีเครื อข่ายทังในและต่
้
างประเทศฯ ณ ห้ องประชุมอเนกประสงค์ ชัน้ ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราช
กุมารี สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมการทันตแพทย์ลาว (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธีปิดโครงการฝึ กอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ) รุ่น
ที่ ๒๐ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้ องประชุม ๓๐๑ ชัน้ ๓ (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
April 2018
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อบรมเครื่องมือแพทย์ (๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรี ดานนท์ หัวหน้ าศูนย์วิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นประธานจัดอบรม “เครื่ องมือแพทย์ ท่ ีจำ� เป็ นส�ำหรั บช่ าง (Essential Medical Equipment for Technicians) รุ่ นที่ ๔” ณ ห้ อง
ประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ สิรินทร์ พิบลู นิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ท�ำบุญครบรอบ ๒ ปี INNOTECH (๒ เมษายน ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธีท�ำบุญครบรอบ
๒ ปี สถาบันบริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute
for Technology and Innovation Management: INNOTECH) ณ
ส�ำนักงานอธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิดล INNOTECH จัดตังขึ
้ น้ เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ บริ การจัดการองค์ความรู้ งานวิจยั
และนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในภาค
อุตสาหกรรมและสังคม ท�ำหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชน

ประชุมเครือข่าย PAMS (๓ เมษายน ๒๕๖๑)
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์ เจริ ญ คณบดี
วิ ท ยาลัย ดุริ ย างคศิ ล ป์ ได้ รั บ เกี ย รติ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมเครื อข่าย Pacific Alliance of Music
Schools (PAMS) ในฐานะสมาชิกของเครื อ
ข่าย ร่วมกับคณบดีจากมหาวิทยาลัยทางด้ าน
ดนตรี ชัน้ น� ำ ในเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก รวมทัง้ หมด
๑๔ แห่ง จัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๖ เมษายน
๒๕๖๑ ณ Thornton School of Music, University of Southern California (USC) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ต้อนรับยูนาน (๒ เมษายน ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
และ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้ การต้ อนรับคณะ
ผู้บริหารมณฑลยูนาน น�ำโดย H.E. Mr.Li Xiaosan, Member of the
Standing Committee & Head of the Organization Department,
CPC Yunnan Provincial Committee โดยมีวตั ถุประสงค์การมาเยือนเพือ่
พัฒนาแลกเปลีย่ นความรู้ด้านบริหารการศึกษาและการพัฒนาความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยในยูนาน ณ ห้ องประชุม
OSM 1 ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แพทย์ดีเด่นในชนบท (๔ เมษายน ๒๕๖๑)
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล แถลงข่ าวประกาศผลและมอบรางวัล
แพทย์ ดเี ด่ นในชนบท ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดย
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนา
ภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานแถลงข่าว ณ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้ได้ รับรางวัลคือ แพทย์ หญิงรัชฎาพร
รุ ญเจริญ ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ICT มหิดล
(๕ เมษายน ๒๕๖๑)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อมและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานกล่าวเปิ ดโครงการประเมินคาร์ บอน
ฟุตพริ น้ ท์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT)
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตร
ภานนท์ คณบดีฯ ให้ การต้ อนรับ ณ คณะ ICT
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศิษย์สัมพันธ์

ความคาดหวั
ง
ของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในโอกาสเทศกาลปี ใหม่ไทย ซึง่ เป็ น
เทศกาลที่เหมาะแก่การเริ่ มต้ นสิ่งใหม่และ
สิ่งดีแก่ชีวิต หน่วยศิษย์สมั พันธ์ กองกิจการ
นักศึกษาขอใช้ โอกาสนี ้ส่งต่อข้ อความจาก
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ถึ ง ท่ า นผู้ อ่ า น โดยเฉพาะชาว
ประชาคมมหิดลทุกท่าน เพื่อเป็ นข้ อคิดดีๆ
ในการท�ำงานและให้ ก�ำลังใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดลร่ วมกันต่อไป
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“เราคงไม่ต้องหันไปดูที่ ไหน
ดูตัวเราเอง พยายามท�ำงานให้ดีที่สุด ท�ำให้เต็ม
ความสามารถ ทุกอย่างจะออกมาดีเอง”
“อยากให้ทกุ คนมี ก�ำลังใจในการท�ำงาน
หนัก ต่ อ ไปนะครั บ เราคงไม่ ต้อ งหัน ไปดู
ทีไ่ หน ดูตวั เราเอง พยายามท�ำงานให้ดีทีส่ ดุ
ท�ำให้เต็มความสามารถ ทุกอย่างจะออกมา
ดี เอง ทุกคนจะเห็นค่าของการท�ำงานเพือ่ ผู้
อื น่ มากกว่าเพือ่ ตนเอง อยากจะให้ก�ำลังใจ
พีน่ อ้ งชาวมหิ ดลทุกคนนะครับ รู้ว่าท�ำงาน
หนักมาก เพราะว่าพวกเราท�ำงานเพือ่ สังคม
เพือ่ ชุมชน เพือ่ การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
ก็อยากให้ทกุ คนมี ก�ำลังใจสูต้ ่อไป ถ้าไม่ใช่
พวกเราท�ำก็คงไม่มีใครท�ำแล้ว ชาวมหิ ดล
ทุกคนเมื ่อตัง้ ใจท� ำก็จะประสบความส� ำเร็ จ
ได้ทกุ อย่างแน่นอนครับ ผมเป็ นก� ำลังใจให้
ทุกท่านตลอดไปครับ โชคดี และมี ความสุข
ทุกท่านครับ”
คุณนภ พรช�ำนิ นักดนตรี
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น ๑๐๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ทุ่มเทท�ำสิ่งต่างๆ เสมือนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย เสมือนหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรา”
“ขอให้นึกตลอดเวลาว่าราชสกุลมหิ ดลเป็ นราชสกุลทีท่ �ำให้กบั ประเทศมา
โดยตลอด เราต้องช่วยป้องกันอย่าให้ค�ำว่ามหิ ดลลดลง โดยการทุ่มเทท�ำสิ่ ง
ต่างๆ เสมือนหนึ่งเราเป็ นส่วนหนึ่งของมหาวิ ทยาลัย เสมือนหนึ่งมหาวิ ทยาลัย
เป็ นส่วนหนึ่งของชี วิตของเรา ยิ่ งเราท� ำให้มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลมากขึ้นเท่าไร
สังคมจะได้สิ่งดีจากมหาวิ ทยาลัยมหิ ดลมากขึ้นเท่านัน้ เราไม่มีเวลาทะเลาะ
เบาะแว้งกันอีกแล้ว เมื อ่ ไรทีเ่ ราเห็นเรื ่องไม่ดี เห็นเรื ่องไม่งาม เราชอบวิ พากษ์
วิ จารณ์ คนอื น่ เราชอบต�ำหนิ คนอื น่ ชอบหาผูร้ ับผิ ดชอบ แต่ถา้ วันนีพ้ วกเรา
มหิ ดลทุกคน มองเห็นปัญหาที เ่ กิ ดขึ้นในมหิ ดล เลิ กคิ ดว่าใครต้องรับผิ ดชอบ
มองว่านีค่ ือบ้านเราคือครอบครัวเรา เราทุกคนไม่ใช่แค่พดู ต้องท�ำ มหิ ดลอยู่
ไม่ได้ดว้ ยคณะใดคณะหนึ่ง ถ้าเราช่วยกันทุกคน เรามี โอกาสท�ำให้มหิ ดลไป
ถึงเป้าหมายที เ่ ราต้องการได้”
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล:
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น ๘๖ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล

“Embrace diversity through it policies and
through it curriculum”

“So, I have two main expectations for Mahidol University. Firstly,
I hope the university will continue to embrace diversity through it
policies and through it curriculum. Secondly, currently as environmental consultant, I also wish the university would continue to embrace green policies and environmental policies on campus. So I
like the fact that when I come back, I see that driving and parking
is being discouraged at the university and I hope we will continue
to do similar things to reduce our consumption in our negative impact
on the environment.”
Ms. Wen Yu Weng, Environmental Consultant at The Carbon Trust, England:
Mahidol University Alumna batch 118 from International College

อย่ าลืมสนับสนุนสติก๊ เกอร์ Line กันนะครั บ/ค่ ะ Mahidol
April 2018
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Special Scoop

พิธีเปิดอาคาร Venture Club@MUSC และเปิดงาน The@Venture Day
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มี น าคม ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง      
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธี
เปิ ดอาคาร Venture Club@MUSC
และเปิ ดงาน The@Venture Day ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พญาไท โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
กล่าวรายงาน

Venture Club@MUSC เป็ นอาคาร
ใหม่ที่ มี ก ารจัด สรรพื น้ ที่ ที่ เ อื อ้ ต่อ การ   
ส่งเสริ มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็ น
แหล่งเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่มีความ
ต้ องการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้ วย การจัดแสดงผลงานและ
นิทรรศการทางวิชาการ อาทิ กิจกรรม
การส� ำ รวจเปิ ดขุ ม ทรั พ ย์ “บั ญ ชี
นวั ต กรรม” ของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหิดล ที่คดั สรรมาเป็ นตัวอย่างกว่า ๓๐
ผลงาน ครอบคลุมทัง้ นวัตกรรมด้ าน
การเกษตร สิง่ แวดล้ อม อาหาร สุขภาพ
ยารักษาโรค การแพทย์ เทคโนโลยี IoT
รวมทังการให้
้
บริ การข้ อมูลและคลินิก
เทคโนโลยี เป็ นต้ น มีกิจกรรมเยี่ยมชม
ตัว อย่ า งของ Start-up Unit ความ
ส�ำเร็จของการต่อยอดผลงานนวัตกรรม
จากงานวิ จัย สู่ Entrepreneur การ
แนะน� ำ หลัก สูต รนานาชาติ แ บบสอง
ปริ ญญาร่ วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงใน
ต่างประเทศ เพื่อมุง่ ผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่
ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห ลายสาขา และ
หลักสูตรในการสร้ างนวัตกรเพือ่ ขานรับ
นโยบาย Thailand 4.0 ในงานดังกล่าว

ยังได้ เน้ นให้ มกี ารพบปะและพูดคุยแลก
เปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตนวัตกรรมกับนัก
ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน จาก
ทั ง้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่
ส�ำคัญ
นอกจากนัน้ ในงานดิแอดเวนเจอร์
เดย์ -เปิ ดบ้ านนวัตกรนี ้ ยังมี กิจกรรม
Pitching Idea: Open Innovation จาก
๗ ทีมนวัตกร ประกอบด้ วย ทีมนักศึกษา
ทั ง้ ปริ ญ ญาตรี บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และ
บุคลากรของคณะฯ ที่ได้ ผ่านโครงการ
บ่ ม เพาะทั ง้ ในระดั บ คณะและมหา
วิทยาลัยมาแล้ ว ซึ่งถื อว่าเป็ นหนึ่งใน
ไฮไลท์ของการจัดงานครัง้ นี ้ ที่เปิ ดให้ ผ้ ู
เข้ าร่ วมงานได้ โหวตผลงานที่ ชื่นชอบ
พร้ อมลุ้นรับของที่ระลึกในงาน ซึง่ มีทงั ้
ผลงานเกี่ยวกับด้ านสุขภาพ อาหาร สิ่ง
แวดล้ อม การสร้ างรายได้ จากขยะ และ
เส้ นใยอัจฉริ ยะ เป็ นต้ น Mahidol
สรุปข่าวโดย งานพันธกิจพิเศษ
ภาพประกอบข่าวโดย งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“MB–KIS Molecular Biology & Genetic Engineering 2018”

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โมเลกุ ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ KIS International School จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ “MB–KIS Molecular Biology &
Genetic Engineering 2018” ณ
สถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โมเลกุ ล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี

วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ สนใจ
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี
โอกาสเข้ า รั บ การเรี ย นรู้ สร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในห้ อง
ปฏิบตั ิการวิจยั
ส� ำ หรั บ รู ป แบบของการจัด อบรม
แบ่งเป็ นภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิ มี

การให้ ความรู้ ด้ านชี ว วิ ท ยาศาสตร์
โมเลกุ ล และพั น ธุ วิ ศ วกรรมระดั บ ที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในโรงเรี ยน การ
จัดกิจกรรมดังกล่าว เป็ นหนึง่ ในพันธกิจ
หลัก ของสถาบัน ฯ ที่ มุ่ง เน้ น ด้ า นการ
สร้ างความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นบริ ก าร
วิชาการที่ตอบสนองความต้ องการของ
คมสันต์ เดือนฉาย
สังคม Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Special Scoop
ศรัณย์ ธรรมทักษิณ

ดื่มด�่ำบรรยากาศ ย้อนวันวาน ผ่านบทเพลงจากมุมแผ่นเสียง

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

18

เนื่องในโอกาส วันคล้ ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี ทรงเจริ ญ พระ
ชนมายุค รบ ๖๓ พรรษา ในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๑ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือโอกาสในวัน
มหามงคลดังกล่าวจัด พิธีเปิ ดมุมแผ่น
เสียง ณ ห้ องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพ
รั ต น์ ชัน้ ๓ อาคารหอสมุด และคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงาน
ได้ รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติ  
คุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล
ผู้ริเริ่ มก่อตังห้
้ องสมุดดนตรี สมเด็จพระ
เทพรัตน์ เป็ นประธานในพิธีถวายพวง
มาลัยต่อหน้ าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และเปิ ดมุมแผ่นเสียงดังกล่าว
“ห้ องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพ
รั ตน์ ” ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๓๕ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
บริการทรัพยากรสารสนเทศและสือ่ ทาง
ดนตรี สนับสนุนการเรี ยนการสอน การ
ค้ นคว้ าวิจัยดนตรี ไทย รวมทัง้ พัฒนา
ระบบการจัด การและการใช้ สื่ อ สาร
สนเทศทางดนตรีให้ สะดวกแก่การน�ำไป
ใช้ อีกทังยั
้ งเป็ นการอนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรมดนตรี ไทย ซึง่ ในปั จจุบนั ห้ อง
สมุดดนตรี ได้ เก็บรวบรวมผลงานเสียง
April 2018

ต้ นฉบับของศิลปิ นชื่ อดังไม่ว่าจะเป็ น
ราชินีลกู ทุ่ง คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
หรื อแม่เพลงแห่งวงการเพลงพืน้ บ้ าน
ไทย คุณแม่ ขวัญจิต ศรีประจันต์ รวม
ไปถึ ง ผลงานอั น ทรงคุ ณ ค่ า อย่ า ง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ที่หาฟั งได้ ยากและมีสภาพ
สมบูรณ์พร้ อมให้ บริ การหลากหลายรูป
แบบ ทังเทปคาสเซ็
้
ท ซีดีเพลง วีดทิ ศั น์
กว่า ๓,๐๐๐ รายการ นอกจากนี ้ยังมี
เครื่ องเล่นพร้ อมแผ่นเลเซอร์ ดิสก์ การ
แสดงดนตรี ของราชาเพลงป็ อปอย่าง
ไมเคิล แจ็กสัน (Michael Jackson)
และศิลปิ นในต�ำนานอีกหลายท่านที่หา
ชมได้ ย ากมากในปั จ จุบัน รวมไปถึ ง
บริ การล่าสุดอย่างเครื่ องเล่นแผ่นเสียง
ที่สามารถรองรั บการเล่นแผ่นเสียงได้
ทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นแผ่นครั่งหรื อแผ่น

ไวนิลขนาดใดก็ตาม พร้ อมบริ การแผ่น
เสียงกว่า ๕๐๐ แผ่นจากหลากหลาย
แนวเพลง ทังคอเพลงแนวคลาสสิ
้
ก แจ๊ ส
ป๊ อป ลูกทุง่ ลูกกรุง ก็สามารถดื่มด�่ำไป
กับบรรยากาศอันน่าหลงใหลในห้ อง
สมุดแห่งนี ้ได้
ส�ำหรับท่านใดที่มีใจรักในเสียงเพลง
หรื อ อยากจะศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จัย ทาง
ดนตรี สามารถติดต่อเข้ าใช้ บริ การห้ อง
สมุด ดนตรี ส มเด็ จ พระเทพรั ต น์ ได้ ที่
เคาน์เตอร์ บริ การชัน้ ๓ อาคารหอสมุด
และคลัง ความรู้ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ศาลายา รวมไปถึงท่านใดที่สนใจร่ วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒ นธรรมดนตรี สามารถติ ด ต่ อ ขอ
บริ จาคแผ่นเสียงและสื่อทางดนตรี ได้
ทางคุ ณ กฤตวิ ท ย์ ภู มิ ถ าวร โทร
๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๒๓๐ e-mail
: kritavit.pom@mahidol.ac.th Mahidol
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วาทิตต์ ดุริยอังกูร นักวิชาการวัฒนธรรม

ศูนย์ขอ้ มูล

วัฒนธรรมดนตรี
(ประสิทธิ์ ถาวร)

ผลงานการบันทึกเสียง
ของครูประสิทธิ์ ถาวร:
๙ ศิลปินแห่งชาติ
ศูนย์ ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประ
สิทธิ์ ถาวร) เป็ นหน่วยหนึ่งของงาน
บริการวิชาการและท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒน
ธรรม สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตังเมื
้ อ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นแหล่งรวมผลงานการบันทึกเสียง
ข้ อมูลเพลงไทยของอาจารย์ ประสิทธิ์
ถาวร (ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี ไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๓๑) ที่บนั ทึกเป็ นต้ น
ฉบับเพลงไทยในแถบบันทึกเสียงชนิด
ม้ วน (Reel Tape) และเป็ นส�ำเนาเพลง
ในแถบบันทึกเสียงชนิดตลับหรือคาสเซ็ท
(Cassette Tape) มากกว่า ๒,๐๐๐
เพลง อยูใ่ นรูปแบบของการบรรเลงและ
ขับร้ องโดยครู อาวุโสของวงการดนตรี
ไทย ซึง่ เป็ นผลงานการปรับวงและการ
บันทึกเสียงเพลงไทยที่เกิดจากการใช้
ความรู้ความสามารถในการสร้ างสรรค์
งานของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ที่สะสม
มาเป็ นเวลาถึง ๓๐ ปี (การสะสมเริ่มเมือ่
ราวปี พ.ศ. ๒๕๑๑) มอบไว้ ใ ห้ เ ป็ น
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ เผย
แพร่ ผลงานในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจน
สนับสนุนกิ จกรรมทางด้ านท�ำนุบ�ำรุ ง

ศิลปวัฒน ธรรม บริ การวิชาการสูส่ งั คม
ส�ำหรั บผลงานศิลปิ นแห่งชาติจาก
การบันทึกเสียงของครูประสิทธิ์ ถาวร ที่
รวบรวมไว้ ในศูนย์ข้อมูลฯ มีจ�ำนวนทัง้
สิ ้น ๙ ท่าน ได้ แก่

๑. ครู มนตรี ตราโมท ศิลปิ นแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๒๘   สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรี ไทย)
๒. ครู ท้วม ประสิทธิกุล ศิลปิ นแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๒๙ สาขาศิลปะการแสดง
(คีตศิลป์ )
๓. ครู ประสิทธิ์ ถาวร ศิลปิ นแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๓๑ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรี ไทย)
๔. ครู แจ้ ง คล้ ายสีทอง ศิลปิ นแห่งชาติ  
พุทธศักราช ๒๕๓๘ สาขาศิลปะการแสดง
(คีตศิลป์ )
๕. ครู เบญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปิ นแห่ง
ชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๑ สาขาศิลปะการ
แสดง (ดนตรี ไทย)

๖. ครู อุทยั แก้ วละเอียด ศิลปิ นแห่งชาติ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๒  สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรี ไทย)
๗. ครู ทัศนี ย์ ขุ นทอง ศิลปิ นแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๕ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรี ไทย – คีตศิลป์ )
๘. ครู เฉลิม ม่ วงแพรศรี ศิลปิ นแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรี ไทย)
๙. ครู สิริชัยชาญ ฟั กจ�ำรู ญ ศิลปิ นแห่ง
ชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ สาขาศิลปะการ
แสดง (ดนตรี ไทย)

ทังนี
้ ้สามารถติดต่อเข้ าเยี่ยมชมและ
ค้ นคว้ าข้ อมู ล ได้ ที่ โทร.๐-๒๘๐๐๒๓๔๑, ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่ อ
๓๒๑๙ เปิ ดท�ำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. www.arts.lc.
mahidol.ac.th, www.facebook.com/
mccrilca Mahidol

ประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (๕ เมษายน ๒๕๖๑)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ดประชุมวิชาการประจ�ำ
ปี ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
ครัง้ ที่ ๖ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่ อง “การดูแลทางจิตวิญญาณของผู้
สูงอายุ (Spiritual Care of the Elderly)” ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้
G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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นฤชิต ตันประยูร นักประชาสัมพันธ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล คนปัจจุบัน
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิ
ศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จบการศึกษา
Master of Public Health, Karolinska
Institute, Sweden ปี ๒๕๔๑, วุฒิบตั ร
ผู้มคี วามรู้ความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
แพทยสภา ปี ๒๕๓๕, ประกาศนียบัตร
ชั น้ สู ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์
คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๓๓
และแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๒๙
เคยเป็ นผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ ายสร้ าง
เสริ มสุขภาพ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
หัวหน้ าศูนย์ วิจัยเพื่อสร้ างเสริ มความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี ก่ อ นที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู้
อ� ำ นวยการสถาบัน แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การ
พัฒนาเด็กและครอบครัว คนปั จจุบนั
วิ สั ย ทั ศ น์ และทิ ศ ทางสถาบั น
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครั ว
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิ
ศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ กล่าวถึง
ทิศทางการบริ หารสถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว ว่ า
“สถาบันแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาเด็ก
และครอบครั วนี ต้ ้ องเป็ น สถาบันสห
วิ ท ยาการ หมายถึง สถาบัน ที่ มี อ งค์

April 2018

ความรู้หลากหลาย ทังด้
้ านวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็ นศูนย์กลางความ
รู้ และการชี น้ � ำสังคมด้ านการพัฒนา
และการคุ้มครองเด็กและครอบครัวให้
กับสังคมไทย โดยมีทิศทางที่สอดคล้ อง
กับแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ศู น ย์ ก ลางความรู้ มิ ไ ด้ ห มายถึง
สถาบั น เป็ นผู้ สร้ างหรื อคิ ด ค้ นเอง
เท่านัน้ แต่หมายถึงการประสาน เชื่อม
โยง รวบรวม จัดการความรู้หลากหลาย
สาขา จากหลากหลายองค์กร หลาก
หลายแหล่ ง ความรู้ ทั ง้ ในและนอก
ประเทศ
ศู น ย์ ก ลางความรู้ มิ ได้ หมายถึง
การสร้ างหรื อรวบรวมเก็บไว้ เพื่อแสดง
ความสามารถความเชี่ยวชาญของนัก
วิชาการ แต่หมายถึง การกระจายความ
รู้ สผู่ ้ ใู ช้ ประโยชน์ สูส่ าธารณะ สูก่ ารฝึ ก
อบรม การสร้ างผู้ป ฏิ บัติ ง านรุ่ น ใหม่

หลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับ
การพั ฒ นาและคุ้ มครองเด็ ก และ
ครอบครัว และการน�ำความรู้ นนไปใช้
ั้
ในการชี น้ � ำ สั ง คม พั ฒ นานโยบาย
สาธารณะ ปรั บ เปลี่ ย นบรรทัด ฐาน
สังคม น�ำสู่สงั คมที่ให้ ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาและการคุ้มครองเด็กและ
ครอบครัว ทังเด็
้ กในยุคปั จจุบนั และเด็ก
ในยุค ต่ อ ไป หมายถึ ง การพัฒ นาดัง
กล่าว จะต้ องเป็ นการพัฒนาที่ยั่งยื น
เป็ นการพั ฒ นาที่ ไ ม่ ท� ำ ลายทุ น การ
พัฒนาของเด็กในยุคอนาคต เป็ นการ
พัฒนาที่เด็กและครอบครัวทุกคนได้ รับ
ประโยชน์ อย่างเท่าเทียม ไม่เป็ นการ
พัฒนาที่กอบโกยทรัพยากรไปไว้ ที่เด็ก
และครอบครั วกลุ่มหนึ่งแล้ วละทิง้ อีก
กลุม่ หนึ่ง ไม่ก่อให้ เกิดความเหลื่อมล� ้ำ 
อันจะเป็ นชนวนแห่งความรุ นแรงของ
สังคมในอนาคตได้ ”  Mahidol
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพโดย นางสาวกัญญารัตน์ ศิริศรีษรชัย

ความปลอดภัย ในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
และอาชีวอนามัยของสภาพแวดล้ อมใน
การท�ำงานถือเป็ นหนึ่งในนโยบายที่มี
ความส�ำคัญตามยุทธศาสตร์ การสร้ าง
ความเป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมางานใน
ด้ านดั ง กล่ า วได้ ถู ก มอบหมายให้
โครงการจั ด ตั ง้ ศู น ย์ บ ริ หารความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวด
ล้ อม หรื อที่ ร้ ู จักกันในชื่ อย่อของศูนย์
COSHEM (Center for Occupational
Safety, Health and Workplace Environment Management) เป็ นหน่วย
งานหลักในการขับเคลือ่ น ซึง่ หน่วยงาน
ดังกล่าวมีโครงสร้ างเป็ นเพียงระดับของ
งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ โครงสร้ างของกอง
กายภาพและสิ่ ง แวดล้ อมตลอดมา
ท�ำให้ เกิดข้ อจ�ำกัดของความคล่องตัวใน
การด� ำ เนิ น งาน รวมถึ ง การตั ง้ งบ
ประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายที่
จะสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
นโยบายอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงาน ฝ่ ายบริ หารมหาวิทยาลัยจึงได้
ท�ำการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของงาน
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม โดยผลัก
ดันให้ งานดังกล่าวมีการยกระดับฐานะ
ของโครงสร้ างที่ชัดเจนและเทียบเท่า
หน่วยงานในระดับของศูนย์ ซึง่ ขณะนี ้
ได้ รั บ การผ่า นการพิ จ ารณาจากสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ งานดังกล่าวมี
สถานภาพเป็ นศู น ย์ บ ริ หารความ
ปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพ
แวดล้ อมในการท�ำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานอธิการบดี
ประกอบด้ วย ๒ งาน ได้ แก่ งานบริ หาร
และพัฒนาระบบฐานข้ อมูล และงานส่ง

เสริ มมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี
คณะกรรมการอ� ำ นวยการความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ
แวดล้ อมในการท�ำงาน มหาวิทยาลัย
มหิดล (อธิการบดีเป็ นประธาน) เป็ นผู้
ก�ำหนดแนวนโยบายและทิศทางในการ
ขั บ เคลื่ อ นระบบการบริ หารความ
ปลอดภัยให้ กบั ศูนย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การ
ด�ำเนินงานของศูนย์ฯมีความสอดคล้ อง
กั บ พั น ธกิ จ และครอบคลุ ม ในทุ ก
ประเด็ น จั ก ได้ มี ก ารจั ด ตั ้ง คณะ
กรรมการเฉพาะทางจ�ำนวน ๕ ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชี วภาพ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางรั งสี คณะกรรมการ
ความปลอดภั ย ทางเคมี คณะ
กรรมการด้ านความปลอดภัยในการ
ใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ และ
คณะกรรมการเครื อข่ ายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้ อมในการท�ำงาน โดยแนวคิดใน
การบริ หารงานจะมุ่ ง เน้ นให้ เป็ น
ศูนย์กลางในการบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ท�ำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้ วยการ
สร้ างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
ที่ครบวงจรและยัง่ ยืน โดยไม่ต�่ำกว่าที่
กฎหมายภายในประเทศก�ำหนดและ
สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล รวมทัง้
สนับสนุน ให้ เ กิ ดความร่ ว มมื อในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัต
กรรม ตลอดจนกิ จกรรมต่างๆ ในทุก
ภาคส่วนเพื่อยกระดับให้ มหาวิทยาลัย
มหิดล เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
ทุกระดับ ภายใต้ แนวคิด มหาวิทยาลัย
เมืองในฝันที่นา่ อยูเ่ ป็ นแหล่งเรี ยนรู้และ
ท�ำงานอย่างมีสขุ ภาวะ ตามยุทธศาสตร์
การสร้ างความเป็ นมหาวิ ทยาลัยเชิ ง
นิเวศน์ตอ่ ไป  Mahidol
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เฌอปราง อารีย์กุล
กับบทบาทผู้ช่วยวิจัยสุดเจ๋ง

การันตีโดยวารสารวิทยาศาสตร์ชั้นน�ำจากอังกฤษ
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นางสาวเฌอปราง อารี ย์ กุ ล
นั ก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ ๔ สาขาวิ ช าเคมี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
หรื อ ที่ เ รารู้ จั ก กั น ในฐานะกั ป ตั น วง
BNK48 นอกจากนี ้ ยั ง เป็ นผู้ ได้ รั บ
รางวั ล ด้ านบุ ค คลตั ว อย่ า งทางการ
ศึกษา ด้ านคุณธรรม และพุทธศาสนา
ระดั บ ชาติ ที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ความ
สามารถหลากหลายด้ าน และอี ก
บทบาทหนึ่งที่ ถนัดและรั กที่ จะเรี ยนรู้
ต่อไปกับบทบาท Research Assistant
(ผู้ช่วยวิจยั )
มหิ ด ลสารฉบับ นี ข้ อเสนอผลงาน
วิจยั ของเฌอปราง เรื่ อง การทดลอง
ขวดสีน�ำ้ เงิน (Blue Bottle Experiment) และการทดลองสาธิตอืน่ ที่คล้ าย
กัน ในการทดลองแบบดัง้ เดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การตีพิมพ์ในวารสาร Royal Society
Open Science (RSOS) ประเทศ
อังกฤษ โดยพบว่าสารละลายสีน� ้ำเงิน
เปลี่ยนเป็ นไม่มีสีเมื่อปล่อยทิง้ ไว้ และ
กลับมาเป็ นสีน�ำ้ เงินอี กครั ง้ หลังเขย่า
โดยสามารถเปลี่ ย นสี ก ลับ ไปมาได้
หลายครัง้ ในบทความกล่าวถึงกลไกที่
เป็ นไปได้ ของปฏิกิริยานี ้เสนอส่วนผสม
อื่นที่สามารถน�ำมาใช้ ท�ำการทดลองนี ้
ได้ และยังรายงานถึงการเกิดลวดลาย
ทางเคมีที่ซบั ซ้ อนในสูตรใหม่ที่เสนอขึ ้น
อีกด้ วย แม้ การทดลองขวดสีน� ้ำเงินจะ
April 2018

เผยแพร่ ครัง้ แรกในบริ บทของวิชาเคมี
บทความวิจยั นี ้กล่าวถึงการทดลองใน
บริ บทที่กว้ างกว่านัน้ เช่น ปฏิกิริยานี ้
อาจถูกพัฒนาเป็ นเครื่ องมื อตรวจวัด
ออกซิเจน หรื อใช้ เพื่อจ�ำลองลวดลาย
ทัวริงที่พบในธรรมชาติในหลายรูปแบบ
ตัง้ แต่ลายจุดหรื อลายทางบนตัวสัตว์
จนถึงวงกลมนางฟ้าซึง่ เป็ นรูปแบบช่อง
ว่างพืชพรรณในทะเลทรายของประเทศ
ออสเตรเลีย
เฌอปรางเล่าว่าเริ่ มท�ำโครงการนี ้ใน
ฐานะผู้ช่วยปฏิบัติการและผู้ช่วยวิจัย
ภายใต้ การดูแลของ ผศ.ดร.ทวีธรรม
ลิ ม ปานุ ภ าพ (ผู้ เขี ย นชื่ อ แรกของ
บทความนี )้ โดยรั บ ช่ ว งต่ อ จากรุ่ น พี่
นางสาวปั ญญ์ ชลี มนตรี วัต (ผู้เขียน
ร่ ว มในบทความวิ จัย ก่ อ นหน้ า ) และ
นายภัคพงศ์ รุ่ งเรื องศรี (ผู้เขียนชื่อที่
สองของบทความนี ้) หลังจากทังสองได้
้
รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดนและ
ประเทศแคนาดา และโชคดี ที่ ม หา
วิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ ให้ การสนั บ สนุ น
โครงการนี ท้ ัง้ ด้ า นทุน การศึก ษาและ
การปลูกฝั งความเป็ นนักวิจยั บทความ
วิจัยนีเ้ ป็ นผลงานตีพิมพ์ ชิน้ ที่ ๒ ของ
เฌอปรางในโครงการ และหวังว่าจะได้
ตีพิมพ์งานวิจยั อีกชิ ้นหนึง่ เพื่อใช้ ส�ำเร็ จ
การศึกษาที่มหิดลอินเตอร์
เมื่ อ ถามเหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กส่ ง ผลบท
ความวิจยั มายังวารสาร Royal Society

Open Science (RSOS) เฌอปราง
บอกเราว่า มีเหตุผลหลักสามข้ อที่ท�ำให้
วารสารนี เ้ ป็ นตัวเลือกที่สมบูรณ์ แบบ
ส�ำหรับงานของพวกเราอย่างแรก พวก
เรารักแนวคิดของ “วิทยาศาสตร์ แบบ
เปิ ด” อันประกอบไปด้ วยกระบวน การ
ทางบรรณาธิการบทความทีโ่ ปร่งใส ตรง
ไปตรงมาและรวดเร็ ว นอกจากนี ้ผู้อ่าน
สามารถเข้ าถึ ง งานวิ จั ย ได้ ฟรี โ ดยผู้
เขียนก็ไม่ต้องจ่ายค่าตีพิมพ์ (ขณะที่สง่
งานชิ น้ นี ว้ ารสารไม่คิ ด ค่า ตี พิ ม พ์ ใน
ปั จจุบนั วารสารยังคงมีการยกเว้ นค่าตี
พิมพ์ให้ ได้ เป็ นกรณีไป)
อย่างที่สอง วารสาร Royal Society
Open Science เป็ นช่องทางที่เหมาะ
สมในการสื่อสารผลงานของพวกเราไป
ยัง ผู้อ่ า นนอกเหนื อ จากกลุ่ม ผู้ส นใจ
สาขาเคมี ด้ วยความที่ เป็ นวารสารที่
ประกอบด้ ว ยหลากหลายสาขาวิ ช า
พวกเราหวัง ว่ า จะจุด ประกายความ
สนใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาขวดสีน� ้ำเงินใน
ชุมชนวิทยาศาสตร์ ที่กว้ างขึ ้น
และสุดท้ าย The Royal Society
และ The Royal Society of Chemistry
เป็ นส�ำนักพิมพ์นานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพ
สูงในสหราชอาณาจักร ความร่ วมมือ
ของทัง้ สองหน่ ว ยงานดึ ง ดู ด ให้ มาตี
พิมพ์ที่นี่ นอกจากนี ้ พวกเราไม่อยาก
ทุ่มเทความส�ำคัญให้ กบั ส�ำนักพิมพ์ใน
สหรั ฐ อเมริ กาอย่างเดียว อาจารย์ ที่
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เกตุวรี พัฒนแก้ว

นศ.มหิดลอินเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
Foodinnopolis Innovation Contest 2017

เมื่อเร็วๆ นี ้นางสาวทนัชชา วิเชียร
กั ล ยารั ต น์ และ นางสาวกมลพร
อิ ท ธิ สุ ร สิ ง ห์ นั ก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหา
วิทยาลัยมหิดล พร้ อมอาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ชยานันต์ หงษ์ ฟ้า ร่วมระดมสมอง
รวมพลั ง คิ ด ค้ นและสร้ าง สรรค์
ผลิตภัณฑ์ “ซอสแกงเขียวหวานบน
ข้ าวอบกรอบ: Dip The Dish
ไรซ์ ป๊อป” คว้ า ๓ รางวัลใหญ่จากเวที
Foodinnopolis Innovation Contest
2017 ได้ แก่ รางวัลชนะเลิศ Grand
Prize รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑
(ด้ านOriginal Sensation) และรางวัล
น� ำ เสนอผลงานยอดเยี่ ย ม (Best
Presentation Award) รั บถ้ วย
ประทานจากพระเจ้ าวรวงศ์ เธอ
พระองค์ เจ้ าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เงินรางวัล ๑๑๐,๐๐๐
บาท พร้ อมศึ ก ษาดู ง านประเทศ
ญี่ ปุ่ น ณ ลานพาร์ ค พารากอน
ศูนย์การค้ าสยามพารากอน

น�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ที่ได้ เรี ยนมาบูรณาการเป็ นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ อาหารว่ างพร้ อมทาน  มี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักท่ องเที่ยวต่ าง
ชาติ ท่ ี ช อบอาหารไทยในรู ป แบบ
อาหารว่ างที่พกพาสะดวกและรั บ
ประทานง่ ายได้ ทกุ ที่ ภายใต้ แนวคิด
Delicious Everywhere โดยมี ดร.ชยา
นันต์ หงษ์ ฟ้า และอาจารย์จากสาขา
วิ ช าวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การ
ทัง้ นี ้ น้ องทนัชชาและน้ องกมลพร อาหาร วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหา
เลื อ กใช้ วัต ถุดิ บ อย่ า งข้ า วพอง และ          วิทยาลัยมหิดลคอยให้ ค�ำปรึ กษาและ
สเปรดแกงเขียวหวานแบบไทยๆ โดย ดูแลอย่างใกล้ ชิดตลอด

การที่สามารถพิชิตรางวัลได้ ถึง ๓
รางวัลใหญ่ น้ องๆ บอกว่าเป็ นเพราะ
Dip The Dish เป็ นผลิตภัณฑ์มีความ
เป็ นไปได้ ในทางธุรกิจมากที่สดุ ทังตั
้ ว
ผลิตภัณฑ์ เอง กลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้
ช่องทางการจ�ำหน่ายและการตลาดที่
ชัด เจน ซึ่ง สามารถน� ำ ไปพัฒ นาเพื่ อ
ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยได้ จริ งตรงกั บ
เจตนารมณ์ ข องทั ง้ คู่ ที่ จ ะต่ อ ยอด
ประกอบธุ ร กิ จ สตาร์ ท อัพ ร่ ว มกั น ใน
อนาคตต่อไป Mahidol

ปรึ กษาเห็นประโยชน์ที่จะให้ นกั ศึกษา
ได้ ตีพิมพ์กบั ส�ำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศต่างๆ เพื่อความก้ าวหน้ าทาง
อาชีพต่อไปด้ วย
เมื่อถามถึงโครงการในอนาคต เฌอ
ปรางบอกกับเราว่ามีความตังใจจะมุ
้
่ง
ไปที่ ก ารเป็ นผู้ ดู แ ลโครงการวิ ท ยา
ศาสตร์ (Science Project Manager)
เพราะในฐานะที่ เ ป็ น คนหนึ่ง ที่ ส นใจ
ด้ านวิทยาศาสตร์ ซึง่ ไม่ใช่อจั ฉริ ยะ อาจ

ส�ำหรับหัวข้ อวิจยั ที่จะท�ำต่อไปยังไม่
แน่ใจ แต่ชอบวิชาเคมีเชิงฟิ สิกส์ และ     
ควอนตัมเคมี นอกจากนันยั
้ งสนใจเรื่ อง
ดาราศาสตร์ มีความฝั นที่อยากจะเดิน
ทางออกไปนอกโลก ได้ มองดูโลกจาก
ห้ วงอวกาศMahidol

จะไม่ ส ามารถเสนอทฤษฎี ที่ แ ปลก     
ใหม่ แต่ อ ยากจะเป็ น คนที่ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจ สามารถอธิบายให้ คนอื่น
เข้ าใจในทฤษฎีวิทยาศาสตร์ ต่างๆ ได้
บวกกับการท�ำงานในวงการบันเทิง คิด
ว่าการเป็ นทีร่ ้ ูจกั และได้ ความรับความนิ
ยมมากๆ จะสามารถเป็ นกระบอกเสียง
ส่งต่อแรงบันดาลใจด้ านวิทยา ศาสตร์
ให้ แก่คนจ�ำนวนมากได้

บทความต้นฉบับจาก http://blogs.royalsociety.org/
publishing/musical-notes-and-chemistry/
แปลบทความโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ
นางสาวปัญญ์ชลี มนตรีวัต
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา

รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร ๒๕๖๐”
ในฐานะคุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก

ศาสตราจารย์ พเิ ศษ ดร.แพทย์ หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา เกิดเมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๐
จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕
ปริ ญญามหาบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และไปฝึ กอบรม “Neuropsychiatry” The National Children Hospital ประเทศญี่ปนุ่   ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ รับต�ำแหน่งศาสตราจารย์พเิ ศษ
สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
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เริ่มต้ นชีวติ การท�ำงานทีโ่ รงพยาบาล
เด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณ
สุข เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ ต่อมาย้ ายไปยัง
โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดร้ อยเอ็ด พ.ศ.
๒๕๐๗ – ๒๕๑๐ ในช่ ว งนัน้ ได้ อ อก
หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ อ�ำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นเวลา ๓ เดือน
จากนัน้ มาประจ�ำที่โรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ์ และด�ำรงต�ำแหน่งผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวท
โยปถัมภ์ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๑
และตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๔๑ จนถึงปั จจุบนั
เป็ นจิตแพทย์ที่ปรึ กษากรมสุขภาพจิต
และโรงพยาบาลยุ ว ประสาทไวทโย         
ปถัม ภ์ ได้ รั บ รางวัล แพทย์ ดี เ ด่น ของ
แพทยสภา ปี พ.ศ.๒๕๔๑ และรั บ
ประกาศนี ย บัต รที่ ไ ด้ ทุ่ม เท เสี ย สละ
อุทิศตน ปฏิบตั ิหน้ าที่อนั เป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาบุคคลออทิสติกอย่างดียงิ่
จนเป็ นที่ประจักษ์ ตอ่ สาธารณชน จาก
มูล นิ ธิ คุณ พุ่ม ในทูล กระหม่อ มหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข เป็ นผู้เชีย่ วชาญ
และเป็ นผู้บกุ เบิกการรักษา “ออทิ สติ ก”
สนใจศึกษาโรคนีอ้ ย่างจริ งจังและต่อ
เนือ่ งมากว่า ๕๐ ปี กล่าวถึง สาเหตุของ
โรคออทิสติกว่ าเกิดได้ จากทัง้ กรรม
พันธุ์ และปั จจัยอื่นที่ไปกระทบการ
ท�ำงานของสมองเด็ก ให้ หยุดยัง้ การ
พั ฒ นาตั ง้ แต่ เ ด็ ก อยู่ ใ นครรภ์ ข อง
มารดา พ่ อและแม่ ของเด็กมีบทบาท
ส�ำคัญมากในการร่ วมบ�ำบัดรั กษา
ต้ องสังเกตและบอกเล่ าอาการและ
พฤติกรรมของเด็กอย่ างละเอียด โดย
สังเกตพัฒนาการของลูกใน ๓ ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านสังคม การพูด การสื่อสาร
ด้ านพฤติกรรม และด้ านอารมณ์
April 2018

ในประเทศไทยพบอั ต ราป่ วย      
โรคออทิส ติก ๖ คนในประชากร
ทุกๆ ๑,๐๐๐ คน คาดว่ าทั่วประเทศ
จะมี เ ด็ ก ป่ วยเป็ นโรคนี ป้ ระมาณ
๓๐๐,๐๐๐ คน ในจ�ำนวนนีย้ ังเข้ าถึง
บริ การน้ อยมาก ประมาณร้ อยละ
๑๐ หรื อปี ละเพียง ๓๐,๐๐๐ กว่ าคน
เท่ านัน้ ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข เริ่มรักษา
ผู้ป่วยออทิสติกตังแต่
้ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่
ขณะนัน้ ยัง ไม่มี ต� ำ รากล่า วถึ ง วิ ธี ก าร
รักษาอย่างละเอียด จึงคิดวิธีการรักษา
เด็กโดยเน้ นการ “พร�่ ำสอน สิ่ งทีเ่ ด็กยัง
ไม่ พฒ
ั นา” ซึ่งต้ องใช้ เวลาและความ
อดทน เนือ่ งจากเด็กเหล่านี ้มีพฒ
ั นาการ
ล่าช้ า หัวใจในการรั กษาจะต้ องมุ่งที่
เด็กเป็ นส�ำคัญ หมอต้ องสังเกตว่ า
แต่ ละคนยังขาดพัฒนาการในด้ าน
ใด แล้ ว จะต้ อ งกระตุ้ น ด้ ว ยวิ ธี ใ ด
หมอจะสอนวิธีการต่ างๆ ให้ พ่อและ
แม่ น� ำ ไปฝึ กพั ฒ นาการลู ก ที่ บ้ า น
เช่ น การให้ นมลูกจะต้ องเร้ าให้ เด็ก
มองหน้ าแม่ ใช้ การกระตุ้นประสาท
สั มผั สทางหู โดยกระซิบ หรื อเปิ ด    
เพลงเบาๆ ให้ เขาฟั ง เด็กจะชอบ
ดนตรี เ ป็ นส่ วนมากและมี ค วาม
สนใจ จนเกิดวิธีการใช้ ดนตรี บำ� บัด
ส�ำหรับเด็กออทิสติก รวมถึงเน้ นการ
ให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่ พ่อแม่ และ
ครอบครั ว โดยมีเป้ าหมายในการ
รั กษาเพื่อพัฒนาและฟื ้ นฟูสมรรถ
ภาพของผู้ ป่ วยให้ ส ามารถเติบ โต
และใช้ ชีวิตร่ วมกับผู้อ่ ืนในสังคมได้
นอกจากนี ้ ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ยัง
นึกถึงเด็กผู้ป่วยในต่ างจังหวัดพืน้ ที่
ห่ างไกล จึงได้ จัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
โรคนี ้ ให้ แก่ บุ ค ลากรของโรง
พยาบาลในส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้
แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

พร้ อมทัง้ ผู้ ป กครอง ได้ รั บ ความรู้
เพื่อที่จะสามารถวินิจฉัยโรคนีไ้ ด้ ใน
ระยะแรกเริ่ม และสามารถให้ ความ
ช่ วยเหลือเบือ้ งต้ นได้
ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข มีหลักในการ
ท�ำงานที่ได้ เรี ยนรู้และยืดถือปฏิบตั จิ าก
อาจารย์ ผ้ ูส อนหลายท่ า นตัง้ แต่ ส มัย
ศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาลและขณะที่ ป ฏิ บัติ ง านเป็ น
แพทย์ประจ�ำบ้ านโรงพยาบาลเด็กมา
เป็ นแบบอย่าง คุณหมอจึงท�ำงานด้ วย
ความอดทน ใส่ใจ ตังใจ
้ และเสียสละ
พร้ อมที่ จ ะรั ก ษาผู้ป่ วยทุก คนไม่ ว่ า ผู้
ป่ วยจะมาจากที่ใดก็ตาม มีความขยัน
หมัน่ เรี ยนรู้ ใฝ่ ร้ ู ศึกษาผลจากการรักษา
อาการเด็กที่แตกต่างกัน เพื่อหาวิธีการ
ที่ดีและเหมาะสมเอามาปรับใช้ หรื อถ้ า
รักษาแล้ วยังไม่ได้ ผลที่ดีนกั ก็จะน�ำมา
วิเคราะห์ หาหนทางใหม่ในการรั กษา
เพื่ อ เป็ นการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ มี วั น สิ น้ สุ ด
นอกจากนี ้คุณหมอได้ ใช้ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาควบคู่ไปด้ วย นั่นคือ
พรหมวิหาร ๔ ซึง่ ประกอบด้ วยเมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข กล่าวว่า รู้สกึ
ปลื ้มใจและเป็ นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ รับ
รางวัล “มหิ ดลทยากร” ในปี นี ้ ขอบคุณ
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เล็งเห็นคุณค่า
และประโยชน์ทคี่ ณ
ุ หมอได้ ท�ำต่อวงการ
แพทย์ แ ละวงการจิ ตเวชเด็ก ท� ำ ให้ มี
ก�ำลังใจ เป็ นแรงกระตุ้นที่ท�ำให้ หมอยัง
คงท� ำ งานต่อไป และในอนาคตหมอ
ก� ำ ลัง จะเขี ย นหนัง สื อ “จากต� ำ ราสู่
ประสบการณ์ การดูแลเด็กออทิสติก
๕๐ ปี ” รวบรวมประสบการณ์จากการ
รักษาเด็กออทิสติกตลอดระยะเวลาที่
ผ่ า นมา เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ แ พทย์         
ผู้ปกครอง และบุคคลทัว่ ไป Mahidol
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พรทิพา สุดวิเศษ

เปิดใจหมอศัลยศาสตร์ออร์โธฯ

“ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์”
กว่า ๖๐ ปี ที่ท�ำเพื่อผู้อื่น

ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นาย
แพทย์ เจริ ญ โชติกวณิชย์ ส�ำเร็ จการ
ศึ ก ษาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล (มหาวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ ) พ.ศ. ๒๕๐๔ Orthopedic Resident University of New York
at Buffallo, พ.ศ. ๒๕๑๕ Orthopedic
Fellowship The Hospital for Special
Surgery Cornell University พ.ศ.
๒๕๑๖ สอบได้ American Board of
Orthopedic Surgery และ Thai Board
of Orthopedic Surgery ได้ รั บ
พระราชทานปริ ญ ญาแพทยศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ค ณ ะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๒
ประวัติการท�ำงานเป็ นอาจารย์ภาค
วิ ช าศั ล ยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิ ค ส์ แ ละ
กายภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พ.ศ.
๒๕๐๙ – ๒๕๓๙ Clinical Instructor
Cornel University N.Y. USA พ.ศ.
๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ ศาสตราจารย์หวั หน้ า
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์ พ.ศ.
๒๕๓๑ - ๒๕๓๙ เป็ นประธานคณะ
กรรมการฝึ กอบรมสอบสาขาศั ล ย
ศาสตร์ ออโธปิ ดิคส์ ราชวิทยาลัยแพทย์
ออโธปิ ดิ ค ส์ แ ห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ ประธานสมาคมโรค
กระดูกและข้ อของประเทศในภาคพื ้น
เอเชียแปซิฟิค พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ปั จจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ ที่
ปรึ กษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ   
ดิคส์และกายภาพบ�ำบัด คณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล รางวัลและผลงาน รางวัลสาขา
สิ่งประดิษฐ์ คิดค้ นที่เป็ นประโยชน์แห่ง

ชาติ จากสภาวิจยั แห่งชาติ ๒ ครัง้ ในปี
พ.ศ.๒๕๒๕ และ ๒๕๒๖ เรื่ องการผลิต
กระดูกและเนื ้อเยื่อส�ำหรับปลูกข้ ามคน
ที่เตรี ยมโดยวิธีเย็นแห้ ง และผลิตหมอน
รองคอส� ำ หรั บ ข้ อ ต่อ กระดูก คอเสื่ อ ม
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ รับรางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดลสาขาแต่งต�ำรา เรื่ องกระดูกหัก
ข้ อเคลื่อนในเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
เกี ย รติ บัต ร เรื่ อ ง โรคปวดหลัง จาก
Joint Commission International for
Clinical Care Program Certification
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
เจริ ญ กล่าวถึงหลักในการใช้ ชีวิตให้
ประสบความส� ำ เร็ จ มาถึ ง ทุก วัน นี ว้ ่ า
“ผมเป็ นแพทย์ศลั ยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิ คส์
และกายภาพบ� ำบัดมากว่า ๖๐ ปี มี
ความตัง้ ใจมาตัง้ แต่สมัยเด็กแล้วว่า จะ
ต้ อ งเข้ า มาเป็ นแพทย์ ที่ ศิ ริ ราชให้ ไ ด้
และผมก็ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า มาศึ ก ษาที ่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมือ่
จบมาก็ ได้เป็ นแพทย์ ประจ� ำบ้านที ่โรง
พยาบาลศิ ริราชและปฏิ บตั ิ งานจนมา
เป็ นหัวหน้าภาควิ ชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธ
ปิ ดิ คส์ ตลอดระยะเวลาในการท� ำงาน
ก็ ไ ด้มี โ อกาสร่ ว มงานกับ ภาครั ฐ และ
เอกชน ด้วยผมเป็ นคนสนใจทางด้าน
ศัลยศาสตร์ ออโธปิ ดิ คส์ ได้มีการเข้าไป
ศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ตลอดเวลา
เหมือนได้พฒ
ั นาตนเองไปเรื ่อยๆ ซึ่งผม
คิ ดมาเสมอว่า ผมเป็ นแพทย์ มี หน้าที ่
รักษาคนป่ วย และการท�ำอาชี พแพทย์
คื อการท� ำ เพื่อผู้อื่น ผมไม่ได้หวังสิ่ ง
ตอบแทน แน่ นอนว่ าการเป็ นแพทย์
นั้นได้ เงินเยอะ ผมท�ำงานแพทย์ มา
ตลอดชี วิ ต ไม่ ได้ คิ ด แสวงหาผล
ประโยชน์ จากการเป็ นแพทย์ หวัง
เพียงแค่ ว่าให้ คนไข้ หายจากความ

เจ็บ ป่ วยและมี ค วามสุ ข ผมรั ก ษา
คนไข้ เหมือนญาติพี่น้อง พอคนไข้
หายเราก็ดีใจ แต่ ถ้าเมื่อไหร่ ไม่ หาย
หรื อมีภาวะแทรกซ้ อน เราก็จะต้ อง
ท�ำงานหนักยิ่งขึ้น พยายามหาวิธีท่ี
จะท�ำอย่ างไรให้ คนไข้ หายเป็ นปกติ
และผมได้ จัดตั้งกองทุนเล็กๆ ด้ วย
เงินของผมเอง เพื่อรั กษาผู้ ป่วยที่
ขาดแคลนเรื่ องค่ ารั กษาอีกด้ วย”
ด้ วยความมุ่ ง มั่ น ท� ำ เพื่ อ ผู้ อื่ น มา
ตลอดระยะเวลากว่ า ๖๐ ปี มหา
วิ ท ยาลัย มหิ ด ลจึ ง มอบรางวัล มหิ ด ล
ทยากร ประจ� ำ ปี ๒๕๖๐ ให้ แก่
ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ นายแพทย์
เจริ ญ โชติกวณิชย์ โดยท่านได้ กล่าวถึง
ความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ได้ รั บ
รางวัลนี ้ว่า “รู้สึกดี ใจ รู้สึกเป็ นเกี ยรติ ที่
ได้รับคัดเลื อกให้ได้รับรางวัลนี ้ รางวัล
นีเ้ ป็ นรางวัลทีเ่ ก่าแก่ และศักดิ์ สิทธิ์ ต้อง
ขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาผูท้ ีไ่ ด้
รั บ รางวั ล นี ้ และสมาคมศิ ษย์ เ ก่ า
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล โดยเฉพาะคณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล เป็ น
สถาบันการศึกษาที ใ่ ห้โอกาสตัง้ แต่เริ่ ม
ต้นเข้ามาศึกษา ครู บาอาจารย์ ทกุ ท่าน
ที ่ได้สงั่ สอน เมื ่อจบการศึ กษาแล้วได้
สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
และได้ ก ลับ เข้ า มาปฏิ บัติ ห น้ า ที ่ เ ป็ น
อาจารย์ ต่ อ เนื ่อ งอัน ยาวนาน จนถึ ง
ปัจจุบนั ศิ ริราชเปรี ยบเสมือนบ้านหลังที ่
๒ ของผม ซึ่ ง ตอนนี ้ผ มได้ท� ำ หน้า ที ่
ตอบแทนบุญคุณของสถาบันการศึกษา
แห่ ง นี ้ด้ว ยการเป็ นอาจารย์ ที่ป รึ ก ษา
และเป็ นแพทย์ รั ก ษาคนไข้ ที่ ทุ ก ข์
ทรมานให้หายจากความเจ็ บปวด จะ
ขออยู่ท�ำหน้าที ่ช่วยเหลื อเพื ่อนมนุษย์
ตลอดไปนานแสนนานเท่ า ที ่ ย ั ง มี
สุขภาพดี ครับ” Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Softnews
งานสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สิริสงิ ห ศูนย์วจิ ยั
เทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้ รับรางวัล Outstanding
Dedication and Contribution to Rubber Technology Progress จากบริ ษัทเทคโนบิช
คอมมิวนิเคชั่นส์ โดยพิธีมอบรางวัลได้ มีขึน้ ในพิธีเปิ ดงานแสดงสินค้ า “GRTE 2018 –
Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศกึ ษา คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รั บมอบประกาศนี ยบัตรในฐานะหน่ วยงานที่ให้ การ
สนับสนุนโครงการสืบทอดเพลงพืน้ บ้ านภาคกลาง (ค่ ายที่ ๖ ล�ำตัด) จากนายสมเกียรติ
พันธรรม รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงละครแห่ งชาติ
ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่ วมกับ
สมาคมเพลงพื ้นบ้ านภาคกลาง ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่ วมน�ำเสนอผลงานและร่ วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั ง้ ที่ ๒ เรื่ อง “การเรี ยนรู้ ท่ หี ลากหลายเพื่อคุณภาพชีวติ ” ในวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ ที่ งานวิจยั และวิชาการ โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘
ต่อ ๑๗๓๑ และ ๑๗๒๔ www.la.mahidol.ac.th E-mail: lamuconf2018@gmail.com
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อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์ อยู่ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ วิจยั และวิเทศสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่
ผู้มีอุปการคุณแก่ องค์ กร จากสมาคมนัก
แปลและล่ ามแห่ งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.)
ในงานวันนักแปลและล่ าม ครัง้ ที่ ๑๒ ณ ห้ อง
ประชุม ๔ ศูน ย์ ก ารประชุม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์
ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔๖
เมือ่ วันเสาร์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา

นายศตเมธ กรรณสูต นายวริ นทร์ คา
นิโย และ นายสิรวิชญ์ เอือ้ ครองธรรม จาก
ที ม Matchstick Production นั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หนังสัน้
เรื่ อง Smallman จากการประกวดสื่ อ
สร้ างสรรค์ หัวข้ อ “จิตอาสาพลังแผ่ นดิน:
ท�ำดี ท�ำได้ ทุกวัน เริ่ มต้ นวันนี ้ ประจ�ำปี
๒๕๖๑) จัดโดย สสส. ร่วมกับ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญการพิทกั ษ์ และเทิดทูนสถาบันฯ สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ณ ลาน
เอเทรี ยม ๓ ชัน้ ๓ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเวิลด์
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
April 2018

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ส�ำหรั บนักเรี ยน ม.ปลาย อายุ ๑๔ – ๑๘ ปี โดยใช้ ภาษาอังกฤษในการเรี ยน
การสอนและการสื่อสาร กิจกรรมจะมีขึน้ ที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ระหว่ างวันที่ ๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติม และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ท่ ี http://www.mb.mahidol.ac.th/SSTP2018 เปิ ดรั บ
สมัครตัง้ แต่ บัดนี ้ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ ี อ.ดร.ศิริรัตน์ กุมาร ทาง
อีเมล์ academic.service.mb@gmail.com

คมสันต์ เดือนฉาย

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

Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ณ อาคารสิริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CAAS ศูนย์
ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่ อ ๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔

๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Cr. ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายมหิ ดล361องศา

๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การอบรมระยะสัน้ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่ อง “การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร: ศาสตร์ และ
ศิ ล ป์ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของปวงชน” ณ อาคารประชาสั ง คมอุ ด มพั ฒ น์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ งานอบรมสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่ อ ๓๐๑

๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อบรมเชิ งปฏิ บัติการ “การบั น ทึก แบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรั บ ปรุ ง /๒ ในระบบ
ออนไลน์ ” ณ ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชัน้ ๑ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ งานความก้ าวหน้ า
ในสายวิ ช าการและสนั บ สนุ น กองทรั พ ยากรบุ ค คล ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.๐-๒๘๔๙๖๒๙๓ , ๐-๒๘๔๙๖๓๘๘

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร “Adobe Illustrator CS6 Workshop :
Creative Vector Design with Illustrator CS6” ณ ห้ อง IT212 ชัน้ ๒  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐ (ศาลายา), ๐-๒๓๕๔-๔๓๓๓ (พญาไท)

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐
พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่ CAAS ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่ อ ๑๑๐๖, ๑๗๓๐,
๑๗๒๔

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การอบรมหลักสูตร “พืน้ ฐานการจัดการพลั งงานภายในองค์ กร (Energy
Management System Best Practice course)” รุ่นที่ ๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการมินิวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.๐-๒๘๘๙๒๒๒๕ ต่ อ ๖๕๑๑  

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “Biosafety: Risk assessment and SOP develop- ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ment” ณ ห้ องประชุ ม อาคารสตางค์ มงคลสุ ข คณะวิ ท ยาศาสตร์ การประชุมวิชาการประจ�ำปี ๒๕๖๑ “Engineering viruses and microbes:
มหาวิทยาลั ยมหิดล พญาไท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาจุล turning our   foes to friends.” ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณ            
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โทร.๐-๒๒๐๑-๕๖๗๓ สิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ สถาบัน ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ โ มเลกุล
๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการจัดอบรม เรื่ อง “Breathing as a key management for musculoske   มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๖ ต่ อ ๑๒๕๒, ๑๒๕๔
letal disorders: Advanced manual techniques for improving breathing ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
pattern” ณ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย โครงการอบรมความรู้ วิชาเฉพาะทางด้ านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ
ละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. และจัดท�ำ  Infographics เพื่อการสื่อสารอย่ างสร้ างสรรค์ ในองค์ กร ด้ วย
๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่ อ ๒๐๒๑๖
Piktochart และ PREZI รุ่ นที่ ๑๘ ณ ห้ อง IT212 ชัน้ ๒ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ยดเพิ่มเติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมวิชาการ เรื่ อง “รู้ ทันการสูงวัย: การดูแลหัวใจและปอด (Smart      ละเอี
ศาลายา
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙, ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐  
Aging: Heart and Lung)” ณ ห้ องประชุม ๒๐๖ อาคารราชรั ตน์ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัด ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โทร.๐-๒๖๔๔- โครงการจัดอบรม เรื่ อง “Diagnostic screening: When to refer to specialist?”
๘๖๗๗-๙๑ ต่ อ ๑๔๑๔  
ณ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.๐-๒๔๔๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การบรรยายพิเศษ เรื่ อง “รามเกียรติ์” ต�ำราบริ หารที่อา่ นสนุกที่สดุ ในโลก ณ ห้ อง ๕๔๕๐ ต่ อ ๒๐๒๑๖
ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มหิดล ศาลายา เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่ ผู้ประสาน โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
งานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร” ณ ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. ๐๘-๓๗๐๖-๕๙๒๑
GIS อาคารสารสนเทศ ผศ.ดร.ธนากร อ้ วนอ่ อน (อาคาร ๓) คณะสิ่ง
แวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ยดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมภูมิสารสนเทศสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
โครงการเสริ มสร้ างทักษะด้ าน ICT สูส่ งั คม “SMART with ICT: Digital Photo   ละเอี
คณะสิ
่ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ศาลายา โทร.
graphy with a Smart Phone” ณ ห้ อง IT212 ชัน้ ๒ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐
ต่ อ ๓๓๔๙, ๒๑๑๐  
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๙-๕๔๓๗-๗๒๗๕
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะผู้บริ หาร และคณาจารย์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะผู้บริ หารและคณาจารย์หลักสูตร เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ระดับบัณฑิตศึกษา จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๖ เรื่ อง “ความรอบรู้ สุขภาพ
เพื่อเป้ าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน: มิตกิ ารพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Health
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
for Sustainable Development Goal: Human Resource Developงาน “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี ๕๓ ปี เพื่อสถาบันการแพทย์ จักรี นฤบดินทร์ ” ณ Literacy
ment)”
ณ
ห้ องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามราย พญาไท สอบถามรายละเอี
ยดเพิ่มเติมที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๘-๑๓๖๑-๓๕๔๘
มหิดล โทร.๐-๒๓๕๔-๘๕๓๑, ๐-๒๓๕๔-๘๕๒๖
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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