มหิดลสาร

ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๐๕ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) Mahidol University’s newsletter 2018, Vol.05

ครั
ง
้
แรกของโลก
คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ค้นพบวิธกี ารรักษา
โรคธาลัสซีเมียให้หายขาด
ด้วยวิธกี ารบ�ำบัดยีน

ภาพโดย เมธี บัวจู

“มหิดลสาร” ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๐๕ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
May 2018, Vol.05

๐๔

๐๕ Research Excellence

ครั้งแรกในเอเชีย ศิริราชปลูกถ่าย ๓ อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต ส�ำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว

เรื่องจากปก
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จักรยาน ofo Bike
Sharing เทคโนโลยีใหม่ ปลด
ล็อคใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
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• ครัง้ แรกของโลก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
   ค้ นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้ หายขาดด้ วยวิธีการบ�ำบัดยีน
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๐๕ Research Excellence

• ครัง้ แรกในเอเชีย ศิริราชปลูกถ่าย ๓ อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต ส�ำเร็ จ
   ในผู้ป่วยรายเดียว

๐๖ ศิษย์ สัมพันธ์

• ข้ อคิดการท�ำงาน สูเ่ คล็ดลับแห่งความส�ำเร็ จ โดยศิษย์เก่า
   มหาวิทยาลัยมหิดล

    

• ศิริราช ๑๓๐ปี ๑๓๐ โครงการ ท�ำงานเพื่อแผ่นดินมุ่งพัฒนาเพื่อ
   คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย
• คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ม.มหิดล ร่ วมงานรณรงค์ก�ำจัดโรคไข้
   มาลาเรี ย ปี ๒๕๖๑ “World Malaria Day: Ready to beat
   malaria”
• คอนเสิร์ตค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้ าเทศบาลนครยะลา”
   (Music for Life)
• นักวิชาการไทยชี ้ประเทศไทย ปลอดไขมันทรานส์

๒๐ กองกฎหมาย

๐๗ Nice to meet you

• สิทธิได้ รับเงินชดเชย เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
   มหาวิทยาลัยเพราะเหตุแห่งการตาย (๒)

• ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรี โรจนกุล

๐๘ Harmony in Diversity

• คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่ วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
   เด็กและครอบครัว ม.มหิดลจัดโครงการ “อบรมอาชาบ�ำบัด
   เบื ้องต้ น รุ่นที่ ๒”
• วิทย์ฯ กีฬา” จับมือ “ศิริราช” จัดรู ปแบบการเรี ยนแนวใหม่ วิชา
   กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์
• STEM 2 DAY CAMP: กลุม่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
• ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่ วมขับเคลื่อน โครงการท่องเที่ยว
   โดยชุมชนแก่ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี

๑๐ Special Article

• ต้ นไม้ ทรงปลูก
• Happiness: Happiness in Asian Contex
• เที่ยววิถีไทยให้ “วัฒนธรรมสมดุล”

๒๑ กองกายภาพและสิ่งแวดล้ อม

• มาตรการความปลอดภัยในการใช้ สถานที่ของพื ้นที่สว่ นกลาง

๒๒ Teaching&Learning Excellence

• นิเวศน์ ประยูรเธียร ผู้บกุ เบิกวงการเทคนิคการแพทย์ สาขา
   เทคโนโลยีอณูชีววิทยา รับรางวัลมหิดลทยากร ประจ�ำปี ๒๕๖๐
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล น�ำเสนอผลงานนวัตกรรมใน
   งานThailand Innovation Hubs 4.0 พร้ อมคว้ ารางวัลรองชนะเลิศ
   อันดับ ๑ จากการน�ำเสนอโครงการ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรี ภัทร จันทรั ตน์ ผู้ได้ รับรางวัลอาจารย์
   ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕ Internationalization

• การประชุม MU-AHLA Consultative Meeting on “Health
  Literacy Strategies to Enhance Health Lifestyles in ASEAN”
• คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เยือน  
   Shanghai Jiao Tong University ประเทศจีน

๑๔ MU Society

• ใคร อะไร ที่ไหน

๑๖ Information

๑๗ Special Scoop

• จักรยาน ofo Bike Sharing เทคโนโลยีใหม่ ปลดล็อคใช้ งานผ่าน
   แอปพลิเคชัน มีบริ การแล้ วที่ มหิดล ศาลายา!

๒๖ Softnews
๒๗ Activities Agenda

• ที่ปรึ กษา รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดีทกุ ฝ่ าย ผู้อ�ำนวยการทุกกอง • บรรณาธิการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร • ผู้จัดการ
กณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ • กองบรรณาธิการ เกษรี วุฒิศกั ดิ์ชยั กุล ฐิ ตริ ัตน์ เดชพรหม  สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ  สาธิดา ศรี ชาติ  สุพรรณรัช ภูริวฒ
ั นกุล  วราภรณ์ น่วมอ่อน  ศรัณย์ จุลวงษ์ พรทิพา สุดวิเศษ    
• ออกแบบรู ปเล่ ม  ฐยาน์ ธีรหัตถเศรษฐ์ • ประสานงานกลาง  ฐิ ตริ ัตน์ เดชพรหม • MU Newsletter Internet  สมชาย โพธิ  ศตวรรษ กลอยสวาท • ภาพ สวัสดิ์  จินเดหวา  หฤษฎ์ อภิเดช • จัดส่ ง
สวัสดิ์ จินเดหวา  • พิมพ์ ท่ ี บริ ษัท ชุมเอกชูโชค จ�ำกัด • ที่อยู่สำ� นักงาน  งานสื่อสารองค์กร  กองบริ หารงานทัว่ ไป อาคารส�ำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ชัน้ ๔ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต�ำบล
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Editor’s Note

บก.แถลง

๐๗ Nice to meet you
ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล

๑๐ Special Article
ต้นไม้ทรงปลูก

๑๙ Special Scoop
นักวิชาการไทยชี้ ประเทศไทย
ปลอดไขมันทรานส์

มหิดลสารฉบับนี ้ พบกับข่าวประกาศความส�ำเร็ จจาก ๒ คณะแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล.. “ครั ง้ แรกของโลก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ม.มหิดล ค้ นพบวิธีการรั กษาโรคธาลัสซีเมียให้ หายขาดด้ วยวิธี
การบ�ำบัดยีน” และ “ครั ง้ แรกในเอเชีย ศิริราชปลูกถ่ าย ๓ อวัยวะ หัวใจตับ-ไต ส�ำเร็ จในผู้ป่วยรายเดียว” พบกับสกู๊ปข่าวเด่น “นักวิชาการไทยชี ้
ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ ” โดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และบทความต้ อนรับวันสิง่ แวดล้ อมโลก ๕ มิถนุ ายน ทีก่ �ำลังจะมาถึง ..“ต้ นไม้ ทรง
ปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ฝ่ ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี ้ ยังมีบทความอื่นๆ ที่น่าติดตาม
ให้ อา่ นกันจุใจ อาทิ “Happiness in Asian Context” โดยสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม และ “เที่ยววิถไี ทยให้ วัฒนธรรมสมดุล” โดย สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย และพบกับข้ อคิดจากการท�ำงานสู่เคล็ดลับแห่ งความส�ำเร็จ
โดยศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล ในคอลัมน์ศิษย์สมั พันธ์ในฉบับ
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

๒๒ Teaching&Learning
Excellence

นิเวศน์ ประยูรเธียร รับรางวัลมหิดลทยากร
ประจ�ำปี ๒๕๖๐

๒๔ Teaching&Learning
Excellence

ผศ.จีรภัทร จันทรัตน์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕ Internationalization
การประชุม MU-AHLA

๒๖ Softnews

Multimedia Creation Idea and Contest
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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เรื่องจากปก

งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ครัง้ แรกของโลก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ค้นพบ
4

วิธกี ารรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธกี ารบ�ำบัดยีน

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว
“รามาธิบดีค้นพบวิธีการรั กษาโรค
ธาลัสซีเมียให้ หายขาดด้ วยวิธีการ
บ�ำบัดยีน เป็ นครั ง้ แรกของโลก”  ณ  
ท� ำ เนี ย บเอกอั ค รราชทู ต สถานทู ต
ฝรั่ ง เศสประจ� ำ ประเทศไทย โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร
ศรี ธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิ บดี แถลงข่าวร่ วมกับ
ฯพณฯ จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย Dr.Philippe
Leboulch นักวิจยั จาก University of
Paris และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุรเดช หงส์ อิง หัวหน้ าโครงการโรค
มะเร็ งในเด็ก สาขาโลหิตวิทยาและโรค
มะเร็ ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ร่ วมแถลงข่าวในครัง้ นี ้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรเดช  
หงส์ อิง กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็ นธาลัสซี
เมี ย เป็ นโรคทางพั น ธุ ก รรมที่ พ บ
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บ่ อยที่สุดในประเทศไทย ต้ องรั กษา
โดยประคั บ ประคองโดยการให้
เลื อ ดและยาขั บ เหล็ ก ตลอดชี วิ ต
ปั จจุบันมีผ้ ูป่วยประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
– ๓๐๐,๐๐๐ คน ในประเทศไทย ผู้
ป่ วยเหล่านี ้มีอาการตังแต่
้ ๒ – ๓ ปี แรก
ที่เป็ นโรคซึง่ จะต้ องได้ รับเลือดทุกเดือน
การรั ก ษาโรคธาลัส ซี เ มี ย มี เ พี ย งทาง
เดียวคือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
จากผู้บริ จาคที่มีสขุ ภาพดีและสามารถ
เข้ ากับผู้ป่วยได้ ซึ่งก็จะได้ จากพี่น้อง
ของผู้ป่ วยเองหรื อ ผู้บ ริ จ าคจากสภา
กาชาดไทย มีเพียงร้ อยละ ๒๕ เท่านัน้
ที่ ส ามารถหาผู้บ ริ จ าคที่ เ หมาะสมได้
การใช้ เ ซลล์ ต้ น ก�ำ เนิ ด จากพ่ อ แม่
ของผู้ ป่ วยน� ำ มาทดลองรั ก ษา ซึ่ง
ถือว่ าเป็ นเรื่ องใหม่ ของวงการการ
รั กษาโรคธาลัสซีเมีย ความยากคือ
การตัดต่ อยีน ซึ่งเราได้ ทดลองจน
ประสบความส�ำเร็ จในที่สุด โดยเรา
เป็ น ๑ ใน ๘ แห่ งทั่วโลกที่ทำ� การ
รั กษาในรู ปแบบนี ้ โดยที่พวกเขาไม่
ต้ องเข้ ารั บการถ่ ายเลือด ทัง้ ที่ต้อง

เคยถ่ า ยเลื อ ดมาตั ง้ แต่ เ ด็ ก ตอนนี ้
สามารถไปเรี ยน หรื อไปท�ำงานได้ อย่าง
ปกติ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีบคุ คลผู้เข้ าร่ วมวิจยั
๒ ท่าน  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ อุษณรั สมิ์ อนุรัฐพันธ์ หน่วย
โลหิตวิทยาและมะเร็ งในเด็ก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี และ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุทัศน์ ฟู่ เจริ ญ ศูนย์วิจยั
ธาลัส ซี เ มี ย สถาบัน ชี ว วิ ท ยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ร่วมมือ
กับ Dr.Leboulch นักวิจยั จาก University of Paris และที ม แพทย์ จ าก
สหรั ฐ อเมริ ก า (Harward Medical
School) ปั จจุบนั การรักษาด้ วยวิธีนี ้มี
ค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูง ในอนาคตหากได้
รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จะมี ร ะบบการ
รักษารู ปแบบนี ้อย่างครบวงจร Mahidol
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ครัง้ แรกในเอเชีย ศิรริ าชปลูกถ่าย ๓ อวัยวะ

หัวใจ-ตับ-ไต ส�ำเร็จในผูป้ ว่ ยรายเดียว

เมื่ อ วัน ที่ ๒ พฤษภาคม   ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว
เรื่ อ ง “ศิ ริ ร าชปลู ก ถ่ า ย ๓ อวั ย วะ
หัวใจ-ตับ-ไต ส�ำเร็ จในผู้ ป่วยราย
เดียว…ครั ง้ แรกในเอเชีย” (Siriraj:
The First Combined Heart – Liver
– Kidney Transplantation in Asia)
ณ ห้ องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ชัน้ G โรงพยาบาลศิริราช โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
ประสิ ท ธิ์ วั ฒ นาภา คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหา
วิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานแถลงข่าว
ร่ ว มกั บ รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตรา
จารย์ ดร.นายแพทย์ ย งยุ ท ธ ศิ ริ
วั ฒ นอั ก ษร รองผู้ อ� ำ นวยการโรง
พยาบาลศิริราช ศัลยแพทย์ ปลูกถ่าย
ตับและหัวหน้ าทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่าย
อวัยวะ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยแพทย์ปลูก

ถ่ายหัวใจ รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ ธวัชชัย ทวีม่ ันคงทรั พย์ ศัลย
แพทย์ปลูกถ่ายไต และอาจารย์ แพทย์
หญิงศรี สกุล จิรกาญจนากร อายุร
แพทย์ โ รคหั ว ใจและปลู ก ถ่ า ยหั ว ใจ
พร้ อมด้ วยผู้ป่วยและมารดา
ผู้ป่วยที่ได้ รับการปลูกถ่าย ๓ อวัยวะ
หัวใจ-ตับ-ไตในครัง้ นี ้เป็ นชายอายุ ๒๖
ปี เริ่ มเป็ นโรคไตตังแต่
้ อายุ ๘ ขวบ และ
มีอาการแย่ลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ เป็ นโรค
ไตวาย ต่อมาตรวจพบว่า ผู้ป่วยมีภาวะ
หัวใจล้ มเหลวจากโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจ
อ่อนแรง และภาวะตับแข็งจากภาวะ
หัวใจล้ มเหลว ทีมแพทย์จึงได้ ประชุม
วางแผนปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่ าตัดใช้
เวลานานถึง ๑๒ ชั่วโมง ๕ นาที โดย
เริ่มจากการปลูกถ่ ายหัวใจ ตับ และ
ไตเป็ นอวัยวะสุดท้ าย พบว่ าผลการ
รักษาเป็ นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยปลอดภัย
และอวั ย วะที่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ถ่ าย
ทัง้ หมดมีการท�ำงานเป็ นปกติดี นับ
เป็ นความส�ำเร็ จที่สร้ างความภาค
ภูมิใจให้ คณะฯ และวงการแพทย์

ไทยที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการ
ปลู กถ่ ายอวั ยวะให้ ผู้ ป่ วยได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ด�ำเนินการ
ปลูกถ่ ายอวัยวะตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๑๖
ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ าย
อวัยวะมากที่สุดในประเทศไทย การ
ปลูกถ่ายอวัยวะนัน้ ถื อเป็ นการรั กษา
มาตรฐานส�ำหรับผู้ป่วยที่มีการท�ำงาน
ของอวัยวะต่างๆ ล้ มเหลว ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วย
สามารถกลับมาใช้ ชีวติ ได้ ตามปกติและ
มีชีวิตที่ยืนยาวขึ ้น  ส่วนใหญ่การผ่าตัด
ปลูกถ่ายอวัยวะ มักท�ำเพียง ๑ อวัยวะ
ให้ แก่ผ้ รู ับบริ จาค ๑ ราย อย่างไรก็ตาม
ในผู้ป่วยบางรายมีความจ�ำเป็ นต้ องได้
รั บ การปลู ก ถ่ า ยอวัย วะมากกว่ า ๑
อวัยวะ อาทิ ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ ม
เหลว หรื อภาวะตับวาย อาจมีภาวะไต
วายร่ วมด้ วย เป็ นต้ น การผ่าตัดปลูก
ถ่ายมากกว่า ๑ อวัยวะ ส�ำหรับผู้ป่วย
จึ ง จ� ำ เป็ น ในการที่ จ ะช่ ว ยชี วิ ต ของผู้
ป่ วยได้ Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศิษย์สัมพันธ์

ข้อคิดจากการท�ำงาน

สู่เคล็ดลับแห่งความส�ำเร็จ

โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็ นหนึง่ ในเคล็ด
ลับแห่งความส�ำเร็จ ศิษย์สมั พันธ์ในเดือนนี ้ขอส่งต่อ
บทเรี ย นหรื อ ข้ อ คิ ด จากการท� ำ งานของศิ ษ ย์ เ ก่ า
หลากหลายรุ่ น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการน�ำไปต่อ
ยอดพัฒนาหรื อสร้ างแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
ของหลายๆ ท่านต่อไป

“พูดให้น้อยๆ ลงมือท�ำให้มากๆ”
“ท�ำงานด้วยความสนุกสนาน เลื อกแต่เรื ่องทีช่ อบธรรมเพือ่ ท�ำ
เลื อกสายอาชี พที ช่ อบและท�ำให้ดี ถ้าเกิ ดเลื อกทางผิ ดก็จะท�ำได้
ไม่เต็มที ่ พอดีงานของผมก็จะต้องเกีย่ วข้องกับคนจ� ำนวนมาก เรื ่อง
ทีส่ �ำคัญทีผ่ มใช้ตลอดเวลาจนเดีย๋ วนีค้ ือ รับฟังทุกๆ คน ฟังให้มาก
คิ ดให้มาก พูดให้นอ้ ยๆ ลงมื อท�ำให้มากๆ จบครับ”

“ลงมือท�ำตั้งแต่วันนี้และกัดไม่ปล่อย”
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“ท่านเจ้าสัวพูดอยู่อย่างหนึ่งว่า คนทีท่ �ำทุกอย่าง
สิ บอย่าง ผิ ดหมดเลยเก้าอย่าง แต่มีส�ำเร็ จแค่อย่าง
เดียว ดีกว่าคนทีไ่ ม่ท�ำให้ถึงสิ บอย่าง คุณท�ำครบสิ บ
อย่าง คุณก็ได้รู้ทงั้ สิ บอย่าง การเริ่ มท� ำธุรกิ จท่าน
สอนอยู่อย่างหนึ่งว่า คุณท�ำอะไรก็ได้ หากมันต้อง
เจ๊ งก็รีบท�ำให้เจ๊ งไวๆ เลย เพราะคุณจะได้รู้ว่าตรง
ที ่เจ๊ งมันมี อะไรผิ ดตรงไหน คุณเอาความรู้ ที่ได้นนั้
มาสานต่อเพือ่ ท�ำธุรกิ จต่อไป ชี วิตจริ งเราท�ำได้แค่
วันนีว้ นั เดี ยว เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนีจ้ ะเป็ นอย่างไร ดัง
นัน้ จึงต้องลงมือท�ำตัง้ แต่วนั นีแ้ ละกัดไม่ปล่อยครับ”
นายสุชน สมคิด
Marketing Executive สังกัด True Next Gen
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น ๑๒๔
วิทยาเขตกาญจนบุรี

ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น ๖๙ คณะวิทยาศาสตร์

“Don’t give up and try to be creative.”

“I am a Bioinformatician-Ontologist at the European
Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics
Institute in Cambridge, England. The secret of my success
is don’t give up and try to be creative “think outside the
box”. I was a computer science major here but I turn myself into a bioinformatician because I didn’t believe that
being computer science I need to only do programming
but I could combined what we are strong in Mahidol by
putting medical science and biological science together
with computer science.”
Ms.Sirarat Sarntivijai Ph.D, Bioinformatician – Ontologist
at EMBL-EBI, Mahidol University Alumna batch 109 from
International College

อย่ าลืมสนับสนุนสติก๊ เกอร์ Line กันนะครั บ/ค่ ะ Mahidol
May 2018
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“Nice to meet you”
ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล

ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“มุมมอง ทิศทาง การด�ำเนินงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในการ
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลก
(World Class University)”
ปั จจัยที่มคี วามส�ำคัญ คือ ๔ M

M ตัวแรก คือ Man หมายถึง บุคลากร   
ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ คุณ ค่า มากที่ สุด ของ
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เรามี ค ณาจารย์ ผ้ ู
ปฎิ บัติ ง าน พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย เป็ น
จ�ำนวนมาก เพราะฉะนันมหาวิ
้
ทยาลัยจะ
ต้ อ งมี ค วามมั่น คงให้ ก ารท� ำ งานให้ กั บ
บุคลากรเหล่านัน้ สนันสนุนให้ บคุ ลากรท�ำ
เอง แสดงความสามารถและมีศกั ยภาพ       
ที่ ท� ำ ให้ ง านวิ จัย และงานวิ ช าการมี คุณ
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และ
เป็ นที่ยอมรั บของนานาชาติ ซึ่งจะท�ำให้
มหาวิทยาลัยของเรามีชอื่ เสียงขจรกระจาย
ไปและเป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
M ตัวที่สอง คือ Management คือ
การบริหารจัดการ ผู้บริหารจะต้องมีธรรมา  
ภิบาล ในการบริ หารงาน มหาวิทยาลัย
มหิดลออกนอกระบบ เพราะฉะนัน้ เรามี
ศักยภาพในการบริหารงานได้ อย่างอิสระใน
ด้ านวิชาการ ดังนัน้ ถ้ าผู้บริ หารมีธรรมาภิ
บาลในการบริ หารงานจะท�ำให้ บคุ ลากรมี
ความสุข มหาวิทยาลัยก็จะได้ ประโยชน์
จากผลงานของบุคลากรเหล่านัน้
M ตัวที่สาม คือ Money และ M ตัวที่
สี่ คือ Material หมายถึงอุปกรณ์ เครื่อง
มือ เงินและปัจจัยอืน่ ๆ  คดิ ว่ามหาวิทยาลัย
ไม่ได้ ขาดแคลนแต่มเี พียงพอทีจ่ ะสนับสนุน
มหาวิทยาลัย พัฒนามหาวิทยาลัยให้ ไปสู่
มหาวิ ท ยาลัย ชัน้ น� ำ ระดับ โลก (World
Class University) เพราะถ้ าเราคิดว่าเรามี
M ทัง้ ๔ ตัวนี ้พร้ อมก็ได้ กจ็ ะท�ำให้ เราก้ าวสู่
มหาวิ ท ยาลัย ชัน้ น� ำ ระดับ โลก (World
Class University) ได้ และอีกตัวที่สำ� คัญ
คือเรื่องหลักสูตร  มหาวิทยาลัยต้ องพัฒนา
ปรั บปรุ งหลักสูตรให้ ตอบสนองต่อความ
ต้ องการของลูกค้ าของประชาคมโลก  ทำ� ให้
เรามีนกั ศึกษาจากต่างประเทศเข้ ามาศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อเสียงของเราเป็ น

ที่ ย อมรั บ ระดับ นานาชาติ ปั จ จั ย นี ค้ ื อ
บุคลากรนั่นเองคณาจารย์ ที่มีอยู่รวมทัง้
อาจารย์ สายสนับสนุนจะต้ องมาร่ วมกัน
พัฒนาหลักสูตรให้ เป็ นที่ยอมรับกันตลอด
ไป และท�ำให้ ชื่อเสียงของเรากระจายไปได้
ทัว่ โลก

“คติพจน์ ในการท�ำงาน”

ดิฉนั ได้ มาอยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตังแต่
้ ปี ๒๕๑๔ โดยการสอบ entrance  เข้ า
มาเป็ นนักศึกษาปี ที่ ๑ ในคณะวิทยาศาสตร์
สิ่งที่ประทับใจเป็ นอันดับแรกก็คือ ความ
โอ่อ่าทันสมัยของตึกกลม ตึกฟิ สิกส์ และ
บรรยากาศทีร่ ่มรื่น มีต้นศรีตรังปลูกเรียงราย
ตังแต่
้ ประตูทางเข้ าถนนพระราม ๖ จนสุด
รัวอี
้ กด้ าน ซึง่ น่าเสียดายมากที่ “ต้ นศรีตรัง”
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย
มหิดลแล้ วและเราได้ สญ
ั ลักษณ์ ใหม่เป็ น
“ต้ นกันภัยมหิดล” เฉกเช่นเดียวกับเพลง
ศรี ตรังอันไพเราะก็คงถูกลืมเลือนไปตาม
กาลเวลา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลไม่
สามารถน�ำมาเป็ นเพลงประจ�ำมหาวิทยา
ลัยได้ อกี ต่อไป
ความประทับใจล�ำดับต่อมาก็คอื ความ
เป็ นผู้ทรงภูมปิ ั ญญาของเหล่าคณาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ ท่านเป็ นดอกเตอร์
จบจากต่างประเทศเกือบทังหมด
้
ที่พอจ�ำ
ชือ่ ได้ เช่น ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ศ.นาวา
ตรี ก�ำจร มนุญปิ จุ ศ.ดร.พรชัย มาตังค
สมบัติ อ.จอน อึง๊ ภากรณ์ จากสองสิง่ ที่
ประทับ ใจจึ ง กลายเป็ น ความทรงจ� ำ ว่ า
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยทีท่ นั
สมัยมีวิชาการก้ าวหน้ า ทันสมัย ใช้ ภาษา
อังกฤษเป็ นพื ้นฐานในการเรียนการสอน น�ำ
วิธีสอนแบบใหม่ เน้ นให้ นกั ศึกษาอ่านต�ำรา
ภาษาอังกฤษ ศึกษาด้ วยตนเอง อาจารย์
เป็ นผู้ชีแ้ นะหนังสือหรื อวารสารที่ต้องไป
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบความเข้ า ใจ
เท่านัน้ ผ่านมา ๔๙ ปี ถึงแม้ วา่ มหาวิทยาลัย
มหิดลจะเป็ นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สดุ อันดับ  
๑ หรื อ ๒ ของประเทศ แล้ วแต่ว่าจะใช้
เกณฑ์ไหนวัดก็ตาม แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศใกล้ เคียงกัน เช่น
สิงคโปร์ มาเลเซีย เรานับว่ายังล้ าหลังอยู่

มาก ไม่ได้ มกี ารพัฒนาแบบก้ าวกระโดดแต่
อย่างไร
การน�ำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็ น
World Class University นัน้ คงต้ องอาศัย
ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ ส� ำ คัญ อย่ า งยิ่ ง คื อ
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ
ในมหาวิทยาลัยทีต่ ้ องช่วยกันพาย ช่วยกัน
ถ่อ ค� ้ำจุนให้ เรือล�ำนี ้ไปสูจ่ ดุ หมายทีต่ ้ องการ
ข้ าพเจ้ ามี ค ติ พ จน์ ที่ ใ ช้ เป็ น หลัก ในการ
ท�ำงานทีอ่ ยากจะเล่าสูก่ นั ฟั ง คือ
๑. การท�ำงานเป็ นทีม ในฐานะทีเ่ ป็ น
วิสญ
ั ญีแพทย์ถกู ฝึ กให้ ท�ำงานเป็ นทีมร่ วม
กับศัลยแพทย์ พยาบาลห้ องผ่าตัด และ
วิสญ
ั ญีพยาบาลมาโดยตลอด การท�ำงาน
เป็ นทีมทังในด้
้ านการศึกษา การวิจยั และ
การบริ การวิชาการ จะเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่
ท�ำให้ ได้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ สังคม และมวลมนุษย์ใน
วงกว้ าง
๒. ธรรมาภิบาล น่าจะเป็ นสิง่ ทีถ่ ามหา
ในทุ ก สั ง คมทุ ก ระดั บ ชนชั น้ ก่ อ นมหา
วิทยาลัยมหิดลจะเปลีย่ นสถานภาพไปเป็ น
มหาวิทยาลัยในก�ำกับ ข้ าพเจ้ ามีความเชื่อ
ว่า ถ้ าเราท�ำงานดี ร่วมกับผู้อนื่ ได้ สามารถ
ผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็ นที่ยอมรับของสังคม เราก็คงได้ รับการ
ต่อสัญญาให้ ปฏิบตั ิงานต่อไปเรื่ อยๆ จน
เกษี ยณ ผ่านมา ๑๐ ปี ความเชื่อนี ้ดูจะ
ค่อยๆ เลือนรางไปตามกาลเวลาด้ วยปัญหา
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย จึงขอฝากผู้
บริ หารทุกระดับชันให้
้ ใส่ใจกับ “ธรรมาภิ
บาล” เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ แก่ลกู ศิษย์
และบัณฑิตที่เราผลิตออกไปรับใช้ สงั คม
และประเทศชาติ
๓. คติประจ�ำใจ ทีท่ อ่ งไว้ ตลอดเวลาก็
คือ ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหติลาธิเบ
ศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ให้ถอื
ประโยชน์ ส่วนตนเป็ นทีส่ อง ประโยชน์
ของเพือ่ นมนุษย์ เป็ นกิจทีห่ นึง่ ”
ถ้ าประชาคมชาวมหิดลปฏิบตั ไิ ด้ ตามที่
กล่าวมา การก้ าวไปสู่ความเป็ น World
Class University ก็คงไม่ไกลเกินเอื ้อมMahidol
สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศรัณย์ จุลวงษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

จัดโครงการ “อบรมอาชาบ�ำบัดเบือ้ งต้น รุน่ ที่ ๒”

8

เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
ปานเทพ รั ตนากร คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ พร้ อมด้ วย รองศาสตรา
จารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผล
การพิม พ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ “อบรม
อาชาบ�ำบัดเบือ้ งต้ น รุ่ นที่ ๒” จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สถาบัน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้ อง
กบิ ล ปั ก ษา ชัน้ ๓ อาคารเรี ย นและ
ปฏิ บั ติ ก ารรวมฯ คณะสั ต วแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คลินิกอาชาบ�ำบัด (Equine Assisted Therapy Clinic) เป็ นความร่ วม
มือกันระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์
และสถาบัน แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพัฒ นา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจยั
การประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นประสาท
วิทยาศาสตร์ และพัฒนาการมนุษย์ใน
การบ� ำ บัด เด็ ก พิ เ ศษ โดยใช้ ม้ า ซึ่ ง มี
โครงสร้ างและการเคลื่อนไหวสะโพก
คล้ ายมนุษย์ พร้ อมทังประเมิ
้
นผลการ
รั ก ษาด้ วยเครื่ อ งมื อ มาตรฐานทาง
Cognitive Neuroscience เป็ นที่
ทราบกันว่ า เด็กพิเศษ โดยเฉพาะ
ASD และ ADHD มีความบกพร่ อง
ด้ าน การเรี ยนรู้ การสื่อสาร การปฎิ
สั ม พั น ธ์ Cognitive การควบคุ ม
กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
รวมไปถึงการประสานสัมพันธ์ ของ
ดวงตาและมือ (Sensory Integration)
ซึ่งความบกพร่ องดังกล่ าว ปั จจุบัน
การศึ ก ษาวิ จั ย ทางประสาทวิ ท ยา
ศาสตร์ ได้ พ บตั ว บ่ ง ชี ้ (Neurobiomarker) ทางระบบประสาทและ
สมองที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเชื่ อ มต่ อ

ข้ อมูลของสมองส่ วนหน้ าที่ทำ� หน้ าที่
ส�ำคัญของทักษะการบริ หารสมอง
(Executive function) การก� ำ กั บ
อารมณ์ การยับยัง้ ชั่งใจ การเรี ยนรู้
การจดจ่ อและสมาธิ รวมถึงสมอง
บริ เวณกระหม่ อมและกลี บขมับที่
ควบควบคุ ม การประสานสั ม พัน ธ์
ของกล้ ามเนือ้ ความจ�ำ  และสมอง
น้ อย (Cerebellum) ที่เกี่ยวข้ องการ
มิตสิ ัมพันธ์ การทรงตัว การทรงท่ า
โครงการดังกล่ าวจึงได้ น�ำความรู้ ท่ ี
ได้ มาออกแบบกิจกรรมบนหลังม้ า
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาภาวะบก
พร่ องดังกล่ าว พร้ อมท�ำการวิจัยถึง
ประสิทธิผลของกิจกรรมที่ออกแบบ
รายบุ ค คล ซึ่ ง พบว่ า ได้ ผ ลดี แ ละ
สามารถเพิ่ ม ความสามารถ ของ
สมองส่ วนทักษะการบริ หารขัน้ สูง
ของเด็กได้ Mahidol

วิทย์ฯกีฬา” จับมือ “ศิรริ าช” จัดรูปแบบการเรียน
แนวใหม่ วิชากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล โดย
มี อาจารย์ นายแพทย์ ชนินทร์ ล�่ำซ�ำ 
คณบดี วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การกี ฬา พร้ อมด้ วย
คณาจารย์ จ ากภาควิ ช ากายวิ ภ าค
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล ร่ วมกันจัดรู ปแบบการเรี ยน
แนวใหม่ วิชากายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์
ส�ำหรับวิทยาศาสตร์ การกีฬา ณ ศิริราช

May 2018

ฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ โดย “เน้ นหลักทฤษฎี
สู่ การปฏิ บั ติ ” ด้ ว ยการเรี ย นรู้ ด้ า น
กายวิ ภ าคศาสตร์ ค วบคู่กับ การออก
ก�ำลังกาย เพือ่ มุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษาเข้ าใจ
การท�ำงานของร่ างกายขณะออกก�ำลัง
กายในลักษณะต่างๆ ได้ และสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ ด้ านกายวิ ภ าค
ศาสตร์ ในการอธิบายหรื อแก้ ไขท่าทาง
การออกก�ำลังกาย หรื อเล่นกีฬาให้ ถกู
วิธีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ซึง่ จะเริ่ มใช้
การเรี ยนการสอนรูปแบบใหม่ ในปี การ
ศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรี ยนที่ ๒ นี ้ Mahidol
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STEM 2 DAY
CAMP:
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม STEM 2 DAY CAMP    โดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมือ่ วันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่
ผ่านมา มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ คือ
กลุม่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
จากการประสานงานของ บริ ษัท เกิด
ปัญญา จ�ำกัด จ�ำนวน ๖๑ คน โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียม
โพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริ การการศึกษา
ศาลายา เป็ นวิ ท ยากร และผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.นริ นทร์ ณัฐวุฒิ
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ เป็ นวิทยากรร่วม การจัด
กิจกรรมในครัง้ นี ้ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
STEM 2 DAY CAMP เป็ นกิจกรรม
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้ าใจและทักษะด้ านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มมุง่
เน้ นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดขันสู
้ ง
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้ มคี วามรู้
สามารถน�ำไปต่อยอดสูท่ กั ษะการเรี ยน
ในระดับทีส่ งู ขึ ้นในมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ตาม
แนวทางพัฒนานักเรี ยนยุคไทยแลนด์
4.0 ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพในอนาคต
โดยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความตังใจ
้

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมขับเคลื่อน

ภาพถ่าย: ว่าที่ ร.ต.ภัทรพล ตันตระกูล
สรุปข่าวโดย: นายณัฐกรณ์ วันนิตย์

ในการเรี ยนรู้ ตามฐานกิ จ กรรมที่
ก� ำหนดให้ ดังนี ้ Inspiring Science
Show, Engineering Focused STEM,
STEM career, STEM Math for Run
STEM Math for Life, STEM + DRUG:
Iodine for Life และ Walk Rally-Lab
Tour กิจกรรมจะเน้ นการส่ งเสริ ม
การเป็ นผู้ น� ำ ด้ า นการเรี ย นรู้ ตรง
ตามความต้ องการของผู้เรี ยน Mahidol

สุรณีย์ แสนยุติธรรม

โครงการท่องเทีย่ วโดยชุมชนแก่ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี

สาขาวิชาพาณิชย์ ศาสตร์ และการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี น�ำโดยอาจารย์ภวินท์
ธนา เจริ ญบุญ ซึ่งมีองค์ ความรู้ ด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจบริการและ
อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วเป็ น
วิทยากรให้ ความรู้ กับชุมชนในเรื่ อง
“แนวทางการจัดการท่ องเที่ยวโดย
ชุ ม ชน” โดยร่ วมกั บ อ� ำ เภอพนม
ทวน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน องค์
การบริ หารส่ วนต�ำบลในพืน้ ที่ และ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน พร้ อมด้ วยผู้น�ำ
ชุมชนในอ�ำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี  ซงึ่ ให้ ความส�ำคัญอย่างยิง่
กับการน�ำประชาชนในพื ้นที่มาร่ วมกัน
ด�ำเนินโครงการ โดยเชิญชวนประชา ชน

ในพื ้นทีต่ ำ� บลหนองโรง อ�ำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี เข้ าร่ วมแสดงความ
คิ ด เห็ น และเสนอแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรม แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ ที่ส�ำคัญ
ของชุ ม ชนเพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ด�ำเนินโครงการเพื่อจัดการแหล่งท่อง
เที่ยวโดยชุมชน
ส� ำ หรั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
เป็ นการท่องเทีย่ วทีค่ ำ� นึงถึงความยัง่ ยืน
ของสิง่ แวดล้ อม สังคม และวัฒนธรรม
ก� ำหนดทิศทางโดยชุมชน ขับเคลื่อน
โครงการโดยชุมชนเพือ่ ชุมชน และชุมชน
มีบทบาทเป็ นเจ้ าของมีสิทธิในการ
จัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่
ผู้มาเยือนอย่ างยั่งยืน อีกทัง้ อาจารย์
ภวินทร์ ธ นา เจริ ญ บุญ ยัง ได้ ร่ ว มกับ

พัฒนาชุมชนอ�ำเภอพนมทวน ในการให้
ความรู้ด้านการจัดการโฮมสเตย์ การอบ
รมเชิงปฎิบตั กิ ารมัคคุเทศก์ชมุ ชนให้ กบั
เยาวชน และประชาชนในพื ้นที่ โดยได้
เริ่ ม ด� ำ เนิ น การร่ ว มกับ ชุ ม ชนอ� ำ เภอ
พนมทวนมาตังแต่
้ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
จนถึงปั จจุบนั และขยายความร่ วมมือ
กับพื ้นทีช่ มุ ชนอืน่ ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ชุมชนเกิด
ความเข้ มแข็งและยัง่ ยืน พร้ อมกันนี ้ ได้
น�ำนักศึกษาที่สนใจศึกษารายวิชาด้ าน
การท่องเทีย่ ว เข้ าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ซึ่งนักศึกษาจะได้ สมั ผัสกับชุมชนโดย
ตรงและสามารถน�ำข้ อมูลมาวิเคราะห์
และเข้ าใจในรายวิชาที่เรี ยนได้ อย่างลึก
ซึ ้งยิง่ ขึ ้น Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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“...ควรจะปลูกต้ นไม้ ในใจคนเสียก่ อน แล้ วคนเหล่ านั้นก็จะพากันปลูกต้ นไม้ ลงบนแผ่ นดิน
และรั กษาต้ นไม้ ด้วยตนเอง...”
(ความตอนหนึ่งจากพระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน�้ำทุ่งจ๊ อ จังหวัดเชี ยงใหม่ ปี ๒๕๑๙)
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จากพระราชด�ำรัสข้ างต้ น บ่งบอกถึง
แนวพระราชด� ำริ ในการอนุรักษ์ ธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยการปลูกฝั งที่
คนก่อน และยังเป็ นเครื่ องแสดงให้ เห็น
ถึงพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ในการสอนให้
เกิดการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวด
ล้ อมอย่างยั่งยื นอี กประการหนึ่งด้ วย
สอดคล้ องกั บ สถานการณ์ โ ลกที่ ใ ห้
ความส� ำ คัญ ต่ อ การตื่ น ตัว และสร้ าง
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ กู้ วิ ก ฤตการณ์ ท าง
ด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยมีการก�ำหนดให้
ทุกวันที่ ๕ มิถนุ ายนของทุกปี เป็ น “วัน
สิ่งแวดล้ อมโลก” เพื่อรณรงค์แนวคิด
ดังกล่าว
ส�ำหรับข้ อมูลประวัติของมหาวิทยา
ลัยมหิดลเรื่ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
มีเหตุการณ์ หนึ่งที่ทรงคุณค่าและควร
แก่การระลึกถึงร่ วมกัน คือ พระมหากรุ
ณาธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระปร        
มิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และ

May 2018

พระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้ ทรงปลูกต้ นไม้
ในใจพวกเราชาวมหิดล เนื่ องในการ
เสด็จ พระราชด� ำ เนิ น และเสด็จ มายัง
มหาวิ ท ยาลัย ในโอกาสต่ า งๆ นับ ถึ ง
วันพระราชทานนามฯ ในปี ๒๕๖๑ มี
จ�ำนวนทัง้ สิ ้น ๑๘ ต้ น ๑๖ สายพันธุ์
ดังนี ้
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้ นไม้
๑ สายพันธุ์ คือ “ต้ นศรี ตรั ง” เมื่อวัน
เสาร์ ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ เวลา
๑๘.๐๕ น. จ�ำนวน ๒ ต้ น ณ บริ เวณ
สนามหญ้ าด้ านซ้ ายและขวาของลาน
พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระบรมราช
ชนก โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ต้ นศรีตรัง

ต้ นแก้ วเจ้ าจอม

ต้ นกระทิง

ต้ นสารภี

ต้ นกฤษณา

ต้ นจันทน์ หอม

ต้ นพิกุล

ต้ นจ�ำปี สิรินธร

ต้ นมะม่ วงมันศาลายา

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

ต้ นประดู่แดง

ต้ นมหาพรหมราชินี

ต้ นราชพฤกษ์

ต้ นหางนกยูงฝรั่ง

ต้ นราชพฤกษ์

ต้ นกันภัยมหิดล

ต้ นจัน

ต้ นราชาวดีสีม่วง

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้ นไม้
๑๑ สายพันธุ์ ได้ แก่
๑. ต้ นแก้ วเจ้ าจอม ทรงปลูกเมือ่ วัน
เสาร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ณ บริเวณ
หน้ า อาคารอเนกประสงค์ ม.มหิ ด ล
ศาลายา
๒. ต้ นกระทิง ทรงปลูกเมือ่ วันจันทร์
ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๓๑ ณ อุท ยาน
ธรรมชาติวทิ ยาสิรีรุกขชาติ
๓. ต้ นสารภี ทรงปลูกเมื่อวันศุกร์ ที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ณ คณะสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์
๔. ต้นกฤษณา ทรงปลูกเมือ่ วันศุกร์ที่
๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ ณ บริเวณด้ านหน้ า
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ศาลายา
๕. ต้ นจันทน์ หอม ทรงปลูกเมือ่ วัน
ศุกร์ ที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณ
ด้ านหน้ าอาคารสิ่งแวดล้ อมพัฒนดล
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
๖. ต้ นพิกุล ทรงปลูกเมือ่ วันจันทร์ ที่
๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ณ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา
๗. ต้ นจ�ำปี สิรินธร ทรงปลูกเมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ
มหิดลสิทธาคาร
๘. ต้ นมะม่ วงมันศาลายา ทรงปลูก
เมือ่ พฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ บริเวณด้ านหน้ าอาคารสิริวทิ ยา

๙. ต้ นประดู่แดง ทรงปลูกเมื่อวัน
ศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ
ด้ านหน้ าอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
๑๐. ต้ นมหาพรหมราชินี ทรงปลูก
เมือ่ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ
อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิรีรุกขชาติ
๑๑. ต้ นราชพฤกษ์ ทรงปลูกเมือ่ วัน
จันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบัน
การแพทย์ จั ก รี นฤบดิ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
ม.มหิดล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรง
ปลูกต้ นไม้ ๒ สายพันธุ์ ได้ แก่
๑. ต้ นหางนกยูงฝรั่ง ทรงปลูกเมื่อ
วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ ณ บริเวณ
สวนเจ้ าฟ้า ม.มหิดล ศาลายา
๒. ต้ นราชพฤกษ์ ทรงปลูกเมื่อวัน
จันทร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ โรง
พยาบาลศิ ริ ร าช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล บางกอกน้ อย
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ ทรงปลูกต้ นไม้ ๑ สาย
พันธุ์ คือ คือ “ต้ นกันภัยมหิดล” เมือ่ วัน
อังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ บริเวณ
ด้ านหน้ าอาคารส�ำนักงานอธิ การบดี
ม.มหิดล ศาลายา
ทูลกระหม่ อมหญิงอุบลรั ตนราช

กัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ทรงปลูก
ต้ นไม้ ๑ สายพันธุ์ คือ “ต้ นจัน” เมือ่ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ ณ
บริ เ วณด้ า นหน้ า สถาบัน โภชนาการ
ม.มหิดล ศาลายา
พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ า     
อทิตยาทรกิติคุณ ทรงปลูกต้ นไม้ ๑
สายพันธุ์ คือ “ต้ นราชาวดีสีม่วง” เมือ่
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ       
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ
ในโอกาสครบรอบ ๔๙ ปี วนั พระราช
ทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
ฝ่ ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอ
สมุ ด และคลั ง ความรู้ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล ได้ จัด แสดงนิ ท รรศการเรื่ อ ง
“ต้ นไม้ ทรงปลู ก ณ มหาวิทยาลั ย
มหิดล” โดยได้ รับเกียรติจาก ศ.นพ.
บรรจง มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิ
การบดีม.มหิดล มาเป็ นประธานในพิธี
เปิ ด ณ บริ เวณโถงอาคารส�ำนักงาน
อธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา ผู้สนใจ
สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์
และดาวน์ โหลดสูจิบตั รที่ระลึกได้ ทาง
เว็ บ ไซต์ ฝ่ ายจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ
ภัณฑ์ https://muarms.mahidol.ac.th/
th/mahidolDay2018 นี ้ ทังนี
้ ้ ติดต่อรับ
สูจิบัตรฉบับพิมพ์ ได้ ที่งานพิพิธภัณฑ์
และนิทรรศการ โทร.๐-๒๘๔๙-๔๕๔๑Mahidol
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ศูนย์ วิจัยความสุขคนทาํ งานแห่ ง
ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
กับสาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุม
วิชาการนานาชาติ หัวข้ อ “20th March
International Day of Happiness:
Happiness in Asian Context” เนื่อง
ในโอกาสวันความสุขสากล ประจําปี
๒๕๖๑ โดย รองศาสตราจารย์
ดร.เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เป็ น
ประธานเปิ ดการประชุม
ความสุขเป็ นเรื่ องเฉพาะของแต่
ละบุคคลทีต่ ่ างก็ให้ คุณค่ าไม่ เท่ ากัน
งานวิจยั จากประเทศญี่ปนุ่ - Aoyama Gakuin University โดย Assistant
Prof.Dr.Shintaro Fukushima พบว่า
สัง คมตะวัน ออกให้ ค วามส� ำ คัญ กั บ
ความสุขร่วม (collective happiness)
ของชุมชนและสังคม มากกว่าความสุข
ส่วนตน (individual happiness) ใน
ขณะที่สงั คมตะวันตกให้ ความส�ำคัญ
กับความสุขส่วนตนมากกว่า การศึกษา
จากประเทศมาเลเซีย - College of
Business, Universiti Utara Malaysia,
Kedah โดย Dr.Young Kang Cheah
พบว่า รายได้ ไม่มีผลต่อความสุข ระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อความสุข คนทํา
May 2018

งานที่ แต่งงานมีความสุขมากกว่าคน
โสด หย่าร้ าง หรื อเป็ นม่าย และสาวจีน
ในมาเลเซียมีความสุขน้ อยกว่าคนอื่นๆ
เพราะต้ องทํางานทัง้ ในและนอกบ้ าน  
และการศึกษาจากประเทศจีน Institute of Sociology, Chinese Academy
of Social Sciences โดย Associate
Prof.Dr.Jing Wang พบว่า อินเตอร์ เน็ต
ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้สงู
อายุ ๖๐ ปี ขึ ้นไป โดยมีผ้ สู งู อายุจ�ำนวน
๒๖.๑๙ ล้ านคนในเมืองใหญ่ ของจี น
หรื อ ร้ อยละ ๓.๖๙ ของประชากร
อิ น เตอร์ เน็ ต ในจี น ที่ เ ป็ นผู้ ท่ อ งโลก
อินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั
ประเทศไทย - รศ.ดร.ดุษฎี อายุ
วั ฒ น์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ได้
วิ เ คราะห์ มิ ติ ค วามสุข ของครอบครั ว
แรงงานย้ า ยถิ่ น ในภาคอี ส าน พบว่า
หัวหน้ าครัวเรื อนที่มีสมาชิกย้ ายถิ่นไป
ต่างแดนมีระดับความสุขต�ำ 
่ ในเรื่องของ
การผ่อนคลาย การเงิน และความรู้ แต่
จะมีความสุขมากในเรื่ องของการอุทิศ
ตัวให้ สงั คม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล โดย รศ.ดร.
ศิ ริ นั น ท์ กิ ต ติ สุ ข สถิ ต พบว่ า คน
ท�ำงานที่แต่งงานอยู่กบั คู่ มีค่าคะแนน
ความสุขสูงสุด ตามด้ วยคนท� ำงานที่
เป็ น ม่ า ย โสดและหย่ า ร้ าง จากการ

ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตคู่กบั การเสริ มสร้ าง
ความสุข ในครอบครั ว ของคนท� ำ งาน
องค์กรในประเทศไทย และในท�ำนอง
เดียวกันการศึกษาของ ผศ.ดร.จรัมพร
โห้ ลำ� ยอง พบว่า คนโสดมีความเหนื่อย
ล้ า จากการท� ำ งานมากกว่า ที่ ค นแต่ง
งานอยู่กับ คู่ รวมทัง้ แม่ เ ลี ย้ งเดี่ ย วมี
โอกาสลาเท่าๆ กับคนที่ใช้ ชีวิตคู่ นอก
จากนี ้ อายุงานก็มีผลต่อความเหนื่อย
ล้ า คื อคนที่ ทํางานนานจะเหนื่ อยล้ า
น้ อ ยกว่ า คนที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ทํ า งาน ความ
เหนื่อยล้ าทําให้ ผลิตผลลดน้ อยลง
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาเกี่ ยวกับ
สมดุล ชี วิ ต โดย ผศ.ดร.เฉลิ ม พล
แจ่ มจันทร์ ใช้ ข้อมูล จาก National
Happinometer Survey 2017 พบว่า
ร้ อยละ ๔๑ ของคนทํางานในประเทศ
ไทย มีความสมดุลในงาน-ครอบครั ว
และชีวิต ขณะที่ร้อยละ ๕๙ ไม่มีความ
สมดุลชีวิต และสุดท้ าย Dr.Lylla Winzer ศึ ก ษาความเชื่ อ มโยง ระหว่ า ง
ศาสนาพุทธกับความสุข พบว่าศาสนา
พุทธมีความเกี่ยวพันทางอ้ อมกับความ
สุข โดยการปฏิบตั ิตามกิจของศาสนา
พุทธ ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ ซึง่ มีแนวโน้ มที่
จะทําให้ มีบุคคลมีความสุขเพิ่มขึน้ ใน
ที่สดุ Mahidol
เขียนโดย: โครงการการพัฒนาสร้างเสริ มความสุขคนท�ำงานเพือ่
ความยัง่ ยื น สถาบันวิ จยั ประชากรและสังคม มหาวิ ทยา ลัยมหิ ดล
โดยการด�ำเนิ นงานในรู ปแบบ “ศูนย์ วิจัยความสุขคนท�ำงานแห่ ง
ประเทศไทย” Healthy Workplace for All: Thailand Centre for
Happy Worker Studies (TCHS)
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Special Article

เที่ยววิถีไทยให้ “วัฒนธรรมสมดุล”
“แพร่ ” มี ไม้ สัก “ล�ำ พูน ” มี ล�ำไย
“ลพบุรี” มีลิงเป็ นมโนทัศน์ดงเดิ
ั ้ มของ
๓ จังหวัด แต่ ณ ตอนนีม้ โนทัศน์ ดัง
กล่าวจะเริ่ มเปลี่ยนไป เมื่อนักวิจยั ของ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นถึงความส�ำคัญ
ของ “วัฒนธรรม” ที่จบั ต้ องไม่ได้ ของ
ทังสามพื
้
้นที่ พร้ อมชีแ้ นะชุมชนให้ น�ำ
วัฒนธรรมเหล่านันมาเปลี
้
่ยนรู ปแปลง
ร่ างสร้ างมูลค่าคืนสู่ชุมชนในด้ านการ
ท่องเที่ยว ผ่านโครงการ “การจัดการ
ท่ องเที่ยวชุมชนโดยคนพืน้ ที่อย่ างมี
ความสุขอย่ างยั่งยืน” ซึง่ สร้ างพลังคน
และสร้ างรายได้ ให้ กับชุมชน ภายใต้
วัฒนธรรมท้ องถิ่น อันเป็ นที่มาของค�ำ
ว่ า “เที่ ยววิ ถี ไ ทยให้ วั ฒ นธรรม
สมดุล”
ชุมชนไทยเบิ ้ง จ.ลพบุรี กลุม่ เยาวชน
รักษ์ บ้านกลาง จ.แพร่ และ ชุมชนไทลื ้อ
จ.ล�ำพูน เป็ น ๓ ชุมชนแกนน�ำที่เข้ าร่วม
ออกแบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
วัฒนธรรม วิถีชีวติ และความยัง่ ยืนของ
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน โดยคนในชุมชนมี
สิทธิจดั การดูแล เพื่อมอบความประทับ
ใจและสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่
แตกต่างไปแก่ผ้ มู าเยือน
“ชุมชนไทยเบิง้ ” เป็ นกลุม่ ชาวบ้ าน
โคกสลุง รวมตัว กัน น� ำ  “ต้ น ทุน ทาง
วัฒนธรรม” อาทิ เครื่ องด�ำ พริ กเกลือซึง่

เป็ น อาหารต� ำ หรั บ ไทยเบิ ง้ เสื อ้ อี หิ ว้
ย่าม ผ้ าขาวม้ าไทยเบิ ้ง รวมทังค�
้ ำศัพท์
แปลกหู ใ นภาษาส� ำ เนี ย งไทยเบิ ง้
ทัง้ หมดนี น้ อกจากจะเป็ น ไปเพื่ อ น� ำ
เสนอต่ อ ผู้ม าเยื อ นแล้ ว ยัง เป็ น ส่ ว น
ส� ำ คั ญ ในการอนุ รั ก ษ์ วิ ถี ชี วิ ต และ
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ เป็ นมรดก
ของลูกหลานไทยเบิ ้งในชุมชนต่อไป
“กลุ่ มเยาวชนรั ก ษ์ บ้ า นกลาง”
เป็ น การรวมตัว กั น ของเยาวชนจาก
อ.สอง จ.แพร่ ที่มีความสามารถทาง
ด้ านศิลปวัฒนธรรมพื ้นเมืองเหนือ อาทิ
ดนตรี พื ้นเมือง การฟ้อนเจิง การตีกลอง
สะบัดชัย การตีกลองปูจา ซึ่งฝึ กซ้ อม
และถ่ ายทอดให้ กับเยาวชนรุ่ นต่อมา
โดยกลุ่มเยาวชนน�ำความสามารถดัง
กล่ า วมาผนวกกั บ ต� ำ นานพื น้ เมื อ ง
(เมืองสอง) ในลิลิตพระลอ น�ำเสนอแก่
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
“กลุ่ มคนรั กษ์ ไทลื อ้ บ้ านธิหละ
ปูน” น�ำโดย นายกสมาคมไทลื ้อ สาขา
ล�ำพูน ร่ วมกับคนไทลือ้ ที่รักและภาค
ภู มิ ใ จในชาติ พั น ธุ์ จึ ง ชั ก ชวนเด็ ก ๆ
เยาวชนชาวไทลือ้ มาท� ำกิ จกรรมเพื่ อ
สืบสานวิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อของ
ชาวไทลื อ้ ท่ า มกลางภู มิ ป ระเทศที่
สวยงามของบ้ านธิ จ.ล�ำ พูน ทัง้ เพื่ อ
อนุรัก ษ์ ความเป็ นกลุ่มไทลื อ้ และส่ง
เสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาติพนั ธุ์

กระบวนการวิ จั ย เพื่ อ เฟ้ น หาอั ต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทัง้ ๓ พื ้นที่
มาปรั บ ใช้ ใ นการท่อ งเที่ ย ว กิ น ระยะ
เวลายาวนานมากกว่า ๑ ปี โดยเริ่ ม
ตั ง้ แต่ ขั น้ เตรี ยมข้ อมู ล ด้ านคุ ณ ค่ า
วัฒนธรรมในแต่ละพื ้นที่ ขันเสริ
้ มพลัง
ชุมชนในประเด็นที่จ�ำเป็ นต่อการท่อง
เที่ยวชุมชน เช่น การท�ำแผนที่ชุมชน
สร้ างปฏิทินชุมชน ท�ำเนียบของดี คนดี
ศรี ชมุ ชน การวางแผนปฏิบตั ิการ รวม
ทังการบริ
้
หารจัดการด้ านต้ นทุน และ
การจัด การรายรั บ -จ่ า ยจากการท่ อ ง
เที่ยวโดยชุมชน เตรี ยมพร้ อมก่อนเปิ ด
รับนักท่องเที่ยวอย่างเป็ นทางการ
ณ ขณะนี ้ ชุมชนบ้ านกลาง อ.สอง
จ.แพร่ ชุ ม ชนไทลื อ้ บ้ านธิ ห ละปู น
อ.บ้ านธิ จ.ล�ำพูน และชุมชนไทยเบิ ้ง
บ้ านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ทังสามแห่
้
งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้
เลื อ กสรรควรค่ า แก่ ก ารเดิ น ทางไป
เยี่ยมเยียน นอกจากความสุขที่นกั ท่อง
เที่ยวจะได้ รับแล้ ว ยังช่วยสร้ างมูลค่าให้
กับงานวัฒนธรรมชุมชน สร้ างสมดุลให้
วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และสร้ างวิ ถี ชี วิ ต
แบบพื น้ เมื อ งให้ ยัง คงอยู่ต่อ ไปอย่า ง
ยัง่ ยืนMahidol
โครงการ “การจัดการการท่องเทีย่ วชุมชนโดยคนพืน้ ที่
อย่ างมีความสุขอย่ างยัง่ ยืน” ด�ำเนินการโดย อ.ดร.สิรินทร
พิบลู ภานุวธั น์ (หัวหน้าโครงการ), รศ.ดวงพร ค�ำนูณวัฒน์ ,
สิทธิพร เนตรนิยม และสุพตั รชัย อมชารัมย์ สนับสนุนโดย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม
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ค่ายวัฒนธรรม (๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
จัดการแสดงค่ ายวัฒนธรรมของเด็ก ครัง้ ที่ ๑๘ ในงานอนุรักษ์ มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ห้ องประชุมอเนกประสงค์ ชัน้ ๒ สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานประกอบด้วย
การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ ไทย และการแสดงโขน

๒๐ ปี มหิดลกาญจน์ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่ วม
ท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึง่ ตรงกับวันที่ ๑๘ เมษายน ของทุกปี และร่วม
สืบสานประเพณีวนั สงกรานต์ในโอกาสเดียวกัน

ปฐมนิเทศฝึกงานสูงเนิน (๒๐ เมษายน ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุ กาญจน์ คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความเป็ นมา
ของการฝึ กปฏิบัตงิ านพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปี การศึกษา
๒๕๖๐ และแนะน�ำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้ อมกล่าวขอบ       
คุณผู้บริ หาร หัวหน้ าส่วนราชการ และผู้น�ำชุมชนที่ให้ การต้ อนรับ โดยปี
นี ้มีทงหมด
ั้
๑๐ หมูบ่ ้ านในอ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้ าร่วม
การฝึ กปฏิบตั งิ านในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นอ�ำเภอต้ นแบบ

อบรมสิทธิบัตร (๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑)
หน่วยบริ หารจัดการนวัตกรรมและบริ การวิชาการ งานวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิการหัวข้ อ “เทคนิคการเขียนค�ำขอรั บสิทธิบัตร/อนุสิทธิ
บัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ” แก่ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่ดแู ลหรื อประสานงาน
ด้ านการวิจยั ทรัพย์สินทางปั ญญาและนวัตกรรม ณ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ญี่ปุ่น
(๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑)

คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ให้ การต้ อนรั บนักศึกษาทันตแพทย์
ชัน้ ปี ที่ ๖ จ�ำนวน ๔ คน จาก Graduate
School of Dentistry Osaka University
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ าศึกษาดูงานตามบันทึก
ข้ อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกันใน
ด้ านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
May 2018

MOU ลุ่มน�้ำโขง (๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยา จารุ
พูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้ อมด้ วย
Mr.Jens Thraenhart, Executive Director ผู้
บริหารส�ำนักงานความร่วมมือด้ านการท่องเทีย่ ว
อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขง ร่วมลงนามบันทึกข้ อ
ตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อ
ร่ วมขับเคลื่อนงานวิชาการและผลงานวิชาการ
ณ ห้ องประชุม A302 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Education ICT Forum 2018
(๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑)

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อม
ด้ วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน
สัมมนา “Education ICT Forum 2018” จัดโดย
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วม
กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย (ATCI) ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
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ท�ำบุญเดือนเกิด (๒๗ เมษายน ๒๕๖๑)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำทีมผู้บริ หารและบุคลากรร่ วมตักบาตร ถวาย
ปั จจัยฟั งบรรยายธรรมและเป็ นเจ้ าภาพร่ วมกับวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการท�ำบุญเดือนเกิด ณ ลานประติมากรรม
อาคารศูนย์ การเรี ยนรู้ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่จดั ทุกวันศุกร์ สดุ ท้ ายของทุกเดือน เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (๒๗ เมษายน ๒๕๖๑)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์
คลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร รั ฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ ชาติกบั บทบาทของ
นักเภสัชวิทยา” ในการประชุมวิชาการประจ�ำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ครังที
้ ่ ๔๐ ภายใต้หวั ข้อ “นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา” ณ อาคาร
บรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
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CIP OUTing Term 3 (๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
อาจารย์ ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ เบญญากาญจน์ พงศ์ กิจวิทูร จากคณะเภสัชศาสตร์ และเจ้ าหน้ าที่อุทยานแห่ งชาติวิทยาสิรี
รุ กขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรให้ กบั นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ในโครงการ CIP OUTing
Term 3 โดยเข้ าเยี่ยมชมอุทยานฯ ศึกษาสมุนไพร ชมการสาธิต และนิทรรศการ

บทเรียนเด็กตกตึก (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ�ำนวย
การสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล แถลงข่าว เรื่อง “บทเรียนกรณีเด็กตกตึกและเด็กตายในเนอส
เซอรี่” โดยจัดร่วมกับศูนย์วจิ ยั ความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี ณ ห้ องประชุมสถาบันฯ เกี่ยวกับบทเรี ยนพ่อแม่ ทิ ้งลูกอยู่
ตามล�ำพัง ต้ องสร้ างทักษะความปลอดภัยให้ เด็กตามช่วงวัย หน่วยงาน
ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก รร.ส�ำรวจพื ้นที่จริ งจัง สร้ างระบบช่วยเหลือเด็ก
ถึงชุมชน หากพบเด็กอยูต่ ามล�ำพัง ให้ โทร.แจ้ ง ๑๓๐๐

อบรมสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานกล่าวเปิ ดงานอบรมนานาชาติในหัวข้ อ “Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming
and Greenhouse Gas Management” ในฐานะและผู้อ�ำนวยการฝึ ก
อบรมฯ ณ ห้ องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริ ญ ชัน้
๒ อาคารสิ่งแวดล้ อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๑

Information
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ofo

จักรยาน

Bike Sharing

เทคโนโลยีใหม่

ปลดล็อคใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
มีบริการแล้วที่ มหิดล ศาลายา!

ทีม่ าภาพ: http://www.awolgranada.com/ofo-bikes-in-granada/
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ตังแต่
้ ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่
ผ่ า นมาใครที่ ม ามหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ศาลายา มองไปทางไหนจะเห็นนัก ศึกษา
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเราขี่
จักรยานสีเหลืองสดใสคันนี สงสั
้ ยกันมัย้
ว่า จักรยานสีเหลืองนี ้ คืออะไร? ใช้ งาน
อย่างไร? เรามาท�ำความรู้จกั จักรยานสี
เหลืองหรือ ofo ว่าคืออะไรกันก่อนค่ะ..

เพื่อให้ ร้ ูถงึ ที่มา-ที่ไป และค�ำแนะน�ำ
ในการใช้ ofo ที ม มหิ ด ลสารได้ ไป
สัมภาษณ์ คุ ณดิว-วดิษ ดิษยะวงษ์         
วราง รองผู้อ�ำนวยการกองกายภาพ
และสิง่ และสิง่ แวดล้ อม มาให้ ข้อมูลเพิม่
เติมค่ะ

จักรยาน ofo คืออะไร?

A: ofo มาน�ำเสนอว่า ทางบริ ษัทมี
เทคโนโลยีทสี่ ามารถบริหารจัดการ การ
ให้ บริ การจักรยานได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ คน
ซึง่ ถือว่าตอบโจทย์กบั นโยบายเรื่ องของ
การจะน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ า
มาเกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาด้ า นการ
ศึกษา และตอบรับโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
ของยุทธศาสตร์ ชาติ เพราะว่าระบบของ
จักรยาน ofo นัน้ สามารถให้ บริการได้
โดยที่ไม่ต้องใช้ บุคลากรเข้ าไปบริ หาร
จัด การในหน้ า บ้ า นเลย มี แ ค่ บ ริ ห าร
จัดการอยูห่ ลังบ้ าน ในการบริหารจัดการ
หรือการดูแลรักษาต่างๆ

Q: ท�ำไมมหาวิทยาลัยมหิดล
ถึงเลือกใช้ จกั รยาน ofo?

ofo ถูกออกแบบมาเพือ่ ใช้ สำ� หรับการ
เดินทาง Point to Point ในรัศมีการเดิน
ทาง ๑ – ๕ กิโลเมตร เพือ่ ลดค่าใช้ จา่ ยใน
การเดินทางและแก้ ไขปัญหาทีจ่ อดรถใน
พื ้นทีท่ มี่ กี ารจราจรแออัดในรูปแบบ Bike    
Sharing บริการเช่ ารถจักรยานผ่ าน
แอปพลิ เ คชั น บนมื อ ถื อ สามารถ
ค้ นหาจักรยานได้ จากแผนที่ การใช้
จักรยานเพียงแค่ สแกนคิวอาร์ โค้ ด
(QR Code) เพื่อปลดล็อคจักรยาน ซึ่ง
ทุกคนสามารถแชร์ รถจักรยานได้ ทกุ
คัน ส่ วนการจอดเพียงหาจุดจอดใน
สถานที่ท่กี ำ� หนดไว้ ทีจ่ ะแสดงบนหน้ า
Q: ofo เข้ามาให้บริการในมหา
จอแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ เกิดความเป็ น วิทยาลัยมหิดลตัง้ แต่เมื่อไหร่ ?
ระเบียบเรี ยบร้ อยของจุดจอดและจุดให้
A: ofo เริ่มเข้ ามามหิดล ศาลายา เมือ่
บริการ
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ประมาณปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ตอนนี ้อยู่ในช่วงทดลองใช้ โดยเปิ ดให้
บริการฟรีประมาณ ๓ – ๔ เดือนแรก และ
ต่อไปจะให้ บริการโดยมีคา่ ใช้ จา่ ยเท่ากัน
ทัว่ โลกอยูท่ ี่ ครึ่งชัว่ โมง ๕ บาท ตอนนี ้เรา
ก�ำลังอยูใ่ นช่วงต่อรองราคาอยู่ ซึง่ ถ้ าเป็ น
ไปได้ เราก็ อ ยากให้ ถู ก ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ
นักศึกษามหิดลในการใช้ บริการ

Q: มหาวิทยาลัยมหิดลได้
ประ โยชน์ อะไรจากการใช้ ofo?
A: ofo เริ่มใช้ ทปี่ ระเทศจีน เป็ นทีร่ ้ ูจกั
กันอยูแ่ ล้ ว ด�ำเนินการโดยระบบธุรกิจ มี
การตลาด มีการ share marketing มีชอ่ ง
ทางทีจ่ ะเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว ซึง่
ตรงนี ้มหิดลเพียงแค่ support เรื่องสถาน
ที่ และลงรายละเอียดเพียงเล็กน้ อย
สังเกตได้ วา่ ofo มีปา้ ยทะเบียนมหิดล
อยู่ที่ ตัวจักรยาน เพื่ อ ให้ ร้ ู ว่า เป็ น ของ
มหิ ด ล แต่ ตั ว รถยั ง เป็ นสี เ หลื อ งอยู่
เนื่องจากเป็ นแบรนด์ ของ ofo เราไม่
สามารถเปลีย่ นได้ เราก็ได้ มขี ้ อตกลงกับ
บริษัทในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย
ของตัวจักรยาน เช่น ให้ มกี ารเพิม่ ตะกร้ า
เป็ นต้ น โจทย์คอื ไม่อยากให้ บริษทั มาตัง้
แล้ วหาเงินกับนักศึกษา แต่สงิ่ ที่เราเห็น
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ศิริราช ๑๓๐

Special Scoop

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
โครงการ
ท�ำงานเพื่อแผ่นดิน มุ่งพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทย

เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นประธานเปิ ดงาน “ศิริราช ๑๓๐ ปี
๑๓๐ โครงการท�ำงานเพื่อแผ่ นดิน”
พร้ อมทังแถลงข่
้
าวความก้ าวหน้ าและ
บทบาทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาลในยุค 4.0 พลิกโฉมการแพทย์
การสาธารณสุ ข และการพั ฒ นา
นวัตกรรมที่ตอบรับความต้ องการของ
ประเทศไทยอย่างครบวงจร ณ ห้ อง
ประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลซึ่ง
ในภาคเช้ า มีพิธีบวงสรวงและขอขมา
พระภูมิเจ้ าที่และถวายสัตย์ ปฏิญาณ
ณ ลานพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก พิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุศ ลทัก ษิ ณ านุ
ประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และผู้มคี ณ
ุ ปู การแก่
ศิริราช จากนัน้ มี พิธีรดน� ำ้ ขอพรศิษย์
เก่าอาวุโส ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  
โดยมีผ้ ูบริ หาร   บุคลากร   เจ้ าหน้ าที่
และศิษย์เก่าเข้ าร่ วมงาน
ในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชครบ

รอบ ๑๓๐ ปี ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
สัปดาห์วนั คล้ ายวันพระราชทานก�ำเนิด
รพ.ศิริราช   ระหว่างวันที่   ๒๓ – ๒๗
เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ โครงการ
ที่เกิดจากความทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลัง
ใจ สติ ปั ญ ญาของบุค ลากรทางการ
แพทย์ เ พื่ อ ส่ ง มอบการท� ำ งานผ่ า น
โครงการมากมายที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ของคนไทยในหลากหลาย
แง่มุม ไม่ว่าจะเป็ นหนทางการยับยัง้
การติดเชื ้อ HIV ของคนไทย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินชีวิตให้ แก่ผ้ ู
ป่ วย การรองรับสังคมผู้สงู อายุด้วยการ
ดูแลอย่างถูกวิธี การบรรเทาปั ญหาจาก

ชัด คื อ เราได้ ข้ อ มูล พฤติ ก รรมการใช้
จักรยานจากตัวระบบนี เพราะการใช้
้
งาน
ทุกครัง้ จะปลดล็อกผ่านแอปพลิเคชัน
ท�ำให้ เราทราบพฤติกรรมการใช้ งานของ
จักรยานในพื ้นทีศ่ าลายาเป็ นอย่างไร เรา
สามารถวิเคราะห์ได้ ว่าผู้ใช้ จกั รยานใน
พื ้นทีม่ หิดล ศาลายา มีต้องการแบบไหน
ท� ำให้ เราสามารถน� ำข้ อมูลมาบริ หาร
จัดการเรื่องระบบกายภาพต่อได้ คือ เรา
จะได้ ข้อมูลสิ่งเหล่านี ้มาจัดการสิ่งที่จะ
เป็ นไปในอนาคต มหาวิ ท ยาลัย ไม่
ต้ องการได้ ก�ำไรจากตรงนี ้ เราอยากให้
นักศึกษาได้ ใช้ และในขณะเดียวกันเรา
ก็ได้ ข้อมูลทีจ่ ะพัฒนาได้ ตอ่ ไป แต่ไม่ได้
หมายความว่า ofo จะมาท�ำให้ จกั รยาน

สีขาวหายไป หรือจักรยานสีขาวใช้ ฟรี คน หรือยังใช้ ได้ ตามปกติ ให้ กดสิน้ สุดการ
จะไม่ใช้ ofo สองระบบนี ้จะอยูไ่ ปด้ วยกัน ใช้ แต่ ถ้าจักรยาน ofo เสียหายให้ กด
เป็ นทางเลือกตามพฤติกรรมผู้บริโภค
แจ้ งซ่ อม แล้ วบริษทั จะเป็ นผู้จดั การเอง  
Q: ข้ อแนะน� ำ เพิ่ มเติ ม เมื่อใช้ งานเสร็ จแล้ วให้ เลื่อนที่ล็อคของ
จักรยานปิ ดตามเดิม ปิ ด application ถือ
ส�ำหรั บการจักรยาน ofo
เป็ นการสิ ้นสุดการท�ำงาน โดยสามารถ
A: ก่ อ นที่ จ ะใช้    ofo จะต้ อ งลง จอดที่ไหนก็ได้ หากผู้ใช้ ละเลยไม่ กด
ทะเบี ย นผ่ า น mobile application แจ้ งซ่ อม บริ ษัทจะประเมินการใช้
เนื่องจาก ofo มีระบบ GPS จึงสามารถ จากผู้ใช้ คนล่ าสุดและติดต่อกลับเพื่อ
ติดตามจักรยาน ofo ที่อยูก่ บั ผู้ใช้ ได้   ซงึ่ ให้ รับผิดชอบต่ อความเสียหายนัน้
หน้ าที่ติดตามจักรยาน ofo เป็ นหน้ าที่
รู้อย่างนี ้แล้ว ใครทีม่ ามหิดล ศาลายา
บริ ษัท เพราะ ofo ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของ แล้วไม่โหลด ofo มาใช้ ระวังจะตกเทรนด์
บริ ษัทไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย
คุยกับใครเค้าไม่ร้ เู รือ่ งและขอให้ใช้จกั รยาน
จักรยาน ofo มีหลักการใช้ คือ เมือ่ ใช้ ofo ตามระเบียบที่ก�ำหนดด้ วยความ
เสร็จ ถ้ าจักรยาน ofo ไม่มคี วามเสียหาย รอบคอบระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะMahidol

กลุ่มโรคที่เกิ ดกับคนไทย เช่น มะเร็ ง
เบาหวาน ตลอดจนการด�ำเนินงานเพื่อ
สังคมโดยการสร้ างเครื อข่ายการรักษา
ดูแลและการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาพัฒนา
วงการแพทย์ไทย ภายใต้ ข้อจ�ำกัดด้ าน
งบประมาณ สถานที่ และครุ ภัณ ฑ์
ทางการแพทย์ ที่ ข าดแคลน จากการ
รองรับจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้นมากมาย  
เป็ นแรงผลักดันให้ ศิริราชทุ่มเทพัฒนา
โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ยกระดับ การให้
บริ การอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ การน�ำเสนอ
โครงการเหล่ า นี ้ อาจก่ อ ให้ เกิ ด แรง
บันดาลใจและการต่อยอดเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยอย่างยัง่ ยืนMahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมงานรณรงค์ก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย ปี ๒๕๖๑

“World Malaria Day: Ready to beat malaria”

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประ
ตาป สิ ง หศิ ว านนท์ คณบดี ค ณะ
เวชศาสตร์ เ ขตร้ อน ร่ ว มงานรณรงค์
ก�ำจัดโรคไข้ มาลาเรี ย ปี ๒๕๖๑ “World
Malaria Day: Ready to beat malaria” เนื่ อ งในวัน มาลาเรี ย โลก ๒๕
เมษายนของทุก ปี และเป็ น ผู้น� ำ การ
เสวนา “Ready to beat malaria” โดย
มีผ้ ูร่วมเสวนา อาทิ นายแพทย์ ภานุ
มาศ ญาณเวชสกุล (รองอธิบดี กรม
ควบคุมโรค) ดร.ดีเยอร์ โกปิ นาท (ผู้
เชี่ ย วชาญด้ า นมาลาเรี ย และสุข ภาพ
ชายแดนองค์ ก ารอนามัย โลก) ดร.
เดวิด สินธาศาสตร์ (ที่ปรึกษาอาวุโส
ของกองทุนช่วยเหลือ ประธานาธิ บดี
สหรั ฐอเมริ กาเพื่อก� ำจัดโรคมาลาเรี ย
ภายใต้ สำ� นักงานองค์การสหรัฐอเมริกา
เพื่ อ การพัฒ นาระหว่ า งประเทศแห่ ง

ภูมภิ าคเอเชีย) พันเอกหญิง ดร.จริยา
นาฎเกวี (ผู้อำ� นวยการกองวิจยั สถาบัน
วิจยั แพทย์ทหาร ฝ่ ายไทย) และ ดร.กิตติ
พงษ์ เกิดฤทธิ์ (ผู้อ�ำนวยการส่วนส่ง
เสริ มการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น)
งานดังกล่าว จัดขึ ้นโดย กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็ นการ
กระตุ้นเตือนให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเร่ งด�ำเนิน
การพร้ อมรับนโยบายการก�ำจัดโรคไข้

มาลาเรี ย ให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และมอบประกาศนียบัตรรับรองจังหวัด
ปลอดโรคไข้ มาลาเรี ยให้ กับจังหวัดที่
สามารถด� ำ เนิ น การก� ำ จั ด โรคไข้
มาลาเรี ยให้ หมดไปจากพื ้นที่ พร้ อมทัง้
ตังเป้
้ าก�ำจัดโรคมาลาเรี ยให้ หมดจาก
ประเทศไทยในปี ๒๕๖๗ ณ ห้ องจูปี
เตอร์ ๔ – ๗ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีMahidol

งานสื่อสารองค์กร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

คอนเสิรต์ ค่ายเยาวชน “วงออเคสตร้าเทศบาลนครยะลา” (Music for Life)
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เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์ เ จริ ญ
คณบดีวทิ ยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยา
ลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี
เจริ ญ สุ ข ผู้อ� ำ นวยการศูน ย์ พัฒ นา
ความเป็ นเลิศทางดนตรี มหาวิทยาลัย
มหิดล นายพงษ์ ศักดิ์ ยิ่งชนม์ เจริ ญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา และคุณชวน
ตัง้ จันศิริ กรรมการบริ หาร บริ ษัท ไทย
ยูเนี่ยน กรุ๊ ป จ�ำกัด (มหาชน) ร่ วมชม
คอนเสิร์ต “การแสดงคอนเสิร์ตปิ ด
ค่ ายกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจ�ำปี
May 2018

๒๕๖๑” “Music for Live” ดนตรีเพือ่ การ
เรี ยนรู้ ชี วิ ต และการใช้ ชี วิ ต โดยมี
“ดนตรี” เป็ นเครื่ องกล่อมเกลาจิตใจใน
การแสดง “คอนเสิร์ตปิ ดค่ ายฤดูร้อน”
โดยวงออเคสตร้ าเทศบาลนครยะลา
Yala City Municipality Youth Orchestra ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมในครัง้ นี ้เป็ นพันธกิจดนตรี
ร่ วมกันระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล กับเทศบาลนคร
ยะลาในการสานฝั น ให้ กั บ น้ องๆ ๓

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ “ดนตรี”
จะกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้ ออ่ นโยน
หล่อหลอมมิตรภาพให้ เกิดการเรี ยนรู้
และเข้ าใจในการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างทังเชื
้ ้อชาติ ศาสนา และวัฒน
ธรรม อี ก ทัง้ เปิ ด โอกาสบนถนนสาย
ดนตรี ใ ห้ เ ยาวชนได้ รั บ ทุน การศึก ษา
และมีอาชีพด้ านดนตรีเมือ่ เรียนจบ และ
มีหลายคนที่กลับมาสอนรุ่ นน้ องในวง
สร้ างสายสัมพันธ์ รุ่ นต่อรุ่ น สร้ างแรง
บันดาลใจให้ นกั ดนตรี เยาวชนรุ่ นน้ อง
อย่างต่อเนื่องMahidol ธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์

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

Special Scoop
อิษยา อึ๊งภาดร

นักวิชาการไทยชี้ ประเทศไทย ปลอดไขมันทรานส์

สถาบัน โภชนาการ มหาวิ ทยาลัย
มหิดล ร่ วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาการ
วิจยั การเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.)
สมาคมนิ สิ ต เก่ า คณะอุ ต สาหกรรม
เกษตร มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
(สอก.) และส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จัด
สัมมนา เรื่ อง “ประเทศไทยปลอดไข
มันทรานส์ ” ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
เมื่อเร็วๆ นี ้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจสถานการณ์การปนเปื อ้ นไข
มัน ทรานส์ ใ นอาหารและผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารในประเทศไทย รวมถึงผลกระทบ
ของไขมันทรานส์ตอ่ สุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
อาจารย์ประจ�ำสถาบันโภชนาการ และ
หัวหน้ าโครงการวิจยั การส�ำรวจสถาน
การณ์การปนเปื อ้ นของกรดไขมันชนิด
ทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ
ไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวว่า “ประเทศไทยสามารถ
ปลอดไขมันทรานส์ ได้ ถ้ าภาครั ฐมี
การควบคุ มการใช้ ไขมั นทรานส์ ท่ ี
เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารใน
ขัน้ ตอนอุตสาหกรรม” โดยปกติแหล่ง
ของไขมันทรานส์มี ๒ ชนิด คือ ไขมัน
ทรานส์จากธรรมชาติ ซึง่ พบได้ ในสัตว์
สัตว์สี่กระเพาะ เช่น นม เนื ้อสัตว์ (โดย
เฉพาะเนื อ้ สัต ว์ ติ ด มัน ) ซึ่ ง จะพบใน
ปริมาณที่น้อยมาก และไขมันทรานส์ได้
จากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
เข้ าไปในน� ้ำมันพืช (Partially Hydrogenated Oils: PHOs) จากผลส�ำรวจ
ปริ ม าณไขมัน ทรานส์ ใ นอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย โดย
การสุ่ มตั ว อย่ าง จ� ำ นวน ๑๖๒
ตัวอย่ าง พบว่ า อาหารที่มีการปน
เปื ้ อนไขมันทรานส์ เป็ นอันดับต้ นๆ
ได้ แก่ ๑) มาการี น พบว่ ามีปริมาณ
ไขมันทรานส์ ๐.๐๘ – ๑๕.๓๒ กรั ม
ต่ อ ๑๐๐ กรั ม ๒) โดนัททอด ๐.๐๒

– ๕.๑๔ กรั มต่ อ ๑๐๐ กรั ม ๓) พาย
๐.๐๓ – ๔.๓๙ กรั มต่ อ ๑๐๐ กรั ม ๔)
พัฟและเพสตรี ๐.๐๑ – ๒.๔๖ กรั ม
ต่ อ ๑๐๐ กรัม ๕) เวเฟอร์ ชอ็ กโกแลต
๐.๐๖ – ๖.๒๔ กรั มต่ อ ๑๐๐ กรั ม  
เป็ นต้ น ซึ่งการบริโภคอาหารที่มีไข
มันทรานส์ มากเกินไปจะส่ งผลเสีย
ต่ อสุขภาพ  
รองศาสตราจารย์ ดร.วั น ทนี ย์
เกรี ยงสินยศ อาจารย์ประจ�ำสถาบัน
โภชนาการ ม.มหิดล กล่าวว่า “การ
บริโภคไขมันทรานส์ทเ่ ี กิดจากกระบวน  
การอุ ต สาหกรรมจะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
สุขภาพ โดยเพิ่มความเสี่ยงต่ อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง
ร้ อยละ ๔๒ ในขณะที่ไม่ พบความ
เสี่ยงที่ชดั เจนดังกล่ าวในการบริโภค
ไขมันทรานส์ ท่ มี าจากธรรมชาติ” มี
รายงานวิ จั ย พบว่ า ให้ อาสาสมั ค ร
บริ โภคไขมันทรานส์แทนการบริ โภคไข
มันอิ่มตัวเพียงร้ อยละ ๑ ของพลังงาน
พบว่า ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDLCholesterol) สูงขึน้ ในขณะที่ระดับ
คอเลสเตอรอลดี (HDL-Cholesterol)
ต�่ำลง รวมถึงบริ โภคไขมันทรานส์แทน
การบริ โภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และ
ไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว เชิ ง ซ้ อนก็ ส่ ง ผลใน
ลักษณะเดียวกัน (ทังที
้ โ่ ดยปกติแล้ วการ
บริ โภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว และไข
มันไม่อิ่มตัวเชิงซ้ อนจะไม่สง่ ผลต่อการ

เพิ่ ม LDL) แต่ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บการ
บริ โ ภคไขมันทรานส์ แ ทนไขมันทัง้ ๓
ชนิด พบว่า การบริ โภคไขมันทรานส์
แทนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้ อนจะส่งผลต่อ
ระดับการเพิ่ม LDL ในเลือดมากที่สดุ
นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิ จั ย พบว่ า การ
บริ โภคไขมันทรานส์แทนคาร์ โบไฮเดรต
เพียงร้ อยละ ๒ ของพลังงาน จะมีความ
เสีย่ งสูงถึงร้ อยละ ๒๓ ทีจ่ ะเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ด้ วยเหตุนี ้ การบริ โภค
อาหารที่ มี ไ ขมั น ทรานส์ จึ ง ควรรั บ
ประทานอย่ า งเหมาะสม องค์ การ
อาหารและการเกษตรแห่ งสหประ
ชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO)
และองค์ ก ารอนามั ย โลก (World
Health Organization: WHO) แนะน�ำ
ให้ บริ โภคไขมันทรานส์ ไม่ เกิน ๒.๒
กรั มต่ อวัน หรื อ ไม่ เกิน ๐.๕ กรั มต่ อ
หนึ่งหน่ วยบริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี
นอกจากนี ้ ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ
จะวะสิต กล่าวทิ ้งท้ ายว่า “ตอนนีม้ ี เรา
มี การพัฒนาเทคโนโลยี ทีจ่ ะมาทดแทน
การใช้เ ทคนิ คการเติ มไฮโดรเจนบาง
ส่วนในน�้ำมันแล้ว เช่น การผสมน�้ำมัน
(Oil-Blending) ซึ่งเป็ นวิ ธีทีผ่ ูผ้ ลิ ตนิ ยม
ใช้ เนือ่ งจากต้นทุนไม่สงู มากนัก และยิ่ ง
ไปกว่านัน้ ก็ ไม่ ได้ห้ามการปนเปื ้ อนไข
มั น ทรานส์ ที่ เ กิ ดจากธรรมชาติ ใน
อาหาร” Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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กองกฎหมาย

ธนาชัย มาโนช นิติกร กองกฎหมาย

สิทธิ ได้รับเงินชดเชย

เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเหตุแห่งการตาย (๒)
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เราได้ ทราบกันจากฉบับที่แล้ วว่ า
ผู้มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยจากการเสี ย
ชี วิ ต ของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย คื อ
บุคคลในครอบครัวที่มีสถานะโดยชอบ
ด้ วยกฎหมายและได้ ยกตัวอย่างให้ ดู
กันแล้ ว เราจะมาดูว่าบุคคลในครอบ
ครั ว ที่ ไ ม่ มี ส ถานะโดยชอบด้ วยกฎ
หมาย ซึง่ ไม่มีสิทธิได้ รับเงินชดเชยตาม
ที่ ก� ำ หนดในข้ อ บัง คับ หากพนัก งาน
มหาวิทยาลัยประสงค์ จะให้ บุคคลดัง
กล่ า วมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยจะต้ อ ง
ด�ำเนินการอย่างไร เราไปดูกนั ครับ
๑. บิดาไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่ มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิน ชดเชย บิด าไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายของพนักงานมหาวิทยา
ลัยคือ บิดาที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของพนักงานมหาวิทยาลัย การ
ที่จะให้ บดิ าไม่ชอบด้ วยกฎหมายมีสทิ ธิ
ได้ รับเงิ นชดเชยจะต้ องให้ บิดาจดทะ
เบียนสมรสกับมารดา จดทะเบียนรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็ นบุตรหรื อมี
ค�ำพิพากษาของศาลว่าพนักงานมหา
วิทยาลัยเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ส่วนมารดาของพนักงานมหาวิทยาลัย
นัน้ ย่อมเป็ นมารดาทีช่ อบด้ วยกฎหมาย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเสมอ๑
๒.สามี - ภริ ย าไม่ ชอบด้ วยกฎ
หมาย ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชย
สามี -ภริ ยาไม่ชอบด้ วยกฎหมายของ
พนักงานมหาวิทยาลัยคือ บุคคลที่อยู่
กิ น ฉั น สามี ภ รรยากั บ พนั ก งานมหา
วิ ท ยาลั ย โดยไม่ จ ดทะเบี ย นสมรส
กฎหมายไม่ถือว่าเป็ นสามีภริ ยาที่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ
ได้ รับเงินชดเชย ดังนัน้ หากประสงค์จะ
ให้ ได้ รั บ เงิ น ชดเชยต้ อ งจดทะเบี ย น
สมรสกันตามกฎหมาย
๓. บุตรนอกกฎหมายไม่ มสี ทิ ธิได้
รั บเงิ น ชดเชย บุ ต รไม่ ช อบด้ วย
กฎหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยคือ
บุตรที่เกิ ดจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ชายที่ ไ ม่ ไ ด้ จดทะเบี ย นสมสรสกั บ
มารดาบุตร หากประสงค์จะให้ บตุ รได้
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รับเงินชดเชยต้ องจดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของบุตร  จดทะเบียนรับรองบุตร
หรื อ ศาลมี ค� ำ พิ พ ากษาว่ า พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเป็ นบิดา ส่วนบุตรที่เกิด
จากพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงถือเป็ น
บุต รชอบด้ ว ยกฎหมายของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยหญิงเสมอ
๔. ทายาทโดยธรรมที่เป็ นบุ ตร
บุ ญธรรม๒ รวมถึงพี่น้องร่ วมบิดา
มารดาเดียวกัน พี่น้องร่ วมบิดาหรื อ
ร่ วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่ า ตา ยาย
ลุง ป้ า น้ า อา บุคคลเหล่ านีไ้ ม่ มสี ทิ ธิ
ได้ รับเงินชดเชย หากประสงค์ ให้ ได้
รับเงินชดเชย พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้ อ งระบุ ไ ว้ ก่ อ นตายว่ า ให้ เ ป็ นผู้ มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
๕.บุ ค คลที่ ถู ก จ� ำ กั ด มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
มรดก อาจไม่ ได้ รั บเงิ น ชดเชย
เนื่ อ งจากข้ อบั ง คั บ ก� ำ หนดให้ มหา
วิทยาลัยใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณา
ข้ อสังเกต บางกรณีการด�ำเนินการ
ทางกฎหมายเพื่อให้ บตุ รนอกกฎหมาย
มีสถานะเป็ นบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ก็เป็ นเรื่ องยาก เนื่องจากบิดามารดา
เลิ ก รากัน ไม่ ยิ น ยอมมาจดทะเบี ย น
สมรสหรื อไม่ยินยอมรับรองบุตรท�ำให้
บุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ ได้ รับเงิ น
ชดเชย ข้ อบังคับดังกล่าวจึงได้ ก�ำหนด
ให้ พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถระบุ
ให้ ทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสิทธิได้ รับ
เงิ น ชดเชยได้ ดัง นัน้ หากบุ ต รนอก

กฎหมายที่พนักงานมหาวิทยาลัยชาย
ได้ เ ป็ น ผู้แ จ้ ง การเกิ ด ให้ ใ ช้ น ามสกุล
ระบุในทะเบียนบ้ านว่าพนักงานมหา
วิ ท ยาลัย เป็ น บิ ด าหรื อ พนัก งานมหา
วิทยาลัยอุปการะเลี ้ยงดูอย่างบิดากับ
บุตรทัว่ ๆ ไป ถือว่าเป็ นบุตรนอกกฎหมาย
ที่บิดาได้ รับรองโดยพฤตินยั กฎหมาย
ให้ ถือว่าเป็ นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่
ชอบด้ วยกฎหมาย หากประสงค์จะให้
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยพนัก งานมหา
วิทยาลัยชายจะต้ องระบุให้ บุตรนอก
กฎหมายดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ชดเชย
สุ ดท้ ายนี ้ เงินที่มหาวิทยาลัยจ่าย
ชดเชยให้ แก่ทายาทอันเนื่องมาจากการ
ตายของพนักงานถือเป็ นเงินที่ทายาทมี
สิทธิได้ รับตามเกณฑ์ที่เหมาะสม อีกทัง้
ทายาทเหล่านันยั
้ งมีสิทธิได้ รับเงินประ
เภทอื่นๆ อีกตามข้ อบังคับหรื อประกาศ
ของมหาวิทยาลัย และหากเลือกได้ มหา
วิทยาลัยคงไม่อยากจ่ายเงินชดเชยอัน
เนื่ อ งมาจากการตายและทายาทผู้มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คงไม่ อ ยากรั บ เงิ น ชดเชย
เพราะต้ องสูญเสียบุคคลที่ตนรัก และ
อาจเป็ นเสาหลักของครอบครัว ดังนัน้
ขอให้ ทุ ก คนตั ง้ ตนอยู่ ด้ วยความไม่
ประมาทนะครับMahidol
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๑๕๔๖ เด็กเกิด
จากหญิงที่มิได้ มีการสมรสกับชายให้ ถือว่าเป็ นบุตรชอบด้ วย
กฎหมายของหญิ งนัน้ เว้ นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็ น
อย่างอื่น
๑

๒
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๑๖๒๗ บุตรนอก
กฎหมายที่บิดาได้ รับรองแล้ วและบุตรบุญธรรมนัน้ ให้ ถือว่า
เป็ นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย ตาม
ความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี ้
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพโดย: น.ส. ศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์

กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
ถือเป็ นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ ก ารสนับ สนุน ที่ ผ่ า นมากิ จ กรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่สว่ นกลางที่
กองกายภาพและสิ่งแวดล้ อมดูแลรั บ
ผิดชอบอยู่นัน้ จ�ำเป็ นต้ องท�ำเรื่ องขอ
อนุญาตก่อนเข้ าใช้ พื ้นที่ โดยนักศึกษา
และบุคลากรต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ
การขอใช้ พื ้นที่สว่ นกลางอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ เกิดความเรี ยบร้ อย เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ผู้
มารั บบริ การ รวมถึงทรัพย์สินภายใน
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ศาลายา กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้ อมจึงได้ จัดท� ำ
ระเบียบ และข้ อก�ำหนดในด้ านความ
ปลอดภัยของการใช้ พื ้นที่ส่วนกลางใน
การจัด กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยออกเป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่ อง หลักเกณฑ์
การขอใช้ สถานที่และบริ การจากกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้ อม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติม
จาก ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง
หลักเกณฑ์การขอใช้ สถานทีแ่ ละบริการ
จากกองกายภาพและสิง่ แวดล้ อม พ.ศ.
๒๕๕๔ ซึ่ ง บั ง คั บ ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
บุคลากร ส่วนงานหรื อบุคคลภายนอก
ที่ ประสงค์ ขอใช้ พืน้ ที่ ส่วนกลาง ทัง้ นี ้      
ผู้ ขอใช้ พื น้ ที่ ส่ ว นกลางต้ องยื่ น แบบ

ฟอร์ มการขอใช้ สถานที่และบริ การให้
แก่งานบริ หารและพัฒนาระบบ กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังส่
้ ง
รายละเอียดการจัดกิจกรรม ประกอบ
ด้ ว ย โครงสร้ างคณะผู้ จัด งาน ราย
ละเอียดการจัดกิจกรรมที่ระบุรูปแบบ
หรื อเทคนิคที่ใช้ แผนผังการจัดกิจกรรม
และขันตอนปฏิ
้
บตั ิกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
และถ้ าเป็ นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรื อ
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งมี ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญควบคุม
เฉพาะต่อผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ขอใช้ พืน้ ที่
ต้ องจัดให้ มผี ้ ดู แู ล ผู้ตรวจตราและมาตร
การด้ านความปลอดภัยที่ระบุไว้ ตาม
ประกาศ โดยผู้ขอใช้ พืน้ ที่ต้องส่งราย
ละเอี ย ดดัง กล่ า ว มายัง ศูน ย์ บ ริ ห าร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งาน Center for    
Occupational Safety, Health and

Workplace Environment Management   (COSHEM) เพื่อขออนุมตั ลิ ว่ ง
หน้ าอย่างน้ อย ๗ วันก่อนการจัดงาน
โดยทางศูนย์ COSHEMจะได้ ท�ำ การ   
พิจารณาระบบการป้องกันด้ านความ
ปลอดภัยของกิจกรรมที่ท�ำ การขอ และ
จะได้ วิเคราะห์รวมถึงให้ ค�ำแนะน�ำแก่ผ้ ู
จัดกิจกรรม เพื่อให้ การจัดกิจกรรมนันๆ
้
มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดีและ
ได้ มาตรฐาน ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติมสามารถศึกษาได้ จากประกาศมหา
วิทยาลัยมหิดล ฉบับดังกล่าว ทังนี
้ ้คาด
หวัง ว่า ประกาศฉบับ ดัง กล่า วจะช่ ว ย
สร้ างความมัน่ ใจในด้ านความปลอดภัย
ให้ กับชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
ในระหว่างการจัดกิจกรรมภายในพื ้นที่
ส่วนกลางMahidol

SAFETY FIRST
ปลอดภั ยไว้ ก่ อน

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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วราภรณ์ น่วมอ่อน

นิเวศน์ ประยูรเธียร

ผู้บุกเบิกวงการเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคโนโลยีอณูชีววิทยา
รับรางวัลมหิดลทยากร ประจ�ำปี ๒๕๖๐
คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ผู้ริ เ ริ่ ม การน� ำ เทคโนโลยี อ ณู
ชีววิทยา (Molecular Biology) มาใช้
ในวงการเทคนิ ค การแพทย์ ข องไทย
เป็ น ผู้ไ ด้ รั บ รางวัล “มหิ ด ลทยากร”
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จากสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยได้ รับรางวัลเมื่อวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๖๑ เนื่องในงาน ๔๙ ปี
วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหา
วิทยาลัยมหิดล ณ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ศิษย์เก่า
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เคยเป็ นกรรมการประชาสัมพันธ์
ของสโมสรนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ลและอุป นายกสโมสรนัก ศึก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ปั จ จุ บั น ด� ำ รง
ต�ำแหน่งประธานผู้บริ หารบริ ษัท กิ บ
ไทย จ� ำ กัด ซึ่ง เป็ น ตัว แทนจ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์น� ้ำยาและเครื่ องมือส�ำหรับ
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้ แก่
ภาครั ฐ และภาคเอกชนและยัง ได้ จัด
ศูนย์ฝึกอบรมมุ่งเน้ นการให้ ความรู้ทาง
ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพแก่ บุ ค คล
ทั่ ว ไปและหน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยไม่
แสวงหาก�ำไร ด้ วยความทุ่มเทในการ
สร้ างประโยชน์ ต่อ วงการเทคนิ ค การ
แพทย์ คุณนิเวศน์จงึ ได้ รับรางวัลต่างๆ
มากมาย อาทิ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ รับการ
คัด เลื อ กเป็ น นัก เทคนิ ค การแพทย์ ผ้ ู
บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์แก่วงการเทคนิค
การแพทย์ไทยจากสมาคมเทคนิคการ
แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และพ.ศ.
๒๕๕๐ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นศิษย์เก่า
ดีเด่นด้ านบริ หารจากคณะเทคนิคการ
แพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี ้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ รับการคัดเลือก
เป็ นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจจากมูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย

May 2018

คุณนิเวศน์ เล่าถึงความภาคภูมิใจ
เมื่อครัง้ ยังศึกษาอยูใ่ นคณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เป็ น นัก
กิ จ กรรมได้ ร่ ว มจั ด ท� ำ ชุ ด เพลงมหา
วิ ท ยาลัย มหิ ด ล โดยติ ด ต่อ ให้ ค รู เ อื อ้
สุนทรสนาน เป็ นผู้แต่งเนื ้อร้ อง – ท�ำนอง
และวงดนตรี สนุ ทราภรณ์ ร่วมท�ำเพลง
ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดลและเผยแพร่
ตามช่องทางต่างๆ ให้ เป็ นที่ร้ ู จัก การ
ท�ำงานในสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย
ควบคู่ไปกับการเรี ยน ท�ำให้ ได้ ประสบ
การณ์ ใ นการท� ำ งานร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห าร
ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ และเพื่อนๆ
นักศึกษาจากหลากหลายคณะ สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ ในการท�ำงานได้ เป็ น
อย่างดี ในฐานะศิษย์ เก่า คุณนิเวศน์
ร่ วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้ กับคณะเทค
นิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
อย่างดีเสมอมา รวมถึงเป็ นกรรมการ
มูลนิธิของคณะเทคนิคการแพทย์ และ
เป็ นรองประธานมู ล นิ ธิ เ ทคนิ ค การ
แพทย์ศาสตราจารย์วกี ลู วีรานุวตั ติด์ ้ วย
เริ่ มต้ นชีวิตการท�ำงานในต�ำแหน่ง
พนั ก งานขายเครื่ องมื อ แพทย์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ และมีโอกาสเดินทางไปดู
งานต่ า งประเทศ อี ก ทัง้ เป็ น คนใฝ่ รู้
ติดตามข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จ ากต่า งประเทศอยู่เ สมอ
ประกอบกับ เป็ น ผู้ที่ มี วิ สัย ทัศ น์ ก ว้ า ง
ไกล เล็งเห็นประโยชน์ตอ่ การท�ำงานใน
วิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ จึ ง ได้ น� ำ

เทคโนโลยีอณูชีววิทยา (Molecular
Biology) ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการ
วิ จั ย และตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางด้ าน
คลินิก เข้ ามาในประเทศไทยตัง้ แต่
ปี พ.ศ.๒๕๒๘ และได้ จัดตัง้ ศูนย์ ฝึก
อบรมกิบไทย เพื่อให้ บุคลากรใน
สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาที่
เกี่ยวข้ องได้ มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
ใหม่ ๆ ทางด้ านอณู ชีววิทยา โดย
เฉพาะเทคนิคด้ านเซลล์ วิทยาและ
ชีววิทยาโมเลกุล เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ า
ร่ วมอบรมในมีส่วนร่ วมในการทดลอง
และปฏิบตั ิการจริ ง และช่วยเหลือด้ าน
การศึ ก ษาและสาธารณสุข ด้ ว ยการ
สร้ างโรงเรี ยนในภาคเหนือ ท�ำให้ ชมุ ชน
และหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงมีการพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น
คุณนิเวศน์กล่าวปิ ดท้ ายว่ารู้สกึ ยินดี
เป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ รับรางวัลมหิดลทยากร
จากมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เป็ น เกี ย รติ
อย่างสูงที่ได้ รับรางวัลนี ้และภาคภูมิใจ
ที่มหาวิทยาลัยได้ มองเห็นความมุ่งมัน่
ที่ ไ ด้ ท� ำ ต่ อ วงการวิ ช าชี พ เทคนิ ค การ
แพทย์ และยั ง ได้ ฝากแนวคิ ด แก่
น้ องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
โดยขอให้ ม่ ุงมั่นในการท�ำงาน อย่ า
เลือกงาน ต้ องเรี ยนรู้ ให้ กว้ างขวาง
ไม่ ใช่ แค่ รู้ เพี ย งด้ านเดี ย ว เพื่ อ
ประโยชน์ สำ� หรับการท�ำงานของเรา
ต่ อไปในอนาคต Mahidol
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บทความโดย ทิพย์วรรณ อุดทาค�ำ ภาพโดย ภิญญดา ศรัทธาปิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการน�ำเสนอผลงาน
นวัตกรรมในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้ าร่ วมแสดงผลงานนวัตกรรม
ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0s
จั ด ขึ น้ โดยที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ภายในงานมีการ
โชว์นวัตกรรม ๕ กลุม่ ได้ แก่ เกษตรและ
อาหาร พลังงาน สังคมผู้สงู อายุ เมือง
อัจฉริ ยะ และเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ เพื่อ
แสดงศัก ยภาพผลงานวิ จัย และนวัต
กรรมจากฝี มื อคนไทยให้ มี โ อกาสต่อ
ยอดสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ตลอดจนสร้ าง
เศรษฐกิ จ ฐานนวัต กรรมให้ ป ระเทศ
โดยมี ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นาย
แพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร รั ฐมนตรี ช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็ นประธาน
ในพิธี งานจัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๕
เมษายน ๒๕๖๑ ณ รอยั ล พารา
กอนฮอลล์ ฮอลล์ ๑ – ๒ ชัน้ ๕ ศูนย์การ
ค้ าสยามพารากอน กรุ งเทพฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยมหิดล น�ำเสนอผลงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อตอบรับจ�ำนวนผู้สงู
อายุที่เพิ่มขึน้ เพื่อพัฒนาต้ นแบบบ้ าน
อัจฉริยะเพื่อผู้สงู อายุในยุค Thailand
4.0 ที่ค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวก
ในการใช้ ชีวติ ประจ�ำวันแก่ผ้ สู งู อายุและ
ผู้พิการ ซึ่งต้ องการการดูแลทางด้ าน
สุขภาพกายและจิตใจอย่างสม�่ำเสมอ

อาทิ โครงการการพัฒนาต่ อยอดเชิง
พาณิ ช ย์ หุ่ น ยนต์ แพทย์ เคลื่ อ นที่
อัจฉริ ยะเพื่อการวินิจฉัยและรั กษา
ผ่ านระบบโทรเวช: ขั น้ ทดสอบ
มาตรฐาน (Docto-Sight: Tele-diagnosis Robot) โครงการหุ่นยนต์ ตรวจ
การรั บ รู้ ความรู้ สึ ก ปลายประสาท
โดยใช้ เ ส้ น ใยโมโนฟิ ลาเมนต์ เ พื่ อ
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ผู้ ป่ วยโรคเบาหวาน
(NORMaNS: Novel Robotic Monofilament Inspector for Diabetic
Neuropathy Screening) โครงการ  
SMART plantar pressure telemeasurement for balance and gait
evaluation อุ ป กรณ์ วั ด แรงกดใต้
ฝ่ าเท้ าแบบสวมใส่ เป็ นอุ ป กรณ์
ส�ำหรั บวัดแรงกดใต้ ฝ่าเท้ า ขณะเดิน
หรื อท�ำกิจกรรมต่างๆ และการเคลือบ
อนุภาคนาโนต้ านแบคทีเรียบนแผ่ น
รองนอนไวนิลชนิดบาง เคลือบด้ วย
อนุ ภ าคนาโนที่ บ รรจุ ย าปฏิ ชี ว นะ
คลอเฮกซิดีน (chlorhexidine) เป็ น
ทางเลือกที่ดีในการลดการส่งผ่านของ
แบคทีเรี ยเข้ าสูผ่ ้ ปู ่ วย ที่มีความเสี่ยงต่อ
การติ ด เชื อ้ เช่ น ผู้ ป่ วยแผลกดทั บ
(pressure ulcers) Wireless Brain
Monitoring for Stress Alarm and
Meditation อุปกรณ์ สำ� หรั บฝึ กสมาธิ
ด้ วยการประมวลผลคลื่ นไฟฟ้ า

...คว้ ารางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ จากการน�ำเสนอโครง
การ “จับใจ: ระบบหุ่นยนต์ โต้
ตอบเพื่อเฝ้ าระวั งผู้ มีภาวะซึม
เศร้ าบนเครือข่ ายสังคม” ภายใต้
โครงการ Innovation Hub กลุ่ม
เรื่ องสังคมผู้สูงอายุ...

สมอง ไร้ สาย แบบเรี ยลไทม์ และให้
คะแนนตามสัดส่วนปริมาณความถี่ของ
คลื่ น ไฟฟ้ า สมองระหว่ า งนั่ ง สมาธิ
นอกจากนี ด้ ้ วยอุ ป กรณ์ เดี ย วกั น
สามารถอัพโหลด Firmware ใหม่ เพื่อ
ใช้ ส�ำหรับแจ้ งเตือนระดับความเครี ยด
ได้ เหมาะกับผู้สงู อายุทอี่ ยูบ่ ้ านคนเดียว
นอกจากนี ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.กลกรณ์
วงศ์ ภาติกะเสรี อาจารย์ประจ�ำภาค
วิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ ยั ง คว้ า
รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ๑ จาก
การน�ำเสนอโครงการ “จับใจ: ระบบ
หุ่ น ยนต์ โต้ ตอบเพื่ อ เฝ้ าระวั ง ผู้ มี
ภาวะซึม เศร้ าบนเครื อข่ า ยสั ง คม”
ภายใต้ โครงการ Innovation Hub
กลุ่ ม เรื่ องสั ง คมผู้ สู ง อายุ บนเวที
Startups & SME Pitching: Driving
Thailand Innovation Hubs 4.0s”
ภายในงาน “Thailand Innovation
Hubs 4.0s” Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จรี ภัทร จันทรัตน์

ผู้ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรภัทร จัน
ทรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ
วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์ คณะทัน ตแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
บทบาทในการเป็ นอาจารย์ทนั ตแพทย์
ที่ดี นัน้ คือ ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ มีการ
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา รู้ทนั เทคโนโลยี
มีความเข้ าใจต่อนักศึกษา เพราะนัก
ศึกษาในยุคสมัยที่เปลี่ยน ความคิดก็
เปลีย่ นวิธีการสอนแบบเดิมๆ อาจท�ำให้
เด็กไม่อยากเรี ยน ดังนันเราต้
้
องมีความ
เข้ าใจในตัวกระบวนการสอนที่เข้ ากับ
ยุคสมัยของเด็ก เนื่องจากการสอนให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างมี คุณธรรมและจริ ยธรรม
โดยยึ ด หลัก การสอนนัก ศึก ษาที่ เ น้ น
ความเข้ าใจและน�ำไปใช้ ได้ จริ ง เพื่อไม่
ให้ นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย การ
สอนต้ องสอดแทรกประสบการณ์
อารมณ์ ขนั มีการพัฒนาปรับปรุ งการ
สอนตลอดเวลาศึก ษาน� ำ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้
ความสามารถมากขึ ้น  
จากการทุ่ ม เทด้ านการสอนของ          
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จี ร ภั ท ร จั น
ทรั ตน์ และอาจารย์ในสาขาวิทยาเอ็น
โด-ดอนต์ ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
สามารถในการรั กษาผู้ป่วยได้ อย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ โดยเริ่ ม จากดูแ ลฟั น ที่
ง่ายๆ ก่อนการรักษาคลองรากฟั นหน้ า
ตามด้ วยฟั นหลังซึง่ มีความยากในการ
รักษา แต่สง่ ผลดีโดยสามารถแก้ ปัญหา
ให้ กบั ผู้ป่วยโดยไม่ต้องถอนฟั น ถือได้ วา่
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัย
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แห่งแรกที่สอนการรักษารากฟั นกราม
แก่นกั ศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ให้
รั กษาผู้ป่วยได้ จริ งใช้ เทคโนโลยี ที่ทัน
สมัยเข้ ามาบูรณาการสอนให้ นกั ศึกษา
เรี ยนด้ วยความเต็มใจด้ วยความสนุก
สนาน มีการปรับกระบวนการสอนให้
นัก ศึก ษารู้ จัก ใช้ ก ระบวนการคิ ด การ
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลและน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้ จริง
และเลือกใช้ เทคโนโลยีให้ เป็ น ฝึ กการ
คิดเป็ นระบบ นอกจากนี ้เรายังมีการท�ำ
นวัตกรรม ผลิตทันตวัสดุ ลดการน�ำเข้ า
วัสดุจากต่างประเทศท�ำให้ ราคาไม่แพง
ในแง่งานวิจยั มีการพัฒนาวิธีการรักษา
คลองรากฟั นที่ซบั ซ้ อนเป็ นการต่อยอด
การแก้ ปัญหาทางคลินิกมาศึกษาเป็ น
ปั ญหาในการพัฒนางานวิจยั อย่างต่อ
เนื่อง ต่อยอดงานวิจยั ไปเรื่ อยๆ เช่น ผล
การรั ก ษาที่ เ ราท� ำ แล้ ว ประสบความ
ส�ำเร็ จ คือ การรักษาฟั นปลายรากเปิ ด
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ Mahidol study 1
เป็ น การศึก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับ นานาชาติ และทางสาขาวิ ช า
วิทยาเอ็นโดดอนต์ได้ ท�ำงานวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ การรักษาประสบความ
ส�ำเร็จยิ่งขึ ้นไป
ในฐานะทีเ่ ป็ นอาจารย์ทนั ตแพทย์สงิ่
ที่ภาคภูมิใจ คือ การที่อาจารย์ในสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์ตงใจสอนนั
ั้
กศึกษา
และได้ รับค�ำชมของทันตแพทย์สาธาร
ณสุขจังหวัดที่นกั ศึกษาของคณะฯ ได้
ออกไปท� ำ งานเป็ น ทัน ตแพทย์ ใ ช้ ทุน
ทันตแพทย์ที่เรี ยนจบจากมหาวิทยาลัย
มหิดลท�ำงานรักษาคลองรากฟั นได้ ดีมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโดดเด่ น กว่ า

....ถือได้ ว่ามหาวิทยาลั ย
มหิดลเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกทีส่ อนการรักษารากฟั น
กรามแก่ นักศึกษาคณะทันต
แพทย์ ศาสตร์ ให้รักษาผู้ป่วย
ได้ จริ ง ใช้ เทคโนโลยีท่ีทัน
สมัยเข้ ามาบูรณาการสอน
ให้ นักศึกษาเรียนด้ วยความ
เต็มใจด้ วยความสนุกสนาน
มีการปรั บกระบวนการสอน
ให้ นักศึกษารู้จักใช้ กระบวน
การคิดการค้ นคว้ าหาข้ อมูล
และน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้ จริง...

นักศึกษาที่จบที่อื่นอย่างชัดเจน ด้ วย
ความรักในการสอนและแรงบันดาลใจ
ทีม่ ี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จีรภัทร ได้ กล่าว
ทิ ้งท้ ายว่า “ยอดเขาทุกอันทีอ่ ยู่สูงๆ จะ
มี ทางเดิ นไป ถ้าเราอยากขึ้นไปมันจะมี
หนทางเสมอ ถ้ามี ความพยายามเรา
ต้องท�ำได้” และขอขอบคุณมหาวิทยา
ลั ย มหิ ด ลที่ ย กย่ อ งให้ เป็ นอาจารย์
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ มหาวิทยา
ลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๐Mahidol
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Internationalization

การประชุม MU-AHLA Consultative Meeting on “Health Literacy

Strategies to Enhance Health Lifestyles in ASEAN”

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรั กษ์
ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายวิ เ ทศสัม พัน ธ์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ด
การประชุม MU-AHLA Consultative
Meeting on “Health Literacy Strategies to Enhance Health Lifestyles
in ASEAN” ณ ห้ องประชุมสุรินทร์ โอ
สถานุเคราะห์ ชัน้ ๒ อาคารสาธารณสุข
วิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหา

วิทยาลัยมหิดล กล่าวต้ อนรับโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุ
กาญจน์ คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุม MU-AHLA Consultative Meeting on “Health Literacy
Strategies to Enhance Health Lifestyles in ASEAN” ก� ำ หนดจัด ขึน้
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
ในการประชุมฯ จัดให้ มีการบรรยาย
พิเศษในหัวข้ อ “Health Literacy in

Thailand” บรรยายโดย Dr.Amporn
Benjaponpitak, Deputy Director
General, Dapartment of Health จาก
นันเป็
้ นการบรรยายในหัวข้ อ “Health
University” บรรยายโดย Dr.Wiwat
Rojanapithayakorn AUN-HPN and
MUGH Team Leader จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยน
และซักถามประเด็นต่างๆ ด�ำเนินการ
โดย Professor Peter Chang, Secretary General of AHLA Mahidolกนิษฐา เทพสุด

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เยือน

Shanghai Jiao Tong University ประเทศจีน

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.กั ม ปนาท
ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้ อมด้ วย อาจารย์ ดร.นพพล อรุ ณ
รั ต น์ ได้ เดินทางไปบรรยายพิเศษใน

หัวข้ อ “Lanchang-Mekong Climate
Change Adaptation” ตามค�ำเชิญของ
School of Environmental Science
and Engineering, Shanghai Jiao
Tong University ประเทศจีน พร้ อมทัง้
เข้ าหารื อข้ อตกลงในการจัดท�ำโครงการ

จันทิมา พูลโสภา

ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและความ
เป็ นไปได้ ในการจัดท�ำหลักสูตร Sandwich Program กับผู้บริหารของ School
of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong
University ประเทศจีน Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สรชัย ศรี สุมะ รองคณบดี
ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานพิธีมอบรางวัล
โครงการประกวดสื่อสร้ างสรรรค์ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจ�ำปี การศึกษา
๒๕๖๐ ซึง่ ด�ำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์
การจัดงานเพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาและผู้ที่สนใจมีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและเสริ มสร้ างภาพ
ลักษณ์อนั ดีของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อ Multimedia ได้ อย่างสร้ างสรรค์ ในหัวข้ อ “More than
University: เป็ นมากกว่ ามหาวิทยาลัย” ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท ณ ห้ อง Mini Theater
อาคารศูนย์การเรี ยนรู้ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผลการประกวดมีดงั นี ้
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๑. The Best Award (รางวัลวิดีโอสัน้ ยอดเยี่ยม)
ชื่อผลงาน: “Question” ผู้จดั ท�ำ: ๑. นายศิริพงศา โจโฉ และ ๒. นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ์
[ปริ ญญาตรี ชนั้ ปี ที ่ ๔ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมเคมี มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล]
๒. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้ างสรรค์ ยอดเยี่ยม)
ชือ่ ผลงาน: “My Mahidol” ผู้จดั ท�ำ: ๑. นายชัยณรงค์ ศิริมนูญพันธ์ และ ๒. นายพงษ์ ศริ ิ ตฤณ
ปวัต [ปริ ญญาตรี ชนั้ ปี ที่ ๒ Media and Communication, International College, Mahidol University]
๓. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ ดีเด่ น)
ชื่อผลงาน: “Life In Salaya” ผู้จดั ท�ำ: ๑. นายศิริพงศา โจโฉ และ ๒. นายประกฤษฎิ์ ปิ่ นศร
ศักดิ์ [ปริ ญญาตรี ชนั้ ปี ที ่ ๔ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมเคมี มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล]
๔. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม)
ชื่อผลงาน: “ความฝั น ความจริ ง ความส�ำเร็ จ” ผู้จดั ท�ำ: ๑. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ ๒. นาย
วิทยา ไชยดี และ ๓. นางสาวปิ ยาภรณ์ ไชยพันธุ์ [ปริ ญญาโทชัน้ ปี ที ่ ๓ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิ จยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล]
๕. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน) ชือ่ ผลงาน: “ความฝั น ความจริง ความส�ำเร็จ”
ผู้จดั ท�ำ: ๑. นายไกรวิสทุ ธิ์ รณขัณฑ์ ๒. นายวิทยา ไชยดี และ ๓. นางสาวปิ ยาภรณ์ ไชยพันธุ์
[ปริ ญญาโทชัน้ ปี ที่ ๓ สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ขอแสดง
ความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร
เผือกคง พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัดภาควิชาฟื น้ ฟูสรรถภาพคนพิการ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้ รับรางวัล “ICCR Distinguished
Alumi Award 2017” รางวัลศิษย์เก่า
นัก เรี ย นทุน ผู้ท รงเกี ย รติ จาก Smt.
Sushwa Swaraj รัฐมนตรี กระทรวง
ต่างประเทศของอินเดีย ณ ประเทศ
อินเดีย เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา
ลั ยมหิดล โดยภาควิชาวิศวกรรม
เครื่ องกล ขอเชิ ญ ทุ ก ท่ านร่ วม
บริ จาค สิ่ งของอุ ป โภคบริ โภค
เสือ้ ผ้ า อาหารแห้ ง เพื่อน�ำไปมอบ
ให้ กับนั กเรี ยนที่มีความพิการทาง
ร่ างกาย โรงเรี ย นธรรมิ ก วิ ท ยา
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.เพชรบุ รี ในวั น ที่ ๓ มิ ถุ น ายน
๒๕๖๑ เชิ ญ บริ จาคได้ ที่ ภ าควิ ช า
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล และกล่ อ งรั บ
บริ จาค บริ เวณอาคาร ๑ ชัน้ ๑ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

นายอภิวิชญ์ เหมะจันทร นักศึกษาหลักสูตรฟิ สิกส์ ชันปี
้
ที่ ๒ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับรางวัลชนะ
เลิศแข่ งขันการน�ำเสนอทางด้ านวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี
Famelab Thailand 2018 ในหัวข้ อ “How we send credit
card details over the internet” จัดโดย British Council
ประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ ๒๘ เมษายน ที่ผ่านมา โดยนายอภิวิชญ์ จะเป็ นผู้แทน
ประเทศไทยเดินทางไปแข่งขัน International Framelab Competition พร้ อมนางสาวเฌอปราง อารี ย์กุล นักศึกษาชันปี
้ ที่
๔ หลักสูตรเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ Cheltenham Science Festival ณ
ประเทศสหราชอาณาจักร ในเดือนมิถนุ ายนที่จะถึงนี ้ต่อไป
May 2018
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Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๑ มิถุนth ายน ๒๕๖๑

๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

The 19 Science Project Exhibition: นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั ง้
ที่ ๑๙: SciEx2018 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๒๐๑-๕๐๕๐-๔
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ หัวข้ อ “ศาสนากับการส่ งเสริ ม
ความเป็ นธรรมทางสุขภาพ” ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่ นเกล้ า กรุ งเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิจยั บริ การวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๐๐-๒๘๔๐-๖๐
ต่ อ ๑๑๐๘, ๑๐๑๙

๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการจัดอบรม เรื่ อง “6 Insufficiencies in elder (หกภาวะบกพร่ องในผู้สูง
อายุ)” ณ ห้ อง ๓๐๔ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่ อ ๒๐๒๑๖

๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

การอบรมสัมมนาวิชาการเรื่ อง “การใช้ และการดูแลเครื่ องมือแพทย์ ในหอผู้
ป่ วยภาวะวิกฤติส�ำหรั บพยาบาล” รุ่ นที่ ๓๗ (๑๐วันท�ำการ) ณ ห้ องประชุม
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบลู นิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๓๕๐, ๐-๒๔๔๑-๙๗๔๒   

Cr. ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายมหิ ดล361องศา

การประชุมวิชาการ เรื่ อง “Update in Adult Nursing Ramathibodi 2018” ณ
โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงเรี ยน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒, ๐-๒๒๐๑,๑๖๐๘
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการถ่ ายภาพเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ณ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารหอสมุ ดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่ อ ๔๒๑๑ หรื อ ๔๓๒๑

๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การอบรมระยะสัน้ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่ อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่ : การวิจัย
แนวเรื่ องเล่ า (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach)”
ณ อาคารประชาสั ง คมอุ ด มพั ฒ น์ สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม  
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานอบรม สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่ อ ๓๐๑

๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การอบรม “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ งานบริ การวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓ ต่ อ ๓๘, ๖๖

๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสร้ างสรรค์ Motion Infographic เพื่อน�ำเสนอ
ข้ อมูลภาพเคลื่อนไหวด้ วยโปรแกรม After Effect และ Illustrator ณ ห้ อง
โครงการหลักสูตรฝึ กอบรมพี่เลี ้ยงเด็ก รุ่ นที่ ๒๗ (หลักสูตร ๗ สัปดาห์) ณ ศูนย์ รับ ปฏิ บั ติ การคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย
เลี ย้ งเเละพั ฒ นาเด็ก ศิ ริ ร าช คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหา มหิ ด ล ศาลายา สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ หอสมุด และคลัง ความรู้
วิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์รับเลี ้ยงเเละพัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่ อ ๔๒๑๑ หรื อ ๔๓๒๑
ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๑๙- ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗๐๐๐ ต่ อ ๕๗๒๒, ๗๖๒๖
การประชุมวิชาการ เรื่ อง “ความก้ าวหน้ าด้ านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
๔ มิถุนายน – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบ�ำบัดของยาชีววัตถุ ครั ง้ ที่ ๒” ณ ห้ องประชุม
การอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง ๑๖ หน่วยกิต สาขาจุลชีววิทยา ๓๐๒ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คลินิก แขนงวิชาแบคทีเรี ยดื ้อยา รุ่ นที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ และ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๖๔๔เทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ๘๖๗๗-๙๑ ต่ อ ๑๔๑๔
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยบริ การการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐๘-๑๘๑๕-๑๐๓๕, ๐๙-๒๗๒๔- การอบรมความรู้สปู่ ระชาชน หัวข้ อ “เด็กสมาธิสัน้ ” ณ ศูนย์ กายภาพบ�ำบัด เชิง
๕๗๗๗
สะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศูนย์กายภาพบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๓๓งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: งาน ๗๐๙๘ ต่ อ ๒๑๐๘๑
ปาฐกถาเนื่องในวันคล้ ายวันก่ อตัง้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๖๔๔- งานวันสุนทรภู่ ณ วัดศรี สุดารามวรวิหาร บางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ สอบถาม
๘๖๗๗-๙๑ ต่ อ ๑๔๑๔
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์สยามทรรศน์ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่ อ ๑๗๓๑
๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
การประชุมวิชาการ Mahidol International Endodontic Symposium (MIES ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
2018) เรื่ อง “Translating Scientific Theory to Excellent Endodontic Practice” การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคการตัดต่ อล�ำดับภาพสื่อดิจทิ ลั อย่ างมืออาชีพ
ณ ห้ องประชุมเทพรั ตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ด้ วย Adobe Premiere & After Effect ณ ห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๒ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามราย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: endomahidol@gmail.com ละเอียดเพิ่มเติมที่ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๐๐๒๖๘๐-๙ ต่ อ ๔๒๑๑ หรื อ ๔๓๒๑
๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
งานประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตังคณะเภสั
้
ชศาสตร์ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ม.มหิดล: Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs The 19th OSAKA International Music Competition 2018: Bangkok Re& Health Products ณ โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น สอบถามราย gional Round ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
มหิดล โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่ อ ๑๔๑๔
๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ ต่ อ ๓๑๑๗

๔ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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