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บก.แถลง

๑๑ Nice to meet you
ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

๑๖ Information
SICMPH 2018

๒๐ ศิษย์สัมพันธ์

๒๑ Teaching&Learning
Excellence ทีม Chemistory

“ทางเดินแอล” เป็ นชื่อที่เรี ยกกันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา เนื่องจากเป็ นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ซึง่ รวมอาคารเรี ยนรวมที่นกั ศึกษาทุกคนต้ องใช้ ซึง่ มีชื่อเรี ยกอย่างล�ำลอง
ว่า “อาคาร L1” และ “อาคาร L2” โดย L ย่อมาจาก Lecture จึงเป็ นที่มาของการ
เรี ยกชื่อว่า ทางเดินแอล ซึ่งได้ ค้ ุมแดดคุ้มฝนให้ แก่ นักศึกษา-บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาเกือบ ๔๐ ปี จนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ มีการจัด
กิจกรรม “อ�ำลาทางเดิน L ก้ าวสู่ทางเดินใหม่ ” ให้ ทกุ คนร่วมกันวาดภาพ Graffiti บนทางเดินแอล เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงความทรงจ�ำในการใช้ งานทางเดินแอลมา
อย่างยาวนาน และเป็ นส่วนหนึง่ ของการร่วมบันทึกประวัตศิ าสตร์ ของมหาวิทยาลัย
มหิดล มหิดลสารฉบับนี ้จึงขอน�ำเรื่ องราวและภาพบรรยากาศมาให้ ชม เพื่อให้ คง
อยูใ่ นความทรงจ�ำของชาวมหิดลตราบนิรันดร์
นอกจากนี ้ พบกับข่าวงานวิจยั “ม.มหิดล - ทีเซลส์ - สวทช.- จุฬาฯ ผนึก
ก�ำลังวิจัยผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่ อยอดเชิงพาณิชย์ ”
“อ.คณะวิทย์ มหิดล คว้ ารางวัลผลงานวิจยั เด่ น สกว. ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ด้ าน
นโยบาย” และ “ม.มหิดลพัฒนางานเวชระเบียน “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวช
ระเบียนงานระงับความรู้สกึ ศิริราช” ข่าวการศึกษาเด่น “ทีม Chemistory คณะ
วิทย์ ฯ มหิดล คว้ ารางวัลรายการ Pitching : LIFE SCIENCE STARTUP
SHOWCASE งาน STARTUP THAILAND 2018” บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์ อรรถ นานา ศิษย์ เก่ าดีเด่ น “มหิดลทยากร” ประจ�ำปี
๒๕๖๐ และบทความน่ าอ่ าน เรื่ อง ชวนคุย “กลยุทธ์ การตลาด” จากวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
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

๒๔ Softnews
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องจากปก

พงศกร ระวิเพียรทรัพย์ นักเอกสารสนเทศ
งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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อำ� ลา... ทางเดนิ แอล
หลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับ
การยินยอมให้ ซือ้ ที่ ดินของส�ำนักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ในต�ำบล
ศาลายา  อ� ำ เภอนครชัย ศรี จัง หวัด
นครปฐม (ซึ่งต่อมาต�ำบลศาลายาขึ ้น
กับอ�ำเภอพุทธมณฑล) เนือ้ ที่ทงั ้ หมด
๑,๒๔๒ ไร่ ๒๐ ตารางวา ในราคาไร่ ละ
๑ หมื่นบาท แล้ วนัน้ มหาวิทยาลัยได้ ตงั ้
คณะกรรมการจัดท�ำแผนรวมทีศ่ าลายา 
เพื่อจัดท�ำแผนรวม (Master Plan) ของ
บริ เวณ Campus ใหม่ที่ต�ำบลศาลายา 
ในสมัยของ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์
เป็ นอธิการบดี และได้ มีการปรับแก้ ไข
Master Plan เพื่อให้ เหมาะสมกับการ
ตัด ถนนหลวงสายธนบุ รี - นครชัย ศรี
(ถนนบรมราชชนนี) อีกวาระหนึ่ง การ
จัด ตัง้ โครงการขยายพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากจะใช้
รองรับนักศึกษาปี ที่ ๑ และ ปี ที่ ๒ แล้ ว
ยังต้ องรองรับนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ทุกชัน้ ปี นักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษา และหลักสูตรการเรี ยนการสอน
เพิ่ ม เติ ม ในด้ านสั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ นอกเหนื อจากวิชาพืน้
ฐานทางด้ านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนจัด
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สวัสดิการให้ กบั นักศึกษาและบุคลากร
ตามความจ� ำ เป็ น เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น มหา 
วิทยาลัยทีส่ มบูรณ์ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเมื่อพระราชทานพระ
นาม “มหิดล” ให้ เป็ นชื่อมหาวิทยาลัย
ของเรา
ทางเดิ น แอลอยู่ใ นโครงการขยาย
การศึกษาที่ศาลายาระยะที่ ๑ ซึง่ เป็ น
แผนการพัฒนาพืน้ ที่ศาลายาตัง้ แต่ปี
๒๕๑๘ – ๒๕๒๕ มี ชื่ อ อย่ า งเป็ น
ทางการปรากฏในเอกสารของมหา 
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พรทิพา สุดวิเศษ

ม.มหิดลพัฒนางานเวชระเบียน
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรูส้ กึ ศิรริ าช”
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วิ ท ยาลัย คื อ ทางเท้ า เชื่ อ มอาคารมี
หลังคาคลุม ออกแบบโดย เรื ออากาศ
เอกอุ ด มศั ก ดิ์ วิ จ ารณกรณ์ เป็ น
สถาปนิ ก และนายทินกร วสันติวงศ์
เป็ นวิศกรในการค�ำนวณงาน เป็ นงาน
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง อ� ำ นวยความ
สะดวก เริ่ มด�ำเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๒๒ ต่อมาได้ จดั สร้ างโดย
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด น.พัฒนา  จ�ำกัด มี
ระยะเวลาในการก่อสร้ าง ๒๔๐ วัน มี
ค่าก่อสร้ างตามสัญญา ๓,๗๐๐,๐๐๐
บาท โดยเริ่ ม ก่ อ สร้ างเมื่ อ วั น ที่ ๑
มิถนุ ายน ๒๕๒๕ แล้ วเสร็จเมือ่ วันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๒๖
ทางเดินแอล หรื อ Cover Way
เป็ นชื่อที่เรียกกันอย่ างแพร่ หลายใน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา
เนื่องจากเป็ นทางเดินเชื่อมระหว่ าง
หอพั ก กั บ อาคารต่ างๆ ภายใน
มหาวิท ยาลั ย มหิด ล ศาลายา ซึ่ง
อาคารที่นักศึกษาทุกคนต้ องใช้ เป็ น

ห้ องเรี ยนคือ อาคารบรรยายรวม ๑
และอาคารบรรยายรวม ๒ มี ช่ ื อ
เรี ยกอย่ างล�ำลองว่ า “อาคาร L1”
และ “อาคาร L2” โดย L ย่ อมาจาก
Lecture จึงเป็ นที่มาของการเรียกชื่อ
ทางเดิ น ที่ อยู่ ล้ อมรอบอาคาร
บรรยายรวมทัง้ ๒ แห่ งดังกล่ าวว่ า
ทางเดินแอล มาจนถึงปั จจุบัน
ปั จจุบนั ทางเดินแอล ได้ บริ การคุ้ม
แดดคุ้ม ฝนให้ แ ก่ นัก ศึก ษา  บุค ลากร
รวมถึงผู้ที่เข้ ามาใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจร
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
มาเกื อ บ ๔๐ ปี แ ล้ ว หลัง จากมี ก าร
ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมมาจนถึง
ปั จจุบนั ทางเดินแอลในหลายๆ จุดเริ่ ม
มี ก ารเสื่ อ มสภาพ อัน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายกับผู้ใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรได้
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีโครงการที่จะ
ปรั บปรุ งทางเดินแอล โดยเปลี่ยน
แปลงรู ปแบบใหม่ ให้ เป็ น “โครง
สร้ างเหล็ก หลังคา Metal Sheet พืน้

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผิวทรายล้ าง
กว้ าง ๕ เมตร แบ่ งเป็ นทางเท้ ากว้ าง
๓ เมตร ทางจักรยานกว้ าง ๒ เมตร
มีสัญลักษณ์ เส้ นทางสัญจร และสิ่ง
อ� ำ นวยความสะดวกให้ ผู้ พิ ก าร
สามารถใช้ เส้ นทางได้ สะดวก” โดย
เริ่ มโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดื อน
มกราคม ๒๕๖๒
เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลได้ มี ก ารจัด งาน
“อ�ำลาทางเดิน L ก้ าวสู่ทางเดินใหม่ ”
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีกจิ กรรม
“สร้ างสีสนั ให้ทางเดินแอลก่อนอ�ำลา”
เป็ นกิจกรรมให้ ทกุ คนร่ วมกันวาดภาพ
Graffiti บนทางเดินแอล เพือ่ เป็ นทีร่ ะลึก
ถึงความทรงจ�ำในการใช้ งานทางเดิน   
แอลมาอย่างยาวนาน Mahidol
อ้ า งอิ ง ข้ อมู ล จาก รายงานการก่ อ สร้ า ง
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ณ ศาลายา ระยะที ่ ๑ พ.ศ.
๒๕๑๘ – ๒๕๒๕ http://www.op.mahidol.ac.th/
oppe/process-coverway.html
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ผศ.ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ คณะวิทย์มหิดล
คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี ๒๕๖๐
ด้านนโยบาย
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เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง
จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายนโยบายและแผน
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มอบช่ อ ดอกไม้
แสดงความยิ น ดี แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตรา
จารย์ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ศูนย์วิจยั
เทคโนโลยียาง และภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
โอกาสเข้ ารั บรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ส� ำ นัก งานกองทุน สนับ สนุน การวิ จัย
(สกว.) ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ด้ านนโยบาย
จากผลงาน “การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยางไทยระดับ
ระหว่ างประเทศ” โดยเข้ ารับจาก พล
อากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี ณ ห้ องบอลรู ม ๑ – ๒
โรงแรมสวิ ส โซเทล เลอคองคอร์ ด
กรุ งเทพฯ
ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกเส้ นด้ าย
ยางมากที่สดุ ในโลก และส่งออกถุงมือ
ยางมากเป็ นอันดับสองของโลก (ที่มา :
Global Trade Atlas 2017) ประเทศไทย
มี ม าตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรม
(มอก.) ถุงมือยางที่ใช้ ในงานบ้ าน คือ
มอก. ๒๔๗๖ – ๒๕๕๒ และ มอก. ที่
เกี่ ย วกั บ เส้ นด้ ายยาง ได้ แก่ มอก.
๒๕๕๖ – ๒๕๕๔ เส้ นด้ ายยาง และ
มอก. ๒๕๗๗ – ๒๕๕๖ วิธีทดสอบเส้ น
June 2018

ด้ ายยาง แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดงั
กล่าวยังไม่มีมาตรฐานเกณฑ์ ก�ำหนด
คุณภาพระดับระหว่างประเทศ (ISO) มี
เพียงมาตรฐานวิธีทดสอบเส้ นด้ ายยาง
ISO 2321: 2006 Rubber threads Methods of test ซึ่ง ประกาศใช้ ม า
ตั ง้ แต่ ปี ๒๐๐๖ โดยยั ง มิ ไ ด้ มี ก าร
ปรับปรุงตังแต่
้ ประกาศใช้ แผนงานวิจยั
“การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ยางไทย” ประกอบไปด้ วย
๒ โครงการย่อย ได้ แก่ โครงการย่อยที่
๑ “การวิจัยเพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ถงุ มือยางที่ใช้ ในงานบ้ าน
ระดับระหว่ างประเทศ” และโครงการ
ย่ อ ยที่ ๒ “การวิ จั ย เพื่ อก� ำ หนด
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ น ด้ า ยยาง
ระดั บ ระหว่ างประเทศ” ซึ่ ง ใน
โครงการย่อยที่ ๒ ได้ ท�ำการปรับปรุ ง
มาตรฐานวิธีทดสอบเส้ นด้ ายยางระดับ
ระหว่างประเทศให้ มีความถูกต้ องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดย
ในการวิ จัย มาตรฐานระดับ ระหว่ า ง
ประเทศมีการจัดท�ำร่างมาตรฐาน ๔ ขัน้
ตอน/ระดับ ได้ แก่ 1) New Work Item
Proposal (NWIP) 2) Committee Draft
(CD) 3) Draft International Standard
(DIS) และ 4) Final Draft International Standard  (FDIS) เสนอตามขัน้
ตอนการด� ำ เนิ น การของ ISO โดย

อ้ างอิง มอก.
ในการจัดท�ำร่ างมาตรฐานในแต่ละ
ขัน้ ตอน/ระดับ คณะผู้วิจัยจะท� ำการ
ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์และรวบรวม
ข้ อมูล และจัดท�ำร่ างมาตรฐานฯ แล้ ว
จึงจัดประชุมผู้เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ผลิต ผู้
ใช้ นักวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ
รายสาขา  คณะที่ ๒๙ ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดย
้
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาห
กรรม (สมอ.) เพื่อขอข้ อคิดเห็นต่อร่ าง
มาตรฐานก่อนที่จะน�ำส่งร่างมาตรฐาน
ต่อที่ประชุม/คณะกรรมการ ISO ซึง่ การ
ผลัก ดัน ร่ า งมาตรฐานแต่ล ะขัน้ ตอน/
ระดับจ�ำเป็ นต้ องได้ รับเสียงสนับสนุน
จากประเทศสมาชิ กส่วนใหญ่ ในการ
ประชุม ISO/TC45 ที่จดั ขึ ้นเป็ นประจ�ำ
ปี ละครัง้ จากผลการวิจยั ของโครงการฯ
คณะผู้วิจยั ได้ น�ำส่งร่ างมาตรฐานฉบับ
Final Draft International Standard
(FDIS) และฉบับพร้ อมประกาศใช้ (IS)
ให้ กบั ทาง ISO
1. ISO/FDIS 20057 Rubber
household glove – General requirements and test methods
2. ISO/FDIS 20058 General purpose rubber threads – Specification
3. ISO/IS 2321 Rubber threads
– Methods of test
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ม.มหิดล - ทีเซลส์ - สวทช.- จุฬาฯ

ผนึกก�ำลังวิจยั ผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย
ศู น ย์ ความเป็ นเลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยา
ศาสตร์ (ทีเซลส์ ) และ ส�ำนั กงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งชาติ (สวทช.) และ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่ วมลงนามความร่ วม
มือ (MOU) ตามพันธกิจในการส่ ง
เสริ มและพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การพัฒนาบุคลากรที่จำ� เป็ นต่ อการ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้ าน
ชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้ างมูลค่ าเชิง
พาณิชย์ ในอนาคต ในงานแถลงข่ าว
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ เ ส ว น า ด้ า น
น วั ต ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ย า จ า ก
ธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีขัน้ สูง ณ
ห้ องโถง ชัน้ ๑ อาคารพระจอมเกล้ า 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ กรุ งเทพฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่า วว่า  “ในปี
๒๕๕๙ ศู น ย์ ความเป็ นเลิ ศด้ า น
ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ (ที เ ซลส์ ) ร่ ว มกับ
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล จัดตัง้ ศูนย์ ความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า น ก า ร ค้ น ห า ตั ว ย า
(ECDD) ซึ่งในปัจจุบนั มีความพร้อมทัง้

อุปกรณ์ และเทคนิ ควิ ธีการคัดกรองที ่
ช่วยให้สามารถด�ำเนิ นการวิ จยั ได้อย่าง
รวดเร็ ว ศูนย์ ECDD นี ้ ด�ำเนิ นงานโดย
อาศัยความร่ วมมื อระหว่างนักวิ จยั และ
ผูเ้ ชี ย่ วชาญจากหลากหลายสาขา เช่น
นั ก เคมี แพทย์ นั ก วิ จั ย ที ่ มี ความ
เชี ่ยวชาญในด้านต่างๆ ทัง้ ในและต่าง
ประเทศ เช่ น การรวบรวมสารเคมี ที่
สกัดจากสมุนไพรหรื อสังเคราะห์ จาก
นักเคมี การรวบรวมระบบการตรวจวัด
ฤทธิ์ ทางยาของสารจากห้องปฏิ บตั ิ การ
ต่ า งๆ ทัง้ จากภายใน และภายนอก
ประเทศ เช่ น เซลล์ มะเร็ งกว่า ๑๐๐
ชนิ ด อี กทัง้ ยังจะสร้างทรัพยากรบุคคล
ที ่มีความเชี ่ยวชาญในเรื ่ องการคิ ดค้น
และพัฒนายาด้วย นอกจากนี ้ ศูนย์ มี
การจัดตั้งระบบ วิธีการ และมีระบบ
ควบคุมคุณภาพทีม่ มี าตรฐาน (standard) ตั้ งแต่ ระบบการจัดเก็บสาร
(compound management system)

ระบบการทดสอบฤทธิข์ องสาร ด้ วย
ระบบ high throughout screening ที่
มี ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ทดสอบสารได้ เป็ นจ�ำนวนมากอย่ าง
แม่ นย�ำ (หมื่น-แสนชนิด ภายใน ๓
– ๔ วัน) ซึ่งจะแทนการทดสอบด้ วย
วิธีเดิมๆ ทีใ่ ช้ ระยะเวลาเป็ นปี ๆ หลัง
จากทีไ่ ด้สารทีม่ ี ฤทธิ์ เป็ นทีน่ ่าสนใจแล้ว
เรายังมี ระบบที ่จะใช้ศึกษากลไกการ
ออกฤทธิ์ ข องสาร และการทดสอบ
ความปลอดภัยของสารด้วย เพื อ่ ที ่จะ
พัฒนาสารไปเป็ นตัวยาต่อไป”
ในงานแถลงข่า ว มี ก ารจัด เสวนา 
“ก้ า วส� ำ คั ญ สู่ น วั ต กรรมเปิ ด การ
ค้ นหายาจากธรรมชาติ” โดย ดร.ศุภ
ฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
ความเป็ นเลิ ศ ด้ านการค้ นหาตัว ยา 
(ECDD) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ร่วม
เสวนาในครัง้ นี ้ด้ วยMahidol

ซึง่ ทาง ISO ได้ ประกาศใช้ แล้ วทัง้ ๓
ฉบับในปี ๒๕๖๐ และคณะผู้วิจัยได้
ท�ำการปรับปรุ ง มอก. ทัง้ ๓ ฉบับให้
สอดคล้ องกับร่ างมาตรฐานฯ ที่ส่งให้
กับทาง ISO เพื่ อให้ สมอ. พิ จารณา
ประกาศใช้ ตอ่ ไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

(สกว.) จัดให้ มีคดั เลือกผลงานวิจัยที่
สมควรได้ รับการยกย่องให้ เป็ นผลงาน
วิจยั เด่น สกว. เป็ นประจ�ำทุกปี ปั จจุบนั
สกว.ได้ มีนโยบายปรับประเภทของผล
งานวิ จัย เด่น ให้ ส อดคล้ อ งกับ การขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการใช้
ประโยชน์งานวิจยั ของ สกว. ได้ แก่ การ

ใช้ ประโยชน์ ด้ านนโยบาย การใช้
ประโยชน์ ด้ านสาธารณะ การใช้
ประโยชน์ด้านพาณิชย์ การใช้ ประโยชน์
ด้ านชุ ม ชนและพื น้ ที่ และการใช้
ประโยชน์ด้านวิชาการ โดยคณะกรรม
การฯ จะคั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย เด่ น
จ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๑๔ ผลงาน Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Excellence
พรทิพา สุดวิเศษ

ม.มหิดล พัฒนางานเวชระเบียน “ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เวชระเบียนงานระงับความรูส้ กึ ศิรริ าช”

8

ภาควิ ชาวิ สญ
ั ญี วิทยา คณะแพทย
ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัย
มหิ ดล คิ ดค้นระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ เวช
ระเบี ยนงานระงับความรู้สึกศิ ริราช ลด
ขัน้ ตอนในการบันทึ กเวชระเบี ยนงาน
ระงับความรู้ สึก ป้องกันความคลาด
เคลื ่อนและการสูญหายของข้อมูล ทัง้
ยังตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand
4.0 ที ม่ ่งุ ขับเคลื อ่ นการพัฒนาประเทศ
ด้วยนวัตกรรม และการเข้าสู่รัฐบาล
ดิ จิทลั
นางสุดตา ปรั กกโมดม พยาบาล
ผู้ช� ำ นาญการพิ เ ศษ ผู้คิ ด ค้ น พัฒ นา
ระบบนี ้กล่าวว่า “ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เวชระเบียน งานระงับความรู้สกึ ศิริราช
(Siriraj Anesthesia-Electronic Medical Record: SiAEMR) เป็ นโปรแกรม
เวชระเบียนทางการแพทย์ โดยมีคณะ
ท�ำงานอีก ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ พงศ์ ธารา วิจิตรเวช
ไพศาล และนายแพทย์ อรรณพ
พิริยะแพทย์ สม ร่วมคิดและพัฒนาขึ ้น
มา  ทดแทนการบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย
ที่เข้ ารั บบริ การงานระงับความรู้ สึก
ด้ วยกระดาษ ซึ่งมีปริมาณมากวันละ
กว่ า ๒๕๐ ราย หรื อปี ละไม่ ต่ำ� กว่ า
๕๐,๐๐๐ ราย โดยมีวิสญ
ั ญีแพทย์และ
วิสญ
ั ญีพยาบาลผู้ให้ บริ การระงับความ
รู้ สึกผู้ป่วย เป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูลลงแบบ
บัน ทึ ก ในกระดาษ หลัง จากนั น้ เจ้ า
หน้ าที่ซึ่งไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์
จะเป็ นผู้คดั ลอกข้ อมูลผู้ป่วยลงในฐาน

June 2018

ข้ อ มูล คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ รวบรวมเป็ น
รายงานสถิ ติข้ อ มูล และเก็ บ เป็ น หลัก
ฐานทางการแพทย์ ต ามกฎหมายซึ่ ง
ข้ อมู ล ในแต่ ล ะวั น มี ป ริ ม าณมาก
บางครั ้ง ผู้ บั น ทึ ก ข้ อมู ล บั น ทึ ก ไม่
ครบหรื อบันทึกข้ อมูลด้ วยลายมือที่
ไม่ ชั ด เจน ท� ำ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ไม่
สามารถท�ำ งานให้ เ สร็ จ สิ น้ ได้ ทั น
เวลาที่ ก� ำ หนด รวมทั ้ง ปริ ม าณ
กระดาษจ�ำนวนกว่ า ๔๐๐,๐๐๐ แผ่ น
ต่ อปี และไม่ มีสถานที่เก็บ จึงต้ อง
ท� ำ การสแกนเก็ บ เป็ นอิ เ ล็ ก ทรอ
นิ กส์ ไฟล์ และส่ ง กระดาษท�ำ ลาย
เราจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะเปลี่ ยนเป็ น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เวชระเบี ย น ซึ่ ง
โปรแกรมส�ำเร็จรูปของต่ างประเทศ
มีราคาแพงมาก ถ้ าจะปรับให้ เข้ ากับ
การท�ำงานของเราก็จะมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึน้ จึงมีความคิดจะพัฒนาขึน้
เอง ซึ่งถ้ าส�ำเร็จจะเกิดประโยชน์ ต่อ
งานวิ สั ญ ญี แ ละสาธารณสุ ข ของ
ประเทศในวงกว้ า ง ประหยัดเวลา 
การส่งผ่านข้ อมูลอัตโนมัติ ทดแทนการ
ลงบันทึกด้ วยลายมือ ในระหว่างผ่าตัด
การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ด้ วยความ
สะดวกรวดเร็ ว เพื่ อ การสื บ ค้ น การ
บริ หารงานเชิงนโยบาย การท�ำรายงาน
ประจ�ำปี การศึกษา การวิจยั ที่ส�ำคัญ
คือการเพิม่ โอกาสให้ แพทย์พยาบาล ใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ  ซงึ่
ปั จจุบนั เราน�ำโปรแกรมนี ้ไปใช้ ณ ห้ อง
ผ่าตัดสูติ – นรี เวชวิทยา อาคาร ๑๐๐

ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ โรงพยาบาล
ศิริราชแล้ ว”
นางสุด ตา  ยัง กล่ า วอี ก ว่ า  ระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ วชระเบี ย นงานระงับ
ความรู้ สึกศิริราช คือ “ระบบอ�ำนวย
ความสะดวกในการบันทึกข้ อมูลผู้
ป่ วยตลอดกระบวนการเข้ ารั บ
บริการงานระงับความรู้ สึก คือ ก่ อน
ระหว่ าง และหลั ง การผ่ าตั ด ซึ่ ง
โปรแกรมมี ม าตรฐานความเป็ น
สากล ด้ วยลักษณะการใช้ งานทีง่ ่ าย
สะดวก มีชั้นการเข้ าใช้ ที่แตกต่ าง
กัน ด้ วยมาตรฐานการรั กษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลผู้ป่วย นอกจาก
นี้ ยังมีเป้ าหมายทีจ่ ะเผยแพร่ ให้ กับ
หน่ วยงานวิสัญญีตามโรงพยาบาล
สาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ ทั่ ว ประเทศ
เพื่อสร้ างเครื อข่ ายข้ อมูลสาธารณ
สุขให้ กับประเทศด้ วย”
จากการศึกษาคิดค้ น พัฒนาระบบ
อิเลคทรอนิกส์เวชระเบียนและใช้ งาน
วิจัยเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบประสิทธิ
ภาพของโปรแกรม ท� ำ ให้ “ระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เวชระเบี ย นงาน
ระงับความรู้ สึกศิริราช” ของภาควิชา
วิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลได้ รั บ
รางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติ: รางวัลผล
งานประดิษฐ์ คดิ ค้ น ประจ�ำปี ๒๕๖๑
จากส�ำนั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ นับเป็ นอี กหนึ่งความภาค
ภูมิใจของชาวมหิดลทุกคน Mahidol
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ค่ายเทคนิคการแพทย์สชู่ มุ ชน ครัง้ ที่ ๒๕
หากจะเอ่ ย ถึ ง “นั ก เทคนิ ค การ
แพทย์ ” ภาพที่คนทัว่ ไปนึกถึงเป็ นภาพ
แรกๆ คงจะหนีไม่พ้น ภาพคนที่นงั่ ก้ ม
หน้ าก้ มตาท�ำงานตังแต่
้ เช้ าจรดเย็น อยู่
ในห้ องปฏิบตั กิ ารหรือ “ห้ อง Lab” ในโรง
พยาบาล คอยตรวจค้ นหาสาเหตุของการ
เกิดโรค จนแทบจะไม่มโี อกาสได้ เจอหน้ า
ผู้คน ซึง่ กลายเป็ น “ภาพจ�ำ” ของผู้รับ
บริการ และผู้ร่วมสหสาขาวิชาชีพ ..
ณ วันนี ้ “ภาพจ�ำ” เหล่านันถู
้ กแปร
เปลี่ยนเป็ นภาพบุคคลที่สวมเสื ้อกาวน์
เดินจากห้ องแล็บ ออกสูช่ มุ ชน ไปหยิบ
ยืน่ โอกาส เพือ่ สร้ างความตระหนักอย่าง
ยัง่ ยืน และส่งเสริมความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ อง
ในเรื่ องสุขภาพแก่ประชาชนในพื ้นที่ที่มี
ความเสีย่ งด้ านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (noncommunicable disease) การติดเชื ้อ
หนอนพยาธิ และอืน่ ๆ ซึง่ นับเป็ นบริบท
นักเทคนิคการแพทย์ สมัยใหม่ที่จะไม่
คอยตังรั้ บรอผู้ป่วยอยูแ่ ต่ในโรงพยาบาล
แต่ ข ยายผลส่ ง ต่ อ ความรู้ ในวิ ช าชี พ
เทคนิคการแพทย์ออกสูช่ มุ ชน ในรูปแบบ
“ชุมชนเป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารที่มชี วี ติ ”
นอกจากนี คณะเทคนิ
้
คการแพทย์ ยัง
ได้ เล็งเห็นถึงมุมมองวิชาชีพ ต่อการเผย

แพร่ บ ทบาทหน้ าที่ ด้ านงานบริ ก าร
เทคนิคการแพทย์ เชือ่ มโยงการเรียนการ
สอนไปสู่ชมุ ชนและสังคม นับเป็ นการ
เปิ ดโลกทัศน์ ให้ กับนักศึกษาของการ
เรี ยนในห้ องเรี ยนควบคู่กับการศึกษา
นอกชันเรี
้ ยน ในรูปแบบโครงการค่ าย
เทคนิ คการแพทย์ ส่ ู ชุมชน นับเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ปี และในปี นี ้ คณะ
เทคนิคการแพทย์ โดยนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ ๓ สาขาเทคนิคการแพทย์ ร่ วมกับ
คณาจารย์ และงานการศึกษาจัดขึน้
เป็ นครัง้ ที่ ๒๕ ณ โรงเรียนบ้ านดู่นา
หนองไผ่ ต�ำบลนาหนองไผ่ อ�ำเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี ้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนใน
พื ้นทีม่ บี ริการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น อาทิ
การตรวจคัดกรองเบาหวานจากการเจาะ
เลือดปลายนิ ้ว วัดความดันโลหิต และ
ตรวจหาพยาธิ พร้ อมทังแปลผลการตรวจ
้
สุขภาพเบื ้องต้ นให้ แก่ชาวบ้ าน ตลอดจน
ให้ คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ นเพื่อ
ให้ ชุ ม ชนตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาสุข ภาพ
ทราบแนวทางการดูแ ล และป้อ งกัน
ส�ำหรับการมีสขุ ภาวะทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน โดย
ให้ ความรู้ด้านสุขภาพ และโรคต่างๆ ใช้

Harmony in
Diversity
เกวลี รัตนา และ วรพงศ์ บุญอุ้ม

สื่ อ ที่ เ ข้ าใจง่ า ยเป็ นตั ว ช่ ว ยในการ
ท�ำความเข้ าใจกับประชาชนในชุมชน
รวมไปถึงให้ ความรู้เรื่องโรคระบาด เช่น
โรคพิษสุนขั บ้ า  ซึง่ พื ้นที่การจัดกิจกรรม
ในปี นี ้ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้ ประกาศเป็ นเขตพื ้นทีร่ ะบาด
ของโรคพิษสุนขั บ้ า เป็ นต้ น
ทั ง้ นี ้ นั ก ศึ ก ษายั ง ได้ มี โ อกาสจั ด
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน เช่น การทาสีรัว้
สนามเด็กเล่น และจุดต่างๆ ภายในพื ้นที่
อาคารเรียน เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
และทัศนียภาพของโรงเรี ยนให้ เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน
การจั ด โครงการค่ า ยเทคนิ ค การ
แพทย์ สู่ชุมชนในครั ง้ นี ้ นักศึกษาที่ได้
เข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ วิถี
ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ในท้ องถิ่น ตลอดจนรับฟั งเรื่ องเล่าดีๆ
ซึ่ง ล้ ว นเป็ นองค์ ความรู้ ที่ มีอยู่ร อบตัว
มาบูรณาการร่ วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์
ให้ กบั ชุมชน.. เป็ นบทเรี ยน: จุดเริ่ มต้ น
ของความส�ำเร็จที่สามารถจับต้ องได้ ใน
ค่ายเทคนิคการแพทย์ชมุ ชน ครัง้ ที่ ๒๕
นี ้… !!Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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หอสมุดและคลังความรูฯ้ ม.มหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอสมุดและคลังความ
รู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะกรรมการท�ำนุบ�ำรุ งศิลป
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมทอดผ้ าป่ าสามัคคี และบริ วาร
ผ้ าป่ า เนื่ องในโอกาสวันวิสาขบูชา เพื่อสมทบทุน
สร้ างศาลาการเปรี ย ญ (กระเบื อ้ งปู พื น้ ศาลาการ
เปรี ยญ) วัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี โดยมี
ดร.อภิภู สิทธิภมู มิ งคล รองผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ การและ
พันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นประธานในพิธี ยอดจ�ำนวนเงินจากผู้มีจิตศรั ทธา
มาร่ วมท�ำบุญในครั ง้ นี ้ จ�ำนวน ๑๓๘,๙๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นแปดพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน) ทางผู้จดั ขอ
อนุโ มทนาบุญ กุศ ลในครั ง้ นี ้ จงดลบัน ดาลให้ ผ้ ูที่ มี จิ ต
ศรัทธาที่ได้ มาร่ วมท�ำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่
ความสุขความเจริ ญ คิดจะท�ำการสิง่ ใดขอให้ สมหวังตังใจ
้
Mahidol
ทุกประการด้ วยเทอญ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธีถวาย
มหาสังฆทาน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะเทคนิคการ
แพทย์ จัด ร่ ว มกั บ ส่ ว นงานและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนรอบข้ าง เพื่อเป็ นการจัด
งานบุญใหญ่เสริมสร้ างความเป็ นสิริมงคล รวมทังเป็
้ นการ
อุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ าบ้ าน เจ้ าที่ และดวงวิญญาณต่างๆ
ที่สถิตอยู่ ณ พื ้นที่ศาลายา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จ�ำนวน
๔๕ รูป จาก ๙ วัด ได้ แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดหทัย
นเรศวร์ วัดมะเกลือ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาค      
พุฒาราม วัดสุทธิจติ ตาราม วัดสุวรรณาราม และวัดมงคล
ประชาราม รั บมหาสังฆทานและปั จจัยสนับสนุนตาม
ก�ำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศาสนา ตามความประสงค์ของแต่ละวัด
ยอดจ�ำนวนเงินจากผู้มจี ติ ศรัทธามาร่ วมท�ำบุญใน
ครั้ งนี้ จ�ำนวน ๒๐๑,๓๕๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันสาม
ร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน) ทางผู้จดั ขออนุโมทนาบุญกุศลมา 
ณ  โอกาสนี ้ Mahidol
ข่าว: ฐิติรัตน์ เดชพรหม ภาพ: วรพงศ์ บุญอุ้ม

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า จัดพิธถี วายมหาสังฆทาน
เนือ่ งในโอกาสวันวิสาขบูชา
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
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“Nice to meet you”
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริ หารระดับคณบดี

“มุมมอง ทิศทาง การด�ำเนินงาน ๒. ปั จจัยในเรื่ องระบบ แนวคิด
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในการ และ Concept ที่ดี จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้ า
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลก ระบบเรา rigid  หรื อกรอบมากเกินเหตุ  
(World Class University)”
ระบบที่ Flexible ระบบที่สามารถปรับ
การที่ จะเป็ น World Class       
University มีปัจจัยใหญ่ ๆ ๓ ด้ าน
๑.ปั จจั ย ในเรื่ องแนวคิ ด หรื อ
Concept ในทุก พัน ธกิ จ กิ จ ของมหา 
วิทยาลัยจ� ำเป็ นที่จะต้ องผ่าน World
Standard คือสิ่งที่เรี ยกว่าเป็ นมาตรา
ฐานระดับโลก ระดับนานาชาติ และ
ต้ อ งต่อ ยอดด้ ว ยนวัต กรรม ที่ จ� ำ เป็ น
ต้ องต่อยอดด้ วยนวัตกรรมเพื่อให้ แน่ใจ
ว่ า มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มี ค วามแตก
ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น  ที่จ�ำเป็ นต้ อง
ผ่ า นระดับ นานาชาติ เ พื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า 
เราติดระดับที่สามารถตอบโจทย์ ของ
โลกใบนี ้ได้ นี ้คือเรื่ องแรกไม่วา่ เป็ นเรื่ อง
พันธกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษา  งาน
วิจยั การบริ การวิชาการ

ภาพโดย คุณณัฐนรี วงศ์ ทองดี

เปลี่ ย นและสอดคล้ องกั บ การปรั บ
เปลี่ยนที่ เกิ ดขึน้ อย่างรวดเร็ ว เพราะ
โลกไม่เคยหยุดหมุน ความคิดสภาพ
แวดล้ อมหมุนตัวมันเองที่เร็ วกว่าโลก
หมุนรอบตัวเอง แต่ที่ส�ำคัญ ณ วันนี ้  
ความคิดของคน หมุนเร็ วกว่าความคิด
ของสภาพแวดล้ อม ระบบที่ Flexible  
ยื ด หยุ่น ปรั บ ตัว ได้ เ ร็ ว คล่ อ งตัว เป็ น
ระบบที่สามารถน�ำไปสู่ Concept ที่เรา
ตังเป้
้ าหมายไว้ ที่จะไปสู่ Innovation  
ถ้ าระบบเรา rigid เกินไป Innovation
ไม่เกิดอย่างแน่นอน
๓. ปั จจัยในเรื่ องผล หรื อ Resource ไม่ ว่ า จะเป็ น แนวคิ ด หรื อ
Concept ที่ดี ระบบที่ดีแต่สดุ ท้ ายผล
ไม่เกิด หรื อแม้ ผลเกิดแต่ไม่ยงั่ ยืน ผล

ไม่ ส ามารถเสถี ย รภาพในระบบหนึ่ ง
แล้ ว แสดงว่าระบบและเเนวคิดของเรา
ยังไม่นิ่ง เพราะฉะนัน้ ทัว่ โลกในขณะนี ้
เขามองมหาวิทยาลัยว่าไปถึง World
Class หรื อยัง เขาจะมองว่า Resource
เราเป็ นอย่างไรนัน้ Resource เรานัน้
ต้ องตอบโจทย์ ของโลกหรื อไม่ มันจะ
ตอบโจทย์ ต่อเราเมื่อระบบของคล่อง
ตัว ระบบคล่องตัวต่อเมื่อเราตังโจทย์
้
คือแนวคิด หรื อ Concept นัน้
ผมขอฝากไว้ ๓ ประเด็น ส�ำหรับทุก
ส่ ว นงาน ใน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล  
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจะเป็ น World
Class University ได้ นนั ้ ไม่ได้ ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ส่ว นงานใดส่ว นงานหนึ่ง หรื อ ศาสตร์
แขนงใดแขนงหนึ่ ง แต่ ทุก คณะเป็ น
องคาพยพที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้ เราสู่ World
Class University ขอให้ เราร่ วมกันเพื่อ
ไปถึ ง เป้ า หมายที่ เ ราใฝ่ ฝั น มองอยู่
ตลอดเวลาMahidol
สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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Special
Article
อ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาดและการเงิน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ชวนคุ
ย
“กลยุทธ์การตลาด”

12

มีประโยคกลยุทธ์การตลาดที่คลาสสิคหนึง่ ที่วา 
่ “Differentiate or Die” จากหนังสือ
ชื่อเดียวกันนี ้ของคุณ Jack Trout  ชี ้ให้ นกั การตลาดเห็นว่า ถ้ าไม่แตกต่างจากคูแ่ ข่ง ก็
คงอยูย่ าก เพราะในโลกของธุรกิจทุกวันนี ้เต็มไปด้ วยคูแ่ ข่งขันมากมายและการแข่งขัน
ที่รุนแรง ลองคิดดูซคิ รับว่าสินค้ า “น�ำ้ ดื่ม” ลูกค้ ามีแบรนด์ให้ เลือกเป็ นสิบเป็ นร้ อย หรื อ
“โรงแรมที่พกั ” นี่ก็มีไม่ร้ ูวา่ กี่พนั แห่ง ท�ำอย่างไรลูกค้ าถึงจะนึกถึงเราก่อนในเวลาที่เขา
ต้ องการสินค้ าหรื อบริ การหนึ่งๆ อันนี ้เครื่ องมือในเชิงการตลาดเราเรี ยกว่า  “Market
Positioning” นัน่ เอง
การจะมองหา  “ต�ำแหน่ งทางการ tier รวมห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ ได้ ถงึ สิบ มหาศาล จะบริ ห ารจั ด การก� ำ หนด
ตลาด” หรื อ “Market Positioning” ที่ กว่าแห่ง  ถ้ าต้ องคิดหาความแตกต่าง กลยุทธ์กนั อย่างไรถึงจะแข่งขันได้ ???   
ทังโดดเด่
้
นและโดนใจลูกค้ านัน้ จะว่าไป ทัง้ ในด้ า นกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ า หมายและ
พวกเราอาจารย์และนักศึกษาสาขา
ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย หลักส�ำคัญที่ควบคู่ ต�ำแหน่งทางการตลาด โอ้ ! มันจะมีอะไร การตลาด MK 19C เลยยกขบวนไป
กัน ก็ คื อ การก� ำ หนดกลุ่ม เป้ า หมาย เหลืออีกไหมนะ มันมีสารพัดสารพันการ เยี่ยมชม The GROOVE ซึง่ เป็ นอีกหนึง่
ลูกค้ า (Targeting) ยิ่งมีกลุม่ เป้าหมาย ช้ อปปิ ง้ มี ทั ง้ เจาะกลุ่ ม วั ย รุ่ น กลุ่ ม แม่เหล็กดึงดูด (Magnet) ที่ส�ำคัญของ
ที่ ชั ด เจนก็ จ ะยิ่ ง ช่ ว ยให้ การค้ นหา ครอบครัว กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้มี Central World ซึง่ ที่นี่เป็ นที่เที่ยว ที่กิน
ก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาดได้ เหมาะ รายได้ สงู แข่งกันไฟแลบเลยครับ อันนี ้ สุด ชิ ค แห่ง ใหม่ข องคนเมื อ ง ก� ำ หนด
สมสอดคล้ อ งและมี ประสิทธิ ผ ลที่ สุด   จึ ง กลายมาเป็ น โจทย์ ส� ำ คัญ ส� ำ หรั บ Positioning ให้ เป็ นจุดนัดสังสรรค์ระดับ
วันนี ้อยากชวนไปลองดูกรณีศกึ ษาหนึง่ นักการตลาดของห้ างเหล่านี ้ว่า บนทีด่ นิ เวิ ล ด์ ค ลาส พุ่ ง เป้ า ลู ก ค้ าหลัก ไปที่
ที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะในมุมของ ที่ เ ป็ นท� ำ เลทอง มู ล ค่ า ต้ นทุ น ที่ ดิ น Young COSMOPOLITAN คือกลุม่ คน
Retail Marketing
อยากให้ ลองนึกถึง Shopping street
สายส� ำ คั ญ ของกรุ งเทพมหานคร
แน่นอนครับว่าเส้ นถนนพระราม ๑ จาก
มาบุญ ครองผ่ า นหน้ า สยามสแควร์ ,
Siam Discovery, Siam Center, Siam
Paragon ต่อเนื่องมาที่ Central World,
เกสรพลาซ่า, Central ชิดลม และ Central Embassy ตรงต่อมาที่สขุ มุ วิทที่มี
Terminal 21, Emporium และ EmQua-

Greyhound Café

พวกเราอาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาด MK 19C ที่ยกขบวนไปเยี่ยมชม The GROOVE
เรี ยนกันด้ วยภาพจริ ง ประสบการณ์แบบเข้ าถึงกันเลย

ร้ านอาหารสไตล์ New American ซึง่ เป็ นการผสมผสานอาหารจีนชันดี
้ กบั อาหาร
อเมริ กนั ในยุคเหมืองแร่ทองค�ำ Tales of Gold Mine ท�ำอาหารออกมาได้ ลงตัวกับ
รสชาติตะวันออกในเมนูตะวันตก การตกแต่งร้ านก็เป็ นธีมเหมืองทองค�ำ
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House of Beers (HOBs)

The Playhouse ออกแบบให้ เหมือนโรงละคร The Playhouse เป็ นต้ น
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Special Article

อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการการศึกษา... เพื่อสันติภาพ
โครงการฝึ กอบรมปฏิบตั กิ ารส�ำหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา “ทักษะ
สิ ท ธิ แ ละสั น ติ วั ฒ นธรรมส� ำ หรั บ
พลเมื อ ง” เป็ นโครงการที่ อาจารย์
ดร.พั ท ธ์ ธี ร า นาคอุ ไ รรั ต น์ จาก
สถาบันสิทธิ มนุษยชนและสันติศึกษา
เป็ นหัวหน้ าโครงการและได้ ด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ ๔ โดยได้ รับ
การสนับ สนุ น งบประมาณจากมหา 
วิทยาลัยมหิดล และเป็ นส่วนหนึ่งของ
งานวิจยั เรื่อง “สันติภาพศึกษา (Peace
Education)”
สามปี แรกของโครงการนีเ้ ริ่ มต้ น
จากพืน้ ที่และกลุ่มเป้ าหมายในสาม
จังหวัด ๔ อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา
เป็ นหลั ก โดยน� ำ เสนอชุ ด ความรู้
เรื่ องสิทธิมนุษยชน สันติศกึ ษา และ
การสร้ างพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่ง
ชุดความรู้ดงั กล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สันติภาพศึกษาและเป็ นทักษะพืน้
ฐานที่ส�ำคัญส�ำหรั บการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ท่ ีมีความละเอียดอ่ อน
ไหวและมีความแตกต่ างหลากหลาย
ทางวั ฒนธรรมตลอดจนถูกก�ำกั บ
ด้ วยความรุ นแรงถึงตายยืดเยือ้
จุดเด่นของการฝึ กอบรมที ผ่ ูเ้ ข้าร่ วม
สะท้อนคือ รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้แบบปัญญาปฏิ บตั ิ แทนที จ่ ะใช้
การบรรยายในแบบเดิ มๆ ท� ำให้ผู้เข้า
ร่ วมได้รับทัง้ ความรู้ ที่ผ่านการปฏิ บัติ
ตามขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการทีถ่ กู
ออกแบบมาบนฐานความรู้ ท างด้า น
สันติ ภาพศึ กษาและครุ ศาสตร์ ท� ำให้
โครงการใน ๓ ปี แรกได้รบั การตอบรับ
จากครู และบุคลากรทางการศึ กษาใน

ชายแดนใต้เป็ นอย่างดี และสามารถ
ถอดบทเรี ย นการจัด กิ จ กรรมมาเป็ น
คู่มือทักษะสิ ทธิ และสันติ วฒ
ั นธรรมฯ
เพื อ่ เป็ นสื ่อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมได้
น�ำกลับไปประยุกต์ใช้ดว้ ย
ส�ำหรับการด�ำเนินการในปี ที่ ๔ มีการ
ขยายเครื อข่ายผู้เข้ าร่ วมและออกนอก
พื ้นที่ชายแดนใต้ โดยก�ำหนดให้ การจัด
กิ จ กรรมครั ง้ ที่ ๑/๒๕๖๑ จั ด ขึ น้ ที่
โรงแรม ซีเอส ปั ตตานี เพื่อตอบความ
ต้ องการของกลุ่ ม เป้ า หมายครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาจาก ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แ ละ ๔ อ� ำ เภอของ
จังหวัดสงขลาเป็ นหลัก โดยได้ รับความ
อนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.นภารัตน์
กรรณรั ตนสูตร อาจารย์อีกท่านหนึ่ง
ของสถาบันสิทธิฯ ร่วมเป็ นวิทยากร และ
มี คุณชารีต้า ประสิทธิหมิ ะ เจ้ าหน้ าที่
ของสถาบัน อี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ ท� ำ หน้ าที่
ประจ� ำ ณ ศูน ย์ สัน ติ วิ ธี ช ายแดนใต้
จัง หวัด ปั ต ตานี และคุ ณ กั ญ ญาณั ฐ
เวลาแจ้ ง เป็ นผู้ชว่ ยวิทยากร

โดยในครัง้ นี ้ ได้ รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนของมาเลเซีย คุณตูแวมา
นียา มือรี งงิ มาเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วย
ส�ำหรับกิจกรรมครัง้ ที่ ๒ และ ๓ จัดขึ ้น
ที่ จัง หวัด กระบี่ ร ะหว่ า งวัน ที่ ๕ – ๖
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และที่มหิดล ศาลา
ยา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ตามล�ำดับMahidol

เมื อ งที่ อ ยู่ ใ นวั ย ท� ำ งานชอบพบปะ
สังสรรค์ สนใจกระแสแฟชัน่ ล่าสุดไม่มี
หลุดเทรนด์ ... ฟั งดูเผินๆ ดูเหมือนกลุม่
ลูก ค้ า ก็ ก ว้ า งๆ ห้ า งไหนก็ แ บบนี ห้ รื อ
เปล่า  แต่จริ งๆ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายชัด
มาก เจาะกลุม่ คนท�ำงาน นักธุรกิจ โดย
เฉพาะท�ำงานในเมือง ในย่านสุขุมวิท
สี ล ม สาทร คนกลุ่ม นี ห้ ลัง เลิ ก งานก็
ต้ อ งการหาที่ แ ฮงค์ เ อ้ า ท์ พัก ผ่ อ นกับ
เพื่อนฝูง สามารถมานัง่ กินนัง่ ดื่มกันได้   

นอกจากนัน้ The GROOVE ยังเหมาะ
กับนักท่องเที่ ยวจากโรงแรมระดับ ๕
ดาวที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดยรอบ บางทีนกั ท่องเที่ยว
ที่พกั โรงแรมเหล่านี ้เบือ่ การนัง่ กินดืม่ ใน
ล้ อบบี ้อยากออกมาหาพื ้นที่ชิลล์ๆ มีทงั ้
indoor และ outdoor ขอเป็ นร้ านที่มี
เกรดดีมรี ะดับ ดังนัน้ The GROOVE จึง
ตอบโจทย์นี ้ได้ เป็ นอย่างดี ภายใต้ คอน
เซ็ปต์ “The Next World Class Hangout Destination” ใช้ พื ้นทีก่ ว่า ๑๒,๐๐๐

ตารางเมตร ที่นี่มีร้านชิคๆ น่านัง่ ทาน
อาหาร สังสรรค์กบั เพื่อนฝูงถึงสิบกว่า
ร้ านเช่น 1881 by Water Library,
Greyhound Café, HOBS the Playhouse, E.A.T. (Eat All Thai)  นับเป็ น
อีกกรณีศกึ ษาในแวดวงนี ้ที่สามารถหา
ช่องว่างทางการตลาดได้ เหมาะเจาะ มี
กลุ่มเป้าหมายต�ำแหน่งทางการตลาด
ชัดเจน ... มีโอกาสลองแวะไปชมชิมกัน
ดูครับ Mahidol
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มหิดลสาร ๒๕๖๑

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เล่าขานต�ำนานศาลายา (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ดงาน
“เล่ าขานต�ำนานศาลายา” ครัง้ ที่ ๑๒ จัดโดย ศูนย์สยามทรรศน์ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีพิธีแห่วา่ วสามชายถวายพ่อ
ปู่ ขนุ ทุง่ ตังแต่
้ หน้ าลานพระบิดาถึงศาลพ่อปู่ ขนุ ทุง่ พิธีบวงสรวงพ่อปู่ ขนุ ทุง่ และการแสดงระบ�ำบูชาพ่อปู่ ขนุ ทุง่
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วันพยาบาลสากล (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่ วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ ความรู้ ส่ปู ระชาชน เนื่องใน
วันพยาบาลสากล ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมฉลองวันพยาบาลสากล
ภายใต้ ค�ำขวัญ “พยาบาลเสียงแห่ งพลัง: สุขภาพเป็ นสิทธิมนุษย
ชน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธาน
กล่าวเปิ ดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วยคณะผู้บริหาร และ
คณาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CEO Perspective (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “CEO Perspective” ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยครัง้ นี ้ได้ รับเกียรติจาก คุณ
เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ Country Director, Thailand and Secretary
General, Michelin East Asia and Australia มาบรรยายในหัวข้ อ “The
challenges of building a sustainable brand” รวมทังแลกเปลี
้
ย่ นความ
คิดเห็นและตอบข้ อสงสัยด้ านการบริ หารองค์กร กับนักศึกษาที่เข้ าร่วม
งาน นอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ พบปะพูดคุยและสมัครงาน
กับบริ ษัท สยามมิชลิน จ�ำกัด  ด้ วย

ต้อนรับ นศ.ไอซ์แลนด์ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
นักศึกษา University of lceland, Faculty of Life and Environmental
Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์ แลนด์ เข้ าทัศนศึกษาเรียนรู้พชื
สมุนไพร ที่อทุ ยานธรรมชาติวทิ ยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้ อมท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น นัง่ รถรางชมสมุนไพร สาธิตเมนูสมุนไพรถุง
ทอง และสาธิตการท�ำน� ้ำสมุนไพร โดยมีเจ้ าหน้ าที่อทุ ยานฯ เป็ นวิทยากร
ในการน�ำชมและท�ำกิจกรรม

INMU ร่วมลดโลกร้อน (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิสง่ เสริมโภชนาการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด�ำเนินโครงการท�ำนุบ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม จัดกิจกรรม
“INMU ร่ วมลดโลกร้ อน” ครั ง้ ที่ ๑๒ ณ โรงเรี ยนบ้ านหนองพงเล็ก
อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่ม
พื ้นที่สีเขียวและพัฒนาโรงเรี ยน รวมถึงส่งเสริ มความรู้ ด้านโภชนาการ
ส�ำหรับเด็กนักเรี ยน

June 2018

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

พิธีท�ำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ดร.ณรงค์ ปรางเจริ ญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นประธานในพิธีทำ� บุญบวงสรวงศาลเจ้ าพ่ อขุนทุ่ง ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๑ ซึง่ จัดขึ ้น ณ ศาลเจ้ าพ่อขุนทุง่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
เพื่อให้ เกิดความเป็ นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ซึง่ ศาลเจ้ าพ่อขุนทุง่ แห่งนี ้ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ บริ เวณใต้
ต้ นไทร ใกล้ กบั วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นับถือ
เป็ นเทพารักษ์ ที่ปกป้องคุ้มครองอาจารย์ นักศึกษา และผู้อยู่อาศัย ณ
มหาวิทยาลัยแห่งนี ้ ให้ มีความสุขความเจริ ญ ปราศจากเภทภัยทังปวง
้

The 1st Seminar on Thai Varanus spp.
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

รองศาสตราจารย์ ดร.นายสั ต วแพทย์
จิตรกมล ธนศักดิ์ เป็ นประธานจัดประชุม
วิชาการ The 1st Seminar on Thai Varanus
spp. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้งานวิชาการจาก
ผู้เชี่ ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีประสบการณ์
การท�ำงาน การศึกษา  ค้ นคว้ าและวิจยั เกี่ยว
กับ Thai Varanus spp. ณ ห้ องคชสีห์ ชัน้
๕ อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวม คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล จั ด การแถลงข่ า ว
“นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และ
ชุ ม ชน” พร้ อมก้ าวเข้ าสู่ระบบการศึกษา  Thailand 4.0 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านที่ ๑ Excellence in research
with global and social impact และด้ านที่ ๒ Excellence in Outcome
– based Education for Globally Competent Graduates โดยได้ รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวในครัง้ นี ้ด้ วย

PUC THAILAND 2018 (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วยผู้
บริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่ วมพิธีเปิ ด
โครงการ PUC THAILAND 2018 (Projects
with Underserved Communities Thailand
2018) ซึ่งเป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่าง
คณะ ICT กับ The University of Texas Austin
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้ านที่อยูห่ า่ งไกลความเจริ ญ
ณ บ้ านดอนกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

MOU ผลิตบุคลากรพยาบาล (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิ
มงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่ วมลงนามบันทึกข้ อตกลงความ
ร่ วมมือโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองความต้ องการ
บริการสุขภาพของ รพ.ศิริราช อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสุขภาพ
ประชาชนไทย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้ อย

Extracellular Vesicle (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิ ท พั ฒ นาปั ญ ญา
สัตย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ น
วิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงวิชาการ
นานาชาติ ภายใต้ หวั ข้ อ “Extracellular Vesicle:
Research Focus and Clinical Applications”
จัดโดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล ร่วมกับ
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั ฝุ่ นเซลล์และเอ็ก
โซโซมในโรคต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กัญชาศาสตร์ (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ เกียรติเป็ นประธานกล่าว
เปิ ดการจัดอบรมหลักสูตร “การแพทย์ แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid
Medicine) และกัญชาศาสตร์ เพื่อการวิจยั (Cannabis Science)” รุ่ น
ที่ ๒ ซึง่ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุ ณศรี มรกต รองคณบดีฝ่าย
มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้ อมและวิเทศสัมพันธ์ เป็ นประธานโครงการ
ณ คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ก� ำ หนดจั ด ประชุ ม
วิชาการนานาชาติด้าน
การแพทย์ แ ละการ
สาธารณสุข ประจ�ำปี ๒๕๖๑ Siriraj
International Conference in Medicine
and Public Health (SICMPH 2018)
“Moving forward through Aged Society” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(ส� ำ หรั บ แพทย์ พยาบาล บุ ค ลากร
ทางการแพทย์) และระหว่างวันที่ ๓๑
กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ส�ำหรับ
ประชาชนทัว่ ไป) ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม
มหิดลสาร ได้ รับเกียรติจาก ศาสตรา
จารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ อัสสันต
ชัย รองคณบดีฯ ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับ
เรื่องนี ้ ขอเชิญติดตามค่ะ..

Q: ที่ผ่านมาศิริราชมีนโยบายใน
การดูแลผู้สงู อายุอย่างไร มีงานวิจยั
อะไรบ้างที่เกี่ยวกับผู้สงู อายุคะ?

A: ศิริราชเป็ นสถาบันทางการศึกษา

แห่งแรกในประเทศไทยที่ มีการบรรจุ
อาจารย์แพทย์ทางด้ านผู้สงู อายุ ตังแต่
้ ปี
๒๕๓๑ และเรามีการเรี ยนการสอนใน
ด้ านดังกล่าว ตังแต่
้ ปี ๒๕๓๕ โดยศิริราช
ได้ จดั ให้ มกี ารสอนนักศึกษาแพทย์ และ
แพทย์ประจ�ำบ้ านอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป มี
การท�ำงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง ทีเ่ ห็นได้ ชดั
ก็คอื ในช่วงปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ ในยุค
ของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นาย
แพทย์ อดุลย์ วิริยะเวชกุล เป็ นรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ มกี ารริเริ่มวิจยั เกี่ยวกับผู้สงู อายุ และ
มีหลายคณะเข้ าไปร่วมวิจยั ซึง่ ก็ทำ� อย่าง
ต่อเนือ่ งประมาณ ๓ ปี ครบ ๔ ภาคของ
ประเทศ หลังจากนัน้ ช่วงปี ๒๕๔๐ –
June 2018

๒๕๔๒ สมัย ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ
แพทย์ หญิงคุณนันทา มาระเนตร์ เป็ น
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิชาการ ศิริราช
ได้ รั บ ทุ น วิ จัย จากสภาวิ จัย แห่ ง ชาติ
ประมาณ ๔๐ ล้ านบาท ท�ำงานวิจยั ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้สูง อายุป ระมาณ ๑๖
โครงการ โดยมีหลายภาควิชาที่มาร่วม
กันท�ำงานวิจยั อาทิ ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาจักษุวทิ ยา 
และภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และ
กายภาพบ�ำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
ตอนนันมี
้ ผลงานวิจยั ในด้ านผู้สงู อายุ
มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็ นผล
ให้ ได้ ฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการเรียนการ
สอนทุกวันนี ้ และประมาณปี ๒๕๔๗
– ๒๕๕๒ ศิ ริ ราชได้ ทุ น วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนินโครงการส่ง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคพบบ่อย
ในผู้สงู อายุ เป็ นงานวิจยั เดียวที่มกี าร
ติดตามระยะยาวถึง ๖ ปี ปั จจุบัน
นอกจากงานวิจยั ด้านผู้สงู อายุจะเป็ น
หนึ่งในกลุ่มงานวิจัยหลักแล้ ว ยังมี
ความร่ วมมือกับภาคเอกชน เพื่อต่ อ
ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้สูงอายุ
อีกด้ วย

Q: ท�ำไมประชุมวิชาการครัง้ นีถ้ งึ
จัดเกี่ยวกับผู้สงู อายุคะ?

A: สืบเนื่องจากศิริราชมีแผนงาน

เกีย่ วกับผู้สงู อายุมาตังแต่
้ ปี ๒๕๓๑ แล้ ว
ก็มีโครงการที่จะท�ำหอผู้ป่วยผู้สงู อายุ
ตังแต่
้ ปี ๒๕๓๕ แต่ตดิ ปัญหาเรื่องต่างๆ
เลยท� ำ ไม่ ส� ำ เร็ จ จนกระทั่ ง ยุ ค ที่
ศาสตราจารย์ คลินกิ นายแพทย์ อดุ ม
คชินทร เป็ นคณบดี มีผ้ ใู จบุญบริ จาค
ที่ ดินประมาณ ๒๔ ไร่ ให้ กับศิริราชที่
สมุทรสาคร ตอนแรกผู้บริจาคตัง้ ใจจะ
ให้สร้ างเป็ นโรงพยาบาลศิริราช ๒ แต่

ไม่ ได้ ทำ� เนื่องจากติดขัดในเรื่ องงบ
ประมาณ เลยมีการเสนอให้ ทำ� โรง
พยาบาลเพื่อผู้สงู อายุ โดยสร้ างเป็ น
ศูนย์ วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซึ่งผู้บริ จาคก็เห็นดีด้วย
โดยจะเน้ นในเรื่องของ intermediate
care หรือการดูแลระยะกลาง แต่ กย็ งั
ติดเรื่องงบประมาณ จนกระทั่งล่ าสุด
ได้ รับงบประมาณจากทางส�ำนักงบ
ประมาณบางส่ ว นเป็ นการเริ่ มต้ น
เลยเป็ นที่มาว่ า การพิจารณาหัวข้ อ
จัดประชุมครั ง้ นีน้ ่ าจะเน้ นเรื่ องผู้สูง
อายุ ซึ่ งศิ ริ ร าชได้ ท� ำ เรื่ องนี ้ม า
ยาวนาน ชัดเจน และอีกประการหนึ่ง
คื อ ศิ ริ ราชเป็ นคณะแพทย์ ที่ มี
อาจารย์ แพทย์ ด้านเวชศาสตร์ ผ้ ูสูง
อายุ ผลิตแพทย์ ประจ�ำบ้ านต่ อยอด
ด้ านผู้ สูงอายุ มากที่สุดในประเทศ
ไทย การประชุมวิชาการด้ านผู้สงู อายุจะ
เป็ นการกระตุ้นบรรยากาศและโอกาสใน
การเรี ยนรู้จากวิทยากรระดับชาติให้ กบั
นักศึกษาทุกหลักสูตรของศิริราชและจาก
สถาบันอืน่ ๆ ด้ วย ซึง่ การจัดการประชุม
ครัง้ นี ้มีหลายหน่วยงานเข้ ามาร่วมด้ วย
อาทิ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สงู อายุไทย สถาบันเวชศาสตร์ผ้ สู งู อายุ
กรมการแพทย์ ก็จะร่วมมาเป็ นวิทยากร
ด้ วย และมีวทิ ยากรจาก มูลนิธิสถาบัน
วิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย (มส.ผส.)
วิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายคนในวงการ
เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
ประสาทกุล จาก สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ นาย
แพทย์ บรรลุ ศิริพานิช ซึง่ เป็ นคนไทย
คนแรกที่ไปประชุมสมัชชาผู้สงู อายุโลก
(World Assembly on Aging) ทีป่ ระเทศ
ออสเตรี ย ปี ๒๕๒๕ และเป็ นบุคคล
ส�ำคัญในการผลักดันงานด้ านผู้สงู อายุ
ของประเทศไทย ส�ำหรับหัวข้ อการจัด
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ม.มหิดล จัดประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง

“งานวิจยั กับ พรบ.คุม้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ.๒๕๔๒

และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”

เมื่ อ วัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์ หญิงรวงผึง้
สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิ การ
บดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานเปิ ด การประชุม บรรยายเชิ ง
วิชาการ เรื่ อง “งานวิจัยกับพระราช
บั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองพั น ธุ์ พื ช พ.ศ.
๒๕๔๒ และการเข้ าถึงและการแบ่ ง
ปั นผลประโยชน์ จากทรั พ ยากร
ชี ว ภาพ” จัด โดยงานบริ ห ารและส่ง
เสริ ม การวิ จั ย กองบริ ห ารงานวิ จั ย
ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ณ ห้ องประชุมศาสตราจารย์
เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลเป็ นสถาบั น
อุดมศึกษาที่มีงานวิจัยในสาขาต่างๆ
มากมาย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ให้
ความส�ำคัญกับการวิจยั อย่างยิ่ง และ
ก� ำ หนดมาตรฐานด้ า นการวิ จัย และ
กลไกในการควบคุมคุณภาพการวิจัย
โดยการด�ำเนินการวิจยั ต้ องถูกตามกฎ
ระเบียบข้ อบังคับและจริ ยธรรมจรรยา

บรรณ และไม่ขดั กับหลักกฎหมายของ
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริ มงานวิจยั เพื่อ
สร้ างนวัตกรรมหรื อสิง่ ประดิษฐ์ ใหม่ที่มี
มูลค่าสูงขึ ้น เพื่อสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันบนเวทีของมหาวิทยาลัย
โลก โดยมีความร่ วมมือทางด้ านวิชา 
การ การศึกษา  การใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาวิจัย
ร่ วมกันมากยิ่งขึ ้น
ปั จ จุ บัน มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลเป็ น
หน่วยงานที่มีงานวิจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ยาจากสารสกัดจากพืช จุลินทรี ย์ และ
การศึกษาระดับโมเลกุลของพืชและสิ่ง
มีชีวิตเป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็ นการน�ำ
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศมาใช้ ใน
การวิจัย เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ การ
พัฒนาประเทศสูงสุด ซึง่ ประเทศไทยได้
มีการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพยากรชีวภาพอยูห่ ลายฉบับ จึงเป็ น
สิ่งจ�ำเป็ นที่อาจารย์ นักวิจยั เจ้ าหน้ าที่
ด้ านการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต้ องทราบและ
ปฏิ บัติ ต ามบทบัญ ญัติ ข องกฎหมาย
เพื่อให้ การด�ำเนินการศึกษา วิจยั เป็ น
ไปอย่ า งถู ก ต้ องตามกฎหมายของ

ประเทศ และสอดคล้ อ งกับ หลัก การ
สากล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลก� ำ หนดจั ด
ประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่ อง “งาน
วิจยั กับพระราชบัญญัตคิ ้มุ ครองพันธุ์
พืช พ.ศ.๒๕๔๒ และการเข้ าถึงและ
การแบ่ งปั นผลประโยชน์ จาก
ทรั พ ยากรชี ว ภาพ” โดยวิทยากร :
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รอง
เลขาธิ ก ารส� ำ นัก งานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย เจ้ าหน้ าที่
ด้ านการวิจัยที่เกี่ยวข้ องได้ มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ ความ
เป็ นมา ความส�ำคัญและกฎระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อสอดคล้ องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศและส่ งเสริมความ
ก้ าวหน้ าทางวิชาการของมหาวิทยา
ลัย ตลอดจนส่ งเสริมนักวิจยั ให้ มผี ล
งานอั น เป็ นที่ ย อมรั บ ของนานา
ประเทศต่ อไป Mahidol

ให้ กับสังคมไทยให้ เห็นความส�ำคัญ
ของการที่ประเทศไทยจะเข้ าสู่สงั คม
ผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
ใน ๒ – ๓ ปี ข้ างหน้ า จะได้ มกี ารเตรียม
ตัวในเรื่องสุขภาพ อย่าให้ ป่วย เพราะถ้ า
ป่ วยแล้ วมีแต่ “เสมอตัว” กับ “ขาดทุน”
นอกจากนี ้ จะได้ มกี ารเตรียมตัวในเรื่อง
สังคม เช่น เตรี ยมการเรื่ องความมัน่ คง
Q: ผลที่คาดว่ าจะได้ รับจากการ ทางเศรษฐกิจในวัยผู้สงู อายุ โดยไม่หวัง
พึ่งแต่งบประมาณสนับสนุนจากทาง
จัดประชุมครัง้ นีม้ อี ะไรบ้างคะ?
A: คาดว่ าจะเป็ นการจุดประกาย ภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึง่ ไม่เพียงพอ

แน่นอน ..เรามาสร้างสรรค์สงั คมให้เป็ น
“Healthy Aging” หรื อ “ภาวะสูงวัย
สุขภาพดี” ร่วมกันนะครับ
ผูส้ นใจสามารถลงทะเบี ยนออนไลน์
ได้ที่ WWW.SICMPH.COM สอบถาม
ข้อมูลเรื ่องลงทะเบี ยน โทร.๐-๒๔๑๙๒๖๗๓ (ธี ร ภัท ร) ข้ อ มู ล ทั่ว ไปโทร.
๐-๒๔๑๙-๒๖๗๕ (อภิ ญญา)Mahidol

ประชุมวิชาการครั้งนี้ทน่ี ่ าสนใจ อาทิ
ศูนย์ วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ
ระดับชาติ กลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndromes) เช่ น ภาวะหกล้ ม
ภาวะสมองเสื่ อ ม ภาวะขาดสาร
อาหาร โรคทีเ่ กีย่ วกับความเสือ่ มของ
อวัยวะต่ างๆ เป็ นต้ น รวมทัง้ ประเด็น
ทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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อาจารย์ โรจน์ศักดิ์ แสงแก้ว หัวหน้าหมวดวิชาไทยศึกษา MUIDs

MUIDSจัดงานท�ำบุญเนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เมื่อวันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้
อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) เป็ น
ประธานจั ด พิ ธี ท�ำ บุ ญ เนื่ อ งในวั น
คล้ ายวันสถาปนาโรงเรี ยนฯ ณ หอ
ประชุม MUIDS เพื่อเป็ นการสร้ างสิริ
มงคลให้ แ ก่ โ รงเรี ย น คณะผู้บ ริ ห าร
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักเรี ยนทุก
คน ทัง้ นี โ้ รงเรี ย นได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้
บริ หาร และผู้แทนของสถาบันต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ าร่ วมพิธีท�ำบุญ
หลายท่าน
MUIDS เป็ นสถาบันการศึกษาอีกแห่ง
หนึ่ ง ที่ ก่ อ ตั ง้ ขึ น้ จากปณิ ธานของ

มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลที่ มุ่ ง มั่ น จะเป็ น
“ปั ญญาของแผ่ นดิน” โรงเรี ยนแห่งนี ้
เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีเ่ น้ นปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
สือ่ สาร ตลอดจนกระบวนการแก้ ปัญหา 
เพื่ อ สร้ างผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ เป็ นบุคลากรทีด่ แี ละมีศกั ยภาพ
สูงของประเทศและของโลก เคารพสิทธิ
ของผู้อนื่ และพร้ อมช่วยเหลือสังคม
MUIDS เริ่ มก่ อตั ้ ง ในเดื อ น
สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยสภามหาวิทยาลัย
มหิดลได้ มมี ติให้ เริ่มโครงการ   ภาย
หลั ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ออก
ประกาศให้ โ รงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก
อธิการบดีตัง้ แต่ วันที่ ๑ มิถุนายน

๒๕๕๖ ด้ ว ยเหตุ นี ้ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ลจึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ วั น ที่ ๑
มิถุนายน เป็ นวันคล้ ายวันสถาปนา
โรงเรี ย น ในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
โรงเรี ยนเปิ ดรับนักเรี ยนรุ่นแรก ในขณะ
นันโรงเรี
้
ยนมีนกั เรียนเพียง  ๒๑๑ คน แต่
ด้ วยคุณภาพของหลักสูตร และประสิทธิ
ภาพการสอนของคณาจารย์ โรงเรี ยน
สาธิ ต นานาชาติ แ ห่ง นี จ้ ึง ได้ รั บ ความ
สนใจจากผู้ปกครองอย่างมาก ปั จจุบนั
MUIDS มีนกั เรียนรวมทัง้ สิน้ ๖๓๑ คน
และถือเป็ นความส�ำเร็ จอย่ างยิ่งที่
นักเรียนผู้สำ� เร็จการศึกษาทัง้ ๓ รุ่น
สามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยชัน้ น�ำ
ทัง้ ในและต่างประเทศได้ทกุ คน Mahidol

Special Scoop
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ภายใต้งาน Dek-D’s TCAS Fair
ทิพย์วรรณ อุดทาค�ำ

เมือ่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรม
ชี ว การแพทย์ เข้ าร่ วมจัด นิ ทรรศการ
แสดงผลงานวิ จัย ในงาน “เปิ ดโลก
วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ครั ้ง ที่ ๖
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๖๐” ภายใต้ งาน
Dek-D’s TCAS Fair ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา ภายใน
งานมีการแสดงผลงานวิจยั ของนักศึกษา

June 2018

ชันปี
้ ที่ ๔ ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการ
แพทย์ การแนะน� ำหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)การ
แนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษา
แนะแนวการท�ำงานในด้ านวิศวกรรมชีว
การแพทย์ ร วมทั ง้ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
เทคโนโลยีเพือ่ ผู้พกิ ารและผู้สงู อายุ และ
กิจกรรม Workshop จากห้ องปฏิบตั กิ าร

วิจยั ของภาควิชาฯ ทังนี
้ ้การจัดนิทรรศ
การดังกล่าวได้ จดั ขึ ้นเพือ่ ให้ นกั ศึกษาชัน้
ปี ที่ ๔ ได้ นำ� เสนอผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ ทำ� การ
ศึ ก ษาและพัฒ นาขึ น้ รวมไปถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ ให้ ผ้ ปู กครอง
และน้ องๆ ที่ ก�ำลังจะศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัย ได้ เห็นแนวทางด้ านการ
เรียนการสอนของภาควิชาฯ Mahidol

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
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กนิษฐา เทพสุด
งานสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผนึกก�ำลังสร้างคนไทยให้มคี วามรอบรูส้ ขุ ภาพ

เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑
มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ไทย (สครท.) และศูนย์วิจยั และจัดการ
ความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุข
แห่ งชาติ ครั ง้ ที่ ๑๖ เรื่ อง “ความ
รอบรู้ สุ ข ภาพเพื่ อ เป้ าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น : มิ ติ ก ารพั ฒ นา
ทรั พยากรมนุษย์ ” (Health Literacy
for Sustainable Development Goal:
Human Resource Development) เพือ่
ให้ ผ้ ู เ ข้ าร่ ว มประชุ ม มี ค วามรู้ ความ
เข้ าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาความรอบรู้
สุขภาพ โดยเป็ นเครื่ องมือส�ำคัญยิ่งใน
การที่ จ ะน� ำ ความรู้ ด้ า นสาธารณสุข
ความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ไป
ประยุกต์ใช้ ในการดูแลสุขภาพทังบุ
้ คคล
ชุมชน และสังคม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง  
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดเผยภายหลัง

เป็ นประธานงานประชุ ม วิ ช าการ
สาธารณสุขแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๖ เรื่อง
“ความรอบรู้ สุขภาพเพื่อเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ย่ ังยืน: มิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Health Literacy for
Sustainable Development Goal:
Human Resource Development)” ณ
ห้ องเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลว่า ประเทศไทย 4.0
เป็ นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน�ำพาประเทศ
ไทยให้ หลุดพ้ นจากกับดักประเทศราย
ได้ ปานกลาง ความเหลือ่ มล� ้ำของความ
มัง่ คัง่ และกับดักความไม่สมดุลในการ
พั ฒ นา  ไปพร้ อมๆ กั บ เปลี่ ย นผ่ า น
ประเทศไทยไปสูป่ ระเทศทีม่ คี วามมัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน อย่างเป็ นรูปธรรม ตาม
แนวทางแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
ด้ วยการสร้ างความเข้ มแข็งจากภายใน
ควบคูไ่ ปกับการเชื่อมโยงกับประชาคม
โลกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก
ประชารัฐ ซึง่ สิง่ ส�ำคัญในการเตรี ยมคน
ไทย 4.0 คือ การพัฒนาคนไทยให้ เป็ น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ คนไทยที่มีปัญญา
เฉียบแหลม (Head) มีทกั ษะที่เห็นผล
(Hand) มีสขุ ภาพแข็งแรง (Health) และ
มีจิตใจงดงาม (Heart) ควบคูไ่ ปกับการ
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
ทักษะ (Skill-Set) และพฤติกรรม (Behavior Set) ของคนไทยทังระบบ
้
“ความรอบรู้ ด้านสุขภาพและการ
สื อ่ สารสุขภาพของบุคคล ในการกลัน่
กรอง ประเมิ น และตัดสิ นใจที จ่ ะปรับ
เปลี ย่ นพฤติ กรรมสุขภาพ การเลื อกใช้
บริ การและผลิ ตภัณฑ์ สขุ ภาพได้อย่าง
เหมาะสม มี ค วามสามารถในการ
จัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคมรอบรู้
(Literate Society) โดยเริ่ มจาก
ประชาชนเป็ นหลัก ให้สามารถเข้าถึ ง
และเข้าใจข้อมูลความรู้สขุ ภาพ มี การ
โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลีย่ น น�ำไปสูก่ าร
ตัดสิ นใจ ปรับเปลีย่ นพฤติ กรรมตนเอง
และปรับสภาพแวดล้อมได้ และบอกต่อ
เพื ่ อ สร้ า งสัง คมรอบรู้ สุ ข ภาพอย่ า ง
ยัง่ ยืน” ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  
มไหสวริ ยะ กล่าวMahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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ศิษย์สัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี ๒๕๖๐
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

“นโยบาย 3 เรื่ องเร่ งด่ วน”

เมื่ อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ าร่ วม
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ณ
ห้ องจริ นทรยารั ศมิ์ อาคารอทิตยาทร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการนี ้ที่ประชุมได้ แสดงความยินดีแด่
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ประพฤติ แ ละการเรี ยนดี จ นจบการ
ศึ กษา ซึ่ งเราจะหาทุนและเก็ บเงิ นไว้
เลยเพือ่ เป็ นหลักประกันให้นกั ศึกษาอุ่น
ใจ ๓.การเพิ่ มจ� ำนวนสมาชิ กสมาคม
และการสร้างเครื อข่าย ในปัจจุบนั ทาง
มหาวิ ทยาลั ย ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้
นักศึกษาใหม่เข้าเป็ นสมาชิ กสมาคมซึ่ง
ในไม่กีป่ ี ข้างหน้าสมาชิ กจะเพิ่ มขึ้นเป็ น
หลายหมื ่นคนแน่นอน เรื ่องสุดท้ายคื อ
การหาเครื อข่ายศิษย์เก่าในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC ซึ่ งจะต้องมี
การตัง้ ที ม งานติ ด ต่ อ เพื ่อ ท� ำ กิ จ กรรม
ร่วมกับมหาวิ ทยาลัยระดับชัน้ น�ำในต่าง
ประเทศเพือ่ ก่อให้เกิ ดเครื อข่ายซึ่ งเป็ น
พลต�ำรวจเอก นายแพทย์ จงเจตน์ เรื ่ อ งใหม่ ก็ ค งต้ อ งขอปรึ กษาคณะ
อาวเจนพงษ์ ในโอกาสด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการบริ หารและสมาชิ กทีม่ ี ประสบ
นายกสมาคมศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัย การณ์ ต่อไป”
มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ
“การปรั บตัวในโลกอนาคต”
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  ซงึ่ หน่วยศิษย์สมั พันธ์
หลังจากนันผู
้ ้ เข้ าร่วมประชุมร่วมฟั ง
ได้ เข้ าร่วมรับฟั งการแถลงนโยบายซึง่ มี
การบรรยายพิ
เ
ศษในหัวข้ อ “การปรับตัว
ใจความส�ำคัญดังนี ้
“ในสองปี ข้างหน้านโยบายจะเน้น ในโลกอนาคต” โดย ดร.สมเกียรติ ตัง้
อยู่สามเรื ่องเร่ งด่วนคื อ ๑.การก่อสร้าง กิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพื่อ
อาคารสมาคมศิ ษย์ เก่าให้แล้วเสร็ จ ซึ่ ง การพัฒนาประเทศไทย TDRI โดยมี
ปัจจุบนั ได้ด�ำเนิ นการไปแล้วกว่า ๕๐% ใจความส�ำคัญทีท่ างหน่วยได้ เก็บมาฝาก
โครงสร้ างเสร็ จแล้วเหลื อแค่เรื ่ องของ ท่านผู้อา่ น ดังนี ้
สถาปัตยกรรม ซึ่ งอาคารนี ้จะอยู่หน้า
ประตู ๕ ของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
๒.การหาทุนการศึกษา ในแต่ละปี ทาง
สมาคมฯได้รั บ ทุน การศึ ก ษามากขึ้ น
เรื ่ อ ยๆเพราะเราได้ด� ำ เนิ น การเชิ ง รุ ก
เข้าไปขอตามบริ ษทั ห้างร้านใหญ่ๆ เพือ่
น�ำมาช่วยเหลื อนักศึกษาที ด่ อ้ ยโอกาส
“งานที ต่ อ้ งการในอนาคต คื องานที ่
ของเรา ตอนนี ้ทางสมาคมให้ทุนสอง
แบบคื อทุนรายปี ที ใ่ ห้เป็ นปี ละครั้งและ คอมพิ วเตอร์ ท�ำได้ยาก จะต้องเป็ นงาน
ทุน ต่ อ เนื ่อ งให้แ ก่ น ัก ศึ ก ษาที ่มี ค วาม ทีม่ ี ทกั ษะสามอย่าง อย่างแรกคืองานที ่
June 2018

ต้องใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ อย่างทีส่ อง
คื อ งานที ่ ต้ อ งใช้ ค วามสามารถทาง
สังคม อย่างที ่สามคื องานที ่ต้องใช้มือ
ใช้ทกั ษะสัมผัสทีล่ ะเอียด และจะต้องมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ต่อเนื อ่ งใน
ทุกงาน เพือ่ ให้จดจ� ำได้ง่ายๆ งานทีต่ อ้ ง
ใช้ มื อ อย่ า งละเอี ย ดเช่ น ศัล ยแพทย์
ผ่าตัด ซึ่งหุ่นยนต์ก็มาช่วยผ่าตัดได้บาง
แบบแล้ว แต่ศลั ยแพทย์ ผ่าตัดหรื องาน
ฝี มือละเอียดๆจะยังอยู่ได้ งานนีค้ ืองาน
Hand งานที ่ ส องคื อ งานความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นงานที ต่ อ้ งใช้ Head แต่
ต้องเป็ น Creative Head และงานที ่
สามคื องานที ต่ อ้ งอาศัยความสามารถ
ทางสังคมในการสือ่ สารและมีสมั ผัสกับ
มนุษย์ คือ Heart งานทัง้ สามอย่างเป็ น
สิ่ ง ที ่ ค อมพิ ว เตอร์ ท ดแทนได้ ย ากพอ
สมควร แต่ ก็ ต้อ งไม่ ใ ช่ Hand แบบ
ธรรมดา ถ้าท� ำงานแบบประกอบของ
ยกของธรรมดา จะถูกทดแทน งานฝี มือ
ธรรมดาๆ จะอยู่ไม่ได้ ต้องเป็ นหัตถา
เทพ คื อ มี ฝี มื อ แบบที ่มัน ละเอี ย ดจน
คอมพิ วเตอร์ ทดแทนไม่ได้ หรื อมี สมอง
มี ความคิ ดสร้ างสรรค์ แบบธรรมดาไม่
ได้ ต้องเป็ นสุดยอดความคิ ดสร้างสรรค์
ถึ ง จะอยู่ ไ ด้ และก็ ต้ อ งมี ส ัม ผัส กั บ
มนุษย์ทีล่ ะเอียดอ่อนทีป่ ระณีตถึงจะอยู่
ได้ ถ้ามี ทกั ษะสามตัวนี จ้ ะอยู่ได้ แต่ก็
จะไม่สามารถอยู่อย่างเฉยๆ ได้ต่อไป
ต้อ งมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ไ ด้
อย่างต่อเนือ่ งในอนาคตอันใกล้คอมพิว
เตอร์ จะมาทดแทนคนได้มากขึ้น จะเกิ ด
การเปลี ่ยนแปลงต่างๆ จะไม่ มีงานที ่
มัน่ คง แม้ไม่ตกงานก็ตอ้ งเปลีย่ นวิ ธีการ
ท�ำงาน ต้องเรี ยนรู้อยู่ตลอดเวลา
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งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Chemistory

ทีม
คณะวิทย์ฯ มหิดล
คว้ารางวัลรายการ Pitching: LIFE SCIENCE STARTUP
SHOWCASE งาน STARTUP THAILAND 2018

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี

ภาควิ ชาเคมี คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คง
เสรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และ  ทีม Chemistory ได้ เข้ าร่วมงาน STARTUP THAILAND 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ซึ่ง เป็ น เวที ค้ น หาสุด ยอด  
สตาร์ ทอัพ ปี ๒๐๑๘ ชิงเงินรางวัลรวม
มากกว่า ๑ ล้ านบาท โดยในงานนี ้ได้ เข้ า
ร่ วม Pitching ในชื่อทีม Chemistory
หัวข้ อ: LIFE SCIENCE STARTUP
SHOWCASE และได้ รับรางวัลมูลค่า 
๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี ที ม เข้ าร่ ว ม
กิจกรรมทังหมด
้
๘ ทีม มีคณะกรรมการ
คือ คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ Assistant Vice President. Bualuang Venture, Dr.Nick Pisalyaput Director,
Sustainability & Entrepreneurship
Center, Sasin School of Management และคุ ณ ศุ ธิ ด า ตั น บุ ญ เอก
Design Catalyst, SCG Chemical และ
ในกิจกรรมนี ที้ ม Chemistory ยังได้ สทิ ธิ์
เข้ าร่วมงาน ECHELON ASIA SUMMIT 2018 ซึ่ ง จัด วัน ที่ ๒๘ – ๒๙
มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี (ที่ ๖ จากซ้ ายมือ) และทีม Chemistory
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คณะกรรมการฯ (จากซ้าย)
คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ Dr.Nick Pisalyaput และ คุณศุธิดา ตันบุญเอก

STARTUP THAILAND 2018 เป็ น
งานที่รวมเอาสตาร์ ทอัพกว่า ๔๐๐ ราย
มาอยู่ในงานเดียวกัน เพื่อให้ ทกุ คนได้
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้
ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็ จใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงยังได้ น�ำเสนอ
แนวคิดต่อกลุ่มนักลงทุนที่มีวิสยั ทัศน์
มองเห็นโอกาสใหม่ๆ และพร้ อมให้ การ
สนับสนุนทางการเงิน นอกจากนันยั
้ งมี
กิจกรรมอีกมากมาย ได้ แก่ ปาฐกถา

พิเศษจากรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา
ของวิทยากรระดับนานาชาติ การจัด
เสวนา การให้ คำ� ปรึกษาโดยพีเ่ ลี ้ยงมาก
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้ างเครื อข่าย
ส�ำหรับสตาร์ ทอัพ และเวทีการแข่งขัน
พิชชิ่ง (Pitching) Mahidol

ข้ อมูลเพิ่มเติม Startup Thailand 2018
Website: https://www.it24hrs.com/2018/
startup-thailand-2018-news/ และ https://www.
startupthailand.org/somkid-seeks-startupecosystem-support-th/

“Upskill และ reskill อย่างต่อเนื่อง” เปลี ่ ย นงานการ reskill จะมี ค วาม

ถ้าสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
มหิ ด ลจะเข้ า มามี บ ทบาทก็ คื อ การ
ชักชวนให้ศิษย์ เก่าเข้ามาเชื ่อมโยงกับ
มหาวิ ท ยาลัย ท� ำ ให้ศิ ษ ย์ เ ก่ า เข้ า มา
upskill และ reskill อย่างต่อเนือ่ ง เด็ก
รุ่ น ต่ อ ไปคงไม่ มี ใ ครที ่ ห วั ง ว่ า จะได้
ท� ำ งานเดี ย วไปตลอดชี วิ ต เมื ่ อ ต้ อ ง

ส�ำคัญมาก จึ งเป็ นเรื ่องส�ำคัญอย่างยิ่ ง
ที จ่ ะต้องยกระดับการศึกษาการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื ่อง เพราะฉะนัน้ การท� ำให้
คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการเรี ยน
รู้ได้อย่างต่อเนือ่ งจึงเป็ นโจทย์ทีท่ า้ ทาย
ที ่ ส� ำ คัญ ของเราและนี ่ก็ คื อ ความท้ า
ทายของมหาวิ ทยาลัย” Mahidol
มหิดลสาร ๒๕๖๑

Teaching&Learning
Excellence
สาธิดา ศรีชาติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อรรถ นานา
ศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร”
ประจ�ำปี ๒๕๖๐
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สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ เชิ ด ชูเ กี ย รติ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ อรรถ นานา เป็ นศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดล
ทยากร” ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ในฐานะที่ท่านเป็ นอายุรแพทย์ดีเด่นด้ านวิชาการ
ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐ อายุรแพทย์ที่มี
ความรู้ความสามารถโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้ านโรคหืดและโรคปอด
อุดกันเรื
้ อ้ รัง ผลงานทางวิชาการของท่านได้ รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวงกว้ าง
นอกจากบทบาทในสาขาวิชาชีพที่ท่านเชี่ยวชาญแล้ ว อีกบทบาทหนึ่งใน
แวดวงการกีฬา ท่านเป็ นแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านกีฬา และยังได้ รับการ
แต่งตังให้
้ เป็ นแพทย์ดแู ลนักกีฬาทีมชาติไทยของคณะกรรมการโอลิมปิ ก
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกิดวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ กับผู้ร่วมงานได้ ดี การปฏิบตั ิงานต่างๆ
จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ปี จะราบรื่ น มีความมุ่งมัน่ พัฒนาองค์กร
พ.ศ. ๒๕๑๘ จากคณะแพทยศาสตร์ และอาศัยทุกๆ คนร่วมกันผลักดันองค์กร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ขับเคลื่อนไปข้ างหน้ าสูค่ วามส�ำเร็ จ ใน
วุฒิบตั รผู้มีความรู้ความช�ำนาญในการ ฐานะที่ท่านเคยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
ประกอบวิชาชี พเวชกรรมสาขาอายุร วิทยาลัยวิทยา  ศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๒๒ ด�ำรง การกีฬา มหา วิทยาลัยมหิดล ท่านกล่าว
ต�ำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ การ ว่าประเทศ ไทยมีนกั กีฬาที่พฒ
ั นาได้ ดี
กี ฬ าแห่ง ประเทศไทย นายกสมาคม มาก ทังด้
้ านกีฬาเพือ่ ความเป็ นเลิศ และ
ปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระ กีฬาอาชีพ กีฬามวลชน ใช้ ในการดูแล
บรมราชูป ถัม ภ์ แ ละกรรมการบริ ห าร สุขภาพ ส�ำหรับระดับที่สงู ขึ ้นไปต้ องน�ำ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
วิทยา ศาสตร์การศึกษามาต่อยอด ฉะนัน้
สั ง คมมองหรื อให้ ความหวั ง ไว้ กั บ
หลักในการท�ำงานของท่ าน คือ วิทยาศาสตร์การกีฬาว่าจะสามารถผลัก
ความซื่อสัตย์ สจุ ริตเป็ นเรื่องที่สำ� คัญ ดันการกีฬาของประเทศไปสู   ่ ความเป็ น
เห็นประโยชน์ ขององค์ กรมากกว่ า เลิศยิง่ ขึ ้น นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้
ส่ วนบุคคลให้ ความเป็ นกันเองกับผู้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก วิทยาลัย
ร่ วมงานทุกระดับ และท�ำงานเป็ นทีม วิทยาศาสตร์ และเทคโน โลยีการกีฬา
การท�ำงานร่วมกันในองค์กรใหญ่ ถ้ าเข้ า มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตร์ การกีฬาเป็ นแห่ งแรก
ของประเทศมามากกว่ า ๓๐ ปี วิทยา
ลัยฯ มีศกั ยภาพในการผลิตบัณฑิตที่
มี คุ ณ ภาพเพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของวงการกีฬา แต่ ยังมีข้อ
จ�ำกัดในสถานที่สำ� หรับการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้
สถานที่สำ� หรั บห้ องปฏิบัตกิ ารที่ทนั
สมั ย เพื่ อ การวิ จั ย มุ่ ง เป้ า เพื่ อ ตอบ
ปั ญหาของนักกีฬาและสมาคมกีฬา
ต่ างๆ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักกีฬา รวมทัง้ สร้ างองค์ ความรู้ใหม่
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ถ้ าวิทยา
ลั ย ฯได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากมหา
วิทยาลัยมหิดลมากขึน้ เชื่อแน่ ว่าจะ
น�ำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยในการ
มี ส่ วนร่ วมพั ฒ นาการกี ฬ าของ
ประเทศไปสู่ระดับเอเชียและระดับ
โลกต่ อไป Mahidol

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) ขอเชิญชวนชาวมหิดลร่ วมสมทบทุน
การด�ำเนินโครงการก่ อสร้ าง พระราชานุสาวรี ย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
เพื่อเป็ นสิง่ ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็ นสัญลักษณ์ของ MUKA ร่วมบริ จาคเงินสมทบทุน
ได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บญ
ั ชี ๐๑๖-๔-๑๒๕๔๑-๗ หรื อบริ จาค
ด้ วยตนเองที่ งานคลังและพัสดุ ชัน้ ๒ อาคารอ�ำนวยการ MUKA ๑๙๙ หมู่ ๙        
ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ ที ่โทร.๐-๓๔๕๘-๕๐๕๘ ต่ อ
๑๒๒๐ หรื อ ๐๘-๖๓๗๗-๙๙๔๖ http://ka.mahidol.ac.th/prabida/#five
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภาพโดย: น.ส. ศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์

กองกายภาพและสิ
่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ย่างเข้ าสูเ่ ดือนที่ ๖ ของปี ปฏิทินเป็ น
ที่เรี ยบร้ อย ส�ำหรั บในเดือนมิถุนายน
นอกจากจะเป็ นเดือนที่พวกเราชาวไทย
ทราบกันอยู่เป็ นอย่างดีว่าเป็ นเดือนที่
ประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสู่ฤดูฝนอย่าง
เป็ นทางการแล้ ว ในเดือนนี ้ยังมีวนั ที่มี
ความส� ำ คัญ อย่ า งยิ่ ง กับ เรื่ อ งของสิ่ ง
แวดล้ อมอีกด้ วย หากย้ อนเวลากลับไป
เมื่ อ ๔๖ ปี ที่ แ ล้ ว ในวั น ที่ ๕-๑๖
มิ ถุ น ายน พ.ศ.๒๕๑๕ องค์ ก ารสห
ประชาชาติ (United Nations: UN) ได้
จัด ให้ มี ก ารประชุม สหประชาชาติ ว่า
ด้ วยเรื่ องสิ่งแวดล้ อมของมนุษย์ (UN:
Conference on the Human Environment) ณ กรุ ง สต๊ อ กโฮล์ ม ประเทศ
สวีเดน ผลจากการประชุมในครั ง้ นัน้
ท� ำ ให้ ป ระเทศต่ า งๆ ทั่ว โลกหัน หน้ า
เข้ า หากัน เพื่ อ ร่ ว มป้ อ งกัน และแก้ ไข
ปั ญหาด้ านสิ่ ง แวดล้ อมอั น เป็ นภั ย
คุกคามต่อ การด�ำรงอยู่ของมนุษย์ ต่อ
มาองค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ จั ด ตั ง้
โครงการสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme : UNEP) ขึ ้น และรัฐบาลจาก

นานาประเทศได้ รับข้ อตกลงจากการ
ประชุมในครัง้ นัน้ แล้ วน�ำมาด�ำเนินการ
จัดตังหน่
้ วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อมขึ ้นใน
ประเทศของตน นอกจากนี ้ยังได้ น�ำผล
จากการประชุมดังกล่าวมาจัดท�ำเป็ น
รายงานเรื่ องสิ่ ง แวดล้ อมและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องให้
ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
วิ ถี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ดัง
นันเพื
้ ่อเป็ นการระลึกถึงจุดเริ่ มต้ นของ
การร่ ว มมื อ จากนานาชาติ ทั่ว โลกใน
ด้ านสิง่ แวดล้ อม องค์การสหประชาชาติ
จึงได้ ประกาศให้ วันที่ ๕ มิถนุ ายนของ
ทุกปี เป็ นวันสิ่งแวดล้ อมโลก (World
Environment Day) ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี
โครงการสิง่ แวดล้ อมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme UNEP) ได้ ก�ำหนดประเด็น
หลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องใน
วั น สิ่ ง แวดล้ อมโลกให้ เป็ นทิ ศ ทาง
เดี ย วกัน ทั่ว โลก โดยในปี นี ้ ก� ำ หนด
ประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่ อง Beat
Plastic Pollution มีค�ำขวัญว่า  If you

can’t reuse it, refuse it “รักษ์ โลก เลิก
พลาสติก”
ส� ำ หรั บ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล นอก
เ ห นื อ จ า ก น โ ย บ า ย กา ร ล ด ใ ช้ ถุ ง
พลาสติ ก ในร้ านค้ าสะดวกซื อ้ ที่ ไ ด้
ประกาศและลงมือท�ำอย่างจริ งจังมา
ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว ทาง
มหาวิ ท ยาลัย ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
กระตุ้นจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้ อมโลก ด้ วย
การจัดกิจกรรมการปลูกต้ นไม้ ร่วมกัน
เพื่ อ ช่ ว ยสร้ างแหล่ ง ดูด ซับ ก๊ าซเรื อ น
กระจก โดยกิจกรรมดังกล่ าวจัดขึน้
ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา๐๙.๓๐ น. บริ เวณถนนการุ ณ
ยมิ ต ร (ด้ านข้ างคณะพยาบาล
ศาสตร์ ) ทัง้ นี ้ กองกายภาพและสิ่ง
แวดล้ อมจึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญบุคลากร
นักศึกษา และผู้สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรม
ดัง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น การแสดงออกถึ ง
ความตังใจจริ
้
งในการรักษาสิง่ แวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืนของพวกเราชาวมหิดลครับ
Mahidol

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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การบั
ง
คั
บ
ใช้
บ
ทเฉพาะกาล
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาพโดย คุณาภาส คงกิตนิ านนท์
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ฉบั บ นี ข้ อน� ำ เสนอประเด็ น เรื่ อ ง
บทเฉพาะกาลตามพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ.๒๕๕๐
ประเด็นหนึ่งซึ่งอาจมีหลายคนที่มีข้อ
สงสัย และสอบถามกันมาโดยตลอด
และก่อนเข้ าสู่ประเด็น จึงขอท�ำความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับบทเฉพาะกาลก่อนว่า
บทเฉพาะกาลคื ออะไร ท� ำไมจึงต้ อง
เขี ย นไว้ ในกฎหมาย ขอให้ ท่ า นได้
พิจารณาดังนี ้
ส�ำหรับทเฉพาะกาลของมหาวิทยาลัย
มหิดลเขียนไว้ ในมาตรา  ๗๑ แห่งพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ เป็ นกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ที่ ใ ช้ บัง คับ ต่ อ จากกฎหมายฉบับ เก่ า 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๓๐) ซึง่ ถูกยกเลิกไป อันเป็ น
การรองรั บ สถานะของบุค ลากรและ
สถานะของมหาวิทยาลัยมหิดล รองรับ
การด�ำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหา 
ระหว่ า งกฎหมายที่ ถูก แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับใหม่หรื อ แก้ ไขความต่อเนื่องของ
กฎหมาย เป็ นต้ น โดยเฉพาะด้ านการ
บริหารงานบุคคลในช่วงของการเปลีย่ น
ผ่าน การด�ำเนินการของมหาวิทยาลัย
ภายใต้ ก ฎหมายเก่ า  ที่ ไ ด้ ถูก กระท� ำ
ด� ำ เนิ น การ รวมทั ง้ การด� ำ รงอยู่ ใ น
ต�ำแหน่งนัน้ ก็จะเห็นได้ ว่า  แม้ สถานะ
ของมหาวิทยาลัยได้ เปลีย่ นไป แต่ยงั คง
มีบคุ ลากรที่เป็ นข้ าราชการ และลูกจ้ าง
และไม่ ไ ด้ มี ก ารจ้ างบุ ค ลากรที่ เ ป็ น
ข้ าราชการ หรื อลูกจ้ างประจ�ำแล้ ว ดัง
นัน้ หากจะให้ การกระทําเหล่านัน้ การ
ด�ำเนินการ การด�ำรงต�ำแหน่ง อยูต่ อ่ ไป
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย ก็ จ ะต้ อ งใส่
บทเฉพาะกาลในเรื่ องนันเอาไว้
้
ด้วย
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เมื่อได้ ตรวจดูตามมาตรา ๕ วรรค ๒
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหิดลก�ำหนดไว้ วา 
่ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นมหาวิทยาลัยในก� ำกับของรั ฐ ซึ่ง
ไม่ใช่ส่วนราชการ ตังแต่
้ เมื่อวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๕๐ ในขณะที่มหาวิทยาลัย
มหิ ดลได้ ก�ำหนดบทเฉพาะกาลไว้ ใน
มาตรา  ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้
มหาวิทยาลัยถือเป็ นส่วนราชการ ซึง่ ที่
ผ่านมายังไม่เคยมีข้อวินิจฉัยจากหน่วย
งานใดเป็ นแนวทางที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับ
การบัง คับ ใช้ บ ทเฉพาะกาลของมหา 
วิทยาลัยมหิดลดังกล่าว จนกระทั่งมี
กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่
๘) มีข้อวินิจฉัยที่เป็ นตัวอย่างในการ
ปรับใช้ บทเฉพาะกาลของมหาวิทยาลัย
มหิดลโดยเรื่ องนี ้เป็ นกรณีของการออก
บัตรประจ�ำตัวของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้
กับลูกจ้ างของมหาวิทยาลัยและคณะ
กรรมการฯ เห็ น ว่ า ในการปรั บ ใช้
บทเฉพาะกาล มีหลักประการส�ำคัญว่า
๑. การบังคับใช้ ของบทเฉพาะกาล
ใช้ บงั คับเฉพาะกับกลุ่มบุคลากรที่เป็ น
ข้ าราชการและลูกจ้ างที่บรรจุและแต่ง
ตังไว้
้ ก่อนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึง่
เป็ นวันทีม่ หาวิทยาลัยได้ ออกนอกระบบ
และประกาศใช้ บงั คับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. บทเฉพาะกาลมี ผ ลเป็ นการ
รับรองสถานะกลุ่มบุคลากรดังกล่าวที่
เป็ น ลูก จ้ างและข้ าราชการ ให้ คงมี
สถานะอยู่ตามเดิม โดยให้ ถือเป็ นการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ หรื อ ปฏิบตั หิ น้ าที่
ในฐานะลูกจ้ างของส่วนราชการ โดย
ขอบเขตในการบังคับใช้ ของบทเฉพาะ

กาลเป็ น ที่ ชัด เจนว่ า  ต้ อ งเป็ น กรณี ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานบุคคลจึงจะ
ถือว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีสถานะเป็ น
ส่วนราชการ
๓. เมื่ อพิ จารณาตามกฎหมายว่า
ด้ วยบัตรประจ�ำตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ที่
ก�ำหนดให้ บคุ ลากรของรัฐประเภทต่างๆ
มีสิทธิถือบัตรประจ�ำตัวเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามพระราช
กฤษฎีกาซึง่ เป็ นกฎหมายลูกได้ กล่าวถึง
กลุม่ บุคลากรต่างๆ ครอบคลุมถึงลูกจ้ าง
ของส่วนราชการและผู้มีอ�ำนาจในการ
ออกบัตรประจ�ำตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ถือ
เป็ นเรื่ องการบริ หารงานบุคคลและโดย
ผลของบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๗๑
วรรค ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หา 
วิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงทําให้
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลถื อ เสมื อ นว่ า มี
สถานะเป็ นส่วนราชการ และลูกจ้ าง
(ประจ�ำ) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จ้าง
ไว้ ก่ อ นมหาวิ ท ยาลัย จะได้ อ อกนอก
ระบบ คงมีสถานะเป็ นลูกจ้ างของส่วน
ราชการ อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ออกบัต รประจ� ำ ตัว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยก�ำหนด
ไว้ โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ก ารออกพระราช
กฤษฎีกามารองรับอีก ค�ำวินิจฉัยข้ าง
ต้ นนั บ เป็ นตั ว อย่ า งของการปรั บ ใช้
บทเฉพาะกาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึง่ ท่านทีส่ นใจสามารถสืบค้ นค�ำวินจิ ฉัย
(ฉบับเต็ม) เรื่ องนีไ้ ด้ จากเว็บไซต์ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ทัง้ นี ้ หากมี
ประเด็นกฎหมายใดที่นา่ สนใจ จะได้ น�ำ
เสนอท่านผู้อ่านต่อไป แล้ วพบกันใหม่
ในฉบับหน้ า .....Mahidol
อ้ างอิงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่ องเสร็จที่ ๘๐๗/๒๕๕๙
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หัวหน้ าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พระมหา
ไพฑูรย์ กลฺยาณธโร เจ้ าอาวาสวัดน� ้ำพริ ก ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ได้ รั บ พระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจั ก ร” ผู้ ท�ำ คุ ณ ประโยชน์ แก่
พระพุทธศาสนา ประจ�ำปี พทุ ธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก สาขาสงเคราะห์
ประชาชนและชุมชน ด้ วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จาก สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานคนเมืองกรุ งเทพมหานคร
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
เมตตา ปิ่ นทอง รองคณบดี
ฝ่ ายวิ จัย และวิ ช าการ พร้ อม
ด้ วย อาจารย์ .ดร.ชลชั ย        
อานามนารถ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การกีฬา  มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ดอบรมหลั ก สู ต รผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการสื บ สวนให้ มี
ประสิทธิภาพในระดับสากลของส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ ประจ�ำ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนนายร้ อยต�ำรวจสามพราน

เมื่อวันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหา 
วิ ท ยาลัย มหิ ด ล และผู้อ� ำ นวยการศูน ย์
ปฏิ บัติก ารด้ า นชี ววิทยาศาสตร์ ค อมพิ ว
เตอร์ (Integrative Computational BioScience Center: ICBS) ได้ รับรางวัล
FAOBMB Young Scientist Award
(Male) 2018 โดยได้ น�ำเสนอผลงานในที่
ประชุม 24th IUBMB - 15th FAOBMB
Congress ซึ่ ง จั ด ขึ น้ ในวั น ที่ ๔ – ๘
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุ งโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ ส�ำหรับรางวัล FAOBMB (the
Federation of Asian and Oceanian
Biochemists and Molecular Biologists)
จะมีการมอบรางวัลเป็ นประจ�ำทุก ๓ ปี ให้
กับนักวิจยั สาขาชีวเคมีและอณูชีววิทยาดี
เด่นในเอเชีย และโอเชียเนีย ที่มีอายุไม่
เกิน ๓๕ ปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ : http://faobmb.
com/2018/02/01/winner-of-2018-faobmb-young-scientist-award-male/

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ขอเชิ ญ เข้ า
ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการประจ� ำ ปี
๒๕๖๑ “การบริ หารสู่การพัฒนา
สุขภาวะอย่ างยั่งยืน” ระหว่ างวัน
ที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมณั ฐ ภมรประวัติ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ศาลายา
กิจกรรมการประชุมประกอบด้ วย
ปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครัง้ ที่ ๒๘
การบรรยายพิ เ ศษ การเสวนา
วิชาการ ในประเด็น “การบริ หาร
สู่ การพั ฒ นาสุ ข ภาวะอย่ าง
ยั่งยืน” ส�ำรองที่นงั่ และสอบถาม
เพิ่มเติมที่ งานบริ การวิชาการ โทร.
๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓ ต่อ ๓๘, ๖๖
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญร่ วมน�ำเสนอผลงาน
และร่ ว มประชุ ม วิ ช าการระดั บ
ชาติ ครั ง้ ที่ ๒ เรื่ อง “การเรี ยนรู้
ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต”
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสิริ
วิ ท ยา  คณะศิ ล ปศาสตร์ มหา 
วิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติม
โทร.๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่ อ
๑๗๓๑ และ ๑๗๒๔

มหิด ลสารขอร่ วมไว้ อ าลั ย กั บ
การจากไปของ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดด�ำเนินแอ็ ต ติ ก จ์ อดี ต ผู้ อ� ำ นว ย กา ร
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๓ สิงหาคม
๒๕๓๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๗) ที่ได้
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
เมื่อวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ เมรุ
วัดหทัยนเรศวร์ ต.ศาลายา  อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ..ขอดวง
วิญญาณของท่ านจงไปสู่สุขคติใน
สัมปรายภพด้ วยเทอญ
เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ก า ร
น า น า ช า ติ วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ การต้ อนรั บ
Dr.Aurora Pedro, UNWTO.TedQual
Auditor จาก TedQual (Tourism Education Quality) องค์ การท่ องเที่ยวโลก
แห่ ง สหประชาชาติ (United Nation
World Tourism Organization: UNWTO) ซึง่ เป็ นองค์กรด้ านการท่องเที่ยวและ
ศูนย์กลางในการสร้ างเสริ มนโยบายและ
องค์ความรู้สากลในอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวของโลก เข้ าประเมินคุณภาพและ
ศักยภาพของหลักสูตรเพื่อพิจารณา
รั บรองมาตรฐานความเป็ นสากล โดย
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ ป็ นสถาบั น การ
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี แห่ งแรก ที่ได้
รั บการประเมินดังกล่ าว
มหิดลสาร ๒๕๖๑
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เมื่อวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาย
อร่ าม อร่ ามอรุ ณศรี นายฉัตร์ ชัย ชินก้ อง
ไกร นาย Tin Duc Truong และนางสาว
ญาณิ ศ า สรวลเส นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริ หารธุ รกิจ และนายวรวรรษ รั กวงษ์
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหา
บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้ าร่ วมประกวดแผนธุรกิจสตาร์ ทอัพ
ในกิจกรรม “StartUp Thailand U League”
จัดโดย StartUp Thailand Academy ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติได้ ริเริ่ มสร้ างสรรค์ โครงการและ
แผนการตลาดส�ำหรับระบบเฝ้าระวังเพื่อลด
ความเสี่ ย งจากการลื่ น ล้ ม และเพิ่ ม ความ
ปลอดภัยแก่ผ้ สู งู อายุ โดยได้ รับคัดเลือกเป็ น
๑ ใน ๕๕ ทีมจากจ� ำนวน ๒๐๐ ทีมที่เข้ า
ประกวด ได้ รับเงินทุนจ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ในการพัฒ นาโมเดลต้ น แบบของโครงการ
เพื่อไปน�ำเสนอในกิจกรรม StartUp Thailand
Demo Day ที่จะจัดขึ ้นที่ศนู ย์แสดงสินค้ าและ
การประชุมอิมแพ็คอารี น่าเมืองทองธานี ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๙ ปี .... คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้มจี ติ ศรัทธา ร่วมเป็ นเจ้ าภาพ
ท�ำบุญทอดผ้ าป่ าการศึกษา ถวาย ณ ส�ำนักเรียนวัดสร้ อยทอง บางซือ่ กรุงเทพมหานคร ใน
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่านใดสนใจร่วมท�ำบุญ สามารถท�ำบุญได้ ที่ คณะ ICT ม.มหิดล
หรือโอนเงินเข้ าบัญชี “ICT มหิดล บ�ำรุงพระพุทธศาสนา” เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๓๓-๒๔๒๒๐๙-๙
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล (ออมทรัพย์) ได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป กรณี
ประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร โปรดส่งหลักฐานการช�ำระเงิน มาที่ คุณบุณยนุช พิศสุวรรณ
(งานสื่อสารองค์กร) โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๐๘๐๘ โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙ ต่อ ๑๔๒ E-mail:
boonyanuch.phi@mahidol.ac.th FB: ict.mahidol.university
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ทีม Rehab happy walk
นางสาวเบญจพร (ขวาสุด)

นางสาวพรชนิตย์ (ที่ ๓ จากขวา)

ขอแสดงความชืน่ ชมกับ นางสาวเบญจพร
ลิม้ พานิชย์ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้
ที่ ๑ และ นางสาวพรชนิตย์ จันทาบุตร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ ๒ วิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ เป็ นตัวแทนนักกีฬา
ยิ ม นาสติ ก ลี ล าที ม ชาติ ไ ทย เข้ า ร่ ว มการ
แข่ งขั น Asian Rhythmic Gymnastics
Championship 2018 เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน
– ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประเทศมาเลเซีย
June 2018

ทีม HOP

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม MIT Deep Dive
ซึง่ เป็ นกิจกรรมส่งเสริ มระบบนิเวศนวัตกรรมและสนับสนุนการเป็ นผู้ประกอบการที่ขบั เคลื่อน
ด้ วยนวัตกรรม และคัดเลือกทีมที่มีความสนใจในนวัตกรรม และมีโอกาสสร้ างความเชื่อมโยง
เพื่อสร้ างเครื อข่ายทางด้ าน Innovation Ecosystem ร่ วมกับ Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริ กา  ในการนี ้ สถาบันบริ หารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (INNOTECH) จึงได้ จัดกิจกรรมน�ำเสนอผลงานแนวความ
คิด (MU-MIT Pitching Day) เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะการแข่ งขัน เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัย
มหิดลเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) บอสตัน ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ผลการตัดสินปรากฏว่ า ทีมที่ชนะการแข่ งขัน
ได้ แก่ ทีม HOP จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เสนอผลงานระบบเก็บรั กษาหัวใจในการ
ขนย้ ายจากผู้บริ จาคเพื่อส่ งให้ ผ้ ูป่วยที่ต้องการปลูกถ่ ายหัวใจ โดยจะเก็บให้ หวั ใจเต้ นอยู่
ภายนอกร่างกาย ซึง่ เป้าหมายต้ องการจะพัฒนาจากการเก็บด้ วยวิธีเดิมที่สามารถเก็บได้ ๔ – ๖
ชัว่ โมงให้ ได้ ๙ ชัว่ โมง และ ทีม Rehab happy walk จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ผู้เสนอผลงานรองเท้ าช่ วยเดินส�ำหรั บผู้ป่วย Parkinson โดยปกติแล้ วการเดิน
ไม่ใช่เรื่ องง่ายส�ำหรับผู้ป่วย parkinson เมื่อผู้ป่วยมีอาการเกร็ ง ก้ าวขาไม่ออก ท�ำให้ เดินล�ำบาก
ย่อมมีความเสี่ยงต่อการหกล้ ม ด้ วยปั ญหานี ้จึงต้ องน�ำทางผู้ป่วยด้ วยแสง LED ผ่านรองเท้ า 
ท�ำให้ การเดินผู้ป่วย Parkinson ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป และยังช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยกลับมาเดินอย่าง
มีความสุขได้ อีกครัง้
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

Activities Agenda

วราภรณ์ น่วมอ่อน

๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Cr. ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายมหิ ดล361องศา

การอบรมระยะสัน้ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ (หลักสูตรฟื ้ นฟู) : การจัดการสุขภาพ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “การใช้ การละเล่ นไทยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง
ผู้ป่วยในชุมชน ณ โรงแรมรัชดาซิตี ้ กรุงเทพฯ สอบถามที่ ภาควิชาการพยาบาล EF” ณ ห้ องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๓๕๔-๘๕๔๒ ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สถาบันแห่ง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร.๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒ ต่ อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Infographic กับการน�ำเสนอข้ อมูลภาพ
เคลื่อนไหวด้ วยโปรแกรม Adobe After Effect ระดับ Advance รุ่ นที่ ๑ ณ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ชั น้ ๒ อาคารหอสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่ อ ๔๓๒๑, ๔๒๑๑  

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั ง้ ที่ ๑๓ The 13th Industrial Pharmaceutical Technology Conference เรื่ อง “วิทยาการก้ าวหน้ าของสารช่ วย
ทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
ม.มหิดล โทร.๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่ อ ๑๔๑๔

โครงการอบรมปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ณ ห้ อง
ประชุมอารี วัลยะเสวี ชัน้ ๒ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่ อ ๔๐๖
การประชุมวิชาการ เรื่ อง “Pharmacy Review and Update Series 2018:
Pharmacotherapy of Pain and Palliative Care” ณ ห้ องประชุม ๓๐๒ อาคาร
เทพรั ตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล โทร.๐-๒๖๔๔๘๖๗๗-๙๑ ต่ อ ๑๔๑๔

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ ๒ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ : รากฐานของชีวติ ” ณ โรง
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เรื่ อง “การเรี ยนรู้ ท่ หี ลากหลายเพื่อคุณภาพชีวติ ” ณ อาคาร แรมปริ นซ์ พาเลซ กรุ งเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะพยาบาล
สิริวทิ ยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ ต่ อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕  
เพิ่มเติมที่ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๔ ต่ อ ๑๗๓๑, ๑๗๒๔
โครงการอบรม “การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ งประจ�ำปี ๒๕๖๑ (หลักสูตร
๙ กรกฎาคม
๒๕๖๑
สันติภาพศึกษา)” ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
The 5th Ratchasuda International Conference on Disability 2018 ณ ศูนย์ มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๘๑๓-๕ ต่ อ ๑๑๐๘
แจ้ งวัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.๐-๒๘๘๙-๕๓๑๕ ต่ อ ๑๑๑๓
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การประชุมวิชาการ ครั ง้ ที่ ๕ “๒๙ ปี ปลูกถ่ ายไขกระดูกรามาธิบดี” ณ ห้ อง
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชัน้ ๕ ศูนย์ การแพทย์ สริ ิกติ ์ ิ คณะแพทยศาสตร์
อบรมหลักสูตร “เสริ มสร้ างแรงจูงใจและปรั บจิตส�ำนึกเพื่อการอนุ รักษ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
พลังงาน” รุ่ นที่ ๑ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์มะเร็ ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการมินิวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๐-๒๒๐๑-๒๖๘๒
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๘๙-๒๒๒๕ ต่ อ ๖๕๑๑

๑๑ – th๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

The 15 International Joint Conference on Computer Science and Software
Engineering (JCSSE2018) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ Email:                  
jcsse2018@mahidol.ac.th
การประชุมวิชาการ 10+ โรคผิวหนังต้ องรู้ สำ� หรั บแพทย์ ท่ วั ไป ครั ง้ ที่ ๗ ณ
ห้ อง 910 ABC ชัน้ ๙ อาคารเรี ยนและปฏิบัตกิ ารรวมด้ านการแพทย์ และ
โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริ การวิชาการ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓

๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “Method Verification and Uncertainty
(หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ ด้านคุณภาพ ในห้ องปฏิบตั ิ
การเวชศาสตร์ ชั น สู ต รทางเคมี ค ลิ นิ ก และโลหิ ต วิ ท ยา)” ณ อาคาร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ศาลายา สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่ อ ๒๘๔๒, ๒๘๔๓  

ศูนย์ กายภาพบ�ำบัดจัดการอบรมความรู้ส่ ปู ระชาชน หัวข้ อ “การดูแลสุขภาพ
ในผู้ สู ง อายุ แ ละการออกก� ำ ลั ง กายที่ เ หมาะสมในผู้ สู ง อายุ ” ณ ศู น ย์
กายภาพบ�ำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร.๐-๒๔๓๓-๗๐๙๘ ต่ อ ๒๑๐๘๑
งานเดินวิ่งเพื่อเพื่อนสี่ขา ครั ง้ ที่ ๒ “Walk and run for 4-legged friends 2018”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สมาคมศิษย์
เก่าสัตวแพทย์มหิดลและสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และสมัครเข้ าร่ วมงานได้ ที่ https://goo.gl/forms/ky5p09lHmiSAzlUi1

๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การอบรมระยะสัน้ เรื่อง “การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ครัง้ ที่ ๒ ณ อาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานอบรม สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่ อ ๓๐๑

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการOpen House: การส่ งเสริมและแก้ ไขปั ญหาการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่
ครั ง้ ที่ ๒ ณ ห้ องประชุมฝ่ ายการพยาบาลฯ ตึก ๘๔ ปี ชัน้ ๒ (ห้ องAB) โรง
The V Thailand International Piano Competition ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัย พยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึ ก
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โทร.๐-๒๔๑๙วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ ต่ อ ๓๑๑๗
๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙-๘๕๘๘, ๐-๒๔๑๙-๙๑๐๑

๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มหิดลสาร ๒๕๖๑
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