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Editor’s Note
บก.แถลง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้ ง หลายขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชั ย มงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
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สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
พระราชทานอาหารสัตว์ให้กบั สุนขั จรจัด
ณ สถานสงเคราะห์ สั ต ว์ โครงการ
บ้ า นรั ก หมาศาลายา มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

พบกับสกู๊ปพิเศษงานวิจยั “ณัฐสุดา คําปา
นศ.ปริญญาเอก คณะสิง่ แวดล้ อมฯ ม.มหิดล
เจ้ า ของผลงาน “เครื่ อ งวั ด การสั ง เคราะห์
แสงของพืชแบบพกพา” นวัตกรรมเพื่อการ
วางแผนปลูกพืชให้ เหมาะสมกับพื้นที่ และ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ได้ รับการประกาศ
จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ให้ ได้ รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ นวัตกรรมระดับดี” และ “ผลงาน
“เสือ้ ดมกลิน่ กายอัจฉริยะ” คณะวิทยาศาสตร์
ม.มหิดล คว้ ารางวัลผลงานวิจัยเด่ น สกว.
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด้ านพาณิชย์ ”
นอกจากนี ้ ในฉบับมีบทความน่าอ่าน “เด็กไทยกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ไม่ ยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำ� นวย
การสถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กับกิจกรรม
น่าสนใจ “The Safety Hunter ภารกิจพิชติ จุดเสี่ยง” การจัดอบรม “หลักสูตรพฤฒ
ปั ญญา” หลักสูตรน�ำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู วัย โดย สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ชมภาพบรรยากาศ “ขุนเลเกมส์ ” และภาพ
บรรยากาศ “MUIDS Graduation Day”
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อา่ น รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วยตอบใน
๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
และ ๓. ส่งทางไปรษณีย์ท:ี่ งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี
๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
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มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
“วันสิง่ แวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”
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สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ม.มหิดล เตรียมรับสังคมสูงอายุ
จัดอบรมหลักสูตรพฤฒปัญญา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่

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

๒๔ Research Excellence

ผลงาน “เสื้ อ ดมกลิ่ น กายอั จ ฉริ ย ะ”
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด้านพาณิชย์

๒๕ Research Excellence
ครั้งแรกของประเทศไทย
ศิริราชประสบผลส�ำเร็จปลูกถ่าย
สเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตา

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ม.มหิดล จัดงานเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้ าสุทดิ า พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระ
ราชสมภพเมื่อวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๒๑
ทรงเป็ นพระอั ค รมเหสี ใ น พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สิน
ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้ าอยู่หัว (รั ชกาลที่ ๑๐) โดยทรงได้ รับ
โปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศสถาปนา
เฉลิมพระเกียรติยศเป็ น สมเด็จพระนางเจ้ า
สุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธั น ย์
สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในงาน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า พั ช รสุ ธ า
พิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี ประจ� ำ
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ ณ ส� ำ นัก งาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา
โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานต่างๆ
ได้ ร่วมพิธีทำ� บุญตักบาตร พระสงฆ์ ๔๒ รูป
จากวัดมหาสวัสดิ์ ณ บริ เวณหน้ าอาคารฯ
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถง
ชัน้ ๑ โดยประธานในพิธีได้ ลงนามถวาย
พระพร ถวายพานพุม่ ราชสักการะ และเปิ ด
กรวยกระทงดอกไม้ หน้ าพระฉายาลักษณ์ฯ
จากนั น้ น� ำ กล่ า วถวายพระพรชัย มงคล
ร่ ว มร้ องเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี และ
ถวายความเคารพพระฉายาลั ก ษณ์
โดยผู้ ร่ ว มพิ ธี แ ต่ ง กายด้ ว ยเสื อ้ สี เ หลื อ ง
ประดับ ตราสัญ ลัก ษณ์ พ ระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก โดยพร้ อมเพรียงกัน
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กบั สุนขั จรจัด
ณ สถานสงเคราะห์สตั ว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒

สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานอาหาร
สัตว์เพื่อเป็ นขวัญและก�ำลังใจให้ กบั สถาน
สงเคราะห์สตั ว์จรจัดทัว่ ประเทศ เนือ่ งในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
โดยมอบหมายให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย
ศรีแก้ ว เป็ นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน
ให้ กบั สุนขั จรจัด ณ สถานสงเคราะห์สตั ว์
โครงการบ้ านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ในวันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ร่วมต้ อนรับโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้ อมด้ วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์
หญิงวลาสินี ศักดิค์ ำ� ดวง คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอง
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ
รั ตนากร ทีป่ รึกษาคณบดีคณะสัตวแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วยคณะ
ผู้บริ หารมหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้ า
ส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวส�ำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ที่ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรม
ราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์จรจัด สัตว์ที่
ถูกทอดทิ ้ง สัตว์พกิ าร และสัตว์ด้อยโอกาส
เพื่ อ เป็ น ขวัญ และก� ำ ลัง ใจให้ กับ สถาน
สงเคราะห์สตั ว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา
มหาวิท ยาลั ย มหิด ล ศาลายา และมี
ความยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจที่ จ ะถวายงาน

ดูแลสัตว์ ในสถานสงเคราะห์ สัตว์ แห่ งนี ้
ซึ่งมีสนุ ัขเพศผู้ ๒๔ ตัว เพศเมีย ๓๓ ตัว
รวมทัง้ สิน้ ๕๗ ตัวบนพืน้ ที่ ๑ ไร่ ๑ งาน
ให้ เป็ นแหล่ งพั ก พิ ง อั น อบอุ่ นของ
สัตว์ จรจัดเหล่ านี ้ รวมทัง้ เป็ นแบบอย่ าง
ในการดู แ ลบริ ห ารจั ด การสั ต ว์ จ รจั ด
ให้ มี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ที่ ดี ไม่ สร้ าง
ปั ญ ห า ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น แ ก่ สั ง ค ม
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจะสนองพระประสงค์
นี ้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี
เมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ เกียรติ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๑ ปี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิด ล พร้ อมด้ วย รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการ
แทนรองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เอือมพร
้
มัชฌิมวงศ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ หญิง
วรานันท์ บัวจีบคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พร้ อมทัง้ ผู้ บ ริ ห าร
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้ าร่วมงาน
อย่างพร้ อมเพรียง
คณะทันตแพทยศาสตร์ และสักการะรูปหล่อ เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล ณ บริเวณโถงชัน้ ๗
จากนัน้ ผู้บริ หารฯ ได้ ร่วมพิธีสกั การะ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ทันตแพทย์อศิ ระ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันต
พระพุทธเทพทันตราช พระพุทธรู ปประจ�ำ ยุกตะนันทน์ ผู้กอ่ ตัง้ และอดีตคณบดีทา่ นแรก แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจยั
จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจยั รุน่ ใหม่ ด้านวิจยั ” รุน่ ที่ ๑
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เ มื่ อ วั น ที่ ๔ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และ
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธาน
ในพิ ธีเปิ ด “โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาจารย์ /นั ก วิ จั ย รุ่ นใหม่ ด้ านวิ จั ย ”
รุ่ นที่ ๑ และบรรยายในหัวข้ อ “เส้ นทาง
ความก้ าวหน้ า (career path) ของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย” ซึง่ กองบริ หารงานวิจยั
มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนดจัดอบรมระหว่าง
วันที่ ๔ – ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุม
๓๒๓ อาคารศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา โดยมีหวั ข้ อการบรรยายที่
น่าสนใจ อาทิ “แหล่ งทุนวิจยั และแนวทาง
การขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั ประเภท
ต่ างๆ” โดย นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก
ผู้อำ� นวยการกองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัย
มหิดล “Research to Innovation” โดย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภัทรชัย
กีรติสนิ ผู้อำ� นวยการสถาบันบริหารจัดการ
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล (iNT) และ “การขอและสื บ ค้ น
ทรั พย์ สินทางปั ญญา และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง” โดย คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
สถาบั น บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละ
นวัต กรรม มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล (iNT)
“การบริการวิชาการและการรับจ้ างวิจยั ”
โดย คุณสุทศิ า นาคเรืองศรี สถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
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มหิดล (iNT) “Educational Research”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
“จริ ยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย
4.0” โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์ กติ ติ
พงศ์ ไพบูลย์ สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ “การบริ หารจัดการโครงการวิจัย
อย่ างมีประสิทธิภาพ” โดย หัวหน้ างาน
บริ หารเงินทุนวิจยั หัวหน้ างานบริ หารและ
ส่ง เสริ ม การวิ จัย และ หัว หน้ า หน่ว ยทุน
เงินรายได้
“โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ /
นั ก วิ จั ย ด้ านการวิ จั ย ” จั ด ขึ น้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างนักวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยเป็ นการเตรียมความพร้ อม และพัฒนา
ทักษะคณาจารย์/นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
มหิดลให้ มีความสามารถด�ำเนินงานด้ าน
การวิ จัย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทัน ต่ อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั ในระดับชาติ และระดับ
สากล โดยครั ง้ ต่ อไปจะจัดเป็ นรุ่ นที่ ๒

ระหว่ างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้ องประชุม ๓๒๓ อาคารศูนย์ การ
เรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผู้ส นใจติ ด ต่อ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๔๒ www.op.mahidol.
ac.th/orra FB: MU.Research
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Research Excellence

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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MUIDS Graduation Day

เ มื่ อ วั น ที่ ๑ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นประธานในพิธี
มอบประกาศนี ย บั ต รแก่ นั ก เรี ยน
โรงเรี ยนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิด ล (MUIDS) ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา
เกรด ๑๒ (ชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖)
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย

8

July 2019

มหิดล ศาลายา โดยในปี นี ้มีนกั เรียนส�ำเร็จ
การศึกษา จ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๑๙๓ คน เข้ ารับ
ประกาศนียบัตร จ�ำนวน ๑๘๓ คน นักเรียน
ที่ ส อบได้ เ กี ย รติ นิ ย มอัน ดับ ๑ จ� ำ นวน
ทังสิ
้ ้น ๔๘ คน เกียรตินยิ มอันดับ ๒ จ�ำนวน
ทัง้ สิ ้น ๔๖ คน ในการนี ้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ กล่าว
แสดงความยิ น ดี แ ก่ นั ก เรี ยนที่ ส� ำ เร็ จ

การศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา
ชินวรรโณ ผู้อ�ำนวยการ MUIDS กล่าว
เปิ ดงาน
MUIDS เปิ ดรับรับสมัครนักเรียนใหม่
ส�ำหรับปี การศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตัง้ แต่
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ติดตามข่ าวสาร
ได้ท่ี http://www.muids.mahidol.ac.th
* ขอขอบคุณภาพจาก MUIDS
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
เรือ่ ง “การศึกษาในยุคดิจทิ ลั : ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เป็ นประธานเปิ ด
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ส าขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจ�ำ
ปี ๒๕๖๒ เรื่ อง “การศึ ก ษาในยุ ค
ดิจทิ ลั : ความท้ าทายของมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ” (The 3rd National
Conference on Education in the Digital
Era: Challenges for Humanities and
Social Sciences) จัดโดย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ อาคาร
สิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การศึกษาและ
การวิจยั นับเป็ นกุญแจส�ำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประเทศไปสู่ความ
ยัง่ ยืน ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญ
ในการขับ เคลื่ อ นสัง คม ข้ อ มูล ข่ า วสาร
ถูก ส่ ง ผ่ า นอย่ า งรวดเร็ ว และไร้ ขี ด จ� ำ กัด
ดังนัน้ การผสมผสานระหว่างความรู้ และ
เทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาการศึกษา และการวิจยั
จึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษา และเป็ น แรงผลัก ดัน ให้ เ กิ ด
นักวิจยั รุ่ นใหม่ที่จะสร้ างสรรค์ผลงานวิจยั
ที่มีคณ
ุ ภาพต่อไป
“กระบวนการเรี ย นรู้ ใ นโลกยุค ดิ จิ ท ัล
ขึ้นอยู่กบั ๕ ปัจจัย คือ ๑.ปั จจัยด้ านสังคม
(Society) พบว่าประชากรมี อายุยืนยาว
มากขึ้ น ในขณะที ่น ัก ศึ ก ษาที ่เ ข้ า ศึ ก ษา
ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี จ� ำ น ว น น้ อ ย ล ง
จึ งต้องค� ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที ส่ ูงวัยด้วย
๒. ปั จจั ย ด้ านการเมื อ ง (Politics)
ซึ่ งประเทศไทยก� ำลั ง อยู่ ใ นช่ ว งการ

เปลี ่ย นแปลงทางการเมื อ ง เราจึ ง ต้อ งมี
การเตรี ยมพร้ อมอยู่เสมอ ๓.ปั จจัยด้ าน
ระบบเศรษฐกิจโลก (Economic system
of any countries) ในยุคของโลกาภิ วตั น์
ไม่ มี ประเทศใดสามารถอยู่ ไ ด้ อ ย่ า ง
โดดเดี ่ ย ว การเปลี ่ ย นแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในส่ ว นใดๆ ในโลก
ย่ อ มส่ ง ผลกระทบไปยั ง ประเทศอื ่ น ๆ
จึ งเป็ นประเด็นที ่จะต้องเฝ้าพิ จารณาด้วย
๔.ปั จจั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environ ment) ซึ่ งนอกจากเรื ่องภาวะโลกร้อนแล้ว
การใช้ social media อย่างไม่ระมัดระวัง
อาจสร้ างความขั ด แย้ ง ให้ เ กิ ดขึ้ นได้
(Weaponization by social media)
และ ๕.ปั จจั ย ด้ านนวั ต กรรมหรื อ
เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่ างรุ นแรง
(Disruptive Technology) ซึ่ งอาจกล่าวได้
ว่ามี การเปลี ่ยนแปลงมากขึ้ นเป็ น ๒ เท่า
ในทุก ๆ ๒ ปี โดยพบว่ า พฤติ ก รรมของ
คนในสั ง คมมี การเปลี ่ ย นไปตามการ
เปลี ย่ นแปลงของเทคโนโลยี ดิจิทลั จึ งเป็ น
หน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยทีจ่ ะต้องสร้างความ
เข้าใจ และเตรี ยมความพร้ อมนักศึ กษา
และบุคลากรให้พร้อมรับกับปัจจัยทัง้ หลาย
เหล่านีด้ ว้ ย”
นอกจากนี ้ ในการประชุมวิชาการได้ มี
การจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ปาฐกถา
พิเศษ เรือ่ ง “From Research to PromotionMobile Learning Experiences in
Taiwan” โดย Professor Dr. Gwo-Jen
Hwang, Chair Professor and Dean,

College of Arts and Social Science,
National Taiwan University of Science
and Technology, Republic of China
(Taiwan) ปาฐกถาพิเศษ เรื่ อง “Role of
Thai Language in Korea: A Trend in
the Digital Era บทบาทของภาษาไทย
ในประเทศเกาหลี: แนวโน้ มใน ยุคดิจทิ ลั ”
โดย Professor Dr. Jung Hwan-Seung
ศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาการล่ามและ
การแปลภาษาไทย Hankuk University
of Foreign Studies, Republic of Korea
(South Korea) ภาคบ่ายเป็ นการน�ำเสนอ
ผลงาน Parallel session

การประชุมวิชาการครัง้ นี ้นับเป็ นโอกาส
อันดีที่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนัก
วิจยั จะได้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เป็ นการ
สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการ
เกิดฐานข้ อมูลวิจัย รวมทัง้ เป็ นประโยชน์
ต่อการน� ำองค์ ความรู้ ด้ านมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ไปใช้ ในการพั ฒ นา
ประเทศต่อไป

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดงานพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ๒๕๖๒

วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหิด ล จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ครู แ นะแนว ประจ�ำ ปี ๒๕๖๒ โดยมี
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงจุฬธิดา
โฉมฉาย คณบดีฯ เป็ นประธานเปิ ดงาน
พร้ อมให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารและ
อาจารย์แนะแนวจากโรงรี ยนมัธยมชัน้ น�ำ
กว่ า ๑๐๐ คน ณ ห้ องจริ น ทร์ ย ารั ศ มิ์

อาคารอทิ ต ยาทร วิ ท ยาลัย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกิจกรรม
นี จ้ ัด ขึน้ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ค วามรู้ และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการให้ ค� ำ
แนะน�ำเชิงจิตวิทยาแก่นกั เรี ยนในยุค 4.0
และยัง เป็ น การสร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดี
ระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงเรี ยนมัธยมชันน�
้ ำ
ในประเทศไทย ภายในงานประกอบไปด้ วย

การเสวนาในหัวข้ อ “ก้ าวไปข้ างหน้ ากับ
วั ย รุ่ นยุ ค Gen Z” และการบรรยาย
เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารในหัว ข้ อ “จิ ต วิ ท ยากั บ
พั ฒ นาการและการแสดงออกของ
วั ย รุ่ นยุ ค 4.0” โดยผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
และกิจกรรมเสริ มสร้ างทักษะครู แนะแนว
จากกลุม่ สาขาวิชาต่างๆ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ ๖๒

วรพงศ์ บุญอุ้ม

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ คณะ
เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
งานวันคล้ ายวันสถาปนาคณะเทคนิ ค
การแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๒ ปี
การก่ อตั ้ง คณะเทคนิ ค การแพทย์
และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยช่วงเช้ า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร น�ำโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ
อยุ ธ ยา คณบดี ค ณะเทคนิ ค การแพทย์
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ได้ ร่ วมสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ประจ� ำ
มหาวิทยาลัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ประจ�ำคณะฯ
จากนันร่้ วมฟังพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์
จากวัด หทัย นเรศวร์ ถัด มาเป็ น พิ ธี ส งฆ์
ถวายสัง ฆทาน เพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล
อีกทัง้ ร่วมทอดผ้ าบังสุกลุ เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศล
ให้ กับ คณาจารย์ บุค ลากรและศิ ษ ย์ เ ก่ า
คณะเทคนิ ค การแพทย์ ที่ ไ ด้ ล่ ว งลับ ไป
แล้ ว ทุก ท่า น โดยได้ นิ ม นต์ พ ระสงฆ์ จ าก

วัดหทัยนเรศวร์ รับประเคนเครื่ องไทยธรรม
ในการนี ค้ ณะฯ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภทั รพันธุ์
รั กษาการแทนรองอธิ การบดี พร้ อมด้ วย
คณบดี ผู้อ�ำนวยการ และผู้แทนจากส่วน
งานต่างๆ มาร่ วมพิธี และร่ วมแสดงความ
ยิ น ดี แ ก่ ค ณะฯ อาคารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

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

ศิษย์สัมพันธ์

ข้อคิดดีๆจากโครงการ ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น
๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

ในมหิ ดลสารฉบับนี ้ หน่วยศิษย์ สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา ขอน�ำเสนอข้ อคิดดีๆ จาก
ศิษย์เก่าที่ท�ำคุณประโยชน์ให้ แก่สงั คมจนได้ รับ
รางวัล ๕๐ ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ ปี วนั พระราชทาน
นาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จากงาน “MU
Blue Night : คืนสู่เหย้ า เรามหิดล ครัง้ ที่ ๖”
เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา
“หากเขาทุกข์มาไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้สกึ ทุกข์
กับเขาเราต้องเข้าใจในความทุกข์ของเขาและ
พยายามแก้ ปัญหาให้เขานี่คอื หัวใจของเรา”

คุณวาณีรตั น์ รุง่ เกียรติกลุ ศิษย์มหิดลรุน่ ๑๐๗
ศิษย์ เก่ าดีเด่ นฯ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
“มหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนเป็นทีเ่ กิดของพี่ ตังแต่
้
สมัยเรียนพีป่ ระทับใจสุภาษิตของมหาวิทยาลัย
อตฺตานํอุปมฺ ํกเรท�ำให้ทกุ ครังที
้ เ่ ราท�ำงานเราจะนึกถึง
และน�ำจิตใจของผู้อนื่ มาใส่ในใจของเราอยูเ่ สมอ
ในฐานะศิษย์เก่าพีค่ าดหวังให้ มหาวิทยาลัยผลิต
บุคลากรทางด้ านสาธารณสุขที่นอกจากการมี
ความรู้แล้ ว ยังต้ องมีจติ ส�ำนึกในการท�ำงานเพือ่
สังคม เพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
มาก ความส�ำเร็จของพีท่ มี่ าจนถึงจุดนี ้ได้ เพราะพี่
เชือ่ มัน่ ในความดี คนเราถ้ าท�ำความดีด้วยความ
มุง่ มัน่ ตังใจ
้ จะน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จตามทีเ่ รามุง่ หวังไว้
ฝากถึงน้องๆ ว่าในการท�ำงานเพือ่ ช่วยเหลือคนอืน่
ทุกครัง้ ทีเ่ ราท�ำงาน เราต้ องเอาใจเขามาใส่ใจเรา
หากเขาทุกข์มาไม่ใช่วา่ เราจะไปรู้สกึ ทุกข์กบั เขา

“มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ ได้ ให้ แค่ วชิ าการ
แต่ เ ราต้ อ งเข้ า ใจในความทุก ข์ ข องเขาและ
พยายามแก้ ปัญหาให้ เขา นีค่ อื หัวใจของเราค่ะ” แต่ได้ให้ความรักความผูกพันและแนวคิดใน
“จากนิตศิ าสตร์ อนุรักษ์ นยิ ม สู่ความเป็ น การน�ำความรู้ท่ไี ด้ ไปพัฒนาประเทศต่ อไป”
ผู้ประกอบการ ท�ำให้ กล้ าที่จะท�ำอะไรกับ
ชีวติ มากขึน้ กล้ าที่จะลองอะไรใหม่ ๆ”

คุณณัฐพล อร่ ามเมือง ศิษย์ มหิดลรุ่ น
๑๑๙ ศิษย์ เก่ าดีเด่ นฯ จากวิทยาลัยการจัดการ
“ตัวผมเองมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านตัวเพือ่ นๆ และอาจารย์ โดยทุกปี ผมก็จะกลับ
มาหาอาจารย์ มาช่วยบรรยายในเรื่องต่างๆ และ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พๆี่ น้องๆ มหิดล ผมคิดว่า
สิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลเป็ นอยูท่ กุ วันนี ้ดีอยูแ่ ล้ ว
แต่ส ามารถดี ยิ่ ง ๆ ขึน้ ไปได้ อี ก ผมอยากให้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เป็ นอันดับหนึง่ โดยการมี
บัณฑิตที่ดี งานวิจยั ที่ดี จากหลากหลายสาขา
วิชาเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศเรา โดยพื ้นฐาน
ผมเป็ นนักกฎหมายที่สนใจอยากเรี ยนด้ านการ
บริ หาร ผมจึงมาเรี ยนที่วิทยาลัยการจัดการ
และทีน่ ี่ได้ เปลีย่ นแนวคิดของผมจากนิตศิ าสตร์
อนุรกั ษ์นยิ ม สูค่ วามเป็นผู้ประกอบการ ท�ำให้กล้า
ทีจ่ ะท�ำอะไรกับชีวติ มากขึ ้น กล้ าทีจ่ ะเปลีย่ นงาน
กล้าทีจ่ ะลองอะไรใหม่ๆ กล้ารับโอกาสใหม่ๆ จึงได้
ประสบความส� ำ เร็ จ ผมอยากฝากถึ ง น้ อ งๆ
รุ่นใหม่วา่ ให้ สนใจประเทศและสังคมรอบตัวให้
มากขึ ้น เพราะว่าสุดท้ ายก็ต้องเป็ นน้ องๆ นีแ่ หละ
ทีด่ แู ลประเทศต่อจากคนรุ่นเก่าต่อไป”

โรคมือเท้าปาก โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง

สาเหตุและอาการ
โรคมื อ เท้ า ปากเป็ น โรคติ ด ต่ อ ชนิ ด หนึ่ ง
ซึ่งเกิ ดจากการติดเชือ้ ไวรั สชื่อ Enterovirus
เด็กที่ป่วยเป็ นโรคมือเท้ าปาก ส่ วนใหญ่
มักจะเริ่ ม จากอาการไข้ ซึ่ง อาจจะไข้ ต่ �ำ
หรื อไข้ สูงก็ได้ และจะมีแผลในปาก มีผ่ ืน
ที่มือที่เท้ า ส่ วนใหญ่ แผลในปากเราพบได้
หลายต�ำแหน่ ง ตัง้ แต่ บริ เวณของเพดาน
แข็งเพดานอ่ อนหรือบางคน ก็พบที่กระพุ้ง
แก้ มหรือที่ลนิ ้ ได้ บางคนเป็ นเยอะก็จะลาม
ออกมาที่ริมฝี ปากหรือรอบๆ ริมฝี ปากเลย
ก็มีส่วนผื่นที่มือที่เท้ า ส่ วนใหญ่ จะเป็ นตุ่ม
แดงๆ หรือบางครัง้ ก็เป็ นตุ่มน�ำ้ ใสได้ บริเวณ
ฝ่ ามือฝ่ าเท้า ง่ามนิวมื
้ อนิวเท้
้ า เป็ นต้น บางคน
เป็ นแผลเยอะ และท�ำให้ เขาเจ็บปากมาก
รับประทานอาหารไม่ ค่อยได้ ถ้ าเกิดว่าเขามี

อาการเพลียมาก รับประทานอาหารไม่ได้ พวกนี ้
ก็คงต้ องมาโรงพยาบาลเพื่อให้ น� ้ำเกลือเข้ าทาง
เส้ นเลือด ช่วยประคับประคองไป จนกว่าอาการ
จะดีขึ ้น รับประทานได้ ดขี ึ ้นก็กลับบ้าน
ภาวะแทรกซ้อน
ส่วนใหญ่มกั จะหายได้เองภายใน ๕ – ๗ วัน
แต่ขณะเดียวกันคือ ภาวะแทรกซ้อนก็พบได้
อันที่รุนแรงที่สดุ เราเรียกว่ าเป็ นก้ านสมอง
อักเสบ ซึ่งพบได้น้อยมากๆ ๑ – ๕ รายต่อปี
แล้ วก็มโี อกาสเสียชีวติ ที่สงู พ่อแม่ต้องสังเกต
ให้ ดีวา่ เด็กมีอาการที่นา่ กังวลไหม ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้ าเขามีอาการซึมลง หายใจหอบ หายใจเร็ว
มีอาการชัก เกร็ง หมดสติ หรือมือสัน่ ขาสัน่ เดินเซ
ถ้ ามีอาการผิดปกติเหล่านี ้ ควรจะต้ องรีบพากลับ
มาพบแพทย์
การแพร่ เชือ้ และวิธปี ้องกัน
ระยะแพร่เชื ้อเริ่มได้ ตงแต่
ั ้ เขามีอาการ ตอนนี ้
ก็จะเริ่มมีเชื ้อออกมาทางน� ้ำลาย อุจจาระ แล้ วก็
สามารถทีจ่ ะแพร่ไปได้ จนกระทัง่ ถึงแม้ วา่ โรค
จะหายดีแล้ ว เช่น ประมาณสัปดาห์หนึ่งหลัง
จากโรคหายแล้ วเรายังสามารถตรวจพบเชื ้อใน
อุจจาระได้ อีกเป็ นระยะเวลาหนึง่ ระยะที่แพร่
เชือได้
้ มากๆ ก็คอื ช่วงที่มอี าการ คือประมาณ
ภายใน ๗ วันแรก หลังจากเริ่มมีอาการ

คุณวุฒกิ ร บ�ำรุงกิจ ศิษย์ มหิดลรุ่น ๑๒๒
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น ฯ จากมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
วิทยาเขตอ�ำนาจเจริ ญ “มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ น มหาวิ ท ยาลัย ที่ น่ า อยู่แ ละน่ า เรี ย น เป็ น
เสมือนบ้ านหลังที่สองของผม ทัง้ ที่วิทยาเขต
อ� ำ นาจเจริ ญ และวิ ท ยาเขตศาลายา ความ
ส�ำเร็จของผมเกิดจากความมุง่ มัน่ ตังใจยึ
้ ดหลัก
ค�ำสอนของพระราชบิดาในการด�ำเนินชีวติ และ
การท�ำงาน ผมอยากให้ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ ้น
เป็ นสถาบันชันน�
้ ำในการผลิตบุคลากรทีม่ คี วาม
สามารถในหลายด้าน ผมขอฝากถึงน้องๆ ว่า ขอให้
น้ อ งทุก คนมี ค วามตัง้ ใจในการเรี ย นและท� ำ
กิจกรรมในรัว้ มหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัย
มหิดลไม่ได้ ให้ แค่วิชาการ แต่ได้ ให้ ความรั ก
ความผูกพันและแนวคิดในการน�ำความรู้ทไี่ ด้ ไป
พัฒนาประเทศต่อไป”
สติก๊ เกอร์ไลน์การกุศลเพือ่ ทุนการศึกษาจาก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

เพื่อสุขภาพ

ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาโรคนี ้ โดยทัว่ ไปก็จะเป็ นการรักษา
ตามอาการ ถ้ามีไข้กใ็ ห้กนิ ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ไป
หรือถ้ามีอาการคัน ก็อาจจะกินยาแก้แพ้ แก้คนั ได้
ปั จจุบนั เรายังไม่มีวคั ซีนป้องกันโรคมือเท้ าปาก
โดยเฉพาะ แต่วา่ การป้องกันท�ำได้หลายอย่างอันที่
ดีทสี่ ดุ ก็คอื หยุดการแพร่กระจายของเชื ้อ เพราะ
ฉะนัน้ ถ้ ามีใครไม่สบายก็ต้องหยุดเรี ยน จะได้
ลดการแพร่กระจายโรคนี ้เกิดจากการไปสัมผัสสิง่
ทีป่ นเปื ้อนกับน� ้ำลายหรืออุจจาระ แล้วก็ไม่ทนั ระวัง
ก็สมั ผัสเข้ามารับประทานเข้ามา แล้วก็ทำ� ให้ เราได้
รับเชื ้อนี ้เข้ าไป เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีจ่ ะป้องกันได้ดี
ทีส่ ดุ ก็คอื การดูแลสุขอนามัยให้ถกู ต้อง ล้างมือด้วย
น� ้ำ และสบูบ่ อ่ ยๆ โดยเฉพาะตอนก่อนและหลังรับ
ประทานอาหาร หรือว่าหลังจากเข้าห้องน� ้ำ เป็นต้น
สิง่ พวกนี ้ ถ้ าเราสอนให้ เด็กมีสขุ อนามัยเหล่านี ้
ทีด่ ขี ึ ้น ก็จะป้องกันโรคได้ มากขึ ้น

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดละครเวทีการกุศล
โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชัน้ ปีที่ ๒
RAMA DRAMA ครัง้ ๑๒ เรือ่ ง “ก่อนฟ้าจะสาง” เดอะมิวสิคลั

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดละครเวทีการกุศล
ฝี มือนักศึกษาแพทย์ รามาธิ บดี ชัน้ ปี ที่ ๒
RAMA DRAMA ครัง้ ที่ ๑๒ เรื่อง “ก่ อนฟ้ า
จะสาง” เดอะมิวสิคลั โดยแบ่งเป็ น ๓ รอบ
วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ รอบเวลา ๑๓.๐๐ น.
และรอบเวลา ๑๙.๐๐ น. และวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน
๒๕๖๒ รอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุม
อารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิ ริ
ไชย หงษ์ สงวนศรี รองคณบดี ฝ่ าย
กิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล กล่าวว่า วั ต ถุ ป ระสงค์ หลักที่ให้
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ไ ด้ จั ด ท�ำ ละครเวทีนั น้
เป็ นการพัฒนาทักษะการท�ำงานเป็ นทีม
ความเป็ นผู้นำ� และการมีจติ สาธารณะของ
นักศึกษา เพือ่ เตรียมความพร้ อมในการเป็ น
แพทย์ ท่ ีดีในอนาคต ซึ่งจะต้ องมีพื ้นฐาน
ส� ำ คัญ ในการท� ำ งานร่ ว มกับ วิ ช าชี พ อื่ น ๆ
ในการเข้ า ใจอารมณ์ ค วามรู้ สึก ของผู้อื่ น
การท�ำกิจกรรมละครเวทีเป็ นการพัฒนาความ
สามารถทางศิลปะทีจ่ ะช่วยท�ำให้เข้าใจผู้อ่นื
ได้ดขี นึ ้ นอกจากนี ้ยังเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์
หารายได้ เพื่อการกุศลเข้ ามูลนิธิรามาธิ บดี ฯ
เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่
ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิ ดให้ บริ การรักษา
ประชาชนด้ านฝั่งตะวันออกแล้ ว โดย สถาบัน
การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ ตังอยู
้ ท่ ี่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ อีกด้ วย
ส�ำหรับปี ๒๕๖๒ นี ้การแสดงละครเวที
เพือ่ การกุศล RAMA DRAMA จัดขึ ้นเป็ นครัง้
ที่ ๑๒ ในชือ่ เรื่อง “ก่ อนฟ้ าจะสาง” จัดท�ำโดย
นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ ๒ ทีร่ ับบทสมทบและ
เป็ นผู้ดำ� เนินงานหลัก
นฤกานต์ ศรีสว่ าง (ปิ ง) นักศึกษาแพทย์
ชัน้ ปี ที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานของ
งาน บรรยายถึงแนวละคร RAMA DRAMA
ในครัง้ นี ้ไว้ ว่า “ส� ำหรับ RAMA DRAMA
ครัง้ ที ่ ๑๒ จะเป็ นแนวโรแมนติ ก คอมมาดี ้
แฟนตาซี ดราม่ า เนื ้อหาครบทุกอรรถรส
โดยมี เนื อ้ เรื ่องที เ่ กี ่ยวกับโลกหลังความตาย
เกี ย่ วกับยมทูต แต่ได้เพิ่มแนวคิ ดใหม่เข้าไป
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แคแรกเตอร์ ข องตัว ละคร
และจะเห็นว่าในปี ที ่ผ่านๆ
มา รุ่ นพี ่ได้จัดให้เป็ นโทน
ขาวด�ำ ออกสีหม่นๆ พวก
เราจึ ง อยากให้ เ กิ ด ความ
แตกต่าง ถึงแม้เนือ้ เรื ่องจะ
เกี ่ ย วกับ ความตาย แต่ ก็
ไม่ จ�ำเป็ นต้องใช้สีโทนมื ด
หรื อ ขาว เท่านัน้ นอกจากนี ้
การออกแบบฉากก็มีความ
พิเศษด้วย เพราะเรื ่องเป็ นแนวกึ่งแฟนตาซี มี
ฉากทีเ่ กิ นความเป็ นจริ ง หรื อมีการใช้เทคนิค
พิเศษ เข้ามาผสมผสาน ซึ่งเป็ นความท้าทาย
ที อ่ ยากให้มารอดูฉากแฟนตาซี ว่าเราจะท�ำ
ได้อย่างไร”
ปิ ง และ บีม พูดถึงอุปสรรคในการเตรี
ยมงานว่า “เป็ นงานทีย่ าก เพราะไม่เคยท�ำ
มาก่อน ทีพ่ วกเราเคยท�ำก็แค่เล่นดนตรี หรื อ
คอนเสิร์ตเล็กๆ ตามหอพักบ้าง แต่ครัง้ นีเ้ ป็ น
งานใหญ่ขึ้น ที จ่ ะมี คนนอกเข้ามาชม และ
มี การเปิ ดรับบริ จาคด้วย ที ่ส�ำคัญคื อเรื ่ อง
ของเวลา เพราะนักศึ กษาแพทย์ จะมี สอบ
ทุก ๒ สัปดาห์ พวกเราจึงต้องแบ่งทัง้ เวลา
เรี ยนและเวลาท�ำกิ จกรรมให้ดี”
“สิ่งแรกทีค่ นดูได้รบั คือ รอยยิ้ม และ ความ
ประทับใจจากตัวละครที ่พวกเราตัง้ ใจซ้อม
มากว่าครึ่ งปี อี กอย่างคื อได้ท�ำบุญ เพราะ
รายได้ทงั้ หมดจากการจ� ำหน่ายบัตร โดยไม่
หักค่าใช้จ่ายใดๆ เลย เพือ่ บริ จาคเข้ามูลนิ ธิ
รามาธิ บดี ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระ
กนิ ษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่
น�ำไปจัดซื ้อเครื ่องมือแพทย์ มอบให้สถาบัน
การแพทย์จกั รี นฤบดิ นทร์ ต่อไป การจัดท�ำ
ละครเวทีในครัง้ นี ้ ได้มีการสร้างสรรค์ทกุ ด้าน
ซึ่งได้รวมถึงการจัดท�ำบัตรเข้าชมทีม่ ี มากถึง
๑๖ แบบ ไม่ซ�้ำกัน โปสเตอร์ ก็มี ๑๖ แบบ
และมีสีสนั สดไม่แพ้กนั ”
“นักศึกษาแพทย์ รามาธิ บดี ขอขอบคุณ
ทุกๆ ท่านทีร่ บั ชม ร่วมบริ จาค และส่งก�ำลัง
ใจให้พวกเรามาโดยตลอด หากมีขอ้ ผิดพลาด
ประการใด พวกเราก็ขออภัยมา ณ ทีน่ ีด้ ว้ ย
แล้วพบกันใหม่ในปี หน้าครับ” ปิ ง และ บีม
กล่าวทิ ้งท้ าย

คือ การมอบต�ำแหน่งให้เป็ นผูม้ อบความตาย
อย่างอ่อนโยน”
ด้ าน ชญานิน เตชะวรงค์ (บีม) นักศึกษา
แพทย์ชนปี
ั ้ ที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ก�ำกับของ
เรื่ อง ได้ เล่าเสริ มถึงที่มาที่ไปของละครเวที
ว่า “กว่าสิ บปี ที ่นกั ศึ กษาแพทย์ รามาธิ บดี
ได้ตงั้ ใจท�ำละครเพือ่ การกุศล เพือ่ สมทบทุน
จัดซื ้อเครื ่องมื อแพทย์ และก่อสร้างสถาบัน
การแพทย์จกั รี นฤบดินทร์ และเมือ่ ละครท�ำให้
ท่านผูช้ มได้เป็ นผูใ้ ห้ไปพร้อมกัน “เพราะค�ำ
ว่ าให้ …ไม่ มีสนิ้ สุด” ในตอนแรก บทละคร
มี ชือ่ เรื ่องว่า After Life แต่ทีมงานต้องการ
ให้ชื่อ เรื ่ อ ง สื ่อ ถึ ง บางอย่ า งที ่ม ากกว่ า แค่
สิ่ ง ของ สถานที ่ หรื อ แค่ เ ป็ นการอธิ บ าย
เนื อ้ เรื ่ อง และอยากเพิ่ มเติ มความเป็ นไทย
เข้าไปอีก จึงได้ปรับเป็ นชือ่ ก่ อนฟ้ าจะสาง”
เมื่อถามถึงการคัดเลือกนักแสดง บีม-ผู้
ก�ำกับของเรื่อง กล่าวว่า “เป็ นธรรมเนียมของ
เราทีต่ อ้ งให้นอ้ งชัน้ ปี ที่ ๑ แสดงเป็ น พระเอก
นางเอก และปี นีเ้ ราคัดเลือกพระเอก นางเอก
ของเรื ่องก่อนนักแสดงร่ วมเพราะไม่อยากให้
เกิดข้อจ�ำกัด เช่น ส่วนสูง หรือ รูปร่าง จากการ
คัดเลือกรุ่นพีช่ นั้ ปี ที่ ๒ ก่อน ซึ่งเราก็ได้พระเอก
นางเอก ที ่มีคณ
ุ สมบัติตรงกับบทมากที ่สดุ
ด้วย โดยพระเอก แสดงโดย กสิน แซ่ ลมิ้
(กอล์ ฟ) และ นางเอก แสดงโดย ณัฐนิชา
หอมนาน (มายด์ )”
“เนื ้อเรื ่ องในแต่ละองก์ ด� ำเนิ นไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตัวละครพบเจอเหตุการณ์ทีเ่ ลวร้าย
ในองก์ ๑ และคลีค่ ลายในองก์ ๒ จนสุดท้าย
ทุกๆ เรื ่องผ่านไปได้ดว้ ยดีจากการให้อภัยและ
เริ่ มต้นใหม่” บีม-ผู้กำ� กับของเรื่อง กล่าวเสริม
นอกจากนี ้ ปิ ง และ บีม ได้ เปิ ดเผยถึง
แนวทางการน�ำเสนอของละครเวที RAMA
*ขอขอบคุณข้ อมูล+ภาพจากทีมงาน
DRAMA ครั ง้ นี ว้ ่า “ปี นี ้เ ราเน้น สี ส ัน มาก
ขึ้ น โดยใช้ สี ที่ต่ า งกัน ชัด เจนเพื ่อ บ่ ง บอก RAMA DRAMA

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

“วันสิง่ แวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”
เ มื่ อ วั น ที่ ๕ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ยะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานเปิ ดงาน
“วันสิ่งแวดล้ อมโลก Mahidol Eco Run”
งานวิ่งส�ำหรับคนใส่ใจสิ่งแวดล้ อม กล่าว
รายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร
จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิ การบดี
ฝ่ ายสิ่ ง แวดล้ อมและการพั ฒ นาอย่ า ง
ยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใบไม้
๓ ใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
องค์ ก ารสหประชาชาติ ประกาศให้
ทุกวันที่ ๕ มิถุนายน เป็ นวันสิ่งแวดล้ อม
โลก ซึ่งปั ญหาขยะพลาสติกเป็ นปั ญหาที่
สร้ างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม จากการ
ย่อยสลายที่ใช้ เวลานาน และการสลายตัว
ของพลาสติกเป็ นไมโครพลาสติก ที่สง่ ผลก
ระทบต่อห่วงโซ่อาหาร โดยมหาวิทยาลัย
ม หิ ด ล ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ปั ญ ห า ข อ ง ข ย ะ
พลาสติกมาโดยตลอด จึงด�ำเนินกิจกรรม
Reduce & Reuse Plastic ในร้ านค้ า
ภายในมหาวิ ทยาลัยตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๕๙
ซึ่ ง สามารถลดการใช้ ถุง พลาสติ ก อย่ า ง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ ในช่วงปี ที่ผ่านมาได้ มีการ
จัด กิ จ กรรมการวิ่ ง ภายในมหาวิ ท ยาลัย
เพิ่มมากขึน้ และสร้ างขยะพลาสติกจาก
แก้ วน� ้ำดื่มเป็ นจ�ำนวนมาก
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจึ ง ได้ น� ำ แนวคิ ด
การลดใช้ พลาสติกมาประยุกต์ในการจัด
กิจกรรมงานวิ่งในครัง้ นี ้ เพื่อสร้ างต้ นแบบ
การจัด กิ จ กรรมเดิ น -วิ่ ง ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ขยะพลาสติ ก ไปพร้ อมกับ การมี สุข ภาพ
ที่ดี ซึ่งแบ่ ง เป็ นเดิน เพื่อ สุ ข ภาพระยะ
ทาง ๑.๗ กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง
๔ กิ โ ลเมตร โดยเป็ นการรวมตั ว กั น
ของผู้ท่ ีรักสุขภาพและรั กษ์ โลกที่แสดง
เจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม โดย
น�ำแก้ วส่วนตัวมาเติมน� ้ำทีจ่ ดุ บริการน� ้ำ และ
รับต้ นไม้ แทนเหรี ยญรางวัลเพื่อน�ำกลับไป
ปลูกเพิ่มพื ้นที่สีเขียวต่อไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย
ม หิ ด ล มุ่ ง เ น้ น ที ่ จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
มหาวิทยาลัยเชิ งนิเวศน์ (ECO University)
เพื อ่ เป็ นต้นแบบที ่มุ่งสู่เป้าหมาย เพื อ่ การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development

Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ ม่งุ หวัง
จะช่ ว ยแก้ ปั ญ หาที ่ โ ลกก� ำ ลัง เผชิ ญ อยู่
อาทิ สภาวะโลกร้ อน มลพิ ษทางอากาศ
ขยะพลาสติ ก ซึ่ งในปี ที ่ผ่านมหาวิ ทยาลัย
มหิดลมีการจัดกิจกรรมวิ่ง มากกว่า ๑๐ งาน
ซึ่ งในการจัดงานแต่ละครั้ง ก็ได้ก่อให้เกิ ด
ขยะพลาสติ ก เป็ นจ� ำ นวนมาก เชื ่ อ มั่น
ว่าการจัดงานในครัง้ นีจ้ ะเป็ นกลไกหนึ่งทีจ่ ะ
ช่วยสร้างความตระหนักและตื น่ ตัวในด้าน
สิ่ งแวดล้อม โดยสามารถเริ่ มที ่ตวั เราเอง
เช่ น การที ่ เ ราพกแก้ ว น�้ ำ มาวิ่ ง ในวัน นี ้
ก็ เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ล ด ก า ร ใ ช้ พ ล า ส ติ ก
เพิ่ มการน� ำกลับมาใช้ซ�้ำ เพื อ่ ทุกคนจะได้
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยัง่ ยืน”
*ขอขอบคุณข้ อมูลจากกองกายภาพ
และสิง่ แวดล้ อม

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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แสดงความยินดีบัณฑิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

คลินิกลอยฟ้า (๕ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ศูนย์ ทนั ตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุม่ บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมให้ บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทัว่ ไป โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใน
โครงการ “คลินกิ ลอยฟ้ า ปี ที่ ๑๗” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสปากน� ้ำ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธมี อบประกาศนียบัตร และให้โอวาท
แก่ บณ
ั ฑิตผู้สำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรไทย-หลักสูตรนานาชาติ) ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี ้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พร้ อมด้ วย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์ หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีพร้ อมมอบของที่ระลึก ภายในพิธี
ดังกล่าวได้ รับเกียรติจากคณะทูต ผู้บริ หาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้ องประชุมเธียเตอร์ ชัน้ ๒ อาคาร
สาธารณสุขวิศษิ ฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Roadshow@Biotec (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ต้อนรับนร.รร.วรรณสว่างจิต (๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

กลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปี ที่ ๒ จ�ำนวน ๖๘ คน และคุณครู
จ�ำนวน ๘ คน จากโรงเรียนวรรณสว่ างจิต เข้ าทัศนศึกษา ณ อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเรี ยน
รู้ สิ่งแวดล้ อมรอบตัว วัฎจักรของพืชดอกและส่วนประกอบของพืชดอก
โดยมีบคุ ลากรของอุทยานธรรมชาติวทิ ยาฯ ให้ การต้ อนรับ เป็ นวิทยากรใน
การบรรยาย ท�ำกิจกรรมอัดพรรณไม้ แห้ งด้ วยแผง Herbarium จิว๋ พาชมห้ อง
นิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร นัง่ รถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร
ท�ำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเล่นเกมส์แรลลีส่ มุนไพร

คณาจารย์ แ ละเจ้ า
หน้ าที่ประจ�ำหลักสูตร
จาก สถาบันชีววิทยา
ศ า ส ต ร์ โ ม เ ล กุ ล
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
จัดกิจกรรม “Academic
Program Roadshow
@Biotec” ณ ศูนย์พนั ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประชาสัมพันธ์ และน�ำเสนอหลักสูตรของ สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้ แก่ หลักสูตร Molecular Genetics and Genetic
Engineering (MGGE) หลักสูตร Neuroscience และ หลักสูตร Systems
Biosciences ให้ กบั นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๔ เพือ่ ให้ ความรู้และสร้ างแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ด้ านวิทยาศาสตร์ ทังนี
้ ้ได้
รับเกียรติจากศิษย์เก่า ได้ แก่ ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ดร.ชนิกลุ ชูตระกูร และ
ดร.ชุตกิ ร นพรัตน์ ในฐานะศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์บรรยากาศการเรียน
พร้ อมเส้ นทางอาชีพหลังจากจบการศึกษาในครัง้ นี ้ด้ วย

MOU คณะวิศวฯ มหิดล – รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ปฐมนิเทศนศ.แลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย (๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

14

นายแพทย์ สรุ พร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตัง้
วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ เกียรติเป็ นประธานกล่าวเปิ ด
งานปฐมนิเทศส�ำหรั บนักศึกษาแลกเปลี่ยน Department of Health
Policy and Administration Faculty of Public Health, Universitas
- Surabaya, Indonesia จ�ำนวน ๘ คน ซึง่ เป็ นนักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก
ประเทศอินโดนีเซีย มาเข้ าร่วมกระบวนการในการฝึ กปฏิบตั งิ านสาธารณสุข
ชุมชน ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต ชันปี
้ ที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ�ำนาจเจริญ ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ในเขตพื ้นทีต่ ำ� บลป่ าชาด ต�ำบลห้ องแซง
อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
July 2019

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรม
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ร่วมกับ ดร.สุริยา
ชิ ณ ณะพงศ์ ผู้อ� ำ นวย
การโรงเรี ย นกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทาง
วิชาการร่ วมพัฒนาหลักสูตรส่ งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ระหว่ างสอง
สถาบัน ร่วมเป็ นสักขีพยานโดย อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ หัวหน้ า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ อาจารย์ สญ
ุ าดา เฮงชัยโย รองผู้อำ� นวย
การกลุม่ บริ หารวิชาการและกลุม่ บริ หารงานงบประมาณ ณ ห้ องประชุม
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้ วนอ่อน (๖๔๕๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

MU Society

Innovation & Entrepreneurial Education (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ คลินกิ นายแพทย์ สวุ ฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้ อ “Innovation & Entrepreneurial Education” ในโครงการพัฒนาหัวหน้ า
ภาควิชารุ่นที่ ๔ โดยมี รองผู้อำ� นวยการ หัวหน้ าภาค ประธานหลักสูตร และ
ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆเข้ าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๓๔ คน จาก ๒๐ ส่วนงาน
เข้ ารับฟัง ณ ห้ องทวีวฒ
ั นา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แถลงข่าวมหาวิทยาลัยสุขภาพ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ�ำนวยการบริ หาร
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัยเครื อข่ายอาเซียน (ASEAN University Network:
AUN) ดร.ณั ฐ พั น ธุ์ ศุ ภ กา รั กษาการผู้อ�ำนวยการภาคีสัมพันธ์ และ
วิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ASEAN Rating on Health University (ARHU) ร่วมแถลงข่ าวการเสริมสร้ าง
ความสามารถของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็ นมหาวิทยาลัยสุขภาพตามกรอบ
Healthy University Framework ณ หอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราช
ชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ประชุมนานาชาติ APAHL (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

TALAS Pre-Conference 2019 (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
วิจยั และวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ เกียรติเข้ าร่ วมในงาน TALAS
Pre-Conference 2019 Program I Basic Institutional Animal Care and
Use Committee (IACUC) Training Enhancing Effective IACUC at
International Standard การอบรมขันพื
้ ้นฐานคณะกรรมการก�ำกับดูเเลการ
ด�ำเนินการต่อสัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เข้ าสูร่ ะดับ
สากล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร นายกสมาคม
วิทยาศาสตร์ สตั ว์ทดลองเเห่งประทศไทย กล่าวเปิ ดงาน ซึง่ งานนี ้จัดระหว่าง
วันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ณ โรงเเรมเบอร์ เคลีย์ กรุงเทพฯ

ต้อนรับผู้แทน Macquarie U. (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้ อมด้ วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สชุ นิ วรวิชวงษ์ ผู้ชว่ ยคณบดี
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.นิตยา เกษมโกษินทร์ หัวหน้ าภาควิชาวิทยาศาสตร์
สือ่ ความหมายและความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย พร้ อมทีมการศึกษา
ของภาควิชา ต้ อนรับ Assoc. Prof. Stephen Moore ผู้แทนจาก Macquarie
University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้ าเยีย่ มชมการด�ำเนินงานของภาค
วิชา ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สอื่ ความหมายและความผิดปกติของการสือ่
ความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์
ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
ค ณ บ ดี ค ณ ะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะเจ้ าภาพ
และประธานจัดงาน
กล่าวเปิ ดการประชุมนานาชาติ ครั ง้ ที่ ๑๔ (14th Asia Pacific Alliance for Health Leaders (APAHL) Forum 2019) ซึ่งปี นีจ้ ดั ในหัวข้ อ
“Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success” ระหว่างวันที่
๒๖ – ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรี นคริ นทร
คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา เพื่อเป็ นเวทีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สหสาขาในการเป็ นผู้นำ� ทางสุขภาพในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก

Sawasdee Thailand (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ต้ อนรับนักศึกษาต่างชาติทเี่ ข้ าร่วมกิจกรรม Sawasdee Thailand Summer
Program 2019 โดย Mr. Richard Lancester กองวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงาน
อธิการบดี บรรยายแนะน�ำมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์รังสรรค์ จิระกรานนท์
วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร์
บรรยาย “Course & Assignment” ของหลักสูตร Culture Module และ Food
Tourism ณ หอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศ
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
จัดกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชติ จุดเสีย่ ง
“๑๐ ทักษะความปลอดภัยก่อน ๑๐ ปีตอ้ งมี ๑๐ อย่าง” ส�ำหรับเด็กวัย ๖ – ๑๐ ปี
จากข่ าวตามหน้าหนังสื อพิ มพ์ จะเห็ น
ได้ว่าในแต่ละปี เด็ กๆ ต้องเสี ยชี วิตจาก
อุบตั ิภยั มากกว่า ๓,๐๐๐ รายต่อปี และถือ
เป็ นสาเหตุที่ใหญ่ที่สดุ ของการเสี ยชี วิตใน
เด็กเป็ นภัยร้ายใกล้ตวั ที เ่ กิ ดขึ้นได้แม้เพียง
เสีย้ ววินาที การมีทกั ษะด้านความปลอดภัย
ถือเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นส�ำหรับชีวิตทีเ่ ราต้องช่วยกัน
ปลูกฝังให้กบั เด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก
วัย ๖ – ๑๐ ปี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศกั ดิ์
ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบนั พบว่า
เด็ ก ไทยตกอยู่ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ เ สี่ ย ง
อันตรายอยูต่ ลอดเวลา โดยในเด็กวัย ๖ – ๑๐ ปี
มักเล่นห่างไกลจากพ่อแม่ เล่นกันเป็ นกลุม่
จึง ต้ อ งส่ง เสริ ม ให้ มี ทัก ษะในการอยู่ร อด
ปลอดภัยด้ วยตนเอง ๑๐ ทักษะ อาทิ ทักษะ
ความปลอดภัยในการเดินทาง และเดินเท้ า
ทักษะการช่วยเหลือคนตกน�ำ้ ด้ วยวิธีการ
“ตะโกนโยนยื่น” วิธกี ารสวมเสื ้อชูชพี ทีถ่ กู ต้อง
ทักษะความปลอดภัยภายในบ้ านและการ
อยูบ่ ้ านคนเดียว ทักษะความปลอดภัยสนาม
เด็กเล่น ทักษะการปฐมพยาบาลและการ
กู้ชีพเบือ้ งต้ น รวมถึงความคิดสร้ างสรรค์
ด้ านการใช้ สื่อที่ปลอดภัย เป็ นต้ น จะเห็น
ได้ วา่ นอกจากผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเด็กๆ อย่าง
ใกล้ ชิด และระมัดระวังแล้ ว จะดีกว่ าไหม
หากเราสามารถปลูกฝั งองค์ ความรู้ และ
ทักษะเพื่อความปลอดภัยต่ างๆ ให้ กับ
เด็กๆ เพื่อเป็ นการระมัดระวังตัวเอง
ในเบือ้ งต้ นอีกด้ วย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของทักษะความปลอดภัยในเด็ก
ดังกล่าว จึงได้ จดั ท�ำโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ “๑๐ ทักษะความปลอดภัย ก่อน ๑๐ ปี
ต้ องมี ๑๐ อย่ าง” ส�ำหรับเด็กวัย ๖ – ๑๐ ปี
เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ทกั ษะและประโยชน์
สูงสุดกับตัวเด็กๆ ต่อไป
“ก่อนหน้ านี ้เราท�ำเป็ น “ค่ าย ๑๐ ทักษะ
ความปลอดภัย” ใช้ เวลา ๒ – ๔ วัน มาปี นี ้
เราย่อส่วนให้ เหลือเป็ นห้ อง แล้ วให้ เด็กมา
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เข้ าฐาน โดยใช้ ชอื่ กิจกรรมว่า “The Safety
Hunter ภารกิจพิชติ จุดเสี่ยง” ซึง่ เป็นการสอน
การสาธิต ภายใต้ กลไกการเล่น เพือ่ ให้ งา่ ย
ต่อการรับรู้ ใช้ เวลาจากเป็ นวัน เหลือห้ องละ
๕๐ นาที โดยมี ๓ ฐาน ซึง่ ก็คอื ฐานความ
ปลอดภัย ฐานปฐมพยาบาล และฐานเกม
สมอง ให้ เด็กได้ เล่นหมุนเวียนกันไป สามารถ
เรี ยนรู้ได้ งา่ ยขึ ้น สนุกสนานมากขึ ้นในเวลา
ที่สนลง
ั ้ ซึง่ ห้ องดังกล่าวก็ก�ำลังอยู่ระหว่าง
การทดสอบว่าจะสามารถสร้ างการเรี ยนรู้
ของเด็กได้ มากน้ อยแค่ไหน และการกระจาย
ไปสูภ่ มู ภิ าคก็ทำ� ได้ งา่ ย กรณีทไี่ ด้ ผลทีด่ แี ล้ ว
เราก็จะกระจายผลออกไปสร้ างเป็ นแพคเกจ
ให้ แต่ละทีเ่ อาไปท�ำตามได้ เลย แม้ แต่ระดับ
โรงเรี ย น หรื อ อบต. ก็ ส ามารถที่ จ ะยก
เอาไปท�ำเองได้ ในพืน้ ที่แคบๆ โดยเราจะ
มี การฝึ กคนให้ ไปคุมห้ องเหล่านี ใ้ ห้ ด้วย”
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์
ผลิตผลการพิมพ์ กล่าว
ความพิเศษของกิจกรรม คือ การใช้
การเล่ นเป็ นฐาน เพื่อให้ เรียนรู้ไปอย่ าง
สนุ กสนาน ซึ่งไม่ ใช่ เอาไว้ ทดลองเพื่อ
ถ่ ายทอดเรื่ องความปลอดภัยสู่ตัวเด็ก
เท่ านัน้ แต่ ยังมีจุดประสงค์ ส�ำคัญ คือ
การเปิ ดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดลชัน้ ปี ที่ ๒ ขึน้ ไปจากทุกคณะ มาเข้ า
รั บ การฝึ กอบรมเป็ นอาสาสมั ค รผู้ น� ำ
กิจกรรมประจ�ำฐาน โดยนักศึกษาอาสา
สมัค รกลุ่ม หนึ่ง จะ
ดูแ ลเด็ก ประมาณ
๑๒ คน ในเวลา
๓ ชั่ว โมง ผ่า น ๓
ฐาน โดยใช้ เวลา
ฐานละ ๕๐ นาที
ซึ่ง นัก ศึก ษาอาสา

สมัครทุกคนจะต้ องเล่นเป็ นทุกฐาน สรุปเป็ น
แล้ วก็ควบคุมเด็กได้ ให้ เด็กสนุกได้ กบั การ
เล่นทีท่ งยากบ้
ั้
าง ง่ายบ้ าง แล้ วแต่กลุม่ เด็กที่
เข้ ามาก็จะมีทงเด็
ั ้ กปกติ และเด็กพิเศษ ซึง่ เรา
ไม่ได้ มขี ้ อห้ ามให้ เข้ าร่วมกิจกรรม เนือ่ งจาก
มักพบว่าเด็กในกลุม่ หลังมีการประเมินความ
เสีย่ งผิดพลาด จ�ำเป็ นต้ องได้ เข้ ารับการอบรม
ด้ วย ขณะนี ้มีนกั ศึกษาเข้ ามาสมัครเป็ นอาสา
สมัครผู้น�ำกิจกรรมแล้ วประมาณ ๔๐ คน
โดยตัง้ แต่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เป็ นต้ น ไป นั ก ศึ ก ษาอาสาสมั ค รจะ
เริ่ มปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
โดยก่อนหน้ านีน้ กั ศึกษาต้ องมาเข้ าอบรม
ฝึ กการใช้ ฝึ กเล่นเกมเพื่อการเรี ยนรู้ ต่างๆ
ก่อน โดยสถาบันฯ มีการจัดอบรมเพือ่ เตรียม
ความพร้ อมให้ ๓ รอบ นักศึกษาคนไหน
พร้ อมแล้ วก็จะให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เลย ส่วน
นักศึกษาคนไหนยังไม่พร้ อมก็จะให้ ฝึกต่อ
ซึง่ ประโยชน์ทน่ี กั ศึกษาจะได้ รับ คือ การได้
ฝึ กเป็ นจิตอาสา ได้ ฝึกทักษะท�ำงานกับเด็ก
และได้ รับประกาศนียบัตรด้ วย
นายยศพนธ์ ศรี ศักดาราษฎร์ หรื อ
“บอส” นั ก ศึ ก ษาชั น้ ปี ที่ ๔ วิ ท ยาลั ย
วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ก า ร กี ฬ า
มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล หนึ่งใน
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้
เข้ า ร่ ว มอบรม
เป็ นอาสาสมัคร
ผู้ น� ำ กิ จ กรรม
Safety Hunter เล่าถึงเหตุผลในการมาเป็ น
อาสาสมัครว่า ปกติเวลาอยูท่ คี่ ณะมีโอกาส
ได้ ทำ� กิจกรรม ได้ สอนเด็กๆ เล่นกีฬาอยูแ่ ล้ ว
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เลยมีความสนใจว่า เราจะท� ำอย่างไรให้
พัฒนาเขาได้ พอเห็นทางสถาบันฯ มีโครงการ
ดีๆ ก็เลยตัดสินใจมาเข้ าร่ วม โดยที่ตวั เอง
มีพื ้นฐานในเรื่ องการสอนกีฬา สอนว่ายน� ้ำ
น�ำกิจกรรมเด็ก ซึง่ จากการได้เป็ นอาสาสมัคร
ในครัง้ นี ้ เราสามารถที่จะเป็ นสื่อกลางใน
การน�ำความรู้ท่ ไี ด้ ไปกระจายต่ อให้ เด็ก
ไม่ ว่าจะเป็ นเด็กที่อยู่ในชุมชน เด็กใน
หมู่บ้าน หรือเด็กที่มาร่ วมกิจกรรมกับเรา
ให้ เ ขาได้ ป ระโยชน์ ได้ น� ำ กลั บ ไปใช้
ที่บ้ า นได้ หรื อ เมื่ อ ตอนมี เ หตุ จ�ำ เป็ น
ก็ ส ามารถใช้ เพื่ อเอาชี วิ ต รอดได้
ซึ่งเป็ นสิ่งที่มสี อนน้ อยมากในโรงเรียน
นางสาว
กั ญ ญาภั ท ร
แ ก้ ว เ ก ษ
หรื อ “ เ น ย ”
นักศึกษาชัน้ ปี
ที่ ๓ วิทยาลัย
ศาสนศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล หนึ่งใน
นักศึกษาที่ได้ เข้ าร่วมอบรมเป็ นอาสาสมัคร
ผู้นำ� กิจกรรม Safety Hunter บอกถึงความคาด
หวังในมาเป็ นอาสาสมัครว่า จะได้ มีความ
รู้ในเรื่องความปลอดภัยเพิม่ ขึ ้น ซึง่ บางเรื่อง
ผู้ใหญ่กไ็ ม่ร้ ู โดยนอกจากเราจะสามารถน�ำสิ่ง
ที่เรียนรู้ไปสอนเด็กๆ ได้ เรายังสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน สอนตัวเอง
ได้ เช่ นกัน ถ้ าเกิดเหตุการณ์ อะไรเกิดขึน้
เราจะได้ ส ามารถช่ ว ยคนอื่ น ได้ ด้ ว ย
ที่สมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมเพราะตัวเอง
เป็ นคนชอบเด็ก และอยากใช้ เวลาว่ าง
ให้ เป็ นประโยชน์ ในช่ วงปิ ดเทอม
สื่อการเรี ยนรู้ เพื่อการฝึ ก “๑๐ ทักษะ
ความปลอดภั ย ” ส่ ว นหนึ่ ง ได้ รั บ การ
สนับ สนุน จาก สถาบัน แห่ง ชาติ เ พื่ อ การ
พัฒนาเด็กและครอบครัว (NICFD) และ
ศูน ย์ วิ จัย เพื่ อ สร้ างเสริ ม ความปลอดภัย

และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชา
กุม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (CSIP)
บางส่วนได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ เป็ นองค์กรทีท่ ำ� เรื่องความปลอดภัยในเด็ก
นอกจากนีเ้ ริ่ มมีภาคเอกชนเข้ ามาให้ การ
สนับสนุนมากขึ ้น ทังในเรื
้ ่ องการพัฒนาเกม
ทดสอบทางสมอง และการให้ sponsorship
กับนักเรียนให้ มาเข้ าร่วมกิจกรรม
“ตอนนี เ้ ราได้ ออกแบบรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ชื่อรายวิชา “การออกแบบชี วิต”
(ดดศท ๑๐๑) โดยนักศึกษาปริ ญญาตรี
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ทุ ก ส า ข า
สามารถมาลงเรียนได้ แล้ วก็พยายามพัฒนา
“ผู้นำ� การเล่ น” (Play Worker) และ “นวัตกร
การเล่ น” (Play Innovator) ให้ เป็ นหลักสูตร
ทั่วไปที่ ให้ คนนอกได้ สมัครเรี ยนกันได้ ใน
เร็วๆ นี ้ด้ วย โดยหลักสูตรจะมีหลายระดับ
ระดับทั่วไปคือ “ผู้น�ำการเล่ น” แต่ระดับ
สุดท้ ายจะเป็ น “นวัตกรการเล่น” ซึง่ เป็ นผู้
ออกแบบการเล่น ด้ วยแนวคิดที่ว่าการ
พัฒนาเด็กไม่ ได้ เกิดขึน้ ที่โรงเรียน หรือ
ศูนย์ เด็กเท่ านัน้ แต่ ควรจะเกิดขึน้ ได้ ทกุ
ที่ในชุมชน ไม่วา่ จะเป็นพิพธิ ภัณฑ์ สวนสนุก
ร้ านอาหารร้ านขายของช�ำฯลฯซึง่ ทุกคนสามารถ
ทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาเด็กในชุมชนของตนเองได้
ด้วยการใช้ธรุ กิจ หรือโครงสร้ างต่างๆ ของตนเอง
เป็ นแหล่งพัฒนาเด็ก” รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
กล่าวเสริม
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร The Safety
Hunter ภารกิจพิชติ จุดเสีย่ ง ฝึ ก “๑๐ ทักษะ
ความปลอดภัยก่อน ๑๐ ปี ต้องมี ๑๐ อย่าง”
มี ทัง้ ในวัน ท� ำ การ และวัน เสาร์ - อาทิ ต ย์
วันละ ๒ รอบ รอบละ ๓ ชัว่ โมง รอบเช้า ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. รอบบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ฝึกเป็ น
หมูค่ ณะ รอบละอย่างน้ อย ๓๖ คน ไม่เกิน

๔๕ คน จัดกิจกรรม ณ ชัน้ ๕ อาคารปัญญา
วัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ค่าลงทะเบียน ๓๕๐ บาท/คน/รอบ (รวมอาหาร
ว่าง ๑ มื ้อ) โดยวันธรรมดา มีผ้ สู นับสนุน
เหมารอบให้ สถาบันฯ ไปรับนักเรี ยนจาก
โรงเรียนมาท�ำกิจกรรม ส่วนวันเสาร์ -อาทิตย์
จะเป็ นรอบของผู้ปกครอง ซึง่ ขณะนี ้จองเต็ม
แล้ วถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง
และผู้สนใจ ส่ งนักเรียน และบุตรหลาน
ของท่ าน เข้ ามาเรี ยนรู้ ทักษะการเอา
ตั ว รอดเพื่ อ ความปลอดภั ย ของเด็ ก
ในระดั บ อนุ บ าล ๓ – ประถมศึ ก ษา
ปี ที่ ๓ โดยติดต่ อจองได้ ท่ ี โทร. ๐-๒๔๔๑๐๖๐๑-๑๐ ต่ อ คุณศุภรดา ๑๔๑๗, ๑๔๒๒
เบอร์ มือถือ ๐๙๒-๔๑๔๕๒๙๖ (วันและ
เวลาราชการ) FB: สถาบันเด็กมหิดล
บริการวิชาการสู่สงั คม หรือ FB: NICFD
Mahidol
* ขอขอบคุณภาพจาก NICFD และ CSIP

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ณัชชา อินทะชัย

ม.มหิดล คว้าแชมป์อันดับ ๑ เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ ๔
จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส์”

เมือ่ วันที่ ๒๔ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่ งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ครั ง้ ที่ ๓๘ ขุ นเลเกมส์ “เชียร์ ให้ แรง
แข่ งให้ หรอย” ในการแข่ ง ขั น ครั ง้ นี ้
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งคณะนักกีฬาเข้ าร่วม
การแข่งขันจ� ำนวน ๓๘๑ คน เข้ าชิงชัย
ใน ๑๖ ชนิดกีฬา โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เข้ าร่วมการแข่งขัน ๕๘ สถาบัน
ผลการแข่ งขัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถท�ำเหรียญรวมเป็ นอันดับ ๑ ได้สำ� เร็จ
เป็ นสมัยที่ ๔ ติดต่อกัน โดยในปี นีสามารถ
้
ชิงชัยได้ จำ� นวนทัง้ สิน้ ๑๙๒ เหรียญ ดังนี ้
๖๖ เหรียญทอง (กรีฑา ๒๒ ว่ายน� ้ำ ๒๒
ลีลาศ ๔ หมากกระดาน ๔ แอโรบิค ๔
แบดมินตัน ๓ เปตอง ๒ กอล์ฟ ๒ เทนนิส ๑
เทเบิลเทนนิส ๑ และวอลเลย์บอล ๑)
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๖๕ เหรียญเงิน
(กรีฑา ๓๐ ว่ายน� ้ำ
๑๓ แบดมินตัน ๗
ลี ล าศ ๕ เทเบิ ล
เทนนิ ส ๒ หมาก
กระดาน ๒ แอโรบิค
๒ กอล์ฟ ๑ ตะกร้ อลอดบ่วง ๑ เทนนิส ๑
และวอลเลย์บอลชายหาด ๑)
และ ๖๑ เหรียญทองแดง (กรีฑา ๓๒
ว่ายน� ้ำ ๘ เทเบิลเทนนิส ๔ แบดมินตัน ๔
กอล์ฟ ๓ ตะกร้ อ ๓ เทนนิส ๓ วอลเลย์บอล
๑ ลีลาศ ๑ หมากกระดาน ๑ และแอโรบิค ๑)
ความส�ำเร็จในการแข่งขันครัง้ นี ้เกิดจาก
ความร่ ว มมื อ และการสนับ สนุน ที่ ดี ข อง
บุคลากรทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
น�ำมาซึง่ ความภาคภูมใิ จและชือ่ เสียงให้ แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมส่งแรงใจให้ ทพั นักกีฬามหาวิทยาลัย

มหิ ด ลเป็ นเจ้ าเหรี ย ญทอง สมั ย ที่ ๕
ในการแข่ งขันกีฬาบุคลากรส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ครั ้ง ที่ ๓๙ “ปี บทองเกมส์ ” ระหว่ าง
วั น ที่ ๑๙ -๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัด
นครราชสีมา
ติ ดตามข่ า วสารและผลงานของ
นักกี ฬาได้ที่ Facebook “กี ฬาบุคลากร
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล” หรื อ https://www.
facebook.com/mahidolgames/

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

Harmony in Diversity

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
“Thank you Party We Mahidol We Champion”
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย
มหิ ด ล กล่ า วขอบคุณ และแสดงความ
ยินดีกบั นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร
คณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (สกอ.)
“ขุ น เลเกมส์ ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธั น ย์
สุภทั รพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการบริ หารจัดการกีฬา
บุค ลากรมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ประจ� ำ ปี
๒๕๖๒ กล่าวสรุปภาพรวมการด�ำเนินงาน
และผลการแข่งขันฯ ณ ห้ อง ๓๒๒ อาคาร
ศูนย์การเรี ยนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย
มหิดลไม่ ได้ ม่ ุงแต่ การวิจัยอย่ างเดียว
เรามีการแสดงพลังของความเป็ นสปิ ริต
ของคนมหิ ด ล หรื อ “We Mahidol”

เป็ น core value ทีเ่ ราพยายามอนุรักษ์
ไว้ ให้ อ ยู่ ในจิ ต ส�ำนึ ก ของเราทุ ก คน
และก็ ไ ด้ แสดงถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ของ
ความเป็ นปึ กแผ่ น ความมี ส ปิ ริ ต
ของนั กกีฬา ซึ่ งการที ่เราเล่ นกี ฬานัน้ มี
ประโยชน์ หลายเรื ่ อง รวมทัง้ ได้มีโอกาส
ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ มหาวิ ทยาลั ย
เพราะลัก ษณะของนัก กี ฬ า นอกจากมี
ความ Smart อยูใ่ นตัวแล้ว ยังมีความมุง่ มัน่
ตัง้ ใจ ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เหรี ยญ หรื อไม่ชนะ
เลิ ศ ก็ ต าม แต่ ก็ มี ค วามมุ่ ง มั่น ซึ่ ง เป็ น
คุณ ลัก ษณะส� ำ คัญ ในการท� ำ งานต่ า งๆ
ให้ประสบผลส�ำเร็ จ นอกจากนี ้ การเล่ น
กี ฬ าเป็ นทีม ยั ง เป็ นการบ่ ม เพาะการ
ร่ วมงานกั บผู้อ่ืน หรื อเป็ น Harmony
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญยิ่ง เพราะในการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 เป็ นมาตรฐานสากล
ส�ำหรับระบบการบริหารจัดการสิง่ แวดล้ อม
ขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้ อม
ภายในองค์กรและเพื่อความยัง่ ยืนด้ านสิ่ง
แวดล้ อม จัดท�ำโดยองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้ วยการมาตรฐาน หรื อ International
Organization for Standardization (ISO)
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่ แวดล้ อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัย
มหิดล เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของภาระกิจ
ของกองกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ง มี
พันธกิจหลักในการบริหารและพัฒนาระบบ
กายภาพและสิง่ แวดล้ อมของมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยมีหน่วยงานในสังกัดทีด่ แู ลระบบ
สาธารณูปโภคและระบบอาคาร ผังแม่บท
และการก่อสร้ าง จราจรและความปลอดภัย
รวมทั ง้ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมของ
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตศาลายา
จึ ง มี แ นวคิ ด ในการพัฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการการท�ำงานของกองกายภาพฯ ให้
เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานสากล จึงผลักดัน
ให้ เกิ ดการรองรั บด้ านการบริ หารจัดการ
สิ่งแวดล้ อม 14001:2015 ซึ่งไม่เพียงแต่
จะเป็ น การพัฒ นาและสร้ างการท� ำ งาน
อย่างเป็ นระบบแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการควบคุมและลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ที่ อาจ ส่งผลกระทบต่อองค์กรและสังคม
โดยเน้ นการสร้ างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญ การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมควบคู่กับ

การด�ำเนินงาน โดยมุง่ เน้ น
ในการป้ อ งกั น มลพิ ษ
(Prevention of Pollution)
และการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
ของส� ำ นั ก งานให้ ดี ขึ น้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้
แนวคิ ด เรื่ อ งระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อม การจัด
ซื อ้ จั ด หาที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม การลดของเสีย
(Waste Minimization)
การป้ อ งกั น ปั ญหาสิ่ ง
แวดล้ อม (Pollution
Prevention) เป็ น หลัก
ในการก� ำ หนดทิ ศ ทาง
การจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายในส� ำ นัก งานอย่ า ง
เป็ นระบบ โดยได้ มีค�ำสัง่
แต่งตังคณะท�
้
ำงานระบบ
การจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO 14001:2015
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
และมีรองศาสตราจารย์
ดร.สยาม อรุ ณ ศรี ม รกต รองคณบดี
ฝ่ ายมาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม
และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ คณะสิ่ ง แวดล้ อม
และทรั พ ยากรศาสตร์ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาใน
การจัด ท� ำ ระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO 14001:2015 มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ซึ่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้ อมได้ รับการ

ท�ำงานจริ งๆ เราท�ำงานคนเดียวไม่ ได้
นอกจากนี ้ การเล่นกีฬายังท�ำให้เรารู้จกั การ
ให้อภัย และการมี EQ หรือวุฒภิ าวะทางอารมณ์
ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จากเวลาเล่นกีฬาต้อง
ใช้สมาธิ การควบคุมอารมณ์ เป็ นเรื ่ องที ่
ส� ำคัญมาก และสุดท้ายที ่จะได้จากการ
เล่นกี ฬา คื อ การมี จิตส�ำนึก รู้แพ้ รู้ชนะ
และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

กองกายและสิ่งแวดล้อม

ตรวจประเมินในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
จากบริ ษัท เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์)
และได้ ผ่า นการตรวจประเมิ น พร้ อมการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
จาก UKAS MANAGEMENT SYSTEM
เป็ นที่เรี ยบร้ อย
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล เตรียมรับสังคมสูงอายุ
จัดอบรมหลักสูตรพฤฒปัญญา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู วัย

ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมสูงอายุมากว่า
ทศวรรษแล้ว และคาดประมาณว่าอี ก ๑๔ ปี
ข้างหน้า ๑ ใน ๔ ของประชากรทัง้ ประเทศจะเป็ น
ผูส้ งู อายุ และกลายเป็ น Super Aging Society
อย่างเต็มรูปแบบ การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงนี ้
จึงนับเป็ นประเด็นท้าทายส�ำหรับทุกสังคม
สถาบัน วิ จัย ภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สงู อายุ ทังในด้
้ าน
สุขภาพ การสือ่ สาร และศิลปวัฒนธรรมมาอย่าง
ยาวนาน โดยได้ น� ำ องค์ ค วามรู้ และความ
เชี่ ยวชาญดังกล่าวที่ ได้ มาจัดเป็ นหลั ก สู ต ร
“พฤฒปั ญญา” สูตรความสุ ขของผู้ สูงวัย
ซึง่ เป็ นหลักสูตรน�ำร่องระยะสัน้ ๑ เดือน
รองศาสตราจารย์
ดร.ขวัญจิต ศศิวงศา
โรจน์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบั น วิ จั ย ภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวว่า สถาบันวิจยั
ภาษาฯ มี น โยบาย
หลักในการให้ บริ การวิชาการที่ “เสพได้ ง่าย
ใช้ ได้ จริง” โดยตนเองได้ รบั แรงบันดาลใจในการ
ริเริ่มจัดท�ำหลักสูตร “พฤฒปั ญญา” จากการทีไ่ ด้
เป็ นนักวิจยั อาคันตุกะ (Visiting Researcher)
ที่ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรี ย
ซึง่ ได้ มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้สงู อายุอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยมีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท
แต่เพื่อค้ นหาแนวทางในการจัดท�ำหลักสูตรที่
เหมาะสมผู้สงู อายุไทยมากที่สดุ สถาบันวิจัย
ภาษาฯ จึงได้ มกี ารส�ำรวจความต้ องการของ
ผู้สงู อายุในเมืองและปริมณฑลกว่ า ๓๐๐ คน
พบว่ าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ขึ น้ ไป ต้ องการเข้ าอบรม
ในหลักสูตรระยะสัน้ ที่ไม่ มคี วามเคร่ งเครียด
เกินไป โดยมีความสนใจเรื่อง “สุขภาพ” เป็ น
อันดับหนึ่ง “ท่องเที่ยว” เป็ นอันดับสอง และ
“ศิลปวัฒนธรรม” เป็ นอันดับสาม จากผลการ
ส�ำรวจ สถาบันวิจยั ภาษาฯ ได้ มีการออกแบบ
ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม กั บ
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ ปัญญา
ไข่มกุ แพทย์ผเ้ ู ชีย่ วชาญ
จากรายการ “๓ หมอ
อารมณ์ด”ี และรายการ
“อุ่นใจใกล้ คณ
ุ หมอ”
FM 96.5 MHz โดยน�ำ
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เอาองค์ความรู้จากเครือข่ายวิจยั จาก Center for
Southeast Asian Studies มหาวิ ท ยาลัย
เกียวโต ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นสถาบันที่มีองค์
ความรู้และความเชีย่ วชาญในเรื่อง “พฤฒวิทยา”
มาประยุกต์จดั เป็ นหลักสูตรระยะสัน้ “พฤฒ
ปั ญญา” เปิดเป็นรุ่นแรกในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๒
เพื่ อ สร้ างกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ นการ
เพิ่มคุณค่ าให้ กบั ผู้สูงอายุ ให้ สามารถดูแล
ตนเองได้ อย่ างเหมาะสม ลดความเสี่ยงต่ อ
ภาวะพึ่งพิง และเพิ่มเครื อข่ ายทางสังคม
โดยเป็ นกิจกรรมบริการวิชาการทีม่ คี ณะท�ำงาน
จากบุคลากร สหสาขาของสถาบันฯ น�ำความ
เชี่ยวชาญ ความรู้ และความสามารถที่หลาย
หลายมาร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน
โดยใช้ จุดเด่ นของมหาวิทยาลัยมหิดลใน
เรื่อง “การดูแลสุขภาพ” มาช่ วยเสริมสร้ าง
สุขภาวะที่ดีให้ แก่ ผ้ ูสูงอายุไทย เสริ มด้ วย
องค์ความรู้ด้าน “ศิลปวัฒนธรรม” ทีส่ อดคล้อง
กับความต้ องการของผู้สงู อายุ
หนึง่ ในหัวข้ อหลักของการอบรม คือ “สุขภาพ
ดีเริ่ มที่ดีเอ็นเอ (DNA)” วิทยากรโดย รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปัญญา ไข่ มุก
แพทย์ผ้ เู ชีย่ วชาญ ได้ แนะน�ำไว้ อย่างน่าสนใจว่า
“DNA เปรียบเสมือนคุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา
ยายเราที่คอยควบคุมเซลล์ให้ ท�ำงานเป็ นปกติ
ทังชี
้ วิต การที่เซลล์ปกติแปลว่าไม่มีโรคภัยไข้
เจ็บ แต่ทเี่ ซลล์ผดิ ปกติไป นัน่ หมายความว่าเป็ น
โรคภัยไข้ เจ็บ ถ้ าเซลล์ ทำ� งานปกติไปเรื่อยๆ
เราจะมีสุขภาพดีไปจนถึงแก่ เฒ่ า และเป็ น
ผู้สงู อายุท่มี คี ณ
ุ ค่ า มีประโยชน์ ไม่ ต้องพึ่งพา
ผู้อ่ ืน DNA เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
คนเรามีสขุ ภาพดีหรื อไม่ดี จึงเป็ นเหตุผลที่ต้อง
สอน DNA ให้ คนที่มีความรู้ ในระดับหนึ่งได้
เรียนรู้กอ่ น โดยใช้ การถ่ายทอดด้ วยภาษาง่ายๆ
ที่ชาวบ้ านเข้ าใจได้ ไม่ใช้ ศพั ท์แพทย์เลย”
เมือ่ ถามถึงแนวคิดในการริเริ่มจัดท�ำหลักสูตร
“หมอปัญญา” อธิบายว่า “พฤฒ” แปลว่า “ผู้สงู วัย
ที่มคี ณ
ุ ค่ า” “ปั ญญา” ก็คอื “องค์ ความรู้” เพราะ
ฉะนันการที
้
เ่ ราจะใส่องค์ความรู้ให้กบั ผู้สงู วัย เพือ่
ให้ เขามีคณ
ุ ค่ามีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เช่นเดียว
กับค�ำว่า “ผู้หลักผู้ใหญ่” ทีโ่ บราณเติมว่า “ผู้หลัก”
ไปอี ก ค� ำ หนึ่ ง เพราะต้ องการให้ หมายถึ ง
“ผู้ใหญ่ ท่เี ป็ นหลักยึดเกาะของคนรุ่นหลังได้”
ไม่ใช่ “ผู้ใหญ่ทแี่ ค่อายุถงึ ” ก็เรียกกันว่า “ผู้ใหญ่ ”
แต่จะต้ องเป็ น “ผู้สูงอายุท่ ีมีคุณค่ า” เป็ นที่
ยึดเกาะของคนรุ่นหลังๆ ได้ โดยเป้าหมายของ
หลัก สูต รพฤฒปั ญ ญา ก็ คื อ การท� ำ ให้ เ กิ ด
“change agent” หรือองค์กรทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง

คนอืน่ ได้ ตอ่ ไปในอนาคต
นอกจากนี ใ้ นการอบรมยัง มี หัว ข้ อ อื่ น ๆ
ทีน่ า่ สนใจ อาทิ “แก่ และแกร่ งอย่ างผู้สูงอายุ
ญี่ปุ่น” “อยู่กับโรคเรื อ้ รั งอย่ างมีความสุข”
“ผั ก อายุ วั ฒ นะ” “ข้ อเสื่ อ มและหกล้ ม”
“ฟั นส�ำคัญกับวัยสูงอายุอย่ างไร” “หลีกให้
ไกลกับวัยติดเตียง” และ “ผู้สูงอายุกบั การ
นอน” โดยในแต่ละครังมี
้ การแบ่งการอบรมออก
เป็ นสองส่วน ส่วนแรกเป็ นการบรรยาย และส่วน
ทีส่ องเป็ นการท�ำกิจกรรม โดยมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้วฒ
ั นธรรม ศิลปะ และการสือ่ สาร ผ่านการ
ท่องเทีย่ ว อาหารการกิน และเทคโนโลยีในชีวติ
ประจ�ำวัน โดยมีหวั ข้ อการจัดกิจกรรม อาทิ การ
ท่องเทีย่ ววัฒนธรรม วัยเพชรรู้ทนั สือ่ เคี ้ยวให้ มนั
ฟั นยังครบ เส้ นฝ้ายใจไหม เล่าเรื่องเรา อาหาร
ต้ านมะเร็ง โยคะ ไทเก็ก พิลาทิส ฯลฯ
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้ วผลึก ตัวแทนผู้เข้า
อบรม เล่าว่า ตนเอง
เ ป็ น แ ฟ น พั น ธุ์ แ ท้
ของ “หมอปั ญญา”
และไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์
เอาความรู้ มาดูแล
สุขภาพตัวเอง จาก
เดิมที่เคยมีน�ำ้ หนัก
มากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
ปั จจุบันน�ำ้ หนั กลดลงมาอยู่ท่ ี ๗๐ – ๘๐
กิโลกรัม นอกจากนี ้ จะได้ นำ� เอาความรู้ท่ไี ด้
จากการอบรมไปดูแลผู้สงู อายุท่บี ้าน อย่างวิธี
ง่ายๆ เช่น การแกว่งแขน ซึง่ หากเราท�ำได้ อย่าง
ถู ก วิ ธี แค่ แ กว่ ง แขนอยู่ กั บ บ้ านประมาณ
๔๐ – ๔๕ ครัง้ ต่อ ๑ นาที ก็สามารถท�ำให้ เกิด
ประโยชน์กบั ร่างกายได้ จริง โดยไม่ต้องเดินทาง
ไปไหน นอกจากนี ้ ผู้เข้ าร่วมการอบรมท่านอื่น
ยังให้ ความเห็นเสริมว่า เป็ นหลักสูตรทีผ่ สมสาน
งานศิลปะและวัฒนธรรมได้ อย่างลงตัว เช่น
การใช้ อังกะลุงเพื่ อฝึ กการท� ำงานของสมอง
การร่วมกันท�ำเมนูอาหารไทยต้ านมะเร็ง เป็ นต้ น
หลั ก สู ต รพฤฒปั ญญา เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ผู้สงู วัย จะจัดอบรมครัง้ ต่ อไป
เป็ นรุ่นที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จัดอบรม
ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รวม ๘ ครัง้
(รั บจ�ำนวนจ�ำกัด) ผู้สนใจติดต่ อสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ ี งานบริการวิชาการ สถาบัน
วิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๙-๑๔
ต่ อ ๓๑๓๒ www.lc.mahidol.ac.th
*ขอขอบคุณภาพจาก RILCA
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รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กไทยกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ไม่ยั่งยืน
ขณะนีป้ ระเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ต้ องการให้ ประเทศเรา
ก้ าวข้ ามผ่านความเป็ นประเทศรายได้ ระดับ
กลางสู่ประเทศรายได้ สงู เฉกเช่นประเทศ
พัฒ นาแล้ ว แต่ ทิ ศ ทางการเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจยังใช้ วิธีการเดิมๆ ของการ
เติ บ โตที่ ไ ม่ ยั่ง ยื น บริ ษั ท ธุ ร กิ จ โรงงาน
องค์กรหน่วยงานต่างเติบโตแข่งขันหาก�ำไร
แย่งชิงความเป็ นหนึง่ แต่สถาบันครอบครัว
กลับ อ่ อ นแอลง วัฒ นธรรมไทยวิ ถี ชี วิ ต
แบบไทยเสือ่ มหาย สิง่ แวดล้ อมถูกท�ำลาย
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับกลาย
เป็ นเศรษฐกิ จที่ ไม่เป็ นมิตรกับครอบครั ว
ท�ำให้ ครอบครัวลดขนาดไม่เป็ นครอบครัว
แบบขยายอย่ า งในอดี ต แม่ ไ ปท� ำ งาน
ไม่ ส ามารถให้ น มบุต ร ไม่ มี เ วลาเล่น กับ
ลูกปล่อยให้ อยู่กับมื อถื อตัง้ แต่เป็ นทารก
เกิ ด ครอบครั ว นมผง ครอบครั ว มื อ ถื อ
เด็กถูกส่งไปอยูก่ บั ปู่ ยา่ ตายายในชนบทเกิด
ครอบครัวแหว่งกลาง ปัญหาผู้สงู อายุว้าเหว่
ขาดการดูแล และวัยรุ่นพฤติกรรมเบีย่ งเบน
ทวีความรุ นแรงขึน้ ในสังคม สิ่งแวดล้ อม
เป็ นพิษต่อสุขภาพและสมองเด็กซ่อนเร้ นอยู่
รอบตัวจากการจูงใจส่งเสริมการลงทุนด้ วย
มาตรการต้ นทุนต�่ำก�ำไรสูง โดยให้ ข้ามขัน้
ตอนการตรวจสอบผลกระทบต่อคน และ
สิง่ แวดล้ อม หรือทีเ่ รียกว่า EIA fast track
เด็ ก ต้ องตกเป็ นเหยื่ อ จากธุ ร กิ จ และ
เทคโนโลยีที่มีผลเสีย แต่เม็ดเงินทางธุรกิจ
สูง ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าผลิตภัณฑ์อาหารมี
สารพิษรอบตัวเด็ก เช่น สารตะกัว่ พลาสติก
ไซเซอร์ บุหรี่ ไฟฟ้า ยาเสพติดรุ่นใหม่ๆ ซื ้อ
ขายกัน เกลื่ อ นเมื อ งผ่ า นระบบออนไลน์
ซึง่ ถูกส่งเสริมให้ ประชาชนใช้ กนั ทัว่ โดยขาด
การควบคุมทีด่ ี เด็กติดเกมส์ อีสปอร์ต เล่นจน
เสพติดขาดเรี ยนขาดการพัฒนาทังร่้ างกาย
และความคิด

การเติบโตทางเศรษฐกิจน�ำสู่ความ
เป็ นเมืองมากขึน้ แต่เมืองกลับกลายเป็ น
เมื อ งที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข าดแคลนการลงทุ น
พัฒนาพื ้นที่สาธารณะที่ดี เกิดชุมชนแออัด
ซ่อนเร้ นด้ วยกลุม่ คนยากจนเมืองที่มีไว้ เพื่อ

เป็ นแรงงาน หรื อให้ บริ การความสุขสบาย
แ ก่ ผู้ ค น ใ น เ มื อ ง ที่ มี ส ถ า น ะ ที่ ดี ก ว่ า
ความยากจนความเหลื่ อ มล� ำ้ ของคน
ในเมืองเติบโตพร้ อมกับการเติบโตของเมือง
ไม่ยกเว้ นแม้ แต่เด็ก เด็กในครัวเรือนยากจน
มีพฒ
ั นาการล่าช้ า ไอคิวต�่ำ มีหนังสือเด็ก
ในบ้ านน้ อยกว่าได้ รับประสบการณ์เลวร้ าย
ในครอบครัวมากกว่า เช่น พ่อแม่แยกทาง
ติดยา ติดเหล้ า ตีกนั หรือติดคุก มีความเสีย่ ง
มากกว่าครอบครัวทีม่ รี ายได้ สงู กว่าสามเท่า
แม้รัฐบาลไทยคล�ำเป้าถูก ท�ำโครงการ
เงิน อุ ด หนุ น ทารกแรกเกิ ด ค้ นหาเด็ก
ยากจนมากกว่า ๖.๘ แสนคนให้ การช่วย
เหลือ ๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน โดยยิงตรง
จากกรมบัญชีกลางเข้ าสูบ่ ญ
ั ชีของผู้ปกครอง
แต่ยงั ต้ องการหน่วยงานต่างๆ บูรณาการเข้ า
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กเสี่ยงสูงทังหกแสนคนนี
้
้
ณ วันนี ้ กลุม่ เด็กกลุม่ แรกในโครงการทีเ่ กิด
ตังแต่
้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีอายุสามปี กว่า
แล้ ว ต้ องเข้ าสูก่ ารพัฒนาของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล แล้ ว แต่ยงั ขาด
ระบบส่งต่อ เมือ่ อายุครบสามปี เด็กเหล่านี ้
ก็จะหลุดจากระบบโครงการเงินอุดหนุนไป
นอกจากนันยั
้ งมีกลุม่ สร้ างแนวคิดการจ่าย
ทังยวง
้
คือจ่ายหกร้ อยบาทต่อเดือนทุกคน
ไม่วา่ มี หรือจน ยิง่ ตอกย� ้ำการท�ำลายระบบ
ค้ นหากลุม่ เด็กยากจน เพือ่ ให้ การช่วยเหลือ
แบบบูร ณาการเฉพาะกลุ่ม ทิ ศ ทางการ
เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ แบบนี ้ การยอมรั บ
ความเสีย่ งด้ วยความกลัวการหยุดชะงักทาง
เศรษฐกิ จชั่วขณะอาจไม่เกิ ดผลดีต่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน การไม่ทอดทิ ้งเด็กคนใดไว้
ข้ า งหลัง ยัง เป็ น ค� ำ สวยหรู ที่ ไ ม่ ถูก ปฏิ บัติ
เด็กยังได้ รับความไม่เป็ นธรรม ยังมีเด็กที่
ต้ องสังเวยโดยต้ องเหยือ่ ในการแลกกับความ
พยายามเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ วดเร็วราคา
ถูกก�ำไรสูงในยุคสมัยนี ้ เพื่อรอสังคมที่ดีขึ ้น
เมื่ อ ประเทศร�่ ำ รวยขึ น้ ในความเป็ น จริ ง
เด็ ก เหล่ า นี ค้ ื อ อนาคตของสั ง คมในวั น
ข้ างหน้ า เด็กทีต่ ้ องอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษ
ไม่มีพืน้ ที่สร้ างสรรค์ ความคิด ครอบครั ว
ไม่มีเวลาสร้ างความรั กความอบอุ่นและ
ปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ อกัน สิง่ ยัว่ ยุให้ เด็กแยกตัว
ออกจากสังคม มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ รับ
อนุญาติให้ เด็กใช้ ไปทัว่ ทุกระแหง เด็กเหล่านี ้
จะเติบโตไปเป็ นผู้ไร้ สมรรถนะ ไร้ ศกั ยภาพ
เพี ย งพอในการพาประเทศไทยข้ า มผ่า น
จากความเป็ นประเทศรายได้ ระดับกลางสู่
ประเทศรายได้ สงู
การพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ อย่ า ง

เดี ย วไม่ สามารถน� ำ พาเด็ ก ไทยให้
อยู่รอดได้ คงไม่มวี คั ซีนใด วิตามินชนิดใด
หรื อ แอปพลิ เ คชัน ใดที่ จ ะส่ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก
ฉลาดมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ ที่ ดี
มีพฒ
ั นาการดี พฤติกรรมดี มีพหุศกั ยภาพ
มีความเป็นพลเมือง ควบคุมตนเองได้ดี แต่เรา
ต้ องการนวัตกรรมทางสังคมเพือ่ การพัฒนา
เด็กและครอบครัวด้ วย เด็กต้ องการจุดเริ่มต้ น
ของชีวติ ทีด่ อี ย่างเท่าเทียม อย่างน้ อยสามพัน
วันแรกของชีวิต นับตังแต่
้ ในครรภ์ถึงอายุ
แปดปี เด็กต้ องการการปกป้อง ทังร่้ างกาย
และสมองของเขา จากปัจจัยเหนือพันธุกรรม
ตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์ (epigenetics)ไม่วา่ จะเป็ น
สารพิษ ความเครี ยดของมารดา ต้ องการ
การดูแ ล และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ตัง้ แต่
แรกเกิด ระบบการดูแล และการเรี ยนรู้เด็ก
ปฐมวัยต้ องมีมาตรฐานเท่าเทียมทุกระบบ
ไม่ว่าจะเป็ นการดูแลในครัวเรือน โดยญาติ
โดยข้ างบ้ าน โดยบริ ษัทที่ส่งผู้บริ บาลเด็ก
เนอสเซอรี่ ศูนย์เด็กเล็ก หรือ โรงเรียนอนุบาล
ไม่วา่ จะยากดีมจี นหรือเป็ นเด็กพิเศษ

เด็กต้ องการการเพิ่มพืน้ ที่สร้ างสรรค์
พืน้ ที่เ รี ย นรู้ พืน้ ที่เล่น พืน้ ที่พัฒนาของ
พวกเขา (child space) พื ้นทีท่ างกายภาพ
ต้ องมีมากกว่าในบ้ าน และในโรงเรียน ชุมชน
บริ ษัทห้ างร้ าน หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน
ต้ องรั บ ผิ ด ชอบร่ วมกั น ในการพั ฒ นา
ออกแบบพื ้นทีใ่ หม่ กิจกรรมใหม่ และผู้ดแู ล
หรื อโค้ ชเด็กพันธุ์ใหม่ เพื่อการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ และการดูแลเด็กในชุมชนในสังคม
ร่วมกัน เด็กต้ องมีสว่ นร่วมในกระบวนการคิด
ต้ องมีโอกาสได้ รับการส่งเสริมให้ เป็ นนักคิด
นักออกแบบ เพือ่ พัฒนากิจกรรมทีเ่ หมาะสม
กับตนเอง และชุมชนด้ วย การพัฒนาสังคม
ทีย่ งั่ ยืนตามวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ๒๐๓๐
นั น้ ต้ อ งมี เ ป้ า หมายที่ จ ะท� ำ ให้ สุข ภาวะ
และศักยภาพของเด็ ก ดี ขึน้ ขณะเดี ย วกัน
กระบวนการพัฒนาที่ใช้ กลยุทธการยึด
สุ ข ภาวะ และศัก ยภาพ ของเด็ ก เป็ น
ศู น ย์ กลาง จะน� ำ ไปสู่ ก ารออกแบบ
กระบวนการพัฒนาแนวใหม่ ที่เป็ นไปตาม
กระบวนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ณัฐสุดา คําปา

นศ.ปริญญาเอก คณะสิง่ แวดล้อมฯ ม.มหิดล เจ้าของผลงาน

“เครือ่ งวัดการสังเคราะห์แสงของพืชแบบพกพา”

นวัตกรรมเพือ่ การวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ได้รบั การประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ให้ได้รบั รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดี
เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดโอกาส
ให้ นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา น�ำเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation)
ณ ห้ อง ๓๒๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในช่วงบ่าย
ได้ มกี ารน�ำเสนอผลงานทีเ่ ข้ ารอบ เพือ่ เข้ ารับ
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๗ ผลงาน
โดยนางสาวณัฐสุดาคําปานักศึกษาปริญญา
เอกสาขาวิชาสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร
ศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมัน่ คง
ด้านสิง่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีอาจารย์
ทีป่ รึกษาคืออาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์
ได้รว่ มเสนอผลงาน “เครื่องวัดการสังเคราะห์
แสงของพืชแบบพกพา” (HANDHELD
PHOTOSYNTHETIC SENSOR)
นางสาวณัฐสุดา คําปา เจ้ าของผลงาน
อธิบายว่า คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
เป็ นก๊ าซเรื อ นกระจกที่ เ ป็ นตั ว การ
ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้ อน การลด
ปริ มาณ CO2 โดยการดูดซับของพืช
เป็ นหนึ่ งในวิธีการที่จะสามารถแก้ ไข
ปั ญหาสถานการณ์ ของโลกได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึง่ การทีจ่ ะศึกษา
ถึงศักยภาพในการดูดซับ CO2 ของพืชนัน้
จ�ำเป็ นต้ องอาศัยเครื่ องวัดการสังเคราะห์
แสงของพืชทีม่ คี วามแม่นย�ำสูง เพือ่ ใช้ ในการ
วางแผนการปลูกพืชให้ เหมาะสมกับพื ้นที่
งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และสร้ างเครื่ องวัดการสังเคราะห์ แสง
ของพืชแบบพกพา ทีอ่ าศัยการตรวจวัดจาก
หลายเซ็นเซอร์ ท่เี ป็ นปั จจัยในธรรมชาติ
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการสั ง เคราะห์
แสงของพื ช โดยสามารถวั ด แสดง
ค่ าได้ ถึง ๕ พารามิเตอร์ ได้ แก่ แสง
อุณหภูมิ ความชืน้ CO2 และคลอโรฟิ ลล์
ซึ่งสามารถวัดค่ าการสังเคราะห์แสงสุทธิ
รวมถึงแสดงผลออกมาในรูปแบบเรียลไทม์
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ผ่ า นทางจอ LCD
การทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่ อ งท� ำ โดยอ่ า น
ค่ า ที่ ไ ด้ จากแต่ ล ะ
เซ็ น เซอร์ เ ที ย บกั บ
ก๊ าซมาตรฐาน และ
มิ เ ตอร์ วั ด เฉพาะ
ที่ มี จ� ำ หน่ า ยในเชิ ง
พาณิชย์ ด้ วยวิธีการ
ทางสถิติ และเมือ่ น�ำ
เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืชทีส่ ร้ างขึ ้น
ไปวัดค่าการสังเคราะห์แสงของพืช เทียบกับ
ค่าอ้ างอิงที่วดั ได้ จากเครื่ องมือที่มีจ�ำหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ ในพืชชนิดเดียวกัน พบว่า
เซ็นเซอร์ แต่ละตัวที่เลือกใช้ และเครื่ องวัด
การสังเคราะห์แสงของพืชทีส่ ร้ างขึ ้นมีความ
แม่นย�ำไม่แตกต่างจากเครื่องมือทีม่ จี ำ� หน่าย
ในเชิงพาณิชย์ อีกทัง้ เครื่ องมือที่สร้ างขึน้
ยังสามารถน�ำไปใช้ เพื่อทดแทนเครื่ องมือ
ที่ มีจ�ำหน่ายในเชิ งพาณิ ชย์ ที่มีราคาแพง
ซึ่งต้ นทุนการผลิต ค่ าอุปกรณ์ จะอยู่ท่ ี
ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท แต่ เราตัง้ ราคา
ขายไว้ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคา
เครื่องมือที่มจี ำ� หน่ ายในเชิงพาณิชย์ คอื
๒ ล้ านบาท

กลุ่มเป้ าหมายหลักของผลงานชิน้ นี ้
ได้ แก่ นักวิจยั และเกษตรกร ซึง่ ในกลุม่
นักวิจยั เครื่องมือนี ้ก็มบี ทบาทในการพัฒนา
บุคลากร และงานวิจยั ไม่วา่ จะเป็นทางด้านพืช
การศึกษากระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
และการลดก๊ าซเรื อนกระจก เพื่อการศึกษา
พืชทีม่ ศี กั ยภาพในการดูดซับ CO2 ให้เหมาะสม
กับสภาพพื ้นที่ ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ประชาชน
ได้ใช้ ประโยชน์ จากต้นไม้ ยังเป็ นการช่ วย
ลด CO2 ได้ ด้วย ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายที่
เป็ นเกษตรกร ก็สามารถประยุกต์ ใช้ ระบบ
เซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดและควบคุ ม
ระบบโรงเรื อ น เพื่ อ ควบคุ ม ผลผลิ ต
ลดความเสี่ ยงจากปั จจั ย ภายนอก
เพื่อให้ ผลผลิตได้ คณ
ุ ภาพมากขึน้
เครื่ องวัดการสังเคราะห์ แสงของพืช
มีลกั ษณะเป็ น leaf chamber ที่สามารถ
เอาไปหนี บที่ใบพืช โดยในตัวเครื่ องจะ
มีปั๊มดูด CO2 ที่ใช้ ไปแล้ วที่หลงเหลืออยู่
ใน chamber เอาไปผ่านตัวเซ็นเซอร์ CO2
เพือ่ ท�ำการวัดค่า แล้ วน�ำไปค�ำนวณร่วมกับ
พารามิเตอร์ อื่นๆ เพื่อที่จะแสดงค่าออกมา
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เป็ นค่าการสังเคราะห์แสง แต่พอเราดึงสาย
ออกก็สามารถใช้ ในโรงเรือน เหมือนให้
โรงเรือนเป็ น chamber โดยเราสามารถเอา
ตัวเซ็นเซอร์ ไปติดตังในโรงเรื
้
อนในหลายๆ
ต� ำ แหน่ ง เพื่ อ จะได้ วัด อย่า งทั่ว ถึง ซึ่ง เรา
สามารถ set เป็ นค่าอัตโนมัตวิ า่ พืชแต่ละชนิด
ต้ องการสภาวะอย่างไร โดยในโรงเรื อนไม่
จ�ำเป็ นต้ องปลูกพืชชนิดเดียวกัน อาจปลูกพืช
ได้ หลายชนิด เครื่องมือของเราสามารถใช้
ควบคุมไปถึงระดับอัตราสังเคราะห์ แสง
ของพืชได้ เลย ซึ่งแตกต่ างจากโรงเรือน
โดยทั่วไปที่ควบคุมแค่ แสง อุณหภูมิ
ความชืน้ หรือควบคุมแค่สภาวะ แต่ไม่ ได้
ดูถงึ การเจริญเติบโตของพืช ซึง่ ต่อไปจะ
พัฒนาให้ มีเมนูที่ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกชนิดพืช
แล้ วให้ เครื่องท�ำงานได้ อย่างอัตโนมัติ
นอกจากนี ้ เครื่ องวัดการสังเคราะห์แสง
ของพืชแบบพกพา ยังสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ ในการวางแผนเพือ่ ลด CO2 ในบรรยากาศ
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยได้ มีการน�ำ
ไปทดลองใช้ ในโครงการ “ปลูกเพื่อพ่ อ”
ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ จ.เพชรบุรี เพื่อใช้

ในการวางแผนปลูกพืชให้ เหมาะสมกับ
พืนที
้ ่ พบว่าในพืนที
้ ่ศกึ ษา “ต้นรัง” เป็ นพืช
ที่มศี กั ยภาพในการดูดซับ CO2 ได้ ดกี ว่ า
พืชชนิดอื่น
อาจารย์ ดร.นริ น ทร์ บุ ญ ตานนท์
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฯ
ก ล่ า ว เ ส ริ ม ว่ า
นักศึกษาได้ ริเริ่ มท�ำ
ผลงานชิ น้ นี ต้ ั ง้ แต่
ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี โดยได้ มี
การขยายผลต่อเนือ่ ง
ในระดับปริ ญญาโท
และเอก โครงการนี ้
ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจยั จาก ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรั พยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้ อดี คือ เครื่องมีราคาถูก เป็ นนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึน้ มาเอง ใช้ ไม่ ยาก ที่อ่ ืนยัง
ไม่ มี หรื อยังท�ำไม่ ได้ ถงึ ขนาดนี ้
“งานนี ้จริ งๆ แล้วเราพัฒนาขึ้ นมาอยู่
บนบทบาทของการที ่จะให้นกั สิ่ งแวดล้อม
หรื อว่ า อุ ป กรณ์ ที ่ พ ั ฒ นาขึ้ น จากคณะ
สิ่ งแวดล้อมฯ ไปช่วยในการแก้ปัญหาใน
ภาพรวม โดยเฉพาะปั ญหาเรื่องโลกร้ อน
โดยรัฐบาล หรือกลุ่มเอกชน สามารถน�ำไป
ท�ำ CSR ในการปลูกพืชเพื่อลด CO2
ซึ่ง ปั ญ หาเรื่ อ งโลกร้ อน ยั ง ไม่ มี วิธี ใ ด
จะยั่งยืนไปกว่ าการปลูกป่ า แต่ ว่าเรา
จะปลูกต้ นอะไรที่จะมีศักยภาพในการ
ลดโลกร้ อนได้ ดีที่สุด จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาเครื่องนี้ขนึ้ มา เพือ่ ทีจ่ ะเอาไปใช้
ประโยชน์ ดงั กล่ าว นอกจากนี ้ ยังมีการน�ำ
ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ทางด้านอืน่ ๆ อาทิ ด้าน

การเกษตรสมัยใหม่ หรื อ Smart Farming
ซึ่ งเราตั้งใจพัฒนาผลงานนี้ ขึ้นมาเพื่อ
ให้ หน่ วยงานใดก็ตามสามารถเอาไปใช้
ประโยชน์ ได้ ในภาพรวม โดยเราไม่ ได้
คาดหวังประโยชน์ ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในรูปของ
ตัวเงินเป็ นหลัก แต่ เรามองในเรื่องของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกั บสั งคม และ
สิง่ แวดล้ อมมากกว่ า” อาจารย์ ดร.นรินทร์
บุญตานนท์ กล่าว
จนเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผลงาน “เครื่ องวัดการสังเคราะห์ แสง
ของพืช” ได้ รับการประกาศจากบัณฑิต

วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ ไ ด้
รับรางวัลวิทยานิพนธ์ นวัตกรรมระดับดี
โดยผู้ได้ รับรางวัลฯ จะเข้ าพิธมี อบรางวัล
ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๒ วั น พฤหั ส บดี ท่ ี
๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาผล
งาน “เครื่ องวัดการสังเคราะห์ แสงของ
พืช” สามารถคว้ า “รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒” ในโครงการ “รางวัลนั กคิด
สิ่ง ประดิษฐ์ ร่ ุ นใหม่ ” ประจ�ำปี ๒๕๕๘
จัดโดย ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
“รางวัล Gold Prize” จากงาน “Seoul
International Invention Fair 2015” “รางวัล
Special award” จากงาน “Seoul Inter
national Invention Fair 2015” จัดโดย
Taiwan Invention Association และ “รางวัล
Bronze Prize” จากงาน “45th International
Exhibition of Inventions Geneva”

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ผลงาน “เสือ
้ ดมกลิน่ กายอัจฉริยะ” คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
คว้ารางวัลผลงานวิจยั เด่น สกว. ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ด้านพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ภาควิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ ดร.ธารา สีสะอาด นักวิจยั
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.
เข้ ารั บ รางวั ล ผลงานวิ จั ย เด่ น สกว.
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จากผลงานเรื่ อง “เสือ้
ดมกลิ่นกายอัจฉริยะ” (Intelligent Smelling
Shirt) ซึ่งเป็ นผลงานวิจัยด้ านพาณิชย์
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชัน้ ๔ โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
กลิ่นกายมนุษย์ สามารถบ่ งบอกได้ ว่า
ร่ างกายมีสขุ ภาวะเป็ นอย่ างไร พบว่ าใน
ปั จจุบนั ยังไม่ มเี ทคโนโลยีในการตรวจวัด
กลิ่นกายแบบสวมใส่ ได้ เลย ทีมวิจยั จึง
มองเห็นเป็ นประเด็นโจทย์ ว่า ระบบจมูก
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสวมใส่ ได้ ท่ตี ้ องการ
พัฒนาขึน้ ส�ำหรั บประยุกต์ ใช้ ในการ
ตรวจวัดกลิ่นที่ปล่ อยออกมาจากร่ างกาย
มนุษย์ เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพ ควรมี
รูปร่ างลักษณะ และคุณสมบัตเิ ป็ นอย่างไร
ดั ง นั น้ จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ในการพั ฒ นา
เซ็นเซอร์ เคมีบนผ้ าส�ำหรั บระบบจมูก
อิเล็กทรอนิกส์ แบบสวมใส่ ได้ ในรูปแบบ
“เสื อ้ ดมกลิ่ น กาย” เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น
นวัตกรรมด้ านการดูแลสุขภาพ โดยใช้
กลิ่นที่ออกมาจากร่ างกายเป็ นดัชนีชวี ้ ดั
สถานะสุขภาพ ซึง่ เป็ นวิธีการทีไ่ ม่กอ่ ให้ เกิด
การรุกรานของโรค และจะเป็ นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินชีวติ อย่างยิง่
งานวิจยั นี ้เป็ นการบูรณาการครบวงจร
เริ่ ม ตัง้ แต่ ต้ น น� ำ้ ซึ่ ง เป็ น งานวิ จัย พื น้ ฐาน
เพื่อค้ นหาวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นเซนเซอร์
เคมีประเภทวัสดุนาโนคอมโพสิตของพอ
ลิเมอร์ และท่อนาโนคาร์ บอน (Polymer/
CNTS) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจ� ำ ลองเชิ ง โมเลกุ ล
(Molecular Simulation) จากนัน้ ศึกษา
โครงสร้ างอสัณ ฐานของวัส ดุโ ดยอาศัย
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เทคนิคการวิเคราะห์จาก Scanning Electron
Microscope (SEM) และศึกษากลไกการ
ท�ำงานของเซ็นเซอร์ เคมีท่ สี ร้ างขึน้ จาก
เทคนิคการถัก การเย็บปั ก และการพิมพ์
สกรี น โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาเซ็นเซอร์
เคมีให้มคี วามจ�ำเพาะต่อโมเลกุลกลิ่นกาย
(Selectivity) มีความไวในการตอบสนอง
ต่ อกลิ่น (Sensitivity) และมีเสถียรภาพ
ในการตรวจวัดกลิ่น (Stability) ต่อมา
ในระดั บ กลางน� ำ้ จะเป็ นการสร้ าง
ต้ นแบบ หรือ Prototype ของระบบจมูก
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบสวมใส่ ได้ ภายใต้
การรั บส่ งข้ อมูลแบบไร้ สาย (Wireless
Communication) และสุดท้ ายในระดับ
ปลายน� ำ้ จะเป็ น การน� ำ ผลงานวิ จัย ไป
ประยุกต์ใช้ งานและต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยมี น วั ต กรรม
ใหม่ “เสือ้ ดมกลิ่นกายอัจฉริ ยะ” เป็ น
เสื อ้ ดมกลิ่ น กายตั ว แรกของโลกที่ มี
การเพิ่ม ฟั ง ก์ ช่ ั น การตรวจวั ด กลิ่ น ให้
กับสิ่งทอ และเป็ นเอกลักษณ์ ของการ
ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ ท่ไี ม่ เคยปรากฏ
ในเอกสารสิ ท ธิ บั ต รฉบั บ ใดที่เ คยท�ำ
มาก่อน โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีน
ด้ วยหมึกน�ำไฟฟ้ า ในการสร้ างสรรค์
ชิ น้ งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ลงบนผ้ าที่ มี

คุณภาพสม�่ำเสมอ จึงมีความเหมาะสม
อย่ า งยิ่ ง ในการน� ำ ไปต่ อ ยอดผลิ ต ภัณ ฑ์
สูร่ ะดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต
นอกจากนี ้ยังใช้ ระบบการรับส่งข้ อมูลด้ วย
เครื อข่ายไร้ สาย ระหว่างเสื ้อดมกลิ่นกาย
กับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จึงท�ำให้ มีการรับ
ส่งสัญญาณข้ อมูลที่สะดวกรวดเร็ ว มีการ
ใช้ งานที่ ง่ า ยและต้ องการพลั ง งานต�่ ำ
สามารถท�ำงานที่อณ
ุ หภูมิห้องได้
ผลงานวิจยั “เสือดมกลิ
้
่นกายอัจฉริยะ”
(Intelligent Smelling Shirt) ได้ รับการ
จดสิทธิบัตร (ค�ำขอรั บสิทธิบัตรเลขที่
๑๖๐๑๐๐๓๒) และยังได้ รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจน
ได้ รับรางวัลระดับนานาชาติ และได้ รับการ
พิจารณามอบรางวัลจากสภาวิจยั แห่งชาติ
ให้ เ ป็ นรางวั ล ผลงานประดิษ ฐ์ คิ ด ค้ น
ระดับดี ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
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งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ครัง้ แรกของประเทศไทย

ศิรริ าชประสบผลส�ำเร็จปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รกั ษาผิวกระจกตา

เ มื่ อ วั น ที่ ๔ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๖ ๒
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์
วั ฒ นาภา คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ประธานแถลงข่าว “ศิริราชประสบความ
ส�ำเร็จในการปลูกถ่ ายสเต็มเซลล์ รักษา
ผิ ว ก ร ะ จ ก ต า เ ป็ น ค รั ้ ง แ ร ก ข อ ง
ประเทศไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์
แพทย์ หญิงงามแข เรืองวรเวทย์ หัวหน้ า
ภาควิชาจักษุวิทยา รองศาสตราจารย์
แพทย์ หญิงภิญนิตา ตันธุวนิตย์ หัวหน้ า
สาขากระจกตา ภาควิ ช าจั ก ษุ วิ ท ยา
และหั ว หน้ าที ม ปลู ก ถ่ า ยสเต็ ม เซลล์
ของผิ ว กระจกตาศิ ริ ร าช ทางคลิ นิ ก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปั ทมา เอกโพธิ์
ฝ่ ายวิ จั ย และหั ว หน้ าที ม ปลู ก ถ่ าย
สเต็ ม เซลล์ ของผิ ว กระจกตาศิ ริ ร าช
ทางห้ องปฏิ บั ติ ก าร พร้ อมด้ วยที ม
แพทย์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ป่วยที่ได้รับการ
ปลู ก ถ่ ายเต็ ม เซลล์ ร่ วมแถลงข่ าว
ณ ห้ องจุ ฬ าภรณ์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราช
พยาบาล มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่า วว่า
ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาลได้ พัฒ นาวิ ธี ก ารรั ก ษา
ด้ านจักษุ วิทยามาจนประสบความส�ำเร็ จ
จากงานวิจัยสู่การรั กษา ช่ วยให้ ผ้ ูป่วย
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ น้ ทั ง้ แก้ ปั ญหา
สาธารณสุ ข ของประเทศ รวมทั ง้ ยก
้
ระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ ตังแต่
พ.ศ.๒๕๕๐ ทีมจักษุแพทย์ศิริราช ได้ ปลูก
ถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตา ส�ำเร็จเป็ น
ครัง้ แรกของประเทศไทย ด้ วยวิธีเพาะเลี ้ยง
เนื ้อเยื่อลิมบัส CLET (Cultivated limbal
epithelial transplantation) ต่อมา พ.ศ.
๒๕๕๑ พัฒนาการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ด้วย
วิธีเพาะเลี ้ยงเยือ่ บุปาก COMET (Cultivated

oral mucosal epithelial transplantation)
จากนัน้ พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงปั จจุบนั ใช้ วิธี
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเนื ้อเยื่อลิมบัสโดย
ไม่อาศัยการเพาะเลี ้ยง SLET (Simple limbal
epithelial transplantation) มาใช้ ส�ำเร็ จ
เป็ นครัง้ แรกและแห่งแรกของประเทศไทย
ช่ ว ยประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ยและเวลาในการ
รักษา ซึง่ การพิจารณาเลือกการรักษาจาก
๓ วิ ธี นัน้ ขึ น้ อยู่ กั บ ความเหมาะสมของ
ผู้ป่วยแต่ละราย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามแข
เรื องวรเวทย์ หัวหน้ าภาควิชาจักษุวิทยา
กล่าวถึง โรคตาที่ส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
ของผู้ ป่วยว่า กระจกตาปกติของคนเรา
มีความใสและผิวเรี ยบ ท�ำให้ เราสามารถ
มองเห็นสิง่ ต่างๆ ได้ ชดั เจน การทีก่ ระจกตา
สามารถคงความใสอยูไ่ ด้ ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ
คือ สเต็มเซลล์ ของผิวกระจกตา ท�ำหน้ าที่
เสมือนโรงงานคอยสร้ างเซลล์ผิวกระจกตา
ขึน้ ทดแทนเซลล์ เก่าที่ ตายไปตลอดเวลา
ท�ำให้ ผวิ กระจกตาคงความใสและไม่เป็นแผล
ตลอดจนท�ำหน้ าที่เป็ นเขื่อนป้องกันไม่ให้
เส้ นเลือดจากเยือ่ ตารุกเข้ ามาในกระจกตาได้
โดยสเต็มเซลล์ อยู่ที่ต�ำแหน่งรอยต่อของ
กระจกตาและเยือ่ ตาทีเ่ รียกว่า “ลิมบัส”
ภาวะสเต็มเซลล์ผิวกระจกตาบกพร่ อง
เป็ นภาวะที่รักษายาก ในผู้ป่วยที่มีภาวะ
สเต็มเซลล์ผวิ กระจกตาบกพร่องนัน้ เสมือน
ไม่มโี รงงานทีค่ อยสร้ างเซลล์ และไม่มเี ขือ่ น
ทีค่ อยป้องกันเส้ นเลือด ซึง่ การผ่าตัดเปลีย่ น
กระจกตาตามวิธีมาตรฐาน ไม่สามารถรักษา
ภาวะสเต็มเซลล์บกพร่องได้ และเส้ นเลือด
ยังสามารถรุกเข้ ามาในกระจกตาจนบดบัง
การมองเห็น ดังนัน้ ในผู้ป่วยที่สเต็มเซลล์
บกพร่องมาก การรักษาจึงจ�ำเป็ นต้ องท�ำการ
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภิญนิตา
ตันธุวนิตย์ หัวหน้าสาขากระจกตา ภาควิชา
จักษุวทิ ยา และหัวหน้าทีมปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ของผิวกระจกตาศิริราชทางคลินกิ กล่าวถึง

ขัน้ ตอนการผ่ าตัดปลูกถ่ ายสเต็มเซลล์
ของผิวกระจกตา และผลการผ่ าตัดว่ า
ผู้ป่วยที่มีสเต็มเซลล์บกพร่ องอย่างรุ นแรง
จ�ำเป็ นต้ องท�ำการรักษาโดยการปลูกถ่าย
สเต็มเซลล์ของผิวกระจกตา ซึ่งวิธีการใน
ปัจจุบนั แบ่งเป็ น ๒ กลุม่ หลัก คือ กลุ่มที่ ๑
จากการเพาะเลียงเซลล์
้
ในห้องปฏิบตั กิ าร
ซึง่ ได้ มาจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยือ่ ลิมบัสหรือ
เยือ่ บุปาก และ กลุ่มที่ ๒ การน�ำเนือ้ เยื่อ
จากลิมบัสมาปลูกถ่ ายให้ ผ้ ูป่วยโดยตรง
โดยไม่ต้องเพาะเลี ้ยงเซลล์ในห้ องปฏิบตั กิ าร
อย่ า งไรก็ ต าม โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
ได้ ท� ำ การรั ก ษาผู้ ป่ วยภาวะสเต็ ม เซลล์
เยื่ อ บุ ผิ ว กระจกตาบกพร่ อ งด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทัง้ ๓ วิธี และได้ พัฒนาเทคนิ คเฉพาะ
ให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยไทยด้ วยวิธี SLET
เรียกว่า “ศิริราชเทคนิค” และหากมีผ้ปู ่ วยที่
มีภาวะสเต็มเซลล์ผิวกระจกตาบกพร่ อง
โรงพยาบาลศิริราชจะเลือกใช้ วิธี SLET
โดยใช้ เซลล์ ของ ผู้ป่วยเองหรือของญาติ
สายตรงมาปลูกถ่าย เป็ นวิธีแรก แต่หาก
สภาวะของผู้ป่วยไม่เหมาะสมกับวิธี SLET
จะพิ จารณาท�ำการปลูกถ่ายด้ วยการเพาะ
เลี ้ยงเนื ้อเยือ่ แทน ปั จจุบนั การรั กษาภาวะ
สเต็มเซลล์ของ ผิวกระจกตาบกพร่อง ทัง้ ๓ วิธี
ของโรงพยาบาลศิริราช ได้ ท�ำการผ่าตัดไป
ทังสิ
้ ้น ๘๖ ตา ในผู้ป่วย ๗๕ ราย จากวิธี CLET
๒๔ ตา COMET ๒๗ ตา ประสบผลส�ำเร็จ
ประมาณร้ อยละ ๗๐ ในขณะวิธี SLET ผ่าตัด
แล้ ว ๓๕ ตา ประสบผลส�ำเร็จถึง ร้ อยละ ๘๓
นอกจากนี ้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ยังได้ ขยายการวิจยั ร่ วมกับภาค
วิชาจักษุ วิทยาของโรงพยาบาลรามาธิบดี
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพื่อร่ วมกัน
พัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ผลิตงาน
วิจัยที่มีคุณภาพ สามารถน�ำไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ปู ่ วย ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ ้น อีกทังเพื
้ ่อแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุข
ของประเทศ รวมทังยกระดั
้
บงานวิจยั สูร่ ะดับ
นานาชาติตอ่ ไป

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิต ซิงห์
นักศึกษาชันปี
้ ท่ี ๓ และ นางสาวนิรชา เอกวรชัย
นักศึกษาชัน้ ปี ที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์
(หลัก สูต รนานาชาติ ) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กเข้ า
โครงการ Seeds For The Future ICT China
Study Trip 2019 ซึง่ รับเพียงจ�ำนวน ๑๐ คน
เท่านัน้ ที่จะได้ มีโอกาสไปเรี ยนรู้ และสัมผัสกับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดจากหัวเว่ย โดยได้
ไปศึกษาดูงานที่ส�ำนักงานใหญ่ ของหัวเว่ย ณ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ โดยงานแรกทีเ่ ข้ าร่วม
คือ การทดสอบและการทดลองใช้ งานเทคโนโลยี
5G (5G Testbed) ในพื ้นทีจ่ ริงร่วมกับกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี ดร.พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดีอ)ี เป็ นประธานกล่าว
เปิ ดงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เมื่ อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๒

ที ม นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ชั ้น ปี
ที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อสุขภาพ
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี สมาชิ กที มประกอบ
ด้ วย นางสาวณัฐวดี คงแก้ ว นางสาวหทัยแก้ ว
อนันต์ ธนกุล นางสาวสุชาวดี กล่ อมคอน และ
นางสาววรั ญญา แจ้ งสว่ าง ได้ รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง จากการเข้ าร่ วมแข่ งขัน
ตอบปั ญหาวิชาการในการแข่ งขัน FoSTATNestlé Quiz Bowl 2019 ในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน
๒๕๖๒ ณ ห้ องบอลรูม ชัน้ ๒ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุ ม ไบเทค บางนา โดยมี ที ม ที่
เข้ าร่วมการแข่งขันรวมทังสิ
้ ้น ๗๔ ทีม จากสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ
เป็ นอาจารย์ผ้ นู �ำทีมเข้ าแข่งขัน
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นางสาววิชญ์ ธดิ า จันทวิชญสุทธิ์ นักศึกษา
ชันปี
้ ที่ ๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชวี ภาพ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (แถวหน้ าที่ ๓
จากซ้ า ย) ได้ รั บ คัด เลื อ กจากมูล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม
โอลิ ม ปิ กวิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ า
พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวง
นราธิ วาสราชนคริ นทร์ (สอวน.) เป็ น ๑ ใน
๑๐ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้ าร่ วมการแข่ งขัน
โอลิมปิ กวิชาการระหว่ างประเทศ ประจ�ำปี
๒๕๖๒ Asian Science Camp 2019 ระหว่าง
วัน ที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๒
ณ เมื อ งซ่ า นโถว มณฑลกวางตุ้ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญ
ผู้มีจิตศรั ทธา และมีสุขภาพดี ร่ วมบริ จาค
โลหิต ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ตึก
๗๒ ปี ชัน้ ๓ โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้บริจาค
ต้ องมีน� ้ำหนัก ๔๘ กิโลกรัมขึ ้นไป และพักผ่อน
ให้ เพียงพอ อย่างน้ อย ๖ ชัว่ โมง สอบถามเพิ่ม
เติม โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ ๑๒๓, ๑๒๘
นอกจากนี ย้ ังมีหน่วยรั บบริ จาคเลือดเคลื่อนที่
เป็ น หมู่ค ณะในวัน เวลาราชการ ติ ด ต่ อ โทร.
๐-๒๔๑๙-๗๔๙๒ ต่อ ๑๑๐
พลังแห่ ง “การให้ ” พลังแห่ ง “ความสุข”
ร่ วมเจริ ญ รอยตามเบื อ้ งพระยุ ค ลบาท
พั ฒ นาการแพทย์ และการสาธารณสุ ข
ไทย คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรั ทธา
ร่ วมบริ จาคผ่ านระบบออนไลน์ ทาง www.
si.mahidol.ac.th ท่ านสามารถเลือกบริ จาค
ผ่ าน ๗ กองทุน
- กองทุ น สร้ างอาคารนวมิ น ทรบพิ ต ร
๘๔ พรรษา ยกระดับการให้ บริ การผู้ป่วยอย่าง
ครบวงจร ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙
- กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)
สนับสนุนการศึกษา การฝึ กอบรมเพิ่มพูนทักษะ
การวิ จัย ตลอดจนพัฒ นาการเรี ย นการสอน
ของบุคลากรทางการแพทย์ ให้ มมี าตรฐานเป็นเลิศ
ในระดับสากล

- เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
เพื่อใช้ ดอกผลสนับสนุนอาจารย์แพทย์ไปศึกษา
ต่อ เพิม่ พูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ
- กองทุ น สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ ิ
ช่ วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธและผู้ป่วย
ด้ อยโอกาส รพ.ศิริราช
- กองทุนพัฒนาการวิจยั สร้ างองค์ความรู้
นวัตกรรม พัฒนาและน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ แก่
ประชาชนในวงกว้ าง
- กองทุนวันมหิดล (D11111) จัดซื ้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยด้ อยโอกาส รพ.ศิริราช
- กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
สนับ สนุน การดูแ ลรั ก ษาผู้ป่ วยยากไร้ ได้ แ ก่
ค่าตรวจวินจิ ฉัยโรค ค่าบ�ำบัดทางการแพทย์ และ
ค่าพาหนะรับ-ผู้ป่วย เป็ นต้ น
มาร่ วมเป็ น “ผู้ให้” เพือ่ ผู้ป่วยและสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อคุ ณภาพชีวิต
ที่ ดี ข องคนไทย สอบถามรายละเอี ย ด
ได้ ท่ี งานประชาสั มพันธ์ และกิจการพิเศษ
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๖๔๖-๘
ศู น ย์ รั บบริ จ าคหนั ง สื อ และวารสาร
ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรั บบริ จาคหนังสือ
ส�ำหรั บเด็ก สมุดภาพ นิทาน สื่อการเรี ยน
การสอน วรรณกรรมเยาวชน แบบเรี ยน
การ์ ตนู ฯลฯ เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียน ห้องสมุด
หรื อ หน่ วยงานส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ ข าดแคลน
ทั่ว ประเทศ ท่านที่สนใจสามารถน� ำมามอบ
ให้ ด้วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์ได้ ที่ ศูนย์รับ
บริจาคหนังสือฯ ห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชันหนึ
้ ง่
ตึกฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุ งเทพ
๑๐๔๐๐ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
โทร.๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗ http://stang.sc.
mahidol.ac.th/stangdonation www.
facebook.com/StangDonation
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่ วมพิธีถวาย
ผ้ าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ในวันศุกร์ ท่ ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ วัดรั ชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
ต�ำบลคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ
ร่ ว มท� ำ บุ ญ เงิ น สด หรื อโอนผ่ า นธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน
“มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่ ๓๑๖-๓-๐๓๙๕๒-๒
(Fax สลิ ป โอนเงิ น ที่ ๐-๒๘๔๙-๖๑๙๙)
หรื อ ธนาณัติสงั่ จ่าย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม
นางกานดา ทองกลัด หรื อ เช็คธนาคารสัง่ จ่าย
ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ม.มหิดล โทร. ๐-๒๘๔๙๖๑๙๐-๓ หรื อ เลขานุ ก ารกิ จ ฯ กองบริ ห าร
งานทัว่ ไป โทร.๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
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๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

Activities วราภรณ์
Agenda
น่วมอ่อน

งาน “มหิดล – วันแม่ ” ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ งานสือ่ สารองค์กร กองบริหาร
งานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐

๑๓ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving forward for quality of maternal and newborn
nursing” ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่ นเกล้ า กรุ งเทพฯ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ งานบริ การวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ ต่อ ๒๔๖๐, ๒๔๖๕

๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์
ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “Statistics for Clinical Laboratory: Management
System” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๕ ต่อ ๒๘๔๒-๓

๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครัง้ ที่ ๓๑ เรื่อง “สมาร์ ทฮอสพิทลั และ
เฮลท์ แคร์ 4.0” ณ ห้ องประชุมกษัตริย์ศกึ ๓ ชัน้ ๔ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์
ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาอุปกรณ์ชวี การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๓๕๐, ๐-๒๔๔๑-๙๗๔๒

๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

Tropmed Family Rally’เขตร้ อน แรลลี่แฟมิล่ ี ครัง้ ที่ ๒ (เส้ นทางกรุงเทพ – ชะอ�ำ)
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ ทแอนด์สปา สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมที่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๗๑,
๐-๒๖๔๓-๕๖๑๘

๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๒ (พญาไท)
(ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๑๐, ๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔

๔ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

การอบรม Advanced English Grammar (ทุ ก วั น อาทิต ย์ ) ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ ๑๑๑๐,
๑๑๐๖, ๑๗๓๐, ๑๗๒๔

๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุ งเทพ (รางน� ้ำ)
กรุงเทพมหานคร สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม กองบริหารงานวิจยั ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๔๒

๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ “การประยุกต์
ใช้ เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร ครัง้ ที่
๒/๒๕๖๒” ณ อาคารสารสนเทศ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้ วนอ่อน (อาคาร
๓) ชัน้ ๓ ห้ อง GIS คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมภูมสิ ารสนเทศ
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๔๔

๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการด้ านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhon International Oncology Conference
2019) ภายใต้ แนวคิด “New Frontiers in Cancer Combat” ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ งานวิชาการ ส�ำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๗๓

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ณ คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ งานบริหารงานวิจยั และบริการวิชาการ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้ านสิง่ แวดล้ อม) คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๐-๒

๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการ เรื่ อง “Pharmacy Review and Update Series 2019:
Pharmacotherapy of Respiratory Diseases” ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑ ต่อ ๑๔๑๔

๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ ทดลอง”
รุ่นที่ ๒๐ ณ ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ที่ ส� ำ นัก งานวิ จัย และส่ง เสริ ม วิ ช าการ ศูน ย์ สัต ว์ ท ดลองแห่ง ชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๒ ต่อ ๑๐๐

๑๙ สิงหาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

อบรมหลักสูตรระยะสัน้ (๔ เดือน) : สาขากายภาพบ�ำบัดชุมชน รุ่ นที่ ๓
ณ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การใช้ งานฐานข้ อมูล EBSCO Discovery Service”
ณ ห้ องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๒๒๑

๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “Current Wound, Ostomy, Continence and Foot
Care” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒, ๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการนานาชาติ the 1st Pharmaceutical Sciences Asia Conference
2019 หัวข้ อ “Pharmaceutical Sciences toward Health Innovation in the
Disruptive Era” ณ โรงแรมมิดทาวน์ กรุ งเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ทาง E-mail: thepsaconference@gmail.com

๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนา
ทักษะที่จำ� เป็ นส�ำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้” กิจกรรมย่อยที่ ๔: Essential
Skill for Creative & Innovative Driven Facilitator ณ ห้ องประชุม ๑๐๙ ชัน้ ๑
อาคารปั ญญาพิพฒ
ั น์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่
เติมที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๗๒๙

๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว The 3rd
International Conference on Tourism and Business ในหัวข้ อ “Innovation,
Sustainability and Entrepreneurship in Tourism and Business” ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ วิ ท ยาลัย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
โทร. ๐-๒๗๐๐-๕๐๐๐ ต่อ ๔๔๑๘-๙

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

งาน Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั ง้ ที่ ๒/๒๕๖๒
ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ งานสือ่ สารองค์กร กองบริหาร
งานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
ณ ห้ อง Bits & Bytes Hall ชัน้ ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๙๐๙

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ท�ำบุญเดือนเกิด ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๒ (ตักบาตร ถวายปั จจัย และร่ วมฟั งบรรยาย
ธรรม) เจ้ าภาพโดย หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลาน
ประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๐๐๒๖๓๐ ต่อ ๑๐๕
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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