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Editor’s Note
บก.แถลง

๐๔ Information

ม.มหิดล เปิดคอร์สออนไลน์ “กิจกรรม
บ�ำบัดสร้างควาสุข” ฝึกคิดบวก
สร้างพลังชีวิต

๐๕ Internationalization

ม.มหิดลได้อันดับ ๑ ของประเทศไทย
จากการจัดอันดับ ของ University Ranking
By Academic Performance (URAP)
๒๐๑๙ – ๒๐๒๐

มหิดลสารฉบับแรกของปี ๒๕๖๓ ประเดิม
ด้ วยข่ า วเด่ น มากมาย อาทิ “ม.มหิ ด ลได้
อันดับ ๑ ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ
University Ranking By Academic Performance
(URAP) ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐” “ม.มหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุ รี คว้ ารางวั ล ตราสั ญ ลั ก ษณ์
G - Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ” “ม.มหิดล
ร่ วมแสดงดนตรี ค รั ้ง ประวั ติศ าสตร์ ในพิธี
รั บเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
ประมุขแห่ งคริ สตจักรนิกายโรมันคาทอลิก”
“ม.มหิดล ริเริ่มสอนกู้ชพ
ี ออนไลน์ พร้ อมเตรียมเปิ ดศูนย์ ฝึก ตัง้ เป้ านศ.ทุกคนท�ำ
CPR เป็ น” “ม.มหิดล เตรี ยมพร้ อมนศ.สู่ยุค 5G รุ กเดินหน้ า โครงการ Virtual
Classroom” “ม.มหิดล เป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APACPH
ชู ป ระเด็น SDGs เพื่อ การพัฒ นาที่ย่ ั ง ยื น ” และ “คณะเทคนิ ค การแพทย์
ม.มหิดล ริเริ่มจัดตัง้ Platform งานวิจยั สู่ผลิตภัณฑ์ ครบวงจร รองรับยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ของประเทศ
นอกจากนี พบกั
้ บเรื่องน่าสนใจทีค่ ดั สรรมาแนะน�ำในฉบับ อาทิ “นักกายภาพบ�ำบัด
ม.มหิดล แนะวิธีใช้ สมาร์ ทโฟนลดเสี่ยงโรคกล้ ามเนือ้ อักเสบ” “โรคในช่ องปาก
โรคที่พงึ ระวังในผู้สูงอายุ” “กิจกรรมบ�ำบัดสร้ างความสุข ฝึ กคิดบวก สร้ างพลัง
ชีวติ ” “ความคิดและความพยายามฆ่ าตัวตายของวัยรุ่ น : ครอบครัวนัน้ ส�ำคัญ
ไฉน?” และ “เกาะของคนสูงวัยผู้มอี ายุยนื มากที่สุดในโลก : โอกินาวา ญี่ปน”
ุ่
ได้ ในฉบับ
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อา่ น รวมถึงค�ำถามทีอ่ ยากให้ เราช่วยตอบใน
๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
และ ๓. ส่งทางไปรษณียท์ :ี่ งานสือ่ สารองค์กร กองบริหารงานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี
๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่

๐๗ Special Article

เกาะของคนสูงวัยผู้มีอายุยืนมากที่สุด
ในโลก : โอกินาวา ญี่ปุ่น

๐๘ Harmony in Diversity

ม.มหิดล ริเริม่ สอนกูช้ พี ออนไลน์ พร้อม
เตรียมเปิดศูนย์ฝึก ตั้งเป้านศ.ทุกคน
ท�ำ CPR เป็น

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

๑๑ Service Excellence

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ริเริ่ม
จัดตั้ง Platform งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
ครบวงจร รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ

๒๔ กองกายภาพและสิ่ ง
แวดล้อม ภารกิจมหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ ๑
ของประเทศไทย

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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Information
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

ม.มหิดล เปิดคอร์สออนไลน์ “กิจกรรมบ�ำบัดสร้างความสุข”
ฝึกคิดบวก สร้างพลังชีวิต
๑ ใน ๓ ของชีวติ ส่วนใหญ่ใช้ ไปกับการ
ท�ำงาน คนเราจะประสบความส�ำเร็ จได้
จะต้ องมีเป้าหมาย ทัง้ ในการท�ำงานและ
การใช้ ชวี ติ
ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ วา่ เราจะต้ องใช้
ชีวติ อย่างไม่ประมาท และใช้ เวลาให้ ค้ มุ ค่า
ทีส่ ดุ อย่างไรก็ดี “อย่ าท�ำงานเพือ่ เก็บเงิน
ไปใช้ ในห้ องไอ.ซี.ยู”
“ภาวะ Burn-out” หรือ ภาวะ “หมดไฟ”
จากการท�ำงานเป็ นปั ญหาทางด้ านสุขภาพ
จิตอย่างหนึง่ โดยองค์การอนามัยโลก ได้ จดั
อยู่ในกลุ่ม International Classification
of Diseases (ICD)
ข้ อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พบว่ า ภาวะหมดไฟเป็ น
ภัยเงียบของคนท�ำงาน ซึ่งสามารถน�ำไป
สู่ปัญหาทางอารมณ์ และร่ างกายได้หลาย
ประการ อาทิ นอนไม่ หลับขาดสมาธิ
และเบื่อหน่ าย ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุน�ำไป
สู่ปัญหาสุขภาพจิต อาทิ โรคซึมเศร้ า วิตก
กังวล บางรายหันไปพึง่ ยาเสพติด และเกิด
ปัญหาทางกาย เป็ นโรคเรือ้ รัง อาทิ โรคหัวใจ
และเบาหวาน พบว่ากว่าร้ อยละ ๖๐ – ๘๐
จะต้ องเข้ ารับการรักษาทางการแพทย์
“ระยะไฟตก (Brownout)” เป็ นระยะ
ที่น�ำมาสู่ภาวะหมดไฟซึ่งเป็ นที่น่าสังเกต
โดยคนท�ำงานรู้สกึ เหนือ่ ยล้าเรื ้อรัง และหงุดหงิด
ง่ายขึ ้นอย่างชัดเจน บางรายหนีความคับ
ข้ องใจ หันไปใช้ ชีวิตที่ท�ำให้ เกิดความเสี่ยง
เช่น ใช้ จา่ ยฟุ่ มเฟื อย ดืม่ สุรา ส่งผลให้ ความ
สามารถในการท�ำงานเริ่ มลดลง จนอาจ
เริ่ มมีการแยกตัวจากเพื่อนร่ วมงาน และ
“หมดใจ” ที่จะท�ำงานในที่สดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์
เข็มทอง นักกิจกรรมบ�ำบัดคณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แนะน�ำวิธีป้องกัน
ภาวะหมดไฟจากการท� ำ งานไม่ ใ ห้ เ กิ ด
กับตัวเอง และคนในองค์กร ด้ วยการปรับ
สู่กระบวนการท�ำงานที่ใช้ “คุ ณ ภาพใจ”
ท�ำงานด้วยความยืดหยุน่ ไม่ตกี รอบทีห่ วังผลเลิศ
จนเกินไป ตลอดจน ให้ คนท�ำงานได้ พกั ผ่อน
และ ผ่อนคลายกับกิจกรรมทีไ่ ม่ใช่งานบ้าง โดยใช้
หลัก “How To 20–20–20” คือ พักหลังท�ำงาน
ไปแล้ ว ๒๐ นาที ขยับร่างกายเพื่อพักผ่อน
หายใจเข้ าออก ๒๐ ครัง้ และมองความรัก
จากธรรมชาติหา่ ง ๒๐ ฟุต
นอกจากนี ้ ให้ปรับสเกลท้าทาย งานยากๆ
ให้มโี อกาสแก้ปญ
ั หาโดยให้เชือ่ มัน่ “คุณภาพคน”
มากกว่า “การตัดสินถูกผิด” และให้ เชือ่ มัน่
ในความสามารถของตัวเอง พร้ อมหมั่น
ฝึ กฝนเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ เกิดความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการท�ำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์
เข็ ม ทอง กล่าวฝากทิ ง้ ท้ ายว่า เพื่ อการ
เป็ นคนใหม่ที่ดี ควรเริ่ มส�ำรวจตัวเองเลย
ตัง้ แต่วัน นี ้ โดยใช้ ห ลัก พุท ธธรรม “การ
ท� ำ งานคื อ จิ ต คิ ด ดี ใจพู ด ดี และกาย

ท� ำ ดี ” โดยให้ เริ่ ม
จากการคิดวางแผน
ว่า ๗ วัน แรกจะท� ำ
อะไร จากนัน้ ค่อยๆ
ขยับไปเป็ น ๗ เดือน
และ ๗ ปี ถ้ าวางแผน
เริ่ มต้ นดี ก็จะส่งผลที่
ยัง่ ยืนในระยะยาว ซึง่
การวางแผนที่ จะ
ท�ำให้เรามี “ความสุขที่ย่ งั ยืน” นัน้ อันดับ
แรกจะต้ องไม่ ลมื ดูแลสุขภาพตัวเอง ใน
ขณะเดียวกันจะต้ องไม่ ละเลยที่จะดูแล
ครอบครัว รู้จกั เก็บออมเงิน และฝึ กวิธี
คิดที่จะรั บมื อกั บปั ญหาต่ างๆ ที่อาจ
เกิดขึน้ ในยามคับขัน ได้ แก่ คิดสิง่ ส�ำคัญ
ทีละเรื่อง ไม่คดิ เปรียบเทียบ ไม่คดิ คาดหวัง
๑๐๐% คิดยอมรับความผิดพลาดหลายครัง้
กว่าจะส�ำเร็จเล็กๆ ทีละครัง้ และคิดร่วมทุกข์
ร่วมสุข แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้จดั คอร์ สออนไลน์ “กิจกรรมบ�ำบัดสร้ าง
ความสุข” เพือ่ เรี ยนรู้วิธีการสือ่ สารตัวเอง
ให้ คิ ดบวก เพื ่ อ ให้ เ กิ ดพลั ง ใจในการ
ด�ำเนิ นชี วิต ผูส้ นใจสามารถลงทะเบี ยนได้
ฟรี ที่ https://mooc.mahidol.ac.th

นักกายภาพบ�ำบัด ม.มหิดล แนะวิธีใช้สมาร์ทโฟนลดเสี่ยงโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
ปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟน
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวติ มนุษย์จนเปรียบ
เหมื อ นเป็ น อวัย วะชิ น้ ที่ ๓๓ เลยทีเดียว
เนื่ อ งจากสมาร์ ทโฟนมี แ อปพลิ เ คชั น
ที่สามารถตอบสนองความต้ องการที่หลาก
หลายของมนุษย์ โดยท�ำให้ เราสามารถเชือ่ ม
ต่อกับโลกออนไลน์ได้ ทุกทีท่ กุ เวลา แต่การ
ใช้ งานทีม่ ากเกินไปนัน้ อาจน�ำมาซึง่ ผลเสีย
ต่อร่างกายได้
จากข้ อมูลของ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
ปี ๒๕๖๑ ซึง่ เป็นข้ อมูลล่าสุด พบว่า ผลจาก
การส�ำ รวจประชากรอายุ ๖ ปี ขึ น้ ไป
มี ผ้ ู ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ จ� ำ นวนทั ง้ สิ น้
๕๖.๗ ล้ า นคน หรื อ ร้ อยละ ๘๙.๖
ซึ่ ง ผู้ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
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เป็ นกลุ่ มที่ ใช้ มื อถื อ สู ง
ที่ สุ ด ถึ ง ร้ อยละ ๙๙.๕
โดย กภ.จุติพร ธรรมจารี
นักกายภาพบ�ำบัดประจ�ำศูนย์
กายภาพบ�ำบัด คณะกายภาพ
บ� ำ บัด มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
เปิ ด เผยว่า ก่ อ นหน้ า นี ส้ ่ ว น
ใหญ่ ผ้ ู ที่ ม ารั ก ษาที่ ศู น ย์
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล จะอายุป ระมาณวัย ท� ำ งาน หรื อ
ราวๆ ๔๐ ปี แต่ พ อตัง้ แต่ มี ก ารใช้ ส มา
ร์ ทโฟน หรื อคอมพิวเตอร์ กันมากขึน้ พบ
ว่า กลุ่ม อายุข องผู้เ ข้ า รั บ การรั ก ษาลดลง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในช่ วง ๑ – ๒ ปี
ที่ผ่านมา มีผ้ ปู ่ วยในกลุ่มที่เป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย อายุประมาณ ๒๐ – ๒๒ ปี

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มาเข้ ารับการรักษากันมากขึน้ ด้ วยกลุ่ม
โรคกล้ ามเนือ้ อักเสบ โดยเป็ นได้ ตงั ้ แต่
ข้ อนิว้ มือ ข้ อมือ ข้ อศอก ไปจนถึงคอ
บ่ า ไหล่
กภ.จุตพิ ร ธรรมจารี กล่าวต่อไปว่า โรค
กล้ ามเนือ้ อักเสบที่เกิดจากการใช้ สมาร์ ท
โฟน ได้ แก่ “อาการนิว้ ล็อก” ซึง่ เกิดจากการ
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อักเสบบริ เวณตรงเอ็น บริ เวณข้ อนิ ้วมือ ใน
ส่วนของข้ อมือมักพบ “โรคเดอ เกอร์ แวง
(De Quervain’s Disease)” หรื ออาการ
ปลอกเอ็นข้ อมืออักเสบ ไล่ขึน้ มาหน่อยก็
จะเป็ นในส่วนของโรคบริ เวณข้ อศอก จัด
อยู่ในกลุ่มโรคเอ็นข้อศอกอักเสบ หรือที่
เราเรียกกันว่า Tennis Elbow หรื อ Golfer
Elbow เนือ่ งจากไม่มใี ครทีจ่ ะถือสมาร์ ทโฟน
โดยเหยียดข้ อศอก เราจะต้ องงอข้ อศอก
เล็ ก น้ อยเพื่ อ ให้ สมาร์ ท โฟนเข้ ามาใกล้
สายตาเรามากขึ ้น เพราะฉะนันการที
้
่เรางอ
ข้ อศอกนานๆ จะท� ำ ให้ มี ก ารอั ก เสบ
เกิดขึ ้นบริ เวณเอ็นข้ อศอกได้
ไล่ ขึ น้ มาถึ ง ข้ อไหล่ มั ก พบโรคเอ็ น
ข้ อไหล่อกั เสบ เนื่องจากการถือสมาร์ ทโฟน
เป็ นเวลานานด้ วย และถ้ าเรานั่งห่ อไหล่
หลังค่ อม คอยื่น ก็จะท�ำให้ เอ็นบริเวณ
ข้ อไหล่ มีการกดทับกับโครงสร้ างของ
กระดู ก ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด การกดทับ นานๆ
หรื อเกิดการเสียดสีนานๆ จะส่ งผลให้
เกิดการอักเสบ และอาการปวดตาม
มา นอกจากนี ้ การนัง่ อยู่ในท่าเดิมนานๆ
จะส่งผลให้ เกิดโรคในกลุ่ม Myofascial
pain syndrome หรื อพังผืดในกล้ ามเนือ้
ซึง่ เกิดจากการนัง่ ท่าเดียวนานๆ กล้ ามเนื ้อ
เกิดอาการเกร็ ง ตึงรัง้ จนปวดตรงบริ เวณ
บ่า และสะบัก และอาจจะร้ าวขึ ้นคอ ขมับ

หรือกระบอกตา หรื อบางรายที่นงั่ อยูท่ ่าเดิม
นานๆ จะเกิ ดการยึดรั ง้ ของเส้ นประสาท
บริ เวณแขนท� ำให้ มีอาการปวดชาร้ าวไป
ตามแขนได้ เหมือนกัน และอาจท�ำให้ กระดูก
คอเสื่อมได้ เนื่องจากเป็ นการนัง่ ที่ผิดหลัก
ชีวกลศาสตร์ หรื อยิ่งไปกว่านัน้ อาจส่งผล
ท�ำให้ เกิดโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้ น
ประสาทได้ เลยทีเดียว
ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด โรค
กล้ ามเนื อ้ อักเสบต่างๆ ที่ เกิ ดจากการใช้
สมาร์ ท โฟนนัน้ กภ.จุ ติ พ ร ธรรมจารี
ได้ แ นะน� ำ ว่า หากต้ อ งใช้ ส มาร์ ทโฟน
พิมพ์ ข้อความยาวๆ ส�ำหรั บการติดต่ อ
เรื่ องที่สำ� คัญ ควรเปลี่ยนจากการพิมพ์
เป็ นการโทร นอกจากนี อ้ าจใช้ เ ป็ น
ข้ อความเสียง หรื อการพิมพ์ อักษรด้ วย
เสี ยงผ่ านฟี เจอร์ ในสมาร์ ทโฟน และ
ไม่ ค วรนั่ งท่ า เดี ย วนานๆ ควรมี ก าร
เปลี่ยนอิริยาบถทุก ๓๐ – ๔๐ นาทีด้วย
การขยับยืดเหยียดเพื่อลดอาการเกร็ งของ
กล้ ามเนือ้ นอกจากนีค้ วรหาหมอน หรื อ
อะไรก็ ต ามที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ รองตรง
บริ เวณข้ อศอก เพื่ อให้ สมาร์ ทโฟนอยู่ใน
ระดับสายตา จะได้ ไม่ต้องก้ มหน้ านานๆ
ซึ่งจะส่งผลต่อกระดูกคอ อีกทังจะได้
้
ช่ ว ย
ลดการท�ำงานของกล้ ามเนื ้อบริ เวณสะบัก
หรื อไหล่ที่จะส่งผลท� ำให้ เกิ ดอาการปวด

แขน ส่ วนเรื่ องขนาดของตัวอักษร และ
ความสว่ างหน้ าจอก็มสี ่ วนส�ำคัญ เพราะ
หากสมาร์ ทโฟนมีขนาดตัวอักษรที่เล็ก
เกินไป หรื อมี ความสว่ างไม่ เพียงพอ
จะท� ำ ให้ เ รายิ่ ง ต้ องก้ มและต้ องเพ่ ง
ซึ่งจะส่ งผลให้ เกิดอาการปวดกล้ ามเนือ้
ที่คอ และตาได้
โดยเมื่ อเร็ วๆ นี ้ ศูนย์ กายภาพบ� ำบัด
คณะกายภาพบ�ำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ เปิ ดให้ ประชาชนผู้สนใจเข้ าร่ วมอบรม
ฟรี ในหัวข้ อ “เล่ นมือถือ อย่ างมีความสุข
Smart Phone Smart Posture” เพื่อให้ ได้
ทราบถึงสาเหตุของการบาดเจ็บ และโรค
ที่เกิ ดจากการใช้ สมาร์ ทโฟน การใช้ สมา
ร์ ท โฟนอย่า งถูก ต้ อ ง และการออกก� ำ ลัง
กายเพื่อป้องกันและรักษาเมื่อเกิดการบาด
เจ็บ และจะได้ จดั กิจกรรมเผยแพร่ ความรู้สู่
ประชาชนในหัวข้ อทีน่ า่ สนใจ อืน่ ๆ อีกทังใน
้
เรื่องของโรคทางระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ
ทางระบบประสาทกิจกรรมบ�ำบัด ตลอดจน
กายภาพบ�ำบัดในเด็ก เฉลีย่ เดือนละ ๑ ครัง้
ซึง่ หัวข้ อจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน
ผู้ส นใจสามารถติ ด ตามข่ า วสารการ
จัดอบรม และบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
กายภาพบ�ำบัด ได้ ที่ www.pt.mahidol.
ac.th หรื อ FB: ศู น ย์ ก ายภาพบ�ำ บั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดลได้อันดับ ๑ ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ University Ranking Internationalization
ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
By Academic Performance (URAP) ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐
ภาพประกอบโดย วรรณภา อินทรประเสริฐ
เมื่อเร็ วๆ นี ้ได้ มีการประกาศผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทาง
วิชาการส�ำหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐ ที่
เรียกว่า University Ranking By Academic
Performance (URAP) ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐
โดยมหาวิทยาลัยหิดลได้ อนั ดับที่ ๑ ของ
ประเทศไทย และอันดับที่ ๔๕๗ ของโลก
ด้ วยคะแนน ๓๓๘.๕ คะแนน จากการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทัว่
โลกทัง้ หมด ๒,๕๐๐ อันดับ คะแนนเต็ม
๖๐๐ คะแนน
URAP เป็ นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกโดยประเมินจากคุณภาพของบทความ
ทางวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบัน
อุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และตัวชี ้วัดใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ๖ ตัวชี ้วัด ได้ แก่
- Article เป็ นการวิเคราะห์จากจ�ำนวน
บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารทีอ่ ยูฐ่ านข้ อมูล
InCites และ Web of Science ในปี ๒๐๑๘)
: ๒๑%
- Total Document เป็ นการวิเคราะห์
จากจ�ำนวนบทความวิชาการ ผลงานวิจยั

บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ์
และบทวิ เ คราะห์ ทัง้ หมดที่ มี อ ยู่ ใ นฐาน
ข้ อมูล InCites และ Web of Science ใน
รอบ ๕ ปี ที่ผา่ นมา (ปี ๒๐๑๓ – ๒๐๑๗)
: ๑๐%
- Citation เป็ นการวิเคราะห์จากจ�ำนวน
การอ้ า งอิ ง ของผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การตี
พิมพ์ในวารสารทีอ่ ยูฐ่ านข้ อมูล InCites และ
Web of Science ในรอบ ๕ ปี ที่ผา่ นมา (ปี
๒๐๑๓ – ๒๐๑๗) : ๒๑%
- Article Impact Total เป็ นการวิเคราะห์
จากสัดส่วนจ�ำนวนงานวิจัยที่ได้ รับการตี
พิมพ์ ในรอบ ๕ ปี ที่ผา่ นมาต่อ งานวิจยั ที่ได้
รับการตีพิมพ์ทงหมดในฐานข้
ั้
อมูล InCites
และ Web of Science ในรอบ ๕ ปี ที่ผา่ นมา
(ปี ๒๐๑๓ – ๒๐๑๗) : ๑๘%
- Citation Impact Total เป็ น การ
วิเคราะห์จากสัดส่วนจ�ำนวนการอ้ างอิงต่อ
ผลงานวิจยั ต่อ งานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์
ทังหมดในฐานข้
้
อมูล InCites และ Web of
Science ในรอบ ๕ ปี ที่ผา่ นมา (ปี ๒๐๑๓
– ๒๐๑๗) : ๑๕%

- International Collaboration ซึ่ง
เป็ นการวิเคราะห์โดยการใช้ ข้อมูลจากการตี
พิมพ์ร่วมกับนักวิจยั จากสถาบันอุดมศึกษา
ในต่างประเทศ ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา (ปี
๒๐๑๓ – ๒๐๑๗) : ๑๕%
ติดตามรายละเอียดได้ ที่ https://www.
urapcenter.org/Rankings/2019-2020/
world-2019

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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เขียนโดย นายพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความคิดและความพยายามฆ่าตัวตายของวัยรุ่น : ครอบครัวนั้นส�ำคัญไฉน?
“ในแต่ ล ะวั น จะมี ป ระชากรโลกที่
เสียชีวิตจากการฆ่ าตัวตาย ๘ แสนคน
ซึ่งเป็ นสาเหตุ การตายอั นดั บ ๒ ของ
ประชากรอายุ ๑๕-๒๙ ปี ๑ ทัง้ นี้ประชากร
ไทยในปี ๒๕๖๑ มีอัตราการฆ่ าตัวตาย
ส� ำ เร็ จ อยู่ ท่ี ๖.๓๔ คนต่ อ ประชากร
หนึ่งแสนคน หรื อ ๔,๑๓๗ คน และใน
จ�ำนวนนี้ เป็ นการฆ่ าตั วตายส�ำเร็ จใน
กลุ่มวัยรุ่ นอายุ ๑๐ – ๒๔ ปี จ�ำนวน ๑๓๓
คนหรื อคิดเป็ นร้ อยละ ๓.๒ ซึ่งมีแนว
โน้ มที่เพิ่มขึ้นอย่ างน่ าเป็ นห่ วง๒” จาก
ข้ อมูลสถานการณ์ดงั กล่าวกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ได้ ประกาศให้ การ
ฆ่าตัวตายของวัยรุ่ นเป็ นวาระส�ำคัญของ
ประเทศเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการ “รวม
พลังป้ องกันการฆ่ าตัวตาย” หรื อ Working Together to Prevent Suicide ที่เป็ น
สาระส�ำคัญหลักขององค์การอนามัยโลก
(WHO) ที่ก�ำหนดให้ เป็ นทิศทางการรณรงค์
และขับเคลื่อนงาน เนื่องในวันสุขภาพจิต
โลก ประจ�ำปี ๒๕๖๒
วัย รุ่ น เป็ น กลุ่ม ประชากรที่ อ ยู่ใ นช่ ว ง
ของการค้ นหาตัวเอง เป็ นหัวเลีย้ วหัวต่อ
ของชี วิ ต และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทัง้ ทาง
ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม ประชากรวัย
นีจ้ ึงอยู่ท่ามกลางความเปราะบางต่อการ
เกิดปั ญหาในทุกด้ าน โดยเฉพาะปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องกับอารมณ์จิตใจ คนใกล้ ชิดที่สดุ
โดยเฉพาะ “ครอบครั ว” จึงต้ องให้ ความ
เข้ าใจ และเข้ าถึงปั ญหาเพื่อหาทางออก
อย่างมีส่วนร่ วม เพราะหากปล่อยปั ญหา
ทิ ้งไว้ อาจท�ำให้ ปัญหาความอ่อนไหวของ
อารมณ์ จิตใจลุกลามปานปลายจนกลาย
เป็ น ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ที่ คุก คามคุณ ภาพ
ชีวติ ของวัยรุ่นจนท�ำให้ มคี วามคิดและความ
พยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งหากท�ำส�ำเร็ จก็จะ
ยิ่งกลายเป็ นโศกนาฏกรรมที่ยากเกินกว่าที่
ครอบครัวหนึ่งจะรับได้ และอาจกลายเป็ น
วงจรของพฤติกรรมของคนในครอบครัวต่อ
เนื่องต่อไปเป็ นวัฏจักรไม่ร้ ูจบ
“ถึ ง เวลาแล้ ว หรื อยั ง ? ที ่ ทุ ก ฝ่ ายที ่
เกี ่ ย วข้ อ งจะต้ อ งร่ ว มมื อ กัน ป้ อ งกัน และ
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดทีเ่ หตุปัจจัย”
ครอบครัวเป็ นสถาบันทางสังคมส�ำคัญ
ที่ใกล้ ชิดวัยรุ่ น ท�ำให้ ครอบครัวจึงเป็ นทัง้
ปั จจัยป้องกันและปั จจัยเสี่ยงต่อความคิด
และความพยายามฆ่าตัวตายของวัยรุ่น.....
แล้ วมีครอบครัวแบบไหนบ้ าง? ที่เป็ นปั จจัย
เสีย่ งส�ำคัญต่อความคิดและความพยายาม
ฆ่าตัวตายของวัยรุ่น
จากการศึกษาปัจจัยครอบครัวทีส่ มั พันธ์
กับความคิดและความพยายามฆ่าตัวตาย
ของวัยรุ่น ที่วิเคราะห์จากข้ อมูลการส�ำรวจ
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ภาวะสุขภาพของนักเรี ยนในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ (Thailand ๒๐๑๕ Global
School – Based Student Health Survey
: GSHS)๓ ด้ วยแบบจ�ำลองในการวิเคราะห์
Binary logistic regression ที่ประกอบ
ด้ วยคุณลักษณะทางประชากรและสังคม
อารมณ์ความรู้สกึ และปัจจัยด้ านครอบครัว
ซึ่ ง กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของตั ว อย่ า งนั ก เรี ยน
ที่ท�ำการศึกษาเป็ นวัยรุ่ นอายุระหว่าง ๑๓
– ๑๕ ปี เป็ นนักเรี ยนหญิ งมากกว่าชาย
และส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมระดับปานกลาง
ผลของการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ สัม พัน ธ์
กับความคิดและความพยายามฆ่าตัวตาย
ของนักเรี ยนวัยรุ่ น พบว่า ความรู้ สึกโดด
เดี่ยว และความรู้ สึกวิตกกังวลเป็ นปั จจัย
หลักของความเสี่ยงต่อการมีความคิดและ
ความพยายามฆ่าตัวตาย ที่ส�ำคั ญ เรา
ได้ ข้ อ ค้ น พบอี ก ว่ า มี ค รอบครั ว อยู่ ๓
ลักษณะที่ทำ� ให้ วัยรุ่ นมีความเสี่ยงที่จะ
มีความคิดและความพยายามฆ่ าตัวตาย
โดยสามารถเรี ยงตามล�ำดับความเสี่ยงที่
สัมพันธ์กบั ความคิดและความพยายามฆ่า
ตัวตายของนักเรี ยนวัยรุ่น
ล�ำดับที่ ๑ ครอบครั วทีม่ ีพ่อแม่ ชอบ
ตรวจค้ น สิ่ ง ของโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
เป็ นประจ�ำ ผลการศึกษาชี ้ชัดว่านักเรี ยน
ในครอบครั วที่ มีพ่อแม่ลักษณะนี ม้ ี ความ
เสี่ยงต่อการมีความคิดและความพยายาม
ฆ่ า ตัว ตายสูง เป็ น ๒ เท่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
นักเรี ยนในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เคยตรวจ
ค้ นสิ่งของโดยไม่ได้ รับอนุญาต และเมื่ อ
น� ำ ปั จ จัย อื่ น ๆ มาพิ จ ารณาร่ ว มด้ ว ย จะ
เห็นได้ ชดั เจนว่าการเคารพใน “ความเป็ น
ส่ วนตั ว ” เป็ นเงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ที่ พ่ อ แม่
ต้ องให้ ความเป็ นอิสระและเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคลของบุตรหลาน
ล�ำดับที่ ๒ ครอบครั วที่มีพ่อแม่ ไม่
เคยรู้ จริ งว่ า บุ ตรหลานวั ยรุ่ นก�ำ ลั งท�ำ
อะไรในเวลาว่ าง นักเรี ยนในครอบครั ว
ที่มีพ่อแม่ลกั ษณะนีม้ ีความเสี่ยงต่อการมี
ความคิดและความพยายามฆ่าตัวตายสูง
กว่านักเรี ยนในครอบครัวลักษณะตรงข้ าม
๑.๘ เท่า ดังนัน้ “ความเอาใจใส่ ” ในวิถีชวี ติ
ประจ�ำวันของบุตรหลานที่ไม่ใช่การตีความ
ทึกทักไปเองและเข้ าใจแต่ในมุมมองด้ านลบ
จึงเป็ นอีกเงื่อนไขส�ำคัญที่เป็ นพื ้นฐานของ
สัมพันธภาพในครอบครัว
ล�ำดับที่ ๓ ครอบครั วที่มีพ่อแม่ ไม่
เข้ าใจปั ญหาและความวิตกกังวลของ
บุ ตรหลานวั ยรุ่ น นักเรี ยนในครอบครั ว
ที่ มี พ่อ แม่ลัก ษณะนี ม้ ี ค วามเสี่ ย งต่อ การ
มีความคิดและความพยายามฆ่าตัวตาย

สูงเป็ น ๑.๔ เท่าของนักเรี ยนในครอบครัว
ที่พ่อแม่เข้ าใจปั ญหาและความวิตกกังวล
ดังนัน้ “ความเข้ าใจซึ่งกันและกัน” เช่น
การรั บฟั งและให้ ค�ำปรึ กษาในทุกปั ญหา
โดยไม่ต� ำ หนิ และพร้ อมจะเป็ น ก� ำ ลัง ใจ
และให้ ความช่วยเหลือเพื่อคลีค่ ลายปั ญหา
จึงเป็ นภูมิค้ มุ กันที่ดีที่สดุ จากครอบครัว
ผลจากงานศึกษาชิ น้ นี ข้ องเราจึงเป็ น
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ร่ ว มสะท้ อ นสภาพปั ญ หา
ของครอบครั วไทยที่ก�ำลังเปราะบางและ
มี ส่ ว นสัม พัน ธ์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความคิ ด และ
ความพยายามฆ่าตัวตายของบุตรหลานวัย
รุ่น ดังนัน้ การส่งเสริ มสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวด้ วยความตระหนักในความเป็ น
ส่วนตัว การดูแลเอาใจใส่ และเข้ าใจปั ญหา
ซึง่ กันและกัน ให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของค�ำนิยาม
ครอบครัวอบอุน่ เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ร่ วมกันส่งเสริ มสัมพันธภาพในครอบครั ว
ให้ เป็ นต้ นทุนทางสังคมส�ำคัญที่ท�ำให้ บตุ ร
หลานวัยรุ่ นมีความเข้ มแข็งสามารถเผชิญ
กับภาวะเปราะบางทางจิตใจได้ อย่างมัน่ ใจ
ครอบครั ว .....จึ ง เป็ นสถาบั น ทาง
สั งคมที่มีความส�ำคั ญอย่ างยิ่งต่ อการ
เป็ นปั จจัยปกป้ องคุ้มครองบุตรหลาน
ให้ ห่ างไกลจากความคิ ด และความ
พยายามฆ่ าตัวตายได้ อย่ างดียงิ่
เอกสารอ้ างอิง

๑. World Health Organization.
(๒๐๑๙). Preventing suicide: a resource
for filmmakers and others working on stage
and screen. Geneva : World Health Organization; ๒๐๑๙ (WHO/MSD/MER/๑๙.๔).
License: CC BY-NC-SA ๓.๐ IGO.
๒. กรมสุขภาพจิ ต.(๒๕๖๒).ฆ่าตัวตาย
๑๑ รายต่อวัน!! วัยรุ่ น-วัยเรี ยนสุดอันตราย
เสี ่ย งความเครี ย ดระเบิ ด .สื บ ค้น วัน ที ่ ๑๔
พฤศจิ กายน ๒๕๖๒, จาก https://www.dmh.
go.th/news-dmh/view.asp?id=๒๙๕๙๓
๓. พงษ์ ศ ัก ดิ์ สกุล ทัก ษิ ณ ปั ท มา ว่ า
พัฒนวงศ์ และอรอุมา โภคสมบัติ.(๒๕๖๒).
ความเปราะบางทางจิ ตใจของเยาวชนไทย:
ความคิ ดและความพยายามฆ่ าตัวตายของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา.ใน การประชุมวิ ชาการ
ประชากรศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี พ.ศ.
๒๕๖๒.กรุงเทพฯ: สมาคมนักประชากรไทย.
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ยงยุทธ บุราสิทธิ์ หลักสูตรพฤฒปัญญา
สถาบันวัจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

เกาะของคนสูงวัยผู้มีอายุยืนมากที่สุดในโลก : โอกินาวา ญี่ปุ่น

คนญี่ปนเป็
ุ่ นชาติที่มีคนอายุยืนยาว
ที่สดุ ในโลก มีคนอายุ ๑๐๐ ปี จ�ำนวน
๕๐ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
(ในขณะที่อเมริ กามี ๑๐ – ๒๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน) มีการศึกษาที่
เรี ยกว่า “โอกินาวาโปรแกรม 1” ซึง่ ได้
ท�ำการศึกษาคนร้ อยปี บนเกาะโอกินาวา
อันเป็ นแหล่งที่มีคนอายุ ๑๐๐ ปี มาก
ที่สดุ ในโลกจริ งๆ แล้ ว คนอายุ ๑๐๐ ปี
ก็มีทวั่ ไปในญี่ ปนุ่ แต่ที่มีหนาแน่นก็คือ
เกาะโอกิ นาวา ทางตอนใต้ ของญี่ ปุ่น
(เป็ น ๑ ใน ๔๗ จังหวัดของญี่ปนุ่ ) ทีไ่ ด้ ชอื่
ว่าเป็ น “The Land of Immortals” เกาะ
นี ้อยูห่ า่ งจากฝั่ง ๓๖๐ ไมล์ ห่างจากกรุง
โตเกียว ๑,๐๐๐ ไมล์ (อยูใ่ กล้ กบั ไต้ หวัน)
ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดทังปี
้ มีชายหาด
ยาวตลอด ที่เกาะนีไ้ ม่มีตึกสูงและคน
พลุกพล่านแบบเมืองใหญ่ในญี่ปนุ่ ทัว่ ไป
มีประชากรทังเกาะแค่
้
๑.๔๕ ล้ านคน
หลัก สูต รผู้สูง วัย “พฤฒปั ญญา”
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
จึงได้ น�ำผู้เข้ าอบรมสูงวัยในหลักสูตรฯ
และผู้ติดตามจ�ำนวน ๓๐ คน น�ำโดย
รศ.ดร.ขวั ญ จิ ต ศศิ ว งษาศาโรจน์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ (ผู้ก่อตังหลั
้ กสูตร
พฤฒปั ญญา) และ Associate Prof.
Yumi Kimura จาก Osaka University
และ Dr. Nose Mitsuhiro, Kyoto University
(นักวิจยั ชาวญี่ปนุ่ ที่ท�ำงานวิจยั ผู้สงู อายุ
ร่วมกับสถาบันฯ) เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อให้
เป็ นประจักษ์ แก่สายตาว่า “ผู้ สูงวัยที่
นั่นอายุยนื มากที่สุดในโลกจริงหรือ?
เขามี วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ างไร
ถึ ง สู ง วั ย แบบสง่ า งามและมี ค วาม
สุข” รวมทังยั
้ งเป็ นส่วนหนึง่ ในหลักสูตร

พฤฒปั ญ ญา ซึ่ ง เป็ น หลัก สูต รของผู้
สูงอายุทสี่ ถาบันฯ ได้ ดำ� เนินการจัดอบรม
ให้ ค วามรู้ ในด้ า นวัฒ นธรรมการดูแ ล
สุขภาพ การสื่อสาร และศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะกายใจและจิต
วิญญาณ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่สอดคล้ องกับความสนใจและวัยของ
ผู้ สู ง อายุ โดยเลื อ กไปศึ ก ษาที่ เ กาะ
โอกิ น าวา เพราะเป็ น เกาะที่ มี ค นสูง
อายุ อ ยู่ เ ป็ นจ� ำ นวนมากและมี อ ายุ
ยืนยาวที่สดุ ในโลก โดยได้ไปเยีย่ มหมูบ่ ้าน
ริวกิว - มูระ ที่ตัง้ อยู่ใน Onna อ�ำเภอ
Kunigami และชุมชนคนสูงอายุทอี่ ยูใ่ กล้
เคียงกัน พบว่า มีผ้ สู งู วัยเกิน ๑๐๐ ปี เป็ น
จ�ำนวนมาก บริ เวณบ้ านของผู้สงู อายุจะ
ปลูกพืชผักสวนครัวในสวนหลังบ้ าน รวม
ทังได้
้ เยีย่ มศูนย์ออกก�ำลังกายผู้สงู อายุที่
Chatan ซึง่ เป็ นของเทศบาลติดกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่และ
ผู้สงู วัยฝึ กออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับวัยและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในด้ านสุขภาพและการด�ำเนิน
ชีวิต พบว่า สวัสดิการของรัฐในการดูแล
ผู้สงู อายุดีมาก ผู้สงู อายุพงึ่ พาตนเองสูง
การไปศึกษาครัง้ นี ้ สามารถสรุ ปถึง
ความมี อ ายุยื น อย่ า งมี สุข ภาพดี แ ละ
มี ค วามสุ ข ของชาวญี่ ปุ่ นได้ ดัง นี ้ ๑)
อาหารดี เพราะปลูกเองเน้ นผักปลาไม่
เน้ นแป้ง มีรสจืด ๒) อากาศดี เพราะ
ตั ง้ อยู่ บ นเกาะอากาศอบอุ่ น ทั ง้ ปี
ที่ส�ำคัญเขารักษาต้ นไม้ เขียวขจีทงเกาะ
ั้
รถยนต์ไม่ปล่อยมลพิษมองไปทางไหน
ก็สะอาดตาไม่มีขยะ ๓) อารมณ์ดี ผู้สงู
อายุที่พวกเราเจอมีอารมณ์ ขนั ถูกใจก็
หัวเราะกันอย่างมีความสุข ชีวติ ไม่เร่งรีบ
๔)ออกก�ำลังกาย (และท�ำงาน) เป็ นประจ�ำ

ท� ำ งานช่ ว ย
ตนเองและ
ท� ำ งานช่ ว ย
สัง คมในรู ป
แบบของ
จิ ต อ า ส า
๕) สั ง คม
อยู่ ร่ วมกั น
อย่ า งพึ่ง พากัน ช่ ว ยเหลื อ กัน มี ศูน ย์
กิ จกรรมส่วนกลางที่ ผู้สูงอายุได้ ออก
มาท� ำ กิ จ กรรมพบปะสัง สรรค์ กัน เป็ น
ประจ�ำและที่ส�ำคัญคืออยู่ให้ เป็ นภาระ
ของคนอืน่ ให้ น้อยทีส่ ดุ และ ๖) เรียบง่าย
ถ่ อ มตนและสุ ภ าพมากๆ ซึ่ ง คงเป็ น
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของผู้สงู อายุ
ที่ นี่ ที่ ใ ช้ ชี วิ ต อย่า งเคารพในผู้อื่ น และ
เคารพในธรรมชาติ นี่คือ สูตรส�ำเร็จของ
การมีอายุยนื และมีความสุขของผู้สงู อายุ
ที่โอกินาวาที่ชาว “พฤฒปั ญญา” ได้ ไป
เห็นในเชิงประจักษ์ กบั สายตามาแล้ ว
หลั ก สู ต ร “พฤฒปั ญญา” เป็ น
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชี วิตของผู้สูง
อายุในด้ านสุขภาพ การสือ่ สาร และศิลป
วัฒนธรรม ที่ออกแบบให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
เข้ าใจเรื่ องซับซ้ อนด้ านสุขภาพได้ อย่าง
สนุกและเข้ าใจง่าย ซึง่ จะเปิ ดอบรมในรุ่น
ต่อไปในเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม
๒๕๖๓ และไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
เช่ น ประเทศญี่ ปุ่น (เกาะโอกิ นาวา)
ในช่ว งปลายปี ๒๕๖๓ สนใจติ ด ต่ อ
สอบถามได้ ที่ คุณอาทิตยา ศรี เอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙-๘๑๔๓-๒๓๐๘

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฎ์ อภิเดช และ สิทธิชัย โสน�้ำเที่ยง

ม.มหิดล ริเริ่มสอนกู้ชีพออนไลน์ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์ฝึก ตั้งเป้า
นศ.ทุกคนท�ำ CPR เป็น

โลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีความแตกต่าง
จากโลกในศตวรรษที่ ผ่า นมาในทุก ด้ า น
เนื่องจากเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้ อม การศึกษาจึงต้ องพัฒนาให้
สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลง โดย
จ�ำเป็ นต้ องเพิ่มทักษะแห่ งศตวรรษที่
๒๑ ให้ กับนักศึกษา ทัง้ ในด้ านความรู้
เกี่ยวกับโลก ตลอดจนความรู้ ด้านสิ่ง
แวดล้ อม สุขภาพ และการเป็ นพลเมือง
ที่ดี
รัฐบาลก�ำหนดให้ วันที่ ๒๖ ธันวาคม
ของทุ ก ปี เป็ นวั นป้ องกั นอุ บั ติ ภั ย
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายร� ำ ลึ ก ถึ ง วัน ที่
ประเทศไทยได้ ประสบภัยพิบตั ิครัง้ รุ นแรง
และกระตุ้นเตือนให้ ประชาชนตระหนักถึง
ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ จะได้ ร่วมกันเตรี ยม
ความพร้ อมในการรั บ มื อ ภัย พิ บัติ และ
ด�ำเนินชีวิตด้ วยความไม่ประมาท ซึง่ หลาย
คนรอดพ้ นจากนาทีวิกฤติของชีวิตจากการ
ท�ำ CPR (Cardiopulmonary resuscitation)
หรื อการกู้ชีพ
จากการเป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ไทย
ที่ ดี ที่ สุ ด ท า ง ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ปี ๒๐๒๐ จากการ
จัดอันดับของ Times Higher Education
(THE) มหาวิทยาลัยมหิดลคาดหวังให้
นักศึกษาทุกคนสามารถท�ำ CPR หรื อ
การช่ วยฟื ้ นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐานได้ ตาม
ด� ำ ริ ข อง ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อธิ ก ารบดีม หาวิท ยาลั ย มหิด ล ที่มอง
ว่ า การท� ำ CPR เป็ น ทัก ษะที่ จ� ำ เป็ น ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษา โดย
สามารถน�ำความรู้ด้านสุขภาพ ไปท�ำหน้ าที่
พลเมืองที่ดีของสังคมได้
“มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสถาบันที่
เกิดจากการเป็ นโรงเรี ยนแพทย์ เป็ น
ความคาดหวังของคนในสังคมในเรื่ อง
ของการแพทย์ เราจึงคิดริ เริ่ มให้ นกั ศึกษา
ทุกคนได้ เรี ยนรู้การท�ำ CPR หรื อกู้ชีพเบื ้อง
ต้ น เพื่อท�ำประโยชน์ตอ่ สังคม ช่วยเหลือผู้
ป่ วยทีเ่ กิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นเฉียบพลัน ซึง่
อาจเสียชีวิตได้ โดยไม่ร้ ูตวั หากไม่ได้ รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกวิธีในเบื ้องต้ นได้ ทนั ท่วงที
โดยเราจะเป็ นที่แรกที่ตงั ้ เป้ าว่ านักศึกษา
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ทุกคนจะต้ องผ่ านการอบรม CPR ขัน้
พืน้ ฐาน โดยไม่ จ�ำเป็ นว่ าจะต้ องเป็ น
นักศึกษาแพทย์ แต่อย่างน้ อยได้ เรี ยนรู้วิธี
การทีจ่ ะช่วยชีวติ ผู้ประสบภัยยามฉุกเฉินได้
ในระดับหนึง่ ซึง่ รวมถึงความสามารถในการ
ใช้ เครื่ องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
AED ทีอ่ ยูใ่ กล้ ตวั ด้ วย” ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ บรรจง มไหสวริยะ กล่าว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรื ออากาศโท
ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุ ต รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
เสริ มว่า กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ พฒ
ั นาพื ้นทีห่ อพักนักศึกษามหิดล
(ศาลายา) ให้ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และฝึ ก
ทักษะที่จ�ำเป็ นส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ได้ มีการเตรี ยมจัดสร้ างห้ อง Mahidol BLS
(Basic Life Support) Training Center
ไว้ เพื่อเป็ นพื ้นที่ฝึกการกู้ชีพเบื ้องต้ นให้ กบั
นักศึกษาฝึ กท�ำ CPR และใช้ เครื่ อง AED
โดยจะมีอุปกรณ์ ที่ช่วยในการฝึ กช่วยชีวิต

ปั จจุบนั ก�ำลังศึกษาอยู่ชนปี
ั ้ ที่ ๓ หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปฏิ บัติ
การฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุก เฉิ น คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็ น
นักศึกษาประจ�ำหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ได้
เล่าถึงการท�ำงานของหน่วยว่า มีนกั ศึกษา
ปฏิ บัติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ม าประจ� ำ
หน่วยหมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันตลอด ๒๔
ชัว่ โมง เนื่องจากสาขาวิชาที่เรี ยนเกี่ยวกับ
ด้ านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยตรง โดยมี
ท�ำงานกันเป็ นระบบ และประสานงานร่วม
กับศูนย์ บริ การการแพทย์ ฉุกเฉิ น ๑๖๖๙
ซึง่ ทุกคนในทีมพร้ อมที่จะให้ การดูแลเบื ้อง
ต้ นแก่ผ้ เู จ็บป่ วยฉุกเฉินในพื ้นที่ได้ อย่างถูก
ต้ องและทันท่วงที ก่อนที่จะมีการส่งต่อไป
รักษายังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป
หลักการท�ำ CPR เบื ้องต้ น เริ่ มจากการ
ประเมินผู้ป่วยว่ารู้ สึกตัวหรื อไม่ ด้ วยการ
ปลุกดังๆ และขอความช่วยเหลือ โดยโทร
๑๖๖๙ เพือ่ เรียกแพทย์ฉกุ เฉิน และขอเครื่อง

ขัน้ พื ้นฐานพร้ อมติดตัง้ ได้ แก่ หุ่นฝึ กช่วย
ชีวติ ขันพื
้ ้นฐาน จ�ำนวน ๓๐ ชุด และอุปกรณ์
แสดงผลจ�ำนวน ๖ ชุด รวมทังเครื
้ ่ อง AED
ใน ๔ แบบ รวมจ�ำนวน ๓๐ เครื่ อง ซึง่ คาด
ว่าจะสามารถด�ำเนินการก่อสร้ างได้ ภายใน
ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และจะเสร็จสิ ้น
ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
“เรามีวิชา “กู้ชีพ กู้ใจ ใครๆ ก็ทำ� ได้ ”
ซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองแบบออนไลน์
เป็ นรายวิชาที่สอนการกู้ชีพขันพื
้ ้นฐานและ
วิธีปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น โดยเนือ้ หาวิชา
กล่าวถึงหลักความปลอดภัยก่อนเข้ าช่วย
เหลือผู้ป่วย การกู้ชีพขันพื
้ ้นฐาน รวมทังการ
้
ใช้ เครื่อง AED ได้ อย่างถูกต้ อง เป็ นวิชาทีจ่ ะ
ท�ำให้ ใครๆ ก็สามารถให้ การช่วยชีวิต หรื อ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ นได้ เปิ ดให้ ผ้ ูสนใจ
ทัว่ ไปลงทะเบียนฟรีที่ www.thaimooc.org”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันต
แพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุ ต กล่าว
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ มีการ
จัดตังหน่
้ วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน หรือ Mahidol
University Emergency Response Team
(MUERT) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดย นายสรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล ซึง่

AED มาใช้ กระตุ้นหัวใจผู้ป่วย ระหว่ างรอ
ให้ กดหน้ าอกปั๊ มหัวใจผู้ป่วยไปด้ วย โดย
วางส้ นมือ ๒ ข้ าง ซ้ อนกันกลางกระดูก
หน้ าอก กดลึก ๕ – ๖ ซม. ด้ วยความเร็ว
๑๐๐ – ๑๒๐ ครั ง้ /นาที ท�ำไปเรื่ อยๆ
จนกว่ าทีมช่ วยเหลือจะมาถึง ซึง่ การใช้
เครื่ อง AED ให้ ติดแผ่นน�ำไฟฟ้าบริ เวณใต้
กระดูกไหปลาร้ าด้ านขวา และชายโครง
ด้ านซ้ าย และท�ำตามค�ำแนะน�ำของเครื่ อง
โดยระหว่างติดแผ่นน�ำไฟฟ้า ห้ ามสัมผัส
ตัวผู้ป่วย
ซึ่งจากการบอกเล่าของนักศึกษาราย
หนึ่งที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นจนหมดสติ
ไปในขณะวิ่งออกก�ำลังที่สนามกีฬา และ
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จนรอดชี วิ ต ด้ ว ยการ
ท�ำ CPR ประกอบกับการใช้ เครื่ อง AED
เมื่อประมาณต้ นปี ๒๕๖๒ ยืนยันว่า CPR
เป็ นเรื่ องใกล้ ตัว อาการหัวใจหยุดเต้ น
เฉี ย บพลั น สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ กั บ ทุ ก
คน ถึ ง เเม้ จ ะเป็ นผู้ ท่ ี อ อกก� ำ ลั ง กาย
สม�่ำเสมอก็สามารถเสี่ยงต่ ออาการดัง
กล่ าวได้ ซึ่งการฝึ ก CPR เปรี ยบเสมือน
ยาสามัญประจ�ำบ้ านที่สามารถต่ อลม
หายใจของใครหลายคนได้ จริงๆ
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ม.มหิดล ปลูก “หัวใจความเป็นมนุษย์”
ให้กับเยาวชน จากงานจิตอาสา
หลัง จากความสูญ เสี ย เมื่ อ วัน ที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๔๗ จากเหตุการณ์ “สึนามิ”
วัน “จิตอาสา” จึงก่อก�ำเนิดขึ ้นในวันถัดมา
คือ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ซึ่งถือเป็ นวันที่
จิตอาสาได้ ผลิบาน
จิตอาสา คือ ผู้ท่ มี ีจติ ใจแห่ งการให้
ผู้เสียสละทัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ตลอดจน
ก�ำลังทรั พย์ เพื่อร่ วมสร้ างสิ่งดีๆ ที่จะ
ท�ำให้สงั คมเกิดการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งสิ่ง
ที่ได้ คือ ความสุขจากการได้ เป็ นผู้ให้
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์
ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหิ ด ลผู้ท รงคุณ วุฒิ ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นกรณี
ศึ ก ษา “การท� ำ งานอาสาสมั ค ร” ว่ า
“ … ข ณ ะ นี้
สิ่ ง ที่ สั งคม
ต้ อ ง ก า ร
และโหยหา
คือ โลกของ
หั ว ใจความ
เป็ นมนุ ษ ย์
ที่ ต้ อ ง ก า ร
น�้ำใจ ความ
เมตตากรุ ณา และการช่ วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน ถ้ามี นกั เรี ยน ๑๐,๐๐๐ คน
มี ก ารบัน ทึ ก การท� ำ ความดี ๑๐,๐๐๐
กรณี ถ้ า ท� ำ ทุก ปี ทุก โรงเรี ย น หรื อ ทุก
มหาวิ ทยาลัย จะท� ำให้คนได้รับรู้ ในเรื ่ อง
การท� ำความดี มากขึ้ น ความดี ก็จะมี พลัง
เกิ ดขึ้นในสังคม…”
“ศู น ย์ อาสาสมั ค รศิ ริ ร าช” จั ด ตั ง้
ขึน้ ด้ วยความตระหนั กถึงความส�ำคัญ
ของงานอาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
ที่ ต้องการปลูกฝั งความรู้ สึกของการเป็ น
“ผู้ใ ห้ ” ไปยัง บุค ลากรภายในและคนใน
สังคม ซึง่ ที่ผา่ นมา นับตังแต่
้ ปี ๒๕๔๗ ได้ มี
บทบาทในงานบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
มากมาย อาทิ งานด้ านการบริ การทางการ
แพทย์ แ ละสุข อนามัย การบรรเทาทุก ข์
ผู้ประสบภัยพิบตั ิ การสังคมสงเคราะห์ และ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ฯลฯ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นริ ศ
กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เปิ ดเผยว่า ในแต่ ละปี ศิริราชต้ องดูแล

ผู้ป่วยถึง ๓,๕๐๐,๐๐๐ คน ล�ำพังการให้
บริ การของเจ้ าหน้ าที่ประจ�ำโรงพยาบาล
อาจไม่ทวั่ ถึง จึงได้ มีการเปิ ดรับอาสาสมัคร
จิตอาสาเข้ ามาช่วยงาน โดยศิริราชเป็ น
คณะแพทย์ แห่ งแรกที่มีหน่ วยงานด้ าน
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม หรื อ CSR ขึ น้
โดยเฉพาะ ซึ่งท�ำหน้ าที่ดูแลจิตอาสา
ที่เข้ ามาอย่ างเป็ นระบบ และป้ องกัน
ผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ จากการ
ด�ำเนินงานจิตอาสานัน้ ด้ วย
คุ ณ สมบั ติ ข องอาสาสมั ค รศิ ริ ร าช
จะต้ องมีอายุ ๑๒ ปี ขึน้ ไป มีความพร้ อม
ทั ง้ ทางร่ า งกายและจิ ต ใจที่ จ ะบ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ วยด้ อยโอกาส
ซึ่ ง การท� ำ จิ ต อาสาในโรงพยาบาล
มีความแตกต่ างจากการท�ำจิตอาสาใน
สถานที่อ่ ืนๆ ตรงที่เราจะได้ เรี ยนรู้ ใน
เรื่ องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ
ที่ส�ำคัญได้ เรี ยนรู้ วิธีดูแลผู้ ป่วย ซึ่งใน
การนีเ้ ราต้ องป้องกันโรคติดต่อบางอย่าง
ทั ง้ จากผู้ ป่ วยไปยั ง จิ ต อาสา และจาก
จิตอาสามายังผู้ป่วยด้ วย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นริ ศ กิจณรงค์ กล่าวต่อไปว่า จิตอาสา
ส่ วนใหญ่ มาสมัครด้ วยความศรั ทธาที่มี

นางสาวณั ฏ ฐณิ ช า สายสี ด า หรื อ
“ปิ งปอง” อาสาสมัค รเยาวชนจิ ต อาสา
ศิริราช วัย ๑๗ ปี เล่าว่า ตนได้ ใช้ เวลา
ปิ ดภาคเรี ยนสมั ค รเป็ นจิ ต อาสาให้
บริ ก ารแนะน� ำ ผู้ป่ วยติด ตัง้ แอปพลิเ คชัน
Siriraj Connect พร้ อมช่วยเหลือในการ
ลงทะเบี ย น รู้ สึ ก มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ช่ วย
เหลือผู้อ่ นื โดยเฉพาะผู้สงู วัยที่ไม่ ได้ เกิด
มาพร้ อมเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ หมื อ น
อย่ างพวกตน เลยรู้ สึ ก เหมื อ นเป็ น
ลูกหลานที่คอยช่ วยเหลือญาติผ้ ู ใหญ่
มีเพื่อนๆ ถามมาบ้ างว่าไปท�ำงานจิตอาสา
เหนื่อยไหม บอกเลยว่าถ้ าจะเหนื่อยก็แค่
เรื่ อ งการเดิ น ทาง แต่ ไ ม่ เ คยเหนื่ อ ยที่ ไ ด้
ท�ำงานช่วยเหลือผู้อื่น
ด้ าน นายศตวรรษ ปั ญญา หรือ “ซอล”
อาสาสมัค รเยาวชนจิ ต อาสาศิ ริ ร าช วัย
๑๖ ปี กล่าวว่า งานจิตอาสา เป็ นงานที่
ต้ องใช้ ใจท�ำ แค่ เรามีความตัง้ ใจ ไม่
ว่ า งานอะไรก็ ท�ำ ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ใ คร
มาคอยบังคับ โดย “ซอล” ได้ ใช้ เวลาปิ ด
ภ า ค เ รี ย น ป ร ะ จ� ำ ที่ ตึ ก ศ รี สั ง ว า ล ย์
โรงพยาบาลศิริราช คอยดูแลเข็นเก้ าอี ้รถ
เข็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ “ซอล”
บอกรู้ สึกประทับใจที่ขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ฟั งผู้ป่วยบอกเล่าถึงประสบการณ์ ชีวิตที่
หลากหลาย บางรายก็คยุ อย่างสนุกสนาน
นอกจากได้ ร้ ูจกั ผู้ป่วย ยังได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่
ที่เป็ นอาสาสมัครจากต่างสถาบันอีกด้ วย

ต่ อคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ หลังจากได้ มีการ
เปิ ด ตัว แอปพลิ เ คชั น Siriraj Connect
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเข้ าถึงบริ การได้ มากขึ ้น ได้ มี
การเปิ ดรั บอาสาสมัครที่เป็ นเยาวชนเพื่อ
การท� ำ งานจิ ต อาสาได้ ป ระโยชน์
เป็ น ก� ำ ลัง ส� ำ คัญ ในการแนะน� ำ ให้ ผ้ ูป่ วย ทั ง้ ผู้ ท่ ี ต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ และผู้ ท่ ี ม า
สูงวัยได้ เรี ยนรู้ในการใช้ เทคโนโลยี
ท�ำงานจิตอาสา ในการพัฒนาทางด้ าน
จิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อ่นื ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งในเยาวชนจะเกิดการพัฒนาทัง้
ทางร่ างกายและจิตใจ ที่จะท�ำให้ เติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ ท่ สี มบูรณ์ ได้ ในอนาคต
ติดตามข่าว “ศูนย์ อาสาสมัครศิริราช”
ได้ ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/
division/csr/ หรือ FB: CSR Siriraj
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APACPH ชูประเด็น
SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่ างมีทศิ ทาง ซึ่งหลักการ All for Health
สามารถน�ำมาปรับใช้ ได้ กบั ทุกภาคส่ วน
เช่ นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล หาก
เจ้าหน้ าที่มคี วามสุข และมีระบบสุขภาพ
ที่ดี ก็จะสามารถขึน้ อันดับ ๑ ได้
นอกจากนี ้ ในการประชุม ยัง ได้ ม อบ
รางวัล APACPH Medal of Merit Award
เมื่อเร็ วๆ นี ้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ เป็ น เจ้ าภาพ มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
จั ด การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด้ าน มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ผู้น� ำ มหาวิ ท ยาลัย
สาธารณสุข ประจ�ำปี ๒๕๖๒ Asia-Pacific
Academic Consortium for Public Health
Conference (APACPH) 2019 ครัง้ ที่ ๕๑
ภายใต้ แนวคิด “เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในความเป็ นจริง (SDGs in Reality)”
ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท เพื่อร่วมเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทาน
นาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ครบรอบ ๗๒ ปี แห่ ง การสถาปนา มหิ ด ลเข้ า สู่ศูน ย์ อ าเซี ย นเพื่ อ การศึก ษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย และการหารื อ ด้ านการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
มหิ ด ล โดยเป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้ หรื อ ASEAN Centre for Sustainable
ทางวิชาการและ เทคโนโลยีทางการศึกษา Development Studies and Dialogue
(ACSDSD) นอกจากนี ้ ยังด�ำรงต�ำแหน่ง
ด้ านสาธารณสุขระดับโลก
ในการประชุมฯ ได้ มีการมอบรางวั ล เลขาธิการเครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
The APACPH Excellence in Leader- ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุข ภาพ หรื อ ASEAN
ship Medallion แด่ ศาสตราจารย์ University Network-Health Promotion
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล Network (AUN-HPN) ซึ่งได้ จดั ท�ำกรอบ
สกลสั ต ยาทร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิ ท ยาลัย สุข ภาพ เพื่ อ ก� ำ หนดเป็ น
มหิดล ในฐานะทีเ่ คยเป็ นอธิการบดีคนแรก ทิศทาง และมาตรการในการด�ำเนินงาน
ที่ น� ำ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเข้ าสู่ การ ส่งเสริ มสุขภาพของมหาวิทยาลัยเครื อข่าย
จั ด อั น ดั บ โลก จนได้ อั น ดั บ หนึ่ ง ของ อาเซี ย น ตลอดจนได้ น� ำ แนวคิ ด SDGs
ประเทศไทย และได้ ทำ� คุณประโยชน์ ต่อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
ประเทศชาติ จากที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง สหประชาชาติ มาใช้ ในการสานต่อนโยบาย
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข มหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย วของมหาวิ ท ยาลัย
ตลอดจนอี ก หลายต� ำ แหน่ ง ในแวดวง มหิดล ซึง่ เริ่ มต้ นในสมัยที่ ศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล
วิชาการ และองค์กรชันน�
้ ำของประเทศ
ศาสตราจารย์ คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ สกลสั ต ยาทร ด�ำรงต�ำแหน่งอธิ การบดี
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้นำ� จนท�ำให้ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นอันดับหนึง่
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ โดย ของประเทศ ๔ ปี ซ้อน จากการจัดอันดับ
ผสมผสานเรื่ องสุขภาพเข้ ากับการพัฒนา มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง
คุณภาพชีวิต ด้ วยนโยบาย “สุขภาพโดย
มไหสวริ
ยะ กล่าวว่า ตนได้ ยดึ หลักปรัชญา
คนทั ง้ มวล เพื่ อ คนทั ง้ มวล” (All for
เศรษฐกิ
จ
พอเพียงของ พระบาทสมเด็จ
Health for Health for All) ซึง่ นอกจาก
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลย
จะมุง่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี ในขณะเดียวกัน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การมีความสุข และระบบ
สุขภาพยัง่ ยืน โดย ศาสตราจารย์ คลินิก
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ปิยะสกล กล่าวว่า
นายกสภามหาวิท ยาลั ย ไม่ ใ ช่ CEO
แต่ เป็ นผู้วางนโยบาย และก�ำกับดูแล
ให้ มหาวิทยาลัยเดินไปตามนโยบายได้
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เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้ ตอบโจทย์
SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ที่เน้ น
การใช้ ทรั พยากรด้ วยความตระหนักร่ วม
กันถึงอนาคตของมวลมนุษยชาติ โดยให้ ใช้
เท่าที่จ�ำเป็ น และคุ้มค่ามากที่สดุ บนความ
สมดุลและยัง่ ยืน ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มองว่ า SDGs เป็ นเรื่ องที่ทกุ คน
บนโลกใบนีต้ ้ องรับผิดชอบร่ วมกัน โดย
ในส่ วนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ มกี าร

ผลั ก ดั น ให้ เ ป็ นมหาวิท ยาลั ย ต้ น แบบ
ของการใส่ ใจในสภาพแวดล้ อม และ
สุขภาวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง
ธนสุ ก าญจน์ คณบดี ค ณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่ า วว่ า
การประชุมวิชาการนานาชาติ APACPH
เป็ นความร่ วมมือระหว่ างภาคีสถาบัน
การศึกษา ด้ านสาธารณสุขในภูมิภาค
เอเชี ย แปซิ ฟิ ก และความร่ วมมื อ
ของสถาบันการศึกษา ๕ แห่ ง ได้ แก่
University of Hawaii, Mahidol University,
University of Philippines, Peking Medical
University, National University of
Singapore จัดขึน้ ภายใต้ แนวคิด Healthy
and Green Meeting ซึ่งมีการน�ำเสนอผล
งานสถานการณ์ ของ SDGs ในปั จจุบนั
ของประเทศต่ าง ๆ จ�ำนวน ๒๘ ประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก โดยในการประ
ชุมฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ เสนอผลงาน “สูงเนินสุขภาวะ
โมเดล” ที่เป็ นต้ นแบบการดูแลสุขภาพที่
ยัง่ ยืนให้กบั ผู้ป่วยโรค NCDs ทัว่ ประเทศ
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย วรพงศ์ บุญอุ้ม

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ริเริ่มจัดตั้ง Platform งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ครบวงจร
รองรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ

รั ฐบาลในหลายยุคหลายสมัยมองว่า
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการที่จะพัฒนา
ไปสูก่ ารเป็ น Medical Hub ของระดับภูมภิ าค
แต่พบว่าประเทศไทยยังมีข้อจ�ำกัดในการ
ขาดดุลทางการค้ า จากการที่ต้องน�ำเข้ า
สินค้ าทางด้ านการแพทย์ และสุ ขภาพ
จากต่ างประเทศเกือบทัง้ หมด โดยคิด
เป็ นมูลค่าที่เป็ นเงินปี ละนับแสนล้านบาท
ซึ่ งส่ วนหนึ่ งของมู ล ค่ าทั ้ง หมดนั ้ น
เครื่ องมือแพทย์ และชุดตรวจชนิดที่ใช้
วินิจฉัยภายนอกร่ างกาย (in vitro diagnostics) ซึ่งใช้ ในห้ องปฏิบัติการต่ างๆ
พบว่ าประเทศไทยต้ องน�ำเข้ าเป็ นหลัก
หมื่นล้ านบาททุกปี
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร
ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิ ด ล กล่ า วว่ า
“ประเทศไทยมี
พระราชบัญญัติ
ก า ร ค ว บ คุ ม
เครื่ องมือแพทย์
ฉบับปี ๒๕๓๑ ปี
๒๕๕๑ จนกระทัง่
มาปี ๒๕๖๒ ซึ่ง
เป็ นฉบับแก้ ไขในปัจจุบนั โดยทัง้ ๓ ฉบับ เดิม
ให้ ความส�ำคัญกับเรื่ องของความปลอดภัย
ของคนไข้ ผู้บริ โภค และผู้ใช้ งาน จึงมุง่ เน้ น
ที่การควบคุม ก�ำกับ ดูแล และอนุญาตมา
โดยตลอด แต่ ไม่ มีส่วนไหนที่พดู ถึงเรื่ อง
ของการส่ งเสริมสนับสนุนให้ มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ รองรั บอุตสาหกรรมทางการ
แพทย์ ในบ้ านเราขึน้ มาเลย”
จากการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั ง้ เป็ นค ณ ะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราช
บั ญ ญั ติ เ ครื่ องมื อ แพทย์ ปี ๒๕๖๒
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร
ณ อยุธยา ได้ มีโอกาสร่วมกับกรรมาธิการ
ท่านอืน่ ๆ เสนอแนะจนกระทัง่ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติได้ ผ่านพรบ. ที่มีการเติมความ
ไปว่ า “กระบวนการพิจารณาอนุ ญาต
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ต้ อ งให้ ค วามส�ำ คั ญ
ด้ า นการส่ งเสริ ม การผลิ ต เครื่ อ งมื อ

แพทย์ ในประเทศด้ วย” ควบคู่กับการ
จัดตัง้ Medical Products Consortium
of Thailand (MPCT) โดยส�ำนั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ร่ วมกับ
๒๖ องค์ ก รหลั ก ของประเทศ ซึ่งเป็ น
จุ ด เปลี่ ย นที่ ส� ำ คั ญ มากที่ ท� ำ ให้ เกิ ด
มาตรการในการส่ งเสริมและสนับสนุน
อุ ตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ เพื่อลด
การขาดดุ ล ทางการค้ า จากที่ ผ่า นมา
ประเทศไทยต้ องน�ำเข้ าจากต่างประเทศใน
จ�ำนวนเม็ดเงินที่มหาศาล
“ในอดีตมักพบว่ านั กวิจัยส่ วนใหญ่
ท� ำ งานวิ จั ย จากโจทย์ วิ จั ย ที่ ตั ว เอง
สนใจ โดยผลการวิ จั ย จะหยุ ด อยู่ แ ค่
เรื่ องของการได้ รับการตีพิมพ์ แต่ เรา
ท�ำอย่ างนัน้ ไม่ ได้ ในโลกปั จจุบนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว เราจ�ำเป็ น
ต้ อ งพั ฒ นางานวิ จั ย โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความต้ องการของลูกค้ าและตลาดด้ วย
โดยการผลักดันสู่กระบวนการผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ท่ ีใช้ งานได้ จริ ง คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ ริเริ่ ม
จัดตัง้ Platform งานวิจยั สู่นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ ครบวงจร ตัง้ แต่ต้นทาง คือ
การใช้ โจทย์ความต้ องการของประเทศใน
การวางแผนร่วมกับนักวิจยั ในการวิจยั และ
พัฒนา กลางทาง คือ การต่อยอดองค์ความ
รู้ สู่กระบวนการผลิตชิน้ งานผ่านโครงการ
จัดตัง้ โรงงานต้ น แบบเพื่ อ การพั ฒ นา
ชุดทดสอบน�ำ้ ยาและอุปกรณ์ ทางการ
แพทย์ ส� ำ หรั บ คณาจารย์ แ ละนัก วิ จัย
ภายในคณะฯ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ
ร่วมมือ และปลายทาง คือ การส่งเสริ มการ
ใช้ ประโยชน์ในมิตติ า่ งๆ ผ่านบริษทั เอ็มที
อิ น โนเทร็ ก ซ์ จ� ำ กั ด (ถื อ หุ้ น ๑๐๐%
โดยคณะฯ) โดยมีชอ่ งทางการให้ คำ� ปรึกษา
ด้ านการผลิต การตลาด ตลอดจนช่องทาง
ติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมและจับคู่ทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมก่อนน�ำออกจ�ำหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ เพือ่ ลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
รวมทัง้ ยังเป็ นตัวกลางในการรั กษา และ
ดู แ ลผลประโยชน์ ท างการตลาดให้ แก่
ผลิตภัณฑ์ หรื องานบริ การที่เกิดจากการ

วิจยั และพัฒนาให้ สามารถแข่งขันในตลาด
ได้ จริ ง” ศาสตราจารย์ ดร.ฉั ตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.กุ ล ชาติ
จั ง ภั ท รพงศา รองคณบดี ฝ่ ายพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะ
เทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
กล่าวเสริ มว่า “จริ งๆ งานวิจยั ของคณะฯ
มีคอ่ นข้างหลากหลายแต่ในเฟสแรกเราพยายาม
ผลักดัน ๓ ผลิตภัณฑ์หลักให้ออกวางตลาด
โดยผลิตภัณฑ์ แรก คือ ชุดทดสอบการ
ติดเชือฉี
้ ่หนูชนิดรวดเร็ว (Lep M-Plus และ
Lep G-Plus) ซึง่ มีการใช้ทงี่ า่ ยและทราบผลเร็ว
คล้ ายชุดตรวจการตังครรภ์
้
โดยจะมีความ
ร่ วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ มี ก ารขยายผล
สู่การใช้ ตรวจโรคฉี่หนูในระดับประเทศ
ต่ อไป ผลิตภัณฑ์ ชนิ ้ ที่ 2 คือ ชุดทดสอบ
การปนเปื ้ อนของโปรตีนในพืน้ ผิวต่ างๆ
(Y-Blue Kit) ซึ่งจะเป็ นทางเลือกส�ำหรั บ
การใช้ ทดสอบประสิทธิภาพการช�ำระ
ล้ างพืน้ ผิวในภาคการผลิตอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศ จากเดิมที่ ต้องน� ำ
เข้ า จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าในราคาที่
ค่อนข้ างแพง และผลิตภัณฑ์ ชนิ ้ ที่ ๓ คือ
ชุ ดทดสอบสารตกค้ างยาฆ่ าแมลงใน
ผั ก ผลไม้ ซึ่งจะจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
อุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการ และ
กลุ่ม ผู้ บริ โ ภคโดยทั่ว ไปที่ รั ก และใส่ ใ จ
ในสุขภาพ โดยปั จจุบนั ได้ มีการพูดคุยกับ
ภาคเอกชนเพื่อผลักดันสูต่ ลาดต่อไป”
นอกจากนี ้ยังมีผลงานการประดิษฐ์ โดย
นายนภัสวิภู จีนะสุทธิ์ มหาบัณฑิตของ
คณะฯ ซึง่ จะพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อฝึ ก
การเจาะเลือดส�ำหรั บนั กศึกษาแพทย์
พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ให้ผวิ สัมผัส
ที่ค่อนข้ างเหมื อนผิวหนั งจริ ง มี ราคา
เพี ย งหลั ก ร้ อย และสามารถเจาะซ� ำ้
โดยไม่ ทงิ ้ ร่ องรอยเหมือนผิวหนังเทียม
แบบเดิมที่ต้องน�ำเข้ าจากต่ างประเทศ
ในราคาหลักพัน แต่เมื่อใช้ ซ� ้ำแล้ วบอบช� ้ำ
ง่ า ย เกิ ด ร่ อ งรอยท� ำ ให้ ค นที่ ม าเจาะต่ อ
เห็นชัด ซึ่งไม่ส่งเสริ มการฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ก�ำลัง
ได้ รับความสนใจเช่นเดียวกัน
ผู้ ส น ใ จ เ ยี่ ย ม ช ม ห รื อ ต้ อ ง ก า ร
รายละเอียดเพิม่ เติม สามารถติดต่ อได้ ท่ี
คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลั ย
มหิดล ศาลายา โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑-๕
ต่อ ๒๘๐๑ ในวันและเวลาราชการ
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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เขียนโดย สาธิดา ศรีชาติ

โรคในช่องปาก โรคที่พึงระวังในผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์
หญิ ง พจมาน ศรี น วรั ต น์ คณะทัน ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า
ฟั น มี ค ว า ม
เปลี่ ย นแปลง
เ มื่ อ ใ ช้ ง า น
มานาน ผิ ว
เคลื อ บฟั น จะ
สึ ก บางครั ง้
อาจสึ ก จนถึ ง
เนือ้ ฟั น ท�ำให้
รู้สกึ เสียวฟั นเวลารับประทานของเย็น ของ
เปรี ย้ ว และถ้ ามีการใช้ ฟันผิดหน้ าที่ เช่น
ใช้ ฟั น เปิ ดจุ ก ขวด กั ด ของแข็ ง ได้ แ ก่
กระดูก น�ำ้ แข็ง ฟั นอาจจะแตกได้ การ
เปลีย่ นแปลงนี ้จะค่อยเป็นค่อยไป แล้วแต่การ
ใช้ งานของแต่ละคน แต่จะเกิดเร็วขึ ้นถ้ ามี
นิสยั บางอย่างที่ท�ำเป็ นประจ�ำ เช่น นอน
กัดฟั น ชอบรับประทานอาหารแข็ง เป็ นต้ น
ปั ญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยในผู้
สูงอายุ คือ โรคฟั นผุ เหงือกอักเสบ และ
ปริทนั ต์อกั เสบ หรือร�ำมะนาด นอกจากนี ้
ปั ญหาอื่นๆ ที่พบ ได้ แก่ แผล มะเร็ งใน
ช่องปาก ฟั นสึก และปากแห้ งน� ้ำลายน้ อย
ประเทศไทยพบการสูญ เสี ย ฟั น ซึ่ง เป็ น
ปัญหาส�ำคัญของผู้สงู อายุ สาเหตุของการ
สูญเสียฟั นส่วนใหญ่มาจากโรคปริ ทนั ต์
อักเสบและโรคฟั นผุ ทังสองโรคนี
้
้มีสาเหตุ
จากคราบจุลินทรี ย์ (plaque) หรื อคราบ
ขีฟ้ ั น คราบจุลินทรี ย์คือแผ่นคราบนิ่มๆ
สีขาว และมีเชื ้อแบคทีเรี ยสะสมอยู่ คราบ
จุลนิ ทรี ย์นี ้เกาะที่ฟันและขอบเหงือก ต้ อง
ก�ำจัดออกด้วยการแปรงฟันให้สะอาดทุกวัน
จึงจะช่วยป้องกันฟั นผุ เหงือกอักเสบ และ
ลดการติดเชื ้อในช่องปากได้ การบ้ วนปาก
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถก� ำจัดคราบ
จุลินทรี ย์ให้ หมดไป ปกติในช่องปากของ
เรามีเชื ้ออยูห่ ลายชนิดทีอ่ ยูก่ นั อย่างสมดุลย์
แต่ในภาวะบางอย่าง เช่น เมื่อเจ็บป่ วย
เข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้สงู อายุจะ
มีความเครี ยดจากความเจ็บป่ วยนัน้ และ
ภูมติ ้ านทานลดลง ท�ำให้ ความสมดุลย์ของ
เชื ้อเปลี่ยนไป
มีเชื ้อก่อโรคมากขึ ้น ยิง่ จ�ำเป็ นต้ องใส่ใจ
ดูแลสุขภาพช่องปากเพิม่ ขึ ้น ควรหันมาใส่ใจ
ผู้สงู อายุเพือ่ มีสขุ ภาพช่องปากดี ท�ำได้ โดย
ก�ำจัดคราบอาหารและคราบจุลินทรี ย์ที่
เกาะบนตัวฟั นและขอบเหงือกอย่างถูก
วิธีเป็ นประจ�ำทุกวันด้ วยการแปรงฟั นวัน
ละ ๒ ครัง้ ได้ แก่ เช้ าและก่อนนอน และ
เลือกใช้ อปุ กรณ์อื่นที่เหมาะสม เช่น ไหม
ขัดฟั น และแปรงซอกฟั นท�ำความสะอาด
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บริเวณซอกฟั น ซึง่ แปรงสีฟันเข้ าไม่ถงึ การ
เลือกแปรงสีฟัน ควรเลือกชนิดขนแปรงนิม่
หัวแปรงมีขนาดเล็ก หรือหัวแปรงมีขนาดที่
เหมาะสมกับขนาดช่องปาก ด้ ามแปรงจับ
ถนัดมือ หรื อดัดแปลงด้ ามจับให้ มีขนาด
เหมาะสมกับมือผู้สงู อายุ เช่น ใช้ ผ้าขนหนู
พันด้ ามแปรงให้ ใหญ่ขึ ้น หรือดัดด้ ามแปรง
ให้ โค้ งงอเข้ าปากได้ สะดวก และควรแปรง
ร่วมกับยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
สุขภาพช่องปากมีความเกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพร่ างกาย เพราะช่องปากเป็ นทาง
ติดต่อกับอวัยวะภายใน ถ้ าสุขภาพช่อง
ปากไม่ดีเชื ้อในช่องปากอาจเข้ าสู่อวัยวะ
ภายในได้ เช่น ผู้สงู อายุมกั จะส�ำลักง่าย
การส�ำลักอาจท�ำให้ เชื ้อในช่องปากเข้ าสู่
ทางเดินหายใจ เกิดภาวะปอดอักเสบติด
เชื ้อและมีผลร้ ายแรงต่อสุขภาพด้ านอื่นๆ
ตามมา นอกจากนี ้ ผู้สงู อายุมกั จะได้ รับ
ยาหลายชนิดเป็ นประจ�ำ มียาหลายชนิด
เช่น ยาลดความดัน ยาส�ำหรับผู้ป่วยพาร์
กินสัน และยาทางจิตเวช อาจท�ำให้ เกิด
ภาวะปากแห้ งน�ำ้ ลายน้ อยเกิดฟั นผุและ
เหงือกอักเสบเพิ่มขึ ้น เสี่ยงต่อการติดเชื ้อ
ราได้ ง่า ย ดั ง นั น้ ผู้ สู ง อายุ ท่ ี สุ ข ภาพ
ไม่ แข็งแรง จึงจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการ
ดูแลสุขภาพช่ องปากอย่ างเหมาะสม
เพื่อป้ องกันโรคในช่ องปาก ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม หากผู้สงู อายุ
สุขภาพช่ องปากไม่ ดี มีการสูญเสียฟั น
จะมี ผ ลให้ ขาดความมั่ นใจในการ
ติดต่ อและเข้ าสังคม ท�ำให้ แยกตัวอยู่
ตามล�ำพัง รับประทานอาหารได้ ไม่ครบ

ถ้ วนเพราะต้องเลือกอาหารทีเ่ คี ้ยวง่าย เกิด
ภาวะขาดสารอาหาร โดยทัว่ ไป ผู้สงู อายุยงั คง
ต้ องการอาหารโปรตีนเพือ่ ซ่อมแซมร่างกาย
ที่สกึ หรอ โปรตีนที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ
ควรย่อยง่าย เช่น เนื ้อปลา ควรรับประทาน
ผัก และผลไม้ ใ ห้ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ไ ด้
วิตามิน เกลือแร่ และได้ เส้ นใยอาหาร โดย
ฝานผลไม้ เป็ นชิน้ บางๆ และตัดเป็ นค�ำ
เล็กๆ จะช่วยให้ รับประทานได้ งา่ ยขึ ้น
การมี สุ ข ภาพช่ อ งปากที่ ดี มี ค วาม
ส�ำคัญกับทุกวัย และมีความส�ำคัญเพิ่ม
ขึน้ เมื่ อเข้ าสู่วัยสูงอายุ เพราะผู้สูงอายุ
เป็ นวัยที่มีความเสื่อมของร่ างกาย ความ
ต้ านทานโรคต่างๆ ลดลง การดูแลสุขภาพ
ช่องปากจึงควรเริ่มตังแต่
้ กอ่ นถึงวัยสูงอายุ
เพราะโรคในช่องปากทังฟั
้ นผุและปริ ทนั ต์
อักเสบส่วนมากเริ่ มเป็ นตังแต่
้ อายุไม่มาก
แต่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นในวัยสูงอายุ
อย่างไรก็ตาม โรคในช่องปากส่วนมาก
สามารถป้องกันได้ การดูแลสุขภาพช่อง
ปากดีมาตลอดอย่างสม�่ำเสมอ ผู้สงู อายุ
จะมี ฟั น ดี ไ ว้ ใ ช้ ไ ด้ ต ลอดชี วิ ต ผู้สูง อายุ
ที่ ดูแ ลตนเองไม่ไ ด้ ต้ อ งได้ รั บ ความช่ว ย
เหลือการแปรงฟั นจากผู้ดแู ล ผู้ดแู ลจึงควร
ฝึ กท�ำความสะอาดช่องปากให้ ผ้ ูสงู อายุ
อย่างถูกต้ อง จะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาพ
ช่ อ งปากดี ลดความเสี่ ย งของการติ ด
เชื อ้ จากในช่ อ งปากไปสู่ อ วั ย วะอื่ น ๆ
และช่ ว ยให้ ผ้ ูสูง อายุมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
อย่างยาวนาน
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย ไมตรี บัวศรีจันทร์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล (Siree Park)
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Eco Park Eco Kids”

“ไม่มีพืชใดไม่เป็ นยา” จากค�ำกล่าวของ
หมอชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจ�ำพระองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีว่ า่ “พืชทุก
ชนิดมีสรรพคุณเป็ นยา ไม่เว้นแม้แต่หญ้าสัก
ต้นเดียว” เป็ นทีม่ าของการศึกษาวิชาแพทย์
แผนไทยมาตราบจนถึงปัจจุบนั
เพือ่ ให้ ประชาชนทัว่ ไป รวมทังเยาวชนได้
้
เรียนรู้เกีย่ วกับสมุนไพร ตลอดจนได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์เพือ่ การพัฒนาทาง
สุขภาวะ และสิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงได้จดั ตัง้ อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิรี
รุกขชาติ ขึ ้นเพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย
และธรรมชาติวทิ ยาแนวใหม่ในพื ้นที๑๔๐
่ ไร่ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม ทีร่ วบรวมพันธุ์สมุนไพรทีป่ รากฏใน
ต�ำรายาพร้ อมชือ่ และข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
ทีอ่ ้ างอิงได้ ถงึ ๘๙๒ ชนิด จัดสร้ างขึ ้นภายใต้
แนวคิด “การออกแบบเพือ่ มวลชน” (Universal
Design) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกต่อผู้สงู อายุ
และผู้พิการด้ วย โดยมีวิสยั ทัศน์ที่ม่งุ สู่เป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู้ ด้านสมุนไพรและธรรมชาติ
วิทยาระดับโลก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ภานุพงษ์
พงษ์ ชวี นิ หรือ “อาจารย์ป๋อม” หัวหน้ าภาค
วิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า อุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Siree
Park) เดิมเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทยส�ำหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทรี่ ้ ูจกั กันในนาม “สวน
สมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ต่อมามหาวิทยาลัย
มหิดลได้ มกี ารยกระดับโดยการปรับภูมทิ ศั น์
และขยายพื ้นทีใ่ ห้ เป็ นพื ้นทีอ่ นุรักษ์ธรรมชาติ
และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ สมุนไพรไทยระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทังเป็
้ นแหล่ง
ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ทางด้ านพฤกษศาสตร์
และการพัฒ นาตามแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ
ทีจ่ ะขับเคลือ่ นจังหวัดนครปฐมให้ เป็ น “เมือง
สมุนไพร” (Herbal City)
พันธกิจของ Siree Park คือ การให้บริการ
ผ่ านกระบวนการอนุรักษ์ (Conservation)
ศึกษาเรียนรู้ (Education) เป็ นแหล่ งอ้างอิง
(Reference)และถ่ายทอดงานวิจยั สูก่ ารประยุกต์
ใช้ (Translational Research to Application)
เพือ่ ประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทย โดยเรา
ได้ รวบรวมข้ อมูลงานวิจยั พืชสมุนไพรทีม่ กี าร
พิสจู น์สรรพคุณและประสิทธิผลในการรักษา
ตามภูมปิ ัญญาทีม่ มี าแต่เก่าก่อน เพือ่ พัฒนา
ต่อยอดให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ ยาใหม่ ที่ มีการ
ทดสอบกลไกการออกฤทธิ์ในร่ างกาย และ
ความเป็ นพิษของสมุนไพรต่างๆ เพื่อท�ำให้
ประชาชนเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะใช้ ยาสมุนไพร
ได้ อย่างถูกต้ องมากยิง่ ขึ ้น

Siree Park เปิ ดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม
วันพุธ – วันอาทิตย์ เด็กอายุตำ่ � กว่า ๑๒ ปี
เข้ าชมฟรี โดยนอกจากจะได้ ชมนิทรรศการ
ถาวร “สมุนไพรภูมปิ ั ญญาไทยสู่สากล” เพือ่
เรียนรู้หลักการของการแพทย์และเภสัชกรรม
แผนไทย ยังมีการจัดอบรมวิชาการและเชิง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับสมุนไพร การขยายพันธุ์ การท�ำ
ผลิตภัณฑ์และอาหารเพือ่ สุขภาพจากสมุนไพร
โดยวิทยากรผู้เชีย่ วชาญ โดยสามารถเข้ าชม
ศึกษาสมุนไพรไทย และใกล้ ชดิ ธรรมชาติ ดู
นกทีม่ มี ากมายหลายชนิดได้ ภายในอุทยานฯ
ได้ ทงทางการเดิ
ั้
นชม ปั่นจักรยาน และนัง่ รถ
รางพร้ อมฟังบรรยายสมุนไพรทีไ่ ด้ทงสาระและ
ั้
ความเพลิดเพลินไปพร้ อมๆกัน
“เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ Siree Park ได้ จดั
กิจกรรมส�ำหรับเยาวชนติดต่อกันมาแล้ว ๒ ปี
โดยในปี นี ้จัดขึ ้นในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
ภายใต้ แนวคิด “Eco Park Eco Kids” ทีเ่ น้ น
เรื่องการอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม และ
การใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่า เปิ ด
งานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
และรักษาการแทนผู้จดั การอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ถึงวัตถุประสงค์ในการงาน
กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ย
กิจกรรมฐาน ๘ ฐาน เช่น กิจกรรมยาดม
สมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำ� เอง เป็นกิจกรรมการ
ปรุงยาดมจากสมุนไพรทีม่ กี ลิน่ หอม ให้ เป็ นก
ลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล
เด็กๆ จะได้ร้ ูจกั สมุนไพรแห้ งทีม่ กี ลิน่ หอม และ
ทดลองท�ำยาดมด้ วยสูตรทีต่ นชอบกลับไปให้
คนที่รัก กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ ารักษ์ โลก เป็ น
กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้ถงุ พลาสติก โดยการ
ใช้ถงุ ผ้าทีต่ กแต่งลายด้วยฝีมอื ของเด็กเอง โดย
ใช้สจี ากธรรมชาติ ดอกไม้ใบไม้และสิง่ ทีไ่ ด้จาก
ธรรมชาติมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงานของตนเอง
กิจกรรมเพาะช�ำพืชสมุนไพร เป็ นกิจกรรม
สอนให้ เด็กๆ รู้จกั การปลูกต้ นไม้ สมุนไพรโดย
ใช้ กระถางรักษ์โลกทีป่ ระดิษฐ์ขึ ้นจากกระบอก
ไม้ ไผ่ และน�ำกลับไปปลูกทีบ่ ้ าน กิจกรรมชิม
น� ้ำสมุนไพรหลายรส เป็ นกิจกรรมให้ เด็กๆ ได้
ทดลองชิมน� ้ำสมุนไพรในรู ปแบบเครื่ องดื่ม
ได้ แก่ น� ้ำกระเจีย๊ บ น� ้ำใบเตย มะตูม เป็ นต้ น
ซึง่ จะช่วยให้ เด็กได้ สมั ผัสการใช้ ประโยชน์จาก
สมุนไพร อีกทังน�
้ ้ำสมุนไพรนี ้จะเป็นรสทีห่ วาน
น้ อยเพือ่ สุขภาพ
นอกจากนี ้ มีกิจกรรม RC ผจญภัยหา
ตัวอักษรลับ ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึ ้นให้ เด็กๆ

สามารถเล่ น ร่ วมกั บ ผู้
ปกครอง กิจกรรมการละ
เล่นจากวัสดุธรรมชาติ เป็ น
กิจกรรมของเด็กสมัยก่อน
เช่น ม้ าก้ านกล้ วย อีโบ๊ ะ
เป็ นต้ น และกิจกรรมเล่น
เกมส์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สอนวิธีการแยก
ขยะ เพือ่ ปลูกฝังให้ เด็กๆ เรียนรู้วธิ ีอนุรกั ษ์สงิ่
แวดล้ อมอย่างถูกต้ อง และภายในงานยังมี
โถงเวทีกลางที่อาคารใบไม้ สามใบเพื่อเป็ น
จุดประชาสัมพันธ์ แนะน�ำกิจกรรมและความ
รู้ทางด้ านสิง่ แวดล้ อม ให้ เด็กๆ และผู้มาเข้ า
ร่ วมกิจกรรมด้ วย พร้ อมด้ วยจุดถ่ายรูปเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์อทุ ยานธรรมชาติวทิ ยา
สิรีรุกขชาติให้ เป็ นทีร่ ้ ูจกั อีกด้ วย ภายในงานมี
ร้ านจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ ไว้ให้บริการผู้
มาร่วมงาน ร่ วมด้วยกิจกรรมดูนกริมน�ำ้ ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใกล้ ชดิ
ธรรมชาติ รู้จกั การสังเกตนกและธรรมชา
ติรอบๆ ตัว โดยทางอุทยานฯ จะตัง้ กล้ อง
ส�ำหรับดูนกอีกด้วย” อาจารย์ป๋อม กล่าว
น อ ก จ า ก เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
เภสัชพฤกษศาสตร์ แล้ ว อาจารย์ป๋อมยังมี
ความสนใจในเรื่องการดูนก โดยได้มกี ารศึกษา
อย่างจริ งจังตังแต่
้ สมัยเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย จนกลายงานอดิเรกถึงปัจจุบนั ซึง่
ในงานวันเด็กที่ Siree Park ปี นี ้ อ.ป๋ อมได้ มา
เป็ นวิทยากรคอยแนะน�ำน้ องๆ ทีม่ าร่วมงาน
ให้ ร้ ู จกั การดูนกด้ วย โดยอาจารย์ ป๋อมได้
กล่ าวถึงประโยชน์ จากการท�ำกิจกรรมดู
นกว่า นอกจากเป็ นการส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติแล้ ว ยังฝึ กให้ เด็กๆ มีสมาธิ
และรู้จกั การอดทนรอคอย ซึ่งเป็ นทักษะที่
เด็กยุคใหม่ต้องมีเพื่อพร้ อมรับกับอนาคต
นอกจากนีในการดู
้
นกยังได้ฝึกการใช้ประสาท
สัมผัส การสังเกต และจดจ�ำลักษณะของนก
ที่ได้ เห็น มาค้ นคว้ าเปรียบเทียบกับต�ำรา
ทางวิชาการ จนเกิดการเรียนรู้อกี ด้วย
นอกจากนี ้ กิจกรรมวันเด็ก Siree Park
ยังเปิ ดให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้
ฝึ กทักษะความรู้ท่ไี ม่ได้มอี ยู่เฉพาะในต�ำรา
เรียนเท่านัน้ จากการได้ทำ� งานอาสาสมัครเป็ น
พี่เลีย้ งให้ น้องๆ ที่เข้ ามาร่ วมงานวันเด็ก
Siree Park โดยในปี นีม้ ผี ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรม
เป็ นเด็กและผู้ปกครองรวมจ�ำนวนทัง้ สิน้
๘๙๖ คน ซึง่ งานอาสาสมัครนอกจากเปิ ด
รั บจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ ว
ยังเปิ ดให้ ผ้ ทู ี่สนใจทัว่ ไปได้ มาสมัครเข้ าร่วม
ท�ำงานจิตอาสา เพือ่ ร่วมสร้ างจิตส�ำนึกในการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมให้ กบั เด็กๆ
อาจารย์ ป๋อมกล่ าวทิง้ ท้ ายว่ า ในอนาคต
มหาวิทยาลัยมหิดลมีแผนจะพัฒนา Siree
Park ให้ เป็ น “Botanical Playground”
เพือ่ เป็ นพืนที
้ ก่ ารเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
ส�ำหรับเยาวชนอีกด้วย ผู้สนใจดูรายละเอียด
ได้ ที่ FB: Sireepark
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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วันพ่อแห่งชาติ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันพ่ อแห่ งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕๒ โดยมีทมี ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากร จากทุกส่วนงานเข้ าร่วมงาน ณ บริ เวณห้ องโถง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชัน้ ๑ ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม EdPEx (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วม
อบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “MU Quality System for Executives”
พร้ อมการบรรยายให้ ความรู้พื ้นฐานเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนิน
การทีเ่ ป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (The ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA) ณ ห้ องประชาสังคมอุดม
พัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงนามรามา - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรี ธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้ อมด้ วย นายแพทย์ วีรวุฒิ
อิ่มส�ำราญ ผู้อ�ำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ร่ วมจัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามข้ อตกลงความร่ วมมือ
ด้ านธนาคาร
ชี ว ภ า พ เ พื่ อ
โ ร ค ม ะ เ ร็ ง
แบบครบวงจร
ระหว่ าง คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
ร า ม า ธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่ งชาติ ณ ห้ องประชุม ๘๑๖
ชัน้ ๘ อาคารเรี ยนและปฏิบตั กิ ารรวมด้ านการแพทย์และโรงเรี ยนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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หารือ Trinity College Dublin ไอร์แลนด์ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรั กษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ อนรับ
Mr. Leo McNamee, International Partnership Officer จาก Trinity College Dublin ไอร์ แลนด์ ในโอกาสเข้ าพบเพือ่ แนะน�ำมหาวิทยาลัย และหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้ องประชุม OSM 3 ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมศูนย์อาเซียน (๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้ อนรั บผู้แทนจากเครื อข่ายประเทศสมาชิกอาเซียน ในโอกาสเข้ าร่ วม
การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการศูนย์ อาเซียนเพื่อการศึกษา
และการหารือด้ านการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (ASEAN Centre for Sustainable
Development Studies and Dialogue: ACSDSD) โดยมี นางสาวอุศณา
พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นประธาน
การประชุม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

Bike for Health (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานการแถลงข่าวกิจกรรม “ASEAN Healthy
University Day and Bike for Health” โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อ�ำนวย
ก า ร บ ริ ห า ร
ส� ำ นั ก ง า น
มหาวิ ท ยาลัย
เ ค รื อ ข่ า ย
อ า เ ซี ย น
(AUN) นาย
แพทย์ วิวัฒน์
โรจนพิทยากร
เ ล ข า ธิ ก า ร
เครื อข่าย AUN-HPN และ ดร.สุหทั ยา จิระนันทิพร ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
ติดตามและประเมินผล สสส. ร่วมแถลงข่าว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์ ภดู ทิ เตชาติวฒ
ั น์ ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานร่ วมพิธีเปิ ด ณ บริ เวณหน้ า
อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
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ปาฐกถา ๕๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ฯ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้ อ
“สถาบันการศึกษาทางสังคมศาสตร์ กบั โลกอนาคต” เนือ่ งในโอกาสครบ
รอบ ๕๐ ปี วันคล้ ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยมี
ฯพณฯ อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้ปาฐกถาพิเศษในครังนี
้ ้
ทังนี
้ ้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครังนี
้ ณ
้ ห้ อง
๔๑๑ ชัน้ ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิศวะก้าวด้วยใจ ไปกับธรรม (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชชั ชัย คุณาวิศรุต รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็ นประธาน
ในพิธีกิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล โครงการ “วิศวะก้ าวด้ วยใจ ไปกับธรรม”
พร้ อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวเปิ ดงาน ณ สวนพุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

LCP 2019 (๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมประชุ มเครื อ
ข่ ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และการ
ประชุมสมาชิกเครื อข่ ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ งประเทศไทย (SUN
Thailand) ครัง้ ที่ ๔ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบเครื่อง AED (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ป ระสิ ท ธิ์ วัฒ นาภา คณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ นายแพทย์
ศรัทธา ริยาพันธ์ ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉินโรงพยาบาลศิริราช
พร้ อมด้ วยผู้แทนชุมชนวัดดุสิตาราม ชุมชนสุวรรณาราม และชุมชนวัด
อมรทายิการาม เขตบางกอกน้ อย รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ าชนิด
อัตโนมัติ (AED) จ�ำนวน ๓ เครื่อง จาก บริษทั โซวิค จ�ำกัด ณ ห้ องประชุม
ชัน้ ๒ ตึกอ�ำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติ
International conference on Language Diversity and Preservation
of Cultural Heritage (LCP 2019) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต
ศศิ ว งศาโรจน์ ผู้อ� ำ นวยการสถาบัน วิ จัย ภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุมฯ ณ สถาบันวิจยั ภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Food Safety Risk Communication (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

หลักสูตรปริ ญญาโท สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ
นานาชาติ เรื่ อง “การสื่อสารความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety Risk Communication)” ให้ แก่อาจารย์ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทัว่ ไป ณ ห้ องประชุมอารี วัลยะเสวี
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คว้ารางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษา
การแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายสารสนเทศ
และวิ ท ยาเขตกาญจนบุรี มหาวิ ท ยาลัย
มหิ ด ล เป็ นผู้ แทนมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบรางวัลตรา
สัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับ
ประเทศ ประจ�ำ ปี ๒๕๖๒ จาก นาย
รั ชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่ง
เสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
ผู้ช่วยรองอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ด้ านกายภาพและ
สิ่งแวดล้ อม และ นายกฤษณ์ ขาวบาง
หัวหน้ างานหอพักและศูนย์พฒ
ั นาฝึ กอบรม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เข้ าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น
ทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้ งวัฒนะ
รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับ
ประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จัดขึน้ โดย
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม เพื่อ
ส่ งเสริมส�ำนักงานสีเขียว (Green Office)
ในการลดใช้ พลังงานและทรัพยากร ลด

การเกิดของเสีย ลดการปล่ อยก๊ าซเรือน
กระจกออกสู่บรรยากาศ และด�ำเนิ น
กิ จ กรรมที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อม
ในหน่ วยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานท้ อง
ถิ่น โดยมีเกณฑ์ ในการประเมินโครงการ
ส่งเสริ มส�ำนักงานสีเขียว (Green Office)
ครอบคลุมด้ านนโยบาย การวางแผนและ
การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสื่ อ สาร
และการสร้ างจิตส�ำนึก การใช้ ทรัพยากร
และพลังงาน การจัดการของเสียสภาพ
แวดล้ อมและความปลอดภัย การจัดซือ้
และจั ด จ้ าง โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ ตระหนักและด�ำเนิน
การอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้ อมโดย
มุง่ เน้ นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และ
ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพภายในพื ้นทีต่ งั ้
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขต
กาญจนบุ รี มี น โยบายการพั ฒ นา
วิ ท ยาเขตตามแนวทางมหาวิ ท ยาลั ย
เชิงนิเวศน์ Eco University โดยเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการคงไว้ ซ่ ึงความ
เป็ นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่ างยั่งยืน โดย
การปลูกจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ พลังงาน
ส่วนเสริ มการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สูง สุด
รวมทัง้ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก จึงได้
จัดท�ำโครงการรณรงค์ และสร้ างความ
ตระหนั ก ให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี
ส่ ว นร่ วมในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม

และพลั ง งาน เพื่ อด� ำ เนิ นการจั ด
กิจกรรมต่ างๆ อาทิ การจัดจ้ างท�ำสื่อ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม และ
ประชาสัมพันธ์ โครงการกระดาษกลับ
บ้ าน โครงการจัดสวนมุมสวย กิจกรรม
คัดแยกขยะ กิจกรรมติดตัง้ หลอด solar
street กิจกรรมสร้ างและซ่ อมแซมฝาย
ชะลอน� ำ้ กิจ กรรมบ�ำ รุ ง รั ก ษาเครื่ อง
กรองน�ำ้ ดื่ม และกิจกรรม Green Office
ในส�ำนักงาน
น อ ก จ า ก นี ้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ ตระหนักถึงปั ญหา
ของการใช้ พลังงานที่มีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้น
ท�ำให้ มกี ารศึกษาและทดลองการเปลีย่ นรูป
แบบของการใช้ พลังงานขึ ้นภายในวิทยาเขต
กาญจนบุรี โดยได้ เปลี่ยนรถรางรั บ-ส่ ง
นักศึกษา บุคลากร ภายในจากรถที่ใช้
พลังงานเชือ้ เพลิงจากน�ำ้ มันมาเป็ นรถ
รางที่ใช้ พลังงานไฟฟ้ า ซึ่งท�ำให้ สามารถ
ลดต้ นทุนค่ าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และลดการ
ปล่ อยก๊ าซที่ก่อให้ เกิดปั ญหามลพิษทาง
อากาศลงได้ เป็ นจ�ำนวนมาก และได้
ศึกษาและจัดท�ำโครงการผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์ แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ ในการชาร์ จ
รถไฟฟ้ า และลดการใช้ พลังงงานของ
อาคารอ�ำนวยการ ซึ่งสามารถประหยัด
ค่ าพลังงานไฟฟ้ าได้ ประมาณเดือนละ
กว่ า ๓๒๐ กิโลวัตต์ และยังเป็ นการลด
ปั ญ หามลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ น้
ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรีให้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล
จัดท�ำคู่มือครูโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง ให้ความรู้เด็กไทยปลอดภัยจากสารหนู
ยุทธศาสตร์ การศึกษาของชาติเน้ น
การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกคนให้
มี ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เด็กต้ องมี
คือมีความรู้ พืน้ ฐานที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน
มีสมรรถนะขีดความสามารถในการจัดการ
กับปัญหาทีซ่ บั ซ้ อน และ สามารถรับมือกับ
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมทัง้
มีทกั ษะสมองการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้
หมายรวมถึงเด็กในพื ้นทีเ่ สีย่ งผลกระทบจาก
โลหะหนักที่ปนเปื อ้ นในสิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะ
ส่งผลท�ำให้ เกิดปั ญหาระยะยาวต่อสุขภาพ
และการเรียนรู้ของเด็กได้
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ ริเริ่ ม
“โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบ
จากสารโลหะหนักในเขตอุตสาหกรรม
และฟื ้ นฟูภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา
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กระบวนการ
รู้คดิ และการ
เรียนรู้ในเด็ก
ประถมศึกษา
ปี ที่ ๔ – ๖”
โดยการมีสว่ น
ร่ วมของคณะ
ครู ๖ โรงเรียน
ในจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
และการสนับสนุนทุนวิจยั จาก สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีเป้าหมาย
เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ภ าวะบกพร่ อ ง
ทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการ
เรียนรู้ของเด็ก รวมทังศึ
้ กษาปั จจัยทางด้ าน
ครอบครัว และสังคมที่มีความสัมพันธ์ กบั
ภาวะบกพร่องดังกล่าว เพือ่ น�ำไปสูก่ ารฟื น้ ฟู
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียน

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

รู้ของเด็ก โดยการมีสว่ นร่วมของครู รวมทัง้
ให้ เด็กตระหนัก และมีความรู้ในการป้องกัน
ตนเองจากสารพิษ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศกั ดิ์
ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดเผยว่า จากเมือ่ ๓ ปี
ที่ผ่านมา นับตัง้ แต่รัฐบาลได้ ประกาศยุติ
กิจการเหมืองทองในพื ้นทีท่ ไี่ ด้ รับผลกระทบ
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จากสารโลหะหนักในจังหวัดพิจติ ร พิษณุโลก
และเพชรบูรณ์ สารโลหะหนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “สารหนู” ซึง่ จัดว่าเป็ นสารพิษ
ที่ มี ฤ ทธิ์ ต่ อ ความผิ ด ปกติ ท างปั ญ ญา
(cognitive dysfunction) ที่อาจปนเปื อ้ น
ไปกับอาหาร และน� ้ำดื่มจากห่วงโซ่อาหาร
ในสิง่ แวดล้ อม ทังทางดิ
้
น น� ้ำ และอากาศ
ส่งผลท�ำให้ เกิดปั ญหาสุขภาพ หรื อภาวะ
การเจ็บป่ วยหรื อโรคเรื อ้ รัง และทักษะด้ าน
สติปัญญา การเรียนรู้
จากการศึกษาติดตามผลกระทบ ในเด็ก
วัยเรียนอายุ ๘ – ๑๓ ปี จ�ำนวน ๑๙๙ คน
ในปี ๒๕๖๒ พบว่ า มี อุ บั ติ ก ารณ์ การ
รั บสัมผัสสารหนู อนินทรี ย์ในปั สสาวะ
มากกว่ าเกณฑ์ ปกติ ( ๓๕ ไมโครกรัม
ต่ อลิตร ซึ่งเป็ นระดับที่เป็ นอันตราย)
ในเด็ก ร้ อยละ ๔.๕ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
การส�ำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยลดลง
ถึ ง ๑๒ เท่ า ตั ว ภายในระยะเวลา ๓ ปี
ซึง่ ในปี ๒๕๕๙ พบสารหนูในปัสสาวะในเด็ก
ถึงร้ อยละ ๓๕.๖ และจากการประเมินความ
บกพร่องทางการเรียน (Learning Disabilities:
LD) ในเด็ ก พบความบกพร่ อ งทางการ
เรี ยนรู้ร้อยละ ๒๒.๒๒ ส่วนการส�ำรวจในปี
พ.ศ.๒๕๕๙ พบภาวะบกพร่ อ งทางการ
เรี ยนอยูท่ ี่ ร้ อยละ ๒๓.๕ นอกจากนันจาก
้
การประเมินระดับสติปัญญา (Intelligence
Quotient: IQ) พบว่าเด็กมีระดับสติปัญญา
IQ ปกติ (เกณฑ์ เ ฉลี่ ย ) ร้ อยละ ๕๙.๔
และพบว่าเด็กที่มีระดับสติปัญญาต�่ำกว่า
เกณฑ์ปกติ ถึงร้ อยละ ๔๐.๖
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศกั ดิ์
ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต่อไปว่า ปั ญหา
LD เกิดจากสารหนู ส่วนหนึ่ง แต่ ยังมี
ปั จจัยอื่นๆร่ วมด้ วย เช่ น ปั ญหาความ
ยากจน เพราะการยุ ติ ก ารประกอบ
กิจการเหมืองไป ท�ำให้ พ่อแม่ เด็กขาด
รายได้ ท� ำ ให้ ต้ องไปท� ำ งานไกลขึ น้
เด็กส่ว นใหญ่ จึง ต้ อ งถูกทิ ง้ ให้ อ ยู่กับ ปู่ ย่า
ตายายทีข่ าดความรู้ความเข้ าใจเลี ้ยงดูเด็ก

นอกจากนัน้ พบว่ าเด็กท�ำกิจกรรม
การเล่ นสร้ างสรรค์ ลดลง แต่ ไปอยู่กับ
โซเชี ย ลมี เ ดี ย เล่ น มื อ ถื อ มากเกิน ไป
จึง เกิ ด ความบกพร่ องทางการเรี ย นรู้
ได้ เ ช่ นกั น ซึ่ ง หากจะมี ก ารอนุ ญ าต
ให้ ประกอบกิ จ ก า ร เ ห มื อ ง ต่ อ ใ น
พื น้ ที่ รั ฐ บาลต้ อ งทบทวนให้ ดี ว่ า จะ
มี ม าตรการที่ จ ะป้ อ งกั น สารพิ ษ จาก
โลหะหนั กกับเด็กและชุ มชนโดยรอบ
อย่ างมี ประสิทธิ ภาพได้ อย่ างไรไม่ ให้
ผลกระทบหวนกลับมาอีก หรื อเมื่อกลับ
มาควรจะต้ อ งมี วิ ธี ก ารควบคุม ที่ เ ข้ ม ข้ น
ยิ่งกว่าเดิม ส่วนเด็กๆ ที่ได้ รับผลกระทบ
จากสารพิ ษ ก็ ยั ง จ� ำ เป็ นต้ องได้ รั บ การ
ช่วยเหลือฟื น้ ฟูกนั อยูต่ อ่ ไปในระยะยาว
ด้ าน อาจารย์ ดร.นุ ชนาฏ รั กษี
รองผู้อ� ำ นวยการฝ่ ายวิ จัย สถาบัน แห่ ง
ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริ มว่าจากการ
ส�ำรวจปัญหาดังกล่าวท�ำให้ ทราบเป้าหมาย
ทีช่ ดั เจนในการฟื น้ ฟู และส่งเสริมเด็ก ซึง่ เป็ น
สิง่ ส�ำคัญมาก โดยโครงการวิจยั แบ่ งออก
เป็ น ๓ เฟส เฟสแรก คือ Pre-test เด็ก
ใน ๔ ด้ าน คือ ๑.ดัชนีชีว้ ัดทางชีวภาพ
(Biomarker) ๒.พฤติกรรมของเด็กและ
ครอบครั ว (Behaviour) ๓.สติปัญญา
และการเรี ยนรู้ (Cognitive& Learning)
และ ๔.การดู แ ลตนเองด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้ อม (Health Literacy)
ขณะนีอ้ ยู่ในเฟสที่ ๒ คือ การส่ งเสริม
เรียนรู้ และการดูแลตนเองด้ านอนามัย
สิ่งแวดล้ อมในเด็ก (Intervention) โดยการ
ลงพืน้ ที่จดั อบรมติดปี กความรู้ให้ กบั ครู
ทัง้ ๖ โรงเรียน เริ่มจากการปรับทัศนคติให้
ครูเข้ าใจความบกพร่องของเด็ก และตระหนัก
ถึงบทบาทของตนเองในการสังเกต ประเมิน
และส่งเสริ มเริ่ มตัง้ แต่การกับเด็กสื่อสาร
อย่างเข้ าใจ เทคนิคกระบวนการสอน และ
การจัดท�ำสือ่ เพือ่ พัฒนาเด็กการเรียนรู้เด็ก
นอกจากนี ้ คณะผู้วิจัย ได้ จัด ท� ำ คู่ มื อ
พร้ อมสื่อการจัดกิจกรรมส่ งเสริมทักษะ
การรู้เท่าทันสิ่งแวดล้ อมแก่ เด็ก เพือ่ ให้ ครู
น�ำไปส่งเสริมให้ ความรู้แก่เด็กในการป้องกัน
ตนเองจากสารพิษ การลดความเสี่ยงจาก
การได้ รับสัมผัสสารพิษ จากการปนเปื อ้ น
ทังทางน�
้
้ำและทางอากาศ ตัวอย่ างวิธีการ
ป้ องกันตนเองจากสารพิษ ๑. ล้ างผั ก
ผลไม้ ก่อนรับประทานทุกครัง้ ๒. สวมใส่
หน้ ากากอนามัยเมื่อมีฝุ่นควันสารพิษ

๓. อาบน� ำ้ ช� ำ ระล้ างร่ างกายทุ ก ครั ้ง
หลังกลับจากท�ำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน
๔. ล้างมือทุกครัง้ ก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก
๕. ใส่ เสือ้ ผ้ าที่มิดชิด ๖. ดื่มน�ำ้ ที่มาจาก
ขวดปิ ดสนิทหรือน�ำกรอง
้
และ๗.สวมรองเท้า
ทุกครัง้ เมื่อออกจากบ้ าน
ซึง่ หากเด็กมีความรู้ ส�ำหรับการป้องกัน
ตนเองในเบื ้องต้ นได้ อย่างถูกต้ อง ย่อมช่วย
หล่อหลอมจนเป็ นลักษณะนิสยั และเกิด
เป็ นพฤติกรรมในการดูแลส่งเสริ มสุขภาพ
ที่ ผ่านมาพบว่าเด็กๆ สนุกกับการเรี ยนรู้
ผ่านกิจกรรม และยังจะช่วยเผยแพร่ ความ
รู้นี ้แก่เด็กในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
อีกด้ วย ซึง่ เป็ นการพัฒนาเด็กอย่างยัง่ ยืน
โดยเฟสที่ ๓ จะด�ำ เนิ น การในปี หน้ า
เพื่อประเมินติดตามผลการ Intervention
หรือ Post-test ต่ อไป
ตลอด ๒๒ ปี ทผ่ ี ่านมา สถาบันแห่งชาติ
เพื่ อการพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงมุ่งเป้ าหมาย
ในการเป็ นหน่ วยงานกลางทางวิชาการ
ที่จะพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โดยโครงการวิจยั นี ้ได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
ทังของสถาบั
้
นฯ และนักศึกษาจากคณะอืน่ ๆ
ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการวางแผน เตรี ยมข้ อมูล และลงพื ้นที่
จัดเก็บข้ อมูล เป็ นการเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน
ซึ่ง นอกเหนื อ จากความรู้ ด้ า นทฤษฎี แ ล้ ว
นักศึกษาจะได้เปิดมุมมอง เรียนรู้จริงจากการ
ได้ ล งพื น้ ที่ ป ฏิ บัติ จ ริ ง และบางคนยัง ได้
ประเด็นไปต่อยอดท�ำเป็ นวิทยานิพนธ์
“โครงการวิจัยเราไม่ ได้ ทำ� เพื่อให้ ได้
รั บการตีพิมพ์ เผยแพร่ เพียงอย่ างเดียว
แต่ เด็กและครอบครั วสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ ได้จริง และเพื่อเป็ นต้นแบบใน
การขยายผลงานวิจยั ในพืน้ ที่เสี่ยงอื่นๆ
และขับเคลื่อนสู่สังคมและนโยบายใน
การเฝ้ าระวัง ติดตาม ให้ ส่งเสริมเด็กได้
ทันท่ วงทีเมื่อเกิดปั ญหา ซึง่ เป็ นไปตาม
เป้าหมายหลักของ สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่จะเป็ นทังคลั
้ งและขับเคลื่อนด้ าน
วิชาการ ความรู้ ให้ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ซึง่ ตรงกับยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ เ น้ น การพัฒ นาศัก ยภาพเด็ ก ไทย
ทุกคนต่อไป” อาจารย์ ดร.นุชนาฏ รักษี
กล่าวทิ ้งท้ าย
*ขอขอบคุณภาพจาก NICFD
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ม.มหิดล ร่วมแสดงดนตรีครั้งประวัติศาสตร์
ในพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก
เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2562
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดย วิ ท ยาลั ย
ดุริยางคศิลป์ น�ำวง Thailand Philharmonic
Pops Orchestra ร่ วมแสดงดนตรี
ครัง้ ประวัติศาสตร์ ในพิธีรับเสด็จ สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่ ง
คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เพื่อทรง
ประกอบพิธีมสิ ซา ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย
โดย อาจารย์ ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์
หัว หน้ า สาขาวิ ช าการควบคุม วงดนตรี ,
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการดนตรี ของวง Thailand
Philharmonic Orchestra และผู้ควบคุมวง
Thailand Philharmonic Pops Orchestra
ได้ รับเกียรติในการเรี ยบเรี ยงเพลงส�ำหรับ
วงออร์ เคสตรา เพือ่ ร่วมแสดงกับวง Sound
of Siam ซึ่งมีนกั ร้ อง - นักดนตรี น�ำโดย
คุณเศกพล อุ่นส�ำราญ (โก้ แซกแมน)
นิ โ คล เทริ โ อ คณะขับ ร้ องอาสนวิ ห าร
อัสสัมชัญ และหลากหลายศิลปิ นชัน้ น� ำ
ระดับประเทศ
* ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Thailand
Philharmonic Pops Orchestra

ม.มหิดล คว้ารางวัลระดับโลกขับร้องเพลงประสานเสียง
MU Choir คว้ า ๕ รางวัล จากแข่งขัน
ที่ ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย ในงาน The 8 th
BICF - Bali International Choir Festival
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕๒
และ ๒ รางวัลจากงาน Singapore 12th
International Choral Festival Orientale
Concentus ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะนักร้ องประสานเสียงมหาวิทยาลัย
มหิดล (MU Choir) เริ่ มก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ.
๒๕๕๔ ในสมัย ที่ รองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริ ญสุข ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์เพื่อการเฉลิมฉลองในปี มหา
มงคล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗
รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
MU Choir ได้ ออกแสดงต่ อ หน้ า
สาธารณชนเป็ นครัง้ แรกในโครงการประกวด
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การขับร้ องเพลงประสานเสียงอุดมศึกษา
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ซึ่งคณะนักร้ อง
ได้ แ สดงความสามารถในการร้ องอย่ า ง
โดดเด่น และได้ รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันระดับภาค และรองชนะเลิศอันดับ ๑
ในการประกวดระดับประเทศ
จากการได้ รับรางวัลในครัง้ นี ้ ท�ำให้ คณะ
นักร้ องเป็ นทีย่ อมรับมากขึ ้น และได้ มโี อกาส
แสดงในงานส�ำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย
และงานในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ
ประเทศรั สเซีย โปแลนด์ และสโลวาเกีย
ซึ่งการแข่ งขันครั ง้ นี ไ้ ด้ รับความสนใจ

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

เข้ า ร่ วมจากประเทศต่ า งๆ ทั่ ว ยุ โ รป
ทัง้ โปแลนด์ บัลแกเรี ย ยูเครน รั สเซีย
เยอรมนี ออสเตรี ย เดนมาร์ ก นอร์ เวย์
ฯลฯ โดยวงขับร้ องประสานเสียง MU
Choir เป็ นตัวแทนจากประเทศไทย และ
เอเชียเพียงวงเดียว
ในปี ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา MU Choir ได้ เข้ า
ร่วมการแข่งขัน ๒ รายการ โดยรายการแรก
แข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในงาน The 8th
BICF - Bali International Choir Festival
ได้ รับ ๕ รางวัล ได้ แก่ ๑. เหรี ยญทองจาก
การแข่งขันประเภท Mixed Youth Choir ๒.
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Special Scoop

ฐิติรัตน์ เดชพรหม

Category Winner (คะแนนสูงสุด) จากการ
แข่งขันประเภท Mixed Youth Choir และผ่าน
เข้ าสู่ Championship ๓.เหรียญทองจากการ
แข่งขันประเภท Musica Sacra 4.เหรียญทอง
จากการแข่งขันประเภท Mixed Youth Choir
ในรอบ Championship และ 5.Category
Champion จากการแข่งขันประเภท Mixed
Youth Choir ในรอบ Championship
และรายการล่าสุด แข่งขัน ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒
สิงหาคม ๒๕๖๒ ในงาน Singapore 12th
International Choral Festival Orientale
Concentus ได้ รับ ๒ รางวัล ได้ แก่ ๑.เหรียญ
ทองจากการแข่งขันประเภท Mixed Voices
- Senior Youth และ ๒.เหรียญเงินจากการ
แข่งขันประเภท S Sacred / Church Choir
ซึง่ สมาชิก MU Choir เป็ นนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากคณะ/สถาบันต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ ใี จรักในการร้ องเพลง
ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศาสนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ฯลฯ
อาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรั พ ย์ ส มบู ร ณ์
อาจารย์ ประจ�ำภาควิชาการอ�ำนวยเพลง
ด้ า นการขับ ร้ องประสานเสี ย ง วิ ท ยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ น
ผู้อำ� นวยการเพลงคณะนักร้ องประสานเสียง
MU Choir กล่าวว่า “MU Choir เกิดขึ ้น
เนื่ อ งจากการที่ เ ราต้ อ งการจะเผยแพร่
กิจกรรมดนตรี ไปยังนักศึกษาที่ไม่ จำ� เป็ น
ต้ องเรี ยนเอกดนตรี เพื่อให้ เสียงเพลง
เข้ าไปสู่จติ ใจ ให้ นักศึกษาได้ ผ่อนคลาย
ความเครียดจากการเรียน”
“มีงานวิจยั หลายชิ ้นบอกว่า เด็กทีไ่ ด้ ร้อง
เพลงประสานเสียง จะมีผลการเรี ยนดีขึ ้น
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาเรา
พบว่ า นักศึกษาที่มาร้ องเพลงประสาน
เสียง นอกจากมีทกั ษะการเรียนดีขนแล้
ึ้ ว
ยังมีทกั ษะทางสังคมที่ดขี นด้
ึ ้ วย เนื่องจาก
ได้มกี ารสร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวผู้ร้อง
และนักศึกษาจากคณะอื่นๆ”
อาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรั พ ย์ ส มบู ร ณ์
กล่าวต่อไปว่า “การร้ องเพลง เป็ นกิจกรรม
หนึ่งที่พฒ
ั นาสุขภาพองค์รวมได้ อย่างค่อน
ข้ า งสมบู ร ณ์ ซึ่ ง การร้ องเพลงที่ ดี นั ้น

นอกจากจะต้องใช้ทงตั
ั ้ ว กล้ามเนือทุ
้ กส่วน
ต้ องท�ำงานด้ วยกันแล้ ว ยังได้ ฝึกการ
หายใจ โดยงานวิจัยบอกว่ า การร้ อง
เพลงประสานเสียงนั น้ เหมือนกับการ
เล่ นโยคะ โดยมีหลักการควบคุมลมหายใจ
ทีค่ ล้ ายกัน และให้ ผลใกล้ เคียงกัน”
“ยิ่งไปกว่านัน้ การร้ องเพลงประสาน
เสียงท�ำให้ เรารู้ สึกมีพลัง และให้ สมอง
ได้ หลั่งสารแห่ งความสุขออกมา เหมือน
กับเวลาทีเ่ รากินช็อกโกแลตหวานๆ แล้ วรู้สกึ
มีความสุข แต่การร้ องเพลงประสานเสียง
ดีกว่า ตรงที่เราไม่ต้องมีปัญหาเรื่ องแคลอรี่
หรือน� ้ำตาลในเลือดสูง แต่ได้ สารแห่งความ
สุขเหมือนกัน”
“โดยในทุกปี MU Choir จะคัดเลือก
(Audition) นักศึกษาให้ เข้ ามาร่วมวง จากการ
แสดงความสามารถด้ านการขับร้ องและการ
ทดสอบโสตประสาท พร้ อมทังความสามารถ
้
ในการเลื่อนบันไดเสียงขึ ้นลง เพื่อทดสอบ
ช่วงเสียงและคุณภาพเสียง และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยการฝึ กซ้ อมมีขนึ ้ ทุกวันพุธ
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.”
“จริ งๆ วิธีการคัดเลือกเราไม่ได้ ซีเรี ยส
มากนัก ถ้ าวงระดับสูงๆ จะดูว่าอ่ านโน้ ต
เป็ นมัย้ ในขณะที่ของเราแม้ อ่านโน้ ต
ไม่ เป็ น จะไม่ เป็ นเด็กดนตรีกไ็ ด้ แต่ถ้ากด
เปี ยโนเสียงนี ้แล้ ว นักศึกษาร้ องตามได้ หรือ
สอนอะไรไปแล้ วปรับได้ ก็ถือว่าใช้ ได้ แล้ ว”
อาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ กล่าว
นางสาวชฎาทิพ จงไกรรัตนกุล หรือ
“เชอรี่” นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๔ คณะเทคนิคการ
แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสมาชิกวง
MU Choir ที่สามารถร้ องได้ ทงเสี
ั ้ ยง Alto
ซึง่ เป็ นเสียงต�ำ่ และเสียง Soprano ซึง่ เป็ น
เสียงสูง มองว่าทุกระดับเสียงล้ วนมีความ
ส�ำ คั ญ ท�ำ ให้ เ พลงมี มิ ติม ากขึ น้ เวลา
ร้ องสอดประสานกัน
มาทีน่ ้ องใหม่ของวง MU Choir นางสาว
พัตรสินี ตระการไพโรจน์ หรื อ “ฝ้ าย”
ที่เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ ๒ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกภาษาอังกฤษ เล่าถึง
การแข่งขันว่า รู้ สึกประทับใจเพราะได้
ประสบการณ์ ใหม่ ทัง้ ในเรื่ องของการ
ปรั บตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมที่แตกต่ าง
การท�ำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ นื
เช่นเดียวกับ นายภูบดี อภิรติธรรม หรือ
“ภู” ซึง่ ก�ำลังศึกษาชันปี
้ ที่ ๓ ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม่ อง
ว่าเป็ นโอกาสที่จะได้ พฒ
ั นาตนเอง ได้ ฝึก
ประสบการณ์ และได้ เรียนรู้วัฒนธรรม
ต่ างชาติ นอกจากนี ้ การร้ องเพลงท�ำให้
รู้สกึ ผ่ อนคลายตัวเอง มีความสุขกับการ
เรียนมากขึน้
และนางสาวปฏิญญา ตริ วิวัฒน์ กุล
หรื อ “ปาล์ มมี่” นักศึกษาวิทยาลัยศาสน
ศึกษา ชันปี
้ ที่ ๔ ทีม่ องว่า การได้ มาร่ วมวง
MU Choir ท�ำให้ ได้ ร้ ู จักกับเพื่อนจาก
หลากหลายคณะ ช่ วยให้ เราได้ เรื่องของ
การมีสงั คมมากขึน้ ด้ วย
อาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ กล่าว
ถึงจุดเด่นทีท่ ำ� ให้ MU Choir คว้ ารางวัลใน
ระดับโลกว่า “ส่ วนใหญ่ วงเราจะได้ รับ
ค�ำชมจากคณะกรรมการตัดสินในเรื่ อง
ของคุณภาพเสียงที่ส่ ือออกไปว่ า เป็ น
เสียงที่เหมาะสมกับการขับร้ องประสาน
เสียง ซึง่ จุดส�ำคัญของการขับร้ องประสาน
เสียง คือ จะร้ องเหมือน ๔๐ คนร้ องไม่ได้
เสียงต้ องเหมือนกับคนเดียวร้ องใน ๔ แนว
โดยแต่ละแนวจะร้ องตามแบบของตัวเอง
แล้ วท�ำให้ กลมกลืน”
“เพลงที่ น� ำ มาใช้ ป ระกวด ขึ น้ อยู่กับ
ประเภทของการแข่ ง ขัน ซึ่ ง การขับ ร้ อง
ประสานเสี ย งเพลงไม่ ใ ช่ ร ากเหง้ า ของ
วัฒนธรรมไทย แต่มาจากตะวันตกอย่าง
เพลงที่ ร้ องกัน ในโบสถ์ ที่ เ ราคุ้น เคย แต่
พอคณะกรรมการรู้ ว่ าเรามาจาก
ประเทศไทย เขาก็อยากฟั งเพลงไทย
ของเรา จึงไม่ จำ� เป็ นต้องเอาบทเพลงฝรั่ง
มาใช้ในการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เรา
สามารถที่ จ ะเอาเพลงไทยๆ อย่า งเพลง
ไทยเดิม เพลงลูกกรุง และเพลงพื ้นบ้ านของ
เรามาประยุกต์ขบั ร้ องประสานเสียงได้ ซึง่ ถือ
เป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทีก่ ำ� ลัง
เป็ นทีต่ ้ องการในการแข่งขันระดับโลก”
“การที่ เ ราสามารถท� ำ ให้ ดนตรี แ พร่
กระจายออกไปในกลุม่ คนที่ไม่ใช่เด็กดนตรี
และผลักดันพวกเขาเหล่านี ้สูร่ ะดับนานาชาติ
คว้ ารางวัลในระดับโลกได้ ถือว่าได้ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่
ซึง่ ในการแข่งขันกีฬามีปลายทางทีโ่ อลิมปิ ก
แต่ในการแข่งขันขับร้ องเพลงประสานเสียง
แม้เรายังไม่ถงึ ตรงนัน้ แต่กถ็ อื ว่าเป็ นจุดเริ่ม
ต้ นที่ด”ี อาจารย์ ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์ สมบูรณ์
กล่าวทิ ้งท้ าย
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ม.มหิดล มอบรางวัลเชิดชูโครงการ “ธรรมะทูเดย์” อบรมเยาวชนสอดแทรกธรรมะผ่านกิจกรรม

โลกในยุคดิสรัปชัน่ เกิดการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในทุกด้ าน จนส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน จึงเป็ นการพัฒนาที่คุณภาพของ
“ความเป็ นมนุษย์ ” เด็กและเยาวชนเปรียบ
ได้ กับ “ต้ น กล้ า แห่ ง อนาคต” ที่ ร อการ
บ่มเพาะความรู้ อบรมความดี ให้ พร้ อม
ตัง้ แต่เ ยาว์ วัย เพื่ อ เติ บ โตเป็ น “มนุ ษ ย์ ”
ที่มีคณ
ุ ภาพ
โครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัย
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ ้น
ตามความประสงค์ของ คุณน�ำ้ ทอง คุณวิศาล
หรือ “ย่ าน�ำ้ ทอง” ผู้สร้ าง “น�ำ้ ทองสิกขาลัย”
ที่พ�ำนักของพระนักศึกษาวิทยาลัยศาสน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ จบออกไป
ช่วยเหลือสังคม
ปัจจุบนั มีพระบัณฑิตอาสาของโครงการฯ
ไปท�ำหน้ าที่พระนักพัฒนา ท�ำงานจิตอาสา
จัดอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทังใน
้
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ - นครปฐม และส่วน
ภูมภิ าค กระจายตามจังหวัดต่างๆ ทางภาค
เหนือ อาทิ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย
แพร่ และน่าน
“ธรรมะทูเ ดย์ ” เป็ นหนึ่งในโครงการ
พระบัณ ฑิ ต อาสา วิ ท ยาลัย ศาสนศึก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งเสริ มเด็กและ

เยาวชนให้ เ ป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรมเป็ น
พื น้ ฐานของชี วิ ต โดยใช้ ศาสนาเป็ น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ใ น ก า ร พั ฒ น า ท า ง
จริยธรรม ซึง่ เป็ นการพัฒนาคุณภาพของ
ความเป็ นมนุษย์ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
พระสุมนิ ทร์ คัมภีรปั ญโญ (อินตะจักร)
หรื อ “หลวงพี่มิน” หัวหน้ าพระวิทยากร
ธรรมะทูเดย์ บัณฑิตรุ่นที่ ๑๖ ของวิทยาลัย
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงทีม่ า
ของชื่อกลุม่ “ธรรมะทูเดย์ ” ว่า เป็ นธรรมะ
ที่อยูก่ บั ปั จจุบนั ไม่ยดึ ติดกับอดีตที่ผา่ นมา
และอนาคตที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น จัดค่ ายอบรม
ที่สอดแทรกธรรมะผ่ านกิจกรรม โดย
เริ่ มต้ นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ใน
จุดเปลี่ยนของชีวติ
หลวงพี่มินมองว่า เด็กและเยาวชน
เป็ นวัยเปลี่ยนผ่ านสู่วัยผู้ใหญ่ หากได้
รั บการปลูกฝั งที่ดี จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซึง่ การที่จะ
สามารถเข้ าไปถึงจิตใจของเด็กได้ นนั ้ ต้ อง
เริ่มจากการเป็ นเพือ่ นทีจ่ ริงใจ และให้ โอกาส
ให้ เขารู้ สกึ ไว้ ใจและปลอดภัย จนยอมเปิ ด
ใจในที่สดุ
“ค่ายธรรมะทูเดย์ ไม่ใช่คา่ ยทหารที่เน้ น
กฎระเบียบ แต่ทำ� อย่ างไรให้ เด็กที่มาเข้ า
ค่ายแล้ วรู้สกึ มีความสุข ยิ่งเขาเข้ าถึงสุข

ก็ย่ งิ ใกล้ ถงึ ธรรม โดยเด็กๆ จะได้ มีความ
สุขจากการเรี ยนและเล่นควบคูก่ นั ไป เสริ ม
ท้ ายด้ วยธรรมะทีจ่ ะท�ำให้ เขามีจติ ใจทีส่ งบ”
“ใน ๑๐๐ คน ถ้ามีสกั ๑ คน ในขณะ
ที ่คิดจะฆ่ าตัวตาย แล้วได้นึกถึ งค� ำสอน
ในวันทีเ่ ขาเคยไปเข้าค่ายธรรมะทูเดย์ แล้วได้
กลับใจเปลี ่ยนตัวเองไม่ ฆ่าตัวตาย แค่ นี้
ก็ ถื อ เป็ นความส� ำ เร็ จ ของโครงการแล้ว ”
หลวงพีม่ ิ นกล่าว
จากผลงานของธรรมะทูเดย์ ที่ผ่านมา
๔ ปี นับจากวันทีม่ พี ระบัณฑิต ๓ รูปรวมกลุม่
กั น จั ด ตั ง้ โครงการฯ จนปั จ จุ บั น มี พ ระ
ร่ ว มเครื อ ข่ า ยกว่ า ๒๐ รู ป ได้ ข ยายผล
จั ด อ บ ร ม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมให้ กั บ
กลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จ า ก เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน จนม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
มอบรางวัล “โครงการ ๕๐ ความดี ๕๐ ปี
วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัย
มหิดล” จากความตัง้ ใจให้ความดีเกิดขึน้
กับสังคม โดยเชื่อว่ าในวันหนึ่งสิ่งที่ทำ�
จะส่ งผลงอกงาม
“เราปลูกต้ นไม้ เราไม่ได้ หวังว่าต้ นไม้
จะโตวัน นี ห้ รื อ พรุ่ ง นี ้ เรายัง หมั่น ใส่ ปุ๋ ย
พรวนดิน รดน� ้ำไปเรื่ อยๆ จนวันหนึง่ ต้ นไม้
จะหยั่ ง รากลึ ก ลงไปในดิ น แล้ ว เติ บ โต
เป็ นต้ นไม้ ที่สมบูรณ์ออกดอกออกผลให้ คน
ได้ ชื่นชม” หลวงพี่มินกล่าวทิ ้งท้ าย
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ภาพโดย ธนวัฒน์ชัย บุญอ�ำไพ

ม.มหิดล เตรียมพร้อมนศ.สู่ยุค 5G รุกเดินหน้า โครงการ Virtual Classroom

เป็ นที่คาดกันว่าปี ๒๐๒๐ เป็ น “ปี แห่ ง
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้ สาย 5G” โดยจะ
ส่งผลให้ เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ตามมาอีกมากมาย
ด้ วยวิสยั ทัศน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ม่งุ สู่การเป็ น World Class University
ส่งเสริ มการศึกษายุคใหม่ด้วยทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ เพือ่ เตรียมความพร้ อมให้ กบั
คนรุ่นใหม่ ในยุคทีก่ ารสือ่ สาร 5G ได้ เข้ ามา
ท�ำให้ เกิดเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้ นำ�
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เทคโนโลยีดจิ ิทลั เข้ ามามีบทบาทส�ำคัญกับ
การเรียนรูปแบบใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรื ออากาศโท
ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุ ต รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ด
เผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จดั ทําข้ อตกลง
ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เพื่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ Digital
Convergence University (DCU) โดยมี

ระบบ Virtual Classroom หรื อ ห้ องเรี ยน
เสมือนจริง เป็ น ๑ ในโครงการ โดยมีการใช้
ระบบ WebEx ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยในการ
เรี ยนการสอน ท�ำให้ อาจารย์และนักศึกษา
สามารถสือ่ สารระหว่างกันได้ แบบไร้ สาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
และวิ ท ยาเขตกาญจนบุรี มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล อธิบายว่า ด้ วยเทคโนโลยี WebEx
จะสามารถช่ วยในการเรี ยนการสอน
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

ทางไกลส�ำหรั บอาจารย์ และนั กศึกษา
โดยสามารถมองเห็นไฟล์ หรื อเอกสาร
จากเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ของผู้ สอน
รวมถึ ง ภาพวิ ดี โ อผ่ านอิ น เตอร์ เน็ ต
และสามารถพู ด คุ ย โต้ ตอบจากที่ บ้ าน
ทีม่ หาวิทยาลัยจากต่างวิทยาเขต และทุกที่
ทีม่ อี นิ เตอร์เน็ต โดยมีการใช้ งานทีค่ รอบคลุม
ทัง้ วิดโี อ เว็บ และ เสียง กับทุกอุปกรณ์ (PC,
Tablet, Smartphone) ด้ วยคุณภาพวิดีโอ
ระดับ High Quality และสามารถรองรับ
ผู้เรียนได้ ถงึ ๒๕๐ คน
ที่ผา่ นมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดำ� เนิน
โครงการ Virtual Classroom โดยติดตัง้
อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกลและอุปกรณ์
ระบบภาพและเสียง เพื่อให้ มีความเหมาะ
สมสําหรับการใช้ งานในการเรี ยนการสอน
ทางไกลที่สมบูรณ์ แบบ จ�ำนวน ๔ แห่งที่
๑.มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารศูนย์
การเรียนรู้ ชัน้ ๒ ห้ องมินเิ ธียเตอร์ (MU Cyber

Club) ความจุ ๓๐ ที่นงั่ ๒.มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคารเรี ยน
รวม ห้ องประชุมนิลกาญจน์ ความจุ ๑๒๐
ที่นงั่ ๓.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํา
นาจเจริ ญ อาคารเรี ยนรวม ห้ อง ๒๒๖๐
ความจุ ๖๔ ทีน่ งั่ และ ๔.มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารวิทยาศาสตร์
อเนกประสงค์ อาคารที่ ๖ ชัน้ ๒ ห้ อง smart
class room ความจุ ๔๐ ทีน่ งั่
และเมือ่ เร็วๆ นี ผู้ ้ ช่วยศาสตราจารย์ เรือ
อากาศโท ทันตแพทย์ ชชั ชัย คุณาวิศรุต
ได้ ทดลองทดสอบระบบจากการจัดการเรียน
การสอนวิชา “ทันตกรรมรากเทียมเบืองต้
้ น”
(Treatment Planning for Dental Implant)
ให้ กบั นักศึกษาทันตแพทย์ โดยเป็ นการสอน
ข้ ามวิทยาเขต ระหว่างศาลายา และพญาไท
ซึ่ ง เป็ นการสื่ อ สารสองทาง ที่ ส ามารถ
ถาม-ตอบ ท�ำโพลล์ และบันทึกดูย้อนหลังได้
โดยจากทดสอบระบบพบว่าไม่มีการสะดุด

เหมือนเรียนอยูใ่ นห้ องเดียวกันจริง
“การเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษา
ให้ ทัน ต่ อ การศึ ก ษายุ ค ใหม่ ที่ เ น้ น ความ
สามารถในการปรั บ ตัว เป็ น เรื่ อ งส� ำ คัญ
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ มกี ารปรับการเรียน
การสอนให้ มคี วามยืดหยุน่ โดยให้ อสิ ระกับ
นักศึกษาได้ ศกึ ษาด้ วยตัวเองตามศักยภาพ
ที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน โดยเชื่อว่ า
ความรู้มอี ยู่ทกุ ที่ และผู้เรียนจะสามารถ
เรียนได้ ดเี มื่อมีความพร้ อม ซึ่งการเรียน
การสอนแบบทางไกลนีจ้ ะช่ วยลดการ
เดินทาง ให้นักศึกษาสามารถเรียนจากที่
บ้ านในวันที่มลภาวะทางอากาศสูง หรือ
การจราจรติดขัด โดยในอนาคตจะมีการ
ใช้ ระบบนีม้ ากขึน้ ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรื ออากาศโท ทั น ตแพทย์ ชั ช ชั ย
คุณาวิศรุต กล่าว
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ครูแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความเป็นครู ปีล่าสุด แนะเคล็ดลับ ๙ วิธีการเรียนรู้ สู่การเป็นแพทย์ที่ดี
เมื่ อ เร็ ว ๆนี ้ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้
ประกาศผลผู้ได้รบั รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาต่า งๆ ประจ� ำ ปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๑
โดยหนึ่ง ในผู้ท่ี ไ ด้ รั บ รางวั ล สาขาความ
เป็ นครู คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์
หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา อาจารย์
แพทย์ สาขาวิ ช ามะเร็ ง วิ ท ยานรี เ วช
ภาควิชาสูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ครูแพทย์
ผู้ทำ� หน้ าที่สอนลูกศิษย์ เพื่อให้ ออกไป
เป็ นแพทย์ ท่ ีดี ได้ แนะวิธีการเรี ยนรู้ สกู่ าร
เป็ นแพทย์ทดี่ ี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง
สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ผู้ได้ รับรางวัล
มหาวิทยาลัย
มหิดล สาขา
ความเป็ นครู
ซึ่งเพิ่งเข้ ารับ
พระราชทาน
รางวั ล จาก
สมเด็ จ พระ
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย
มหิดล เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ เปิ ดเผยว่า “การสอน
นักศึกษาแพทย์ เพือ่ ให้ ออกไป เป็ นแพทย์ที่
ดีนนั ้ จากประสบการณ์ทเี่ ป็ นอาจารย์แพทย์
มานานากว่า ๒๕ ปี ได้ ปรับวิธีการสอนจน
ได้ เป็ นกรอบส�ำหรับการเรียนรู้ ทีเ่ รียกว่า 9C
คือ C1 Complaint เป็ นสิง่ ส�ำคัญประการ
แรก คือ ดูอาการความเจ็บป่ วยว่ าเป็ น
อย่ างไร C2 Concern ความวิตกกังวล
และความต้ องการของผู้ป่วย หรือญาติ

คืออะไร เพราะผู้ป่วยจะมีความวิตกังวล
ซ่ อนเร้ นอยู่ แพทย์ ควรท�ำให้ เขาคลาย
ความวิตกกังวลใจให้ ได้ C3 Cause คือ
การหาสาเหตุหรื อปั ญหาที่มาของโรค C4
Course คือสภาวะของผู้ป่วยหรือสภาวะ
ของโรคขณะที่พบว่าอยู่ในช่วงใด คาดว่า
โรคนี ้จะด�ำเนินการไปอย่างไร เพราะจะต้ อง
วางแผนเพือ่ ทีจ่ ะดูแลให้ เหมาะสม ทันการณ์
เป็ นการป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้ อนอืน่ ๆ
C5 Choices คือข้ อมูลทางเลือก ผลดี
ผลด้ อย ให้ ผ้ ปู ่ วย หรือญาติทราบ และมีสว่ น
ร่ วมในการรักษา C6 Cost ค่ าใช้ จ่ายใน
แต่ละทางเลือกของผู้ป่วย ข้ อนี ้นับว่ามีความ
ส�ำคัญอย่างมากต่อผู้ป่วย แม้ ปัจจุบนั จะมี
ระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ประกันสังคม
หรื อรูปแบบค่าใช้ จา่ ยต่างๆตามกฎระเบียบ
ของโรงพยาบาล หรื อกฎหมาย ก็ควรแจ้ ง
ให้ ผ้ ปู ่ วยทราบ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและ
ร่วมในการตัดสินใจด้ วย C7 Complication
ในการรั กษาแต่ ละครั ้งอาจจะมี ภาวะ
แทรกซ้ อนเกิดขึน้ ก่ อนมาถึงโรงพยาบาล
แล้ ว หรื ออาจจะเกิดขึน้ ตามมาภายหลัง
ซึง่ แพทย์จะต้ องให้ ข้อมูลชี ้แจง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดขึ ้น หรื อต้ องเตรี ยมการ
แก้ ไขเหตุการณ์เหล่านัน้ C8 Consequence

ข่าวโดย พรทิพา สุดวิเศษ
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

คือ ผลที่เกิดตามมาของการรักษา ซึง่ เรา
ต้ องเตรี ยมการแก้ ไข และสุดท้ ายคือ C9
Counseling คือการให้ คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
และร่ วมกันตัดสินใจพร้ อมการเสริ มด้ าน
ก�ำลังใจ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ ผลการดูแลรักษานัน้
มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจของผู้ป่วย
และญาติ ซึง่ ทังหมดนี
้
้ เป็ นการสอนเพื่อให้
นักศึกษาแพทย์จ�ำง่าย ได้ เห็นภาพกว้ างใน
การดูแลรักษาหรื อป้องกันโรค ฝึ กความคิด
เชื่อมโยง ไม่ ว่าเขาจะจบไปเป็ นแพทย์
ระดับไหน ก็จะสามารถน�ำกรอบนีไ้ ปใช้
ในชีวติ การเป็ นแพทย์ ท่ดี ี เพื่อดูแลผู้ป่วย
ได้ อย่ างเหมาะสม และสามารถพัฒนา
ตนเองต่ อเนื่องได้ ”
“ผู้ ท่ ี มี อ าชี พ เป็ นแพทย์ นอกจาก
จะต้องท�ำหน้ าที่ดแู ลรักษาผู้ป่วย ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ แล้ ว
ยังต้ องมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ และมีความสนใจในวิทยาการ
ทีต่ ้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
เราในฐานะที่เป็ นครู แพทย์ ท่ ีนอกจาก
ต้ องให้ ความรู้แก่ ลูกศิษย์ แล้ ว ยังต้ องมี
กรอบคุณธรรม จริยธรรมสูงยิ่งขึน้ ความ
เป็ นครู นัน้ ไม่ เพียงแต่ จะต้ องมีความรู้
ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียนเท่ านัน้
แต่ ครู ยังจะต้ องเป็ นแบบอย่ างที่ดี เป็ น
ผู้ช่วยให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาทางด้านความรู้
บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคม ซึ่งก็คอื
เราต้องเป็ นทีพ่ ง่ ึ ทังด้
้ านศาสตร์ คือให้ความรู้
ในวิชาชีพ และทางด้านศิลป์ คือ หล่อหลอม
จิตใจ ให้ลกู ศิษย์เป็ นคนดี นั่นเอง” ผศ.พญ.
สุวนิตย์ กล่าวเสริมท้ าย
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ม.มหิดล ต้นแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรแรกในประเทศไทย

“...อัน เรื ่ อ งของการกี ฬ านั้น เป็ นเรื ่ อ ง
ส� ำ คัญ อย่ า งที ่ก ล่ า วมาแล้ว หลายครั้ง ว่ า
ส� ำหรับประเทศหนึ่งๆ ควรจะส่งเสริ มการ
กีฬาให้ดี เพราะว่าการกีฬาเป็ นเครื ่องหมาย
แสดงถึงความเป็ นอยู่ของบ้านเมื องส�ำคัญ
ส่วนหนึ่ง ประเทศใดทีม่ ีนกั กีฬา และมีน�้ำใจ
ดีกจ็ ะท�ำให้ประเทศนัน้ มีหน้ามีตา และแสดง
ถึงนิสยั ใจคอประชาชนในประเทศนัน้ การส่ง
เสริ มกี ฬาจึ งเป็ นงานที ส่ �ำคัญ...” พระบรม
ราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (ร.๙) พระราชทานแก่คณะ
กรรมการสมาคมผู้สอื่ ข่าวกีฬาสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย และคณะนักกีฬายอดเยี่ยม
ประจ�ำปี ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
๙ กันยายน ๒๕๑๔
เพื่ อ เป็ น การน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระปรี ช า
สามารถด้ า นกี ฬ าของ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) และเพื่อ
เป็ นการกระตุ้นเตือนให้ ประชาชนไทยเห็น
คุณค่าและความส�ำคัญของการกีฬา รัฐบาล
ไทยจึงก�ำหนดให้ วนั ที่ ๑๖ ธันวาคมของทุกปี
เป็ น ‘’วันกีฬาแห่ งชาติ’’
ปั จจุบนั การแข่งขันกีฬาทุกประเภทและ
ทุกระดับมีการน�ำความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
การกี ฬามาใช้ ในการพัฒนานักกี ฬามาก
ขึ ้น หลังจากทีห่ ลักสูตรวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาหลักสูตรแรกในประเทศไทยได้ รับ
การจัดตัง้ ขึน้ ณ โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ า ย ใ ต้ ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิ ชั ย
วนดุรงค์ วรรณ ผู้อำ� นวยการ (พ.ศ.๒๕๒๙
– ๒๕๓๙) จน
เ ติ บ โ ต ขึ ้ น
เป็ น วิทยาลัย
วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ก า ร กี ฬ า
มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ล ในปี
พ.ศ.๒๕๓๙ การเติบโตของวิทยาศาสตร์
การกีฬาเป็ นไปอย่างรวดเร็ว จนแวดวงการ
ศึก ษาและสัง คมกี ฬ าไทยให้ ก ารยอมรั บ
อย่างแพร่หลาย ด้ วยความเชื่อทีว่ า่ ความรู้
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ทางด้ านพลศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียง
พอในการพัฒนาการกีฬา แต่จำ� เป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้ องมีการบูรณาการความรู้กบั ศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
และแพทยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มีผ้ บู ริ หารผู้ทรง
คุณวุฒมิ าแล้ ว ๖ คน นายแพทย์ ชนินทร์
ล�่ ำ ซ� ำ คณบดี
คนปั จ จุ บั น ก็
ยัง คงยื น ยัน ว่ า
“การแข่ งขั น
กีฬาจะประสบ
ความส� ำ เร็ จ
โดยสมบู ร ณ์
ไม่ ได้ หากไม่ มี
การน� ำ ความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ การ
กีฬามาใช้ ในการพัฒนานักกีฬา โดยมี
เวชศาสตร์ การกีฬาเป็ นพืน้ ฐาน นอกจาก
การฝึ กกีฬา (Coaching and Training) แล้ ว

ใช้ ได้หมด ซึ่งตรงนีส้ ามารถท�ำให้นกั กีฬา
ก้ าวสู่ระดับความเป็ นเลิศได้
ดร.กุสุมาลย์ (จินตนา) ประเสริฐศรี
หรือ “ครูไก่” อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติก
แห่งประเทศไทย และเป็ นบัณฑิตรุ่นแรกเช่น
กัน กล่าวว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาท�ำให้ กฬี า
ของชาติมกี ารพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศได้ เป็ น
อย่างดี เวลาชิงชัยได้ เหรี ยญทอง ไม่ ได้
หมายความแต่ เพียงว่ านักกีฬาเล่ นเก่ ง
แต่หมายถึงวิวฒ
ั นาการด้านการกีฬาของ
ประเทศนัน้ ด้ วย ซึ่งนอกจากเพื่อความ
เป็ นเลิ ศ แล้ ว เรื่ องสุ ข ภาพของคนใน
ชาติก็เป็ นเรื่ องส�ำคัญ หากประชาชน
เห็นความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย
จะท�ำให้ มีสุขภาพร่ างกายที่ดี ซึ่งเป็ น
คุณสมบัตแิ รกของการเป็ นประชาชนที่
มีคณ
ุ ภาพ
“คุณบ๊ วย” เชษฐวุฒิ วัชรคุณ บัณฑิต
รุ่ น ที่ ๙ ของหลัก สูต ร อดี ต นัก กี ฬ ารั ก บี ้
ทีมชาติไทย ที่ก้าวเข้ าสู่วงการบันเทิงด้ วย

ยังมีการศึกษาด้ านโภชนาการ จิตวิทยาการ
กีฬา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ไปจนถึงชีว
กลศาสตร์กลไกการเคลือ่ นไหวทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การกีฬาอีกด้ วย
“ถ้ าเราไม่ ใช้ วทิ ยาศาสตร์ การกีฬามา
พัฒนานักกีฬา โอกาสได้ เหรี ยญเราจะ
ไม่ มเี ลย เพราะผู้ชนะคนอืน่ ใช้ แต่ใช้ แล้ ว
จะชนะหรือไม่ กเ็ ป็ นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ ถ้า
ไม่ ใช้ เลย เราก็จะไม่ มที างไปถึงฝั นได้เลย
เหมือนเราออกไปรบ ถ้ าเราไปตัวเปล่ า
ไม่ ได้ เตรียมตัวให้ พร้ อม โอกาสชนะจะ
น้ อยมาก” นายแพทย์ชนินทร์ ล�่ำซ�ำ กล่าว
คุณอ�ำภา สุจณ
ิ โณ บัณฑิตรุ่นแรกของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
มหิดล อดีตนักกีฬาแห่งชาติ (ยูโด) ทีส่ ามารถ
ท�ำเหรี ยญได้ ถึง ๗ ปี ซ้อน ปั จจุบนั เป็ นนัก
วิชาการประจ�ำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการกี ฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวเสริมว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนานักกีฬา
ซึ่งจะต้ องรู้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลป์ การเรี ยน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาท�ำให้ เรารู้ ศาสตร์
ของแต่ ละประเภท กีฬา แล้ วเราสามารถ
เอาศาสตร์ นัน้ มาต่ อยอดตัดสินใจว่ าจะ
เล่ นรู ปแบบใด น�ำความรู้ มาประยุกต์

รูปลักษณ์ที่แตกต่างอย่างนักกีฬา ได้ กล่าว
ฝากว่ า นอกจากร่ า งกายที่ ดี แ ล้ ว หัว ใจ
นักกีฬา “รู้ แพ้ รู้ ชนะ รู้ อภัย” ก็เป็ นสิ่งที่
ส�ำคัญ ในชีวติ จริงของคนเรา การแข่ งขัน
เกิดขึน้ ได้ ตลอด ไม่ ว่าจะเป็ นการแข่ งขัน
กับตัวเองหรือคนรอบข้ าง แต่ ไม่ จำ� เป็ น
ว่ า เราจะต้ อ งชนะเสมอไป การแพ้ ก็
สามารถท�ำให้ เกิดการเรียนรู้ได้ เช่ นกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณมพร
โภชนสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา ทิ ้งท้ ายว่า
ปัจจุบนั มีบณ
ั ฑิตทีจ่ บหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การกี ฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ
๒,๐๐๐ คน ที่ไม่ได้ ตอบโจทย์เฉพาะการ
พัฒนากีฬาเท่านัน้ แต่มสี ว่ นส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนไทยให้ เป็ นประชากรที่มีคณ
ุ ภาพ
ในการพั ฒ นาประเทศชาติ ใ นอนาคต
วิทยาลั ยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ยั ง คง
มุ่ งมั่ นที่ จ ะพั ฒ นาวิ ช าการและองค์
ความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
เพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ และสุ ข ภาวะที่ ดี
ของประชาชนไทยตามพระราชด�ำรั ส
ตลอดไป
* ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก SS

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
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ม.มหิดล จัดหลักสูตรเรียนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

สิทธิคนพิการ เป็ นทังเป้
้ าหมายของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ และ
วิสัยทัศน์ อาเซียน ๒๕๖๘ โดยองค์ ก าร
อนามัยโลก ได้ ประเมินว่ ามีคนพิการ
ร้ อยละ ๑๐ ในจ�ำนวนประชากรของ
แต่ ละประเทศ ซึ่งในอาเซียนมีประชากร
รวม ๑๐ ประเทศ จ�ำนวนกว่ า ๖๕๐ ล้ าน
คน จะพบว่ ามีคนพิการถึง ๖๕ ล้ านคน
องค์ การสหประชาชาติได้ ประกาศให้
วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็ น “วันคนพิการ
สากล” โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้ างกระแสความ
เข้ าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนแก่
คนพิการเพือ่ ศักดิศ์ รีและความเป็นอยูข่ องคน
พิการ ตลอดจนเป็ นการสร้ างความตืน่ ตัวของ
ประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้ าน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ แบ่งความพิการ
หรื อความบกพร่ อง ออกเป็ น ๙ ประเภท
ได้ แก่ บกพร่องทางการเห็น ทางการได้ ยิน
ทางสติปัญญา ทางร่ างกายหรื อสุขภาพ
ทางการเรี ยนรู้ ทางการพูดและภาษา ทาง
พฤติ ก รรมและอารมณ์
อ อ ทิ ส ติ ก แ ล ะ พิ ก า ร
ซ้ อ น โดยได้ มี น โยบาย
การจั ด การศึ ก ษาให้ ผู้
เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการ
จ�ำเป็ นพิเศษได้ รับโอกาส
เข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
เดียวกันกับเด็กทัว่ ไป โดย
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ การด�ำรงชีวติ อย่าง
ไม่มขี ้ อจ�ำกัด และอุปสรรคใดๆ ตามศักยภาพ
ของผู้ เรี ย นที่ มี ค วามจ� ำ เป็ นพิ เ ศษที่ จ ะ
สามารถเรียนได้ หรือทีเ่ รียกกันว่า Inclusive
Education หรือการเรียนร่วม ซึง่ เป็ นการยก
ระดับคุณภาพชีวติ ของผู้พกิ ารให้ ได้ รับสิทธิ
ทางการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับคนปกติ
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เรื ออากาศโท
ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุ ต รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิ ษ ย์ เ ก่ า สั ม พั น ธ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหิ ด ล กล่ า วว่ า
สิ่ ง ที่ ส ถาบั น การ
ศึกษาจะสามารถ
ท� ำ เ พื่ อ ก า ร ย ก
ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
ชีวติ ให้ กบั ผู้พกิ าร
คื อ การเปลี่ ยน
ทั ศ นคติ ข องคน
ปกติใ ห้ เ ข้ า ใจว่ า
ผู้พิการก็สามารถ
ท�ำงานและอยู่ร่วม
ในสังคมได้ เหมือนคนปกติ จึงเป็ นที่มา
ของ Inclusive Education โดยเราพยายาม
ให้ นัก ศึก ษาพิ ก ารเรี ย นร่ ว มกับ นัก ศึก ษา
ทั่ ว ไปได้ โดยที่ ไ ม่ มี ข้ อจ� ำ กั ด ด้ วยการ
จัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของภาคเอกชน หรือผู้วา่ จ้ าง โดยที่
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ จดั ตังหน่
้ วยบริการ
สนั บสนุ นนั กศึกษาพิการ หรื อที่เรี ยก
ว่ า DSS (Disability Support Service)
เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาผู้ พิ ก ารให้
สามารถที่ จ ะเรี ย นรู้ และอยู่ใ นสัง คมของ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เหมือนนักศึกษาทัว่ ไป
โดยการจัดสิ่งแวดล้ อมพิเศษ คอยอ�ำนวย
ความสะดวกตัง้ แต่สอบเข้ า และระหว่าง
เรี ย น ไปจนถึ ง มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ทุ น
ให้ กับ นัก ศึก ษาผู้พิ ก าร และช่ ว ยหางาน
ให้ เมื่อเรี ยนจบด้ วย
แพทย์ หญิงวัชรา ริว้ ไพบูลย์ คณบดี
วิ ท ยาลัย ราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
กล่าวเสริ มว่า ถ้ าเทียบในระดับนานาชาติ

ประเทศไทยถือว่าอยู่แนวหน้ าในเรื่ องการ
เป็ นผู้นำ� ขับเคลือ่ นพิทกั ษ์สทิ ธิผ้ พู กิ าร เนือ่ ง
ด้ วยเรามีผ้ พู กิ ารคนไทยทีเ่ ป็ นผู้นำ� ในการร่าง
ปฏิญญาสากลว่าด้ วยเรื่องสิทธิคนพิการ ซึง่
รวมไปถึงสิทธิด้านการศึกษาและการจ้ าง
งานอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อก่ อนคนจะคิด
กันว่ าถ้ าเป็ นผู้พิการจะต้ องมาเรี ยนที่
วิทยาลัยราชสุดาฯ แต่ จริ งๆ แล้ วหาก
เขามีความสามารถจะเลือกเรี ยนคณะ

ไหนก็ ไ ด้ ต ามความสนใจ และมี ก าร
เตรียมความพร้ อมที่ดี
โดยเมื่อเร็ วๆ นี ้ วิทยาลัยราชสุดา และ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
(MUIC) ได้ ร่วมกันจัดหลักสูตรการโรงแรม
ที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาหูหนวกได้ เข้ าไป
ฝึ กงาน เกี่ยวกับเรื่องนี ้ รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดี MUIC
เปิ ดเผยว่า ที่ศาลายาพาวิลเลียน MUIC
ได้ เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาหูหนวกของ
วิทยาลัยราชสุดาได้ มาฝึ กงานด้ านการ
โรงแรมกับนักศึกษาทั่วไป โดยเป็ นการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ซึ่ งในตอน
แรกอาจมี
อุ ป ส ร ร ค
อ ยู่ บ้ า ง ใ น
เ รื่ อ ง ข อ ง
การสื่ อ สาร
เนื่องจากครู
ฝึ กไม่ร้ ูภาษา
มือ แต่กไ็ ด้มี
การใช้ รูปภาพประกอบการเขียนอธิบาย
จนสามารถสื่อสารกันได้ เป็ นการแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้ ซ่ ึงกันและกัน จากนันได้
้ มี
การต่อยอดลงนามความร่ วมมือกับกลุ่ม
เซ็นทรัลให้ MUIC เป็ นศูนย์ฝึกการโรงแรม
ให้ กบั คนหูหนวก และจะค่อยๆ พัฒนาขึ ้น
มาเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ด้ าน ดร.เอกพันธุ์ ปิ ณฑวณิช ผู้อำ� นวย
สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มองว่า Inclusive
Education เป็ นแนวคิดที่ส่งเสริ มสิทธิ
มนุ ษ ยชนในแง่ ข องความเท่ า เที ย ม
ในการเข้ าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ และโอกาสในการปฏิสัมพันธ์
กั บ สั ง คมอย่ า งเต็ ม ที่ โดยช่ ว ยทลาย
อุปสรรคทางทัศนคติและวัฒนธรรมที่
จะน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัตแิ ละลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
“ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ เ ราจะต้ อ งหัน มามอง
ผู้พกิ ารกันใหม่ในอีกมุมทีว่ า่ จริงๆ แล้ วเขา
สามารถอยู่ในสังคมได้ ด้วยตัวของเขาเอง
อย่ ามองว่ าเขาเป็ นเพียงผู้พกิ าร แต่ ให้
มองว่ า เขาคื อ คนในสั ง คมอี ก คนหนึ่ ง
ซึง่ อาจจะต้ องการความช่วยเหลือบางอย่าง
แต่กส็ ามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ เฉกเช่น
เดียวกับคนปกติทวั่ ไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรื ออากาศโท ทั น ตแพทย์ ชั ชชั ย
คุณาวิศรุต กล่าวทิ ้งท้ าย
*ขอขอบคุณภาพจาก RS และ MUIC
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภารกิจมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ ๑ ของประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๖๒
ได้ มี ก ารประกาศผลการจัด อัน ดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green
Metric World University Rankings)
อย่ า งเป็ น ทางการ และเป็ น ข่ า วที่
น่ า ยิ น ดี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้
อัน ดับ ที่ ๑ ของประเทศไทย และ
เป็ นอันดับที่ ๑ ต่อเนื่องกันเป็ นปี ที่ ๔
(ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๑๙)
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกมีการจัด
อั น ดั บ คะแนนตามเกณฑ์ ตั ว ชี ว้ ั ด
ด้ านสิง่ แวดล้ อม ๖ ด้ าน คือ สถานที่
และระบบสาธารณูปโภค การจัดการ
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิ อ ากาศ การบริ ห ารจัด การกาก
ของเสี ย การบริ หารจั ด การน� ำ้
การขนส่ง และการศึกษา ในปี ค.ศ.๒๐๑๙
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ คะแนนรวม
๗,๓๕๐ คะแนน จัดอยูใ่ นอันดับที่ ๗๕
ของโลก และอันดับที่ ๒๐ ของระดับ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง เป็ นอั น ดั บ ที่ ดี
ขึน้ โดยมีคะแนนรวมเพิ่มขึน้ จากปี
ค.ศ.๒๐๑๘ จ�ำนวน ๕๐๐ คะแนน
จ า ก ด้ า น ส ถ า น ที่ แ ล ะ ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค ( ๕ ๐ ค ะ แ น น )
การบริ หารจัดการน� ้ำ (๒๐๐ คะแนน)
การขนส่ง (๒๕๐ คะแนน) และการ
ศึ ก ษา (๑๕๐ คะแนน) มี ค ะแนน
เท่าเดิมในด้ านการจัดการพลังงาน
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และมีคะแนนลดลงในด้ าน การบริหาร
จัดการกากของเสีย (๑๕๐ คะแนน)
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เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในภาพรวม
จะเห็ น ได้ ว่ า การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
วางนโยบายส่ ง เสริ มความเป็ น
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University)
โดยได้ รบั ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ที่ ด�ำเนิ นงาน
ด้ านสิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในด้ า นการเพิ่ ม พื น้ ที่ สี เ ขี ย วภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย จากสวนมุ ม สวย
การพั ฒ นาระบบน� ำ้ รี ไซเคิ ล เพื่ อ
ขยายขอบเขตการใช้ น� ำ้ รี ไซเคิ ล
ให้ มีปริ มาณมากขึ ้น การเพิ่มปริ มาณ
ใช้ บริ การรถขนส่งสาธารณะ (รถราง
ร ถ บั ส ) ก า ร เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ก า ร
ใช้ ยานพาหนะที่ ไ ม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ
(รถจักรยาน รถไฟฟ้า) การเพิม่ ปริมาณ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ ความยั่ง ยื น ของ
ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สุ ข ภ า พ

การบริ หารจั ด การอาคารตาม
องค์ ประกอบของอาคารเขี ยว
การบริหารจัดการขยะภายในส่วนงาน
การจัด การขยะด้ ว ยระบบธนาคาร
ขยะรี ไ ซเคิ ล ล้ ว นเป็ นการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้ มีความยัง่ ยืนมากขึ ้น
ในทุกด้ าน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเรา
ชาวมหิ ด ลต้ อ งไม่ ห ยุ ด การพัฒ นา
ด้ า นที่ เ ป็ น จุด แข็ ง และไม่ม องข้ า ม
ด้ านที่เป็ นจุดอ่อน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิด
การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนอย่างแท้ จริ ง
โดยเฉพาะด้ า นการบริ ห ารจัด การ
กากของเสี ย ที่ ส ามารถร่ ว มกั น ลด
การใช้ พลาสติ ก แบบครั ง้ เดี ย วทิ ง้
(Single - Use Plastic) และร่วมกัน
คัดแยกขยะอย่างจริ งจัง
การร่ วมมือกันพัฒนาการด�ำเนิน
งานในทุกด้ านสู่ความยั่งยื น ท� ำให้
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลของเราเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ที่ น่ า อยู่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม และเป็ นไปตามเป้ า
หมายการพัฒ นาเพื่ อ ความยั่ง ยื น
(Sustainable development goals)
ขององค์กรสหประชาชาติ

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

ศิษย์สัมพันธ์

ข้อคิดดีๆ จากงาน
“คืนสู่เหย้า ชาวสังคม ๕๐ สีบานเย็น”
พลต�ำรวจโท ดร.อดุลย์ ณรงค์ศกั ดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
รุ่ น ๑๑๗ ศิษย์ เก่ าดีเด่ นด้ านบริ หาร “ความภาคภูมิใจและ
ความส�ำเร็จที่แท้ จริงของการศึกษา ม.มหิดลสอนเราว่าการเรี ยน
แค่ได้ ความรู้นนยั
ั ้ งไม่ใช่ ต้ องน�ำความรู้ไปสูม่ วลมนุษยชาติด้วย
เนื่องจากผมเป็ นต�ำรวจ ในการท�ำงานผมได้ พบผู้เสียหายใน
เรื่ องต่างๆ มาแจ้ งความร้ องทุกข์ เวลาเราสอบสวนหรื อสอบถาม
เขาเราจะได้ รับรู้แค่เหตุการณ์เฉพาะหน้ า เราไม่สามารถเข้ าไป
“การรั บฟั งความคิดเห็นของแต่ ละฝ่ ายในการพัฒนางาน รั บ รู้ เบื อ้ งลึก ได้ จึง ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ด้ า นสัง คมศาสตร์ เ จาะลึก
นับว่ าเป็ นความส�ำเร็จที่แท้ จริงที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ”
เข้ าไปเพื่อค้ นหาสิ่งที่ท�ำให้ เขาเดือดร้ อนจริ งๆ มีหนึ่งเหตุการณ์
คือ กรณีเยาวชนลักทรัพย์ เมื่อถูกด�ำเนินคดีแล้ วอาจถูกคุมขัง
เราต้ องค้ นหาข้ อเท็จจริ งเพิ่ม ต้ องตรวจสอบไปถึงครอบครั ว
เราจึงพบว่าสิ่งที่เขาท�ำความผิดเป็ นไปด้ วยความจ�ำเป็ นเพราะ
ขาดผู้ปกครองและมีน้องต้ องดูแล สิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้มีความจ�ำเป็ น
ต้ องด�ำเนินการเข้ าไปช่วยเหลือ ให้ ได้ รับการเยียวยาโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ไม่ใช่ว่าน�ำเด็กไป
ติดคุก เกิดแค่ความส�ำเร็จจากการลงโทษแต่อาจสร้ างบาดแผล
ให้ กบั สังคม เพราะฉะนันการน�
้
ำความรู้ทมี่ เี ข้ าไปด�ำเนินการแก้ ไข
ปั ญหาสังคมเป็ นสิง่ ที่จ�ำเป็ น หวังใจว่าในเรื่ องของการศึกษาใน
ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ศิษย์ เก่ ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่ น ๑๑๑ อนาคตนัน้ ต้ องเน้ นการที่เราจะน�ำความรู้ ไปสู่มวลมนุษยชาติ
ศิษย์ เก่ าดีเด่ นด้ านบริ หาร “สมัยเรี ยนท่านอาจารย์ได้ มอบ โดยมีการดูแลในทุกมิตแิ ละต้ องมีการบูรณาการ”
หมายให้ ศกึ ษาเรื่ องของชีวิตผู้คนในพื ้นที่ตา่ งๆ ท�ำให้ ได้ แนวคิด
ในการท�ำความเข้ าใจกับเรื่ องราวต่างๆ โดยการศึกษาข้ อเท็จจริง “การเป็ นปั ญญาของแผ่ นดินท�ำให้ เราต้ องมีการเรี ยนรู้
กับผู้เกี่ยวข้ องเป็ นส�ำคัญ ตนจึงได้ นำ� แนวคิดนี ้ไปพัฒนาโครงการ
อยู่ตลอดเวลา”
และนโยบายต่างๆ ด้ านการศึกษา โดยใช้ การรับฟั งความคิดเห็น
จากนักเรี ยนและคุณครู จึงเกิดเป็ นค่ายพรี โอลิมปิ กวิชาการร่วม
กับมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ส�ำหรับนักเรี ยนในภูมิภาค เพราะ
น้ องๆ ในพืน้ ที่มีโอกาสไม่มากนักในการเข้ าร่ วมแข่งขัน หลัง
จากที่เราได้ ท�ำค่ายนี ้ท�ำให้ เด็กๆ ที่เข้ าร่ วมมีความพร้ อมในการ
แข่งขันระดับประเทศ เพิ่มโอกาสในการเข้ าค่ายของจริ งให้ เด็กๆ
ในภูมิภาคมากขึ ้น จากนันจึ
้ งจัดโครงการพัฒนาห้ องเรี ยนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ เพือ่ ช่วยเหลือเด็กๆ ในภาคใต้ ด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ท�ำให้ เด็กๆ มีผลการเรี ยนดีขึ ้น การพัฒนาโครงการ
ต่างๆ เหล่านี ้ส�ำเร็จลงได้ เป็ นผลจากการที่ผมได้ รับฟั งแนวความ
พันเอกหญิง ดร.จิราภรณ์ ชมศรี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
คิดและความต้ องการจากนักเรี ยน คุณครู และพี่น้องประชาชน รุ่น ๑๒๐ ศิษย์ เก่ าดีเด่ นด้ านบูรณาการทั่วไป “การเป็ นปัญญา
การที่มหาวิทยาลัยหล่อหลอมให้ ผมได้ ใช้ การรับฟั งความคิดเห็น ของแผ่นดินท�ำให้ เราต้ องมีการเรี ยนรู้ อยู่ตลอดเวลา ถ้ าอยาก
ของแต่ละฝ่ ายในการพัฒนางาน นับว่าเป็ นความส�ำเร็จที่แท้ จริ ง ประสบความส�ำเร็ จ เราต้ องเป็ นคนขยันอ่านและเรี ยนรู้ อย่าง
ที่ได้ จากการเรี ยนรู้”
ต่อเนื่องตลอดเวลา ถ้ าเรายังศึกษาอยู่ก็ต้องเกาะติดอาจารย์
อ่านเยอะๆ คิดเยอะๆ คุยกับอาจารย์บอ่ ยๆ ในความส�ำเร็จของ
“ม.มหิดลสอนเราว่ าการเรี ยนแค่ ได้ ความรู้ นัน้ ยังไม่ ใช่
ตัวเองหลังจากที่เรี ยนจบไปแล้ ว ความส�ำเร็ จที่แท้ จริ งคือ จริ งๆ
ต้ องน�ำความรู้ ไปสู่มวลมนุษยชาติด้วย”
แล้ วมันอยู่ในช่วงที่เราอยากเห็นคนอื่นส�ำเร็ จ อะไรที่เรารู้ มา
เราก็อยากจะถ่ายทอดเราก็อยากให้ คนอื่นเขาท�ำได้ แล้ วก็เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป เรื่ องเหตุการณ์ที่ประทับใจเป็ นช่วงที่
ไปปฏิบตั ิภารกิจการรักษาสันติภาพในประเทศซูดาน เราได้ ไป
ช่วยชาวบ้ านให้ เขามีความแข็งแกร่งในเรื่ องการช่วยเหลือตนเอง
และการช่วยเหลือชุมชน ให้ ถือว่าเราเข้ าไป เรารู้วา่ เราไม่ได้ อยูก่ บั
เขาตลอดเวลา แต่วา่ เมื่อเราออกมาแล้ วชุมชนต้ องอยูไ่ ด้ อันนี ้ก็
ถือว่าเป็ นความภาคภูมิใจที่ท�ำให้ เขามีชีวิตที่ดีขึ ้น”
ในมหิดลสารฉบับนี ้หน่วยศิษย์สมั พันธ์ กองกิจการนักศึกษา
และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอส่งต่อข้อความดีๆ จากศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ท่มี อบให้ไว้ ในงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสังคม ๕๐ ปี
สีบานเย็น” เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพือ่ เป็ นข้อคิดทีด่ ใี นการ
สร้ างความส�ำเร็จแก่ตนเองและสร้ างความสุขแก่ผ้ อู ่นื ต่อไป

มหิดลสาร ๒๕๖๒
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ขอแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์
ดร.ชะนวนทอง ธนสุ กาญจน์ คณบดีคณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
โอกาสได้ รั บ ต� ำ แหน่ ง
ประธานสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขแห่ ง
ประเทศไทย ที่ได้ รับ
แต่งตังเมื
้ อ่ เร็วๆ นี ้ค่ะ
เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สมาคมศิษย์เก่า
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืน
สู่เหย้ า YOTHINIAN NIGHT PARTY เพือ่ เชือ่ ม
ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์
ปั จ จุ บัน ของ
คณะฯ โดย
ภายในงานมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี งาน
มุทติ าจิตอาจารย์อาวุโส การแสดงจากนักศึกษา
ทันตแพทย์ศษิ ย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบนั พิธีมอบรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่น ได้ แก่ ๔ ท่าน ได้ แก่
๑. ด้านบริการภาครัฐ ทันตแพทย์สรุ จิตร คูสกุล
๒. ด้ านวิชาการ ศาสตราจารย์เชีย่ วชาญพิเศษ
ดร. ทันตแพทย์ สทุ ธิชยั กฤษณะประกรกิจ
๓. ด้ านบริหารภาคเอกชน ทันตแพทย์ หญิง
วิมล เอือ้ วิไลจิต
๔. ด้ านบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ สรุ พงษ์
วงศ์ วชั รานนท์
โดยได้ รบั เกียรติจาก ทันตแพทย์ หญิงรัตนา
จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานมอบรางวัล
การเปิ ดตัวเพลงประจ� ำคณะฯ และการแสดง
คอนเสิร์ตจากศิลปินชือ่ ดัง คุณธนชัย อุชชิน (ป็ อด
Moderndog) มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตสุดมันส์ พร้ อม
กิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลภายในงาน ณ
ห้ องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชัน้ ๔ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา (ส่วนหลัง)

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนด
จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้าน
คนพิการ ครั ง้ ที่ ๗ The 7th Ratchasuda
International Conference on Disability 2020:
Inclusion Futures: Policies, Practices and
Funding ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มความร่วมมือของ
เครื อข่ายภาคีสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิต และเผยแพร่ผล
งานทางวิชาการด้ านคนพิการในระดับนานาชาติ
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://rs.mahidol.ac.th/
ratchasuda-conference/index.php
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ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการศึกษาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (SHEE) คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรับสมัครดังนี ้
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ เรื่ อง “Basic
non-technical skills for healthcare providers”
รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
(SiMR) ชัน้ ๑๒ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ให้ แก่อาจารย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ ผ้ ูสนใจ ทัง้ ภายในและภายนอกคณะฯ
สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ าร่ วมอบรม
ได้ ที่ shee.si.mahidol.ac.th/learn และสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ น.ส.สุวรรณี แรงครุฑ
/ น.ส.พิราวรรณ หนู เสน โทร. ๐-๒๔๑๙๙๙๗๘ หรือ E-mail: shee.mahidol@gmail.com
(รับจ�ำนวนจ�ำกัด ส่งก่อนมีสทิ ธิ์กอ่ น)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ เรื่อง“The Master
class: Coaching and mentoring” ระหว่างวันที่
๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)
ชัน้ ๑๒ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ให้ แก่อาจารย์แพทย์ผ้ สู นใจ ทังภายในและภาย
้
นอกคณะฯ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ า
ร่วมอบรมได้ ที่ shee.si.mahidol.ac.th/learn และ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ น.ส.ภาณุมาศ
ประเสริฐสังข์ / น.ส.พิราวรรณ หนูเสน โทร.
๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘ หรือ E-mail: shee.mahidol@
gmail.com (รับจ�ำนวนจ�ำกัด ส่งก่อนมีสทิ ธิ์กอ่ น)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิ เรื่อง “Essential
skills for clinical teachers” รุ่นที่ ๑ ระหว่ างวันที่
๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
สมาคมศิษย์ เก่ าแพทย์ ศิริราชในพระบรม
ราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสนใจ ทัง้ ภายในและภายนอก
คณะฯ สามารถดูร ายละเอี ย ดและสมัค รเข้ า
ร่ วมอบรมได้ ที่ shee.si.mahidol.ac.th/learn
และสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม ได้ ที่ น.ส.
สุวรรณี แรงครุฑ / น.ส.พิราวรรณ หนูเสน โทร.
๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘ หรือ E-mail: shee.mahidol@
gmail.com (รับจ�ำนวนจ�ำกัด ส่งก่อนมีสทิ ธิ์กอ่ น)
สมาคมศิษย์ เก่ าพยาบาลศิริราชในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ก�ำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่ อง “ความท้ าทาย
การพยาบาลในทศวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่
๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องราชาบอลรูม
อาคาร ๒ ชัน้ ๑๑ โรงแรมปริ นซ์พาเลซ (โบ๊ เบ๊
ทาวเวอร์) กรุงเทพฯ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด
ได้ ที่ โทร. ๐-๒๔๑๑-๐๓๒๙, ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖๘๐ ต่อ ๑๑๐๕ https://ns.mahidol.ac.th/alumni
นักศึกษาทีจ่ ะจบไปเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ต้ องศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้ มีความ
เข้ าใจในร่ างกายมนุษย์ การเรี ยนวิชานี ้จากร่ าง
อาจารย์ใหญ่ถือเป็ นการเรี ยนที่ดีที่สดุ นักศึกษา
ได้ เห็น ได้ สมั ผัสจับต้ องของจริง สามารถน�ำความรู้
ความเข้ าใจในร่างกายมนุษย์ไปใช้ ในวิชาชีพของ
ตนเองในอนาคตได้ อย่างแม่นย�ำ อาจารย์ใหญ่

จึงเป็ นผู้มีคุณูปการอันใหญ่ หลวงต่อบุคลากร
ทางการแพทย์ ..บริจาคร่ างกายเพื่อการศึกษา
วิชากายวิภาคศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://
anatomy.sc.mahidol.ac.th
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิรริ าช ขอเชิญผู้มี
จิตศรัทธา และมีสขุ ภาพดี ร่ วมบริจาคโลหิต ใน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. วันเสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐
– ๑๖.๐๐ น. ณ ตึก ๗๒ ปี ชัน้ ๓ โรงพยาบาล
ศิริราช โดยผู้บริจาคต้ องมีน� ้ำหนัก ๔๘ กิโลกรัม
ขึ ้นไป และพักผ่อนให้ เพียงพอ อย่างน้ อย ๖ ชัว่ โมง
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๘๑ ต่อ
๑๒๓, ๑๒๘ นอกจากนี ้ยังมีหน่วยรับบริจาคเลือด
เคลือ่ นทีเ่ ป็นหมูค่ ณะในวันเวลาราชการ ติดต่อโทร.
๐-๒๔๑๙-๗๔๙๒ ต่อ ๑๑๐
“เพราะการรักษา ไม่ได้อยูเ่ ฉพาะในโรงพยาบาล”
ศิริราชจึงมุง่ หวังให้ คนไทยทุกครอบครัวได้ เพิม่ พูน
ประสบการณ์ในการมีสว่ นร่วมรักษา ฟื น้ ฟู ดูแล
บุคคลอันเป็น
ที่ เ คารพรั ก
รวมถึงสร้ าง
ศัก ยภาพใน
การดู แ ลตั ว
เองและคน
รอบข้ างต่ อ
ไปในอนาคตขอเชิญร่วมกับศิรริ าชสร้าง“ศูนย์วทิ ยาการ
เวชศาสตร์ผ้สู งู อายุระดับชาติ” ต้นแบบแห่งการดูแล
ผู้สงู วัย เพือ่ ความสุขของคนทุกวัยในแผ่นดิน ด้วยการ
บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้ าง และจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์
ทางการแพทย์ สมทบกองทุน “ศิรริ าชเพื่อผู้สงู วัย”
D003969ติดต่อได้ที่ศิรริ าชมูลนิธิและโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาศิริราช ๐๑๖-๒-๕๑๒๕๒-๙
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาศิริราช ๖๓๘-๒-๑๓๕๔๕-๖
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาศิริราช ๙๐๑-๗-๐๐๙๘๘-๘
งานการเงิน ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชือ่ บัญชี
“ศิริราชรักษภิบาล” ๐๑๖-๓-๐๔๕๙๐-๗
สอบถามเพิม่ เดิมได้ ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทรศัพท์
๐-๒๔๑๔-๑๔๑๔
หน่ วยพิพธิ ภัณฑ์ศริ ิราช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั ท�ำ
หนังสือ “ศิรริ าชพิมขุ สถานบันทึก” ซึง่ มีการน�ำเสนอ
หลากหลายเรื่องราวความเป็ นมาทีก่ ว่าจะมาเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช เบื ้องหลังการท�ำงาน ตังแต่
้ แนวคิด
การออกแบบ การคัดเลือกสิง่ แสดง และการอนุรกั ษ์
สิง่ แสดง กระบวนการต่างๆ ทีก่ ว่าจะมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์
ศิริราช รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ส�ำหรับผู้ท�ำงานพิพิธภัณฑ์ ผู้สนใจรั บหนังสือ
ติดต่ อร่ วมบริจาคได้ ท่ศี ริ ิราชมูลนิธิ สอบถาม
เพิม่ เติมได้ ที่ นางสาวพิมพลอย ปิ ยธรรมาภรณ์
โทร. ๐-๒๔๑๙-๒๖๑๙
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Bangkok International Fetal Echocardiography Symposium”
ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๐๒๘๓

๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๖๓

ทริ ปวัฒนธรรม “ประวั ติศ าสตร์ ตามเส้ น ทางรถไฟฟ้ า MRT” ณ
วัดราชสิทธารามวรวิหาร (ซอยอิสรภาพ ๒๓) เส้ นทางวัฒนธรรม สถานี
อิสรภาพ-สนามไชย-สามยอด-วัดมังกร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์สยามทรรศน์ศกึ ษา คณะศิลปศาสตร์ โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๔๐๑-๘ ต่อ
๑๗๓๑, ๑๗๒๓

๑ – ๒ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓

การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2020 ครัง้ ที่ ๙ “From
Knowledge to Practice” ณ ห้ องประชุม Watergate Ballroom A – B
ชัน้ ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๒๑๙๓, ๐-๒๒๐๑-๑๕๔๒

๓ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม NICFD TALK “การพัฒนาจิตในการพัฒนาองค์ กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ ” Mindfulness in Leaning Organization ณ ห้ องประชุมเจริ ญ
สามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐
ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๔ – ๕ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for
Image Processing” ณ ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒๕ อาคารมิว
(วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐ (คุณสารัชย์), ๐๙-๕๔๓๗-๗๒๗๕ (คุณเด่น)

๑๑ – ๑๔ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓

การประชุมวิชาการ ๑๐๓ ปี อายุรศาสตร์ ศิริราช (103rd Siriraj
Medicine: Evidence-based to Personalized Medicine) ณ อาคาร
ศรี สวริ นทิรา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ หน่ ว ยวิ จัย และวิ ช าการ ภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๗๖๗-๙ ต่อ ๑๐๘, ๐-๒๔๑๙-๘๘๐๑

๑๑ – ๑๔ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่ าง
คัดกรอง” รุ่นที่ ๑ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบัน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๑๗ – ๑๘ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓

การประชุม วิ ช าการทางการแพทย์ ร ะดับ นานาชาติ เรื่ อ ง “The 1st
Ramathibodi - UCLA Fetal Cardiology Joint Symposium, The 7th

การอบรมเชิ งปฏิ บัติการ “การพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก ผ่ า นกิ จ กรรม
บูรณาการประสาทการรับความรู้สกึ (SI)” รุ่นที่ ๒ ณ ห้ องประชุมเจริญ
สามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐
ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรั บการพัฒนาระบบฝั งตัว และ IoT
ด้ วยการสร้ างอุปกรณ์ วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32 ณ ห้ องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ ชัน้ ๒๕ อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐ (คุณสารัชย์), ๐๙-๕๔๓๗๗๒๗๕ (คุณเด่น)

๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การประชุมวิชาการ “Pharmacokinetic Application for Rational Drug
Use (PK-RDU) 2020 Injection-Based Therapy” ณ โรงแรมนารายณ์
สีลม กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑
ต่อ ๑๔๑๔

๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Bangkok International Neonatology Symposium: 2020 ณ ห้ องประชุม
บอลรู ม โรงแรมแชงกรี ล่า กรุ งเทพ สอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมที่
ศูนย์สนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทย์นานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. ๐-๒๒๐๑-๐๒๘๓

๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ เรื่ อง “ครอบครั ว
ไทยในยุคเปลี่ยนผ่ านทางสังคม (Thai Family in Social Transition)”
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สอบถามละเอียดเพิ่มเติม
ที่ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๓๖, ๐๒-๓๕๔-๘๕๔๔-๙ ต่อ ๑๓๐๒, ๑๓๑๑

๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
ณ ห้ องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชัน้ ๒ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการศึกษาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙๖๖๓๗

๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานส�ำหรับพ่ อแม่ และผู้ดแู ลเด็กพัฒนาการ
ล่ าช้ า เด็กพิเศษ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั ว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒
มหิดลสาร ๒๕๖๒
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