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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระพุทธมหิดลมงคลปญญาญาณ
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๐๗ Special Scoop

ม.มหิดล จัดปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ชชั วาล โอสถานนท์ ครัง้ ที่ ๑๑
เรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
ยุ ค Disruption” ในงานครบรอบ
“๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล”

๑๙ Research Excellence
นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
คิ ด ค้ น ยาชี ว ภาพแอนติ บ อดี ม นุ ษ ย์
ส�ำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก

๒๑ Service Excellence

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ม หิ ด ล เ ป ิ ด ห น ่ ว ย บ ริ ก า ร ร ่ ว ม
“สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
ส�ำหรับคนในกรุงเทพมหานคร

มหิดลสารฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
มี ข่ า ว น่ า ยิ น ดี อี ก เ ช่ น เ ค ย ใ น ค อ ลั ม น์
Internationalization คื อ “มหาวิทยาลั ย
มหิ ด ล ติ ด อั น ดั บ ๑ ของไทย ใน ๕
สาขาวิ ช า จากการจั ด อั น ดั บ ของ QS
World University Rankings by Subject
2020” ร่ ว มด้ วย ข่ า ววิ จั ย เด่ น จากคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน : “รางวัลนักวิจัยดีเด่ น
แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี ๒๕๖๓ จากผลงาน
การคิ ด ค้ น ยาชี ว ภาพแอนติบ อดี ม นุ ษ ย์
ส�ำหรั บรั กษาโรคไข้ เลือดออก”
นอกจากนี ้ยังมีข่าวล่ามาแรง “มาตรการด้ านสุขอนามัยการระบาดของ
เชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นทีส่ ่ วนกลาง วิทยาเขตศาลายา”
และ “๖ ค�ำถาม COVID-19 กับสัตว์ เลี้ยง” จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์
พร้ อมด้วยข่าวทีน่ า่ สนใจอืน่ ๆ อาทิ ข่าวเนือ่ งในวันแห่งความรัก : “คณะสิง่ แวดล้อมฯ
ม.มหิดล ส่ งต่ อความสุขจากการเป็ น “ผู้ให้ ” ขยายโครงการ “ร้ านมือสอง”
สู่วทิ ยาเขตล�ำปาง” และ ข่ าวควันหลงจากงานพิธีระดับชาติ รับมอบรางวัล
TQC ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ไบเทค บางนา
ได้ ในฉบับ
มหิดลสารเปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้ เราช่วย
ตอบใน ๓ ช่องทาง ได้ แก่ ๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์
๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐ และ ๓. ส่งทางไปรษณีย์ที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริ หาร
งานทัว่ ไป ส�ำนักงานอธิการบดี ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ต�ำบลศาลายา จังหวัด
นครปฐม ๗๓๑๗๐
พบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่
(รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิ ต)ิ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บรรณาธิการ มหิดลสาร

๒๓ Service Excellence

“6 ค�ำถาม COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง”

๒๔กองกายภาพและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง มาตรการด้านสุขอนามัยการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พื้นที่ส่วนกลาง วิทยาเขตศาลายา

มหิดลสาร ๒๕๖๓
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เรื่องจากปก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“พระผู้ทรงเป็ นมิง่ ขวัญและมีพระมหากรุ ณาธิคุณ ต่ อชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและปวงชนชาวไทย”
ประวัตคิ วามเป็ นมา
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๕
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรม
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี หลังจากได้ ทรง
รับทราบปั ญหาอุปสรรคบางประการ
ที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ด้ วยทรงพระเมตตาหาใด
เปรี ยบ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธ
รู ปส่วนพระองค์ นามว่า “พระพุทธ
มหาลาภ” เป็ นพระพุทธรู ปประจ�ำ
มหาวิ ท ยาลัย น� ำ มาซึ่ ง ความเป็ น
สวัสดิมงคลและความร่ มเย็นเป็ นสุข
แก่บรรดาคณาจารย์ บุคลากร และ
นัก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ตลอดมา พระพุ ท ธมหาลาภเป็ น
พระพุท ธรู ป โบราณทรงเครื่ อ งแบบ
กษั ตริ ย์ หงายพระหัตถ์ ในลักษณะ
ของปางฉันสมอ หรื อ พระไภษัชยคุรุ
(ในนิ ก ายมหายาน) ซึ่ ง หมายถึ ง
พระพุท ธเจ้ า ผู้เ ป็ น บรมครู แ ห่ ง การ
แพทย์ แ ละยารั ก ษาโรค ผู้ มี รั ศ มี
สีน� ้ำเงินดังไพลิน ผู้ศรัทธาบูชาจะน�ำ
มาซึง่ ความอยู่ดีมีสขุ และปราศจาก
โรคภัยไข้ เจ็บ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็ นที่
ประจัก ษ์ โ ดยถ้ ว นหน้ า ว่ า สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ มารี ทรงงานหนัก อุทิศพระ
วรกายอย่างมิร้ ูจกั เหน็ดเหนือ่ ย ไม่เคย
ได้ ทรงหยุดพัก ทรงท�ำทุกอย่างเพื่อ
ประโยชน์สขุ ของประเทศชาติและปวง

4

March 2020

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์
เจริ ญไทยทวี อธิ การบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พู น พิ ศ
อมาตยกุล ผู้อ� ำ นวยการสถาบัน วิ จัย ภาษา
และวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท เฝ้ า ทู ล
ละอองพระบาท สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี รั บ พระราชทาน
พระพุท ธมหาลาภ ณ ศาลาดุสิด าลัย พระ
ต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เมือ่ วันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๓๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ ในพิธี
เปิ ด อาคารศูน ย์ ก ารแพทย์ ม หิ ด ลบ� ำ รุ ง รั ก ษ์
จัง หวัด นครสวรรค์ เมื่ อ วัน ที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๓

แล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อสื่อความหมายโดยนัย
ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�ำราญ มี
พระพลานามัย แข็ ง แรง และมี พ ระ
ชนมายุยิ่งยืนนาน เป็ นมิ่งขวัญของ
ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและปวงชน
ชนชาวไทย บัดนี ้ในโอกาสที่พระองค์ ชาวไทย ตราบนานเท่านาน
จะทรงมีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา
พระราชทานนาม “พระพุ ท ธ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็ น
การแสดงความจงรักภักดี และน้ อม มหิด ลมงคลปั ญ ญาญาณ” และ
ร� ำลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณอันหา “หอพระพุทธมหาสิริพรี ยพัฒน์ ”
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ รั บ พระ
ที่สดุ มิได้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอ
พระราชทานพระราชานุญาตจัดท�ำ มหากรุ ณ าธิ คุณ จาก สมเด็ จ พระ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ กนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระ
จัด สร้ างพระพุท ธรู ป ขนาดหน้ า ตัก เทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
๖๕ นิ ้ว และหอพระเพื่อประดิษฐาน กุ ม ารี พระราชทานนามพระพุท ธ
พระพุทธรู ปถวายเป็ นพระราชกุศล รู ป ที่ จ ะจัด สร้ างนี ้ ว่ า “พระพุ ท ธ
โดยน� ำต้ นแบบมาจาก “พระพุ ท ธ มหิ ด ลมงคลปั ญญาญาณ” ซึ่ ง
มหาลาภ” ที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรด หมายถึ ง “พระพุท ธรู ป ที ่ น� ำ มาซึ่ ง
เกล้ าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ ปั ญ ญาหยั่ง รู้ อ ัน กระจ่ า งแจ้ ง และ
แก่มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ ๒๘ ปี ที่ เป็ นมงคลแห่งมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล”
M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership

เรื่องจากปก
และพระราชทานพระราชานุญาตให้
อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มา
ประดิษฐานที่ ผ้าทิพย์ นอกจากนัน้
ยังพระราชทานพระราชานุญาตให้
จั ด สร้ างหอพระเพื่ อ ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูป ณ บริเวณด้ านหน้ าอาคาร
อ�ำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พระราชทานนามว่า “หอพระพุทธ
มหาสิ ริ พี ร ยพั ฒ น์ ” (ตามสร้ อย
พระนามาภิไธย) และพระราชทาน
พระราชานุ ญ าตให้ อั ญ เชิ ญ พระ
นามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดิษฐานที่
หน้ าบันของหอพระ เพื่ อความเป็ น
สิริมงคลสืบไป
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
สร้ างองค์พระและหอพระ โดย มูลนิธิ
ดร.เทียม โชควัฒนา
สมเด็จพระสังฆราช ประทาน
แผ่ นทองทรงจารและชนวนเพื่อ
ประกอบพิธีเททอง
เมื่ อ วัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล

เจ้ าประคุณสมเด็จพระวันรัต

ตัวอย่างแผ่นทองชนวนส�ำหรับหล่อองค์พระ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

พร้ อมด้ ว ย ศาสตราจารย์ นาย
แพทย์ บรรจง มไหสวริ ยะ รักษา
การแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหิดล ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานอุปถัมภ์โครงการฯ และคณะ
กรรมการด�ำเนินการโครงการฯ เข้ าเฝ้า
เจ้ าพระคุ ณสมเด็ จ พระอริ ย
วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ณ ต�ำหนัก
อรุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เพื่ อ รั บ ประทานแผ่ น ทองทรงจาร
และชนวน ส�ำหรับน�ำไปประกอบพิธี
เททองยอดเกศและหล่อองค์พระพุทธ
มหิดลมงคลปั ญญาญาณ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริ ยะ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิ ญ ชวนร่ วมสนั บสนุ น
โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๕
พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความยินดี
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๕
พรรษาฯ อันเป็ นมหามงคล ด้ วยการ
ท�ำบุญตามก�ำลังศรัทธา โดยสอบถาม

รายละเอียดการบริ จาค ได้ ที่
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระ
ราชูป ถัม ภ์ ส มเด็จ พระเทพรั ต นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๙, ๐-๒๘๔๙๖๑๑๑ อีเมล foundation@mahidol.
ac.th
เว็ บ ไซต์ http://foundation.
mahidol.ac.th
ขอเชิ ญ สาธุ ช นผู้มี จิ ต ศรั ท ธาทุก
ท่าน ร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ
สมเด็ จ พระวั น รั ต กรรมการมหา
เถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้ าที่แทนเจ้ า
คณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้ าอาวาส
วัดบวรนิ เวศวิหาร องค์ ประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษ์ “หอพระพุทธมหา
สิริพีรยพัฒน์ ” และพิธีเททองหล่อ
“พระพุ ท ธมหิ ด ลมงคลปั ญญา
ญาณ” ในวันพฤหัสบดีท่ ี ๒ เมษายน
๒๕๖๓

ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว
กับ โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๕
พรรษาฯ
https://
m u s e u m .
li.mahidol.ac.th/
th/65HRHprincess

มหิดลสาร ๒๕๖๓
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Special Scoop
ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the
President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี”
ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุม Grand
Auditorium ชัน้ ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา โดยมี ผ้ ู ร่ ว มงานจากทุ ก กลุ่ ม
สายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ าร่ วม
กิจกรรมในครัง้ นี ้
งาน “Meet the President ประชาคม
มหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ ้นเพือ่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ มโี อกาสพบปะและสือ่ สารรวมทังเป็
้ นเวที
ให้ มีการซักถาม และแลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็น
ซึง่ กันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพือ่
สร้ างความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในทิศทางการ
บริหารงาน สามารถน�ำพามหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายทีต่ งไว้
ั้
โดยงาน Meet the President ในครัง้ นี ้
จัดขึน้ เป็ นครัง้ ที่ ๕ นับตังแต่
้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เข้ารับต�ำแหน่ง
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็ นต้ นมา
โดยได้ กล่าวถึงผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย
มหิดลในรอบปี ทผี่ า่ นมาดังนี ้
- มหาวิทยาลัยมหิดลได้ อนั ดับ ๑ ของ
ประเทศไทยจากผลงานด้ านนวัตกรรม
ทรั พย์ สินทางปั ญญาสูงสุดจากการจัด
อันดับโลกของ Scimago ประเทศสเปน
นอกจากนี ้ ยังมีผลงานการยื่นจดสิทธิบตั ร/
อนุสิทธิบตั ร ปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๙ เรื่ อง
ปี ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๕๘ เรือ่ ง นอกจากนี ้ ยังติด
อันดับ ๑ ของไทยในการจัดอันดับโลก
ของ Times Higher Education (THE) / US.
News / University Ranking by Academic
Performance (URAP) และอันดับ ๒
ของไทยในการจัดอันดับของ QS World
University Rankings (QS)
- ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม จากผลส� ำ รวจ
UI Green Metric World University
Ranking 2019 ทีจ่ ดั ท�ำโดย University of
Indonesia (UI) เมือ่ เร็วๆ นี ้ ได้ ประกาศว่า
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสถาบันการศึกษา
สีเขียวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมที่สดุ ในโลก
เป็ นอันดับที่ ๗๕ ของโลก และอันดับ ๑
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ของประเทศไทย
๔ ปี ซ้ อน โดยปี
๒๐๑๖ ได้ อนั ดับ
ที่ ๗๐ ของโลก ปี ๒๐๑๗ ได้ อนั ดับที่ ๘๖
ของโลก ปี ๒๐๑๘ ได้ อนั ดับที่ ๘๙ ของโลก
และล่าสุดปี ๒๐๑๙ ได้ อนั ดับที่ ๗๕ ของ
โลก นอกจากนี ้ วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับรางวัลตรา
สั ญ ลั ก ษณ์ G – Green (ระดั บ เงิน )
ระดับประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จาก
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม จาก
นโยบายการพัฒนาวิทยาเขตตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ Eco University จาก
กิจกรรมรณรงค์ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
และพลังงาน อาทิ การจัดจ้ างท�ำสือ่ อนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้ อม และประชาสัมพันธ์
โครงการกระดาษกลับบ้ าน โครงการจัดสวน
มุมสวย กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมติด
ตังหลอด
้
solar street กิจกรรมสร้ างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน� ้ำ กิจกรรมบ�ำรุงรักษา
เครื่ องกรองน� ้ำดื่ม กิจกรรม Green Office
ในส�ำนักงาน ตลอดจนได้ มีการเปลี่ยนรถ
รางรับ-ส่งนักศึกษา บุคลากรภายใน จากรถ
ที่ใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงจากน� ้ำมันมาเป็ นรถ
รางทีใ่ ช้ พลังงานไฟฟ้า และได้ ศกึ ษาและจัด
ท�ำโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อใช้ ในการชาร์ จรถไฟฟ้า และลดการใช้
พลังงงานของอาคารอ�ำนวยการ ซึง่ สามารถ
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ เป็ นจ�ำนวนมาก
- ในด้ านคุ ณ ธรรมความโปร่ งใส
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ เข้ าร่วมการประเมิน
Integrity and Transparency Assessment – ITA ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ซึง่ ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง
ชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่
เข้ าร่ วมการประเมินทังสิ
้ ้น ๘๓ แห่ง โดย
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผ่ านเกณฑ์
การประเมินในระดับ A ติดอันดับ ๔ และ
ขึน้ ชื่อว่ าเป็ น “มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ ท่สี ุด
ในประเทศไทยที่ได้ อนั ดับสูงที่สดุ ”
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ กระทรวง
อุต สาหกรรม ประกาศผลรางวัล “การ
บริ หารสู่ความเป็ นเลิศ หรื อ Thailand

Quality
Class
(TQC)”
ประจ� ำ
ปี ๒๕๖๒
โ ด ย
มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินให้ เข้ ารับรางวัลดังกล่ าวใน
พิธีท่ ีจะจัดอย่ างเป็ นทางการ ในวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ไบเทค บางนา
ปิ ดท้ ายด้ วยบทสรุ ปจากการสัมมนา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจ�ำปี
๒๕๖๓ “Strategies to World Class
University : Revisited” ๑ – ๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ ณ โรงแรม อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ ท
สวี ท เขาใหญ่ อ� ำ เภอปากช่ อ ง จัง หวัด
นครราชสี ม า ที ม ผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย
และผู้บ ริ ห ารส่ว นงาน ได้ ร่ ว มกัน ตัง้ วิ สัย
ทัศน์ ที่จะน�ำพามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การ
เป็ นมหาวิทยาลัยอยูใ่ นอันดับ ๑ ใน ๑๐๐
มหาวิทยาลัยที่ ดีที่สุดของโลกในปี พ.ศ.
๒๕๗๓ โดยวางแผนกลยุทธ์ไว้ ดงั นี Flagship
้
ที่ ๑: โครงการ MU-MRC และกลุ่มนัก
วิจยั ส�ำเร็จรูป Flagship ที่ ๒: โครงการ
การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลัง
หน่ วยกิต (Flexible Education & Credit
Bank System) Flagship ที่ ๓: MUISC: Mahidol University-Industry-Social
Collaboration “MU as a Thailand ‘s
Problem-Solver” Flagship ที่ ๔.๑:
โครงการสร้ าง Global Talents Platform
ด้ านการวิจัย และ Flagship ที่ ๔.๒:
โครงการ Finance and Branding
“ผมขอยืนยันว่าทุกคนในทีมมี จิตมุ่งมัน่
เดียวกันทีจ่ ะเป็ น “We Mahidol” ด้วยความ
ทีเ่ รามีพลังเป็ นหนึ่งเดียว สิ่งเหล่านีเ้ กิ ดจาก
การท�ำงานเป็ นทีม เพือ่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
และเพื ่อประเทศชาติ และต้องการความ
ร่ วมมื อร่ วมใจจากทุกฝ่ าย เพือ่ เดิ นหน้าไป
ด้วยกัน” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริยะ กล่าวทิ ้งท้ าย

M • Master A • Altruism H • Harmony I • Integrity D • Determination O • Originality L • Leadership
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ม.มหิดล จัดปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง
“การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption”
ในงานครบรอบ “๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ โดยการเรี ยนรู้ ใน
ยุคศตวรรษที่ ๒๑ จะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นได้ ชดั คือ จะเป็ นการเรี ยนแบบไม่มี
ปริ ญญา (Non-degree) แต่จะเน้ นการ
พัฒนาอาชีพ โดยยึดตัวผู้เรี ยนเป็ นส�ำคัญ
ตลอดจนเป็ นการเรียนรู้แบบนอกห้ องเรียนที่
ั้
คคล และตลาดแรงงาน
เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์ทงเฉพาะบุ
มหิดล จัดงานครบรอบ “๕๑ ปี วันพระ
ราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิท ยาลั ย
มหิด ล” ณ อาคารส�ำ นัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมภาค
เช้ าเริ่มด้ วยพิธีวางพานพุม่ สักการะพระบรม
รูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก พิธเี ปิ ดนิทรรศการ ซึง่ ผู้เรียนจะต้ องมีความยืดหยุน่ ปรับตัวได้ ดี
เรื่ อ ง “มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ ” มีความสามารถแก้ ปัญหาที่มีความท้ าทาย
รุ่งอรุณ ก่ อนเก่ า เรามหิดล และปาฐกถา โดยการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ ้นได้ ในทุกช่วง
เกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อายุ ซึง่ รวมไปถึงวัยสูงอายุ
นอกจากนี ศาสตราจารย์
้
คลินกิ เกียรติคณ
ุ
ชัชวาล โอสถานนท์ ครั ง้ ที่ ๑๑ เรื่ อง
“การปรั บตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบ นายแพทย์ อุดม คชินทร ยังได้ กล่าวถึง
โจทย์ การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” ปั จจัยที่จะส่งเสริ มให้ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ศาสตราจารย์ คลินกิ เกียรติคณ
ุ นาย บรรลุวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะเป็ นมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ น
แพทย์ อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรี ช่วย อันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ของโลก และเป็ น “ปั ญญา
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้ องบรรยาย ของแผ่ นดิ น ” ที่ จ ะสร้ างอนาคตให้ กับ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชชั วาล โอสถานนท์ ประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การสร้ างเครือ
ซึง่ ได้ กล่าวว่า การศึกษาเป็ นหัวใจของการ ข่ายเชิงกว้ างและเชิงลึกในระดับนานาชาติ

สร้ างทักษะเชิงลึก (Deep Skill) และใช้ ให้
เกิดประโยชน์ และสร้ างศักยภาพทางดิจทิ ลั
ให้ แข็งแกร่ง (รั บชมบรรยายย้ อนหลังได้
ทาง IPTV ม.มหิดล)
ก่อนจบกิจกรรมภาคเช้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ จดั ให้ มพี ธิ ีบำ� เพ็ญกุศลถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก ณ ห้ อง

บรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ กษาน
จาติ ก วนิ ช อาคารส� ำ นัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในภาค
บ่าย มีพธิ มี อบรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคน
ดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตวั อย่าง รางวัลผู้มี
ผลงานการประดิษฐ์ทไี่ ด้ รบั สิทธิบตั รฯ รางวัล
ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเด่น เกียรติบตั รแม่ดี - บุคลากรเด่น และ
มอบเข็มเครื่ องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้ องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์
กษาน จาติกวนิช อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

น์ เดชพรหม
เผย ๑๐ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” ข่าวโดยภาพโดยฐิติรัตหฤษฏ์
อภิเดช
และ รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจ�ำปี ๒๕๖๒
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์

ในงานครบรอบ “๕๑ ปี วันพระราช
ทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้ ป ระกาศเชิ ด ชูเ กี ย รติ ผ้ ูมี ค วามรู้ ความ
สามารถ มี จ ริ ย ธรรม คุณ ธรรม บ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และประสบผลส�ำเร็จ
ทางด้ านวิชาการและการด�ำรงชีวิต เป็ นที่
ยอมรับ ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ เพือ่

เป็ นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล
และสาธารณชนทัว่ ไป โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ มี
มติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ให้ แก่ศษิ ย์
เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจ�ำนวน ๑๐ ท่าน
ได้ แก่ ๑.ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ
น า ย แ พ ท ย์ ธี ร วั ฒ น์ กุ ล ท นั น ท น์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง
นพมาศ สุ น ทรเจริ ญ นนท์ ๓. รอง
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
๔. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นาย

แพทย์ บุ ญ เสริ ม วิ ท ยช� ำ นาญกุ ล ๕.
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป
สิ ง หศิ ว านนท์ ๖. รองศาสตราจารย์
ดร.ประยูร ฟองสถิตกุล ๗. รองศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ๘. รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ฟองค�ำ ดิลกสกุลชัย
๙. รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงยุวดี
เลี่ ยวไพรั ตน์ และ ๑๐. ศาสตราจารย์
นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน และ รางวัล
“คนดี ศรี มหิดล” จ� ำนวน ๓ ท่าน ได้ แก่
มหิดลสาร ๒๕๖๓
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๑.ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงพรรณี ปิ ติ
สุทธิธรรม ๒.นางสาวจุฬาพร ประสังสิต
และ ๓.นายปวินท์ พนธ์ ถีระวงษ์
ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นาย
แพทย์ ธีรวัฒน์ กุ ลทนั นทน์ ส�ำเร็ จการ
ศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต และแพทยศาสตร
บัณ ฑิ ต จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นคณะ
แพทย์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สดุ ของประเทศ
ทังจ�
้ ำนวนบุคลากร และผลสัมฤทธิ์ของการ
ด�ำเนินงาน ตามพันธกิจที่เกิดขึ ้นระหว่างที่
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งของคณะฯ ศาสตราจารย์
คลิ นิ ก เกี ย รติคุ ณ นายแพทย์ ธี ร วั ฒ น์
กุลทนันทน์ มีนโยบายในการบริหารทีช่ ดั เจน
และสามารถถ่ายทอดให้ บคุ ลากรของคณะฯ
ทีม่ มี ากกว่า ๔,๐๐๐ คน โดยเน้ นให้ บคุ ลากร
ทุกระดับมีความรับผิดชอบในงานของตนเอง
ค�ำนึงถึงงานส่วนรวม และผลประโยชน์ ที่
เกิดกับคณะฯ และสังคม ศาสตราจารย์
คลิ นิ ก เกี ย รติคุ ณ นายแพทย์ ธี ร วั ฒ น์
กุลทนันทน์ เป็ นแบบอย่ างที่ส�ำคัญใน
การขั บ เคลื่ อ นให้ ค ณะแพทยศาสตร์
ศิริ ร าชพยาบาล มหาวิท ยาลั ย มหิด ล
สามารถบรรลุถงึ ความส�ำเร็จของตัวชีว้ ดั
ที่สำ� คัญ ซึ่งครอบคลุมในทุกพันธกิจจน
ท�ำให้คณะฯ เป็ น “สถาบันการแพทย์ ของ
แผ่ นดิน” ที่มพ
ี นั ธกิจในการผลิตบัณฑิต
แพทย์ และบุ ค ลากรทางการแพทย์
ที่ ส ามารถจบออกไปปฏิ บั ติ ง านดู แ ล
ประชาชนในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง
นพมาศ สุ น ทรเจริ ญ นนท์ ส�ำเร็ จการ
ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต และวิ ท ยา
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต คณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณ ฑิ ต สาขาเภสัช เคมี แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์
ธรรมชาติ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ ๑ เป็ นนัก
วิจยั และอาจารย์ที่ได้ ทำ� คุณประโยชน์ ใน
การผลักดันวิชาชีพเภสัชกรรมผ่ านการ
ท�ำงานด้ านการศึกษา การวิจยั และการ
บริ การวิชาการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน
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ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
สมุนไพร และต�ำรับ
ยาไทย น�ำไปสู่การ
วางรากฐานการ
ศึกษา และการวิจยั
ทางเภสัชศาสตร์ ท่ ี
เกี่ยวกับสมุนไพรของประเทศไทย นอกจากนี ้
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสั ช กรหญิ ง
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ยังได้ พฒ
ั นา
สิ่งประดิษฐ์ ท่ สี ำ� คัญ ได้ แก่ ชุดตรวจหา
ปริมาณสารกลุ่มเคอร์ ควิ มินอยด์ในขมินชั
้ น
ซึ่งได้ รับการขึน้ ทะเบียนสิทธิบตั ร โดยชุด
ตรวจนี ้มีราคาถูก ท�ำการตรวจได้ งา่ ย พกพา
สะดวก มีความแม่นย�ำ รู้ผลในเวลาอันสัน้
ซึง่ ช่วยให้ เกษตรกร เภสัชกร และผู้ประกอบ
การสามารถท�ำการตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดบิ ซึง่ จะเป็ นเรื่องใหม่ของประเทศไทย
ที่ จ ะมี ก ารซื อ้ ขายสมุน ไพรตามคุณ ภาพ
ของสาระส�ำคัญ ที่จะน�ำไปใช้ ประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ ตลอดจนได้ มีสว่ นช่วยให้ เกิดการ
ผลักดันสมุนไพรให้ ถกู บรรจุอยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่ งชาติ โดยการเข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในการท�ำงานในหน้ าที่ของประธาน
คณะอนุกรรมการคัดเลือกยาสมุนไพร
ในรายการบัญชียาหลักแห่ งชาติ ตัง้ แต่
เริ่มต้ นก่ อตัง้ จนถึงปั จจุบนั
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงนิตยา
คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินยิ ม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เคยด�ำรง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่ งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล มี ค วามเชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า น
กุมารเวชศาสตร์ สาขาพัฒนาการและ
พฤติก รรม พฤติก รรมทารกแรกเกิ ด
การส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็ก
ให้ เหมาะสมกับการพัฒนาของสมอง
Windows of Opportunity การวินิจฉั ย
บ�ำบัดรักษา และช่ วยเหลือเด็กที่มคี วาม
ต้ องการดูแลพิเศษที่มปี ั ญหาพัฒนาการ
การเรียนรู้ และพฤติกรรม โดยเครือข่ายครู
ผู้ปกครอง ครอบครัว และท้ องถิน่ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยครอบครัว
และชุมชนมีสว่ นร่วม การพัฒนาการมนุษย์
ตลอดชีวติ ตลอดจนเฝ้าระวัง และคัดกรอง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพือ่ การส่งเสริม

และการช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ (Early deve
lopmental intervention) ในรายที่มีความ
เสีย่ ง หรือมีปัญหา โดยประสานการด�ำเนิน
งานสหสาขาบูรณาการงานพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในส่วนกลางถึงพื ้นที่ ด้ านการวิจยั
ด้ านการพัฒนาเด็ก และครอบครัวพฤติกรรม
ทารกแรกเกิด รองศาสตราจารย์ แพทย์
หญิงนิตยา คชภักดี มีผลงานในการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน และการสร้ างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาตัวชีว้ ัด
และระบบฐานข้ อมูลความอยู่ดมี สี ขุ ด้ าน
ชีวติ ครอบครัวส�ำหรับประเทศไทย การ
จัดท�ำมาตรฐานการส่ งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในหน่ วยงานภาครัฐ
และมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี ้
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ยังได้ รบั รางวัลยกย่องให้ เป็ น “ปูชนียจารย์ ”
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ “๕๐ ปี วันพระราช
ทานนาม และ ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นายแพทย์
บุญเสริม วิทยช�ำนาญกุล ส�ำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะวิทยาศาสตร์
และแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริ ญญาเอกด้ าน Neuroendocrinology
จาก มหาวิ ท ยาลัย โรเชสเตอร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ด้ วยทุนร็ อกกี ้เฟลเลอร์ เคย
ได้ รั บ รางวั ล จากมู ล นิ ธิ โ ทเร รางวั ล
ปาฐกถาสุ ด แสงวิ เ ชี ย ร และรางวั ล
นั กวิทยาศาสตร์ ดีเด่ นจากเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ รางวัล Ajinomoto Lecture
Award ผลงานเด่น อาทิ ผลงานสิทธิบตั ร
(ไทย) เรื่อง “กรรมวิธกี ารสร้ างอาร์ เอนเอ
สายคู่โดยระบบโคลนนิ่งสองขัน้ ตอน”
(ยื่นขอสิทธิ บัตรร่ วมกับ วรรณวิมล ศักดิ์
เสมอพรหม และ เพทาย จรูญนารถ เมือ่ วัน
ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒) ผลงานสิทธิบตั ร
(ไทย) เรื่ อง “กรรมวิธีการผลิตอาหารกุ้ง
กุลาด�ำที่ประกอบด้ วยอาร์ เอนเอสายคู่
เพื่อลดการโตช้ าของกุ้งกุลาด�ำ” (ยื่นขอ
สิ ท ธิ บัต รร่ ว มกับ วรรณวิ ม ล ศัก ดิ์ เ สมอ
พรหม ฐิ ติ พ ร ธรรมสอน สโรชา จิ ต รกร
และ สมใจ วงศ์ ต รี ภ พ เมื่ อ วัน ที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๖) และ ผลงานสิ ท ธิ
บัต ร (ไทย) เรื่ อง “การจ�ำ แนกแพลงก์
ตอน Thalassiosira weissflogii ด้ วยวิธี
พีซอี าร์ ” (ยืน่ ขอสิทธิบตั รร่วมกับ ดร.แสงจันทร์
เสนาปิ น น.ส.กรสุณี ผิวใสยาน.ส.ปอลินเกียรติ
เมธา รศ.บุษยา บุนนาค และ ดร.วิภาวรรณ
เสียงดัง เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

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

Special Scoop

ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
ประตาป สิงหศิวานนท์ เป็ นศิษย์เก่าคณะ
เวชศาสตร์ เ ขตร้ อน มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(Graduate Diploma in Tropical Medicine
and Hygiene (D.T.M. & H.) Master of
Public Health (Epidemiology) มหาวิทยา
ลัยฮาร์ วาร์ ด และ Doctor of Public Health
(Epidemiology) มหาวิ ท ยาลัย มิ ชิ แ กน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ
ด้ าน Epidemiology และ One health มี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษา เป็ น
ผู้ขบั เคลื่อนนโยบายด้ านการศึกษา การส่ง
เสริ มพัฒนาการวิจัย และการส่งเสริ มสุข
ภาพ อีกทัง้ ยังทุ่มเทก�ำลังกายก�ำลังใจใน
การท�ำงาน กล้ าคิดกล้ าเปลีย่ นแปลงเพือ่ การ
พัฒนาทีด่ ขี ึ ้นขององค์กร ด้ วยความสามารถ
ทางการบริหารทีโ่ ดดเด่น และเป็ นทีเ่ คารพรัก
ของบุคลากรในทุกระดับ รองศาสตราจารย์
ดร. นายแพทย์ ประตาป สิงหศิวานนท์ จึง
ได้ รับการสรรหาให้ ดำ� รงต�ำแหน่ งคณบดี
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ถึง ๓ สมัย คือ
สมัยที่ ๑ : ตุลาคม ๒๕๔๗ – กันยายน
๒๕๕๑ สมัยที่ ๒ : ตุลาคม ๒๕๕๑ –
กันยายน ๒๕๕๕ และสมัยที่ ๓ : ตุลาคม
๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๒ รวมถึงด�ำรง
ต�ำ แหน่ ง ผู้ อ�ำ นวยการศู น ย์ ภูมิภ าคว่ า
ด้ วยเวชศาสตร์ เขตร้ อนและสาธารณสุข
ซีมโี อ ประเทศไทย ไปพร้ อมกับต�ำแหน่ ง
คณบดีด้วย นอกจากนี ้ เป็ นผู้ริเริ่มน�ำวิชา
ความรู้ ด้านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
มาประยุกต์ใช้ การศึกษาวิชาระบาดวิทยา
ของโรคมาลาเรี ย รวมถึงการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดท�ำ
และพัฒนา ตลอดจนได้ เป็ นผู้ริเริ่มในการท�ำ
ข้ อตกลงความร่วมมือกับสถาบันชันน�
้ ำ ทังใน
้
และต่างประเทศในเรื่องการท�ำวิจยั การขอรับ
ทุนสนับสนุนต่างๆ การเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยน
บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงการจัดการ
อบรมด้ านวิชาการมาโดยตลอด ซึง่ สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ ของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่า “มุ่ งสู่การเป็ น
สถาบันชัน้ น�ำระดับโลกด้ านเวชศาสตร์
เขตร้ อน” (To be the World Class Tropical
Medicine Research Institute)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยู ร
ฟองสถิ ต กุ ล ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาวิ ท ยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล (ปั จจุบนั
วิ ท ยาศาสตร์ อ นามัย สิ่ ง แวดล้ อ ม) จาก
คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ด้ านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ด้ วยทุนรัฐบาลไทย และปริ ญญาเอกด้ าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม จาก มหาวิทยาลัย
บริตชิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ด้ วยทุนการ

ศึกษาส�ำนักพัฒนาแคนาดา (CIDA เฉลิม
ฉลองในวาระรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ) เคย
ด�ำรงต�ำแหน่ งคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่ างปี
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ประธานสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย
ที่ ป รึ ก ษาองค์ ก ารความร่ ว มมื อ ประเทศ
ญี่ ปนุ่ (JICA) ทางด้ านการจัดการน�ำ้ เสีย
และขยะมูลฝอย ภายใต้ โครงการความร่วม
มื อระหว่าง JICA และกรุ งเทพมหานคร
ในการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
นอกจากนี ้ เป็ นผู้ริเริ่ม และร่ วมผลักดัน
งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม จนสามารถ
ก่ อให้ เกิดร่ างประกาศข้ อบังคับ สภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว่ า
ด้ วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ค วบคุ ม สาขาอนามั ย
สิ่งแวดล้ อม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มีผลต่ อการ
พั ฒ นาประเทศ ทั ง้ ในประเทศไทย
ภูมภิ าค และนานาชาติ รองศาสตราจารย์
ดร.ประยูร ฟองสถิตกุล ได้ อทุ ศิ เวลาในการ
เป็ นอาจารย์ และผู้บริหาร ตามหลักธรรมาภิ
บาล สร้ างสรรค์ความสามัคคี และพัฒนา
งานอนามัยสิ่งแวดล้ อม จนได้ รับรางวั ล
“บุคคลต้ นแบบ” MU Brand Ambassador
(Innovation) และเข้ ารั บ ประทานโล่
รางวัล เชิ ด ชูเ กี ย รติ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทนักบริหาร โดยได้ เข้ ารับประทาน
โล่รางวัลจาก พระเจ้ าวรวงศ์ เธอ พระองค์
เจ้ า โสมสวลี กรมหมื่ น สุ ท ธนารี น าถ
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
ปานเทพ รัตนากร เป็ นศิษย์เก่าปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาพยาธิ
ชีวทิ ยา จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เคยด�ำรงต�ำแหน่ งคณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ สมัย
คือ สมัยที่ ๑ – ๒ : ปี พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๕๐
สมัยที่ ๓ : ปี พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และ
สมัยที่ ๔ : ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประธาน
กรรมการองค์ ก ารสวนสัต ว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นายกสมาคมสัตวแพทย์ สวน
สัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ผู้ก่อตัง้
และเลขาธิการมูลนิธเิ พื่อการศึกษาหลัง
ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (PGF – VSMU) ประธานคณะ
ท� ำ งานจัด ท� ำ แผนแม่บ ทการอนุรั ก ษ์ ช้ า ง
แห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน
กรรมการด�ำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทย
ศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล – วิ ท ยาลั ย
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็ นผู้จดั การเรียน
การสอนรายวิชาอายุ รศาสตร์ สั ตว์ ป่า
ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยเริ่ม

ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และเป็ นต้ น แบบแพร่
หลายไปในทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค ณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จัดการเรี ยนการสอน
และเน้ นความตระหนักเรื่ องสวัสดิภาพสัตว์
ในการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สตั ว์ทดลองในสถาบันต่างๆ
จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ได้ รับคัดเลือกเป็ น
สมาชิกของสหภาพอนุรักษ์ ธรรมชาติโลกใน
กรรมาธิการด้ านความอยูร่ อดของสัตว์ป่า ได้
รับรางวัล “สัตวแพทย์ ดเี ด่ น” จาก สมาคม
สัตวแพทย์ผ้ ปู ระกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่ง
ประเทศไทย ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ
เป็ น “บุคคลตัวอย่ างแห่ งปี ” พุทธศักราช
๒๕๕๗ สาขาสัตวแพทย์ และการอนุรักษ์
สัตว์ป่า จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการรางวัล
ไทย/มูลนิธิเพือ่ สังคมไทย และได้ รับการแต่ง
ตังเป็
้ นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการ
ติ ด ตามกลไก และพิ จ ารณาการปกป้อ ง
คุ้มครองสัตว์ จากคณะกรรมการติดตาม
กลไก และพิจารณาการปกป้องคุ้มครอง
สัตว์ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองค� ำ
ดิลกสกุลชัย ส�ำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต (พยาบาล) ประกาศนียบัตรการ
ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ )
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และปริ ญ ญาเอก
ด้ านพยาบาลศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย
เท็กซัส ประเทศสหรั ฐอเมริ กา เคยด�ำรง
ต�ำแหน่ งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ถึง ๒ วาระ ในระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘ โดยในขณะทีด่ ำ� รง
ต�ำแหน่งคณบดีฯ ได้ แสดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้
มีวสิ ยั ทัศน์กว้ างไกล บริหารงานตามหลักธร
รมาภิบาลโดยเคร่งครัด และมีการวางแผน
ในการบริ หารเชิงรุกอย่างเป็ นระบบในทุกๆ
ด้ าน ตลอดจนมีนโยบายการบริ หารที่เน้ น
คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ ความ
ส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ “สร้ าง
ระบบวิ จั ย และการสร้ างองค์ ค วามรู้
สู่ความเป็ นเลิศ” นอกจากนี ้ ยังเป็ นที่
ปรึ กษาองค์ การอนามัยโลก ด้ านการ
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประเทศ
ภู ฏ าน เป็ นประธานคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานโครงการส่ งเสริม สนับสนุน
และคุ้ ม ครองการเลี ย้ งลู ก ด้ ว ยนมแม่
ส�ำหรั บพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็ นความ
ร่ วมมือระหว่ างสภาการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
องค์ การทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ
ได้ พัฒนาหลักสูตรการเลีย้ งลูกด้ วยนม
แม่ ส�ำหรั บนั กศึกษาพยาบาลขึน้ และ
เปิ ดสอนวิชาการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ให้
มหิดลสาร ๒๕๖๓
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Special Scoop
กับนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นครัง้ แรก
และได้ น�ำเสนอหลักสูตร และสื่อการ
สอนให้ กับสถาบันการศึกษาพยาบาล
ทั่วประเทศได้ น�ำไปปรั บใช้ อีกทัง้ เป็ นผู้
ท�ำคุณประโยชน์ ต่อสังคมอย่างสม�่ำเสมอ
ติดต่อกันมาเป็ นเวลา ๓๐ ปี จนส่งผลให้ ได้ รบั
รางวัลดีเด่นในวิชาชีพพยาบาลมากมาย อาทิ
รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจยั ทางการ
พยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๔๖ จาก มูลนิธิโอกุระ
ประเทศญี่ปนุ่ รางวัลผู้บริหารการพยาบาลดี
เด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๒ สาขาบริหารการศึกษา
จากสมาคมบริ ห ารการพยาบาล รางวัล
พยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๔ สาขาการ
ศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษา
พยาบาล จากสภาการพยาบาล ตลอดจน
รางวัลเกียรติคณ
ุ พยาบาลดีเด่น ผู้นำ� ในการ
พัฒนาวิชาชีพ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จาก สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิ ง
ยุ ว ดี เลี่ ย วไพรั ต น์ เป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ที่ ป รึ ก ษาสมาคมแพทย์ ส ตรี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ นายกสมาคมสตรี นานาชาติ ที่
ปรึกษาพยาธิวทิ ยาของโรคติดเชื ้อ ทีป่ รึกษา
ด้ านงานวิจยั สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ฯ นายก
สมาคมวิทยาลัยพยาธิวทิ ยานานาชาติ สาขา
ประเทศไทย นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์
รามาธิบดี ๒ สมัย (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๖)
และ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ปัจจุบนั ) และทีป่ รึกษา
กิตติมศักดิ์กรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้
แทนราษฎร เคยได้ รับรางวัลสตรี ไทยดี
เด่ นของสภาสตรีแห่ งชาติฯ พ.ศ.๒๕๕๕
และแม่ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ประเภทแม่ ผ้ ู
บ�ำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม พ.ศ.๒๕๕๒
ปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการตังแต่
้ พ.ศ.๒๕๑๖ –
๒๕๕๓ เป็ นเวลา ๓๗ ปี ด้วยความตัง้ ใจ
ขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริ ต รั บผิดชอบต่อ
หน้ าที่ เสียสละตนเพือ่ ให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด
ในงานทีร่ ับผิดชอบ ด้ านวินจิ ฉัยและรักษา
รับผิดชอบการตรวจ และวิเคราะห์ชนิ ้ เนือ้
ศัลยกรรมจากผู้ป่วย เพื่อให้ ได้ ผลการ
วินิจฉัยที่ถูกต้ อง แม่ นย�ำ และทันเวลา
เพื่อเป็ นแนวทางในการรั กษาที่ถูกต้ อง
ต่ อไป นอกจากนี ้ ได้ ให้ ค�ำปรึ กษา และ
ความรู้ด้านพยาธิวทิ ยา และพยาธิสภาพ
ของผู้ป่วยแก่ แพทย์ ในสาขาวิชาอื่น เพื่อ
น�ำไปใช้ ในการรั กษาที่ถูกต้ องแม่ นย�ำ
ตลอดจนได้ ใช้ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในด้ านวิชาการ ถ่ ายทอด
ความรู้ ให้ แก่ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษา
หลั ง ปริ ญ ญา และแพทย์ ป ระจ�ำ บ้ า น
ผู้ร่วมงาน ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่อ่ นื ๆ ด้ วย
ความตัง้ ใจ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
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มนุษยสัมพันธ์ ดตี ่ อบุคคลในวิชาชีพ และ
สาธารณชนทั่วไป
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รั ช ตะ
รั ช ตะนาวิ น ส� ำ เร็ จ การศึก ษาจากคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การ
แพทย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล Fellow of the American College
of Endocrinology, Fellow in Endocrinology, University of Massachusetts
Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้ านอายุรศาสตร์ เวชศาสตร์
ครอบครัว ต่อมไร้ ทอ่ และเมตาบอลิสม์ เคย
ด�ำรงต�ำแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ประธาน
ที่ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย
(ทปอ.) ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ประธานวิชาการ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
(พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘) สมาชิ ก สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่ งชาติ ๓๑ กรกฎาคม – ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๗ และรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ๓๐ สิ ง หาคม
๒๕๕๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี ้
ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานควบคุมเครื่ อง
ดื่มแอลกอฮอล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา และ
เคยได้ รับรางวัลนั กวิทยาศาสตร์ ดีเด่ น
ประจ�ำปี ๒๕๔๘ ในสาขาวิทยาศาสตร์ การ
แพทย์ จาก มูลนิธสิ ่ งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ Scientific
Advisory Committee มูลนิธริ างวัลสมเด็จ
เจ้ าฟ้ ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนแห่ งชาติ
รางวั ล “คนดี ศรี ม หิ ด ล” ประเภท
อาจารย์
ศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง พรรณี
ปิ ติสทุ ธิธรรม หัวหน้ าภาควิชาอายุรศาสตร์
เขตร้ อน หัวหน้ าหน่วยวิจยั โรคติดเชื ้อทาง
คลินิก และรักษาการหัวหน้ าศูนย์ทดสอบ
วัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณี เป็ น
ครูดที ลี่ กู ศิษย์รกั และศรัทธา ได้ สร้ างบัณฑิต
ปริญญาโท ปริญญาเอก ทังชาวไทย
้
และชาว
ต่างประเทศ ตลอดจนนักวิจยั ทางคลินกิ ทีม่ ี
คุณภาพจ�ำนวนมาก มีผลงานหนังสือและ
ต�ำราด้ านการพัฒนาวัคซีน และการวิจยั
ที่โดดเด่ นในระดับสากล น�ำชื่อเสียงมา
สู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติอย่ าง
ต่ อเนื่อง อาทิ งานวิจัยวัคซีนโรคเอดส์
ซึ่งนิตยสาร TIMES จัดอันดับให้ เป็ น ๑
ใน ๑๐ Medical Breakthroughs ของปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ งานวิจยั วัคซีนไข้ หวัดใหญ่

สายพั น ธุ์ ใ หม่ H1N1 และไข้ ห วั ด นก
H5N2 ซึ่งพัฒนาจนสามารถพัฒนา และ
ผลิ ต วั ค ซี น ใช้ ไ ด้ เ องเป็ นครั ้ง แรกของ
ประเทศ นอกจากนี ย้ ัง มี ง านวิ จัย วัค ซี น
ป้อ งกัน มะเร็ ง ปากมดลูก วัค ซี น ไข้ เ ลื อ ด
ออก และวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
เป็ นต้ น จากความสามารถที่โดดเด่นและ
ผลงานที่ทรงคุณค่า ท�ำให้ ได้ รับเชิญเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
โครงการโรคเอดส์ แห่ งสหประชาชาติ
และองค์ การอนามัยโลก ได้ รับการจัด
อันดับเป็ นนักวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิงผล
งานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) จาก Clarivate Analytics รางวัล
นักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ง
ชาติ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิจยั
และรางวัลผลงานวิจยั ที่ได้ รับการอ้ างอิง
ในวารสารสูงสุดจากฐานข้ อมูล SCOPUS
(มากกว่ า ๑๗๐ เรื่อง) เป็ นต้ น
รางวัล “คนดี ศรี มหิดล” ประเภท
บุคลากรสายสนับสนุน
นางสาวจุฬาพร ประสังสิต พยาบาล
ช�ำนาญการพิเศษและผู้ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ชันสู
้ ง สังกัดฝ่ ายการพยาบาล คณะแพทย
ศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้มีผลงานเด่นพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งล�ำไส้ ใหญ่ และทวารหนัก พัฒนาแนว
ปฏิบตั ิการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ดูแล
ผู้ป่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โดยเป็ น
บรรณาธิ การ และเขียนบทความวิชาการ
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องมากมาย นอกจากนีย้ งั
มีผลงานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
คุณภาพชีวติ ของผู้ป่วยภาวะขาดเลือด”
“ผลของการพยาบาลตามแนบทางการ
ประเมิ น และดู แ ลผิ ว หนั ง รอบล� ำ ไส้
เปิ ดทางหน้ าท้ อ งของศิ ริ ร าช” ตลอด
จนร่ วมวิจยั เรื่ อง “ผลของการใช้ ซิงโคลี
นครี มในผู้ป่วยที่มีการระคายเคืองของ
ผิวหนัง” และ “การใช้ Siriraj concurrent
trigger tool เพื่อป้ องกันการเกิดแผล
กดทับ” ทีผ่ า่ นมา นางสาวจุฬาพร ประสังสิต
ได้ รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาผู้ปฏิบัติ
งานการพยาบาล ของ สมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ รางวัล Team Good
Practice Award งานมหกรรมคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๑ และอีก
หลายรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีหลักใน
การด�ำเนินชีวิต คือ ในการท�ำงานทุกอย่าง
จะไม่คดิ ว่า “อย่ างน้ อยก็ได้ ทำ� แต่ จะคิด
เสมอว่ า ต้องท�ำอย่ างมากที่สดุ ที่เราท�ำได้
และผลของสิ่งที่ทำ� นัน้ ต้ องเกิดประโยชน์
ต่ อผู้อ่ ืน” ซึง่ ในการดูแลผู้ป่วย จะยึดหลัก
การมีผ้ ูป่วยเป็ นศูนย์ กลาง เพื่อให้ เกิด
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

การดูแลผู้ป่วยที่มปี ระสิทธิภาพ เมือ่ เกิด
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานจะแก้ ปัญหาด้ วย
การใช้ เหตุผล เห็นประโยชน์สว่ นรวมเป็ นที่
ตัง้ มีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณเป็ นส�ำคัญ
รางวัล “คนดี ศรี มหิดล” ประเภท
นักศึกษา
นายปวินท์ พนธ์ ถีระวงษ์ หรือ “เอลฟ์ ”
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ผู้ ท� ำ หน้ าที่ ทู ต วิ เ ทศสั ม พั น ธ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ Mahidol
University International Relations
Ambassador ตังแต่
้ ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบนั

สามารถพูดได้ ๓ ภาษา คื อ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน โดยมีหน้ า
ที่ต้อนรับแขกคนส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
นายปวินท์ พนธ์ ถีระวงษ์ ได้ เล่าถึงความ
ประทับใจครังแรกที
้
ท่ ำ� หน้ าทีท่ ตู วิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ได้ มีโอกาสต้ อนรับ
H.E. Mr. Peter Pruegel อดีตเอกอัครราชทูต
เยอรมันประจ�ำประเทศไทย ซึง่ ในขณะนัน้
เพิง่ ได้ มาด�ำรงต�ำแหน่ง ณ ประเทศไทย และ
ได้ ออกเยี่ยมเยือนแต่ละมหาวิทยาลัยชันน�
้ ำ
ของประเทศไทย ทีผ่ า่ นมา นายปวินท์ พนธ์
ถีระวงษ์ ได้ สร้ างชื่อเสียงกับมหาวิทยาลัย
มหิ ด ลจากการประสบความส� ำ เร็ จ ชนะ

เลิศกิจกรรมการประกวดระดับนานาชาติ
หลายรายการ ได้ แก่ ชนะเลิศการน�ำเสนอ
ทิศทางการพัฒนาทวีปเอเชียในปี ๒๐๕๐
(Asia in 2050: Utopia and Dystopia)
ณ Youth Regional Affairs Dialogue
2019 ประเทศสิ ง คโปร์ ช น ะ เ ลิ ศ
การประกวดแผนสร้ างเมื อ งยั่ งยื น
(Sustainable Cities) ณ Asian
Undergraduate Summit 2019 (China
Leg) ประเทศจีน และ ชนะเลิศการประกวด
ค� ำ แถลงการณ์ (Best Declaration
Award) ณ ASEAN Youth Summit 2016
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

เผยผู้ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ม.มหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ในงานครบรอบ “๕๑ ปี วันพระราช
ทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ส�ำนักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศเชิ ดชูเกียรติ
อาจารย์ ผู้มีความสามารถในเชิ งวิ ชาการ
มี จ ริ ยธรรม และอุ ทิ ศ ตนในด้ า นต่ า งๆ
เพื ่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ ตัวอย่ างของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จ�ำนวน ๗ ท่าน ดังนี ้
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล มีผลงานเด่นจาก ชุดทดสอบสาร
อันตรายในเครื่องส�ำอาง และชุดทดสอบสาร
ฟอร์มาลีนในอาหาร ซึง่ มีการน�ำไปใช้ จริง ทัง้
ผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้จดั จ�ำหน่าย ตลอดจน
หน่วยงานที่มีหน้ าที่ตรวจสอบและคุ้มครอง
ผู้บริ โภค ได้ แก่ คณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ด้ วยความมุง่ หมายที่จะแสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ ของวิทยาศาสตร์ ที่ตอบ
โจทย์สงั คม และเป็ นตัวอย่างให้ นกั ศึกษาเห็น
ถึง entrepreneurial mindset ทีเ่ ป็ นทักษะ
ที่จ�ำเป็ นในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา

โดยเชือ่ ว่าวิทยาศาสตร์ ต้อง “สื่อสาร” เพือ่
สร้ าง “ศรัทธา” ให้ เชือ่ และใช้ ความรู้ทเี่ ป็ น
ประโยชน์ ซึง่ ที่ผา่ นมา รองศาสตราจารย์
ดร.พลังพล คงเสรี ได้ พยายามสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ สู่สังคมในรู ปแบบต่างๆ ให้
สังคมเชือ่ และเห็นประโยชน์ในวิทยาศาสตร์
เพือ่ สร้ างการเปลีย่ นแปลงในทางบวกให้ กบั
สังคม และสร้ างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้ กบั ผู้คน
ในยุคต่อไป ปั จจุบนั รองศาสตราจารย์
ดร.พลังพล คงเสรี ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ยังคงสือ่ สารวิทยาศาสตร์ เพือ่ เผยแพร่ความ
รู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อโซเชียลที่เข้ าถึง
ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ผ่านเพจ
“วิทย์ สนุกรอบตัว” อย่างต่อเนื่อง โดยมีผ้ ู
ติดตามกว่าสองแสนราย และเกิดการสือ่ สาร
จ�ำนวนหลายสิบล้ านครัง้ ในแต่ละปี
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียง
สินยศ หน่วยมนุษยโภชนาการ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เป็ น ผู้
ริ เริ่ มโครงการ “พัฒนาและส่ งเสริ มการ
ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ โภชนาการอย่ างง่ าย
ส�ำ หรั บ เป็ นข้ อ มู ล การตัด สิ น ใจเลื อ ก

ผลิตภัณฑ์ อาหารของผู้บริโภค
เพื่ อ ลดการบริ โ ภคน� ำ้ ตาล
โซเดียม และไขมัน” ร่ วมกับ
ศาสตราจารย์ ดร.วิ สิ ต จะ
วะสิ ต โดยความร่ ว มมื อ กั บ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) จนสามารถผลักดันออกเป็ น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การ
แสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร
ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม มี ก ารขยายผลของสัญ ลัก ษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึง่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้จดั การของหน่วยรับรองดัง
กล่าว นอกจากนี ้เป็ นผู้ทที่ มุ่ เทให้ กบั การเรียน
การสอน โดยสอดแทรกประสบการณ์ และ
เน้ นเรื่ องจริ ยธรรมวิชาชีพ ให้ กบั นักศึกษา
ทังในห้
้ องเรี ยน และนอกห้ องเรี ยน กระตุ้น
ให้ นักศึกษามี การซักถาม เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาพบ และปรึกษาเนื ้อหาวิชา และ
งานวิจยั ต่างๆ ทังใน
้ และนอกเวลาราชการ
และยังเป็ นผู้ ท่ ีใ ห้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ การ
ใช้ Flipped Classroom ที่ใ ห้ ผ้ ู เ รี ย น
ศึกษาความรู้ ผ่านสื่อการสอนออนไลน์
โดยเป็ นผลงานที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
รางวัล Innovative Teaching Award จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.๒๕๖๑
อีกด้ วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สริ ิ
บังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ คณะทันต
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แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงาน
ดีเด่นด้ านการสอน ได้ รับการลงคะแนน
จากนักศึกษาทันตแพทย์ ให้เป็ นอาจารย์
ขวัญใจเป็ นประจ�ำเกือบทุกปี ในปี การ
ศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ มีความตัง้ ใจที่จะ
เขียนหนังสือเกี่ยวกับรอยโรคช่ องปาก
ส�ำหรับทันตแพทย์ ท่ วั ไป เพือ่ ให้ ได้ ความ
รู้ และมีตวั อย่างกรณีศกึ ษาของผู้ป่วยจาก
ประสบการณ์ที่มี เพื่อให้ ทนั ตแพทย์ทวั่ ไป
สามารถให้ การรักษาผู้ป่วยได้ อย่างเป็ นองค์
รวม มีผลงานดีเด่นด้ านการบริ การ ให้ การ
รั ก ษาผู้ป่ วยที่ มี ร อยโรคในช่ อ งปากเป็ น
จ�ำนวนมาก โดยมีชวั่ โมงการให้ บริ การถึง
๒๐๐ กว่าชัว่ โมงต่อปี มีผ้ ปู ่ วยเฉลีย่ ประมาณ
๑๐ – ๑๕ คนต่อคาบ ได้ รับการส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อการรั กษารอยโรคในช่องปากจ�ำนวน
มาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สริ ิ
บังอร พิบลู นิยม โขวิฑรู กิจ ได้ นำ� ค�ำสอน
ของพระราชบิดาที่ว่า “True success is
not in the learning, but in its application
to the benefit of mankind.” มาใช้ ในการ
รักษาผู้ป่วย และให้ ความรู้ท่เี รียนมาแก่
ทันตแพทย์ เพื่อใช้ ในการดูแลผู้ป่วยได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยกล่ าวว่ า หาก
เราช่ ว ยผู้ ป่ วยเหล่ า นั น้ ผ่ า นนั ก ศึ ก ษา
ของเราที่จบไป ก็จะเป็ นการน�ำความ
รู้ ท่ ีมีไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อชาวไทย
และทั่วโลก
อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานดีเด่น
ด้ านการคิดค้ นพัฒนาสือ่ นวัตกรรมการสอน
นักศึกษาหูหนวก จากโครงการวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
มั ล ติมี เ ดี ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ การใช้ ง าน
โปรแกรมประยุ ก ต์ ท่ ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส� ำ หรั บ ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น ” จนได้
รับรางวัล Innovative Teaching Award
2017 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน
มหกรรมพัฒนาคุณภาพ และได้ จดั ท�ำ
โครงการ Smart Classroom ส�ำหรับผู้เรียนที่
พิการทางการได้ ยนิ เป็ นโครงการล่าสุดทีเ่ พิง่
เริ่มด�ำเนินการช่วงกลางปี ๒๕๖๒ เพือ่ ให้ มี
ทรัพยากรทีเ่ อื ้ออ�ำนวยส�ำหรับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทีพ่ กิ ารทางการได้ ยนิ โดยมีแผนการ
จะน�ำอุปกรณ์ไฮเทคที่ชว่ ยส่งเสริ มด้ านการ
สือ่ สาร และการถ่ายทอดความรู้ในห้ องเรียน
ซึ่งจะเป็ นต้ นแบบส�ำหรับการเรียนรู้ของ
คนหูหนวก และขยายผลไปสู่ระดับของ
โรงเรี ยน เพื่อช่ วยเสริ มผลสัมฤทธิ์ใน
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนหูหนวกที่
มีข้อจ�ำกัดในการรับข้ อมูลข่ าวสารต่ อไป
นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั เรื่อง “การศึกษา
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และพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
เพื่ อ การเรี ย นรู้ การใช้ ง านโปรแกรม
ประยุกต์ท่มี ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับผู้พกิ าร
ทางการได้ ยนิ ” ร่วมกับประสบการณ์ในชัน้
เรียนหูหนวกตลอดระยะเวลาประมาณ ๗ ปี
ที่ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลงานดังกล่าว
ได้ น� ำ มาใช้ ใ นการเรี ย นการสอนจริ ง ของ
หลักสูตรหูหนวกศึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ ร เดช
หงส์ อิง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้ริเริ่ม
การปลูกถ่ ายเซลล์ ต้นก�ำเนิดจากบุคคล
อื่น (unrelated donor) และจากพ่ อแม่
(haploidentical donor) ในประเทศไทย
นอกจากนี ้ เป็ นผู้ริเริ่มผลักดันการปลูก
ถ่ ายเซลล์ ต้นก�ำเนิดในโรคธาลัสซีเมีย
ให้ อยู่ในสิทธิประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ริ เริ่ มการพัฒนาศูนย์ ปลูกถ่ ายเซลล์ ต้น
ก�ำเนิดที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็ นโรงพยาบาล
แห่ งแรกในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ริ เริ่ มก่ อตัง้ ศูนย์ Excellent Center for
Drug Discovery ของมหาวิทยาลัยมหิดล
และริ เริ่ มในการก่ อตัง้ ศูนย์ Cell and
Gene Therapy ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล และมีผลงานดีเด่นทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ จากการช่วย
เหลือผู้ป่วยมะเร็ งเด็ก และการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นก�ำเนิด โดยผ่านกองทุนโรคมะเร็ ง
ในเด็กในพระอุปถัมภ์ของ พระเจ้ าวรวงศ์
เธอ พระองค์ เจ้ าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารี นาถ โครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินนี าถ
และโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเทิด
ไท้ คขู่ วัญองค์ราชันราชินี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตา
นนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็ นผู้ริเริ่มและก่ อตัง้ ห้ องปฏิบัติ
การด้ านสารมลพิษที่ตกค้ างยาวนาน
และด้ าน Emerging Contaminants ใน
สิ่งแวดล้ อมเป็ นแห่ งแรกในประเทศไทย
โดยได้ รบั เงินทุนสนับสนุนจาก New Energy
and Industrial Technology Development
(NEDO) ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ส�ำคัญในการ
สร้ างองค์ความรู้ ในการตรวจวัดวิเคราะห์
สาร Emerging Contaminants และสร้ าง
นักวิจยั รุ่นใหม่จำ� นวนมาก นอกจากนี ้ ได้
พัฒนาความร่ วมมือ และห้ องปฏิบตั กิ าร
จนท�ำให้ ทาง Kyoto University เลือกให้
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นหนึ่งใน ๕ ห้ อง

ปฏิบัติการของ Kyoto University Onsite Laboratory จากมหาวิทยาลัยชัน้
น�ำของโลก ตลอดจนได้ พฒ
ั นาหลักสูตร
ปริญญาโท Double Degree Program ร่วม
กับ Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University โดยเริ่ม
ด�ำเนินการตังแต่
้ ปี ๒๕๖๐ นอกจากนี ้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
เป็ นผู้ทมี่ ฝี ัน และมีความมุง่ มัน่ ทังด้
้ านการ
เรี ยนการสอนการพัฒนานวัตกรรม เพื่ อ
พัฒนาด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น ลดปั ญหา
และความไม่ปลอดภัยของสังคมที่เกิดขึน้
จากสิ่ง แวดล้ อ มที่ เ สื่ อ มโทรม และก� ำ ลัง
เป็ นภัยที่คกุ คามต่อโลก อย่างอดทน และ
ไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคที่เจอ และมีความเป็ น
อาจารย์ทจี่ ะส่งเสริมให้ ลกู ศิษย์เจริญเติบโต
ขึ ้นในทุกด้ าน ทังด้
้ านวิชาการ และการใช้
ชีวติ และการงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อุ ษ าวดี
อัศดรวิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล มีความเชีย่ วชาญในงานการพยาบาล
ปริศลั ยกรรม (ผ่าตัด) ในเรื่องความปลอดภัย
และแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ได้ พฒ
ั นางานวิจยั ที่
เกี่ยวกับควัน แนวปฏิบตั ใิ นการป้ องกัน
ควันในห้องผ่ าตัด การป้องกันด้วยวิธกี าร
ใช้ อุปกรณ์ โดยได้ รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก เมื่อได้รับผลงานวิจยั จะเห็นถึง
อันตรายที่บคุ ลากรให้ ห้องผ่ าตัดจ�ำเป็ น
ต้ องเผชิญทุกวัน ในขณะที่เราเผชิญ
ปั ญหาควันในอากาศภายนอก PM2.5
ท�ำให้ย่งิ ต้ องตระหนักมากยิ่งขึน้ นอกจาก
นี ้ได้ ริเริ่มอบรมพยาบาลที่ทำ� งานให้ ห้อง
ผ่ าตัด ให้ มีความเป็ นผู้น�ำ และเข้ าใจ
ระบบ บทบาทการเป็ นหัวหน้ าก่ อนเข้ า
สู่ต�ำแหน่ ง โดยได้ เริ่ มโครงการอบรม
OR management เพื่อพัฒนาพยาบาล
ในระดับหัวหน้ าของงานการพยาบาล
ผ่ าตัด ตลอดจนได้ ริเริ่มการอบรมหลัก
ปราศจากเชื อ้ (Aseptic Technique)
และการปฏิบตั ติ นเมื่อเข้ าในห้ องผ่ าตัด
ส�ำหรั บบุ คลากรที่ไม่ ได้ ปฏิบัติงานใน
ห้ องผ่ าตัดโดยตรง เพื่อความปลอดภัย
ต่ อการปฏิบัตงิ านของแพทย์ พยาบาล
และคุ้มครองความปลอดภัยให้ ผ้ ูป่วย
โดยเรียกกลุ่มนีว้ ่ า “Non-OR Personnel”
ท�ำการอบรม ทัง้ ภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ
เป็ นการท�ำเพื่อสังคม มองเห็นปั ญหา
ก่ อนที่ปัญหานีจ้ ะส่ งผลต่ อการพยาบาล
ในห้ องผ่ าตัด
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

เผยผู้ ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๒

ในงานครบรอบ “๕๑ ปี วันพระราชทานนาม
๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา มีผ้ ไู ด้รบั รางวัลข้ าราชการ ลูกจ้ าง และ
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย
มหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ดังนี ้
กลุม่ ที่ ๑ ประเภทข้าราชการดีเด่น ต�ำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นางสาวปุ ณ ยนุ ช จุ ล นวล ต�ำแหน่ง
พยาบาลช�ำนาญการพิเศษสังกัดงานการพยาบาล
ผ่าตัด ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้ าของผลงานนวัตกรรม
“Rama Abdominal drape” ซึง่ ใช้ ในการผ่าตัด
ของห้ องผ่าตัดทุกหน่วยของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี และ “คู่ มื อ ภาษา
อังกฤษในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
บริ การในห้ องผ่ าตัดสูติ-นรี เวช” ซึง่ ได้ รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในงานมหกรรม
คุณภาพ ถนนราชวิถี ครังที
้ ่ ๓ และงานมหกรรม
คุณภาพ Quality Conference ครัง้ ที่ ๒๑ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจ�ำปี
๒๕๕๗ นอกจากนี ยั้ งได้รบั รางวัลพยาบาลดีเด่น
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จาก องค์กรบริหารการพยาบาล
คณะแแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อีกด้ วย
กลุ่ มที่ ๒ ประเภทข้ าราชการดีเด่ น
ต�ำแหน่ งระดับปฏิบตั กิ ารและช�ำนาญงาน
นางจรณะ ทรัพย์สวุ รรณ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
วิจยั สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มี ผ ลงานวิ จัย และวิ ช าการที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่ อ สัง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาข้ อ มูล เชิ ง
คุณภาพด้ านสุขภาวะที่ดี โดยเป็ นผู้ดำ� เนิน
งานโครงการตามรอยพระยุคลบาทเพื่อ
พัฒนาด้ านอาหารโภชนาการและสุขภาพ
เด็กในโรงเรียนตามโครงการพระราชด�ำริ
และเข้ าร่ วมเป็ นภาคีเครือข่ ายกับองค์ การ
อาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
(FAO) ในฐานะผู้ทมี่ คี วามรู้และประสบการณ์
ท�ำงานด้ านความมัน่ คงทางอาหาร
กลุ่มที่ ๓ ประเภทลูกจ้ างประจ�ำเงินงบ
ประมาณดีเด่ น
นายบุญเชิด เปลี่ยนกลิน่ ต�ำแหน่งพนักงาน
ทัว่ ไประดับ๒ฝ่ ายการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
บุคลากรตัวอย่างวัฒนธรรมศิรริ าช ด้านที่ ๑
seniority รักกันดุจพี่น้อง ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ด้ วยต�ำแหน่งหน้ าที่ภาระงานในเวลาปฏิบตั ิ
งานจะต้ องติดต่อกับผู้ป่วยผู้มารับบริการตลอด
เวลาท�ำให้ไม่สามารถท�ำความสะอาดได้ จึงได้ อทุ ศิ
เวลาหลังเลิกงานอย่างเต็มที่ ท�ำความสะอาด
เพือ่ เตรียมพร้ อมรับผู้มารับบริการในวันรุ่งขึ ้น
กลุ่มที่ ๔ ประเภทลูกจ้ างประจ�ำเงิน
นอกงบประมาณดีเด่ น
นายสุรชัย เผ่ าผาง ต�ำแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ ระดับ ส ๒ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็ นผู้ร่วมจัดท�ำวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบต้ นทุนการใช้ พลังงานรถบริ การ
ภายในวิทยาเขต ระหว่างรถใช้ พลังงานไฟฟ้า
กับรถใช้พลังงานน� ้ำมันเชื ้อเพลิงแก๊สโซฮอล ๙๕
ตลอดจนด�ำเนินการประหยัดพลังงาน และใช้
ทรัพยากรด้านยานพาหนะทีม่ ขี องวิทยาเขต
กาญจนบุรใี ห้ค้มุ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
กลุ่มที่ ๕ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเด่ น
๕.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยและลักษณะ
งานด้ านวิชาการ มีผ้ ไู ด้ รบั รางวัล ๒ คน ได้ แก่
๕.๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย
จิรฏั ฐิตกิ ลุ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านอนุ ก รมวิ ธ านแและวิ วั ฒ นาการ
ของสั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง มี ผ ลงาน
จากการเป็ นผู้ร่วมริ เริ่ มและจัดท�ำโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั กิ าร
ชีววิทยา ส�ำหรับเป็ นพื ้นฐานของผู้เรียนระดับ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒๑ (digital biology laboratory) นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้ริเริ่มและ
จัดท�ำโครงการรื อ้ ฟื น้ ตัวอย่างอ้ างอิง และจัด
ตังพิ
้ พธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาแห่งมหาวิทยาลัย
มหิดล ตลอดจนเป็นผู้ค้นพบสิง่ มีชีวิตชนิดใหม่
ของโลก เช่น หอยกาบน� ้ำจืดบรานด์ Contradens
rolf brandti ทากบกอิ น โดจี น Tritetrab
Della longiducta และปลิงกินไส้ เดือนปิ ลอ็ ก
Gastrostomobdella extent
๕.๑.๒ ศาสตราจารย์ ดร.วิ สิ ฐ
จะวะสิต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล อดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันโภชนาการ

ผูเ้ ชีย่ วชาญองค์การนานาชาติ UNICEF/WHO/FAO)
มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ นประโยชน์ อย่ า งสู ง
และได้ รับการยอมรับทัง้ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ อาทิ การแก้ปญ
ั หากรดไขมันทรานส์
ในประเทศไทย (Trans Fat) การใช้เครื่องหมาย
ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Logo) ผลิตภัณฑ์
เครื่ องปรุ งรสที่ลดปริ มาณโซเดียมและ
น�ำ้ ตาล และเจลลี่ท่มี คี ุณภาพโภชนาการ
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มปี ั ญหาการกลืน เป็ นต้ น
๕.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต�ำแหน่ ง
ประเภทวิชาชีพ หรื อบริ หารงานทั่วไป
มีผ้ ไู ด้ รับรางวัล ๒ คน ได้ แก่
๕.๒.๑ นายทศวรรษ ทองโสดา ต�ำแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ าย
สารสนเทศ ปฏิบตั ิงานที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ผลงานออกแบบและสร้ างสรรค์ผลงานคูม่ อื
เรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบ VDO ในเรื่องการคีย์
ยา คีย์แลป ให้ แก่ หอผู้ป่วยโรงพยาบาล
รามาธิบดี เพือ่ ใช้ฝึกสอนเจ้าหน้าทีพ
่ ยาบาล
ให้ ให้ มที กั ษะด้ านการท�ำงานเพิ่มขึน้ และ
ร่วมจัดท�ำ เรื่อง SPACER BY APP ลงในโทรศัพท์
มือถือให้ แก่แพทย์ พยาบาล เพือ่ ใช้ ในการสัง่
ซื ้ออุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ จนเป็ นที่
ยอมรับและแพร่หลายในการใช้ งานของแพทย์
๕.๒.๒ นางนันทวรรณ จินากุล ต�ำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำ� นาญการพิเศษ) สังกัด
ภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำ� กลุม่ นักวิทยาศาสตร์
ในการสร้ างผลงานและนวัต กรรมภายใน
ห้ องปฏิบตั ิการ โดยเป็ นหัวหน้ าโครงการ
ระบบฐานข้ อมู ล การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
บริการวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยา และ
โครงการระบบฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์ บนเว็บ
แอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน
ร่ วมกับหน่ วยพัสดุ หน่ วยบัญชี หน่ วยดูแล
ทรัพย์ สนิ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ การเรียนการสอน ตลอดจนร่วมวางแผน
และด�ำเนินการด้านการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
ของศูนย์วิเคราะห์คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์ (ด้ าน
จุลชีววิทยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (Center of Analysis for Product
Quality, MUPY-CAPQ) ตามระบบคุณภาพ
ISO/ISC 17025:2017
มหิดลสาร ๒๕๖๓
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อบรมผู้น�ำสปสช. (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

MU Freshy Boys And Girls 2019 (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชชั ชัย คุณาวิศรุต รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิ ดโครงการ MU Freshy Boys And Girls 2019: Global
citizen and Global talent ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย เป็ นประธานเปิ ดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงด้ านการสร้ างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพืน้ ที่ รุ่นที่ ๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภดู ทิ
เตชาติวฒ
ั น์ ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวต้ อนรับผู้เข้ า
ร่วมอบรม ณ ห้ องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

วันภาษาแม่สากล (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ทดสอบมาตรฐานดูแลผู้สูงอายุ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษทั เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) โครงการทดสอบวัดระดับทักษะการดูแล และรับรอง
มาตรฐานความรู้ผ้ ดู แู ลผู้สงู อายุ ส�ำหรับ Careadviser eco-platform โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้แทน บริษทั เจนสตาร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วม
ลงนามเป็ นสักขีพยาน ณ ห้ องประชุม ๔๐๘ ชัน้ ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

SEA Probiotic SERN (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

อาจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อ�ำนวยการสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่วมประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโพรไบโอติกระดับ
อาเชียน (SEA Probiotic SERN) ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เพือ่
แลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน พร้ อมผลักดัน (ร่ าง) กฎ
ระเบียบด้ านโพรไบโอติกสู่การพิจารณาของที่ประชุมองค์ กรระหว่ าง
ประเทศด้านอาหารและโภชนาการ ทังนี
้ ยั้ งรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ครังต่
้ อไปที่ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๓ อีกด้ วย
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมการประชุมเสวนา ๒๐
ปี วันภาษาแม่สากล “ภาษา ชายแดน การศึกษา และบูรณาการศาสตร์ ”
(Language, Border, Education, and Multidisciplinary) โดยได้รบั เกียรติจาก
Ms.Maki Hayashikawa Chief of Section for Inclusive Quality Education,
UNESCO Bangkok ประกาศการเฉลิมฉลองวันภาษาแม่ และ His Excellency
Mr. Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประจ�ำประเทศไทย เปิดการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิ
วงศาโรจน์ ผู้อำ� นวยการสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวรายงาน ณ ห้ องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

OKRs บันไดสู่ความส�ำเร็จ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองแผนงาน จัดบรรยาย เรื่อง “OKRs บันไดสู่ความ
ส�ำเร็จ” โดยได้รบั เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่ มโพธิ์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชีย่ วชาญ
ด้ าน OKRs เป็ นวิทยากรบรรยายในครังนี
้ ้ โดยมีผ้ บู ริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริหารส่วนงาน และผู้ปฎิบตั งิ านด้ ายนโยบายและแผนจากส่วนงานร่วมเข้ า
ฟังการบรรยาย ณ ห้ องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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ต้อนรับม.ขอนแก่นดูงาน (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ต้อนรับ Kyushu U. (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิม้ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้ อมด้ วย นางสาววรรณพิมล
เสนาแพทย์ ภากร ผู้อำ� นวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับ Prof. Koichiro
WATANABE, Senior Vice President/ Director of International Student
Center และคณะ จาก Kyushu University ประเทศญี่ปนุ่ ในโอกาสเจรจา
หารื อความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสอง
สถาบันในอนาคต ณ ห้ องประชุม OSM 2 ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา

ส�ำรวจสุขภาพประชาชนลาว (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ศาสตราจารย์ พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พร้ อมด้ วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บญ
ุ ส่ ง องค์ พพิ ฒ
ั นกุล รองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณาจารย์ผ้ รู ่ วมโครงการ เป็ นประธานเปิ ดโครงการการส�ำรวจสุขภาพ
ประชาชนลาว ด้านโรคไม่ ตดิ ต่อ (Non-communicable Diseases (NCDs)
Survey in Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR): 2nd STEP
Survey 2019-2020) โดยมี ท่ านด�ำรง ใคร่ ครวญ เอกอัครราชทูต ณ
เวียงจันทน์ คุณภัทรัตน์ หงส์ ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ และ ดร.เนา บุตตา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สปป.
ลาว เข้ าร่วมเป็นเกียรติ ณ เฮือนพักเขือ่ นไฟฟ้าน� ้ำงึม ท่าลาด แขวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ การต้ อนรับ นางขนิษฐา โสดามรรค รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาส
เข้ าศึกษาดูงานด้ านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ พร้ อมด้วย นางสุวรรณา
เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำ� นวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ
ห้ องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์ พลเมือง ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมเครือข่าย AUN-HPN (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดทิ เตชาติวฒ
ั น์ ผู้อำ� นวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ เกียรติเป็ น
ประธานการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการของมหาวิทยาลัยมหิดลในเครือ
ข่าย AUN-HPN พร้ อมด้ วย นายแพทย์ ววิ ฒ
ั น์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ
ส�ำนักงาน AUN-HPN รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร และผู้บริหาร
ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย ส�ำนักงานเลขาธิการเครือ
ข่าย AUN-HPN สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้ องประชุมกระแส ชนะวงศ์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตกิ ร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายสิ่ ง แวดล้ อ มและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
เป็ นประธานกล่าวเปิ ด
โครงการส่ งเสริ ม
การจัดท�ำ คาร์ บอน
ฟุตพริน้ ท์องค์กร โดย
มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชั ชวาล ปานรั กษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร วิทยาลัยนานาชาติ
และผู้แทนจากคณะกรรมการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม (MUIC Energy
Saving Committee) ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ พร้ อมรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
ณ ห้ องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.มาลียา เครื อตราชู (A303)
อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จูงกันรัน (๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภทั รพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธเี ปิ ดการแข่งขันวิง่ “จูงกันรัน” ณ ถนน
ด้ านหน้ าอาคารศูนย์การเรียนรู้ บริเวณหน้ าหอพักนักศึกษา ๑๐ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา เพือ่ ส่งเสริมให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดล
เกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”
มหิดลสาร ๒๕๖๓
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มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รุ่งอรุณ ก่อนเก่า เรามหิดล

นิทรรศการวันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รุ่ งอรุ ณ ก่ อนเก่ า เรามหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน โดยสามารถ
เท้ าความไปได้ ถึงการก่อตังโรงเรี
้
ยนแพทยากร ณ โรงศิริราช
พยาบาล ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ที่ทรงมุ่งหวังให้
มีสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ส�ำหรับดูแลรักษา
ราษฎรที่ป่วยไข้ ในทุกชนชัน้ จนต่อมาโรงเรี ยนแพทยากรพัฒนา
เป็ นโรงเรี ยนราชแพทยาลัย และโอนย้ ายไปอยูภ่ ายใต้ สงั กัดของ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั ง้ เป็ น
คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล ซึ่งนับว่าเป็ นคณะตัง้
ต้ นคณะแรกๆ ที่ก่อให้ เกิดเป็ นมหาวิทยาลัยมหิดลในปั จจุบนั
ความซับซ้ อนของประวัติศาสตร์ ห้วงเวลาข้ างต้ น ถูกควบ
รวมเป็ น ประวัติ ศ าสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลในปั จ จุบัน
จนแทบแยกไม่ อ อก แต่ ห ากจะนับ อายุแ ละจุ ด ก� ำ เนิ ด ของ
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลในฐานะสถาบัน อดุม ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ทางการนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้ ว่า มีจดุ เริ่ มต้ นมาจากมหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง ตามหลักการในการปกครองและพัฒนาประเทศให้
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ผ่านนโยบายที่ต้องการมอบการ
ศึกษาให้ แก่ราษฎรของรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ในปี
พ.ศ. ๒๔๘๖ ภายใต้ ชื่อ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ซึ่ง
ได้ สถาปนาขึ ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖ เพื่อเป็ น

ศูนย์รวมทางการศึกษา วิจยั และส่งเสริ มแพทยศาสตร์ ทันต
แพทยศาสตร์ เภสัชกรรมศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ รวม
ถึงวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โดยมีขอบเขตการศึกษา
เฉพาะทางด้ านแพทยศาสตร์ และสาธารณสุข โดยในระยะเริ่ ม
แรกของการสถาปนา มีคณะตังต้
้ นทังสิ
้ ้น ๔ คณะ ประกอบด้ วย
คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัช กรรมศาสตร์ และคณะสัต วแพทยศาสตร์ ซึ่ง ได้
รั บ โอนย้ า ยมาจากคณะและแผนกอิ ส ระของจุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาการศึกษาและผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุขให้ มากขึน้ เพียงพอต่อความ
ต้ องการของประเทศ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงก่อตังคณะ
้
อื่ น ๆ เพิ่ ม ขึน้ ไล่เรี ยงจาก “คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนแพทย์แห่งที่สอง
ของประเทศ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่พระราชทาน
พระบรมราโชวาท ให้ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผลิตแพทย์
ให้ เ พี ย งพอต่อ การช่ว ยเหลื อ ประชาชน ต่อ มามหาวิ ท ยาลัย
ได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญของประชาชนที่เจ็บป่ วยในชนบท
จึง มี น โยบายกระจายบุค ลากรทางการแพทย์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
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ประชาชนที่ ป่ วย
ไข้ ตามถิ่นห่างไกล
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
จึ ง ก่ อ ตั ้ ง ค ณ ะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ห รื อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลนคร
เ ชี ย ง ใ ห ม่ ขึ ้ น
อี ก ค ณ ะ แ ล ะ
ไ ม่ น า น จ า ก นั ้น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มี
นโยบายผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่มขึน้ ตามอัตราส่วนของ
จ�ำนวนประชากร จึงก่อตังคณะแพทยศาสตร์
้
ล�ำดับที่สี่ขึ ้น คือ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามดังกล่าว
นอกจากคณะข้ างต้ น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ยงั มีนโยบาย
ก่ อ ตั ง้ โรงเรี ย นและคณะอื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ สร้ างบุ ค ลากร
และผู้สนับสนุนทางด้ านการแพทย์และการสาธารณสุข ส�ำหรับ
ตอบสนองความต้ องการของประเทศและประชาชน อาทิ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ คณะเทคนิคการแพทย์
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ และคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ บัณฑิตวิทยาลัย ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะกายภาพบ�ำบัด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะ
ทัน ตแพทยศาสตร์ พ ญาไท และคณะเภสัช ศาสตร์ พ ญาไท
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑
ในระหว่ า งการก่ อ ตัง้ คณะต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ มี ก ารถ่ า ยโอน โยกย้ ายคณะส่ ว นงานเกิ ด
ขึน้ แทบทุก ขณะ ผ่ า นการปฏิ รู ป หลัก สูต รการศึก ษาให้ เ ป็ น
ระเบียบมากขึน้ จึงมีการโอนย้ ายคณะต่างๆ ที่มีสาขาวิชาที่
ทับซ้ อนออกจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปยังสถาบันการ
ศึกษาอื่นๆ ได้ แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ ย้ า ยไปสัง กั ด
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย คณะสัต วแพทยศาสตร์ ย้ า ยไป
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลนครเชียงใหม่ ย้ ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การด� ำ เนิ น พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ เ จริ ญ
รุ ดหน้ าเป็ นอย่างมาก กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัย น�ำโดย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อธิ การบดี
ในสมัยนัน้ ได้ เข้ าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวาย
รายงานและได้ ขอพระราชทานพระนามาภิไธย “มหิดล” ใน
สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เป็ นชื่อของมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เดิม
ในการนัน้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสรับสัง่ ว่า “…ไม่ขดั ข้อง แต่ขอ
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ให้ปรับขยายให้เป็ นมหาวิ ทยาลัยที ส่ มบูรณ์ เสี ยก่อน เพือ่ ให้สม
พระเกี ยรติ แต่ขอให้เป็ นไปในทางประหยัด...” ซึง่ คณะผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยได้ รับพระราชกระแสรับสัง่ นันมาด�
้
ำเนินการ และ
ได้ อนุมัติให้ มีการจัดตัง้ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ขึน้ พร้ อมจัด ท� ำ ร่ า งพระราชบัญ ญัติม หาวิ ท ยาลัย ใหม่ เพื่ อ
ขยายมหาวิทยาลัยให้ เป็ นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ตามพระราช
กระแสรับสัง่
จนกระทัง่ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มีประกาศพระราชบัญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พ.ศ. ๒๕๑๒ ลงในราชกิ จ จานุเบกษา มีใจความส�ำคัญว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ป ระกาศว่ า โดยที ่เ ป็ นการสมควรปรับ ปรุ ง มหาวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ ให้เป็ นมหาวิ ทยาลัยที ่สมบู รณ์ โดยจัดตัง้ เป็ น
มหาวิ ทยาลัยขึ้ นใหม่เรี ยกว่า “มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล” มี ขอบเขต
ด� ำเนิ นการกว้างขวางขึ้ น...”
จึ ง ถื อ เป็ น การพระราชทานนามมหาวิ ท ยาลัย แห่ ง ใหม่ นี ้
ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล” อย่างเป็ นทางการในวันที่พระราช
บัญญัตินี ้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ และ
ถือเอาวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็ น “วันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล” สืบมา

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จงึ เปรี ยบเสมือนแสงยามรุ่งอรุณ
ของมหาวิทยาลัยมหิดลในปั จจุบนั ที่เปล่งประกายร� ำไรก่อน
จะส่องแสงสว่างไสว ในฐานะสถานศึกษาที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วย
สรรพวิ ช าอัน ทรงคุณค่าหลากหลายแขนง เป็ นแหล่ง ศึกษา
ที่สร้ างจากเกียรติภูมิของพระนาม “มหิดล” ทัง้ ยังประโยชน์
มาสู่ประเทศชาติต่อไป
หากท่ า นสนใจประวั ติ ศ าสตร์ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ส มั ย ก่ อ น ก า ร
พระราชทานนาม สามารถเข้ าเยี่ ย มชม
นิทรรศการออนไลน์ ได้ ที่ https://museum.
li.mahidol.ac.th/th/mahidol-universityera1943/

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รั กษาการแทนอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้ เกี ยรติเป็ น
ประธานเปิ ดนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” รุ่ งอรุ ณ
ก่อนเก่า เรามหิดล ในโอกาสครบรอบ ๕๑ ปี วันพระราชทาน
นาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ ายจดหมายเหตุและ
พิพธิ ภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ภายใน
นิ ท รรศการบรรยายเรื่ อ งราวประวัติ ศ าสตร์ วิ วัฒ นาการของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในยุคสมัยของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จนถึงช่วงการพระราชนามปี พ.ศ. ๒๕๑๒
โดยมี นักศึกษาอาสาสมัคร MU Guide ให้ การต้ อนรั บและ
แนะน�ำตลอดนิทรรศการ
การนี ้ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้วา่
ราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอ�ำเภอ
พุท ธมณฑล และคณะผู้บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลร่ ว มชม
นิทรรศการฯ ด้ วย

ฝ่ ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้ าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์
เนื่ อ งในโอกาสวัน พระราชทานนามมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ประจ�ำปี ๒๕๖๓
นิทรรศการ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” รุ่ งอรุ ณ ก่อนเก่า
เรามหิดล
ผ่านทาง Website ได้ ที่
https://museum.li.mahidol.ac.th/th/mahidol-universityera1943/
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
Facebook: www.facebook.com/MUARMS/
Twitter: twitter.com/muarms
Instagram: www.instagram.com/mahidol_museum
Website: http://museum.li.mahidol.ac.th/

เรี ยบเรี ยงเนือ้ หาโดย
นายพงศกร ระวิ เพียรทรัพย์
นายคมสันต์ เดื อนฉาย
ฝ่ ายจดหมายเหตุและพิ พิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

มหิดลสาร ๒๕๖๓
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ภาพประกอบโดย วรรณภา อินทรประเสริฐ

เผยผล QS World University Rankings by Subject 2020 ม.มหิดล ยังคงเป็น
ที่ ๑ ด้านการแพทย์และสุขภาพของไทยตามความคาดหมาย

เมื่ อวั น ที่ ๔ มี นาคม ๒๕๖๓
Quacquarelli Symonds (QS)
ประกาศผลการจัดอันดับ QS World
University Rankings by Subject
2020 ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการ
จัดอันดับจ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๑๔ สาขาวิชา
โดยเป็ นอันดับ ๑ ในไทย ใน ๕ สาขา
วิชา ได้ แก่ Life Sciences & Medicine
อันดับที่ ๑๔๓ (จากเดิม อันดับที่ ๑๔๘)
Medicine อันดับที่ ๑๐๑ - ๑๕๐ (อันดับ
คงที่) Pharmacy & Pharmacology
อันดับที่ ๑๐๑ - ๑๕๐ (จากเดิม อันดับ
ที่ ๑๕๑ - ๒๐๐) Linguistics อันดับที่
๑๕๑ - ๒๐๐ (จากเดิม อันดับที่ ๒๐๑
- ๒๕๐) และ Biological Sciences
อันดับที่ ๒๐๑ - ๒๕๐ (อันดับคงที่)
จากผลการจั ด อั น ดั บ ดั ง กล่ า ว
ยั ง คงแสดงถึ ง ความเข้ มแข็ ง ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลในสาขาวิ ช า
Life Sciences & Medicine, Medicine, Pharmacy & Pharmacology,
Linguistics และ Biological Sciences
โดย มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงตระหนัก
ในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริ การวิชาการ การบริ การทางการ
แพทย์ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง
มไหสวริ ยะ รักษาการแทนอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การจัด
อันดับในลักษณะของภาพรวมที่เรา
เรี ยกว่ า World University Rankings
เป็ นภาพของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด ซึ่ง
เวลาที่คดิ คะแนน จะมีมติ ติ ่างๆ ทัง้ ใน
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ส่วนของการเรียนการสอน การวิจยั เงิน
ทุน ความเป็ นนานาชาติ ตลอดจนความ
มีช่ อื เสียงของสถาบัน ซึง่ พิจารณาจาก
แบบสอบถามที่ส่งถึงผู้บริ หารระดับสูง
ในสถาบัน
การศึ ก ษา
และภาค
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง
คะแนน
ความมี ชื่ อ
เ สี ย ง ข อ ง
สถาบัน ใน
ด้ า น ก า ร
จัดการเรียน
การสอน ร่ ว มกับ คะแนนความมี ชื่ อ
เสียงทางด้ านงานวิจัย จะเป็ นคะแนน
ที่พิจารณาในเรื่ องของคุณภาพที่ดจู าก
ผลกระทบที่เกิดจากการอ้ างอิงผลงาน
วิจยั (citation) ที่ท�ำให้ มีมาตรฐาน โดย
เอาจ�ำนวนบุคลากรไปหาร เพื่อความ
เสมอภาค และดูจ�ำนวนการอ้ างอิงต่อ
คน ของแต่ละองค์กร นอกจากนี ้จะใช้ วธิ ี
การเทียบด้ วยผลกระทบจากการตีพิมพ์
โดยดูการอ้ างอิงต่อเรื่ อง นอกจากนีใ้ น
ส่วนของความเป็ นนานาชาติ จะพิจารณา
จากจ� ำนวนสัดส่วนชาวต่างชาติ ทัง้ ที่
เป็ นอาจารย์ และนักศึกษา เที ยบกับ
จ�ำนวนอาจารย์ทงหมด
ั ้ ซึง่ เป็นการบ่งบอก
ถึ ง ความเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล
ท� ำ ให้ ช าวต่ า งชาติ เ ชื่ อ ถื อ ในคุณ ภาพ
อยากมาเรี ย น มาร่ ว มงานกับ องค์ ก ร
ในส่วนคุณภาพของการเรี ยนการสอน
จะพิ จ ารณาจากสัด ส่ว นของอาจารย์

ต่อนักศึกษา หรื อสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ โดยมีการท�ำวิจยั กันว่า ถ้ ามี
นั ก ศึ ก ษาจ� ำ นวนมาก แต่ มี อ าจารย์
จ�ำนวนน้ อย เชื่อว่าผลการเรี ยนการสอน
จะไม่ดีเท่ากับการมีนกั ศึกษาจ�ำนวนไม่
มาก แต่มีอาจารย์มากพอ
“ในกรณี ของการจัดอันดับของ QS
World University Rankings by
Subject 2020 นัน้ เป็ น การประเมิ น
เฉพาะวิ ช า ซึ่ ง จะมี ลัก ษณะของการ
คิ ด แตกต่ า งออกไป โดยจะพิ จ ารณา
เพียง ๒ เรื่ อง คือ ความมีชื่อเสียงใน
ศาสตร์ นนๆ
ั ้ ร่ วมกับผลอ้ างอิงที่มาจาก
ผลกระทบของงานวิจัย หรื อคุณภาพ
ของงานวิจยั โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
มีความเชี่ยวชาญ และมีการสอนส่ วน
ใหญ่ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ รวมทัง้ วิชา
ทางด้ านชี ววิทยา หรื อ Biological
Sciences ซึ่งเป็ นความมีช่ ือเสียงที่
ปรากฏมาอย่ างยาวนาน นอกจากนี ้
ผลงานวิจยั ของเราก็มผี ลกระทบ หรือมี
การอ้างอิงสูง จึงท�ำให้เราเป็ นที่ ๑ ของ
ประเทศไทยในด้านดังกล่าวตามความ
คาดหมาย โดยเป็ นการรักษาระดับของ
มหาวิทยาลัยให้ อยูใ่ นการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาต่างๆ
ที่ เ รามี ค วามสัน ทัด ซึ่ง เราก็ ส ามารถ
ท� ำ ได้ อยู่ ใ นล� ำ ดั บ ที่ เ ป็ นที่ น่ า พอใจ”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บ รรจง
มไหสวริ ยะ กล่าวทิ ้งท้ าย
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ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฎ์ อภิเดช

นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
คิดค้นยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์ส�ำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก

เมื่ อ เร็ ว ๆ นี ้ ศาสตราจารย์ ดร.
นายสั ต วแพทย์ พ งศ์ ราม รามสู ต
หั ว หน้ าศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ านการ
วิจัยแอนติบอดี และ หัวหน้ าภาควิชา
เวชศาสตร์ สงั คมและสิ่งแวดล้ อม คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ ารั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
ประจ�ำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ในสาขา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ในงาน
“วั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ” ประจ� ำ ปี ๒๕๖๓
ซึ่ ง ในปี นี จ้ ั ด ขึ น้ เป็ นครั ้ง ที่ ๒๒ ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์
พงศ์ ร าม รามสู ต ส� ำ เร็ จ การศึก ษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี สัต วแพทยศาสตร
บัณฑิ ต จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่ ปี ๒๕๓๑
ปริ ญญาโท ๒ ใบ ใบแรก คือสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต (MPH) จาก คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมือ่ ปี ๒๕๓๕ และใบทีส่ อง วิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต (MSc) จาก Swedish
University of Agricultural Sciences
ประเทศสวี เ ดน เมื่ อ ปี ๒๕๔๒ และ
ปริ ญญาเอกทางด้ านจุลชี ววิทยาจาก
สถาบันเดียวกัน เมื่อปี ๒๕๔๓
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์
พงศ์ ร าม รามสู ต ได้ เ ปิ ด เผยถึ ง ผล
งานวิจัยที่ภาคภูมิใจ คือ “ยาชีวภาพ
แอนติบอดีมนุ ษย์ ส�ำหรั บรั กษาโรค
ไข้ เลือดออก” ซึ่งเริ่ มโครงการตังแต่
้ ปี
๒๕๕๒ โดยร่ วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย
โอซาก้ า ประเทศญี่ ปุ่ น ด้ ว ยทุน วิ จัย
สนับสนุนจาก Japan International
Cooperation Agency (JICA) และ
จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ง
ชาติ (วช.) และ ส�ำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สกสว.) รวมกว่า ๗๐ ล้ านบาท โดยได้ มี
การสร้ างห้ องปฏิ บั ติ ก ารศู น ย์ วิ จั ย
แอนติบอดีขึ ้นที่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ด�ำเนิ นการวิจัย
โดยน� ำ เม็ ด เลื อ ดขาวของผู้ ป่ วย
ไข้ เลื อดออกของโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มารวมกับเซลล์
Myeloma ชนิ ดใหม่ แล้ วน�ำมาคัด
เลือกหาแอนติบอดีท่ ีสามารถยับยัง้
ไวรั สไข้ เลือดออกได้ ทงั ้ ๔ สายพันธุ์
แล้ วน�ำมาทดลองในเชือ้ ไวรัสที่ก่อโรค
จริ งในคน พบว่ าสามารถยับยัง้ ได้
ทัง้ หมด จากนัน้ น�ำมาทดสอบในหนู
และลิงที่ถกู ฉีดเชือ้ ไวรัสไข้ เลือดออก
๑๐ ล้ านตัว พบว่ าแอนติบอดีสามารถ
ก�ำจัดไวรั สจนหมด ภายใน ๒ วัน
จนเมื่ อปี ๒๕๖๑ ได้ มีบริ ษัท BSV
Bioscience ประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่ได้
ท�ำการรวบรวมแอนติบอดีจากนักวิจยั
ทั่ว โลก มาทดสอบในหนู ดั ด แปลง
พันธุกรรม ที่ถูกฉีดไวรั สทิง้ ไว้ ๑ วัน
พบว่ า แอนติ บ อดี จ ากนั ก วิ จั ย ไทย
ให้ ผลดีท่ ีสุด โดยสามารถรั กษาหนู
ให้ รอดชีวติ ได้ ๑๐๐% ประธานบริ ษัท
จึงมาท�ำสัญญาลงทุนสู่เชิงพาณิชย์กบั
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ ท�ำการผลิต
ระดับอุตสาหกรรม GMP และวางแผน
ทีจ่ ะทดลองกับคนปกติในปี ๒๕๖๔ และ
กับผู้ป่วยไข้ เลือดออกในปี ถดั ไป ก่อนจะ
ขึน้ ทะเบียนกับองค์ การอาหารและยา
(อย.) และออกสูต่ ลาดในปี ๒๕๖๙
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์
พงศ์ ราม รามสูต กล่าวว่า สัญญาที่ลง
นามร่ วมกับ บริ ษัท BSV Bioscience
นัน้ เป็ นแบบให้ สิทธิ (non exclusive)
ในประเทศไทย ซึ่ ง เจ้ าของผลงาน
สามารถน�ำมาต่ อยอดผลิตและลงทุน
ทางการตลาดเองในประเทศไทยได้

ดังนัน้ จึงมั่นใจได้ ว่าคนไทยส่ วนใหญ่
จะสามารถใช้ ยาชีวภาพแอนติบอดี
มนุษย์ สำ� หรั บรั กษาโรคไข้ เลือดออก
ที่คดิ ขึน้ นีใ้ นราคาที่เข้ าถึงได้ นอกจาก
นี ้ ๑๐ ปี ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้ มีส่วน
สร้ างโอกาสทางการศึ ก ษาและวิ จั ย
ให้ กั บ นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท-เอกของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ต่อยอดผลงาน
ท�ำวิทยานิพนธ์ จนส�ำเร็ จการศึกษาถึง
เกือบ ๒๐ ราย
จากผลงานวิจยั ดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์
ส่งผลให้ ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์
พงศ์ ราม รามสูต และคณะได้ รับรางวัล
ผลงานวิจยั และผลงานประดิษฐ์ คิดค้ น
ดี เ ด่ น สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์

จาก วช. ถึง ๓ ครัง้ คือ ปี ๒๕๕๓ ปี
๒๕๕๗ และ ๒๕๕๙ จนมาได้ รับรางวัล
ใหญ่ล่าสุด “นั กวิจัยดีเด่ นแห่ งชาติ”
ในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี ้ ผลงานวิจยั ของ
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์
พงศ์ ราม รามสูต ยังได้ รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการต่างประเทศ มาแล้ ว
กว่า ๗๐ เรื่อง รวมทังจดสิ
้ ทธิบตั ร ๒ ฉบับ
คุ้มครองใน ๑๑ ประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์
พงศ์ ราม รามสูต กล่าวทิ ้งท้ ายว่า ตน
ท�ำงานวิจยั โดยใช้ หลัก ๓ ประการ คือ
“Be” “Do” “Have”
“Be” เชื ่อในภาพฝันที ่ยิ่งใหญ่ และ
เป็ นภาพเป้าหมายทีฝ่ งั อยูใ่ นจิ ตใต้ส�ำนึก
“Do” ลงมือท�ำตามภาพฝันทุกวันด้วย
ความมุ่งมัน่ จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
“Have” ในที ่สุดเป้าหมายสามารถ
กลายเป็ นจริ งได้ดงั่ ภาพฝัน

มหิดลสาร ๒๕๖๓

19

Service Excellence
ข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
ภาพโดย หฤษฏ์ อภิเดช

ม.มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมพิธีระดับชาติ
รับมอบรางวัล TQC ประจ�ำปี ๒๕๖๒

เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์
อุ ดม คชินทร อดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช�ำนาญการ
ประจ� ำ คณะกรรมาธิ ก ารการอุด มศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม วุฒิสภา
พร้ อมด้ วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริ ย ะ รั ก ษาการแทน
อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิ ยะมิ ต ร
ศรี ธ รา ค ณ บ ดี ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.
เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ
บริ การวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.
เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสสี งั ข์ รักษา
การแทนรองอธิ การบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ
สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์
ลี ล ะวั ฒ น์ รั กษาการแทนรองอธิ การบดี
ฝ่ ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
นายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตังวิ
้ ทยาเขต
อ�ำนาจเจริ ญ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิม้ รักษาการ
แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางศิริลักษณ์
เกี่ยวข้ อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย
ผูบ้ ริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมพิธมี อบ
รางวัล “การบริหารสู่ความเป็ นเลิศ หรือ
Thailand Quality Class (TQC)” ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จัดโดยสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินให้ เข้ ารับ
รางวัลดังกล่าว ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ –
๒๐๒ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค
บางนา มอบโดย คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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TQC เป็ นรางวัลที่ให้ ความส�ำคัญกับ
ระบบบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ก้ าวไปสูม่ าตรฐานสากล ซึง่ มีเกณฑ์ที่ปรับ
เปลี่ยนตามสถานการณ์ โลก โดยอ้ างอิง
จากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige
National Quality Award (MBNQA) เพื่อ
ให้ สอดรั บ กั บ การน� ำ ประเทศไทยเข้ าสู่
อุตสาหกรรม 4.0
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล มี ค วามมุ่ง มั่น
จะเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ ด้ วยการ
สร้ างบัณฑิตทีเ่ ป็น Global Citizen ตอบสนอง
ความต้ องการของตลาดแรงงาน และสังคม
ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมคุณภาพสูง
เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาของประเทศ เป็ นผู้น�ำ
ด้ านสุขภาวะเชิงนโยบายให้ บริ การสุขภาพ
และบริ ก ารวิ ช าการที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง
เลื อ กใช้ เกณฑ์
รางวั ล คุ ณ ภาพ
แห่ งชาติเพื่อมุ่งสู่
การบรรลุ ส่ ู พั น ธ
กิ จ และความ
ส�ำเร็จอย่ างยั่งยืน
โดยเกณฑ์ รางวัล
ช่ ว ย ใ ห้ อ ง ค์ ก ร
ส า ม า ร ถ ร ะ บุ
โอกาสในการพัฒนาและน�ำมาวิเคราะห์
จัดล�ำดับความส�ำคัญให้ สอดคล้ องกับ
ความท้ าทาย มหาวิทยาลัยยังมุง่ ปรับปรุง
กระบวนการ เพื่ อ สร้ างความผูก พัน กับ
นักศึกษา ผู้ใช้ พลังงาน ผู้ให้ ทนุ วิจยั และ
ผู้รั บ บริ ก ารอย่า งเป็ น ระบบ มุ่ง ปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และระบบงานให้ ตอบ
สนองต่อความต้องการของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทบทวนผลการด� ำเนิ นการเพื่ อน� ำไปเป็ น
โอกาสในการสร้ างนวัตกรรมมุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร และจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาทรั พยากรบุคคล ทัง้ นี ้
มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมใิ จในบุคลากร

ทุกคนที่ร่วมแรงร่ วมใจ
ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายการเป็ น
มหาวิทยาลัยระดับโลก
อย่างยัง่ ยืน
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้กำ� หนดเป็ นนโยบาย
อย่ างชัดเจนในการน�ำ

แนวทางเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ ง ชาติ
(Thailand Quality Award-TQA) มาใช้
บริ หารจัดการและพัฒนาองค์ กรอย่ าง
ต่ อเนื่องตัง้ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ สอดคล้ อง
เชื่ อ มโยงไปในแนวทางเดี ย วกั น กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ลที่ เ ป็ นองค์ ก รแม่
ซึ่ ง น� ำ เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ
มาใช้ ในพั ฒ นาเพื่ อให้ เป็ นองค์ กร
ที่ ป ระชาชนไว้ วางใจ เชื่ อ มั่ น และ
มี ค วามยั่ งยื น คณะแพทยศาสตร์ โ รง
พยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิดล
น�ำเกณฑ์ TQA มาใช้ วางแผนพัฒนา และ

บูรณาการการท� ำงานในทุกพันธกิ จด้ าน
การศึกษา การวิจยั การดูแลสุขภาพ และ
การบริ การวิชาการ โดยถ่ายทอดสูบ่ คุ ลากร
ในทุกระดับ ส่งเสริมให้ มกี ารพัฒนาคุณภาพ
ในกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่
ประสิทธิ ผลในการด�ำเนินงานขององค์กร
สร้ างงานวิ จั ย และนวัต กรรมที่ มุ่ ง เน้ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม และชุมชน โดยรวมสิ่ง
ที่องค์กรได้ รับคือเกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
การพัฒนาการท� ำงานอย่างต่อเนื่ องเพื่ อ
ส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น เลิ ศ สู่นัก เรี ย นและ
ผู้รับบริ การ

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดหน่วยบริการร่วม “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ส�ำหรับคนในกรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง
ธนสุ กาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่า วว่ า
ปั จจุบนั คนกรุ งเทพมหานคร ต้ องเผชิญ
กับสิ่งคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาพในชีวิต
ประจ�ำวันตลอดเวลา เช่น ฝุ่ นจิ๋ว PM 2.5
หรื อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไข้ หวัด
ใหญ่ รวมถึงโรคกลุม่ NCDs โรคไม่ตดิ ต่อ
เรื อ้ รังที่เกิดจากการใช้ ชีวิตประจ�ำวันที่ไม่
เหมาะสม ดังนัน้ ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง มี ห น้ าที่ จั ด หาหน่ ว ยบริ การสร้ าง
เสริมสุขภาพให้ กบั คนในกรุงเทพมหานคร
ได้ ร่วมมื อกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สร้ างองค์ความรู้ ใน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ และน�ำองค์ความ
รู้ ที่ มีมาจัดบริ การเพื่ อช่วยแก้ ปัญหาใน
สังคม หน่วยบริ การร่วม “สร้ างเสริมสุข
ภาพและป้ องกันโรค” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นหน่วยร่วมบริ การฯ ตังแต่
้
วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็ น ต้ น มา
และได้ เปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมี นายแพทย์
วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต
๑๓ กรุ งเทพมหานคร ร่ วมเป็ นเกียรติใน
การเปิ ดหน่วยบริการร่วม “สร้ างเสริมสุข
ภาพและป้ องกันโรค” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครัง้ นี ้
การบริ การสร้ างสุ ข ภาพที่ จั ด ขึ น้
ในหน่ ว ยของคณะสาธารณสุข ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนามาจากงาน
วิจัยที่ส�ำคัญของคณะฯ ได้ แก่ ๑. งาน
สร้ างความรอบรู้ สุขภาพ เพื่อการสร้ าง
เสริ ม สุข ภาพ ป้อ งกัน โรคแก่ ผ้ ูป่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง ที่ร้ ูจกั กันในชื่อ “สูงเนิน
โมเดล” ที่ประสบความส�ำเร็ จ มีผ้ ทู ี่หยุด
ยา สุขภาพดี แข็งแรงขึน้ เป็ นล�ำดับ ๒.
งานสร้ างสุขภาพ ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานนอก
ระบบ เช่น ร้ านท�ำผม มอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง
แท็กซี่ ๓. งานสร้ างสุขภาพพระสงฆ์
เป็ นต้ น การจัดบริ การเพื่อสร้ างสุขภาพ
โดยใช้ หลักวิชาการด้ านสาธารณสุขใน
การสร้ างสิ่งแวดล้ อม สังคม และเครื อ
ข่ายเพื่อให้ คนในกรุ งเทพมหานครได้ เข้ า
ถึงข้ อมูลสุขภาพของตนเอง เข้ าใจสุขภาพ
มีการปรับเปลีย่ นวิถีชวิ ติ ให้ ถกู สุขลักษณะ
สิง่ แวดล้ อม และสังคมทีพ่ บเจอในปัจจุบนั
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ม หิ ด ล จ ะ ร่ ว ม ส ร้ า ง สุ ข ภ า พ ค น
กรุงเทพมหานครให้ แข็งแรง ซึง่ เป็ นความ
ส�ำเร็จด้ านสุขภาพ และเป็ นเป้าหมายด้ าน
ผลลัพธ์ของผู้มสี ขุ ภาพดี ผู้เข้ ารับบริการ
ตรวจสุ ขภาพจะกลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเครือข่ ายของคนกรุงเทพมหานคร
สามารถท�ำหน้ าที่บอกต่ อให้ กับเพื่อน
ในกรุ งเทพมหานคร ได้ รับรู้ รั บทราบ
เป็ นทางเลือก และเป็ นส่ วนหนึ่งของ
มหานครสุขภาพดีต่อไป
หน่ ว ยบริ ก ารร่ ว ม “สร้ างเสริ ม สุ ข
ภาพและป้ องกันโรค” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดให้ บริการ
แก่บุคคลทั่วไป เข้ ารั บการตรวจบริ การ

คัด กรองสุข ภาพ แต่ล ะกลุ่ม อายุ ตาม
เกณฑ์ ส� ำ นัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และประเมินความ
เสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง และโรคอ้ วน ให้ ข้อมูลตามสิทธิผ้ ู
บริโภค เพื่อให้ ประชาชนสร้ างสุขภาพ
ตนเองให้ แข็งแรงอย่ างยั่งยืน พร้ อมให้
ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ก่อนเกิดโรค โดยมีรายการตรวจสุขภาพ
ที่เหมาะสม และเฉพาะส�ำหรับคนแต่ละ
กลุม่ อายุบริการยังเป็นไปตามสิทธิ ผู้บริโภค
คือ การให้ ข้อมูลที่ง่ายต่ อความเข้ าใจ
ผู้รับบริการสามารถซักถาม ข้ อสงสัย
ได้ อย่ างละเอียด และสามารถตัดสิน
ใจได้ ว่า มีทางเลื อกใดในการท�ำให้
สุขภาพแข็งแรง อายุยืน ปลอดโรค
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จะเป็ นศูนย์ข้อมูล และเป็ นเพื่อน
ร่ วมทางในการสร้ างสุขภาพ จึงขอเชิญ
ชวนท่ า นให้ มาเริ่ ม ต้ น ใช้ บ ริ ก ารตรวจ
สุขภาพ เพือ่ คัดกรองความเสีย่ งโรคร้ ายต่างๆ
หากตรวจพบเร็ว ก็รักษาหายเร็วขึ ้น หน่ วย
บริ การร่ วม “สร้ างเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรค” ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคาร
เทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิดล เปิ ดให้
บริการตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบถาม
เพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๕๔-๘๕๕๐ และ
๐-๒๓๕๔-๕๘๔๓-๙ ต่ อ ๕๓๐๒ โดย
บริ การตามสิทธิของ สปสช. ไม่ ต้อง
เสียค่ าใช้ จ่ายเอง
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ข่าวโดย นางสาวญาดา เอื้อสมิทธ์ นักประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโดย ผศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ ศูนย์วิจัยประสาท
วิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล

ประสาทวิทยาศาสตร์ ความรุนแรง และอาชญากรรม

ช่วงต้นปีทผี่ า่ นมานี ้ มีขา่ วมากมายเกีย่ วกับ
ความรุนแรงและอาชญกรรม ซึง่ แน่นอนว่าเป็น
สิง่ ที่ไม่มีใครอยากให้ เกิดขึ ้นกับตนเอง คนใน
ครอบครัว หรือแม้ กระทัง่ บุคคลทีไ่ ม่เคยรู้จกั มา
ก่อนก็ตาม หากจะวิเคราะห์ถงึ ปรากฏการณ์
ของความรุนแรงทีเ่ กิดขึ ้นนันอาจจะมี
้
สาเหตุมา
จากหลายด้าน ทังการเปลี
้
ย่ นแปลงด้านอารมณ์
สภาพครอบครัว หรือสภาพสังคมทีห่ ล่อหลอมให้
เกิดพฤติกรรมรุนแรงโดยทีเ่ ขาเองก็อาจไม่ร้ ูตวั
ในมุมมองของประสาทวิทยาศาสตร์ นนมี
ั้
ปัจจัยใดบ้ างทีส่ ามารถกระตุ้นให้ เกิดเหตุความ
รุนแรงต่างๆ ได้ ผศ. ดร. นพ.วรสิทธิ์ ศิริพร
พาณิชย์ จากศูนย์วจิ ยั ประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล ได้ อธิบายถึง
เหตุการเกิดความรุนแรงต่าง ๆ เหล่านี ้ว่า สาเหตุ
แรก บุคคลทีก่ อ่ อาชญากรรมโดยไตร่ตรองไว้แล้ว
(คือไม่ได้ทำ� เพราะโกรธจนคุมตัวเองไม่ได้) มักจะ
พบความผิดปกติในการท�ำงานของสมองส่วน
หน้า (prefrontal cortex) ได้บอ่ ย ซึง่ ส่งผลท�ำให้
มีความยับยังชั
้ ง่ ใจลดลง การคาดการณ์ผลของ
พฤติกรรมทีท่ ำ� ออกไปท�ำได้ไม่ดี เมือ่ ลงมือท�ำไป
แล้ว คิดไม่ได้วา่ จะเกิดอะไรตามมา และมีความ
บกพร่องในการแก้ ปัญหาทีซ่ บั ซ้ อน หรือเรียก
ง่ายๆ แบบพ่อแม่ในยุคนี ้เข้าใจคือ “EF พัฒนา

ไม่ ดี” เป็ นความเสี่ยงต่อการใช้ ความรุ นแรง
แก้ ปัญหา และการก่ออาชญากรรม
นั่น หมายถึ ง บุค คลที่ ก่ อ เหตุก ารณ์ ใ น
ลักษณะดังกล่าว ไม่ใช่แค่ปัจจัยแวดล้ อมเป็ น
ตัวกระตุ้น แต่บุคคลนัน้ จะต้ องมีปัญหาอยู่
เดิม จึงจะสามารถสร้ างความรุนแรง หรือก่อ
อาชญากรรมแบบนี ้ได้ ซึง่ ความผิดปกติดงั กล่าว
อาจจะถึงขันท�
้ ำให้เป็นโรคเลย หรือแค่มแี นวโน้ม
(ไม่เป็นโรค ดูเหมือนคนทัว่ ไปในสังคม) ก็ได้
สาเหตุทสี่ อง เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม
โดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้ องกับสารสื่อประสาท
ในสมองสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมก้ าวร้ าว
และความรุ นแรงได้ โดยการศึกษาในกลุ่ม
ทหารรับจ้ าง (บุคคลทีฆ่ า่ ผู้อนื่ เพือ่ เงิน ไม่ใช่ทำ�
เพื่อปกป้องประเทศตัวเอง) จะมีรูปแบบการ
แสดงออกยีนบางชนิดทีค่ ล้ายกัน
สาเหตุทสี่ าม ความผิดปกติของการฮอร์โมน
หลายชนิด เช่น ฮอร์โมนความเครียด (cortisol)
และฮอร์โมนเพศชาย มีความสัมพันธ์ตอ่ การก่อ
อาชญากรรม สรุปง่ายๆ คือ การตอบสนองต่อ
ความเครียดทีไ่ ม่ดี และฮอร์โมนเพศชายทีม่ าก
เกินไป จะเพิม่ ความเสีย่ งมากยิง่ ขึ ้น
สาเหตุทสี่ ี่ การถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก ไม่
ว่าจะเป็นการตี การดุวา่ อย่างรุนแรง การทารุณ

ทางเพศ และการปล่อยปละละเลย ไม่สนใจต่อ
เด็ก เป็ นปัจจัยส�ำคัญต่อการก่ออาชญากรรม
ข้อมูลการส�ำรวจพบว่า ๒ ใน ๓ ของอาชญากร
มีประวัติเคยถูกทารุณกรรมในช่วงวัยเด็กมา
ก่อน และการเลี ้ยงดูทดี่ ใี นช่วงวัยเด็ก เป็นปัจจัย
ป้องกันการก่อความรุนแรง โดยข้อมูลพบว่า แม้
จะมียนี ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งต่อการก่อความรุนแรง
แต่การเลี ้ยงดูทด่ี จี ะช่วยลดความเสีย่ งนันได้
้ ลด
ได้ถงึ ขนาดต�ำ่ กว่าคนทีม่ ยี นี ปกติด้วยซ� ้ำ
จะเห็นว่าในมุมของประสาทวิทยาศาสตร์ก็
มีหลายปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
แต่ละคนได้ แต่หากบุคคลนันได้
้ รับการดูแลที่
ดีตงแต่
ั ้ วยั เด็ก ครอบครัวมีความรักความเข้ าใจ
ไม่ใช้ความรุนแรงในการสอนเด็ก สิง่ นี ้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยลดความก้าวร้ าว และติดเบรคให้
กับตัวลูกเมือ่ ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความอบอุน่ ของ
ครอบครัวในช่วงวัยเด็ก จึงเป็นปัจจัยทีย่ นื ยันได้
จริงว่าช่วยลดการก่อความรุนแรงในวัยผูใ้ หญ่ได้
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คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ส่งต่อความสุขจากการเป็น “ผู้ ให้”
ขยายโครงการ “ร้านมือสอง” สู่วิทยาเขตล�ำปาง

“การให้” มีพื ้นฐานจาก “ความรัก” ...”จิต
อาสา” คือ หัวใจของการเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวัง
สิง่ ตอบแทนใดๆ ซึง่ ผลตอบแทนทีไ่ ด้คอื “ความ
สุข” และ “ความภาคภูมใิ จ” ทีไ่ ด้ทำ� ประโยชน์
แก่เพือ่ นมนุษย์
ด้วยความเชือ่ ในพลังแห่งความรักทีเ่ กิดจากการ
เป็นผูใ้ ห้ ร้าน Second Hand Envi-Shop ร้านค้า
สินค้ามือสอง คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กอ่ ก�ำเนิด
ขึ ้นภายใต้ความดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรัณยา สุจริตกุล หรือ “อ.โป่ ง” และจะเข้า
สูป่ ีที่ ๗ ในปี ๒๕๖๓ นี ้
อ.โป่ งเล่าว่า ร้ าน Second Hand Envi-Shop
จัดตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนการลดปริ มาณความ
ต้ องการซื ้อสินค้ าใหม่ ลดปริ มาณขยะ และ
สนับสนุนการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยน�ำ
รายได้ไปซือรถวี
้ ลแชร์ รถสามล้อโยก เพือ่ ช่วย
เหลือผู้พกิ ารที่มฐี านะยากจน ให้มคี ณ
ุ ภาพ
ชีวติ ที่ดขี นึ ้ จากแนวคิดเปลีย่ น “ของเหลือใช้”
ให้เป็น “ความสุข”
นอกจากการปลูก “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข”
จากการเป็น “ผู้ให้” ให้อยูใ่ นหัวใจผู้ร่วมบริจาค
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สิง่ ของเหลือใช้ และร่วมท�ำบุญน�ำสิง่ ของเหลือ
ใช้ไปท�ำให้เกิดความสุขแล้ว ตลอด ๖ ปีทผี่ า่ นมา
อ.โป่ งได้สร้ างเมล็ดพันธุแ์ ห่งการ “สร้ างสุข” ให้
เกิดขึ ้นมากมาย ทังในกลุ
้
ม่ เยาวชน และผู้สงู วัย
จากการได้ร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการฯ
“บอส” กิจภาณุวฒ
ั ร์ ธนธาราคีรี ศิษย์
เก่าคณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นนักเรี ยน
ทุนรัฐบาลญี่ปนุ่ ศึกษาปริญญาโท-เอก คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เล่าถึง
ความประทับใจจากการได้เป็นอาสาสมัครทีร่ ้ าน
Second Hand Envi-Shop ว่าเริ่มเข้ามาเป็นจิต
อาสาทีร่ ้ านเป็ นครัง้ แรกตอนเรียนอยูป่ ี ๓ โดย
ก่อนหน้านันเป็
้ นลูกค้าทีช่ อบมาซื ้อหนังสือ และ
เสื ้อผ้ า ทีร่ บั บริจาคมาจ�ำหน่ายในราคาถูกและ
คุณภาพดีและต้ องการสนับสนุนการ น�ำเงิน
ไปช่วยเหลือผู้พกิ ารทีข่ าดโอกาส และส่งเสริม
แนวคิด “ใช้ซำ”
� ้ เพือ่ ลดขยะของโลก
“บอส” เล่าต่อไปว่า สินค้าทังหมดที
้
ม่ ใี นร้ าน
Second Hand Envi-Shop นันเปิ
้ ดรับบริจาคจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประชาชน
ทัว่ ไปทีม่ าเดินตลาดนัดวันศุกร์ทมี่ หาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา ไม่ใช่การไปรับของมาเพือ่ ขาย
เอาก�ำไร ดังนันจึ
้ งไม่มตี ้นทุน รายได้ คือ “รอย
ยิม้ แห่ งความสุขใจ” ที่ได้ “ช่ วยคน” และ
“ช่ วยโลก” เท่านี ้ก็ถอื ว่าเป็ นก�ำไร และประสบ
ความส�ำเร็จแล้ว
นอกจากอาสาสมัครทีเ่ ป็นเยาวชนยังมีอาสาสมัคร
ทีเ่ ป็นผู้สงู วัย ทีม่ าร่วมให้ความสุขในบริเวณหน้า
ร้ านที่ อ.โป่ ง จัดให้เป็นเวทีสร้ างสุขด้วยเสียง
เพลงที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาวะ ป้องกัน
โรคซึมเศร้ าในผู้สงู วัย โดยเป็น การสร้ างความ
สุขใจให้ กบั ทังผู
้ ้ ร้อง และผู้ฟังทีเ่ ข้ ามาจับจ่าย
เลือกซื ้อสิง่ ของ ในร้ านอีกด้วย
“ถ้ามนุษย์รกั มนุษย์ โลกก็จะไม่เกิดปัญหา
การให้ ความรั กไปสู่หวั ใจมนุษย์ ทกุ คนได้
เป็ นเรื่องทีว่ เิ ศษสุด” อ.โป่ ง กล่าวทิ ้งท้ายเนือ่ ง
ในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา
ปัจจุบนั ร้ าน Second Hand Envi-Shop ได้
ขยายโครงการไปทีว่ ทิ ยาเขตล�ำปาง ของ คณะ
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ด้วยความหวังจะปลูก “เมล็ดพันธุ์แห่ง
ความสุข” จากการเป็น “ผู้ให้” ให้งดงามอยูใ่ น
หัวใจของผู้คนต่อไป
ติดตามข่าวสารของโครงการร้ าน Second
Hand Envi-Shop ร้ านค้ าสินค้ ามือสอง
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ล ได้ ที่ http://www.
en.mahidol.ac.th/secondhand_shop โทร.
๐๙๕ ๙๕๐ ๙๐๒๐
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“6 ค�ำถาม COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง”
แปลและสรุปจาก WSAVA Advisory
Document (29 Feb 20)
โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นาย
สัตวแพทย์ ร่ ุ งโรจน์ โอสถานนท์
และ อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์
เนติ์ ตันประดิษฐ
ภาควิชาเวชศาสตร์ คลินิกและการ
สาธารณสุข
ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Association (WSAVA) Advisory
Document
(ณ วันที่ ๒๙ กุ มภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๓)
Q1: COVID-19 สามารถติดต่ อใน
สัตว์ เลีย้ งในหรื อไม่ ?
A1: ในปั จ จุ บัน ยัง ไม่ มี ห ลัก ฐาน
ยืนยันว่าสัตว์เลี ้ยงสามารถติดเชื ้อ หรื อ
แพร่เชื ้อ COVID-19 ได้
Q2: WSAVA’s มีการตอบสนอง
อย่ างไรต่ อรายงานการติดเชือ้ COVID-19 ในสุนัขที่ Hong Kong?
A2: รายงานจาก Hong Kong
วัน ที่ ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ บ่ง ชี ว้ ่า พบเชื อ้
COVID-19 ในสุ นั ข ของผู้ ป่ วยโรค
COVID-19 โดย Hong Kong SAR
Agriculture, Fisheries and Conservation
Department (AFCD) รายงานว่าสุนขั
นันไม่
้ มีอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้ องกับ
โรคนี ้ และถูกกักตัวเพื่อดูอาการเพื่อการ
ตรวจเพิม่ เติม เพือ่ ยืนยันว่าสุนขั ป่ วยด้ วย
โรคนี ้จริงๆ หรือเกิดจากการปนเปื อ้ นของ
เชื ้อจากสิง่ แวดล้ อม
Q3: เราควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
สัตว์ เลีย้ ง หรือสัตว์ ชนิดอื่นๆ ถ้าหาก
ว่ าเราป่ วยด้ วยโรค COVID-19 หรื อ
ไม่ ?
A3: Centers for disease control
and prevention (CDC) แนะน� ำ ว่า
“คุณควรหลี กเลี ่ยงที จ่ ะสัมผัสสัตว์ เลี ้ยง
และสัตว์ชนิ ดอืน่ ๆ หากคุณป่ วยด้วยโรค
COVID-19 เช่ นเดี ยวกันกับควรหลี ก
เลี ่ ย งการสัม ผัส กับ คนอื ่ น ๆ แม้ ว่ า ยัง
ไม่มีรายงานว่าสัตว์ เลี ้ยงหรื อสัตว์ ชนิ ด
อื ่นๆ ป่ วยด้วยโรค COVID-19 แต่ยงั
คงแนะน� ำ ให้ ห ลี ก เลี ่ ย งการสัม ผัส กับ

สัต ว์ จ นกว่ า จะมี ข้ อ มู ล ที ่เ กี ่ ย วข้ อ งกับ
โรคนี ้ใ นสัต ว์ ม ากขึ้ น ” ควรให้ สมาชิ ก
ในบ้ านคนอื่นๆ ที่ไม่มีอาการป่ วยเป็ น
ผู้ ดู แ ลสั ต ว์ เ ลี ย้ งชั่ ว คราวในขณะที่
คุณป่ วย และควรใส่หน้ ากากอนามัย
ตลอดเวลา และล้ างมือทุกครัง้ ทังก่
้ อน
และหลังหากมีความจ�ำเป็ นต้ องสัมผัส
กับสัตว์เลี ้ยง โดยสามารถดูรายละเอียด
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

Q5: ควรท�ำอย่ างไรกับสัตว์ เลีย้ ง
ที่อยู่พนื ้ ที่ท่ มี ีการระบาดของไวรั ส?
A5: ในปั จจุบนั ไม่มีหลักฐานยืนยัน
ว่า สัต ว์ เ ลี ย้ งสามารถติ ด เชื อ้ หรื อ ป่ วย
ด้ วย coronavirus ชนิดใหม่นี ้แต่อย่างไร
ก็ตามควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์
ที่ไม่ทราบประวัติที่ชดั เจน และควรล้ าง
มื อ ทุก ครั ง้ ทัง้ ก่ อ นและหลัง การสัม ผัส
กับสัตว์ รวมถึงควรใส่หน้ ากากอนามัย
ตลอดเวลา

Q4: ควรท�ำอย่ างไรหากสัตว์ เลีย้ ง
มีอาการป่ วยที่ไม่ สามารถอธิบายได้
และมีประวัติว่าอยู่ใกล้ ชิดกับผู้ป่วย
โรค COVID-19?
A4: เรายัง ไม่ ท ราบชัด เจนว่ า สัต ว์
เลีย้ งสามารถติดเชือ้ หรื อป่ วยด้ วยโรค
SARS-CoV-2 ได้หรือไม่ หากสัตว์เลี ้ยงป่ วย
ด้ วยอาการทีไ่ ม่สามารถอธิบายได้ และมี
ประวัตใิ กล้ ชิดกับผู้ป่วยโรค COVID-19
ให้ ตดิ ต่อกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับด้าน
ระบาดวิทยาในพื ้นทีน่ นๆ
ั ้ หากจะน�ำสุนัข
ไปตรวจที่คลินิกหรื อโรงพยาบาลสัตว์
ให้ ติ ด ต่ อ และให้ ข้ อ มูล กับ สัต วแพทย์
ที่ เกีย่ วข้ องทราบล่วงหน้ าว่าจะน�ำสุนขั ทีม่ ี
ประวัตเิ กีย่ วข้องกับผู้ป่วยด้วยโรคCOVID-19
เข้ าไปตรวจรักษา เพื่อให้ ทางสัตวแพทย์
ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้ องด้ าน
ระบาดวิทยาให้เตรียมการรับมือ และไม่ควร
น�ำสุนขั ทีม่ ปี ระวัตใิ กล้ชดิ กับผูป้ ่ วยCOVID-19
ไปยังคลินิกหรื อโรงพยาบาลสัตว์ โดย
พลการจนกว่ า จะได้ รั บ ค� ำ แนะน� ำ ที่
ถูกต้ องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

Q6: ควรท�ำการฉีดวัคซีนป้ องกัน
โรค canine coronavirus เพราะความ
เสี่ยงของ SARS-CoV-2 หรื อไม่ ?
A6: Canine coronavirus vaccines
ที่ มี ใ นตลาดผลิ ต มาเพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
coronavirus ในล� ำ ไส้ ไม่ ไ ด้ ผ ลิ ต มา
เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื อ้ ในระบบทาง
เดินหายใจ สัตวแพทย์ไม่ควรใช้ วคั ซีน
ชนิ ด นี ใ้ นการป้อ งการการระบาดของ
coronavirus ชนิดใหม่นี ้ เนื่องจากไม่มี
ข้ อมูลยืนยันว่าวัคซีนสามารถ crossprotection ต่อ COVID-19 ได้ และใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีวคั ซีนที่ขายในตลาดที่
ใช้ ป้องกัน respiratory coronavirus
infection ในสุนขั ได้
*ขอขอบคุ ณ ข้ อ มู ล จาก หน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ และสือ่ สารองค์กร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
FB: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิ ดล
Mahidol University Faculty of
Veterinary Science
มหิดลสาร ๒๕๖๓
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ตามที่ องค์ ก ารอนามั ย โลกได้
ประกาศว่าการระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็ น “ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุข
ระหว่ างประเทศ” (Public Health
Emergency of International
Concern; PHEIC) หลั ง จาก
เชื อ้ ไวรั ส ดัง กล่า วแพร่ ร ะบาดไปยัง
ประเทศต่ า งๆ อย่ า งรวดเร็ ว และ
ส� ำ ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุ ข ได้ ศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก าร
ภาวะฉุกเฉิน เป็ นระดับ ๓ เพือ่ ติดตาม
สถานการณ์ โ รคทัง้ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศอย่ า งใกล้ ชิ ด และให้
หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางไปยั ง พื น้ ที่
ที่ มี ก ารระบาดต่ อ เนื่ อ งตามที่ ร ะบุ
ไว้ โ ดยกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว
ก อ ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ส� ำ นัก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลัย
มหิ ด ล ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
พื น้ ที่ ส่ ว นกลางภายในวิ ท ยาเขต
ศาลายา เช่ น อาคารบรรยายรวม
ห้ อ งประชุม และศูน ย์ อ าหารกลาง
ซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ก ารให้ บริ ก ารแก่
นัก ศึก ษา บุค ลากรและประชาชน
ทั่ว ไปเป็ น จ� ำ นวนมากในแต่ ล ะวัน
ซึ่ ง อาจจะเป็ น จุ ด เสี่ ย งในการแพร่
ระบาดของเชื ้อดังกล่าวจึงมีมาตรการ
ในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาด
ของโรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรนา 2019
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(COVID-19) ตามแนวทางที่ ร ะบุ
ไว้ โ ดยกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี ้
๑. จัดท�ำสื่อโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
แ น ะ น� ำ วิ ธี ก า ร ป้ อ ง กั น ตั ว จ า ก
โรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
COVID-19, การล้ า งมื อ ที่ ถู ก วิ ธี ,
การสวมหน้ ากากอนามั ย ที่ ถู ก
วิ ธี ติ ด ตามบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์
ในอาคารที่ มี ผ้ ู ใช้ งานจ� ำ นวนมาก
เช่น ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ มหิ ด ล อาคาร
สิริวิทยา อาคารบรรยายรวม
๒. จัดให้ มีจุดให้ บริ การแอลกอฮอล์
เจลล้ า งมื อ ในพื น้ ที่ ส่ว นกลาง เช่ น
อาคารบรรยายรวม ห้ องประชุ ม
ศูนย์อาหารกลาง จุดยืมรถจักรยาน
(จักก้ าเซ็นเตอร์ )

๓. เพิ่ ม ความถี่ ท� ำ ความสะอาด
ใ น บ ริ เ ว ณ พื ้น ที่ ส่ ว น ก ล า ง ที่ มี
ความเสี่ ย ง เช่ น ห้ อ งบรรยายรวม
ห้ องประชุ ม ศู น ย์ อ าหารกลาง
สถานี ร ถราง และเช็ ด ด้ วยน� ำ้ ยา
ฆ่าเชื ้อโรค
๔. ท� ำ ความสะอาดพื น้ ที่ ที่ เ ป็ น
จุดสัมผัส เช่น พืน้ , ลิฟต์, ห้ องน�ำ้ ,
มือจับประตูด้วยน� ้ำยาฆ่าเชื ้อโรค
๕. ท� ำ ความสะอาดพื น้ ที่ ที่ เ ป็ น
จุ ด สั ม ผั ส ของจั ก รยานสาธารณะ
( จั ก ร ย า น สี ข า ว ) เ ช่ น มื อ จั บ
จั ก รยาน มื อ เบรกและเบาะนั่ ง

ทุกครัง้ เมื่อสิ ้นสุดรอบการให้ บริ การ
ที่จดุ ยืมรถจักรยาน (จักก้ าเซ็นเตอร์ )
ก่ อ นจะเริ่ ม ให้ บ ริ ก ารในรอบถัด ไป
ด้ ว ย น� ้ำ ย า ฆ่ า เ ชื ้อ โ ร ค ห รื อ พ่ น
สเปรย์ฆา่ เชื ้อ
ทั ง้ นี ้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
สามารถติดตามสถานการณ์ ระบาด
ของโรค ค� ำ แนะน� ำ หรื อ แนวทาง
การปฏิ บั ติ ไ ด้ จากเว็ บ ไซต์ กรม
ควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/
viralpneumonia/index.php และ
องค์กรอนามัยโลกอย่างสม�ำ่ เสมอ
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ศิษย์สัมพันธ์

ความส�ำเร็จที่แท้จริงจากศิษย์เก่าผู้ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร
ในมหิดลสารฉบับนี หน่
้ วยศิษย์สมั พันธ์ กองกิจการนักศึกษา และ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอส่งต่อ
ข้ อความดี ๆ จากศิษย์เก่าผู้ได้รบั รางวัล “มหิดลทยากร” เนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ “๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัย
มหิดล” เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพือ่ เป็นข้อคิดทีด่ ใี นการสร้ าง
ความส�ำเร็จแก่ตนเองและสร้ างความสุขแก่ผ้อู นื่ ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์
ศิษย์เก่ารุ่น ๘๒ คณะเภสัชศาสตร์ “ส�ำหรับความส�ำเร็จของชีวติ เริม่
ตังแต่
้ ตอนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ ตอนทีย่ งั เรียนหนังสืออยู่ ก็มี
ความรู้สกึ ว่าเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เราก็ไม่ได้เรียนอย่าง
เดียว เราจะมีการช่วยเหลือสังคมมาตลอด ไม่วา่ เรื่องของการออกค่าย
การออกชุมชน จนกระทัง่ วันหนึง่ เรามาเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
ก็มโี อกาสได้ ทำ� งานวิจยั และบริการวิชาการให้ กบั ภาคอุตสาหกรรม
“ผมก็ต้องเป็ นนักเรียนใหม่อยู่ตลอด ทุกวันต้องตามโลกให้ทนั และประชาชนทัว่ ไป ในเรื่องของความรู้ทตี่ นเองสนใจ ซึง่ ก็คอื เรื่อง
สมุนไพร และได้ทำ� มาตลอดมากกว่า ๓๐ ปี เราก็นำ� ความรู้ทไี่ ด้จาก
และตัง้ ใจท�ำงานด้วย”
งานวิจยั เหล่านี ้ถ่ายทอดลงไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ทัว่ ไปให้ร้ จู ริงและเข้าใจจริงเกีย่ วกับเรื่องสมุนไพรด้วย สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื
ความตังใจและความมุ
้
ง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำงานให้สำ� เร็จ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
คือจิตสาธารณะทีจ่ ะช่วยเหลือสังคมไม่วา่ เราจะอยูใ่ นต�ำแหน่งอะไร”
“ที่สำ� คัญคือเราต้องมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถึงจะช่วยให้
งานออกมามีคณ
ุ ภาพและประสบความส�ำเร็จได้”

ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ธรี วัฒน์ กุลทนันทน์
ศิษย์ เก่ ารุ่น ๗๙ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล “หลักใน
การด�ำเนินชีวติ ของผมก็คอื ความซือ่ สัตย์ ขยัน กตัญญูและอีกสิง่
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญมากแต่อาจจะท�ำยากหน่อยแต่กต็ ้ องพยายามท�ำให้
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้นนั่ ก็คอื ความยุตธิ รรม โดยส่วนตัวแล้วเมือ่
ครังที
้ ไ่ ด้ถวายตัวเพือ่ เข้ารับต�ำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราช
พยาบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสกับตนสันๆ
้
สองประโยคว่า ให้เป็นนักเรียนใหม่ ตังใจท�
้ ำงาน เพราะฉะนันผมก็
้ ต้อง
เป็นนักเรียนใหม่อยูต่ ลอด ทุกวันต้องตามโลกให้ทนั และตังใจท�
้ ำงาน
ด้ วย ต่อมาได้ ปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ ป็ นหัวหน้ าคณะแพทย์ถวายการรักษา
ถึงตอนนัน้ สถานการณ์ บ้านเมืองจะไม่ค่อยดี การแพทย์ การ
สาธารณสุขก็ถกู รบกวนเป็นอย่างมาก พระองค์กม็ พี ระราชกระแสมา
ว่า ให้ออ่ นน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถกู ใคร เมือ่ น�ำมาใช้ในชีวติ
ประจ�ำวัน จึงท�ำให้มไี มตรีจติ เกิดขึ ้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากร
ก็ดขี ึ ้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กด็ ขี ึ ้น ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ฟ้องร้ องก็เกิดน้อยลง เพราะต่างฝ่ ายต่างมีความเข้าใจซึง่ กันและกัน”

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
ศิษย์เก่ารุ่น ๙๓ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน “หลังจากทีผ่ มจบการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ ว ประสบการณ์ทไี่ ด้ เรียนรู้จาก
หลักสูตรของทีน่ ี่ สามารถน�ำไปใช้ เรียนต่อทีต่ า่ งประเทศได้ อย่างดี
มาก จนกระทัง่ สามารถจบปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาระบาด
วิทยาได้ ฉะนันเมื
้ อ่ น�ำองค์ความรู้ตา่ งๆ ทีไ่ ด้ร�่ำเรียนมาไปประยุกต์ใช้
ในการท�ำวิจยั เราก็จะแก้ ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดในประเทศของเราได้
อย่างดีเยีย่ ม ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านของการรักษาโรค ในด้ านของการ
ป้องกันโรค หรือการศึกษาวิจยั ในด้ านต่างๆ เพือ่ น�ำไปใช้ กบั ชุมชน
ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันทีพ่ วกเราเคารพนับถือเพราะ
“สิ่งที่สำ� คัญที่สดุ คือจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าเรา เราสามารถเอาองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั มาไปใช้งานได้จริง สิง่ ทีผ่ มได้
เรียนรู้เด่นชัดคือ เราต้องไม่รอให้โอกาสเข้ามาหาเราเพียงอย่างเดียว
จะอยู่ในต�ำแหน่ งอะไร”
เราต้ องออกไปหาโอกาสเอง โดยมีความมุง่ หวังเพือ่ ทีจ่ ะได้ พฒ
ั นา
องค์ความรู้ของตนและกลับมาพัฒนาสถาบันของเราให้เทียบเท่าต่าง
ประเทศ และทีส่ ำ� คัญคือ เราต้องมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เช่น ตอน
ทีเ่ ราเป็นครู เราก็ต้องมองกลับไปว่าตอนเราเป็นนักเรียนเราอยากให้
ครูของเราท�ำอะไรให้เรา ตอนเป็นผู้บริหาร เราก็ต้องคิดไปว่าผู้ใต้บงั คับ
บัญชาของเราต้ องการผู้บริหารแบบไหน ถึงจะช่วยให้ งานออกมามี
คุณภาพและประสบความส�ำเร็จได้”

มหิดลสาร ๒๕๖๓
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ขอแสดงความยิ น ดี กั บ พลต� ำ รวจเอก
นายแพทย์ จ งเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในโอกาสได้ รับรางวัลคนดีศรีแพทย์
ทหาร ประจ�ำปี ๒๕๖๒ สาขาบริหารจัดการ
จาก สมาคมแพทย์ ท หารแห่ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยรับมอบช่อดอกไม้ แสดง
ความยินดีจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ แพทย์
หญิงชนิกา ตู้จินดา นายกกิตติมศักดิ์สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ในงานครบรอบ “๕๑
ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัย
มหิดล” ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทีผ่ า่ นมา ณ อาคาร
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
พลต� ำ รวจเอก นายแพทย์ จงเจตน์
อาวเจนพงษ์ ส�ำเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร
บัณ ฑิ ต คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
และวิ ท ยาศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยา
สลัยมหิดล เคยได้
รับรางวัลมหิดลทยา
กร ประจ�ำปี ๒๕๕๔
เป็ นนายแพทย์ใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสูติ-นรี เวชวิทยา ผู้ ได้ รับ
ความไว้ ว างพระราชหฤทัย ให้ เ ป็ นผู้ ถ วาย
พระประสู ติก ารแด่ สมเด็จ พระเจ้ า ลู ก ยา
เธอ เจ้ าฟ้ าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมา
งกูร สิริวบิ ลู ยราชกุมาร ที่โรงพยาบาลศิริราช
นอกจากนีเ้ ป็ นแพทย์ ผ้ ปู ระสบความส�ำเร็จใน
การรักษาผู้มบี ตุ รยากโดยเทคนิคกิฟ๊ ท์ (GIFT)
เป็ นรายแรกของประเทศไทย รวมทังประสบ
้
ความส�ำเร็จในการรักษาผู้ชายทีเ่ ป็ นหมันให้ มบี ตุ ร
โดยเทคโนโลยีเทเซ่/อิ๊กซี่ (TESE/ICSI) เป็ นราย
แรกของประเทศไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายแพทย์
ใหญ่ โรงพยาบาลต�ำรวจ นายกแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายก
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นับเป็ นแบบอย่างของที่ดีของผู้น�ำ
องค์กรในการบริหารงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ จากผลงานทีเ่ ป็ น
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น นักบริหารในองค์กร
แพทย์หลายแห่งของประเทศ และเป็ นผู้ริเริ่มการ
ยกระดับโรงพยาบาลต�ำรวจขึน้ เป็ นโรงเรี ยน
แพทย์ ท่มี มี าตรฐานเพื่อรองรับอาเซียน
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ส่งผู้แทนทีม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้ าร่วมการแข่ งขัน
Student Speech Competition ภายใต้ หวั ข้ อ
Triangular Cooperation for Sustainable
Development ณ United Nations Office for
South-South Cooperation (UNOSSC) ประจ�ำ
ประเทศไทย
ทั ้ง นี ้ เ พื่ อ
เ พิ่ ม ก า ร มี
ส่วนร่ วมของ
นั ก ศึ ก ษ า
และเยาวชน
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รุ่นใหม่ และเพือ่ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ในบริบท
ของ Triangular Cooperation for Sustainable
Development โดยมีรายนามดังนี ้๑) Miss Vega
Fria Gonzales Postrano ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย ๒) Miss
Karuna Sathu วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล และ ๓) Mr. Pheaktra Doung วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห
การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลการแข่งขันฯ
ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึง่ โดยได้ รับเกียรติ และอยู่
ภายใต้ การดูแล และให้ คำ� ปรึกษา จาก Dr.Aung
Win Tun ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิต
วิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทังได้
้
รับความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาคพิเศษ) ร่วมปฏิบตั หิ น้ าทีเ่ ป็ นผู้ชว่ ยประสาน
งานการเข้ าร่วมการแข่งขันครัง้ นี ้
จากผลงานการวิจยั “สือ่ สร้ างสรรค์ ป้องกัน
การค้ ามนุษย์ ในเด็ก” (Creative Instruction
Media to Prevent Child Trafficking) ภาย
ใต้ โ ครงการวิ จัย “การพั ฒ นากระบวนการ

เรียนรู้เพือ่ ป้ องกันการค้ ามนุษย์ : กรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนและศูนย์ การเรี ยนทีร่ ั บเด็กต่ างด้ าว
เข้ าศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร” น�ำโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร
อาจารย์ประจ�ำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา และหัวหน้ าโครงการวิจยั และทีมนักวิจยั
ประกอบด้ วย นางสาวมนัสดา นวสิริธนโรจน์
นางสาวจันทนิภา นราดิลก นายพชร พูนศิริ
(นักศึกษาระดับปริญญาตรีขณะนัน้ จากวิทยาลัย
ศาสนศึกษา และเป็ นนักศึกษาในรายวิชาเลือกเสรี
๑๐๒ สังคม สงคราม สันติ และ ๑๐๓ แนวคิดและ
กรณีศกึ ษาสิทธิมนุษยชน) Ms.Soe Soe Lynn
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ด้ าน
สิทธิมนุษยชน และ นายวัลลภ ภุมรา นักศึกษา
ปริ ญ ญาโท หลัก สูต รไทยด้ า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชน
และสันติศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ประจ�ำสถาบันฯ
ได้ รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับดีมาก กลุม่
สร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม การศึกษาและสังคม ที่มงุ่
เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการประกวด
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในระหว่างงาน “มหกรรม

งานวิจยั แห่ งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research
Expo 2018)” จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้ รับหนังสือรับรองการแจ้ ง
ข้ อมูลลิขสิทธิ์ ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ แจ้ งข้ อมูล
ลิขสิทธิ์ประเภทงานต่างๆ ไว้ ตอ่ กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ทังสิ
้ ้น ๓ ประเภทงาน ๔ ลักษณะงาน ดังนี ้
๑. ผลงาน รวมนิทานป้องกันการค้ ามนุษย์
ภาษาไทย-อังกฤษ ได้ รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภท
วรรณกรรม ลักษณะงาน สิ่งพิมพ์
๒. ผลงาน รวมนิทานป้องกันการค้ ามนุษย์
ภาษาพม่า-อังกฤษ ได้ รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภท
วรรณกรรม ลักษณะงาน สิ่งพิมพ์
๓. ผลงาน คู่มือว่าด้ วยการต้ อต้ านด้ านการ
ค้ ามนุษย์ส�ำหรับคุณครู เพื่อใช้ สอนเด็กนักเรี ยน
ต่างด้ าวระดับประถมศึกษา ปี ที่
๓ - ๖ ภาษาพม่า-อังกฤษ ได้ รับการจดลิขสิทธิ์
ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ
๔. ผลงาน มิวสิควิดีโอสื่อสร้ างสรรค์ปอ้ งกัน
การค้ ามนุษย์ในเด็ก เพลง อ๊ ะ อ๊ ะ อา ได้ รับการจด
ลิขสิทธิ์ประเภท โสตทัศนวัสดุ
๕. ผลงาน เพลง อ๊ ะ อ๊ ะ อา ได้ รบั การจดลิขสิทธิ์
ประเภทงาน ดนตรี กรรม ลักษณะงาน ท�ำนอง
๖. ผลงาน เพลง อ๊ ะ อ๊ ะ อา ได้ รบั การจดลิขสิทธิ์
ประเภทงาน ดนตรี กรรม ลักษณะงาน ค�ำร้องที ่
ประกอบท�ำนอง
๗. ผลงาน เพลง สงสารหนูไหม ได้ รับการจด
ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน ดนตรี กรรม ลักษณะงาน
ค�ำร้องทีป่ ระกอบท�ำนอง
ผู้ส นใจผลงานการวิ จัย ดัง กล่า ว สามารถ
ติดต่อได้ ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์
กรรณรั ต นสู ต ร สถาบัน สิ ท ธิ ม นุษ ยชนและ
สันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.
๐-๒๔๔๑-๐๘๑๓ ถึง ๕ ต่อ ๒๑๔๑
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มี ค วามยิ น ดี ข อเชิ ญ
ชวนทุกท่า น ร่ วมเป็ น ส่วนหนึ่ง ของโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็ นมหามงคล
ด้ วยการท�ำบุญตามก�ำลังศรัทธา เพื่อจัดสร้ าง
“พระพุทธมหิดลมงคลปั ญญาญาณ” ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา ร่วมท�ำบุญโดยการบริจาคเงินผ่าน บัญชีออม
ทรัพย์ ชือ่ “มูลนิธมิ หาวิทยาลัยมหิดล”
๑. ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๒-๗-๐๔๘๙๗-๓
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขทีบ่ ญ
ั ชี
๙๕๙-๐-๐๖๓๔๔-๖
๓. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่
บัญชี ๐๑๖-๔-๑๒๕๔๑-๗
๔. ธนาคารธนชาติ สาขาศาลายา เลขทีบ่ ญ
ั ชี
๒๙๘-๖-๐๒๐๐๖-๕
(ใบเสร็ จ รั บ เงิ น สามารถลดหย่ อ นภาษี ไ ด้
๑ เท่ า ) ดูร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://
museum.li.mahidol.ac.th/th/65HRHprincess/
download/65HRHPrincess.pdf
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สุขภาพ” ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพฯสอบถามราย
ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ โรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บ ดี คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒, ๐-๒๒๐๑-๑๖๐๘

๒๒ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๓

การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร “การใช้ แบบคั ด แยกเด็ ก ที่ มี
ปั ญหาทางการเรี ยนรู้ ” ณ ห้ องประชุมเจริ ญสามัคคี สถาบัน
แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพัฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สถาบันแห่งชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๑-๑๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๖ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

โครงการอบรมครู เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ านธรณี ศ าสตร์
ประจ�ำ ปี ๒๕๖๓ (รุ่ นที่ ๔) ณ ศูนย์ พัฒนาและฝึ กอบรม
(วิ ม านดิ น ) มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ งานวิ จัย นวัต กรรม และ
บริ ก ารวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญจนบุรี
โทร. ๐-๓๔๕๘-๕๐๖๐ ถึง ๗๐ ต่อ ๑๓๑๘

๒๐ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

การอบรมระยะสัน้ ประจ� ำปี ๒๕๖๓ เรื่ อง “การวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๖๓” ณ สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ที่ งานอบรม สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่อ ๓๐๑

๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

การอบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ ายภาพอย่ างมืออาชีพ
ด้ วยกล้ อง DSLR & Mirrorless รุ่ นที่ ๒ ณ ห้ องอบรม
คอมพิ ว เตอร์ ชั น้ ๒ อาคารหอสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๐๐๒๖๘๐-๙ ต่อ ๔๓๒๑

๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “วิทยาการระบาด: องค์ ความรู้
สู่การป้ องกันควบคุมโรคส�ำหรั บพยาบาลและบุคลากร

YAMP Summer Camp 2020 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ Young Artist Music Program วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕

๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติ
กั บ สั ตว์ ทดลอง” รุ่ นที่ ๒๑ ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ งานบริ การวิชาการ ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๒ ต่อ ๑๒๒

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

โครงการให้ ค วามรู้ โรคธาลัส ซี เ มี ย ประจ� ำ ปี ๒๕๖๓ เรื่ อ ง
“ธาลัสซีเมีย อยู่อย่ างไรให้ เป็ นสุข” ณ ห้ องประชุมจตุภทั ร
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์ วิ จั ย ธาลัส ซี เ มี ย สถาบัน ชี ว วิ ท ยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗ ต่อ
๑๓๑๔

๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

การอบรมระยะสัน้ ประจ� ำปี ๒๕๖๓ เรื่ อง “การวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ” ณ อาคาร
ประชาสัง คมอุด มพัฒ น์ สถาบัน วิ จัย ประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ งานอบรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑ ต่อ ๓๐๑

๒๘ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สานพฤกษพรรณผ่ านงานพฤกษศิลป์ ครั ง้ ที่ ๓ ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture
Centre – BACC) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.
๐-๒๒๐๑-๕๒๓๒, ๐-๒๒๐๑-๕๒๔๐

มหิดลสาร ๒๕๖๓
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