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๒๒ Harmony in Diversity 
 	 ม.มหิิดล	 สานต่่อพลังหินุน	 ส่งองค์์ค์วามรู้้�วิศวกรู้รู้มศาสต่รู้์
	 	 ส้่ค์วามยั่ั�งยั่ืน
๒๓  Special Article
	 	 ม.มหิิดล	 ต่่อยั่อดบอรู้ด์เกมเรู้ยีั่นรู้้�เค์รู้ื�องดนต่รู้อีอรู้เ์ค์สต่รู้�า
	 	 เปิิดโลกทัศัน์ดนต่รู้คี์ลาสสกิ
	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่แบบไหินค์รู้องใจนักศึกษาไทัยั่
๒๖  Information
	 	 ม.มหิิดล	แนะค์วามจำาเปิ็นเรู้ง่ด่วนด�านนโยั่บายั่จัดการู้รู้ะบบ
	 	 ข้�อมล้สขุ้ภาพ	
	 	 ม.มหิิดล	 รู้่วมเสกสรู้รู้ค์์เมน้ข้�าวโอ๊ต่จาก	 “อาหิารู้ส้�ชีีวิต่”
	 	 ส่้	“อาหิารู้เพื�อชีวีติ่”
๒๙ Internationalization
	 	 ม.มหิิดล	ยั่ืดอกรู้ับบทั	“พี�เลี�ยั่ง”	ผลิต่ปิ.โทัและเอก	ปิรู้ะเมิน
	 	 เทัค์โนโลยั่ดี�านสขุ้ภาพรู้ะดับโลก

๓๐  กองกายภาพและส่ิ่�งแวดล้อม
	 	 การู้ปิรู้ะชุีมวิชีาการู้ปิรู้ะจำาปิีเค์รู้ือข่้ายั่มหิาวิทัยั่าลัยั่ยั่ั�งยั่ืน
	 	 แห่ิงปิรู้ะเทัศไทัยั่	ค์รู้ั�งทัี�	๗	และการู้ปิรู้ะชีุมสมาชีิกเค์รู้อืข้่ายั่
	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่ยั่ั�งยั่ืนแห่ิงปิรู้ะเทัศไทัยั่	ค์รู้ั�งทัี�	๑/๒๕๖๖
๓๑ เพ่�อสุิ่ขภาพ
	 	 ม.มหิิดล	 เตื่อนผ้�ป่ิวยั่โรู้ค์เบาหิวาน	 เสี�ยั่งโรู้ค์ไข้�หิวัดใหิญ่่
	 	 ทัี�มากับฤด้หินาว
	 	 ม.มหิิดล	เดินหิน�าโค์รู้งการู้ค์ลินิกกายั่ภาพบำาบดัสัญ่จรู้ส้ชุ่ีมชีน	
	 	 ส่้ปิทีัี�	๑๕
๓๓ ศิ่ษย์สัิ่มพันธ์ ์
๓๔ มุมกฎหมาย
๓๕ Softnews
๓๗ Activities Agenda

๐๔ เรื่่�องจากปก
  ม.มหิิดล	ก�าวลำานำาสมัยั่	มุ่งผลิต่	“เมต่าเนิรู้ส์”	(Meta	Nurse)	
	 	 เพื�ออนาค์ต่ผ้�ปิ่วยั่ไทัยั่
๐๕ Research Excellence
	 	 ม.มหิิดล	พัฒนาเทัค์โนโลยั่กีารู้พิมพส์ามมติิ่	สนับสนุนงานวจัิยั่
	 	 ยั่กรู้ะดับเศรู้ษฐกิจชีาติ่	
	 	 ม.มหิิดล	 เผยั่ค์วามลับทัางธรู้รู้มชีาติ่ข้อง	 “เห็ิบ”	 ส้่การู้วิจัยั่
	 	 ยั่ับยั่ั�งโรู้ค์อุบัติ่ใหิม่
	 	 ม.มหิิดล	คิ์ดค์�นโปิรู้แกรู้มชี่วยั่ลดการู้ถ่่ายั่ภาพรู้งัสีเอกซเรู้ยั่์ซำา
	 	 ปิรู้ะหิยั่ัดงบสุข้ภาพปิรู้ะชีาชีน
	 	 แบบจำาลองภาพสำาหิรู้บัค์าดการู้ณ์์สถ่านการู้ณ์์	หิวังต่่อยั่อด
	 	 เพื�อการู้บรู้หิิารู้จัดการู้ภัยั่พิบัติ่ในไทัยั่
๐๙ Service Excellence
	 	 ม.มหิิดล	เปิิดอาณ์าจักรู้ข้�อมล้สุข้ภาพส้ค่์วามหิวังใหิมเ่พื�อค์นไทัยั่
	 	 ใชี�ชีีวิต่ง่ายั่ข้ึ�น
๑๐ Special Scoop
	 	 ม.มหิิดล	 เรู้ง่สรู้�างขุ้มพลังยุั่ทัธศาสต่รู้ค์์วามมั�นค์งด�านวัค์ซีน
	 	 แห่ิงชีาติ่
	 	 ม.มหิิดล	วิจัยั่พบรู้อยั่สะดุดทัางวิชีาชีีพพยั่าบาลไทัยั่
	 	 นักวิจัยั่	สถ่าบันโภชีนาการู้	ม.มหิิดล	 คิ์ดค์�นนวัต่กรู้รู้มอาหิารู้
	 	 ผลิต่ภัณ์ฑ์์ซอสซ่อนผักเปิ็นทัางเลือกการู้บรู้ิโภค์ผักและชี่วยั่
	 	 ข้ับสารู้ก่อมะเรู้ง็ออกจากรู้า่งกายั่
๑๔ MU Society 
๑๖ Teaching and Learning Excellence
	 	 ค์รู้ั�งแรู้กในไทัยั่	ม.มหิิดล	เปิิดหิลักส้ต่รู้	๒	ปิรู้ญิ่ญ่า	ผลิต่	ปิ.เอก
	 	 ”พยั่าบาลนวัต่กรู้”
	 	 ม.มหิิดล	จับเทัรู้นด์	“อนาค์ต่ศาสต่รู้”์สรู้�างสรู้รู้ค์์รู้ายั่วชิีาออนไลน์
	 	 ม.มหิิดล	 สรู้�างสรู้รู้ค์์นวัต่กรู้รู้มสื�อการู้สอนผลิต่จักษุแพทัย์ั่
	 	 ค์ุณ์ภาพ	
	 	 ม.มหิิดลปิรู้บัปิรุู้งปิ.โทัชีวีเวชีศาสต่รู้ท์ัางการู้สัต่วแพทัย์ั่รู้บัสมัค์รู้
	 	 ค์รู้อบค์ลุมผ้�จบวิทัยั่์สุข้ภาพ
	 	 ม.มหิิดล	เต่รู้ยีั่มเปิิดอบรู้ม	“ทัักษะพรู้�อมใชี�”	ด้แลผ้�บาดเจ็บ
	 	 นอกโรู้งพยั่าบาลออนไลน์

“มหิิดลสาร” ปีีที่่� ๔๘ ฉบัับัที่่� ๓ (๑ มี่นาคมี ๒๕๖๖)
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• ที่่�ปรึกึษา  อธิกิารึบด่ี  รึองอธิกิารึบด่ีที่กุฝ่า่ย  ผู้้�อำานวยการึทุี่กกอง   •  บรึรึณาธิกิารึ  รึองอธิกิารึบด่ีฝ่า่ยวเิที่ศสัมัพันัธิแ์ละสั่�อสัารึองค์์กรึ   • ผู้้�จััดีการึ  สัพุัรึรึณรึชั ภูร้ึวิฒันกลุ
• กองบรึรึณาธิิการึ ฐิติิิรึตัิน์ เดีชพัรึหม  กณิศอันน์ มโนพัิโมกษ์  สัุที่ธิิรึตัิน์ สัวัสัดิีภูาพั   สัาธิิดีา ศรึช่าติิ  วรึาภูรึณ์ น่วมอ่อน   ศรึณัย์ จัุลวงษ์  พัรึที่ิพัา วงษ์วรึรึณ์
• ออกแบบร้ึปเล่ม วรึรึณพัรึ ยังศิรึิ   • ปรึะสัานงานกลาง  ฐิิติิรึัติน์ เดีชพัรึหม • MU Newsletter Internet  สัมชาย โพัธิิ  ศติวรึรึษ กลอยสัวาที่  
• ภูาพั  หฤษฎ์์ อภิูเดีช สััมภัูติ เสัมาที่อง • ที่่�อย้่สัำานักงาน  งานส่ั�อสัารึองค์์กรึ  กองบรึหิารึงานที่ั�วไป อาค์ารึสัำานักงานอธิิการึบด่ี  มหาวิที่ยาลัยมหิดีล  ชั�น ๔ 
ถนนพัุที่ธิมณฑลสัาย ๔  ติำาบลศาลายา  อำาเภูอพัุที่ธิมณฑล จัังหวัดี นค์รึปฐิม ๗๓๑๗๐   โที่รึ. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐  โที่รึสัารึ ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๑, ๐-๒๘๔๙-๖๒๒๒ 
• E-mail: opmupr@mahidol.ac.th  • Website: www.mahidol.ac.th
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แบบจำาลองภาพสำาหิรู้บัค์าดการู้ณ์์	
สถ่านการู้ณ์์	หิวังต่่อยั่อด
เพื�อการู้บรู้หิิารู้จัดการู้ภัยั่พิบัติ่ในไทัยั่

Research Excellence

ม.มหิิดล	ก�าวลำานำาสมัยั่	มุ่งผลิต่	“เมต่าเนิรู้ส์”	(Meta	Nurse)
เพื�ออนาค์ต่ผ้�ปิ่วยั่ไทัยั่

		(รู้องศาสต่รู้าจารู้ยั่์	ดรู้.นภเรู้ณ้์	สัจจรู้กัษ์	ธีรู้ะฐิติ่)
รู้องอธิการู้บดีฝ่่ายั่วิเทัศสัมพันธ์และสื�อสารู้องค์์กรู้

		บรู้รู้ณ์าธิการู้ มหิิดลสาร

Special Article
ม.มหิิดล	ต่่อยั่อดบอรู้ด์เกมเรู้ยีั่นรู้้�
เค์รู้ื�องดนต่รู้อีอรู้เ์ค์สต่รู้�า	
เปิิดโลกทััศน์ดนต่รู้คี์ลาสสิก

๒๓

นวัต่กรู้รู้มอาหิารู้	ผลิต่ภัณ์ฑ์์ซอสซ่อนผัก
เปิ็นทัางเลือกการู้บรู้โิภค์ผักและชี่วยั่ข้ับ
สารู้ก่อมะเรู้ง็ออกจากรู้า่งกายั่

Special Scoop

๑๒

ม.มหิิดล	สรู้�างสรู้รู้ค์์นวัต่กรู้รู้ม
สื�อการู้สอนผลิต่จักษุแพทัยั่์ค์ุณ์ภาพ

Teaching and Learning
Excellence 

๑๙

๐๘

										มหิิดลสารู้	ฉบบัเดือนมนีาค์ม	๒๕๖๖	พบกับแนวคิ์ดสรู้�างสรู้รู้ค์์เปิิดรู้บั
เทัค์โนโลยั่ีด�วยั่สัมผัสทัี�ผ้กพัน “Meta Nurse” หิลักส้ต่รู้ใหิม่	๒	ปิรู้ญิ่ญ่า	
ปิ.เอก	 “พยาบาลนวัตกรื่”	 รู้ว่มพัฒนา “เทคโนโลยีการื่พ่มพ์สิ่ามม่ต่
ยกรื่ะดับเศิรื่ษฐก่จชาต่” “นวัตกรื่รื่มแบบจำาลองภาพจัดการื่ภัยพ่บัต่
ในไทย” “นวัตกรื่รื่มลูกตาปรื่ะด่ษฐ์”	 สื�อการู้สอนผลิต่จักษุแพทัย์ั่
ค์ุณ์ภาพ	เปิิดโลกทััศน์ดนต่รู้คี์ลาสสิกกับ	“บอรื่ด์เกมเรื่ยีนรูื่เ้ครื่่�องดนตรื่ี
ออรื่เ์คสิ่ตรื่า้”	 รู้วมทัั�งข้่าว	 และบทัค์วามอื�นๆ	 ทัี�น่าสนใจอีกมากมายั่
										หิากส่วนงานใดปิรู้ะสงค์์จะเผยั่แพรู้ข่้า่ว	และบทัค์วาม	สามารู้ถ่ติ่ดต่่อ
ปิรู้ะสานงานได�ทัี� 	นางสิ่าวฐ่ต่รื่ัตน์ เดชพรื่หม นักปิรู้ะชีาสัมพันธ์
(ชีำานาญ่การู้)	งานสื�อสารู้องค์์กรู้	กองบรู้หิิารู้งานทัั�วไปิ	โทัรู้.	๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
E-mail:	 opmupr@mahidol.ac.th	 โดยั่มีกำาหินดปิิดต่�นฉบับทุักวันทัี�
๕	ข้องเดือน
						พบกันใหิม่ฉบับหิน�า	สวัสดีค่์ะ
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ม.มหิิดล ก้้าวลำ�านำำาสมัย ม่�งผลิต “เมตาเนำิร์์ส” 
(Meta Nurse) เพ่ื่�ออนำาคตผ้้ป่่วยไทย

									ในยุั่ค์ทัี�เทัค์โนโลยั่ไีฮเทัค์เรู้ิ�มหิลั�งไหิลเข้�ามา	จนเกิดสิ�งปิรู้ะดิษฐ์
อัจฉรู้ยิั่ะต่่างๆ	ข้ึ�นมากมายั่เพื�อสนองค์วามต่�องการู้ข้องผ้�ใชี�	(users)
ในทัี�สุดกลายั่เปิ็นค์ำาถ่ามว่า	 นั�นคื์อสิ�งทัี�เข้�ามาต่อบโจทัย์ั่ค์วาม
ต่�องการู้ทัี�แทั�จรู้งิข้องชีีวิต่หิรู้อืไม่	 ในเมื�อยั่ิ�งได�เข้�าใกล�เทัค์โนโลยีั่
ด้เหิมือนยั่ิ�งห่ิางไกลค์วามผ้กพัน	เกิดข้ึ�นจากค์วามวิต่กว่าหุ่ินยั่นต์่
จะเข้�ามาแทันทัี�ไออุ่นจากมนุษยั่์ด�วยั่กัน
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.พูลสิุ่ข เจนพาน่ชย์ ว่สิุ่ทธ์่พันธ์์
	 ผ้�อำานวยั่การู้โรู้งเรู้ยีั่นพยั่าบาลรู้ามาธิบดี	 ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์
โรู้งพยั่าบาลรู้ามาธิบดี	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ได�กล่าวถึ่ง
ปิรู้ากฏการู้ณ์์ “Hi tech - Low touch”	หิรู้อืยั่ิ�งได�เข้�าใกล�เทัค์โนโลยั่ี	
แต่่ยิั่�งห่ิางไกลค์วามผ้กพัน	 เกิดข้ึ�นจากค์วามวิต่กว่าหุ่ินยั่นต์่
จะเข้�ามาแทันทัี�ไออุ่นจากมนุษยั่์ด�วยั่กัน
	 	 	 ยั่ิ� ง เมื�อโลกเข้�าส้่ วิกฤติ่โรู้ค์รู้ะบาดทัี�ทัำาใหิ� ผ้�ค์นต่�องอย้ั่่
ห่ิางไกลกัน	ทัำาใหิ�การู้ใชี�เทัค์โนโลยั่ไีมไ่ด�เปิน็เพยีั่งปิจัจัยั่ทัี�วดักันด�วยั่
ค์ณุ์สมบติั่ทัางวตั่ถุ่	หิากสามารู้ถ่สื�อสารู้ค์วามเปิน็มนุษยั่ท์ัี�สง่ไออุ่น
ถึ่งกันได�เปิ็นอยั่่างดี

    “เรื่าไม่ได้ดูแลเฉพาะโรื่คภัยไข้เจ็บที�เก่ดข้�นกับปรื่ะชาชน 
แต่เรื่าดแูลปรื่ะชาชนที�เจ็บป่วยต่างหาก เรื่าต้องการื่เห็นคนไทย
มีคุณภาพชีว่ตที�ดี ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเจ็บป่วย หรื่อ่แข็งแรื่ง 
บทบาทของพยาบาล “เมตาเน่รื่ส์ิ่” จ้งต้องขยายบทบาทออกไป
ให้กว้างขวางให้เข้าถ้ึงปรื่ะชาชนทุกกลุ่มอย่างไรื่ข้้อจำากัด  จะดี
แค่ไหน หากพยาบาลสิ่ามารื่ถึเข้าถ้ึงความต้องการื่ของผูู้้ป่วย
ได้ตลอด ๒๔ ชั�วโมง โดยเป็นไปตามความต้องการื่ของผูู้้ป่วย” 
รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.พูลสิุ่ข เจนพาน่ชย์ ว่สิุ่ทธ์พ่ันธ์ ์กล่าว
	 	 	 	 ด�วยั่ปิณิ์ธาน	 “พยาบาลแห่งอนาคต”	 ทัี�โรู้งเรู้ยีั่นพยั่าบาล
รู้ามาธบิดี	ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้โ์รู้งพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	มหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	ยั่ดึมั�นในการู้ผลิต่นักศกึษาพยั่าบาลค์ณุ์ภาพ	พรู้�อมปิรู้บัตั่ว
ใหิ�ก�าวทัันเทัค์โนโลยั่ีทัี�ก�าวลำาอยั่่างรู้วดเรู้็ว	 โดยั่ไม่ลืม	 “หัวใจ
ของความเป็นมนุษย์”	เพื�อต่อบโจทัยั่์ผ้�ปิ่วยั่ในอนาค์ต่

												ก่อนบรู้รู้ลุหินทัางส้ก่ารู้เปิน็	“เมตาเน่รื่ส์ิ่” (Meta Nurse) จำาเปิน็
ต่�องมีการู้ปิรู้บักรู้ะบวนทััศน์ใหิ�ผ้�ปิ่วยั่เปิ็นศ้นยั่์กลาง	 (Patient-
Centered	Care)	ทัำา	“Hi tech” ใหิ�เปิ็น “Hi touch”	ด�วยั่สัมผัส
ทัี�ผ้กพัน	 หิากรู้้�จักใชี�เทัค์โนโลยีั่ใหิ�เหิมาะสม	 และเปิ็นปิรู้ะโยั่ชีน์	
ก็จะยั่ิ�งทัำาใหิ�พยั่าบาลสามารู้ถ่ด้แลผ้�ปิ่วยั่ได�กว�างข้วางยั่ิ�งข้ึ�น
    พยาบาลเป็นว่ชาชีพที�ต้องเสิ่ียสิ่ละ อดทน และพรื่้อมที�
จะรื่บัฟังัผูู้้ปว่ย ในโลกยุคเมตาเวร่ื่ส์ิ่ หรื่อ่โลกเสิ่มอ่นจรื่ง่ ย่�งทำาให้
พยาบาลสิ่ามารื่ถึทำาหน้าที�รื่บัฟัังผูู้้ป่วย ช่วยเหล่อปรื่ะชาชน
ได้มากย่�งข้�นในทุกม่ต่ และทุกช่วงวัย

 เราไม่่ได้้ดู้แลเฉพาะโรคภััยไข้้เจ็็บ
ท่ี่�เกิิด้ข้้�นกิับประชาชน แต่่เราดู้แล
ประชาชนที่่� เ จ็็ บป่วยต่่ างหากิ 
เราต่้องกิารเห็นคนไที่ยม่่คุณภัาพ
ชว่ติ่ที่่�ด้ ่ไม่ว่า่จ็ะอยูใ่นภัาวะเจ็บ็ปว่ย
หรือแข้็งแรง 
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สมัภาษณ์์	และเข้ยีั่นข้า่วโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพโดยั่	โรู้งเรู้ยีั่นพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	

ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้โ์รู้งพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.พููลสุข เจนพูานิชย์์ วิิสุทธิิพัูนธิ์ 
ผ้�อำานวยั่การู้โรู้งเรู้ยีั่นพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	

ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้โ์รู้งพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
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สมัภาษณ์์และเข้ยีั่นข้า่วโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สมัภาษณ์์

ม.มหิิดล พัื่ฒนำาเทคโนำโลยีก้าร์พิื่มพ์ื่สามมิติ

									ปิัจจุบันเทัค์โนโลยั่ีการู้พิมพ์สามมิติ่	(3D	Printing)	เรู้ิ�มเข้�ามา
มบีทับาทัเปิน็อย่ั่างมาก	โดยั่เฉพาะในภาค์ธุรู้กิจอุต่สาหิกรู้รู้ม	และ
ภาค์การู้วิจัยั่นวัต่กรู้รู้มทัี�มีการู้ปิรู้ะยุั่กต์่ใชี�การู้พิมพ์สามมิติ่
ในการู้พัฒนาต่�นแบบวัสดุ	 อุปิกรู้ณ์์	 และผลิต่ภัณ์ฑ์์ได�อยั่่าง
รู้วดเรู้็วมีปิรู้ะสิทัธิภาพ	 ชี่วยั่ทัำาใหิ�ค์วามคิ์ดไม่ได�อย้ั่่แต่่เพียั่ง
ในกรู้ะดาษ	หิากเกิดเปิ็นรู้้ปิรู้า่งทัี�จับต่�องได�	และจะทัำาใหิ�ค์วามฝ่ัน
ข้องผ้�สรู้�างกลายั่เปิ็นจรู้งิได�เรู้ว็ข้ึ�น
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ก่ตต่ทัศิน์ สิุ่บรื่รื่ณจุ้ย	 อาจารู้ยั่์
ปิรู้ะจำากลุ่มสาข้าวิชีาวัสดุศาสต่รู้์และนวัต่กรู้รู้มวัสดุ	 ค์ณ์ะ
วิทัยั่าศาสต่รู้์	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 กล่าวในฐานะอาจารู้ยั่์ทัี�ใชี�
เทัค์โนโลยั่กีารู้พมิพ์สามมติิ่	(3D	Printing)	ในงานวิจัยั่อยั่า่งต่่อเนื�อง
เพื�อสนับสนุนการู้สรู้�างผลิต่ภัณ์ฑ์	์และงานวปิิจัยั่คุ์ณ์ภาพ	ในฐานะ	
“ปัญญาของแผู้่นด่น”	ต่ามปิณิ์ธานข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
    ที�ผู่้านมา รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ก่ตต่ทัศิน์ สิุ่บรื่รื่ณจุ้ย 
มีผู้ลงานที�น่าสิ่นใจมากมาย อาท่ งานพ่มพ์สิ่ามม่ต่ ที�สิ่ามารื่ถึ
พ่มพ์วัสิ่ดุทนไฟัที�มีความสิ่ามารื่ถึในการื่นำาไฟัฟั้า และทนรื่อ้น
ในเตาเผู้ากว่าพนัองศิาได้ หรื่อ่การื่ใชก้ารื่พ่มพ์สิ่ามมต่่ในกรื่ะบวนการื่
ผู้ล่ตช่พความจำา รื่ว่มกับเทคน่ค Lithography หรื่อ่การื่พม่พส์ิ่ามม่ต่
วัสิ่ดุปรื่ะเภทเซนเซอรื่จ์ากวัสิ่ดุก้�งตัวนำา และการื่พ่มพ์สิ่ามม่ต่
ด้วยเจลซ้�งสิ่ามารื่ถึผู้สิ่มสิ่ารื่ใดๆ เข้าไปเพ่�อปรื่ับคุณสิ่มบัต่
ของวัสิ่ดุให้เป็นไปตามต้องการื่ 

										ดังนั�นกรู้ะบวนการู้ผลิต่จึงเหิมาะสำาหิรู้บัการู้ทัำาเปิน็นวตั่กรู้รู้ม	
หิรู้อืผลิต่ภัณ์ฑ์์ต่�นแบบ	ซึ�งต่ลาดด�านการู้พิมพ์สามมิติ่ยั่ังสามารู้ถ่
ข้ยั่ายั่ตั่วได�อยั่า่งต่่อเนื�อง	เพรู้าะการู้สรู้�างต่�นแบบได�อยั่า่งรู้วดเรู้ว็
และปิรู้ะหิยัั่ด	ทัำาใหิ�เทัค์นิค์การู้พมิพส์ามมติิ่ได�รู้บัค์วามนิยั่มมากข้ึ�น
เรู้ื�อยั่ๆ	 จากทัั�งในงานภาค์อุต่สาหิกรู้รู้ม	 และในด�านการู้วิจัยั่
นวตั่กรู้รู้มในฐานะหินึ�งในเค์รู้ื�องมอืสำาคั์ญ่ทัี�สามารู้ถ่สรู้�างต่�นแบบ
ได�อยั่า่งรู้วดเรู้ว็	(Rapid	prototyping)	และกรู้ะบวนการู้พิมพส์ามมิติ่
ก็ยั่ังมีการู้วิจัยั่พัฒนาเพื�อศึกษาค์วามเปิ็นไปิได�ในการู้ลดเวลา
ในการู้ผลิต่ลงอยั่่างต่่อเนื�อง	
	 	 	 	 	การู้พิมพ์สามมิติ่ยั่ังมีส่วนสำาคั์ญ่ในการู้สรู้�างสรู้รู้ค์์นวัต่กรู้รู้ม
ใหิ�เกิดข้ึ�นจรู้งิได�มากมายั่	 ไม่ว่าจะเปิ็นงานวิจัยั่	หิรู้อืการู้ต่่อยั่อด
ส้ส่ต่ารู้ท์ัอัพ	นับเปิน็เทัค์โนโลยีั่ทัี�ค์ุ�มค่์าต่่อการู้ลงทุัน	ซึ�งจะสามารู้ถ่
ชี่วยั่ลดต่�นทัุนการู้ผลิต่	ต่ลอดจนค์วามเสี�ยั่งต่่างๆ	ทัี�อาจเกิดข้ึ�น
รู้ะหิวา่งการู้ทัดสอบผลิต่ภัณ์ฑ์ก่์อนการู้วางต่ลาด	และนำาไปิใชี�จรู้งิ
    จากผู้ลงานในการื่สิ่รื่า้งสิ่รื่รื่ค์เทคโนโลยีการื่พ่มพ์สิ่ามม่ต่
ที�ผู้า่นมาได้สิ่ง่ผู้ลให้ รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่.ก่ตต่ทศัิน์ สิ่บุรื่รื่ณจุย้
ได้รื่บัทนุพฒันานักว่จัยรุื่น่กลาง (เมธ์นัีกว่จัย) ปรื่ะจำาป ี๒๕๖๕ จาก
สิ่ำานักงานการื่ว่จัยแห่งชาต่ (วช.) โดยในมุมมองของ ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์
ดรื่.ก่ตต่ทศัิน์ สิ่บุรื่รื่ณจุ้ย การื่พม่พ์สิ่ามม่ต่แทจ้รื่ง่แล้ว ค่อการื่นำา
รื่ะบบอัตโนมต่ั (Automation) เขา้มาใชใ้นกรื่ะบวนการื่ผู้ล่ตวัสิ่ดุ 
	 	 	 	 	 ดังนั�น	การู้พิมพ์สามมิติ่เปิ็นเพียั่งจุดเรู้ิ�มต่�นเทั่านั�น	เพรู้าะใน
ปิัจจุบันรู้ะบบอัต่โนมัติ่ได�เข้�ามามีส่วนรู้ว่มในการู้ผลิต่วัสดุ	 และ
อุปิกรู้ณ์์ในภาค์ธุรู้กิจ	และอุต่สาหิกรู้รู้ม	ส่งผลใหิ�มกีารู้เปิลี�ยั่นแปิลง
ไปิwในทัางทัี�ใชี�แรู้งงานค์นน�อยั่ลง	หิรู้อืบางธุรู้กิจอาจแทับไม่ใชี�
ค์นเลยั่	ซึ�งในอนาค์ต่อันใกล�จะส่งผลกรู้ะทับกับสังค์มอย่ั่างมากมายั่
และรู้วดเรู้ว็	แต่่ข้ณ์ะเดียั่วกัน	หิากสามารู้ถ่นำาไปิใชี�ได�ถ่ก้จุด	จะสรู้�าง
ปิรู้ะโยั่ชีน์ต่่อยั่อดพฒันาเศรู้ษฐกิจชีาติ่ได�ต่่อไปิอีกมากมายั่มหิาศาล

ผ้�อำานวยั่การู้โรู้งเรู้ยีั่นพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	
ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้โ์รู้งพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

      นอกจากนี� ยังมีการื่ใช้เทคโนโลยีการื่พ่มพ์สิ่ามม่ต่ เพ่�อว่จัย
ในการื่สิ่รื่า้งผู้ว่หนังหุ่นยนต์ (Robotic Skin) ที�มคีวามยด่หยุ่นสิ่งู
สิ่ามารื่ถึทำาให้หุ่นยนต์รูื่ส้ิ่้กถ้ึงสิ่ัมผู้ัสิ่ รูื่ส้ิ่้กเจ็บ รูื่ร้ื่อ้น รูื่ห้นาว
รูื่ส้ิ่้กเปียก รูื่ส้ิ่้กแห้ง ตามแบบที�มีในผู้่วหนังมนุษย์ 
	 	 	 	 แม�เทัค์โนโลยีั่การู้พิมพ์สามมิติ่จะสามารู้ถ่นำาไปิปิรู้ะยุั่กต์่
ใชี�ใหิ�เกิดปิรู้ะโยั่ชีน์มากมายั่	 แต่่ก็ใชี่ว่าการู้พิมพ์สามมิติ่จะ
สามารู้ถ่เข้�ามาแทันทัี�กรู้ะบวนการู้ผลิต่ในภาค์อุต่สาหิกรู้รู้มใน
ปิัจจุบัน	 เพรู้าะยั่ังมีข้�อจำากัดจากการู้ทัี�กรู้ะบวนการู้พิมพ์สามมิติ่
ต่�องใชี�เวลานานในการู้พิมพ์ข้ึ�นรู้้ปิเพียั่งหินึ�งชิี�น	ซึ�งเทัียั่บไม่ได�กับ
กรู้ะบวนการู้อื�นในเชีิงอุต่สาหิกรู้รู้มทัี�สามารู้ถ่ผลิต่ได�เปิ็นหิมื�นชีิ�น
ภายั่ในรู้ะยั่ะเวลาอันสั�น	(mass	production)	

สนับสนุนงานวิิจัย์ย์กรื่ะดับเศรื่ษฐกิจชาติ

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.กิตติทัศน์ สุบรื่รื่ณจุ�ย์ 
อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำากลุ่มสาข้าวิชีาวัสดุศาสต่รู้แ์ละนวัต่กรู้รู้มวัสดุ	

ค์ณ์ะวิทัยั่าศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล



        “เห็บ” เปิน็สตั่วท์ัี�อาศยัั่สิ�งมชีีวีติ่อื�นเปิน็แหิล่งอาหิารู้	โดยั่ดด้กินเลือด	
และก่อโรู้ค์ได�ทัั�งในสตั่วแ์ละค์น	ต่ลอดจนมาพรู้�อมกับค์วามสามารู้ถ่
ในการู้ข้ยั่ายั่พนัธุท์ัี�อาจซอ่นไว�ซึ�ง	“ความลับทางธ์รื่รื่มชาต่” ทีั�รู้อค์อยั่
การู้ค์�นพบในด�านการู้เยั่ยีั่วยั่า
        รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่.อรุื่ณี อหันทรื่ก่	อาจารู้ยั่ป์ิรู้ะจำาภาค์วชิีา
ชีีววิทัยั่า	ค์ณ์ะวิทัยั่าศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ถื่อเปิ็นหินึ�งใน
นักวจัิยั่ผ้�บุกเบกิข้องปิรู้ะเทัศไทัยั่ในการู้ศึกษาวิจัยั่เห็ิบมานานกว่า
ทัศวรู้รู้ษ

สมัภาษณ์์	และเข้ยีั่นข่้าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	 เดชีพรู้หิม	
ภาพจากผ้�ใหิ�สมัภาษณ์์

ม.มหิดิล เผยความลบัทางธร์ร์มชาตขิอง “เหิบ็”

								ในรู้ะยั่ะ	๒	–	๓	ปิทีัี�ผา่นมา	รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่.อรุื่ณี อหันทรื่ก่
มผีลงานวจัิยั่เกี�ยั่วกับชีวีวทิัยั่าข้องเห็ิบ	(Tick	biology)	ทัี�ได�รู้บัการู้
ตี่พมิพใ์นวารู้สารู้วชิีาการู้ชีั�นนำาถึ่งปิรู้ะมาณ์	๑๐	เรู้ื�อง	ซึ�งสว่นใหิญ่่
ได�เปิน็ชีื�อแรู้ก	หิรู้อืผ้�ปิรู้ะพนัธบ์รู้รู้ณ์กิจ	(corresponding	author)	
ข้องผลงาน	(Q1)	และยั่งัค์งมุง่มั�นศกึษาวจัิยั่เพื�อด้การู้ติ่ดเชีื�อต่่างๆ	
ทัี�มาจากเห็ิบ	ซึ�งค์รู้อบค์ลมุแบค์ทีัเรู้ยีั่	ไวรู้สั	และโปิรู้โต่ซวั	ฯลฯ	เพื�อ
ทัำาหิน�าทัี�	“ปัญญาของแผู่้นด่น”	 ต่ามปิณิ์ธานข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	ส้ห่ินทัางรู้อดข้องมวลมนุษยั่ชีาติ่ต่่อไปิ

สู�การื่วิิจัย์ย์ับย์ั�งโรื่คอุบัติใหม่�

	 	 	 เห็ิบตั่วเมียั่หินึ�งตั่วสามารู้ถ่ออกล้กได�
ถึ่งหิลักพัน	 โดยั่แต่่ละตั่ว	 มีวงจรู้ชีีวิต่ทัี�
ยั่าวนาน	 เนื�องจากเปิ็นปิรู้สิต่	 ทัี�ทันต่่อ
สภาพกันดารู้มีชีีวิต่หิล่อเลี�ยั่งด�วยั่เลือด
สัต่ว์ทัี�อย้ั่่อาศัยั่ในทัุกรู้ะยั่ะข้องวงจรู้ชีีวิต่	
จากไข้่	ฟัักเปิ็นตั่วอ่อน	 ส่้ตั่วกลางวัยั่และ
ตั่วเต็่มวยัั่	โดยั่ทัั�งวงจรู้ชีวีติ่อาจใชี�เวลานาน
มากถึ่ง	๕	ปิี”	รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.อรุื่ณี  
อหันทรื่ก่	กล่าว

						บอ่ยั่ค์รู้ั�งเมื�อกลับจากการู้เดินปิ่า	หิลายั่ค์นมักมีอาการู้ไข้�	และ
ผื�นแดงต่ามตั่ว	หิากนำาเลือดไปิต่รู้วจสว่นใหิญ่ม่กัพบเชีื�อแบค์ทัเีรู้ยีั่
กลุ่ม	Rickettsia	ซึ�งมเีห็ิบเปิน็พาหิะก่อโรู้ค์	
					นอกจากนี�ทัี�ผา่นมายั่งัพบ	“ไขค่้ว” (Q Fever) โดยั่มสีาเหิต่จุาก
เชีื�อแบค์ทัีเรู้ยีั่	Coxiella	burnetii	ซึ�งมีเห็ิบเปิ็นพาหิะก่อโรู้ค์เชี่นกัน	
หิากเกิดในปิศุสตั่ว์	อาจสง่ผลใหิ�สตั่วท์ัี�กำาลังตั่�งทั�องต่กลก้เสียั่ชีวีติ่
ได�ยั่กค์รู้อก	และอาจส่งผลต่่อรู้ะบบทัางเดินหิายั่ใจ	และการู้ทัำางาน
ข้องหัิวใจในค์นทัี�ติ่ดเชีื�อแบค์ทัีเรู้ยีั่ดังกล่าวได�
        การื่ค้นพบครื่ั�งแรื่กโดย รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่.อรุื่ณี อหันทรื่ก่ 
ด้วยว่ธ์ี  PCR (Polymerase Chain Reaction) หรื่อ่การื่ว่จัย
สิ่ารื่พนัธุ์กรื่รื่มในหลอดทดลองเพ่�อดกูารื่ทำาปฏ่ิก่รื่ย่า และศิก้ษา
ลำาดับเบสิ่ ได้นำาไปสิู่ก่ารื่ค้นพบเช่�อแบคทเีรื่ยี Coxiella Francisella
ซ้�งเป็นเพียง “แบคทีเรื่ยีรื่ว่มอาศิัย” อยู่ในเห็บ โดยอยู่รื่ะหว่าง
การื่ศิก้ษาบทบาท ซ้�งอาจต่อยอดสิู่ก่ารื่วจั่ยเพ่�อการื่ยบัยั�ง และ
เยยีวยาโรื่คอุบต่ัซำา และโรื่คอุบต่ัใหมใ่นสิ่ตัว ์และมนุษยไ์ด้ต่อไป
ในอนาคต
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อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาชีีววิทัยั่า	
ค์ณ์ะวิทัยั่าศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.อรืุ่ณี อหันทรื่ิก



สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์	

										ในการู้ต่รู้วจสขุ้ภาพปิรู้ะจำาปิ	ีบางรู้ายั่การู้ค์รู้อบค์ลมุการู้เข้�ารู้บั
การู้ถ่่ายั่ภาพรู้ังสีเอกซเรู้ยั่์	 เพื�อแสดงผลใหิ�เห็ินรู้่องรู้อยั่ค์วาม
ผิดปิกติ่ข้องอวัยั่วะต่่างๆ	 ได�ชีัดเจนใชี�วิเค์รู้าะห์ิโรู้ค์ได�รู้วดเรู้็ว	
ถ้่กต่�อง	 แม�ว่าปิรู้ิมาณ์รู้ังสีทัี�ได�รู้ับจะมีอัต่รู้าต่ำา	 เมื�อเทัียั่บกับ
การู้ใชี�รู้ังสีในการู้รู้ักษาโรู้ค์	 แต่่ผ้�รู้ับบรู้ิการู้จะต่�องปิ้องกัน
และปิฏิบัติ่ต่ามค์ำาแนะนำาข้องเจ�าหิน�าทัี�ผ้�ด้แล	
    อาจารื่ย์อ่ษฏ์ิ สิุ่บ่นมงคล	 นักรู้งัสีการู้แพทัยั่์	 (ผ้�ชีำานาญ่การู้
พิเศษ)	 และในฐานะเปิ็นอาจารู้ยั่์พิเศษข้องภาค์วิชีารู้งัสีเทัค์นิค์	
ค์ณ์ะเทัค์นิค์การู้แพทัยั่	์มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	รู้ว่มกับ	ผูู้ช้ว่ยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ 
ดรื่.วรื่นุช เอี�ยมปา	 และนักศึกษารู้ะดับปิรู้ิญ่ญ่าต่รู้ี	 ชีั�นปิีทัี�	 ๔	
ภาค์วิชีารู้งัสีเทัค์นิค์	จำานวน	๒	รู้ายั่	 ได�แก่	นายณัฐพนธ์ ์ แตงภู่ 
และนายสิุ่รื่ยุทธ์ เก่ดสิุ่ข้	แสดงค์วามห่ิวงใยั่ปิรู้ะชีาชีนใหิ�ต่รู้ะหินัก
ถึ่งปิรู้มิาณ์รู้งัสีทัี�ค์วรู้ได�รู้บัในอัต่รู้าทัี�ไม่เปิ็นอันต่รู้ายั่ต่่อรู้า่งกายั่	
    ซ้�งในรื่ะดับปรื่ะชาชนทั�วไปที�ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที�ด้านรื่งัสิ่ี
ได้รื่ับการื่กำาหนดโดย คณะกรื่รื่มาธ์่การื่รื่ะหว่างปรื่ะเทศิ
ด้านการื่ป้องกันรื่ังสิ่ี (International Commission on 
Radiological Protection - ICRP) ซ้�งแนะนำาให้รื่ับรื่ังสีิ่
ได้ในปรื่ม่าณไม่เก่น ๕ millisievert หรื่อ่ mSv ต่อปี
										ด�วยั่ต่รู้ะหินักถึ่งค์วามเปิน็ “ปัญญาของแผู่้นด่น” ต่ามปิณิ์ธาน
ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล อาจารื่ย์อ่ษฏ์ิ สิุ่บ่นมงคล ได�สรู้�างสรู้รู้ค์์
พัฒนานวัต่กรู้รู้ม	 “โปรื่แกรื่มคำานวณอัตรื่าการื่ถ่ึายภาพรื่งัสิ่ี
เอกซเรื่ยซ์ำา” (Repeat/reject rate calculating program)	ข้ึ�นเพื�อ
เปิ็นข้�อม้ลปิรู้ะกอบการู้วิเค์รู้าะห์ิ	 ถึ่งสาเหิตุ่ข้องการู้ถ่่ายั่ภาพรู้งัสี
เอกซเรู้ยั่ซ์ำา	เพื�อลดค์วามเสี�ยั่งต่่อการู้ได�รู้บัปิรู้มิาณ์รู้งัสีมากเกินไปิ

ม.มหิิดล คิดค้นำโป่ร์แก้ร์มช�วยลดก้าร์ถ่�ายภาพื่ร์ังสี
เอก้ซเร์ย์ซำ�าป่ร์ะหิยัดงบส่ขภาพื่ป่ร์ะชาชนำ

	 	 	 	 โดยั่โปิรู้แกรู้มจะปิรู้ะมวลผลจากชีุดข้�อม้ลทีั�กำาหินด	 เพื�อลด
การู้ถ่่ายั่ภาพรู้งัสีเอกซเรู้ย์ั่ซำาทัี�อาจเสี�ยั่งต่่อการู้ได�รู้บัปิรู้มิาณ์รู้งัสี
ทัี�มากเกินไปิ	ซึ�งหิากได�ทัรู้าบถึ่งสาเหิตุ่ทัี�แน่ชีัดแล�วจะชี่วยั่ทัำาใหิ�
การู้ถ่่ายั่ภาพรู้งัสีเอกซเรู้ยั่์เปิ็นไปิโดยั่เทั่าทัี�จำาเปิ็นมากข้ึ�น	
   อย่างไรื่ก็ดี สิ่ำาหรื่ับในสิ่่วนของเจ้าหน้าที�รื่ังสิ่ี แม้ ICRP
ได้กำาหนดปรื่ม่าณรื่งัสิ่ทีี�ควรื่ได้รื่บัในปรื่ม่าณที�สิ่งูกว่าปรื่ะชาชน
ทั�วไป กล่าวค่อให้อยู่ในอัตรื่าที�ไม่เก่น 100 mSv ในรื่อบ ๕ ปี 
ซ้�งหากมกีารื่ปอ้งกันที�ดี ด้วยการื่สิ่วมอุปกรื่ณ์ หรื่อ่อยูใ่นบรื่เ่วณ
ป้องกันรื่งัสีิ่ขณะปฏ่ิบัต่หน้าที� ก็จะช่วยทำาให้รื่บัรื่งัสีิ่ได้น้อยลง
	 	 	 	 ในเบื�องต่�นผ้�วิจัยั่ได�ทัดลองใชี�โปิรู้แกรู้มค์ำานวณ์อัต่รู้าการู้
ถ่่ายั่ภาพรู้งัสีเอกซเรู้ยั่์ซำาในโรู้งพยั่าบาลเอกชีนแห่ิงหินึ�ง	 พบว่า
สามารู้ถ่ติ่ดตั่�งได�ง่ายั่	 ไม่ส่งผลกรู้ะทับต่่อโปิรู้แกรู้มอื�นข้อง
โรู้งพยั่าบาล	 เพียั่งดาวน์โหิลดในเค์รู้ื�องค์อมพิวเต่อรู้์	 (PC)	
ก็จะพรู้�อมใชี�งานได�ทัันทัี	เพื�อข้ยั่ายั่ปิรู้ะโยั่ชีน์ใหิ�เกิดข้ึ�นในวงกว�าง
ก�าวต่่อไปิเต่รู้ียั่มพัฒนาเปิ็นแอปิพลิเค์ชัีนใหิ�สามารู้ถ่ใชี�งาน
ได�สะดวกยั่ิ�งข้ึ�นผ่านโทัรู้ศัพทั์มือถื่อ
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นักรู้งัสีการู้แพทัยั่์	(ผ้�ชีำานาญ่การู้พิเศษ)	
อาจารู้ยั่์พิเศษข้องภาค์วิชีารู้งัสีเทัค์นิค์	

ค์ณ์ะเทัค์นิค์การู้แพทัยั่์	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

อาจารื่ย์์อิษฏ์์ สุบินม่งคล



เข้ียั่นข้่าวโดยั่	ศรู้ณั์ยั่์	จุลวงษ์

แบบจำำาลองภาพื่สำาหิร์ับคาดก้าร์ณ์์สถ่านำก้าร์ณ์์ 
หิวังต�อยอดเพ่ื่�อก้าร์บร์ิหิาร์จำัดก้าร์ภัยพิื่บัติในำไทย

								จากค์วามรู้ว่มมือรู้ะหิว่างปิรู้ะเทัศข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	กับ
National	 Institute	of	Advanced	 Industrial	Science	and	
Technology	 (AIST)	 ปิรู้ะเทัศญ่ี�ปุ่ิน	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลได�ส่ง
นักศึกษาไปิรู้ว่มทัำางานวิจัยั่	และได�คิ์ดโจทัย์ั่วิจัยั่รู้ว่มกันในเรู้ื�อง
ทัี�เกี�ยั่วข้�องกับ	Machine	learning	ซึ�งพบว่าทัั�งปิรู้ะเทัศไทัยั่และ
ปิรู้ะเทัศญ่ี�ปุิน่ยั่งัปิรู้ะสบปิญั่หิาในเรู้ื�องข้องภัยั่พิบติั่ทัางธรู้รู้มชีาติ่
ด�วยั่กันทัั�งค์้่โดยั่เฉพาะภัยั่พิบัติ่ทัางนำา	 ก่อใหิ�เกิดค์วามส้ญ่เสียั่
และเสียั่หิายั่ในวงกว�าง	 ดังนั�น	การู้จัดการู้รู้ะบบการู้ป้ิองกันภัยั่
และเฝ่้ารู้ะวังภัยั่พิบัติ่ต่่าง	 ๆ	 จึงเปิ็นส่วนสำาคั์ญ่ทัี�จะชี่วยั่ลด
ค์วามส้ญ่เสียั่ทัี�อาจเกิดข้ึ�นได� 	 ทัีมผ้�วิ จัยั่จึงได� คิ์ดค์�นรู้ะบบ 
“การื่คาดการื่ณ์รื่ะดับนำาจากขอ้มลูภาพกล้องวงจรื่ปิดและขอ้มลู
ในอดีตของปรื่ม่าณนำาฝน ปรื่ม่าณนำาฝนสิ่ะสิ่ม และความสิ่งูของนำา
ในแม่นำา เพ่�อจัดการื่พบั่ต่ภัย”	เพื�อนำาข้�อมล้จากรู้ะบบสารู้สนเทัศ
มาทัำาการู้ศึกษาและค์าดการู้ณ์์รู้ะดับนำาทัี�จะเกิดข้ึ�นในอนาค์ต่
พรู้�อมกับการู้สรู้�างรู้ะบบเตื่อนภัยั่ล่วงหิน�าแบบอัต่โนมัติ่
เพื�อปิ้องกันอุทักภัยั่ทัี�จะเกิดข้ึ�น

       รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.วรื่พันธ์ ์คู่สิ่กุลน่รื่นัดรื่	์กล่าวว่า	รู้ะบบ
ดังกล่าวใชี�การู้ต่รู้วจจับรู้ะดับนำาในแม่นำาในพื�นทัี�ทัี�เรู้าต่�องการู้	
โดยั่ใชี�ข้�อม้ลจรู้งิจากแหิล่งข้�อม้ลทัี�เกี�ยั่วข้�องต่่าง	ๆ	มาสรู้�างแบบ
จำาลองการู้ทัำานายั่รู้ะดับนำา	 และใชี�แบบจำาลอง	CNNs	สำาหิรู้บั
การู้ต่รู้วจจับรู้ะดับนำาบนรู้้ปิภาพ	และแบบจำาลอง	RNN	สำาหิรู้บั
การู้ค์าดการู้ณ์์รู้ะดับนำาในข้�อม้ลปิรู้ะวัติ่เซนเซอรู้	์ ทีัมวิจัยั่ต่�องใชี�
ข้�อม้ลจากกล�องวงจรู้ปิิดและเซนเซอรู้ร์ู้ะดับนำาหิลายั่ตั่วในการู้
เก็บข้�อมล้	แล�วนำาข้�อมล้ทีั�ได�มาวิเค์รู้าะห์ิผา่นรู้ะบบ	แล�วนำาผลทัี�ได�
ไปิใชี�ในการู้วางแผนจัดการู้ภัยั่พิบติั่และสาธารู้ณ์ชีนต่่อไปิ	ซ้�งผู้ลลัพธ์์
ที�ได้จากการื่พัฒนาค่อ รื่ะบบสิ่ามารื่ถึพยากรื่ณ์และคาดการื่ณ์
รื่ะดับนำาที�จะเก่ดข้�นในอนาคตล่วงหน้าตามชว่งเวลาที�ต้องการื่
ได้แบบอัตโนมัต่ โดยมีค่าความคลาดเคล่�อนปรื่ะมาณ +/- ๒ 
เซนต่เมตรื่ ซ้�งมีอัตรื่าความผู้่ดพลาดเพียงเล็กน้อยเม่�อ
เปรื่ยีบเทียบกับค่าความสูิ่งของรื่ะดับนำาในแม่นำาและปรื่ม่าณ
นำาฝนที�มีมาตรื่วัดเป็นรื่ะดับเมตรื่ หรื่อ่หลายสิ่่บเมตรื่

								จากผลลัพธดั์งกล่าวสามารู้ถ่นำาไปิต่่อยั่อดส้ก่ารู้ใชี�งานจรู้งิได�	
โดยั่ต่�องจะต่�องเพิ�มการู้ติ่ดตั่�งและปิรู้บัเทัียั่บใหิ�โมเดลต่�นแบบ
สามารู้ถ่ทัำางานได�ในสภาพแวดล�อมใหิม่	 ๆ	 จากการู้ใชี�งานจรู้งิ
เพื�อใหิ�หิน่วยั่งานทัี�เกี�ยั่วข้�องใชี�ค์าดการู้ณ์์รู้ะดับนำาในแม่นำา
ทัี�อาจจะนำาไปิส้่ภัยั่พิบัติ่นำาทั่วมใน	๒๔	ชีั�วโมง	สามารู้ถ่วางแผน
การู้ปิ้องกันได�ทัันทั่วงทัี	 ซึ�งปิัจจุบันรู้ะบบดังกล่าวยั่ังอย้ั่่ใน
ข้ั�นทัดสอบกับข้�อม้ลข้องปิรู้ะเทัศญ่ี�ปุ่ิน	ทัางทีัมผ้�วิจัยั่มีแผนทัี�จะ
พัฒนาโปิรู้แกรู้มดังกล่าวและนำามาปิรู้ะยุั่กต์่ใชี�ในปิรู้ะเทัศไทัยั่	
เน่�องจากแม่นำาในปรื่ะเทศิไทย ยังไม่มีกล้องวงจรื่ปิดและ
เซ็นเซอรื่์สิ่ำาหรื่ับเก็บข้อมูลปรื่่มาณตามแม่นำาสิ่ายต่าง ๆ 
จ้งต้องใช้ข้อมูลเกี�ยวกับรื่ะดับนำาในเข่�อนต่าง ๆ มาเก็บเป็น
ข้อมูลสิ่ำาหรื่บัทำาการื่ทดสิ่อบ เพ่�อเป็นปรื่ะโยชน์ในการื่วางแผู้น
จัดการื่ภัยพ่บัต่ สิ่รื่า้งรื่ะบบเต่อนภัยอัตโนมัต่ให้กับปรื่ะชาชน
ที�จะได้รื่บัผู้ลกรื่ะทบจากปัญหาอุทกภัยต่อไป

ภาพทัี�	๑:	ตั่วอยั่่างภาพแม่นำาจากกล�องวงจรู้ปิิด

ภาพทัี�	๒	และ	๓:	Confusion	Matrix	เปิรู้ยีั่บเทัียั่บรู้ะหิว่าง
ผลการู้ทัำานายั่ข้องโมเดลและรู้ะดับนำาจรู้งิข้องแม่นำา

และกรู้าฟัเปิรู้ยีั่บเทัียั่บรู้ะหิว่าง	
ผลการู้ทัำานายั่ข้องโมเดลและรู้ะดับนำาจรู้งิข้องแม่นำา
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ค์ณ์ะเทัค์โนโลยั่ีสารู้สนเทัศและการู้สื�อสารู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
รู้างวัลการู้วิจัยั่แห่ิงชีาติ่	ปิรู้ะจำาปิี	๒๕๖๖	รู้างวัลผลงานวิจัยั่	รู้ะดับดี	

สาข้าเทัค์โนโลยั่ีสารู้สนเทัศและนิเทัศศาสต่รู้	์จากสำานักงานการู้วิจัยั่แห่ิงชีาติ่

รื่ศ.ดรื่.วิรื่พัูนธิ์ คู�สกุลนิรื่ันดรื่์



สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ข้อบค์ุณ์ภาพจาก	SiData+

		 	 	 	ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	จาก
ต่�นกำาเนิด	 ส้่ยุั่ค์	 5G	 ยั่ังค์งค์วามเปิ็นผ้�นำาทัางการู้แพทัย์ั่ข้อง
ปิรู้ะเทัศไทัยั่ทัี�ได�พัฒนาส้่	 Smart	Hospital	ซึ�งสามารู้ถ่ยั่กรู้ะดับ
ค์ุณ์ภาพชีีวิต่ผ้�ปิ่วยั่ด�วยั่เทัค์โนโลยั่ีทัี�ก�าวลำานำาสมัยั่เชี่นปิัจจุบัน
    ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ปรื่ะพัฒน์ สิุ่รื่่ยผู้ล	 รู้องค์ณ์บดี
ฝ่่ายั่สารู้สนเทัศ	และผ้�อำานวยั่การู้ศ้นยั่์สารู้สนเทัศและนวัต่กรู้รู้ม
ข้�อมล้ศริู้ริู้าชี	(Siriraj	Informatics	and	Data	Innovation	Center)	
หิรู้อื	“SiData+” ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ริู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	ได�เล่าถึ่งการู้เปิลี�ยั่นผา่นค์รู้ั�งสำาคั์ญ่ดังกล่าว	โดยั่ทัมีบรู้หิิารู้
ข้องค์ณ์ะฯ	 ได�มีการู้ปิฏิรู้้ปิรู้ะบบสารู้สนเทัศ	 และการู้ใชี�ข้�อม้ล
เพื�อเปิน็ค์วามหิวงัใหิมใ่หิ�ผ้�ปิว่ยั่ชีาวไทัยั่ใชี�ชีีวติ่ได�ง่ายั่ข้ึ�นในอนาค์ต่
									โดยั่ได�กล่าวอธบิายั่ว่า	ทัางฝ่่ายั่สารู้สนเทัศ	ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์
ศิรู้ิรู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ได�เรู้ิ�มนำา “Enterprise 
Architect” (EA) มาใชี�อยั่า่งจรู้งิจัง	เพื�อปิรู้บัปิรุู้งและพัฒนารู้ะบบ
โรู้งพยั่าบาล	และข้�อม้ลสุข้ภาพทัี�ทัันสมัยั่	
         ซ้�ง “Enterprise Architect” (EA) คล้ายกับการื่วางผู้งัเม่อง
แต่เป็นการื่วางผัู้งของรื่ะบบสิ่ารื่เทศิเพ่�อตอบโจทย์องค์กรื่
ขนาดใหญ่ให้มีปรื่ะสิ่่ทธ์่ภาพ เน่�องจากการื่ทำางานขององค์กรื่
ในปัจจุบันจำาเป็นต้องมีการื่ใช้เทคโนโลยีสิ่ารื่สิ่นเทศิควบคู่
กันไปด้วย การื่นำา EA มาใช้จะช่วยให้ศิ่รื่ร่ื่าชสิ่ามารื่ถึมองภาพ
รื่ะบบองค์กรื่ในปัจจุบัน และภาพปลายทางที�ชัดเจน ตลอดจน
สิ่ามารื่ถึวางแผู้นการื่พัฒนาให้เก่ดข้�นได้
																นอกจากนี�	ทัางค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ริู้ริู้าชีพยั่าบาล		มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	 ยัั่งได�จัดตั่�งศ้นยั่์	 SiData+	 เพื�อเน�นการู้บรู้หิิารู้จัดการู้
และนำาข้�อม้ลมาใชี�ปิรู้ะโยั่ชีน์ใหิ�มากทัี�สุด	 โดยั่ศ้นยั่์	 SiData+	
จะทัำางานค์วบค์้่กับฝ่า่ยั่สารู้สนเทัศ	และหิน่วยั่งานต่่างๆ	ในค์ณ์ะฯ	
เพื�อนำาข้�อม้ลมาใชี�ปิรู้ะโยั่ชีน์กับทุักพันธกิจข้องค์ณ์ะฯ	 ทัั�งในแง่
ข้องใหิ�บรู้กิารู้	 การู้ศึกษาและงานวิจัยั่เพื�อปิรู้ะโยั่ชีน์ทัั�งในรู้ะดับ
ปิัจเจก	องค์์กรู้	และรู้ะดับปิรู้ะเทัศ	
	 	 	 	 เชี่น	 งานทัี�ทัำากับหิน่วยั่วิจัยั่เพื�อข้ับเค์ลื�อนนโยั่บายั่สุข้ภาพ	
ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ริู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	เพื�อศกึษา
ค์วามค์ุ�มทุันในการู้ต่รู้วจทัางพันธุกรู้รู้ม	BRCA1,	BRCA2	ข้องผ้�ปิว่ยั่
และญ่าติ่	พบว่ามีค์วามค์ุ�มค่์าในการู้ต่รู้วจคั์ดกรู้อง

      ทางหน่วยว่จัยเพ่�อขบัเคล่�อนนโยบายสิ่ขุภาพ คณะแพทยศิาสิ่ตรื่์
ศิ่รื่ร่ื่าชพยาบาล มหาว่ทยาลัยมห่ดล จ้งได้นำาเสิ่นอกับ สิ่ปสิ่ช.
เพ่�อพ่จารื่ณา และได้รื่บัการื่เข้าบรื่รื่จุในชุดสิ่่ทธ์่ปรื่ะโยชน์ของ
สิ่ปสิ่ช.เพ่�อการื่ตรื่วจคัดกรื่องในกลุ่มผูู้้ที�มีความเสิ่ี�ยงสิู่งต่อโรื่ค
มะเรื่็งเต้านม ในปี ๒๕๖๕ เพ่�อให้คนไทยสิ่ามารื่ถึใช้สิ่่ทธ์่
เบก่ค่าใชจ่้ายในการื่ตรื่วจคัดกรื่อง ตรื่วจพบโรื่คได้เรื่ว็ และรื่กัษาได้
รื่วมถ้ึงลดภารื่ะค่าใช้จ่ายของรื่ฐัในการื่ดูแลผูู้้ป่วยในรื่ะยะยาว
ได้เป็นอย่างมาก
						ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ยั่ังมุ่ง
พฒันา	“อาณาจักรื่ขอ้มูลและนวตักรื่รื่มเพ่�อสิ่ขุภาพของคนไทย”
ซึ�งพรู้�อมเปิิดส้่การู้สรู้�างเค์รู้อืข่้ายั่	 และค์วามรู้ว่มมือรู้ะดับโลก	
ก่อใหิ�เกิดมาต่รู้ฐานการู้แลกเปิลี�ยั่นข้�อม้ลทัางการู้แพทัย์ั่และ
สาธารู้ณ์สุข้	ทัี�จะแผ่ไพศาลใหิ�เกิดปิรู้ะโยั่ชีน์ต่่อมวลมนุษยั่ชีาติ่
ต่่อไปิใหิ�ได�มากทัี�สุดในอนาค์ต่

สู�ควิาม่หวิังใหม่�เพู่�อคนไทย์ใช�ชีวิิตง�าย์ข้�น

ม.มหิิดล เปิ่ดอาณ์าจำัก้ร์ข้อม้ลส่ขภาพื่

Se
rv

ic
e 

Ex
ce

lle
nc

e

9มหิดลสาร ๒๕๖๖March 2023

รู้องค์ณ์บดีฝ่่ายั่สารู้สนเทัศ	และผ้�อำานวยั่การู้ศ้นยั่์สารู้สนเทัศและนวัต่กรู้รู้มข้�อม้ลศิรู้ริู้าชี	
(Siriraj	Informatics	and	Data	Innovation	Center)	หิรู้อื	“SiData+”	

ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

ผูู้�ช�วิย์ศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.ปรื่ะพัูฒน์ สุรื่ิย์ผู้ล



Special Scoop
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สมัภาษณ์์	และเข้ยีั่นข้า่วโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม	
ข้อข้อบค์ุณ์ภาพจาก	MB

	 	 	 เมื�อโรู้ค์อุบัติ่ใหิม่ทัี� เกิดข้ึ�นถื่อเปิ็นค์วามทั�าทัายั่อยั่่างยั่ิ�ง
ในการู้นำาองค์์ค์วามรู้้�จากงานวิจัยั่และงานวิชีาการู้ทัี�ต่อบโจทัยั่์
เพื�อใหิ�สามารู้ถ่เข้�าใจกับปิัญ่หิาและพรู้�อมรู้ับกับสถ่านการู้ณ์์
การู้เปิลี�ยั่นแปิลงทัี� เกิดข้ึ�น	 เกิดค์วามเข้�มแข้็งอันจะนำาไปิส้่
การู้สรู้�างค์วามมั�นค์งด�านสุข้ภาพ
   ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. นายแพทย์นรื่ัตถึพล เจรื่่ญพันธุ์์
ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบันชีีววิทัยั่าศาสต่รู้์โมเลกุล	 มหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	เปิิดเผยั่ว่า	เมื�อกล่าวถึ่งเรู้ื�อง	“ความมั�นคงของปรื่ะเทศิ” 
ในปิัจจุบันค์วามมั�นค์งไม่ได�เปิ็นเพียั่งเรู้ื�องการู้รู้กัษาอธิปิไต่ยั่
แต่่ยั่ังหิมายั่ถึ่งการู้เชีื�อมั�นได�ถึ่งค์วามปิลอดภัยั่ห่ิางไกลโรู้ค์
รู้วมถึ่งการู้ต่อบสนองต่่อโรู้ค์รู้ะบาดได�อยั่่างทัันทั่วงทัี
	 	 	 	 นับเปิ็นเวลาเกือบค์รู้ึ�งศต่วรู้รู้ษแล�วทัี� “ศูินย์ว่จัยและพัฒนา
วัคซีน สิ่ถึาบันชีวว่ทยาศิาสิ่ตรื่โ์มเลกุล มหาว่ทยาลัยมห่ดล”
เปิ็นดังขุ้มพลังสำาคั์ญ่ข้องการู้เต่รู้ียั่มพรู้�อมเพื�อสนองรู้ับ
ยุั่ทัธศาสต่รู้ค์์วามมั�นค์งด�านวัค์ซีนแห่ิงชีาติ่
                   ปัจจัยสิ่ำาคัญที�จะมาเก่�อหนุนการื่สิ่รื่า้งขมุพลังด้านยุทธ์ศิาสิ่ตรื่์
ความมั�นคงด้านวคัซนีแห่งชาต่ ค่อ การื่พัฒนาด้าน “Regulatory
science” หรื่อ่วท่ยาการื่ด้านการื่กำากับดูแลควบคมุ เพ่�อสิ่นับสิ่นุน
ให้การื่บรื่่หารื่จัดการื่ด้านวัคซีนของปรื่ะเทศิชาต่เป็นไป
อย่างมีปรื่ะสิ่่ทธ์่ภาพ ซ้�งจะเป็นแนวโน้มการื่ผู้ล่ตบัณฑิ่ต
เพ่�อสิ่นองต่อความต้องการื่ของปรื่ะเทศิในด้านดังกล่าวต่อไป
    นอกจากนี� สิ่ถึาบันชีวว่ทยาศิาสิ่ตรื่โ์มเลกุล มหาว่ทยาลัย
มห่ดล ยังได้มุ่งเน้นว่ชาการื่ด้าน Systems biosciences
ซ้�งครื่อบคลุมการื่ดูแล และใช้ปรื่ะโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ทางชีววท่ยาศิาสิ่ตรื่ท์ั�งรื่ะบบ เพ่�อมุง่ผู้ล่ตกำาลังทรื่พัยากรื่
บุคคลสิู่่การื่ปฏ่ิรูื่ปปรื่ะเทศิไทยด้านดังกล่าวทั�งองคาพยพ
    อาจารื่ย์ ดรื่.พรื่้อมสิ่่น มาศิรื่ีนวล กล่าวใหิ�ค์วามเชีื�อมั�น
ในฐานะหัิวหิน�าศ้นยั่ว์จัิยั่และพฒันาวคั์ซนี	สถ่าบนัชีวีวทิัยั่าศาสต่รู้์
โมเลกุล	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ถึ่งภารู้กิจข้องศ้นยั่์ฯ	 ในการู้วิจัยั่
ด�านวัค์ซีน	โดยั่ข้ณ์ะนี�ทัางสถ่าบันฯ	กำาลังปิรู้บัปิรุู้งหิ�องปิฏิบติั่การู้
วจัิยั่	อาค์ารู้ศ้นยั่ว์จัิยั่และพฒันาวคั์ซนี	และหิ�องปิฏิบติั่การู้ชีวีนิรู้ภัยั่
รู้ะดับ	3	(Biosafety	Laboratory	Level	3	-	BSL	3)	เพื�อรู้องรู้บั
งานวจัิยั่และพฒันาวคั์ซนีสำาหิรู้บัโรู้ค์ติ่ดต่่อรู้�ายั่แรู้งทัี�อาจจะเกิดข้ึ�น
ในอนาค์ต่	โดยั่ค์าดว่าจะสรู้�างแล�วเสรู้จ็และเปิิดใชี�ภายั่ในปิลายั่ปีิ
พ.ศ.	๒๕๖๖	นี�	

ม.มหิิดล เร์�งสร์้างข่มพื่ลังย่ทธศาสตร์์ความมั�นำคง
ด้านำวัคซีนำแหิ�งชาติ

ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบันชีีววิทัยั่าศาสต่รู้โ์มเลกุล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
ศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. นาย์แพูทย์์นรื่ัตถพูล เจรื่ิญพัูนธิุ์

	 	 	 	 ซึ�งจะเปิ็นกำาลังสำาคั์ญ่ในการู้สนองยุั่ทัธศาสต่รู้ค์์วามมั�นค์ง
ด�านวัค์ซีนแห่ิงชีาติ่	 โดยเฉพาะอย่างย่�งด้านการื่ผู้ล่ตวัคซีน
ชน่ด cell-based technology ซ้�งเป็นเทคโนโลยีหลักของ
หน่วยงาน เช่น วัคซีนเช่�อตาย และวัคซีนเช่�อเป็นอ่อนฤทธ์่� 
(Live Attenuated Vaccine) ที�สิ่ามารื่ถึพัฒนาเป็นวัคซีน
ที�มีความปลอดภัยและป้องกันการื่เก่ดโรื่คได้ ซ้�งจะต้อง
ทำาในสิ่ภาวะแวดล้อม (Ecosystem) ที�มีความปลอดภัยใน
รื่ะดับสิู่ง ไม่เป็นอันตรื่ายต่อผูู้้ปฏ่ิบัต่งานหรื่อ่ปรื่ะชาชนทั�วไป
	 	 	 ต่รู้าบใดทัี� เชีื�อโรู้ค์มีการู้พัฒนาตั่วเองอย้ั่่ต่ลอดเวลา
การู้พัฒนาวัค์ซีนก็ไม่อาจหิยุั่ดนิ�ง	 และต่�องมีการู้เต่รู้ยีั่มพรู้�อม
อย้ั่่เสมอ	เปิ็นส่วนหินึ�งข้องค์วามมั�นค์งข้องชีาติ่
	 	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลพรู้�อมเดินหิน�าสรู้�างขุ้มพลังด�าน
ยุั่ทัธศาสต่รู้์ค์วามมั�นค์งด�านวัค์ซีนแห่ิงชีาติ่	 ด�วยั่พันธกิจเพื�อ
การู้วิจัยั่และพัฒนาทัี�ไม่เค์ยั่หิยุั่ดนิ�งจะทัำาใหิ� เชีื�อมั�นได� ถึ่ง
ค์วามเปิ็น “ปัญญาของแผู้่นด่น”	 ด�านการู้วิจัยั่	 และพัฒนา	
เพื�อผลิต่วัค์ซีนสำาหิรู้บัค์นไทัยั่อยั่่างยั่ั�งยั่ืนต่ลอดไปิ



สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

						วิกฤติ่	COVID-19	ทัี�ผ่านมา	นับเปิ็นปิรู้ะสบการู้ณ์์ค์รู้ั�งยั่ิ�งใหิญ่่
ทัี�ทัำาใหิ�ทุักค์นบนโลกต่�องปิรู้ับตั่วในการู้ดำาเนินชีีวิต่ในแทับ
ทัุกด�าน	 เชี่นเดียั่วกับวิชีาชีีพพยั่าบาลทัี�ต่�องพบรู้อยั่สะดุดจาก
ค์วามเสี�ยั่งต่่อการู้ติ่ดเชีื�อ	 เนื�องจากการู้ทัำางานทัี�ต่�องสัมผัสกับ
ผ้�ปิ่วยั่	 อีกทัั�งยั่ังต่�องปิรู้ะสบกับภาวะต่่างๆ	 ทัี�เปิ็นอุปิสรู้รู้ค์ต่่อ
การู้ทัำางานจนมีค์วามคิ์ดจะลาออก	ซึ�งกลายั่เปิ็นปิรู้ากฏการู้ณ์์
เกือบทัั�วโลก
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.รื่ักชนก คชไกรื่	 อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำา
ภาค์วิชีาการู้พยั่าบาลสาธารู้ณ์สุข้ศาสต่รู้	์ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้์
มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	รู้ว่มกับ	สมาค์มพยั่าบาลแห่ิงปิรู้ะเทัศไทัยั่	ได�
เปิิดเผยั่ถึ่งผลสำารู้วจวิจัยั่จากพยั่าบาลวิชีาชีีพกว่า	๒,๐๐๐	 รู้ายั่
ทัั�วปิรู้ะเทัศไทัยั่เมื�อปิรู้ะมาณ์	 ๓	 ปีิทัี�ผ่านมาก่อนชี่วงวิกฤติ่	
COVID-19	 พบว่ามีพยั่าบาลวิชีาชีีพทัี�ปิรู้ะสบปิัญ่หิาจาก
การู้ทัำางานจนมีค์วามคิ์ดจะลาออกถึ่งรู้�อยั่ละ	๗๐.๙	
   ซ้�งเป็นสิ่ถึานการื่ณ์ที�พบคล้ายคล้งกันเก่อบทั�วโลก
โดยสิ่าเหตุสิ่่วนใหญ่เก่ดจากความไม่พ้งพอใจเหมาะสิ่ม
ของสิ่่�งแวดล้อมในการื่ทำางาน อาท ่ที�ปรื่ะเทศิโปแลนด์ สิ่ำารื่วจพบ
พยาบาลว่ชาชีพที�ปรื่ะสิ่บปัญหาจนมีความค่ดจะลาออกถ้ึง
รื่อ้ยละ ๕๐ ในขณะที�ทางแอฟัรื่ก่าใต้พบรื่อ้ยละ ๕๕
   รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.รื่กัชนก คชไกรื่ ชี�ว่าสิ่าเหตุสิ่ำาคัญ
สิ่่วนหน้�งที�ทำาให้พยาบาลว่ชาชีพไทยต้องปรื่ะสิ่บปัญหาจาก
การื่ทำางานจนมีความค่ดจะลาออกเน่�องจากไม่มีความสิุ่ข
ในการื่ทำางาน การื่ขาดอัตรื่ากำาลัง ปรื่ะกอบกับสิ่ถึานการื่ณ์
การื่เจ็บป่วยด้วยโรื่คต่างๆ ของปรื่ะชาชนไทยมีมากข้�น ทำาให้
ภารื่ะงานหนักมากเก่นไป แม้ที�ผู่้านมา จะมีสิ่่งเสิ่รื่ม่สิุ่ขภาวะ
แต่เม่�อได้พจ่ารื่ณาถ้ึงภารื่ะงานของพยาบาลวช่าชีพไทย พบว่า
พยาบาลบางแห่งต้องปฏ่ิบัต่หน้าที�มากที�สิุ่ดถ้ึง ๑๒ เวรื่
ต่อสิ่ัปดาห์ บางรื่ายขาดการื่พักผู้่อนที�เพียงพอจนถ้ึงขั�น
ปรื่ะสิ่บอุบัต่เหตุขับรื่ถึหลับใน
													จากนโยั่บายั่ทัี�ผา่นมา	แม�จะมกีารู้ใหิ�ค์วามสำาคั์ญ่ต่่อการู้ส่งเสรู้มิ
สุข้ภาวะทัางกายั่	 (Health)	 และสุข้ภาวะทัางปิัญ่ญ่า	 (Head)
แต่่ยั่ังไม่ค่์อยั่เด่นชัีดในเรู้ื�องการู้ส่งเสรู้ิมทัี�ค์รู้อบค์ลุมสุข้ภาวะ
ด�านจิต่ใจ	 (Heart)	ซ้�งทางออกสิ่ำาคัญที� รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์
ดรื่.รื่กัชนก คชไกรื่ ได้นำาเสิ่นอเพ่�อลดปัญหาดังกล่าว ได้แก่ 
การื่สิ่รื่า้งสิ่ภาวะแวดล้อมที�ดีในการื่ปฏ่ิบัต่งาน โดยการื่ลดเครื่ยีด
จากการื่ปฏ่ิบัต่งาน การื่ลดภารื่ะที�เก่นจำาเป็น นอกเหน่อจาก
การื่ใช้ทักษะทางว่ชาชีพ การื่เพ่�มความปลอดภัยในทำางาน
และการื่ให้ค่าตอบแทนที�สิ่มเหตุผู้ล

	 	 	 นอกจากนี�	 จากการู้สำารู้วจทัี�ผ่านมายั่ังพบรู้อยั่สะดุดสำาคั์ญ่
จากการู้ยั่อมรู้ับค์วามเปิ็นอิสรู้ะในการู้ปิฏิบัติ่งานทัางวิชีาชีีพ
ซึ�งหิากได�รู้บัการู้แก�ไข้	โดยั่ส่งเสรู้มิใหิ�เกิดเอกสิทัธ	ิ(autonomy)
หิรู้ืออิสรู้ะทัางวิชีาชีีพในการู้ปิฏิบัติ่งาน	 ก็จะสามารู้ถ่เพิ�ม
ค์วามมั�นค์งทัางวิชีาชีีพมากข้ึ�นได�
						ค์ุณ์ภาพชีีวิต่ทัี�ดี	จะนำาไปิส้่ผลการู้ปิฏิบัติ่ทัี�ดี	วิชีาชีีพพยั่าบาล
ไม่ได�เปิ็นเพียั่ง “ผูู้้ดูแล”	 แต่่จำาเปิ็นต่�องได�รู้ับการู้ด้แลทัั�ง
สขุ้ภาวะทัางกายั่	สขุ้ภาวะใจ	และสขุ้ภาวะทัางปิญั่ญ่า	เชีน่เดียั่วกับ
วิชีาชีีพอื�นๆ	 เพื�อใหิ�เกิดค์วามสมดุลในการู้ดำาเนินชีีวิต่ลบรู้อยั่
สะดุด	 และทัำาใหิ�เกิดค์วามยั่ั�งยั่ืนในการู้พัฒนาวิชีาชีีพต่่อไปิ
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ม.มหิิดล วิจำัยพื่บร์อยสะด่ดทางวิชาชีพื่พื่ยาบาลไทย

อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาการู้พยั่าบาลสาธารู้ณ์สุข้ศาสต่รู้	์
ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.รื่ักชนก คชไกรื่
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เรู้ยีั่บเรู้ยีั่ง:	อิษยั่า	วิธ้บรู้รู้เจิด
นักปิรู้ะชีาสัมพันธ	์สถ่าบันโภชีนาการู้

เป็นทางเล่อกการื่บรื่ิโภคผู้ักและช�วิย์ขับสารื่ก�อม่ะเรื่็งออกจากรื่�างกาย์

นักวิิจัย์ สถาบันโภชนาการื่ ม่.ม่หิดล 
คิดค�นนวิัตกรื่รื่ม่อาหารื่ ผู้ลิตภัณฑ์์ซอสซ�อนผู้ัก

	 	 	 	 โรู้ค์มะเรู้ง็ลำาไส�ใหิญ่่และทัวารู้หินัก	 เปิ็น	 ๑	 ใน	 ๕	 ข้องโรู้ค์
มะเรู้็งทัี�พบบ่อยั่ในปิรู้ะเทัศไทัยั่และมีแนวโน�มเพิ�มส้งข้ึ�นอยั่่าง
ต่่อเนื�อง	 จากรู้ายั่งานข้องสถ่าบันมะเรู้็งแห่ิงชีาติ่พบว่ามีผ้�
ปิ่วยั่รู้ายั่ใหิม่เพิ�มขึ้�นทัุกปิีทัั�งในเพศชีายั่และเพศหิญ่ิง	 ซึ�งในปิี
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	พบผ้�ปิ่วยั่มะเรู้ง็ลำาไส�ใหิญ่่และทัวารู้หินักรู้ายั่ใหิม่
มากเปิ็นลำาดับ	๒	จำานวน	๔๑๔	รู้ายั่	และส่วนมากพบในผ้�ส้งอายุั่
วัยั่	 ๕๐-๗๐ปีิ	 รู้องลงมาจากผ้�ปิ่วยั่มะเรู้็งเต่�านม	 โดยั่สาเหิตุ่
สำา คั์ญ่ข้องค์วามเสี� ยั่งการู้เกิดโรู้ค์มะเรู้็งลำาไส� ใหิญ่่และ
ทัวารู้หินักมาจากรู้้ปิแบบการู้บรู้ิโภค์อาหิารู้ทัี�ไม่เหิมาะสม
โดยั่เฉพาะผ้�ทัี�ชีอบรู้บัปิรู้ะทัานอาหิารู้ปิรู้ะเภทัปิิ� งยั่่าง	หิรู้อือาหิารู้
ปิรู้ะเภทัรู้มค์วันจนไหิม�เกรู้ยีั่ม	หิมก้รู้ะทัะ	อาหิารู้ทัี�มไีข้มนัอิ�มตั่วสง้	
เนื�อแดง	อาหิารู้แปิรู้รู้้ปิ	เชี่น	ไส�กรู้อก	แฮม	เบค์อน	แหินม	กุนเชีียั่ง
	 	 	 	 รู้ว่มกับการู้รู้บัปิรู้ะทัานอาหิารู้ผักผลไม�ไม่เพียั่งพอ	 ซึ�งการู้
จะปิรู้บัเปิลี�ยั่นพฤติ่กรู้รู้มใหิ�หัินมารู้บัปิรู้ะทัานผักผลไม�มากข้ึ�น
อาจจะเปิ็นเรู้ื�องยั่ากและไม่ต่อบโจทัยั่์วิถี่การู้ใชี�ชีีวิต่	 การู้นำา
ผลิต่ภัณ์ฑ์์อาหิารู้ทัี�ค์นนิยั่มรู้ับปิรู้ะทัานอย้ั่่แล�ว	 มาพัฒนา
ต่่อยั่อด	 เพิ�มคุ์ณ์ค่์าทัางโภชีนาการู้	 เปิ็นทัางเลือกใหิม่สำาหิรู้ับ
ค์นไม่ชีอบกินผัก	 น่าจะเปิ็นหินึ�งในหินทัางการู้หิาจุดรู้่วม
เพื�อด้แลสุข้ภาพต่นเองมากข้ึ�น	

ปิรู้ะธานหิลักส้ต่รู้ปิรู้ญิ่ญ่าโทัสาข้าพิษวิทัยั่าและโภชีนาการู้เพื�ออาหิารู้ปิลอดภัยั่
	สถ่าบันโภชีนาการู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. ทันตแพูทย์์หญิงดุลย์พูรื่ ตรื่าชูธิรื่รื่ม่ 

ผักผลไม�ไม่เพียั่งพอ	 ได�แก่	 กลุ่มผ้�นิยั่มบรู้โิภค์เนื�อสัต่ว์	 เด็กอายุั่	
๖-๑๘	 ปิี	 และกลุ่มผ้�ส้งอายุั่ทัี�ส้ญ่เสียั่ฟััน	 ดังนั�นการู้วิจัยั่หิา
ทัางเลือกใหิม่ในการู้ได�รู้ับปิรู้ะโยั่ชีน์จากผักจึงเปิ็นสิ�งจำาเปิ็น
เพรู้าะอุดมไปิด�วยั่ใยั่อาหิารู้	วติ่ามนิและแรู้ธ่าต่ทุัี�จำาเปิน็ต่่อรู้า่งกายั่	
และยั่ังมีสารู้สำาคั์ญ่ต่่างๆ	ทัี�เปิ็นปิรู้ะโยั่ชีน์ในการู้ขั้บสารู้พิษออก
จากรู้า่งกายั่	ด�วยั่เหิตุ่นี�	ทัีมนักวิจัยั่ข้องสถ่าบันโภชีนาการู้	ภายั่ใต่�
การู้สนับสนุนทัุนต่่อยั่อดงานวิจัยั่	(Pre-Seed	Fund)	จากสถ่าบัน
บรู้หิิารู้จัดการู้เทัค์โนโลยีั่และนวตั่กรู้รู้ม	(iNT)	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	
จึงได�คิ์ดค์�น “นวัตกรื่รื่มซอสิ่ซ่อนผู้ัก” โดยั่พัฒนาใหิ�ลักษณ์ะ
ปิรู้ากฎ	สี	กลิ�น	รู้สชีาติ่	ไมเ่หิมอืนผัก	และผ่านการู้ทัดสอบการู้ยั่อมรู้บั
ทัางปิรู้ะสาทัสัมผสัในกลุม่ผ้�นิยั่มบรู้โิภค์เนื�อสตั่วด์�วยั่	จากนั�นนำามา
วจัิยั่ทัดสอบในอาสาสมัค์รู้	เพื�อศึกษาปิรู้ะสิทัธผิลข้องซอสซอ่นผกั
ในการู้กำาจัดสารู้ก่อมะเรู้็งออกจากรู้่างกายั่ในค์นสุข้ภาพดีทีั�
บรู้โิภค์เนื�อยั่่าง	ทัำาการู้ศึกษาวิจัยั่ทัางค์ลินิกในค์นสุข้ภาพดีทัี�ชีอบ
รู้บัปิรู้ะทัานเนื�อยั่่างเปิ็นปิรู้ะจำา	จำานวน	๒๑	ค์น	 โดยั่อาสาสมัค์รู้
ทัุกค์นได�รู้บัปิรู้ะทัานสเต็่กเนื�อวัวย่ั่างรู้าดซอสทัั�งหิมด	 ๓	 รู้อบ	
แบบสุ่ม	ได�แก่	ซอสซ่อนผักปิรู้มิาณ์	๕๐	กรู้มั	ซอสซ่อนผักปิรู้มิาณ์	
๑๐๐	กรู้มั	และซอสหิลอกซึ�งมีสี	กลิ�น	รู้ส	ใกล�เคี์ยั่งกับซอสซ่อนผัก	
แต่่ไม่มีส่วนผสมข้องผัก	 โดยั่แต่่ละรู้อบห่ิางกัน	๑	สัปิดาห์ิ	พบว่า
การื่รื่บัปรื่ะทานซอสิ่ซ่อนผู้ักในปรื่ม่าณ ๕๐ กรื่มั และ ๑๐๐ กรื่มั 
สิ่ามารื่ถึชว่ยเพ่�มการื่ขบัสิ่ารื่ก่อมะเรื่ง็ที�เก่ดจากการื่รื่บัปรื่ะทาน
อาหารื่ปิ� งย่างออกจากรื่่างกายได้มากข้�น เป็นการื่เพ่�มทาง
เล่อกใหม่ให้กับผูู้้ที�ไมช่อบรื่บัปรื่ะทานผัู้ก	งานวิจัยั่ดังกล่าวได�รู้บั

Special Scoop

      รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. ทันตแพทย์หญ่งดุลยพรื่ ตรื่าชูธ์รื่รื่ม 
ปรื่ะธ์านหลักสิู่ตรื่ปรื่ญ่ญาโทสิ่าขาพ่ษว่ทยาและโภชนาการื่
เพ่�ออาหารื่ปลอดภัย (ภาคปกต่และภาคพ่เศิษ) และหัวหน้า
โครื่งการื่การื่ว่จัยและพัฒนาผู้ล่ตภัณฑิ์ซอสิ่ผัู้กเพ่�อเป็นทาง
เล่อกการื่บรื่โ่ภคผู้ักและลดสิ่ารื่ก่อมะเรื่ง็จากเน่�อย่าง	 กล่าวว่า
จากการู้ศกึษาข้�อมล้ทัางรู้ะบาดวทิัยั่า	พบว่า	มีหิลายั่กลุ่มทัี�บรู้โิภค์
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การู้ตี่พิมพ์ในวารู้สารู้วิชีาการู้นานาชีาติ่	Food	&	Function	แล�ว		
นอกจากนี�	ทัีมนักวิจัยั่ข้องสถ่าบันโภชีนาการู้	ยั่ังได�คิ์ดค์�นต่่อยั่อด
พัฒนาซอสซ่อนผัก	 ส้ต่รู้สำาหิรู้ับเด็ก	 ทัี�อุดมไปิด�วยั่สารู้อาหิารู้
ทัี�มีปิรู้ะโยั่ชีน์ต่่อรู้า่งกายั่	 ใยั่อาหิารู้ส้ง	 รู้วมถึ่งวิต่ามินและแรู้ธ่าตุ่
บางชีนิด	 โดยั่เฉพาะ	 วิต่ามินเค์	 วิต่ามินซี	 วิต่ามินอี	 แค์ลเซียั่ม	
แมงกานีส	 เหิล็ก	และโปิแต่สเซียั่มส้ง	 เพรู้าะซอสเปิ็นผลิต่ภัณ์ฑ์์ทัี�
เด็กนิยั่มรู้บัปิรู้ะทัาน	 เปิ็นการู้เพิ�มคุ์ณ์ค่์าทัางโภชีนาการู้	 ช่ีวยั่ลด
โอกาสการู้ข้าดโฟัเลต่	 วิต่ามินเค์	 และการู้ได�รู้ับใยั่อาหิารู้
ไม่เพียั่งพอ	จากการู้บรู้โิภค์ผักน�อยั่เกินไปิ	จึงเหิมาะสำาหิรู้บัเด็กทัี�
ไมช่ีอบกินผกัใบเข้ยีั่ว	อีกทัั�ง	ผลิต่ภัณ์ฑ์์ดังกล่าวได�ผา่นการู้ทัดสอบ
การู้ยั่อมรู้ับทัางปิรู้ะสาทัสัมผัสในกลุ่มเด็ก	 และมีการู้พัฒนา
กรู้ะบวนการู้ผลิต่ในรู้ะดับอุต่สาหิกรู้รู้มนำารู้อ่ง	ผ่านการู้วิเค์รู้าะห์ิ
ค์ุณ์ค่์าทัางโภชีนาการู้และค์วามปิลอดภัยั่	ต่ามปิรู้ะกาศกรู้ะทัรู้วง
สาธารู้ณ์สขุ้เรู้ื�อง	อาหิารู้ในภาชีนะบรู้รู้จุปิิดสนิทั	สามารู้ถ่เก็บได�นาน
โดยั่ไม่ต่�องแชี่ต่้�เยั่็น	 ช่ีวยั่ใหิ�ผ้�ปิรู้ะกอบการู้ภาค์ธุรู้กิจสามารู้ถ่
นำาผลงานวิจัยั่นี�ไปิใชี�ผลิต่ในเชีิงอุต่สาหิกรู้รู้มอาหิารู้ได�จรู้ิง	
	 	 	 	 ล่าสุด	 ผลงานนวัต่กรู้รู้มซอสซ่อนผัก	 	 ได�รู้บัการู้ถ่่ายั่ทัอด
เทัค์โนโลยีั่ใหิ�กับ	 บรู้ษัิทั	 อินโนบิก	 น้ทัรู้ชิีั�น	 จำากัด	 ซึ�ง	 ส่งเสรู้มิ
การู้ทัำางานรู้่วมกันกับสถ่าบันการู้ศึกษา	 ต่่อยั่อดผลงานวิจัยั่
ส้่ผลิต่ภัณ์ฑ์์อาหิารู้เพื�อสุข้ภาพ	 สรู้�างทัางเลือกใหิ�กับผ้�บรู้ิโภค์	
โดยั่จะมีผลิต่ภัณ์ฑ์์ออกส้่ทั�องต่ลาดสำาหิรู้ับผ้�บรู้ิโภค์ด�วยั่กัน	

๒	 ส้ต่รู้	 ได�แก่	 ส้ต่รู้สำาหิรู้ับผ้�ใหิญ่่	 ต่อบโจทัยั่์ผ้�ทัี�ชีอบบรู้ิโภค์
เนื�อสัต่ว์	 หิรู้อืผ้�ส้งอายุั่ทัี�ส้ญ่เสียั่ฟััน	 มีปิัญ่หิาเรู้ื�องการู้บดเคี์�ยั่ว	
บรู้ิโภค์ผักได�น�อยั่	 ไม่เพียั่งพอต่่อค์วามต่�องการู้ข้องรู้่างกายั่
รู้วมถึ่งเปิ็นทัางเลือกสำาหิรู้บัค์นรู้กัสุข้ภาพ	 และส้ต่รู้สำาหิรู้บัเด็ก
สอดค์ล�องค์วามห่ิวงใยั่ข้องพ่อแม่ผ้�ปิกค์รู้องทัี�อยั่ากจะใหิ�ลก้กินผัก
เพิ�มข้ึ�น	 โดยั่บรู้รู้จุในรู้้ปิแบบซอง	 ปิรู้ิมาณ์	 ๓๕	 กรู้ัม	 ต่่อหินึ�ง
หิน่วยั่บรู้โิภค์	ซึ�งเทัียั่บได�กับการู้รู้บัปิรู้ะทัานผักปิรู้ะมาณ์	๕๐	กรู้มั
ถื่อเปิ็นอีกหินึ�งทัางเลือกใหิม่ในการู้เพิ�มการู้ได�รู้ับสารู้อาหิารู้
และสารู้สำาคั์ญ่จากผัก	 และรู้า่งกายั่สามารู้ถ่ด้ดซึมสารู้สำาคั์ญ่
ได�ง่ายั่และรู้วดเรู้ว็กว่า	 ทัำาใหิ�ได�ปิรู้ะโยั่ชีน์	 ทัั�งด�านโภชีนาการู้
และการู้กำาจัดสารู้ก่อมะเรู้ง็ทีั�เกิดการู้รู้บัปิรู้ะทัานอาหิารู้ปิิ� งยั่่าง
ออกจากรู้า่งกายั่	
	 	 	 	 อยั่่างไรู้ก็ต่าม	 สำาหิรู้ับผ้�บรู้ิโภค์ทัี�ชีอบรู้ับปิรู้ะทัานเนื�อสัต่ว์	
แนะนำาไม่ค์วรู้รู้ับปิรู้ะทัานเนื�อแดงเกิน	 ๕๐๐	 กรู้ัม	 หิรู้ือค์รู้ึ�ง
กิโลกรู้ัมต่่อสัปิดาห์ิ	 และบรู้ิโภค์เนื�อสัต่ว์อื�นๆ	 สลับกันบ�าง	
เพื�อค์วามหิลากหิลายั่	 หิลีกเลี�ยั่งการู้บรู้ิโภค์อาหิารู้ปิรู้ะเภทั
ปิิ� งยั่่าง	 หิม้กะทัะเปิ็นปิรู้ะจำา	 และทัี�สำาคั์ญ่ส่งเสรู้ิมใหิ�บรู้ิโภค์
ผักและผลไม�ใหิ�ได�อยั่่างน�อยั่วันละ	 ๔๐๐	 กรู้ัมหิรู้ือปิรู้ะมาณ์	
๕	ทััพพีต่่อวันเปิ็นปิรู้ะจำา	 เพื�อลดค์วามเสี�ยั่งในการู้เกิดโรู้ค์มะเรู้ง็
บางชีนิด	และโรู้ค์ไมติ่่ดต่่อเรู้ื�อรู้งัอื�นๆ	เชีน่	โรู้ค์หัิวใจและหิลอดเลือด
เปิ็นต่�น		
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MU Society
ข้่าวโดยั่	:	ฐติิ่รู้ตั่น์		เดชีพรู้หิม

   รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสิ่ัชกรื่สิ่มภพ
ปรื่ะธ์านธุ์รื่ารื่กัษ์	 รู้องอธิการู้บดีฝ่่ายั่พัฒนา
ค์ณุ์ภาพและบรู้กิารู้วิชีาการู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
เปิ็นปิรู้ะธานกล่าวเปิิดการื่ฝึกอบรื่มผูู้้ตรื่วจ
ปรื่ะเม่นตามเกณฑิ์คุณภาพการื่ศิ้กษาเพ่�อ
การื่ดำาเน่นการื่ที�เปน็เล่ศิ มหาวท่ยาลัยมห่ดล 
(MU EdPEx Assessor) รุื่น่ที� ๑๑ ช่วงที� ๑
“การื่อบรื่มกรื่ะบวนการื่ตรื่วจปรื่ะเมน่ตามแนว
TQA” พรื่อ้มบรื่รื่ยาย “การื่ตรื่วจปรื่ะเม่น
MU EdPEx Assessment”	 โดยั่มีผ้�บรู้หิิารู้
สว่นงาน	หัิวหิน�าภาค์วิชีา	และปิรู้ะธานหิลักสต้่รู้
จากสว่นงานต่่างๆ	เข้�ารู้ว่มอบรู้ม	ณ์	หิ�องปิรู้ะชุีม
ปิรู้ะชีาสังค์มอุดมพัฒน์	สถ่าบันวิจัยั่ปิรู้ะชีากรู้
และสงัค์ม	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า

MU EdPEx Assessor
(๑๑	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	 (๑๒	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	

       ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ นายแพทยบ์รื่รื่จง  มไหสิ่วรื่ย่ะ
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 พรู้�อมด�วยั่	
นายแพทย์ธ์งชัย กีรื่ต่หัตถึยากรื่ 	 อธิบดี
กรู้มการู้แพทัยั่	์กรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณ์สขุ้	รู้ว่มลงนาม
บนัทก้ข้อตกลงความรื่ว่มมอ่ (MOU) การื่รื่กัษา
พยาบาลผูู้้ป่วยโรื่คหลอดเล่อดสิ่มองแตก 
เพื�อใหิ�ผ้�ปิ่วยั่ได�รู้ับการู้รู้ักษาต่ามมาต่รู้ฐาน
ทันัท่ัวงทีั	ต่่อเนื�อง	ค์รู้บวงจรู้	ซึ�งจะช่ีวยั่ลดอัต่รู้า
การู้เสียั่ชีีวิต่และอัต่รู้าพิการู้ได�	 รู้ว่มเปิ็นสักข้ี
พยั่านโดยั่มี ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ นายแพทย์อภ่ชาต่
อัศิวมงคลกุล 	 ค์ณ์บดีค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์
ศิรู้ิรู้าชีพยั่าบาล	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ผูู้้ช่วย
ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์พ่ เศิษ นายแพทย์ธ์น่นทรื่์
เวชชาภ่นันท์ 	 ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบันปิรู้ะสาทั
วิทัยั่า	ณ์	หิ�องปิรู้ะชุีม	ศาสต่รู้าจารู้ยั่์เกียั่รู้ติ่ค์ุณ์
นายั่แพทัยั่์นทัี	 รู้ักษ์พลเมือง	 ชีั�น	 ๕	 อาค์ารู้
สำานักงานอธิการู้บดี	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
ศาลายั่า

MOU โร์คหิลอดเล่อดสมอง

       ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์  นายแพทย์บรื่รื่จง  มไหสิ่วรื่ย่ะ 
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ใหิ�เกียั่รู้ติ่กล่าว
ปิาฐกถ่าคุ์ณ์หิญิ่งพิณ์พากย์ั่	พิทัยั่าเภทั	ค์รู้ั�งทัี�
๒๒	ในหัิวข้�อ	“พยาบาลของแผู้่นด่น : เพ่�อการื่
ขับเคล่�อนสิุ่ขภาวะของสิ่ังคมอย่างยั�งย่น ตาม
SDGs” เน่�องในโอกาสิ่ครื่บรื่อบ ๑๒๖ ป ีโรื่งเรื่ยีน
หญ่งแพทย์ผู้ดุงครื่รื่ภ์แลการื่พยาบาลไข้ 
คณะพยาบาลศิาสิ่ตรื่์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล 
กล่าวรู้ายั่งานโดยั่	รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ยาใจ
สิ่่ทธ์่มงคล 	 ค์ณ์บดีค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้์
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ณ์	ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้์
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า	และถ่่ายั่ทัอดสด
ทัางรู้ะบบออนไลน์

ป่าฐก้ถ่า
ค่ณ์หิญิงิพิื่ณ์พื่าก้ย ์พิื่ทยาเภท คร์ั�งที� ๒๒

(๑๒	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	  รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ นายแพทย์อด่ศิักด่� 
ผู้ล่ตผู้ลการื่พ่มพ์  ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบัน
แห่ิงชีาติ่เพื�อการู้พัฒนาเด็กและค์รู้อบค์รู้ัว	
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	เปิ็นปิรู้ะธานจัดโครื่งการื่
ตลาดนัดลับสิ่มอง (The Safety Hunter 
ภารื่ก่จพ่ช่ตจุดเสิ่ี�ยง) ในช่วงเทศิกาลวันเด็ก
แห่งชาต่ ปรื่ะจำาป ี๒๕๖๖	รู้ะหิว่างวนัทัี�	๙	-	๑๘	
มกรู้าค์ม	๒๕๖๖	เพื�อฝ่ึกทัักษะการู้เอาตั่วรู้อด
ปิลอดภัยั่ในการู้ใชี�ชีวีติ่ปิรู้ะจำาวนั	สำาหิรู้บันักเรู้ยีั่น
รู้ะดับชีั�นปิรู้ะถ่มศึกษาปิีทัี�	๑	–	๓	จากโรู้งเรู้ยีั่น
ในจังหิวัดนค์รู้ปิฐมกว่า	 ๔๐๐	 ค์น	ณ์	 ศ้นยั่์
การู้เรู้ยีั่นรู้้�ค์วามปิลอดภัยั่ในเด็ก	 ชีั�น	 ๖	 และ
หิ�องนิทัรู้รู้ศการู้ลานเพลิน	 ชัี�น	 ๒	 สถ่าบัน
แห่ิงชีาติ่เพื�อการู้พัฒนาเด็กและค์รู้อบค์รู้ัว
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า

โคร์งก้าร์ตลาดนำัดลับสมอง
(๙	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	

พิื่ธีใหิ้โอวาทนำัก้ก้ีฬาดอก้จำานำ
บ้านำเชียงเก้มส์
(๑๑	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	
        ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์นายแพทยบ์รื่รื่จง มไหสิ่วรื่ย่ะ
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เปิ็นปิรู้ะธาน
กล่าวใหิ�โอวาทันักกีฬาและเจ�าหิน�าทัี� ใน
การื่เข้ารื่่วมการื่แข่งขันกีฬามหาว่ทยาลัย
แห่งปรื่ะเทศิไทย ครื่ั�งที� ๔๘ “ดอกจานบ้าน
เชียงเกมส์ิ่” รื่อบมหกรื่รื่ม ณ มหาว่ทยาลัย
รื่าชภัฏิอุดรื่ธ์านี ซ้�งจัดข้�นเม่�อวันที� ๒๑ – ๓๐
มกรื่าคม ๒๕๖๖ ใหิ�การู้ต่�อนรู้บันำาโดยั่ ผูู้้ช่วย
ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์เรื่อ่อากาศิโท ทนัตแพทยช์ชัชยั
คณุาวศ่ิรุื่ต	รู้องอธกิารู้บดีฝ่่ายั่กิจการู้นักศกึษา
และศิษยั่์เก่าสัมพันธ์	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
ณ์	หิ�องมินิเธียั่รู้เ์ต่อรู้	์ ศ้นยั่์การู้เรู้ยีั่นรู้้�มหิิดล
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า

โคร์งก้าร์พัื่ฒนำา Ecosystem 
สาขา Medical Devices
(๑๐	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)
        ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์นายแพทยบ์รื่รื่จง มไหสิ่วรื่ย่ะ 
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 รู้่วมปิรู้ะชุีม
ค์ณ์ะกรู้รู้มการู้เพื�อขั้บเค์ลื�อนการู้ดำาเนินงาน
โครื่งการื่พัฒนา Ecosystem เพ่�อสิ่่งเสิ่รื่ม่
การื่พัฒนานวัตกรื่รื่มเครื่่�องม่อแพทย์ไทย 
ครื่ั�งที� ๑/๒๕๖๖	จัดปิรู้ะชีมุโดยั่		ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ 
ดรื่.ฉัตรื่เฉล่ม อ่ศิรื่างกูรื่ ณ อยุธ์ยา	 ค์ณ์บดี
ค์ณ์ะเทัค์นิค์การู้แพทัย์ั่	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
	ในฐานะปิรู้ะธานโค์รู้งการู้พัฒนา	Ecosystem	
สาข้า	Medical	Devices	ณ์	หิ�องปิรู้ะชุีม	๕๓๑	
สำานักงานอธิการู้บดี	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
ศาลายั่า	และผ่านรู้ะบบออนไลน์
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     ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ นายแพทย์บรื่รื่จง มไหสิ่วรื่ย่ะ 
อธกิารู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	เปิ็นปิรู้ะธานใน
พ่ธ์ีมอบปรื่ะกาศินียบัตรื่ผูู้้ได้รื่บัการื่รื่บัรื่อง
มาตรื่ฐานคณุภาพอาจารื่ยต์ามกรื่อบ UKPSF
และผูู้้ผู้่านการื่ปรื่ะเม่นรื่ะดับคุณภาพการื่จัด
การื่เรื่ียนการื่สิ่อนตามเกณฑิ์มาตรื่ฐาน
คณุภาพของมหาวท่ยาลัยมห่ดล	กล่าวรู้ายั่งาน
ผลการู้ดำาเนินงานโดยั่	รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่. 
เภสิ่ัชกรื่เนต่ สิุ่ขสิ่มบูรื่ณ์ รู้องอธิการู้บดี
ฝ่า่ยั่การู้ศกึษา	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	ทัั�งนี�	มีผ้�ได�
รู้บัการู้รู้บัรู้อง	UKPSF	ปิรู้ะเภทั	Senior	Fellow	
จำานวน	๒๒	ท่ัาน	จาก	๙	หิน่วยั่งาน	และปิรู้ะเภทั	
Fellow	จำานวน	๑	ทั่าน	และผ้�ผ่านการู้ปิรู้ะเมิน
ต่ามเกณ์ฑ์์มาต่รู้ฐานค์ุณ์ภาพอาจารู้ยั่์ข้อง
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลรู้ะดับทัี�	๒	ณ์	ศ้นยั่์ปิรู้ะชุีม
มหิิดลสิทัธาค์ารู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า

พิื่ธีมอบป่ร์ะก้าศนำียบัตร์ UKPSF
(๑๓	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	

        ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ นายแพทยบ์รื่รื่จง    มไหสิ่วรื่ย่ะ
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เปิ็นปิรู้ะธาน
กล่าวเปิิดโครื่งการื่เทศิกาลตรุื่ษจีน และ
เสิ่วนาเปิดโลกวงการื่จีน หัวข้อ “ง่�วในไทย” 
จัดโดย หลักสิู่ตรื่ศิ่ลปศิาสิ่ตรื่บัณฑิ่ต สิ่าขา
ว่ชาภาษาจีน (นานาชาต่) คณะศ่ิลปศิาสิ่ตรื่ ์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล	 โดยั่ได�รู้ับเกียั่รู้ติ่จาก 
อาจารื่ย์อำาพัน เจรื่ญ่สิุ่ขลาภ (อ.เม้ง ป.ปลา) 
เปิ็นวิทัยั่ากรู้	และการู้แสดงงิ�วรู้�องไทัยั่	เรู้ื�อง
เปิาบุ�นจิ�น	 ต่อนปิรู้ะหิารู้รู้าชีบุต่รู้เข้ยั่	 โดยั่
ค์ณ์ะงิ�วชีื�อดัง	 “ไซ้หย่งฮง” เพื�อใหิ�นักศึกษา
ได�ต่รู้ะหินักถึ่งค์วามสำาคั์ญ่และทัี�มาข้อง
เทัศกาลสำา คั์ญ่ข้องจีน 	 และแสดงออก
เชีิงสรู้�างสรู้รู้ค์์ทัางภาษาและวัฒนธรู้รู้ม	
ณ์	 หิ� อง 	 ๒๑๗	 อาค์ารู้สิ รู้ิวิ ทัยั่า 	 ค์ณ์ะ
ศิลปิศาสต่รู้์	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ศาลายั่า

เสวนำางิ�วในำไทย
(๑	กุมภาพันธ	์๒๕๖๖)

       ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ นายแพทย์บรื่รื่จง มไหสิ่วรื่ย่ะ
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 พรู้�อมด�วยั่	
รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสัิ่ชกรื่หญง่จุฑิามณี 
สิ่ทุธ์สี่ิ่สิ่งัข	์รู้องอธกิารู้บดี	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	
และ	รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.นภเรื่ณู สิ่จัจรื่กัษ์ 
ธ์รีื่ะฐต่่ รู้องอธิการู้บดีฝ่่ายั่วิเทัศสัมพันธ์และ
สื�อสารู้องค์์กรู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ต่�อนรู้บั
Prof. Sarah Todd,	President,	The	Asia-Pacific
Association	for	International	Education
(APAIE)	 ในโอกาสลงนามเต่รู้ยีั่มพรู้�อมเปิ็น
เจ�าภาพจัดงาน APAIE  2023 Conference
and Exhibition ภายใต้หัวข้อ “Towards 
a Sustainable Future for International
Education in the Asia Pacific”
รื่ะหว่างวันที� ๑๓ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ศูินยก์ารื่ปรื่ะชุมแห่งชาต่สิ่่รื่ก่่ต่� กรุื่งเทพฯ 
ซึ�งค์าดวา่จะมผี้�สนใจจากสถ่าบนัการู้อุดมศกึษา
และภาค์เอกชีน	จากนานาปิรู้ะเทัศทัั�วโลก
เข้�ารู้ว่มงานกว่า	2,500	ค์น

APAIE 2023
(๑๒	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)

   รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ชาญชัย ผู้ลถึานุก่ต่
ถึาวรื่ รู้องค์ณ์บดีฝ่่ายั่สื�อสารู้องค์์กรู้และ
สารู้สนเทัศ	 วิทัยั่าลัยั่นานาชีาติ่	มหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดลเปิ็นปิรู้ะธานเปิิดกิจกรู้รู้มต่อบปิัญ่หิา
ภาษาอังกฤษ	“Game of English and Math
(GEM) 2023”	 จัดโดยั่	 งานสื�อสารู้องค์์กรู้
รู้่วมกับ	 ศ้นยั่์เต่รู้ียั่มค์วามพรู้�อมทัางภาษา
และค์ณิ์ต่ศาสต่รู้์ 	 วิ ทัยั่า ลัยั่นานาชีา ติ่	
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เพื�อเสรู้ิมทัักษะการู้ใชี�
ภาษาอังกฤษข้องนักเรู้ียั่นในรู้ะดับมัธยั่ม
ศึกษาต่อนปิลายั่กับผ้� เชีี�ยั่วชีาญ่เจ�าข้อง
ภาษา	ณ์	หิ�องจรู้นิทัรู้ย์ั่ารู้ศัมิ�	อาค์ารู้อทัติ่ยั่าทัรู้
วิทัยั่าลัยั่นานาชีาติ่	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
ศาลายั่า

Game of English and Math 
(GEM) 2023
(๑๔	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	

งานำวันำเด็ก้แหิ�งชาติ
(๑๔	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)	

       ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์นายแพทยบ์รื่รื่จง มไหสิ่วรื่ย่ะ 
อธิการู้บดีมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เปิ็นปิรู้ะธาน
กล่าวเปิิดงานวันเด็กแห่ิงชีาติ่	ปิทีัี�	๔	“Sensory
Play at Sireepark”	โดยั่ม	ีรื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ 
ดรื่.  เภสัิ่ชกรื่สิ่มภพ ปรื่ะธ์านธุ์รื่ารื่ักษ์ 
รู้องอธกิารู้บดีฝ่่ายั่พฒันาค์ณุ์ภาพ	มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	 พรู้�อมด�วยั่	อาจารื่ย์รื่่ชารื่์ด รื่าล์ฟั 
(Mr.Richard Ralphs)	อาจารู้ยั่ใ์หิญ่ห่ิลักสต้่รู้
เต่รู้ียั่มอุดมดนต่รู้ี	 (Pre-College	 Young	
Artists	 Music	 Program	 International	
Music	Boarding	School;	YAMP)	วิทัยั่าลัยั่
ดรุู้ยิั่างค์ศลิปิ	์มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	และผ้�บรู้หิิารู้
สว่นงานต่่างๆ	ใหิ�เกียั่รู้ติ่รู้ว่มงาน	ใหิ�การู้ต่�อนรู้บั
และกล่าวรู้ายั่งานโดยั่	 รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ 
ดรื่ . ณัฏิฐ นียา  โตรื่ักษา 	 ผ้� อำานวยั่การู้
โค์รู้งการู้จัดตั่�งสถ่าบันอุทัยั่านธรู้รู้มชีาติ่
วิทัยั่าสิรู้รุีู้กข้ชีาติ่	ณ์	 อุทัยั่านธรู้รู้มชีาติ่วิทัยั่า
สิรู้ีรุู้กข้ชีาติ่	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ศาลายั่า

  ศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ นายแพทย์ปิยะม่ตรื่ ศิรื่ธี์รื่า 
ค์ณ์บดีค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้โ์รู้งพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	รู้ว่มลงนามบนัทก้ขอ้ตกลง
ความรื่ว่มม่อทางว่ชาการื่ เรื่่�อง “การื่พัฒนา
ห้องปฏ่ิบัต่การื่เช่งนโยบายเพ่�อสิ่รื่า้งรื่ะบบ
บรื่่การื่ สุิ่ขภาพแบบเน้นคุณค่าสิ่ำาหรื่ับ
ผูู้้ป่วยโรื่คมะเรื่็งในปรื่ะเทศิไทย” รู้ะหิว่าง	
ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์โรู้งพยั่าบาลรู้ามาธิบดี	
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 สถ่าบันมะเรู้็งแห่ิง
ชีาติ่	 กรู้มการู้แพทัย์ั่	 กรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณ์สุข้	
สำานักงานหิลักปิรู้ะกันสุข้ภาพแห่ิงชีาติ่	(สปิสชี.)	
สถ่าบันวิจัยั่รู้ะบบสาธารู้ณ์สุข้	 (สวรู้ส.)	 และ	
บรู้ษัิทั	ลก้คิ์ด	จำากัด	ณ์	หิ�องปิรู้ะชุีม	๑	สำานักงาน
ค์ณ์บดี	ชีั�น	๕	อาค์ารู้บรู้หิิารู้	ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์
โรู้งพยั่าบาลรู้ามาธิบดี	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

MOU ห้ิองป่ฏิิบัติก้าร์โร์คมะเร์็ง
(๑๒	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖)
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คร์ั�งแร์ก้ในำไทย ม.มหิิดล เปิ่ดหิลัก้ส้ตร์ ๒ ป่ร์ิญิญิา 
ผลิตป่.เอก้”พื่ยาบาลนำวัตก้ร์”

สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข่้าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	 เดชีพรู้หิม
ข้อบค์ุณ์ภาพจาก	NS	–	IL

Teaching &
 Learning

Excellence
   รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.นายแพทย์ชัยเล่ศิ พ่ช่ตพรื่ชัย	 ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบัน
นวตั่กรู้รู้มการู้เรู้ยีั่นรู้้�	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	กล่าวในฐานะผ้�รู้ว่มผลักดันใหิ�หิลักสต้่รู้เปิิดใหิม่
ปิรู้ญิ่ญ่าเอกสองปิรู้ญิ่ญ่า	พยั่าบาลศาสต่รู้ดุษฎีบัณ์ฑ์ิต่	-	ปิรู้ชัีญ่าดุษฎีบัณ์ฑ์ิต่	(สาข้าวิชีา
วิทัยั่าศาสต่รู้แ์ละเทัค์โนโลยั่ีศึกษา)	เกิดข้ึ�นค์รู้ั�งแรู้กในปิรู้ะเทัศไทัยั่ว่า	เปิ็นการู้เปิิดมิติ่ใหิม่
ทัางการู้ศึกษาพยั่าบาลศาสต่รู้	์เพื�อรู้ว่มพัฒนาชีาติ่ส้่การู้เปิ็นปิรู้ะเทัศนวัต่กรู้รู้ม	ด�วยั่การู้
เพิ�มพ้นทัักษะบรู้ิหิารู้การู้ศึกษาผ่านกรู้ะบวนการู้เรู้ียั่นรู้้�	 และการู้ใชี�เทัค์โนโลยั่ี
    ซ้�งว่ชาชีพพยาบาลเป็นว่ชาชีพที�ต้องอาศิัย “ใจ” หรื่อ่ “จ่ตบรื่ก่ารื่” หากได้เรื่ยีนรูื่้
เพ่�มเต่มเรื่่�องการื่ผู้ล่ตสิ่่�อ และสิ่รื่้างสิ่รื่รื่ค์สิ่่�อทางการื่ศ้ิกษา ก็จะเป็นการื่ทำาให้
ปรื่ะชาชนคนไทยได้มีโอกาสิ่เข้าถ้ึงบรื่ก่ารื่สิุ่ขภาพมากย่�งข้�น โลกในทุกวันนี�ขับเคล่�อน
ด้วยเทคโนโลยี จ้งทำาให้การื่ใชเ้ทคโนโลยีเปน็สิ่่�งสิ่ำาคัญ แต่จะทำาอยา่งไรื่ให้สิ่ามารื่ถึเรื่ยีนรูื่้
อย่างล้กซ้�งถ้ึง “ว่ธ์กีารื่” ใช้เทคโนโลยีให้เก่ดปรื่ะสิ่่ทธ์ภ่าพและปรื่ะสิ่่ทธ์ผู่้ลเป็นเรื่่�องที�
สิ่ำาคัญกว่า เพยีงการื่ใชต้าดู หูฟังัอาจยังไม่เพยีงพอ จะต้องทำาให้จับต้องได้ สิ่มัผัู้สิ่ได้ด้วย

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.นาย์แพูทย์์ชัย์เลิศ พิูชิตพูรื่ชัย์

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.ย์าใจ สิทธิิม่งคล
ค์ณ์บดีค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบันนวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ยีั่นรู้้�	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

หัิวหิน�าภาค์วิชีาการู้พยั่าบาลส้ติ่ศาสต่รู้-์นรู้เีวชีวิทัยั่า	
ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

     รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ยาใจ สิ่่ทธ์ม่งคล ค์ณ์บดีค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	 คื์อผ้�เปิ็นเบื�องหิลังสำาคั์ญ่ในการู้ผลักดันใหิ�บุค์ลากรู้ในสายั่วิชีาชีีพพยั่าบาล	
ได�ยั่กรู้ะดับส้่การู้เปิ็น	 “พยาบาลนวัตกรื่” เพิ�มค์ุณ์ภาพการู้ใหิ�บรู้กิารู้ปิรู้ะชีาชีนด�วยั่
ทักัษะการู้ใชี�เทัค์โนโลยั่	ีผา่นหิลักสต้่รู้เปิิดใหิม	่ปิรู้ญิ่ญ่าเอกสองปิรู้ญิ่ญ่า	พยั่าบาลศาสต่รู้
ดุษฎีบัณ์ฑิ์ต่	 -	 ปิรู้ัชีญ่าดุษฎีบัณ์ฑิ์ต่	 (สาข้าวิชีาวิทัยั่าศาสต่รู้์และเทัค์โนโลยีั่ศึกษา)
	 	 	 	นอกจากนี�	 งานว่จัยเกี�ยวกับการื่กรื่ะจายตัวของพยาบาลที�สิ่ำาเรื่็จการื่ศิ้กษา
ในรื่ะดับปรื่ญ่ญาเอกทั�งในและต่างปรื่ะเทศิ ที�ผู้่านมาพบว่า กว่ารื่อ้ยละ ๘๐ ของ
“พยาบาลด็อกเตอรื่์” เป็นบุคลากรื่พยาบาลคุณภาพรื่ะดับบรื่่หารื่ในสิ่ถึาบัน
การื่ศิ้กษา และสิ่ถึาบันว่ชาชีพพยาบาลของไทย จ้งถ่ึอได้ว่าหลักสิู่ตรื่ปรื่ญ่ญาเอก
สิ่องปรื่ญ่ญาที�เก่ดข้�นนี� จะสิ่ามารื่ถึตอบโจทย์การื่พัฒนาบุคลากรื่พยาบาลคุณภาพ

	 	 	 	 ปิัจจุบันโลกข้องนวัต่กรู้ไม่ได�จำากัดอย้ั่่ทัี�วิชีาชีีพใดวิชีาชีีพหินึ�ง	 วิชีาชีีพ	 “พยาบาล” 
ก็สามารู้ถ่ต่่อยั่อดทัางการู้ศึกษาเพื�อสรู้�างสรู้รู้ค์์บรู้ิการู้ใหิ�ต่อบโจทัยั่์ค์วามต่�องการู้
ทัี�แทั�จรู้งิข้องปิรู้ะชีาชีน	 ผ่านการู้เสรู้มิทัักษะส้่การู้เปิ็น “พยาบาลนวัตกรื่”	 ได�เชี่นกัน	
								ค์รู้ั�งแรู้กในปิรู้ะเทัศไทัยั่มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	โดยั่	ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้	์รู้ว่มกับสถ่าบนั
นวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ยีั่นรู้้�	เปิิดหิลักส้ต่รู้ปิรู้ญิ่ญ่าเอกสองปิรู้ญิ่ญ่า	มุ่งผลิต่ “พยาบาลนวัตกรื่” 
ส้่ค์วามเปิ็นเลิศทัางการู้บรู้หิิารู้การู้ศึกษา	 รู้ว่มพัฒนาชีาติ่ส้่การู้เปิ็นปิรู้ะเทัศนวัต่กรู้รู้ม
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รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.นาย์แพูทย์์ชัย์เลิศ พิูชิตพูรื่ชัย์
ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบันนวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ยีั่นรู้้�	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.เอมพรื่ รื่ต่นธ์รื่ หัิวหิน�าภาค์วิชีาการู้พยั่าบาลส้ติ่ศาสต่รู้-์
นรู้เีวชีวิทัยั่า	ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้ม์หิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	กล่าวในฐานะปิรู้ะธานหิลักส้ต่รู้
ปิรู้ญิ่ญ่าพยั่าบาลศาสต่รู้ดุษฎีบณั์ฑิ์ต่ว่า	การู้ใหิ�นักศกึษาได�เรู้ยีั่นรู้้�ถึ่ง	“หัวใจของนวตักรื่รื่ม
การื่บรื่ก่ารื่” ด�วยั่หิลัก	“การื่ค่ดเชง่รื่ะบบ” (Systematic thinking) คื์อเปิา้หิมายั่สำาคั์ญ่ข้อง
หิลักส้ต่รู้ทัี�จะนำาไปิส้ก่ารู้ผลิต่ดุษฎีบณั์ฑ์ติ่ค์ณุ์ภาพ	ทัี�จะสามารู้ถ่วเิค์รู้าะห์ิรู้ะบบ	และปิรู้ะเมนิ
นโยั่บายั่สุข้ภาพ	พรู้�อมสรู้�างสรู้รู้ค์์นวัต่กรู้รู้มได�โดยั่สนองค์วามต่�องการู้ทัี�แทั�จรู้งิข้องผ้�ปิว่ยั่
        ยกตัวอยา่งการื่ให้บรื่ก่ารื่ด้านสิ่ตู่ศิาสิ่ตรื่ ์กรื่ณีมารื่ดาตกเล่อดหลังคลอด การื่ศิก้ษา
สิ่ถึานการื่ณ์เพ่�อว่เครื่าะห์ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับการื่ตกเล่อดหลังคลอด ที�พบว่าปัจจัย
ที�เกี�ยวข้องกับการื่ตกเล่อดนอกจากปัจจัยในตัวมารื่ดาแล้ว ยังมีปัจจัยของรื่ะบบ
บรื่ก่ารื่มาเกี�ยวข้องด้วย ได้แก่ การื่ขาดพยาบาลผู้ดุงครื่รื่ภ์ที�มีปรื่ะสิ่บการื่ณ์และ
ความเชี�ยวชาญด้านการื่ผู้ดุงครื่รื่ภ์ จากผู้ลการื่ศิ้กษานี�สิ่ามารื่ถึนำาไปเสิ่นอแนะ
นโยบายด้านทรื่พัยากรื่บุคคลในการื่พัฒนารื่ะบบบรื่ก่ารื่มารื่ดาทารื่ก

         ผูู้ช้ว่ยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่.นำาค้าง ศิรื่วีฒันาโรื่ทยั ปิรู้ะธานหิลักสต้่รู้ปิรู้ชัีญ่าดษุฎีบณั์ฑ์ติ่	
(สาข้าวิชีาวิทัยั่าศาสต่รู้แ์ละเทัค์โนโลยีั่ศึกษา)	สถ่าบันนวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ยีั่นรู้้�มหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	 ได�กล่าวถึ่งแนวคิ์ดและรู้้ปิแบบการู้จัดการู้เรู้ยีั่นรู้้�ทัี�จะนำาไปิส้่ค์วามสำาเรู้จ็ในการู้
พัฒนาดุษฎีบัณ์ฑิ์ต่ทัี�มีค์วามสามารู้ถ่ในการู้พัฒนานวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ียั่นรู้้�ผ่านแนวคิ์ด	
	 	 	 	 นั�นคื์อ	 “Content Knowledge” ทัี�หิลักส้ต่รู้เน�นใหิ�ผ้�เรู้ยีั่นรู้้�เนื�อหิาค์วามรู้้�เชีิงลึก
มคี์วามสามารู้ถ่	“Communication” (การู้สื�อสารู้)	ทัี�มปีิรู้ะสทิัธภิาพต่รู้งใจกลุ่มเปิา้หิมายั่
โดยั่ใชี�รู้้ปิแบบ “Coaching”	ทัี�ชี่วยั่ใหิ�ผ้�เรู้ยีั่นได�เข้�าใกล�ค์วามสำาเรู้จ็ส่วนตั่ว	ค์วบค์้่ไปิกับ
“Class Management”	การู้จัดการู้ชีั�นเรู้ยีั่นทัี�มีปิรู้ะสิทัธภิาพ	เพื�อนำาไปิส้่ “Creativity”
ทัี�มีค์วามสามารู้ถ่ในการู้คิ์ดรู้ิเรู้ิ�มสรู้�างสรู้รู้ค์์	 นำาไปิส่้การู้สรู้�างนวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ียั่นรู้้�
ทัี�บ้รู้ณ์าการู้เนื�อหิาสารู้ะวิชีา	 กับรู้้ปิแบบการู้สง่เสรู้มิการู้เรู้ยีั่นรู้้�ได�อยั่า่งเหิมาะสมต่อบโจทัยั่์
ทัี�แทั�จรู้งิข้องผ้�เรู้ยีั่น

	 	 	 	 แนวคิ์ดดังกล่าวชี่วยั่ในการู้ข้ับเค์ลื�อนการู้บรู้หิิารู้จัดการู้หิลักส้ต่รู้เพื�อพิชีิต่เปิ้าหิมายั่ส้่การู้เปิ็นหิลักส้ต่รู้ค์ุณ์ภาพซึ�งเปิ็นทัี�ยั่อมรู้บัใน
รู้ะดับนานาชีาติ่	 ซึ�งเป็นเรื่่�องน่าย่นดีที�หลักสิู่ตรื่ฯ ได้รื่บัการื่คัดเล่อกให้เป็น ๑ ใน ๗ หลักสิู่ตรื่เด่นของมหาว่ทยาลัยมห่ดลให้เข้ารื่บั
การื่ปรื่ะเม่นคุณภาพทางการื่ศิ้กษารื่ะดับอาเซียน “AUN-QA” (ASEAN University Network Quality Assurance) ในเรื่ว็ๆ นี�
	 	 	 สำาหิรู้ับดุษฎีบัณ์ฑิ์ต่ทัี�สำาเรู้็จจากหิลักส้ต่รู้ปิรู้ิญ่ญ่าเอกสองปิรู้ิญ่ญ่านี�	 จะเปิ็นการู้ผลิต่พยั่าบาลนวัต่กรู้คุ์ณ์ภาพทัี�สรู้�างสรู้รู้ค์์
นวัต่กรู้รู้มทัางการู้บรู้ิการู้สุข้ภาพทัี�ต่อบสนองค์วามต่�องการู้ข้องบุค์ค์ลทัั�วไปิและผ้�ปิ่วยั่	 ซ้�งผูู้้สิ่ำาเรื่็จการื่ศิ้กษาจะได้รื่ับทั�ง
ปรื่่ญญาพยาบาลศิาสิ่ตรื่ดุษฎีบัณฑิ่ต จากคณะพยาบาลศิาสิ่ตรื่์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล และ ปรื่่ญญาปรื่ัชญาดุษฎีบัณฑ่ิต
(สิ่าขาว่ชาว่ทยาศิาสิ่ตรื่แ์ละเทคโนโลยีศิ้กษา) จาก สิ่ถึาบันนวัตกรื่รื่มการื่เรื่ยีนรูื่ ้มหาว่ทยาลัยมห่ดล 
	 	 	 	 ข้ณ์ะนี�มีนักศึกษากำาลังศึกษาหิลักส้ต่รู้สองปิรู้ิญ่ญ่าในปีิการู้ศึกษา	๒๕๖๕	 และกำาลังเปิิดรู้ับสมัค์รู้สำาหิรู้ับปีิการู้ศึกษา	๒๕๖๖
ผูู้้สิ่นใจสิ่ามารื่ถึต่ดต่อขอทรื่าบรื่ายละเอียดและสิ่มัครื่เรื่ียนได้ผู้่านเว็บไซต์ของบัณฑิ่ตว่ทยาลัย มหาว่ทยาลัยมห่ดล
www.grad.mahidol.ac.th ตั�งแต่บัดนี� – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.เอม่พูรื่ รื่ตินธิรื่

ผูู้�ช�วิย์ศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.นำ�าค�าง ศรื่ีวิัฒนาโรื่ทัย์

หัิวหิน�าภาค์วิชีาการู้พยั่าบาลส้ติ่ศาสต่รู้-์นรู้เีวชีวิทัยั่า	
ค์ณ์ะพยั่าบาลศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

ปิรู้ะธานหิลักส้ต่รู้ปิรู้ชัีญ่าดุษฎีบัณ์ฑ์ิต่	
(สาข้าวิชีาวิทัยั่าศาสต่รู้แ์ละเทัค์โนโลยั่ีศึกษา)	
สถ่าบันนวัต่กรู้รู้มการู้เรู้ยีั่นรู้้�มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	



ม.มหิิดล จำับเทร์นำด์ “อนำาคตศาสตร์์”
สร์้างสร์ร์ค์ร์ายวิชาออนำไลนำ์

สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

	 	 	 	 จากยุั่ค์ข้องสื�อมวลชีน	 (Mass	 Media)	 ส้่ยุั่ค์ข้องสื�อใหิม่	
(New	Media)	 ทัี�มีเค์รู้ือข่้ายั่โยั่งใยั่ถึ่งกันผ่านรู้ะบบออนไลน์
ทัำาใหิ�อำานาจทัี�แทั�จรู้ิงในโลกยุั่ค์ดิจิทััลแห่ิงอนาค์ต่	 ข้ึ�นอย้ั่่กับ
“ศิักยภาพแห่งการื่สิ่่�อสิ่ารื่”
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.แสิ่งเทียน อยู่เถึา	 รู้องค์ณ์บดีฝ่่ายั่
กิจการู้นักศกึษา	ศษิยั่เ์ก่าสมัพนัธแ์ละกิจกรู้รู้มพิเศษ	และอาจารู้ย์ั่
ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาสังค์มศาสต่รู้	์ค์ณ์ะสังค์มศาสต่รู้แ์ละมนุษยั่ศาสต่รู้	์
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	กล่าวในฐานะผ้�ก่อตั่�งรู้ายั่วิชีา	“สิ่งัคมออนไลน์
เพ่�อพฒันาชวีต่และเศิรื่ษฐก่จด่จ่ทลั” เปิิดใหิมท่ัาง	MUx	ซึ�งสรู้�างข้ึ�น
เพื�อการู้ศกึษา “อนาคตศิาสิ่ตรื่”์	เรู้ยีั่นรู้้�ทักัษะการู้ใชี�ชีวิีต่ในอนาค์ต่
         เม่�อแกะกล่องโลกยุคด่จ่ทัลแห่งอนาคตออกมา จะพบรูื่ปแบบ
ของการื่ใช้ชีว่ตที�เปลี�ยนไป ยุคของสิ่่�อใหม่ (New Media)
จ้งเต็มไปด้วยเน่�อหาที�สิ่รื่า้งสิ่รื่รื่ค์เพ่�อเอาใจคนรุื่น่ใหม ่นักสิ่รื่า้งสิ่รื่รื่ค์
เน่�อหา (Content Creator) จ้งกลายเป็น “อาชีพแห่งอนาคต” 
ที�วัดความเหน่อชั�นด้วยทักษะในการื่ตีโจทย์ค์วามต่�องการู้
ทัางสังค์ม	ทัั�งในโลกปิัจจุบัน	และโลกแห่ิงอนาค์ต่
									ซึ�งในการู้พฒันาชีวีติ่และเศรู้ษฐกิจในโลกยุั่ค์ดิจิทัลัแห่ิงอนาค์ต่
จำาเปิ็นต่�องอาศัยั่ค์วามรู้้�เทั่าทััน	 และค์วามรู้บัผิดชีอบต่่อสังค์ม
ภายั่ใต่�กรู้อบแห่ิงกฎหิมายั่	และจรู้ยิั่ธรู้รู้ม	 จึงจะเกิดค์วามยัั่�งยั่ืน
ได�ทัั�งในการู้สรู้�างตั่วต่น	การู้สรู้�างแบรู้นด์	การู้วางแผนการู้ต่ลาด	ฯลฯ

          รื่ายวช่า “สัิ่งคมออนไลน์เพ่�อพฒันาชวีต่และเศิรื่ษฐก่จด่จ่ทัล” 
ไม่เพียงสิ่อนให้คนรุื่่นใหม่รูื่้จักการื่ใช้ชีว่ตในโลกยุคใหม่ 
ยังสิ่อนว่ธ์กีารื่สิ่รื่า้ง และใช้สิ่่�อให้ได้ปรื่ะสิ่่ทธ์ภ่าพ ไม่ว่าจะเป็น
การื่สิ่รื่า้งเน่�อหา การื่นำาเสิ่นอที�เหมาะสิ่ม เทคน่คการื่ไลฟั์สิ่ด 
การื่บรื่ห่ารื่จัดการื่ช่วงเวลา และช่องทางการื่เผู้ยแพรื่ ่ไปจนถ้ึง
การื่จดทะเบียนพาณ่ชยก่จ และแง่มุมทางกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
	 	 	 	 นอกจากนี�	 ยัั่งค์รู้อบค์ลุมในส่วนข้องผ้�บรู้โิภค์ถึ่งวิธีการู้จะทัำา
อยั่่างไรู้ไม่ใหิ�ถ่้กเอารู้ดัเอาเปิรู้ยีั่บจากการู้ซื�อสินค์�าออนไลน์โดยั่
ชีี�ใหิ�เห็ินกรู้ณี์ศึกษาต่่างๆ	 เพื�อเปิ็นข้�อม้ลเปิรู้ียั่บเทัียั่บปิรู้ะกอบ
การู้ตั่ดสินใจ	 อาทิั	 สินค์�าทัี�มีรู้าค์าต่ำา	 อาจแฝ่งด�วยั่ค่์าข้นส่ง
ทัี�ส้งลิ�ว	 ดังนั�นจึงค์วรู้พิจารู้ณ์าเลือกซื�อด�วยั่ค์วามละเอียั่ด
รู้อบค์อบ	และใส่ใจเรู้ื�องค์วามค์ุ�มค่์า	 ค์ุ�มรู้าค์ารู้ว่มด�วยั่	 เปิ็นต่�น
     หลังจากเข้าชั�นเรื่ยีนออนไลน์จนครื่บ และมีผู้ลการื่ปรื่ะเม่น
ตามเกณฑิ์ที�กำาหนด ผูู้้ เรื่ียนรื่ายว่ชา “สิ่ังคมออนไลน์
เพ่�อพัฒนาชีว่ตและเศิรื่ษฐก่จด่จ่ทัล” จะได้รื่บัปรื่ะกาศินียบัตรื่
อ่เล็กทรื่อน่กสิ่์จากมหาว่ทยาลัยมห่ดลโดยไม่เสิ่ียค่าใช้จ่าย
อีกทั�งยังสิ่ามารื่ถึเก็บสิ่ะสิ่มหน่วยก่ตเพ่�อใช้เทียบโอนศิ้กษา
ต่อมหาว่ทยาลัยมห่ดลในรื่ะบบปกต่ในอนาคตได้ต่อไปอีกด้วย 
	 	 	 	 ผ้�สนใจสามารู้ถ่ติ่ดต่ามได�ทัาง https://mux.mahidol.
ac.th	 ซึ�งนอกจากรู้ายั่วิชีา “สัิ่งคมออนไลน์เพ่�อพัฒนาชีว่ต
และเศิรื่ษฐก่จด่จ่ทัล”	 ดังกล่าวทัี�พรู้�อมเปิิดลงทัะเบียั่นจรู้ิง
ทัางออนไลน์สำาหิรู้บัปิรู้ะชีาชีนทัั�วไปิในภาค์การู้ศึกษาหิน�าแล�ว
ยั่ังมีรู้ายั่วิชีาเสรู้มิทัักษะอื�นๆ	 อีกมากมายั่ใหิ�เลือกสรู้รู้	 เพื�อการู้	
Upskill	-	Reskill	–	Addskill	ต่่อไปิ
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รู้องค์ณ์บดีฝ่่ายั่กิจการู้นักศึกษา	ศิษยั่์เก่าสัมพันธแ์ละกิจกรู้รู้มพิเศษ	
และอาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาสังค์มศาสต่รู้์

ค์ณ์ะสังค์มศาสต่รู้แ์ละมนุษยั่ศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.แสงเทีย์น อย์ู�เถา



สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

ม.มหิิดล สร์้างสร์ร์ค์นำวัตก้ร์ร์มส่�อก้าร์สอนำ
ผลิตจำัก้ษุ่แพื่ทย์ค่ณ์ภาพื่

					กวา่จะเปิน็จักษุแพทัยั่ผ์้�รู้กัษาดวงต่าข้องผ้�ปิ่วยั่	แพทัยั่์ปิรู้ะจำา
บ�านจะต่�องผ่านการู้เรู้ียั่นและฝึ่กฝ่นจนชีำานาญ่กับค์รู้้แพทัย์ั่	
พรู้�อมสื�อการู้สอนทัี�มากด�วยั่ปิรู้ะสิทัธิภาพ	 ก่อนรู้กัษาผ้�ปิ่วยั่จรู้งิ
	 	 	 	 ซึ�งสื�อการู้สอนทัี�ดีทัี�สุด	 ไม่จำาเปิ็นต่�องมาจากอุปิกรู้ณ์์ทัี�มี
รู้าค์าแพงทัี�สุด	 แต่่อาจเปิ็นอุปิกรู้ณ์์ทัี�ผลิต่ข้ึ�นเองโดยั่ค์นไทัยั่
เพื�อค์นไทัยั่	ด�วยั่วัสดุทัี�หิาได�ภายั่ในปิรู้ะเทัศ
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ นายแพทย์สิุ่ภเล่ศิ ปรื่ะคุณหังสิ่่ต 
อาจารู้ยั่์แพทัยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาจักษุวิทัยั่า	 ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์
ศิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ได�รู้ว่มกับหิน่วยั่หุ่ินจำาลอง
ทัางการู้แพทัยั่์ 	 สถ่านเทัค์โนโลยั่ีการู้ศึกษาแพทัยั่ศาสต่รู้์
สรู้�างสรู้รู้ค์์นวัต่กรู้รู้มล้กต่าปิรู้ะดิษฐข์้ึ�นเองเพื�อใชี�เปิ็นสื�อการู้สอน
สำาหิรู้บัแพทัยั่์ปิรู้ะจำาบ�านศิรู้ริู้าชี
								ด�วยั่ปิรู้ะสบการู้ณ์์จากทัั�งการู้เปิน็ค์รู้้แพทัยั่	์และแพทัยั่ผ้์�รู้กัษา
ผ้�ปิว่ยั่	เมื�อหิลอมรู้วมกับค์วามรู้้�ค์วามเชีี�ยั่วชีาญ่ข้องทีัมสรู้�างสรู้รู้ค์์
ฝ่่ายั่ผลิต่	 ทัำาใหิ� ได�นวัต่กรู้รู้มสื�อการู้สอนล้กต่าปิรู้ะดิษฐ์
ทัี� แสดงลักษณ์ะการู้บาดเจ็บข้องล้กต่าในแบบต่่างๆ	 ทัี�
ค์ล� ายั่ข้องจรู้ิง 	 เพื� อใชี� เปิ็นโจทัยั่์ ในการู้ฝ่ึกวิ นิจ ฉัยั่ 	 และ
ใหิ�การู้รู้ักษาผ้�ปิ่วยั่สำาหิรู้ับแพทัยั่์ปิรู้ะจำาบ�านได�อยั่่างเห็ินผล

	 	 	 	 ไม่ว่าจะบาดเจ็บด�วยั่สาเหิตุ่ใด	 ก็สามารู้ถ่นำามาเปิ็นต่�นแบบ
ในการู้สรู้�างสรู้รู้ค์์ล้กต่าปิรู้ะดิษฐ์ใหิ� เหิมือนจรู้ิงได� โดยั่ไม่
ต่�องนำาเข้�าสื�อการู้สอนรู้าค์าแพงจากต่่างปิรู้ะเทัศ	 สรู้�างโดยั่
จำาลองจากกรู้ณี์ทัี�พบบ่อยั่	 อาทิั	 การู้บาดเจ็บข้องดวงต่าจาก
อุบัติ่เหิตุ่สัมผัสกับเศษไม�	 และเศษเหิล็กในโรู้งงาน	 เปิ็นต่�น

										กวา่	๕	ปิทีัี� รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์นายแพทยส์ิ่ภุเล่ศิ ปรื่ะคณุหังสิ่ต่
 ได�รู้ว่มกับทีัมสรู้�างสรู้รู้ค์์นวตั่กรู้รู้มปิรู้บัปิรุู้งลก้ต่าปิรู้ะดิษฐใ์หิ�เปิน็
สื�อการู้สอนทัี�มีต่�นแบบทัี�หิลากหิลายั่ในทุักภาค์การู้ศึกษา	 โดยั่
ได�จดทัะเบียั่นทัรู้พัยั่์สินทัางปิัญ่ญ่าผลงานสื�อการู้สอนค์ุณ์ภาพ
ดังกล่าวเปิ็นทัี� เรู้ียั่บรู้�อยั่แล�ว 	 และเต่รู้ียั่มพัฒนาต่่อยั่อด
รู้อยั่โรู้ค์ต่�นแบบเพื�อใชี�ในการู้ศึกษาข้ั�นส้งข้ึ�นไปิ	อาทิั	 โรู้ค์มะเรู้ง็
จอปิรู้ะสาทัต่า	เปิ็นต่�น

   โดยทั�วไปเม่�อต้องอยู่ในบรื่่เวณที� มีการื่ตัดหญ้าด้วย
เครื่่�องกล ผูู้้สิ่ัญจรื่ที�อ ยู่ในรื่ัศิมีของการื่เหวี�ยงกรื่ะจาย
ของเศิษหญ้า ห่น ด่น ทรื่าย จะรื่ับอันตรื่ายได้มากกว่า
ผูู้้ตัดหญ้าเอง เน่�องจากเป็นการื่เหวี�ยงออก 
    ซ้�งว่ธ์ีที�ดีที�สิุ่ดเพ่�อลดการื่บาดเจ็บและสูิ่ญเสีิ่ยดวงตา ค่อ 
การื่หลีกเลี�ยงไม่ให้อยู่ใกล้จุดเสิ่ี�ยง และควรื่สิ่วมใสิ่่แว่นป้องกัน
ขณะทำางาน หรื่่อต้องเข้าใกล้รื่ัศิมีการื่เหวี�ยงกรื่ะจายของ
เศิษวัสิ่ดุต่างๆ ที�อาจทำาอันตรื่ายต่อดวงตา 
    ไม่ว่าดวงตาจะได้รื่บัอุบัต่เหตุจากสิ่าเหตุใดๆ ควรื่รื่บีพบ
จักษุแพทย์เพ่�อเข้ารื่ับการื่ว่น่จฉัยและรื่ักษา ไม่ควรื่ใสิ่่ยา
ทำาแผู้ลเอง โดยั่ผ้�วิ จัยั่หิวังพัฒนานวัต่กรู้รู้มสื�อการู้สอน
ล้กต่าปิรู้ะดิษฐ์ใหิ�เปิ็น	 “มรื่ดกทางปัญญา” ยั่กรู้ะดับค์ุณ์ภาพ
ชีีวิต่ค์นไทัยั่	 ห่ิางไกลภาวะส้ญ่เสียั่ดวงต่า	 สามารู้ถ่กลับไปิ
ใชี�ชีีวิต่ได�ต่ามปิกติ่	 และรู้่วมพัฒนาปิรู้ะเทัศชีาติ่ส้่ค์วามยั่ั�งยั่ืน
จากการู้ลดการู้นำาเข้�า	 และพึ�งพาตั่วเอง	 สรู้�างสรู้รู้ค์์นวัต่กรู้รู้ม
ทัี�ต่อบโจทัยั่์ส้่การู้เปิ็นจักษุแพทัยั่์ค์ุณ์ภาพต่่อไปิ

   วธิีท่ี่่�ด้ท่ี่่�สุุด้เพื�อลด้กิารบาด้เจ็บ็และสุญูเสุย่
ด้วงต่า คอื กิารหล่กิเล่�ยงไม่ใ่หอ้ยูใ่กิลจ้็ดุ้เสุ่�ยง
และควรสุวม่ใสุแ่วน่ปอ้งกินัข้ณะที่ำางาน หรอื
ต่้องเข้้าใกิล้รัศม่่กิารเหว่�ยงกิระจ็ายข้อง
เศษวัสุดุ้ต่่างๆ ที่่�อาจ็ที่ำาอันต่รายต่่อด้วงต่า 
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รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ นาย์แพูทย์์สุภเลิศ ปรื่ะคุณหังสิต
อาจารู้ยั่์แพทัยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาจักษุวิทัยั่า	

ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล



สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ข้อข้อบค์ุณ์ภาพและแบนเนอรู้จ์าก	VS

ม.มหิิดลป่ร์ับป่ร์่งป่.โทชีวเวชศาสตร์์ทางก้าร์สัตวแพื่ทย์

    ค์งปิฏิเสธไม่ได�ว่าทัุกชีีวิต่ต่่างต่�องเติ่บโต่ด�วยั่อาหิารู้	 รู้วมถึ่ง
อาหิารู้จากเนื� อ สัต่ว์ 	 ซึ� ง เปิ็นแหิล่งสรู้�างโปิรู้ตี่นทัี� สำา คั์ญ่	
         รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย ์ดรื่. นายสิ่ตัวแพทยศ์ิว่ะพงษ์ สิ่งัขป์รื่ะด่ษฐ ์
ปิรู้ะธานหิลักสต้่รู้วทิัยั่าศาสต่รู้มหิาบณั์ฑ์ติ่	สาข้าวชิีาชีีวเวชีศาสต่รู้์
ทัางการู้สัต่วแพทัยั่์	 (หิลักส้ต่รู้นานาชีาติ่)	ค์ณ์ะสัต่วแพทัยั่ศาสต่รู้	์
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เปิิดเผยั่ว่า	 นับตั่�งแต่่ปิี	พ.ศ.	๒๕๖๕	 เปิ็นต่�น
ไปิ	 ทัางค์ณ์ะฯ	 ได�ปิรู้ับปิรุู้งหิลักส้ต่รู้วิทัยั่าศาสต่รู้มหิาบัณ์ฑ์ิต่	
สาข้าวิชีาชีีวเวชีศาสต่รู้ท์ัางการู้สัต่วแพทัย์ั่	 ใหิ�มีค์วามชัีดเจนมาก
ยั่ิ�งขึ้�น	 โดยั่เฉพาะอยั่่างยั่ิ�งด�านอาหิารู้ปิลอดภัยั่	 (Food	Safety)	
ทัี�จะเปิ็นการู้เปิิดกว�างใหิ�ผ้�สำาเรู้็จการู้ศึกษาด�านวิทัยั่าศาสต่รู้์
สุข้ภาพทัั�วไปิสามารู้ถ่มาลงทัะเบียั่นเรู้ยีั่นกับหิลักส้ต่รู้ฯ	 ได�ด�วยั่
	 	 	 	 ด�วยั่ค์วามเปิ็นนานาชีาติ่ทัำาใหิ�หิลักส้ต่รู้วิทัยั่าศาสต่รู้มหิา
บัณ์ฑิ์ต่	 สาข้าวิชีาชีีวเวชีศาสต่รู้์ทัางการู้สัต่วแพทัย์ั่	 ค์ณ์ะสัต่ว
แพทัยั่ศาสต่รู้์	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เปิิดส้่บรู้ิบทัโลก	 ดึงด้ด
ชีาวต่่างชีาติ่ใหิ�มารู้่วมแลกเปิลี�ยั่นเรู้ียั่นรู้้�ในหิลักส้ต่รู้ฯ	 ทัำาใหิ�
บทับาทัแห่ิงการู้เปิ็น “ปัญญาของแผู้่นด่น” 	 ต่ามปิณิ์ธาน
ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ข้ยั่ายั่วงกว�างออกไปิอยั่่างไม่สิ�นสุด       และด้วยความพรื่อ้มทางด้านเครื่่�องม่อ อุปกรื่ณ์ และสิ่ถึาน

ที�ซ้�งรื่วมอยู่ในห้องปฏ่ิบัต่การื่ชีวน่รื่ภัย รื่ะดับ ๓ (Biosafety 
Laboratory Level 3 - BSL 3) ที� คณะสิ่ัตวแพทยศิาสิ่ตรื่์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล สิ่รื่า้งข้�นเพ่�อรื่องรื่บังานว่จัยขั�นสิู่งต่างๆ 
	 	 	 	 นอกจากนี�	 นักศึกษาข้องหิลักส้ต่รู้ฯ	 ยัั่งจะได�ทัำางานวิจัยั่
รู้่วมกับเจ�าข้องสัต่ว์และสัต่ว์ทัี�มาต่รู้วจรู้ักษาในโรื่งพยาบาล
สิ่ัตว์ภายใต้สิ่ังกัดของ คณะสิ่ัตวแพทยศิาสิ่ตรื่ ์ มหาว่ทยาลัย
มห่ดล ซ้�งได้แก่ที� โรื่งพยาบาลสิ่ัตว์ปรื่ะศุิอาทรื่ ว่ทยาเขต
ศิาลายา และโรื่งพยาบาลปศิุสิ่ัตว์และสิ่ัตว์ป่า ปศุิปาลัน
มหาว่ทยาลัยมห่ดล ว่ทยาเขตกาญจนบุรื่ ีอีกด�วยั่
	 	 	 	 ในยุั่ค์ทัี�โรู้ค์อุบัติ่ใหิม่เกิดข้ึ�นจนกลายั่เปิ็นวิกฤติ่	 ทัำาใหิ�ทัุก
ฝ่่ายั่ต่�องผนึกกำาลังเพื�อสรู้�างค์วามเข้�มแข้็งข้ึ�นมาเปิ็นเกรู้าะ
ปิ้องกัน	 ไม่เพียั่งบุค์ลากรู้ทัางการู้แพทัย์ั่แต่่เพียั่งเทั่านั�นทัี�
ต่�องทัำางานหินัก	 สิ่ัตวแพทย์เองก็ต้องมีการื่เตรื่ียมพรื่้อม
อยู่เสิ่มอเพ่�อตัดวงจรื่โรื่คที�อาจเก่ดข้�นได้กับทั�งคนและ
สิ่ัตว์ โดยหลักสิู่ตรื่ได้ใช้แนวทางสุิ่ขภาพหน้�งเดียว ซ้�งเป็น
ปรื่ัชญาของคณะฯ มาใช้ ในการื่สิ่อนและการื่ทำาว่ จัย
    หลักสิู่ตรื่ว่ทยาศิาสิ่ตรื่มหาบัณฑิ่ต สิ่าขาว่ชาชีวเวชศิาสิ่ตรื่์
ทางการื่สัิ่ตวแพทย ์(หลักสิ่ตูรื่นานาชาต่) คณะสิ่ตัวแพทยศิาสิ่ตรื่ ์
มหาว่ทยาลัยมห่ดล เปิดรื่ับสิ่มัครื่ในช่วงเด่อนมกรื่าคม 
- พฤษภาคม และตุลาคมของทุกปี ผูู้้สิ่นใจต่ดตามได้ที� 
www.grad.mahidol.ac.th และwww.vs.mahidol.ac.th

    ด้วยความเช่�อที�ว่าหากสัิ่ตว์มีสิุ่ขภาพดี คนก็จะมีสิุ่ขภาพดี
ไปด้วย ที�ผู้่านมา นักศิ้กษาหลักสูิ่ตรื่ว่ทยาศิาสิ่ตรื่มหา
บัณฑิ่ตสิ่าขาว่ชาชีวเวชศิาสิ่ตรื่ท์างการื่สิ่ัตวแพทย์ (หลักสิู่ตรื่
นานาชาต่) คณะสัิ่ตวแพทยศิาสิ่ตรื่ ์ มหาว่ทยาลัยมห่ดล จ้ง
มุ่งศิ้กษาว่จัยในเรื่่�องของสัิ่ตว์ที�เกี�ยวข้องกับคน อาท่ งาน
ว่จัยเกี�ยวกับ “รื่่�น” ซ้�งเป็นแมลงนำาโรื่คที�สิ่ำาคัญในปศิุสิ่ัตว์ 
ซ้�งได้แก่ สิ่ัตว์ที� เลี�ยงไว้ในรื่ะบบควบคุมเพ่�อนำามาทำาเป็น
อาหารื่และการื่ศ้ิกษาสิ่เต็มเซลล์ ที�สิ่ามารื่ถึนำาไปปรื่ะยุกต์ใช้
ในการื่บำาบัดรื่ักษาอาการื่เจ็บป่วยของคนต่อไปได้ เป็นต้น

รื่ับสม่ัครื่ครื่อบคลุม่ผูู้�จบวิิทย์์สุขภาพู
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ปิรู้ะธานหิลักส้ต่รู้วิทัยั่าศาสต่รู้มหิาบัณ์ฑ์ิต่
สาข้าวิชีาชีีวเวชีศาสต่รู้ท์ัางการู้สัต่วแพทัยั่์	(หิลักส้ต่รู้นานาชีาติ่)	

ค์ณ์ะสัต่วแพทัยั่ศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. นาย์สัตวิแพูทย์์ศิวิะพูงษ์ สังข์ปรื่ะดิษฐ์ 



ม.มหิิดล เตร์ียมเปิ่ดอบร์ม “ทัก้ษุะพื่ร์้อมใช้” 
ด้แลผ้้บาดเจำ็บนำอก้โร์งพื่ยาบาลออนำไลนำ์

    ไม่ว่าจะเปิ็นผ้�ใดก็ต่ามทัี�ได�ยั่ินเสียั่งไซเรู้น	(siren)	ต่่างภาวนา
ใหิ�ผ้�ปิรู้ะสบเหิตุ่ทัี�กำาลังรู้อค์อยั่ปิาฏิหิารู้ยิั่์อย้ั่่ในรู้ถ่พยั่าบาลฉกุเฉิน	
(ambulance)	ผ่านพ�นนาทีัวกิฤติ่	กลับบ�านไปิด�วยั่ค์วามปิลอดภัยั่
	 	 	 การู้แพทัยั่์ฉุกเฉินข้องปิรู้ะเทัศไทัยั่ไม่จำากัดอย้ั่่เพียั่งแค่์
ภายั่ในโรู้งพยั่าบาล	 อาสาสมัค์รู้อาจมาจากสมาชีิกในชีุมชีน
หิรู้ือเค์ยั่เปิ็นผ้�ปิ่วยั่มาก่อน	 เชี่นเดียั่วกับ “อาสิ่าสิ่มัครื่กู้ชีพ”
หิากได�ฝึ่กฝ่นใหิ�มี	 “ทักษะพรื่อ้มใช้”	 จะทัำาใหิ�โอกาสรู้อดชีีวิต่
ข้องผ้�ปิรู้ะสบเหิตุ่ไม่เปิ็นเพียั่งแค่์ปิาฏิหิารู้ยิั่์
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. นายแพทย์ไชยพรื่ ยุกเซ็น	 หัิวหิน�า
ภาค์วิชีาเวชีศาสต่รู้์ฉุกเฉิน	 ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์โรู้งพยั่าบาล
รู้ามาธิบดี	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 กล่าวว่า	 เมื�อเกิดอุบัติ่เหิตุ่
และมีผ้�บาดเจ็บ	 หิากรู้อค์อยั่แต่่การู้ชี่วยั่เหิลือจากทัีมแพทัยั่์
ฉุกเฉินอาจไม่ทัันกาล	 วิธีทัี�ดีสุดทัี�จะไม่นำาไปิส่้การู้ส้ญ่เสียั่	หิรู้อื
บาดเจ็บรุู้นแรู้ง	 คื์อ	 การู้ฝ่ึกทัักษะเพื�อการู้ด้แลตั่วเอง	 และ
ผ้�ปิรู้ะสบเหิตุ่	 ต่ลอดจนเรู้ียั่นรู้้�กลไลและวิธีปิ้องกันอุบัติ่เหิตุ่
    เพรื่าะนาทีแห่งว่กฤต่ ไม่ใช่ช่วงเวลาของการื่ลองผู้่ดลองถึูก
หากได้เรื่ยีนรูื่ว้่ธ์กีารื่ปฐมพยาบาล ห้ามเล่อด ปั� มหัวใจ การื่แจ้ง
เหตุฉุกเฉ่น และเคล่�อนย้ายผูู้้บาดเจ็บอย่างถึูกว่ธ์ ี ก็จะสิ่ามารื่ถึ
ช่วยชีว่ตตัวเอง และผูู้้อ่�นได้ไม่ยาก ภาคว่ชาเวชศิาสิ่ตรื่ฉุ์กเฉ่น 
คณะแพทยศิาสิ่ตรื่โ์รื่งพยาบาลรื่ามาธ์บ่ดี มหาว่ทยาลัยมห่ดล 

ทัางส้่การู้ปิฏิบัติ่หิน�าทัี�อย่ั่างเต็่มตั่วในพื�นทัี� เกิดเหิตุ่ดังเชี่น	
“อาสิ่าสิ่มัครื่ฉุกเฉ่นการื่แพทย์”	 แต่่รู้ายั่วิชีาออนไลน์ “การื่
ดูแลผูู้้ป่วยนอกโรื่งพยาบาล” จะทัำาใหิ�ผ้�เข้�ารู้บัการู้อบรู้มเกิด
ค์วามเชีื�อมั�นทัี�จะชี่วยั่เหิลือเพื�อนมนุษยั่์ได�ต่่อไปิในยั่ามฉุกเฉิน	

        อยา่งไรื่ก็ดี รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. นายแพทยไ์ชยพรื่ ยุกเซน็
เต่อนกรื่ณีที� เข้าใจกันคลาดเคล่�อนว่าจะต้องเคล่�อนย้าย
ผูู้้บาดเจ็บในทันทีที� เก่ดเหตุ ซ้�งหากทำาโดยไม่จำาเป็นและ
ไม่ถึูกว่ธ์ี อาจย่�งทำาให้เป็นอันตรื่าย ในขณะที�หากมีการื่
บาดเจ็บที�จะต้องมีการื่ห้ามเล่อด หรื่่อปั� มหัวใจจะต้อง
ทำาในทันทีโดยไม่ต้องรื่อทีมแพทย์ ซ้�งหากสิ่ามารื่ถึทำาได้
อย่างถึูกว่ธ์ีอาจช่วยย่�อชีว่ตผูู้้ปรื่ะสิ่บเหตุได้รื่ะหว่างรื่อ 
	 	 	 ในฐานะผ้�ก่อตั่�งรู้ายั่วิชีาออนไลน์ “การื่ดูแลผูู้้ป่วยนอก
โรื่งพยาบาล” รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. นายแพทย์ไชยพรื่ ยุกเซ็น
พรู้�อมทัำาหิน�าทัี� “ปัญญาของแผู้่นด่น” ต่ามปิณิ์ธานข้อง
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	มอบองค์์ค์วามรู้้�เพื�อยั่กรู้ะดับคุ์ณ์ภาพชีีวิต่
ปิรู้ะชีาชีน	ดำาเนินชีีวิต่ด�วยั่ค์วามปิลอดภัยั่	 ห่ิางไกลจากอุบัติ่เหิตุ่	
         โดยจะเปิดให้ผูู้ส้ิ่นใจทั�วไปลงทะเบยีนได้โดยไม่เสิ่ยีค่าใชจ่้าย 
พรื่อ้มรื่บั E-Certificate จากมหาวท่ยาลัยมห่ดล และอยูร่ื่ะหว่าง
การื่ดำาเน่นการื่เพ่�อใช้เทียบโอนเข้าศิ้กษาต่อในหลักสูิ่ตรื่ปกต่ 
เม่�อผู่้านการื่อบรื่มและทดสิ่อบตามเกณฑิท์ี�กำาหนดทาง MUx ได้
ในเรื่ว็ๆ นี� ต่ดตามรื่ายละเอียดได้ที� https://mux.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์์และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

จ้งได้ต่อยอดหลักสิ่ตูรื่ปรื่ญ่ญาตรื่ี
สิ่าขาวช่าฉุกเฉ่นทางการื่แพทย์ 
เพ่�อขยายผู้ลสิู่่ภาคปรื่ะชาชน 
สิู่่รื่ายว่ชาออนไลน์เพ่�อฝึกทักษะ
การื่ดแูลผูู้บ้าดเจ็บนอกโรื่งพยาบาล
ในรื่ะดับเบ่�องต้น 
	 	 	 	 	แม�จะไม่ถึ่งกับเปิ็นผ้�เชีี�ยั่วชีาญ่
ทัี�มีใบอนุญ่าต่จากสถ่าบันการู้
แพทัยั่์ฉุกเฉินแห่ิงชีาติ่เปิ็นใบเบิก
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หัิวหิน�าภาค์วิชีาเวชีศาสต่รู้ฉ์กุเฉิน	
ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้โ์รู้งพยั่าบาลรู้ามาธบิดี	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. นาย์แพูทย์์ไชย์พูรื่ ย์ุกเซ็น

Te
ac

hi
ng

 &
 L

ea
rn

in
g

Ex
ce

lle
nc

e



สัมภาษณ์์และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ข้อบค์ุณ์ภาพจาก	EG

ม.มหิิดล สานำต�อพื่ลังหินำ่นำ
ส�งองค์ความร์้้วิศวก้ร์ร์มศาสตร์์ส้�ความยั�งย่นำ

    		จาก "มหาวท่ยาลัยสิ่เีขยีว" (Green University) ส้	่"มหาว่ทยาลัย
ยั�งยน่" (Sustainable University)	 เปิน็การู้ต่อกยั่ำาเจต่นารู้มณ์์
ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ในการู้เปิ็นสถ่าบันอุดมศึกษาทัี�ห่ิวงใยั่
อนาค์ต่ข้องโลก	 และพรู้�อมรู้่วมข้ับเค์ลื�อนแนวคิ์ดทัี�จะทัำาใหิ�
โลกใหิ�อย้ั่่ต่่อไปิอยั่่างยั่ั�งยั่ืน
	 	 	 	 	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โดยั่	ค์ณ์ะวิศวกรู้รู้มศาสต่รู้	์ ถื่อเปิ็นหินึ�ง
ในฟัันเฟัืองสำาคั์ญ่ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลในการู้ขั้บเค์ลื�อน	
มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	ส้ ่"มหาวท่ยาลัยสิ่เีขยีว" (Green University)
ส้่ "มหาว่ทยาลัยยั�งย่น" (Sustainable University)	โดยั่เฉพาะ
อยั่่างยั่ิ�งในการู้เปิ็นส่วนงานทีั�รู้ิเรู้ิ�มนำาพลังงานทัดแทันจาก
ธรู้รู้มชีาติ่มาเปิ็นต่�นแบบข้องแนวคิ์ดเพื�อการู้ปิรู้ะหิยั่ัดพลังงาน
   ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์  ดรื่.ก่อพรื่ พันธุ์์ย่�ม 	 รู้องค์ณ์บดี
ฝ่่ายั่บรู้หิิารู้และการู้ค์ลัง	 และอาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาวิศวกรู้รู้ม
ไฟัฟั้า	 ค์ณ์ะวิศวกรู้รู้มศาสต่รู้	์ มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 เปิ็นหินึ�งใน
ค์ณ์ะทัำางานข้องค์ณ์ะฯ	 ได�กล่าวถึ่งแนวคิ์ดเพื�อการู้ปิรู้ะหิยัั่ด
พลังงานดังกล่าว	ซึ�งได�มีการู้รู้เิรู้ิ�มโค์รู้งการู้ "SMART GREEN 
ENERGY" 	 เพื�อสนองยุั่ทัธศาสต่รู้์ "มหาว่ทยาลัยสีิ่เขียว" 
(Green University)	ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลในยุั่ค์แรู้กเรู้ิ�ม	
	 	 	 ด�วยั่แนวคิ์ดการู้นำาทัรู้ัพยั่ากรู้ทัี�มีอ ย่้ั่แล�วไปิทัำาใหิ� เกิด
ปิรู้ะโยั่ชีน์ส้งสุด	 จากการู้นำาจักรู้ยั่านเก่าทัี�ไม่ใชี�แล�วภายั่ใน
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	วิทัยั่าเข้ต่ศาลายั่า	มาดัดแปิลงเปิ็น	"จักรื่ยาน
ปั� นไฟั"	 ติ่ดตั่�ง	 ณ์	 บรู้ิเวณ์หิอพรู้ะพุทัธมหิิดลมงค์ลวรู้ญ่าณ์
หิน�าหิอพักนักศึกษามหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า	
	 	 	 โดยั่มีนักศึกษา	 และบุค์ลากรู้ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
แวะเวียั่นกันมารู้่วมกันปิั� นจักรู้ยั่านเพื�อสรู้�างกรู้ะแสไฟัฟั้า
เก็บไว�สอ่งสวา่งในยั่ามค์ำาคื์น	สนับสนุนองค์์ค์วามรู้้�ในการู้สรู้�างรู้ะบบ
การู้ติ่ดต่ามสถ่านะการู้ชีารู้จ์และจ่ายั่ไฟัโดยั่	ภาค์วิชีาวิศวกรู้รู้ม
ไฟัฟั้า	ค์ณ์ะวิศวกรู้รู้มศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
   ต่อมา มหาว่ทยาลัยมห่ดล ไ ด้ขยายผู้ลสิู่่การื่เป็น 
"มหาว่ทยาลัยยั�งย่น" (Sustainable University) คณะ
วศ่ิวกรื่รื่มศิาสิ่ตรื่ ์มหาวท่ยาลัยมห่ดล ก็ยงัคงดำาเน่นการื่เพ่�อรื่ว่ม
สิ่นองตอบยุทธ์ศิาสิ่ตรื่ข์องมหาว่ทยาลัยมห่ดลอย่างต่อเน่�อง
โดยได้บรื่รื่จุไว้เป็น ๑ ใน ๔ ยุทธ์ศิาสิ่ตรื่ก์ารื่ว่จัยของคณะฯ อัน
ได้แก่ Healthcare Engineering, Logistic and Railway
Engineering, Digital Engineering และ Sustainable
and Environmental Engineering และขยายผู้ลสิู่่ชุมชน
ซ้�งตามมาด้วยโครื่งการื่ย่อยต่างๆ ที�เกี�ยวข้องอีกมากมาย
ภายใต้โครื่งการื่ "SMART GREEN ENERGY" 

    ตัวอย่างจากแนวค่ดเรื่่�อง "จักรื่ยานปั� นไฟั" ที�ได้รื่เ่รื่่�มข้�น
เพ่�อเป็นต้นแบบเม่�อกว่า ๑๐ ปีที�ผู้่านมา ได้พัฒนาสิู่่โครื่งการื่ 
"กังหันปันนำา" โดยการื่นำาเอาจักรื่ยานที�ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลง
ให้สิ่ามารื่ถึปั� นไฟัเพ่�อเก็บไว้เป็นพลังงานหมุนกังหันบำาบัดนำา
ไม่ให้เน่าเสิ่ีย และการื่สิ่รื่้าง Mobile Battery Charger
เพ่�อเป็นแหล่งกำาเน่ดพลังงานสิ่ัญจรื่จากแสิ่งอาท่ตย์ ที�สิ่ามารื่ถึ
เคล่�อนย้ายเพ่�อนำาไปใช้เป็นสิ่าธ์ารื่ณปรื่ะโยชน์ต่างๆ ได้แก่ 
โรื่งพยาบาลในจังหวดันครื่ปฐม และชุมชนโดยรื่อบมหาวท่ยาลัย
มห่ดล ศิาลายา
	 	 	 	 ทัั�งหิมดนี�เปิ็นภารู้กิจสำาคั์ญ่ภายั่ใต่�การู้ข้ับเค์ลื�อนโดยั่หิน่วยั่ 
"Engineering for Social Responsibility"	 ข้องค์ณ์ะ
วิศวกรู้รู้มศาสต่รู้์	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ในปิัจจุบัน	 ทัี�มุ่งมั�นนำา
องค์์ค์วามรู้้�ด�านวิศวกรู้รู้มศาสต่รู้์ไปิทัำาใหิ�เกิดค์วามยั่ั�งยั่ืน
โดยั่การู้ ถ่่ายั่ทัอดเทัค์โนโล ยีั่ เพื� อการู้นำา ไปิปิรู้ะ ยุั่ก ต์่ ใชี�
ใหิ�เกิดปิรู้ะโยั่ชีน์ส้่ชุีมชีน	 โดยั่หิวังเปิ็นพลังหินุนส่งส้่ค์วามยัั่�งยั่ืน
เพื�อใหิ�โลกและล้กหิลานได�ค์งอย้ั่่ต่่อไปิ
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ผูู้�ช�วิย์ศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.ก�อพูรื่ พัูนธิุ์ย์ิ�ม่
รู้องค์ณ์บดีฝ่่ายั่บรู้หิิารู้และการู้ค์ลัง	และอาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาวิศวกรู้รู้มไฟัฟั้า	

ค์ณ์ะวิศวกรู้รู้มศาสต่รู้	์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล



ม.มหิิดล สานำต�อพื่ลังหินำ่นำ
ส�งองค์ความร์้้วิศวก้ร์ร์มศาสตร์์ส้�ความยั�งย่นำ

ม.มหิิดล ต�อยอดบอร์์ดเก้มเร์ียนำร์้้เคร์่�องดนำตร์ีออร์์เคสตร์้า 
เปิ่ดโลก้ทัศนำ์ดนำตร์ีคลาสสิก้

สัมภาษณ์์และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

       ดนต่รู้	ีคื์อ	บันไดส้่พัฒนาการู้สำาคั์ญ่ข้องชีีวิต่เรู้ิ�มตั่�งแต่่วัยั่เยั่าว์	
ด�วยั่องค์์ปิรู้ะกอบสำาคั์ญ่ข้องดนต่รู้ีค์ลาสสิกทัี�มีเค์รู้ื�องดนต่รู้	ี
และทั่วงทัำานองทัี�เปิ็นแบบแผน	 จะเปิ็นปิรู้ะต่้บานสำาคั์ญ่เปิิดส้่	
“โลกไรื่พ้รื่มแดนที�มีหัวใจเดียวกัน”	 ใหิ�สามารู้ถ่เชืี�อมโยั่งถึ่งกัน
    ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.จักรื่กฤษ เจรื่ญ่สิุ่ข	อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำา
กลุม่สาข้าวชิีาดรุู้ยิั่างค์ศาสต่รู้	์วทิัยั่าลัยั่ดรุู้ยิั่างค์ศลิปิ	์มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	 ได�ใชี�เวลากว่าค์รู้ึ�งศต่วรู้รู้ษสรู้�างสรู้รู้ค์์ผลงาน	และนำาไปิ
ปิรู้ะยุั่กต์่ใชี�	 “นวัตกรื่รื่มการื่ด์เล่นเกมสิ่ำาหรื่บัฝึกการื่เรื่ยีนรูื่แ้ละ
จดจำาเครื่่�องดนตรื่ใีนวงออรื่เ์คสิ่ตรื่า้”	 จนปัิจจุบันสามารู้ถ่ใชี�
เปิ็นเค์รู้ื�องมือเสรู้มิการู้สอนใหิ�ยุั่วชีนชีาวไทัยั่ได�รู้้�จักเค์รู้ื�องดนต่รู้ี
สากลผ่านการู้เล่มเกมเสรู้ิมทัักษะ	 ทัี�นอกจากการู้ได�ฝึ่กจดจำา
เค์รู้ื�องดนต่รู้สีากลในแต่่ละปิรู้ะเภทัแล�ว	ยั่งัทัำาใหิ�ได�รู้บัค์วามเพลิดเพลิน
จากการู้มีปิฏิสัมพันธร์ู้ะหิว่างผ้�เล่นด�วยั่กัน	
						โดยั่ในชีั�นเรู้ยีั่นดนต่รู้เีด็กเล็ก	นอกจากจะชี่วยั่ทัำาใหิ�การู้เรู้ยีั่นรู้้�
เปิ็นไปิอยั่่างมีปิรู้ะสิทัธิภาพ	 ยัั่งทัำาใหิ�เด็กๆ	 ได�สนุกกับเพื�อนๆ	
เปิ็นการู้จุดปิรู้ะกายั่รู้เิรู้ิ�มใหิ�เด็กสนใจเค์รู้ื�องดนต่รู้ทีัี�หิลากหิลายั่	
ซึ�งจะเปิน็โอกาสต่่อไปิในชีวีติ่	 ในการู้ค์�นพบเค์รู้ื�องดนต่รู้ทีัี�เหิมาะกับ
ตั่วเอง
								ด�วยั่หิลักการู้นำาเสนอทัี�ทั�าทัายั่ข้องบอรู้ด์เกมทัี�กรู้ะตุ่�นใหิ�ผ้�เล่น
เกิดค์วามตื่�นตั่วในการู้เรู้ยีั่นรู้้�	เพื�อฝึ่กทักัษะการู้ตั่�งค์ำาถ่าม	และเทัยีั่บเคี์ยั่ง
ผ่านการู้ออกแบบเนื�อหิาทัี�ถ่้กต่�องต่ามหิลักทัฤษฎีดนต่รู้ขี้องการู้
จัดหิมวดหิม้่เค์รู้ื�องดนต่รู้	ีและการู้วางต่ำาแหิน่งในวงออรู้เ์ค์สต่รู้�า

	 	 	 	 นอกจากนี�	 ในช่ีวงวิกฤติ่	COVID-19	ทัี�ผ่านมาพบว่า	 การู้ใชี�
การู้ด์เล่นเกมสำาหิรู้บัฝ่ึกการู้เรู้ยีั่นรู้้�	 และจดจำาเค์รู้ื�องดนต่รู้ใีนวง
ออรู้เ์ค์สต่รู้�าไม่ได�จำากัดปิรู้ะโยั่ชีน์เพียั่งเพื�อการู้เรู้ยีั่นรู้้�ในชีั�นเรู้ยีั่น
ดนต่รู้เีด็กเล็ก	 แต่่ยั่ังทัำาใหิ�พ่อ	 แม่	 และล้กได�ใชี�เวลาเรู้ยีั่นรู้้�รู้ว่ม
กัน	 ซึ�งก่อใหิ�เกิดสัมพันธภาพในค์รู้อบค์รู้วัได�เพียั่งแค่์อย้ั่่ในบ�าน
	 	 	 	 โดยั่	ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.จักรื่กฤษ เจรื่่ญสิุ่ข	 ยั่ังค์ง
ยั่ืนยั่ันทัี�จะทัำาหิน�าทัี�	 “ปัญญาของแผู่้นด่น”	 ต่ามปิณิ์ธานข้อง
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 พัฒนานวัต่กรู้รู้มการู้ด์เล่นเกมสำาหิรู้บัฝึ่ก
การู้เรู้ียั่นรู้้�	 และจดจำาเค์รู้ื�องดนต่รู้ีในวงออรู้์เค์สต่รู้�าใหิ�มีองค์์
ปิรู้ะกอบ	และเนื�อหิาทัี�จะสามารู้ถ่ข้ยั่ายั่ปิรู้ะโยั่ชีน์ต่่อไปิส้่วงกว�าง	
	 	 	 ซึ�งนอกจากจะเปิ็นการู้ข้ยั่ายั่โอกาสเพื�อการู้ศึกษาทีั�เทั่าเทัียั่ม
ต่ามเปิ้าหิมายั่	 เพื�อการู้พัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืนแห่ิงสหิปิรู้ะชีาชีาติ่แล�ว
ยั่ังจะเปิ็นการู้ส่งเสรู้ิมเศรู้ษฐกิจไทัยั่	 จากการู้ข้ยั่ายั่โอกาส
ทัางการู้ต่ลาดบอรู้์ดเกม	 ทัี�จะพิส้จน์ใหิ�โลกได�เห็ินศักยั่ภาพ
ข้องค์นไทัยั่	 ในการู้พัฒนานวัต่กรู้รู้มทัี�ไม่ได�จำากัดอย้ั่่แต่่เพียั่ง
ด�านวิทัยั่าศาสต่รู้	์และเทัค์โนโลยั่ีต่ามกรู้ะแสโลก

							โดยั่แทันสญั่ลักษณ์์หิมวดหิม้เ่ค์รู้ื�องดนต่รู้ดี�วยั่การู้ใชี�ส	ีอาทั ิ“สีิ่แดง” 
แทันหิมวดเค์รู้ื�องดนต่รู้ีปิรู้ะเภทัเค์รู้ื�องสายั่	 พรู้�อมกับรู้้ปิทัรู้ง
เรู้ข้าค์ณิ์ต่	(วงกลม)	เมื�อปิรู้ากฏบนผังวงออรู้เ์ค์สต่รู้�าจะเห็ินเน�นเปิน็
โซนสีแดง	 เปิ็นต่�น	 ปิรู้ะกอบกับการู้ออกแบบด�วยั่ภาพการู้์ต่้น	
ทัำาใหิ�สามารู้ถ่ดึงด้ดค์วามสนใจ	และง่ายั่ต่่อการู้จดจำาสำาหิรู้บัเด็ก
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ผูู้�ช�วิย์ศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.จักรื่กฤษ เจรื่ิญสุข 
อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำากลุ่มสาข้าวิชีาดุรู้ยิั่างค์ศาสต่รู้	์
วิทัยั่าลัยั่ดุรู้ยิั่างค์ศิลปิ์	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
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มหิาวิทยาลัยแบบไหินำคร์องใจำนำัก้ศึก้ษุาไทย
อ.ดรู้.นุชีรู้าภรู้ณ์์	เลี�ยั่งรู้ื�นรู้มยั่์

สถ่าบันวิจัยั่ปิรู้ะชีากรู้และสังค์ม	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

					ชี่วงนี�	หิลายั่ค์นอาจได�เห็ินนักเรู้ยีั่นมางานเปิิดรู้ั�ว	หิรู้อื	OPEN	
HOUSE	 ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่ต่่างๆ	ทัี�เปิิดโอกาสใหิ�น�องๆ	ทัี�กำาลัง
เต่รู้ยีั่มตั่วเข้�ามาใชี�ชีีวิต่ในรู้ั�วมหิาวิทัยั่าลัยั่ได�เห็ินบรู้รู้ยั่ากาศและ
รู้้ปิแบบการู้เรู้ยีั่นการู้สอนข้องค์ณ์ะและมหิาวิทัยั่าลัยั่ในฝ่ันข้อง
ตั่วเองกันก่อน	เพื�อใชี�ปิรู้ะกอบการู้ตั่ดสินใจและเพิ�มแรู้งข้บัเค์ลื�อน
ใหิ�ฮึดส้�ไปิส้่ค์วามฝ่ันข้องตั่วเองใหิ�เต็่มทีั�	 ซึ�งต่�องบอกว่าปีินี�งาน	
OPEN	HOUSE	มคี์วามคึ์กคั์กมากเปิน็พิเศษ	หิลังจากทัี�เงยีั่บเหิงา
ในชี่วง	COVID-19	มาสักรู้ะยั่ะใหิญ่่	มีน�องๆ	 นักเรู้ยีั่นจำานวนมาก
ใหิ�ค์วามสนใจและรู้่วมงาน	OPEN	HOUSE	 กันอยั่่างอุ่นหินา
ฝ่าคั์�ง	ทัำาใหิ�มหิาวิทัยั่าลัยั่กลับมามีชีวีติ่ชีวีามากยั่ิ�งข้ึ�น	ซึ�งแน่นอนว่า
มหิาวิทัยั่าลัยั่ต่่างเต่รู้ยีั่มตั่วและพยั่ายั่ามแสดงศักยั่ภาพกันอย่ั่าง
เต็่มทัี�เพื�อดึงด้ดใหิ�น�องๆ	นักเรู้ยีั่นเกิดค์วามปิรู้ะทับัใจและอยั่ากฝ่าก
ค์วามฝ่นัทัางการู้ศกึษาในอีก	๔	ปิขี้�างหิน�าไว�กับสถ่าบนัข้องต่นเอง

สถ่าบันวิจัยั่ปิรู้ะชีากรู้และสังค์ม	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
อาจารื่ย์์ ดรื่.นุชรื่าภรื่ณ์ เลี�ย์งรื่่�นรื่ม่ย์์

	 	 	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่ต่่างๆ	 จึงต่�องปิรู้บัตั่วเพื�อใหิ�ต่อบโจทัย์ั่ค์วาม
ต่�องการู้ข้องผ้� เรู้ียั่นและสังค์มทัี�มีการู้เปิลี�ยั่นแปิลงอย่ั่าง
รู้วดเรู้็ว	 ซึ�งแน่นอนว่า	 ผ้� เรู้ียั่นล�วนแล�วแต่่มีค์วามค์าดหิวัง	
และต่�องการู้มีชี่วงเวลาวัยั่เรู้ียั่นในรู้ั�วมหิาวิทัยั่าลัยั่ทัี�น่าจดจำา	
จึงเปิน็ค์ำาถ่ามทัี�มหิาวทิัยั่าลัยั่พยั่ายั่ามหิาค์ำาต่อบวา่สิ�งทัี�ทัำาใหิ�ชีวีติ่
นักศึกษามหิาวิทัยั่าลัยั่มีค์วามสุข้คื์ออะไรู้และสภาพแวดล�อมใน
มหิาวิทัยั่าลัยั่แบบไหินทัี�นักศึกษาอย้ั่่แล�วมีค์วามสุข้	ซึ�งโค์รู้งการู้	
“การื่สิ่นับสิ่นุนรื่ะบบปัญญาน่เวศิเพ่�อสิ่รื่า้งเสิ่รื่ม่มหาว่ทยาลัย
แห่งความสุิ่ขสิู่อ่งค์กรื่สุิ่ขภาวะที�ยั�งยน่” หิรู้อื	Happy	University
โดยั่สถ่าบันวิจัยั่ปิรู้ะชีากรู้และสังค์ม	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ได�ทัำา
การู้สำารู้วจค์วามผก้พนั	ค์วามพงึพอใจ	และค์วามสขุ้ข้องนักศกึษา	
ภาคี์มหิาวิทัยั่าลัยั่แห่ิงค์วามสุข้ในปิี	 ๒๕๖๔	 –	 ๒๕๖๕	 โดยั่มี
นักศึกษาทัี�รู้ว่มต่อบแบบสอบถ่ามรู้วมทัั�งสิ�น	๑๒,๕๘๐	ค์น	จาก	๒๑	
มหิาวิทัยั่าลัยั่ทัั�วปิรู้ะเทัศ	(เพศชีายั่	๓,๓๖๐	ค์น	หิญ่ิง	๘,๘๖๖	ค์น	
และเพศหิลากหิลายั่	๓๕๔	ค์น)	อายุั่เฉลี�ยั่	๒๑	ปิี	(รู้ะหิว่าง	๑๘-๕๘	
ปิ)ี	พบวา่	รู้ะดับค์วามสุข้เฉลี�ยั่ข้องชีวิีต่นักศกึษาในรู้ั�วมหิาวทิัยั่าลัยั่
อย้ั่่ทัี�	๖.๙๘	ค์ะแนน	(จากค์ะแนนเต็่ม	๑๐)	และเมื�อพิจารู้ณ์าบรู้บิทั
ข้องมหิาวทิัยั่าลัยั่ทัี�สมัพนัธกั์บรู้ะดับค์วามสุข้โดยั่รู้วมข้องนักศึกษา
ไม่ว่าจะเปิ็นเรู้ื�องข้องทััศนค์ติ่ทัี�มีต่่อการู้เรู้ยีั่นการู้สอน	 โอกาสใน
การู้เรู้ยีั่นรู้้�	การู้มสีว่นรู้ว่มและค์วามสามารู้ถ่ในการู้แสดงค์วามคิ์ดเห็ิน
สิทัธิ	 สภาพแวดล�อม	บรู้กิารู้และสวัสดิการู้ต่่างๆ	 เปิ็นต่�น พบว่า 
สิ่ภาพแวดล้อมโดยรื่วมของมหาว่ทยาลัยมีความสิ่ำาคัญและส่ิ่ง
ผู้ลต่อรื่ะดับความสิุ่ขโดยรื่วมของชีว่ตในรื่ั�วมหาว่ทยาลัยมาก
ที�สิุ่ด (Spearman’s rho = ๐.๔๑๘) ตามมาด้วย ความรูื่ส้ิ่้กคุ้ม
ค่าของความรูื่ท้ี�ได้กับการื่ลงทุน ซ้�งหมายรื่วมถ้ึงค่าเล่าเรื่ยีน 
เวลา และความทุ่มเทต่างๆ (Spearman’s rho = ๐.๔๑๖) และ
สิ่วัสิ่ด่การื่/สิ่่�งอำานวยความสิ่ะดวกต่างๆ ที�มีในมหาว่ทยาลัย 
(Spearman’s rho = ๐.๔๑๖)๓	 	 	 	ปิัจจัยั่ทัั�งสามข้�อนี�ไม่เพียั่งแต่่

ทัี�มา:	https://www.everypixel.com/free/vector/education/student
สบืค์�นเมื�อ	๘	พฤศจิกายั่น	๒๕๖๕

									ซึ�งต่�องยั่อมรู้บัวา่การู้พฒันาและการู้แข้ง่ข้นัข้องมหิาวทิัยั่าลัยั่
มีค์วามเข้�มข้�นมากยั่ิ�งขึ้�นในทัุกๆ	 ปิี	 มีการู้เพิ�มจำานวนสถ่าบัน
การู้ศึกษา	 การู้ข้ยั่ายั่วิทัยั่าเข้ต่และเปิิดหิลักส้ต่รู้ทัี�ต่อบโจทัย์ั่
ค์นรุู้น่ใหิม่มากขึ้�น	 เพื�อต่่อส้�กับจำานวนนักศึกษาทัี�มีแนวโน�มลด
น�อยั่ลงอยั่่างต่่อเนื�อง โดยสิ่ำานักงานสิ่ภาพัฒนาการื่เศิรื่ษฐก่จ
และสัิ่งคมแห่งชาต่ (สิ่ภาพัฒน์) เปิดเผู้ยจำานวนนักเรื่ยีนที�เข้า
ศิ้กษาต่อลดลงรื่อ้ยละ ๒๕.๗ รื่ะหว่าง ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒๑ ซ้�ง
สิ่าเหตุหน้�งมาจากโครื่งสิ่รื่า้งปรื่ะชากรื่ที�เปลี�ยนแปลงไปอัตรื่า
การื่เก่ดลดลงอย่างมาก เม่�อเทียบอัตรื่าการื่เก่ดปี ๒๕๖๔ ที�
มีเด็กเก่ดใหม่ปรื่ะมาณ ๕.๔ แสิ่นคน ซ้�งลดลงมากกว่าครื่้�ง
จากปรื่ะมาณ ๑.๒ ล้านคน ในปี ๒๕๑๔๒ นอกจากนี�  ค่า
น่ยมของการื่ศิ้กษาต่อในรื่ะดับปรื่่ญญาของคนรุื่่นใหม่ที�
อาจให้ความสิ่ำาคัญกับใบปรื่่ญญาลดลง เพรื่าะสิ่ามารื่ถึเข้า
ถ้ึงอาชีพเก่ดใหม่ที�มีรูื่ปแบบแตกต่างและเปิดกว้างมากข้�น
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มีค์วามสัมพันธ์กับรู้ะดับค์วามสุข้ข้องนักศึกษาเทั่านั�น	 แต่่สภาพ
แวดล�อม	สวัสดิการู้/สิ�งอำานวยั่ค์วามสะดวก	และค์วามรู้้�สึกค์ุ�มค่์า
กับการู้ลงทุัน	ยัั่งเปิน็	๓	ปิจัจัยั่แรู้กทัี�มคี์วามสัมพนัธกั์บรู้ะดับค์วาม
ผก้พนัข้องนักศึกษาทัี�มต่ี่อมหิาวิทัยั่าลัยั่อีกด�วยั่	(Spearman’s	rho	
=	๐.๖๐๖,	๐.๕๘๑	และ	๐.๕๘๐	ต่ามลำาดับ)๓ แมจ้ะเปน็ความสิ่มัพนัธ์์
ในรื่ะดับปานกลาง (Spearman’s rho = ๐.๔๐ ถ้ึง ๐.๖๙)๔ แต่ก็
แสิ่ดงให้เห็นถ้ึงความคาดหวังของนักศิ้กษาว่าสิ่ภาพแวดล้อม 
บรื่รื่ยากาศิ สิ่่�งอำานวยความสิ่ะดวกในการื่เรื่ยีนการื่สิ่อน และ
การื่ดแูลสิ่ขุ-ทกุขใ์ห้กับนักศิก้ษาเปน็ด่านแรื่กๆ ที�ทำาให้นักศิก้ษา
มคีวามสุิ่ขกับการื่ใชช้วีต่ในมหาวท่ยาลัยได้	โดยั่เฉพาะในปิจัจุบนั
ทัี�ทัั�งนักศึกษาและมหิาวิทัยั่าลัยั่ต่่างใหิ�ค์วามสำาคั์ญ่กับการู้รู้บัผิด
ชีอบต่่อสงัค์ม-สิ�งแวดล�อมมากข้ึ�น	มีการู้จัดแค์มเปิญ่มหิาวทิัยั่าลัยั่
สเีข้ยีั่วใหิ�เปิน็นโยั่บายั่หิลักข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่	และทัำาใหิ�นักศึกษามี
ค์วามสุข้และภ้มิใจทัี�ได�อย้ั่่ในมหิาวิทัยั่าลัยั่ทัี�มีสภาพแวดล�อมเปิ็น
มติ่รู้ต่่อโลก	เชีน่เดียั่วกันกับค์วามค์ุ�มค่์า	ทัี�นักศึกษาใหิ�ค์วามสำาคั์ญ่

อ้้างอิ้ง
๑.	Tinnakorn	C.	(๒๕๖๓).	สภาพฒัน์เตื่อน	“มหิาวทิัยั่าลัยั่รู้�าง”	วกิฤติ่อุดมศกึษาไทัยั่.	สืบค์�นเมื�อ	๘	พฤศจิกายั่น	๒๕๖๕	จาก	https://www.blockdit.com/
posts/5f3b315b7b54741b6b692b18
๒.	สำานักข้า่วอิศรู้า.	(๒๕๖๕).	เด็กไทัยั่เกิดใหิมป่ิ	ี๖๔	ต่ำาสดุในปิรู้ะวติั่ศาสต่รู้	์เหิต่โุค์วดิทัำายั่อดต่ายั่พุง่แซง-ค์นไม่อยั่ากมีลก้.	สบืค์�นเมื�อ	๘	พฤศจิกายั่น	๒๕๖๕	จาก	https://
www.isranews.org/article/isranews-scoop/106341-isranews-news-29.html
๓.	โค์รู้งการู้	“การู้สนับสนุนรู้ะบบปัิญ่ญ่านิเวศเพื�อสรู้�างเสรู้มิมหิาวทิัยั่าลัยั่แห่ิงค์วามสขุ้ส้อ่งค์์กรู้สขุ้ภาวะทัี�ยั่ั�งยืั่น	(Wisdom	Ecosystem	Encouragement	to	promote	
Happy	University	to	Sustainable	Healthy	Workplace)”.	(๒๕๖๓).	สถ่าบนัวจัิยั่ปิรู้ะชีากรู้และสังค์ม	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
๔.	J.	Fowler,	L.	Cohen	and	P.	Jarvis.	(๒๐๐๙).	Practical	Statistics	for	Field	Biology.
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วา่ค์วามรู้้�และการู้เรู้ยีั่นรู้้�ต่่างๆ	ทัี�พวกเข้าได�รู้บัจากมหิาวทิัยั่าลัยั่นั�น
มคี์วามเหิมาะสมกับการู้ลงทันุ	ลงแรู้ง	ลงเวลาข้องพวกเข้าหิรู้อืไม่
	 	 	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่เปิ็นแหิล่งเรู้ียั่นรู้้�	 และไม่สามารู้ถ่หิยุั่ดเรู้ียั่นรู้้�
ได�เชี่นกันมหิาวิทัยั่าลัยั่จะยั่ังค์งเดินหิน�าพัฒนาเปิ็นแหิล่งผลิต่
ปิัญ่ญ่าข้องแผ่นดินและเปิ็นสถ่านทัี�ฟั้มฟัักข้ัดเกลาใหิ�เยั่าวชีน
เติ่บโต่เปิ็นพลเมืองทัี�มีค์ุณ์ภาพต่่อไปิ
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ม.มหิิดล แนำะความจำำาเป็่นำเร์�งด�วนำด้านำนำโยบาย
จำัดก้าร์ร์ะบบข้อม้ลส่ขภาพื่

สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม	
ข้อบค์ุณ์ภาพจาก	ศ้นยั่์ค์วามเปิ็นเลิศทัางสารู้สนเทัศศาสต่รู้ช์ีีวเวชีและสาธารู้ณ์สุข้

ค์ณ์ะเวชีศาสต่รู้เ์ข้ต่รู้�อน	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

	 	 	 	 นับตั่�งแต่่	 พ.รู้.บ.ว่าด�วยั่การู้ค์ุ�มค์รู้องข้�อม้ลส่วนบุค์ค์ล
(Personal	 Data	 Protection	 Act	 -	 PDPA)	 มีผลบังคั์บใชี�
ในเดือนมิถุ่นายั่น	 ๒๕๖๕	 เพื�อสรู้�างมาต่รู้ฐานค์วามปิลอดภัยั่
ด�านการู้รู้ักษาข้�อม้ลบุค์ค์ล	 ทัำาใหิ�เกิดผลกรู้ะทับในวงกว�าง
ทัั�งภาค์รู้ฐั	 และภาค์เอกชีน	ซึ�งจำาเปิ็นต่�องมีรู้ะบบบรู้หิิารู้จัดการู้
ข้�อม้ลมารู้องรู้บั	การู้มีรู้ะบบทัี�มีปิรู้ะสิทัธภิาพ
	 	 	 	 นอกจากจะทัำาใหิ�เกิดการู้จัดเก็บ	และใชี�ปิรู้ะโยั่ชีน์จากข้�อม้ล
ได�อยั่่างเต็่มทัี�	 และไม่ผิดจรู้ยิั่ธรู้รู้มแล�ว	 ยัั่งจะส่งผลในวงกว�าง
ในเชีิงเศรู้ษฐกิจข้องปิรู้ะเทัศได�ด�วยั่	
	 	 	 	 เรู้ื�องข้องข้�อม้ลส่วนบุค์ค์ลมีค์วามเกี�ยั่วข้�องต่่อทุักกิจกรู้รู้ม
ข้องปิรู้ะชีากรู้	หิากจะพิจารู้ณ์าเฉพาะในส่วนข้องรู้ะบบบรู้หิิารู้
จัดการู้ข้�อม้ลสุข้ภาพ	ทัั�งในรู้ะดับปิรู้ะเทัศ	และรู้ะดับโรู้งพยั่าบาล	
จะพบว่ารู้ะบบดังกล่าวเปน็ศินูยก์ลางของขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big 
Data) จัดเก็บข้อมูลสิุ่ขภาพ ซ้�งเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive 
Personal Data) ที�แม้จะได้รื่บัความคุ้มครื่องจากกฎหมาย 
PDPA ในภาพรื่วม แต่ก็ยงัไมม่กีรื่ะบวนการื่บรื่ห่ารื่จัดการื่ที�เปน็
มาตรื่ฐานกลาง ยงัเปน็การื่บรื่ห่ารื่จัดการื่เฉพาะองค์กรื่เปน็หลัก 

   อีกทั�งยังไม่ได้มีการื่นำาเอาข้อมูลในรื่ะบบมาก่อให้เก่ด
ปรื่ะโยชน์ในการื่วางแผู้นการื่จัดการื่ดูแลสุิ่ขภาพ ทั�งรื่ะดับ
บุคคล และรื่ะดับนโยบายสิ่าธ์ารื่ณสิุ่ขอย่างเต็มที� 
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.จรื่ณ่ต แก้วกังวาล	 อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำา
ภาค์วิชีาสุข้วิทัยั่าเข้ต่รู้�อน	และทัี�ปิรู้กึษาอาวุโสศ้นยั่์ค์วามเปิ็นเลิศ
ทัางสารู้สนเทัศศาสต่รู้ช์ีวีเวชีและสาธารู้ณ์สุข้	(Center	of	Excellence	
for	Biomedical	and	Public	Health	Informatics)	ค์ณ์ะเวชีศาสต่รู้์
เข้ต่รู้�อน	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ในฐานะผ้�ก่อตั่�งหิลักสต้่รู้วิทัยั่าศาสต่รู้
มหิาบัณ์ฑ์ิต่	สาข้าสารู้สนเทัศศาสต่รู้ช์ีีวเวชีและสุข้ภาพ	
    ได้ชี�ให้เห็นถ้ึงรื่อยต่อของ PDPA ที�จะทำาให้การื่จัดการื่
สิ่ขุภาพของปรื่ะเทศิไทยก้าวทนัโลกยุคขอ้มลูขา่วสิ่ารื่เชน่ปจัจบุนั 
จำาเป็นต้องจัดให้มีนโยบาย และมีการื่ลงทุนในเรื่่�องการื่บรื่ห่ารื่
จัดการื่ข้อมูล ทั�งรื่ะดับองค์กรื่ รื่ะดับชาต่ และรื่ะหว่างปรื่ะเทศิ 
    โดยเฉพาะอย่างย่�งการื่มีรื่ะบบที�สิ่ามารื่ถึจัดเก็บ ใช้ และ
แบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) การื่มีกรื่ะบวนการื่เช่�อมต่อ
ข้อมูล (Interoperability) ที�ครื่อบคลุมในเรื่่�องการื่เข้าถ้ึงข้อมูล 
และการื่ใช้ข้อมูลทางสิุ่ขภาพที�ปลอดภัย และได้ปรื่ะสิ่่ทธ์่ภาพ 

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.จรื่ณิต แก�วิกังวิาล
อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาสุข้วิทัยั่าเข้ต่รู้�อน

ค์ณ์ะเวชีศาสต่รู้เ์ข้ต่รู้�อน	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
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	 	 	 	 เพรู้าะนั�นจะส่งผลต่่อการู้ด้แลรู้ักษาผ้�ปิ่วยั่	 ต่ลอดจนสิทัธิ
ปิรู้ะโยั่ชีน์อีกมากมายั่ทัี�ผ้�ปิ่วยั่จะได�รู้บั	การู้มีรู้ะบบข้�อม้ลทัี�ถ่้กต่�อง
สมบ้รู้ณ์์	 (Data	 integrity)	จะทัำาใหิ�บุค์ลากรู้ทัางการู้แพทัยั่์ใชี�ใน
การู้ตั่ดสินใจดำาเนินการู้ในกรู้ะบวนการู้รู้กัษาได�อยั่า่งมปีิรู้ะสทิัธผิล
ชี่วยั่เพิ�มโอกาสในการู้เข้�าถึ่งบรู้กิารู้ทัางการู้แพทัย์ั่	 เพื�อการู้รู้กัษา
ทัี�ต่รู้งจุด	ซึ�งจะช่ีวยั่ลดเวลาทัี�ต่�องเข้�ารู้บัการู้รู้กัษาด�วยั่ค่์าใชี�จ่ายั่
ทัี�สมเหิตุ่สมผลมากข้ึ�น	
	 	 	 	 อีกทัั�งชี่วยั่ในเรู้ื�องการู้วางแผนการู้บรู้หิิารู้จัดการู้ทัรู้พัยั่ากรู้
ข้ององค์์กรู้ด�านสุข้ภาพ	ชี่วยั่ในการู้เลือกใชี�	และพัฒนาเทัค์โนโลยั่ี
และจัดสรู้รู้ทัรู้ัพยั่ากรู้ทัี�จำาเปิ็นในการู้บรู้ิหิารู้จัดการู้องค์์กรู้ได�
อยั่า่งแทั�จรู้งิ	นอกจากนี�ยั่งัเปิน็ชีอ่งทัางทัี�นำาข้�อมล้มาใชี�ในการู้พฒันา
ต่่อยั่อดองค์์ค์วามรู้้�ทัางวิชีาการู้รู้ะดับนานาชีาติ่อีกด�วยั่
					โดยั่ทัี�	คณะเวชศิาสิ่ตรื่เ์ขตรื่อ้น มหาว่ทยาลัยมห่ดล ถ่ึอเป็น
แห่งแรื่กที�ได้จัดให้มหีลักสิ่ตูรื่นานาชาต่ วท่ยาศิาสิ่ตรื่มหาบณัฑิต่ 
สิ่าขาสิ่ารื่สิ่นเทศิศิาสิ่ตรื่ช์วีเวชและสุิ่ขภาพ (Master of Science 
in Biomedical and Health Informatics) และปรื่ะกาศินียบตัรื่
บณัฑิต่ในสิ่าขาเดียวกัน โดยในชว่งแรื่กได้รื่บั การื่สิ่นับสิ่นุนจากมลูน่ธ์่
จากมูลน่ธ์ร่ื่อ็คกี�เฟัลเลอรื่ ์สิ่หรื่ฐัอเมรื่ก่า เพ่�อมุ่งสิู่่การื่เป็นผูู้้นำา
ว่ชาการื่ในสิ่าขาดังกล่าวในรื่ะดับภูม่ภาค
									เพื�อข้ยั่ายั่โอกาสทัางการู้ศกึษาออกไปิอยั่า่งไรู้�ขี้ดจำากัด	ในการู้
พฒันาหิลักสต้่รู้ดังกล่าวได�มคี์วามรู้ว่มมอืกับ มหาวท่ยาลัยโอเรื่กอน
และวอชง่ตัน สิ่หรื่ฐัอเมรื่ก่า	จัดค์ณ์าจารู้ย์ั่ผ้�ทัรู้งค์ณุ์วุฒมิารู้ว่มสอน
ในทัั�ง	๒	หิลักส้ต่รู้ดังกล่าว

       ปัจจุบันทั�ง ๒ หลักสิู่ตรื่ดังกล่าวจ้งได้เปิดสิ่อนแบบออนไลน์ 
๑๐๐% และเพ่�มเต่มในสิ่่วนของ Non-degree	สำาหิรู้บัผ้�สนใจ
ทัี�ต่�องการู้ศึกษาเพยีั่งเพื�อเพิ�มพน้ทักัษะ	และแลกเปิลี�ยั่นปิรู้ะสบการู้ณ์์
โดยั่ไม่ต่�องการู้ปิรู้ะกาศนียั่บัต่รู้	อีกทัั�งยั่ังได�ยั่กรู้ะดับส้่	มาต่รู้ฐาน
นานาชีาติ่	นอกจากการู้เปิิดรู้บัสมัค์รู้นักศึกษาจากทัั�วโลกแล�ว
	 	 	 	 “โลกในทุักวันนี�เต็่มไปิด�วยั่ข้�อม้ลมากมายั่มหิาศาลทีั�รู้อ
การู้บรู้หิิารู้จัดการู้อย่ั่างเหิมาะสม	 โดยั่เฉพาะอย่ั่างยั่ิ�งด�านรู้ะบบ
การู้บรู้หิิารู้จัดการู้ข้�อม้ลสุข้ภาพ	Health	 Informatics	 ถื่อเปิ็น
เรู้ื�องจำาเปิ็นเรู้ง่ด่วนเรู้ื�องหินึ�งทัี�ต่�องจัดการู้ใหิ�เกิดข้ึ�น	 โดยั่เฉพาะ
อยั่่างยั่ิ�งในข้ั�นต่อนแรู้กๆ	ทัี�มี	พ.รู้.บ.	PDPA	บังคั์บใชี�
												การู้มมีาต่รู้การู้	และรู้ะบบทัี�ดีนอกจากจะมปีิรู้ะโยั่ชีน์ต่อบสนอง
ค์วามต่�องการู้ส่วนบุค์ค์ล	และองค์์กรู้แล�ว	ยั่ังจะเปิ็นการู้ส่งเสรู้มิ
ข้ยั่ายั่ผลต่่อในวงกว�างไปิยั่งัรู้ะบบเศรู้ษฐกิจข้องปิรู้ะเทัศ	การู้จัดการู้
และเชีื�อมโยั่งเค์รู้ือข้่ายั่สุข้ภาพไทัยั่	 ทัั�งรู้ะดับภายั่ในปิรู้ะเทัศ	
และรู้ะหิว่างปิรู้ะเทัศอยั่่างเปิ็นรู้ะบบไม่ค์วรู้จะถ้่กมองข้�าม	
ซึ�งการู้ลงทุันในเรู้ื�องการู้พัฒนารู้ะบบ	 Health	 Informatics	
เปิ็นอีกช่ีองทัางทัี�ทัำาใหิ�เกิดผลลัพธ์ทัางเศรู้ษฐกิจได�เชี่นกัน” 
รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.จรื่ณ่ต แก้วกังวาล	กล่าวทัิ�งทั�ายั่
	 	 	 ติ่ดต่ามรู้ายั่ละเอียั่ดข้องหิลักส้ต่รู้นานาชีาติ่ออนไลน์	
วทิัยั่าศาสต่รู้มหิาบณั์ฑ์ติ่	สาข้าสารู้สนเทัศศาสต่รู้ช์ีวีเวชีและสขุ้ภาพ	
และปิรู้ะกาศนียั่บัต่รู้บัณ์ฑ์ิต่	 สาข้าสารู้สนเทัศศาสต่รู้์ชีีวเวชี
และสุข้ภาพ	ค์ณ์ะเวชีศาสต่รู้เ์ข้ต่รู้�อน	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ได�ทัี�	
https://mu-informatics.org
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ม.มหิิดล ร์�วมเสก้สร์ร์ค์เมนำ้ข้าวโอ๊ตจำาก้
 “อาหิาร์ส้้ชีวิต” ส้� “อาหิาร์เพ่ื่�อชีวิต”

    หิากเหิตุ่ผลในการู้เลือกรู้ับปิรู้ะทัานอาหิารู้มาจากปิัจจัยั่
ด�านค์ุณ์ค่์าทัางโภชีนาการู้เปิ็นหิลัก	 ไม่ว่าจะเปิ็นอาหิารู้ทัี�มีทัี�มา
จากมมุโลกใดๆ	ก็สามารู้ถ่นำามาทัำาเปิน็	“อาหารื่เพ่�อชีวต่”	โดยั่นำามา
ผสมผสานกับวัต่ถุ่ดิบภายั่ในทั�องถิ่�น	 เพื�อเพิ�มค์ุณ์ค่์าและม้ลค่์าได�
	 	 	 	 เชี่นเดียั่วกับ	 “ข้าวโอ๊ต” แม�จะมีทัี�มาจากเข้ต่เมืองหินาว
ทัี�ต่�องต่่อส้�กับค์วามยั่ากลำาบากและค์วามหินาวเยั่น็	จาก “อาหารื่
สิู่ชี้วต่” จึงได�กลายั่เปิน็ “อาหารื่เพ่�อชีวต่” ด�วยั่ค์ณุ์สมบติั่เด่นข้อง
ค์วามเปิน็อาหิารู้พลังงานสง้ทัี�มากด�วยั่คุ์ณ์ค่์าทัางโภชีนาการู้	งา่ยั่ต่่อ
การู้เต่รู้ยีั่ม	โดยั่ไมต่่�องผา่นกรู้ะบวนการู้ขั้ดส	ีหิรู้อืบดเปิน็ผงก่อนนำา
มารู้บัปิรู้ะทัาน

สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ภาพโดยั่	งานสื�อสารู้องค์์กรู้และสารู้สนเทัศ	

สถ่าบันโภชีนาการู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
และจากหินังสืออิเล็กทัรู้อนิกส์		“Healthy	Cooking	with	Oats”

	 	 	 	 โดยั่ในส่วนข้องเมน้จากปิรู้ะเทัศไทัยั่ทัี�รู้ว่มเผยั่แพรู้ใ่นหินังสือ
อิเล็กทัรู้อนิกสดั์งกล่าวมีทัั�งอาหิารู้ค์าว	และหิวานจำานวน	๑๐	ชีนิด
ได�แก่	 ลาบเหินือ	 นำาพรู้ิกต่าแดง	 มัสหิมั�นไก่	 ข้นมกรู้อบเค็์ม	
กรู้ะทังทัอง	 ข้นมกล�วยั่	 ข้นมต่ะโก�	 สาค์้ไส�หิม้	 ข้นมต่�ม	 บัวลอยั่
และข้นมบ�าบิ�น
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ชลัท ศิานต่วรื่างคณา	 ได�ใหิ�มุมมอง
สำาหิรู้บัสต่ารู้ท์ัอัพในการู้นำาข้�าวโอ๊ต่ไปิสรู้�างสรู้รู้ค์์ต่่อยั่อดนอกจาก
ต่ามเมน้ทีั�แนะนำาในหินังสืออิเล็กทัรู้อนิกส์	“Healthy Cooking 
with Oats” แล�ว	
	 	 	 ข้�าวโอ๊ต่ยั่ังเหิมาะสำาหิรู้ับนำาไปิทัำาอาหิารู้และข้นมทัั�งทีั�
มีเนื�อสัมผัสแบบกรุู้บกรู้อบ	และข้�นหินืด	 ซึ�งหิากนำาไปิปิรู้ะกอบ
อาหิารู้สำาหิรู้บัเด็ก	ค์วรู้เน�นปิรู้ะโยั่ชีน์ในเชีิงสุข้ภาพทัี�มีส่วนผสม
ข้องข้�าวโอ๊ต่ในสัดส่วนทัี�มากพอ	
    หนังสิ่่ออ่เล็กทรื่อน่กสิ่์  “Healthy Cooking with Oats” 
เปิดให้ผูู้้สิ่นใจจากทั�วโลกสิ่ามารื่ถึดาวน์โหลดได้โดยไม่เสิ่ีย
ค่าใช้จ่ายที� https://healthycookingwithoats-sea.org

   รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ชลัท
ศิานต่วรื่างคณา ผูู้้อำานวยการื่
สิ่ถึาบันโภชนาการื่ มหาว่ทยาลัย
มห่ดล ได้กล่าวถ้ึงคุณค่าทาง
โภชนาการื่ของ “ข้าวโอ๊ต” ว่า
ปรื่ะกอบด้วย “เบต้ากลูแคน”
(Beta Glucan) ซ้�งพบไม่มากเทา่
ในข้าวชน่ดอ่�นๆ 
   ซ้�งหากรื่่างกายได้รื่ับเบต้า
กลูแคนอย่างสิ่มำาเสิ่มอไม่ตำากว่า
๓ กรื่มัต่อวัน สิ่ามารื่ถึลดรื่ะดับ

โคเลสิ่เตอเรื่อลในเล่อด ช่วยให้ห่างไกลจากโรื่คไม่ต่ดต่อเรื่่�อรื่งั
(NCDs) ที�สิ่ำาคัญได้แก่โรื่คหลอดเล่อดหัวใจได้
    สิ่ถึาบันโภชนาการื่ มหาว่ทยาลัยมห่ดล รื่ว่มกับ สิ่มาคม
อาหารื่และโภชนาการื่แห่งอ่นโดนีเซีย สิ่มาคมโภชนาการื่
แห่งมาเลเซีย มูลน่ธ์่โภชนาการื่แห่งฟัิล่ปปินสิ่์ และ สิ่มาคม
โภชนาการื่เวียดนาม จัดทำาหนังสิ่่ออ่เล็กทรื่อน่กสิ่์  “Healthy 
Cooking with Oats” รื่วมเมนูอาหารื่สุิ่ขภาพจากข้าวโอ๊ต
เพ่�อเสิ่นอแนวค่ดในการื่นำาข้าวโอ๊ตมาใช้เป็นสิ่่วนปรื่ะกอบหลัก
เพ่�อเพ่�มคุณค่าทางอาหารื่สิ่ำาหรื่ับเมนูพ่�นบ้าน และอาหารื่
ฟัิวชันจาก ๕ ปรื่ะเทศิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผ้�อำานวยั่การู้สถ่าบันโภชีนาการู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.ชลัท ศานติวิรื่างคณา 
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ม.มหิิดล ย่ดอก้ร์ับบท “พีื่�เลี�ยง” ผลิตป่.โทและเอก้

	 	 	 	 นับเปิ็นเวลากว่า	 ๒	 ทัศวรู้รู้ษแล�ว	 หิลังจากทัี�ปิรู้ะเทัศไทัยั่
ได�ปิรู้ะกาศ	พ.รู้.บ.หิลักปิรู้ะกันสุข้ภาพถ่�วนหิน�า	หิรู้อื	 “๓๐ บาท
รื่กัษาทุกโรื่ค”	 เปิ็นหิลักปิรู้ะกันใหิ�ค์นไทัยั่ทัุกค์นสามารู้ถ่เข้�าถึ่ง
บรู้กิารู้สุข้ภาพได�อยั่า่งค์รู้อบค์ลุม	จนได�รู้บัการู้ยั่กย่ั่องจากทัั�วโลก
    รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสัิ่ชกรื่หญ่งอุษา ฉายเกล็ดแก้ว 
ปิรู้ะธานหิลักสต้่รู้วิทัยั่าศาสต่รู้มหิาบัณ์ฑิ์ต่และปิรู้ชัีญ่าดุษฎีบณั์ฑิ์ต่	
สาข้าวิชีาการู้ปิรู้ะเมินเทัค์โนโลยีั่ด�านสขุ้ภาพ	(หิลักสต้่รู้นานาชีาติ่)	
และอาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาค์ณ์ะเภสัชีศาสต่รู้์มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
กล่าวถึ่งค์วามจำาเปิ็นข้องการู้มีหิลักปิรู้ะกันสุข้ภาพถ่�วนหิน�า
ในปิรู้ะเทัศไทัยั่	 ซึ�งเปิ็นแนวคิ์ดในรู้ะดับนานาชีาติ่ทัี�จะผลักดันใหิ�
แต่่ละปิรู้ะเทัศจัดใหิ�กับปิรู้ะชีาชีนในปิรู้ะเทัศ	และอาจกล่าวได�ว่า
สหิรู้าชีอาณ์าจักรู้มีการู้จัดหิลักปิรู้ะกันสุข้ภาพถ่�วนหิน�าทัี�ค์วรู้นำามา
เปิ็นแบบอยั่่างในการู้เสรู้มิค์วามแข้็งแกรู้ง่และยัั่�งยั่ืนใหิ�กับรู้ะบบฯ
	 	 	 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 จึงได�รู้ว่มกับ	National	 Institute	 for
Health	and	Care	Excellence	หิรู้อื	 “NICE”	 ซึ�งเปิ็นหิน่วยั่งาน
ทัี�ดแ้ลในเรู้ื�องข้องสิทัธหิิลักปิรู้ะกันถ่�วนหิน�าแห่ิงสหิรู้าชีอาณ์าจักรู้	
พฒันาหิลักสต้่รู้เพื�อสรู้�างเสรู้มิศกัยั่ภาพข้องการู้ปิรู้ะเมนิเทัค์โนโลยั่ี
ด� านสุ ข้ภาพใหิ� กับปิรู้ะ เทัศทัี� มี รู้ ายั่ได� ต่ำาและปิานกลาง	
เพื�อสรู้�างหิลักฐานเชีิงวิชีาการู้ในการู้สนับสนุนการู้ตั่ดสินใจ
ด�านนโยั่บายั่สุข้ภาพข้องปิรู้ะเทัศ
         โดยที�ผู้า่นมาหลักสูิ่ตรื่ฯ ได้พฒันากำาลังคนด้านการื่ปรื่ะเมน่
เทคโนโลยีด้านสุิ่ขภาพในปรื่ะเทศิแถึบอาเซียน เอเชียใต้และ
กำาลังขยายขอบเขตสิู่ป่รื่ะเทศิในแถึบทวีปแอฟัรื่ก่า โดยทำาหน้าที�
เป็น “พี�เลี�ยง” ผู้ล่ตบัณฑิ่ต พรื่้อมมอบทุนการื่ศ้ิกษาจาก
มหาวท่ยาลัยมห่ดล และจากแหล่งทุนอ่�นๆ อาท ่กรื่มความรื่ว่มม่อ
รื่ะหว่างปรื่ะเทศิ (TICA) กรื่ะทรื่วงการื่ต่างปรื่ะเทศิ และ “NICE”
	 	 	 	 “เรู้าจะทัรู้าบอย่ั่างไรู้ว่า	 เทัค์โนโลยั่ีด�านสุข้ภาพ	 ซึ�งรู้วมทัั�ง
ยั่าวัค์ซีน	 วิธีการู้ผ่าตั่ด	 หัิต่ถ่การู้	 การู้คั์ดกรู้อง	 การู้วินิจฉัยั่
และมาต่รู้การู้สรู้�างเสรู้มิสุข้ภาพ	และปิ้องกันโรู้ค์	สามารู้ถ่รู้กัษา
ผ้�ปิ่วยั่หิายั่จากโรู้ค์	หิรู้อืปิ้องกันไม่ใหิ�เกิดโรู้ค์	มีชีีวิต่ทัี�ยั่ืนยั่าวข้ึ�น
พรู้�อมไปิกับการู้ทัำา ใหิ� ผ้� ปิ่ วยั่ 	 รู้วมทัั� งผ้� ทัี� ใชี� เทัค์โนโลยั่ีฯ
เหิล่านั�นมีค์ุณ์ภาพชีีวิต่ทัี�ดีข้ึ�น	
    ดังนั�น การื่ปรื่ะเม่นปรื่ะสิ่่ทธ์่ผู้ลของเทคโนโลยีดังกล่าว 
รื่วมถ้ึงปรื่ะเม่นความปลอดภัย ต้นทุน ความคุ้มค่า และ
งบปรื่ะมาณของการื่นำาเอาเทคโนโลยีด้านสิุ่ขภาพนั�นๆ มาใช้
ตลอดจนผู้ลกรื่ะทบอ่�นๆ ที�เกี�ยวข้อง อาท่ ผู้ลกรื่ะทบทางสิ่ังคม 
จรื่ย่ธ์รื่รื่ม กฎหมาย ฯลฯ จ้งเป็นข้อมูลสิ่ำาคัญต่อการื่ตัดสิ่่นใจ 
และกำาหนดนโยบายสิุ่ขภาพของปรื่ะเทศิ” รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ 
ดรื่. เภสิ่ัชกรื่หญ่งอุษา ฉายเกล็ดแก้ว กล่าว

สัมภาษณ์์และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	 เดชีพรู้หิม	
ข้อบค์ุณ์ภาพจาก	PY

									หัิวข้�อวจัิยั่ทัี�นักศกึษาในหิลักสต้่รู้เลือกทัำาวทิัยั่านิพนธส์ว่นใหิญ่่
ได�จากโจทัย์ั่นโยั่บายั่สุข้ภาพข้องปิรู้ะเทัศถิ่�นเกิด	 เชี่นเพื�อนำาไปิ
แก�ไข้ปิัญ่หิายั่า	หิรู้อืเค์รู้ื�องมือแพทัยั่์ทัี�มีรู้าค์าแพง
	 	 	 	 อยั่่างไรู้ก็ดี	 รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสัิ่ชกรื่หญ่งอุษา 
ฉายเกล็ดแก้ว ได�ตั่�งข้�อสังเกต่ว่า	ทัี�ผ่านมายัั่งไม่มกีารู้หิยิั่บยั่กเรู้ื�อง
สมุนไพรู้เพื�อศึกษาปิรู้ะเมินเทัค์โนโลยั่ีด�านสุข้ภาพโดยั่ต่รู้ง	
	 	 	 	 ซึ�ง	“สิ่มุนไพรื่ฟั้าทะลายโจรื่” เปิ็นพืชีเศรู้ษฐกิจทีั�สำาคั์ญ่ข้อง
ปิรู้ะเทัศไทัยั่	 และอย้ั่่ในบัญ่ชีียั่าหิลักแห่ิงชีาติ่	 ค์วรู้ศึกษาด�าน
การู้ปิรู้ะเมินในเรู้ื�องข้องปิรู้ะสิทัธิผล	 ปิรู้ะเมินค์วามปิลอดภัยั่
ต่ลอดจนค์วามค์ุ�มค่์าเพื�อปิรู้ะโยั่ชีน์สำาหิรู้บัผ้�บรู้โิภค์ต่่อไปิในวงกว�าง
     โดยหลักสิู่ตรื่ฯ เป็นโครื่งการื่รื่ว่มรื่ะหว่างคณะเภสิ่ัชศิาสิ่ตรื่์
คณะแพทยศิาสิ่ตรื่โ์รื่งพยาบาลรื่ามาธ์่บดี คณะแพทยศิาสิ่ตรื่์
ศิ่รื่ร่ื่าชพยาบาล คณะสิ่าธ์ารื่ณสิุ่ขศิาสิ่ตรื่ ์ คณะสิ่ังคมศิาสิ่ตรื่์
และมนุษยศิาสิ่ตรื่ ์สิ่ถึาบันว่จัยปรื่ะชากรื่และสิ่ังคม และบัณฑิ่ต
ว่ทยาลัย มหาว่ทยาลัยมห่ดล 
    เปิดรื่ับผูู้้สิ่มัครื่ที�สิ่ำาเรื่็จการื่ศิ้กษาในสิ่าขาเศิรื่ษฐศิาสิ่ตรื่ ์
หรื่อ่สิ่าขาว่ชาว่ทยาศิาสิ่ตรื่ส์ิุ่ขภาพ (Health Science) ไม่ว่า
จะเปน็ปรื่ญ่ญาโท ซ้�งรื่บันักศิก้ษาที�จบปรื่ญ่ญาตรื่ ีใชเ้วลาศิก้ษา
ปรื่ะมาณ ๒ ปี หรื่อ่เข้าศ้ิกษาในรื่ะดับปรื่ญ่ญาเอก จะมีทั�ง
ปรื่่ญญาตรื่ีไปปรื่่ญญาเอก ใช้เวลาศิ้กษาปรื่ะมาณ ๔ ปี
และปรื่ญ่ญาโทไปปรื่ญ่ญาเอก ใช้เวลาศิ้กษาปรื่ะมาณ ๓ ปี  
	 	 	 	 ผ้�สนใจสามารู้ถ่ติ่ดต่่อข้อทัรู้าบรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มได�ทัี�
บัณ์ฑ์ิต่วิทัยั่าลัยั่	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	www.grad.mahidol.ac.th
ภายในวันที� ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ปรื่ะเม่ินเทคโนโลย์ีด�านสุขภาพูรื่ะดับโลก
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ปิรู้ะธานหิลักส้ต่รู้วิทัยั่าศาสต่รู้มหิาบัณ์ฑ์ิต่และปิรู้ชัีญ่าดุษฎีบัณ์ฑ์ิต่	
สาข้าวิชีาการู้ปิรู้ะเมินเทัค์โนโลยั่ีด�านสุข้ภาพ	(หิลักส้ต่รู้นานาชีาติ่)	

และอาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาค์ณ์ะเภสัชีศาสต่รู้ม์หิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล

รื่องศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่. เภสัชกรื่หญิงอุษา ฉาย์เกล็ดแก�วิ



   รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ก่ต่กรื่ จามรื่ดุสิ่่ต	 รู้องอธิการู้บดี
ฝ่่ายั่สิ�งแวดล�อมและการู้พัฒนาอย่ั่างยัั่�งยั่ืน	 ผ้�อำานวยั่การู้
กองกายั่ภาพและสิ�งแวดล�อม	พรู้�อมด�วยั่บุค์ลากรู้กองกายั่ภาพ
และสิ� งแวดล�อม	 เข้� ารู้่วมการื่ปรื่ะชุมว่ชาการื่ปรื่ะจำาปี
เครื่่อข่ายมหาว่ทยาลัยยั�งย่นแห่งปรื่ะเทศิไทย ครื่ั�งที�  ๗ 
(The 7th Annual Conference of Sustainable University 
Network of Thailand) และการื่ปรื่ะชุมสิ่มาช่กเครื่่อข่าย
มหาวท่ยาลัยยั�งยน่แห่งปรื่ะเทศิไทย ครื่ั�งที� ๑/๒๕๖๖ รู้ะหิว่างวันทัี�
๑๙	 -	๒๐	มกรู้าค์ม	๒๕๖๖	ณ์	มหิาวิทัยั่าลัยั่ศรู้นีค์รู้นิทัรู้วิโรู้ฒ	
อำาเภอองค์รู้กัษ์	จังหิวัดนค์รู้นายั่ก

									นอกจากนี�	ภายั่ในงานมีการู้นำาเสนอบทัค์วามด�านค์วามยัั่�งยั่นื
ข้องค์ณ์าจารู้ย์ั่และบุค์ลากรู้	 ปิรู้ะจำาปิี	 ๒๕๖๕	 โดยั่มีผ้�แทัน
จากกองกายั่ภาพและสิ�งแวดล�อมเข้�ารู้่วมนำาเสนอบทัค์วาม
มีการู้แลกเปิลี�ยั่นองค์์ค์วามรู้้�	 แบ่งปิันปิรู้ะสบการู้ณ์์กับผ้�นำาเสนอ
ทั่านอื�น	 และได�รู้บัค์ำาแนะนำาจากค์ณ์ะกรู้รู้มการู้เพื�อพัฒนางาน
และปิรู้บัใชี�ในอนาค์ต่ได�อยั่า่งมปีิรู้ะสทิัธภิาพ	และในส่วนข้องนักศึกษา
ได�เข้�ารู้่วมการู้ปิรู้ะกวดโค์รู้งงานและนวัต่กรู้รู้มค์วามยัั่�งยั่ืน
ข้องนักเรู้ยีั่น	นิสิต่	นักศึกษา	ปิรู้ะจำาปิี	๒๕๖๕

	 	 	 	 โดยั่รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ก่ต่กรื่ จามรื่ดุสิ่่ต	 ได�รู้บัเกียั่รู้ติ่
บรู้รู้ยั่ายั่ในหัิวข้�อ “การื่จัดทำาบญัชรีื่ายการื่ปล่อยก๊าซเรื่อ่นกรื่ะจก
องค์กรื่”  (Carbon Footprint for Organization) เพื�อใหิ�
มหิาวิทัยั่าลัยั่ในเค์รู้ือข้่ายั่ได�นำาแนวทัางในการู้บรู้ิหิารู้จัดการู้
การู้ปิล่อยั่ก๊าซเรู้อืนกรู้ะจกองค์์กรู้ไปิปิรู้ะยุั่กต์่ใชี�เพื�อการู้พัฒนา
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน
	 	 	 หิลังจากเสรู้็จสิ�นกิจกรู้รู้มภาค์บรู้รู้ยั่ายั่	 ได�เดินเยีั่�ยั่มชีม
นิทัรู้รู้ศการู้	 การู้แสดงผลงานและนวัต่กรู้รู้มด�านสิ�งแวดล�อม	
ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่ในเค์รู้อืข้่ายั่	รู้ว่มกิจกรู้รู้มปิล้กต่�นไม�	และศึกษา
ด้งานภายั่ใต่�พื�นทัี�การู้เรู้ยีั่นรู้้�	ณ์	มหิาวิทัยั่าลัยั่ศรู้นีค์รู้นิทัรู้วิโรู้ฒ	
เชี่น	 โรู้งงานต่�นแบบแปิรู้รู้้ปิวัสดุเหิลือทัิ�งทัางการู้เกษต่รู้
เปิ็นเชีื�อเพลิงชีีวมวลอัดเม็ด	โรู้งคั์ดแยั่กข้ยั่ะ	 ถั่งปิฏิกรู้ณ์์ชีีวภาพ
แบบมีเมมเบรู้นเพื�อการู้นำานำากลับมาใชี�ใหิม่	 หิ�องปิฏิบัติ่การู้
ธุรู้กิจอาหิารู้ต่�นแบบ	โรู้งเรู้อืนปิลก้พชืีอัจฉรู้ยิั่ะ	ข้องค์ณ์ะเทัค์โนโลยั่ี
และนวัต่กรู้รู้มผลิต่ภัณ์ฑ์	์การู้เกษต่รู้	การู้ทัำาปุิ�ยั่หิมักจากใบไม�แหิ�ง
เพื�อใชี�ในสวนสมุนไพรู้ซึ�งสามารู้ถ่นำาองค์์ค์วามรู้้�ทัี�ได�ไปิใชี�เปิน็ต่�นแบบ
เพื�อการู้ข้ยั่ายั่ผลส้่การู้พัฒนาภายั่ในมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลต่่อไปิ

	 	 	 	 ซึ�งนายดลชัย แผู่้วัฒนโรื่จน์ นักศึกษาจากค์ณ์ะวิศวกรู้รู้ม	
-ศาสต่รู้	์ มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลได�รู้บัรู้างวัลรู้องชีนะเลิศอันดับ๑
ภายั่ใต่�	 “Theme : Actions toward the low-carbon”
ด้วยผู้ลงาน Anemo Tech อุปกรื่ณ์วัดและแจ้งเต่อน
ปรื่ะสิ่ท่ธ์ภ่าพการื่ทำางานของเครื่่�องปรื่บัอากาศิแบบ Real-time 
ทัี�สามารู้ถ่รู้ายั่งานผล	ผ่าน	Line	Notify	ข้องทัุกวัน	ซึ�งต่อบรู้บั
กับเปิ้าหิมายั่การู้พัฒนาทัี�ยั่ั� งยั่ืนข้�อ	 ๗	 สรู้�างหิลักปิรู้ะกัน
ใหิ�ทัุกค์นสามารู้ถ่เข้�าถึ่งพลังงานสมัยั่ใหิม่ทัี�ยั่ั�งยั่ืนในรู้าค์า
ทัี�ยั่่อมเยั่า	 และเปิ้าหิมายั่การู้พัฒนาทัี�ยั่ั�งยั่ืนข้�อ	 ๑๓	ปิฏิบัติ่การู้
อยั่่างเรู้่งด่วนเพื�อต่่อส้�กับการู้เปิลี�ยั่นแปิลงสภาพภ้มิอากาศ
และผลกรู้ะทับทัี�เกิดข้ึ�น
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กองกาย์ภาพูและสิ� งแวิดล�อม่

รื่องศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.ก่ต่กรื่ จามรื่ดุสิ่่ต
รู้องอธกิารู้บดีฝ่่ายั่สิ�งแวดล�อมและการู้พัฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

การื่ปรื่ะชุม่วิิชาการื่ปรื่ะจำาปีเครื่่อข�าย์ม่หาวิิทย์าลัย์ย์ั�งย์่นแห�งปรื่ะเทศไทย์ ครื่ั�งที� ๗
และการื่ปรื่ะชมุ่สม่าชกิเครื่อ่ข�าย์ม่หาวิทิย์าลัย์ย์ั�งย์น่แห�งปรื่ะเทศไทย์ ครัื่�งที� ๑/๒๕๖๖
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	 	 	 	 หินึ�งในโรู้ค์ทัี�มักมาพรู้�อมหิน�าหินาวคื์อ	 โรู้ค์ไข้�หิวัดใหิญ่่
ทัี�ผ่านมารู้ัฐจึงได�รู้ณ์รู้งค์์ใหิ�ฉีดวัค์ซีนปิ้องกันโรู้ค์ไข้�หิวัดใหิญ่่
ในทัุกปิี	 เนื�องจากเปิ็นโรู้ค์พึงเฝ่้ารู้ะวังทัี�อาจเปิ็นสาเหิตุ่สำาคั์ญ่
ส้่การู้เสียั่ชีีวิต่ในผ้�ปิ่วยั่ทัี�มีภาวะรุู้นแรู้งได�	 โดยั่เฉพาะอยั่่างยั่ิ�ง
ในกลุ่มเสี�ยั่งซึ�งได�แก่	ผ้�ปิ่วยั่โรู้ค์เบาหิวาน
   อาจารื่ย์ นายแพทย์นฤม่ต สิ่ายะบวรื่ อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำา		
ภาค์วิชีาอายุั่รู้ศาสต่รู้์	 ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์ศิรู้ิรู้าชีพยั่าบาล
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 ได�กล่าวถึ่งวัค์ซีนปิ้องกันโรู้ค์ไข้�หิวัดใหิญ่่
ว่าเปิ็นวัค์ซีนทัี�แนะนำาใหิ�ปิรู้ะชีาชีนทัุกค์นค์วรู้ได�รู้บัการู้ฉีดในทัุกปิี
เนื�องจากจะสามารู้ถ่ลดอัต่รู้าการู้เกิดโรู้ค์ทัี�รุู้นแรู้งได�ปิรู้ะมาณ์
รู้�อยั่ละ	๖๐	–	๗๐
	 	 	 	 โดยั่เชีื�อไวรู้สัก่อโรู้ค์ไข้�หิวัดใหิญ่่มีการู้เปิลี�ยั่นแปิลงสายั่พันธุ์
อย้ั่ต่่ลอดเวลา	ซึ�งวัค์ซนีทัี�จัดใหิ�บรู้กิารู้ทัี�ผา่นมาโดยั่ไมเ่สียั่ค่์าใชี�จ่ายั่
โดยั่ภาค์รู้ฐั	สามารู้ถ่ปิ้องกันได�	๓	สายั่พันธุ์	 ได�แก่	H1N1	H3N2	
และ	B/Victoria	 lineage	 ในข้ณ์ะทัี�ปิัจจุบันมีวัค์ซีนทัี�สามารู้ถ่
ปิ้องกันได�	๔	สายั่พันธุ	์ซึ�งรู้วมถึ่ง	B/Yamagata	lineage
      สิ่ำาหรื่บัผูู้้ป่วยโรื่คเบาหวาน จัดอยู่ในกลุ่มเสิ่ี�ยงที�ไม่ควรื่ขาด
การื่เข้ารื่บัวัคซีนป้องกันโรื่คไข้หวัดใหญ่	 เนื�องจากโรู้ค์เบาหิวาน
เปิ็นโรู้ค์เรู้ื�อรู้งั	 ทัี�แม�จะไม่ใชี่โรู้ค์ติ่ดต่่อ	 หิากอย้ั่่ในชี่วงทัี�มีภาวะ
นำาต่าลในเลือดส้งอย่ั่างต่่อเนื�อง	 หิรู้อืมีอาการู้เบาหิวานกำาเรู้บิ
ผ้�ปิ่วยั่โรู้ค์เบาหิวานอาจเสี�ยั่งได�มากข้ึ�นต่่อการู้ติ่ดเชืี�อโรู้ค์ไข้�
หิวัดใหิญ่่	 เนื�องจากมีภ้มิค์ุ�มกันลดลง	 โดยั่ทัั�วไปิแพทัยั่์จะแนะนำา
ใหิ�เข้�ารู้บัการู้ฉีดวัค์ซีนปิ้องกันก่อนเข้�าส้่ฤด้ฝ่น
      เม่�อมีอาการื่ไข้ เจ็บคอ นำามูกไหล หายใจเหน่�อย อ่อนเพลีย
รื่บัปรื่ะทานอาหารื่ได้น้อยลง ควรื่เข้ารื่บัการื่ปรื่ะเม่นอาการื่
โดยแพทย์ เพ่�อพ่จารื่ณาให้ยาต้านเช่�อไวรื่สัิ่ภายใน ๔๘ – ๗๒ 
ชั�วโมง ทั�งนี� แม้โรื่คไข้หวัดใหญ่จะมีอาการื่ผู้่ดปกต่คล้ายกับ
โรื่คต่ดเช่�อไวรื่ัสิ่ COVID-19 แต่ใช้ยาต้านเช่�อที�ต่างชน่ดกัน
สิ่่วนรื่ายที�อาการื่ไม่รุื่นแรื่ง อาจใช้เพียงยารื่กัษาตามอาการื่ได้
    โดยทั�วไปแพทย์จะแนะนำาให้ผูู้้ต่ดเช่�อไวรื่ัสิ่ไข้หวัดใหญ่
หยุดเรื่ยีน หรื่อ่หยุดงาน ๓ – ๗ วัน แม้ยังไม่มีอาการื่รุื่นแรื่ง 
ในกรื่ณีที�จำาเป็นต้องออกนอกบ้านจะต้องสิ่วมหน้ากากอนามัย
ทุกครื่ั�งเพ่�อป้องกันการื่แพรื่ก่รื่ะจายของโรื่ค 

ม.มหิิดล เต่อนำผ้้ป่่วยโร์คเบาหิวานำ
เสี�ยงโร์คไข้หิวัดใหิญิ�ที�มาก้ับฤด้หินำาว

เพู
� อส

ุขภ
าพู

สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม	
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

											นอกจากนี�มาต่รู้การู้ “ก่นรื่อ้น ชอ้นกลาง ล้างมอ่”	ยัั่งใชี�ได�เสมอ
สำาหิรู้ับการู้ป้ิองกันการู้ติ่ดเชีื�อข้องโรู้ค์ติ่ดต่่อได�แทับทุักโรู้ค์
เพยีั่งหัินมาใส่ใจดแ้ลสุข้ภาพทัางกายั่	ด�วยั่การู้เข้�ารู้บัการู้ฉีดวคั์ซนี
ปิอ้งกันโรู้ค์ไข้�หิวดัใหิญ่อ่ยั่า่งสมำาเสมอทักุปิ	ีรู้บัปิรู้ะทัานอาหิารู้ใหิ�
ค์รู้บ	๕	หิม้่	ออกกำาลังกายั่อยั่่างสมำาเสมอพักผ่อนใหิ�เพียั่งพอ	และ
ดแ้ลสขุ้ภาพใจใหิ�ห่ิางไกลค์วามเค์รู้ยีั่ด	จะทัำาใหิ�ผ้�ปิว่ยั่โรู้ค์เบาหิวาน
มีสุข้ภาพทัี�แข้็งแรู้งมีค์ุณ์ภาพชีีวิต่ทัี�ดีได�โดยั่ไม่ปิ่วยั่เพิ�ม

อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีาอายุั่รู้ศาสต่รู้	์
ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ริู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล

อาจารื่ย์์ นาย์แพูทย์์นฤม่ิต สาย์ะบวิรื่ 
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	 	 	 นับตั่�งแต่่	 ๑๔	 ปีิทัี�ผ่านมา	 ทัี� 	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 โดยั่	
ค์ณ์ะกายั่ภาพบำาบดั	ได�รู้เิรู้ิ�มโค์รู้งการู้ค์ลินิกกายั่ภาพบำาบดัสญั่จรู้
ส้่ชุีมชีน	 ปิัจจุบันได�เข้�าส้่ปิีทัี�	 ๑๕	 ผ่านงานวิจัยั่	 บรู้ิการู้สุข้ภาพ
โดยั่การู้ข้ยั่ายั่ข้อบเข้ต่การู้บรู้ิการู้ 	 และบรู้ิการู้วิชีาการู้
ไปิส้่	 ๑๒	 เข้ต่สุข้ภาพทัั�วปิรู้ะเทัศ	 ได�พิส้จน์แล�วถึ่งจิต่วิญ่ญ่าณ์
ข้องชีาวค์ณ์ะกายั่ภาพบำาบัด	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ทัี�พรู้�อมทัุ่มเทั
เพื�อส่งต่่อภารู้กิจแห่ิงการู้สรู้�างเสรู้ิม	 ส่งเสรู้ิม	 ปิ้องกัน	 รู้ักษา
และฟัื� นฟั้สุข้ภาวะเพื�อปิรู้ะชีาชีนด�วยั่หัิวใจ
   ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่.กภ.ภครื่ตี ชัยวัฒน์ รู้องค์ณ์บดี
ฝ่่ายั่วิเทัศสัมพันธ์และภาพลักษณ์์องค์์กรู้	 และอาจารู้ย์ั่ปิรู้ะจำา
ค์ณ์ะกายั่ภาพบำาบดั	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	ได�กล่าวถึ่งค์วามคื์บหิน�า
ข้องโค์รู้งการู้ค์ลินิกกายั่ภาพบำาบัดสัญ่จรู้ส้่ชุีมชีนทัี�ได�ดำาเนินมาส้่
ปิีทัี�	 ๑๕	ว่าได�มีพัฒนาข้ึ�นต่ามบรู้บิทัชุีมชีน	และการู้เปิลี�ยั่นแปิลง
ข้องโลก
								โดยั่ได�มกีารู้ดำาเนินโค์รู้งการู้ทัี�เชืี�อมต่่องานการู้ศกึษา	งานวจัิยั่	
และนวัต่กรู้รู้ม	 การู้สรู้�างค์วามรู้ว่มมือทัั�งใน	 และต่่างปิรู้ะเทัศ	
ต่ลอดจนทิัศทัางทัี�มุง่ใหิ�ค์วามรู้้�ปิรู้ะชีาชีนเพื�อใหิ�สามารู้ถ่ดแ้ลตั่วเอง
ภายั่ใต่�การู้วางแผนใหิ�เกิดการู้เข้�าถึ่งบรู้กิารู้ลดเวลา	และจำานวนค์รู้ั�ง
ข้องการู้บรู้กิารู้ทัางกายั่ภาพบำาบดัเพื�อใหิ�ได�ผลการู้รู้กัษาทัี�ดีทัี�สดุ
   ปัจจุบันการื่ดูแลทางกายภาพบำาบัดจะไม่ได้เพียงให้
ความสิ่ำาคัญต่อผูู้้ป่วย แต่ยังคำาน้งถ้ึงผู้ลกรื่ะทบที�จะเก่ดต่อ
บุคคลรื่อบข้างด้วย โดยเป็นไปในลักษณะที�ดูแลซ้�งกันและกัน 
มกีารื่รื่บั-สิ่ง่ต่อผูู้ป่้วยจากศูินยก์ายภาพบำาบัด สิู่ชุ่มชนอยา่งเปน็
พลวัต จ้งทำาให้โครื่งการื่คล่น่กกายภาพบำาบัดสิ่ัญจรื่สิู่่ชุมชน 
คณะกายภาพบำาบดั มหาวท่ยาลัยมห่ดล สิ่ามารื่ถึเด่นหน้าภารื่ก่จ
เพ่�อสิ่รื่้างเสิ่รื่่ม สิ่่งเสิ่รื่่ม ป้องกัน รื่ักษา และฟ้ั� นฟูัสุิ่ขภาวะ
เพ่�อปรื่ะชาชนได้ต่อไปได้อย่างไม่สิ่่�นสิุ่ด

ม.มหิิดล เดินำหินำ้าโคร์งก้าร์คลินำิก้ก้ายภาพื่บำาบัด
สัญิจำร์ส้�ช่มชนำ ส้�ปี่ที� ๑๕

เพู �อสุขภาพู

สัมภาษณ์์	และเข้ียั่นข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม	
ภาพจากผ้�ใหิ�สัมภาษณ์์

    “เหน่อสิ่่�งอ่�นใด ค่อ การื่บ่มเพาะปลูกฝังนักศิ้กษาคณะ
กายภาพบำาบัด มหาว่ทยาลัยมห่ดล ทุกรุื่น่ให้เต่บโตข้�นเป็น
บุคลากรื่ทางการื่แพทยท์ี�ปฏ่ิบัต่หน้าที�โดยเอาใจเขามาใสิ่ใ่จเรื่า 
เห็นปรื่ะโยชน์ของผูู้้อ่�นเป็นที�ตั�ง ซ้�งคุณลักษณะดังกล่าวไม่อาจ
เก่ดข้�นได้จากเพียงการื่เรื่ียนในห้องเรื่ียน หรื่่อจากห้อง
ปฏ่ิบัต่การื่ แต่ค่อการื่ได้ลงพ่�นที�จรื่่ง ได้สิ่ัมผู้ัสิ่กับผูู้้คนจรื่่ง 
สิู่ก่ารื่สิ่รื่า้งโจทย์เรื่ยีนรูื่เ้พ่�อแก้ไขปัญหา รื่วมทั�งสิ่รื่า้งองค์ความรูื่้
เพ่� อให้ กับชุมชนได้พ้� งพาตนเองได้อย่างยั� ง ย่นต่อไป” 
ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. กภ.ภครื่ตี ชัยวัฒน์ กล่าว
	 	 	 	 ไม่ว่าจะกี�ปิีผ่านไปิ	ค์ณ์ะกายั่ภาพบำาบัด	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
ยั่ังค์งค์ุณ์ภาพ	และมาต่รู้ฐานการู้ใหิ�บรู้กิารู้เพื�อปิรู้ะชีาชีน	ซึ�งการู้
ได�เห็ินผ้�เข้�ารู้บับรู้กิารู้หิายั่เจ็บป่ิวยั่	 มีค์ุณ์ภาพชีีวิต่ทัี�ดีสามารู้ถ่
กลับไปิดำาเนินชีวิีต่ได�อยั่า่งทัี�เปิน็ปิกติ่	ถื่อเปิน็รู้างวลัชีวีติ่	ทัี�จะค์อยั่
เปิน็แรู้งใจข้บัเค์ลื�อนใหิ�นักกายั่บำาบดัทักุค์นทัำาหิน�าทัี�ดแ้ลสขุ้ภาวะ	
เพื�อปิรู้ะชีาชีนด�วยั่หัิวใจต่่อไปิใหิ�ดีทัี�สุดต่รู้าบนานเทั่านาน

รู้องค์ณ์บดีฝ่า่ยั่วเิทัศสมัพนัธแ์ละภาพลักษณ์์องค์์กรู้	
และอาจารู้ย์ั่ปิรู้ะจำาค์ณ์ะกายั่ภาพบำาบดั	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล

ผูู้�ช�วิย์ศาสตรื่าจารื่ย์์ ดรื่.กภ.ภครื่ตี ชัย์วิัฒน์ 
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    คุณจ่รื่ะวัฒน์	 เปิ็นผ้�รู้่วมก่อตั่�ง	 บรู้ิษัทั	 ทัรู้ีนิตี่�	 รู้้ทัส์	 จำากัด
ซึ�งปิัจจุบันเปิ็นผ้�นำาทัางด�านนวัต่กรู้รู้มและเทัค์โนโลยั่ีสารู้สนเทัศ
ทัี�นำาเสนอบรู้กิารู้ทัี�ค์รู้บวงจรู้	ตั่�งแต่่การู้วิเค์รู้าะห์ิกรู้ะบวนการู้ทัำางาน
ออกแบบวิธีแก�ปิัญ่หิา	 พรู้�อมใหิ�ค์ำาปิรู้ึกษาเพื�อข้ยั่ายั่โอกาส
และเพิ�มปิรู้ะสทิัธภิาพในการู้ทัำางาน	 เปิลี�ยั่นโฉมธุรู้กิจด�วยั่	Digital	
Enterprise	Solution	เพื�อลดต่�นทันุ	และเพิ�มผลกำาไรู้สง้สดุ	ขั้บเค์ลื�อน
ธุรู้กิจโดยั่ใชี�ข้�อม้ลเพื�อใหิ�เข้�าใจพฤติ่กรู้รู้มข้องผ้�บรู้โิภค์ได�ดียั่ิ�งข้ึ�น	
สรู้�างมล้ค่์าและปิรู้ะสบการู้ณ์์ทัี�แต่กต่่าง	ทัั�งหิน่วยั่งานภาค์รู้ฐัและ
ภาค์เอกชีน	รู้วมถึ่งหิน่วยั่งานรู้ะดับนานาชีาติ่	โดยั่มผีลงานทัี�โดดเด่น
คื์อการู้ทัี�เข้�าไปิชีว่ยั่วิเค์รู้าะห์ิ	ออกแบบ	และพัฒนารู้ะบบ	เพื�อแก�ไข้
ปิญั่หิาการู้ทัำาปิรู้ะมงผดิกฎหิมายั่ข้าดการู้รู้ายั่งานและไรู้�การู้ค์วบค์มุ	
โดยั่ทัำางานรู้ว่มกับ	ศ้นยั่บั์ญ่ชีาการู้แก�ไข้ปิญั่หิาการู้ทัำาการู้ปิรู้ะมงผดิ
กฎหิมายั่	กองทัพัเรู้อื	กรู้มปิรู้ะมงและกรู้มเจ�าทัา่	 เพื�อพัฒนารู้ะบบ
สารู้สนเทัศทัี�เกี�ยั่วข้�อง	เชีน่	รู้ะบบการู้แจ�งเข้�าแจ�งออกข้องเรู้อืปิรู้ะมง
ไทัยั่	รู้ะบบออกใบอนุญ่าต่ทัำาการู้ปิรู้ะมงแบบอิเล็กทัรู้อนิกส	์รู้ะบบ
ออกหินังสอืค์นปิรู้ะจำาเรู้อืค์นต่่างด�าว	รู้ะบบข้ึ�นทัะเบยีั่นชีาวปิรู้ะมง
เปิ็นต่�น	 โดยั่รู้ะบบแจ�งเข้�าแจ�งออกข้องเรู้อืปิรู้ะมงไทัยั่	และรู้ะบบ
ออกใบอนุญ่าต่ทัำาการู้ปิรู้ะมงแบบอิเล็กทัรู้อนิกส์	 ยั่ังได�รู้บัรู้างวัล
เลิศรู้ฐัจากสำานักงานค์ณ์ะกรู้รู้มการู้พฒันารู้ะบบรู้าชีการู้	 อีกด�วยั่
นอกจากนั�น	คุ์ณ์จิรู้ะวัฒน์ยั่งัเปิน็อาจารู้ย์ั่พิเศษในหิลายั่มหิาวิทัยั่าลัยั่	
รู้วมถึ่งมหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	ในเรู้ื�องข้อง	 Information	Technology,	
Digital	Transformation	และ	Smart	City

	 	 	 	 ในมหิิดลสารู้ฉบับนี�	 หิน่วยั่ศิษยั่์สัมพันธ	์กองกิจการู้นักศึกษา	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ข้อนำาเสนอศิษยั่์เก่า
มากค์วามสามารู้ถ่และมีชืี�อเสียั่งเปิ็นทัี�ยั่อมรู้ับยั่กยั่่องด�านเทัค์โนโลยั่ีสารู้สนเทัศและนวัต่กรู้รู้มจาก
ค์วามสำาเรู้จ็ในงานทัี�ทัำา	โดยั่มีรู้ายั่ละเอียั่ดดังนี�

   คุณธ์นภูม่เปิ็นปิรู้ะธานเจ�าหิน�าทัี�บรู้ิหิารู้และผ้�รู้่วมก่อตั่�ง
บรู้ิษัทั	 	 แอพแมน	 จำากัด	 ทัี�ได�รู้ับค์วามไว�วางใจจากนักลงทุัน	
๕	สถ่าบัน	 ได�รู้บัเงินลงทัุนกว่า	 ๑๓๙	ล�านบาทั	 ในการู้รู้ะดมทัุน
รู้อบ	Series	A	ทัี�ผ่านมา	 ซึ�งแอพแมน	 เปิ็นหินึ�งในบรู้ษัิทัทัี�เปิ็น
ผ้�เชีี�ยั่วชีาญ่ด�านออกแบบพัฒนาซอฟัต์่แวรู้์	 และเทัค์โนโลยั่ี
ด�านปิรู้ะกัน	 และเปิ็นทัี�	 ๑	 ด�าน	 Insurtech	 Provider	 ภายั่ใน
รู้ะยั่ะเวลาอันรู้วดเรู้ว็	โดยั่ค์ุณ์ธนภ้มิ	ถื่อเปิ็นหินึ�งในผ้�อย้ั่่เบื�องหิลัง
ค์วามสำาเรู้จ็ข้องบรู้ษัิทัแอพแมน	ในการู้ชีว่ยั่ใหิ�ล้กค์�า	ซึ�งเปิน็บรู้ษัิทั
ปิรู้ะกันภัยั่รู้ายั่ใหิญ่่ข้องปิรู้ะเทัศ	สามารู้ถ่แก�ปิัญ่หิากรู้ะบวนการู้
ทัำางานทัี�ซำาซ�อน	เปิลี�ยั่นรู้้ปิแบบการู้ทัำางานทัี�ยุั่ง่ยั่ากในรู้้ปิแบบเดิมๆ
ใหิ�กลายั่มาเปิ็นการู้ทัำางานผ่านรู้ะบบดิจิทััล	 ทัี�สามารู้ถ่ทัำางาน
แบบอัต่โนมัติ่	 ลดภารู้ะงานข้องพนักงาน	 ลดการู้ใชี�เอกสารู้
กรู้ะดาษ	และเพิ�มปิรู้ะสิทัธิภาพข้องธุรู้กิจในภาพรู้วม	นอกจากนี�
ค์ุณ์ธนภ้มิยั่ังเปิ็นผ้�ต่่อยั่อดในการู้พัฒนาเทัค์โนโลยั่ี	 AI	 และ	
Machine	 Learning	 ซึ�งเปิ็นส่วนสำาคั์ญ่ข้องการู้สรู้�างบรู้ิการู้
ออกแบบวิธีแก�ปิัญ่หิาต่่างๆ	 อีกมาก	 ไม่ว่าจะเปิ็น	 เทัค์โนโลยีั่
การู้รู้้�จำาอักข้รู้ะด�วยั่แสงทัี�รู้องรู้บัภาษาไทัยั่อยั่่างเต็่มรู้้ปิแบบมี
ค์วามแม่นยั่ำาส้ง	 เทัค์โนโลยั่ีการู้ยืั่นยั่ันตั่วต่นผ่านรู้ะบบดิจิทััล	
และอื�นๆ	 เพื�อยั่กรู้ะดับปิรู้ะสบการู้ณ์์ข้องผ้�ใชี�	 และการู้ทัำางาน
ข้องพนักงานในองค์์กรู้ยุั่ค์ใหิม่ได�อยั่่างเต็่มปิรู้ะสิทัธภิาพ

รู้ว่มบอกเล่าเรู้ื�องรู้าวข้องศษิยั่เ์ก่าทัี�ค์ณุ์ปิรู้ะทับัใจได�ทัี� https://bit.ly/mualumnirec	สอบถ่ามเพิ�มเติ่มโปิรู้ดติ่ดต่่อ	หิน่วยั่ศิษยั่ส์มัพันธ	์
กองกิจการู้นักศึกษา	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้:	๐-๒๘๔๙-๔๖๕๑	Email:	mahidolalumni@mahidol.ac.th

ศิษ
ย์์ส

ัม่พู
นธิ

์

คุณจิรื่ะวิัฒน์ เอี�ย์วิฉาย์
ศิษย์เกิ่าม่หาวิที่ยาลัยม่หิด้ล รุ่น ๑๑๕

 (คณะเที่คโนโลย่สุารสุนเที่ศและกิารสุื�อสุาร)

คุณธินภูม่ิ เจรื่ิญศิรื่ิ
ศิษย์เกิ่าม่หาวิที่ยาลัยม่หิด้ล รุ่น ๑๑๕

 (คณะเที่คโนโลย่สุารสุนเที่ศและกิารสุื�อสุาร)
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เชิญิก้ร์ร์มก้าร์ป่ร์ะช่มท่ก้คนำ ขอไม�เชิญิแค�คนำเดียว 
เพื่ร์าะถ่่อว�าเพีื่ยงพื่อแล้ว จำะได้ไหิม?

	 	 	 	 ในการู้ปิรู้ะชุีมพิจารู้ณ์าข้องค์ณ์ะกรู้รู้มการู้	กรู้รู้มการู้ทุักค์น
ยั่่อมมีสิทัธิทัี� จะลงมติ่ใชี� สิทัธิออกเสียั่งรู้วมถึ่งเสนอแนะ
ค์วามคิ์ดเห็ินในด�านต่่าง	 ๆ	 เพื�อใหิ�ผลข้องการู้ปิรู้ะชีุมมี
ค์วามค์รู้บถ่�วน	สมบ้รู้ณ์์	และรู้อบค์อบรู้อบด�านมากทัี�สดุ	แต่่จะเปิน็
อย่ั่างไรู้	ถ่�าในการู้เชีญิ่ปิรู้ะชุีมค์รู้ั�งหินึ�งค์รู้ั�งใด	มีการู้เชีญิ่กรู้รู้มการู้
ใหิ�เข้�ารู้ว่มปิรู้ะชุีมค์รู้บทัุกค์น	แต่่ไม่เชีิญ่กรู้รู้มการู้ค์นใดค์นหินึ�ง
เพียั่งค์นเดียั่ว	 เพรู้าะเห็ินว่าเปิ็นการู้ปิรู้ะชุีมเรู้ง่ด่วนในรู้ะยั่ะเวลา
ทัี� กรู้ะ ชัี�นชีิด 	 อาจทัำาใหิ�กรู้รู้มการู้ค์นดังกล่าวไม่สะดวก
เข้�ารู้ว่มปิรู้ะชุีม	ค์อลัมน์นี�มีค์ำาต่อบมาฝ่ากกัน
	 	 	 เรู้ื�องรู้าวโดยั่สรุู้ปิมีอย้ั่่ ว่า	 ในการู้นัดปิรู้ะชุีมข้องค์ณ์ะ
กรู้รู้มการู้ค์ณ์ะหินึ�ง	 มีการู้แจ�งนัดปิรู้ะชุีมแก่กรู้รู้มการู้ทุักค์น	
ยั่กเว�นกรู้รู้มการู้ค์นหินึ�ง	 ด�วยั่เหิตุ่ผลทัี�ว่า	 กรู้รู้มการู้ค์นดัง
กล่าวปิฏิบัติ่หิน�าทัี�อย้ั่่จังหิวัดอื�นซึ�งมีรู้ะยั่ะทัางทัี�ไกลและการู้
ปิรู้ะชุีมจะต่�องดำาเนินการู้เรู้่งด่วนในเวลากรู้ะชัี�นชิีด	 ทัำาใหิ�ไม่
สามารู้ถ่ติ่ดต่่อนัดหิมายั่กรู้รู้มการู้ค์นดังกล่าวได�ทััน	 หิรู้อืหิาก
ติ่ดต่่อได�ทัางโทัรู้ศัพท์ั	 กรู้รู้มการู้ค์นดังกล่าวก็ค์งเดินทัางมา
รู้ว่มปิรู้ะชุีมไม่ทััน	 เนื�องจากต่�องมีการู้จองตั่�วโดยั่สารู้เพื�อเดิน
ทัางโดยั่เค์รู้ื�องบินอย่ั่างเดียั่วเทั่านั�น	 และเมื�อถึ่งวันปิรู้ะชุีม
จรู้ิง	 มีกรู้รู้มการู้เข้�ารู้่วมปิรู้ะชุีมจำานวน	 ๕	 ค์น	 ซึ�งเพียั่งพอต่่อ
การู้นับเปิ็นองค์์ปิรู้ะชุีม	 ส่วนกรู้รู้มการู้ค์นทัี�ไม่ถ่้กเชีิญ่ใหิ�เข้�า
รู้่วมปิรู้ะชุีมก็แน่นอนว่าไม่ทัรู้าบเรู้ื�องจึงไม่ได�มา	 ต่่อมาได�มี
การู้นำาเรู้ื�องดังกล่าวหิารู้อืต่่อค์ณ์ะกรู้รู้มการู้วิธีปิฏิบัติ่รู้าชีการู้
ทัางปิกค์รู้องว่า	 การู้ปิรู้ะชุีมดังกล่าวชีอบด�วยั่กฎหิมายั่หิรู้อืไม่	
	 	 	 	 ค์ณ์ะกรู้รู้มการู้วิธีปิฏิบัติ่รู้าชีการู้ทัางปิกค์รู้องพิจารู้ณ์าแล�ว
เห็ินว่า	ต่ามมาต่รู้า	๘๐	วรู้รู้ค์สอง	แห่ิงพรู้ะรู้าชีบัญ่ญ่ัติ่วิธปีิฏิบัติ่
รู้าชีการู้ทัางปิกค์รู้อง	พ.ศ.	๒๕๓๙	กำาหินดใหิ�การู้ปิรู้ะชุีมจะต่�อง
ทัำาเปิ็นหินังสือและแจ�งใหิ�กรู้รู้มการู้ทัุกค์นทัรู้าบล่วงหิน�าไม่น�อยั่
กว่าสามวัน	เว�นแต่่กรู้รู้มการู้นั�นจะได�ทัรู้าบการู้บอกนัดในทัี�ปิรู้ะชุีม
แล�ว	 ซึ�งการู้ทัี�บทับัญ่ญ่ัติ่ดังกล่าวกำาหินดใหิ�แจ�งการู้นัดปิรู้ะชีุม
แก่กรู้รู้มการู้ทัุกค์นก็เนื�องด�วยั่เหิตุ่ผลทัี�ว่า	 การู้ใชี�อำานาจในรู้้ปิ
ค์ณ์ะกรู้รู้มการู้เปิ็นการู้พิจารู้ณ์าเปิ็นหิม้่ค์ณ์ะ	การู้ลงมติ่จึงต่�อง
เปิ็นผลข้องการู้ปิรู้กึษาหิารู้อืรู้ว่มกัน	 อันจะทัำาใหิ�การู้พิจารู้ณ์ามี

มติ่เปิ็นการู้ใชี�อำานาจข้ององค์์กรู้กลุ่มอยั่่างแทั�จรู้งิ	 ดังนั�น	 เมื�อ
กรู้รู้มการู้แต่่ละค์นเปิ็นองค์์ปิรู้ะกอบข้องค์ณ์ะกรู้รู้มการู้และการู้
เข้�ารู้ว่มปิรู้ะชุีมข้องกรู้รู้มการู้แต่่ละค์นมีผลกรู้ะทับต่่อการู้ลงมติ่
ข้องทัี�ปิรู้ะชีุม	 การู้ไม่นัดปิรู้ะชุีมกรู้รู้มการู้แม�เพียั่งค์นเดียั่วย่ั่อม
เปิ็นการู้ตั่ดโอกาสข้องกรู้รู้มการู้ค์นนั�นทีั�จะรู้ว่มพิจารู้ณ์าและถื่อ
เปิ็นเหิตุ่บกพรู้อ่งทัี�อาจกรู้ะทับกรู้ะเทัือนต่่อการู้แสดงเจต่นาข้อง
ค์ณ์ะกรู้รู้มการู้	ด�วยั่เหิตุ่นี�	 การู้นัดปิรู้ะชุีมค์ณ์ะกรู้รู้มการู้จึงต่�อง
แจ�งนัดปิรู้ะชุีมกรู้รู้มการู้ค์รู้บทุักค์น	หิากเปิน็กรู้ณี์ทัี�มเีหิต่จุำาเปิน็เรู้ง่
ด่วน	ปิรู้ะธานกรู้รู้มการู้ก็สามารู้ถ่นัดปิรู้ะชุีมเปิน็อยั่า่งอื�นได�	ดังนั�น	
การู้นัดปิรู้ะชุีมดังกล่าวจึงเปิน็การู้นัดปิรู้ะชุีมทัี�ไมถ้่่กต่�องต่ามหิลัก
เกณ์ฑ์์ทัี�กำาหินดไว�ในมาต่รู้า	๘๐	วรู้รู้ค์สอง	แห่ิงพรู้ะรู้าชีบัญ่ญั่ติ่
วิธีปิฏิบัติ่รู้าชีการู้ทัางปิกค์รู้อง	พ.ศ.	๒๕๓๙	และเปิ็นการู้ปิรู้ะชุีม
ทัี�มีเหิตุ่บกพรู้อ่งในข้ั�นต่อนการู้นัดปิรู้ะชีุม	 ส่วนปิรู้ะเด็นทีั�ว่าเหิตุ่
บกพรู้อ่งดังกล่าวจะมีผลกรู้ะทับกรู้ะเทัือนต่่อค์วามสมบ้รู้ณ์์ข้อง
การู้ปิรู้ะชีุมและมติ่ข้องทัี�ปิรู้ะชีุมด�วยั่หิรู้อืไม่นั�น	จำาต่�องพิจารู้ณ์า
ว่าเปิ็นเหิตุ่บกพรู้่องในสารู้ะสำาคั์ญ่ถึ่งขั้�นทัี�ทัำาใหิ�การู้ปิรู้ะชุีมไม่
ชีอบด�วยั่กฎหิมายั่หิรู้อืไม่	ซึ�งต่�องพิจารู้ณ์าข้�อเทั็จจรู้งิเปิ็นกรู้ณี์	ๆ	
ไปิ	 เชี่น	การู้ไม่แจ�งนัดปิรู้ะชุีมกรู้รู้มการู้ผ้�หินึ�งผ้�ใดเกิดจากเจต่นา
ทัี�จะกีดกันกรู้รู้มการู้ผ้�นั�นไม่ใหิ�เข้�ารู้ว่มการู้ปิรู้ะชุีมหิรู้อืไม่	 และ
กรู้รู้มการู้ทัี�ไม่ได�รู้บัแจ�งการู้นัดปิรู้ะชุีมมีค์วามเห็ินสอดค์ล�องกับมติ่
ข้องทีั�ปิรู้ะชุีมค์รู้าวนั�นหิรู้อืไม่	ปิรู้ะการู้ใด (บันท้กคณะกรื่รื่มการื่
ว่ธ์ีปฏ่ิบัต่รื่าชการื่ทางปกครื่อง เรื่่�องเสิ่รื่็จที� ๖๓๖/๒๕๔๙)   
    จากข้�อเทั็จจรู้งิดังกล่าวข้�างต่�นจะเห็ินได�ว่า การื่ไม่แจ้งนัด
ปรื่ะชุมแม้เพียงคนเดียว ถ่ึอเป็นเหตุบกพรื่อ่งอันไม่ถึูกต้องตาม
หลักเกณฑิ์ที�กำาหนดไว้ในมาตรื่า ๘๐ วรื่รื่คสิ่อง แห่งพรื่ะรื่าช
บัญญัต่ว่ธ์ปีฏ่ิบัต่รื่าชการื่ทางปกครื่อง พ.ศิ. ๒๕๓๙ ซ้�งอาจส่ิ่ง
ผู้ลให้การื่ปรื่ะชุมไมช่อบด้วยกฎหมาย และหากเปน็กรื่ณีที�มเีหตุ
จำาเปน็เรื่ง่ด่วน ปรื่ะธ์านกรื่รื่มการื่ก็สิ่ามารื่ถึนัดปรื่ะชุมเปน็อย่าง
อ่�นได้ เชน่ นัดปรื่ะชมุทางโทรื่ศิพัท ์เปน็ต้น เมื�อรู้้�เชีน่นี�แล�ว	บุค์ลากรู้
ทัี�ต่�องจัดใหิ�มีการู้ปิรู้ะชีมุก็จะต่�องรู้ะมดัรู้ะวงัไมใ่หิ�เกิดเหิต่บุกพรู้อ่ง
ลักษณ์ะนี�ข้ึ�น	เพื�อเปิน็การู้ปิอ้งกันไมใ่หิ�การู้ปิรู้ะชุีมต่�องเสยีั่เปิล่าไปิ
ด�วยั่เหิตุ่อันเนื�องมาจากเปิ็นการู้อันไม่ชีอบด�วยั่กฎหิมายั่ในทีั�สุด

โดยั่	นายั่วัชีรู้พงศ์	พิพิธพรู้รู้ณ์พงศ์
นิติ่กรู้	(ผ้�ชีำานาญ่การู้พิเศษ)	กองกฎหิมายั่

มุ่ม่กฎหม่าย์
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ข้่าวโดยั่	ฐติิ่รู้ตั่น์	เดชีพรู้หิม
ข้�อม้ลและภาพจาก	www.mahidol.ac.th	และ	FB:	Mahidol	University
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	 	 	 	 มหิิดลสารู้ฉบับเดือนมีนาค์ม	๒๕๖๖	 เข้�าส้่ฤด้รู้�อนพรู้�อมข่าว
เต่อนภัยผูู้้ป่วยโรื่คเบาหวานเสิ่ี�ยงโรื่คไข้หวัดใหญ่ในฉบับ	
แม�จะเปิ็นหินึ�งในโรู้ค์ทัี�มักมาพรู้�อมหิน�าหินาว	 แต่่ก็ไม่ค์วรู้
นิ�งนอนใจทัี�จะเข้�ารู้ับการู้ฉีดวัค์ซีนปิ้องกันเพื�อลดอัต่รู้าการู้
เกิดโรู้ค์ทัี�รุู้นแรู้ง	 ข้อยั่ำากันอีกทีัต่ามข่้าวทัี�เสนอในฉบับ	แพทย์
แนะนำาให้เข้ารื่ับการื่ฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเข้าสิู่่ฤดูฝน ซ้�ง
จะสิ่ามารื่ถึลดความรุื่นแรื่งของโรื่คได้ปรื่ะมาณรื่้อยละ ๖๐ 
– ๗๐	 โดยั่เฉพาะอยั่่างยั่ิ�งในกลุ่มเสี�ยั่ง	 ซึ�งได�แก่	 ผ้�ปิ่วยั่โรู้ค์
เบาหิวานทัี�อาจง่ายั่ต่่อการู้ติ่ดเชีื�อ	 เนื�องจากมีภ้มิค์ุ�มกันลดลง

	 	 	 	 ข้อปิรู้บมือดังๆ	 ใหิ�กับ ว่ทยาลัยการื่จัดการื่ มหาว่ทยาลัย
มห่ดล (CMMU) ในโอกาสิ่ได้รื่บัเล่อกเป็นหน้�งใน PRME – 
Global Champions 2023 ผูู้้นำาด้านการื่ศ้ิกษาในสิ่าขา
การื่จัดการื่และบรื่่หารื่ธุ์รื่ก่จเพ่�อความยั�งย่นของโลก จัด
โดย “PRME” (The Principles for Responsible Man-
agement Education) ซ้�งรื่่เรื่่�มข้�นโดยโครื่งการื่เพ่�อความ
ยั�งย่นแห่งสิ่หปรื่ะชาชาต่ “UNGC” (the United Nations 
Global Compact) โดย CMMU นับเป็นสิ่ถึาบันแห่งแรื่กและ
แห่งเดียวในปรื่ะเทศิไทยที�ได้รื่ับการื่เช่ดชูเกียรื่ต่ดังกล่าว

    โรื่งเรื่ยีนกายอุปกรื่ณ์สิ่่รื่น่ธ์รื่ คณะแพทยศิาสิ่ตรื่ศ์ิ่รื่ร่ื่าช
พยาบาล มหาว่ทยาลัยมห่ดล ข้อเชีิญ่ผ้�มีจิต่ศรู้ัทัธาบรู้ิจาค์
ชี่วยั่เหิลือผ้�พิการู้ทัี�ยั่ากไรู้�และด�อยั่โอกาส	 ใหิ�ได�รู้บักายั่อุปิกรู้ณ์์
ทัี�จำาเปิ็นต่่อการู้ดำาเนินชีีวิต่	 ซึ�งที�ผู้่านมาพบว่าผูู้้พ่การื่ที�ยากไรื่้
และด้อยโอกาสิ่ได้รื่บักายอุปกรื่ณ์ตามส่ิ่ทธ์่ขั�นพ่�นฐานเท่านั�น 
แต่ต้องแบกรื่บัภารื่ะค่าใช้จ่ายส่ิ่วนเก่นเอง	 โดยั่	 โรู้งเรู้ยีั่นกายั่
อุปิกรู้ณ์์สิรู้นิธรู้	ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้ศ์ิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	 ได�ใหิ�ค์วามชี่วยั่เหิลือผลิต่กายั่อุปิกรู้ณ์์	 ซึ�งได�แก่	 แข้น
เทัียั่ม	 ข้าเทัียั่ม	 อุปิกรู้ณ์์ปิรู้ะค์องข้า	แข้น	และลำาตั่ว	 รู้องเทั�าดัด
แก�ไข้ค์วามพิการู้	 และแผ่นรู้องฝ่่าเทั�า	 เพื�อใหิ�ผ้�พิการู้ทัี�ยั่ากไรู้�
และด�อยั่โอกาสได�กลับมาใชี�ชีีวิต่ใกล�เคี์ยั่งบุค์ค์ลทัั�วไปิ	 ทัว่ายั่ัง
มีอีกจำานวนมากทัี�ต่�องรู้อค์อยั่ด�วยั่ค์วามหิวัง	 เนื�องจากแม�ทัี�
ผ่านมา	 จะได�รู้บัค์วามเมต่ต่าจากปิรู้ะชีาชีนผ้�จิต่ศรู้ทััธา	 ผ่าน	

“กองทุนกายอุปกรื่ณ์เพ่�อผูู้้พ่การื่” แต่่ก็ยั่ังไม่เพียั่งพอ	 และ
จำาเปิ็นต่�องได�รู้ับการู้สนับสนุนอยั่่างต่่อเนื�อง	 ต่ดต่อบรื่่จาค
ได้ที�แอปพล่เคชันธ์นาคารื่ที�ท่านมีบัญชีเง่นฝาก รื่หัสิ่กองทุน  
D003366  หรื่อ่ที�ศิ่รื่ร่ื่าชมูลน่ธ์ ่โทรื่. ๐-๒๔๑๙-๗๖๕๘ – ๖๐
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Softnews

      “ช่มลางก่อนช่มจรื่ง่” ข้อเชีิญ่พบกับ ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ 
ดรื่.ช่ตชยางค์ ยมาภัย 	 หัิวหิน�าโค์รู้งการู้พันธกิจสัมพันธ์
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลกับสังค์ม	(Mahidol	Social	Engagement)	
มาบอกเล่าถึ่งโค์รู้งการู้ “ศิาลายาฟัู้ดมารื่์เก็ต”	 ศ้นยั่์อาหิารู้
สุข้ภาพออนไลน์	 เพื�อค์ุณ์ภาพชีีวิต่ทัี�ดีข้องชีาวมหิาวิทัยั่าลัยั่
มหิิดล	และชุีมชีนศาลายั่า	ในรื่ายการื่คุยกันเช้านี� ว่ทยุครื่อบครื่วั
ข่าว TV3 	สัมภาษณ์์โดยั่	คุณโอ๊ค-น่ธ์น่าฏิ รื่าชน่ยม ทัาง	ส.ทัรู้.
FM106	MHz	 ติ่ดต่ามชีมยั่�อนหิลังได�ทัาง	 https://fb.watch/
i7jPRozxAy/?mibextid=YsHG2a	(นาทัทีัี�	๑.๐๔.๑๓	–	๑.๑๕.๑๐)

	 	 	 พชืีสมนุไพรู้ต่่างๆ	 ทัี�อย้ั่รู่้อบตั่ว	 เพยีั่งรู้้�วธิใีชี�	 จะได�รู้บัปิรู้ะโยั่ชีน์
ทัี�ค์าดไม่ถึ่งอยั่่างมากมายั่	 ข้อเชีิญ่ติ่ดต่ามฟััง “เรื่่�องต้องรูื่ ้
ก่นสิ่มุนไพรื่เป็นยา” โดยั่	ผูู้้ช่วยศิาสิ่ตรื่าจารื่ย์ ดรื่. เภสัิ่ชกรื่
หญ่งเบญญากาญจน์ พงศิ์ก่จว่ทูรื่	 อาจารู้ยั่์ปิรู้ะจำาภาค์วิชีา
เภสัชีพฤกษศาสต่รู้์	 ค์ณ์ะเภสัชีศาสต่รู้์	 มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล
ได�ในรู้ายั่การู้โรู้งหิมอ	 ThaiPBS	 Podcast	 ติ่ดต่ามได�ทัาง	
https://thaip.bs/1tvFa6M

	 	 	 	 เกือบ	๒	ปิีแล�วทัี�ชีาวมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดลได�มีแอปิพลิเค์ชีัน	
“MU PRESS”	 ดั�งขุ้มทัรู้ัพยั่์แห่ิงปิัญ่ญ่า	 ซึ�งเปิ็นแหิล่งรู้วม
หินังสืออิเล็กทัรู้อนิกส์	จากต่ำารู้าวิชีาการู้ลิข้สิทัธิ�ถ่้กต่�อง	ผลงาน
โดยั่ค์ณ์าจารู้ยั่์รู้ะดับแนวหิน�าข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 รู้วมทัั�ง	
“มห่ดลสิ่ารื่” ทัี�สามารู้ถ่เปิิดอ่านได�ทัุกทัี�ทัุกเวลา	ผ่านสมารู้ท์ัโฟัน
ทัั�งในรู้ะบบปิฏิบัติ่การู้	 iOS	และ	Android	 โดยั่ไม่เสียั่ค่์าใชี�จ่ายั่	
ดาวน์โหิลดได�ทัี�เมน้ “Free Magazine” และยั่ังสามารู้ถ่ติ่ดต่าม
ได�ผ่านช่ีองทัางเว็บไซต์่ข้องมหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล www.mahidol.
ac.th และ Line Official : Mahidol University	 สวัสดีค่์ะ
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							การู้ปิรู้ะชุีมวิชีาการู้	เรู้ื�อง	“วางแผู้น ปฏ่ิบัต่ สู่ิ่การื่พัฒนา
สิ่มรื่รื่ถึนะ Plan Practice Performance” ณ์	หิ�องปิรู้ะชุีม	๑	ชีั�น	๓
วทิัยั่าลัยั่วทิัยั่าศาสต่รู้แ์ละเทัค์โนโลยั่กีารู้กีฬา	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	
ศาลายั่า	สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทีั�	วิทัยั่าลัยั่วิทัยั่าศาสต่รู้์
และเทัค์โนโลยั่กีารู้กีฬา	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐-๒๔๔๑-๔๒๘๖	
ต่่อ	๓๑๙		

						โค์รู้งการู้หิลักสต้่รู้เสรู้มิสรู้�างทักัษะด�าน	ICT	ส้สั่งค์ม	“Smart 
with ICT: Introduction to Basic Programming with C 
for Students”  ผา่นรู้ะบบออนไลน์		สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่ม
ทัี�ค์ณ์ะเทัค์โนโลยีั่สารู้สนเทัศและการู้สื�อสารู้	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	
โทัรู้.	๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐			

      งานครื่บรื่อบ ๕๔ ปี วันพรื่ะรื่าชทานนาม และ ๑๓๕ ปี 
มหาว่ทยาลัยมห่ดล ณ์	มหิิดลสิทัธาค์ารู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
ศาลายั่า	สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	 งานเลข้านุการู้กิจและ
สภาค์ณ์าจารู้ย์ั่	 กองบรู้ิหิารู้งานทัั�วไปิ	 สำานักงานอธิการู้บดี	
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๔		

						การู้อบรู้ม ”เรื่ยีนภาษาลาวรื่ะยะสิ่ั�น ๒ วนัก็อ่านได้”	รุู้น่ทัี�	๒๕	
ผา่นรู้ะบบออนไลน์	Google	Meet	สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	
งานบรู้กิารู้วิชีาการู้และศิลปิวัฒนธรู้รู้มสรู้�างสรู้รู้ค์์	สถ่าบันวิจัยั่
ภาษาและวฒันธรู้รู้มเอเชียีั่	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐๙-๘๑๔๓-
๒๓๐๘	หิรู้อื	E-mail:	wassana.sua@mahidol.edu	

						โค์รู้งการู้ฝ่ึกอบรู้มเชีิงปิฏิบัติ่การู้หิลักส้ต่รู้ “รุื่กขกรื่รื่ะดับ
ปฏ่ิบต่ัการื่” รุื่น่ที� ๓ ณ์	สวนปิา่	ค์ณ์ะวิทัยั่าศาสต่รู้	์มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	 พญ่าไทั	 กรุู้งเทัพฯ	 สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	
หิน่วยั่กายั่ภาพและสิ�งแวดล�อม	 งานบรู้ิหิารู้และธุรู้การู้
ค์ณ์ะวิทัยั่าศาสต่รู้	์	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐-๒๒๐๑-๕๙๙๘,
๐-๒๒๐๑-๕๐๘๗	

๒ – ๓ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖

๔ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ 

๒ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖

๑๑ – ๑๒ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ 

๙ – ๑๗ มี่นาคม่ ๒๕๖๖ 

๑๒ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ 

							กิจกรู้รู้ม ”เด่น ว่�ง ศ่ิรื่่รื่าช - สิ่มุทรื่สิ่าครื่ เพ่�อผูู้้สิู่งวัย” 
ช่งถ้ึวยพรื่ะรื่าชทานจาก สิ่มเด็จพรื่ะกน่ษฐาธ์ร่ื่าชเจ้า กรื่มสิ่มเด็จ
พรื่ะเทพรื่ตันรื่าชสิุ่ดา ฯ สิ่ยามบรื่มรื่าชกุมารื่ ี(รู้ะยั่ะทัาง	๓	ก.ม.	
และ	๑๐.๕	ก.ม.)	ณ์	สนามกีฬากลางจังหิวดัสมทุัรู้สาค์รู้		สอบถ่าม
รู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	งานสรู้�างเสรู้มิสุข้ภาพ	ค์ณ์ะแพทัยั่ศาสต่รู้์
ศิรู้ริู้าชีพยั่าบาล	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	 โทัรู้.	 ๐-๒๔๑๙-๙๙๘๐,
๐-๒๔๑๙-๙๙๘๑,	๐-๒๔๑๙-๙๙๘๓		

โดยั่	วรู้าภรู้ณ์์	น่วมอ่อน
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เด่อนม่ีนาคม่ ๒๕๖๖
ปฏ์ิทินกิจกรื่รื่ม่
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๑๓ – ๑๗ มี่นาคม่ ๒๕๖๖ 

          ”Summer Camp เล่นสิ่นุก ค่ดสิ่รื่า้งสิ่รื่รื่ค์”  ณ์	ค์ลินิกกิจกรู้รู้ม
บำาบัด	ชีั�น	๖	ศ้นยั่์กายั่ภาพบำาบัด	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	(ปิิ� นเกล�า)
สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทีั�	ปิรู้ะชีาสมัพันธ	์ศ้นยั่ก์ายั่ภาพบำาบัด
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐๖-๓๕๒๐-๕๑๕๑	ต่่อ	๒		

      การื่อบรื่มหลักสิู่ตรื่การื่รื่กัษาความมั�นคงปลอดภัยไซเบอรื่์
สิ่ำาหรื่ับผูู้้ปฏ่ิบัต่งานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for 
Technologist) (DGA309) รุื่น่ที� ๓ ณ์	หิ�องปิฏิบติั่การู้ค์อมพิวเต่อรู้	์
ชัี�น	๒๕	ค์ณ์ะเทัค์โนโลยั่สีารู้สนเทัศและการู้สื�อสารู้	มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	(พญ่าไทั)		สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	ค์ณ์ะเทัค์โนโลยีั่
สารู้สนเทัศและการู้สื�อสารู้	มหิาวทิัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐๘-๕๑๒๓-
๒๘๐๐,	๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐		

       การื่อบรื่มรื่ะยะสัิ่�น ปรื่ะจำาป ี๒๕๖๖ เรื่่�อง “การื่วจั่ยเชง่คุณภาพ” 
ณ์	อาค์ารู้ปิรู้ะชีาสงัค์มอุดมพัฒน์	สถ่าบนัวจัิยั่ปิรู้ะชีากรู้และสงัค์ม
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า	สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	
งานอบรู้ม	สถ่าบันวิจัยั่ปิรู้ะชีากรู้และสังค์ม	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	
โทัรู้.	๐-๒๔๔๑-๐๒๐๑	ต่่อ	๓๐๑		

   การื่อบรื่มหลักสูิ่ตรื่ “การื่ป้องกันและรื่ะงับการื่แพรื่เ่ช่�อ
หรื่อ่อันตรื่ายที�เก่ดจากมลูฝอยต่ดเช่�อ”	รุู้น่ทัี�	๒		ณ์	หิ�องปิรู้ะชีมุชัี�น	๔
อาค์ารู้เทัพนม	 เมอืงแมน	ค์ณ์ะสาธารู้ณ์สุข้ศาสต่รู้	์มหิาวทิัยั่าลัยั่
มหิิดล	สอบถ่ามรู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	 ศ้นยั่์สุข้ภาพและบรู้กิารู้
วชิีาการู้ด�านสาธารู้ณ์สขุ้และสิ�งแวดล�อม	ค์ณ์ะสาธารู้ณ์สขุ้ศาสต่รู้์
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐-๒๓๕๔-๘๕๕๗	

	 	 	 โค์รู้งการู้อบรู้มเชีิงปิฏิบัติ่การู้	 หิลักส้ต่รู้ “การื่ออกแบบ
กรื่าฟัฟัิกเพ่�อการื่สิ่่�อสิ่ารื่ภาพลักษณ์องค์กรื่ ด้วยโปรื่แกรื่ม
Adobe Illustrator” ณ์	หิ�องปิฏิบติั่การู้ค์อมพิวเต่อรู้	์ค์ณ์ะเทัค์โนโลยั่ี
สารู้สนเทัศและการู้สื�อสารู้	มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	ศาลายั่า	สอบถ่าม
รู้ายั่ละเอียั่ดเพิ�มเติ่มทัี�	ค์ณ์ะเทัค์โนโลยีั่สารู้สนเทัศและการู้สื�อสารู้	
มหิาวิทัยั่าลัยั่มหิิดล	โทัรู้.	๐๙-๕๔๓๗-๗๒๗๕		

๒๗ – ๓๑ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ 

๒๗ – ๓๑ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ 

๒๙ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ ๒๖ ม่ีนาคม่ ๒๕๖๖ 

โดยั่	วรู้าภรู้ณ์์	น่วมอ่อน

Activities A
genda

เด่อนม่ีนาคม่ ๒๕๖๖
ปฏ์ิทินกิจกรื่รื่ม่
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