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เผยผลรางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

เม่ือวนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวลัมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
ประตาป สิงหศิวานนท ์ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

มหาวิทยาลยัมหิดลคดัเลือกผลงานของอาจารย์ นกัวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน 

ให้ได้รับรางวลัมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงผูไ้ด้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวลัจาก  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมมหิดล
สิทธาคาร 

 

รางวลัมหาวิทยาลยัมหิดลจดัตั้ งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวญั
ก าลงัใจแก่บุคลากรท่ีมีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซ่ึงผู ้
ไดรั้บรางวลันอกจากจะไดเ้ขา้รับพระราชทานรางวลัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแลว้ จะไดรั้บเงินรางวลัจาก
มหาวิทยาลยัดว้ย ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ี มีผูไ้ดรั้บรางวลั ๕ ราย จาก ๔ สาขา ไดแ้ก่ สาขาความเป็นครู 
สาขาการวจิยั สาขาการประดิษฐแ์ละนวตักรรม และสาขาการบริการ ดงัน้ี 

 

 

รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล สาขาความเป็นครู 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นครูท่ีมีฉนัทะในการสอน ไม่เคยเบ่ือท่ีจะ
สอน สอนไดส้นุก เร้าใจ ซาบซ้ึง มีปฏิสัมพนัธ์ สอนเร่ืองท่ียากใหเ้ขา้ใจง่ายไดดี้มาก จนไดรั้บ
การประเมินจากผูเ้รียนทุกระดบัวา่ “ดีเยีย่ม” เสมอ จึงมกัไดรั้บมอบหมายใหส้อนเร่ืองท่ีส าคญั
มากทางการแพทย ์ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีเป็นรากฐานของนกัศึกษาแพทยใ์หม่ (เช่น การซักประวติั

ผูป่้วย การตรวจร่างกายผูป่้วย การวินิจฉยัโรค และการเขียนรายงานทางการแพทย ์เป็นตน้) และเร่ืองท่ีเป็น soft 

skill และจริยธรรม (เช่น การส่ือสาร การวางตวั การให้ค  าปรึกษา จริยธรรม และการดูแลผูป่้วยระยะทา้ย 
[palliative care] เป็นตน้) 
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รองศาสตราจารย์ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท าการสอนดว้ยการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาเสมอ ดว้ยการท า
หนา้ท่ีอยา่งดีโดยคิดพิจารณาใชท้รัพยากรของชาติอยา่งประหยดั สมเหตุผล ศึกษาหาความรู้ท่ี
ถูกตอ้งชดัเจนและทนัสมยัอยู่เสมอ และน าผลการประเมินของทั้งอาจารยแ์ละนักศึกษามาใช้
พฒันาเทคนิควิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เน้นการสอนนักศึกษาให้มีศีลธรรม มี

เหตุผล และมีประโยชน์ในทุกการพูดและการกระท า เพื่อการเป็นพยาบาลของแผน่ดินดว้ยหลกัการ ๓ ประการ คือ 
๑) ท าดีท่ีสุดทุกคร้ัง ให้คุน้ชินวา่ ไดท้  าดีท่ีสุดแลว้ แมมี้ฤทธ์ิก็จะไม่คิดกลบัไปแกไ้ขส่ิงท่ีไดท้  าไปแลว้ ๒) ท าผิด
อยา่งสร้างสรรค ์เรียนรู้ท่ีจะไม่ท าผิดเร่ืองเดิมท่ีเคยท าผดิ และไดเ้รียนรู้มาแลว้ ๓) ท าการใชห้น้ีทางการศึกษาให้กบั
วชิาชีพการพยาบาล เพื่อร่วมกนัน าพาวชิาชีพการพยาบาลใหก้า้วหนา้กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 

 

รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล สาขาวจัิย 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วฒันาลยั ปานบ้านเกร็ด ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ผลงานการวิจยั เร่ือง “การสร้างสายพันธ์ุ Modified Bordetella 

pertussis strains และ  recombinant Escherichia coli เพื่ อการผลิต

วัคซีน” วคัซีนเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายและมีตลาดการแข่งขนัสูง ดงันั้นการคดัเลือก
ชนิดของวคัซีนท่ีจะผลิตและเป็นชนิดท่ีมีความตอ้งการสูงในทอ้งตลาดจึงเป็นโจทยท่ี์ท้าทาย  

เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตวคัซีนในหลายดา้นพร้อมทั้งการเกิดโรคท่ีกลบัมาอุบติัซ ้ าท าให้เทคโนโลยี
การผลิตวคัซีนท่ีเดิมใช้ whole cell หรือการใช้สารเคมีท าลายความเป็นพิษของแอนติเจนท่ีใช้เป็นวคัซีนไดมี้
การพฒันาให้ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม จึงได้มีการวิจยัและพฒันาสร้างสายพนัธ์ุเช้ือโรคไอกรนท่ีดัดแปลง
พนัธุกรรม (Engineered Bordetella pertussis) ให้สร้างแอนติเจนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
วคัซีนฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันในประชากรวยัหนุ่มสาวและผูใ้หญ่ รวมทั้งมีการสร้างสายพันธ์ุ Escherichia 

coli ทีผ่ลติ Crm197 เพ่ือใช้เป็นโปรตีนน าพา (Carrier Proteins) ในการผลติวคัซีนชนิดคอนจูเกต 

(conjugate vaccine) 

 

รางวลัมหาวทิยาลยัมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวตักรรม 

 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธ์ุ ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจยัดา้นแคลเซียมและกระดูก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เร่ือง “ผลิตภัณฑ์และ

วิธีการเสริมแคลเซียมส าหรับแม่ที่อยู่ ในระหว่างให้นมบุตร” ผลงานน้ีมุ่งเน้นพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูห้ญิงระยะให้นมบุตร ตลอดจนพฒันาวิธีการป้องกันการสูญเสียมวล
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แคลเซียมจากกระดูกของผูห้ญิงระยะให้นมบุตรข้ึนมาโดยเฉพาะ ได้พฒันาให้อยู่ในรูปแบบเคร่ืองด่ืมเพื่อให้
รับประทานได้ง่ายและได้บ่อยคร้ังต่อวนั มีส่วนผสมของน ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวและเกลือโซเดียมท่ีมีความเขม้ขน้
เหมาะสม เพื่อช่วยกระตุน้กลไกการดูดซึมแคลเซียมในแม่ท่ีให้นมบุตร พบวา่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกนัการ
สูญเสียมวลแคลเซียมจากกระดูกของแม่ท่ีอยูใ่นระหวา่งให้นม และยงัมีประสิทธิผลดีต่อความแข็งแรงของกระดูก
ของลูกท่ีเล้ียงโดยนมจากแม่ท่ีไดรั้บผลิตภณัฑต์ามการประดิษฐน้ี์อีกดว้ย 
 

 

รางวลัมหาวิทยาลยัมหิดล สาขาการบริการ 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ในดา้นการบริการ ใชห้ลกัคิดของการมี
จิตใจรับใช้ผูอ่ื้น มีความเต็มใจช่วยเหลือและเป็นธุระให้ผูอ่ื้น ทั้งผูป่้วย นกัศึกษา แพทยป์ระจ า
บา้นและบุคลากร มีความสุขท่ีได้เห็นผูป่้วยหายจากความเจ็บไข้และความส าเร็จของผูอ่ื้น  ใช้
ทศันคติเชิงบวกในการด าเนินการและแก้ไขปัญหา สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้บุคลากรมี

ความสุขในการท างาน โดยมีแนวคิดวา่ “บุคลากรท่ีมคีวามสุขจึงจะสามารถให้บริการผู้ อ่ืนได้ดี” และยงัไดถ่้ายทอด
หลกัการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีวา่ “ได้ท างานช่วยคนอ่ืนถือว่าเป็นเกียรติ
ท าให้เรามคีวามสุข” แก่ผูร่้วมงานอยูเ่สมอ 
 
 

******************************************* 
หมายเหตุ ดาวน์โหลดเอกสารข่าวประกาศผลรางวลัมหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไดท่ี้ 
https://mahidol.ac.th/documents/download/MUAward2018.rar 
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