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สวัสดี ท่านผู้อ่าน

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ 

ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง work from home ต้องอยูบ้่าน หยดุเชื�อ  

เพ่ือชาติ ทำาให้ “ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์” ฉบับท่ี ๑  

ปีท่ี ๑๙ ต้องออกมาสู่สมาชิกล่าช้ากว่ากำาหนด ขณะนี�

สถานการณ์ของโรคทั�งโลก ก็ยังมีความรุนแรงอยู่ โดย 

ผู้เก่ียวข้องในด้านการป้องกันและรักษาโรคของประเทศ 

เช่ือว่าน่าจะควบคุมการระบาดได้ในอนาคตอันใกล้ ใน  

“ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์” ฉบับนี� จะเสนอเร่ือง รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล รางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล  

และแวดวงมหิดลเหมือนเคย

 ขอภาวนาให้โควิด-19 ท่ีระบาดหนักอยู่ท่ัวโลก  

จงบรรเทาเบาบางลงโดยเร็วด้วยเถิด พบกันใหม่ฉบับหน้า

ครับ

   นคร สัมบููรณ์์วิิทย์์
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รางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล

 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศิาสัตราจารย์์ ดร.นาย์แพัทย์์ประสิัทธิ์� วัิฒนาภา  

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาย์ธ์านี แสังรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน

คณะอนุกรรมการฝ่่ายประชาสัมพันธ์ฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

ศิาสัตราจารย์์นาย์แพัทย์์วิิจารณ์์ พัานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จ

เจ้าฟ้้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้า

มหิดล ครั�งท่ี 29 ประจำาปี 2563 ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั�น 2 โรงพยาบาลศิริราช

 ผูู้้ได้รับูพัระราชทานรางวัิลสัมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล

 สัาขาก่ารแพัทย์์ ได้แก่ ศิาสัตราจารย์์ ดร.นาย์แพัทย์์วิาเลนติน ฟั้สัเตอร์ (Valentin Fuster, 

M.D., Ph.D.) จากสัหิรัฐอเมริก่า

 สัาขาก่ารสัาธ์ารณ์สัุข ได้แก่ นาย์แพัทย์์เบูอนาร์ด พีัคูล (Bernard Pécoul, M.D., MPH.)  

จากสัาธ์ารณ์รัฐฝรั�งเศิสั

 ทั�งนี� มีผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ประจำาปี 2563 ทั�งสิ�น  

44 ราย จาก 18 ประเทศ คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวิชาการได้พิจารณากล่ันกรอง และคณะกรรมการ

รางวัลนานาชาติ ได้พิจารณาจากผู้ได้รับการเสนอช่ือรวม 3 ปี คือ ปี 2563, 2562, 2561 และนำาเสนอ 

ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซ่ึึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน พิจารณาตัดสินเป็นขั�นสุดท้ายเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มูลนิธิรางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวังการต่างประเทศ

แถลงข่าวั
ผลการตัด็สินรางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล ประจำาปี 2563
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 โดยระยะเวลา 28 ปี ท่ีผ่านมา มีบุคคลหรือองค์กรได้รับรางวัลแล้วทั�งสิ�น 85 ราย มีคนไทย 

ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล 4 ราย ได้แก่ ศิาสัตราจารย์์นาย์แพัทย์์ประสังค์ ตู้จินดา 

จากการศึกษาผลกระทบของเชื�อไวรัสเด็งก่ี ต่อความพิการของร่างกายเด็กท่ีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

และศิาสัตราจารย์์แพัทย์์หิญิิงสุัจิตรา นิมมานนิตย์์ จากการจำาแนกความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 

ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2539 และนาย์แพัทย์์วิิวัิฒน์  

โรจนพิัทย์าก่ร ผู้ริเร่ิมโครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 100% ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ 

โรคเอดส์ และนาย์มีชัย์ วีิระไวิทย์ะ ผู้ริเร่ิมวิธีการส่ือสารรณรงค์เผยแพร่การใช้ถุงยางอนามัย ได้รับ

พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำาปี 2552

 ผูู้้ได้รับูพัระราชทานรางวัิลสัมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดลแล้วิต่อมา ได้รับูรางวัิลโนเบูล 5 ราย์ ได้แก่่

 ศิาสัตราจารย์์แบูรี� เจมส์ั มาแชล จากประเทศออสเตรเลีย ได้รบัพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้า 

มหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำาปี 2544 จากการค้นพบเชื�อแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอร่ี  

เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ในปี 2548  

ด้วยการค้นพบเดียวกัน

 ศิาสัตราจารย์์เกี่ย์รติคุณ์นาย์แพัทย์์ฮารัลด์ ซััวิร์ เฮาเซ่ัน จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2548 จากการค้นพบเชื�อไวรัส 

ท่ีเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2551 จากการ 

ค้นพบเดียวกัน

 ศิาสัตราจารย์์ซัาโตชิ โอมูระ จากประเทศญ่ีปุ่น ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล  

สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2540 จากผลงานการศึกษาวิจัยจุลชีพชนิดหน่ึงช่ือ สเตรฟ้โตมัยซีึ่สเอเวอร์ 

มิติลิต จนสามารถสังเคราะห์ยา ivermectin ใช้รักษาและป้องกันโรคตาบอดจากพยาธิและโรคเท้าช้าง  

ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2558 จากผลงานเดียวกัน

 ศิาสัตราจารย์์ตู โย์วิโย์วิ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสมาชิกของกลุ่ม China Cooperative 

Research Group on Qinghaosu and its Derivatives as Antimalarials ได้รับพระราชทานรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2546 จากการศึกษาสารสกัดชิงเฮาซูึ่จนสามารถพัฒนา 

เป็นยารักษาโรคมาลาเรีย ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2558 จากการศึกษาเดียวกัน

 เซัอร์เก่รก่อรี พัอล วิินเทอร์ จากสหราชอาณาจักรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล  

สาขาการแพทย์ ประจำาปี 2559 จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้าง และดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดี

ให้มีประสทิธิภาพสงูและมคีวามเป็นส่ิงแปลกปลอมลดลง (Antibody Humanization) นำาไปสู่ความก้าวหน้า

ในการพัฒนายากลุ่มใหม่ จากชีวโมเลกุลซ่ึึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรค ต่อมาได้รับรางวัลโนเบล 

สาขาเคมี ประจำาปี 2561 จากการพัฒนาเดียวกัน
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 รางวัิลสัมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล เป็นรางวัลท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้จัดตั�งขึ�น เพ่ือถวาย 

เป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงาน 

เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ดำาเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้า 

มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรท่ัวโลกท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ 

ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย ์1 รางวัล และด้านการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำาทุกปีตลอดมา  

แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐ

ศิาสัตราจารย์์ ดร. นาย์แพัทย์์ วิาเลนติน ฟั้สัเตอร์ (Valentin Fuster, M.D., Ph.D.) 
ผูู้้อำานวิย์ก่ารศูินย์์โรคหัิวิใจ และนาย์แพัทย์์ใหิญ่ิโรงพัย์าบูาลเม้าท์ไซันาย์ นครนิวิย์อร์ค สัหิรัฐอเมริก่า  

ผูู้้อำานวิย์ก่ารศูินย์์วิิจัย์โรคหัิวิใจและหิลอดเล่อดแห่ิงชาติ ก่รุงมาดริด ประเทศิสัเปน  
หัิวิหิน้าก่องบูรรณ์าธิ์ก่าร วิารสัารวิิทย์าลัย์โรคหัิวิใจแห่ิงอเมริก่า สัหิรัฐอเมริก่า

 ศิาสัตราจารย์์ ดร. นาย์แพัทย์์ วิาเลนติน ฟั้สัเตอร์ สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยบาเซึ่โลน่า ประเทศสเปน และดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร 

ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วาเลนติน ฟั้สเตอร์  ได้ทำาการศึกษาวิจัยถึง

บทบาทของเกล็ดเลือดในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประโยชน์ของการให้

ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดท่ีนำามาใช้เป็นทางเบ่ียงภายหลังจากการผ่าตัด

ทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ โดยเร่ิมในสัตว์ทดลอง และต่อมาได้ต่อยอดมาเป็นการศึกษาวิจัยในผู้ป่วย  

ได้แสดงให้เห็นเป็นครั�งแรกถึงประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกันการอุดตันของ 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี พ.ศ.2563
สาขาการแพทย์
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นาย์แพัทย์์เบูอนาร์ด พีัคูล  (Bernard Pécoul, M.D., MPH.) 
ผูู้้ก่่อตั�งและผูู้้อำานวิย์ก่ารบูริหิาร องค์ก่รจัดหิาย์าสัำาหิรับูโรคที�ถููก่ละเลย์ 

Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) สัาธ์ารณ์รัฐฝรั�งเศิสั

หลอดเลือดท่ีนำามาใช้เป็นทางเบ่ียงภายหลังจากการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วย อีกทั�ง 

องค์ความรู้ท่ีได้นี�มีส่วนทำาให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างขดลวดคำ�ายันชนิดเคลือบยา เพ่ือนำามา

ใช้ในผู้ป่วยกล้ามเนื�อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ีจำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือด

หัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ฟั้สเตอร์  

ได้ช่วยทำาให้อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในผู้ป่วยลดลงอย่างมาก และยังช่วยปรับปรุงให้การดูแล 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันดีมากยิง่ขึ�นอีกด้วย

 จากผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วาเลนติน ฟั้สเตอร์ ท่ีเช่ือมโยงนำาเอาองค์ความรู้ 

ท่ีได้จากงานวิจัยพื�นฐาน ไปต่อยอดจนกระท่ังเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีถูกนำาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย 

ท่ีมีหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน 

การอุดตันของหลอดเลือดท่ีนำามาใช้เป็นทางเบ่ียงภายหลังจากการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดท่ีตีบตัน  

ผลงานนี�ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนับล้านคนท่ัวโลก

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี พ.ศ. 2563
สาขาการสาธารณสุข

   นาย์แพัทย์์เบูอนาร์ด พีัคูล สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเคลมองท์  

เฟ้อร่องด์ (Clermont-Ferrand University) สาธารณรัฐฝ่ร่ังเศส และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

จากมหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา ก่อนท่ี นายแพทยพี์คูล จะเข้ามามีบทบาทในการจัดตั�งองค์กรจัดหา 



7ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

ยาสำาหรับโรคท่ีถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) นั�น นายแพทย์พีคูล  

เป็นผู้อำานวยการบริหารในองค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières) ซึ่ึ่งเป็นองค์กร 

สาธารณประโยชน์ท่ีก่อตั�งเพ่ือให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงยาจำาเป็นของกลุ่มประเทศในแอฟ้ริกา  

ลาตินอเมริกา และเอเซีึ่ย

 ในขณะท่ีทำางานในประเทศยูกันดา นายแพทย์พีคูล พบมีการใช้ยา เมลาโซึ่พรอล (Melarsoprol) 

ซ่ึึ่งเป็นอนุพันธ์ของสารหนู ในการรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น โรคแอฟ้ริกั่น ทริปาโนโซัมิเอซิัสั (African trypano-

somiasis) หรือ โรคเหิงาหิลับู (Sleeping sickness) และพบผู้ป่วย 1 ราย ใน 20 รายท่ีได้รับอนุพันธ์นี� 

เสียชีวิต จากเหตุการณ์ท่ีมีการขาดยารักษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงท่ีรุนแรงนี� ทำาให้ นายแพทย์ 

พีคูล ตัดสินใจจัดทำา โครงก่ารจัดหิาย์าสัำาหิรับูโรคที�ถููก่ละเลย์ (Drugs for Neglected Diseases  

initiative – DNDi) ขึ�นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการรักษาท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

ราคาไม่แพง สำาหรับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคท่ีถูกละเลย ภายใต้การบริหารของ นายแพทย์พีคูล โครงการจัดหา 

ยาสำาหรับโรคท่ีถูกละเลย ได้ขยายเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาท่ีไม่แสวงหาผลกำาไร สร้างความร่วมมือกับ

องค์กรพันธมิตรทั�งภาครัฐและเอกชนหลากหลายองค์กร อาทิ มูลนิธิบิลเกตส์, เวลคัม ทรัส, หน่วยงาน

ในยุโรปและบริษัทยาหลายแห่ง จนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค 

ท่ีถูกละเลย รวม 8 ชนิด รักษาโรคมาลาเรีย โรคเหงาหลับ โรค Visceral leishmaniasis และโรค Chagas  

disease ยาเหล่านี�ถูกบรรจุให้เป็นแนวทางในการรักษาโรค ท่ีองค์การอนามัยโลกแนะนำาให้เป็นยารักษา 

ตัวแรกสำาหรับโรคท่ีถูกละเลย (Neglected tropical diseases) ในหลายประเทศ ขณะนี�มีการพัฒนา

สารใหม่มากกว่า 20 ชนิด และมีการศึกษาทดลองทางคลินิกมากกว่า 20 การศึกษา ในฐานะผู้อำานวยการ  

นายแพทย์พีคูล ได้ประสานงานวิจัยและร่วมมือพัฒนา ริเร่ิมและบริหารจัดโครงการวิจัย ซ่ึึ่งประกอบ  

ด้วยทีมงานและนักวิทยาศาสตร์ท่ีดำาเนินโครงการในส่วนต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟ้ริกา 

และลาตินอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งมอบการรักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพจำานวน 16 ชนิดจาก 18 ชนิด 

สำาหรับโรคท่ีถูกละเลยให้แก่ผู้ป่วย ภายในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน DNDi ได้ส่งมอบยาใหม่ถึง 8 ชนิด 

ซ่ึึ่งช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยเป็นจำานวนมาก ผลงานของนายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล ได้มีส่วนสำาคัญในการ 

ลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรนับล้านคนท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชากรในประเทศกลุ่มกำาลังพัฒนาหรือประเทศท่ีมีรายได้น้อย ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีถูกละเลย
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Prince Mahidol Award Foundation 

 On 12 November 2020, Professor Dr.Prasit Watanapa, M.D., Ph.D. Dean of the  

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, in the capacity of Vice President  

of the Prince Mahidol Award Foundation, Mr.Tanee Sangrat, Director-General of  

the Department of Information, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 

in the capacity of the Chairman of the Sub-Committee on Public Relations of the Prince 

Mahidol Award Foundation, and Professor Vicharn Panich, M.D. Chairman of the Inter-

national Award Committee of the Prince Mahidol Award Foundation, held a joint press 

conference to announce the 29th Prince Mahidol Award for 2020 at the Prince Mahidol 

Memorial Room, 2nd Floor, Syamindra Building, Siriraj Hospital.             

This year, the Prince Mahidol Award in the field of Medicine is awarded to

Valentin Fuster, M.D., Ph.D.

 The Prince Mahidol Award in the field of Public Health is awarded to

Bernard Pécoul, M.D., MPH.
 

 There were 44 nominations from 18 countries. The Scientific Advisory Committee 

screened all candidates from the year 2018 – 2020 and subsequently submitted a short 

list of candidates to the International Award Committee who made a recommendation to 

the Board of Trustees.  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the meeting 

Prince Mahidol Award Foundation
Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Ministry of Foreign Affairs

Press Conference 
Announcement of the Prince Mahidol Award 2020
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of the Board of Trustees held on 20 October 2020 during which the final decision on  

the Prince Mahidol Award 2020 was made.

  In the past 28 years, the Prince Mahidol Award has been conferred to 85  

individuals, groups of individuals, and institutions. Among them, 4 were Award  

recipients of Thai nationality, namely (1) Professor Dr. Prasong Tuchinda (2) Dr. Suchitra  

Nimmannitya who received the Prince Mahidol Award in the field of Medicine in 1996, 

and (3) Dr. Wiwat Rojanapithayakorn and (4) Mr. Mechai Viravaidya who received  

the Prince Mahidol Award in the field of Public Health in 2009.

 Among the Awardees of the Prince Mahidol Award, 5 subsequently received 

the Nobel Prize:

 (1) Professor Barry J. Marshall from Australia was conferred the Prince Mahi-

dol Award in the field of Public Health in 2001 for the discovery of the new bacterium  

identified as Helicobacter pylori that caused severe gastritis and its sensitivity to particu-

lar antibacterial drugs.  He received the Nobel Prize in the field of Medicine in 2005 for  

the same discovery.

 (2) Professor Harald zur Hausen from Germany was conferred the Prince Mahidol  

Award in the field of Medicine in 2005 for the discovery of the human papilloma  

virus HPV16 and HPV18 from the cancer tissue and elucidated how the viruses turn  

normal cells into cancer cells. He received the Nobel Prize in the field of Medicine in 

2008 for the same discovery.

 (3) Professor Dr. Satoshi Omura was conferred the Prince Mahidol Award in  

the field of Medicine in 1997. He is known for the discovery and development of various 

pharmaceuticals originally occurring in microorganisms. His research group isolated a strain 

of Streptomyces Avermitilis that produce the anti-parasitical compound ivermectin which 

contributed to the development of the drug ivermectin that is currently used against  

river blindness, lymphatic filariasis, and other parasitic infections. He received the Nobel 

Prize in the field of Medicine in 2015 for the same discovery.

 (4) Professor Tu You You, a member of the China Cooperative Research Group  

on Qinghaosu and its Derivatives as Antimalarials, was conferred the Prince Mahidol Award 

in the field of Medicine in 2003 in an organisational category for the discovery of Qinghaosu 

as a new drug for treatment of the P.falciparum malaria. She received the Nobel Prize in 

the field of Medicine in 2015 for the same discovery.
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Valentin Fuster, M.D., Ph.D.
Director, Mount Sinai Heart and Physician-in-Chief of The Mount Sinai Hospital, New York , USA

General Director of the National Center for Cardiovascular Research (CNIC), Madrid, Spain
Editor-in-Chief of the Journal of the American College of Cardiology

The United States of America

 (5) Sir Gregory Paul Winter was conferred the Prince Mahidol Award in the field of 
Medicine in 2016. He was a pioneer in the field of antibody engineering and modification 
technology. He invented techniques to humanise antibodies for therapeutic uses, which 
later led to the creation of cutting-edge therapeutic drugs. He received the Nobel Prize 
in the field of Chemistry in 2018 for the same discovery.
  The Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage was established 
in commemoration of the centenary of the birth of His Royal Highness Prince Mahidol of 
Songkla  1 January 1992.  The Foundation is under the Royal Patronage, with Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn as President. The Foundation annually confers 
two Prince Mahidol Awards upon individual(s) or institution(s), who have demonstrated 
outstanding and exemplary contributions to the advancement of the world’s medical 
and public health services. Each Award consists of a medal, a certificate, and a prize to 
the sum of US $100,000.
 

 Professor Dr. Valentin Fuster received his Doctor of Medicine from University of 
Barcelona, Spain, and Doctor of Philosophy from the University of Edinburgh, the United 
Kingdom.

Prince Mahidol Award Laureate 2020
In the Field of Medicine
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  Ever since 1970, Professor Fuster has persevered in studying the roles of  
platelets that account for coronary artery occlusion and the benefit of antiplatelet  
drugs  in preventing the occlusion of the bypassed vessels after coronary artery bypass graft 
(CABG) operation. The experiment was initiated in laboratory animals before subsequent 
definitive trial in humans. He was the first authority who demonstrated the effectiveness 
of antiplatelet agent in the prevention of the occlusion of the bypassed vessels after 
bypass operation. The explicit knowledge from his studies leads to the development  
of drug-eluting coronary stent that has been widely used to treat the patients with  
myocardial infarction requiring the dilation of coronary artery by balloon angioplasty 
and stent placement. Professor Fuster’s research works not only have saved many lives 
of coronary artery disease patients but also preferably refine the management of this 
disease nowadays.
  The achievement of  Professor Dr.Valentin Fuster  is the result of bridging and 
magnifying the basic research knowledge  into the novel insights that are beneficial to 
many patients especially the introduction of antiplatelet  therapy. His exceptional works 

have saved  millions of  lives  around  the  world.

Bernard Pécoul,  M.D., MPH.

Founder and Executive Director,

Drugs for Neglected Diseases initiative, (DNDi)

The French Republic

Prince Mahidol Award Laureate 2020
In the Field of Public Health
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  Dr.Bernard Pécoul received his Doctor of Medicine from the University of  

Clermont-Ferrand, France, and his Master of Public Health from Tulane University in  

the United States.

 Prior to engagement with the Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi),  

Dr.Pécoul was the Executive Director for Médecins Sans Frontières, an international  

humanitarian and non-governmental organisation engaged in overcoming barriers to  

access to essential medicines across Africa, Latin America, and Asia.

  While working in Uganda, Dr.Pécoul found out that the usage of Melarsoprol, 

an organoarsenic compound used for treating human African trypanosomiasis (HAT)  

or Sleeping Sickness, had caused the death of 1 in 20 cases. The lacking of efficient drug 

and debilitating side-effects of existing medications inspired Dr.Pécoul to initiate the 

Drugs for Neglected Disease initiative (DNDi) in 2003 with the aim to deliver safe, effective,  

and accessible life-saving treatments for people with neglected diseases.

  Under the lead by Dr.Pécoul, the DNDi has scaled up to an international,  

not-for-profit research and development organization that has attracted a diverse range  

of alliances from public and private sectors, e.g., Bill& Melinda Gates Foundation,  

Wellcome Trust, cooperations in Europe and many drug companies. To date, DNDi  

delivers eight effective treatments for neglected diseases, including malaria, sleeping  

sickness, visceral leishmaniasis, and Chagas disease. As a result, The World Health  

Organization has recommended these medications as the first line treatment for neglected 

tropical diseases in many countries. Recently, DNDi has been developing with more than 

20 new chemical remedies and conducting more than 20 ongoing clinical trials.

 As the Executive Director, Dr.Pécoul has collaborated with researchers, scientists 

and developmental affiliations to initiate and manage many research projects across  

the globe, especially in Africa and Latin America. DNDi aims to deliver 16 novel effective  

treatments (from the total of 18) for the patients of neglected diseases by 2023.  

Until now, DNDi has delivered eight new treatments to save countless numbers of neglect 

patients’ life.

  Dr.Pécoul’s contribution plays a vital role in reducing the death rate and also 

improve the quality of life of millions of people worldwide, especially the neglected 

patients in developing countries and low-income countries.
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 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ศิาสัตราจารย์์คลินิก่เกี่ย์รติคุณ์ นาย์แพัทย์์ 
สุัพััฒน์ วิาณิ์ชย์์ก่าร เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นาย์ธ์านี แสังรัตน์ 
อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์วิิจารณ์์ พัานิช ประธานคณะกรรมการ 
อำานวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์อภิชาติ อัศิวิมงคลกุ่ล 
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล และ ศิาสัตราจารย์์กิ่ตติคุณ์ 
นาย์แพัทย์์สัมภพั ลิ�มพังศิานุรัก่ษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้า
มหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล 
ประจำาปี 2563 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั�น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สัำาหิรับูผูู้้ได้รับูพัระราชทานทุน “โครงก่ารเย์าวิชนรางวัิลสัมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล” ประจำาปี  2563 ได้แก่่
 1. นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. นายพีรดนย์ วงษ์เสรี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. นายเมธาสิต ใจสอาด  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. นายลัทธวัฒน์ เอี�ยวฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 ทั�งนี� มีผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ประจำาปี 2563 ทั�งสิ�น 20 คน จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ 9 แห่ง  
โดยผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชนฯ 5 คน ซ่ึึ่งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ  
ได้พิจารณาคัดเลือกและนำาเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซ่ึึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

มูลนิธิรางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการเยาวัชนรางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิาวัิทยาลัยมหิิด็ล  และกระทรวังการต่างประเทศ

แถลงข่าวั
ผลการตัด็สินผู้ ได็้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวัชนรางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล ประจำาปี 2563

โครงการเยาวัชน รางวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิิด็ล
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั�นสุดท้ายเม่ือ 
วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 โครงก่ารเย์าวิชนรางวิัลสัมเด็จเจ้าฟ้้ามหิิดล จัดตั�งขึ�นตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั�งท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เพ่ือส่งเสริมเยาวชนไทยท่ีรักและมุ่งม่ันในวชิาชีพแพทย์ให้ดำาเนินตามรอยเบื�อง 
พระยคุลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดำาเนินการโดยคณะกรรมการ
อำานวยการ คณะกรรมการดำาเนินการ และคณะกรรมการคัดเลือก โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้า
มหิดล เม่ือคัดเลือกได้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนฯ จะนำารายช่ือแจ้งต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นขั�นตอนสุดท้ายของการ
ตัดสิน  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา  
1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั�งนี� รวมเป็นเวลาของการใช้ทุนหลัง
จากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

นาย์ฉััตรพัล สัมุทรพังศ์ิธ์ร

นิสิัตชั�นปีที� 6 คณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์ จุฬาลงก่รณ์์มหิาวิิทย์าลัย์

 มีความสนใจในเร่ือง ควิามสััมพัันธ์์ของจุลชีพัในทางเดินอาหิาร 
กั่บูโรคหิลอดเล่อดสัมองเพ่ั�อเป็นส่ัวินหิน่�งในก่ารพััฒนาแนวิทาง 
ก่ารป้องกั่นโรคหิลอดเล่อดสัมองให้ิมีประสิัทธิ์ภาพัยิ์�งข่�น
 โดย์ นาย์ฉััตรพัล สัมุทรพังศ์ิธ์ร มีเกี่ย์รติประวัิติต่างๆ อาทิ
  ปี 2563 เป็นผู้วิจัยหลักในงานวิจัยเร่ือง “Medical  
students in low-and middle-income countries and COVID-19 
pandemic” ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Medical 
Students, ได้นำาเสนอผลงาน Poster presentation ในรูปแบบ  
E-poster เร่ือง “Stroke risk factors, subtypes and outcome in elderly Thai  
patients” ในงาน MDCU Congress 2020  และได้รับการตอบรับให้นำาเสนอผลงาน Poster  
presentation ในรูปแบบ E-poster เร่ือง “Dysbiosis of gut microbiota in patients with 
large-artery atherosclerotic stroke in King Chulalongkorn Memorial Hospital” ในงาน 
APSC 2020 ประเทศเกาหลีใต้
  ปี 2562 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน “ทูตนำ�าใจ” ในการประชาสัมพันธ์โครงการเข็มวัน  
อานันทมหิดล, เป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำาวิจัยให้กับนิสิตแพทย์รุ่นน้อง ณ  
ค่ายต้นกล้า, ได้รับเชิญเป็นนิสิตสอนเสริมความรู้และเฉลยข้อสอบเก่าเพ่ือเตรียมสอบ ศรว. ขั�นตอน 
ท่ี 1 และขั�นตอนท่ี 2 และได้รับเกียรติบัตรนิสิตแพทย์ขวัญใจยูนิตสามารถปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานได้
ทุกระดับภาควิชาอายุรศาสตร์
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นางสัาวิธ์นพัร เจริญิงามเสัมอ

นัก่ศ่ิก่ษาชั�นปีที� 6 คณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์โรงพัย์าบูาลรามาธิ์บูดี มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

 มีความสนใจในเร่ือง ก่ารพััฒนาระบูบูก่ารใหิ้บูริก่ารผูู้้ป่วิย์
หิลอดเล่อดสัมองตีบูตันด้วิย์ก่ารลาก่ลิ�มเล่อด
  โดย์ นางสัาวิธ์นพัร เจรญิิงามเสัมอ มีเกี่ย์รตปิระวัิติต่างๆ อาทิ
  ปี 2563 ได้รบัการรับคัดเลือกให้นำาเสนอ E-Poster ในงาน 
ประชุม European Stroke Organization and World Stroke Organi-
zation Conference 2020
  ปี 2562  ได้รบัรางวัล Dean’s Talent Award คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล และตพิีมพ์งานวิจัย Jaroen-
ngarmsamer T, et al. Procedural success with radial access for carotid artery 
stenting: Systematic review and meta-analysis. J Neurointerv Surg 2020 Jan; 12(1): 
87-93 [Epub 2019 June 14], เป็นกัปตันทีมบาสเก็ตบอลหญิงรามาธิบดี โดยเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย
ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั�งท่ี 31, และเป็นประธานชมรม Ramathibodi International Club และ
เป็นอาสาสมัครและทีมออกตรวจ ค่ายอาสารามาฯ ร่วมใจ ณ อำาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  ปี 2561 ได้รับรางวัล Dean’s Research Award คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ได้รับการรับคัดเลือกให้ไปนำาเสนอโปสเตอร์งานวิจัยในงานประชุม XXI  
Symposium Neuroradiologicum ณ ประเทศไต้หวัน, เป็นประธานชมรมหลังกล้องรามาธิบดี และ

  ปี 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตแลกเปล่ียนภายใต้องค์กร IFMSA เป็นเวลา 1 เดือน  
ในหอผู้ป่วย Plastic surgery ประเทศสาธารณรัฐเช็ก และเป็น Staff และอาสาสมัครออกชุมชน 
ในค่ายอนามัยชุมชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 3 ปี (พ.ศ. 2560, 2561 และ 2563)
  ปี 2560 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตแพทย์ในโครงการเพชรชมพู คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เป็นรองประธานงาน AMSci งานตอบปัญหาวิชาการและวิทยาศาสตร์ 
การแพทยเ์น่ืองในวันอานันทมหิดล และเป็น Moderator โครงการประชุมแพทยน์านาชาติ The first 
ASEAN Medical Education Conference (AMEC)
 ปี 2559  ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเพ่ือไปศึกษาดูงาน ในการประชุม EAMSC ท่ีประเทศไต้หวัน
 ปี 2558  ประธานฝ่่ายวิชาการประจำาชั�นปีท่ี 1, ไดรั้บคัดเลือกเปน็ตัวแทนประกวดดาว-เดอืน
เข็มสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเพ่ือไปศึกษา
ดูงานในการประชุม AMSC ท่ีประเทศสิงคโปร์
 ปี 2557  เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดจากการสอบวิชาฟิ้สิกส์ 7 วิชาสามัญ และวิชาคณิตศาสตร์
ของการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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นาย์พีัรดนย์์ วิงษ์เสัรี

นัก่ศ่ิก่ษาชั�นปีที� 6 คณ์ะแพัทย์ศิาสัตรศิิริราชพัย์าบูาล มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

 มีความสนใจในเร่ือง ก่ารพััฒนานโย์บูาย์ก่ารคดัก่รองโรคมะเร็ง
ลำาไส้ัใหิญ่ิของประเทศิไทย์ใหิ้มีประสัิทธิ์ภาพัมาก่ข่�นด้วิย์แบูบูจำาลอง
ระบูบูเชิงพัลวัิตที�สัร้างโดย์ใช้คณิ์ตศิาสัตร์และซัอฟ้ต์แวิร์คอมพิัวิเตอร์
 โดย์ นาย์พีัรดนย์์ วิงษ์เสัรี มีเกี่ย์รติประวัิติต่างๆ อาทิ
  ปี 2562 เป็นอุปนายกฝ่่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช 
ซ่ึึ่งมีหน้าท่ีดูแลงานวิชาการ คุณภาพชีวิต และกิจกรรมนอกหลักสูตร
ภายในคณะ และหัวหน้านักศึกษาประสานงานกิจกรรมอาสาภายในคณะ 
เช่น งานทำาบุญตามวันสำาคัญ งานบริจาคธงเน่ืองในวันมหิดล
  ปี 2561 รองอุปนายกฝ่่ายกิจกรรมชมรม สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช, หัวหน้าฝ่่าย 
simulation ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช และประธานโครงการเวชศาสตร์ชุมชน “การคัดกรองโรคเบา
หวานและความดันสูงในตำาบลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี”
  ปี 2560 รองประธานโครงการ และหัวหน้าผู้กำากับนักดนตรี โครงการ family concert 
การแสดงละครเวทีแบบละครร้องของนักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่าศิริราช
  ปี 2559 รองหัวหน้านักศึกษาแพทย์ศิริราช ชั�นปีท่ี 2, หัวหน้าพิธีกร การแข่งขัน Siriraj 
International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition 2017, 
หัวหน้าฝ่่ายธุรการงานบำาเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ เพ่ือการศึกษากายวิภาคศาสตร์, 
ตัวแทนนักศึกษาแสดงดนตรี เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และเป็น
หน่ึงในหัวหน้าฝ่่ายวิชาการ นักศึกษาแพทย์ชั�นปีท่ี 2
  ปี 2558 ประธานโครงการ SIPIstar under the moonlight music award งานประกวด
วงดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นอาสาสมัคร ค่ายอาสาตะวันยิ�ม โดยสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ปี 2560 ได้รับรางวัล Dean’s Research Novice Award จากคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวิทยาลัยมหิดล, เป็นประธานโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาแพทยร์ามาธิบดี 
และเป็นอาสาสมัคร ค่ายออกตรวจ ณ โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุรี
  ปี 2559 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนทางด้านวิจัย โดยสหพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติ และเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล โดยชนะเลิศ
เหรียญทอง งาน Kaunas Cantat Choir Competition 2016 ณ ประเทศลิทัวเนีย และเข้ารอบ 3 ทีม
สุดท้าย การแข่งขันกรังปรีซ์ึ่ งาน International Choir Festival Mundus Cantat  ณ ประเทศโปแลนด์
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นาย์เมธ์าสิัต ใจสัอาด

นิสิัตชั�นปีที� 6 คณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์ มหิาวิิทย์าลัย์ศิรีนครินทรวิิโรฒ 

  มีความสนใจในเร่ือง ก่ารศ่ิก่ษาเชิงหิน้าที�และก่ารแสัดงออก่
ของเซัลล์คำ�าจุนเซัลล์ประสัาทต่อพัย์าธิ์ก่ำาเนิด และก่ารดำาเนินของโรค
สัมองเส่ั�อมอัลไซัเมอร์
 โดย์ นาย์เมธ์าสิัต ใจสัอาด มีเกี่ย์รติประวัิติต่างๆ อาทิ
  ปี 2563 รางวลันิสิตผู้มีความประพฤติดีเด่น เน่ืองในวาระดิถี 
วันวิสาขบูชา ประจำาปี พ.ศ. 2563 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
  ปี 2562 ได้รับรางวัลคะแนนเฉล่ียสูงสุดรวมทุกรายวิชาประจำา
ชั�นปีท่ี 5, รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2, ประธาน
ฝ่่ายส่งเสริมจริยธรรม และศักยภาพนิสิต สโมสรนิสิตฯ, รองประธานฝ่่ายวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร สโมสรนิสิตฯ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย The antihelmintic effects of medicinal 
plant extracts against paramphistome parasites, Carmyerius spatiosus. Acta Parasito-
logica. 2019; 64(3): 566-74
  ปี 2561 รางวัลคะแนนสูงสุดรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน 3 และรังสีวิทยาปฏิบัติการทาง 
คลินิก, ประธานคณะผู้จดังานพธีิไหว้ครู และผู้แทนนสิิตอ่านบทสวดสรภญัญะไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์,  
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งคำาประพันธ์เน่ืองในพิธีไหว้ครู, บรรณาธิการหนังสือสรุป อายรุศาสตร์ 
(Pocket Medicine), ประธานชุมนุมพุทธธรรม (2 วาระ) และรองประธานชุมนุมเปตอง (2 วาระ)
  ปี 2560 รองประธานฝ่่ายจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์, รองประธานโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูด รุ่นท่ี 2, ประธานฝ่่ายอำานวยการฝ่่ายสงฆ์์พิธีบำาเพ็ญกุศล 
ผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์, ปฏิบัติงานวิจัยเร่ือง “Antihelmintic activity of  
aqueous plant extracts from Malachra capitata in ultrastructural changes of rumen  
flukes tegument”
  ปี 2559 ได้รับรางวัลคะแนนเฉล่ียสูงสุดรวมทุกรายวิชาประจำาชั�นปีท่ี 2, กรรมการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเน่ืองในสัปดาห์วันมหิดล, ปฏิบัติงานวิจัยเร่ือง “The role of trehalose- 
6-phosphate in metabolism and virulence of Talaromyces marneffei”

  ปี 2557 นักเรียนดีเด่นด้านบำาเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ประธานค่าย
บำาเพ็ญประโยชน์ “สานฝั่น…หมู่บ้านเด็กสานรัก” จังหวัดนครปฐม และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า
ร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Mathematics Olympiad 2015 โดยได้รับรางวัล bronze medal
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 มีความสนใจในเร่ือง ก่ารศ่ิก่ษาก่ารยั์บูยั์�งก่ารตาย์ระดับูเซัลล์
และก่ารเส่ั�อมระดับูเซัลล์ (Inhibition of cell death and cell 
degeneration) ต่อก่ารปรับูเปลี�ย์นขั�วิของไมโครเก่ลีย์ (Microglia 
polarization) เพั่�อพััฒนาองค์ควิามรู้เกี่�ย์วิกั่บูโรคอัลไซัเมอร์ และ
ควิามก้่าวิหิน้าในก่ารรัก่ษาโรคอัลไซัเมอร์ รวิมถู่งโรคและควิามเจ็บูป่วิย์
อ่�นๆ
 โดย์ นาย์ลัทธ์วัิฒน์ เอี�ย์วิฉัาย์ มีเกี่ย์รติประวัิติต่างๆ อาทิ
  ปี 2562 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช และเป็น
ตัวแทนคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล นำาเสนองานวิจัย The study 
of experience and competencies gained from joining health care volunteer camp 
in community among medical students and staff of the Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital, Mahidol University ในการแข่งขันงานวิจัย 4th ASEAN students’ collabo-
rative projects 2019 ประเทศบรูไนดารุสซึ่าลาม
  ปี 2561  รองอปุนายกฝ่่ายนอก สโมสรนกัศึกษาแพทยศิ์ริราช, ประธานคา่ยอาสามหดิล
ร่วมใจ สานสายใย นำานำ�าใจสู่ชุมชน ครั�งท่ี 6 และประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ครั�งท่ี 1
  ปี 2560  รองอุปนายกฝ่่ายใน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช และร่วมเป็นคณะผู้จัดงาน
นิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเก่ียวกับโรคซึึ่มเศร้า ในงานว่ิง Medrathon: Run away 
depression
  ปี 2558  หัวหน้านักศึกษาแพทย์ ชั�นปีท่ี 1
  ปี 2556 เหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั�งท่ี 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นาย์ลัทธ์วัิฒน์ เอี�ย์วิฉัาย์

นัก่ศ่ิก่ษาชั�นปีที� 6 คณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์ศิิริราชพัย์าบูาล มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

  ปี 2558 กรรมการชุมนุมพุทธศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์), กรรมการฝ่่ายวิชาการนิสิต
แพทย์ชั�นปีท่ี 1, นักกีฬาเปตอง รางวัลอันดับท่ี 4 กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั�งท่ี 28
  ปี 2557 เหรียญทอง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั�งท่ี 12 ณ มหาวิทยาบูรพา,  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ
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 On 24 November 2020 at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat  Vanichakarn, Secretary-Gen-
eral of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage;  Mr. Tanee  Sangrat, 
Director-General of the Department of Information and Spokesperson of the Ministry of 
Foreign Affairs; Prof. Vicharn  Panich, Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program 
Steering Committee; Prof. Apichat  Asavamongkolkul, Chairman of Prince Mahidol  
Award Youth Program Working Committee; and Prof. Sompop  Limpongsanurak,  
Chairman of Prince Mahidol Award Youth Program Selection Committee, together with 
issue a press release on the names of Prince Mahidol Award Youth Program scholarship 
recipients for 2020 at the Chulabhorn conference room, 2th floor of Syamindra Building, 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

The names of five scholarship recipients 2020 of Prince Mahidol Award Youth Program are as follows:

 1. Mr. Chatpol Samuthpongtorn  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

 2. Ms. Tanaporn Jaroenngarmsamer  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 3. Mr. Peeradon Wongseree  Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 4. Mr. Methasit Jaisa-aad Faculty of Medicine, Srinakarindwirod University

 5. Mr. Lattawat Eauchai  Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 
 Twenty applicants from 9 institutes were nominated for Prince Mahidol Award Youth 
Program in 2020. Only 5 successful applicants meet the criteria of the Prince Mahidol 

Prince Mahidol Award Youth Program, Prince Mahidol Award Foundation under Royal Patronage
In collaboration with

Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Ministry of Foreign Affairs
Organize the press conference on 

The result of the Prince Mahidol Award Youth Program scholarship recipients 2020

Prince Mahidol Award Youth Program
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Mr. Chatpol Samutpongtorn

A sixth-year medical student at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Award Youth Program. The Selection Committee selected the scholarship recipients and 
presented to the Board of Trustee which HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn is a Presi-
dent. The final decision had been made on the 20th October 2020.
 Prince Mahidol Award Youth Program has been established on the 20th November 
2007 according to the 2nd/2007 consensus of the Prince Mahidol Award Foundation Com-
mittee. The program aims to inspire and facilitate Thai youths studied in the health fields 
to pursue their dedicated life for the benefit of mankind following the footsteps of HRH 
Prince Mahidol of Songkla.
 The steering committee, the working committee, and the selection committee are 
responsible to select the applicants who meet the criteria of the program, and present 
their names to the Board of Trustee which HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn is a Pres-
ident, for a final decision.
 

 He is interested in research topic: The study of gut  
microbiota profile in stroke patients for development 
novel therapeutic strategies for stroke.
 Mr. Chatpol Samuthpongtorn has received honors 
and awards as followings:
  2020 Publication: Samuthpongtorn C, Pongpirul K. 
Medical students in low-and middle-income countries and 
COVID-19 pandemic. International Journal of Medical  
Students. 2020; 8(1): 79-81. Poster presentation at MDCU congress 2020: Samuthpongtorn C,  
Jereerat T, Suwanwela NC. Stroke risk factors, subtypes and outcome in elderly 
Thai patients.
 Abstract acceptance for poster presentation at APSC 2020: Samuthpongtorn 
C, Saraya A, Suwanwela NC. Dysbiosis of gut microbiota in patients with large-artery 
atherosclerotic stroke in King Chulalongkorn Memorial Hospital.
  2019 The presenter of the Ananda Mahidol day; Moderator and lecturer for 
the research inspiration for 2nd year medical students at the 8th TONGLA camp; The 
peer tutor of 3rd year and 5thyear medical students for NLE1 and NLE2 preparing; 
Honorary Certificate of the popular vote student award in medicine ward.
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  2018 Exchange medical student for IFMSA organization at Plastic surgery ward 
in Czech Republic country for 1 month; Staff of the medical team at Anamai camp for 
providing the public health screening 3 years continuously.
  2017 The medical student in the Petchompoo program of MDCU; Vice chair-
man of AMSci 2017 (Ananda Mahidol day’s biology and medical science test); The 
Moderator of the 1st ASEAN Medical Education Conference (AMEC) 2017
  2016 Participation in East-Asian Medical Students’ Conference (EAMSC2016 
at Taiwan).
  2015 President for Academic Affair at 1st year medical student; to be the 
MDCU-freshy star and the representative of the star contest in Syringes Games 2015; 
Participation in Asian Medical Students’
  2014 Highest score =100 score of Physics for Consortium of Thai Medical 
School and 100 score of Mathematics for O-NET.
 

Ms. Tanaporn Jaroenngarmsamer

A sixth-year medical student at the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, 

Mahidol University.

 She is interested in research topic: The universal key 
to the improvement of thrombectomy care delivery system 
for ischemic stroke patients.
 Ms. Tanaporn Jaroenngarmsamer has received honors 
and awards as followings:
  2020 Selected for E-Poster presentation in the  
European Stroke Organization and World Stroke Organization 
Conference 2020
  2019 Dean’s Talent Award, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,  
Mahidol University; Publication: Jaroenngarmsamer T, et al. Procedural success with 
radial access for carotid artery stenting: systematic review and meta-analysis.  
J Neurointerv Surg 2020 Jan; 12(1): 87-93 [Epub 2019 June 14]; Captain of Ramathibodi  
girls basketball team, semi-final team in Syringe Game 31st; President of Ramathibodi 
International Club; Medical team volunteer in Lopburi province
  2018 Dean’s Research Award, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University; Poster presentation at XXI Symposium Neuroradiologicum, Taiwan; 
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Mr. Peeradon Wongseree

A sixth-year medical student at the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol 

University.

 He is interested in research topic: Enhancing the  
effectiveness of colorectal cancer screening protocol in 
Thailand using system dynamics (SD), a conceptual tool, 
which can be constructed by using mathematics and 
simulation software. 
 Mr. Peeradon Wongseree has received honors and 
awards as followings:
   2020 Vice president of internal affairs, Siriraj Medical 
Student Union, which mainly takes part in organizing all of the academics teams, 
volunteer works and extracurricular acts, the keyman of the CSR  project of Siriraj 
hospital such as Ritual ceremonies and Mahidol Flag Charity Project.
  2018 Vice president’s assistant of club’s activity, Siriraj Medical Student Union; 
Head of simulation session, 20th Siriraj Medical Camp; President of community medicine 
project “Diabetes mellitus & Hypertension screening in Tha Luang”
  2017 Vice president and head of melody & lyrics, Family concert 2017, the 
annually musical show.
  2016 Vice president of 2nd year medical student; head of master of ceremo-
ny in Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Com-
petition 2017; head of administrative manager “Ajarn Yai” cremation ceremony, rep-
resentatives of the faculty in performing music in Memorial Day King Rama IX; one of 
the head of the academics affairs

President of Ramathibodi Photo Club; Volunteer in community service camp by  
Ramathibodi Student Union
  2017 Dean’s Research Novice Award, Faculty of Medicine Ramathibodi  
Hospital, Mahidol University; President of Ramathibodi Exchange Program; Medical  
team volunteer in Saraburi province
  2016 Selected for research exchange program by International Federation of 
Medical Students’ Associations; Member of Mahidol University Choir, won gold  
medal in Kaunas Cantat Choir Competition 2016 in Lithuania, and entered grand prix 
competition of International Choir Festival Mundus Cantat in Poland
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Mr. Methasit Jaisa-aad

A sixth-year medical student at the Faculty of Medicine, Srinakharinwirot university.

 He is interested in research topic: The study of functional 
and expression change of astrocyte (transcriptomic pro-
filing of astrocyte) in pathogenesis and progression of 
Alzheimer’s disease. 
 Mr. Methasit Jaisa-aad has received honors and 
awards as followings:
  2020 Excellent student certificate; Buddhist Associ-
ation of Thailand under the Royal Patronage
  2019 Highest total score of fifth year medical student; 
Highest score in surgery, President of ethics and student development affair, and Vice 
president of academic affair; chair of research and curriculum affair, medical student 
club; Publication: The antihelmintic effects of medicinal plant extracts against 
paramphistome parasites, Carmyerius spatiosus. Acta Parasitologica. 2019; 64(3): 566-74
  2018 Highest score in clinical radiology and preventive medicine; Chair of Wai 
Kru ceremony (teacher’s venerated ceremony); Winner of Wai Kru poet competition; 
Chief editor of internal medicine review pocketbook, President of buddhist club  
(2 term); Vice president of petanque club (2 term)
  2017 Vice President of ethics affair, medical student club; Vice chair of student  
personality and speaking skill development project; Chair of buddhist ceremony  
affair in royal commemoration of donated bodies for medical study; research assistant 
in “Antihelmintic activity of aqueous plant extracts from Malachra capitata in ultra-
structural changes of rumen flukes tegument”
  2016 Highest total score of second year medical student; committee in medical 
science competition of Prince Mahidol week; research assistant in the role of treha-
lose-6-phosphate in metabolism and virulence of Talaromyces marneffei”

  2015 President of SIPIstar under the moonlight music award, music contest 
in Mahidol University
  2014 “Outstanding student” in volunteer work, Mahidol Wittayanusorn school;  
President of volunteer camp project in Nakhon pathom province; Bronze medal, Asia 
Pacific Mathematics Olympiad 2015
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Mr. Lattawat Eauchai

A sixth-year medical student at the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, 

Mahidol University.

 He is interested in research topic: Inhibition of cell 
death and cell degeneration, and their effect to microglia 
polarization which can provide a decent knowledge about 
Alzheimer’s disease and the chance to cure the disease.
  Mr. Lattawat Eauchai has received honors and awards 
as followings:
  2019 President of Siriraj Medical Student Union; 
Student representative in 4th ASEAN students’ collaborative 
projects 2019 Brunei Dalussalam presenting research topic about “The study of  
experience and competencies gained from joining health care volunteer camp in 
community among medical students and staff of the Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital, Mahidol University”
  2018  Associate vice president of External Affairs, Siriraj Medical Student Union;  
Head of Mahidol United medical volunteer camp; Head of the Society of Medical 
Students of Thailand (SMST) medical volunteer camp.
  2017 Associate vice president of Internal Affairs, Siriraj Medical Student Union;  
campaign team for campaign about major depressive disorder (MDD) or depression in 
Medrathon: Run away depression
  2015 Head of first-year medical student, first-year MD class of 2015

  2015 Buddhist club committee, academic committee of first year medical 
student; fourth place petanque men team, 28th Syringe games
  2014 Gold medal 12th Thailand Biology Olympiad, Burapha university; First 
place in Thai language academic competition, National Thai language day, Chulalong-
korn university
  2013 Bronze medal 11th Thailand Biology Olympiad, Thaksin university
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รองศิาสัตราจารย์์ ดร. ภก่.สัมภพั ประธ์านธุ์รารัก่ษ์ 

ตำาแหิน่งปัจจุบัูน  รองอธิการบดีฝ่่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ

สัังกั่ด    สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 

    ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    447 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัิติก่ารศ่ิก่ษา

2541 Doctor of Philosophy  Department of Pharmaceutical Biology, Institute of  

      Pharmacy, University of Basel, Switzerland

2533 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเวท) ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531 เภสัชศาสตรบัณฑิต   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวััลคนด็ีศรีมหิิด็ล

รางวััล “คนด็ี ศรีมหิิด็ล” ประจำาปี 2563 ประเภทอาจารย์
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 หน้าท่ีหลักของมหาวิทยาลัยคือสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันเก่าแก่ท่ีมีรากฐานมาจากโรงเรียนแพทย์ และเม่ือได้รับพระราชทานนาม 

“มหิดล” ก็ได้ยึดถือตามคติพจน์ท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงบันทึก

ไว้ท่ีแผ่นแรกของสมุดปฏิบัติการวิชา Bacteriology ของพระองค์ท่าน ท่ีว่า “True Success is not in  

the learning, but in its application to the benefit of mankind.” แปลความวา่ความสำาเร็จท่ีแท้จริง

อยู่ท่ีการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ เป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

มาโดยตลอด ผมเข้าทำางานท่ีภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 2 

มีนาคม 2535 การทำางานในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสในการทำางานท่ีหลากหลาย 

ได้ซึึ่มซัึ่บในความหมายของปรัชญานี�เร่ือยมา ความโชคดีของผมในการทำางานในมหาวิทยาลัยมหิดลคือ 

การได้พบเจอส่ิงดีๆ 4 เร่ืองคือ 

 “มีนาย์ดี” ขอขอบพระคุณนายทุกท่านในการทำางานตั�งแต่ก่อนเข้ามาทำางานท่ีมหาวิทยาลัย

มหิดลจนถึงปัจจุบัน ท่ีคอยสอนส่ัง ตักเตือนในบางโอกาส และสนับสนุนในทุกเร่ืองเพ่ือให้งานสำาเร็จ  

แต่ขออนุญาตเอ่ยนามเพียง 5 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ฉวี บุนนาค คณบดีผู้ก่อตั�งคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีให้โอกาสผมเร่ิมต้นงานอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ภญ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ หัวหน้า

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ในช่วงท่ีผมมาเร่ิมงานท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีสนับสนุนจนได้รับทุนไปเรียน

ปริญญาเอก และเม่ือกลับมาทำางานก็สนับสนุนให้หาทุนวิจัยเพ่ือทำาวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพรจนทุกวันนี� รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ท่ีให้โอกาส

ผมทำางานคุณภาพในระดับคณะ จนได้รับความไว้วางใจจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 

นพ.อดุม คชินทร ให้มาดูแลระบบคุณภาพของมหาวทิยาลัย และต่อเน่ืองมาจนถงึวาระของทา่นอธิการบดี 

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ 

 “มีโอก่าสัดี” ท่ีได้ทำางานในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั�งงาน academic และ non-academic  

มีโอกาสท่ีได้เรียนรู้งานใหม่ๆ ตลอดเวลา งานพัฒนาคุณภาพเป็นงานท่ีผมถูกดึงเข้ามาช่วยในฐานะ 

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามระบบ MUQD ตั�งแต่ตอนจบปริญญาเอกมาใหม่ๆ ต่อมาได้ถูกส่งไปฝึ่กอบรม

เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และกลับมาช่วยวางระบบฝ่ึกอบรมเกณฑ์ EdPEx  

และผู้ตรวจประเมิน MU-EdPEx และเม่ือมหาวิทยาลัยมหิดลจะเร่ิมใช้เกณฑ์ AUN-QA ในระดับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยซ่ึึ่งมีมากกว่า 350 หลักสูตร จึงถือเป็นอีกโอกาสหน่ึงท่ีได้ทำางานให้มหาวิทยาลัยมหิดล

ในฐานะผู้บริหารระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยคำาถามแรกท่ีต้องตอบให้ได้ก่อนคือ “Why do we 

need QA at program level?” แน่นอนว่าเวลาพูดถึง QA-Quality Assurance ทุกคนมักจะเบือนหน้าหนี 
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ซ่ึึ่งน่ันคือโจทย์ท่ีไม่ง่ายเลย QA คงไม่ใช่แค่การเขียนรายงาน Self-assessment report (SAR) เพ่ือรับการ

ตรวจประเมิน แต่มันคือการทำาความเข้าใจกับผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตรว่า QA จะช่วย

พัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ�นได้อย่างไร และการทำาอย่างไรให้ผู้บริหารหลักสูตรเข้าใจอัตลักษณ์ของหลักสูตร

ว่าต้องการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอย่างไร ทั�งด้าน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ 

(Attitude) และต้องรู้ว่าจะทำาอย่างไรให้ได้บัณฑิตมีคุณภาพตามท่ีกำาหนดไว้ ท่ีสำาคัญคือต้องตอบโจทย์

ความต้องการของนายจ้าง สังคมและประเทศชาติอีกด้วย

 “มีครูดี” นอกเหนือจากครูบาอาจารย์ท่ีสอนส่ังมาตั�งแต่เด็ก ครูบาอาจารย์ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ณ ท่ีนี� และ

ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี�ผมยังได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากครูด้านคุณภาพการศึกษา 3 ท่าน คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ นพ.เอื�อพงศ์ จตุรธำารง รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ และรองศาสตราจารย์ 

ชวลิต วงษ์เอก ท่ีทำาให้เข้าใจแก่นแท้ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั�งได้วางรากฐานของระบบ

คุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลและยังช่วยเหลือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลจนทุกวันนี�

 “มีมิตรดี” อันนี�คือโชคดีอันใหญ่หลวงท่ีได้เพ่ือนร่วมงานท่ีคณะเภสัชศาสตร์ท่ีดี ให้ความ 

ช่วยเหลือทั�งงานวิชาการและงานบริหาร และเม่ือมาทำางานในระดับมหาวิทยาลัย ก็ได้เพ่ือนร่วมงาน 

ระดบัผู้บริหารมหาวทิยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารหลกัสูตร ช่วยเหลอืเกื�อกูลกันเพ่ือเปา้หมายเดยีวกัน  

และท่ีสำาคัญคือเครือข่ายผู้ตรวจประเมินคุณภาพทั�ง MU-EdPEx และ MU-AUN-QA ซ่ึึ่งประกอบด้วย 

คณาจารย์และบุคลากรจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย และผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกหน่วยงานท่ีคอย 

สนับสนุนให้งานทุกงานดำาเนินไปได้อย่างราบร่ืนและประสบความสำาเร็จ 

 ปรัชญิาในก่ารทำางานค่อ “การทำาหน้าท่ีของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสดุ” การเป็น 

อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความอิสระในการทำางานหรือแม้แต่จะเลือกหรือทุ่มเทให้กับงานท่ีแตกต่างกันได้ 

งานท่ีมักจะหาคนทำายากขึ�นทุกทีคืองานส่วนกลางของหลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เช่น 

งานคุณภาพ งานเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงงานบริหาร ซ่ึึ่งเป็นงานท่ีถูกคิดภาระงานให้ 

ค่อนข้างน้อยและไม่ค่อยมีผลกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนั�นการสร้างสมดุลระหว่างงานใน 

หน้าท่ีหลักคือการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับงานส่วนกลางเหล่านี�จึงเป็นส่ิงสำาคัญ

ท่ีจะทำาให้องค์กรสามารถดำาเนนิการไปไดต้ามเปา้หมาย และเสรมิสร้างทักษะด้านการบรหิารใหกั้บอาจารย์

ซ่ึึ่งสามารถนำาไปใช้ในการทำางานวิชาการให้ดียิ่งขึ�นได้อีกด้วย 
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รางวััล “คนด็ี ศรีมหิิด็ล” ประจำาปี 2563 ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

นางสัาวิปุณ์ย์นุช จุลนวิล

ตำาแหิน่ง    พยาบาลชำานาญการพิเศษ ขั�น ระดับ 8

สัังกั่ด    งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัิติก่ารศ่ิก่ษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ลงานเดน่ ได้เข้าร่วมทำางานในโครงการกับอาจารย์แพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เร่ือง “การผ่าตัด 

คลอดเพ่ือลดการติดเชื�อเอดส์จากมารดาสู่ทารก” ได้ร่วมทีมผ่าตัด และผลิตนวัตกรรมท่ีใช้ในโครงการ 

ช่ือ “Ramathibodi Abdominal drape” เพ่ือใช้ป้องกันการปนเป้�อนเลือดและสารคัดหล่ังของ 

ผู้ป่วยมาสู่บุคลากรในห้องผ่าตัด ได้ทำางานศึกษาวิจัยและการบรรยายเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว 

ให้แก่แพทย์และพยาบาลท่ีเข้ารับการอบรมทั�งในคณะและนอกสถาบันท่ัวประเทศโดยผลงานนวัตกรรม

ชิ�นนี�ได้นำามาใช้ในการผ่านตัดของห้องผ่าตัดทุกหน่วยของคณะตั�งแต่พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน สนับสนุน 

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ ได้ใช้เวลาส่วนตัวศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง จนเกิดเป็น 

ผลงานวิชาการ นวัตกรรม คู่มือ ท่ีใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดและนำามาใช้ในหน่วยงานของ 
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ตนเองและหน่วยอ่ืนๆ ของคณะแพทย์ นำาทักษะ ความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษมาพัฒนาคุณภาพ 

การบริการของบุคลากรในห้องผ่าตัด เพ่ือใช้ส่ือสารกับผู้ป่วยและญาติชาวต่างชาติ โดยจัดทำาโครงการ 

“English for Fun in OROB” เพ่ิมทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของห้องผ่าตัดสูติศาสตร์ 

นรีเวชวิทยา และจัดทำาคู่มือ “Conversation for OR Staff”

รางวัิลและทุนก่ารศ่ิก่ษา  รางวัลข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562 / รางวัลข้าราชการ 

ดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2562 / รางวัลพยาบาลดีเด่น จากองค์กรบริหาร

การพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2562 /รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในงาน 

มหกรรมคณุภาพถนนราชวิถีครั�งท่ี 3 พ.ศ. 2557

คิดอย่์างไรกั่บูมหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล หิร่อควิามรู้ส่ัก่ที�มีต่อมหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล  ย้อนกลับไปเม่ือ 34 ปีก่อน 

ดิฉันสอบเข้าเรียนเป็นนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ดิฉันและครอบครัวรู้สึก 

ดีใจมาก เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลนั�นเป็นมหาวิทยาลัย ท่ีให้การศึกษาและผลิตบุคลาการทางด้านการแพทย์ 

ท่ีเป็นท่ียอมรับ และน่าเช่ือถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยในฝั่นของดิฉัน

มาตลอด เพราะในวัยเด็ก ดิฉันได้มองภาพถ่ายของญาติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย

มหิดล ภาพถ่ายนั�นได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับดิฉันว่าจะต้องเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลให้ได้ เม่ือดิฉัน

จบการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซ่ึึ่งรับจากพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลท่ี 9 นับเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต

 ในระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 29 ปี ของการเป็นพยาบาลผ่าตัด สังกัดห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-

นรีเวชวิทยา งานการพยาบาลผ่าตัดฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลนั�น ดิฉันได้ปฏิบัติงาน และดำาเนินงานตามรอยพระราชปณิธานของพระราช

บิดาท่ีดำารัสไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง ลาภทรัพย์

และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” และดิฉันได้ปฏิบัติงานตาม

องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม ฝึ่กฝ่น บ่มเพาะ จากครูบาอาจารย์ และพ่ีๆ ผู้ท่ีเต็มเปี�ยมองค์ความรู้และ 

อีกทั�งดิฉันยังได้รับแรงบันดาลใจ จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี นำามาเป็น

ตัวอย่างและแนวทาง การปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน โดยดิฉันคำานึงถึงผู้เข้ารับบริการก่อนเสมอ และดิฉัน

ครองตนให้อยู่ภายในกรอบของศีลธรรมโดยทำางานแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ ตลอดระยะเวลาท่ีดิฉันได้อยู่

ภายใต้รั�วมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ดิฉันรู้สึกผูกพันและอบอุ่นเพราะบ้านหลังนี� 

มีสมาชกิท่ีคอยใหก้ารชว่ยเหลอื ดูแลและใหก้ำาลังใจซึ่ึง่กันและกนั ทำาใหบ้้านหลงันี�มีความสขุ ความสำาเร็จและ 

เกิดการพัฒนาบ้านของเราให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ได้คิดว่า งานคือภาระ แต่งานคือหน้าท่ีท่ีดิฉันทำาด้วย 

ความรัก ความเต็มใจภายในครอบครัวใหญ่ ครอบครัวมหิดลแห่งนี�

 ขอขอบพระคุณในโอกาสท่ีดิฉันได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” นับเป็นความสำาเร็จของ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี งานการพยาบาลผ่าตัด 

และห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
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นางสัาวิทัตติย์า วิิษณุ์โย์ธิ์น

ก่ารศ่ิก่ษา   นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ลงานเด่น   ผลงานทางวิชาการนำาเสนองานวิจัย Characteristics of Depression in Preclinical 

Medical Students at Faculty Of Medicine Siriraj Hospital ในงาน Thailand Medical Educa-

tion Conference 2019 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับคัดเลือกรับทุนแลกเปล่ียนของคณะ 

ไปศึกษาดูงานภาควิชาศัลยศาสตร์ท่ัวไปและภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้้�นฟู้ ณ Kyushu University Hospital 

พ.ศ. 2562

 รางวัลและทุนการศึกษา รางวัลและทุนการศึกษา รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั�นมัธยม 

ศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2555 รับพระราชทานจาก สมเดจ็ พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี / รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และเยาวชนท่ีนำาช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ เน่ืองใน 

วันเด็ก โดยรับจากนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 / รางวัล Best oral presentation ในการนำาเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร์เร่ือง The Anti-Cancer Efficiency of Extracts from Gac fruit ในงาน MWIts Science 

Fair 2558

รางวััล “คนด็ี ศรีมหิิด็ล” ประจำาปี 2563 ประเภทนักศึกษา
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คิดอย่์างไรกั่บูมหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล หิร่อ ควิามรู้ส่ัก่ที�มีต่อมหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล  หากเอ่ยถึงมหาวิทยาลัย

มหิดล คงไม่มีใครไม่รู้จักช่ือนี� ด้วยความท่ีเป็นมหาวิทยาลัยท่ีครองอันดับ 1 หรือ 2 ของประเทศ 

มาหลายปี ดิฉันเรียนชั�นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ่ึึ่งตัวโรงเรียนอยู่ติดกับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จึงได้เห็นบรรยากาศความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยตั�งแต่ 

ก่อนเข้ามา ความประทับใจ ณ ตอนนั�นคือรู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีบรรยากาศร่มร่ืนและน่าอยู่มาก  

มีสวนสาธารณะให้เดินเล่น มีจักรยานให้ใช้ นอกจากภาพท่ีเห็นก็ยังไม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลมากไป 

กว่านั�น แต่เม่ือได้เข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมมหาวทิยาลัยมหิดลจึงเป็นมหาวิทยาลัย

อันดับต้นๆ ของประเทศมาอย่างยาวนาน ตลอดหกปีท่ีผ่านมา ดิฉันรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่

ต้องการให้เราจบไปเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ แต่ได้หล่อหลอมให้เรากลายเป็นบัณฑิตท่ีมีทั�งความรู้และ 

ความเป็นมนุษย์ ดังคำาขวัญประจำามหาวิทยาลัย อตฺตานำ อุปมำ กเร - พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เหมือนดังปฏิบัติ 

ต่อตนเอง ทำาให้เราพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน และนำาความรู้ความสามารถท่ีมีมาก่อให้เกิดประโยชน์ 

แก่ส่วนรวม นอกจากความรู้ในตำารา มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา 

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและ Soft Skills ต่างๆ ซ่ึึ่งสำาคัญไม่แพ้ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพของตน เม่ือเรามีทักษะ

ความรู้และทักษะชีวิต เม่ือนั�นเราจึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นบัณฑิตท่ีดี 

 ดิฉันขอใช้โอกาสนี�ในการขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้มอบหลายส่ิงหลายอย่างให้แก่นักศึกษา

คนนี�ตลอดหกปท่ีีผ่านมา ทั�งความรู้และประสบการณ ์ดิฉันจะพยายามนำาความรู้ความสามารถท่ีม ีไปสรา้ง

ประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากท่ีสุดค่ะ

ปฏิิบัูติตัวิอย่์างไรถู่งได้รับูรางวัิล หลายๆ คนท่ีรู้จักดิฉันจะเห็นดิฉันทำากิจกรรมมาตลอดตั�งแต่เด็ก ซ่ึึ่งมี 

คนถามมาตลอดวา่ทำาไปทำาไม เอาเวลาไปอา่นหนังสือเรียนหรือพักผ่อนไม่ดีกว่าหรือ ตัวเราเองเลยกลับมา

น่ังคิด เม่ือก่อนทำาเพราะแค่รู้สึกว่าสนุกดี แต่พอได้มาน่ังคิดจริงๆ จังๆ ถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนรักการเรียนรู้ 

ทักษะใหม่ๆ และมีความสุขเม่ือได้เห็นว่า ส่ิงท่ีเราทำานั�น ทำาให้คนอ่ืนยิ�มได้ ดิฉันเช่ือว่า หน่ึงในส่ิงสำาคัญ 

ท่ีจะทำาให้เราประสบความสำาเร็จอย่างมีความสุข คือการทำาในส่ิงท่ีรัก และการอยากเห็นผู้อ่ืนมีความสุข 

หากมีองค์ประกอบสองอยา่งนี� ถึงงานท่ีเรารักจะดูไม่ได้ยิง่ใหญ่ หรือไม่ได้เหมือนค่านิยมส่วนใหญ่ของสังคม  

แต่ท่ีสุดแล้วเราจะสามารถหาทางทำาให้คนอ่ืนมีความสุขจากส่ิงท่ีเราทำาได้ ไม่จำาเป็นต้องเหมือนคนอ่ืน  

ไม่จำาเป็นจะต้องสร้างผลกระทบกับคนเป็นหม่ืนเป็นแสน แค่ช่วยให้สังคมรอบตัวเรามีรอยยิ�มและน่าอยู่ 

ขึ�นมาเพียงเล็กน้อย เท่านี�ก็ดีมากแล้ว ตัวดิฉันเองคิดแบบนี�มาตลอด ทั�งในด้านวิชาชีพแพทย ์และงานด้านอ่ืนๆ  

การทำากิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากจะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว สำาหรับดิฉัน กิจกรรมเหล่านี� 

ยังมอบหลายส่ิงหลายอย่างกลับคืนมาแก่ตัวดิฉันเองเช่นกัน ทั�งมอบมิตรภาพดีๆ มอบความสุขจาก 

การได้เห็นรอยยิ�มของผู้อ่ืน มอบทักษะการจัดการชีวิต และมอบประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาจากท่ีไหน 

ได้อีก
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 บางคนอาจจะสงสัยว่า ‘แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไร จะทำาอย่างไร’ การลองให้เยอะ ไขว่คว้า

หาโอกาสท่ีเข้ามา แล้วลองทำาอย่างไม่ต้องกลัวความผิดพลาด เป็นตัวช่วยท่ีดีในการทำาให้เรารู้จักตนเอง 

มากขึ�น ไม่แน่ว่าเราอาจจะค้นพบศักยภาพของเราในด้านท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน และขอยืนยันว่า 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนพื�นท่ีปลอดภัยให้พวกเราทุกคนได้ทดลองทำาในส่ิงท่ีอยากทำา หากล้ม อาจารย์

และพ่ีๆ ทุกคนก็พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ พร้อมท่ีจะให้โอกาส สำาหรับหลายๆ คน ท่ีน่ีอาจเป็นสถานท่ีสุดท้าย

ท่ีเราสามารถทดลองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บตัว จึงอยากขอฝ่ากถึงน้องๆ ว่า ช่วงเวลาในมหาวิทยาลัย

อาจจะดสัู�น แตก็่นานพอท่ีจะทดลองเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อ่ืน หม่ันมองหาโอกาสอยูเ่สมอ ทำาในส่ิงท่ีตัวเอง

มีความสุข เราจึงจะมอบความสุขให้แก่ผู้อ่ืนได้ แล้วในท่ีสุด ส่ิงท่ีน้องๆ มองว่าเป็นความเปล่ียนแปลงเล็กๆ 

น้อยๆ นั�น เม่ือความเปล่ียนแปลงเล็กๆ ของทุกคนมารวมกัน สังคมเราคงจะมีรอยยิ�มและน่าอยู่มากขึ�น 

กว่าเดิม

 หวังว่าจะได้มาสร้างความเปล่ียนแปลงเล็กๆ ไปด้วยกันนะคะ
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รางวััลมหิิด็ลทยากร

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วัิจิตรสุคนธ์

ประจำาปี 2563 

 รองศิาสัตราจารย์์ก่รรณิ์ก่าร์ วิิจิตรสุัคนธ์์ สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และ

อนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2513 ปริญญาตรีคุรุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. 2524

 ประวัิติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน ท่านเร่ิมปฏิบัติงานในตำาแหน่งพยาบาลเม่ือ พ.ศ. 2513 ถึง 

พ.ศ. 2521 ต่อมาได้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ เปน็ผู้ช่วยคณบดีฝ่่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2538-2542 ประธานกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2546-2550 ประธาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์พยาบาลเพ่ือส่งเสริมการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่สำาหรับนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเพ่ือเด็กสหประชาชาติ (UNICEF) ดำาเนินโครงการระยะ พ.ศ. 2551-

2554 ได้รับผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ประธานโครงการจัดตั�งศูนย์ฝึ่กอบรมการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่และ
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โภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2553 ประธาน

ศูนย์ฝึ่กอบรมการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก  

คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2554-2556 ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการดำาเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเลี�ยงลูก 

ด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์  

พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ท่านดำารงตำาแหน่งนายกสมาคม

พยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทยคนแรก พ.ศ. 2561 ถึง

ปัจจุบัน นอกจากนี�ในด้านวิชาการท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ

อย่างยิ่งในเร่ืองการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แต่งตำารา  

เขียนบทความ ตลอดจนทำาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจำานวนมาก ซ่ึึ่งผลงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ อย่างมาก หนังสือท่ีร่วมนิพนธ์ และ

เป็นบรรณาธิการร่วม ท่านเป็นผู้อุทิศตนทำางานเพ่ือสังคม โดยอุทิศกำาลังกายกำาลังใจในการทำางานเพ่ือ

สังคมอย่างดียิ่ง แม้ปัจจุบันจะเกษียณอายุงานมาถึง 12 ปีแล้ว ท่านยังคงมุ่งม่ันในการทำางานด้านการ

เลี�ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเน่ือง เป็นวิทยากรในการฝึ่กอบรมให้ความเอาใจใส่และเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วม

อบรม ท่านได้ช่วยเหลือสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า

พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอุทิศตนร่วมงานช่วยเหลือเด็ก 

ครอบครัว องค์กรเครือข่ายการทำางานพัฒนาสังคมมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันกว่า 22 ปี ท่านได้ร่วมกับ 

คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้ริเร่ิมจัดทำาหลักสูตรการฝ่ึกอบรมผู้ดูแลเด็ก โดยจัดการอบรมแก่ครู ผู้ดูแล 

เด็กเล็กจำานวน 13 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจำานวนมากสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กในชุมชน

แออัดในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยหลักสูตรนี�ได้มีการขยายผลรวมกับ

องค์การ UNICEF ประเทศไทย ภายใตช่ื้อพัฒนาหลักสูตรองค์รวมเพ่ือสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ดูแลเด็ก 

0-3 ปี ซ่ึึ่งได้มีการนำาเสนอร่างหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมวิพากษ์ 

และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ในระยะต่อไปจะขยายผลพัฒนาให้เป็นหลักสูตรกลาง 

ของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชนนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก 

ในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กวัย 0-3 ปี ท่ัวประเทศให้มีคุณภาพ

 รางวัิลและเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู โล่รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพระพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี พ.ศ. 2511 รางวัลการสอนภาคปฏิบัติดีเด่น จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจำาปี พ.ศ. 2530 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการศึกษา สภาการ

พยาบาล ประจำาปี พ.ศ. 2550 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประจำาปี พ.ศ. 2551 รางวัล “ตาราอวอร์ด” เสถียรธรรมสถาน มอบให้บุคคลท่ีทำาประโยชน์ให้แก่สังคม

อย่างต่อเน่ือง ตั�งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ิน จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและ

สังคมโลก ประจำาปี พ.ศ. 2558

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ จัตุถาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก  

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประถมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ

 จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ สมควร

ได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ปัจจุบันและ

สังคมต่อไป สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบรางวัล“มหิดลทยากร” 

ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป

 ศิาสัตราจารย์์เกี่ย์รติคุณ์ นาย์สััตวิแพัทย์์ 

ดร.ชัย์วัิฒน์ ต่อสักุ่ลแก้่วิ สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบณัฑิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 

2518 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตร- 

มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. 2521 Certificate in Biochemical Toxicology 

Department of Biochemical Toxicology, School 

of Pharmaceutical Sciences, Showa University, 

Japan พ.ศ. 2528 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529 

Postdoctoral Training in Physiology Department of Physiology and Biophysics, Faculty of 

Medicine, University of Illinois, Chicago, USA พ.ศ. 2531

 ประวัิติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน อดีตท่านเคยดำารงตำาแหน่งเลขาธิการสำานักงานปรมาณู 

เพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552-2555 รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2550-2552 รองคณบดีฝ่่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545-

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายสัตวัแพทย์ ด็ร.ชัยวััฒน์ ต่อสกุลแก้วั 
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2550 หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542-2545 ด้านการบริการ

วิชาการและการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ท่านได้รับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย รับเชิญเป็น

กรรมการพจิารณาตำาแหน่งทางวชิการ (กพว.) ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และมหาวทิยาลัยคริสเตียน 

เป็นกองบรรณาธิการวารสาร Walailuk Journal of Science and Technology เป็นสมาชิกบัณฑิตยสภา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการต่างๆ ของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพาณิชย ์สถาบันการศึกษา และสมาคมวิชาการ วิชาชีพต่างๆ จำานวนมาก

 นอกจากจะสร้างผลงานทางวิชาการ วิจัยคุณภาพจำานวนมาก (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการระดับชาติ นานาชาติ 75 เร่ือง Review Articles 13 เร่ือง และตำาราด้านสรีรวิทยา และพิษวิทยา 

6 เล่ม) ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนวิจัยจากองค์กรนานาชาติ (IFS) และ

องค์กรระดับประเทศ (สวทช. และสภาวิจัยแห่งชาติ) ยังรับหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการสัตว์ทดลอง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 

ทำาให้ภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลภาควิชาน่าอยู่ พ.ศ. 2545 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลหน้าบ้าน 

น่ามองจากกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2548) 

 รางวิัลและเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. 2549 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 โล่เกียรติคุณ 

พระพิรุณจากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 โล่เชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ 

ปราดเปร่ือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548 มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543

 จากประวติั ผลงานและเกยีรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายสัตวแพทย ์ดร.ชยัวัฒน์ 

ต่อสกุลแก้ว สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดี

แก่ศิษย์ปัจจุบันและสังคมต่อไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบ

รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ 

 ศิาสัตราจารย์์คลินิก่เกี่ย์รติคุณ์ ทันตแพัทย์์ 

เบ็ูญิจพัจน์ ย์ศิเน่องนิตย์์ สำาเร็จการศึกษาทันตแพทย- 

ศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2515 ประกาศนียบัตรชั�นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. 2517 Certificate of Maxillofacial Prosthetics. 

University of Texas, Health Science Center at Houston,  

M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute at 

Houston, U.S.A. พ.ศ. 2520 อนุมัติบัตรฯ สาขาทันตกรรม

ประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2540

 ประวัิติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน ท่านเป็นทันตแพทยป์ระจำาพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี พ.ศ. 2526-2538 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์ พ.ศ. 2526-2551 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี  

พ.ศ. 2534-2554 เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทันตแพทย์ คณะกรรมการพลเรือน (กพ.) 

พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538  

ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการดำาเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521-2557  

ผู้ร่างคำาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เน่ืองในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวาย 

ปริญญา ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2530 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พ.ศ. 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2541 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2546

 ผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ต่อวิชาชีพในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่่ายกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2521-2525 ผู้รับผิดชอบวิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ประธานจัดตั�ง และ

หัวหน้าหน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2521-2556 หัวหน้าภาควิชา

ทันตกรรมประดิษฐ์ (วาระท่ี 1-2) พ.ศ. 2535-2543 ผู้อำานวยการโรงเรียนช่างทันตกรรม (วาระท่ี 1-2) 

พ.ศ. 2535-2543 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (วาระท่ี 3) พ.ศ. 2549-2553 ผู้อำานวยการโรงเรียน

เทคโนโลยีทันตกรรม พ.ศ. 2549-2553
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 ท่านเป็นเลขาธิการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2525–2526 

นายกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย คนแรก พ.ศ. 2542-2544 ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาสมาคมฯ President: 

Executive Council Member of The Asian Academy of Prosthodontics (AAP) พ.ศ. 2546-2548 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เพ่ือกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

รองศาสตราจารย์ ของอาจารย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 มหาวิทยาลัย คือ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เพ่ือกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์คลินิก ของอาจารย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาทันตกรรมจัดฟั้น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน

 รางวัิลและเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลเรียนดี วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ อาจารย์ ทพญ.เพ็ญศรี 

สุทธิสารสุนทร พ.ศ. 2512 รางวัลเรียนดี วิชาฟั้นปลอมบางส่วนถอดได้ อาจารย์ ทพ.สิงห์ สิริสิงห์  

พ.ศ. 2513 รางวัลผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันวิสาขะ

บูชา พ.ศ. 2514 Outstanding Resident Maxillofacial Prosthetics. University of Texas, M.D. 

Anderson Hospital and Tumor Institute at Houston, U.S.A. พ.ศ. 2520 โล่เชิดชูเกียรติด้าน 

ทำานุบำารุงศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546  

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2530 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2534  

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2537 ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2540 เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2541 

มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2545

 จากประวัติ ผลงาน และเกียรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ 

เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล และ 

เป็นแบบอยา่งท่ีดแีก่ศษิยป์จัจุบนัและสังคมต่อไป สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จึงมีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป

  

 ผู้ช่วัยศาสตราจารย์ ด็ร.บุญส่ง ไข่เกษ

 ผูู้้ช่วิย์ศิาสัตราจารย์์ ดร.บูุญิส่ัง ไข่เก่ษ สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2514 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2519 Master of Public Health Tulane University (U.S.A.) 1981 Doctorat en Genie  

Chimique, Tres Honorable (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, วิศวกรรมเคมี, เกียรตินิยมดีมาก)  
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Savoie University (France) 1987 รัฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546 ประกาศนียบตัร 

ชั�นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำาหรับ 

นักบริหารระดับสูง (ปปร.7) สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2547  

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2554

 ประวัิติก่ารทำางานอดตีและปัจจุบัูน หัวหน้าภาค 

วิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกรรมการบริษัท พีบีซีึ่  

เทคโนโลยี จำากัด รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

วิทยาคารกรุงเทพฯ รองอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ ผู้อำานวยการวิทยาคาร 

กรุงเทพฯ วิทยาลัยนครราชสีมา ท่านได้ลาออกจากราชการเพ่ือทำาหน้าท่ีงานด้านการเมืองในตำาแหน่ง 

สำาคัญ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตราด สมาชิกสภาท่ีปรึกษา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดท่ี 3 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตราด ปัจจุบันได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั�ง

เป็นสมาชิกวุฒิสภา

 ท่านให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานวิชาการและการเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

สู่สังคมอย่างต่อเน่ืองและเป็นท่ีประจักษ์ โดยได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการ กรรมการ 

อนุกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมาธิการต่างๆ เพ่ือขับเคล่ือนงานนโยบายด้านการสาธารณสุขและ 

ส่ิงแวดล้อมของประเทศ ด้วยศักยภาพ ความสามารถ และผลงานท่ีประจักษ์ 

 รางวิัลและเก่ีย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลเหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล โล่เกียรติยศจากภาควิชา

วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น 

ด้านวิชาการ โล่เกียรติยศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น  

โล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐสภาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดเีด่น โล่ประกาศเกียรติคุณ 

ในฐานะพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โล่ศิษยเ์ก่าดีเด่น จากสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด  

โล่ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทศิษย์เก่าเกียรติยศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย / ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ สมควร 

ได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน 

และสังคมต่อไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบรางวัล “มหิดล

ทยากร” ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ศาสตราจารย์ (วัุฒิคุณ) ด็ร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวันารังสรรค์

 ศิาสัตราจารย์์ (วุิฒิคุณ์) ดร.นาย์แพัทย์์พัรเทพั 

ศิิริวินารังสัรรค์ สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2523 สาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531 ดุษฎีบัณฑิต 

สาขา Planning Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน 

พ.ศ. 2539 แพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทางแพทยสภา สาขา

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงสุขภาพจิต

ชุมชน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์การ 

เดินทางและท่องเท่ียว แขนงเวชศาสตร์การจราจร  

Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors รุ่น 212 พ.ศ. 2558 Financial 

Statements for Director (FSD) Thai Institute of Directors พ.ศ. 2558

 ประวิติัก่ารทำางานอดตีและปัจจุบัูน ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร ประธาน

คณะกรรมการสาธารณสุข อดีตท่านเคยดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2524-2528 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการกิจปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2 533-2535 ผู้อำานวย

การสำานักนโยบายและแผนสาธารณสุข พ.ศ. 2539-2542 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2542-2547  

ผู้ตรวจราชการ (นักบริหาร 10) พ.ศ. 2550-2553 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553-2554  

อธิบดีกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2554-2556 อธิบดีกรมอนามัย พ.ศ. 2556-2558 ท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ 

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วฯ พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน คณบดีคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน  

นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน ประธานมูลนิธิการแพทย์ 

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

 ผู้ลงานที�ประสับูควิามสัำาเร็จและภาคภูมิใจ โครงการรณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริษัท 

ขนส่ง จำากัด ณ สถานีขนส่งกรุงเทพ (หมอชิต) แนะวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกันโรค โดยยำ�า 

รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางเม่ือต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน ล้างมือทุกครั�งก่อนและ

หลังรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องนำ�า ผลลัพธ์ท่ีได้ ประชาชนได้มีการป้องกันโรคโดยเร่ิมจากการล้างมือ

ให้สะอาดด้วยนำ�าและสบู่ ทั�งก่อนรับประทานและก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องนำ�าทุกครั�ง กินอาหาร
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ท่ีปรุงสุกสะอาดใหม่ และอุ่นอาหารให้ร้อนก่อน รับประทาน ด่ืมนำ�าสะอาดและเลือกซืึ่�อนำ�าแข็งท่ีสะอาด 

รวมถึงกำาหนดขยะมูลฝ่อยและส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องในท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์

นำาโรค ทำาให้มีการเจ็บป่วยลดลงอย่างต่อเน่ือง

 รางวิัลและเก่ีย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2557 โล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่นด้านสาธารณสุข โล่ประกาศเกียรติคณุผู้บริหาร

สาธารณสุขท่ีมีผลงานดีเด่นเปี�ยมคุณธรรม

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2532 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2540  

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2541 ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544 มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548 เหรียญ

จักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2549 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553

 จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารย์(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค์ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษยเ์ก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

แก่ศิษย์ปัจจุบันและสังคมต่อไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบ

รางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป

 ศิาสัตราจารย์์ ดร.รุจา ภู่ไพับููลย์์ สำาเร็จการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยม

อันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. 2520 Master of Science in Parent and 

Child Nursing จาก University of Michigan, Ann Arbor, 

USA. พ.ศ. 2524 Doctor of Nursing Science (Family 

Health Care) จาก University of California at San 

Francisco, USA. พ.ศ. 2527

  ประวัิติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน ท่านเคย 

ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534-2537  

รองหัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ฝ่่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2541-2545 ผู้ช่วยคณบดีฝ่่ายการพยาบาล และรองหัวหน้าภาควิชาพยาบาล

ศาสตร์ ฝ่่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2546-2548 นายก

ศาสตราจารย์ ด็ร.รุจา ภู่ไพบูลย์ 
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สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2554-2557 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา วิจัย  

และบริการวิชาการ มีผลงานอย่างต่อเน่ือง มีรายงานวิจัยทั�งในวารสารระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ได้รับการอ้างอิงแพร่หลาย เป็นกองบรรณาธิการให้กับวารสารในระดับประเทศและวารสารระดับนานาชาติ  

จากความรู้ความสามารถในการวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับทำาให้ได้รับทุนผลิตนักศึกษาปริญญาเอกโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2558-2561 จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ท่านได้พัฒนา

โปรแกรมนำามาทดลองใช้ในสถานการณ์จริง หลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาภูมิคุ้มกันชีวิตโดยการ 

มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โครงการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพ่ือป้องกันพฤติกรรมเส่ียงในวัยรุ่นตอนต้น  

อดีตท่ายเคยเป็นผู้อำานวยการศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกเพ่ือการพัฒนาการพยาบาลและ

ผดุงครรภ์ และเคยเป็นท่ีปรึกษาองค์การอนามัยโลกระยะสั�น ให้กับประเทศเกาหลีเหนือ ปฏิบัติงาน  

ณ กรุงเปียงยาง ตำาแหน่งท่ีปรึกษาเพ่ือการพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ และพัฒนาหลักสูตรใหม่  

ท่ีเป็นหลักสูตรพยาบาลอนุปริญญา 3 ปี เพ่ือแทนการศึกษาพยาบาล 2 ปีในประเทศเกาหลีเหนือ ปัจจุบัน 

ท่านเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังคงดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU CIRB) ชุด A และตำาแหน่งกรรมการคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเน่ือง

  รางวัิลและเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลพยาบาลดีเด่น มูลนิธิโอกุระ สมาคมพยาบาล 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2542 

พยาบาลดีเด่นสาขาวิจัย สภาการพยาบาล พ.ศ. 2546 Family Nursing Innovation Award, The 8th 

International Family Nursing Conference 2007 International Family Nursing Association  

พ.ศ. 2550 รางวลัศิษยเ์ก่าดีเด่น สาขาวจัิยทางการพยาบาล สมาคมศษิยเ์ก่าพยาบาลรามาธบิดี พ.ศ. 2556 

รางวัลอาจารย์ดีเด่น โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2557 

รางวัลส่ิงประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 Fellowship 

of American Academy of Nursing (FAAN) (2016) American Academy of Nursing พ.ศ. 2559 

พยาบาลดีเด่น (สาขาวิจัย) สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี 

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562

  เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554

  จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ สมควรได้รับ

การยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ปัจจุบันและสังคม 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี 

2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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อาจารย์แวัมายิ ปารามัล 

 อาจารย์์แวิมายิ์ ปารามัล สำาเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา

อังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2521 Graduate  

Diploma in TEFL (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  

University of Sydney 2531 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2534

 ประวัิติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน ท่านเป็นนักภาษาศาสตร์ 

ท่ีสามารถใช้องค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์แก่พื�นท่ีจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างโดดเด่น โดยมีความแม่นยำาในความรู้ท่ีเป็นสากล ผสมผสานกับความรู้ภาษา 

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยไม่หว่ันไหวต่อปัญหาความขัดแย้ง สามารถสร้างงานทั�งเชิงทฤษฎีและ 

ประยุกต์ รวมทั�งการสอนภาษาศาสตร์ภาษามลายูและแปลภาษาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นท่ีศรัทธาได้รับการยอมรับและเป็นท่ีพ่ึงของนักวิชาการ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี รวมถึงผู้ท่ีทำางาน 

ด้านภาษาในพื�นท่ีชายแดนใต้อย่างเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน อีกทั�งยังมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อการ 

ขับเคล่ือนความสำาเร็จในงานวิจัยด้านภาษาและการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การจัดการศึกษา 

แบบทวิ-พหุภาษา (ไทย-มลายู) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Patani Malay-Thai MTB MLE) ท่ีได้รับ 

รางวัลยูเนสโก 2016 ซ่ึึ่งผลลัพธ์ของโครงการได้มีส่วนในการผลักดันนโยบายภาษาแห่งชาติในด้าน

นโยบายภาษาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาการศึกษา และการสร้างสันติภาพในพื�นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ด้วยความเช่ียวชาญและแม่นยำาในศาสตร์ภาษา จึงได้มีผลงานแปลท่ีสำาคัญต่อการขับเคล่ือนงานด้าน 

การศาล การยุติธรรมและการปกครอง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับภาษามลายู

อักษรยาวี และ ปฏิญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของชนพื�นถ่ินดั�งเดิม ฉบับภาษามลายูอักษรรูมี 

ให้กับสำานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาต ิรวมถึงผลงานการแปลดา้นการแพทย ์และวรรณกรรม

ท้องถ่ินต่างๆ โดยล่าสุดได้รับเชิญแปลผลงานวรรณกรรมระดับโกล “เจ้าชายน้อย” Le Petit Prince  

เป็นภาษามลายูอักษรยาวีเผยแพร่ในระดับสากล

 ท่านเป็นอาจารย์สอนภาษามลายูทั�งด้วยตัวเขียนยาวีและรูมีหลายรายวิชารวมถึงวิชาภาษาศาสตร์ 

อีกทั�งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและพิจารณาหลักสูตรภาษามลายูให้กับมหาวิทยาลัย

หลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟ้าตอมี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ร่วมงานวิจัยสำาคัญร่วมกับมหาวิทยาลัย

มหิดลหลังจบการศึกษา ได้แก่งานวิจัยปฏิบัติการเร่ืองการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษา  

(ไทย-มลายู) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550-2558 ซึ่ึ่งเป็นความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา 

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาอัตลักษณ์ทางภาษา ได้แก่ ภาษามลายู  

(ภาษาแม่) ไม่ได้รับการยอมรับและใช้ในการศึกษาทำาให้การศึกษาของเยาวชนในพื�นท่ีตกตำ่ามากท่ีสุด 

ในประเทศมาโดยต่อเน่ือง ตั�งแต่การกำาหนดการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2464 ทำาให้มีคนบางกลุ่มเช่ือว่า

รัฐไทยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองทำาลายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื�นท่ี ทั�งนี�ด้วยการใช้การศึกษา

แบบทวิ-พหุภาษา ท่ีใช้ภาษาแม่เป็นฐานและเช่ือมโยงเข้าสู่ภาษาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้โครงการ

นี�ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลระดับโลกท่ีสำาคัญคือ รางวัล UNESCO King Sejong Literacy 

Prize 2016 โดยองค์กรยูเนสโกถือว่าการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาษาโดยใช้ภาษามลายูปาตานีเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษา Innovative Literacy ท่ีช่วยให้เยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุมลายูปาตานี มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศกึษาดีขึ�นอยา่งชัดเจน และสามารถเช่ือมโยงภาษามลายปูาตานกัีบภาษาไทยด้วยการสรา้งระบบ

การเขียนภาษามลายูถ่ินอักษรไทย ซึ่ึ่งท่านมีส่วนร่วมสำาคัญยิ่งในการใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ผนวกกับ

ความเป็นเจ้าของภาษาในการพัฒนา “ระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย” ในโครงการนี�ร่วมกับ

คณะวิจัยในพื�นท่ีและคณะวจัิยจากมหาวทิยาลยัมหิดล รวมถงึการจดัทำา “พจนานกุรมภาษามลายปูาตานี

อักษรไทย-ภาษามาเลเซีึ่ยอักษรรูมี-ภาษามลายูอักษรยาวีและภาษาไทย” และสร้างส่ือการเรียนการสอน 

ในภาษามลายูปาตานีประเภทต่างๆ รวมไปถึงแบบเรียนพัฒนาทักษะภาษาท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาษามลายู

ปาตานีสู่ภาษาไทย และขยายผลไปสู่แบบเรียนเช่ือมโยงไปสู่ภาษามาเลเซีึ่ย เป็นต้น

 รางวัิลและเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปตัตานี พ.ศ. 2552 / บุคลากรดเีด่น คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2554 / อาจารย์ในดวงใจของ

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2554 

/ เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อยวิริยะ 

อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้กับทางราชการเป็นอย่างดี พ.ศ. 2554 / อาจารย์ตัวอย่างด้านการสอนของ 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2561

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2539 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2541  

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545 เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2546

 จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น อาจารย์แวมายิ ปารามัล สมควรได้รับการยกย่อง 

ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ปัจจุบันและสังคม 

ต่อไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” 

ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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 ศิาสัตราจารย์์เกี่ย์รติคุณ์ ดร.วีิระพังศ์ิ ปรัชชญิา

สิัทธิ์กุ่ล สำาเร็จการศกึษาปรญิญาตรเีทคนิคการแพทย ์จาก 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2515 ปริญญาโทเภสัชวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518 Ph.D. (Microbiology) 

The Chicago Medical School. USA พ.ศ. 2527 Doctor 

of Technology (Honoris causa) Lund University, 

Sweden พ.ศ. 2547

 ประวิัติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน ท่านเคย 

ดำารงตำาแหน่ง President ASEAN Association of 

School of Medical Technology (AASMT) พ.ศ. 2559-2562 Founder and President-elected  

ASEAN Association of School of Medical Technology (AASMT) พ.ศ. 2557-2559 คณบดี 

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล (4 วาระ) พ.ศ. 2538-2546 และ 2550-2558 รองอธิการบดี 

ฝ่่ายพัฒนาคุณภาพและนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549-2550 รองอธิการบดีฝ่่ายนโยบาย

และแผน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547-2549 รองอธิการบดีฝ่่ายเร่งรัดกระบวนการ มหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. 2546-2547 กรรมการมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538-2549  

และ 2552-2558 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2530-2534

 งานด้านวิิชาก่าร ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาการ

พัฒนาการบริการปฐมภูมิต่อเน่ืองทุติยภูมิ โดยชีวการแพทย์สารสนเทศ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน ประธาน

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538-2558 

Editorial Board (กองบรรณาธิการ) Excli Journal พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน กองบรรณาธิการวารสาร

วิชาการนานาชาติในเครือ Ansi Journals อาทิ Biotechnology, Current Research in Bacteriology, 

International Journal of Pharmacology, Journal of Applied Sciences, Journal of Biological 

Sciences, Trends in Molecular Sciences เป็นต้น พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน

 งานด้านอ่�น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์เคมี สถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด็ร.วัีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
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และการขับเคล่ือนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการอำานวยการและดำาเนินงานวิจัยแพทยศาสตร์

ศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ท่ีปรึกษาอาวุโส  

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสภาคณบดีสถาบัน 

ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาการพิจารณา

ตำาแหน่งทางวิชาการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ

นโยบายติดตามและประเมินรผลระบบบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการและผู้ก่อตั�งมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตต์ิ 

พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน

 รางวัิลและเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำาเพ็ญประโยชน์ จากสมาคมเทคนิค 

การแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 / ศิษย์เก่าดีเด่น (บริการ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2546 / ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ Doctor of Technology จาก Lund University, สวเีดน พ.ศ. 2547 / 

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 / นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์ 

เคมี คณะเภสัช) สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 / รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

/ รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2562

 จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญา

สิทธิกุล สมควรได้รับยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 

ปัจจุบันและสังคมต่อไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติมอบรางวัล 

“มหิดลทยากร” ประจำาปี 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี 

 ศิาสัตราจารย์์เกี่ย์รติคุณ์นาย์แพัทย์์อมร ลีลารัศิมี สำาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2513 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2515 ประกาศนียบัตรชั�นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

(อายุรศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญใน 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ท่ัวไป แพทยสภา พ.ศ. 2519 Certificate, Fellow-
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ship with Highest Honor in Infectious Diseases,  

University of California San Diego, California, 

U.S.A. พ.ศ. 2524 Master of Medical Sciences สาขา  

Clinical Epidemiology, The University of Newcastle, 

New South Wales, Australia พ.ศ. 2532 หนังสือ

อนุมัติผู้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบอาชีพ สาขา

อายุรศาสตร์โรคติดเชื�อ ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่ง 

ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2539 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ 

ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. 2545

 ประวิัติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน ท่านมีโอกาสได้ร่วมการถวายการรักษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9) ในครั�งแรกโดยนำาตัวอย่างมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

อย่างเต็มความสามารถอันก่อให้เกิดผลเป็นอย่างดียิ่งในปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้รับการแต่งตั�งให้เป็น 

คณะกรรมการแพทยถ์วายการตรวจรกัษา สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาส

ราชนครินทร์ / พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร /  

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทุกพระองค์จนเสด็จสวรรคต/ สมเด็จ

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆ์ราชสกลมหาสังฆ์ปริณายก / อีกทั�งยังได้รับการแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการ

แพทย์ดูแลรักษาอาการอาพาธของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) พ.ศ. 2547

 ท่านเคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการ วารสารโรคติดเชื�อและยาต้านจุลชีพ สมาคม 

โรคติดเชื�อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2527-2543 / Chair of Academic Affair, 2nd Western Pacific 

Congress on Infectious Diseases and Chemotherapy organized by Western Pacific Society 

of Chemotherapy และสมาคมโรคติดเชื�อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532-2533 / หัวหน้าหน่วยระบาด

วิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2533-2540 / หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก 

สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2536-2540 / หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2544-2548 / รองอธิการบดีฝ่่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายใน

และระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549-2550 / ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2557 / คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  

พ.ศ. 2556-2562 / กรรมการแพทยสภา พ.ศ. 2556-2562 / รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2562  

ถึงปัจจุบัน / นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ประธานคณะอนุกรรมการควบคุม

การทดลองวัคซีึ่นเอดส์ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ ตั�งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๕๑-ปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ประสบความสำาเร็จทางวิชาการและวิชาชีพและในการดำารงชีพ ประสบ
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ความสำาเร็จในด้านบริการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีโรค COVID-19 ระบาดตั�งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

 รางวิัลเกี่ย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลผลการวิจัยดีเด่นด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พ.ศ. 2536 / บุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2539, 2541, 2546, และ 2548 

นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาครัฐ สาขาวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมนักบริหาร 

โรงพยาบาลประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2552 / ศิษย์เก่า 

ดีเด่นประเภทวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 ศิริราชเชิดชูเกียรติ  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2560/ รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น สาขาศิษย์เก่าผู้ทำา

ประโยชน์แก่สังคมเป็นท่ีประจักษ์ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ พ.ศ. 2563

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545 / มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2540

 จากประวัติผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี 

สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน

และสงัคมต่อไป สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัมหิดล ในพระบรมราชปูถัมภ์จึงมีมติมอบรางวลั “มหิดลทยากร” 

ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล 

 ศิาสัตราจารย์์เกี่ย์รติคุณ์ นาย์แพัทย์์อร่าม โรจนสักุ่ล 

สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519 

แพทย์ฝึ่กหัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520-2521 แพทย์ประจำา

บ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521-

2523 ได้รับเกียรติบัตรผู้มีความรู้ความชำานาญในสาขา

เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540 
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 ประวัิติก่ารทำางานอดีตและปัจจุบัูน เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2524 ได้รับการแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์  

เม่ือ พ.ศ. 2539 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ เม่ือ พ.ศ. 2543 ได้บริหารงานในตำาแหน่งต่างๆ ของคณะฯ 

ท่ีสำาคัญ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธ์ุ สำานักงานวิจัย พ.ศ. 2534-2542 หัวหน้าหน่วย 

วิทยาเอนโดครีนการเจริญพันธ์ุ พ.ศ. 2535-2546 หัวหน้าหน่วยเอนโดครีนการเจริญพันธ์ุและภาวะ 

มีบุตรยาก พ.ศ. 2546-2551 ผู้ช่วยคณบดีฝ่่ายการศึกษาหลังปริญญา พ.ศ. 2543-2547 รองผู้อำานวย

การโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543-2551 กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

แพทย์รามาธิบดี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่่ายบริหาร พ.ศ. 2547-2550 รองคณบดี

ฝ่่ายบริหาร พ.ศ. 2550-2554 ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พ.ศ. 2554-2561  

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พ.ศ. 2556-2562 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่่ายดูแลสุขภาพ  

พ.ศ. 2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอฟ้เอส จำากัด ท่ีดูแลส่ิงสนับสนุนโรงพยาบาล ของ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน กรรมการและ 

อนุกรรมการราชวทิยาลยัสูตินรีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระตา่งๆ จนถงึปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ พ.ศ. 2558  

ถึงปัจจุบัน

 รางวิัลและเก่ีย์รติย์ศิที�ได้รับู รางวัลขวัญใจแพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั�งในและต่างประเทศ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล  

สาขาการแต่งตำารา 

 พ.ศ. 2540 รางวัลการทำางานเป็นทีมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล พ.ศ. 2541 รางวัลแพทย์ตัวอย่าง ด้านจริยธรรมจากแพทยสภา พ.ศ. 2549 รางวัลพนักงาน

มหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะฯ พ.ศ. 2552 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2554 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ พ.ศ. 2560

 เคร่�องราชอิสัริย์าภรณ์์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2529 / ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2531 

/ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2535 / ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2538 / ประถมาภรณ์ช้างเผือก  

พ.ศ. 2541

 จากประวัติ ผลงานและเกียรติประวัติข้างต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม  

โรจนสกุล สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

แก่ศิษย์ปัจจุบันและสังคมต่อไป สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติ 

มอบรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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Mahidol University jointly presents Virtual Field Trip: Wisdom and 
Innovation against COVID-19 in Prince Mahidol Award Conference 
(PMAC 2021)

 On January 25, 2021, Mahidol University together with National Health Security  
Office (NHSO) presented Virtual Field Trip: Wisdom and Innovation against COVID-19  
in Prince Mahidol Award Conference (PMAC 2021) through virtual meeting. On this  
occasion, Prof. Dr. Prasit Watanapa, Dean of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital,  
along with Prof. Piyamitr Sritara, Dean of the Faculty of Medicine Ramathibodi  
Hospital, Assoc. Prof. Dr. Chanuantong Tanasugarn, Dean of the Faculty of Public 
Health, Asst. Prof. Weerapong Phumratanaprapin, Dean of the Faculty of Tropical  
Medicine, Prof. Dr. Chartchalerm Isarankura-Na-Ayudhya, Dean of the Faculty of Medical 
Technology, and Assoc. Prof. Dr. Jackrit Suthakorn, Dean of the Faculty of Engineering, 
Mahidol University, gave a talk about fieldwork experiences and answered questions from 

MU NEWS
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Global Health Course between Health and Global Policy Institute- 
Japan and the Faculty of Public Health, Mahidol University

the audience on online platform.
 Additionally, the video of research, innovations and Mahidol University’s role in 
COVID-19 situation management as knowledge provider, and also as institution with  
immediate response to a new wave of the outbreak by the strong cooperation of faculties; 
Medicine, Public Health, Health Science and Technology, was presented.
 Furthermore, Prof. Banchong Mahaisavariya, the President of Mahidol University, 
emphasized on mission of Mahidol University which is to apply the knowledge to solve 
the problems for the benefit of society, and mentioned actual practice is important.

 10th February. The Faculty of Public Health, Mahidol University and Health and Global 
Policy Institute-Japan (HGPI) started an online collaboration project on 10th of Febru-
ary, 2021. The project runs from February 2021 to September 2022. Ms. Eri Yoshimura,  
Senior Manager, HGPI welcomed the participants briefly and let the floor for CEO of HGPI,  
Mr. Ryoji Noritake who gave an encouraging keynote to the participants regarding global 
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health. Following CEO, Associate Professor Dr. Chanuantong Tanasugarn, Dean of the 
Faculty of Public Health, Mahidol University shared her experience and showed new op-
portunities for the participants despite living under the situation of COVID-19.
 On the first lecture session, Dr. Tanarak Plipat, Deputy Director of the Department 
of Disease Control (DDC), Thailand presented a virtual lecture on COVID-19 situation of 
Thailand. Dr. Tanarak presented the history of Thailand Health System, a timeline of 
COVID-19 situation, success in dealing with COVID-19 and updated the new cases seen 
in Thailand. Following the lecture, participants enthusiastically had a lively discussion 
with the resource person. The lecture duration was scheduled for 2 hours. The online 
workshop has 25 participants. The session was facilitated by Mr. Joji Sugawara, HGPI.
 The project has four phases; Online workshops and lecture (February to Septem-
ber 2021), Fieldwork (October & November 2021) in Thailand and Japan, Research Phase 
(December 2021 to April 2022) and Advocacy work (May to September 2022). The first 
phase of the project will run for 8 months. It will have an online lecture on 2nd week of 
every month and group work on 4th week of every month.
The project is funded by the Toyota Foundations, Japan. It is coordinated by collaboration 
between the International Relations Unit, the Faculty of Public Health, Mahidol University 
and HGPI-Japan.

Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi 
Hospital, Mahidol University,Hosts Virtual Conference on the Topic 
“COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing
Education: Future, Policy and Strategic Plans” (COVIDNEd 2021)

 On March 17, 2021, via webinar platform, Professor Piyamitr Sritara, M.D., Dean of 
the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, along with Associate  
Professor Poolsuk Janepanish Visudtibhan, Ph.D., Director of the Ramathibodi School of  
Nursing, presided over the virtual meeting “COVID-19 and Its Disruptive Effects 
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on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans” (COVIDNEd 2021).  
On this special ocassion, Professor Suchatvee Suwansawat, Ph.D, Rector of King  
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, kindly gave a special lecture on  
“Transforming the educational model during COVID-19 to Improve learning out-
comes : Rethinking what really matters and what we should do moving forward?”. 
This virtual conference was co-hosted by the Ramathibodi School of Nursing, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, University of Technology, Sydney 
University of North Carolina at Chapel Hill , Deakin University , University of Hong Kong 
Taipei Medical University, St. Luke’s International University , National University of Singa-
pore, University of Massachusetts Amherst Kunming Medical University , Osaka Prefecture 
University, in hope to expand the international collaboration among Nursing instructor, 
students as well as another faculty staff, exchanging academic knowledge, experience on 
research andteaching, learning management and know-how to apply various innovations 
during the epidemic situation of COVID-19. This virtual conference was held during March 
17-18, 2021.
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 Two students from Mahidol University Interna-
tional College (MUIC) won top awards in the recently 
concluded Chula Model United Nations Confer-
ence 2021 which had the theme “Uncovering the  
Obscured.”
 Ms. Koshakorn Pakdeesatitvara  (major in  
International Relations & Global Affairs) won the Best 
Position Paper Award in the Disarmament and Inter-
national Security Committee (DISEC). On the other 
hand, Ms. Pinda Viriyapongsri (major in International 
Relations & Global Affairs) won the Best Position Paper Award, this time in the Historical 
Legal Committee (HLC).
 Held on April 9-11, 2021, the conference was a collaboration between the  
Chula MUN Club and MUIC MUN Club. Several MUIC students also served as the dias  
of the Social, Humanitarian and Cultural Committee (SOCHUM). These students were  
Mr. Benjamin Wangcharoenwong (major in Finance) as Chair, Ms. Nuttanicha Phlongphan 
(major in International Relations & Global Affairs) as Co-chair, and Mr. Yu-Cheng Lin (major 
in International Business) as Rapporteur.
   Along with Ms. Koshakorn and Ms. Pinda, the MUIC delegation included Mr. Aiyawat 
Likhitsotthiwong (major in International Relations & Global Affairs), Mr. Atiwat Rachatawarn 
(major in Computer Science), Mr. Piyush Saraf (major in Finance), Mr. Bunkueanun Francis 
Paothong (major in International Relations & Global Affairs), Ms. Sujanawati Gurung (major 
in Biological Science), Ms. Piriyapon Aungsusing (major in Biological Science) Ms. Siriwimol 
Pholcharoen (major in Finance), Ms. Narapath Vittayaamuaykoon (major in International 
Relations & Global Affairs), Ms. Apinya Visalyangkul (major in International Relations & 
Global Affairs), and Mr. Mohammed Altaf Hossain (major in International Relations & Global 
Affairs).
 The topics discussed during the Chula MUN Conference included: SOCHUM’s 
a) “The question of accountability in the practice of policing public demonstration,” and 
b) “The impact of artificial intelligence on data privacy;” DISEC’s a) “Restoring stability of 

MUIC Students Win Awards at Chula Model UN Conference 2021
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post-political conflict countries;” HLC’s a) “A question of human dignity and rights: Does 
torture and other cruel inhuman or degrading treatments or punishments have a place 
in 1975,” and b) “Which China will be China: Determining the rightful representation of 
China in the United Nations.”

Research Discussion between Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahidol University, and University of Southern Queensland

 On 17th May 2021, Mahidol University co-hosted an online research discussion on 
Environmental Science with University of Southern Queensland, Australia. The represen-
tative from Faculty of Environment and Resource Studies was Asst. Prof. Dr. Kritana  
Prueksakorn, Lecturer, while Prof. Gavin Ash, Executive Director, Institute for Life  
Sciences and the Environment, University of Southern Queensland, represented University 
of Southern Queensland. This discussion was organized following the research workshop 
on 15th December 2020. The discussion has identified several opportunities for research 
collaboration, Cotutelle Ph.D., staff mobility, and joint funding applications.
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 The Center was established in 2019 to provide institutional support to coordinate 
the implementation of the ‘Complementarities Roadmap’ carved out of UN Agenda 2030 
and ASEAN Vision 2025. The roadmap serves as a guide for all ASEAN Members States  
in further advancing the Complementarities Initiative and achieving the Sustainable  
Development.
 On 17 June, Associate Professor Vichita Ractham, Dean of the College of  
Management (Acting Director of ACSDSD) and Associate Professor Nattavud Pimpa  
met with H.E. Asim Iftikhar Ahmad, the Ambassador of Pakistan to Thailand. 
 Both exchanged views on SDGs actions and projects from, and within, the Centre as 
well as potential collaborative projects among ASEAN members and Pakistan. This meeting 
will lead to key strategies that will be applied and promulgated within the future of SDGs 
in Southeast Asia and Pakistan.
 CMMU focuses on modern business and management education for global citizens.

The College of Management, Mahidol University and the Embassy 
of Pakistan held a virtual meeting to discuss about collaborations 
on SDGs
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 อาคารสุดท้ายท่ีพัระบูาทสัมเด็จพัระบูรมชนก่าธิ์เบูศิร มหิาภูมิพัลอดุลย์เดชมหิาราช บูรมนาถูบูพิัตร 

พระราชทานแก่คนไทย สร้างแล้วเสร็จ เปิดดำาเนินการแล้วในวาระ ๑๓๓ ปี โรงพยาบาลศิริราช คือ “อาคาร

นวิมินทรบูพิัตร ๘๔ พัรรษา” วิทยาการแพทย์ชั�นสูง ไม่มีข้อจำากัดในการเข้าถึงของคนไข้ทุกเศรษฐานะ  

เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาศ ๒๓๗ ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีศูนยบ์ริการการแพทย์

ฉุกเฉินศิริราช...ฯลฯ  ศิาสัตราจารย์์เกี่ย์รติคุณ์ ดร.แพัทย์์หิญิิง ฉัวีิวิรรณ์ บุูนนาค ได้รับการเชิดชูเกียรติ  

เป็นแพทย์สตรีตัวอย่างประจำาปี ๒๕๖๓ จากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ศิริราชจัดมอบ 

รางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภาประจำาปี ๒๕๖๒  

ซ่ึึ่งได้แก่ รองศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์สุัพัจน์ พังษ์ประสับูชัย์ ส่วนทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  

ประจำาปี ๒๕๖๒ ได้แก่ รองศิาสัตราจารย์์ ดร.นาย์แพัทย์์ สัรชัย์ ศิรีสุัมะ (อาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก) 

และ รองศิาสัตราจารย์์ ดร.นาย์แพัทย์์ เชิดศัิก่ดิ� ไอรมณี์รัตน์ (อาจารยดี์เด่นระดบัคลินิก)  THE (Times 

Higher Education) จัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย ใน Asia University Ranging 2021 ปรากฏว่า

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับท่ี ๑ ของประเทศไทย และลำาดับท่ี ๑๓๐ ของเอเชีย โดยได้คะแนน ๓๘๓  

โดยมีตัวชี�วัดคุณภาพ ๕ ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ ๒๕, การวิจัย (Research)  

ร้อยละ ๓๐, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ ๓๐, ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 

ร้อยละ ๗.๕, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ ๗.๕  “ฐานเศิรษฐกิ่จ” ประกาศ

บุคคลท่ีมีผลงานสำาคัญและมีส่วนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในการฝ่่าวิกฤติโควิด-19 ทั�งหมด ๓ ท่าน  

รวมทั�ง ศิ.ดร.นพั.ประสิัทธิ์� วัิฒนาภา คณ์บูดีคณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์ศิิริราชพัย์าบูาล ให้ได้รับการยกย่องให้

เป็น “ซีัอีโอแห่ิงปี ๒๕๖๓” ซ่ึึ่งทำาให้บุคลากรของศิริราชทุกท่านร่วมกันปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และผลการรักษาผู้ป่วยทั�งหมด ไม่มีผู้ป่วยรายใดเสียชีวิตเลย  ศิ.พัญิ.จิรพัร 

เหิลา่ธ์รรมทศัิน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิวเคลียร์ ท่ีสร้างคุณประโยชน์และพัฒนาวงการนิวเคลียร์สู่สากล ของสำานักงาน 

ปรมณูเพ่ือสันติ  ศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์ปิย์ะมิตร ศิรีธ์รา คณ์บูดีคณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์โรงพัย์าบูาล

รามาธิ์บูดี ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี ด้านการสาธารณสุ�ข จากมูลนิธิ 

แวัด็วังมหิิด็ล
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สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) แห่งปี ๒๐๒๐  ศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์

ประกิ่ต วิาทีสัาธ์กิ่จ อดีตคณ์บูดี คณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์โรงพัย์าบูาลรามาธิ์บูดี ได้รับรางวัลการขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะ ด้านสุขภาพมืออาชีพ จากวิทยาลัยอายุรแพทย์โรคทรวงอกแห่งอเมริกัน  

ศิาสัตราจารย์์ แพัทย์์หิญิิงศิิรินธ์รา สิังหิรา ณ์ อยุ์ธ์ย์า ได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากแพทยสภา และได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวทีเครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคล

ภาครัฐ เน่ืองในวันสตรีสากล ประจำาปี ๒๕๖๓ และได้รับตำาแหน่ง Honorary Member จาก The World  

Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (VVFITN) ประเทศฝ่ร่ังเศส  

ศิาสัตราจารย์์เก่ยี์รติคุณ์ แพัทย์์หิญิิงอำาไพัพัรรณ์ จวินสััมฤทธิ์� ได้ดำารงตำาแหนง่ Director of The Board 

ของ World Federation of Hemophillia (WFH)  ศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์รณ์ชัย์ คงสัก่นธ์์ ได้รับ

โล่เชิดชูเกียรติ จากสำานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งผู้ลี�ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)  โรงพยาบาลรามาธิบดี

จักรีนฤบดนิทร์ สถาบนัการแพทยจั์กรีนฤบดนิทร์ รามาธบิดี ได้รับการรบัรองมาตรฐาน Jonit Commission 

International (JCI) มาตรฐาสถานพยาบาลระดับสากล  ได้รับแต่งตั�งให้เป็น รองศาสตราจารย์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...รองศิาสัตราจารย์์ ดร.นาย์แพัทย์์บูวิรศิม ลีระพัันธ์์ ภาควิิชา

เวิชศิาสัตร์ชุมชน...รองศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์ไชย์รัตน์ ทรัพัย์์สัมุทรชัย์, รองศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์ 

ณ์รงค์ศัิก่ดิ� รุ่งสักุ่ลกิ่จ, รองศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์เปรมสัันติ� สัังฆ์์คุ้ม ภาควิิชาศิัลย์ศิาสัตร์... 

รองศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์ชัย์ ก่อบูก่ิจสุัขสักุ่ล ภาควิิชารังสีัวิิทย์า  ศิาสัตราจารย์์ แพัทย์์หิญิิง 

อรุณ์วิรรณ์ พัฤทธิ์พัันธ์ุ์ ได้รับรางวัล อาจารย์ตัวอย่าง ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำาปี ๒๕๖๓  

อาจารย์์ ดร.ณ์รงค์ ปรางค์เจริญิ คณ์บูดีวิิทย์าลัย์ดุริย์างคศิิลป์ เป็นคนไทยคนแรกคว้ารางวัลระดับโลก 

The Charles Ives Awards สาขาการประพันธ์ดนตรีจาก American Academy of Arts and Letters 

 นักเรียนสาขาขับร้อง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับ 2nd Prize Awards of Excellent International 

Music Open Competition (EIMOC) ประเทศไต้หวัน  นาย์นิชฌาน พิัทย์าก่ร ชนะเลิศการแข่งขัน

ดนตรีเคร่ืองเป่าในการประกวด The Wind and Brass American Protégé บนเวทีระดับโลก ท่ีเวที 

Carnegie Hall  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของศิริราช ระดับส่วนงานประจำาปี 

๒๕๖๓ รองศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์สัมชาย์ ลีลากุ่ศิลวิงศ์ิ, ผูู้้ช่วิย์ศิาสัตราจารย์์ แพัทย์์หิญิิงจารุวิรรณ์ 

เอก่วัิลลภ, ผูู้้ช่วิย์ศิาสัตราจารย์์ นาย์แพัทย์์ธี์รพังศ์ิ โตเจริญิโชค, นางวิรรณ์วิลี คชสัวัิสัดิ�, นางเฉัลิมศิรี 
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สัวัิสัดี, นาย์วิรพังภ์ อ่วิมอ่อง, นางสัาวิพัรภิมล เอก่อุดมสุัข  วิิศิวิะมหิิดล จับมือกับบูริษัทจันวิาณิ์ชย์์ 

พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศการแพทย์อัจฉริยะ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การผลิต 

นวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร สร้างสรรค์ทักษะด้านระบบเทคโนโลยีการแพทย์อัจฉริยะร่วมกัน  

ศิ.ดร.นพั.ประสัิทธิ์� วัิฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รศิ.นพั.วิิศิิษฎ์์ วิามวิาณิ์ชย์์  

ผู้อำานวยการ ร.พ.ศิริราช, สันั�น อังอุบูลกุ่ล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย  

แถลงข่าว “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีึ่นโควิด-19 ให้ประชาชน” เพ่ือช่วยยุติการระบาด 

ของโรค โดยมี ศุิภชัย์ เจีย์รวินนท์ ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ สุัพัจน์ ชัย์วัิฒน์ศิิริกุ่ล กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม ร่วมด้วย โดยจะตั�งหน่วยฉีดวัคซีึ่นท่ีไอคอนสยาม และทรูดิจิตอล พาร์ค  

รามาธิ์บูดี มหิิดล ร่วิมม่อกั่บู สัถูาบัูนประสัาทวิิทย์า ก่ระทรวิงสัาธ์ารณ์สุัข จัดตั�ง Tumor Bio Bank  

โดยการเก็บตัวอย่างของมะเร็งสมองและไขสันหลัง มาจากการวิจัยและค้นหาแนวทางในการรักษา  

ศิริราชเปิดผลวิจัยประสิทธิภาพของวคัซีึ่นแอสตราเซึ่นเนก้า และซึ่โินแวค ภูมิขึ�น ๑๐๐% โดยศูนย์วิจัยคลินิก  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยหลังฉีดวัคซีึ่นแอสตราเซึ่นเนก้า เข็มท่ี ๑ ภูมิคุ้มกันเท่าผู้ป่วยหาย

จากโควิด ซิึ่โนแวคเข็มท่ี ๑ ภูมิคุ้มกัน ๗๕% ของกลุ่ม อาสาสมัคร และ ๑๐๐% ภูมิคุ้มกันเท่าผู้ป่วย 

หายจากโควิด แสดงว่าวัคซีึ่นทั�ง ๒ ชนิด ป้องกันโรคโควิดได้ดี และมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดน้อยมาก 

และหายได้เอง  คณ์ะที�ปร่ก่ษาด้านก่ารสัาธ์ารณ์สุัขในศูินย์์บูริหิารสัถูานก่ารณ์์ โควิิด-19 เม่ือ ๕ พ.ค. 

๖๔ โดยนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑๔ ท่าน มีชาวมหิดล

ร่วมเป็นกรรมการด้วย ๕ ท่าน ศิ.คลินิก่ เกี่ย์รติคุณ์ นพั.ปิย์ะสัก่ล สัก่ลสััตย์าทร (ประธาน), ศิ.คลินิก่

เกี่ย์รติคุณ์ นพั.อุดม คชินทร (รองประธาน), ศิ.ดร.นพั.ประสิัทธิ์� วัิฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล กรรมการ และ ศิ.นพั.ปิย์ะมิตร ศิรีธ์รา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี 

กรรมการ และ ศิ.ดร.พัญิ.จิรายุ์ เอ่�อวิรากุ่ล (ศ.ระดับ ๑๐ ม.มหิดล) คณบดีคณะแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ๓ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล 

ประกอบด้วย นาย์ก่ฤติน ชาตรีนันท์ นาย์อนนต์ กั่งพัานิช และนาย์ธ์นวิินท์ วิิจิตร ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม 

“สิมิลัน (PSIMILAN) ระบบประมวลผล และข้อมูลทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากร โดยใช้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แห่งประเทศไทย ครั�งท่ี ๒๓ (NSC 2010) หมวดโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence  
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Application) จาก สวทช.  ผู้ศิ.ดร.นริศิ หินูหิอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้รับทุนวิจัยจากทุนพัฒนาศักยภาพ

การวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ พัฒนา “ระบบปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) เคร่ืองมือตรวจสีปัสสาวะและสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ เพ่ือการประมวลความเส่ียง และ

เฝ้่าระวังความเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน โดยทำา AI และอินเตอร์เนตของสรรพส่ิง (IoT) มาประยุกต์ใช้กับ

งานด้านการแพทย์ นำามาใช้กับตารางฝึ่กทหารใหม่เพ่ือเฝ้่าระวัง การเจ็บป่วยจากความร้อน โรคลมแดด 

และผลงานวิจัยนี�ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกจากงานส่ิงประดิษฐ์นานาชาติแห่งเจนีวา (48th Inter-

national Exhibition of Inventions of Geneva) ซ่ึึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World 

Intellectual Property Organization WIPO)  เภสััชก่รรม สัธ์. + เวิชศิาสัตร์เขตร้อน มหิิดล ทดลอง

ฉีดวัคซีึ่นเชื�อตาย โควิด-19 ในมนุษย์ ทดลองเข็มแรกแล้ว  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนโยบาย  

งดรับทุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหร่ีและเครือข่ายของบริษัทบุหร่ี พร้อมเชิญชวนมหาวิทยาลัยทุกแห่ง 

เข้าร่วมเจตนารมณ์ร่วมกัน  บู.อินเตอร์ฟ้าร์ม่า จำากั่ดมหิาชน มอบเงินส่งเสริมการศึกษา ๕ แสนบาท 

สนับสนุน นศพ. และพยาบาล พัฒนาบุคลากร การแพทย์-พยาบาล ให้แก่ศิริราช  คณ์ะพัย์าบูาลศิาสัตร์ 

มหิิดล จับมือกับ School of Nursing ม.จอห์ินฮอบูกิ่นส์ั สัหิรัฐอเมริก่า และคณ์ะแพัทย์ศิาสัตร์ศิิริราช

พัย์าบูาล ตั�งศูนย์ความร่วมมือด้านวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ  

การดูแลผู้ป่วย เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน มะเร็ง และรวมไปถึงอีก ๑๐ ประเทศ ในเขต WHO 

SEARO เช่น เมียนมา เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน อินโดนีเซีึ่ย ศรีลังกา มัลดีฟ้ส์ ภูฐาน ติมอร์เลสเต  

บูริษัท เก่รีย์งไทย์วัิฒนาก่รุ�ป จำากั่ด มอบเงิน ๙ ล้านบาทสมทบทุนกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ 

พรรษา  บูริษัท อิมแพัค เอ็ก่ซิับิูชั�น แมเนจเมนต์ จำากั่ด มอบเงินสมทบกองทุน “จัดซืึ่�ออุปกรณ์ 

การแพทย์ กองทุนศิริราชมูลนิธิ” ๒,๕๔๔,๖๘๖.๔๑ บาท จากการจัดงานบำาเพ็ญกุศลศพ คุณอนันต์  

กาญจนพาสน์  บูริษัท เอ็มเค เรสัโตรองต์ ก่รุ�ป จำากั่ด มหิาชน มอบกำาไรทั�งหมดจากการดำาเนินงาน

ในปี ๒๕๖๓ ของร้้านอาหารในเครือบริษัท ในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เป็นเงิน ๗ ล้านบาท 

ให้โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมียอดรวมในการบริจาคตั�งแต่ปี ๒๕๕๕ 

เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเงิน ๒๗ ล้านบาท  คุณ์ชูวิิทย์์ ก่มลวิิศิิษฏ์ิ มอบเงิน ๒ ล้านบาท เพ่ือสมทบ
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กองทุน “ภาควิชากายวิภาคศาสตร์”  เอ็มเค เรสัโตรองต์ ก่รุ�ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำา สนับสนุน 

พลังกายให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ีเสียสละ ทุ่มเท ช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 โดยบริจาคอาหารปรุงสุก สดใหม่ จากร้านอาหารเอ็มเคสุกี� และยาโยอิ กว่า ๘๐,๐๐๐ มื�อ  

แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั�งศิริราช รามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  สัมาคมศิิษย์์เก่่า

แพัทย์์รามาธิ์บูดี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เคร่ืองช่วยใส่ท่อหายใจ ๔ เคร่ืองราคา ๒.๒ ล้านบาท ให้กับ

โรงพยาบาลรามาธิบดี  บูริษัท แอดไวิซ์ั ไอที อินฟิ้นิท ร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาล  

ในสถานการณ์ โควิด-19 ระบาด ให้แก่หลายโรงพยาบาล รวมทั�งรามาธิบดี  มูลนิธิ์เพ่ั�อปวิงประชา  

มอบเงินิ 1 ล้านบาท สมทบกองทนุอาคารนวมนิทรบพติร ๘๔ พรรษา  บูมจ. ทีพีัไอโพัลีน มอบเวชภณัฑ์

และส่ิงของ เช่น ชุด PPE และบู�ทคลุมเท้า แอลกอฮอล์ อาหารแช่แข็ง ให้กับศิริราช  เดอะมอลล์ก่รุ�ป 

จัดส่งอาหารกล่อง รสชาติอร่อย สะอาดปลอดภัย จากร้านอาหารชั�นนำาในเครือเดอะมอลล์ ให้แก่หลาย 

โรงพยาบาลรวมทั�งรามาธิบดี เพ่ือบุคลากรทางการแพทย์ ติดต่อกัน ๓ วัน ๒๓ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม 

 ธ์นาคารไทย์พัาณิ์ชย์์ จำากั่ด (มหิาชน) มอบเงิน ๑ ล้านบาทสมทบกองทุน ทุนธงวันมหิดลเพ่ือผู้ป่วย

ยากไร้ บูริษัท กั่ลฟ์้ เอ็นเนอร์จี ดีเวิลลอปเมนท์ จำากั่ด (มหิาชน) มอบเงิน ๑๐ ล้านบาท ให้รามาธิบดี 

จัดซืึ่�อเคร่ืองให้ออกซิึ่เจนอัตราไหลสูงรวมทั�งค่าใช้จ่ายเตรียมสถานท่ีของฮอสพิเทล ในภาวะโควิด-๑๙ 

ระบาด  บูริษัท เซ็ันทรัล เรสัตอรองส์ั ก่รุ�ป จำากั่ด ในเครือกลุ่มเซ็ึ่นทรัล มอบผลิตภัณฑ์อาหารแทน

กำาลังใจสู้โควิด-19 “ซีึ่อาร์จี อ่ิมพี�เพ่ือชาติ” แด่โรงพยาบาล ๖ แห่ง รวมทั�งศิริราช และรามาธิบดี 
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ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ สดมม พิเศษ /2561

วิันที�   30 มิถุนายน 2561

เร่�อง   เชญิชวนสมคัรเป็นสมาชกิของสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลัยมหดิล ในพระบรมราชปูถัมภ์

เรีย์น   บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

สัิ�งที�สั่งมาด้วิย์ ใบสมัครสมาชิก

 ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้จดทะเบียนก่อตั�งขึ�นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 

และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

มหิดลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 นั�น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีศิษย์เก่า 

ที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพต่างๆ อยู่เป็นจำานวนมาก

 เพื่อให้สมาคมฯ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง จึงขอเรียนเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิต

สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกโปรดสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมฯ 

โดยกรอกข้อมูลในใบสมคัรทีแ่นบมาพร้อมนี� พร้อมทั�งชำาระค่าบำารงุตลอดชพีท่านละ 500 บาท ตามวธิกีาร

ชำาระเงนิทีป่รากฏในใบสมคัรทีแ่นบอยูใ่นจลุสารศษิย์เก่ามหดิลสมัพนัธ์นี� ทั�งนี�สมาชกิจะได้รบัสทิธปิระโยชน์

ตามทีส่มาคมฯ จดัให้และมเีพิม่เตมิ ดงัปรากฏในจุลสาร รวมทั�งจะได้รับจุลสารศษิย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำารวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระปี 25561-2563
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 ปีการศึกษาท่ีจบ....................รุน่ที.่..............ชือ่/ชือ่สกลุขณะเป็นนักศึกษา..............................................รหัสนักศึกษา....................................
10. ประวัติการทำางานในมหาวิทยาลัยมหิดล
   บรรจุเป็นข้าราชการ พ.ศ. ................................ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง........................................................................................................
   บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .................................ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง......................................................................................
11. สมัครเป็นสมาชิกประเภท  สามัญ (ค่าบำารุงตลอดชีพ 500 บาท) วิสามัญ (ค่าบำารุงตลอดชีพ 400 บาท)
       ยุวสมาชิก (ค่าสมัคร 100 บาท)
12. ชำาระเงินโดย  เงินสด  เช็คส่ังจ่ายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี................................
        วันที่.................................
      ธนาณัติส่ังจ่ายเหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี.............................................
      วันที่ี่................................. 
      ตั�วแลกเงิน เลขท่ี.......................................................................วันท่ี่ี่ี.................................
      โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 
      ช่ือบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 333-2-10641-5
      ใบโอนเงินเลขที่...........................................................................วันที่ี่.................................
      แนบสำาเนาใบโอนมาพร้อมใบสมัคร

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ

ลงชื่อ..................................................
(.....................................................)

ผู้รับรอง
วันที่.....................................

ลงชื่อ.....................................................
(.......................................................)

ผู้สมัคร
วันที่........................................

โปรดอ่านรายละเอียดด้านหลังใบสมัคร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี ประตู 5 หน้าคอนโด A
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำาบลศาลายา 
อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.alumni.mahidol.ac.th 
โทร : 0-2108-5330-1 / โทรสาร : 0-2108-5332



ติดสัแตมป์

วิัตถูุประสังค์ของสัมาคม
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันใน 
 ระหว่างสมาชิก
2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
3 ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล
5. ส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่ 
 ดีเด่น
6. ส่งเสริมการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สัมาชิก่ของสัมาคมมี 5 ประเภท ค่อ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ 
 ทำาประโยชน์แก่สมาคม หรอืผูมี้เกยีรตท่ีิคณะกรรมการ 
 บริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่ต้อง 
 เสียค่าสมาชิก)
2. สมาชิกสามัญ ได้แก่
 2.1 ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทุกสาขาวิชา ตั�งแต่ 
   อนุปริญญาขึ�นไป อาจารย ์ประจำาท่ีสอนใน 
   มหาวทิยาลยัมหดิลไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอืข้าราชการ 

   ตั�งแต่ระดบั 4 หรอืพนกังานมหาวทิยาลัยเทยีบเท่า 
   ระดบั 4 ขึ�นไป ทีท่ำางานในมหาวทิยาลยัไม่น้อยกว่า  
   5 ปี
 2.2 ผู้ท่ีเคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
   มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ทั�งนี�ให้อยูใ่นดลุยพนิจิ 
   ของคณะกรรมการบริหาร
3. สมาชิกวสิามญั ได้แก่ ผู้สนใจทัว่ไปทีข่อสมคัรเป็นสมาชิก  
 และคณะกรรมการบริหารรับรอง
4. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิก 
 สามัญของสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาลัย สถาบัน  
 สำานัก ภายในมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องเสียค่าบำารุง)
5. ยุวสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

สัิทธ์ิของสัมาชิก่
1. ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม
2. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมวสิามญั การประชุม 
 วิชาการและกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ
3. สมาชกิสามญัมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตั�ง และเป็นกรรมการ 
 บริหาร
4. ได้รับบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก 
 แต่ละประเภท 

สัมาคมศิิษย์์เก่่ามหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล ในพัระบูรมราชูปถัูมภ์

999 อาคารสัิริวิัฒนภัก่ดี มหิาวิิทย์าลัย์มหิิดล

ถูนนพัุทธ์มณ์ฑล สัาย์ 4 ตำาบูลศิาลาย์า อำาเภอพัุทธ์มณ์ฑล

จังหิวิัดนครปฐม 73170

สั่ง
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สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรีย์น ท่านสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 สมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสมาคมได้จัดสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก ทั�งนี�ท่านจะต้องแสดงบตัรประจำาตัว 

สมาชิกสมาคมฯ แต่ละประเภท แสดงต่อหน่วยงานท่ีท่านไปใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี�

รายละเอียดหน่วยงานและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ก่. สัำาหิรับูสัมาชิก่ก่ิตติมศิัก่ดิ� สัมาชิก่วิิสัามัญิ สัมาชิก่สัมทบู และย์ุวิสัมาชิก่

หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่อยู่ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา ศาลายา

เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2441-0186-7

การใช้บริการ สัระวิ่าย์นำ�า สันามเทนนิสั และ
สันามแบูดมินตัน โดยชำาระค่าบริการในอัตรา
เดียวกับสมาชิกของวิทยาลัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 272 ถ.พระราม 6 
แขวงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5000

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ที่คณะเป็นผู้จัดโดยเสียค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายเท่ากบัสมาชกิของคณะฯ และสามารถ
ใช้บริการห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ได้

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2246-0056

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดย
ชำาระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

บัณฑิตวิทยาลัย 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-4125

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-411-0264

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�น โดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม
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หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่อยู่ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2441-0936

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25/25 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2889-2138

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 25/25 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2800-2525

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝ่ึกอบรมต่างๆ 
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 25/25 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
โทร. 0-2441-9003-7

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝ่ึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2380

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝ่ึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-2441-0199

เข้าใช้บริการห้องสมุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9342

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝ่ึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม
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ข. สัำาหิรับูสัมาชิก่สัามัญิ ใหิ้รับูสัิทธ์ิประโย์ชน์เช่นเดีย์วิก่ับูข้อ ก่. รวิมทั�งสัิทธ์ิประโย์ชน์เพัิ�มเติมดังนี�

หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ ที่อยู่ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

เลขที่ 2 ถ.พรานนก 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2419-7000

 ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี�
 1. ผู้ป่วยใน ส่วนเกินสิทธิลดร้อยละ 15
   ไม่รวมครอบครัว
 2. กรณเีบกิจากสิทธอิืน่ๆ ไม่ได้ ลดร้อยละ 15 
  เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจสุขภาพ
ทั�งนี�ไม่รวมถึงการบริการรักษาพยาบาล ณ 
คลินิกพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษ ค่าอวัยวะเทียม 
ค่าอุปกรณ์ในการบำาบัดรักษาโรค การตรวจ
พิเศษท่ีจำาเป็นต้องส่งไปท่ีอ่ืน โดยท่ีไม่มีบริการ
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น 
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ้ฟ้้า ค่านำ�าดื่ม
หิมาย์เหิตุ ส่วนเกนิสิทธ ิหมายถงึ ค่ารกัษาพยาบาล
ที่ยังเหลือให้บุคคลชำาระเงินเอง หลังจากใช้
สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจาก
หน่วยงานต่างๆ สทิธปิระกันสงัคม สิทธโิครงการ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต 
สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ
 เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝ่ึกอบรมต่างๆ 

ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ�นโดยชำาระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ สมาชิกของ
หน่วยงานที่จัดประชุม

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-7308

ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี�
1. ผู้ป่วยในส่วนเกินสิทธิลดร้อยละ 15 ไม่รวม 
 ครอบครัว
2. กรณีเบิกจากสิทธิอื่นๆ ไม่ได้ สามารถลดได้ 
 ร้อยละ 15 เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจสุขภาพ  
 ค่าคลอดบุตร ค่าตรวจหัวใจประจำาวัน และ 
 ค่าผ่าตัด
3. สิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงาน 
 ต่างๆ สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันชีวิต  
 เป็นต้น
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คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
เลขที่ 6 ถ.โยธี เขตราชเทวี 
กรุงเทพ 10400 
โทร.02-200-7777 
และโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร 
เลขที่ 999 หมู่ 5 
ถ.ปิ�นเกล้า-นครชัยศรี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 
โทร.02-849-6600

ลดค่ารักษาทางทันตกรรม ในการอุดฟ้ัน 
ขดูหินนำ�าลาย และถอนฟั้น ในอตัราร้อยละ 5 
ไม่รวมครอบครัว และไม่รวมค่าแพทย์ 
สามารถมารับบริการทางทันตกรรมจากคลินิก
ค่าตอบแทน ทั�งในส่วนโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

บริษัท เจตนิน จำากัด พล.ต.อ.น.พ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
5 ซึ่อยชิดลม ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2655-5300

มอบส่วนลดพิเศษ 20% จากยอดทั�งหมดของ
การใช้บริการให้แก่ผู้ถือบัตรสมาชิกสมาคมฯ 
เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเจตนิน 
และบริษัทไทยสเต็มไลฟ้์ จำากัด

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
133 สุขุมวิท 49 คลองตัน 
พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2711-8000
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
488 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2731-7000

มอบสิทธิส่วนลดให้ดังนี�
ผูู้้ป่วิย์นอก่ (OPD) ลด 10% 
สำาหรับค่ายา, LAB, X-RAY (ยกเว้น CT, MRI, 
ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์, 
และทันตกรรม)
ผูู้้ป่วิย์ใน (IPD) ลด 10% 
สำาหรับ ค่าห้องพัก, ค่ายา, LAB (ยกเว้น CT, 
MRI, ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, 
ค่าแพทย์ และทันตกรรม)
เง่�อนไขก่ารใช้สัิทธ์ิและก่ารชำาระเงิน
ผูถ้อืบตัรสมาชกิสัามญัิสมาคมฯ ผูป่้วยใน (IPD)/ 
ผู้ป่วยนอก (OPD) แสดงบัตรสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ชำาระเงินเองได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข
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โรงพยาบาลเจ้าพระยา บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
จำากัด (มหาชน)
113/44 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 
โทร. 0-2884-7000

มอบส่วนลด
ค่าห้อง 10% ทั�งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
(10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

1 สค 2559

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถนนบรมราชชนนี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-849-6600

ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี�
กรณผู้ีป่วยใน ลดค่าห้องเฉพาะส่วนเกินสิทธิ 15% 
หรือกรณีเบิกจากสิทธิ์อื่นๆ ไม่ได้ 
ลดค่าห้อง 15%

ชลพฤกษ์รีสอร์ท 
จ.นครนายก

กย 2558

64 หมู่ 10 ถ.รังสิต-นครนายก 
กม.63 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา 
จ.นครนายก 26110
โทร. 037-307567

มอบส่วนลด 
1. โซึ่นรีสอร์ท (A) ราคาเต็ม 2,200 บาท 
 ลด 40% = 1,320 บาท
2. โซึ่นบังกะโล (B) ราคาเต็ม 2,500 บาท 
 ลด 40% = 1,500 บาท
3. โซึ่นโรงแรม (L) ราคาเต็ม 2,500 บาท 
 ลด 40% = 1,500 บาท
**ส่วนลด 10% ร้านอาหารริมสวน

โรงแรมกุยบุรีโฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท
 

พค 2560

18/3 หมู่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร. 032-820111-3 /
02-7306741-2 #0
reservation@kuiburihotelre-
sort.com

ส่วนลดสงูสดุ 57% ทีพ่กัพร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน 
และส่วนลด 10% ณ ห้องอาหารกุยบุรี
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำาหนด

ทั�งนี�สมาคมฯ จะได้พยายามจัดให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป
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