อาคาร

นวมิินทรบพื่ิตร

๘๔

พื่รรษา

เพื่่อ� ผู้้ป่� ว่ ยด้�อยโอกาส

ปีท่� ๑๙ ฉบับท่� ๑

มกราคม - มิถนุ ายน ๒๕๖๔

คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมศิ ษ ย์
เก่ า มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2563-2565
นายกกิตติมศักดิ์

รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย
ศ.เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา
ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นพ.บุญ วนาสิน

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย พรรณลาภ
ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา

ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

คณะกรรมการนโยบาย

นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2565

พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
นายกสมาคม
ศ.นพ.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์
อุปนายก คนที่ 1
ดร.สมศัักดิ์์� ลีีสวััสดิ์์�ตระกููล	อุุปนายก คนที่่� 2
ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
เลขาธิการ
ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
เหรัญญิก
ศ.พิเศษ นพ.นคร สมบูรณ์วิทย์
สาราณียกร
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
ปฏิคม
พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ
ประชาสัมพันธ์
ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
นายทะเบียน

กรรมการกลาง

พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
รศ.ดร.ยาใจ สิิทธิิมงคล
รศ.นพ.ประเสริิฐ ศััลย์์วิิวรรธน์์
ศ.เกียรติคณ
ุ ดร.รัศมีดารา หุน่ สวัสดิ์
รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์
รองศาสตราจารย์์นายแพทย์์สุริุ ยิ เดว ทรีีปาตีี
นายชยานันท์ มโนเกษมสุข

สาราณียกรแถลง
สวัสดี ท่านผู้อ่าน
ในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้
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รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกระทรวงการต่างประเทศ
แถลงข่าว
ผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2563
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ประสิิทธิ์์� วััฒนาภา
คณบดีี ค ณะแพทยศาสตร์์ ศิิ ริิ ร าชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูู ล นิิ ธิิ ร างวัั ล สมเด็็ จ เจ้้ า ฟ้้ า มหิิ ด ล
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ นายธานีี แสงรััตน์์ อธิิบดีีกรมสารนิิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ ในฐานะประธาน
คณะอนุุกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ฯ มููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และ
ศาสตราจารย์์นายแพทย์์วิิจารณ์์ พานิิช ประธานคณะกรรมการรางวััลนานาชาติิ มููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จ
เจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ได้้ร่่วมกัันแถลงผลการตััดสิินผู้้�ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล ครั้้�งที่่� 29 ประจำำ�ปีี 2563 ณ ห้้องสมเด็็จพระบรมราชชนก ตึึกสยามิินทร์์ ชั้้�น 2 โรงพยาบาลศิิริิราช
ผู้้�ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล
	สาขาการแพทย์์ ได้้แก่่ ศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์วาเลนติิน ฟััสเตอร์์ (Valentin Fuster,
M.D., Ph.D.) จากสหรััฐอเมริิกา
	สาขาการสาธารณสุุข ได้้แก่่ นายแพทย์์เบอนาร์์ด พีีคููล (Bernard Pécoul, M.D., MPH.)
จากสาธารณรััฐฝรั่่�งเศส
	ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเข้้ารัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ประจำำ�ปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น
44 ราย จาก 18 ประเทศ คณะกรรมการที่่�ปรึึกษาทางวิิชาการได้้พิิจารณากลั่่�นกรอง และคณะกรรมการ
รางวััลนานาชาติิ ได้้พิิจารณาจากผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อรวม 3 ปีี คืือ ปีี 2563, 2562, 2561 และนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการมููลนิิธิิฯ ซึ่่�งสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเป็็นองค์์ประธาน พิิจารณาตััดสิินเป็็นขั้้�นสุุดท้้ายเมื่่�อวัันที่่� 20 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
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โดยระยะเวลา 28 ปีี ที่่�ผ่่านมา มีีบุุคคลหรืือองค์์กรได้้รัับรางวััลแล้้วทั้้�งสิ้้�น 85 ราย มีีคนไทย
ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล 4 ราย ได้้แก่่ ศาสตราจารย์์นายแพทย์์ประสงค์์ ตู้้�จิินดา
จากการศึึกษาผลกระทบของเชื้้�อไวรััสเด็็งกี่่� ต่่อความพิิการของร่่างกายเด็็กที่่�ป่่วยด้้วยโรคไข้้เลืือดออก
และศาสตราจารย์์แพทย์์หญิิงสุุจิิตรา นิิมมานนิิตย์์ จากการจำำ�แนกความรุุนแรงของโรคไข้้เลืือดออก
ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2539 และนายแพทย์์วิิวััฒน์์
โรจนพิิทยากร ผู้้�ริิเริ่่�มโครงการส่่งเสริิมการใช้้ถุุงยางอนามััย 100% ช่่วยป้้องกัันการแพร่่กระจายของ
โรคเอดส์์ และนายมีีชััย วีีระไวทยะ ผู้้�ริิเริ่่�มวิิธีีการสื่่�อสารรณรงค์์เผยแพร่่การใช้้ถุุงยางอนามััย ได้้รัับ
พระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล สาขาการสาธารณสุุข ประจำำ�ปีี 2552
ผู้้�ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดลแล้้วต่่อมา ได้้รัับรางวััลโนเบล 5 ราย ได้้แก่่
	ศาสตราจารย์์แบรี่่� เจมส์์ มาแชล จากประเทศออสเตรเลีีย ได้้รับั พระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล สาขาการสาธารณสุุข ประจำำ�ปีี 2544 จากการค้้นพบเชื้้�อแบคทีีเรีีย เฮลิิโคแบคเตอร์์ ไพลอรี่่�
เป็็นสาเหตุุของโรคกระเพาะอาหารเป็็นแผล ต่่อมาได้้รัับรางวััลโนเบล สาขาการแพทย์์ ในปีี 2548
ด้้วยการค้้นพบเดีียวกััน
	ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณนายแพทย์์ฮารััลด์์ ซััวร์์ เฮาเซ่่น จากสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีี
ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2548 จากการค้้นพบเชื้้�อไวรััส
ที่่�เป็็นสาเหตุุของมะเร็็งปากมดลููก ต่่อมาได้้รัับรางวััลโนเบล สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2551 จากการ
ค้้นพบเดีียวกััน
	ศาสตราจารย์์ซาโตชิิ โอมููระ จากประเทศญี่่�ปุ่่�น ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล
สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2540 จากผลงานการศึึกษาวิิจััยจุุลชีีพชนิิดหนึ่่�งชื่่�อ สเตรฟโตมััยซีีสเอเวอร์์
มิิติิลิิต จนสามารถสัังเคราะห์์ยา ivermectin ใช้้รัักษาและป้้องกัันโรคตาบอดจากพยาธิิและโรคเท้้าช้้าง
ต่่อมาได้้รัับรางวััลโนเบล สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2558 จากผลงานเดีียวกััน
	ศาสตราจารย์์ตูู โยวโยว จากสาธารณรััฐประชาชนจีีน เป็็นสมาชิิกของกลุ่่�ม China Cooperative
Research Group on Qinghaosu and its Derivatives as Antimalarials ได้้รัับพระราชทานรางวััล
สมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2546 จากการศึึกษาสารสกััดชิิงเฮาซููจนสามารถพััฒนา
เป็็นยารัักษาโรคมาลาเรีีย ต่่อมาได้้รับั รางวััลโนเบล สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2558 จากการศึึกษาเดีียวกััน
เซอร์์เกรกอรีี พอล วิินเทอร์์ จากสหราชอาณาจัักรได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล
สาขาการแพทย์์ ประจำำ�ปีี 2559 จากการพััฒนาเทคโนโลยีีในการสร้้าง และดััดแปลงโมเลกุุลของแอนติิบอดีี
ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพสููงและมีีความเป็็นสิ่่�งแปลกปลอมลดลง (Antibody Humanization) นำำ�ไปสู่่�ความก้้าวหน้้า
ในการพััฒนายากลุ่่�มใหม่่ จากชีีวโมเลกุุลซึ่่�งมีีประโยชน์์อย่่างมากในการรัักษาโรค ต่่อมาได้้รัับรางวััลโนเบล
สาขาเคมีี ประจำำ�ปีี 2561 จากการพััฒนาเดีียวกััน
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รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล เป็็นรางวััลที่่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุุญาตให้้จัดั ตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อถวาย
เป็็นพระราชานุุสรณ์์แด่่สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจััดงาน
เฉลิิมฉลอง 100 ปีี แห่่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ดำำ�เนิินงานโดยมููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ซึ่่�งสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเป็็นองค์์ประธาน มอบรางวััลให้้แก่่บุคุ คลหรืือองค์์กรทั่่�วโลกที่่�มีีผลงานดีีเด่่นเป็็นประโยชน์์
ต่่อมวลมนุุษยชาติิ ทางด้้านการแพทย์์ 1 รางวััล และด้้านการสาธารณสุุข 1 รางวััล เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีตลอดมา
แต่่ละรางวััลประกอบด้้วย เหรีียญรางวััล, ประกาศนีียบััตร และเงิินรางวััล 100,000 เหรีียญสหรััฐ

ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี พ.ศ.2563
สาขาการแพทย์

ศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ วาเลนติิน ฟััสเตอร์์ (Valentin Fuster, M.D., Ph.D.)
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์โรคหััวใจ และนายแพทย์์ใหญ่่โรงพยาบาลเม้้าท์์ไซนาย นครนิิวยอร์์ค สหรััฐอเมริิกา
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์วิจัิ ัยโรคหััวใจและหลอดเลืือดแห่่งชาติิ กรุุงมาดริิด ประเทศสเปน
หััวหน้้ากองบรรณาธิิการ วารสารวิิทยาลััยโรคหััวใจแห่่งอเมริิกา สหรััฐอเมริิกา

ศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ วาเลนติิน ฟััสเตอร์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาแพทยศาสตรบััณฑิิต
จากมหาวิิทยาลััยบาเซโลน่่า ประเทศสเปน และดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต จากมหาวิิทยาลััยเอดิินเบอระ สหราชอาณาจัักร
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2513 เป็็นต้้นมา ศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์วาเลนติิน ฟััสเตอร์์ ได้้ทำำ�การศึึกษาวิิจััยถึึง
บทบาทของเกล็็ดเลืือดในกระบวนการเกิิดการอุุดตัันของหลอดเลืือดหััวใจ รวมถึึงประโยชน์์ของการให้้
ยาต้้านเกล็็ดเลืือดในการป้้องกัันการอุุดตัันของหลอดเลืือดที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นทางเบี่่�ยงภายหลัังจากการผ่่าตััด
ทำำ�ทางเบี่่�ยงหลอดเลืือดหััวใจ โดยเริ่่�มในสััตว์์ทดลอง และต่่อมาได้้ต่่อยอดมาเป็็นการศึึกษาวิิจััยในผู้้�ป่่วย
ได้้แสดงให้้เห็็นเป็็นครั้้�งแรกถึึงประโยชน์์ของการให้้ยาต้้านเกล็็ดเลืือดในการป้้องกัันการอุุดตัันของ
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หลอดเลืือดที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นทางเบี่่�ยงภายหลัังจากการผ่่าตััดทำำ�ทางเบี่่�ยงหลอดเลืือดหััวใจในผู้้�ป่่วย อีีกทั้้�ง
องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้นี้้�มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาแนวคิิดในการสร้้างขดลวดค้ำำ��ยัันชนิิดเคลืือบยา เพื่่�อนำำ�มา
ใช้้ในผู้้�ป่่วยกล้้ามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือดเฉีียบพลัันที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการขยายหลอดเลืือด
หััวใจด้้วยบอลลููนและใส่่ขดลวด องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้จากงานวิิจััยของ ศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ฟััสเตอร์์
ได้้ช่่วยทำำ�ให้้อััตราการเจ็็บป่่วยและการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วยลดลงอย่่างมาก และยัังช่่วยปรัับปรุุงให้้การดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดหััวใจอุุดตัันดีีมากยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
จากผลงานของศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ วาเลนติิน ฟััสเตอร์์ ที่่�เชื่่�อมโยงนำำ�เอาองค์์ความรู้้�
ที่่�ได้้จากงานวิิจััยพื้้�นฐาน ไปต่่อยอดจนกระทั่่�งเกิิดเป็็นองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�ถููกนำำ�ไปใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีหลอดเลืือดหััวใจตีีบตััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประโยชน์์ของการให้้ยาต้้านเกล็็ดเลืือดในการป้้องกััน
การอุุดตัันของหลอดเลืือดที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นทางเบี่่�ยงภายหลัังจากการผ่่าตััดทำำ�ทางเบี่่�ยงหลอดเลืือดที่่�ตีีบตััน
ผลงานนี้้�ได้้ช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดหััวใจตีีบตัันนัับล้้านคนทั่่�วโลก

ผู้ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
สาขาการสาธารณสุข

นายแพทย์์เบอนาร์์ด พีีคููล (Bernard Pécoul, M.D., MPH.)
ผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�อำ�ำ นวยการบริิหาร องค์์กรจััดหายาสำำ�หรัับโรคที่่�ถููกละเลย
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส

นายแพทย์์เบอนาร์์ด พีีคููล สำำ�เร็็จการศึึกษาแพทยศาสตรบััณฑิิตจากมหาวิิทยาลััยเคลมองท์์
เฟอร่่องด์์ (Clermont-Ferrand University) สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส และสาธารณสุุขศาสตรมหาบััณฑิิต
จากมหาวิิทยาลััยทููเลน สหรััฐอเมริิกา ก่่อนที่่� นายแพทย์์พีคูี ลู จะเข้้ามามีีบทบาทในการจััดตั้้ง� องค์์กรจััดหา
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ยาสำำ�หรัับโรคที่่�ถููกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) นั้้�น นายแพทย์์พีีคููล
เป็็นผู้้�อำำ�นวยการบริิหารในองค์์กรแพทย์์ไร้้พรมแดน (Médecins Sans Frontières) ซึ่่�งเป็็นองค์์กร
สาธารณประโยชน์์ที่่�ก่่อตั้้�งเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือในการเข้้าถึึงยาจำำ�เป็็นของกลุ่่�มประเทศในแอฟริิกา
ลาติินอเมริิกา และเอเซีีย
ในขณะที่่�ทำำ�งานในประเทศยููกัันดา นายแพทย์์พีีคููล พบมีีการใช้้ยา เมลาโซพรอล (Melarsoprol)
ซึ่่�งเป็็นอนุุพัันธ์์ของสารหนูู ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น โรคแอฟริิกััน ทริิปาโนโซมิิเอซิิส (African trypanosomiasis) หรืือ โรคเหงาหลัับ (Sleeping sickness) และพบผู้้�ป่่วย 1 ราย ใน 20 รายที่่�ได้้รัับอนุุพัันธ์์นี้้�
เสีียชีีวิติ จากเหตุุการณ์์ที่่�มีกี ารขาดยารัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพและมีีผลข้้างเคีียงที่่�รุุนแรงนี้้� ทำำ�ให้้ นายแพทย์์
พีีคููล ตััดสิินใจจััดทำำ� โครงการจััดหายาสำำ�หรัับโรคที่่�ถููกละเลย (Drugs for Neglected Diseases
initiative – DNDi) ขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2546 โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อพััฒนาการรัักษาที่่�ปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ
ราคาไม่่แพง สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคที่่�ถููกละเลย ภายใต้้การบริิหารของ นายแพทย์์พีีคููล โครงการจััดหา
ยาสำำ�หรัับโรคที่่�ถููกละเลย ได้้ขยายเป็็นองค์์กรวิิจััยและพััฒนาที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร สร้้างความร่่วมมืือกัับ
องค์์กรพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและเอกชนหลากหลายองค์์กร อาทิิ มููลนิิธิิบิิลเกตส์์, เวลคััม ทรััส, หน่่วยงาน
ในยุุโรปและบริิษััทยาหลายแห่่ง จนถึึงปััจจุุบัันก่่อให้้เกิิดวิิธีีการรัักษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาโรค
ที่่�ถููกละเลย รวม 8 ชนิิด รัักษาโรคมาลาเรีีย โรคเหงาหลัับ โรค Visceral leishmaniasis และโรค Chagas
disease ยาเหล่่านี้้�ถููกบรรจุุให้้เป็็นแนวทางในการรัักษาโรค ที่่�องค์์การอนามััยโลกแนะนำำ�ให้้เป็็นยารัักษา
ตััวแรกสำำ�หรัับโรคที่่�ถููกละเลย (Neglected tropical diseases) ในหลายประเทศ ขณะนี้้�มีีการพััฒนา
สารใหม่่มากกว่่า 20 ชนิิด และมีีการศึึกษาทดลองทางคลิินิิกมากกว่่า 20 การศึึกษา ในฐานะผู้้�อำำ�นวยการ
นายแพทย์์พีีคููล ได้้ประสานงานวิิจััยและร่่วมมืือพััฒนา ริิเริ่่�มและบริิหารจััดโครงการวิิจััย ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยทีีมงานและนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�ดำำ�เนิินโครงการในส่่วนต่่างๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในแอฟริิกา
และลาติินอเมริิกา โดยมีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อส่่งมอบการรัักษาใหม่่ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพจำำ�นวน 16 ชนิิดจาก 18 ชนิิด
สำำ�หรัับโรคที่่�ถููกละเลยให้้แก่่ผู้้�ป่่วย ภายในปีี พ.ศ. 2546 จนถึึงปััจจุุบััน DNDi ได้้ส่่งมอบยาใหม่่ถึึง 8 ชนิิด
ซึ่่�งช่่วยรัักษาชีีวิิตของผู้้�ป่่วยเป็็นจำำ�นวนมาก ผลงานของนายแพทย์์เบอนาร์์ด พีีคููล ได้้มีีส่่วนสำำ�คััญในการ
ลดอััตราการเสีียชีีวิิตและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับประชากรนัับล้้านคนทั่่�วโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ประชากรในประเทศกลุ่่�มกำำ�ลัังพััฒนาหรืือประเทศที่่�มีีรายได้้น้้อย ที่่�เจ็็บป่่วยด้้วยโรคที่่�ถููกละเลย
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Prince Mahidol Award Foundation

Prince Mahidol Award Foundation
Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Ministry of Foreign Affairs
Press Conference
Announcement of the Prince Mahidol Award 2020
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 International 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
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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 Mahidol 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 particular 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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(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.

Prince Mahidol Award Laureate 2020
In the Field of Medicine

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

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.
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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.

Prince Mahidol Award Laureate 2020
In the Field of Public Health

Bernard Pécoul, M.D., MPH.
Founder and Executive Director,
Drugs for Neglected Diseases initiative, (DNDi)
The French Republic
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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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โครงการเยาวชน รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการต่างประเทศ
แถลงข่าว
ผลการตัดสินผู้ ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2563
เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์์คลิินิกิ เกีียรติิคุณ
ุ นายแพทย์์
สุุพัฒ
ั น์์ วาณิิชย์์การ เลขาธิิการมููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ นายธานีี แสงรััตน์์
อธิิบดีีกรมสารนิิเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์วิจิ ารณ์์ พานิิช ประธานคณะกรรมการ
อำำ�นวยการโครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์อภิิชาติิ อััศวมงคลกุุล
ประธานคณะกรรมการดำำ�เนิินการโครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล และ ศาสตราจารย์์กิติ ติิคุณ
ุ
นายแพทย์์สมภพ ลิ้้�มพงศานุุรัักษ์์ ประธานคณะกรรมการคััดเลืือกโครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล ได้้ร่ว่ มกัันประกาศผลการตััดสิินผู้้�ได้้รับั พระราชทานทุุนโครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล
ประจำำ�ปีี 2563 ณ ห้้องจุุฬาภรณ์์ ตึึกสยามิินทร์์ชั้้น� 2 คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
สำำ�หรับั ผู้ไ้� ด้้รับพ
ั ระราชทานทุุน “โครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล” ประจำำ�ปีี 2563 ได้้แก่่
1. นายฉััตรพล สมุุทรพงศ์์ธร
คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2. นางสาวธนพร เจริิญงามเสมอ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
3. นายพีีรดนย์์ วงษ์์เสรีี
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
4. นายเมธาสิิต ใจสอาด
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
5. นายลััทธวััฒน์์ เอี้้�ยวฉาย
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
	ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนโครงการเยาวชน
รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ประจำำ�ปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น 20 คน จากสถาบัันการศึึกษาแพทยศาสตร์์ 9 แห่่ง
โดยผ่่านเกณฑ์์ตามคุุณสมบััติิของโครงการเยาวชนฯ 5 คน ซึ่่�งคณะกรรมการคััดเลืือกโครงการเยาวชนฯ
ได้้พิิจารณาคััดเลืือกและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการมููลนิิธิิฯ ซึ่่�งสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
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พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเป็็นองค์์ประธาน ได้้พิิจารณาตััดสิินเป็็นขั้้�นสุุดท้้ายเมื่่�อ
วัันที่่� 20 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล จััดตั้้�งขึ้้�นตามมติิที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี
คณะกรรมการมููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ครั้้�งที่่� 2/2550 เมื่่�อวัันที่่� 20
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2550 เพื่่�อส่่งเสริิมเยาวชนไทยที่่�รัักและมุ่่�งมั่่�นในวิิชาชีีพแพทย์์ให้้ดำ�ำ เนิินตามรอยเบื้้�อง
พระยุุคลบาท สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนก ดำำ�เนิินการโดยคณะกรรมการ
อำำ�นวยการ คณะกรรมการดำำ�เนิินการ และคณะกรรมการคััดเลืือก โครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล เมื่่�อคััดเลืือกได้้ผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิตรงตามวััตถุุประสงค์์ของโครงการเยาวชนฯ จะนำำ�รายชื่่�อแจ้้งต่่อ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการมููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เป็็นขั้้น� ตอนสุุดท้้ายของการ
ตััดสิิน ผู้้�ผ่า่ นการคััดเลืือกจะได้้รับั พระราชทานทุุนไปปฏิิบััติิงานในต่่างประเทศหรืือในประเทศเป็็นเวลา
1 ปีี โดยจะได้้รับั การสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ และให้้นับั เวลาการไปครั้้ง� นี้้� รวมเป็็นเวลาของการใช้้ทุนุ หลััง
จากศึึกษาแพทย์์จบแล้้วด้้วย
นายฉััตรพล สมุุทรพงศ์์ธร
นิิสิติ ชั้้น� ปีีที่่� 6 คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
	มีีความสนใจในเรื่่�อง ความสััมพัันธ์์ของจุุลชีีพในทางเดิินอาหาร
กัั บ โรคหลอดเลืือดสมองเพื่่� อ เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการพัั ฒ นาแนวทาง
การป้้องกัันโรคหลอดเลืือดสมองให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
โดย นายฉััตรพล สมุุทรพงศ์์ธร มีีเกีียรติิประวััติิต่่างๆ อาทิิ
	ปีี 2563 เป็็ น ผู้้�วิิ จัั ย หลัั ก ในงานวิิ จัั ย เรื่่�อง “Medical
students in low-and middle-income countries and COVID-19
pandemic” ตีีพิิมพ์์ในวารสาร International Journal of Medical
Students, ได้้นำำ�เสนอผลงาน Poster presentation ในรููปแบบ
E-poster เรื่่� อ ง “Stroke risk factors, subtypes and outcome in elderly Thai
patients” ในงาน MDCU Congress 2020 และได้้รัับการตอบรัับให้้นำำ�เสนอผลงาน Poster
presentation ในรููปแบบ E-poster เรื่่�อง “Dysbiosis of gut microbiota in patients with
large-artery atherosclerotic stroke in King Chulalongkorn Memorial Hospital” ในงาน
APSC 2020 ประเทศเกาหลีีใต้้
	ปีี 2562 ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นตััวแทน “ทููตน้ำำ��ใจ” ในการประชาสััมพัันธ์์โครงการเข็็มวััน
อานัันทมหิิดล, เป็็นวิิทยากรในการสร้้างแรงบัันดาลใจในการทำำ�วิิจััยให้้กัับนิิสิิตแพทย์์รุ่่�นน้้อง ณ
ค่่ายต้้นกล้้า, ได้้รัับเชิิญเป็็นนิิสิิตสอนเสริิมความรู้้�และเฉลยข้้อสอบเก่่าเพื่่�อเตรีียมสอบ ศรว. ขั้้�นตอน
ที่่� 1 และขั้้�นตอนที่่� 2 และได้้รัับเกีียรติิบััตรนิิสิิตแพทย์์ขวััญใจยููนิิตสามารถปฏิิบััติิงานกัับผู้้�ร่่วมงานได้้
ทุุกระดัับภาควิิชาอายุุรศาสตร์์
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ปีี 2561 ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นนิิสิิตแลกเปลี่่�ยนภายใต้้องค์์กร IFMSA เป็็นเวลา 1 เดืือน
ในหอผู้้�ป่่วย Plastic surgery ประเทศสาธารณรััฐเช็็ก และเป็็น Staff และอาสาสมััครออกชุุมชน
ในค่่ายอนามััยชุุมชนจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จำำ�นวน 3 ปีี (พ.ศ. 2560, 2561 และ 2563)
ปีี 2560 ได้้ รัั บ คัั ด เลืื อ กเป็็ น นิิ สิิ ต แพทย์์ ใ นโครงการเพชรชมพูู คณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, เป็็นรองประธานงาน AMSci งานตอบปััญหาวิิชาการและวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์เนื่่�องในวัันอานัันทมหิิดล และเป็็น Moderator โครงการประชุุมแพทย์์นานาชาติิ The first
ASEAN Medical Education Conference (AMEC)
	ปีี 2559 ได้้รับั คััดเลืือกให้้เป็็นนิิสิติ เพื่่�อไปศึึกษาดููงาน ในการประชุุม EAMSC ที่่�ประเทศไต้้หวััน
	ปีี 2558 ประธานฝ่่ายวิิชาการประจำำ�ชั้้น� ปีีที่่� 1, ได้้รับั คััดเลืือกเป็็นตััวแทนประกวดดาว-เดืือน
เข็็มสััมพัันธ์์ของคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และได้้รับั คััดเลืือกให้้เป็็นนิิสิติ เพื่่�อไปศึึกษา
ดููงานในการประชุุม AMSC ที่่�ประเทศสิิงคโปร์์
	ปีี 2557 เกีียรติิบัตั รคะแนนสููงสุุดจากการสอบวิิชาฟิิสิกิ ส์์ 7 วิิชาสามััญ และวิิชาคณิิตศาสตร์์
ของการสอบ O-NET ได้้คะแนนเต็็ม 100 คะแนน

นางสาวธนพร เจริิญงามเสมอ
นัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 6 คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
	มีีความสนใจในเรื่่�อง การพััฒนาระบบการให้้บริิการผู้้�ป่่วย
หลอดเลืือดสมองตีีบตัันด้้วยการลากลิ่่�มเลืือด
โดย นางสาวธนพร เจริิญงามเสมอ มีีเกีียรติิประวััติต่ิ า่ งๆ อาทิิ
	ปีี 2563 ได้้รับั การรัับคััดเลืือกให้้นำ�ำ เสนอ E-Poster ในงาน
ประชุุม European Stroke Organization and World Stroke Organization Conference 2020
	ปีี 2562 ได้้รับั รางวััล Dean’s Talent Award คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล และตีีพิมิ พ์์งานวิิจัยั 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], เป็็นกััปตัันทีีมบาสเก็็ตบอลหญิิงรามาธิิบดีี โดยเข้้ารอบ 4 ทีีมสุุดท้้าย
ในงานกีีฬาเข็็มสััมพัันธ์์ ครั้้�งที่่� 31, และเป็็นประธานชมรม Ramathibodi International Club และ
เป็็นอาสาสมััครและทีีมออกตรวจ ค่่ายอาสารามาฯ ร่่วมใจ ณ อำำ�เภอท่่าหลวง จัังหวััดลพบุุรีี
	ปีี 2561 ได้้รับั รางวััล Dean’s Research Award คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล, ได้้ รัั บ การรัั บ คัั ด เลืื อ กให้้ ไ ปนำำ� เสนอโปสเตอร์์ ง านวิิ จัั ย ในงานประชุุ ม XXI
Symposium Neuroradiologicum ณ ประเทศไต้้หวััน, เป็็นประธานชมรมหลัังกล้้องรามาธิิบดีี และ
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เป็็นอาสาสมััคร ค่่ายอาสาตะวัันยิ้้�ม โดยสโมสรนัักศึึกษา คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
ปีี 2560 ได้้รัับรางวััล Dean’s Research Novice Award จากคณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล, เป็็นประธานโครงการแลกเปลี่่�ยนนัักศึึกษาแพทย์์รามาธิิบดีี
และเป็็นอาสาสมััคร ค่่ายออกตรวจ ณ โรงพยาบาลดอนพุุด จ.สระบุุรีี
ปีี 2559 ได้้รัับการคััดเลืือกเข้้าร่่วมโครงการแลกเปลี่่�ยนทางด้้านวิิจััย โดยสหพัันธ์์นิิสิิต
นัักศึึกษาแพทย์์นานาชาติิ และเป็็นสมาชิิกคณะนัักร้้องประสานเสีียงมหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยชนะเลิิศ
เหรีียญทอง งาน Kaunas Cantat Choir Competition 2016 ณ ประเทศลิิทัวั เนีีย และเข้้ารอบ 3 ทีีม
สุุดท้้าย การแข่่งขัันกรัังปรีีซ์์ งาน International Choir Festival Mundus Cantat ณ ประเทศโปแลนด์์

นายพีีรดนย์์ วงษ์์เสรีี
นัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 6 คณะแพทยศาสตรศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
	มีีความสนใจในเรื่่�อง การพััฒนานโยบายการคััดกรองโรคมะเร็็ง
ลำำ�ไส้้ใหญ่่ของประเทศไทยให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นด้้วยแบบจำำ�ลอง
ระบบเชิิงพลวััตที่่�สร้า้ งโดยใช้้คณิิตศาสตร์์และซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์
โดย นายพีีรดนย์์ วงษ์์เสรีี มีีเกีียรติิประวััติิต่่างๆ อาทิิ
	ปีี 2562 เป็็นอุุปนายกฝ่่ายใน สโมสรนัักศึึกษาแพทย์์ศิริิ ริ าช
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ดููแลงานวิิชาการ คุุณภาพชีีวิิต และกิิจกรรมนอกหลัักสููตร
ภายในคณะ และหััวหน้้านัักศึึกษาประสานงานกิิจกรรมอาสาภายในคณะ
เช่่น งานทำำ�บุุญตามวัันสำำ�คััญ งานบริิจาคธงเนื่่�องในวัันมหิิดล
	ปีี 2561 รองอุุปนายกฝ่่ายกิิจกรรมชมรม สโมสรนัักศึึกษาแพทย์์ศิิริิราช, หััวหน้้าฝ่่าย
simulation ค่่ายเส้้นทางสู่่�หมอศิิริิราช และประธานโครงการเวชศาสตร์์ชุุมชน “การคััดกรองโรคเบา
หวานและความดัันสููงในตำำ�บลท่่าหลวง จัังหวััดลพบุุรีี”
	ปีี 2560 รองประธานโครงการ และหััวหน้้าผู้้�กำำ�กัับนัักดนตรีี โครงการ family concert
การแสดงละครเวทีีแบบละครร้้องของนัักศึึกษาแพทย์์และศิิษย์์เก่่าศิิริิราช
	ปีี 2559 รองหััวหน้้านัักศึึกษาแพทย์์ศิิริิราช ชั้้�นปีีที่่� 2, หััวหน้้าพิิธีีกร การแข่่งขััน Siriraj
International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition 2017,
หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการงานบำำ�เพ็็ญกุุศลและพิิธีีพระราชทานเพลิิงศพฯ เพื่่�อการศึึกษากายวิิภาคศาสตร์์,
ตััวแทนนัักศึึกษาแสดงดนตรีี เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา ในหลวงรััชกาลที่่� 9 และเป็็น
หนึ่่�งในหััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ นัักศึึกษาแพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 2
ปีี 2558 ประธานโครงการ SIPIstar under the moonlight music award งานประกวด
วงดนตรีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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ปีี 2557 นัักเรีียนดีีเด่่นด้้านบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ โรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุสรณ์์, ประธานค่่าย
บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ “สานฝััน…หมู่่�บ้้านเด็็กสานรััก” จัังหวััดนครปฐม และเป็็นตััวแทนประเทศไทยเข้้า
ร่่วมการแข่่งขััน Asia Pacific Mathematics Olympiad 2015 โดยได้้รัับรางวััล bronze medal

นายเมธาสิิต ใจสอาด
นิิสิติ ชั้้น� ปีีที่่� 6 คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีนี คริินทรวิิโรฒ
	มีีความสนใจในเรื่่�อง การศึึกษาเชิิงหน้้าที่่�และการแสดงออก
ของเซลล์์ค้ำ�จุ
�ำ นุ เซลล์์ประสาทต่่อพยาธิิกำ�ำ เนิิด และการดำำ�เนิินของโรค
สมองเสื่่อ� มอััลไซเมอร์์
โดย นายเมธาสิิต ใจสอาด มีีเกีียรติิประวััติต่ิ ่างๆ อาทิิ
	ปีี 2563 รางวััลนิิสิติ ผู้้�มีีความประพฤติิดีเี ด่่น เนื่่�องในวาระดิิถีี
วัันวิิสาขบููชา ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 พุุทธสมาคมแห่่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์
	ปีี 2562 ได้้รับั รางวััลคะแนนเฉลี่่�ยสููงสุุดรวมทุุกรายวิิชาประจำำ�
ชั้้น� ปีีที่่� 5, รางวััลคะแนนสููงสุุดรายวิิชา ศััลยศาสตร์์ และศััลยศาสตร์์ปฏิิบััติิการทางคลิินิิก 2, ประธาน
ฝ่่ายส่่งเสริิมจริิยธรรม และศัักยภาพนิิสิติ สโมสรนิิสิติ ฯ, รองประธานฝ่่ายวิิชาการ หััวหน้้างานวิิจัยั และ
พััฒนาหลัักสููตร สโมสรนิิสิิตฯ และตีีพิิมพ์์ผลงานวิิจัยั The antihelmintic effects of medicinal
plant extracts against paramphistome parasites, Carmyerius spatiosus. Acta Parasitologica. 2019; 64(3): 566-74
	ปีี 2561 รางวััลคะแนนสููงสุุดรายวิิชา เวชศาสตร์์ชุุมชน 3 และรัังสีีวิิทยาปฏิิบััติิการทาง
คลิินิกิ , ประธานคณะผู้้�จััดงานพิิธีไี หว้้ครูู และผู้้�แทนนิิสิติ อ่่านบทสวดสรภััญญะไหว้้ครูู คณะแพทยศาสตร์์,
รางวััลชนะเลิิศ การประกวดแต่่งคำำ�ประพัันธ์์เนื่่�องในพิิธีไี หว้้ครูู, บรรณาธิิการหนัังสืือสรุุป อายุุรศาสตร์์
(Pocket Medicine), ประธานชุุมนุุมพุุทธธรรม (2 วาระ) และรองประธานชุุมนุุมเปตอง (2 วาระ)
	ปีี 2560 รองประธานฝ่่ายจริิยธรรม สโมสรนิิสิติ คณะแพทยศาสตร์์, รองประธานโครงการ
พััฒนาบุุคลิิกภาพ และทัักษะการพููด รุ่่�นที่่� 2, ประธานฝ่่ายอำำ�นวยการฝ่่ายสงฆ์์พิิธีีบำำ�เพ็็ญกุุศล
ผู้้�อุุทิิศร่่างกายเพื่่�อการศึึกษาทางการแพทย์์, ปฏิิบััติิงานวิิจััยเรื่่�อง “Antihelmintic activity of
aqueous plant extracts from Malachra capitata in ultrastructural changes of rumen
flukes tegument”
	ปีี 2559 ได้้รัับรางวััลคะแนนเฉลี่่�ยสููงสุุดรวมทุุกรายวิิชาประจำำ�ชั้้�นปีีที่่� 2, กรรมการ
การแข่่งขัันตอบปััญหาวิิชาการเนื่่�องในสััปดาห์์วันั มหิิดล, ปฏิิบัติั งิ านวิิจัยั เรื่่�อง “The role of trehalose6-phosphate in metabolism and virulence of Talaromyces marneffei”
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	ปีี 2558 กรรมการชุุมนุุมพุุทธศาสตร์์ (คณะแพทยศาสตร์์), กรรมการฝ่่ายวิิชาการนิิสิิต
แพทย์์ชั้้�นปีีที่่� 1, นัักกีีฬาเปตอง รางวััลอัันดัับที่่� 4 กีีฬาเข็็มสััมพัันธ์์ ครั้้�งที่่� 28
	ปีี 2557 เหรีียญทอง ชีีววิิทยาโอลิิมปิิกระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 12 ณ มหาวิิทยาบููรพา,
รางวััลชนะเลิิศ การแข่่งขัันตอบปััญหาวิิชาการเนื่่�องในวัันภาษาไทยแห่่งชาติิ

นายลััทธวััฒน์์ เอี้้ยวฉ
� าย
นัักศึึกษาชั้้น� ปีีที่่� 6 คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
	มีีความสนใจในเรื่่�อง การศึึกษาการยัับยั้้�งการตายระดัับเซลล์์
และการเสื่่�อมระดัับเซลล์์ (Inhibition of cell death and cell
degeneration) ต่่อการปรัับเปลี่่�ยนขั้้�วของไมโครเกลีีย (Microglia
polarization) เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรคอััลไซเมอร์์ และ
ความก้้าวหน้้าในการรัักษาโรคอััลไซเมอร์์ รวมถึึงโรคและความเจ็็บป่วย
่
อื่่�นๆ
โดย นายลััทธวััฒน์์ เอี้้�ยวฉาย มีีเกีียรติิประวััติิต่่างๆ อาทิิ
	ปีี 2562 นายกสโมสรนัักศึึกษาแพทย์์ศิิริิราช และเป็็น
ตััวแทนคณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล นำำ�เสนองานวิิจัยั 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 ในการแข่่งขัันงานวิิจััย 4th ASEAN students’ collaborative projects 2019 ประเทศบรููไนดารุุสซาลาม
	ปีี 2561 รองอุุปนายกฝ่่ายนอก สโมสรนัักศึึกษาแพทย์์ศิริิ ริ าช, ประธานค่่ายอาสามหิิดล
ร่่วมใจ สานสายใย นำำ�น้ำำ��ใจสู่่�ชุุมชน ครั้้�งที่่� 6 และประธานโครงการหน่่วยแพทย์์อาสาพััฒนาชุุมชน
สหพัันธ์์นิิสิิตนัักศึึกษาแพทย์์แห่่งประเทศไทย ในพระอุุปถััมภ์์ฯ (สพท.) ครั้้�งที่่� 1
	ปีี 2560 รองอุุปนายกฝ่่ายใน สโมสรนัักศึึกษาแพทย์์ศิิริิราช และร่่วมเป็็นคณะผู้้�จััดงาน
นิิทรรศการให้้ความรู้้�และสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับโรคซึึมเศร้้า ในงานวิ่่�ง Medrathon: Run away
depression
	ปีี 2558 หััวหน้้านัักศึึกษาแพทย์์ ชั้้�นปีีที่่� 1
	ปีี 2556 เหรีียญทองแดง ชีีววิิทยาโอลิิมปิิกระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 11 ณ มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ
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Prince Mahidol Award Youth Program

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

On 24 November 2020 at 13:30 hrs. Clin. Prof. Supat Vanichakarn, Secretary-General 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
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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 President. 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 Committee. 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 President, for a final decision.
Mr. Chatpol Samutpongtorn
A sixth-year medical student at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
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 chairman 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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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
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 ceremony in Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition 2017; head of administrative manager “Ajarn Yai” cremation ceremony, representatives of the faculty in performing music in Memorial Day King Rama IX; one of
the head of the academics affairs
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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
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 profiling 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 Association 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 ultrastructural 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 trehalose-6-phosphate in metabolism and virulence of Talaromyces marneffei”
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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, Chulalongkorn university
2013 Bronze medal 11th Thailand Biology Olympiad, Thaksin university
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
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รางวััลคนดีีศรีีมหิิดล

รางวััล “คนดีี ศรีีมหิิดล” ประจำำ�ปีี 2563 ประเภทอาจารย์์
รองศาสตราจารย์์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุุรารัักษ์์
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
รองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพและบริิการวิิชาการ
สัังกััด 			สำำ�นัักงานอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
				
999 ถนนพุุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
				
ภาควิิชาเภสััชพฤกษศาสตร์์ คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
				
447 ถนนศรีีอยุุธยา ราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร 10400
ประวััติิการศึึกษา
2541 Doctor of Philosophy		
Department of Pharmaceutical Biology, Institute of
						
Pharmacy, University of Basel, Switzerland
2533 เภสััชศาสตรมหาบััณฑิิต (เภสััชเวท) ภาควิิชาเภสััชเวท คณะเภสััชศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2531 เภสััชศาสตรบััณฑิิต			
คณะเภสััชศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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หน้้าที่่�หลัักของมหาวิิทยาลััยคืือสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มีีคุุณภาพให้้กัับสัังคมและประเทศชาติิ
มหาวิิทยาลััยมหิิดลเป็็นสถาบัันเก่่าแก่่ที่่�มีีรากฐานมาจากโรงเรีียนแพทย์์ และเมื่่�อได้้รัับพระราชทานนาม
“มหิิดล” ก็็ได้้ยึึดถืือตามคติิพจน์์ที่่�สมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศร อดุุลยเดชวิิกรม พระบรมราชชนกทรงบัันทึึก
ไว้้ที่่�แผ่่นแรกของสมุุดปฏิิบััติิการวิิชา Bacteriology ของพระองค์์ท่่าน ที่่�ว่่า “True Success is not in
the learning, but in its application to the benefit of mankind.” แปลความว่่าความสำำ�เร็็จที่่�แท้้จริิง
อยู่่�ที่่�การนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อประโยชน์์สุุขแก่่มวลมนุุษยชาติิ เป็็นปรััชญาของมหาวิิทยาลััย
มาโดยตลอด ผมเข้้าทำำ�งานที่่�ภาควิิชาเภสััชพฤกษศาสตร์์ คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เมื่่�อวัันที่่� 2
มีีนาคม 2535 การทำำ�งานในมหาวิิทยาลััยมหิิดลเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�เปิิดโอกาสในการทำำ�งานที่่�หลากหลาย
ได้้ซึึมซัับในความหมายของปรััชญานี้้�เรื่่�อยมา ความโชคดีีของผมในการทำำ�งานในมหาวิิทยาลััยมหิิดลคืือ
การได้้พบเจอสิ่่�งดีีๆ 4 เรื่่�องคืือ
“มีีนายดีี” ขอขอบพระคุุณนายทุุกท่่านในการทำำ�งานตั้้�งแต่่ก่่อนเข้้ามาทำำ�งานที่่�มหาวิิทยาลััย
มหิิดลจนถึึงปััจจุุบััน ที่่�คอยสอนสั่่�ง ตัักเตืือนในบางโอกาส และสนัับสนุุนในทุุกเรื่่�องเพื่่�อให้้งานสำำ�เร็็จ
แต่่ขออนุุญาตเอ่่ยนามเพีียง 5 ท่่าน คืือ ศาสตราจารย์์ (พิิเศษ) ฉวีี บุุนนาค คณบดีีผู้้�ก่่อตั้้�งคณะเภสััชศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต ที่่�ให้้โอกาสผมเริ่่�มต้้นงานอาจารย์์ รองศาสตราจารย์์ ภญ.พร้้อมจิิต ศรลััมพ์์ หััวหน้้า
ภาควิิชาเภสััชพฤกษศาสตร์์ในช่่วงที่่�ผมมาเริ่่�มงานที่่�มหาวิิทยาลััยมหิิดล ที่่�สนัับสนุุนจนได้้รัับทุุนไปเรีียน
ปริิญญาเอก และเมื่่�อกลัับมาทำำ�งานก็็สนัับสนุุนให้้หาทุุนวิิจััยเพื่่�อทำำ�วิิจััยด้้านการพััฒนาคุุณภาพวััตถุุดิิบ
สมุุนไพรจนทุุกวัันนี้้� รองศาสตราจารย์์ ดร. ภญ.จุุฑามณีี สุุทธิิสีีสัังข์์ คณบดีีคณะเภสััชศาสตร์์ ที่่�ให้้โอกาส
ผมทำำ�งานคุุณภาพในระดัับคณะ จนได้้รัับความไว้้วางใจจากท่่านอธิิการบดีี ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ
นพ.อุุดม คชิินทร ให้้มาดููแลระบบคุุณภาพของมหาวิิทยาลััย และต่่อเนื่่�องมาจนถึึงวาระของท่่านอธิิการบดีี
ศาสตราจารย์์ นพ.บรรจง มไหสวริิยะ
“มีีโอกาสดีี” ที่่�ได้้ทำำ�งานในมหาวิิทยาลััยมหิิดล ทั้้�งงาน academic และ non-academic
มีีโอกาสที่่�ได้้เรีียนรู้้�งานใหม่่ๆ ตลอดเวลา งานพััฒนาคุุณภาพเป็็นงานที่่�ผมถููกดึึงเข้้ามาช่่วยในฐานะ
ผู้้�ตรวจประเมิินคุุณภาพตามระบบ MUQD ตั้้�งแต่่ตอนจบปริิญญาเอกมาใหม่่ๆ ต่่อมาได้้ถููกส่่งไปฝึึกอบรม
เป็็นผู้้�ตรวจประเมิินรางวััลคุุณภาพแห่่งชาติิ (TQA) และกลัับมาช่่วยวางระบบฝึึกอบรมเกณฑ์์ EdPEx
และผู้้�ตรวจประเมิิน MU-EdPEx และเมื่่�อมหาวิิทยาลััยมหิิดลจะเริ่่�มใช้้เกณฑ์์ AUN-QA ในระดัับหลัักสููตร
ของมหาวิิทยาลััยซึ่่�งมีีมากกว่่า 350 หลัักสููตร จึึงถืือเป็็นอีีกโอกาสหนึ่่�งที่่�ได้้ทำำ�งานให้้มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ในฐานะผู้้�บริิหารระบบคุุณภาพของมหาวิิทยาลััย โดยคำำ�ถามแรกที่่�ต้้องตอบให้้ได้้ก่่อนคืือ “Why do we
need QA at program level?” แน่่นอนว่่าเวลาพููดถึึง QA-Quality Assurance ทุุกคนมัักจะเบืือนหน้้าหนีี
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ซึ่่�งนั่่�นคืือโจทย์์ที่่�ไม่่ง่่ายเลย QA คงไม่่ใช่่แค่่การเขีียนรายงาน Self-assessment report (SAR) เพื่่�อรัับการ
ตรวจประเมิิน แต่่มัันคืือการทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�บริิหารหลัักสููตรและอาจารย์์ในหลัักสููตรว่่า QA จะช่่วย
พััฒนาหลัักสููตรให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร และการทำำ�อย่่างไรให้้ผู้้�บริิหารหลัักสููตรเข้้าใจอััตลัักษณ์์ของหลัักสููตร
ว่่าต้้องการสร้้างบััณฑิิตที่่�มีีคุุณลัักษณะอย่่างไร ทั้้�งด้้าน ความรู้้� (Knowledge) ทัักษะ (Skill) และเจตคติิ
(Attitude) และต้้องรู้้�ว่่าจะทำำ�อย่่างไรให้้ได้้บััณฑิิตมีีคุุณภาพตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ที่่�สำำ�คััญคืือต้้องตอบโจทย์์
ความต้้องการของนายจ้้าง สัังคมและประเทศชาติิอีีกด้้วย
“มีีครููดี”ี นอกเหนืือจากครููบาอาจารย์์ที่่�สอนสั่่�งมาตั้้ง� แต่่เด็็ก ครููบาอาจารย์์ที่่�โรงเรีียนสวนกุุหลาบ
วิิทยาลััย และคณะเภสััชศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งไม่่สามารถเอ่่ยนามได้้หมด ณ ที่่�นี้้� และ
ที่่�มหาวิิทยาลััยมหิิดลแห่่งนี้้�ผมยัังได้้มีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�จากครููด้้านคุุณภาพการศึึกษา 3 ท่่าน คืือ ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ นพ.เอื้้�อพงศ์์ จตุุรธำำ�รง รองศาสตราจารย์์ พญ.ปรีียานุุช แย้้มวงษ์์ และรองศาสตราจารย์์
ชวลิิต วงษ์์เอก ที่่�ทำำ�ให้้เข้้าใจแก่่นแท้้ของการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา รวมทั้้�งได้้วางรากฐานของระบบ
คุุณภาพมหาวิิทยาลััยมหิิดลและยัังช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนมหาวิิทยาลััยมหิิดลจนทุุกวัันนี้้�
“มีีมิิตรดีี” อัันนี้้�คืือโชคดีีอัันใหญ่่หลวงที่่�ได้้เพื่่�อนร่่วมงานที่่�คณะเภสััชศาสตร์์ที่่�ดีี ให้้ความ
ช่่วยเหลืือทั้้�งงานวิิชาการและงานบริิหาร และเมื่่�อมาทำำ�งานในระดัับมหาวิิทยาลััย ก็็ได้้เพื่่�อนร่่วมงาน
ระดัับผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััย ผู้้�บริิหารส่่วนงาน ผู้้�บริิหารหลัักสููตร ช่่วยเหลืือเกื้้อ� กููลกัันเพื่่�อเป้้าหมายเดีียวกััน
และที่่�สำำ�คััญคืือเครืือข่่ายผู้้�ตรวจประเมิินคุุณภาพทั้้�ง MU-EdPEx และ MU-AUN-QA ซึ่่�งประกอบด้้วย
คณาจารย์์และบุุคลากรจากทุุกส่่วนงานในมหาวิิทยาลััย และผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาในทุุกหน่่วยงานที่่�คอย
สนัับสนุุนให้้งานทุุกงานดำำ�เนิินไปได้้อย่่างราบรื่่�นและประสบความสำำ�เร็็จ
ปรััชญาในการทำำ�งานคืือ “การทำำ�หน้้าที่่�ของตนเองและงานที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้ดีที่่�สุ
ี ดุ ” การเป็็น
อาจารย์์มหาวิิทยาลััยมีีความอิิสระในการทำำ�งานหรืือแม้้แต่่จะเลืือกหรืือทุ่่�มเทให้้กัับงานที่่�แตกต่่างกัันได้้
งานที่่�มัักจะหาคนทำำ�ยากขึ้้�นทุุกทีีคืืองานส่่วนกลางของหลัักสููตร ภาควิิชา คณะ และมหาวิิทยาลััย เช่่น
งานคุุณภาพ งานเลขานุุการคณะกรรมการชุุดต่่างๆ รวมถึึงงานบริิหาร ซึ่่�งเป็็นงานที่่�ถููกคิิดภาระงานให้้
ค่่ อ นข้้ า งน้้ อ ยและไม่่ ค่่ อ ยมีี ผ ลกัั บ ความก้้ า วหน้้ า ทางวิิ ช าการ ดัั ง นั้้� น การสร้้ า งสมดุุ ล ระหว่่ า งงานใน
หน้้าที่่�หลัักคืือการเรีียนการสอน การวิิจัยั และการบริิการวิิชาการ กัับงานส่่วนกลางเหล่่านี้้�จึงึ เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
ที่่�จะทำำ�ให้้องค์์กรสามารถดำำ�เนิินการไปได้้ตามเป้้าหมาย และเสริิมสร้้างทัักษะด้้านการบริิหารให้้กับั อาจารย์์
ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้ในการทำำ�งานวิิชาการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นได้้อีีกด้้วย
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รางวััล “คนดีี ศรีีมหิิดล” ประจำำ�ปีี 2563 ประเภทบุุคลากรสายสนัับสนุุน
นางสาวปุุณยนุุช จุุลนวล
ตำำ�แหน่่ง				
พยาบาลชำำ�นาญการพิิเศษ ขั้้�น ระดัับ 8
สัังกััด				
งานการพยาบาลผ่่าตััด ฝ่่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
ประวััติิการศึึกษา	วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาสุุขศึึกษาและพฤติิกรรมศาสตร์์
				
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ผลงานเด่่น ได้้เข้้าร่่วมทำำ�งานในโครงการกัับอาจารย์์แพทย์์ภาควิิชาสููติศิ าสตร์์-นรีีเวชวิิทยา เรื่่�อง “การผ่่าตััด
คลอดเพื่่�อลดการติิดเชื้้�อเอดส์์จากมารดาสู่่�ทารก” ได้้ร่่วมทีีมผ่่าตััด และผลิิตนวััตกรรมที่่�ใช้้ในโครงการ
ชื่่�อ “Ramathibodi Abdominal drape” เพื่่�อใช้้ป้้องกัันการปนเปื้้�อนเลืือดและสารคััดหลั่่�งของ
ผู้้�ป่่วยมาสู่่�บุุคลากรในห้้องผ่่าตััด ได้้ทำำ�งานศึึกษาวิิจััยและการบรรยายเพื่่�อเผยแพร่่นวััตกรรมดัังกล่่าว
ให้้แก่่แพทย์์และพยาบาลที่่�เข้้ารัับการอบรมทั้้�งในคณะและนอกสถาบัันทั่่�วประเทศโดยผลงานนวััตกรรม
ชิ้้�นนี้้�ได้้นำำ�มาใช้้ในการผ่่านตััดของห้้องผ่่าตััดทุุกหน่่วยของคณะตั้้�งแต่่พ.ศ. 2543 ถึึงปััจจุุบััน สนัับสนุุน
พัันธกิิจและวิิสััยทััศน์์ของคณะ ได้้ใช้้เวลาส่่วนตััวศึึกษาหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมเพื่่�อพััฒนาตนเอง จนเกิิดเป็็น
ผลงานวิิชาการ นวััตกรรม คู่่�มืือ ที่่�ใช้้ในการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดและนำำ�มาใช้้ในหน่่วยงานของ
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ตนเองและหน่่วยอื่่�นๆ ของคณะแพทย์์ นำำ�ทัักษะ ความถนััดทางด้้านภาษาอัังกฤษมาพััฒนาคุุณภาพ
การบริิการของบุุคลากรในห้้องผ่่าตััด เพื่่�อใช้้สื่่�อสารกัับผู้้�ป่่วยและญาติิชาวต่่างชาติิ โดยจััดทำำ�โครงการ
“English for Fun in OROB” เพิ่่�มทัักษะการสื่่�อสารภาษาอัังกฤษให้้แก่่บุุคลากรของห้้องผ่่าตััดสููติิศาสตร์์
นรีีเวชวิิทยา และจััดทำำ�คู่่�มืือ “Conversation for OR Staff”
รางวััลและทุุนการศึึกษา รางวััลข้้าราชการดีีเด่่น มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2562 / รางวััลข้้าราชการ
ดีีเด่่น จากคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2562 / รางวััลพยาบาลดีีเด่่น จากองค์์กรบริิหาร
การพยาบาล คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2562 /รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ในงาน
มหกรรมคณุุภาพถนนราชวิิถีีครั้้�งที่่� 3 พ.ศ. 2557
คิิดอย่่างไรกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล หรืือความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อมหาวิิทยาลััยมหิิดล ย้้อนกลัับไปเมื่่�อ 34 ปีีก่่อน
ดิิฉัันสอบเข้้าเรีียนเป็็นนัักศึึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดลได้้ ดิิฉัันและครอบครััวรู้้�สึึก
ดีีใจมาก เพราะมหาวิิทยาลััยมหิิดลนั้้�นเป็็นมหาวิิทยาลััย ที่่�ให้้การศึึกษาและผลิิตบุุคลาการทางด้้านการแพทย์์
ที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ และน่่าเชื่่�อถืือว่่าเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�ดีีที่่�สุดุ ของประเทศ และเป็็นมหาวิิทยาลััยในฝัันของดิิฉันั
มาตลอด เพราะในวััยเด็็ก ดิิฉัันได้้มองภาพถ่่ายของญาติิในพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร ของมหาวิิทยาลััย
มหิิดล ภาพถ่่ายนั้้�นได้้สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั ดิิฉันั ว่่าจะต้้องเข้้าศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยมหิิดลให้้ได้้ เมื่่�อดิิฉันั
จบการศึึกษาได้้เข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตรซึ่่�งรัับจากพระหััตถ์์ของ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� 9 นัับเป็็นเกีียรติิสููงสุุดของชีีวิิต
ในระยะเวลาของการปฏิิบััติิงาน 29 ปีี ของการเป็็นพยาบาลผ่่าตััด สัังกััดห้้องผ่่าตััดสููติิศาสตร์์นรีีเวชวิิทยา งานการพยาบาลผ่่าตััดฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิิบดีี คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดลนั้้�น ดิิฉันั ได้้ปฏิิบัติั งิ าน และดำำ�เนิินงานตามรอยพระราชปณิิธานของพระราช
บิิดาที่่�ดำำ�รัสั ไว้้ว่า่ “ขอให้้ถือื ประโยชน์์ส่ว่ นตนเป็็นที่่�สอง ประโยชน์์ของเพื่่�อนมนุุษย์์เป็็นกิิจที่่�หนึ่่�ง ลาภทรััพย์์
และเกีียรติิยศ จะตกมาแก่่ท่า่ นเอง ถ้้าท่่านทรงธรรมะแห่่งวิิชาชีีพไว้้ให้้บริิสุทุ ธิ์์�” และดิิฉันั ได้้ปฏิิบัติั งิ านตาม
องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการอบรม ฝึึกฝน บ่่มเพาะ จากครููบาอาจารย์์ และพี่่�ๆ ผู้้�ที่่�เต็็มเปี่่�ยมองค์์ความรู้้�และ
อีีกทั้้�งดิิฉัันยัังได้้รัับแรงบัันดาลใจ จากบุุคลากรของมหาวิิทยาลััยมหิิดลที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี นำำ�มาเป็็น
ตััวอย่่างและแนวทาง การปฏิิบััติิตน การปฏิิบััติิงาน โดยดิิฉัันคำำ�นึึงถึึงผู้้�เข้้ารัับบริิการก่่อนเสมอ และดิิฉััน
ครองตนให้้อยู่่�ภายในกรอบของศีีลธรรมโดยทำำ�งานแห่่งวิิชาชีีพไว้้ให้้บริิสุุทธิ์์� ตลอดระยะเวลาที่่�ดิิฉัันได้้อยู่่�
ภายใต้้รั้้�วมหาวิิทยาลััยมหิิดล ที่่�เปรีียบเสมืือนบ้้านหลัังใหญ่่ ดิิฉัันรู้้�สึึกผููกพัันและอบอุ่่�นเพราะบ้้านหลัังนี้้�
มีีสมาชิิกที่่�คอยให้้การช่่วยเหลืือ ดููแลและให้้กำำ�ลังั ใจซึ่่�งกัันและกััน ทำำ�ให้้บ้า้ นหลัังนี้้�มีคี วามสุุข ความสำำ�เร็็จและ
เกิิดการพััฒนาบ้้านของเราให้้เจริิญก้้าวหน้้า โดยไม่่ได้้คิิดว่่า งานคืือภาระ แต่่งานคืือหน้้าที่่�ที่่�ดิิฉัันทำำ�ด้้วย
ความรััก ความเต็็มใจภายในครอบครััวใหญ่่ ครอบครััวมหิิดลแห่่งนี้้�
ขอขอบพระคุุ ณ ในโอกาสที่่�ดิิ ฉัั น ได้้ รัั บ รางวัั ล “คนดีี ศรีี ม หิิ ด ล” นัั บ เป็็ น ความสำำ� เร็็ จ ของ
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีีฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิิบดีี งานการพยาบาลผ่่าตััด
และห้้องผ่่าตััดสููติิศาสตร์์-นรีีเวชวิิทยา
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รางวััล “คนดีี ศรีีมหิิดล” ประจำำ�ปีี 2563 ประเภทนัักศึึกษา
นางสาวทััตติิยา วิิษณุุโยธิิน
การศึึกษา 		นัักศึึกษาสาขาวิิชาแพทยศาสตรบััณฑิิต คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
ผลงานเด่่น
ผลงานทางวิิชาการนำำ�เสนองานวิิจััย Characteristics of Depression in Preclinical
Medical Students at Faculty Of Medicine Siriraj Hospital ในงาน Thailand Medical Education Conference 2019 ณ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล ได้้รัับคััดเลืือกรัับทุุนแลกเปลี่่�ยนของคณะ
ไปศึึกษาดููงานภาควิิชาศััลยศาสตร์์ทั่่�วไปและภาควิิชาเวชศาสตร์์ฟื้้�นฟูู ณ Kyushu University Hospital
พ.ศ. 2562
รางวััลและทุุนการศึึกษา รางวััลและทุุนการศึึกษา รางวััลนัักเรีียนพระราชทานระดัับชั้้�นมััธยม
ศึึกษาตอนต้้น พ.ศ. 2555 รัับพระราชทานจาก สมเด็็จ พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี / รางวััลเยาวชนดีีเด่่นแห่่งชาติิ และเยาวชนที่่�นำำ�ชื่่�อเสีียงมาสู่่�ประเทศชาติิ เนื่่�องใน
วัันเด็็ก โดยรัับจากนายกรััฐมนตรีี พ.ศ. 2552 / รางวััล Best oral presentation ในการนำำ�เสนอโครงงาน
วิิทยาศาสตร์์เรื่่�อง The Anti-Cancer Efficiency of Extracts from Gac fruit ในงาน MWIts Science
Fair 2558
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คิิดอย่่างไรกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล หรืือ ความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อมหาวิิทยาลััยมหิิดล หากเอ่่ยถึึงมหาวิิทยาลััย
มหิิดล คงไม่่มีีใครไม่่รู้้�จัักชื่่�อนี้้� ด้้วยความที่่�เป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�ครองอัันดัับ 1 หรืือ 2 ของประเทศ
มาหลายปีี ดิิฉัันเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�โรงเรีียนมหิิดลวิิทยานุุสรณ์์ ซึ่่�งตััวโรงเรีียนอยู่่�ติิดกัับ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตศาลายา จึึงได้้เห็็นบรรยากาศความเป็็นอยู่่�ภายในมหาวิิทยาลััยตั้้�งแต่่
ก่่อนเข้้ามา ความประทัับใจ ณ ตอนนั้้�นคืือรู้้�สึึกว่่าเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�บรรยากาศร่่มรื่่�นและน่่าอยู่่�มาก
มีีสวนสาธารณะให้้เดิินเล่่น มีีจัักรยานให้้ใช้้ นอกจากภาพที่่�เห็็นก็็ยัังไม่่ได้้รู้้�จัักมหาวิิทยาลััยมหิิดลมากไป
กว่่านั้้�น แต่่เมื่่�อได้้เข้้ามาเป็็นนัักศึึกษาแล้้ว ก็็ไม่่แปลกใจเลยว่่าทำำ�ไมมหาวิิทยาลััยมหิิดลจึึงเป็็นมหาวิิทยาลััย
อัันดัับต้้นๆ ของประเทศมาอย่่างยาวนาน ตลอดหกปีีที่่�ผ่่านมา ดิิฉัันรู้้�สึึกว่่ามหาวิิทยาลััยไม่่ได้้เพีียงแค่่
ต้้องการให้้เราจบไปเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีความรู้้� แต่่ได้้หล่่อหลอมให้้เรากลายเป็็นบััณฑิิตที่่�มีีทั้้�งความรู้้�และ
ความเป็็นมนุุษย์์ ดัังคำำ�ขวััญประจำำ�มหาวิิทยาลััย อตฺฺตานํํ อุุปมํํ กเร - พึึงปฏิิบััติิต่่อผู้้�อื่่�น เหมืือนดัังปฏิิบััติิ
ต่่อตนเอง ทำำ�ให้้เราพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น และนำำ�ความรู้้�ความสามารถที่่�มีีมาก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่ส่่วนรวม นอกจากความรู้้�ในตำำ�รา มหาวิิทยาลััยยัังส่่งเสริิมการจััดกิิจกรรมตามความสนใจของนัักศึึกษา
เพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิิตและ Soft Skills ต่่างๆ ซึ่่�งสำำ�คััญไม่่แพ้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิชาชีีพของตน เมื่่�อเรามีีทัักษะ
ความรู้้�และทัักษะชีีวิิต เมื่่�อนั้้�นเราจึึงจะมีีคุุณสมบััติิในการเป็็นบััณฑิิตที่่�ดีี
	ดิิฉันั ขอใช้้โอกาสนี้้�ในการขอบคุุณมหาวิิทยาลััยมหิิดล ที่่�ได้้มอบหลายสิ่่�งหลายอย่่างให้้แก่่นักั ศึึกษา
คนนี้้�ตลอดหกปีีที่่�ผ่า่ นมา ทั้้�งความรู้้�และประสบการณ์์ ดิิฉันั จะพยายามนำำ�ความรู้้�ความสามารถที่่�มีี ไปสร้้าง
ประโยชน์์ต่่อส่่วนรวมให้้ได้้มากที่่�สุุดค่่ะ
ปฏิิบััติิตััวอย่่างไรถึึงได้้รัับรางวััล หลายๆ คนที่่�รู้้�จัักดิิฉัันจะเห็็นดิิฉัันทำำ�กิิจกรรมมาตลอดตั้้�งแต่่เด็็ก ซึ่่�งมีี
คนถามมาตลอดว่่าทำำ�ไปทำำ�ไม เอาเวลาไปอ่่านหนัังสืือเรีียนหรืือพัักผ่่อนไม่่ดีกี ว่่าหรืือ ตััวเราเองเลยกลัับมา
นั่่�งคิิด เมื่่�อก่่อนทำำ�เพราะแค่่รู้้�สึกึ ว่่าสนุุกดีี แต่่พอได้้มานั่่�งคิิดจริิงๆ จัังๆ ถึึงได้้รู้้�ว่า่ ตััวเองเป็็นคนรัักการเรีียนรู้้�
ทัักษะใหม่่ๆ และมีีความสุุขเมื่่�อได้้เห็็นว่่า สิ่่�งที่่�เราทำำ�นั้้�น ทำำ�ให้้คนอื่่�นยิ้้�มได้้ ดิิฉัันเชื่่�อว่่า หนึ่่�งในสิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�จะทำำ�ให้้เราประสบความสำำ�เร็็จอย่่างมีีความสุุข คืือการทำำ�ในสิ่่�งที่่�รััก และการอยากเห็็นผู้้�อื่่�นมีีความสุุข
หากมีีองค์์ประกอบสองอย่่างนี้้� ถึึงงานที่่�เรารัักจะดููไม่่ได้้ยิ่่�งใหญ่่ หรืือไม่่ได้้เหมืือนค่่านิิยมส่่วนใหญ่่ของสัังคม
แต่่ที่่�สุุดแล้้วเราจะสามารถหาทางทำำ�ให้้คนอื่่�นมีีความสุุขจากสิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเหมืือนคนอื่่�น
ไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องสร้้างผลกระทบกัับคนเป็็นหมื่่�นเป็็นแสน แค่่ช่่วยให้้สัังคมรอบตััวเรามีีรอยยิ้้�มและน่่าอยู่่�
ขึ้้น� มาเพีียงเล็็กน้้อย เท่่านี้้�ก็ดี็ มี ากแล้้ว ตััวดิิฉันั เองคิิดแบบนี้้�มาตลอด ทั้้�งในด้้านวิิชาชีีพแพทย์์ และงานด้้านอื่่�นๆ
การทำำ�กิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร นอกจากจะสร้้างประโยชน์์แก่่ส่่วนรวมแล้้ว สำำ�หรัับดิิฉััน กิิจกรรมเหล่่านี้้�
ยัังมอบหลายสิ่่�งหลายอย่่างกลัับคืืนมาแก่่ตััวดิิฉัันเองเช่่นกััน ทั้้�งมอบมิิตรภาพดีีๆ มอบความสุุขจาก
การได้้เห็็นรอยยิ้้�มของผู้้�อื่่�น มอบทัักษะการจััดการชีีวิิต และมอบประสบการณ์์ที่่�ไม่่สามารถหาจากที่่�ไหน
ได้้อีีก
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บางคนอาจจะสงสััยว่่า ‘แล้้วถ้้าเราไม่่รู้้�ว่่าตััวเองรัักอะไร จะทำำ�อย่่างไร’ การลองให้้เยอะ ไขว่่คว้้า
หาโอกาสที่่�เข้้ามา แล้้วลองทำำ�อย่่างไม่่ต้้องกลััวความผิิดพลาด เป็็นตััวช่่วยที่่�ดีีในการทำำ�ให้้เรารู้้�จัักตนเอง
มากขึ้้�น ไม่่แน่่ว่่าเราอาจจะค้้นพบศัักยภาพของเราในด้้านที่่�ไม่่เคยคาดคิิดมาก่่อน และขอยืืนยัันว่่า
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นเสมืือนพื้้�นที่่�ปลอดภััยให้้พวกเราทุุกคนได้้ทดลองทำำ�ในสิ่่�งที่่�อยากทำำ� หากล้้ม อาจารย์์
และพี่่�ๆ ทุุกคนก็็พร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือ พร้้อมที่่�จะให้้โอกาส สำำ�หรัับหลายๆ คน ที่่�นี่่�อาจเป็็นสถานที่่�สุุดท้้าย
ที่่�เราสามารถทดลองได้้โดยไม่่ต้้องกลััวว่่าจะเจ็็บตััว จึึงอยากขอฝากถึึงน้้องๆ ว่่า ช่่วงเวลาในมหาวิิทยาลััย
อาจจะดููสั้้น� แต่่ก็น็ านพอที่่�จะทดลองเรีียนรู้้�ตนเอง เรีียนรู้้�ผู้้�อื่่�น หมั่่�นมองหาโอกาสอยู่่�เสมอ ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ตััวเอง
มีีความสุุข เราจึึงจะมอบความสุุขให้้แก่่ผู้้�อื่่�นได้้ แล้้วในที่่�สุุด สิ่่�งที่่�น้้องๆ มองว่่าเป็็นความเปลี่่�ยนแปลงเล็็กๆ
น้้อยๆ นั้้�น เมื่่�อความเปลี่่�ยนแปลงเล็็กๆ ของทุุกคนมารวมกััน สัังคมเราคงจะมีีรอยยิ้้�มและน่่าอยู่่�มากขึ้้�น
กว่่าเดิิม
หวัังว่่าจะได้้มาสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงเล็็กๆ ไปด้้วยกัันนะคะ
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รางวััลมหิิดลทยากร

ประจำำ�ปีี 2563

รองศาสตราจารย์์กรรณิิการ์์ วิิจิิตรสุุคนธ์์
รองศาสตราจารย์์กรรณิิการ์์ วิิจิิตรสุุคนธ์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาพยาบาลผดุุงครรภ์์และ
อนามััย คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล พ.ศ. 2513 ปริิญญาตรีีคุุรุุศาสตรบััณฑิิต (พยาบาลศึึกษา)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย พ.ศ. 2519 ปริิญญาโทวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (สาธารณสุุขศาสตร์์) มหาวิิทยาลััย
มหิิดล พ.ศ. 2524
ประวััติิการทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบััน ท่่านเริ่่�มปฏิิบััติิงานในตำำ�แหน่่งพยาบาลเมื่่�อ พ.ศ. 2513 ถึึง
พ.ศ. 2521 ต่่อมาได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ เป็็นผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่า่ ยกิิจการนัักศึึกษา คณะพยาบาลศาสตร์์
พ.ศ. 2538-2542 ประธานกรรมการบริิหารวิิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์์ พ.ศ. 2546-2550 ประธาน
โครงการพััฒนาหลัักสููตรและอาจารย์์พยาบาลเพื่่�อส่่งเสริิมการเลี้้ย� งลููกด้้วยนมแม่่สำำ�หรัับนัักศึึกษาพยาบาล
ศาสตร์์ ได้้รับั ทุุนสนัับสนุุนจากองค์์การเพื่่�อเด็็กสหประชาชาติิ (UNICEF) ดำำ�เนิินโครงการระยะ พ.ศ. 25512554 ได้้รัับผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ ประธานโครงการจััดตั้้�งศููนย์์ฝึึกอบรมการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่และ
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โภชนาการเด็็ก คณะพยาบาลศาสตร์์ พ.ศ. 2553 ประธาน
ศููนย์์ฝึึกอบรมการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่และโภชนาการเด็็ก
คณะพยาบาลศาสตร์์ พ.ศ. 2554-2556 ที่่�ปรึึ ก ษา
คณะกรรมการดำำ� เนิิ น งานศูู น ย์์ ส่่ ง เสริิ ม การเลี้้� ย งลูู ก
ด้้วยนมแม่่และสุุขภาพเด็็กปฐมวััย คณะพยาบาลศาสตร์์
พ.ศ. 2560 ถึึงปััจจุุบััน ท่่านดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสมาคม
พยาบาลนมแม่่แห่่งประเทศไทยคนแรก พ.ศ. 2561 ถึึง
ปััจจุุบััน นอกจากนี้้�ในด้้านวิิชาการท่่านเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ
อย่่ า งยิ่่�งในเรื่่�องการเลี้้� ย งลูู ก ด้้ ว ยนมแม่่ ได้้ แ ต่่ ง ตำำ� รา
เขีียนบทความ ตลอดจนทำำ�วิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลี้้�ยงลููกด้้วยนมแม่่เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งผลงานที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อวิิชาชีีพการพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์อื่่�นๆ อย่่างมาก หนัังสืือที่่�ร่่วมนิิพนธ์์ และ
เป็็นบรรณาธิิการร่่วม ท่่านเป็็นผู้้�อุุทิิศตนทำำ�งานเพื่่�อสัังคม โดยอุุทิิศกำำ�ลัังกายกำำ�ลัังใจในการทำำ�งานเพื่่�อ
สัังคมอย่่างดีียิ่่�ง แม้้ปััจจุุบัันจะเกษีียณอายุุงานมาถึึง 12 ปีีแล้้ว ท่่านยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งานด้้านการ
เลี้้ย� งลููกด้้วยนมแม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นวิิทยากรในการฝึึกอบรมให้้ความเอาใจใส่่และเป็็นกัันเองกัับผู้้�เข้้าร่่วม
อบรม ท่่านได้้ช่ว่ ยเหลืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิเิ ด็็กอ่่อนในสลััม ในพระอุุปถััมภ์์สมเด็็จพระเจ้้า
พี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ โดยอุุทิิศตนร่่วมงานช่่วยเหลืือเด็็ก
ครอบครััว องค์์กรเครืือข่่ายการทำำ�งานพััฒนาสัังคมมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบันั กว่่า 22 ปีี ท่่านได้้ร่ว่ มกัับ
คณะกรรมการของมููลนิิธิิฯ ได้้ริิเริ่่�มจััดทำำ�หลัักสููตรการฝึึกอบรมผู้้�ดููแลเด็็ก โดยจััดการอบรมแก่่ครูู ผู้้�ดููแล
เด็็กเล็็กจำำ�นวน 13 รุ่่�น มีีผู้้�ผ่่านการอบรมจำำ�นวนมากสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการพััฒนาเด็็กในชุุมชน
แออััดในกรุุงเทพมหานคร นนทบุุรีี ปทุุมธานีี และสมุุทรปราการ โดยหลัักสููตรนี้้�ได้้มีีการขยายผลรวมกัับ
องค์์การ UNICEF ประเทศไทย ภายใต้้ชื่่�อพััฒนาหลัักสููตรองค์์รวมเพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถให้้แก่่ผู้้�ดูแู ลเด็็ก
0-3 ปีี ซึ่่�งได้้มีกี ารนำำ�เสนอร่่างหลัักสููตรโดยเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิแิ ละผู้้�แทนจากกระทรวงสาธารณสุุข กระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงศึึกษาธิิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่่วมวิิพากษ์์
และให้้ ข้้อ เสนอแนะในการพัั ฒนาหลัั ก สูู ตร ในระยะต่่ อ ไปจะขยายผลพัั ฒ นาให้้ เ ป็็ นหลัั ก สูู ต รกลาง
ของประเทศ เพื่่�อให้้หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและเอกชนนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการพััฒนาครููและผู้้�ดููแลเด็็ก
ในวงกว้้าง ส่่งผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพเด็็กวััย 0-3 ปีี ทั่่�วประเทศให้้มีีคุุณภาพ
รางวััลและเกีียรติิยศที่่ไ� ด้้รับั โล่่รางวััลผู้้�มีีความประพฤติิดีี จากพระพุุทธสมาคมแห่่งประเทศไทย
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2511 รางวััลการสอนภาคปฏิิบััติิดีีเด่่น จากคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2530 รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น สาขาการศึึกษาพยาบาล ประเภทผู้้�ปฏิิบััติิการศึึกษา สภาการ
พยาบาล ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2550 รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น สาขาบริิการ บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2551 รางวััล “ตาราอวอร์์ด” เสถีียรธรรมสถาน มอบให้้บุุคคลที่่�ทำำ�ประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ระดัับจุุลภาค ได้้แก่่ครอบครััว ชุุมชน ท้้องถิ่่�น จนถึึงระดัับมหภาค คืือสัังคมไทยและ
สัังคมโลก ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2558
เครื่่� อ งราชอิิ สริิ ยาภรณ์์ จััตุุถาภรณ์์มงกุุฎไทย ตริิตาภรณ์์มงกุุฎไทย ตริิตาภรณ์์ ช้้างเผืือก
ทวีีติยิ าภรณ์์มงกุุฎไทย ทวีีติยิ าภรณ์์ช้า้ งเผืือก ประถมาภรณ์์มงกุุฎไทย ประถมาภรณ์์ช้า้ งเผืือก มหาวชิิรมงกุุฎ
จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น รองศาสตราจารย์์กรรณิิการ์์ วิิจิิตรสุุคนธ์์ สมควร
ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ศิิษย์์ปััจจุุบัันและ
สัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบรางวััล“มหิิดลทยากร”
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป

ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ นายสััตวแพทย์์ ดร.ชััยวััฒน์์ ต่่อสกุุลแก้้ว
ศาสตราจารย์์ เ กีี ย รติิ คุุ ณ นายสัั ต วแพทย์์
ดร.ชััยวัฒ
ั น์์ ต่่อสกุุลแก้้ว สำำ�เร็็จการศึึกษาวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ พ.ศ.
2518 สััตวแพทยศาสตรบััณฑิิต คณะสััตวแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ พ.ศ. 2519 วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (สรีีรวิิทยา) คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล พ.ศ. 2521 Certificate in Biochemical Toxicology
Department of Biochemical Toxicology, School
of Pharmaceutical Sciences, Showa University,
Japan พ.ศ. 2528 ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (สรีีรวิิทยา) คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2529
Postdoctoral Training in Physiology Department of Physiology and Biophysics, Faculty of
Medicine, University of Illinois, Chicago, USA พ.ศ. 2531
ประวััติิการทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบััน อดีีตท่่านเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขาธิิการสำำ�นัักงานปรมาณูู
เพื่่�อสัันติิ กระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี พ.ศ. 2552-2555 รองปลััดกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี พ.ศ. 2550-2552 รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2545ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์ 35

2550 หััวหน้้าภาควิิชาสรีีรวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2542-2545 ด้้านการบริิการ
วิิชาการและการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ต่อ่ สัังคม ท่่านได้้รับั หน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการบริิหารและกองบรรณาธิิการ
วารสารวิิชาการของสรีีรวิิทยาสมาคมแห่่งประเทศไทย และสมาคมพิิษวิิทยาแห่่งประเทศไทย รัับเชิิญเป็็น
กรรมการพิิจารณาตำำ�แหน่่งทางวิิชการ (กพว.) ของมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน
เป็็นกองบรรณาธิิการวารสาร Walailuk Journal of Science and Technology เป็็นสมาชิิกบััณฑิิตยสภา
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย เป็็นคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการต่่างๆ ของ
กระทรวงวิิทยาศาสตร์์ฯ กระทรวงพาณิิชย์์ สถาบัันการศึึกษา และสมาคมวิิชาการ วิิชาชีีพต่่างๆ จำำ�นวนมาก
นอกจากจะสร้้างผลงานทางวิิชาการ วิิจััยคุุณภาพจำำ�นวนมาก (ผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับชาติิ นานาชาติิ 75 เรื่่�อง Review Articles 13 เรื่่�อง และตำำ�ราด้้านสรีีรวิิทยา และพิิษวิิทยา
6 เล่่ม) ให้้กัับคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยได้้รัับทุุนวิิจััยจากองค์์กรนานาชาติิ (IFS) และ
องค์์กรระดัับประเทศ (สวทช. และสภาวิิจััยแห่่งชาติิ) ยัังรัับหน้้าที่่�เป็็นที่่�ปรึึกษาคณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์
กรรมการสภาวิิชาการมหาวิิทยาลััยมหิิดล คณะกรรมการสััตว์์ทดลอง คณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในการพิิจารณาตำำ�แหน่่งทางวิิชาการของมหาวิิทยาลััย และคณะกรรมการบริิหารสมาคมศิิษย์์เก่่า
คณะวิิทยาศาสตร์์ ระหว่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่�ท่่านได้้ใช้้ความรู้้�ความสามารถและทุ่่�มเทปฏิิบััติิงานอย่่างเต็็มที่่�
ทำำ�ให้้ภาควิิชาสรีีรวิิทยาได้้รัับรางวััลภาควิิชาน่่าอยู่่� พ.ศ. 2545 คณะวิิทยาศาสตร์์ได้้รัับรางวััลหน้้าบ้้าน
น่่ามองจากกรุุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2548)
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ รางวััลเชิิดชููเกีียรติิ ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นบััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย
มหิิดล พ.ศ. 2549 ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2552 โล่่เกีียรติิคุุณ
พระพิิรุุณจากสมาคมนิิสิิตเก่่ามหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ พ.ศ. 2552 โล่่เชิิดชููเกีียรติิ เกษตรศาสตร์์
ปราดเปรื่่�อง มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ พ.ศ. 2553
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ มหาปรมาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2548 มหาวชิิรมงกุุฎ พ.ศ. 2543
จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติข้ิ า้ งต้้น ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ นายสััตวแพทย์์ ดร.ชััยวััฒน์์
ต่่อสกุุลแก้้ว สมควรได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
แก่่ศิิษย์์ปััจจุุบัันและสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบ
รางวััล “มหิิดลทยากร” ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป
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ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ ทัันตแพทย์์เบ็็ญจพจน์์ ยศเนืืองนิิตย์์
	ศาสตราจารย์์ ค ลิิ นิิ ก เกีี ย รติิ คุุ ณ ทัั น ตแพทย์์
เบ็็ญจพจน์์ ยศเนืืองนิิตย์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาทัันตแพทยศาสตรบััณฑิิต คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2515 ประกาศนีียบััตรชั้้น� สููงทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
คลิินิกิ สาขาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย
มหิิดล 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 อนุุมัติั บัิ ตั รฯ สาขาทัันตกรรม
ประดิิษฐ์์ ราชวิิทยาลััยทัันตแพทย์์แห่่งประเทศไทย ทัันตแพทยสภา พ.ศ. 2540
ประวััติกิ ารทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบันั ท่่านเป็็นทัันตแพทย์์ประจำำ�พระองค์์สมเด็็จพระศรีีนคริินทรา
บรมราชชนนีี พ.ศ. 2526-2538 สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ พ.ศ. 2526-2551 สมเด็็จพระเจ้้าภคิินีีเธอ เจ้้าฟ้้าเพชรรััตนราชสุุดา สิิริิโสภาพรรณวดีี
พ.ศ. 2534-2554 เป็็นคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสาขาทัันตแพทย์์ คณะกรรมการพลเรืือน (กพ.)
พ.ศ. 2537 ถึึ ง ปัั จ จุุ บััน คณะกรรมการมูู ลนิิ ธิิอ านัั นทมหิิ ด ล แผนกทัั นตแพทยศาสตร์์ พ.ศ. 2538
ถึึงปััจจุุบััน คณะกรรมการดำำ�เนิินการพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2521-2557
ผู้้�ร่่างคำำ�ประกาศราชสดุุดีีเฉลิิมพระเกีียรติิคุุณ เนื่่�องในโอกาสที่่�มหาวิิทยาลััยมหิิดล ทููลเกล้้าฯ ถวาย
ปริิญญา ทัันตแพทยศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� แด่่ สมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี พ.ศ. 2530
พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช พ.ศ. 2537 สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี พ.ศ. 2540 สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์�ิ พระบรมราชิินีนี าถ พ.ศ. 2541 พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์
เจ้้าโสมสวลีี พระวรราชาทิินััดดามาตุุ พ.ศ. 2543 สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวง
นราธิิวาสราชนคริินทร์์ พ.ศ. 2546
ผลงานที่่�เป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่่อวิิชาชีีพในคณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ผู้้�ช่่วยคณบดีี
ฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา พ.ศ. 2521-2525 ผู้้�รัับผิิดชอบวิิชาประดิิษฐ์์ใบหน้้าขากรรไกร ประธานจััดตั้้�ง และ
หััวหน้้าหน่่วยประดิิษฐ์์ใบหน้้าขากรรไกร ภาควิิชาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ พ.ศ. 2521-2556 หััวหน้้าภาควิิชา
ทัันตกรรมประดิิษฐ์์ (วาระที่่� 1-2) พ.ศ. 2535-2543 ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนช่่างทัันตกรรม (วาระที่่� 1-2)
พ.ศ. 2535-2543 หััวหน้้าภาควิิชาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ (วาระที่่� 3) พ.ศ. 2549-2553 ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
เทคโนโลยีีทัันตกรรม พ.ศ. 2549-2553
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	ท่่านเป็็นเลขาธิิการ ทัันตแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ พ.ศ. 2525–2526
นายกสมาคมทัันตกรรมประดิิษฐ์์ไทย คนแรก พ.ศ. 2542-2544 ปััจจุุบันั เป็็นที่่�ปรึึกษาสมาคมฯ President:
Executive Council Member of The Asian Academy of Prosthodontics (AAP) พ.ศ. 2546-2548
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประเมิินผลงานทางวิิชาการ เพื่่�อกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการระดัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ และ
รองศาสตราจารย์์ ของอาจารย์์สาขาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ คณะทัันตแพทยศาสตร์์ 7 มหาวิิทยาลััย คืือ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยรัังสิิต พ.ศ. 2544 ถึึงปััจจุุบััน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประเมิินผลงานทางวิิชาการ เพื่่�อกำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการระดัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
รองศาสตราจารย์์ และศาสตราจารย์์คลิินิิก ของอาจารย์์สาขาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ สาขาทัันตกรรมจััดฟััน
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2553 ถึึงปััจจุุบััน
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ รางวััลเรีียนดีี วิิชาทัันตกรรมประดิิษฐ์์ อาจารย์์ ทพญ.เพ็็ญศรีี
สุุทธิิสารสุุนทร พ.ศ. 2512 รางวััลเรีียนดีี วิิชาฟัันปลอมบางส่่วนถอดได้้ อาจารย์์ ทพ.สิิงห์์ สิิริิสิิงห์์
พ.ศ. 2513 รางวััลผู้้�มีีความประพฤติิดีี พุุทธสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ วัันวิิสาขะ
บููชา 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 โล่่เชิิดชููเกีียรติิด้้าน
ทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปะวััฒนธรรม มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2546		
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ทวีีติิยาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2530 ทวีีติิยาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2534
ประถมาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2537 ประถมาภรณ์์ช้า้ งเผืือก พ.ศ. 2540 เหรีียญจัักรพรรดิิมาลา พ.ศ. 2541
มหาวชิิรมงกุุฎ พ.ศ. 2545
จากประวััติิ ผลงาน และเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ ทัันตแพทย์์
เบ็็ญจพจน์์ ยศเนืืองนิิตย์์ สมควรได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และ
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ศิษิ ย์์ปัจั จุุบันั และสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดลในพระบรมราชููปถััมภ์์
จึึงมีีมติิมอบรางวััล “มหิิดลทยากร” ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บุุญส่่ง ไข่่เกษ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บุุญส่่ง ไข่่เกษ สำำ�เร็็จการศึึกษาวิิทยาศาสตรบััณฑิิต (สุุขาภิิบาล)
เกีียรติินิยิ มอัันดัับ 2 มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2514 วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
พ.ศ. 2519 Master of Public Health Tulane University (U.S.A.) 1981 Doctorat en Genie
Chimique, Tres Honorable (วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต, วิิศวกรรมเคมีี, เกีียรติินิิยมดีีมาก)
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Savoie University (France) 1987 รััฐศาสตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช พ.ศ. 2546 ประกาศนีียบััตร
ชั้้น� สููง การเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย สำำ�หรัับ
นัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.7) สถาบัันพระปกเกล้้า พ.ศ. 2547
นิิ ติิ ศ าสตรบัั ณ ฑิิ ต มหาวิิ ท ยาลัั ย สุุ โขทัั ย ธรรมาธิิ ร าช
พ.ศ. 2554
ประวััติกิ ารทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบันั หััวหน้้าภาค
วิิชาวิิทยาศาสตร์์อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นประธานกรรมการบริิษััท พีีบีีซีี
เทคโนโลยีี จำำ�กััด รองคณบดีีคณะสาธารณสุุขศาสตร์์และเทคโนโลยีีสุุขภาพ วิิทยาลััยนครราชสีีมา
วิิทยาคารกรุุงเทพฯ รองอธิิการบดีีวิิทยาลััยนครราชสีีมา วิิทยาคารกรุุงเทพฯ ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาคาร
กรุุงเทพฯ วิิทยาลััยนครราชสีีมา ท่่านได้้ลาออกจากราชการเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�งานด้้านการเมืืองในตำำ�แหน่่ง
สำำ�คััญ ได้้แก่่ สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร จัังหวััดตราด สมาชิิกวุุฒิิสภา จัังหวััดตราด สมาชิิกสภาที่่�ปรึึกษา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ชุุดที่่� 3 สมาชิิกวุุฒิิสภา จัังหวััดตราด ปััจจุุบัันได้้รัับการโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�ง
เป็็นสมาชิิกวุุฒิิสภา
	ท่่านให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนางานวิิชาการและการเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
สู่่�สัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นที่่�ประจัักษ์์ โดยได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะประธานกรรมการ กรรมการ
อนุุกรรมการ กรรมาธิิการ อนุุกรรมาธิิการต่่างๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนงานนโยบายด้้านการสาธารณสุุขและ
สิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ ด้้วยศัักยภาพ ความสามารถ และผลงานที่่�ประจัักษ์์
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ รางวััลเหรีียญทอง มหาวิิทยาลััยมหิิดล โล่่เกีียรติิยศจากภาควิิชา
วิิทยาศาสตร์์อนามััยสิ่่�งแวดล้้อม คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในฐานะศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
ด้้านวิิชาการ โล่่เกีียรติิยศจากคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในฐานะศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น
โล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ จากรััฐสภาในฐานะสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร ผู้้�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ดีีเด่่น โล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ
ในฐานะพ่่อตััวอย่่างแห่่งชาติิ โล่่ศิษิ ย์์เก่่าดีีเด่่น จากสมาคมศิิษย์์เก่่าโรงเรีียนตราษตระการคุุณ จัังหวััดตราด
โล่่ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่นประเภทศิิษย์์เก่่าเกีียรติิยศจากคณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ประถมาภรณ์์มงกุุฎไทย / ประถมาภรณ์์ช้้างเผืือก
จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บุุญส่่ง ไข่่เกษ สมควร
ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ศิิษย์์ปััจจุุบััน
และสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบรางวััล “มหิิดล
ทยากร” ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป
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ศาสตราจารย์์ (วุุฒิิคุุณ) ดร.นายแพทย์์พรเทพ ศิิริิวนารัังสรรค์์
ศาสตราจารย์์ (วุุฒิคุิ ณ
ุ ) ดร.นายแพทย์์พรเทพ
ศิิริิวนารัังสรรค์์ สำำ�เร็็จการศึึกษาแพทยศาสตรบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ พ.ศ. 2523 สาธารณสุุขศาสตร
มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2531 ดุุษฎีีบััณฑิิต
สาขา Planning Financing จากมหาวิิทยาลััยลอนดอน
พ.ศ. 2539 แพทย์์เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางแพทยสภา สาขา
เวชศาสตร์์ป้้องกััน แขนงระบาดวิิทยา แขนงสุุขภาพจิิต
ชุุมชน แขนงเวชศาสตร์์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์์การ
เดิิ น ทางและท่่ อ งเที่่�ยว แขนงเวชศาสตร์์ ก ารจราจร
Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors รุ่่�น 212 พ.ศ. 2558 Financial
Statements for Director (FSD) Thai Institute of Directors พ.ศ. 2558
ประวััติกิ ารทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบันั ปััจจุุบันั ท่่านเป็็นสมาชิิกวุุฒิสิ ภากรุุงเทพมหานคร ประธาน
คณะกรรมการสาธารณสุุข อดีีตท่่านเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลวัังทอง จัังหวััดพิิษณุุโลก
พ.ศ. 2524-2528 หััวหน้้าสำำ�นัักงานเลขานุุการกิิจปลััดกระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ. 2 533-2535 ผู้้�อำำ�นวย
การสำำ�นัักนโยบายและแผนสาธารณสุุข พ.ศ. 2539-2542 รองอธิิบดีีกรมสุุขภาพจิิต พ.ศ. 2542-2547
ผู้้�ตรวจราชการ (นัักบริิหาร 10) พ.ศ. 2550-2553 รองปลััดกระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ. 2553-2554
อธิิบดีีกรมควบคุุมโรค พ.ศ. 2554-2556 อธิิบดีีกรมอนามััย พ.ศ. 2556-2558 ที่่�ปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการ
หน่่วยทัันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ พ.ศ. 2557 ถึึงปััจจุุบันั คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น พ.ศ. 2561 ถึึงปััจจุุบััน นายกสภามหาวิิทยาลััยเนชั่่�น พ.ศ. 2562 ถึึงปััจจุุบััน
นายกสมาคมเวชศาสตร์์ป้้องกัันแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ถึึงปััจจุุบััน ประธานมููลนิิธิิการแพทย์์
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2559 ถึึงปััจจุุบััน
	ผลงานที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและภาคภููมิิใจ โครงการรณรงค์์ กิินร้้อน ช้้อนกลาง ล้้างมืือ
กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น สำำ�นัักงานสลากกิินแบ่่งรััฐบาลและบริิษััท
ขนส่่ง จำำ�กััด ณ สถานีีขนส่่งกรุุงเทพ (หมอชิิต) แนะวิิธีีการดููแลสุุขภาพตนเองเพื่่�อป้้องกัันโรค โดยย้ำำ��
รัับประทานอาหารปรุุงสุุกใหม่่ ใช้้ช้อ้ นกลางเมื่่�อต้้องรัับประทานอาหารร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ล้้างมืือทุุกครั้้ง� ก่่อนและ
หลัังรัับประทานอาหารและหลัังใช้้ห้อ้ งน้ำำ�� ผลลััพธ์์ที่่�ได้้ ประชาชนได้้มีกี ารป้้องกัันโรคโดยเริ่่�มจากการล้้างมืือ
ให้้สะอาดด้้วยน้ำำ��และสบู่่� ทั้้�งก่่อนรัับประทานและก่่อนเตรีียมอาหารและหลัังเข้้าห้้องน้ำำ��ทุุกครั้้�ง กิินอาหาร
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ที่่�ปรุุงสุุกสะอาดใหม่่ และอุ่่�นอาหารให้้ร้้อนก่่อน รัับประทาน ดื่่�มน้ำำ��สะอาดและเลืือกซื้้�อน้ำำ��แข็็งที่่�สะอาด
รวมถึึงกำำ�หนดขยะมููลฝอยและสิ่่�งปฏิิกููลให้้ถููกต้้องในที่่�เหมาะสมเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�สััตว์์
นำำ�โรค ทำำ�ให้้มีีการเจ็็บป่่วยลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ รางวััลกิิตติิคุุณสััมพัันธ์์ “สัังข์์เงิิน” จากสมาคมนัักประชาสััมพัันธ์์
แห่่งประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2557 โล่่เกีียรติิยศบุุคลากรดีีเด่่นด้้านสาธารณสุุข โล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ผู้้�บริิหาร
สาธารณสุุขที่่�มีีผลงานดีีเด่่นเปี่่�ยมคุุณธรรม
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ทวีีติิยาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2532 ทวีีติิยาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2540
ประถมาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2541 ประถมาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2544 มหาวชิิรมงกุุฎ พ.ศ. 2548 เหรีียญ
จัักรพรรดิิมาลา พ.ศ. 2549 มหาปรมาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2553
จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น ศาสตราจารย์์(วุุฒิิคุุณ) ดร.นายแพทย์์พรเทพ
ศิิริวิ นารัังสรรค์์ สมควรได้้รับั การยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
แก่่ศิิษย์์ปััจจุุบัันและสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบ
รางวััล “มหิิดลทยากร” ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป

ศาสตราจารย์์ ดร.รุุจา ภู่่�ไพบููลย์์
ศาสตราจารย์์ ดร.รุุจา ภู่่�ไพบููลย์์ สำำ�เร็็จการศึึกษา
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (พยาบาลและผดุุงครรภ์์) เกีียรติินิยิ ม
อัันดัับ 1 คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััย
มหิิดล 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
ประวััติกิ ารทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบันั ท่่านเคย
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น พ.ศ. 2534-2537
รองหััวหน้้าภาควิิชาพยาบาลศาสตร์์ฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์ ภาควิิชาพยาบาลศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2541-2545 ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายการพยาบาล และรองหััวหน้้าภาควิิชาพยาบาล
ศาสตร์์ ฝ่่ายวิิจััยและวิิเทศสััมพัันธ์์ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2546-2548 นายก
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สมาคมศิิษย์์เก่่าพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2554-2557 ท่่านเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านการศึึกษา วิิจัยั
และบริิการวิิชาการ มีีผลงานอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีรายงานวิิจััยทั้้�งในวารสารระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ
ได้้รับั การอ้้างอิิงแพร่่หลาย เป็็นกองบรรณาธิิการให้้กับั วารสารในระดัับประเทศและวารสารระดัับนานาชาติิ
จากความรู้้�ความสามารถในการวิิจััยที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับทำำ�ให้้ได้้รัับทุุนผลิิตนัักศึึกษาปริิญญาเอกโครงการ
ปริิญญาเอกกาญจนาภิิเษก พ.ศ. 2558-2561 จากสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย ท่่านได้้พััฒนา
โปรแกรมนำำ�มาทดลองใช้้ในสถานการณ์์จริิง หลายโครงการ เช่่น โครงการพััฒนาภููมิิคุ้้�มกัันชีีวิิตโดยการ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้�ปกครอง โครงการพััฒนาเกมคอมพิิวเตอร์์เพื่่�อป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงในวััยรุ่่�นตอนต้้น
อดีีตท่่ายเคยเป็็นผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ประสานงานองค์์การอนามััยโลกเพื่่�อการพััฒนาการพยาบาลและ
ผดุุงครรภ์์ และเคยเป็็นที่่�ปรึึกษาองค์์การอนามััยโลกระยะสั้้�น ให้้กัับประเทศเกาหลีีเหนืือ ปฏิิบััติิงาน
ณ กรุุงเปีียงยาง ตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษาเพื่่�อการพััฒนาพยาบาลและผดุุงครรภ์์ และพััฒนาหลัักสููตรใหม่่
ที่่�เป็็นหลัักสููตรพยาบาลอนุุปริิญญา 3 ปีี เพื่่�อแทนการศึึกษาพยาบาล 2 ปีีในประเทศเกาหลีีเหนืือ ปััจจุุบััน
ท่่านเกษีียณอายุุราชการแล้้วแต่่ยัังคงดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการ
วิิจััยในมนุุษย์์ ส่่วนกลางของมหาวิิทยาลััยมหิิดล (MU CIRB) ชุุด A และตำำ�แหน่่งกรรมการคณะกรรมการ
พิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ของคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
รางวัั ล และเกีี ย รติิ ยศที่่� ไ ด้้ รัั บ รางวัั ล พยาบาลดีี เ ด่่ น มูู ล นิิ ธิิ โ อกุุ ร ะ สมาคมพยาบาล
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2542
พยาบาลดีีเด่่นสาขาวิิจััย สภาการพยาบาล พ.ศ. 2546 Family Nursing Innovation Award, The 8th
International Family Nursing Conference 2007 International Family Nursing Association
พ.ศ. 2550 รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น สาขาวิิจัยั ทางการพยาบาล สมาคมศิิษย์์เก่่าพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2556
รางวััลอาจารย์์ดีีเด่่น โรงเรีียนพยาบาลรามาธิิบดีี คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2557
รางวััลสิ่่�งประดิิษฐ์์คิิดค้้น นวััตกรรมสาขาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ สภาวิิจััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2558 Fellowship
of American Academy of Nursing (FAAN) (2016) American Academy of Nursing พ.ศ. 2559
พยาบาลดีีเด่่น (สาขาวิิจััย) สมาคมพยาบาลแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น 50 ปีี
วัันพระราชทานนาม 131 ปีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล ศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2562
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ มหาปรมาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2554
		 จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น ศาสตราจารย์์ ดร. รุุจา ภู่่�ไพบููลย์์ สมควรได้้รัับ
การยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ศิิษย์์ปััจจุุบัันและสัังคม
สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบรางวััล “มหิิดลทยากร” ประจำำ�ปีี
2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป
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อาจารย์์แวมายิิ ปารามััล
อาจารย์์แวมายิิ ปารามััล สำำ�เร็็จการศึึกษาศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ภาษา
อัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ จัังหวััดปััตตานีี พ.ศ. 2521 Graduate
Diploma in TEFL (การสอนภาษาอัั ง กฤษในฐานะภาษาต่่ า งประเทศ)
University of Sydney 2531 ศิิลปศาสตรมหาบัั ณฑิิ ต (ภาษาศาสตร์์ )
สถาบัั น วิิ จัั ย ภาษาและวัั ฒ นธรรมเพื่่�อพัั ฒ นาชนบท มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
พ.ศ. 2534
ประวัั ติิ ก ารทำำ� งานอดีี ต และปัั จ จุุ บัั น ท่่ า นเป็็ น นัั ก ภาษาศาสตร์์
ที่่�สามารถใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านภาษาศาสตร์์ให้้เป็็นประโยชน์์แก่่พื้้�นที่่�จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ได้้อย่่างโดดเด่่น โดยมีีความแม่่นยำำ�ในความรู้้�ที่่�เป็็นสากล ผสมผสานกัับความรู้้�ภาษา
และวัั ฒนธรรมท้้องถิ่่�น โดยไม่่ห วั่่�นไหวต่่อปััญหาความขัั ดแย้้ ง สามารถสร้้ างงานทั้้� งเชิิ งทฤษฎีี และ
ประยุุ ก ต์์ รวมทั้้� ง การสอนภาษาศาสตร์์ ภ าษามลายูู แ ละแปลภาษาต่่ า งๆ ได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
เป็็นที่่�ศรััทธาได้้รัับการยอมรัับและเป็็นที่่�พึ่่�งของนัักวิิชาการ นัักศึึกษา เจ้้าหน้้าที่่� รวมถึึงผู้้�ที่่�ทำำ�งาน
ด้้านภาษาในพื้้�นที่่�ชายแดนใต้้อย่่างเป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััดเจน อีีกทั้้�งยัังมีีส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดต่่อการ
ขัับเคลื่่�อนความสำำ�เร็็จในงานวิิจัยั ด้้านภาษาและการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้แก่่ การจััดการศึึกษา
แบบทวิิ-พหุุภาษา (ไทย-มลายูู) ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (Patani Malay-Thai MTB MLE) ที่่�ได้้รัับ
รางวััลยููเนสโก 2016 ซึ่่�งผลลััพธ์์ของโครงการได้้มีีส่่วนในการผลัักดัันนโยบายภาษาแห่่งชาติิในด้้าน
นโยบายภาษาท้้องถิ่่�นเพื่่�อพััฒนาการศึึกษา และการสร้้างสัันติิภาพในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ด้้วยความเชี่่�ยวชาญและแม่่นยำำ�ในศาสตร์์ภาษา จึึงได้้มีีผลงานแปลที่่�สำำ�คััญต่่อการขัับเคลื่่�อนงานด้้าน
การศาล การยุุติิธรรมและการปกครอง เช่่น รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ฉบัับภาษามลายูู
อัักษรยาวีี และ ปฏิิญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิของชนพื้้�นถิ่่�นดั้้�งเดิิม ฉบัับภาษามลายููอัักษรรููมีี
ให้้กับั สำำ�นักั งานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ รวมถึึงผลงานการแปลด้้านการแพทย์์ และวรรณกรรม
ท้้องถิ่่�นต่่างๆ โดยล่่าสุุดได้้รัับเชิิญแปลผลงานวรรณกรรมระดัับโกล “เจ้้าชายน้้อย” Le Petit Prince
เป็็นภาษามลายููอัักษรยาวีีเผยแพร่่ในระดัับสากล
	ท่่านเป็็นอาจารย์์สอนภาษามลายููทั้้ง� ด้้วยตััวเขีียนยาวีีและรููมีหี ลายรายวิิชารวมถึึงวิิชาภาษาศาสตร์์
อีีกทั้้�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิจารณาผลงานทางวิิชาการและพิิจารณาหลัักสููตรภาษามลายููให้้กัับมหาวิิทยาลััย
หลายแห่่ง ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยฟาตอมีี มหาวิิทยาลััยราชภััฏยะลา มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ มหาวิิทยาลััย
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ราชภััฏสุุราษฎร์์ธานีี และมหาวิิทยาลััยนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ได้้ร่่วมงานวิิจััยสำำ�คััญร่่วมกัับมหาวิิทยาลััย
มหิิ ด ลหลัั ง จบการศึึ ก ษา ได้้ แก่่ งานวิิ จััย ปฏิิ บััติิก ารเรื่่� อ งการจัั ดการเรีี ย นการสอนแบบทวิิ -พหุุ ภาษา
(ไทย-มลายูู ) ในจัั งหวัั ดชายแดนภาคใต้้ พ.ศ. 2550-2558 ซึ่่� งเป็็ นความพยายามที่่�จะแก้้ ไขปัั ญหา
ความไม่่สงบในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากปััญหาอััตลัักษณ์์ทางภาษา ได้้แก่่ ภาษามลายูู
(ภาษาแม่่) ไม่่ได้้รัับการยอมรัับและใช้้ในการศึึกษาทำำ�ให้้การศึึกษาของเยาวชนในพื้้�นที่่�ตกต่ำำ��มากที่่�สุุด
ในประเทศมาโดยต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดการศึึกษาภาคบัังคัับ พ.ศ. 2464 ทำำ�ให้้มีีคนบางกลุ่่�มเชื่่�อว่่า
รััฐไทยใช้้การศึึกษาเป็็นเครื่่�องทำำ�ลายอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของคนในพื้้�นที่่� ทั้้�งนี้้�ด้้วยการใช้้การศึึกษา
แบบทวิิ-พหุุภาษา ที่่�ใช้้ภาษาแม่่เป็็นฐานและเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�ภาษาชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้โครงการ
นี้้�ของมหาวิิทยาลััยมหิิดลได้้รัับรางวััลระดัับโลกที่่�สำำ�คััญคืือ รางวััล UNESCO King Sejong Literacy
Prize 2016 โดยองค์์กรยููเนสโกถืือว่่าการจััดการศึึกษาในรููปแบบทวิิภาษาโดยใช้้ภาษามลายููปาตานีีเป็็น
นวััตกรรมทางการศึึกษา Innovative Literacy ที่่�ช่่วยให้้เยาวชนกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�มลายููปาตานีี มีีผลสััมฤทธิ์์�
ทางการศึึกษาดีีขึ้้น� อย่่างชััดเจน และสามารถเชื่่�อมโยงภาษามลายููปาตานีีกับั ภาษาไทยด้้วยการสร้้างระบบ
การเขีียนภาษามลายููถิ่่�นอัักษรไทย ซึ่่�งท่่านมีีส่่วนร่่วมสำำ�คััญยิ่่�งในการใช้้ความรู้้�ทางภาษาศาสตร์์ผนวกกัับ
ความเป็็นเจ้้าของภาษาในการพััฒนา “ระบบเขีียนภาษามลายููปาตานีีอัักษรไทย” ในโครงการนี้้�ร่่วมกัับ
คณะวิิจัยั ในพื้้�นที่่�และคณะวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยมหิิดล รวมถึึงการจััดทำำ� “พจนานุุกรมภาษามลายููปาตานีี
อัักษรไทย-ภาษามาเลเซีียอัักษรรููมีี-ภาษามลายููอัักษรยาวีีและภาษาไทย” และสร้้างสื่่�อการเรีียนการสอน
ในภาษามลายููปาตานีีประเภทต่่างๆ รวมไปถึึงแบบเรีียนพััฒนาทัักษะภาษาที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างภาษามลายูู
ปาตานีีสู่่�ภาษาไทย และขยายผลไปสู่่�แบบเรีียนเชื่่�อมโยงไปสู่่�ภาษามาเลเซีีย เป็็นต้้น
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ อาจารย์์ตััวอย่่างด้้านการเรีียนการสอน คณะมนุุษยศาสตร์์และ
สัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี พ.ศ. 2552 / บุุคลากรดีีเด่่น คณะมนุุษยศาสตร์์
และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี พ.ศ. 2554 / อาจารย์์ในดวงใจของ
นัักศึึกษา คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี พ.ศ. 2554
/ เกีียรติิบัตั รผู้้�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ราชการในมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์เป็็นเวลานานด้้วยความเรีียบร้้อยวิิริยิ ะ
อุุตสาหะ และอุุทิิศเวลาให้้กัับทางราชการเป็็นอย่่างดีี พ.ศ. 2554 / อาจารย์์ตััวอย่่างด้้านการสอนของ
คณะมนุุษย์์ศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี พ.ศ. 2561
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ตริิตาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2539 ทวีีติิยาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2541
ทวีีติิยาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2545 เหรีียญจัักรพรรดิิมาลา พ.ศ. 2546
จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น อาจารย์์แวมายิิ ปารามััล สมควรได้้รัับการยกย่่อง
ให้้ เ ป็็ น ศิิ ษ ย์์ เ ก่่ า ดีี เ ด่่ น ของมหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล และเป็็ น แบบอย่่ า งที่่�ดีี แ ก่่ ศิิ ษ ย์์ ปัั จ จุุ บัั น และสัั ง คม
ต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบรางวััล “มหิิดลทยากร”
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป
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ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ดร.วีีระพงศ์์ ปรััชชญาสิิทธิิกุุล
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ดร.วีีระพงศ์์ ปรััชชญา
สิิทธิิกุลุ สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีเทคนิิคการแพทย์์ จาก
มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2515 ปริิญญาโทเภสััชวิิทยา
มหาวิิทยาลััยมหิิดล 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
ประวััติิการทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบััน ท่่านเคย
ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง 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 คณบดีี
คณะเทคนิิคการแพทย์์มหาวิิทยาลััยมหิิดล (4 วาระ) พ.ศ. 2538-2546 และ 2550-2558 รองอธิิการบดีี
ฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพและนโยบายและแผน มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2549-2550 รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยนโยบาย
และแผน มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2547-2549 รองอธิิการบดีีฝ่่ายเร่่งรััดกระบวนการ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล พ.ศ. 2546-2547 กรรมการมหาวิิทยาลััยประเภทผู้้�บริิหาร มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2538-2549
และ 2552-2558 หัั วหน้้ าภาควิิ ชาจุุ ลชีี ววิิ ท ยาคลิิ นิิก คณะเทคนิิ ค การแพทย์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ดล
พ.ศ. 2530-2534
งานด้้านวิิชาการ ประธานหลัักสููตรเทคนิิคการแพทย์์เฉพาะทาง 16 หน่่วยกิิต สาขาการ
พััฒนาการบริิการปฐมภููมิิต่่อเนื่่�องทุุติิยภููมิิ โดยชีีวการแพทย์์สารสนเทศ พ.ศ. 2558 ถึึงปััจจุุบััน ประธาน
หลัักสููตรปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตสาขาเทคนิิคการแพทย์์ (นานาชาติิ) มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2538-2558
Editorial Board (กองบรรณาธิิการ) Excli Journal พ.ศ. 2552 ถึึงปััจจุุบััน กองบรรณาธิิการวารสาร
วิิชาการนานาชาติิในเครืือ Ansi Journals อาทิิ Biotechnology, Current Research in Bacteriology,
International Journal of Pharmacology, Journal of Applied Sciences, Journal of Biological
Sciences, Trends in Molecular Sciences เป็็นต้้น พ.ศ. 2549 ถึึงปััจจุุบััน
งานด้้านอื่่�น คณะกรรมการพััฒนาหลัักสููตรและมาตรฐานการศึึกษา มหาวิิทยาลััยหััวเฉีียว
เฉลิิมพระเกีียรติิ พ.ศ. 2562 ถึึงปััจจุุบััน คณะกรรมการวิิพากษ์์หลัักสููตรสาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีี สถาบััน
บััณฑิิตศึึกษาจุุฬาภรณ์์ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ พ.ศ. 2562 ถึึงปััจจุุบััน คณะกรรมการพััฒนายุุทธศาสตร์์
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และการขัับเคลื่่�อนแนวทางความร่่วมมืือทางวิิชาการและการพััฒนางานทางวิิชาชีีพเทคนิิคการแพทย์์
กระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ. 2561 ถึึงปััจจุุบััน คณะกรรมการอำำ�นวยการและดำำ�เนิินงานวิิจััยแพทยศาสตร์์
ศึึกษา กลุ่่�มสถาบัันแพทยศาสตร์์แห่่งประเทศไทย (กสพท.) พ.ศ. 2560 ถึึงปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส
คณะเทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2558 ถึึงปััจจุุบััน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสภาคณบดีีสถาบััน
ผลิิตบััณฑิิตเทคนิิคการแพทย์์แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ถึึงปััจจุุบััน คณะกรรมการวิิชาการพิิจารณา
ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ พ.ศ. 2558 ถึึงปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการ
นโยบายติิดตามและประเมิินรผลระบบบััณฑิิตวิิทยาลััยสหวิิทยาการ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
พ.ศ. 2555 ถึึงปััจจุุบันั ประธานกรรมการและผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� มููลนิิธิเิ ทคนิิคการแพทย์์ ศาสตราจารย์์วีกูี ลู วีีรานุุวัตั ติ์์�
พ.ศ. 2549 ถึึงปััจจุุบััน
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ นัักเทคนิิคการแพทย์์ผู้้�บำำ�เพ็็ญประโยชน์์ จากสมาคมเทคนิิค
การแพทย์์แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 / ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น (บริิการ) บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2546 / ดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� Doctor of Technology จาก Lund University, สวีีเดน พ.ศ. 2547 /
ศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2552 / นัักวิิจัยั ดีีเด่่นแห่่งชาติิ (สาขาวิิทยาศาสตร์์
เคมีี คณะเภสััช) สภาวิิจััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2553 / รางวััลนัักประดิิษฐ์์คิิดค้้น สภาวิิจััยแห่่งชาติิ พ.ศ. 2561
/ รางวััล “บุุคคลต้้นแบบ” ในโอกาสครบรอบ 50 ปีี วัันพระราชทานนาม 131 ปีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2562
จากประวััติิ ผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ดร.วีีระพงศ์์ ปรััชชญา
สิิทธิิกุุล สมควรได้้รัับยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััย และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ศิิษย์์
ปััจจุุบัันและสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิมอบรางวััล
“มหิิดลทยากร” ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป

ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณนายแพทย์์อมร ลีีลารััศมีี
ศาสตราจารย์์ เกีี ยรติิ คุุ ณนายแพทย์์ อมร ลีี ลารัั ศมีี สำำ�เร็็จการศึึกษาวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2513 แพทยศาสตรบััณฑิิต คณะแพทยศาสตร์์
ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2515 ประกาศนีียบััตรชั้้�นสููงทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์คลิินิิก
(อายุุรศาสตร์์) บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2517 วุุฒิิบััตรแสดงความรู้้�ความชำำ�นาญใน
การประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม สาขาอายุุรศาสตร์์ทั่่�วไป แพทยสภา พ.ศ. 2519 Certificate, Fellow46 ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

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 หนัังสืือ
อนุุมััติิผู้้�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญในการประกอบอาชีีพ สาขา
อายุุรศาสตร์์โรคติิดเชื้้�อ ราชวิิทยาลััยอายุุรศาสตร์์แห่่ง
ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2539 หนัังสืืออนุุมััติิแสดงความรู้้�
ความชำำ� นาญในการประกอบวิิ ช าชีี พ เวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์์ครอบครััว แพทยสภา พ.ศ. 2545
ประวััติิการทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบััน ท่่านมีีโอกาสได้้ร่่วมการถวายการรัักษาพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว (รััชกาลที่่� 9) ในครั้้�งแรกโดยนำำ�ตััวอย่่างมาตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ ได้้ปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่�
อย่่างเต็็มความสามารถอัันก่่อให้้เกิิดผลเป็็นอย่่างดีียิ่่�งในปีี พ.ศ. 2525 ต่่อมาได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็น
คณะกรรมการแพทย์์ถวายการตรวจรัักษา สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ / พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร /
สมเด็็จพระเจ้้าภคิินีีเธอ เจ้้าฟ้้าเพชรรััตนราชสุุดา สิิริิโสภาพััณณวดีี ทุุกพระองค์์จนเสด็็จสวรรคต/ สมเด็็จ
พระญาณสัังวร สมเด็็จพระสัังฆราชสกลมหาสัังฆปริิณายก / อีีกทั้้�งยัังได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นคณะกรรมการ
แพทย์์ดููแลรัักษาอาการอาพาธของพระเทพวิิทยาคม (หลวงพ่่อคููณ) พ.ศ. 2547
	ท่่านเคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้ากองบรรณาธิิการ วารสารโรคติิดเชื้้�อและยาต้้านจุุลชีีพ สมาคม
โรคติิดเชื้้�อแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2527-2543 / Chair of Academic Affair, 2nd Western Pacific
Congress on Infectious Diseases and Chemotherapy organized by Western Pacific Society
of Chemotherapy และสมาคมโรคติิดเชื้้�อแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2532-2533 / หััวหน้้าหน่่วยระบาด
วิิทยาคลิินิิก คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล พ.ศ. 2533-2540 / หััวหน้้าหน่่วยระบาดวิิทยาคลิินิิก
สถานส่่งเสริิมการวิิจัยั คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล พ.ศ. 2536-2540 / หััวหน้้าภาควิิชาอายุุรศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล พ.ศ. 2544-2548 / รองอธิิการบดีีฝ่่ายเสริิมสร้้างเครืือข่่ายภายใน
และระหว่่างประเทศ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2549-2550 / ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะกรรมการสถาบัันวิิจััย
ระบบสาธารณสุุข สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี พ.ศ. 2555-2557 / คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสยาม
พ.ศ. 2556-2562 / กรรมการแพทยสภา พ.ศ. 2556-2562 / รองอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยสยาม พ.ศ. 2562
ถึึงปััจจุุบััน / นายกแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ประธานคณะอนุุกรรมการควบคุุม
การทดลองวัั คซีี นเอดส์์ คณะกรรมการแห่่ งชาติิว่่าด้้ วยการป้้ องกัั น และแก้้ ไขปัั ญหาเอดส์์ ตั้้� งแต่่ ปีี
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปััจจุุบััน ท่่านเป็็นผู้้�ประสบความสำำ�เร็็จทางวิิชาการและวิิชาชีีพและในการดำำ�รงชีีพ ประสบ
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ความสำำ�เร็็จในด้้านบริิการแก่่สัังคมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในยุุคที่่�โรค COVID-19 ระบาดตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม
พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นมา
รางวััลเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ รางวััลผลการวิิจััยดีีเด่่นด้้านคลิินิิก คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล
พ.ศ. 2536 / บุุคลากรดีีเด่่น คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล พ.ศ. 2539, 2541, 2546, และ 2548
นัักบริิหารโรงพยาบาลดีีเด่่นภาครััฐ สาขาวิิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุุขและสมาคมนัักบริิหาร
โรงพยาบาลประเทศไทย และสำำ�นักั งานคณะกรรมการอุุดมศึึกษา กระทรวงศึึกษาธิิการ พ.ศ. 2552 / ศิิษย์์เก่่า
ดีีเด่่นประเภทวิิชาการและวิิจััย บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2554 ศิิริิราชเชิิดชููเกีียรติิ
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล พ.ศ. 2560/ รางวััลศิิษย์์เก่่าแพทย์์ศิิริิราชดีีเด่่น สาขาศิิษย์์เก่่าผู้้�ทำำ�
ประโยชน์์แก่่สัังคมเป็็นที่่�ประจัักษ์์ จากสมาคมศิิษย์์เก่่าแพทย์์ศิริิ ิราชฯ พ.ศ. 2563
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ มหาปรมาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2545 / มหาวชิิรมงกุุฎ พ.ศ. 2540
จากประวััติิผลงานและเกีียรติิประวััติิข้้างต้้น ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณนายแพทย์์อมร ลีีลารััศมีี
สมควรได้้รับั การยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีแก่่ศิษิ ย์์ปัจั จุุบันั
และสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์จึงึ มีีมติิมอบรางวััล “มหิิดลทยากร”
ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป

ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ นายแพทย์์อร่่าม โรจนสกุุล
	ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ นายแพทย์์อร่่าม โรจนสกุุล
สำำ�เร็็จการศึึกษาแพทยศาสตรบััณฑิิต คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2519
แพทย์์ฝึึกหััด คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล พ.ศ. 2520-2521 แพทย์์ ป ระจำำ�
บ้้าน สาขาสููติิศาสตร์์-นรีีเวชวิิทยา คณะแพทยศาสตร์์
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 25212523 ได้้รัับเกีียรติิบััตรผู้้�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญในสาขา
เวชศาสตร์์การเจริิญพัันธุ์์�จากราชวิิทยาลััยสููติินรีีแพทย์์
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. 2540
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ประวััติกิ ารทำำ�งานอดีีตและปััจจุุบันั เข้้ารัับราชการเป็็นอาจารย์์ของภาควิิชาสููติศิ าสตร์์-นรีีเวชวิิทยา
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี พ.ศ. 2524 ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งศาสตราจารย์์
เมื่่�อ พ.ศ. 2539 และศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ เมื่่�อ พ.ศ. 2543 ได้้บริิหารงานในตำำ�แหน่่งต่่างๆ ของคณะฯ
ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ หััวหน้้าหน่่วยชีีววิิทยาการเจริิญพัันธุ์์� สำำ�นัักงานวิิจััย พ.ศ. 2534-2542 หััวหน้้าหน่่วย
วิิทยาเอนโดครีีนการเจริิญพัันธุ์์� พ.ศ. 2535-2546 หััวหน้้าหน่่วยเอนโดครีีนการเจริิญพัันธุ์์�และภาวะ
มีีบุุตรยาก พ.ศ. 2546-2551 ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายการศึึกษาหลัังปริิญญา พ.ศ. 2543-2547 รองผู้้�อำำ�นวย
การโครงการผลิิตอาจารย์์แพทย์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2543-2551 กรรมการบริิหารสมาคมศิิษย์์เก่่า
แพทย์์รามาธิิบดีี พ.ศ. 2544 จนถึึงปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายบริิหาร พ.ศ. 2547-2550 รองคณบดีี
ฝ่่ายบริิหาร พ.ศ. 2550-2554 ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์การแพทย์์สมเด็็จพระเทพรััตน์์ พ.ศ. 2554-2561
นายกสมาคมศิิษย์์เก่่าแพทย์์รามาธิิบดีี พ.ศ. 2556-2562 รัักษาการแทนรองคณบดีีฝ่่ายดููแลสุุขภาพ
พ.ศ. 2559-2561 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์เอฟเอส จำำ�กััด ที่่�ดููแลสิ่่�งสนัับสนุุนโรงพยาบาล ของ
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล พ.ศ. 2561 ถึึงปััจจุุบััน กรรมการและ
อนุุกรรมการราชวิิทยาลััยสููตินิ รีีแพทย์์แห่่งประเทศไทย ในวาระต่่างๆ จนถึึงปััจจุุบันั กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ในคณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็กที่่�เกิิดโดยอาศััยเทคโนโลยีีช่่วยการเจริิญพัันธุ์์�ทางการแพทย์์ พ.ศ. 2558
ถึึงปััจจุุบััน
รางวััลและเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับ รางวััลขวััญใจแพทย์์ประจำำ�บ้้าน ภาควิิชาสููติิศาสตร์์นรีีเวชวิิทยา
รางวััลการนำำ�เสนอผลงานวิิจััยในการประชุุมวิิชาการทั้้�งในและต่่างประเทศ รางวััลมหาวิิทยาลััยมหิิดล
สาขาการแต่่งตำำ�รา
พ.ศ. 2540 รางวััลการทำำ�งานเป็็นทีีมของคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััย
มหิิดล พ.ศ. 2541 รางวััลแพทย์์ตััวอย่่าง ด้้านจริิยธรรมจากแพทยสภา พ.ศ. 2549 รางวััลพนัักงาน
มหาวิิทยาลััยดีีเด่่น ของคณะฯ พ.ศ. 2552 รางวััลศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
พ.ศ. 2554 รางวััลมหาวิิทยาลััยมหิิดล สาขาการบริิการ พ.ศ. 2560
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ตริิตาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2529 / ทวีีติิยาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2531
/ ทวีีติิยาภรณ์์ช้้างเผืือก พ.ศ. 2535 / ประถมาภรณ์์มงกุุฎไทย พ.ศ. 2538 / ประถมาภรณ์์ช้้างเผืือก
พ.ศ. 2541
จากประวัั ติิ ผลงานและเกีี ย รติิ ป ระวัั ติิ ข้้ า งต้้ น ศาสตราจารย์์ เ กีี ย รติิ คุุ ณ นายแพทย์์ อ ร่่ า ม
โรจนสกุุล สมควรได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นศิิษย์์เก่่าดีีเด่่น ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล และเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
แก่่ศิิษย์์ปััจจุุบัันและสัังคมต่่อไป สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จึึงมีีมติิ
มอบรางวััล “มหิิดลทยากร” ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 เพื่่�อเป็็นเกีียรติิประวััติิสืืบไป
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MU NEWS

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
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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.

Global Health Course between Health and Global Policy InstituteJapan and the Faculty of Public Health, Mahidol University

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 February, 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 opportunities 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 September 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 outcomes : 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 Singapore, 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.

ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์ 53

MUIC Students Win Awards at Chula Model UN Conference 2021
Two students from Mahidol University International College (MUIC) won top awards in the recently
concluded Chula Model United Nations Conference 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 International 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
54 ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

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

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.
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แวดวงมหิดล
อาคารสุุดท้้ายที่่�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
พระราชทานแก่่คนไทย สร้้างแล้้วเสร็็จ เปิิดดำำ�เนิินการแล้้วในวาระ ๑๓๓ ปีี โรงพยาบาลศิิริริ าช คืือ “อาคาร
นวมิินทรบพิิตร ๘๔ พรรษา” วิิทยาการแพทย์์ชั้้�นสููง ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงของคนไข้้ทุุกเศรษฐานะ
เช่่น การผ่่าตััดด้้วยหุ่่�นยนต์์ รัักษาผู้้�ป่่วยด้้อยโอกาศ ๒๓๗ ราย โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย มีีศูนู ย์์บริิการการแพทย์์
ฉุุกเฉิินศิิริริ าช...ฯลฯ ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ดร.แพทย์์หญิิง ฉวีีวรรณ บุุนนาค ได้้รับั การเชิิดชููเกีียรติิ
เป็็นแพทย์์สตรีีตััวอย่่างประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ จากสมาคมแพทย์์สตรีีแห่่งประเทศไทย ศิิริิราชจััดมอบ
รางวััลทุุนเจ้้าพระยาพระเสด็็จสุุเรนทราธิิบดีี และรางวััลโล่่เกีียรติิคุุณของแพทยสภาประจำำ�ปีี ๒๕๖๒
ซึ่่�งได้้แก่่ รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สุุพจน์์ พงษ์์ประสบชััย ส่่วนทุุนเจ้้าพระยาพระเสด็็จสุุเรนทราธิิบดีี
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ ได้้แก่่ รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ สรชััย ศรีีสุุมะ (อาจารย์์ดีีเด่่นระดัับปรีีคลิินิิก)
และ รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ เชิิดศัักดิ์์� ไอรมณีีรัตั น์์ (อาจารย์์ดีเี ด่่นระดัับคลิินิกิ ) THE (Times
Higher Education) จััดอัันดัับของมหาวิิทยาลััยไทย ใน Asia University Ranging 2021 ปรากฏว่่า
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้อัันดัับที่่� ๑ ของประเทศไทย และลำำ�ดัับที่่� ๑๓๐ ของเอเชีีย โดยได้้คะแนน ๓๘๓
โดยมีีตััวชี้้�วััดคุุณภาพ ๕ ด้้าน คืือ การเรีียนการสอน (Teaching) ร้้อยละ ๒๕, การวิิจััย (Research)
ร้้อยละ ๓๐, การอ้้างอิิงงานวิิจััย (Citations) ร้้อยละ ๓๐, ความเป็็นนานาชาติิ (International Outlook)
ร้้อยละ ๗.๕, รายได้้ทางอุุตสาหกรรม (Industry Income) ร้้อยละ ๗.๕ “ฐานเศรษฐกิิจ” ประกาศ
บุุคคลที่่�มีีผลงานสำำ�คััญและมีีส่่วนในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจในการฝ่่าวิิกฤติิโควิิด-19 ทั้้�งหมด ๓ ท่่าน
รวมทั้้�ง ศ.ดร.นพ.ประสิิทธิ์์� วััฒนาภา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ิราชพยาบาล ให้้ได้้รัับการยกย่่องให้้
เป็็น “ซีีอีีโอแห่่งปีี ๒๕๖๓” ซึ่่�งทำำ�ให้้บุุคลากรของศิิริิราชทุุกท่่านร่่วมกัันปฏิิบััติิงานในการควบคุุมการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 และผลการรัักษาผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด ไม่่มีีผู้้�ป่่วยรายใดเสีียชีีวิิตเลย ศ.พญ.จิิรพร
เหล่่าธรรมทััศน์์ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ได้้รับั การประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิ
เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านนิิวเคลีียร์์ ที่่�สร้้างคุุณประโยชน์์และพััฒนาวงการนิิวเคลีียร์์สู่่�สากล ของสำำ�นัักงาน
ปรมณููเพื่่�อสัันติิ ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ปิิยะมิิตร ศรีีธรา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี ได้้รัับการยกย่่องและเชิิดชููเกีียรติิ เป็็นบุุคคลคุุณภาพแห่่งปีี ด้้านการสาธารณสุุุ�ข จากมููลนิิธิิ
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สภาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (มสวท.) แห่่งปีี ๒๐๒๐ ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์
ประกิิต วาทีีสาธกิิจ อดีีตคณบดีี คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ได้้รัับรางวััลการขัับเคลื่่�อน
นโยบายสาธารณะ ด้้ า นสุุ ข ภาพมืื อ อาชีี พ จากวิิ ท ยาลัั ย อายุุ ร แพทย์์ โรคทรวงอกแห่่ ง อเมริิ กัั น
ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงศิิริินธรา สิิงหรา ณ อยุุธยา ได้้รัับโล่่เกีียรติิคุุณ ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม ประจำำ�
ปีีการศึึกษา ๒๕๖๓ จากแพทยสภา และได้้รัับรางวััลสตรีีดีีเด่่นในเวทีีเครืือข่่ายระดัับสากล ประเภทบุุคคล
ภาครััฐ เนื่่�องในวัันสตรีีสากล ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ และได้้รัับตำำ�แหน่่ง Honorary Member จาก The World
Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (VVFITN) ประเทศฝรั่่�งเศส
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ แพทย์์หญิิงอำำ�ไพพรรณ จวนสััมฤทธิ์์� ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Director of The Board
ของ World Federation of Hemophillia (WFH) ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์รณชััย คงสกนธ์์ ได้้รัับ
โล่่เชิิดชููเกีียรติิ จากสำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่แห่่งผู้้�ลี้้�ภััยสหประชาชาติิ (UNHCR) โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
จัักรีีนฤบดิินทร์์ สถาบัันการแพทย์์จักั รีีนฤบดิินทร์์ รามาธิิบดีี ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน Jonit Commission
International (JCI) มาตรฐาสถานพยาบาลระดัับสากล ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้เป็็น รองศาสตราจารย์์
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี...รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์บวรศม ลีีระพัันธ์์ ภาควิิชา
เวชศาสตร์์ชุมุ ชน...รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ไชยรััตน์์ ทรััพย์์สมุทุ รชััย, รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์
ณรงค์์ศัักดิ์์� รุ่่�งสกุุลกิิจ, รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์เปรมสัันติ์์� สัังฆ์์คุ้้�ม ภาควิิชาศััลยศาสตร์์...
รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ชััย กอบกิิจสุุขสกุุล ภาควิิชารัังสีีวิิทยา ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิง
อรุุณวรรณ พฤทธิิพัันธุ์์� ได้้รัับรางวััล อาจารย์์ตััวอย่่าง ของสภามหาวิิทยาลััยมหิิดล ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
อาจารย์์ ดร.ณรงค์์ ปรางค์์เจริิญ คณบดีีวิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ เป็็นคนไทยคนแรกคว้้ารางวััลระดัับโลก
The Charles Ives Awards สาขาการประพัันธ์์ดนตรีีจาก American Academy of Arts and Letters
นัักเรีียนสาขาขัับร้้อง วิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ ได้้รัับ 2nd Prize Awards of Excellent International
Music Open Competition (EIMOC) ประเทศไต้้หวััน นายนิิชฌาน พิิทยากร ชนะเลิิศการแข่่งขััน
ดนตรีีเครื่่�องเป่่าในการประกวด The Wind and Brass American Protégé บนเวทีีระดัับโลก ที่่�เวทีี
Carnegie Hall ข้้าราชการ ลููกจ้้าง พนัักงานมหาวิิทยาลััยดีีเด่่นของศิิริิราช ระดัับส่่วนงานประจำำ�ปีี
๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สมชาย ลีีลากุุศลวงศ์์, ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงจารุุวรรณ
เอกวััลลภ, ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ธีีรพงศ์์ โตเจริิญโชค, นางวรรณวลีี คชสวััสดิ์์�, นางเฉลิิมศรีี
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สวััสดีี, นายวรพงภ์์ อ่่วมอ่่อง, นางสาวพรภิิมล เอกอุุดมสุุข วิิศวะมหิิดล จัับมืือกัับบริิษััทจัันวาณิิชย์์
พััฒนานวััตกรรมสารสนเทศการแพทย์์อััจฉริิยะ เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่ด้้านวิิชาการ การวิิจััย การผลิิต
นวััตกรรมและการพััฒนาบุุคลากร สร้้างสรรค์์ทัักษะด้้านระบบเทคโนโลยีีการแพทย์์อััจฉริิยะร่่วมกััน
ศ.ดร.นพ.ประสิิทธิ์์� วััฒนาภา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล, รศ.นพ.วิิศิิษฎ์์ วามวาณิิชย์์
ผู้้�อำ�ำ นวยการ ร.พ.ศิิริิราช, สนั่่�น อัังอุุบลกุุล ประธานกรรมการหอการค้้าไทย และสภาหอการค้้าไทย
แถลงข่่าว “ศิิริิราชรวมพลัังภาครััฐ เอกชน ฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ให้้ประชาชน” เพื่่�อช่่วยยุุติิการระบาด
ของโรค โดยมีี ศุุภชััย เจีียรวนนท์์ ประธานเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ และ สุุพจน์์ ชััยวััฒน์์ศิิริิกุุล กรรมการ
ผู้้�จััดการ บริิษััท ไอคอนสยาม ร่่วมด้้วย โดยจะตั้้�งหน่่วยฉีีดวััคซีีนที่่�ไอคอนสยาม และทรููดิิจิิตอล พาร์์ค
รามาธิิบดีี มหิิดล ร่่วมมืือกัับ สถาบัันประสาทวิิทยา กระทรวงสาธารณสุุข จััดตั้้�ง Tumor Bio Bank

โดยการเก็็บตััวอย่่างของมะเร็็งสมองและไขสัันหลััง มาจากการวิิจััยและค้้นหาแนวทางในการรัักษา
ศิิริริ าชเปิิดผลวิิจัยั ประสิิทธิิภาพของวััคซีีนแอสตราเซนเนก้้า และซิิโนแวค ภููมิขึ้้ิ น� ๑๐๐% โดยศููนย์์วิจัิ ยั คลิินิกิ
คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล โดยหลัังฉีีดวััคซีีนแอสตราเซนเนก้้า เข็็มที่่� ๑ ภููมิิคุ้้�มกัันเท่่าผู้้�ป่่วยหาย
จากโควิิด ซิิโนแวคเข็็มที่่� ๑ ภููมิิคุ้้�มกััน ๗๕% ของกลุุ่�ม อาสาสมััคร และ ๑๐๐% ภููมิิคุ้้�มกัันเท่่าผู้้�ป่่วย
หายจากโควิิด แสดงว่่าวััคซีีนทั้้�ง ๒ ชนิิด ป้้องกัันโรคโควิิดได้้ดีี และมีีอาการไม่่พึึงประสงค์์หลัังฉีีดน้้อยมาก
และหายได้้เอง คณะที่่�ปรึึกษาด้้านการสาธารณสุุขในศููนย์์บริิหารสถานการณ์์ โควิิด-19 เมื่่�อ ๕ พ.ค.
๖๔ โดยนายกรััฐมนตรีี ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข ๑๔ ท่่าน มีีชาวมหิิดล
ร่่วมเป็็นกรรมการด้้วย ๕ ท่่าน ศ.คลิินิิก เกีียรติิคุุณ นพ.ปิิยะสกล สกลสััตยาทร (ประธาน), ศ.คลิินิิก
เกีียรติิคุุณ นพ.อุุดม คชิินทร (รองประธาน), ศ.ดร.นพ.ประสิิทธิ์์� วััฒนาภา คณบดีี คณะแพทยศาสตร์์
ศิิริิราชพยาบาล กรรมการ และ ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีีธรา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
กรรมการ และ ศ.ดร.พญ.จิิรายุุ เอื้้�อวรากุุล (ศ.ระดัับ ๑๐ ม.มหิิดล) คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์และ
การสาธารณสุุข ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์ ๓ นัักศึึกษา คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร มหิิดล
ประกอบด้้วย นายกฤติิน ชาตรีีนันั ท์์ นายอนนต์์ กัังพานิิช และนายธนวิินท์์ วิิจิติ ร ร่่วมกัันพััฒนาโปรแกรม
“สิิมิิลััน (PSIMILAN) ระบบประมวลผล และข้้อมููลทางจิิตวิิทยาและสุุขภาพจิิตระดัับประชากร โดยใช้้
เครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ขนาดใหญ่่” คว้้ารางวััลชนะเลิิศจากการแข่่งขัันพััฒนาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
แห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� ๒๓ (NSC 2010) หมวดโปรแกรม ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence
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Application) จาก สวทช. ผศ.ดร.นริิ ศ หนูู หอม รองหััวหน้้าภาควิิชาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ม.มหิิดล ร่่วมกัับ อาจารย์์จากมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์พระมงกุุฎเกล้้า ได้้รัับทุุนวิิจััยจากทุุนพััฒนาศัักยภาพ
การวิิจััยด้้านยุุทโธปกรณ์์เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของกองทััพบกและการป้้องกัันประเทศ พััฒนา “ระบบปััญญา
ประดิิษฐ์์ (AI) เครื่่�องมืือตรวจสีีปััสสาวะและสภาพอากาศแบบอััตโนมััติิ เพื่่�อการประมวลความเสี่่�ยง และ
เฝ้้าระวัังความเจ็็บป่่วยจากโรคลมร้้อน โดยทำำ� AI และอิินเตอร์์เนตของสรรพสิ่่�ง (IoT) มาประยุุกต์์ใช้้กัับ
งานด้้านการแพทย์์ นำำ�มาใช้้กัับตารางฝึึกทหารใหม่่เพื่่�อเฝ้้าระวััง การเจ็็บป่่วยจากความร้้อน โรคลมแดด
และผลงานวิิจััยนี้้�ได้้รัับรางวััลเหรีียญทองระดัับโลกจากงานสิ่่�งประดิิษฐ์์นานาชาติิแห่่งเจนีีวา (48th International Exhibition of Inventions of Geneva) ซึ่่�งจััดโดยองค์์การทรััพย์์สิินทางปััญญาโลก (World
Intellectual Property Organization WIPO) เภสััชกรรม สธ. + เวชศาสตร์์เขตร้้อน มหิิดล ทดลอง
ฉีีดวััคซีีนเชื้้�อตาย โควิิด-19 ในมนุุษย์์ ทดลองเข็็มแรกแล้้ว มหาวิิทยาลััยมหิิดล ประกาศนโยบาย
งดรัับทุุนทุุกรููปแบบจากบริิษััทบุุหรี่่�และเครืือข่่ายของบริิษััทบุุหรี่่� พร้้อมเชิิญชวนมหาวิิทยาลััยทุุกแห่่ง
เข้้าร่่วมเจตนารมณ์์ร่่วมกััน บ.อิินเตอร์์ฟาร์์ม่่า จำำ�กััดมหาชน มอบเงิินส่่งเสริิมการศึึกษา ๕ แสนบาท
สนัับสนุุน นศพ. และพยาบาล พััฒนาบุุคลากร การแพทย์์-พยาบาล ให้้แก่่ศิริิ ริ าช คณะพยาบาลศาสตร์์
มหิิดล จัับมืือกัับ School of Nursing ม.จอห์์นฮอบกิินส์์ สหรััฐอเมริิกา และคณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ิราช
พยาบาล ตั้้�งศููนย์์ความร่่วมมืือด้้านวิิจััยผู้้�ป่่วยโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพและศัักยภาพ
การดููแลผู้้�ป่่วย เช่่น โรคหััวใจ ความดััน เบาหวาน มะเร็็ง และรวมไปถึึงอีีก ๑๐ ประเทศ ในเขต WHO
SEARO เช่่น เมีียนมา เนปาล บัังคลาเทศ ปากีีสถาน อิินโดนีีเซีีย ศรีีลัังกา มััลดีีฟส์์ ภููฐาน ติิมอร์์เลสเต
บริิษััท เกรีียงไทยวััฒนากรุ๊๊�ป จำำ�กััด มอบเงิิน ๙ ล้้านบาทสมทบทุุนกองทุุน อาคารนวมิินทรบพิิตร ๘๔
พรรษา บริิษััท อิิมแพค เอ็็กซิิบิิชั่่�น แมเนจเมนต์์ จำำ�กััด มอบเงิินสมทบกองทุุน “จััดซื้้�ออุุปกรณ์์
การแพทย์์ กองทุุนศิิริิราชมููลนิิธิิ” ๒,๕๔๔,๖๘๖.๔๑ บาท จากการจััดงานบำำ�เพ็็ญกุุศลศพ คุุณอนัันต์์
กาญจนพาสน์์ บริิษััท เอ็็มเค เรสโตรองต์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด มหาชน มอบกำำ�ไรทั้้�งหมดจากการดำำ�เนิินงาน
ในปีี ๒๕๖๓ ของร้้้�านอาหารในเครืือบริิษััท ในโรงพยาบาลศิิริิราชปิิยมหาราชการุุณย์์ เป็็นเงิิน ๗ ล้้านบาท
ให้้โรงพยาบาลศิิริิราช คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล โดยมีียอดรวมในการบริิจาคตั้้�งแต่่ปีี ๒๕๕๕
เป็็นต้้นมา จนถึึงปััจจุุบัันเป็็นเงิิน ๒๗ ล้้านบาท คุุณชููวิิทย์์ กมลวิิศิิษฏ์์ มอบเงิิน ๒ ล้้านบาท เพื่่�อสมทบ
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กองทุุน “ภาควิิชากายวิิภาคศาสตร์์” เอ็็มเค เรสโตรองต์์ กรุ๊๊�ป ร่่วมกัับ มููลนิิธิิป้้าทองคำำ� สนัับสนุุน
พลัังกายให้้แพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�เสีียสละ ทุ่่�มเท ช่่วงการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 โดยบริิจาคอาหารปรุุงสุุก สดใหม่่ จากร้้านอาหารเอ็็มเคสุุกี้้� และยาโยอิิ กว่่า ๘๐,๐๐๐ มื้้�อ
แก่่โรงพยาบาลต่่างๆ รวมทั้้�งศิิริิราช รามาธิิบดีี และสถาบัันการแพทย์์จัักรีีนฤบดิินทร์์ สมาคมศิิษย์์เก่่า
แพทย์์รามาธิิบดีี มอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เครื่่�องช่่วยใส่่ท่่อหายใจ ๔ เครื่่�องราคา ๒.๒ ล้้านบาท ให้้กัับ
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี บริิษััท แอดไวซ์์ ไอทีี อิินฟิินิิท ร่่วมบริิจาคเงิินเพื่่�อช่่วยเหลืือโรงพยาบาล
ในสถานการณ์์ โควิิด-19 ระบาด ให้้แก่่หลายโรงพยาบาล รวมทั้้�งรามาธิิบดีี มููลนิิธิิเพื่่�อปวงประชา
มอบเงิินิ� 1 ล้้านบาท สมทบกองทุุนอาคารนวมิินทรบพิิตร ๘๔ พรรษา บมจ. ทีีพีไี อโพลีีน มอบเวชภััณฑ์์
และสิ่่�งของ เช่่น ชุุด PPE และบู๊๊�ทคลุุมเท้้า แอลกอฮอล์์ อาหารแช่่แข็็ง ให้้กัับศิิริิราช เดอะมอลล์์กรุ๊๊�ป
จััดส่่งอาหารกล่่อง รสชาติิอร่่อย สะอาดปลอดภััย จากร้้านอาหารชั้้�นนำำ�ในเครืือเดอะมอลล์์ ให้้แก่่หลาย
โรงพยาบาลรวมทั้้�งรามาธิิบดีี เพื่่�อบุุคลากรทางการแพทย์์ ติิดต่่อกััน ๓ วััน ๒๓ เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน) มอบเงิิน ๑ ล้้านบาทสมทบกองทุุน ทุุนธงวัันมหิิดลเพื่่�อผู้้�ป่่วย
ยากไร้้ บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) มอบเงิิน ๑๐ ล้้านบาท ให้้รามาธิิบดีี
จััดซื้้�อเครื่่�องให้้ออกซิิเจนอััตราไหลสููงรวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายเตรีียมสถานที่่�ของฮอสพิิเทล ในภาวะโควิิด-๑๙
ระบาด บริิษััท เซ็็นทรััล เรสตอรองส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ในเครืือกลุ่่�มเซ็็นทรััล มอบผลิิตภััณฑ์์อาหารแทน
กำำ�ลัังใจสู้้�โควิิด-19 “ซีีอาร์์จีี อิ่่�มพี้้�เพื่่�อชาติิ” แด่่โรงพยาบาล ๖ แห่่ง รวมทั้้�งศิิริิราช และรามาธิิบดีี
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ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ สดมม พิเศษ /2561
วันที่			 30 มิถุนายน 2561
เรื่อง			 เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรียน			 บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครสมาชิก
ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดลอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 นั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีศิษย์เก่า
ที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนในวิชาชีพต่างๆ อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
เพื่อให้สมาคมฯ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง จึงขอเรียนเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิต
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกโปรดสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมฯ
โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครทีแ่ นบมาพร้อมนี้ พร้อมทัง้ ช�ำระค่าบ�ำรุงตลอดชีพท่านละ 500 บาท ตามวิธกี าร
ช�ำระเงินทีป่ รากฏในใบสมัครทีแ่ นบอยูใ่ นจุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์น้ี ทัง้ นีส้ มาชิกจะได้รบั สิทธิประโยชน์
ตามทีส่ มาคมฯ จัดให้และมีเพิม่ เติม ดังปรากฏในจุลสาร รวมทัง้ จะได้รบั จุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ดว้ ย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(พลต�ำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระปี 25561-2563
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สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี ประตู 5 หน้าคอนโด A
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ใบสมัครสมาชิก
www.alumni.mahidol.ac.th
โทร : 0-2108-5330-1 / โทรสาร : 0-2108-5332

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
เลขทีส่ มาชิก.............................................................
ใบเสร็จเล่มที.่ ..........เลขที.่ .............วันที.่ ..................
วันทีค่ ณะกรรมการรับรอง.......................................
วันทีส่ ง่ บัตรสมาชิก...................................................
จบการศึึกษาจากปีี.............. ยัังไม่่ได้้เป็็นสมาชิิก

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อความให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน
1. ชือ่ /ชือ่ สกุลภาษาไทย (ระบุ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/ต�ำแหน่ง..............................................................................................................................
ชือ่ /ชือ่ สกุลภาษาอังกฤษ..........................................................................................................................................................................................
2. เกิิดวัันที่่�..............เดืือน......................................พ.ศ. ................... 		
3. เพศ ชาย
หญิิง
4. อาชีพหลัก
ข้าราชการ		
พนักงานมหาวิทยาลัย		
พนักงานรัฐวิสาหกิจ		
พนักงานบริษัท
					
เจ้าของกิจการ
อาชีพอิสระ			
ข้าราชการบ�ำนาญ		
อืน่ ๆ...........................
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่............หมู่บ้าน...............................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...........................................
ต�ำบล/แขวง...........................................................อ�ำเภอ/เขต...........................................................จังหวัด..........................................................
รหััสไปรษณีีย์.์ .........................โทรศััพท์์บ้า้ น...........................................มืือถืือ............................................โทรสาร...........................................
6. สถานที่่�ทำำ�งาน (กรณีีทำำ�งานในมหาวิิทยาลััยมหิิดลโปรดระบุุภาควิิชา / คณะ
ชื่อสถานที่ท�ำงาน.........................................................................................................................................................................
เลขที่.............ถนน..................................................ต�ำบล/แขวง.........................................อ�ำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์......................................โทรสาร....................................
7. สถานที่ส่งเอกสาร/ข้อมูล
ที่บ้าน		
ที่ท�ำงาน		
8. E-mail Address..................................................................
9. ประวัติการศึกษาขั้นสูงสุดในมหาวิทยาลัยมหิดล		
ปริญญาตรี		
ปริญญาโท		
ปริญญาเอก
									
อื่นๆ..................................................................
ชือ่ ปริญญา...........................................................................................คณะ.................................................................................................
ปีการศึกษาทีจ่ บ....................รุน่ ที.่ ..............ชือ่ /ชือ่ สกุลขณะเป็นนักศึกษา..............................................รหัสนักศึกษา....................................
10. ประวัติการท�ำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
บรรจุุเป็็นข้้าราชการ พ.ศ. ................................ปััจจุุบันั ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง........................................................................................................
บรรจุุเป็็นพนัักงานมหาวิิทยาลััย พ.ศ. .................................ปััจจุุบันั ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง......................................................................................
11. สมัครเป็นสมาชิกประเภท		
สามัญ (ค่าบ�ำรุงตลอดชีพ 500 บาท)
วิสามัญ (ค่าบ�ำรุงตลอดชีพ 400 บาท)
							
ยุวสมาชิก (ค่าสมัคร 100 บาท)
12.	ชำำ�ระเงิินโดย		
เงิินสด		
เช็็คสั่่�งจ่่ายสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล เลขที่่�................................
								
วันที่.................................
						
ธนาณััติสั่่�ิ งจ่่ายเหรััญญิิกสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล เลขที่่�.............................................
						
วันที่ี.................................
						ตั๋๋�วแลกเงิิน เลขที่่�.......................................................................วัันที่ี่ี่่�����.................................
						
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
						ชื่่�อบััญชีี สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล เลขที่่� 333-2-10641-5
						
ใบโอนเงินเลขที่...........................................................................วันที่ี.................................
						
แนบส�ำเนาใบโอนมาพร้อมใบสมัคร
						

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
ลงชื่อ..................................................
(.....................................................)
ผู้รับรอง
วันที่.....................................

ลงชื่อ.....................................................
(.......................................................)
ผู้สมัคร
วันที่........................................
โปรดอ่่านรายละเอีียดด้้านหลัังใบสมััคร

1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

วัตถุประสงค์ของสมาคม
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันใน
ระหว่างสมาชิก
ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งเสริมเกียรติของมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาชิกที่
ดีเด่น
ส่งเสริมการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ
1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือ
ท�ำประโยชน์แก่สมาคม หรือผูม้ เี กียรติทคี่ ณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่ต้อง
เสียค่าสมาชิก)
2. สมาชิกสามัญ ได้แก่
2.1 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
			 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่
			 อนุ ป ริ ญ ญาขึ้ น ไป อาจารย์ ป ระจ�ำที่ ส อนใน
			 มหาวิทยาลัยมหิดลไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือข้าราชการ

			 ตัง้ แต่ระดับ 4 หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเทียบเท่า
			 ระดับ 4 ขึน้ ไป ทีท่ �ำงานในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า
			 5 ปี
2.2 ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
			 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทัง้ นีใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินจิ
			 ของคณะกรรมการบริหาร
3. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผูส้ นใจทัว่ ไปทีข่ อสมัครเป็นสมาชิก
และคณะกรรมการบริหารรับรอง
4. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิก
สามัญของสมาคมศิษย์เก่าของคณะ วิทยาลัย สถาบัน
ส�ำนัก ภายในมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องเสียค่าบ�ำรุง)
5. ยุวสมาชิก ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
1.
2.
3.
4.

สิทธิของสมาชิก
ประดับเข็มเครื่องหมายของสมาคม
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมวิสามัญ การประชุม
วิชาการและกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ
สมาชิกสามัญมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ และเป็นกรรมการ
บริหาร
ได้รับบริการ หรือผลประโยชน์ที่สมาคมจัดให้สมาชิก
แต่ละประเภท

ติดสแตมป์
ส่ง
สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรีียน	ท่่านสมาชิิกสมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััยมหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์
สมาคมฯ ขอเรีียนให้้ทราบว่่าสมาคมได้้จัดั สิิทธิิประโยชน์์ให้้สมาชิิก ทั้้�งนี้้�ท่า่ นจะต้้องแสดงบััตรประจำำ�ตัวั
สมาชิิกสมาคมฯ แต่่ละประเภท แสดงต่่อหน่่วยงานที่่�ท่่านไปใช้้บริิการ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

รายละเอียดหน่วยงานและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ก. ส�ำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และยุวสมาชิก
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 สระว่ายน�้ำ สนามเทนนิส และ
สนามแบดมินตัน โดยช�ำระค่าบริการในอัตรา
เดียวกับสมาชิกของวิทยาลัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆ
ที่คณะเป็นผู้จัดโดยเสียค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จา่ ยเท่ากับสมาชิกของคณะฯ และสามารถ
ใช้บริการห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์ได้

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดย
ช�ำระค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ
ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

บัณฑิตวิทยาลัย

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

คณะพยาบาลศาสตร์

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้น โดยช�ำระ
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 และฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

สถาบันโภชนาการ

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

เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม

หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา เข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกอบรมต่างๆ
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
โทรศัพท์ 0-2441-9342
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับสมาชิก
ของหน่วยงานที่จัดประชุม
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ข. ส�ำหรับสมาชิกสามัญ ให้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้อ ก. รวมทั้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้
หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์

ที่อยู่

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

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

ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1. ผู้ป่วยใน ส่วนเกินสิทธิลดร้อยละ 15
ไม่รวมครอบครัว
2. กรณีเบิกจากสิทธิอนื่ ๆ ไม่ได้ ลดร้อยละ 15
		 เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจสุขภาพ
ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึงการบริิการรัักษาพยาบาล ณ
คลิินิิกพิิเศษ ค่่าพยาบาลพิิเศษ ค่่าอวััยวะเทีียม
ค่่าอุุปกรณ์์ในการบำำ�บััดรัักษาโรค การตรวจ
พิิเศษที่่�จำำ�เป็็นต้้องส่่งไปที่่�อื่่�น โดยที่่�ไม่่มีีบริิการ
ในคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำดื่ม
หมายเหตุ ส่วนเกินสิทธิ หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล
ที่ยังเหลือให้บุคคลช�ำระเงินเอง หลังจากใช้
สิทธิอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิต้นสังกัดจาก
หน่วยงานต่างๆ สิทธิประกันสังคม สิทธิโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันชีวิต
สิทธิพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยแห่งชาติ ฯลฯ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานในสถาบันจัดขึ้นโดยช�ำระ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเท่ากับ สมาชิกของ
หน่วยงานที่จัดประชุม

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

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

ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1. ผู้ป่วยในส่วนเกินสิทธิลดร้อยละ 15 ไม่รวม
ครอบครัว
2. กรณีเบิกจากสิทธิอื่นๆ ไม่ได้ สามารถลดได้
ร้อยละ 15 เฉพาะค่าห้อง ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าคลอดบุตร ค่าตรวจหัวใจประจ�ำวัน และ
ค่าผ่าตัด
3. สิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิต้นสังกัดจากหน่วยงาน
ต่างๆ สิทธิประกันสังคม สิทธิประกันชีวิต
เป็นต้น
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หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์

ที่อยู่

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้

คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
เลขที่ 6 ถ.โยธี เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทร.02-200-7777
และโรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร
เลขที่ 999 หมู่ 5
ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร.02-849-6600

ลดค่ารักษาทางทันตกรรม ในการอุดฟัน
ขูดหินน�้ำลาย และถอนฟัน ในอัตราร้อยละ 5
ไม่รวมครอบครัว และไม่รวมค่าแพทย์
สามารถมารับบริการทางทันตกรรมจากคลินิก
ค่าตอบแทน ทั้งในส่วนโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล
ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

บริษัท เจตนิน จ�ำกัด

พล.ต.อ.น.พ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
5 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2655-5300

มอบส่วนลดพิเศษ 20% จากยอดทั้งหมดของ
การใช้บริการให้แก่ผู้ถือบัตรสมาชิกสมาคมฯ
เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเจตนิน
และบริษัทไทยสเต็มไลฟ์ จ�ำกัด

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

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

มอบสิทธิส่วนลดให้ดังนี้
ผู้ป่วยนอก (OPD) ลด 10%
ส�ำหรับค่ายา, LAB, X-RAY (ยกเว้น CT, MRI,
ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์,
และทันตกรรม)
ผู้ป่วยใน (IPD) ลด 10%
ส�ำหรับ ค่าห้องพัก, ค่ายา, LAB (ยกเว้น CT,
MRI, ULTRASOUND, เครื่องมือพิเศษ,
ค่าแพทย์ และทันตกรรม)
เงื่อนไขการใช้สิทธิและการช�ำระเงิน
ผูถ้ อื บัตรสมาชิกสามัญสมาคมฯ ผูป้ ว่ ยใน (IPD)/
ผู้ป่วยนอก (OPD) แสดงบัตรสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ช�ำระเงินเองได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข

โรงพยาบาลสมิติเวช
ศรีนครินทร์
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หน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ที่อยู่

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกใช้บริการได้

บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา
จ�ำกัด (มหาชน)
113/44 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 0-2884-7000

มอบส่วนลด
ค่าห้อง 10% ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
(10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนบรมราชชนนี
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
1 สค 2559 โทร. 02-849-6600
64 หมู่ 10 ถ.รังสิต-นครนายก
กม.63 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
จ.นครนายก 26110
โทร. 037-307567

ชลพฤกษ์รีสอร์ท
จ.นครนายก

กย 2558

ลดค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
กรณีผปู้ ว่ ยใน ลดค่าห้องเฉพาะส่วนเกินสิทธิ 15%
หรือกรณีเบิกจากสิทธิ์อื่นๆ ไม่ได้
ลดค่าห้อง 15%

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

18/3 หมู่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมือง ส่วนลดสูงสุด 57% ทีพ่ กั พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
และส่วนลด 10% ณ ห้องอาหารกุยบุรี
โทร. 032-820111-3 /
เงือ่ นไขเป็นไปตามที่โรงแรมก�ำหนด
พค 2560 02-7306741-2 #0
reservation@kuiburihotelresort.com

โรงแรมกุยบุรีโฮเต็ล แอนด์
รีสอร์ท

ทั้งนี้สมาคมฯ จะได้พยายามจัดให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป
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สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Mahidol University Alumni Association under the Royal Patronage of His Majesty the King
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