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 “ศิษย์เก่ามหิด็ลสัมพััน้ธ์์” ปิีที� 20 ฉบับที� 1 

(มักีราคุมั - มัิถุนายน 2565) มัีอายุ 2 ทศวิรรษแล�วิ  

ในเล่มันี�มัีเรื�องของรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล 2564 

โคุรงกีารเยาวิชันรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล 2564  

รางวิัลมัหิดลทยากีร และคุนดีศรีมัหิดล

 สถานกีารณ์โคุวิิด-19 กีำลังจุะปิรับเปิลี�ยนไปิ 

เริ�มัชัลอตัวิลง ภาระกีิจุต่างๆ ของปิระชัาชันและหน่วิย

งานเริ�มัเข�าส่้ภาวิะปิกีติมัากีข้�น ปิระชัาชันคุนไทยยังมัี

นิสัยใส่หน�ากีากี ล�างมัือ ฯลฯ เหมัือนเมัื�อตอนโคุวิิด-19  

ระบาดมัากีๆ ซ้ึ่�งเป็ินเรื�องที�ดีมัากี	“ศิษย์เก่ามหิด็ล

สัมพััน้ธ์์” ฉบับต่อไปิกี็คุงกีลับมัามัีคุวิามัสมับ้รณ์แบบ

เดิมัๆ 

 นคุร สมับ้รณ์วิิทย์
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มููลนิิธิิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชูพยาบาล และกระทรวังการต่างประเทศ

แถัลงข่่าวั
ผลการตัด็สินิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ประจำาปี 2564

 วิันที� 15 พฤศจุิกีายน 2564 เวิลา 13.30 น. ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.น้ายแพัทย์ปรื่ะสิทธ์ิ�	วััฒน้าภา	

คุณบดีคุณะแพทยศาสตร์ ศิริราชัพยาบาล ในฐานะรองปิระธานม้ัลนิธิรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล  

ในพระบรมัราชัป้ิถัมัภ์ น้ายธ์าน้	ีแสงรื่ตัน้	์อธบิดีกีรมัสารนิเทศ กีระทรวิงกีารต่างปิระเทศ ในฐานะปิระธาน

คุณะอนุกีรรมักีารฝ่่ายปิระชัาสัมัพันธ์ฯ มั้ลนิธิรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์ และ

ศาสตรื่าจารื่ย์น้ายแพัทย์วัิจารื่ณ์์	พัานิ้ช ปิระธานคุณะกีรรมักีารรางวัิลนานาชัาติ มั้ลนิธิรางวัิลสมัเด็จุ 

เจุ�าฟ้้ามัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์ ได�ร่วิมักีันแถลงผ่ลกีารตัดสินผ่้�ได�รับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุ 

เจุ�าฟ้้ามัหิดล คุรั�งที� 30 ปิระจุำปิี  2564 ณ ห�องสมัเด็จุพระบรมัราชัชันกี  ต้กีสยามัินทร์ ชัั�น 2 โรงพยาบาล

ศิริราชั               

 ผู้ ได็้รับพระราชูทานิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ประจำาปี 2564
	 	 สาขาการื่แพัทย์ ได�แกี่

 	 รื่องศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.กอตอลิน้	กอรื่โิก	(Katalin	Karikó,	Ph.D.) จุากี สหรื่ฐัอเมรื่กิา	/	ฮังัการื่ี

  ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.น้ายแพัทย์	ด็รืู่	ไวัส์แมน้	(Drew	Weissman,	M.D.,	Ph.D.) 

  จุากี	สหรื่ัฐอเมรื่ิกา

  ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.ปีเตอรื่์	คุลลิส	(Pieter	Culllis,	Ph.D.)	จุากี แคน้าด็า      

 

รึางวัลสมเดิ์็จเจ�าฟ้้ามหิดิ์ล 
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 ทั�งนี� มัีผ่้�ได�รับกีารเสนอชัื�อเข�ารับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ปิระจุำปิี 2564 ทั�งสิ�น 

86 ราย จุากี 35 ปิระเทศ  คุณะกีรรมักีารที�ปิร้กีษาทางวิิชัากีารได�พิจุารณากีลั�นกีรอง และคุณะกีรรมักีาร

รางวิัลนานาชัาติ ได�พิจุารณาจุากีผ้่�ได�รับกีารเสนอชัื�อรวิมั 3 ปิี คุือ ปิี2564, 2563, 2562 และนำเสนอ 

ต่อคุณะกีรรมักีารมั้ลนิธิฯ ซึ่้�งสมัเด็จุพระกีนิษฐาธิราชัเจุ�า กีรมัสมัเด็จุพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามับรมั 

ราชักีุมัารี  ทรงเปิ็นปิระธาน พิจุารณาตัดสินเปิ็นขั�นสุดท�ายเมัื�อวิันที� 26 ตุลาคุมั พ.ศ.2564

 โดยระยะเวิลา 29 ปิี ที�ผ่่านมัา มัีบุคุคุลหรือองคุ์กีรได�รับรางวิัลแล�วิทั�งสิ�น 87 ราย มัีคุนไทย 

ได�รับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล 4 ราย ได�แกี่ ศาสตรื่าจารื่ย์น้ายแพัทย์ปรื่ะสงค์	ตู้จิน้ด็า		

จุากีกีารศ้กีษาผ่ลกีระทบของเชัื�อไวิรัสเด็งกีี� ต่อคุวิามัพิกีารของร่างกีายเด็กีที�ปิ่วิยด�วิยโรคุไข�เลือดออกี  

รับร่วิมักัีบศาสตรื่าจารื่ย์แพัทย์หญิิงสุจิตรื่า	นิ้มมาน้น้ิตย์	จุากีกีารจุำแนกีคุวิามัรุนแรงของโรคุไข�เลือด

ออกี ได�รับพระราชัทานรางวัิลสมัเดจ็ุเจุ�าฟ้า้มัหดิล สาขากีารแพทย์ ปิระจุำปิ ี2539 และน้ายแพัทย์วัวิัฒัน้์		

โรื่จน้พิัทยากรื่ ผ่้�ริเริ�มัโคุรงกีารส่งเสริมักีารใชั�ถุงยางอนามััย 100% ชั่วิยปิ้องกีันกีารแพร่กีระจุายของ 

โรคุเอดส์ รับร่วิมักีับน้ายมีชัย	วัีรื่ะไวัทยะ ผ่้�ริเริ�มัวิิธีกีารสื�อสารรณรงคุ์เผ่ยแพร่กีารใชั�ถุงยางอนามััย ได�รับ

พระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล สาขากีารสาธารณสุข ปิระจุำปิี 2552
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  ผ่้�ได�รับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดลแล�วิต่อมัา ได�รับรางวิัลโนเบล 5 ราย ได�แกี่

	 ศาสตรื่าจารื่ยแ์บรื่ี�	เจมส	์มาแชล จุากีปิระเทศออสเตรเลยี ได�รบัพระราชัทานรางวิลัสมัเดจ็ุเจุ�าฟ้า้ 

มัหิดล สาขากีารสาธารณสุข ปิระจุำปิี 2544 จุากีกีารคุ�นพบเชืั�อแบคุทีเรีย เฮลิโคุแบคุเตอร์ ไพลอรี�  

เปิ็นสาเหตุของโรคุกีระเพาะอาหารเปิ็นแผ่ล  ต่อมัาได�รับรางวิัลโนเบล สาขากีารแพทย์ ในปีิ 2548  

ด�วิยกีารคุ�นพบเดียวิกีัน

	 ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์น้ายแพัทย์ฮัารื่ัลด็์	ซััวัรื่์	เฮัาเซั่น้	จุากีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี  

ได�รับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล สาขากีารแพทย์ ปิระจุำปิี 2548 จุากีกีารคุ�นพบเชัื�อไวิรัส 

ที�เป็ินสาเหตุของมัะเร็งปิากีมัดล้กี ต่อมัาได�รับรางวัิลโนเบล สาขากีารแพทย์ ปิระจุำปีิ 2551 จุากีกีาร 

คุ�นพบเดียวิกีัน

	 ศาสตรื่าจารื่ย์ซัาโตชิ	โอมูรื่ะ จุากีปิระเทศญี�ปิุ่น ได�รับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล 

สาขากีารแพทย ์ปิระจุำปิ ี2540 จุากีผ่ลงานกีารศก้ีษาวิจิุยัจุลุชัพีชันดิหน้�งชัื�อ สเตรฟ้โตมัยัซึ่สีเอเวิอรม์ัติลิติ  

จุนสามัารถสังเคุราะห์ยา ivermectin ใชั�รักีษาและปิ้องกีันโรคุตาบอดจุากีพยาธิและโรคุเท�าชั�าง ต่อมัา 

ได�รับรางวิัลโนเบล สาขากีารแพทย์ ปิระจุำปิี 2558 จุากีผ่ลงานเดียวิกีัน

	 ศาสตรื่าจารื่ยต์	ูโยวัโยวั	จุากีสาธารณรฐัปิระชัาชันจีุน เป็ินสมัาชิักีของกีลุม่ั China Cooperative  

Research Group on Qinghaosu and its Derivatives as Antimalarials ได�รับพระราชัทานรางวิัล

สมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล สาขากีารแพทย์ ปิระจุำปีิ 2546 จุากีกีารศ้กีษาสารสกัีดชัิงเฮาซึ่้จุนสามัารถพัฒนา 

เปิน็ยารักีษาโรคุมัาลาเรยี ตอ่มัาได�รับรางวัิลโนเบล สาขากีารแพทย์ ปิระจุำปีิ 2558 จุากีกีารศก้ีษาเดียวิกัีน

 เซัอรื่์เกรื่กอรีื่	พัอล	วิัน้เทอรื่์ ผ่้�ได�รับพระราชัทานรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล สาขากีารแพทย์ 

ปิระจุำปิ ี2559 จุากีกีารพฒันาเทคุโนโลยใีนกีารสร�าง และดดัแปิลงโมัเลกีลุของแอนตบิอดใีห�มัปีิระสทิธภิาพ

ส้งและมัีคุวิามัเปิ็นสิ�งแปิลกีปิลอมัลดลง (Antibody Humanization) นำไปิส้่คุวิามักี�าวิหน�าในกีารพัฒนา

ยา กีลุ่มัใหมั่ จุากีชัีวิโมัเลกีุลซึ่้�งมัีปิระโยชัน์อย่างมัากีในกีารรักีษาโรคุ  ต่อมัาได�รับรางวิัลโนเบล สาขาเคุมัี 

ปิระจุำปิี 2561 จุากีกีารพัฒนาเดียวิกีัน

	 รื่างวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิด็ล	 เป็ินรางวิัลที�พระบาทสมัเด็จุพระบรมัชันกีาธิเบศร มัหาภ้มัิพล

อดุลยเดชัมัหาราชั บรมันาถบพิตร ทรงพระกีรุณาโปิรดเกีล�าฯ พระราชัทานพระบรมัราชัานุญาตให� 

จุัดตั�งข้�น เพื�อถวิายเป็ินพระราชัานุสรณ์แด่สมัเด็จุพระมัหิตลาธิเบศร อดุลยเดชัวิิกีรมั พระบรมัราชัชันกี  

ในโอกีาสจัุดงานเฉลิมัฉลอง 100 ปิี แห่งกีารพระราชัสมัภพ 1 มักีราคุมั 2535 ดำเนินงานโดย 

มั้ลนิธิรางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์ ซ้ึ่�งสมัเด็จุพระกีนิษฐาธิราชัเจุ�า กีรมัสมัเด็จุ 

พระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามับรมัราชักีุมัารี ทรงเปิ็นองคุ์ปิระธาน มัอบรางวิัลให�แกี่บุคุคุลหรือองคุ์กีร 

ทั�วิโลกีที�มัีผ่ลงานดีเด่นเปิ็นปิระโยชัน์ต่อมัวิลมันุษยชัาติ ทางด�านกีารแพทย์ 1 รางวิัล และด�านกีาร

สาธารณสุข  1 รางวัิล เป็ินปิระจุำทุกีปิตีลอดมัา แต่ละรางวัิลปิระกีอบด�วิย เหรียญรางวัิล, ปิระกีาศนียบัตร 

และเงินรางวิัล 100,000 เหรียญสหรัฐ
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ผู้ ได็้รับพระราชูทานิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ประจำาปี พ.ศ.2564

สาขาการื่แพัทย์

 	 รื่องศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.กอตอลิน้	กอรื่ิโก	

	 (Katalin	Karikó,	Ph.D.)

 รองปิระธานอาวุิโส บริษัทไบโอเอ็นเทคุ อาร์เอนเอ ฟ้าร์มัาซ้ึ่ติคุอล 

สหพันธรัฐเยอรมันี

 รองศาสตราจุารย์สมัทบ คุณะแพทยศาสตร์ มัหาวิทิยาลัยเพนซิึ่ลวิาเนีย  

ฟ้ิลาเดลเฟ้ีย 

 สหรื่ัฐอเมรื่ิกา	/	ฮัังการื่ี

 

	 ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.	น้ายแพัทย์	ด็รืู่	ไวัส์แมน้	

	 (Drew	Weissman,	M.D.,	Ph.D.)

 ผ้่�อำนวิยกีารแผ่นกีวิจิุยัวิคัุซีึ่นโรคุติดเชัื�อ และศาสตราจุารย์ ภาคุวิชิัา

อายรุศาสตร์

 คุณะแพทยศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยเพนซึ่ิลวิาเนีย ฟ้ิลาเดลเฟ้ีย

 สหรื่ัฐอเมรื่ิกา

	 รื่องศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.กอตอลิน้	กอรื่ิโก	สำเร็จุกีารศ้กีษาดุษฎีบัณฑิตจุากีมัหาวิิทยาลัยเซึ่เกี็ด 

ปิระเทศฮังกีารี

	 ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.	น้ายแพัทย์	ด็รูื่	ไวัส์แมน้ สำเร็จุกีารศ้กีษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิตจุากีมัหาวิิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมัริกีา  หลังจุากีนั�นฝึ่กีอบรมั ณ สถาบันสุขภาพแห่งชัาติ  

รัฐแมัรี�แลนด์  สหรัฐอเมัริกีา กีับนายแพทย์ แอนโทนี ฟ้อซึ่ี  (Dr. Anthony Fauci) ผ่้�รับพระราชัทาน

รางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ปิระจุำปิี 2556 สาขากีารแพทย์

	 รื่องศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.กอตอลิน้	กอริื่โก และศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.	น้ายแพัทย์	ด็รูื่	ไวัส์แมน้	

ได�ร่วิมักัีนศ้กีษาวิิจัุยวิิธีกีารนำเมัสเซึ่นเจุอร์ อาร์เอนเอ มัาใชั�ในทางกีารแพทย์ โดยในปีิ พ.ศ.2549  

ได�ร่วิมักัีนคุ�นพบว่ิากีารใชั�นิวิคุลิโอไซึ่ด์ดัดแปิลงช่ัวิยลดปิฏิิกีิริยาของเซึ่ลล์ต่ออาร์เอนเอแปิลกีปิลอมัได�  

ซึ่้�งเปิ็นกี�าวิสำคุัญในกีารนำเมัสเซึ่นเจุอร์อาร์เอนเอมัาใชั�ปิระโยชัน์ ทั�งนี�เนื�องจุากีตามัธรรมัชัาติแล�วิ  

เมัสเซึ่นเจุอร์อาร์เอนเอแปิลกีปิลอมัที�ให�เข�าไปิจุากีภายนอกีเซึ่ลล์จุะถ้กีกีลไกีต่อต�านไวิรัสของเซึ่ลล์ 

ตรวิจุจุับ และเมัื�อพบอาร์เอนเอแปิลกีปิลอมักี็จุะกีระตุ�นกีลไกีต่างๆที�จุะยับยั�งกีารแปิลรหัสจุากีอาร์เอนเอ 

และกีระตุ�นให�เกิีดกีารอักีเสบ ซ้ึ่�งกีลไกีเหล่านี�เปิ็นอุปิสรรคุสำคัุญในกีารนำเมัสเซึ่นเจุอร์อาร์เอนเอ 

มัาใชั�ฉีดเข�าในร่างกีายเพื�อกีารปิ้องกีันหรือรักีษาโรคุ กีารคุ�นพบดังกีล่าวิรวิมัทั�งกีารศ้กีษาวิิจุัยต่อๆ มัา 

ของ รองศาสตราจุารย์ ดร.กีอตอลิน กีอริโกี และศาสตราจุารย์ ดร. นายแพทย์ ดร้ ไวิส์แมัน ที�ทำให� 
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มัีกีารนำซึ่้โดย้ริดีนมัาใชั�ในกีารสร�างเมัสเซึ่นเจุอร์อาร์เอนเอ และกีารคุิดคุ�นวิิธีกีารในกีารทำเมัสเซึ่นเจุอร์ 

อาร์เอนเอที�มัีซึ่้โดย้ริดีนให�บริสุทธิ� เปิ็นรากีฐานสำคุัญในกีารนำเทคุโนโลยีเมัสเซึ่นเจุอร์อาร์เอนเอมัาใชั�ใน

กีารพฒันาวัิคุซึ่นีตอ่ต�านโคุวิดิ-19 รองศาสตราจุารย์ ดร.กีอตอลิน กีอรโิกี และศาสตราจุารย์ ดร. นายแพทย์ 

ดร้ ไวิส์แมัน ยังเปิ็นผ่้�มัีบทบาทสำคุัญในกีารพัฒนาวิัคุซึ่ีนโคุวิิด-19  ด�วิยเทคุโนโลยีใหมั่นี�ได�อย่างรวิดเร็วิ

 ผลงาน้ของรื่องศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.กอตอลิน้	กอริื่โก	และศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.	น้ายแพัทย์	ด็รูื่		

ไวัสแ์มน้	ทำให�เกิีดวิคัุซึ่นีโคุวิดิ-19 ชันิดเมัสเซึ่นเจุอรอ์าร์เอนเอ ซ้ึ่�งเป็ินวิคัุซีึ่นที�ได�ถก้ีพัฒนาข้�นอย่างรวิดเรว็ิ

ตอบสนองกีับกีารระบาด ทำให�สามัารถลดกีารติดเชัื�อและกีารเจุ็บป่ิวิยรุนแรง อีกีทั�งยังเปิ็นเคุรื�องมัือ 

สำคุญัในกีารคุวิบคุมุักีารระบาดในปิระเทศต่างๆ ทั�วิโลกี  เป็ินปิระโยชัน์ต่อสขุภาพอนามัยั และชีัวิติผ่้�ปิว่ิย

หลายร�อยล�านคุนทั�วิโลกี

 

 ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.	ปีเตอรื่์	คุลลิส	

	 (Pieter	Culllis,	Ph.D.)

 ศาสตราจุารย์ ภาคุวิิชัาชีัวิเคุมีัและชีัวิวิิทยาโมัเลกุีล มัหาวิิทยาลัย 

บริทิชัโคุลัมัเบีย, แวินคุ้เวิอร์

 แคน้าด็า

  ศาสตราจุารย์ ดร. ปิีเตอร์ คุุลลิส สำเร็จุกีารศ้กีษาดุษฎีบัณฑิต 

จุากีมัหาวิิทยาลัยบริทิชัโคุลัมัเบีย ปิระเทศแคุนาดา และทำงานวิิจุัยด�านชัีวิเคุมัี

ของไขมัันที�มัหาวิิทยาลัยนี�ตลอดมัาจุนปิัจุจุุบัน

 ศาสตราจุารย์ ดร. ปิีเตอร์ คุุลลิส เป็ินผ่้�บุกีเบิกีงานด�านอนุภาคุไขมััน ลิปิิดนาโนพาร์ติเคุิล  

ซึ่้�งมัีกีารใชั�ในทางกีารแพทย์ในลักีษณะต่างๆ เชั่นกีารนำส่งยาต�านมัะเร็งไปิยังเนื�อเยื�อมัะเร็งโดยไมั่ทำให�

เกีิดพิษต่อเนื�อเยื�อปิกีติ และอนุภาคุไขมัันที�ศาตราจุารย์คุุลลิสพัฒนาที�น่าสนใจุมัากีที�สุดได�แกี่ อนุภาคุ

ไขมัันที�มัีไขมัันที�สามัารถทำให�มัีปิระจุุบวิกีได� โดยไขมัันดังกีล่าวิไมั่มัีปิระจุุเมืั�ออย้่ในสภาพคุวิามัเปิ็น 

กีรดด่างที�เปิ็นกีลาง แต่จุะมัีปิระจุุบวิกีเมัื�ออย้่ในสภาพเปิ็นกีรด อนุภาคุไขมัันเหล่านี�ไมั่ทำปิฏิิกีิริยาและ

ไมั่เปิ็นพิษต่อเซึ่ลล์เนื�องจุากีไมั่มัีปิระจุุ แต่เมัื�อถ้กีนำเข�าส้่เซึ่ลล์ภายในเอนโดโซึ่มัซึ่้�งมัีสภาพเป็ินกีรด 

กี็จุะเปิลี�ยนเปิ็นมัีปิระจุุบวิกี ซึ่้�งจุะทำให�หลอมัเชัื�อมักัีบเยื�อไขมัันของเซึ่ลล์ที�มัีปิระจุุลบ กีารหลอมัเชัื�อมั

ของเยื�อไขมัันดังกีล่าวิทำให�มัีกีารนำส่งส่วินปิระกีอบภายในของอนุภาคุไขมัันเชั�าส้่ไซึ่โตปิลาสซึ่้มัของเซึ่ลล์ 

วิิธีกีารดังกีล่าวิได�มัีกีารนำมัาใชั�ในกีารพัฒนาวิัคุซึ่ีนชันิดเมัสเซึ่นเจุอร์อาร์เอนเอ ซึ่้�งกีำลังใชั�ในกีารคุวิบคุุมั

กีารแพร่ระบาดของโรคุโคุวิิด 19 อย้่ในปิัจุจุุบัน

 ผ่ลงานของศาสตราจุารย ์ปิเีตอร ์คุลุลสิ นอกีจุากีจุะทำให�มักีีารพฒันาวิคัุซึ่นีโคุวิดิ-19 ได�สำเรจ็ุแล�วิ  

ยังทำให�มัีวิิธีกีารที�จุะนำกีรดนิวิคุลิอิกีเข�าส้่เซึ่ลล์ได�อย่างปิลอดภัย ซึ่้�งเปิิดคุวิามัเปิ็นไปิได�อีกีมัากีมัาย 

ในกีารนำเทคุโนโลยีกีรดนิวิคุลิอคิุมัาใชั�ในกีารป้ิองกัีนและรักีษาโรคุต่างๆ ในอนาคุต กีอ่ปิระโยชัน์ต่อสุขภาพ

อนามััย และชัีวิิตของมันุษย์หลายร�อยล�านคุนทั�วิโลกี
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Prince Mahidol Award 

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

Press Conference 
Announcement of the Prince Mahidol Award 2021

 On 15 November 2021, 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 Thailand, in the capacity  

of the Chairman of the Sub-Committee on Public Relations of the Prince Mahidol 

Award Foundation, and Professor	Vicharn	Panich, Chairman of the International Award  

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

announce the 30th  Prince Mahidol Award for 2021 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	Associate	Professor	Katalin	Karikó,	Ph.D.,		

Professor	Drew	Weissman,	M.D.,	Ph.D.,		

and	Professor	Pieter	Cullis,	Ph.D. 
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 There were 86 nominations from 35 countries. The Scientific Advisory  

Committee carefully screened all candidates from the year 2019 – 2021 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 of the Board of Trustees held on 26 October 2021 during  

which the final decision on the Prince Mahidol Award 2021 was made.

 In the past 29 years, the Prince Mahidol Award has been conferred to 87  

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

of Thai nationality, namely: (1) Professor	Dr.	Prasong	Tuchinda, from studying the effects 

of Dengue virus to the disability of  children who are sick with dengue hemorrhagic fever,  

(2) Dr.	Suchitra	Nimmannitya, from identifying severity classification of dengue hemorrhagic 

fever. Both of them received the Prince Mahidol Award in the field of Medicine in 1996;  

(3) Dr.	Wiwat	Rojanapithayakorn, from founding the project to promote the use of condom 

to prevent spread of HIVs; and  (4)	Mr.	Mechai	Viravaidya, from initiating the comminucation  

campaign to disseminate the use of condoms. Both Dr. Wiwat Rojanapithayakorn and  

Mr. Mechai Viravaidya received the Prince Mahidol Award in the field of Public Health in 2009.
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 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. He received the Nobel Prize in the field 

of Medicine in 2015 for the same discovery;

 (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 on 
1 January 1992 in commemoration of the centenary of the birth of His Royal Highness Prince 
Mahidol of Songkla. 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.     
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Prince Mahidol Award Laureate 2021
in	the	Field	of	Medicine

 	

	 Katalin	Karikó,	Ph.D.

 Senior Vice President,
 BioNTech RNA Pharmaceuticals, Germany
 Adjunct Associate Professor,
 Perelman School of Medicine,
 University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
 Hungary/USA
 
	 Drew	Weissman,	M.D.,	Ph.D.

 Director of Vaccine Research,
  Infectious Diseases Division
  Professor, Department of Medicine,
  Perelman School of Medicine,
  University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
	 	 USA
 
  Associate	Professor	Katalin	Karikó	received her Ph.D. from University of Szeged, 
Hungary. Professor Drew Weissman received his M.D. and Ph.D. from Boston University, 
USA before attended the training program with Dr. Anthony Fauci, who received the 
Prince Mahidol Award in the field of medicine in 2013, at the National Institutes of Health, 
Maryland, USA.
  Assoc.	Prof.	Karikó and Prof.	Weissman have been working side by side in  
developing mRNA technology and its applications in medicine. In 2006, they discovered 
that modification of nucleosides in mRNA could reduce cellular reactions toward foreign 
RNA. This was an important step in the utilization of mRNA technology. Foreign RNA is 
naturally recognized by cellular anti-viral machinery, which suppresses translation of 
mRNA and induces inflammation. These reactions were the main obstacle preventing the  
applications of mRNA in prevention and treatment of diseases. This and subsequent studies 
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of Assoc. Prof. Karikó and Prof. Weissman have led to the use of pseudouridine in mRNA 
production and invention of purification method for pseudouriine-containing mRNA. These 
are the critical basis for the mRNA vaccine development. Prof. Karikó and Prof. Weissman 
have also played important role in the rapid development of COVID-19 mRNA vaccine.
  The achievement of Assoc. Prof. Dr. Karikó and Prof. Weissman has led to the 
rapid availability of COVID-19 mRNA vaccine, which has saved millions of lives and become 
an important tool for the control of COVID-19 pandemic around the world.

 Pieter	Cullis,	Ph.D.

 Professor, Department of Biochemistry & Molecular Biology,
  University of British Columbia, Vancouver
 	 Canada
 
  Professor	Pieter	Cullis	 received his Ph.D. from the  
University of British Columbia and continued his research career 
there in lipid biochemistry.
  Prof.	Cullis	is a pioneer in lipid nanoparticles, which have 
been used for various applications in medicine such as deliver-
ing anticancer drugs to cancer tissues without causing too much  
toxicity in normal tissues. The most remarkable type of lipid nanoparticles developed by 
Prof. Cullis is lipid nanoparticles with ionizable cationic lipid. These lipid nanoparticles 
have no charge at neutral pH, but become positively charged in low pH. Because of the 
absence of positive charge, the lipid nanoparticles are not toxic to cells. When they are 
taken up by cells into endosomes, the acidic pH in endosome turns the neutral lipid into 
positively charged lipid, which causes fusion to negatively charged cellular membrane. 
This membrane fusion delivers the content of the lipid nanoparticles into cytoplasm of 
the cells. This technique has been successfully employed to develop the delivery system 
of mRNA vaccines, which are being used to control the COVID-19 pandemic.
  The achievement of Prof. Cullis not only made COVID-19 mRNA vaccines  
possible but has also created a way to safely deliver nucleic acid into cells, which opened 
up possibilities for various applications of nucleic acid technology for prevention and 
treatment of many diseases in the future.
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มููลนิิธิิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ในิพระบรมูราชููปถััมูภ์์ โครงการเยาวัชูนิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชูพยาบาล มูหิาวัิทยาลัยมูหิิด็ล และ กระทรวังการต่างประเทศ

แถัลงข่่าวั
ผลการตัด็สินิผู้ ได็้รับพระราชูทานิทุนิ

โครงการเยาวัชูนิรางวััลสมูเด็็จเจ้าฟ้้ามูหิิด็ล ประจำาปี 2564

 วิันที� 29 พฤศจุิกีายน พ.ศ. 2564 เวิลา 13.30 น. ศาสตรื่าจารื่ย์คลิน้ิกเกียรื่ติคุณ์	น้ายแพัทย์	

สุพััฒน์้	วัาณิ์ชย์การื่	เลขาธิกีารมั้ลนิธิรางวัิลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์	น้ายธ์านี้		

แสงรัื่ตน้ ์อธบิดกีีรมัสารนเิทศ กีระทรวิงกีารตา่งปิระเทศ	ศาสตรื่าจารื่ย	์น้ายแพัทย์วัจิารื่ณ์์	พัานิ้ช	ปิระธาน

คุณะกีรรมักีารอำนวิยกีารโคุรงกีารเยาวิชันรางวัิลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ศาสตรื่าจารื่ย์	น้ายแพัทย์อภิชาติ		

อัศวัมงคลกุล	ปิระธานคุณะกีรรมักีารดำเนินกีารโคุรงกีารเยาวิชันรางวัิลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล และ 

ศาสตรื่าจารื่ย์กิตติคุณ์	น้ายแพัทย์สมภพั	ลิ�มพังศานุ้รื่ักษ์	 ปิระธานคุณะกีรรมักีารคัุดเลือกีโคุรงกีาร

เยาวิชันรางวิลัสมัเดจ็ุเจุ�าฟ้า้มัหดิล ได�รว่ิมักีนัปิระกีาศผ่ลกีารตดัสินผ่้�ได�รบัพระราชัทานทนุโคุรงกีารเยาวิชัน

รางวิัลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ปิระจุำปิี 2563 ณ ห�องจุุฬาภรณ์ ต้กีสยามัินทร์ชัั�น 2 คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชั

พยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล

สำหรัื่บผู้ได้็รื่ับพัรื่ะรื่าชทาน้ทุน้	“โครื่งการื่เยาวัชน้รื่างวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิด็ล”	ปรื่ะจำปี		2564	

ได็้แก่

	 1.	 น้างสาวัณิ์ชารื่ย์ี	มั�น้คงพิัทกัษ์กลุ		 คุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาล มัหาวิทิยาลยัมัหดิล

	 2.	 น้ายน้น้ทพัทัธ์์	สุคน้ธ์์พัาน้ชิ		 คุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาล มัหาวิทิยาลยัมัหดิล

	 3.	 น้ายภรื่ณั์ย	ูโอสถธ์น้ากรื่		 คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิทิยาลัยมัหิดล

	 4.	 น้ายภูริื่น้ท์	อารื่ย์ีสว่ัางกจิ		 คุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาล มัหาวิทิยาลยัมัหดิล

	 5.	 น้ายยสวัตั	สุวัรื่รื่ณ์ลขิติ		 คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิทิยาลัยมัหิดล

โครึงการึเยาวชินรึางวัลสมเดิ์็จเจ�าฟ้้ามหิดิ์ล
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 ทั�งนี� มัีผ่้�ได�รับกีารเสนอชืั�อเข�ารับกีารคุัดเลือกีเปิ็นผ่้�ได�รับพระราชัทานทุนโคุรงกีารเยาวิชัน

รางวัิลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ปิระจุำปีิ 2564  ทั�งสิ�น 13 คุน จุากีสถาบันกีารศ้กีษาแพทยศาสตร์ 6 แห่ง  

โดยผ่่านเกีณฑ์ตามัคุุณสมับัติของโคุรงกีารเยาวิชันฯ 5 คุน ซ้ึ่�งคุณะกีรรมักีารคัุดเลือกีโคุรงกีารเยาวิชันฯ  

ได�พิจุารณาคัุดเลือกีและนำเสนอต่อคุณะกีรรมักีารมั้ลนิธิฯ ซ้ึ่�งสมัเด็จุพระกีนิษฐาธิราชัเจุ�า กีรมัสมัเด็จุ 

พระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามับรมัราชักีุมัารี ทรงเปิ็นองค์ุปิระธาน ได�พิจุารณาตัดสินเปิ็นขั�นสุดท�าย 

เมัื�อวิันที� 26 ตุลาคุมั พ.ศ. 2564

	 โครื่งการื่เยาวัชน้รื่างวััลสมเด็็จเจ้าฟ้้ามหิด็ล จุัดตั�งข้�นตามัมัติที�ปิระชุัมัใหญ่สามััญปิระจุำปีิ 

คุณะกีรรมักีารมั้ลนิธิรางวัิลสมัเด็จุเจุ�าฟ้้ามัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์ คุรั�งที� 2/2551 เมัื�อวัินที� 20 

พฤศจุิกีายน พ.ศ. 2551 เพื�อส่งเสริมัเยาวิชันไทยที�รักีและมัุ่งมัั�นในวิิชัาชัีพแพทย์ให�ดำเนินตามัรอย 

เบื�องพระยุคุลบาท สมัเด็จุพระมัหิตลาธิเบศร อดุลยเดชัวิิกีรมั พระบรมัราชัชันกี ดำเนินกีารโดย 

คุณะกีรรมักีารอำนวิยกีาร คุณะกีรรมักีารดำเนินกีาร และคุณะกีรรมักีารคุัดเลือกี โคุรงกีารเยาวิชันรางวิัล

สมัเดจ็ุเจุ�าฟ้า้มัหดิล เมัื�อคุดัเลอืกีได�ผ่้�ที�มัคีุณุสมับตัติรงตามัวิตัถปุิระสงคุข์องโคุรงกีารเยาวิชันฯ จุะนำรายชัื�อ

แจุ�งตอ่ที�ปิระชัมุัคุณะกีรรมักีารมัล้นธิริางวิลัสมัเดจ็ุเจุ�าฟ้า้มัหดิล ในพระบรมัราชัป้ิถมััภ ์เปิน็ขั�นตอนสดุท�าย

ของกีารตัดสิน  ผ่้�ผ่่านกีารคุัดเลือกีจุะได�รับพระราชัทานทุนไปิปิฏิิบัติงานในต่างปิระเทศหรือในปิระเทศ 

เปิ็นเวิลา 1 ปิี โดยจุะได�รับกีารสนับสนุนคุ่าใชั�จุ่ายต่างๆ และให�นับเวิลากีารไปิคุรั�งนี� รวิมัเปิ็นเวิลาของกีาร

ใชั�ทุนหลังจุากีศ้กีษาแพทย์จุบแล�วิด�วิย

 

นางสาวณิชิารึีย์ มั�นคงพื่ิที่ักษ์กุล

	 น้างสาวัณิ์ชารื่ีย์	 มั�น้คงพิัทักษ์กุล เปิ็นนักีศ้กีษา

แพทย์ชัั�นปิีที� 6 คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัย

มัหิดล มัคีุวิามัสนใจุในเรื�อง การื่ศกึษาและพัฒัน้าเทคโน้โลยเีพั่�อ	

การื่ฟ้้�น้ฟู้สายตา	ใน้ผู้ป่วัยที�อยู่ใน้ภาวัะตาบอด็จากภาวัะจอตา

เส่�อมสภาพั  เชั่น โรคุ Retinitis pigmentosa โดยมัุ่งเน�นศ้กีษา

กีลไกีกีารกีระตุ�นด�วิยไฟ้ฟ้า้ด�วิยอุปิกีรณ์ retinal prosthesis ซ้ึ่�งมัี 

จุุดปิระสงคุ์เพื�อทดแทนกีารทำงานของเซึ่ลล์รับภาพที�ส้ญเสียไปิ 

ปิัจุจุุบันนี� มัีปิระชัากีรทั�วิโลกีจุำนวินกีว่ิา 8 ล�านคุน ที�ยังอย้่ใน

ภาวิะตาบอดที�ยังไมั่มัีวิิธีกีารใดๆ ในกีารรักีษา กีารฟ้้�นฟ้้สายตา 

ให�กีับผ่้�ปิ่วิยเหล่านี�จุ้งเป็ินสิ�งสำคุัญ เพื�อที�จุะให�ผ่้�ปิ่วิยเหล่านี� 

กีลับมัาชั่วิยเหลือตนเองได�  กีารกีระตุ�นเรตินาด�วิยไฟ้ฟ้้า 
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เป็ินวิิธีกีารหน้�งในกีารฟ้้�นฟ้้สายตาที�ต�องกีารกีารศ้กีษาวิิจัุยเพื�อที�จุะพัฒนากีลไกีให�ใกีล�เคีุยงกีารทำงาน 

ของจุอตามันษุยม์ัากีข้�น นอกีจุากีนี� กีารได�ไปิศก้ีษาดง้านที�ตา่งปิระเทศเปิน็ระยะเวิลาหน้�งปิจีุะเปิน็โอกีาส 

ที�จุะได�ไปิเปิดิโลกีทศันเ์กีี�ยวิกีบัเทคุโนโลยกีีารฟ้้�นฟ้ส้ายตารป้ิแบบตา่งๆ ศก้ีษาระบบกีารด้แลผ่้�ปิว่ิยตาบอด 

อย่างคุรบวิงจุร และกีลั�นกีรองเพื�อนำมัาปิระยุกีต์ใชั�ให�เกีิดปิระโยชัน์แกี่สาธารณสุขไทยให�เหมัาะสมัที�สุด

 โด็ย	น้างสาวัณ์ิชารื่ีย์	มั�น้คงพัิทักษ์กุล	มีเกียรื่ติปรื่ะวััติต่างๆ	อาทิ

  ปิี 2563  นายกีสโมัสรนักีศ้กีษาแพทย์ศิริราชั ซ้ึ่�งมัีพันธกีิจุเพื�อสร�างโอกีาสกีารเรียนร้�และ

พัฒนาตนเองให�แกี่นักีศ้กีษาแพทย์ในด�านที�ตนเองสนใจุ และสนับสนุนคุุณภาพชัีวิิตของ

นักีศ้กีษาแพทย์ในด�านปัิจุจุัยพื�นฐานและคุวิามัปิลอดภัยทางด�านจิุตใจุ เป็ินตัวิกีลางกีาร

ดำเนินงานระหวิ่างคุณะกีรรมักีารคุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล และนักีศ้กีษาแพทย์ 

ชัั�นปิทีี� 1-6 ดแ้ลและบริหารจุดักีารกิีจุกีรรมันอกีหลักีส้ตรทั�งภายในและนอกีคุณะฯ และด้แล

กีารดำเนินงานชัมัรมัทั�งหมัดของนักีศ้กีษาแพทย์

 ปีิ 2561  รองปิระธานฝ่่ายวิชิัากีาร โคุรงกีาร Siriraj International Medical Microbiology  

Parasitology and Immunology Competition (SIMPIC) 2019 ณ คุณะแพทยศาสตร์

ศิริราชัพยาบาล

  ปิี 2560  ปิระธานนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปิีที� 2 ซึ่้�งเปิ็นตัวิกีลางกีารติดต่อปิระสานงานระหวิ่าง

งานกีิจุกีารนักีศ้กีษา ฝ่่ายกีารศ้กีษากี่อนปิริญญา ตัวิแทนรายวิิชัา และนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปิี

ที� 2 และดแ้ลกิีจุกีรรมัที�จุดัโดยนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปิทีี� 2  และเป็ินตัวิแทนคุณะแพทยศาสตร์

ศริริาชัพยาบาล เข�าร่วิมัโคุรงกีารแลกีเปิลี�ยนทางด�านวิจัิุย ภายใต�กีารดแ้ลของสมัาพันธ์นสิติ

นกัีศ้กีษาแพทย์นานาชัาติแห่งปิระเทศไทย (IFMSA-Thailand) ในหัวิข�อเรื�อง “Occurrence 

and distribution of zoonotic viruses in European countries” ณ Department of 

Virology, University of Helsinki กีรุงเฮลซึ่ิงกีิ ปิระเทศฟ้ินแลนด์

  ระดับมััธยมัศ้กีษาตอนปิลาย ได�รับรางวิัลเหรียญทอง กีารแข่งขันเคุมัีโอลิมัปิิกีระดับชัาติ  

คุรั�งที� 10 (TChO) ณ คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยสงขลานคุรินทร์

นายนนที่พื่ัที่ธ์์ สุคนธ์์พื่านิชิ

 น้ายน้น้ทพััทธ์์	สุคน้ธ์์พัานิ้ช เป็ินนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปีิที� 6 คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล  

มัหาวิิทยาลัยมัหิดล มัีคุวิามัสนใจุในเรื�อง การื่พััฒน้าแน้วัทางการื่พัยากรื่ณ์์ควัามเสี�ยงของการื่เกิด็	

โรื่คหลอด็เล่อด็สมองและควัามพิัการื่หลังจากเกิด็โรื่ค	โด็ยใช้ข้อมูลทางพััน้ธุ์กรื่รื่มของแต่ละบุคคล	

โรคุหลอดเลือดสมัองเป็ินโรคุที�กี่อให�เกิีดคุวิามัพิกีารและกีารเสียชีัวิิตเป็ินอันดับต�นๆ ของปิระเทศไทย 
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และของโลกี ในปิัจุจุุบันเราทราบแล�วิวิ่าหากีสามัารถกีำจุัด 

ปิจัุจัุยเสี�ยงของกีารเกีดิโรคุหลอดเลอืดสมัองได� จุะสามัารถปิอ้งกีนั 

กีารเกีิดโรคุหลอดเลือดสมัองได�กีว่ิาร�อยละ 90 แต่ในคุวิามั 

เปิ็นจุริงนั�น เรายังไมั่สามัารถปิ้องกีันกีารเกีิดโรคุนี�ได�ตามัตัวิเลข 

ที�มีักีารศ้กีษามัา นอกีจุากีนี�กีารพยากีรณ์คุวิามัพิกีารหลังเกีิด

โรคุ ยังเปิ็นสิ�งที�ยากี และส่งผ่ลให�กีารรักีษาฟ้้�นฟ้้ผ่้�ปิ่วิยโรคุหลอด

เลือดสมัองยังมัีผ่ลลัพธ์ที�ไมั่น่าพอใจุนักี ข�อมั้ลทางพันธุกีรรมัที�

ชืั�อว่ิา Polygenic risk score (PRS) เปิ็นเคุรื�องมัือหน้�งที�มัีกีาร

ศก้ีษาในระยะหลงัวิา่นำมัาใชั�พยากีรณค์ุวิามัเสี�ยงของกีารเกีดิโรคุ 

ไม่ัติดต่อได� โดยในปัิจุจุุบันยังมีักีารศ้กีษาเรื�องกีารนำเคุรื�องมืัอนี�

มัาใชั�กีับโรคุหลอดเลือดสมัองไมั่มัากี และยังไมั่มัีข�อมั้ลที�ศ้กีษาใน

ปิระเทศไทย ข�อมัล้ทางพนัธุกีรรมันี�จุง้อาจุเปิน็เคุรื�องมัอืที�จุะนำไปิ

ส้ก่ีารพัฒนาปิระสิทธิภาพในกีารป้ิองกัีนกีารเกิีดโรคุหลอดเลือดสมัองและคุวิามัพิกีารหลังเกิีดโรคุในอนาคุต

	 โด็ย	น้ายน้น้ทพััทธ์์	สุคน้ธ์์พัาน้ิช	มีเกียรื่ติปรื่ะวััติต่างๆ	อาทิ

  ปิ ี2563   อปุินายกีฝ่า่ยวิชิัากีาร สโมัสรนักีศก้ีษาแพทย์ศริริาชั ซ้ึ่�งมีัพนัธกิีจุเกีี�ยวิกัีบกีารแกี�ไข

ปิัญหาวิิชัากีารและส่งเสริมักีารเรียนร้�อย่างมัีปิระสิทธิภาพรวิมัไปิถ้งกีารวิิจุัยในนักีศ้กีษา

แพทย์,  ผ่้�ร่วิมัวิิจุัยในโคุรงกีาร “สัดส่วิน ปิระสบกีารณ์ และปัิจุจัุยที�ส่งผ่ลต่อกีารทำวิิจุัย

ทางกีารแพทย์ในนิสิตนักีศ้กีษาแพทย์ปิระเทศไทย: กีารศ้กีษาทั�วิปิระเทศแบบพหุสถาบัน”

  ปิี 2562 ดำรงตำแหน่งในฝ่่ายส่งเสริมัและพัฒนา soft skill ในสังกีัดอุปินายกีฝ่่ายนโยบาย

และแผ่น สโมัสรนักีศ้กีษาแพทย์ศิริราชั,  ผ่้�บรรยายและดำเนินกีิจุกีรรมั Design Thinking 

workshop ในคุ่ายสะพายศักีย์  และรองปิระธานฝ่่ายกีิจุกีรรมั โคุรงกีารคุ่ายเส�นทางส้่หมัอ

ศิริราชั คุรั�งที� 21

  ปิี 2561 ได�รับรางวัิล “สุขุมั ภัทราคุมั” คุะแนนยอดเยี�ยมัในรายวิิชัาจุุลชีัวิวิิทยาทาง 

กีารแพทย์, ดำรงตำแหน่งปิระธานวิิชัากีารคุณะกีรรมักีารนักีศ้กีษาแพทย์ศิริราชั ชัั�นปิีที� 3, 

วิิทยากีรรับเชัิญในงาน Siriraj Road Show ณ โรงเรียนเตรียมัอุดมัศ้กีษา  และหัวิหน�าฝ่่าย

สันทนากีาร โคุรงกีารคุ่ายเส�นทางส้่หมัอศิริราชั คุรั�งที� 20

  ปิ ี2560 ดำรงตำแหนง่หัวิหน�าฝ่า่ย Creative activity กีารแขง่ขนัตอบปิญัหาทางจุลุชัวีิวิทิยา 

ปิรสิตวิิทยา และวิิทยาภ้มัิคุุ�มักีันทางกีารแพทย์นานาชัาติ

  ปิี 2559 ดำรงตำแหน่งรองปิระธานคุณะกีรรมักีารนักีศ้กีษาแพทย์ศิริราชั ชัั�นปิีที� 1, เข�าร่วิมั

โคุรงกีารปิระชัุมันิสิตนักีศ้กีษาแพทย์แห่งเอเชัีย ณ กีรุงโซึ่ล สาธารณรัฐเกีาหลี
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นายภรึัณย้ โอสถธ์นากรึ

 น้ายภรื่ัณ์ยู	โอสถธ์น้ากรื่ เปิ็นนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปิีที� 

6 คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล 

มัีคุวิามัสนใจุในเรื�อง การื่พััฒน้าการื่จ่ายเพ่ั�อการื่ดู็แลสุขภาพั

แบบมุ่งเน้้น้คุณ์ค่า	เพั่�อพััฒน้าการื่ดู็แลโรื่คเบาหวัาน้ใน้บริื่การื่

สขุภาพัปฐมภมูขิองปรื่ะเทศไทย เนื�องด�วิยโรคุเบาหวิานเป็ินโรคุ

ไมั่ติดต่อเรื�อรังโรคุหน้�งที�มัีอุบัติกีารณ์ส้งกี่อให�เกีิดคุวิามัส้ญเสีย

ต่อสุขภาพและชีัวิิตของผ้่�ปิ่วิยอย่างมัากี เป็ินภาระโรคุที�สำคัุญ

ในระบบสาธารณสุข ทั�งด�านกีำลังคุนและคุ่าใชั�จุ่าย แต่แนวิทาง

กีารด้แลรักีษาผ้่�ป่ิวิยโรคุเบาหวิาน ยังไมั่ตอบโจุทย์คุุณภาพและ

ผ่ลลัพธ์ทางสุขภาพที�ดี คุือ ผ่้�ปิ่วิยส่วินมัากียังไมั่สามัารถคุวิบคุุมั

ระดับน�ำตาลในเลือดตามัเปิ้าหมัายได� โรคุนี�มัีแนวิโน�มัรุนแรงข้�น

ในอนาคุตที�ปิระเทศไทยกีำลังกี�าวิเข�าส้่สังคุมัผ่้�ส้งอายุ รวิมัทั�ง

วิัฒนธรรมักีารดำเนินชีัวิิตที�เปิลี�ยนแปิลงไปิ นายภรัณย้ โอสถธนากีร มัีคุวิามัสนใจุในกีารแกี�ไขปัิญหาเชัิง

ระบบและต�องกีารพฒันาระบบกีารดแ้ลผ่้�ปิว่ิยโรคุเบาหวิานผ่่านหลกัีกีารกีารด้แลสขุภาพแบบมัุง่เน�นคุณุคุา่ 

(Value-based Healthcare) คุือกีารเน�นที�กีารวิัดผ่ล และกีารจุ่ายคุ่าตอบแทนให�ผ่้�ให�บริกีารในระบบ 

บริกีารสุขภาพปิฐมัภ้มัิของปิระเทศไทย โดยคุาดหวิังวิ่าจุะเปิ็นกีารปิรับพฤติกีรรมักีารบริกีารให�ตอบโจุทย์ 

ผ่ลลัพธ์ทางกีารรักีษาที�ดี นำไปิส้่คุวิามัเจุ็บปิ่วิยที�ลดน�อยลงและพัฒนาสุขภาพของคุนไทยให�ดียิ�งข้�นไปิ

		 โด็ย	น้ายภรื่ัณ์ยู	โอสถธ์น้ากรื่	มีเกียรื่ติปรื่ะวััติต่าง	ๆ	อาทิ

  ปิ ี2563  นายกีสหพนัธน์สิตินกัีศก้ีษาแพทยแ์หง่ปิระเทศไทย ในพระอปุิถมััภฯ์ (สพท.)  และ

รองปิระธานฝ่่ายกิีจุกีรรมันอกีคุณะฯ สภานักีศ้กีษาแพทย์รามัาธิบดี คุณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล

  ปิี 2562  ปิระธานคุ่ายวิิจัุยคุรั�งที� 8 โดยสหพันธ์นิสิตนักีศ้กีษาแพทย์แห่งปิระเทศไทย  

ในพระอปุิถมััภฯ์ (สพท.) และรองปิระธานชัมัรมัวิจิุยั คุณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามัาธบิดี

  ปิี 2561  ผ่้�ร่วิมัทํางานนําเสนอ E-poster หัวิข�อ The effectiveness of a self-selected 

“SSMILeS” intervention to reduce depression and maintain the general 

well-being of the preclinical medical student  และนักีแสดงสมัทบ ในกีารแสดง

ละคุรเวิทีกีารกีุศล Rama Drama คุรั�งที� 11 เรื�อง Home

  ปิ ี2560  ปิระธานนักีศก้ีษาแพทย์ชัั�นปีิที� 2  และปิระธานงานพระราชัทานเพลิงศพ ผ่้�บริจุาคุ

ร่างกีายเพื�อกีารศ้กีษากีายวิิภาคุศาสตร์ คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี และ 

คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล



18 ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

  ปีิ 2557  นาํเสนอโคุรงงานวิทิยาศาสตร์ Increasing the stability of particle containing  

phase change material through the polymeric crosslinking in the particle shell 

and application in natural rubber โดยโรงเรียนมัหิดลวิิทยานุสรณ์ ร่วิมักัีบคุณะ

วิิทยาศาสตร์ จุุฬาลงกีรณ์มัหาวิิทยาลัย ในงาน INESPO 2015 ณ ปิระเทศเนเธอร์แลนด์ 

และกีรรมักีารหอพักี โรงเรียนมัหิดลวิิทยานุสรณ์

นายภ้รึินที่์ อารึีย์สว่างกิจ

 น้ายภรูื่นิ้ท์	อารื่ยีส์วัา่งกจิ เปิน็นักีศก้ีษาแพทย์ชัั�นปีิที� 6  

คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล มัีคุวิามั

สนใจุในเรื�อง การื่พััฒน้าเทคโน้โลยีการื่รัื่กษามะเรื่็งท่อน้�ำดี็โด็ย

ใช้เซัลล์ภูมิคุ้มกัน้บำบัด็ชน้ิด็	คารื่์	ที	เซัลล์	ที�มีต้น้กำเน้ิด็มาจาก

สเตมเซัลล์	(iPSC-derived	CAR	T	cells)	ผ่าน้การื่ด็ัด็แปลง

พััน้ธ์ุกรื่รื่มให้ตัวัรื่ับบน้ผิวัเซัลล์มีควัามจำเพัาะกับโปรื่ตีน้บน้	

ผิวัเซัลล์มะเรื่็งและสามารื่ถทน้สภาพัแวัด็ล้อมภายใน้ก้อน้เน่้�อ

งอกได็ดี้็ขึ�น้	 คุวิามัสำเรจ็ุในกีารพฒันาเทคุโนโลยดีงักีลา่วิ จุะเข�า

มัามัีบทบาทสำคัุญอย่างยิ�งในกีารรักีษาผ่้�ปิ่วิยโรคุมัะเร็งท่อน�ำดี  

ซึ่้�งส่วินมัากีไมั่สามัารถรักีษาได�ด�วิยกีารผ่่าตัดและมัีกีารดำเนิน

โรคุที�ไมั่ดี นอกีจุากีนี�จุะยังเปิ็นกี�าวิสำคุัญในกีารนำเทคุโนโลยี 

iPSC-derived CAR T cells มัาปิระยุกีต์ใชั�กีับโรคุมัะเร็งชันิด

อื�นๆต่อไปิในอนาคุต เพื�อให�ผ้่�ปิว่ิยมัะเรง็ชัาวิไทยและผ้่�ปิว่ิยมัะเรง็

ทั�วิโลกีสามัารถเข�าถง้กีารรักีษามัะเรง็ที�มัปีิระสิทธภิาพส้งในราคุา

ที�ถ้กีลงและมัีคุุณภาพชัีวิิตที�ดียิ�งข้�น

		 โด็ย	น้ายภูรื่ิน้ท์	อารื่ีย์สวั่างกิจ	มีเกียรื่ติปรื่ะวััติต่าง	ๆ	อาทิ

  ปิ ี2563  ปิระธานโคุรงกีารออกีรบับรจิุาคุธงเนื�องในวินัมัหดิล เพื�อหารายได�ชัว่ิยเหลอืผ่้�ปิว่ิย

ยากีไร�และสนับสนุนคุ่าใชั�จุา่ยในกีารดำเนินงานของโรงพยาบาลศิริราชั, ปิระธานฝ่่ายวิชิัากีาร

และกีรรมักีารรุ่นชัั�นปีิที� 5  และวิิทยากีรรับเชัิญในกีิจุกีรรมัสัมันา Research Made Easy 

ผ่่านทางระบบ Zoom จุัดโดยสโมัสรนักีศ้กีษาแพทย์ศิริราชั

  ปิี 2562   ปิระธานโคุรงกีารอบรมัให�คุวิามัร้�แกี่ผ้่�ปิ่วิยโรคุเบาหวิานที�คุวิบคุุมัระดับน�ำตาล 

ได�ไม่ัดี ณ โรงพยาบาลหนองม่ัวิง จุังหวิัดลพบุรี,  วิิทยากีรงาน “InSipired แรงบันดาลใจุ 

สร�างได�” จุดัโดยสโมัสรนกัีศ้กีษาแพทยศ์ริริาชั และวิทิยากีรรบัเชัญิ งาน Siriraj Road Show 

2019 ณ โรงเรียนมัหิดลวิิทยานุสรณ์
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  ปิ ี2561  ตวัิแทนคุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาลเข�ารว่ิมักีารแขง่ขนัตอบปัิญหาสรีรวิทิยา 

Inter-medical school physiology quiz คุรั�งที� 16 ณ University of Malaya ปิระเทศ

มัาเลเซึ่ีย

  ปิี 2560  บรรณาธิกีารหนังสือ WALKTHROUGH ข�อสอบจุำลอง 9 วิิชัาสามััญ และ 

อาสาสมัคัุรช่ัวิยงานกีารแขง่ขันเคุมีัโอลิมัปิกิีระดับนานาชัาติ ปิระจุำปีิ 2017 ณ มัหาวิทิยาลัย

มัหิดล ศาลายา

  ปิี 2559  ผ่่านเข�ารอบสุดท�ายในกีารคุัดเลือกีผ่้�แทนปิระเทศไทยเข�าร่วิมั Asian Science 

Camp 2017 ณ ปิระเทศสิงคุโปิร์

  ปิี 2556 – 2558  ผ่้�แทนปิระเทศไทยเข�าร่วิมักีารแข่งขันชัีวิวิิทยาโอลิมัปิิกีระดับนานาชัาติ

ปิระจุำปิี 2559 ได�รับรางวิัลเหรียญเงิน  และได�รับเหรียญทองจุากีกีารแข่งขันชัีวิวิิทยา

โอลิมัปิิกีระดับชัาติ ปิระจุำปิี 2558 และ 2559

  นอกีจุากีนี� นายภ้รินท์ ยังทำวิิจุัยในหัวิข�อ “Improvement of effector T-cell function 

activated by self-differentiated dendritic cells presenting NY-ESO-1 Antigen 

against multiple myeloma cells from naïve T lymphocyte donor” ตั�งแต่ปิีกีาร

ศ้กีษา 2561 จุนถ้งปิัจุจุุบัน

นายยสวัต สุวรึรึณลิขิิต

 น้ายยสวััต	สุวัรื่รื่ณ์ลิขิต	เปิ็นนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปิีที� 6  

คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล  

มัีคุวิามัสนใจุในเรื�อง การื่ศึกษาการื่ปรื่ะยุกต์ใช้โปรื่แกรื่มเซัลล์

ย้อน้กลับเพั่�อฟ้้�น้ฟู้การื่ทำงาน้ของไมโทคอน้เด็รีื่ยใน้เซัลล์

ปรื่ะสาทที�ชรื่าของมน้ษุย	์	กีลุม่ัโรคุที�เกีดิจุากีกีารเสื�อมัของเซึ่ลล์

ปิระสาทในผ่้�ส้งอายุ เชั่น ภาวิะสมัองเสื�อมั โรคุอัลไซึ่เมัอร์ และ

โรคุพาร์กีินสัน เป็ินหน้�งในกีลุ่มัโรคุพบมัากีในผ้่�ส้งอายุ เนื�องจุากี

ในปิัจุจุุบันวิิธีกีารรักีษาโรคุในกีลุ่มันี�ยังมัีปิระสิทธิภาพไมั่ดีเท่า

ที�คุวิร ร่วิมักีับจุำนวินผ่้�ป่ิวิยที�เพิ�มัมัากีข้�นตามักีารขยายตัวิของ

สังคุมัผ้่�ส้งอายุทั�งในปิระเทศไทยและทั�วิโลกี ทำให�กีารพัฒนาวิิธี

กีารรักีษาใหม่ัมัีคุวิามัสำคัุญและเร่งด่วิน หน้�งในแนวิทางใหม่ัคุือ
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กีารใชั�โปิรแกีรมัเซึ่ลล์ย�อนกีลับ (cellular reprogramming) ซึ่้�งเปิ็นเทคุโนโลยีที�สามัารถฟ้้�นฟ้้กีารทำงาน 

ไมัโทคุอนเดรียที�ผ่ิดปิกีติในเซึ่ลล์ที�ชัราของสิ�งมัีชัีวิิตได� นายยสวัิตจุ้งสนใจุศ้กีษาผ่ลของกีารกีระตุ�น 

โปิรแกีรมัเซึ่ลล์ย�อนกีลับต่อกีารทำงานของไมัโทคุอนเดรียในเซึ่ลล์ปิระสาทที�ชัราของมันุษย์ เพื�อเป็ินองค์ุ 

คุวิามัร้�ที�สำคุัญในกีารพัฒนาแนวิทางกีารรักีษาใหมั่สำหรับโรคุในกีลุ่มักีารเสื�อมัของเซึ่ลล์ปิระสาทใน 

ผ่้�ส้งอายุในปิระเทศไทย

		 โด็ย	น้ายยสวััต	สุวัรื่รื่ณ์ลิขิต	มีเกียรื่ติปรื่ะวััติต่าง	ๆ	อาทิ

 ปิี 2564 อาสาสมััคุรและวิิทยากีรบรรยายในโคุรงกีาร “Home isolation Telemedicine” 

โดยนักีศ้กีษาแพทย์รามัาธิบดี

 ปิี 2563 ปิระธานนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นปิีที� 5, ผ่้�จัุดกีิจุกีรรมั “นักีศ้กีษารามัาธิบดีอาสา”  

เพื�อให�ข�อมั้ลข่าวิสารและรายงานสถานกีารณ์เกีี�ยวิกัีบ COVID-19, ตัวิแทนคุณะในกีาร 

จุัดโคุรงกีาร “มัหิดลร่วิมัใจุ สานสายใย นำน�ำใจุส้่ชัุมัชัน คุรั�งที� 7” และสมัาชัิกีในทีมั 

ผ่้�จุัดงานสัมัมันานักีศ้กีษาแพทย์คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี

 ปิี 2562 ปิระธานโคุรงกีารรายวิิชัาเวิชัศาสตร์ชัุมัชัน ณ อำเภออุบลรัตน์ จุังหวิัดขอนแกี่น, 

รองปิระธานโคุรงกีารคุ่ายวิิจัุย สหพันธ์นิสิตนักีศ้กีษาแพทย์แห่งปิระเทศไทย (สพท.)  

คุรั�งที� 8, รองปิระธานโคุรงกีาร “ปิันน�ำใจุส้่เด็กีด่านซึ่�าย” เพื�อพัฒนาเด็กีในอำเภอด่านซึ่�าย 

จุังหวิัดเลย, ได�รับรางวิัล Dean’s Research Awards จุากีกีารนำเสนอผ่ลงานวิิจุัย  

Electronic Poster ที�งาน European Human Genetics Conference 2019 ณ เมัือง  

โกีเธนเบิร์กี ปิระเทศสวิีเดน  และเข�าร่วิมัโคุรงกีารแลกีเปิลี�ยนทางทางคุลินิกี โดยสมัาพันธ์

นิสิตนักีศ้กีษาแพทย์นานาชัาติ

 ปิี 2561 ปิระธานโคุรงกีารเวิชัศาสตร์ชัุมัชัน ณ อำเภอกีุฉินารายณ์ จุังหวิัดกีาฬสินธุ์,  

มัีผ่ลกีารสอบเพื�อปิระเมัินและรับรองคุวิามัร้�คุวิามัสามัารถในกีารปิระกีอบวิิชัาชัีพเวิชักีรรมั 

ขั�นตอนที� 1 ได�คุะแนนสอบเทียบเปิ็นเปิอร์เซึ่็นไทล์ที� 98.01, ตัวิแทนนักีกีีฬาในกีารแข่งขัน

กีฬีาบาสเกีตบอล กีจิุกีรรมั “กีฬีาเขม็ัสมััพนัธ ์คุรั�งที� 30” และอาสาสมัคัุรกีจิุกีรรมัคุา่ยอาสา

ออกีตรวิจุ โคุรงกีาร “คุา่ยสร�างเสรมิัปิระสบกีารณค์ุรั�งที� 81” ณ โรงพยาบาลสง่เสรมิัสขุภาพ

ตำบลหนองกีะทิง อำเภอลำปิลายมัาศ จุังหวิัดบุรีรัมัย์

 ปิี 2560 ตัวิแทนนักีกีีฬาในกีารแข่งขันกีีฬาฟุ้ตบอล ในกีิจุกีรรมั “กีีฬาเข็มัสัมัพันธ์ คุรั�งที� 29

 ปิี 2559 ได�คุะแนนส้งสุดอันดับที� 1 ในกีารสอบเข�าคุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี 

และตัวิแทนนักีกีฬีาในกีารแขง่ขันกีฬีาฟุ้ตซึ่อลได�รับรางวัิลรองชันะเลิศอันดับที� 1 ในกิีจุกีรรมั

มัหาวิิทยาลัย MU Freshy Game 2016
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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 2021

 On 29 November 2021 at 13:30 hrs. Clin.	Prof.	Supat		Vanichakarn, Secretary 
General of Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage; Mr.	Thanee		
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 issue a press release on the names of Prince Mahidol Award Youth Program 
scholarship recipients for 2021 at the Chulabhorn conference room, 2nd floor of Syamindra 
Building, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

The	names	of	five	scholarship	recipients	2021	of	Prince	Mahidol	Award	Youth	Program	are	as	follows:

	 1.	 Ms.	Nicharee	Monkongpitukkul		Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

	 2.	 Mr.	Nontapat	Sukhonpanich		 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

	 3.	 Mr.	Pharanyoo	Osotthanakorn		Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol  

    University

	 4.	 Mr.	Phurin	Areesawangkit		 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

	 5.	 Mr.	Yossawat	Suwanlikit		 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol  

    University

Prince Mahidol Award Youth Program
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 Thirteen applicants from 6 institutes were nominated for Prince Mahidol Award 

Youth Program in 2021. Only 5 successful applicants meet the criteria of Prince Mahidol 

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 26th October 2021.

 	Prince	Mahidol	Award	Youth	Program has been established on the 20th  

November 2008 according to the 2nd/2008 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.

 

Ms. Nicharee Monkongpitukkul

 Ms.	Nicharee	Monkongpitukkul is the  

sixth-year medical student at Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital, Mahidol University. Her project  

entitled about “The	optimal	stimulation	strategies	of	

retinal	prosthesis	as	a	solution	to	restore	vision	in	

untreatable	blind	patients.”	Ms. Monkongpitukkul is 

interested in vision restoration technology in order to 

bring the sight back to the blind for untreatable blind 

patients especially from retinal degenerative diseases 

i.e. retinitis pigmentosa. The study will focus on the 

development of the device “retinal prosthesis” aiming 

to restore function of damaged photoreceptors. The 

optimized mechanism of electrical retinal stimulation will gain more data to improve 

the efficacy of retinal prosthesis, helping blind patient to maintain their quality of living.



23ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

		 Ms.	Nicharee	Monkongpitukkul	has	received	honors	and	awards	as	the		

followings:

 2020  President of Siriraj Medical Student Union (SMSU): Leading team towards 

the mission, to create space of learning and improve quality of life of medical 

students in terms of physical needs and emotional safety, being the coordinator  

between medical students and faculty executive committee and facilitating 

extracurricular activities and clubs held by medical students.

  2018 Vice President of academic affairs of Siriraj International Medical  

Microbiology Parasitology and Immunology Competition (SIMPIC) 2019 at 

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  2017 President of the second-year medical student, being the coordinator 

between faculty student affairs, academic affairs and medical student union 

and facilitating the activities held by the second-year medical students;   

Representative of second-year medical students to attend the IFMSA research 

exchange program at Department of Virology, University of Helsinki, Finland 

for one month under the research topic “Occurrence and distribution of 

zoonotic viruses in European countries”

  2014 Gold medalist from the 10th Thailand Chemistry Olympiad at Faculty of 

Sciences, Prince of Songkhla University

  

Mr. Nontapat Sukhonpanich

 Mr.	Nontapat	Sukhonpanich is a sixth-year medical student at the Faculty of 

Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. He is interested in “Genetic	variation	in	stroke	

–	a	novel	approach	for	precision	public	health	in	Thailand.” Stroke accounted for the  

top-rank contributor to death and disability in Thailand and worldwide. At present, we 

already knew that we would be able to prevent around 90% of stroke if we could eradicate 

all the risk factors. But in reality, we could not reach that goal yet. Moreover, prediction 

of the stroke outcome is more difficult in clinical practice, which makes the rehabilitation 

outcome unfavorable. The polygenic risk score (PRS) is a risk prediction tool which has 
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been more recognized as a potential tool to predict 

risk of diseases, including stroke. However, there are 

less studies on PRS and stroke, and currently none in 

individual’s Thai population. This genetic information 

could lead to the improvement in stroke prevention 

and functional outcome of the patients in the future.

 Mr.	Nontapat	Sukhonpanich	has	received	

honors	and	awards	as	followings:

 2020 Vice President of academic affair, Siriraj 

Medical Student Union,which aimed to help 

medical students solve academic issues, 

facilitate an effective learning, promote 

medical student engagement in research;  Currently conducting “Proportion,  

Experiences, and Associated Factors of Conducting Medical Research among 

Medical Students in Thailand: A nationwide multicentre study”

 2019 Executive committee of strategy and planning affair, Siriraj Medical  

Student Union; Moderator of Design Thinking Workshop, SMSU camp; Vice 

president of activity,the 21st Siriraj Medical Camp

 2018 “Sukhum Pattarakom Award”, highest overall score in medical  

microbiology; President of academic affair, SI127 Student Committee;  Invited 

speaker atTriam Udom Suksa school, Siriraj Road Show;  Head of recreation 

activity,the 20th Siriraj Medical Camp

 2017 Head of creative activity, Siriraj International Medical Microbiology,  

Parasitology and Immunology Competition (SIMPIC)

 2016 Vice-president, SI127 Student Medical Students’ Conference at Seoul, 

South Korea
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Mr. Pharanyoo Osotthanakorn

 Mr.	Pharanyoo	Osotthanakorn is a sixth- 
year medical student at the Faculty of Medicine  
Ramathibodi Hospital, Mahidol University. His project 
deal with “Implementation	of	value-based	payment	
for	 improving	diabetic	care	 in	the	primary	care		
setting	of	Thailand.” Diabetes is an important 
non-communicable disease with high prevalence  
and burden, causing not only significant loss of health 
and lives, but also manpower and financial burden. 
Current diabetic care systems in Thailand cannot achieve 
the targeted goal, which is depending on the patients’ 
ability to control their blood sugar level. The disease 
tends to be more aggravating in the future due to aging 
society and people’s behavior. Mr. Osotthanakorn is interested in systemic problem solving 
and system development of diabetic care, by the concept of value-based healthcare, which 
is focusing on outcome measurement and payment designing for primary care providers of 
Thailand. He expects advancement of care behavior for better health outcomes, leading 
to diminishing people’s illness and improving Thai’s health in the future.
  Mr.	Pharanyoo	Osotthanakorn	has	received	honors	and	awards	as	followings:

 2020 President of Society of Medical Student of Thailand (SMST); Vice  
president of external affairs of Ramathibodi Medical Student Council (RAMSC), 
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.

 2019 Project manager of the 8th SMST research camp;Vice president of  
Ramathibodi Research Club.

 2018 Collaborator of E-poster: The effectiveness of a self-selected “SSMILeS” 
intervention to reduce depression and maintain the general well-being of  
the preclinical medical student; An actor in supporting role in the charitable 
stage play: the 11th Rama Drama, Home.

 2017 Class president of 2nd year medical student; Project manager of  
the royal cremation ceremony for body donators for anatomical studies, 
Ramathibodi Hospital and the Faculty of Sience, Mahidol University.
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 2014 Presenter in INESPO 2015, Netherlands, in the science project: Increasing 
the stability of particle containing phase change material through the  
polymeric crosslinking in the particle shell and application in natural rubber, 
Mahidol Wittayanusorn schooland Faculty of Science, Chulalongkorn  
University; Dormitory affairs council,Mahidol Wittayanusorn school.

 

Mr. Phurin Areesawangkit

 Mr.	Phurin	Areesawangkit is a sixth-year  
medical student at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,  
Mahidol University. His project entitled about “Generation		
of	induced	pluripotent	stem	cells-derived	CAR	T	cell	
therapy	for	a	treatment	of	CD-133	in	unresectable	
cholangiocarcinoma	patients.”	Mr. Areesawangkit 
is interested in developing the novel treatment of 
Cholangiocarcinoma using induced pluripotent stem 
cell-derived CAR T cells (iPSC-derived CAR T cells) 
which will be genetically engineered to have specificity  
against tumor-specific antigens and can function in  
immunosuppressive tumor microenvironments. Successful  
development of this technology will play an important 
role in the treatment of cholangiocarcinoma which is 
mostly unresectable and will be a great step towards the application of iPSC-derived CAR 
T cell against other types of cancers. This will allow cancer patients, both in Thailand 
and around the world, to reach an effective treatment of cancer at reasonable prices.
 Mr.	Phurin	Areesawangkit	has	received	honors	and	awards	as	followings:

 2020 President of Mahidol Day Fundraising Campaign 2020 to provide financial 
support to patients who cannot afford their medical expenses; President of 
academic division and 5th year medical student committee; a guest speaker 
of an online seminar ‘Research Made Easy’ held by Siriraj Medical Student 
Union (SMSU).
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 2019 President of Teaching Project for poorly controlled type 2 diabetes 
patients at Nong Muang Hospital, Lopburi. He was one of the speakers of 
‘InSipired’ talk held by SMSU and was invited as a guest speaker of Siriraj Road 
Show 2019 at Mahidol Wittayanusorn school.

 2018 Representative of Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University  
in an Inter-Medical School Physiology Quiz 2018 at University of Malaya,  
Malaysia.

 2017 One of the writers and the editor of “WALKTHROUGH, simulated 7  
subjects test” book and was a liaison of an International Chemistry Olympiad 
2017 at Mahidol University, Thailand

 2016 He passed to the final round of Thailand’s representative selecting 
process for Asian Science Camp 2017, Singapore

 2013 – 2015 Representative of Thailand in an International Biology Olympiad 
2016 and received the silver medal. He also received gold medals from  
Thailand Biology Olympiad 2015 and 2016.

 Apart from this, Mr. Phurin has been working on research project  
“Improvement of effector T-cell function activated by self-differentiated 
dendritic cells presenting NY-ESO-1 Antigen against multiple myeloma cells 
from naïve T lymphocyte donor” from 2018 until now.

Mr. Yossawat Suwanlikit

 Mr.	Yossawat	Suwanlikit	is a sixth-year medical student at the Faculty of Medicine  
Ramathibodi Hospital, Mahidol University. His project entitled about	potential	therapeutic	
utility	of	cellular	reprogramming	in	reversing	age-related	mitochondrial	dysfunction	
in	human	aged	neurons.	Age-related neurodegenerative diseases such as Dementia, 
Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease are among the most common diseases in 
elderly. Since aging society has been expanding worldwide, the number of people affected 
by these ailments is correlated increasing. Together with the fact that there is no effective 
treatment against the diseases, these emphasize the significance and urgency of novel  

therapeutic intervention development against these disorders. One of the promising therapies  



28 ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

is application of cellular reprogramming, which is  

evidenced to ameliorate age-related mitochondrial  

dysfunction observed in aging cells. Therefore,  

Mr. Yossawat intends to study the effect of the cellular 

reprogramming technology over mitochondrial function 

in human aged neurons to develop novel treatment 

for the age-related neurodegenerative diseases in aging 

population.

 	Mr.	Yossawat	Suwanlikit	has	received	honors	

and	awards	as	followings:

 2021 Volunteer and clinical knowledge 

lecturer in “Home isolation Telemedicine”by Ramathibodi medical students.

 2020 Class president of the5th year medical students; Initiator of the  

project“Ramathibodi medical students volunteer” for informing and  

reporting COVID-19 epidemic situation;  Delegate of the 7th Mahidol students 

community volunteer;Member of project manager in “Ramathibodi medical 

students annual seminar”.

 2019 The project president of community medicine subject at Ubol Ratana, 

Khon Kaen province; Vice project manager of the 8th SMST research camp;  Vice 

project manager“Dansai children charity” at Dansai, Loey Province, for developing 

children’s health in the district; Dean’s Research Awards for electronic  

poster presentation at European Human Genetics Conference 2019 at  

Gothenburg, Sweden;  Selected in professional exchange program by IFMSA.

 2018 The project president of community medicine subject Kuchinarai,  

Kalasin; Resulting Medical Competency Assessment and Accreditation  

examination at percentile 98.01;  Delegate of basketball competition in the 

30th Syringe Game;  Medical volunteer in the 81th Medical experience camp 

at Nong Kathing health promoting hospital, Lam Plai Mat,Buri Ram.

 2017 Delegate of football competition in the 29th Syringe Game.

 2016  The first rank in admission exam of Faculty of Medicine Ramathibodi 

Hospital; Delegate of futsal competition, the first runner-up in MU Freshy 

Game 2016, Mahidol University.
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รึางวัลมหิดิ์ลที่ยากรึ ปรึะจำาปี 2564

ศัาสตรึาจารึย์เก่ยรึติคุณ นายแพื่ที่ย์เกรึียงศัักดิ์ิ� จีรึะแพื่ที่ย์ 

 ศาสตรื่าจารื่ย์เกยีรื่ติคณุ์	น้ายแพัทยเ์กรื่ยีงศกัดิ็�	

จีรื่ะแพัทย์  สำเร็จุกีารศ้กีษาแพทยศาสตรบัณฑิต  

คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล 

พ.ศ. 2514, วิุฒิบัตรผ่้�มัีคุวิามัร้�คุวิามัชัำนาญกีารปิระกีอบ

วิิชัาชัีพเวิชักีรรมั สาขากุีมัารเวิชัศาสตร์ แพทยสภา 

แหง่ปิระเทศไทย พ.ศ. 2519, Certificate in Neonatology  

จุากี University of Ottawa, Canada พ.ศ. 2525, 

Master of Public Health จุากี George Washington  

University พ.ศ. 2531, อนุมััติบัตรผ้่�มัีคุวิามัร้�ชัำนาญกีารปิระกีอบวิิชัาชีัพเวิชักีรรมั อนุสาขาทารกี 

แรกีเกีิดและปิริกีำเนิด ราชัวิิทยาลัยกีุมัารแพทย์แห่งปิระเทศไทย พ.ศ. 2539, Certificate in Lactation 

Education and Management, Wellstart International Education Program: a collaboration 

center of USAID พ.ศ. 2539
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	 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อดี็ตและปัจจุบัน้	ท่านดำรงตำแหน่งปิระธานกีองทุนทารกีแรกีเกีิด  

ศิริราชัมั้ลนิธิ คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล ตั�งแต่ พ.ศ. 2534, หัวิหน�าโคุรงกีารผ่ลิตเคุรื�องมืัอ 

สำหรับทารกีแรกีเกิีด ศ้นย์ปิระยุกีต์และบริกีารวิิชัากีาร มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2534-2552, หัวิหน�า

สาขาทารกีแรกีเกิีด คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล พ.ศ. 2536-2550, นายกีสมัาคุมัเวิชัศาสตร์ 

ปิรกิีำเนดิแหง่ปิระเทศไทย พ.ศ. 2552-2553, กีรรมักีารบรหิาร ราชัวิทิยาลยักีมุัารแพทยแ์หง่ปิระเทศไทย 

2 สมััย พ.ศ. 2550-2555, ผ่้�กีำหนดเกีณฑ์และผ้่�ปิระเมิันและรับรองคุุณภาพกีารด้แลทารกีแรกีเกิีด 

ของโรงพยาบาล กีรมัอนามััย กีระทรวิงสาธารณสุข ตั�งแต่ พ.ศ. 2541

	 ผลงาน้ที�ภาคภูมใิจ พฒันามัาตรฐานกีารดแ้ลทารกีแรกีเกีดิของปิระเทศให�ทดัเทยีมัอารยปิระเทศ 

ด�วิยกีารพัฒนามัาตรฐานฯของคุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล เพื�อใชั�เปิ็นต�นแบบของกีารพัฒนา

มัาตรฐานฯ ของปิระเทศ ที�เริ�มัปิี พ.ศ. 2526 ในขณะที�คุณะแพทยศาสตร์ฯ มัีงบปิระมัาณจุำกีัด ทำให� 

หน่วิยทารกีแรกีเกีิดขาดทรัพยากีรพื�นฐานที�จุำเปิ็นสำหรับกีารด้แลทารกีแรกีเกีิดทุกีอย่าง พร�อมักีับ

พฒันากีารบรบิาลทารกีแรกีเกีดิที�อย้ใ่นภาวิะวิิกีฤตที�เริ�มัชั�ากีวิา่สหรฐัอเมัรกิีา 20 ปิ ีจุนได�มัาตรฐานอารยะ

ปิระเทศในปิี พ.ศ. 2532 ด�วิย 

 กี) ทรัพยากีรที�ไมั่ต�องลงทุน (น�ำนมัแมั่และแรงงานของแมั่ในกีารร่วิมัด้แลล้กีเพื�อทดแทน 

กีารขาดพยาบาล) 

 ข)  กีารดดัแปิลงอปุิกีรณ์ไฟ้ฟ้้าในคุรัวิเรอืนให�เป็ินอปุิกีรณ์กีารแพทย์ ถงุธญัพชืัให�คุวิามัอบอุน่ทารกี

 คุ)  กีารผ่ลติอปุิกีรณก์ีารแพทยเ์อง เชัน่ เคุรื�องให�คุวิามัอบอุน่ เคุรื�องอุน่เลอืด เคุรื�องส่องไฟ้รักีษา 

ภาวิะตัวิเหลือง มัาตรวิัดบิลิร้บินในพลาสมัา 

 ง) เงินบริจุาคุจุากีแมั่พ่อ ภาคุเอกีชัน และองคุ์กีรกีารกีุศล เพื�อจุัดหาซืึ่�ออุปิกีรณ์ที�ผ่ลิตเอง 

ไม่ัได� (เคุรื�องช่ัวิยหายใจุ ต้�อบ เคุรื�องวิัดคุวิามัอิ�มัตัวิออกีซิึ่เจุน) รวิมัทั�งจุัดตั�งกีองทุนทารกีแรกีเกิีดเพื�อ 

หารายได�ซึ่ื�ออุปิกีรณ์กีารแพทย์ที�จุำเป็ินสำหรับลดภาระงานและคุวิามัเคุรียดและให�สวัิสดิกีารเวิลา 

อย้่เวิรแกี่พยาบาล 

 ผ่ลงานทั�งหมัดต�องใชั�เวิลา 2 ทศวิรรษเพื�อพิส้จุน์วิ่า เป็ินผ้่�นำที�พัฒนากีารแพทย์ไทยสาขา 

ทารกีแรกีเกีิดของคุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล และของปิระเทศไทย ด�วิยวิิธี 

ที�เหมัาะสมัและถก้ีต�อง คุอืกีารสร�างทีมัพยาบาลที�ทำงานด�วิยคุวิามัสขุ จุนสามัารถสง่เสริมักีารให�น�ำนมัแมั่  

และกีารให�แมั่มัีส่วินร่วิมัรับผ่ิดชัอบด้แลล้กีที�ป่ิวิยอย้่ในภาวิะวิิกีฤต โดยใชั�หลักีกีารด้แลด�วิยคุวิามัเมัตตา  

จุนเปิ็นที�ด้งานของแพทย์จุากีญี�ปิุ่น สิงคุโปิร์ สหรัฐอเมัริกีาและปิระเทศกีำลังพัฒนา และได�รับเชัิญ 

ให�ช่ัวิยพัฒนากีารให�นมัแมั่แกี่ทารกีในหออภิบาลทารกีแรกีเกีิดให�แกี่ปิระเทศอินโดนีเซึ่ียในปีิ พ.ศ. 2557  

และ 2561 องค์ุคุวิามัร้�ในกีารพัฒนาได�ถ้กีถ่ายทอดในหนังสือ วิิดิทัศน์ กีารจุัดอบรมั เคุรื�องมัือที�ผ่ลิต 

ได�จุำหน่ายราคุาถ้กีหรือบริจุาคุให�แกี่โรงพยาบาลทั�วิปิระเทศ ได�รับอนุสิทธิบัตรผ่ลงานกีารปิระดิษฐ์  

“มัาตรวิัดบิลิร้บินในพลาสมัา” และ “เคุรื�องรักีษาภาวิะตัวิเหลืองในทารกีแรกีเกีิด” ในปีิ พ.ศ. 2544  

และ 2545 
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	 รื่างวััลและเกียรื่ติยศที�ได็้รื่ับ รางวัิลพระราชัทาน มัหาวิิทยาลัยมัหิดล สาขากีารปิระดิษฐ์  

ในผ่ลงาน “เคุรื�องให�คุวิามัอบอุ่นโดยกีารแผ่่รังสี” จุากีพระบาทสมัเด็จุพระเจุ�าอย้่หัวิฯ พ.ศ. 2534,  

รางวิัลแพทย์ต�นแบบของแพทยสภา เนื�องในโอกีาสคุรบรอบ 50 ปิีแพทยสภา พ.ศ. 2561, รางวิัลกีุมัาร

แพทย์อาวิุโสดีเด่น ราชัวิิทยาลัยกีุมัารแพทย์แห่งปิระเทศไทย พ.ศ. 2554, รางวิัล AARC International  

Fellowship Award จุากี American Association for Respiratory Care 1993 จุากีผ่ลงาน 

กีารบุกีเบิกีและพัฒนา newborn respiratory care ของปิระเทศไทย พ.ศ. 2536, รางวิัลตำราแพทย์ 

คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล ในผ่ลงานตำรา “กีารด้แลระบบทางเดินหายใจุในทารกีแรกีเกิีด”  

พ.ศ. 2538, รางวิัลตำราแพทย์ ศิริราชั-มัหิดล ในผ่ลงานตำรา “กีารปิระเมัินภาวิะสุขภาพทารกีแรกีเกีิด” 

พ.ศ. 2548, รางวัิลผ่ลงานปิระดิษฐ์คุิดคุ�น สภาวิิจัุยแห่งชัาติ ในผ่ลงานกีารปิระดิษฐ์ “เคุรื�องวัิดระดับ 

บลิริบิ้นในพลาสมัาด�วิยตาสำหรบัทารกีแรกีเกีดิ” จุากีสภาวิจิุยัแหง่ชัาต ิพ.ศ. 2549, โลป่ิระกีาศเกียีรตคิุณุ

จุากีกีรมัอนามัยั กีระทรวิงสาธารณสุข ในกีารเป็ินที�ปิรก้ีษาด�านวิชิัากีารและพัฒนางานอนามัยัแม่ัและเด็กี

เพื�อล้กีเกีิดรอดแมั่ปิลอดภัย พ.ศ. 2545

 เครื่่�องรื่าชอิสรื่ิยาภรื่ณ์์	เหรียญดุษฎีมัาลา เข็มัศิลปิวิิทยา สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 

	 จากปรื่ะวัตั	ิผลงาน้และเกยีรื่ติปรื่ะวัตัขิา้งตน้้	ศาสตรื่าจารื่ย์เกยีรื่ติคณุ์	น้ายแพัทยเ์กรื่ยีงศกัด็ิ�	

จรีื่ะแพัทย	์สมควัรื่ได็ร้ื่บัการื่ยกยอ่งใหเ้ปน็้ศษิยเ์กา่ด็เีด่็น้	ของมหาวัทิยาลยัมหดิ็ล	และเปน็้แบบอยา่งที�

ด็ีแก่ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมีมติ

มอบรื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป

ผู้้�ชิ่วยศัาสตรึาจารึย์ ดิ์รึ.จรึิยา วิที่ยะศัุภรึ 

	 ผู้ช่วัยศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.จริื่ยา	วัิทยะศุภรื่ 

สำเร็จุกีารศ้กีษาวิิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากีารพยาบาล

และกีารผ่ดุงคุรรภ์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล วิิทยาศาสตร

มัหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล 

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต มัหาวิิทยาลัยมัหิดล  

Certificate One Year Post-Doctoral Training at 

University of Michigan USA.

	 ปรื่ะวัติัการื่ทำงาน้อดี็ตและปัจจุบนั้	ทา่นเคุยดำรงตำแหน่งรองหัวิหน�าภาคุวิชิัาพยาบาลศาสตร์

ด�านนโยบายและแผ่น ภาคุวิชิัาพยาบาลศาสตร ์คุณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามัาธบิด ีพ.ศ. 2545-2550, 

ผ่้�ชั่วิยคุณบดีฝ่่ายกีารพยาบาลด�านนโยบายและแผ่น พ.ศ. 2545-2550, หัวิหน�าภาคุวิิชัาพยาบาลศาสตร์
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และผ่้�อำนวิยกีารโรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี 2 วิาระ พ.ศ. 2550-2558, Director WHO Collaborating  
Centre (WHOCCs) for Nursing and Midwifery Development at Ramathibodi School of  
Nursing พ.ศ. 2550-2558, Executive Member of The Global Network of WHOCCs for Nursing 
& Midwifery พ.ศ. 2554-2558, Vice President Phi Omaga at-large Chapter of Sigma Theta Tau 
International Honor Society of Nursing พ.ศ. 2553-2559, อุปินายกีสมัาคุมัพยาบาลและผ่ดุงคุรรภ์
ขั�นส้งแห่งปิระเทศไทย พ.ศ. 2561-2564, รองปิระธานกีรรมักีารบริหารวิิทยาลัยพยาบาลและผ่ดุงคุรรภ์
ขั�นส้งแห่งปิระเทศไทย พ.ศ. 2564-2566, กีรรมักีารผ้่�ทรงคุุณวุิฒิในคุณะกีรรมักีารคุวิบคุุมักีารส่งเสริมั 
กีารตลาดอาหารสำหรบัทารกีและเดก็ีเลก็ีตวัิแทนสภากีารพยาบาล กีระทรวิงสาธารณสขุ พ.ศ. 2564-2566
 กีารทำงานในฐานะพยาบาลปิระจุำกีารที�หอผ่้�ปิ่วิยเด็กีเล็กีเปิ็นเวิลา 6 ปิี ท่านเปิ็นอาจุารย์
พยาบาลสาขากีารพยาบาลเดก็ีและยงัคุงข้�นปิฏิบัิตงิาน พฒันาคุุณภาพบรกิีารพยาบาล และสอนนกัีศก้ีษา
ทั�งหลักีส้ตรปิริญญา ตรีและบัณฑิตศ้กีษาในหอผ่้�ปิ่วิยเด็กีเล็กีและหอผ่้�ปิ่วิยเด็กีอื�นๆ มัากีกีวิ่า 40 ปิี  
ในฐานะผ่้�บริหารโรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดีนานกีวิ่า 10 ปิี ท่านได�ดำเนินกีารให�มัีข�อบังคุับมัหาวิิทยาลัย 
วิ่าด�วิยกีารบริหารโรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี ได�สร�างพระราชัานุสาวิรีย์สมัเด็จุพระศรีนคุรินทรา 
บรมัราชัชันนี หน�าโรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี ณ ศาลายา ด�วิยแรงบันดาลใจุที�ได�รับจุากีท่าน  
ศาสตราจุารย์คุลินิกีเกีียรติคุุณนายแพทย์ปิิยะสกีล สกีลสัตยาทร ซ้ึ่�งมัีนโยบายปิรับภ้มิัทัศน์มัหาวิิทยาลัย 
มัหิดลให�ร่มัรื�น สวิยงามั ปิลอดภัย และเอื�อปิระโยชัน์ต่อกีารเรียนร้�ของนักีศ้กีษา ได�ร่วิมักีับคุณะฯ  
ดำเนนิกีารกีอ่สร�างและออกีแบบโรงเรยีนพยาบาลรามัาธบิด ีณ พญาไท เปิน็อาคุารหลงัใหมัท่ดแทนหลงัเดมิั 
ที�ได�รบัพระบรมัราชัานญุาตให�สร�างสง้ถง้ 9 ชัั�น ขยายกีารศก้ีษาสาขาพยาบาลศาสตรไ์ปิที�สถาบนักีารแพทย์ 
จุักีรีนฤบดินทร์ ในระยะเริ�มัต�นเกีี�ยวิข�องกัีบกีารกี่อสร�างสถาบัน วิางแผ่นกีารใชั�พื�นที�ร่วิมักีันของทุกีฝ่่าย  
และวิางแผ่นพัฒนาอาจุารย์ให�พอเพียงกีับกีารผ่ลิตเพิ�มั พัฒนากีารสื�อสารองคุ์กีรแบบมัืออาชัีพ จุัดทำ 
โคุรงกีารต�นกีล�าดอกีแกี�วิ อย้ใ่นแผ่นพฒันาบคุุลากีรระยะ 10 ปิ ีเปิน็โคุรงกีารคุดัเลอืกีนักีศก้ีษาเปิน็อาจุารย์ 
ของโรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี ส่งต่อไปิศ้กีษาต่างปิระเทศถ้งระดับปิริญญาเอกี เพื�อสร�างอนาคุตของ
โรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดีให�กี�าวิหน�ายิ�งข้�น และผ่ลงานอื�นๆ อีกีมัากีมัาย
	 รื่างวััลและเกียรื่ติยศที�ได็้รัื่บ รางวิัลศิษย์เกี่าพยาบาลดีเด่น สาขาบริหาร จุากีสมัาคุมัศิษย์เกี่า
พยาบาลรามัาธิบดี พ.ศ. 2551 รางวิัลศิษย์เกี่าดีเด่นบัณฑิตวิิทยาลัย ปิระเภทบริหาร พ.ศ. 2556 รางวิัล
พยาบาลดีเด่น สาขาสนับสนุนบริกีาร จุากีสมัาคุมัพยาบาลแห่งปิระเทศไทย พ.ศ. 2557 รางวิัลพยาบาล
ดีเด่น สาขาบริหารกีารศ้กีษา จุากีสภากีารพยาบาล พ.ศ. 2558
	 เครื่่�องรื่าชอิสรื่ิยาภรื่ณ์์	ทวิีติยาภรณ์ชั�างเผ่ือกี(ทชั) ได�รับเมืั�อปิีพ.ศ. 2542 และ เหรียญ 
จุักีรพรรดิมัาลา ได�รับเมัื�อปิี พ.ศ. 2545

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	ผู้ช่วัยศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.จริื่ยา	วิัทยะศุภรื่		
สมควัรื่ได้็รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวิัทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่างที�ด็ีแก่	
ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมี	

มติมอบรื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป
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ศัาสตรึาจารึย์เก่ยรึติคุณ ดิ์รึ.พื่ิไลพื่ันธ์์ พืุ่ธ์วัฒนะ

	 ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์	 ด็รื่.พิัไลพััน้ธ์	์	

พัุธ์วััฒน้ะ สำเร็จุกีารศ้กีษาวิิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

จุุลชัีวิวิิทยา มัหาวิิทยาลัยเกีษตรศาสตร์ พ.ศ. 2514 

วิิทยาศาสตรมัหาบัณฑิต สาขาจุุลชีัวิวิิทยา มัหาวิิทยาลัย

มัหิดล พ.ศ. 2516 ปิรัชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุุลชัีวิวิิทยา 

มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2521

	 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อด็ีตและปัจจุบัน้ ท่านเคุย

ดำรงตำแหน่งผ่้�ชั่วิยคุณบดีฝ่่ายวิิจัุย คุณะแพทยศาสตร์

ศิริราชัพยาบาล พ.ศ. 2550-2554, รองหัวิหน�าภาคุวิิชัาจุุลชัีวิวิิทยา คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล  

พ.ศ. 2546-2547, หัวิหน�าสาขาวิิชัาไวิรัสวิิทยา ภาคุวิิชัาจุุลชัีวิวิิทยา คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล  

พ.ศ. 2536-2547, ปิัจุจุุบันท่านเป็ินที�ปิร้กีษาศ้นย์วิิจุัยพัฒนานวิัตกีรรมั คุณะเทคุนิคุกีารแพทย์  

พ.ศ. 2563-2565, เปิ็นนายกีสมัาคุมัไวิรัสวิิทยา (ปิระเทศไทย) พ.ศ. 2560-2566 (2 วิาระ) และเปิ็นผ่้�ทรง 

คุุณวิุฒิกีลุ่มัโรคุอุบัติใหมั่ สำนักีงานพัฒนาวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยีแห่งชัาติ (สวิทชั) พ.ศ. 2552  

ถ้งปิัจุจุุบัน

 ท่านมัีผ่ลงานบริกีารวิิชัากีารเป็ินจุำนวินมัากี เชั่น เป็ินกีรรมักีารอ่านผ่ลงานเพื�อขอกีำหนด

ตำแหน่งวิิชัากีารในระดับต่างๆ ให�แก่ีหลายสถาบัน เปิ็นกีรรมักีารพิจุารณากีารขอทุนวิิจัุยให�แก่ีหลาย

องค์ุกีร อย้่ในคุณะทำงานหลายชุัดภายใต�กีระทรวิงสาธารณสุข และกีระทรวิงวิิทยาศาสตร์ เป็ินวิิทยากีร

บรรยายทางวิิชัากีารด�านไวิรัสวิิทยา และถ่ายทอดปิระสบกีารณ์กีารเขียนโคุรงกีารวิิจัุย กีารพัฒนา 

ห�องปิฏิิบัติกีารไวิรัสวิิทยาเพื�อกีารวิินิจุฉัยโรคุและกีารศ้กีษาวิิจัุยให�หลายหน่วิยงาน สมััยท่านเป็ินหัวิหน�า

สาขาวิชิัาไวิรัสวิทิยา ได�ขอรบักีารสนบัสนนุจุากีคุณะฯ ในกีารสร�างห�องปิฏิบิตักิีารชัวีินิรภยัระดบั 3 สำหรบั 

งานบริกีาร กีารศ้กีษาและกีารวิิจุัยไวิรัสอุบัติใหมั่ ห�องนี�ถ้กีใชั�งานอย่างคุุ�มัคุ่า อาจุารย์และนักีศ้กีษา 

บัณฑิตสร�างผ่ลงานที�ได�รับกีารตีพิมัพ์ในวิารสารนานาชัาติหลายสิบเรื�องจุากีกีารวิิจุัยเกีี�ยวิกีับไวิรัสไข� 

หวิัดนกี H5N1 และไวิรัสไข�หวิัดใหญ่ pandemic influenza (H1N1 ) 2009 ท่านเปิ็นบรรณาธิกีาร 

ตำราหรือหนังสือ และร่วิมันิพนธ์ด�วิย รวิมั 8 เล่มั จุำนวินทั�งสิ�น 2,571 หน�า มัีผ่ลงานกีารตีพิมัพ์ 180 เรื�อง 

(นานาชัาติ 156 เรื�อง) ได�รับกีารอ�างอิง 8,664 คุรั�ง H-index = 32 (Google scholar)

 รื่างวััลและเกียรื่ติยศที�ได็้รัื่บ รางวัิลเจุ�าพระยาพระเสด็จุสุเรนทราธิบดี สาขาคุวิามัเปิ็นคุร้  

พ.ศ. 2550 รางวิัลอาจุารย์ดีเด่นทางปิรีคุลินิกี จุากีสภาอาจุารย์ คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล  

พ.ศ. 2552 รางวัิลอาจุารย์ตัวิอย่าง จุากีสภาคุณาจุารย์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2553 รางวัิลอาจุารย์ 

ดีเด่นสาขาวิิทยาศาสตร์สุขภาพ จุากีที�ปิระชัุมัปิระธานสภาอาจุารย์มัหาวิิทยาลัยแห่งปิระเทศไทย  

พ.ศ. 2553 รางวิัลบุคุลากีรดีเด่น คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล พ.ศ. 2549, 2552 และ 2555
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 รางวัิลศิษย์เก่ีาผ้่�ปิระสบคุวิามัสำเร็จุในวิิชัาชีัพ คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยเกีษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2543 รางวัิลนิสิตเกี่าดีเด่น ปิระเภทนักีวิิชัากีาร มัหาวิิทยาลัยเกีษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 รางวัิล 

ศิษย์เกี่าดีเด่นสาขาวิิชัากีาร/วิิจัุย บัณฑิตวิิทยาลัย มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2546 รางวัิลศิษย์เกี่าดีเด่น 

คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2557 

	 รื่างวััลวิัจัยดี็เด่็น้ทางพัรีื่คลิน้ิก	คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล พ.ศ. 2538 ทุนเมัธีวิิจุัย 

อาวุิโส สกีวิ. พ.ศ. 2549-2552 รางวิลัผ่ลงานวิจัิุยที�ได�รับกีารอ�างอิงในวิารสารส้งสุด สาขาวิทิยาศาสตร์ชัวีิภาพ 

และสาขาวิทิยาศาสตรก์ีารแพทย ์จุากีมัหาวิทิยาลยัมัหดิล พ.ศ. 2551 และได�รบัพระราชัทาน เหรยีญดษุฎี

มัาลา เข็มัศิลปิวิิทยา สาขาวิิทยาศาสตร์ จุากีสมัเด็จุพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามับรมัราชักีุมัารี ในปิี  

พ.ศ. 2558

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์	ด็รื่.พิัไลพััน้ธ์	์	

พัุธ์วััฒน้ะ	สมควัรื่ได้็รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวิัทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่าง	

ที�ด็ีแก่ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมี	

มติมอบรื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป

ศัาสตรึาจารึย์เก่ยรึติคุณ ดิ์รึ.มาล่ยา เครึือตรึาชิ้

 ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคณุ์	ด็รื่.มาลียา	เครื่อ่ตรื่าชู		

ได�เข�าศ้กีษาชัั�นปิีที� 1 สาขาแพทยศาสตร์ มัหาวิิทยาลัย 

แพทยศาสตร์ (ในสมัยันั�น) ในปิ ีพ.ศ. 2510-2511 และสอบ 

ชังิทุนรัฐบาลไปิศ้กีษา และสำเรจ็ุกีารศก้ีษาโดยได�รับปิริญญา  

B.S. (Botany) – University of California, Davis,  

California, USA พ.ศ. 2514 M.S. (Botany) – University 

of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA พ.ศ. 2516 

Ph.D. (Botany) – University of Wisconsin, Madison, 

Wisconsin, USA พ.ศ. 2519

	 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อดี็ตและปัจจุบัน้	ท่านเคุยดำรงตำแหน่งรองหัวิหน�าภาคุวิิชัาชัีวิวิิทยา 

คุณะวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2535-2539, หัวิหน�าภาคุวิิชัาชีัวิวิิทยา คุณะวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2543-2546  

รองคุณบดฝ่ี่ายวิิจุยั คุณะวิทิยาศาสตร ์พ.ศ. 2546-2547, รองผ่้�อำนวิยกีารฝ่า่ยวิชิัากีาร วิทิยาลยันานาชัาติ 

พ.ศ. 2546-2552, รองคุณบดีฝ่่ายวิิชัากีาร วิิทยาลัยนานาชัาติ พ.ศ. 2552-2554 และคุณบดีวิิทยาลัย

นานาชัาติ พ.ศ. 2554-2557
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 ท่านมัีคุวิามัมัุ่งมัั�นที�จุะเป็ินอาจุารย์ในคุณะวิิทยาศาสตร์กีารแพทย์ จุ้งได�สอบชัิงทุนรัฐบาลไทย

เพื�อไปิศ้กีษาต่อในระดับปิริญญาตรี-โท-เอกี ณ ปิระเทศสหรัฐอเมัริกีา พ.ศ. 2511-2519 ด�วิยเห็นวิ่า

อาจุารย์ในคุณะนี�ยังขาดแคุลนอย้่มัากี โดยเฉพาะในสาขาวิิทยาศาสตร์พื�นฐาน เมัื�อกีลับมัาปิฏิิบัติหน�าที�

อาจุารย์ในคุณะวิิทยาศาสตร์ท่านมัีคุวิามัตั�งใจุและมัุ่งมัั�นเต็มัที�ในกีารทำชัื�อเสียงให�แกี่คุณะที�เคุยเรียนอย้่ 

แมั�จุะเปิ็นระยะเวิลาเพียง 1 ปิี 3 เดือน แต่กี็มัีคุวิามัผ่้กีพันกีับคุณะวิิทยาศาสตร์เปิ็นอย่างมัากี ท่านปิฏิิบัติ

หน�าที�เปิน็อาจุารยอ์ยา่งสมับ้รณ ์ทั�งกีารสอนนกัีศก้ีษาตั�งแตร่ะดบัปิริญญาตร ีชัั�นปิทีี� 1 จุนถง้ระดบัปิริญญา

เอกี มัีงานวิิจัุย ทุนวิิจุัย ผ่ลงานตีพิมัพ์อย่างต่อเนื�องเปิ็นเวิลา 40 ปิี โดยมีัผ่ลงานวิิจัุยตีพิมัพ์ในวิารสาร

วิิชัากีารนานาชัาติมัากีกีวิ่า 180 เรื�อง มัีกีารอ�างอิงจุากีงานวิิจุัยต่าง ๆ เปิ็นจุำนวินมัากีกีวิ่า 3,600 คุรั�ง  

ได�รับเชัิญเปิ็น Associate Editor, Board of Reviewer จุากีวิารสารวิิชัากีารนานาชัาติที�มัีชัื�อเสียงตลอด

มัาจุนปิัจุจุุบัน

 ท่านเป็ินนักีวิิจัุยระดับแนวิหน�าของคุณะวิิทยาศาสตร์ โดยได�รับทุนวิิจัุยจุากีองค์ุกีรนานาชัาติ 

องคุ์กีรระดับชัาติ ต่อเนื�องมัาเป็ินเวิลามัากีกีว่ิา 30 ปิี ได�รับทุนโคุรงกีารปิริญญาเอกีกีาญจุนาภิเษกี 

เปิ็นจุำนวิน 10 ทุน ท่านได�สละเวิลาในกีารเปิ็นที�ปิร้กีษาให�กีับภาคุวิิชัาชัีวิวิิทยา โดยไม่ัรับคุ่าตอบแทน 

อยา่งต่อเนื�องจุนถง้ปัิจุจุบัุน ทา่นยังให�กีารสนับสนุนทนุกีารศก้ีษาแก่ีนกัีศก้ีษาปิจัุจุุบนัของคุณะวิทิยาศาสตร์ 

ผ่่านคุณะวิิทยาศาสตร์ และสมัาคุมัศิษย์เกี่าคุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล อีกีทั�งบริจุาคุทุนทรัพย์

ให�แกี่ภาคุวิิชัาชัีวิวิิทยา เพื�อใชั�สนับสนุนภารกีิจุในหลากีหลายด�านเพื�อกีารพัฒนาภาคุวิิชัาฯ อย่างต่อเนื�อง

 รางวิัลและเกีียรติยศที�ได�รับ อาจุารย์ตัวิอย่างระดับศาสตราจุารย์ คุณะวิิทยาศาสตร์ ศิษย์เกี่า 

ดีเด่น คุณะวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559

	 เครื่่�องรื่าชอิสรื่ิยาภรื่ณ์์ ปิระถมัาภรณ์มังกีุฎไทย

  ปิระถมัาภรณ์ชั�างเผ่ือกี

  มัหาวิชัิรมังกีุฎ

  มัหาปิรมัาภรณ์ชั�างเผ่ือกี

	 จากปรื่ะวััต	ิผลงาน้และเกยีรื่ตปิรื่ะวัตัข้ิางต้น้	ศาสตรื่าจารื่ย์เกยีรื่ตคิณุ์	ด็รื่.มาลยีา	เครื่อ่ตรื่าชู	

สมควัรื่ได้็รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวิัทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่างที�ด็ีแก่	

ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมีมติมอบ

รื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป
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ศัาสตรึาจารึย์เก่ยรึติคุณ นายแพื่ที่ย์ศัุภกรึ โรึจนนินที่รึ์

 ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์	น้ายแพัทย์ศุภกรื่	
โรื่จน้น้ิน้ทรื่์ สำเร็จุกีารศ้กีษาแพทยศาสตรบัณฑิต  
คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล  
ปิระกีาศนียบัตรชัั�นส้งทางวิิทยาศาสตร์กีารแพทย์คุลินิกี  
(ศลัยศาสตร์) คุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาล วิฒุบัิตรเปิ็น 
ผ่้�มัคีุวิามัร้�คุวิามัชัำนาญ แพทยสภาในกีารปิระกีอบวิชิัาชัพี 
เวิชักีรรมั สาขาศัลยศาสตร์ (Surgery) วิุฒิบัตรเปิ็นผ่้�มัี 
คุวิามัร้�คุวิามัชัำนาญ แพทยสภาในกีารปิระกีอบวิิชัาชัีพ 
เวิชักีรรมั สาขาศลัยศาสตร์มัะเรง็ (Surgical Oncology), Observer-ship in Head & Neck Surgical  
Oncology, M.D.Anderson Cancer Center, University of Texas, U.S.A. (1998), Certificate a Course 
Practical Microsurgery, The Canniesburn Regional Plastic Surgery Unit Edinburgh UK (1997)
	 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อด็ีตและปัจจุบัน้ ท่านเคุยดำรงตำแหน่งหัวิหน�าสาขาวิิชัาศัลยศาสตร์ศีรษะ  
คุอ และเต�านมั เปิ็นผ่้�ส่งเสริมัอาจุารย์แพทย์ในสาขาวิิชัาศ้กีษา ผ่ลิตผ่ลงานทางวิิชัากีารอย่างเปิ็นร้ปิธรรมั  
มัุ่งเน�นงานบริกีารทางกีารแพทย์เพื�อคุุณภาพชัีวิิตของผ่้�ปิ่วิยมัะเร็งเต�านมัและโรคุไทรอยด์ ร่วิมัริเริ�มั 
ในกีารจุัดตั�งคุลินิกีเต�านมัศิริราชั Siriraj Breast Clinic ณ อาคุารสมัเด็จุพระศรีนคุรินทร์ ชัั�น 7 ต่อมัา 
ได�เปิ็นหัวิหน�าภาคุวิิชัาศัลยศาสตร์ 2 วิาระ (8 ปิี) ได�จัุดทำโคุรงกีารมัากีมัายอาทิ Resident Exchange  
Program แก่ีแพทย์ปิระจุำบ�านศัลยศาสตร์ โดยจัุดตั�งกีองทุนศิริราชัมั้ลนิธิ จุัดตั�ง Risk Management  
Team โดยจุัด Risk team conference ทุกีสัปิดาห์ ส่งเสริมัให�มัีกีารนำ WHO Surgical Safety  
Checklist มัาใชั�ในห�องผ่่าตัดจุนสามัารถผ่ลักีดันให�เกีิดปิฏิิญญาวิ่าด�วิย “กีารรณรงคุ์ให�ผ่้�ปิ่วิยมัี 
คุวิามัปิลอดภัยเมัื�อมัารับกีารตรวิจุรักีษาในห�องผ่่าตัด” และมีัพิธีลงนามัจุากีผ้่�แทนองคุ์กีรวิิชัาชัีพ 
ต่าง ๆ ในระดับปิระเทศ ดำรงตำแหน่งนายกีสมัาคุมัศัลยแพทย์นานาชัาติแห่งปิระเทศไทยฯ 2 วิาระ  
(4 ปิี) กีรรมักีารบริหารสมัาคุมัศิษย์เกี่าแพทย์ศิริราชัฯ ฝ่่ายวิิชัากีาร พ.ศ.2557 ถ้งปิัจุจุุบัน ท่านร่วิมั 
กี่อตั�งสำนักีวิิชัาแพทยศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยแมั่ฟ้้าหลวิง สามัารถผ่่านกีารรับรองหลักีส้ตรโดยแพทยสภา  
และเริ�มัรับนักีศก้ีษารุน่แรกีได�ปิ ีพ.ศ.2556 จุำนวิน 32 ราย โดยคุวิามัรว่ิมัมัอืผ่ลติแพทยก์ีบักีรุงเทพมัหานคุร 
พัฒนาโรงพยาบาลในสังกีัดกีรุงเทพมัหานคุร ให�เปิ็นโรงพยาบาลร่วิมัผ่ลิต สอนนักีศ้กีษาแพทย์ชัั�นคุลินิกี 
ที�โรงพยาบาลเจุริญกีรุงปิระชัารักีษ์ และโรงพยาบาลกีลาง และขอให�คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล
เปิ็นคุณะพี�เลี�ยง เป็ินเวิลา 10 ปิี ในปีิ พ.ศ.2562 นักีศ้กีษาแพทย์จุากีมัหาวิิทยาลัยแม่ัฟ้้าหลวิงสำเร็จุ 
กีารศ้กีษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกี 
 ปิัจุจุุบันท่านดำรงตำแหน่งคุณบดี สำนักีวิิชัาแพทยศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยแมั่ฟ้้าหลวิง และรักีษา
กีารผ่้�อำนวิยกีารโรงพยาบาลศ้นย์กีารแพทย์มัหาวิิทยาลัยแมั่ฟ้้าหลวิง ตั�งแต่เดือนมักีราคุมั พ.ศ.2563  
ยังคุงพัฒนาและเพิ�มัศักียภาพสำนักีวิิชัาแพทยศาสตร์เพื�อให�สามัารถรับนักีศ้กีษาแพทย์ มัหาวิิทยาลัย 
แมั่ฟ้้าหลวิงจุากี 32 ราย เปิ็น 40 ราย โดยหลักีส้ตรได�รับกีารรับรองมัาตรฐานกีารศ้กีษาแพทยศาสตร์ตามั
มัาตรฐานสากีล WFME Global Standards, Basic Medical Education จุากีสถาบันรับรองมัาตรฐาน
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กีารศ้กีษาแพทยศาสตร์ (สมัพ.) ในเดือนกีุมัภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (นักีศ้กีษาชัั�นคุลินิกีเรียนที�โรงพยาบาล
เจุริญกีรุงปิระชัารักีษ์,โรงพยาบาลกีลางและโรงพยาบาลลำพ้น) ในชั่วิงกีารระบาดของโรคุโคุวิิด-19  
โรงพยาบาลศ้นย์กีารแพทย์มัหาวิิทยาลัย แมั่ฟ้้าหลวิง ได�ดำเนินงานด�านกีารรักีษาผ่้�ปิ่วิยโคุวิิดและ 
กีารระดมัฉีดวิัคุซึ่ีนแกี่ปิระชัาชันในจุังหวิัดเชัียงราย และในปิี พ.ศ. 2563 ได�รับคุวิามัเห็นชัอบในหลักีกีาร
จุากีคุณะรัฐมันตรีให�จัุดตั�งศ้นย์คุวิามัเป็ินเลิศทางกีารแพทย์ด�านโรคุติดต่อสำหรับอนุภ้มิัภาคุลุ่มัแม่ัน�ำโขง 
ซึ่้�งอย้่ระหวิ่างกีารเตรียมัขออนุมััติงบปิระมัาณในกีารกี่อสร�างจุากีรัฐบาลในปิีงบปิระมัาณ พ.ศ.2566
 รื่างวััลและเกียรื่ติยศที�ได็้รื่ับ	
 -  รางวิัลรองชันะเลิศอันดับ 2 ปิระกีวิดราชัวิิทยาลัยศัลยแพทย์ปิระเทศไทย พ.ศ.2528 
 -  รางวิัลรองชันะเลิศอันดับ 2 ปิระกีวิดราชัวิิทยาลัยศัลยแพทย์ปิระเทศไทย พ.ศ.2534 
 -  รางวิัลรองชันะเลิศอันดับ 2 ปิระกีวิดนิทรรศกีารราชัวิิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งปิระเทศไทย  
  พ.ศ.2535
 -  รางวิัลชันะเลิศปิระกีวิดผ่ลงานทางวิิชัากีารแพทย์ ราชัวิิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งปิระเทศไทย
  คุรั�งที� 8 พ.ศ.2536
 -  รางวิลัรองชันะเลศิอันดบัหน้�ง ปิระกีวิดผ่ลงานราชัวิทิยาลยัศลัยศาสตรแ์พทยแ์หง่ปิระเทศไทย  
  พ.ศ.2537 
 -  ผ่ลงานวิิจุัยดีเด่น คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล พ.ศ.2539
 -  รางวิัลชันะเลิศกีารปิระกีวิดวีิดิทัศน์วิิชัากีาร ราชัวิิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งปิระเทศไทย  
  พ.ศ.2543
 -  ศิษย์เกี่าดีเด่น บัณฑิตวิิทยาลัย มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ.2557 
 -  รางวิัล 50 บุคุคุลต�นแบบเนื�องในโอกีาสคุรบรอบ 50 ปิี วิันพระราชัทานนามั มัหาวิิทยาลัย 
  มัหิดล พ.ศ. 2562
 เครื่่�องรื่าชอิสรื่ิยาภรื่ณ์์	
 -  มัหาปิรมัาภรณ์ชั�างเผ่ือกี (มั.ปิ.ชั.) พ.ศ.2555
 -  มัหาวิชัิรมังกีุฎ (มั.วิ.มั.)  พ.ศ.2550
 -  เหรียญจุักีรพรรดิมัาลา  พ.ศ.2546
 -  ปิระถมัาภรณ์ชั�างเผ่ือกี  พ.ศ.2545
 -  ปิระถมัาภรณ์มังกีุฎไทย  พ.ศ.2542
 -  ทวิีติยาภรณ์ชั�างเผ่ือกี   พ.ศ.2539
 -  ทวิีติยาภรณ์มังกีุฎไทย  พ.ศ.2535
 -  ตริตาภรณ์ชั�างเผ่ือกี   พ.ศ.2529
 -  ตริตาภรณ์มังกีุฎไทย   พ.ศ.2526

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์	น้ายแพัทย์ศุภกรื่		
โรื่จน้น้ิน้ทรื่์	สมควัรื่ได็้รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่าง
ที�ด็แีกศ่ษิย์ปัจจบุนั้และสงัคมตอ่ไป	สมาคมศษิยเ์กา่มหาวัทิยาลยัมหดิ็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชปูถมัภ	์จึงมมีติ
มอบรื่างวััล	“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป
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นางศัุภรึัตน์ โชิติสกุลรึัตน์

 น้างศภุรื่ตัน้	์โชตสิกลุรื่ตัน้	์สำเรจ็ุกีารศ้กีษาวิทิยา

ศาสตรบัณฑติ สาธารณสุขศาสตร ์คุณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2521 วิิทยาศาสตรมัหาบัณฑิต 

ชัีวิวิิทยาสภาวิะแวิดล�อมั คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัย

มัหิดล พ.ศ. 2524

 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อด็ีตและปัจจุบัน้ ท่านเคุย

ดำรงตำแหน่งผ้่�ชัำนาญกีารสิ�งแวิดล�อมั บริษัท ย้นิเวิอร์

ซึ่ัล เอ็นจุิเนียริ�งคุอนซึ่ัลแตนท์ จุำกีัด พ.ศ. 2533-2538 

กีรรมักีารผ้่�จุัดกีาร และผ้่�คุวิบคุุมัห�องปิฏิิบัติกีารวิิเคุราะห์ บริษัท ย้ไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิุเนีย

ริ�ง คุอนซึ่ัลแตนท์ จุำกีัด (UAE) พ.ศ. 2533-2557 ปิระธานกีรรมักีารบริหาร บริษัท ย้ไนเต็ด แอนนาลิสต์ 

แอนด์ เอ็นจุิเนียริ�ง คุอนซึ่ัลแตนท์ จุำกีัด (UAE) พ.ศ. 2557-2561 กีรรมักีารบริหาร บริษัท ย้เออี-อิเดะอะ 

แอดวิานซ์ึ่ แอนนาไลติคุอล จุำกีัด (UIA) พ.ศ. 2557 ถ้งปิัจุจุุบัน Executive Director of REM-UAE  

Laboratory and Consultant Company Limited, Yangon, Myanmar. พ.ศ. 2559 ถ้งปิัจุจุุบัน 

Executive Director of Lao-UAE Laboratory and Environmental Services Company Limited, 

Vientiane, Lao PDR. พ.ศ. 2560 ถ้งปิัจุจุุบัน ปิัจุจุุบันท่านเปิ็นผ่้�บริหารพัฒนาคุวิามัร่วิมัมัือด�านวิิชัากีาร 

กีบัสถาบันกีารศ้กีษา หน่วิยงานราชักีาร และภาคุเอกีชัน 7 แห่ง ได�แก่ี คุณะสาธารณสุขศาสตร์ มัหาวิทิยาลัย

มัหิดล คุณะวิิศวิกีรรมัศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยเกีษตรศาสตร์ คุณะวิิศวิกีรรมัศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยเทคุโนโลยี

ราชัมังคุลธัญบุรี คุณะวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยี มัหาวิิทยาลัยราชัภัฏิสวินสุนันทา คุณะวิิทยาศาสตร์ 

มัหาวิิทยาลัยศรีนคุรินทรวิิโรฒ คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยศิลปิากีร สถาบันเทคุโนโลยีพระจุอมัเกีล�า

เจุ�าคุุณทหารลาดกีระบัง และเปิ็นปิระธานเจุ�าหน�าที�บริหาร บริษัท ย้ไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจุิเนีย

ริ�ง คุอลซึ่ัลแตนท์ จุำกีัด (UAE)

 ท่านได�นำองค์ุคุวิามัร้�ด�านสาธารณสุขและด�านอนามััยสิ�งแวิดล�อมัไปิบ้รณากีารสร�างปิระโยชัน์ 

ในงานด�านสาธารณสุข ด�านอนามััยสิ�งแวิดล�อมั และด�านสิ�งแวิดล�อมัให�กีับหน่วิยงานภาคุรัฐและเอกีชัน 

ทั�งในระดับชัาติและในต่างปิระเทศ อาทิ CLMV ซ้ึ่�งเปิ็นปิระเทศกีลุ่มัอาเซึ่ียนในเขตอนุภาคุลุ่มัน�ำโขง  

ได�แก่ี ราชัอาณาจัุกีรกัีมัพ้ชัา ปิระเทศสาธารณรัฐปิระชัาธิปิไตยปิระชัาชันลาวิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมัียนมัา และสาธารณรัฐสังคุมันิยมัเวิียดนามั

 รื่างวัลัและเกยีรื่ตยิศที�ได็ร้ื่บั	ศษิยเ์กีา่ดเีดน่ คุณะสาธารณสขุศาสตร ์สาขานกัีบรหิาร พ.ศ. 2541 

รางวัิลเกีียรติคุุณเซึ่อร์เวิียมั ในฐานะผ้่�ปิกีคุรองนักีเรียนที�อุทิศเวิลาช่ัวิยงานด�านสิ�งแวิดล�อมัของโรงเรียน 

มัาแตร์เดอีวิิทยาลัย พ.ศ. 2542 ศิษย์เก่ีาดีเด่น ปิระเภทบ้รณากีารทั�วิไปิ บัณฑิตวิิทยาลัย มัหาวิิทยาลัย

มัหิดล พ.ศ. 2552 โลเ่กียีรตยิศผ่้�มัอีปุิกีาระคุณุและทำปิระโยชันใ์ห�กีบัคุณะสาธารณสขุศาสตร ์มัหาวิทิยาลยั
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มัหิดล พ.ศ. 2556 ปิระกีาศเกีียรติคุุณศิษย์เกี่าที�ปิระสบคุวิามัสำเร็จุในภาคุเอกีชันโดยคุณะสาธารณสุข

ศาสตร์ พ.ศ. 2557 ศิษย์เกี่าดีเด่นคุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2562 Bai Po Business 

Awards 2020 by Sasin ที�สามัารถสร�างธุรกีิจุให�มัีคุวิามัโดดเด่นในมัิติ องคุ์กีรที�มัีกีารดำเนินธุรกีิจุอย่าง

ยั�งยืน บริหารจุัดกีารด�านสินคุ�าและบริกีารที�สร�างคุวิามัพ้งพอใจุให�กัีบล้กีคุ�า กีารบริหารจุัดกีารด�าน 

กีารปิฏิิบัติกีาร พ.ศ. 2563

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	น้างศุภรื่ัตน้์	โชติสกุลรัื่ตน้์	สมควัรื่ได้็รัื่บการื่

ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่างที�ด็ีแก่ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคม

ต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมีมติมอบรื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	

ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป

ผู้้�ชิ่วยศัาสตรึาจารึย์ กภ.สมชิัย ปทีุ่มาส้ตรึ

 ผู้ช่วัยศาสตรื่าจารื่ย์	กภ.สมชัย	ปทุมาสูตรื่	

สำเร็จุกีารศ้กีษาวิิทยาศาสตรบัณฑิต (กีายภาพบำบัด) 

โรงเรยีนกีายภาพบำบดั ภาคุวิชิัาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิคิุส์

และกีายภาพบำบัด คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล 

มัหาวิทิยาลยัมัหดิล พ.ศ. 2510 Certificate in Prosthetic 

(World Rehabilitation Fund) St. Martha Hospital, 

St. John Medical College Bangalore, India พ.ศ. 

2518 Professional Education and Advance Training 

in Rehabilitation Orthopedic Clinic, Heidelberg, 

Germany พ.ศ. 2524

 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อด็ีตและปัจจุบัน้	ท่านเคุยดำรงตำแหน่งผ่้�ชั่วิยคุณบดี คุณะแพทยศาสตร์ 

มัหาวิทิยาลยัเชัยีงใหมั ่พ.ศ. 2525-2533 รองคุณบด ีคุณะแพทยศาสตร ์มัหาวิทิยาลยัเชัยีงใหมั ่พ.ศ. 2537-

2541 ท่านเปิ็นนักีกีายภาพบำบัดรุ่นแรกีของปิระเทศไทย จุากีคุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล ท่านได�

เดินทางไปิปิฏิิบัติงานที�โรงพยาบาลนคุรเชัียงใหมั่ และนับได�ว่ิาเปิ็นนักีกีายภาพบำบัดคุนแรกีในเชัียงใหมั่

และภาคุเหนือ ท่านได�ปิฏิิบัติตนให�เปิ็นที�ร้�จุักีแกี่อาจุารย์แพทย์ ผ่้�ปิ่วิย จุนบทบาทของนักีกีายภาพบำบัด

เปิ็นที�ร้�จุักีและยอมัรับโดยทั�วิไปิในที�สุด พ.ศ. 2513 ท่านได�ทำขาปิลอมัทั�งใต�เข่าและเหนือเข่าเปิ็นคุรั�งแรกี

ของโรงพยาบาลนคุรเชัียงใหมั่ มัีกีารจุัด Grand Round เชัิญเจุ�าหน�าที�ผ่้�ใหญ่ระดับจุังหวิัด แพทย์ กีลุ่มั

เจุ�าหน�าที�มัหาวิิทยาลัย Illinois และกีงสุลต่างๆ มัาเปิ็นเกีียรติ ท่านได�ปิระดิษฐ์เคุรื�องมัือ อุปิกีรณ์ที�ชั่วิย
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ในกีารแกี�ไขคุวิามัผ่ิดปิกีติต่างๆ ท่านได�ทำกีารวิิจุัยร่วิมักีับ นายแพทย์สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา หาวิิธีแกี�ไข  

กีารนอนโรงพยาบาลนาน ปิญัหาข�อเขา่ตดิแขง็ในกีรณกีีระด้กีต�นขาหักี ทำกีารปิระดษิฐข์�อเขา่ปิระกัีบเลียน

แบบข�อเข่าจุริงพร�อมัทั�งนำคุวิามัร้�ด�านกีารทำขาปิลอมัมัาปิระยุกีต์ใชั�

 นอกีเหนือจุากีกีารเป็ินนักีกีายภาพบำบัดที�ปิฏิิบัติหน�าที�ให�บริกีารผ่้�ปิ่วิยด�วิยใจุรักี มัีคุวิามั

เมัตตาและมัีคุวิามัเพียรอุตสาหะแล�วิ ท่านยังมัีใจุรักีที�จุะสอนและถ่ายทอดทั�งคุวิามัร้�และทักีษะ แกี่ทั�ง 

นกัีกีายภาพบำบดั และแพทยป์ิระจุำบ�านทั�งสาขาออรโ์ธปิดิกิีส ์และสาขาเวิชัศาสตรฟ์้้�นฟ้ ้ทา่นมัคีุวิามัสนใจุ 

และพัฒนาตนเองในด�านศาสตร์ของกีารปิระดิษฐ์อุปิกีรณ์ โดยเฉพาะอุปิกีรณ์ที�ชั่วิยแกี�ไขคุวิามัผ่ิดปิกีติ 

ของข�อต่อ กีล�ามัเนื�อ สำหรับปิระยุกีต์ใชั�กีับส่วินต่างๆ ของร่างกีายผ่้�ปิ่วิย ตั�งแต่ศีรษะจุนถ้งเท�า ในร้ปิแบบ

ของอุปิกีรณ์ชั่วิยในกีารผ่่าตัดสำหรับแพทย์ อุปิกีรณ์ชั่วิยดัด ด้ง ยืด กีายอุปิกีรณ์เสริมั และยังได�นำคุวิามัร้�

และทักีษะ ทั�งทางกีายภาพบำบัดและกีารปิระดิษฐ์อุปิกีรณ์ให�เปิ็นปิระโยชัน์ต่อผ่้�ปิ่วิย และกีารสอนทั�งแกี่

แพทย์ปิระจุำบ�านและนักีศ้กีษากีายภาพบำบัดอีกีด�วิย

 ตลอดเวิลาที�รับราชักีารต่อเนื�องมัาจุนถ้งปิัจุจุุบัน แมั�จุะเกีษียณอายุราชักีารมัานานกีวิ่า 10 ปิี 

ท่านได�ปิฏิิบัติหน�าที�นักีกีายภาพบำบัดอย่างแข็งขันทุ่มัเท เพื�อแกี�ไขปิัญหาผ่้�ปิ่วิยเปิ็นสำคุัญ นับเปิ็นบุคุคุล

ที�เปิ็นแบบอย่าง (role model) แกี่วิงกีารวิิชัาชัีพกีายภาพบำบัด ที�สมัคุวิรได�รับกีารยกีย่องและเชัิดชั้เปิ็น

ปิ้ชันียบุคุคุลของวิิชัาชัีพ

 รื่างวััลและเกียรื่ติยศที�ได้็รื่ับ รางวัิลนักีกีระโดดร่มักีิตติมัศักีดิ� ชัั�นที� 1 พร�อมัติดปิีกีปิระดับ  

พ.ศ. 2521 นักีกีายภาพบำบัดดีเด่นคุนแรกีปิระจุำปีิสากีลคุนพิกีาร พ.ศ. 2524 ซ้ึ่�งจัุดเป็ินคุรั�งแรกีของ

ปิระเทศไทย รางวิัลเปิ็นนักีกีายภาพบำบัดดีเด่นคุนแรกี พ.ศ. 2524 โล่ชันะที� 1 กีารปิระกีวิด External 

fixator พ.ศ. 2524 ศษิยเ์กีา่ดเีดน่ สาขาวิชิัาชัพี คุณะกีายภาพบำบดั งาน 50 ปิ ีกีายภาพบำบดั พ.ศ. 2558 

รางวิัล 50 ศิษย์เกี่าดีเด่น 50 ปิีวิันพระราชัทานนามั 131 ปิี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2562 เหรียญดุษฎี

มัาลา เข็มัศิลปิวิิทยา พ.ศ. 2560

 เคุรื�องราชัอิสริยาภรณ์ ได�รับพระราชัทานเคุรื�องราชัอิสริยาภรณ์อันเปิ็นที�สรรเสริญยิ�งดิเรกี 

คุุณาภรณ์ เนื�องในโอกีาศพระราชัพิธีเฉลิมัพระชันมัพรรษา วิันที� 5 ธันวิาคุมั 2557

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	ผู้ช่วัยศาสตรื่าจารื่ย์	กภ.สมชัย	ปทุมาสูตรื่	

สมควัรื่ได้็รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวิัทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่างที�ด็ีแก่ศิษย์

ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิัทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมีมติมอบ

รื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป
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ศัาสตรึาจารึย์ ดิ์รึ.นายแพื่ที่ย์สิรึิฤกษ์ ที่รึงศัิวิไล

 ศาสตรื่าจารื่ย	์ด็รื่.น้ายแพัทยสิ์ริื่ฤกษ	์ทรื่งศวิัไิล  

สำเร็จุกีารศ้กีษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกีียรตินิยมั 

อนัดบัหน้�ง เหรยีญทอง) คุณะแพทยศาสตรศ์ริริาชัพยาบาล 

มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2529 Doctor of Philosophy 

University of Cambridge ปิระเทศอังกีฤษ พ.ศ. 2534 

Postdoctoral Certificate University of Colorado 

Health Science Center, Denver ปิระเทศสหรฐัอเมัรกิีา 

พ.ศ. 2534 หลักีส้ตรกีารปิ้องกีันราชัอาณาจุักีร (ปิริญญา

บัตรวิิทยาลัยปิ้องกีันราชัอาณาจุักีร) วิิทยาลัยปิ้องกีัน 

ราชัอาณาจัุกีร สถาบันวิชิัากีารป้ิองกัีนปิระเทศ พ.ศ. 2560 

 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อดี็ตและปัจจุบัน้ ปิัจุจุุบันท่านดำรงตำแหน่งปิลัดกีระทรวิงกีารอุดมัศ้กีษา 

วิิทยาศาสตร์ วิิจัุยและนวัิตกีรรมั อดีตท่านดำรงตำแหน่งผ้่�อำนวิยกีารร่วิมัของหน่วิยปิฏิิบัติกีารวิิทยา

ภม้ัคิุุ�มักัีนระดับเซึ่ลล์และโมัเลกุีล คุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาล มัหาวิทิยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2540-2543 

ที�ปิรก้ีษาฝ่า่ยวิเิทศสัมัพันธ์ สำนักีงานพัฒนาวิทิยาศาสตร์และเทคุโนโลยีแห่งชัาติ พ.ศ. 2548 ผ่้�อำนวิยกีาร

ศน้ยน์าโนเทคุโนโลยแีหง่ชัาต ิสำนกัีงานพฒันาวิทิยาศาสตรแ์ละเทคุโนโลยแีหง่ชัาต ิกีระทรวิงวิทิยาศาสตร์

และเทคุโนโลยี พ.ศ. 2551-2559 เลขาธิกีารคุณะกีรรมักีารวิิจุัยแห่งชัาติ สำนักีงานคุณะกีรรมักีารวิิจุัย 

แห่งชัาติ พ.ศ. 2559-2563

 ท่านได�จุัดตั�งศ้นย์วิิเคุราะห์ทดสอบทางนาโนเทคุโนโลยีเพื�อภาคุอุตสาหกีรรมัไทย ที�อุทยาน

วิิทยาศาสตร์ปิระเทศไทย จุัดตั�งและบริหารโคุรงกีารมัุ่งเปิ้าด�านสิ�งทอนาโนและปิุ�ยนาโน ซึ่้�งปิระกีอบด�วิย

กีารสร�างและดำเนินกีารโรงงานต�นแบบสิ�งทอนาโนและโรงงานต�นแบบปิุ�ยเคุมัีอินทรีย์นาโน ที�ภาคุเหนือ

และภาคุตะวิันออกีเฉียงเหนือ ร่วิมักีับสำนักีงานคุณะกีรรมักีารกีารอาชัีวิศ้กีษา กีระทรวิงสาธารณสุข 

	 รื่างวัลัและเกียรื่ติยศที�ได้็รัื่บ	เหรยีญทองสำหรบัคุะแนนสง้สดุตลอดหลกัีสต้รแพทยศาสตรบณัฑติ  

และเหรียญรางวิัลคุะแนนส้งสุดในวิิชัาต่างๆ จุำนวิน 13 เหรียญ และรางวิัลเรียนดี จุำนวิน 30 รางวิัล  

จุากีคุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ได�รับพระราชัทานทุนมั้ลนิธิ “อานันทมัหิดล” 

เพื�อไปิศ้กีษาต่อ ณ ปิระเทศอังกีฤษ และสหรัฐอเมัริกีา ได�รับพระราชัทานรางวัิลนักีเทคุโนโลยีดีเด่น  

จุากีมั้ลนิธิส่งเสริมัวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยีในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์ พ.ศ. 2546 รางวิัล ASEAN Young 

Scientist and Technologist Award จุากีสมัาคุมัปิระชัาติเอเชัียตะวิันออกีเฉียงใต� พ.ศ. 2541 ได�รับ

พระราชัทานรางวัิลนักีวิิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ั จุากีม้ัลนิธิส่งเสริมัวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยีในพระบรมั

ราชั้ปิถัมัภ์ พ.ศ. 2539 รางวิัล Overseas Research Award จุากี University of Cambridge ปิระเทศ
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อังกีฤษ ตลอดเวิลาที�ศ้กีษาในปิระเทศอังกีฤษ รางวัิล Lucille Markey Fellowship จุากี University  

of Colorado ปิระเทศสหรัฐอเมัริกีา รางวิัล Rockefeller Foundation Biotechnology Career  

Fellowship จุากีม้ัลนิธิรอกีกีี�เฟ้ลเลอร์ ปิระเทศสหรัฐอเมัริกีา ได�รับพระราชัทานทุนส่งเสริมับัณฑิต  

ม้ัลนิธอิานนัทมัหดิล เมัื�อกีลบัมัาปิฏิบิตังิานในปิระเทศไทย รางวิลัศษิยเ์กีา่ดีเด่น คุณะแพทยศาสตรศ์ริิราชั

พยาบาล พ.ศ. 2541 รางวิัลศิษย์เกี่าดีเด่นโรงเรียนบดินทร์เดชัา (สิงห์ สิงหเสนี) พ.ศ. 2556

	 เครื่่�องรื่าชอิสรื่ิยาภรื่ณ์์	ปิระถมัาภรณ์มังกีุฎไทย พ.ศ. 2546 ปิระถมัาภรณ์ชั�างเผ่ือกี พ.ศ. 2549 

มัหาวิชัิรมังกีุฎ พ.ศ. 2552 มัหาปิรมัาภรณ์ชั�างเผ่ือกี พ.ศ. 2557

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	ศาสตรื่าจารื่ย์	ด็รื่.น้ายแพัทย์สิริื่ฤกษ์		

ทรื่งศิวิัไล	สมควัรื่ได็้รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่าง	

ที�ด็ีแก่ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมี	

มติมอบรื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป

 

ศัาสตรึาจารึย์เก่ยรึติคุณ นายแพื่ที่ย์สุที่ัศัน์ ฟ้่�เจรึิญ

 ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์	น้ายแพัทย์สุทัศน์้	

ฟู้่ เจริื่ญิ	สำเร็จุกีารศ้กีษาวิิทยาศาสตรบัณฑิต คุณะ

แพทยศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยเชัียงใหมั่ พ.ศ. 2514 แพทย

ศาสตรบัณฑิต คุณะแพทยศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยเชัียงใหมั่ 

พ.ศ. 2516 วิุฒิบัตรฯ (อายุรศาสตร์) คุณะแพทยศาสตร์ 

มัหาวิิทยาลัยเชัียงใหม่ั พ.ศ. 2521 อนุมััติบัตรฯ (โลหิต

วิิทยา) คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัย

มัหิดล พ.ศ. 2524

 ปรื่ะวััติการื่ทำงาน้อด็ีตและปัจจุบัน้ ท่านเคุยดำรงตำแหน่งผ่้�อำนวิยกีารโคุรงกีารวิิจุัย 

ธาลัสซึ่ีเมัีย สถาบันวิิจุัยและพัฒนาวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2541-2542 

รองผ่้�อำนวิยกีารฯ ฝ่่ายบริกีารวิิชัากีาร สถาบันวิิจุัยและพัฒนาวิิทยาศาสตร์และเทคุโนโลยี มัหาวิิทยาลัย

มัหิดล พ.ศ. 2546-2549

 ท่านปิฏิิบัติงานด�านธาลัสซึ่ีเมัียมัามัากีกีวิ่า 30 ปิี จุนแมั�วิ่าอายุของท่าจุะล่วิงเข�า 70 ปิี แต่ยัง 

ปิฏิิบัติภารกีิจุเปิ็นที�ปิร้กีษาของศ้นย์วิิจุัยธาลัสซึ่ีเมัีย รวิมัอีกีถ้งหลายๆ หน่วิยงาน และยังคุงเดินทาง 

ไปินานาปิระเทศอยา่งสมั�ำเสมัอ เพื�อดำเนนิกีารหาคุวิามัรว่ิมัมัอืทางวิชิัากีารอย่างต่อเนื�อง โดยทำงานอย่าง

ไม่ัเห็นแก่ีคุวิามัเหน็ดเหนื�อย และปัิจุจุุบันยังคุงทำกีารตรวิจุผ้่�ปิ่วิยโรคุโลหิตจุางธาลัสซีึ่เมีัยทุกีวัินจัุนทร์  
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ที�คุลินิกีโรคุโลหิตจุางธาลัสซึ่ีเมัีย โรงพยาบาลนคุรปิฐมั โดยไม่ัได�รับคุ่าตอบแทน ซ้ึ่�งได�ทำต่อเนื�องเชั่นนี� 

มัาเปิน็ระยะเวิลากีว่ิา 20 ปิ ีซ้ึ่�งทำให�ผ่้�ปิว่ิยของคุลนิกิีแหง่นี�มัคีุณุภาพชัวีิติที�ดีข้�น ตลอดระยะเวิลากีารทำงาน

ที�ผ่่านมัา หากีมัีเพื�อนร่วิมังาน นักีวิิจุัย หรือนักีศ้กีษาคุนใด ปิระสบปิัญหาในเรื�องกีารวิิจุัย กี็มัีคุวิามัยินดี 

ที�จุะให�คุวิามัชั่วิยเหลือเพื�อให�สามัารถแกี�ปิัญญาจุนลุล่วิงไปิได�

 ท่านยังเป็ินกีรรมักีารมั้ลนิธิโรคุโลหิตจุางธาลัสซีึ่เมีัยแห่งปิระเทศไทย ซีึ่�งมีัส่วินร่วิมัในกีาร 

เขยีนแนวิทางในกีารวินิิจุฉยัและกีารักีษาโรคุโลหิตจุางธาลัสซึ่เีมัยี สำหรับผ่้�ปิว่ิยในปิระเทศ และกีารพัฒนา

ยาขับเหล็กีชันิดกีิน (GPO-L1) รวิมัถ้งผ่ลักีดันให�ยาขับเหล็กีตัวิใหมั่ (Exjade) ให�เข�าส้่ระบบบัญชัียาหลักี

แห่งชัาติ บัญชัียา จุ(2) เพื�อให�ผ่้�ปิ่วิยเข�าถ้งยาได�ง่ายข้�นในกีรณีที�เกีิดผ่ลข�างเคุียงจุากีกีารใชั�ยา GPO-L1

	 รื่างวััลและเกียรื่ติยศที�ได็้รัื่บ รับพระราชัทานปิริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกีิตติมัศักีดิ� 

มัหาวิิทยาลัยมัหิดล พ.ศ. 2563 Berend Houwen Lecture Award, International Society for  

Laboratory Hematology (ISLS) พ.ศ. 2554 รับพระราชัทานปิริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

กีิตติมัศักีดิ� มัหาวิิทยาลัยเชัียงใหมั่ พ.ศ. 2553 รางวิัลผ่้�สมัคุวิรให�ปิาฐกีถาอายิโนะโมัะโต๊ะ ปิระจุำปิี 2553 

The 2009 National Highest Citation Award of Mahidol University พ.ศ. 2552 ได�รับพระราชัทาน 

เหรียญดุษฎีมัาลา สาขาวิิทยาศาสตร์กีารแพทย์ เข็มัศิลปิวิิทยา จุากีสำนักีเลขาธิกีารคุณะรัฐมันตรี  

พ.ศ. 2551 รางวัิลนักีวิิจุัยดีเด่นแห่งชัาติ พ.ศ. 2551 Golden Silk Award จุากี Guangxi Medical  

University ปิระเทศจีุน พ.ศ. 2550 รางวัิลเมัธีวิจิุยัอาวุิโสปิระจุำปีิ 2548 ศษิยเ์กีา่ดีเดน่ สาขาวิทิยาศาสตร์

สุขภาพ พ.ศ. 2545 รางวิัลนักีวิิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิิทยาศาสตร์กีารแพทย์ พ.ศ. 2545 เมัธีวิิจุัยอาวิุโส 

พ.ศ. 2545 นักีวิิจุัยอาวิุโส พ.ศ. 2540 ศิษย์เกี่าดีเด่น มัหาวิิทยาลัยเชัียงใหมั่ พ.ศ. 2540 ผ่ลงานวิิจุัยดีเยี�ยมั

เรื�อง ธาลัสซึ่ีเมัียและฮีโมัโกีลบินในปิระเทศไทย พ.ศ. 2538 Mahidol-B Braun (ศ.พญ.คุุณสุภา ณ นคุร 

เปิ็นหัวิหน�าคุณะ) พ.ศ. 2536

	 เครื่่�องรื่าชอิสริื่ยาภรื่ณ์์	ทวิีติยาภรณ์มังกุีฎไทย พ.ศ. 2527 ทวีิติยาภรณ์ชั�างเผื่อกี พ.ศ. 2532  

ปิระถมัาภรณม์ังกีฎุไทย พ.ศ. 2534 ปิระถมัาภรณช์ั�างเผ่อืกี 2537 มัหาวิชัริมังกีฎุ พ.ศ. 2540 มัหาปิรมัาภรณ์ 

ชั�างเผ่ือกี พ.ศ. 2543

	 จากปรื่ะวััติ	ผลงาน้และเกียรื่ติปรื่ะวััติข้างต้น้	ศาสตรื่าจารื่ย์เกียรื่ติคุณ์	น้ายแพัทย์สุทัศน์้		

ฟู้่เจรื่ิญิ	สมควัรื่ได็้รื่ับการื่ยกย่องให้เป็น้ศิษย์เก่าด็ีเด็่น้	ของมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	และเป็น้แบบอย่างที�ด็ี

แก่ศิษย์ปัจจุบัน้และสังคมต่อไป	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิัทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์	จึงมีมติ

มอบรื่างวััล“มหิด็ลทยากรื่”	ปรื่ะจำปี	พั.ศ.2564	เพั่�อเป็น้เกียรื่ติปรื่ะวััติส่บไป
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ตำแหน้่งปัจจุบัน้ ผ่้�อำนวิยกีารโรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี

สังกัด็	  โรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี

  มัหาวิิทยาลัยมัหิดล เลขที� 270 หมั้่ถนนพระรามั 6 แขวิงทุ่งพญาไท

  เขตพญาไท กีรุงเทพฯ 10400

ปรื่ะวััติการื่ศึกษา

2009   Nursing Science University of Illinois at Chicago, USA

1993   Nursing Education Chulalongkorn University

1985   Nursing & Midwifery Mahidol University

2000    NIV/AIDS Nursing Science University of Illinois At Chicago, USA

รึางวัลคนดิ์่ศัรึีมหิดิ์ล

รึางวัล “คนดิ์่ ศัรึีมหิดิ์ล” ปรึะจำาปี 2564 

ปรึะเภที่อาจารึย์

รึองศัาสตรึาจารึย์ ดิ์รึ. พื่่ลสุขิ เจนพื่านิชิย์ วิสุที่ธ์ิพื่ันธ์์ 
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คิด็อย่างไรื่กับมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	หรื่่อ	ควัามรืู่้สึกที�มีต่อมหาวัิทยาลัยมหิด็ล

 ดิฉันร้�ส้กีภ้มัิใจุที�ได�เข�ามัาเรียนในมัหาวิิทยาลัยมัหิดลมัากีที�สุด เลือกีเรียนพยาบาลที�โรงเรียน

พยาบาลรามัาธิบดี คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ตั�งแต่ พ.ศ. 2524 ซึ่้�ง

ขณะนั�นมัหาวิิทยาลัยมัหิดลมัีคุวิามัโดนเด่นด�านกีารศ้กีษาทางกีารแพทย์และเปิ็นอันดับหน้�งของปิระเทศ 

ตลอดระยะเวิลาที�เข�ามัาอย้่ในรั�วิมัหาวิิทยาลัยมัหิดลเปิ็นระยะเวิลา 4 ปิี มัหาวิิทยาลัยมัหิดลได�สอนให� 

ตัวิดิฉันเองเห็นถ้งคุุณคุ่าของวิิชัาชัีพพยาบาล ที�สามัารถทำปิระโยชัน์ให�ส่วินรวิมัได�มัากีกีวิ่าที�คุิด จุากีกีาร 

เข�ารว่ิมักีจิุกีรรมัที�หลากีหลาย อาทเิชัน่ กีารเข�ารว่ิมัชัมัรมัชันบท กีารทำงานกีบัสโมัสรนกัีศก้ีษามัหาวิทิยาลยั

มัหิดล (สมัมั) และสโมัสรนักีศ้กีษาคุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี (สนร) ซึ่้�งต�องบอกีได�วิ่า 

สิ�งทั�งหมัดไมั่วิ่ากีารศ้กีษาเล่าเรียน กีารพบเจุออาจุารย์ เพื�อน รุ่นพี� รุ่นน�อง กีารทำกีิจุกีรรมั ตลอด 

ระยะ 4 ปิี ได�หล่อหลอมัให�ตัวิดิฉันเองสามัารถทำหน�าที�ในทุกีบทบาทได�อย่างดียิ�ง กี่อให�เกีิดคุวิามัสุข 

แกี่ตนเองและผ่้�อื�นจุนได�รับรางวิัล “คุนดี ศรีมัหิดล” ในวิันนี� นอกีจุากีนี�กีารได�ทำงานที�โรงเรียนพยาบาล

รามัาธิบดี คุณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามัาธิบดี มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ตลอด 30 ปิี ได�ปิล้กีฝั่งแนวิคิุด 

ตามัคุำพระราชัดำรัสของสมัเด็จุพระราชับิดา “ความสำเร็็จที่่�แที่้จร็ิงอยู่่�ที่่�การ็นำความร็่้ไปปร็ะยูุ่กต์์ใช้้เพื่่�อ 

ปร็ะโยู่ช้น์สุขแก�มวลมนุษยู่ช้าติ์” และปิฏิิบัติตามัคุำขวัิญของมัหาวิิทยาลัยมัหิดล คุือ อตฺตานํ อุปิมํั กีเร 

“พื่ึงปฏิิบััต์ิต์�อผู้่้อ่�น เหม่อนดัังปฏิิบััต์ิต์�อต์นเอง” มัาใชั�ในกีารดำเนินงานโดยตลอด

ปฏิิบัติตัวัอย่างไรื่ถึงได็้รื่ับรื่างวััล	“คน้ด็ี	ศรื่ีมหิด็ล”

 ในชั่วิงชัีวิิตกีารทำงานของดิฉันย้ดหลักีกีาร 5 หลักีใหญ่ๆ คุือ 

 1.   กีารเอาใจุเขามัาใส่ใจุเรา 

 2.  น้กีถ้งปิระโยชัน์ของส่วินรวิมัมัากีกีวิ่าปิระโยชัน์ส่วินตน 

 3. ให�กีารบริกีารกีับบุคุคุลทุกีระดับเท่ากีันไมั่เลือกีชันชัั�นวิรรณะ

 4.  เห็นอกีเห็นใจุผ่้�ที�เดือดร�อน  

 5. มัีคุวิามัคุิดสร�างสรรคุ์ใหมั่ๆ ที�มัุ่งเน�นปิระโยชัน์ของปิระชัาชันเปิ็นหลักี
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นายยุที่ธ์นา สามัง

รึางวัล “คนดิ์่ ศัรึีมหิดิ์ล” ปรึะจำาปี 2564 

ปรึะเภที่บุคลากรึสายสนับสนุน

ตำแหน้่งปัจจุบัน้ นักีปิฏิิบัติกีารวิิจุัย (ผ่้�เชัี�ยวิชัาญ)
สังกัด็	  คุณะเวิชัศาสตร์เขตร�อน มัหาวิิทยาลัยมัหิดล

ปรื่ะวััติการื่ศึกษา
2543  วิิทยาศาสตรมัหาบัณฑิต คุณะสาธารณสุขศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล
  สาขาโรคุติดเชัื�อ (ปิรสิตวิิทยา)
2534  กีารศ้กีษาบัณฑิต (วิิทยาศาสตร์) มัหาวิิทยาลัยศรีนคุรินทรวิิโรฒ
2532  ปิระกีาศนียบัตรพนักีงาน คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล 
  มัหาวิิทยาลัยมัหิดล วิิทยาศาสตร์กีารแพทย์ 

คิด็อย่างไรื่กับมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	หรื่่อควัามรืู่้สึกที�มีต่อมหาวัิทยาลัยมหิด็ล
 เชืั�อว่ิาเมัื�อเอ่ยถ้ง มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ทุกีคุนจุะน้กีถ้งสถาบันที�มัีคุวิามัโดดเด่น 
เรื�องกีารแพทย ์กีารรกัีษาพยาบาล เรื�องทดลองด�านวิทิยาศาสตรเ์ปิน็หลกัี แตม่ัหาวิทิยาลยัมัหดิลยงั
เปิ็นมัหาวิิทยาลัยที�มัีส่วินในกีารตอบโจุทย์สังคุมัในหลากีหลายเรื�องราวิ ทั�งในระดับปิระเทศและ 
ระดับโลกี ด�วิยคุวิามัมัุ่งมัั�นที�จุะเปิ็นมัหาวิิทยาลัยที�มัีคุวิามัเปิ็นเลิศ ทางด�านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลปิ์ 

และนวิัตกีรรมั เพื�อกีารพัฒนาสังคุมัไทยและเพื�อปิระโยชัน์สุขแกี่มัวิลมันุษยชัาติ

รึางวัลคนดิ์่ศัรึีมหิดิ์ล
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 กีารได�เป็ินหน้�งในบุคุลากีรของมัหาวิิทยาลัยมัหิดล มัิใชั่เป็ินเพียงแต่ควัามภาคภูมิใจเท่านั�น  

ยงัถอืวิา่เปน็้มงคลของชีวัตินี�ที�ได�เป็ินลก้ีมัหดิล ดงัคุวิามัในพระบรมัราโชัวิาทที�พระบาทสมัเดจ็ุพระบรมัชัน

กีาธเิบศร มัหาภ้มัพิลอดลุยเดชัมัหาราชั บรมันาถบพิตร พระราชัทานแก่ีชัาวิมัหาวิทิยาลัยมัหดิล ในโอกีาส

เสด็จุฯ ทรงดนตรีเปิ็นกีารส่วินพระองคุ์ ณ สวินอัมัพร พระราชัวิังดุสิต เมัื�อวิันเสาร์ ที� 29 กีรกีฎาคุมั 2513 

ตอนหน้�งว่ิา “และโดยเฉพาะผ้่�ที�ศ้กีษาในมัหาวิิทยาลัยแห่งนี� กี็ถือต่างเป็ินล้กีของท่าน กี็นับว่ิาเรามีัสิ�งที� 

ใกีล�เคีุยงกัีน เพราะว่ิาเป็ินล้กีของท่านเหมืัอนกัีนและนับได�ด�วิยว่ิามัีพี�น�องจุำนวินมัากีน่าชัื�นใจุ คุนที� 

เปิ็นพี�น�องกีันคุวิรชั่วิยกีันเสมัอ มัีคุวิามัสามััคุคุีกีัน เพื�อที�จุะให�วิงศ์ตระกี้ลชัื�อเสียงของตนดี สร�างสรรคุ์ 

ให�ทำปิระโยชัน์ให�ส่วินรวิมัมีัคุวิามัเจุริญกี�าวิหน�า” กีารปิระพฤติตนให�เป็ินคุนดียังแสดงถ้งคุวิามัจุงรักี

ภักีดีอย่างล้กีซ้ึ่�งต่อราชัสกีุล “มัหิดล” อันแสดงถง้คุวิามัสำน้กีในพระมัหากีรุณาธิคุุณและพระกีรุณาธิคุุณ 

ของพระบรมัวิงศานุวิงศ์ในราชัสกีุลมัหิดลทุกีพระองคุ์ ที�ทรงพระราชัทานแกี่พวิกีเราชัาวิมัหาวิิทยาลัย

มัหิดลอย่างหาที�สุดมัิได�

ปฏิิบัติตัวัอย่างไรื่ถึงได็้รื่ับรื่างวััล	“คน้ด็ี	ศรื่ีมหิด็ล”

 กีารนิยามั “คุนดี” เป็ินเรื�องสมัมัติของคุนในสังคุมั ตามัแต่เหตุกีารณ์ ตามัแต่บริบท ตามัแต่ 

คุ่านิยมั ตามัแต่ผ่้�คุนที�จุะยอมัรับ แล�วิแต่มัุมัมัองของแตล่ะบุคุคุลหรอืคุณะ แต่ถ�าใน้การื่ด็ำรื่งชวีัิตของเรื่า		

(ที�เปิ็นปิกีติ) เราคุวิรร้�หน�าที� ปิฏิิบัติตนตามัข�อผ่้กีพัน ตามัพันธกีิจุที�มัี ตามักีาลเทศะและบทบาท ดำรง

ชัีวิิตอย่างมีัคุุณภาพ (เป็ินปิระโยชัน์ทั�งของตนเองและของผ้่�อื�น) มัีจุิตสาธารณะต่อสังคุมั มัีคุวิามัเห็นที� 

ถก้ีตรงตามัหลักีศีลธรรมั มัีจุติใจุเปิน็ปิระชัาธิปิไตย เคุารพคุวิามัคุิดเหน็และสทิธขิองผ่้�อื�น กีารกีตัญญูร้้�คุณุ 

ซืึ่�อสัตย์ พากีเพียร ขยัน ต�องแยกีให�ออกีระหว่ิาง กีารทำดี หรือ กีารทำให�คุนอื�นเห็นวิ่าเราดี เพราะกีาร

ปิฏิิบัติตัวิมัันต่างกีัน 

 กีารมับีคุุคุลต�นแบบหรอืบคุุคุลตวัิอยา่ง คุนที�เราเอาเปิน็แบบอยา่งในกีารดำเนนิชัวีิติ คุวิามัสำเรจ็ุ

ของบุคุคุลต�นแบบ แนวิคุิด แนวิทางกีารแกี�ปิัญหาของเคุ�า จุะทำให�เรามัองโลกีในแง่มัุมัใหมั่ๆ ชั่วิยให�เรา

เข�าใจุปิญัหาและแกี�ไขได� แตท่ี�สำคุญัที�สดุเราต�องร้�วิา่ตวัิเรามัศีกัียภาพและคุวิามัสามัารถแคุไ่หน เพราะเรา

ต�องมัีกีารจุัดกีารกัีบเรื�องราวิต่างๆ ในแบบของเรา กีารมัีเปิ้าหมัาย กีารมัีตัวิตน กีารปิฏิิบัติตนตามัคุวิามั

ร้�สก้ีที�แท�จุรงิกีจ็ุะเกีดิคุวิามัสขุในทกุีเรื�อง ไมัฝ่่น้คุวิามัต�องกีาร มักีีารทำงานอยา่งมัอือาชัพี พร�อมัรบัผ่ดิชัอบ 

ต่อส่วินรวิมัและพร�อมัรับกีารตรวิจุสอบ ผ่ลของงานที�ได�รับถ�าได�ตามัวิัตถุปิระสงคุ์กี็ให�มัีคุวิามัยินดีและ 

ภาคุภม้ัใิจุ ถ�าผ่ลของงานนั�นไมัเ่ป็ินไปิตามัที�คุาดหวิงักีห็าเหตวุิา่มัมีัาจุากีเหตใุด แล�วิกีป็ิรบัปิรงุแกี�ไข พฒันา

ให�ถ้กีต�องด�วิยกีารยอมัรับตามัหลักีกีาร เราอาจุไมั่ได�ทำสิ�งที�ยิ�งใหญ่ในชัีวิิตได�เสมัอ แต่วิ่าเราสามัารถทำ 

สิ�งเล็กีๆ ด�วิยคุวิามัรักีและคุวิามัศรัทธาอันยิ�งใหญ่ได�ตลอดเวิลา
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นายพื่ิชิญุตม์ ธ์นัญชิยะกุล

รึางวัล “คนดิ์่ ศัรึีมหิดิ์ล” ปรึะจำาปี 2564 

ปรึะเภที่นักศัึกษา

นักีศ้กีษา  ระดับปิริญญาเอกี (สาขาเคุมัีอินทรีย์) ภาคุวิิชัาเคุมัี 

  คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล

ปรื่ะวััติการื่ศึกษา

2541   ปิริญญาตรี เคุมัีอินทรีย์ (หลักีส้ตรนานาชัาติ) ภาคุวิิชัาเคุมัี 

  คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล

2553   มััธยมัศ้กีษาตอนปิลาย โรงเรียนชัลราษฎรอำรุง

2550   มััธยมัศ้กีษาตอนต�น โรงเรียนปิรีชัานุศาสน์

คิด็อย่างไรื่กับมหาวัิทยาลัยมหิด็ล	หรื่่อ	ควัามรืู่้สึกที�มีต่อมหาวัิทยาลัยมหิด็ล

 จุากีคุำบอกีเล่าของรุ่นพี�สมััยเรียนอย้่ระดับมััธยมัศ้กีษาว่ิา “พี�จุบมัหิดลมัา ศาลายา

อากีาศดีมัากี” จุนถ้งขั�นขับรถจุากีต่างจัุงหวัิดพาไปิทัวิร์มัหิดลศาลายาตั�งแต่ยังไม่ัได�สอบเข�า  

เมัื�อผ่่านปิระต้เข�าส้่มัหาลัยคุรั�งแรกี กี็ร้�ส้กีถ้งคุวิามัเปิ็นธรรมัชัาติอย่างเห็นได�ชััด ผ่ิดห้ผ่ิดตา 

กีับด�านนอกีมัหาวิิทยาลัย นี�เปิ็นแคุ่จุุดเริ�มัต�นที�ให�ข�าพเจุ�าหันมัาสนใจุที�นี� จุากีจุุดเริ�มัต�นนี�  

ถือได�วิ่าเปิ็นแรงผ่ลักีดันให�ข�าพเจุ�า หาที�เข�าศ้กีษาต่อระดับปิริญญาตรีในคุณะที�สนใจุ ปิระกีอบ

กีับคุวิามัสนใจุทางด�านวิิทยาศาสตร์ ในสาขาเคุมัี จุนในที�สุดสามัารถสอบเข�าเรียนต่อได�ที� 
คุณะวิทิยาศาสตร ์มัหาวิทิยาลยัมัหดิล สาขาเคุมั ีและได�รบัทนุเรยีนดวีิทิยาศาสตรแ์หง่ปิระเทศไทย 

รึางวัลคนดิ์่ศัรึีมหิดิ์ล



49ศิิษย์์เก่่ามหิิดลสััมพัันธ์์

(โคุรงกีารพัฒนากีำลังคุนด�านวิิทยาศาสตร์) ตั�งแต่ระดับปิริญญาตรี โทและเอกี ด�วิยคุวิามัที�มัหาวิิทยาลัย
มัหดิล เป็ินมัหาวิทิยาลัยชัั�นนำระดับปิระเทศ และยังมีัชัื�อเสียงทางด�านกีารวิจัิุยวิทิยาศาสตร์และกีารแพทย์
อีกีด�วิย จุ้งไมั่ลังเลสงสัยที�จุะตอบรับเข�าศ้กีษาต่อที�มัหาวิิทยาลัยแห่งนี�
 ขณะที�เรียนอย้่ที�มัหาวิิทยามัหิดล วิิทยาเขตศาลายา ต�องยอมัรับวิ่าในชั่วิงแรกีของกีารเรียน  
มัีกีารย�ายต้กี ย�ายห�องเรียนไปิมัา ทั�งเรียนวิิชัาคุณะ เรียนวิิชัาบังคัุบ หรือแมั�แต่กีารทำกิีจุกีรรมัต่าง ๆ  
ยังคุงต�องเปิิดแผ่นที�ผ่่านมัือถือ ถามัรุ่นพี� หรือ รปิภ. อย้่เลยคุรับวิ่า ต้กีนี�ไปิทางไหน เพราะมัหาลัย
ใหญ่มัากี แต่อย่างน�อยก็ียังมีัจุักีรยานคุ้่ใจุติดอย้่กัีบตัวิไปิด�วิยทุกีที� หน้�งในคุำถามัที�ฉุกีถามัข้�นมัาบ่อย ๆ  
เมัื�อจุบคุาบเรยีนของวัิน คุอื “ไปิปิั�นจุกัีรยานเลน่ที�ไหนดี” ซ้ึ่�งถอืได�วิา่เปิน็กีารออกีกีำลังกีายยามัเย็นไปิในตัวิ  
บางทีกี็ปิั�นไปิหน�ามัหาลัยหรือข�างมัหาลัย เพื�อหาของอร่อย ๆ กีิน หรือบางทีกี็ปิั�นไปิรอบมัหาลัยหรือ
ไปิที�คุณะดุริยางคุศิลป์ิ ฟ้ังเสียงเพลงที�นักีศ้กีษาคุณะนี�บรรเลงกัีน เมัื�อเข�าปีิที� 2 ย�ายเข�าส้่เมืัองหลวิง 
อย่างแท�จุริง ที�คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล วิิทยาเขตพญาไท อุปิกีรณ์และเคุรื�องมัือต่าง ๆ 
พร�อมัเติมัเต็มัศักียภาพกีารทำวิิจุัย และนำไปิส้่กีารเลือกีเข�าเรียน หลักีส้ตรพิสิฐวิิธาน ที�เน�นคุวิามัเข�มัข�น
ทางวิชิัากีารและกีารทำวิจัิุย ปิจัุจุบัุนได�เข�าศก้ีษาต่อระดับปิริญญาเอกี (ปิรัชัญาดุษฎีบณัฑิต) สาขาวิชิัาเคุมีั 
(หลักีส้ตรนานาชัาติ) คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล
 ถ�าหากีจุะถามัข�าพเจุ�าวิ่าร้�ส้กีอย่างไรกีับมัหาวิิทยาลัยมัหิดล ข�าพเจุ�าร้�ส้กีภ้มัิใจุเปิ็นอย่างยิ�ง 
ที�ตัดสินใจุเข�าศ้กีษาต่อที�นี�จุนสำเร็จุกีารศ้กีษาระดับปิริญญาตรีและเข�าศ้กีษาต่อในระดับปิริญญาเอกี 
โดยที�นี�มัีคุวิามัพร�อมัทั�งในด�านอาจุารย์ บุคุลากีร เนื�อหาวิิชัากีาร เคุรื�องมัือวิิจุัยทางวิิทยาศาสตร์ รวิมัไปิ
ถ้งกีิจุกีรรมัเสริมัสร�างในด�านต่างๆ นอกีจุากีนี�ยังได�รับเกีียรติอันส้งสุดเปิ็นตัวิแทนมัหาวิิทยาลัย เข�าร่วิมั
กีารคุัดเลือกีนักีศ้กีษารางวัิลพระราชัทาน จุนผ่่านกีารคัุดเลือกีและเข�ารับรางวัิลจุากีสมัเด็จุพระกีนิษฐา 
ธิราชัเจุ�า กีรมัสมัเด็จุพระเทพรัตนราชัสุดา ฯ สยามับรมัราชักีุมัารี ท�ายที�สุดนี� อยากีขอบคุุณโอกีาสต่างๆ 
ที�มัหาวิิทยาลัยแห่งนี�มัอบให�ในทุกีๆ ด�าน ที�ได�มัีชัื�อติดตัวิวิ่า เป็ินศิษย์เกี่ามัหิดล ทั�งนี�ยังสร�างคุวิามัภ้มิัใจุ
ให�กีับคุรอบคุรัวิอีกีด�วิย

ปฏิิบัติตัวัอย่างไรื่ถึงได็้รื่ับรื่างวััล	“คน้ด็ี	ศรื่ีมหิด็ล”
 ข�าพเจุ�าคุดิวิา่กีารปิฏิบัิตติวัิที�ดทีี�สดุในฐานะนักีศก้ีษา คุงหนีไมัพ่�นกีารตั�งใจุศก้ีษาเล่าเรยีน ทำงาน
วิิจุัย ตีพิมัพ์ผ่ลงานทางวิิชัากีารออกีส้่สังคุมั ปิฏิิบัติตัวิเป็ินคุนดีของสังคุมั เป็ินแบบอย่างแก่ีคุนรุ่นหลัง  
มัีน�ำใจุ ชั่วิยเหลืองาน ทั�งในระดับภาคุวิิชัา คุณะและมัหาวิิทยาลัย รวิมัไปิถ้งกีารนำเอาร้�ที�มัีไปิปิระยุกีต์ใชั� 
ให�เกีิดปิระโยชัน์ส้งสุด ผ่สมัผ่สานผ่่านองค์ุคุวิามัร้�และพื�นฐานทางวิิทยาศาสตร์เปิ็นหลักีสำคัุญ 
ในกีระบวินกีารคุิด วิิเคุราะห์ หรือแมั�แต่กีารวิิจุัยและพัฒนา สุดท�ายนี�ข�าพเจุ�าขอขอบพระคุุณคุณาจุารย์ 
บุคุลากีร เพื�อน-พี�-น�อง ทั�งภายในคุณะวิิทยาศาสตร์และส่วินงานต่างๆ ในมัหาวิิทยาลัยมัหิดล โดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง คุณะกีรรมักีารผ่้�พิจุารณารางวิัล สมัาคุมัศิษย์เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์  
ที�ได�คุัดเลือกีข�าพเจุ�าให�เข�ารับรางวิัล “คุนดี ศรีมัหิดล” ปิระจุำปิี 2564 ปิระเภทนักีศ้กีษา
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 สมเด็จ็พัรื่ะกน้ษิฐาธ์ริื่าชเจา้	กรื่มสมเด็จ็พัรื่ะเทพัรื่ตัน้รื่าชสดุ็าฯ	สยามบรื่มรื่าชกมุารื่ ีทรงเป็ินปิระธาน

กีารปิระชัุมัคุณะกีรรมักีารอำนวิยกีารจุัดหาทุน “ศ้นย์วิิทยากีารเวิชัศาสตร์ผ่้�ส้งอายุระดับชัาติ” ต�นแบบ

กีารดแ้ลผ้่�สง้อาย ุเพื�อคุณุภาพชัวีิติที�ดอีย่างยั�งยนื และพระราชัทานภาพวิาดฝี่พระหัตถแ์กีคุ่ณะแพทยศาสตร์

ศิริราชัพยาบาล เพื�อนำไปิจัุดกิีจุกีรรมั และจัุดทำของที�ระล้กีให�ปิระชัาชันได�ร่วิมับริจุาคุ  สมเด็็จ	

พัรื่ะกน้ษิฐาธ์ริื่าชเจา้	กรื่มสมเด็จ็พัรื่ะเทพัรื่ตัน้รื่าชสดุ็าฯ	สยามบรื่มรื่าชกมุารื่ ีโปิรดเกีล�าฯ พระราชัทาน

ภาพวิาดฝ่ีพระหัตถ์ “ใจุเบ่งบาน” ให�กัีบมั้ลนิธิรามัาธิบดี เพื�อนำมัาจัุดทำเปิ็นของระล้กีชัุดพิเศษให�กัีบ

ปิระชัาชันที�ร่วิมัทำบุญเพื�อสมัทบทุนซึ่ื�อเคุรื�องมัือแพทย์ และชั่วิยเหลือผ่้�ปิ่วิยยากีไร� จุำหน่ายที�มั้ลนิธิ

รามัาธบิด ีหรือออนไลน์ที� www/ramafoundtion.or.th โทร. 02-201-2222  เนื�องในโอกีาสมัหามังคุล

เฉลิมัพระชันมัพรรษา 90 พรรษา พระบรมัราชัินีนาถ พระบรมัราชัชันนีพันปิีหลวิง เมัื�อวิันที� 12 สิงหาคุมั 

2565 หน่วิยพิพิธภัณฑ์	คณ์ะแพัทยศาสตรื่์ศิรื่ิรื่าชพัยาบาล	มหาวัิทยาลัยมหิด็ล ร่วิมัเปิ็นส่วินหน้�งใน 

กีารเผ่ยแพร่พระราชัปิระวิัติ พระราชักีรณียกีิจุ และน�อมัสำน้กีในพระมัหากีรุณาธิคุุณที�มัีต่อปิวิงชัน 

ชัาวิไทย เพื�อปิระโยชัน์สุขของราษฎร์ โดยจุัดนิทรรศกีารในหัวิข�อ “ร่มัฉัตร ขัตติยา บรมัราชิันีนาถ”  

ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชัพิมัุขสถาน  ศ.น้พั.บรื่รื่จง	มไหสวัรื่ิยะ อธิกีารบดี มั.มัหิดล ได�รับรางวิัลเพชัรนคุรา 

อวิอร์ด ระดับสถาบันอุดมัศ้กีษาปิลอดบุหรี� ปิระจุำปิี 2565 จุากีเคุรือข่ายวิิชัาชัีพสุขภาพเพื�อสังคุมัไทย 

ปิลอดบุหรี�ร่วิมักีับเคุรือข่ายวิิชัาชัีพแพทย์ในกีารคุวิบคุุมักีารบริโภคุยาส้บ และสมัาพันธ์เคุรือข่ายแห่งชัาติ 

เพื�อสงัคุมัไทยปิลอดบหุรี� พร�อมักีนันี�	ศ.ด็รื่.น้พั.ปรื่ะสทิธ์ิ�	วัฒัน้าภา คุณบดคีุณะแพทยศาสตร์ศริริาชัพยาบาล  

รบัมัอบรางวัิลสวุิรรณตรา ปิระจุำปีิ 2565 ปิระเภทโรงพยาบาลมัหาวิทิยาลยัและ	พัญิ.ธ์รีื่าน้นั้ท์	น้าคะบตุรื่	

รางวัิลสุวิรรณตรา ปิระจุำปีิ 2565 ปิระเภทโรงพยาบาลทั�วิไปิที�มัีผ่ลงานโดดเด่นด�านกีารบำบัดและ 

คุวิบคุุมักีารบริโภคุยาส้บ  ได�รับรางวิัลนักีวิิจุัยดีเด่นแห่งชัาติ ปิระจุำปิี พ.ศ. 2564 - - - ศ.ด็รื่.น้พั.วัิปรื่	

วัิปรื่ะกษิต ศิริราชั มัหิดล (สาขาวิิทยาศาสตร์กีารแพทย์) พ.ศ. 2565 - - -	ศ.พัิเศษ	ด็รื่.เด็วิัด็	จอห์น้		

รืู่ฟ้โพัโล (สาขาวิิทยาศาสตร์กีายภาพและคุณิตศาสตร์) คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหิดล  ศ.เกียรื่ติคุณ์		

ด็รื่.พัิไลพััน้ธ์์	พัุธ์วััฒน้ะ คุณะเทคุนิคุกีารแพทย์ มัหิดล ได�รับรางวิัลนักีวิิทยาศาสตร์กีารแพทย์เกีียรติยศ 

ปิี 2565 ผ่้�มัีผ่ลงานดีเด่น และอุทิศตนในกีารศ้กีษาวิิจุัย ด�านไวิรัสวิิทยา โดยเฉพาะโรคุอุบัติใหมั่   

ภาคุวิิชัาฟ้ิสิกีส์ คุณะวิิทยาศาสตร์ มัหิดล	ผศ.ด็รื่.ธ์ีรื่เกียรื่ติ�	 เกิด็เจรื่ิญิ	คุวิ�ารางวิัลกีารวิิจุัยแห่งชัาติ  

ปิระจุำปิีงบปิระมัาณ 2565 เรื�อง “แพลตฟ้อร์มัเซึ่็นเซึ่อร์ตรวิจุวัิดคุลื�นแบบ IQT สำหรับโรงงานสีเขียวิ  

และสิ�งแวิดล�อมัอัจุฉริยะ” ซึ่้�งวัิดคุลื�นออกีมัาได�เปิ็นตัวิเลข วิ่ากีลิ�นเหมั็นระดับใด คุวิามัเร็วิของกีลิ�น 

ระบุที�มัาของกีลิ�นได�ด�วิย  ศ.น้พั.วัีรื่ศักด็ิ�	 เม่องไพัศาล ภาคุวิิชัาเวิชัศาสตร์ปิ้องกีันและสังคุมั  

ศิริราชั วิิจุัยวิ่า อากีารหลงลืมัของผ่้�ส้งวิัยเปิ็นคุวิามัเสื�อมัตามัธรรมัชัาติ แต่ 40% มัีสาเหตุมัาจุากีหลายโรคุ 

และสามัารถป้ิองกีันได� โดยกีารปิรับเปิลี�ยนวิิถีกีารใชั�ชัีวิิต ตั�งแต่กี่อนเป็ินผ้่�ส้งวิัย เชั่น กีารคุวิบคุุมัอาหาร 

งดบุหรี� แอลกีอฮอล์ ออกีกีำลังกีายสมั�ำเสมัอ ไม่ัให�เกีิดสมัองกีระทบจุากีอุบัติเหตุ...  ได�รับรางวิัล  

แวัด็วังมูหิิด็ล
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“ทนุเจุ�าพระยาพระเสดจ็ุสเุรนทราธบิด”ี ปิระจุำปิีกีารศ้กีษา 2563 จุากีคุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล 

- - รื่ศ.พัญิ.พันั้สยา	เธ์ียรื่ชาตกุล (ภาคุวิิชัาพยาธิวิิทยาคุลินิกี) อาจุารย์ดีเด่นระดับปิรีคุลินิกี - - -  

รื่ศ.น้พั.ตรื่ีภพั	 เลิศบรื่รื่ณ์พังศ์	 (ภาคุวิิชัาส้ติ – นรีเวิชั) อาจุารย์ดีเด่นระดับคุลินิกี - - น้พั.สัน้ติ		

ลาภเบญิจกลุ (ผ่้�อำนวิยกีารโรงพยาบาลท่าวิุ�ง จุังหวิัดลพบุรี) อาจุารย์พิเศษดีเด่น - - - รื่ศ.น้พั.รืุ่่งน้ิรื่ัน้ด็รื่์	

ปรื่ะด็ิษฐสุวัรื่รื่ณ์ (ภาคุวิิชัาอายุรศาสตร์) ได�รับรางวิัลอาจุารย์ที�ได�รับโล่ปิระกีาศเกีียรติคุุณจุากีแพทยสภา 

 ได�รับรางวิัล “ทุนเจุ�าพระยาพระเสด็จุสุเรนทราธิบดี” ปิระจุำปิีกีารศ้กีษา 2564 คุณะแพทยศาสตร-

ศิริราชัพยาบาล มัหาวิิทยาลัยมัหิดล - - - อาจุารย์ดีเด่น ระดับปิรีคุลินิกี รื่ศ.ด็รื่.พัญิ.จัน้ทชา	สิทธ์ิจรืู่ญิ 

(ภาคุวิิชัาสรีรวิิทยา) - - - อาจุารย์ดีเด่น ระดับคุลินิกี	ศ.น้พั.ทวัีศักด็ิ�	แทน้วััน้ดี็ (ภาคุวิิชัาอายุรศาสตร์)  

- - - อาจุารย์พิเศษดีเด่น น้พั.อน้วััชช์ 	 รัื่กษ์วัรื่รื่ณ์วังศ์ 	 (ผ่อ.รพ.บางปิลามั�า จุ.สุพรรณบุรี  

และอาจุารย์ดีเด่นผ่้�ได�รับโล่ปิระกีาศเกีียรติคุุณแพทยสภา อาจารื่ย์	น้พั.เอกริื่น้ทร์ื่	ภูมิพัิเชฐ (ภาคุวิิชัา

อายรุศาสตร)์  ได�รบัรางวิลัอาจุารยด์เีดน่ของสภาคุณาจุารยศ์ริริาชั ปิระจุำปิ ี2562 - - รื่ศ.ด็รื่.น้พั.ชชัวัาล

ย์	ศรื่ีสวััสด็ิ� (ภาคุวิิชัาชัีวิเคุมัี) อาจุารย์ดีเด่นทางปิรีคุลินิกี - - - รื่ศ.พัญิ.พัิมล	วังศ์ศิรื่ิเด็ช (ภาคุวิิชัากีุมัาร

เวิชัศาสตร์) อาจุารย์ดเีดน่ทางคุลนิกิี และปิระจุำปีิ 2563 - - - อ.ด็รื่.น้พั.พัรื่น้พั	นั้ยเน้ตรื่ (ภาคุวิชิัาภมิ้ัคุุ�มักีนั) 

อาจุารย์ดีเด่นทางปิรีคุลินิกี - - - ผศ.น้พั.สมชัย	ลิ�มศรื่ีจำเรื่ิญิ (ภาคุวิิชัาศัลยศาสตร์) อาจุารย์ดีเด่น 

ทางคุลินิกี - - - ผศ.พัท.ป.เอ่�อมพัรื่	สุวัรื่รื่ณ์ไตรื่ย์	(สถานกีารแพทย์แผ่นไทยปิระยุกีต์) อาจุารย์ดีเด่น 

สาขาวิิทยาศาสตร์สุขภาพ  รื่ศ.น้พั.ชาญิวัิทย์	พัรื่น้ภด็ล	ภาคุวิิชัาจุิตเวิชัศาสตร์ ศิริราชั มัหิดล ได�รับ

รางวิัลมัหาวิิทยาลัยมัหิดล ปิระจุำปิีกีารศ้กีษา 2563 ปิระเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขากีารแต่งตำราจุากี 

ผ่ลงานหนังสือโรคุสมัาธิสั�น  คุวิ�ารางวิัลอาจุารย์ตัวิอย่าง สาขาวิิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิระจุำปิี 2563 - - -  

ศ.พัญิ.อรุื่ณ์วัรื่รื่ณ์	พัฤทธิ์พันั้ธ์ุ	์ภาคุวิชิัากุีมัารเวิชัศาสตร์ และศน้ย์โรคุกีารนอนหลับ รามัาธิบด ีมั.มัหิดล   

ศิริราชั ผ่่านกีารต่ออายุกีารรับรองกีระบวินกีารคุุณภาพ สถานพยาบาลขั�นกี�าวิหน�า (Advanced  

Healthcare Accreditation : AHA) คุรั�งที� 2 จุากีสถาบันรับรองคุุณภาพสถานพยาบาล (องคุ์กีรมัหาชัน) 

(ส.ร.พ.) โดยมีัอายุกีารรับรอง 3 ปิี (พ.ศ. 2564 – 2567)  ศิริราชัรับมัอบโล่รางวัิลเชัิดชั้เกีียรติ  

โรงอาหารใส่ใจุคุุณภาพ (Healthy Canteen) จุากีกรื่มอน้ามัย	กรื่ะทรื่วังสาธ์ารื่ณ์สุข  มัหิดลมัั�นใจุ 

วิ่าผ่ลงานวิิจัุยและนวัิตกีรรมัอนาคุตจุะมีัคุุณภาพในเวิทีอุดมัศ้กีษาโลกี และสามัารถจุะกี�าวิข้�นเปิ็น 1  

ใน 100 อันดับของมัหาวิิทยาลัยโลกี ในปีิ พ.ศ. 2573  คณ์ะแพัทยศาสตรื่์โรื่งพัยาบาลรื่ามาธ์ิบด็ี  

ได�รับรางวิัลกีารบริหารส้่คุวิามัเปิ็นเลิศ (Thailand Quality TQC) ในปิี พ.ศ. 2563 และได�รับรางวิัล 

กีารบริหารส้่คุวิามัเปิ็นเลิศที�มัีคุวิามัโดดเด่นในด�านนวิัตกีรรมั (TQC Plus Innovation) ในปิี พ.ศ. 2564 

	คณ์ะเทคนิ้คการื่แพัทย์	มหิด็ล	ได�รับรางวัิลกีารบริหาร ส้่คุวิามัเป็ินเลิศ (Thailand Quality Class: 

TQC) ปิระจุำปีิ พ.ศ. 2564 จุดัโดยสำนักีงานรางวัิลคุณุภาพแห่งชัาติ สถาบันเพิ�มัผ่ลผ่ลิตแหง่ชัาติ กีระทรวิง

อุตสาหกีรรมั  คณ์ะเวัชศาสตรื่์เขตรื่้อน้	มหดิ็ล วิจิุยัมัาลาเรยีตดัอนัดบั Top 2% อ�างองิระดับโลกี (TM) 

		คณ์ะเทคโน้โลยีสารื่สน้เทศและการื่ส่�อสารื่	(ICT)	มหิด็ล	วิิจุัยกีารคุ�นหาอัตโนมััติของภาวิะเบาหวิาน

ข้�นจุอตาจุากีกีารถ่ายจุอปิระสาทตา จุนสามัารถพัฒนาโปิรแกีรมัช่ัวิยจัุกีษุแพทย์คุดักีรองผ้่�ปิว่ิยในเบื�องต�น
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ปิระกีอบกีารวิินิจุฉัยและกีารติดตามัอากีารของโรคุ  ศิริราชัจุัดปิระชัุมัวิิชัากีารนานาชัาติด�านกีารแพทย์
และกีารสาธารณสุข เน�นองค์ุคุวิามัร้�ใหมั่ในทุกีมัิติและคุวิามัร้�ข�ามัศาสตร์ “Siriraj	 International		
Conference	In	Medicine	And	Public	Health	(SICMPH	2022)	จุะจุัดระหว่ิางวิันที� 3-5  
สิงหาคุมั 2565 แบ่งเปิ็น 2 ส่วิน คุือ กีารแพทย์ข�ามัศาสตร์ (Transdisciplinary Medicine) และ 
คุวิามักี�าวิหน�าทางด�านกีารแพทยใ์นด�านตา่งๆ (Lipdate Knowledge)  คณ์ะแพัทยศาสตร์ื่	โรื่งพัยาบาล
รื่ามาธ์ิบด็ี เปิิดหลักีส้ตรใหมั่ “นักีฉุกีเฉินกีารกีีฬา” เพื�อรักีษาผ่้�บาดเจุ็บที�ถ้กีวิิธีและทันเวิลา เปิ็นหลักีส้ตร
วิิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิิชัาฉุกีเฉินกีารแพทย์ และหลักีส้ตรวิิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิิชัาวิิทยาศาสตร์
กีารกีีฬา  มหาวัิทยาลัยน้ิวัยอรื่์ก	สหรื่ัฐอเมรื่ิกา ร่วิมักีับคณ์ะวัิศวัะ	มหาวัิทยาลัยมหิด็ล	แลกีเปิลี�ยน
องคุ์คุวิามัร้� “แล็บมัะเร็งบนชัิปิ” (Cancer Lab-on-A-Chip : Transforms Cancer Diagnosis And 
Treatemnt) ซึ่้�งจุะเปิลี�ยนผ่่านกีารตรวิจุวิินิจุฉัยมัะเร็งในผ่้�ปิ่วิย ไปิส้่กีารบำบัดรักีษาได�อย่างรวิดเร็วิ 
มัปีิระสิทธภิาพ และแม่ันยำยิ�งข้�น  “Siriraj	Hackathon	Open	House”	ชัวินร่วิมักิีจุกีรรมักีารเสวินา
กีารเปิลี�ยนแปิลงนวัิตกีรรมัด�านสุขภาพ เพื�อกีารเป็ินอย้่ของผ้่�คุน มัีผ่้�บรรยายและเสวินาโดยผ้่�ทรงคุุณวุิฒิ
หลายท่านของศิริราชั และมัี	ด็รื่.ชัชชาติ	สิทธ์ิพััน้ธ์ุ์ เข�าร่วิมักีารเสวินาด�วิย  5 นกัีศก้ีษา วิิศวิกีรรมัเคุมัี 
คุณะวิิศวิะ มัหิดล (น้.ส.โชติกา	อยู่แจ่ม,	น้ายธ์รื่าเทพั	ไชยเม่องช่�น้,	น้ายณ์ัฐธ์ัญิ	ละอองแก้วั,		
น้.ส.ธ์น้าวัรื่รื่ณ์	อภิรื่ัตน้กุล,	น้.ส.น้พัวัรื่รื่ณ์	วััฒน้สุข) คุิดคุ�นกีระบวินกีารดักีจุับกี๊าซึ่คุาร์บอนไดออกีไซึ่ด์
ด�วิยวิิธีไคุรโอเจุนิคุ (Cryogenic Carbon Capture) เพื�อลดปิริมัาณกี๊าซึ่คุาร์บอนไดออกีไซึ่ด์ และ
คุาร์บอนไดออกีไซึ่ด์ที�ดักีจุับได� โดยวิิธีนี�อาจุนำไปิใชั�ผ่ลิตเมัทานอลได�ด�วิย  ศูน้ย์วัิจัยเทคโน้โลยี	
ยาง	(RTEC) และคณ์ะวัิทยาศาสตรื่์	มหิด็ล ได�รับทุนวิิจุัยจุากีสำน้ักการื่วัิจัยแห่งชาติ	(วัช.)	เพื�อพัฒนา
ยางล�อจัุกีรยานยนต์ไฟ้ฟ้้าให�มัีมัาตรฐานคุุณสมับัติ 3 ด�าน คุือ คุวิามัแข็งแรงทนทานต่อกีารใชั�งาน  
คุวิามัทนส้กีและกีารปิระหยัดพลังงาน โดยเปิรียบเทียบกัีบล�อยางรถจัุกีรยานยนต์ที�ผ่ลิตในไทย และ 
ผ่ลิตโดยบริษัทชัั�นนำต่างชัาติ 	ศิรื่ิรื่าช ร่วิมักีับ รื่.พั.ศิริื่รื่าชปิยมหารื่าชการืุ่ณ์ย์	และศูน้ย์การื่แพัทย์
กาญิจน้าภิเษก	เปิิดศ้นย์ผ่่าตัดเปิลี�ยนข�อเทียมัศิริราชัด�วิย “หุ่นยนต์ชั่วิยผ่่าตัด” เพื�อผ่ลักีดันศิริราชัเข�าส้่ 
World Changer นำร่องต�นแบบโรงพยาบาลอัจุฉริยะ (Smart Hospital) โดยเริ�มัด�วิยข�อเข่าเทียมั และ
ข�อสะโพกีเทียมั  สถาบัน้แห่งชาติเพั่�อการื่พััฒน้าเด็็กและครื่อบครัื่วัฝ่่าวิักฤตโควัิด็	กีระทบ 
พัฒนากีารต่อเด็กีปิฐมัวิัยกีารจุัดกีิจุกีรรมัที�เหมัาะสมั จุะชั่วิยเพิ�มัพัฒนากีารของเด็กีปิฐมัวิัยได� 		
เอกชัย	วัรื่รื่ณ์แก้วั	ศิลปิินไร�แขน สร�างงานปิระติมัากีรรมัพุทธศิลปิ์ หารายได�มัอบศิริราชัมั้ลนิธิ  
เพื�อสาธารณปิระโยชัน์ด�านกีารแพทย์ เปิ็นพระบ้ชัา “พระเมัตตาสุวิรรณรัตน” ขนาดหน�าตักี 7 นิ�วิ ส้ง 17 
นิ�วิ (ติดต่อ 098-825-0585, 02-418-2885) 	วัิศวัะมหิด็ล แนะ 7 แนวิทาง แกี�ปัิญหาฝุ่่น PM 2.5  
เมืัองกีรุงที�มัาจุากี 4 แหล่ง คุือ จุราจุรทางบกี ฝุ่่นทุติยภ้มัิ กีารเผ่าชัีวิมัวิล ฝุ่่นดินละเอียด ปิระยุกีต์ใชั�  
7 แนวิทาง ใชั�ได�จุรงิ คุอื กีำหนดมัาตรฐานกีารปิลอ่ยมัลพษิ, มัาตรกีารเปิลี�ยนหรอืปิรบัปิรงุคุณุภาพรถยนต์
ที�อายใุชั�งานสง้, ตดิตั�งอปุิกีรณก์ีรองเขมัา่ในเคุรื�องยนตด์เีซึ่ล, ใชั�น�ำมันัเชัื�อเพลงิมักีีำมัะถนัต�ำกีวิา่ 10 PPM, 
กีำหนดพื�นที�กีารปิล่อยมัลพิษต�ำ, สนับสนุนกีารใชั�รถยนต์ไฟ้ฟ้้า, ส่งเสริมัใชั�รถโดยสารปิระจุำทางพลังงาน
ไฟ้ฟ้้า  วัิศวัะมหิด็ล ส่งมัอบ “ปิริญญาปิลอดโคุวิิด” 5, 553 ใบ ผ่่านทำคุวิามัสะอาดและฆ่่าเชัื�อด�วิย
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เทคุโนโลยี ต้�อบฆ่่าเชัื�อรังสี UVC	  ศิรื่ิรื่าชปิระสบคุวิามัสำเร็จุในกีารผ่่าตัดปิล้กีถ่ายลำไส�และอวิัยวิะ 
ในชั่องท�องพร�อมักัีนในผ้่�ปิ่วิยรายเดียวิ เป็ินรายแรกีของปิระเทศไทย ปิล้กีถ่ายทั�งกีระเพาะอาหาร ตับ  
ตับอ่อน และลำไส� อวิัยวิะที�ปิล้กีถ่ายยังทำงานได�ดี เมัื�อผ่่าตัดไปิแล�วิคุรบ 1 ปิี  คณ์ะแพัทยศาสตร์ื่
รื่ามาธิ์บดี็	ผ่ลักีดัน 3 แนวิคุิด ต�นแบบ พัฒนานวิัตกีรรมักีารแพทย์ยุคุใหมั่ เพื�อสุขภาพคุนไทยที�ยั�งยืน  
ด�านกีารแพทย์ 2 หลักีส้ตรร่วิมักีับคุณะวิิศวิะมัหิดลผ่ลิต “แพทย์นวิัตกีร” และวิิทยาลัยกีารจุัดกีาร มัหิดล
ผ่ลิต “แพทย์นักีบริหาร” จุบแล�วิได�รับ 2 ปิริญญา และยังมัีกีารผ่ลิต “นักีฉุกีเฉินกีารแพทย์ทางด�าน 
วิิทยาศาสตร์กีารกีีฬา – Sport Paramedic ที�เปิ็นหลักีส้ตรร่วิมัของภาคุวิิชัาฉุกีเฉินกีารแพทย์ –  
กีับสาขาวิิชัาวิิทยาศาสตร์กีารกีีฬา 	วิัศวัะมหิด็ลและคณ์ะแพัทยศาสตรื่์โรื่งพัยาบาลรื่ามาธ์ิบด็ีคุิดคุ�น 
“ระบบส่งยาฉีดรักีษามัะเร็งสมัองจุากีเจุลชัีวิพอลิเบอร์” (Injectable Polymeric Drug Delivery  
For Human Brain Cancer Treatment) พลิกีโฉมัหน�าใหมั่ของกีารรักีษามัะเร็งโดยส่งยาถ้งเปิ้าหมัาย 
มัะเร็งสมัองได�ตรงจุุด ได�จุดสิทธิบัตรแล�วิ  วัิศวัะมหิด็ล ออกีแบบแผ่งกีั�นภายในถังบรรจุุน�ำมััน 
ของรถบรรทุกีน�ำมััน เพื�อลดแรงเฉื�อยภายในถังบรรจุุน�ำมััน ขณะที�รถวิิ�งแล�วิเบรกี ทำให�ปิ้องกีันกีาร 
พลกิีคุวิ�ำของรถบรรทกุีถงัน�ำมันัได�  สำน้กังาน้การื่วัจิยัแหง่ชาต	ิ(วัช.)	หนนุทมีัวิจิุยัมัหาวิทิยาลยัมัหดิล 
พฒันากีลุ่มัขยะอินทรีย ์เชัน่ เศษอาหาร เปิลี�ยนขยะเป็ินปิุ�ยอินทรีย ์และสร�างเคุรื�องต�นแบบผ่ลิตปิุ�ยภายใน 
24 ชัั�วิโมัง ลดกีารนำเข�าเคุรื�องผ่ลิตปุิ�ยอินทรีย์ชัีวิภาพจุากีต่างปิระเทศ  กรื่มควับคุมโรื่ค และ 
สถาบัน้รื่าชปรื่ะชาสมาสัยร่วิมักัีบคณ์ะแพัทยศาสตรื่์	โรื่งพัยาบาลรื่ามาธ์ิบด็ี	มหาวัิทยาลัยมหิด็ล  
ลงนามับันท้กีข�อตกีลงว่ิาด�วิยคุวิามัร่วิมัมืัอในกีารพัฒนาศักียภาพทางวิิชัากีารในกีารสร�างพันธกิีจุทาง
วิิชัากีาร พัฒนาศักียภาพ สร�างนวิัตกีรรมับุคุลากีรได�มัาตรฐาน  เตรียมัพร�อมั ‘เด็กีอาชัีวิะ’ ส้่ยุคุ 
เปิลี�ยนผ่า่น วิศิวิะมัหดิลถา่ยทอดคุวิามัร้�ยานยนตไ์ฟ้ฟ้า้ โดยยกีระดบัเยาวิชันด�วิยศาสตรว์ิศิวิกีรรมัเคุรื�องกีล
ส้่อุตสาหกีรรมัไทย 5.0 ถ่ายทอดคุวิามัร้� กีารเตรียมัคุวิามัพร�อมัรถยนต์...ส้่เทคุโนโลยีพลังงานทดแทน  
ภาควัิชาศัลยศาสตรื่์ศิริื่รื่าช	ได�พัฒนาถุงน่องทางกีารแพทย์เพื�อสวิมัใส่ ใชั�วิัสดุจุากีผ่�าที�มัีคุวิามัยืดหยุ่น
ระบายคุวิามัร�อนได�ดี ใส่และถอดออกีได�ง่าย ไม่ัจุำเป็ินต�องสวิมัใส่ผ่่านข�อเท�า จุะมัีขายในท�องตลาด 
คุ้่ละ 2,000 บาท ยื�นจุดทรัพย์สินทางปิัญญาแล�วิ  คณ์ะวัิศวัะมหิด็ล เปิ็นเจุ�าภาพจุัดกีารแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับโลกี	Robot	Cup	2022,	Bangkok,	Thailand	(Ro80Cup	2022) ณ ศ้นย์นิทรรศกีารและ 
กีารปิระชัุมัไบเทคุ เขตบางนา โดยมัี กีทมั.ให�คุวิามัร่วิมัมัือในกีารอำนวิยคุวิามัสะดวิกีในกีารจุัดงาน  
วัิทยาเขตกาญิจน้บุรื่ี	มหาวัิทยาลัยมหิด็ล ใชั�องคุ์คุวิามัร้�พัฒนาผ่ลผ่ลิตกีารเกีษตรเมัืองกีาญจุน์ โดย 
ออกีแบบเทคุโนโลยีและนวิัตกีรรมัเพื�อกีารพัฒนากีารเกีษตรอย่างต่อเนื�อง เพิ�มัผ่ลผ่ลิตจุากีกีารปิรับปิรุง
หน�าดิน โดยใชั� “แมั่ปิุ�ย” จุำเป็ินผ่สมัและปิล้กีหญ�าแฟ้กีเปิ็น “กีระถางชัีวิิต” เพื�อคุวิามัชัุ่มัชัื�นของอุดมั
สมับ้รณ์และชุ่ัมัชืั�น  มัหิดลโดยสถาบัน้วัิจัยปรื่ะชากรื่และสังคมได�เริ�มัคิุดคุ�นและพัฒนาแอปิพลิเคุชัั�น 
ให�ผ่้�พิกีารทางกีารได�ยินตั�งแต่ 10 ปิีข้�นไปิ สามัารถเรียนร้�ถ้งสุขภาวิะทางเพศและกีารกีระทำคุวิามัรุนแรง
โดยไมั่ต�องใชั�ภาษามัือ  ภาควัิชาศัลย์	คณ์ะแพัทยศาสตรื่์	โรื่งพัยาบาลรื่ามาธ์ิบด็ี สามัารถปิระดิษฐ์

คุิดคุ�นเนื�อเยื�อเทียมัจุากีวิัสดุสังเคุราะห์ ใชั�ในกีารปิิดแผ่ลผ่่าตัดของสมัองหรือไขสันหลัง แทนวิัสดุที�ต�องสั�ง

มัาจุากีต่างปิระเทศ  สมนุ้ไพัรื่	“บวัับกพันั้ธ์ุศ์าลายา	๑”	สามัารถนำมัาเพื�อพฒันาส้อ่ตุสาหกีรรมัเคุรื�องสำอาง 
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ส่งเสริมัเศรษฐกีิจุไทย ด�วิยคุวิามัร่วิมัมัือกีันระหวิ่างคณ์ะเภสัช	มหิด็ล และมูลน้ิธ์ิโรื่งพัยาบาลเจ้าพัรื่ะยา

อภัยภูเบศรื่์  ศ้นย์สัตวิ์ทดลองแห่งชัาติ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ผ่ลักีดัน “ศูน้ย์สัตวั์ทด็ลองแห่งชาติ”		

ให�ข้�นแทน่เปิน็อนัดบั 1 ของอาเซึ่ยีน  ด�วิยเทคุโนโลยดิีจิุทัล คุนรุ่นใหม่ัมั ี“ตำรามืัอถือ” อย้ใ่นมืัอ สามัารถ

เปิิดแอปิพลิเคุชัั�น “MU	Press”	เข�าส้่ขุมัทรัพย์แห่งปิัญญา โดยปิระเดิมัด�วิย 6 E-BOOKS ให�ปิระชัาชัน

อา่นฟ้ร ี  มัหดิลสนองตอ่กีารพฒันาอยา่งยั�งยนืแหง่สหปิระชัาชัาต ิโดยวิางเปิา้หมัาย “Net	Zero	2030”	

คุือกีารทำให�สัดส่วินปิริมัาณกีารเพิ�มัข้�นและลดลงของคุาร์บอนฟุ้ตปิรินท์มัีจุุดสมัดุลย์เท่ากีับ “ศ้นย์”  

ในปิี พ.ศ. 2573 	ภาควัิชาฟ้ิสิกส์	คณ์ะวัิทย์	มหิด็ล ปิระดิษฐ์คุิดคุ�น “แพัลตฟ้อโน้เซัน้าซัอสตรวิจุวิัด

กีลิ�นแบบ IOT สำหรับโรงงานสเีขยีวิ และสิ�งแวิดล�อมัอจัุฉรยิะเปิน็ฝี่มัอืของคุนไทยเป็ินคุรั�งแรกี  คุรั�งแรกี

ในปิระเทศ มัหิดลคุิดคุ�นและพัฒนานวิัตกีรรมั “ICE-GAME”	เกีมับอร์ดเพื�อกีารอนุรักีษ์สืบสานภาษา 

และวัิฒนธรรมักีลุ่มัชัาติพันธุ์ที�อย้่ในภาวิะวิิกีฤติใกีล�ส้ญหาย  มัหิดลเดินหน�าภารกีิจุวิิจุัย	“รื่าชพัฤกษ์

อวักาศ” เตรียมัขยายผ่ลวิิจุัยปิล้กีข�าวิไทยนอกีโลกี เพื�อมัวิลมันุษยชัาติ รับวิิกีฤติขาดแคุลนอาหาร  

มัหิดล	“โครื่งการื่พัลังงาน้ทด็แทน้จากแสงอาทิตย์” โดยร่วิมัมัือกีับ บรื่ิษัท	เอสพัีพัี	ซัิค	จำกัด็ ถือเปิ็น 

กีารดำเนนิกีารกี�าวิแรกีในกีารลดกีา๊ซึ่เรอืนกีระจุกี ตดิตั�งระบบผ่ลติไฟ้ฟ้้าจุากีพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคุา 

(Solar Rooftop) ขนาด 14 เมักีกีะวิัตต์ ลดกี๊าซึ่เรือนกีระจุกีได� 10,487 ตันต่อปิี และจุะขยายโคุรงกีาร

อีกีในอนาคุต  มั.มัหิดลร่วิมัสร�างสรรคุ์และพัฒนานวิัตกีรรมั “เครื่่�องวััด็รื่ังสีคอสมิคใน้อวักาศ”  

สนองรับภารกีิจุพิชัิตอวิกีาศ ส่งดาวิเทียมัไทยโคุจุรรอบโลกี  วิิศวิะมัหิดลคุิดคุ�นนวัิตกีรรมั “เมคก้า”		

เพียงส่องกีระจุกีเงา - - - เกี็บข�อมั้ลสุขภาพชั่วิยวิินิจุฉัยโรคุ เพิ�มัพลังกีารแพทย์ทางไกีลเพื�อคุนไทย   

คุณะทันตแพทยศาสตร์ มัหิดล เปิิดตัวิ “สิรื่ิน้เด็้น้ท์” ยาสีฟ้ันสมุันไพรน�ำมัันมัะพร�าวิ เพื�อรักีษาสุขภาพ  

และเพิ�มัคุวิามัชัุ่มัชัื�นให�ช่ัองปิากี  มัหิดลคุ�นพบสารสกัีดจุากี	“เห็ด็เผาะฝ่้าย”	มัีฤทธิ�ยับยั�งเชัื�อไวิรัส 

กีอ่โรคุมัอืเท�าปิากีและเรมิั เตรยีมัพฒันาส้ผ่่ลติภณัฑเ์พื�อใชั�ในปิระเทศและสง่ออกี เพื�อชัว่ิยลดกีารแพรเ่ชัื�อ

หรอืคุวิามัรุนแรงของโรคุ  มั.มัหิดล จุดัตั�ง “Asean	Primary	Healthcare	Research	&	Information	

Center” ศน้ย์รวิมัผ้่�เชัี�ยวิชัาญสขุภาวิะอาเซึ่ยีนส้ก่ีารบรรลเุปิา้หมัาย SGDs สหปิระชัาชัาตภิายในปิ ี2573 

 เปิ็นคุร�ังแรกีของโลกี มั.มัหิดล คุ�นพบใชั�ยาเบาหวิาน รักีษาโรคุตาบอดทางพันธุกีรรมัลอนเปิ็นผ่ลสำเร็จุ

ในห�องปิฏิิบัติกีาร  ม.มหิด็ล	ไบโอเทค คุ�นพบ “โพรไบโอติกีส์ด�านโรคุสัตว์ิน�ำ” จุากีกีารวิิจุัยในระดับ  

“ยีน” 	มหาวิัทยาลัยมหิด็ลร่วิมักีับมูลน้ิธ์ิมหาวัิทยาลัยมหิด็ลใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์ จุัดงาน 

เดินวิิ�งกีารกีุศล “MU Charity 2020” Run For Chance ชัิงถ�วิยพระราชัทานสมเด็็จพัรื่ะกน้ิษฐา-	

ธ์ิรื่าชเจ้า	กรื่มสมเด็็จพัรื่ะเทพัรัื่ตน้รื่าชสุด็าฯ	สยามบรื่มรื่าชกุมารีื่	 เพื�อทุนกีารศ้กีษาแก่ีนักีศ้กีษา 

ของมัหาวิทิยาลยั จุดัในวินัอาทติย ์ที� 25 กีนัยายน 2565 	เภสชัฯ	มหดิ็ล แนะผ่ลติเคุรื�องสำอางสมันุไพร 

ปิลอดภัยตามันโยบาย BCG (Bio Economy-Circular Economy-Green Economy) เป็ินเวิชัสำอาง 

โดยผ่้�ผ่ลติจุะต�องคุดัเลอืกีสมันุไพรที�ดมีัปีิระโยชัน ์ไม่ัเสี�ยงตอ่กีารแพ� ภายในกีระบวินกีารผ่ลิตที�ได�มัาตรฐาน 

GMR (Good Manufacturing Practice)  คณ์ะสิ�งแวัด็ล้อมและทรื่ัพัยากรื่ศาสตรื่์	มหิด็ล จุับมัือกีับ 

บรื่ิษัท	บ้าน้ปู	ร่วิมัคุ่ายเยาวิชันวิิทยาศาสตร์สิ�งแวิดล�อมั (Power Green Camp) คุรั�งที� 17 หัวิข�อ  
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“Climate Change, We Must Change, - เริ�มัเพื�อโลกี ลงพื�นที�ศ้กีษาชัายฝ่ั�ง จุังหวิัดสมัุทรปิรากีาร 

สมัุทรสงคุรามั และถ�ำที� กีาญจุนบุรี  ศิรื่ิรื่าชผ่น้กีกรื่ะทรื่วังสาธ์ารื่ณ์สุข	กรื่ะทรื่วังมหาด็ไทย	กรื่ะทรื่วัง

การื่ท่องเที�ยวัและกีฬา รวิมัพลัง 18 เขตสุขภาพไทยจุัดงาน “แสงน�ำใจุไทยทั�งชัาติ เดิน วิิ�ง ปิั�น ปิ้องกีัน

อัมัพาต คุรั�งที� 8 เฉลิมัพระเกีียรติ” อาทิตย์ที� 30 ตุลาคุมั 2565 พร�อมักีันทั�วิปิระเทศไทย กีรุงเทพฯ  

จุัดที�ท�องสนามัหลวิง  สถาบัน้แห่งชาติเพั่�อการื่พััฒน้าเด็็กและครื่อบครื่ัวั	มหาวิัทยาลัยมหิด็ล	

ห่วิงผ่ลกีระทบเด็กีและกีลุ่มัเปิราะบางชัี� “เมัตาเวิิร์ส” เป็ินดาบสองคุมัที�จุะส่งผ่ลกีระทบต่อสุขภาพและ

สังคุมั สถาบันเตรียมัใชั� “ศูน้ย์ฝ่ึกการื่ด็ูแลเสม่อน้จรื่ิง” สำหรับพ่อแมั่ผ่้�ด้แลเด็กีคุร้...เพื�อกีารเรียนร้� 

ให�ปิระโยชัน์ เรียนร้�ผ่ลกีระทบให�เกีิดกีารใชั�อย่างถ้กีวิิธี 	ศิรื่ิรื่าช	โรงพยาบาลรัฐที�ใหญ่ที�สุดในไทย  

พร�อมักี�าวิส้�ระบบดิจุิทัลแบบเต็มัขั�น โดยจุับมัือกีับดี็บิรื่ีซััลส์	ปรื่ะเทศไทย	(DB	Results	Thailand)		

ผ่้�เชัี�ยวิชัาญธุรกีิจุดิจุิทัลระดับโลกีลงนามัต่ออายุสัญญา Out Systems Licence  วัิศวัะมหิด็ล	จุับมัือ

มหาวัิทยาลัยเซัียงไฮั้เจียวัหง เปิิดอนาคุตหุ่นยนต์กีารแพทย์เจุนเนอเรชัั�นที� 5 ในโคุรงกีาร Reinventing 

University : Mahidol Medical Robotic’s Program โดยจุัดสัมัมันาร่วิมักีับมัหาวิิทยาลัยระดับโลกี  

อย่างต่อเนื�องเป็ินซีึ่รีสคุรั�งแรกีกัีบสหราชัอาณาจัุกีร คุรั�งที� 2 นี�กีับเซึ่ียงไฮ�เจุียงหง และคุรั�งที� 3 จุะจัุดกัีบ 

Johns Hopkins University  ศิริราชัภ้มัิใจุ ผ่ลวิิจุัยกีารฉีดวิัคุซึ่ีนให�เปิ็นที�ยอมัรับของ	WHO	องค์การื่

อน้ามยัโลก	แนะทั�วิโลกีใชั�เปิน็แนวิทางฉดีปิอ้งกีนัเชัื�อโคุวิดิ เชัญิชัวินปิระชัาชันที�สนใจุเข�ารว่ิมัโคุรงกีารวิจิุยั

ในอนาคุตจุากีศูน้ย์วัิจัยคลิน้ิก	(SICRES)	คณ์ะแพัทยศาสตร์ื่ศิรื่ิรื่าชพัยาบาล	  ศ้นย์วิิจัุยและจัุดกีาร

คุวิามัร้�เพื�อกีารคุวิบคุมุัยาสบ้ รามัาธิบดยี�ำ “บุหรี�ไฟ้ฟ้้า” ของอันตรายต�านปิลดล็อกี จีุ�เรง่ปิราบปิรามัจุริงจัุง 

	ศริื่ริื่าชรว่ิมักีบัคณ์ะวัศิวักรื่รื่มศาสตรื่	์มหาวัทิยาลยัเทคโน้โลยพีัรื่ะจอมเกลา้ธ์น้บรุื่ ีและ ปตท. ลงนามั

รว่ิมัมืัอโคุรงกีารพัฒนานวัิตกีรรมัวัิสดุปิิดแผ่ลสำหรับผ้่�ปิว่ิยแผ่ลเรื�อรังที�รกัีษายากีที�มัศีกัียภาพในกีารนำไปิ

ต่อยอดเชัิงพาณิชัย์ มัุ่งนำร่องพัฒนาผ่ลิตภัณฑ์และกีระบวินกีารผ่ลิต เพิ�มัโอกีาสให�ผ่้�ปิ่วิยเข�าถ้งผ่ลิตภัณฑ์

เทียบเท่าระดับสากีล ลดกีารนำเข�าจุากีต่างปิระเทศ  รื่ามาธ์ิบด็ีจุัดปิระกีวิดแนวิคุวิามัคุิดกีารออกีแบบ 

“โครื่งการื่ศนู้ยก์ารื่แพัทยร์ื่ามาธ์บิด็ศีรื่อียธุ์ยา”	เพื�อเปิดิโอกีาสให�นสิิต นกัีศก้ีษา ได�ใชั�คุวิามัคุดิสร�างสรรคุ์

ในกีารออกีแบบโรงพยาบาลให�เปิ็นสถานบริกีารที�ให�กีารด้แลและรักีษาสุขภาพกีารปิ้องกีันโรคุด�วิย

มัาตรฐานระดับสากีล  เศรษฐีใจุบุญ บรื่ิษัท	ฮัาตารื่ิ	อิเลคทรื่ิค	จำกัด็ โดย	คุณ์จุน้	คุณ์สุน้ทรื่ี	วัน้วัิทย์	

และครื่อบครื่ัวั บริจุาคุเงิน 900 ล�านบาท แก่ีมั้ลนิธิรามัาธิบดี เพื�อสมัทบทุนโคุรงกีารปิรับปิรุงอาคุาร

โรงเรียนพยาบาลรามัาธิบดี ศาลายา 160 ล�านบาท โคุรงกีารศ้นย์กีารแพทย์รามัาธิบดีศรีอยุธยา 300 ล�าน

บาท และโคุรงกีารอาคุารโรงพยาบาลรามัาธิบดีผ่่านนวิัตกีรรมัโยธี 440 ล�านบาท  อามั�าเศรษฐี 

ใจุบุญ วัารืุ่ณ์ี	อยู่พูัน้ทรื่ัพัย์	บริจุาคุเงิน 200 ล�าน สร�างศ้นย์วิิทยากีารเวิชัศาสตร์ผ้่�ส้งอายุ ระดับชัาติ  

พร�อมัที�ดินอีกี 25 ไร่ ที�จุังหวิัดสมัุทรสาคุร ศ้นย์นี�จุะฝ่ึกีฝ่น เตรียมัพร�อมักี่อนกีลับบ�านให�กีับผ่้�ส้งวิัย  

และญาติในกีารด้แลที�บ�านต่อไปิ ศ้นย์นี�จุะเปิิดให�บริกีารในเดือนมักีราคุมั 2566  คุณ์อน้งค์	ทีปสุวัรื่รื่ณ์	

และคุรอบคุรัวิ บริจุาคุเงิน 50 ล�านบาท ให�คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล เพื�อผ่้�ปิ่วิยยากีไร�  
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ขิอเชิิญสมัครึเป็นสมาชิิก

สมาคมศัิษย์เก่ามหาวิที่ยาลัยมหิดิ์ล ในพื่รึะบรึมรึาชิ้ปถัมภ์



โปิรดเขียนตัวิบรรจุงและกีรอกีข�อคุวิามัให�คุรบถ�วินเพื�อปิระโยชัน์ของท่าน
1. ชัื�อ/ชัื�อสกีลุภาษาไทย (ระบ ุนาย/นาง/นางสาวิ/ยศ/ตำแหนง่..........................................................................................................................
 ชัื�อ/ชัื�อสกีุลภาษาอังกีฤษ............................................................................................................................................................................
2. เกีิดวิันที�................เดือน.......................................................พ.ศ......................
3.  เพศ      ชัาย      หญิง
4. อาชัีพหลักี  ข�าราชักีาร  พนักีงานมัหาวิิทยาลัย  พนักีงานรัฐวิิสาหกีิจุ  พนักีงานบริษัท
    เจุ�าของกีิจุกีาร  อาชัีพอิสระ  ข�าราชักีารบำนาญ  อื�นๆ...........................
5. ที�อย้่ที�ติดต่อได�สะดวิกี

บ�านเลขที�..................................หมั้่บ�าน...............................................ตรอกี/ซึ่อย.........................................ถนน...........................................
ตำบล/แขวิง...........................................................อำเภอ/เขต...........................................................จุังหวิัด....................................................
รหััสไปิรษณีีย์์..........................โทรศััพท์์บ��าน...........................................มัืือถืือ............................................โทรสาร......................................... 

6. สถานที�ทำงาน (กีรณีทำงานมัหาวิิทยาลัยมัหิดลโปิรดระบุภาคุวิิชัา/คุณะ)
 
ชัื�อสถานที�ทำงาน...............................................................................................................................................................................................
เลขที�.............................ถนน..................................................ตำบล/แขวิง.........................................อำเภอ/เขต.............................................
จุังหวิัด..................................................รหัสไปิรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................โทรสาร..........................................

7. สถานที�ส่งเอกีสาร/ข�อมั้ล      ที�บ�าน      ที�ทำงาน         8.  E-mail Address...............................................................................
9. ปิระวิัติกีารศ้กีษาขั�นส้งสุดในมัหาวิิทยาลัยมัหิดล    ปิริญญาตรี    ปิริญญาโท   ปิริญญาเอกี    อื�นๆ.....................................
 ชัื�อปิริญญา........................................................................................................คุณะ.................................................................................
 ปิีกีารศ้กีษาที�จุบ...............รุ่นที�............ชัื�อ/ชัื�อสกีุลขณะเปิ็นนักีศ้กีษา......................................................รหัสนักีศ้กีษา............................
10. ปิระวิัติกีารทำงานในมัหาวิิทยาลัยมัหิดล 
  บรรจุุเปิ็นข�าราชักีาร พ.ศ.......................................................ปิัจุจุุบันดำรงตำแหน่ง.............................................................................
  บรรจุุเปิ็นพนักีงานมัหาวิิทยาลัย พ.ศ.....................................ปิัจุจุุบันดำรงตำแหน่ง.............................................................................
11. สมััคุรเปิ็นสมัาชัิกีปิระเภท  สามััญ (คุ่าบำรุงตลอดชัีพ 500 บาท)  วิิสามััญ (คุ่าบำรุงตลอดชัีพ 400 บาท)
12. ชัำระเงินโดย 
   เงินสด  เชั็คุสั�งจุ่ายสมัาคุมัศิษย์เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล เลขที�....................................วิันที�................................
   ธนาณัติสั�งจุ่ายเหรัญญิกีสมัาคุมัศิษย์เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล เลขที�............วิันที�..........   ตั�วิแลกีเงิน เลขที�...........วิันที�..................
   โอนเงินเข�าบัญชัี ออมัทรัพย์ ธนาคุารไทยพาณิชัย์ สาขามัหาวิิทยาลัยมัหิดล ชัื�อบัญชัี สมัาคุมัศิษย์เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล 
  เลขที� 333-2-10641-5 ใบโอนเงินเลขที�.................................... วิันที�..........................    แนบสำเนาใบโอนมัาพร�อมัใบสมััคุร

  ข�าพเจุ�าขอรับรองวิ่าจุะปิฏิิบัติตามัข�อบังคุับของสมัาคุมัฯ ทุกีปิระกีาร

สำหรื่ับเจ้าหน้้าที�
เลขที�สมัาชักิี.............................................................
ใบเสร็จุเล่มัที�...........เลขที�..............วัินที�...................
วินัที�คุณะกีรรมักีารรับรอง.......................................
วินัที�ส่งบตัรสมัาชักิี...................................................
จุบกีารศก้ีษาจุากีปีิ.................................................. 

 ยังไมั่ได�เปิ็นสมัาชัิกี

ใบสมัครื่สมาชิก

ลงชัื�อ..................................................
(.....................................................)

ผ่้�รับรอง
วิันที�.....................................

ลงชัื�อ.....................................................
(.......................................................)

ผ่้�สมััคุร
วิันที�........................................

 ข�าพเจุ�ายินยอมัให�สมัาคุมัฯแบ่งปิันข�อมั้ลส่วินบุคุคุลกีับส่วินงานที�เกีี�ยวิข�อง

สมัาคุมัศิษย์เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์
999 อาคุารสิริวิัฒนภักีดี ปิระต้ 5 หน�าคุอนโด A 
มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ถนนพุทธมัณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมัณฑล จุังหวิัดนคุรปิฐมั 73170 
www.alumni.mahidol.ac.th 
โทร 02-108-5330-1 / โทรสาร 02-108-5332



ติด็สแตมป์

วััตถุปรื่ะสงค์ของสมาคม
1. ส่งเสริมัคุวิามัสัมัพันธ์และคุวิามัเข�าใจุอันดีต่อกัีนใน 
 ระหวิ่างสมัาชัิกี
2. ส่งเสริมักีารศ้กีษาและเผ่ยแพร่วิิทยากีาร
3. ส่งเสริมัสวิัสดิกีารของสมัาชัิกี
4. ส่งเสริมัสนับสนุนกีิจุกีารของมัหาวิิทยาลัยมัหิดล
5. ส่งเสริมัเกีียรติของมัหาวิิทยาลัยมัหิดลและสมัาชัิกีที� 
 ดีเด่น
6. ส่งเสริมักีารบำเพ็ญสาธารณปิระโยชัน์
7. ไมั่เกีี�ยวิข�องกีับกีารเมัือง

สมาชิกของสมาคมมี	4	ปรื่ะเภท	ค่อ
1.  สมัาชัิกีกีิตติมัศักีดิ� ได�แกี่ บุคุคุลที�อุปิกีาระชั่วิยเหลือ 
 ทำปิระโยชันแ์กีส่มัาคุมั หรอืผ่้�มัเีกียีรตทิี�คุณะกีรรมักีาร 
 บริหารเห็นสมัคุวิรเชัิญเปิ็นสมัาชัิกีกีิตติมัศักีดิ�
2. สมัาชัิกีสามััญ ได�แกี่บุคุคุลต่อไปินี� ที�ขอสมััคุรเปิ็น 
 สมัาชัิกี และคุณะกีรรมักีารบริหารมัีมัติรับรอง
 2.1 ผ่้�สำเร็จุกีารศ้กีษาจุากีมัหาวิิทยาลัยมัหิดล หรือ 
   มัหาวิิทยาลัยแพทยศาสตร์ทุกีสาขาวิิชัา ตั�งแต่ 
   ระดับอนุปิริญญาข้�นไปิ

 2.2 อาจุารย์ปิระจุำ ข�าราชักีาร หรอืพนกัีงานมัหาวิทิยาลยั 
   ที�ทำงาน หรือเคุยทำงาน ในมัหาวิิทยาลัยมัหิดล  
   หรือมัหาวิิทยาลัยแพทยศาสตร์ มัาไมั่น�อยกีวิ่า 5 ปิ้ 
 2.3 ผ่้�ที�เปิ็นนักีศ้กีษาหรือเคุยลงทะเบียนเป็ินนักีศ้กีษา 
   มัหาวิิทยาลัยมัหิดลหรือมัหาวิิทยาลัยพทยศาสตร์ 
3.  สมัาชัิกีวิิสามััญ ได�แกี่ ผ่้�สนใจุทั�วิไปิที�ขอสมััคุรเป็ิน 
 สมัาชัิกีและคุณะกีรรมักีารบริหารมัีมัติรับรอง
4. สมัาชัิกีสมัทบ ได�แกี่ สมัาชิักีกีิตติมัศักีดิ� และสมัาชัิกี 
 สามััญของสมัาคุมัศิษย์เก่ีาของคุณะ วิิทยาลัย สถาบัน  
 สำนักี ภายในมัหาวิิทยาลัยมัหิดล

สิทธ์ิของสมาชิก
1. ปิระดับเข็มัเคุรื�องหมัายของสมัาคุมั
2. เข�าร่วิมักีารปิระชัุมัวิิชัากีาร
3. ได�รับบริกีาร หรือผ่ลปิระโยชัน์ที�สมัาคุมัจุัดให�สมัาชัิกี 
 แต่ละปิระเภท
4. สมัาชิักีสามััญมีัสิทธิเข�าร่วิมักีารปิระชัุมัใหญ่สามััญและ 
 ปิระชัุมัใหญ่วิิสามััญ
5. สมัาชัิกีสามััญมีัสิทธิออกีเสียงเลือกีตั� ง  และเป็ิน 
 กีรรมักีารบริหารของสมัาคุมั (ยกีเวิ�นสมัาชัิกีสามััญที� 
 ยังมัีสถานภาพเปิ็นนักีศ้กีษาของมัหาวิิทยาลัยมัหิดล)

ส่ง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวัิทยาลัยมหิด็ล	ใน้พัรื่ะบรื่มรื่าชูปถัมภ์

999	อาคารื่สิรื่ิวััฒน้ภักด็ี	มหาวัิทยาลัยมหิด็ล

ถน้น้พัุทธ์มณ์ฑล	สาย	4	ตำบลศาลายา	อำเภอพัุทธ์มณ์ฑล

จังหวััด็น้ครื่ปฐม	73170
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สิที่ธ์ิปรึะโยชิน์สมาชิิกสมาคมศัิษย์เก่ามหาวิที่ยาลัยมหิดิ์ล

ในพื่รึะบรึมรึาชิ้ปถัมภ์

เรื่ียน้ ท่านสมัาชัิกีสมัาคุมัศิษย์เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล  ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์

 สมัาคุมัฯ ขอเรยีนให�ทราบวิา่สมัาคุมัได�จุดัสทิธปิิระโยชันใ์ห�สมัาชักิี ทั�งนี�ทา่นจุะต�องแสดงบตัรปิระจุำ

ตัวิสมัาชัิกีสมัาคุมัฯ  แสดงต่อหน่วิยงานที�ท่านไปิใชั�บริกีาร โดยมัีรายละเอียดดังนี�

รึายละเอ่ยดิ์หน่วยงานและสิที่ธ์ิปรึะโยชิน์ที่่�ไดิ์�รึับ

หน่วยงานที่่�ให�สิที่ธ์ิปรึะโยชิน์ ที่่�อย้่ สิที่ธ์ิปรึะโยชิน์ที่่�สมาชิิกใชิ�บรึิการึไดิ์�

คุณะแพทยศาสตร์
ศิริราชัพยาบาล

เลขที� 2 ถ.พรานนกี แขวิงศิริราชั 
เขตบางกีอกีน�อย กีรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2419-7000

 ลดคุ่ารักีษาพยาบาล ดังนี�
1. ผ่้�ปิ่วิยใน ส่วินเกีินสิทธิลดร�อยละ 15 ไมั่รวิมั 
 คุรอบคุรัวิ
2. กีรณีเบิกีจุากีสิทธิอื�นๆ ไมั่ได� ลดร�อยละ 15  
 เฉพาะคุ่าห�อง คุ่าตรวิจุสุขภาพ
ทั�งนี�ไม่ัรวิมัถ้งกีารบริกีารรักีษาพยาบาล ณ 
คุลินิกีพิเศษ คุ่าพยาบาลพิเศษ คุ่าอวัิยวิะเทียมั 
คุ่าอุปิกีรณ์ในกีารบำบัดรักีษาโรคุ กีารตรวิจุ
พเิศษที�จุำเปิน็ต�องสง่ไปิที�อื�น โดยที�ไมัม่ับีรกิีารใน
คุณะแพทยศาสตร์ศิริราชัพยาบาล และคุ่าใชั�จุ่า
ยอื�นๆที�ไมั่ใชั่คุ่ารักีษาพยาบาล เชั่น คุ่าโทรศัพท์ 
คุ่าไฟ้ฟ้้า คุ่าน�ำดื�มั
หมายเหตุ ส่วินเกีินสิทธิ หมัายถ้ง คุ่ารักีษา
พยาบาลที�ยังเหลือให�บุคุคุลชัำระเงินเอง หลัง
จุากีใชั�สิทธิอื�นที�มัีอย้่แล�วิ เชั่น สิทธิต�นสังกีัดจุากี
หนว่ิยงานต่างๆ สทิธปิิระกัีนสงัคุมั สทิธโิคุรงกีาร 
หลักีปิระกีันสุขภาพถ�วินหน�า สิทธิปิระกีันชัีวิิต 
สิทธิพระราชับัญญัติผ่้�ปิระสบภัยแห่งชัาติ ฯลฯ
 เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีาร และฝ่ึกีอบรมัต่างๆ 

ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับ สมัาชัิกีของ
หน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั
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หน่วยงานที่่�ให�สิที่ธ์ิปรึะโยชิน์ ที่่�อย้่ สิที่ธ์ิปรึะโยชิน์ที่่�สมาชิิกใชิ�บรึิการึไดิ์�

คุณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามัาธิบดี

เลขที� 270 ถนนพระรามั 6 
ราชัเทวิี กีรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-7308

ลดหย่อนส่วินเกิีนสิทธิเฉพาะผ้่�มัีสิทธิ ไม่ัรวิมั
บุคุคุลในคุรอบคุรัวิ ในอัตราร�อยละ 10 เฉพาะ
คุ่าห�อง และคุ่ารักีษาพยาบาล

คุณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกีรรมั 
คุณะทันตแพทยศาสตร์ 
เลขที� 6 ถ.โยธี เขตราชัเทวิี 
กีรุงเทพ 10400 โทร.02-200-7777 
และโรงพยาบาลทันตกีรรมั
มัหาจุักีรีสิรินธร เลขที� 999 หมั้่ 5 
ถ.ปิิ�นเกีล�า-นคุรชััยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมัณฑล จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร.02-849-6600

ลดคุ่ารักีษาทางทันตกีรรมั ในกีารอุดฟ้ัน ข้ดหิน 
น�ำลาย และถอนฟ้ัน ในอัตราร�อยละ 5 ไมั่รวิมั 
คุรอบคุรวัิ และไม่ัรวิมัคุ่าแพทย์ สามัารถมัารบับรกิีาร 
ทางทนัตกีรรมัจุากีคุลนิกิีคุา่ตอบแทน ทั�งในสว่ิน
โรงพยาบาลทันตกีรรมัคุณะทันตแพทยศาสตร์ 
และโรงพยาบาลทันตกีรรมัมัหาจุักีรีสิรินธร

บริษัท เจุตนิน จุำกีัด พล.ต.อ.น.พ.จุงเจุตน์ อาวิเจุนพงษ์
5 ซึ่อยชัิดลมั ถนนเพลินจุิต 
แขวิงลุมัพินี เขตปิทุมัวิัน กีรุงเทพฯ 
10330 โทร. 0-2655-5300

มัอบส่วินลดพิเศษ 20% จุากียอดทั�งหมัดของ 
กีารใชั�บริกีารให�แก่ีผ่้�ถือบัตรสมัาชิักีสมัาคุมัฯ  
เมัื�อมัาใชั�บรกิีารที�โรงพยาบาลเจุตนนิ และบรษิทั
ไทยสเต็มัไลฟ้์ จุำกีัด

โรงพยาบาลสมัิติเวิชั 
สุขุมัวิิท

โรงพยาบาลสมัิติเวิชั สุขุมัวิิท
133 สุขุมัวิิท 49 คุลองตัน 
พระโขนง กีรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2711-8000

มัอบสิทธิส่วินลดให�ดังนี�
ผู้ป่วัยน้อก (OPD) ลด 10% สำหรับคุ่ายา,  
LAB, X-RAY (ยกีเวิ�น CT, MRI, ULTRASOUND, 
เคุรื�องมัือพิเศษ, คุ่าแพทย์, และทันตกีรรมั)
ผู้ป่วัยใน้	(IPD) ลด 10% สำหรับ คุ่าห�องพักี, 
คุ่ายา, LAB (ยกีเวิ�น CT, MRI, ULTRASOUND, 
เคุรื�องมัือพิเศษ, คุ่าแพทย์ และทันตกีรรมั)
เง่�อน้ไขการื่ใช้สิทธ์ิและการื่ชำรื่ะเงิน้
ผ่้�ถอืบัตรสมัาชิักีสามัญัสมัาคุมัฯ ผ่้�ปิว่ิยใน (IPD)/ 
ผ่้�ปิว่ิยนอกี (OPD) แสดงบัตรสมัาชิักีสมัาคุมัศิษย์
เกี่ามัหาวิิทยาลัยมัหิดล ในพระบรมัราชั้ปิถัมัภ์ 
ชัำระเงินเองได�รับส่วินลดตามัเงื�อนไข

โรงพยาบาลสมัิติเวิชั 
ศรีนคุรินทร์

โรงพยาบาลสมัิติเวิชั ศรีนคุรินทร์
488 ถนนศรีนคุรินทร์ 
แขวิงสวินหลวิง เขตสวินหลวิง 
กีรุงเทพฯ 10250 
โทร. 0-2731-7000

โรงพยาบาลเจุ�าพระยา บริษัท โรงพยาบาลเจุ�าพระยา จุำกีัด 
(มัหาชัน)
113/44 ถ.บรมัราชัชันนี 
แขวิงอรุณอัมัรินทร์ 
เขตบางกีอกีน�อย กีรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2884-7000

มัอบส่วินลด
 คุ่าห�อง 10% ทั�งแผ่นกีผ่้�ป่ิวิยนอกีและผ่้�ป่ิวิยใน  

 (10 รายกีารตามัระเบียบโรงพยาบาล)
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ศน้ย์กีารแพทย์กีาญจุนาภเิษกี ศ้นย์กีารแพทย์กีาญจุนาภิเษกี 
มัหาวิิทยาลัยมัหิดล 999  
ถนนบรมัราชัชันนี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมัณฑล จุ.นคุรปิฐมั 73170
โทร.02-849-6600

ลดคุ่ารักีษาพยาบาล ดังนี�
 กีรณีผ่้�ปิว่ิยใน ลดคุ่าห�องเฉพาะส่วินเกิีนสทิธิ  

 15% หรือกีรณีเบิกีจุากีสิทธิ�อื�นๆ ไมั่ได�  
 ลดคุ่าห�อง 15%

ชัลพฤกีษ์รีสอร์ท 
จุ.นคุรนายกี

64 หมั้่ 10 ถ.รังสิต-นคุรนายกี 
กีมั.63 ต.บ�านพร�าวิ อ.บ�านนา 
จุ.นคุรนายกี 26110
โทร.037-307567

มัอบส่วินลด 
1. โซึ่นรีสอร์ท(A) ราคุาเต็มั 2,200 บาท 
 ลด 40% = 1,320 บาท
2. โซึ่นบังกีะโล(B) ราคุาเต็มั 2,500 บาท 
 ลด 40% = 1,500 บาท
3. โซึ่นโรงแรมั(L)ราคุาเต็มั 2,500 บาท 
 ลด 40% = 1,500 บาท
** ส่วินลด 10% ร�านอาหารริมัสวิน

โรงแรมักีุยบุรีโฮเต็ล แอนด์ 
รีสอร์ท

18/3 หมั้่ 5 ต.บ่อนอกี อ.เมัือง 
จุ.ปิระจุวิบคุีรีขันธ์ 77210
032-820111-3 /
02-7306741-2 #0
reservation@kuiburihotelresort.com

สว่ินลดสง้สดุ 57% ที�พกัีพร�อมัอาหารเชั�า 2 ทา่น 
และส่วินลด 10% ณ ห�องอาหารกีุยบุรี
เง่�อน้ไขเป็น้ไปตามที�โรื่งแรื่มกำหน้ด็

วิิทยาลัยวิิทยาศาสตร์และ
เทคุโนโลยีกีารกีีฬา ศาลายา

เลขที� 999 ถ.พุทธมัณฑล สาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2441-0186-7

กีารใชั�บริกีาร สระว่่ายน้้ำ สน้ามเทน้น้ิส และ
สน้ามแบดมิน้ตััน้ โดยชัำระคุ่าบริกีารในอัตรา
เดียวิกีับสมัาชัิกีของวิิทยาลัยฯ

คุณะวิิทยาศาสตร์ เลขที�272 ถ.พระรามั 6 
แขวิงพญาไท เขตราชัเทวิี 
กีรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-5000

เข�ารว่ิมัปิระชุัมัวิชิัากีารและฝึ่กีอบรมัต่างๆ ที�คุณะ 
เปิ็นผ่้�จุัดโดยเสียคุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่าย 
เทา่กีบัสมัาชักิีของคุณะฯ และสามัารถใชั�บรกิีาร 
ห�องสมัุดของคุณะวิิทยาศาสตร์ได�

คุณะเวิชัศาสตร์เขตร�อน 420/6 ถนนราชัวิิถี เขตราชัเทวิี 
กีรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2246-0056

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีาร และฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่ วิยงานในสถาบันจุัดข้� น โดย
ชัำระคุ่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ ตามัคุวิามั 
เหมัาะสมัของแต่ละงาน

บัณฑิตวิิทยาลัย 25/25 ถ.พุทธมัณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2441-4125

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีาร และฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั
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คุณะพยาบาลศาสตร์ เลขที� 2 ถนนวิังหลัง แขวิงศิริราชั 
เขตบางกีอกีน�อย กีรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-411-0264

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีารและฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�น โดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

คุณะสัตวิแพทยศาสตร์ 999 ถ.พุทธมัณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2441-0936

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีาร และฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

คุณะวิิศวิกีรรมัศาสตร์ 25/25 หมั้่ 5 ถ.พุทธมัณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2889-2138

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีาร และฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

วิิทยาลัยดุริยางคุศิลปิ์ 25/25 หมั้่ 5 ถ.พุทธมัณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2800-2525

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีาร และฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

สถาบันชัีวิวิิทยาศาสตร์
โมัเลกีุล 

25/25 หมั้่ 5 ถ.พุทธมัณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2441-9003-7

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีารและฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

สถาบันโภชันากีาร มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ถ.พุทธมัณฑล
สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมัณฑล 
จุ.นคุรปิฐมั 73170 
โทร. 0-2800-2380

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีารและฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

หอสมัุดและคุลังคุวิามัร้�
มัหาวิิทยาลัยมัหิดล

ถ.พุทธมัณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมัณฑล จุ.นคุรปิฐมั 73170
โทร. 0-2441-0199

เข�าใชั�บริกีารห�องสมัุดโดยไมั่เสียคุ่าใชั�จุ่าย

ศ้นย์สัตวิ์ทดลองแห่งชัาติ มัหาวิิทยาลัยมัหิดล ต.ศาลายา 
อ.พุทธมัณฑล จุ.นคุรปิฐมั 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9342

เข�าร่วิมัปิระชัุมัวิิชัากีารและฝ่ึกีอบรมัต่างๆ  
ในกีรณีที�หน่วิยงานในสถาบันจุัดข้�นโดยชัำระ
คุ่าลงทะเบียนและคุ่าใชั�จุ่ายเท่ากีับสมัาชัิกี 
ของหน่วิยงานที�จุัดปิระชัุมั

ทั�งนี�สมัาคุมัฯ จุะได�พยายามัจุัดให�มัีกีารเพิ�มัสิทธิปิระโยชัน์ด�านอื�นๆ ต่อไปิ





สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทย์าลััย์มหิดลั ในพระบรมราชููปถััมภ์์
Mahidol University Alumni Association under the Royal Patronage of His Majesty the King

999 อาคารสิิริวััฒนภัักดีี ถนนพุุทธมณฑล สิาย 4 ตำบลศาลายา อำเภัอพุุทธมณฑล จัังหวััดีนครปฐม 73170
เวั็บไซต์:  www.mualumni.mahidol.ac.th
E-mail:  alumni@mahidol.ac.th
โทรศัพุท์: 0-2108-5330-1 
โทรสิาร: 0-2108-5332

ปีท่� ๒๐ ฉบบัท่� ๑    มก่ราคม - มถิันุาย์น ๒๕๖๕ 
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