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รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจัดงานมหกรรม
คณุภาพโรงพยาบาล ครัง้ที่ 10 ประจ�าปี 2560 
ภายใตแ้นวคดิ “30 ปี รพ.ธ. คณุธรรมน�าสูค่ณุภาพ
อยา่งยัง่ยนื”
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ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ 

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต

พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ประจ�าปีการศกึษา 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ 

“For the control of avian influenza and the 

preparedness for pandemic influenza” โดย 

Professor Dr.Hiroshi Kida ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Hokkaido 

University Research Center for Zoonosis Control 

ประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองในโอกาสท่ีได้รับพระราชทานปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 2007  

อาคารบรรยายรวม (ปิยชาติ 2) ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมวิชาการ One Health International 
Conference 2017 
โดย แพทยสมาคมฯ ร่วมกบั คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ณ โรงแรม Centara ลาดพร้าว เป็นการรวม 

ผูเ้ชีย่วชาญหลากหลายสายวชิาชพีทัง้ในและต่างประเทศ เช่น 

สายการแพทย์ สายการสัตวแพทย์ วิศวกรรม เกษตรกรรม 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อช่วยกัน 

เรือ่ง One Health community เพ่ือให้สขุภาพของประชาชน 

สัตว์ และสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโลกดีขึ้น โดยมี 

Concept ของการประชมุครัง้นีว่้า How Can We Collaborate? 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ด�าเนนิการขอรบัผ้าพระกฐนิพระราชทาน

และน�าไปทอดถวายพระสงฆ์ทีจ่�าพรรษาตามพระอารามหลวงต่าง ๆ 

มาแล้ว 82 ปี ซึ่งถือเป็นภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

มหาวทิยาลยัปฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็นประจ�านบัตัง้แต่ก่อตัง้มหาวทิยาลยั

ส�าหรับผ้าพระกฐินพระราชทานในปี พ.ศ. 2560 นับเป็นปีแรก 

ในรชัสมยัของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

น�าโดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพรฑรูย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั บคุลากร นักศึกษา 

ศิษย์เก่าและชาวจังหวัดปทุมธานี น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไป

ทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดจันทน์กะพ้อ ต�าบลบางเตย อ�าเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ซึ่งเป็นวัดรามัญโบราณวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี มีอายุราว 200 ปี  

มธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานทางน�้า

ครั้งแรกในรัชสมัย ร.10
กฐินพระราชทานแรกในรัชสมัย ร.10 

และกฐินพระราชทานทางน�้าครั้งแรกของธรรมศาสตร์

ตัง้อยูท่ีร่าบลุม่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา โดยในปีนีม้หาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ได้รวบรวมเงนิท�าบญุจาก ประชาคมธรรมศาสตร์ ศษิย์เก่า  

และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จ�านวนทั้งสิ้น 

1,472,832.09 บาท 

‘วัดจันทน์กะพ้อ’ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2358 โดยความร่วมมือ 

ร่วมใจของชาวรามัญที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกราก ณ เมืองสามโคก  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เดิมใช้ชื่อวัดว่า  

“เภีย่โกว๊ะ” จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2498 ได้เปลีย่นชือ่วดัเป็น วดัจนัทน์กะพ้อ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง กระทั่ง

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก 

วัดจันทน์กะพ้อ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
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การถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นการถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานทางน�้า (ชลมารค) เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา 83 ปี โดยล่องเรือตาม

แม่น�้าเจ้าพระยาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปยัง 

วัดจันทน์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม  

พร้อมกับเป็นการรื้อฟื ้นประเพณีแห่กฐินทางน�้า และถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย 

พระภิกษุสงฆ์ที่จ�าพรรษา ณ วัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็น 

พระอารามหลวงที่ตั้งอยู ่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ด้วยเป็นพระกฐิน

พระราชทานคร้ังแรกของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 ธรรมศาสตร์

จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญในการรื้อฟื้นประเพณีแห่กฐินทางน�้า โดยม ี

พิธีแห่เรือกฐินพระราชทานออกจากท่าน�้า หน้าตึกโดม มธ.  

ท่าพระจันทร์ ไปเทียบท่าน�้าที่วัดบางเตยนอก จ.ปทุมธานี และมีเรือ 

จากชุมชนและเรือคายัคนักศึกษาธรรมศาสตร์ ร่วมสมทบขบวน 

พิธแีห่กฐนิพระราชทานทางน�า้ออกจากวดับางเตยนอกไปวดัจนัทน์กะพ้อ 

เพื่อร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ด้าน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรญิญา เทวานฤมติรกุล รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มธ. กล่าวว่า กฐินทางน�้าครั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา 

และชาวจงัหวดัปทมุธาน ีเข้าร่วมพธิแีห่กฐนิพระราชทานทางน�า้ด้วย  

โดยมีประชาชนน�าเรือยนต์เข้าร่วมกว่า 20 ล�า อย่างไรก็ตาม การแห่

กฐินทางน�้านอกจากเป็นประเพณีที่ส�าคัญของคนไทยแต่ดั้งเดิมแล้ว 

ยงัถอืเป็นการปลกูฝังให้ชมุชน นกัศกึษาช่วยกนัรกัษาสภาพแวดล้อม

ทางน�้า ซึ่งเราใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้ในการสัญจร แต่ก็ยังมีการทิ้งสิ่งสกปรก

ลงไปท�าให้แม่น�้าเกิดการเน่าเสีย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนหันกลับมา

ช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน�้าให้กลับมาใสสะอาด เป็นแหล่ง

หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยเช่นเดิม

ในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน

ทางน�้า (ชลมารค) เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น  

ได้มพีธิสีมโภชผ้าพระกฐนิพระราชทานในช่วงเยน็ของวนัท่ี 31 ตลุาคม 

พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีมหรสพ

สมโภชองค์กฐินเป็นกิจกรรมปิดท้าย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้รบัความร่วมมอืและความช่วยเหลอื

อย่างดียิ่งจากนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพุทธศาสนิกชนในจังหวัด

ปทุมธานี ที่ท�าให้พิธีกฐินพระราชทานในปีนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ จดัพธิน้ีอมเกล้าฯ 

ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ณ 

บรเิวณโถงชัน้ 1 อาคารโดมบรหิาร เมือ่วนัองัคารที ่24 ตลุาคม  

2560 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ  

รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและบรหิารศูนย์รงัสติ พร้อมคณะ 

ผู้บรหิาร บคุลากร และนกัศกึษา เข้าร่วมพธิี

การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร 

นบัเป็นความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ส�าหรบัพสกนกิรชาวไทยและประชาคมธรรมศาสตร์ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิ นานปัการตลอดรชัสมยั

ของพระองค์ สะท้อนให้เหน็ถงึพระมหากรณุาธคิณุ พระอจัฉรยิภาพ และความมุง่มัน่พระราชหฤทยัทีจ่ะทรงครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุ

ของประชาชน ทรงอทุศิพระองค์เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนชาวไทยให้พฒันาอย่างยัง่ยนื จนเป็นทีป่ระจกัษ์แก่สาธารณชน 

และเป็นทีส่ดดุขีองนานาชาติ

ประชาคมธรรมศาสตร์ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

P.06 TU News



รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

บรหิารศนูย์รงัสติ ประธานในพธิไีด้กล่าวค�าเทดิพระเกยีรตคิณุด้วยความส�านกึ 

ในพระมหากรณุาธคิณุ “พระองค์ทรงเป็นผูม้พีระคณุอเนกอนนัต์ต่อประชาชน

ชาวไทยทกุหมูเ่หล่า ด้วยน�า้พระราชหฤทยัทีเ่มตตาและค�านงึถงึประโยชน์สขุ 

ของประชาชนชาวไทยเป็นหลัก ดงัพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดนิ 

โดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงมพีระราชจรยิวตัร 

อนังดงาม ทรงครองตนอยูใ่นทศพธิราชธรรมโดยเคร่งครดั โดยมไิด้ค�านงึถงึ

ความสขุส่วนพระองค์ ทรงมุง่หวงัเพยีงอย่างเดยีวว่า ประโยชน์สขุของพสกนกิร 

และประเทศชาติเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด ตลอดเส้นทางอันยาวไกลของการอยู ่

ในสิรริาชสมบตัเิป็นเวลา 70 ปี พระองค์ไม่เคยหยดุยัง้การปฏิบตั ิพระราชกรณยีกจิ 

แม้ในยามทีพ่ระวรกายอ่อนล้าตามกาลเวลา เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัในหวัใจของ 

ชนชาวไทย”

ในการนีค้ณะผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศนูย์รงัสติ ได้ยนืสงบนิง่เพือ่เป็นการไว้อาลยัเป็นเวลา 89 วนิาท ีจากนัน้ประธาน

ในพธินี�าผู้ร่วมพธิกีราบถวายความอาลยัเบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ และ

ร่วมกนัร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม ี เพือ่ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุและ 

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร
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ในปัจจบุนัคนไทยมอีบุตักิารณ์การเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัทีค่กุคาม

ชีวิตเป็นจ�านวนมาก และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ท�าให ้

ยืดอายุคนป่วยได้เป็นเวลานาน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหล่านี้ควรที่จะ 

พักฟ้ืนอยูท่ีบ้่านพกัเพือ่ดแูลแบบประคบัประคอง โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ 

เครื่องมือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเหนี่ยวรั้งชีวิตไว้เพียงเพื่อยืด 

การเสียชีวิตออกไป ซึ่งจะท�าให้ผู ้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานและ 

จากไปอย่างไม่สงบ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จงึมแีนวความคดิทีจ่ะ

จัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ข้ึน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ได้จากไปอย่างสงบตามวถีิธรรมชาต ิการดแูลผูป่้วยทีศ่นูย์ธรรมศาสตร์  

ธรรมรกัษ์นี ้ นอกจากจะมห้ีองผูป่้วยแล้วจะมห้ีองพกัส�าหรบัญาตด้ิวย 

เพือ่ให้ญาตไิด้ช่วยกนัดแูลผูป่้วยร่วมกบัแพทย์และพยาบาล ส่วนกรณี

ทีผู่ป่้วยประสงค์จะไปดแูลต่อหรอืไปเสยีชีวติทีบ้่าน ทางศนูย์ฯ จะช่วย

เตรยีมความพร้อมให้ญาตใินการดแูลผูป่้วยต่อทีบ้่าน เพือ่ให้ผูป่้วยได้

จากไปอย่างสงบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ 

(Thammasat Thammarak Hospice) ข้ึน ณ ซอยคลองหลวง 25  

ถนนพหลโยธนิ จงัหวดัปทมุธาน ี ในเนือ้ที ่ 44 ไร่ โดยการก่อสร้างได้

ส�าเรจ็ไปแล้วส่วนหนึง่ โดยก�าหนดพธิเีปิดศนูย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์  

เมือ่วนัที ่ 13 ตลุาคม 2560 เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  

จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ครบรอบ 1 ปี วนัสวรรคต 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพธิเีปิด พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร บคุลากร 

ศษิย์เก่า เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินงานพธิเีปิดศนูย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์  

ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “การสร้างสุขสุดท้ายที่ปลายทาง” โดย 

พระอาจารย์ไพศาล วสิาโล เจ้าอาวาสวดัป่าสคุะโต (วดัเอราวณั)

ศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลศิไพฑรูย์ อธกิารบดมีหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เลง็เห็นความส�าคัญ

ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดย

ความริเริ่มของ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และโดยความ

ร่วมมอืของคณะนติศิาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง 

ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์ (TU Hospice and Palliative Care 

Center) ขึน้ การจดัตัง้ศนูย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์ นบัเป็นอกีหนึง่

โครงการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทีม่คีวามมุง่มัน่จะท�าประโยชน์

TU News

มธ. เปิดศูนย์ธรรมศาสตร์ 

ธรรมรักษ์ เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย

TU Hospice and 
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จะมาอยูด้่วย การทีญ่าตไิด้เข้ามาอยูร่่วมกบัผูป่้วยในศนูย์ธรรมศาสตร์ 

ธรรมรักษ์ จะเป็นการกล่อมเกลาให้ญาติยอมรับในการตัดสินใจ

ของผู้ป่วย และยิ่งได้ใช้เวลาร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ได้

ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเพียงเท่าน้ีความสูญเสียจึงไม่ไช่ 

การจากลาที่เศร้าหมองเสมอไป หากแต่เป็นความร่วมยินดีที่บุคคล

ที่ตนรักได้จากไปอย่างไร้ความทรมาน สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นั่นเอง 

จากหลักการในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ 

ทัง้หมดนี ้คือการค�านงึถงึความเป็นมนษุย์ทีย่งัมลีมหายใจ มคีวามรูส้กึ  

มคีวามปรารถนา เป็นการให้ความส�าคญัต่อคณุค่าของการมชีวีติ และ

สทิธใินการทีจ่ะเลอืกวถิทีางแห่งชวีติของตนเองจวบจนหมดลมหายใจ 

สดุท้ายหรอืกล่าวได้ว่าผูป่้วยได้ใช้ชวีติของตนอย่างคุม้ค่าและมคีวามสขุ

นั่นเอง ศาสตราจารย์แสวง กล่าวทิ้งท้าย

และเพื่อให้การด�าเนินการบรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จึงไม่เพียงแต่เป็นโครงการที่ด�าเนินการ

ด้วยตนเองหากแต่ผูกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ สามารถให้การ

ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ในลักษณะที่เป็นสถานพยาบาลภายใต้ 

โรงพยาบาล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตกิน็บัว่าเป็น

ส่วนหนึง่ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ มภีารกจิในการให้บรกิารทาง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นสถานท่ี 

ฝึกปฏิบตัชิัน้คลินกิของคณะแพทยศาสตร์ การผกูเข้าเป็นส่วนหนึง่ของ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท�าให้ศูนย์ธรรมศาสตร์  

ธรรมรักษ์ สามารถเข้าถึงทรัพยากรของโรงพยาบาลได้อย่างสะดวก

และรวดเรว็ยิง่ขึน้ ช่วยให้การบรหิารจดัการศนูย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์ 

มปีระสทิธภิาพ เช่น การถ่ายโอนผูป่้วย การดแูลโดยแพทย์เจ้าของไข้  

การจ่ายยา การให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงการเก็บ 

ค่ารกัษาพยาบาลต่าง ๆ  กส็ามารถท�าให้เป็นระบบได้ เป็นการเอือ้ประโยชน์ 

ให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้โดยตรง

ให้แก่สงัคมโดยส่วนรวม เป้าหมายของศนูย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรกัษ์ 

นอกจากจะเป็นสถานท่ีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว ศูนย์นี้ยังเป็น 

สถานที่ที่จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างบุคลากร 

ในการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง ในการเตรยีมความพร้อมระดบั

ประเทศทีก่�าลงัก้าวสูส่งัคมผูส้งูอายตุ่อไปด้วย เพือ่เป็นศนูย์ให้ค�าปรกึษา

ด้านกฎหมายและจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ชวีติในระยะสดุท้าย 

ทางด้าน ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อ�านวยการ 

ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ กล่าวว่า ศูนย์ Hospice care ไม่ควร

อยู่ในโรงพยาบาล เพราะจะท�าให้มีบรรยากาศเหมือนโรงพยาบาล 

ควรอยู่ห่างแต่ไม่ไกลกันจนเกินไป เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่ 2 ที่ญาติ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ)

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง จดังานฉลองครบรอบ 25 ปี  
ธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง และพธิเีปิดอาคารนวตักรรมบรกิาร เมือ่วนัที่ 
4 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง 
โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ มธ.ศูนย์ล�าปาง 
โดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และนายทรงพล สวาสดิธ์รรม ผูว่้าราชการจงัหวดัล�าปาง 
พิธเีปิดห้องสมดุบญุช ูตรทีอง อาคารนวตักรรมบรกิารฯ และการเสวนา 
พิเศษ เรื่อง “120 ปีท้องถิ่นไทย” โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  
อธกิารบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนนิการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ผู้อ�านวยการส�านักงานสัญญา ธรรมศักดิ์  
เพื่อประชาธิปไตย ในช่วงเช้า กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตรของคณะ
ต่าง ๆ  และงานประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“ปัญจวสีวรรษ ธรรมศาสตร์
ล�าปาง น�าทางประชา พัฒนาสู่สากล” ในช่วงบ่าย และช่วงเย็นเป็น 
งานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ล�าปาง  

โดยมกีารเสวนายคุบกุเบกิ โดยผูบ้รหิารยคุบกุเบกิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ 
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ 
การแสดงดนตรีจากนักศึกษา TU MUSIC และ TU LAW BAND และ
กิจกรรมการวิ่ง 25 ปี ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน 
(Run for Dome Kaew) ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา ในเช้าวนัอาทติย์ที ่5 พฤศจกิายน 2560 เพือ่ 
หารายได้จดัตัง้กองทนุพฒันานกัศกึษาและมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ศูนย์ล�าปาง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิ่งและคนที่รักสุขภาพ 
ทัว่ประเทศ ได้มโีอกาสมาร่วมวิง่ทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปาง 
ได้เหน็และสมัผสัถงึบรรยากาศ สถานที ่อาคารเรยีน กจิกรรม หลกัสตูร
การเรยีนการสอนและผลงานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี รองอธิการบดี 
ฝ่ายบรหิารศนูย์ล�าปาง กล่าวถงึความเป็นมาของการจดังานฉลอง 
25 ปี ธรรมศาสตร์ ล�าปาง และพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมบริการ 
มธ.ศูนย์ล�าปาง ว่า นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มต้น
ขยายการศึกษา มาสู่ภูมิภาคอย่างจริงจัง เมื่อปีการศึกษา 2535 
จากนั้นสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง เมื่อปี 2539 และ ฯพณฯ 
บุญชู ตรีทอง ซึ่งสมัยนั้นท่านด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวง
มหาวิทยาลัย ได้แสดงความจ�านงมอบที่ดิน จ�านวน 364 ไร่ 3 งาน 
9 ตารางวา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้างเป็นศูนย์การศึกษา การรับมอบ
โดย ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ซึ่งขณะนั้นท่านด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดี 

มธ. ฉลองครบรอบ 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง

เปิดอาคารนวัตกรรมบริการ
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จนกระทั่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง  
ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดการเรียนการสอน 6 คณะ ได้แก่  
คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน กล่าวเพ่ิมเติมว่า นับตั้งแต่ปี 
2535 จนถึง 2560 เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มาตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทั้งระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท มากว่า 20 รุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการ ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า -  
ศิษย์ปัจจุบัน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง มหาวิทยาลัยจึงได้ก�าหนด 
จดังานฉลองครบรอบ 25 ปี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ล�าปางขึน้ 
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการขยายโอกาสทาง 
การศกึษามาสูภ่าคเหนอื และการเปิดอาคารนวตักรรมบรกิาร มธ.ศนูย์ล�าปาง 
อาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และใช้วสัดทุีม่คีวามเหมาะสมในการ
ประหยัดพลังงาน มีความคงทน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน 
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการสู่ชุมชน การ 
จดัประชมุ หรือจดัอบรม สมัมนาในระดบัภมูภิาค เพือ่ให้สามารถเปิดให้
บคุลากรภายนอกใช้เป็นสถานทีใ่นการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ 
เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมใน
จังหวัดล�าปางและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง เติบโต
เรือ่ยมา โดยได้รบัความร่วมมอื การสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน ทัง้จาก 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนประชาคมชาวจังหวัดล�าปาง  
ที่ช่วยกันผลักดันการพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาแห่งนี้เติบโตอย่างท่ี 
ควรจะเป็น ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนั้น สิ่งส�าคัญ
ทีส่ดุทีม่หาวทิยาลยัท�ามาตลอดคอืจดัการศกึษาทีศ่นูย์ล�าปาง ให้ความ
เข้มแขง็ด้านวชิาการของนกัศกึษาได้มาตรฐานเดยีวกบัทีท่่าพระจนัทร์ 
ศูนย์รังสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�าปาง นั้น
ส่วนใหญ่มาจากโรงเรยีนในเขต 17 จงัหวดัภาคเหนอื และอกีส่วนหนึง่ 
มาจากทุกภาคของประเทศ ท�าให้ธรรมศาสตร์สามารถตอบสนอง
ความต้องการการศึกษาเรียนรู้ ของผู้ใฝ่ศึกษาที่ไม่ต้องการเดินทาง
ไปถึงเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดี การมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่
ในทีจ่งัหวดัล�าปางนี ้เป็นการสบืสานปณธิานของท่านผูป้ระศาสน์การ 
เมือ่ครัง้ก่อตัง้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืงอย่างหนึง่ว่า 
“มหาวทิยาลัยย่อมอปุมาประดจุบ่อน�า้ บ�าบดัความกระหายของราษฎร 
ผูส้มคัรแสวงหาความรู ้อนัเป็นสิทธแิละโอกาสทีเ่ขาควรมคีวรได้ ตาม
หลักเสรีภาพในการศึกษา”

ส�าหรบัอาคารนวตักรรมบรกิารฯ มหาวทิยาลยัตัง้ใจท่ีจะให้มพีืน้ท่ี
บริการสังคมมากขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลักษณะใช้สอยของ
อาคารส่วนใหญ่จงึเป็นห้องสมัมนา นอกจากนีย้งัได้ย้ายห้องสมดุบญุช ู
ตรีทอง จากอาคารสิรินธรารัตน์ มายังอาคารนี้ เพื่อจะเปิดกว้างให้
ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน มีโอกาสได้ใช้ร่วมกับนักศึกษาของ
ธรรมศาสตร์ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าวทิ้งท้าย
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รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธีรับมอบโล่ในโอกาสท่ี

ศูนย์สัตว์ทดลอง ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแล 

และใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ของเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล 

(AAALAC International) ณ ห้องประชมุปรดี ีพนมยงค์ ชัน้ 3 อาคาร

โดมบรหิาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูย์รงัสติ เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม  

พ.ศ. 2560 โดยศูนย์สัตว์ทดลอง ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว 

ในรูปแบบของ Campus-wide Program เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ของประเทศไทย 

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการรับรองมาตรฐานของเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล

แบบ Campus-wide Program แห่งแรกในประเทศ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

Dr. Hou-Chun Chen 
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ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดด�าเนินการ

มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อยกระดับงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

หนึ่งในมาตรฐานสากล คือ เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล (AAALAC 

International) เป็นมาตรฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพในการดูแลและ 

ใช้สัตว์ทดลอง รวมถึงการรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ทดลอง  

โดยศนูย์สตัว์ทดลอง มธ. ได้ด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมการขอรบัรอง 

การตรวจประเมินมาตรฐานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

จนถึงวันขอรับตรวจประเมินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัตวแพทย์หญิงธัญญธร ยิ้มสู ้  รักษาการผู ้อ�านวยการ 

ศูนย์สัตว์ทดลอง ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า "เมือ่วนัที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2560  

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแจ้งผลการ 

ขอรับรองของเอแลค อนิเตอร์เนชัน่แนล (AAALAC International) โดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย 

ที่ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าวในรูปแบบของ Campus-wide 

Program ซึง่มาตรฐานดงักล่าวนีจ้ะครอบคลมุทกุคณะในมหาวทิยาลัย 

ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ และ ก่อให้เกิดความม่ันใจของ

นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการใช้บริการเล้ียง

และใช้สัตว์ทดลองว่า งานวิจัยท่ีมีการใช้และเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้น  

จะเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีการ 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป"

 ด ้านรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต กล่าวว่า "สิ่งส�าคัญที่เราได้การ

รบัรองจากเอแลค อนิเตอร์เนชัน่แนล (AAALAC International) นัน้ 

เป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนา และการแสดงเจตนารมณ์ที่ต้องการ 

ให้ศูนย์สัตว์ทดลองเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การที่เรา 

ได้มาตรฐานระดับโลกนี้ ท�าให้เราได้อยู่ในเวทีของคนที่มีมาตรฐาน

ระดบัโลก ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์และไอเดยีซึง่กนัและกนั ก่อเกดิ 

เป็นแรงบนัดาลใจในพฒันางานให้มคีณุค่ามากยิง่ขึน้ และขอขอบคณุ

ทุกท่านที่ช่วยกันผลักดันพัฒนาจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายนี้"

ทัง้นี ้Dr. Hou-Chun Chen ตวัแทนจากเอแลค อนิเตอร์เนชัน่แนล  

(AAALAC Internat ional )  ได ้กล ่าวแสดงความยินดีกับ 

ศูนย์สัตว์ทดลอง ส�านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับ

นานาชาติครั้งนี้ด้วย

เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล (AAALAC International) เป็น

องค์การเอกชน ไม่หวังผลก�าไร ที่ส่งเสริมการกระท�าต่อสัตว์ส�าหรับ

งานวิทยาศาสตร์อย่างมีมนุษยธรรม ผ่านโครงการการประเมินผล 

และการรบัรองมาตรฐานด้วยความสมคัรใจ โดยมบีรษิทั มหาวทิยาลยั 

โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และสถาบันการวิจัย กว่า 980 แห่ง

ใน 44 ประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นใน

การดูแลและใช้สัตว์อย่างรับผิดชอบ

(ขวา) สัตวแพทย์หญิงธัญญธร ยิ้มสู้ 
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน โรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบ 

ทางเดนิหายใจ (TU-CAAP) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ 

น�าโดย ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อ�านวยการศูนย์ฯ จัด

กิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ “หุ่นสวย ผิวใส ใส่ใจภูมิแพ้” มีบริการ

คัดกรองภูมิแพ้ ทดสอบสมรรถภาพปอด ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง 

ปรึกษาด้านโภชนาการ ปรึกษาด้านการอดบุหรี่ ปรึกษาด้าน 

ผิวพรรณ ปรึกษาด้านการออกก�าลังกาย การแสดงโชว์จากสถาน 

ออกก�าลังกาย และพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับค�าแนะน�าในการ

รักษาโรคภูมิแพ้เบื้องต้น โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และ

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ณ อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย ์รังสิต บริการฟรี ไม ่มีค ่าใช ้จ ่าย ส�าหรับ 

ชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และบริหารศูนย์รังสิต มธ. กล่าวว่า “กิจกรรมน้ีจัดขึ้นด้วยความ

ตั้งใจของ ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน โรคภูมิแพ้ 

โรคหืด และโรคระบบทางเดินหายใจ (TU-CAAP) โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค

ภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ส�าหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ 

เป็นประโยชน์แก่พวกเราชาวธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่จะได้

ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้นซึ่งจะท�าให้เราเป็นโรคภูมิแพ้ จากฝุ่น ไร หรือ

สิ่งสกปรกทั้งหลาย ในกิจกรรมนี้พวกเราก็จะได้รับบริการสุขภาพฟรี 

ส่วนมหาวิทยาลัยก็จะได้น�าข้อมูลเหล่านี้ไปจัดการสภาพแวดล้อม

ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของ 

ชาวธรรมศาสตร์ และทีส่�าคญัต้องไม่ลมืทีจ่ะออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ

ชาวธรรมศาสตร์
“หุ่นสวย ผิวใส ใส่ใจภูมิแพ้”

P.14 TU News



ชาวธรรมศาสตร์ทกุท่าน โดยใช้แนวคดิ 4E ในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรค

ภูมิแพ้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตกับโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีความสุข  

ซึง่แนวคดิ 4E ประกอบไปด้วย 1) Eating กนิด ีสะอาด และปลอดภยั 

2) Exercise ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 3) Emotion ยิ้มแย้ม ร่าเริง 

อารมณ์ดี และ 4) Environment สิ่งแวดล้อมดี บริสุทธิ์ สดชื่น โดย

มีบริการคัดกรองภูมิแพ้ ทดสอบสมรรถภาพปอด ทดสอบภูมิแพ้ทาง

ผิวหนัง พบแพทย์เฉพาะทาง ปรึกษาด้านโภชนาการ ปรึกษาด้าน 

การอดบหุรี ่ปรกึษาด้านผวิพรรณ ปรกึษาด้านการออกก�าลงักาย และ 

การแสดงโชว์จากสถานออกก�าลังกาย ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดท่ีได้จัด

ท�าในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

โรคภูมิแพ้และเป็นประโยชน์กับประชาคมธรรมศาสตร์”

กิจกรรม ชาวธรรมศาสตร์ “หุ่นสวย ผิวใส ใส่ใจภูมิแพ้”  

นบัเป็นโครงการด ีๆ  ทีก่ระตุน้ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้หันมาใส่ใจ 

ดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งยังได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคภูมิแพ้ วิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น และการปฏิบัติตนอย่างไร 

ให้สามารถใช้ชีวิตกับโรคภูมิแพ้ได้อย่างมีความสุข 

ทีแ่ขง็แรงตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญด้วย กจิกรรมแบบนีเ้หน็ควร

ว่าในอนาคตน่าจะจัดอย่างต่อเนื่อง อาจจะก�าหนดเป็นทุก ๆ  2 เดือน 

หรอื 3 เดอืน เพือ่ดสูถติขิองพวกเราว่า ดขีึน้ไหม เนือ่งจากทกุคนทีม่า

เข้ารับการทดสอบคัดกรองภูมิแพ้ ล้วนแล้วแต่ตรวจพบโรคภูมิแพ้

กว่า 150 คน ในจ�านวน 300 คนท่ีเข้ารับการตรวจ ทั้งที่รู้ตัวและ 

ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นภูมิแพ้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพ

เช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะสามารถลดจ�านวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ หรือ

อย่างน้อยท�าให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น หรือวิธีการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็หวังว่าพวกเราจะเป็นชาวธรรมศาสตร์ที ่

จิตใจดี หุ่นสวย ผิวใส และมีความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของตนเองใน

ทุก ๆ เรื่อง ทั้งร่างกายและจิตใจ” 

ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู ้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายวิชาการ มธ. และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน  

โรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบทางเดินหายใจ (TU-CAAP) 

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ กล่าวว่า “กจิกรรมชาวธรรมศาสตร์ หุน่สวย ผวิใส 

ใส่ใจภมูแิพ้ เป็นกจิกรรมทีท่างศนูย์ฯ ตัง้ใจจะบรกิารสขุภาพฟรใีห้กบั

ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
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นางสาวอรวรรณ บตุรจนิดา นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาอาชวีอนามยั

และความปลอดภยั คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศูนย์ล�าปาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในงาน "13th Taipei 

International Invention Show & Technomart (INST 2017)" 

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 

2560 ด้วยผลงานการประดิษฐ์ “ชุดพลิกล็อค : Safety Flip and 

Lock Wear” โดยได้รับคัดเลือกจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาต ิ(วช.) ให้เป็นหนึง่ในผลงานของสาขาการออกแบบ (Design) 

โดยเป็น 1 ใน 46 ผลงาน จาก 19 หน่วยงานตัวแทนประเทศไทย  

ร่วมแข่งขันผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมจาก 19 ประเทศ 

รวมกว่า 600 ผลงาน

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำาปาง

คว้าเหรียญทองแดงงานประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ 

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

“ชุดพลิกล็อค :

 Safety Flip and Lock Wear” 
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นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์ล�าปาง กล่าวถึงแนวคิดในการประดิษฐ์ 

“ชุดพลิกล็อค : Safety Flip and Lock Wear” ว่าเกิดจากการพบเห็นผู้ป่วยที่ต้องถูก

ผูกมดัแขนตดิกบัเตยีงเพือ่ป้องกนัการยกมอืมาดงึอปุกรณ์ช่วยในการรกัษา สายให้อาหาร 

สายช่วยในการหายใจ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการรกัษาและเกดิอนัตรายต่อผูป่้วยได้ การ

ผูกมัดผู้ป่วยที่มีแรงต่อต้านมาก ท�าให้อุปกรณ์ผูกยึดของโรงพยาบาล เช่น ผ้าปูเตียง หรือ

เศษผ้าเก่า มกัพบปัญหาการฉกีขาดช�ารดุ ขณะใช้งาน ผูป่้วยได้รบับาดเจบ็ เป็นแผลถลอก 

และอาจเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการผกูยดึ ผู้ป่วยทีน่อนตดิเตยีงกม็คีวามเสีย่งต่อการเกดิ 

แผลกดทับ จ�าเป็นต้องพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ลักษณะการผูกยึดตรึงผู้ป่วยกับ 

ตัวอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนัก อาจส่งผลถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วย ญาติ 

และผู้พบเห็น อีกทั้งการพลิกตัวผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับต้องใช้แรงช่วยพลิก

ค่อนข้างมาก จึงได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยให้สวมชุดที่ดูเหมือนเสื้อ 

ผูป่้วยทัว่ไปแต่สามารถป้องกนัการยกมอืขึน้มาดงึอปุกรณ์ช่วยในการรกัษาได้ และในกรณี

ต้องการพลิกตัวผู้ป่วย ตัวเสื้อก็สามารถช่วยพลิกตัวได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี ้ชดุพลกิลอ็ค ยงัป้องกนัการสูญเสียทรพัยากรทีจ่ะน�ามาเป็นวตัถดุบิในการ 

ผลิตอุปกรณ์ช่วยในการรักษา เช่น สายช่วยหายใจ สายให้อาหาร เพราะถ้ามีการ 

เลื่อนหลุดของอุปกรณ์ดังกล่าวจนเกิดการเสียหายไม่สามารถน�ามาใช้ในการรักษาได้อีก 

กต้็องมกีารเปลีย่นใหม่ ช่วยประหยดัเวลาและบคุลากรในการดแูลรกัษาผูป่้วย ท�าให้แพทย์ 

พยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยรายอื่นได้อย่างทั่วถึง ช่วยป้องกันการเกิดบาดแผลเนื่องจาก

การถกูผกูมดั ท�าให้ลดเวลาในการดแูลรกัษาบาดแผลและยาทีใ่ช้ในการรกัษา ช่วยป้องกนั

การเกิดแผลกดทับ เนื่องจากเมื่อเกิดแผลกดทับจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในการ

รักษาทั้งคนดูแลและยารักษาโรคเพิ่มขึ้น นางสาวอรวรรณ บุตรจินดา กล่าวเพิ่มเติม

นับเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จของนักศึกษาจากรั้วธรรมศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัล

ในเวทีระดับนานาชาติมาได้ น�าความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ โดย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูท้ีพ่ร้อมสนบัสนนุและส่งเสรมิให้นกัศกึษา

ได้มีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

ในระดับชาติและนานาชาติ
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ความส�าเร็จของศูนย์รังสิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือ การท�าให้ผู้อาศัย 

มีความผาสุก และช่ืนชมกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภายใน 

ศนูย์รังสติ รวมทัง้ชมุชนรอบมหาวทิยาลยัทีไ่ด้เข้ามาพกัผ่อน ออกก�าลงักาย  

และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้เพิ่มมากขึ้น การด�าเนินการ

ดังกล่าวยังท�าให้มีกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาหลายกลุ่ม ร่วมกันจัดกิจกรรม

จิตอาสา ในการปลูกและบ�ารุงต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งศิษย์เก่าจาก 

ต่างจังหวัดจ�านวนมากที่ได้เดินทางมาบริจาคกล้าไม้ต้นยูงทอง และ 

กล้าไม้อืน่เพ่ือปลกูเพิม่เตมิรวมแล้วหลายพนัต้น ดงันัน้แนวทางการพฒันา 

และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของศูนย์รังสิตในระยะเวลาจากนี้ไปจนถึง

ปี 2577 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สถาปนามาครบ 100 ปี จึง

ประกอบด้วย 

การอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ศูนย์รังสิตจะได้

ด�าเนนิการอนรุกัษ์พืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีธ่รรมชาตอิย่างต่อเนือ่งตามผงัแม่บท

ธรรมศาสตร์ 100 ปี ทั้งเพิ่มเติมชนิดของพันธุ์ไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

ปรับปรุงพื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่ สวนธรรมศาสตร์ 100 ปี ที่อยู่ในบริเวณ 

แกนกลางมหาวทิยาลยั สวนหลงัคาบนอาคารหอจดหมายเหตปุ๋วย 100 ปี 

สวนพฤกษศาสตร์สมนุไพร แปลงเกษตร และ แปลงนาธรรมศาสตร์ รวมทัง้ 

ส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  

อันประกอบด้วย การสงวนรักษาพื้นที่ระบบนิเวศ แหล่งน�้า ต้นไม้ใหญ่ 

และ การส่งเสรมิการเรยีนรูธ้รรมชาต ิอนัได้แก่ การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟพูืน้ที่

สีเขียวขนาดใหญ่ให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวจุดย่อย 

ระหว่างกลุ่มอาคาร และพื้นที่สีเขียวบนหลังคาและผนังอาคารให้มี

ปรมิาณมากขึน้และกระจายอย่างทัว่ถงึ รวมทัง้พฒันาพืน้ทีส่เีขยีวรมิคลอง 

ถนน และทางเดินทางจักรยาน เพื่อเชื่อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และ 

ย่อยเข้าด้วยกัน 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ : 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์รังสิต

ตามแนวทางของเมืองอัจฉริยะ
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ส่วนการส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ จะเป็นการปลูกจิตส�านึก

และความตระหนักถึงคุณค่าของพื้นท่ีสีเขียวแก่ประชาคม เพื่อให้ 

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปกป้องรักษาพื้นที่สีเขียวไว้ ผ่านทาง

กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน ตัวอย่างเช่น 

การปลูกต้นไม้ในต�านานทางพระพุทธศาสนา ในบริเวณพื้นที ่

รอบหอพระ เช่น ต้นสาละ ต้นมจุลนิท์หรอืต้นจกิ และ ต้นราชายตนะ 

หรือต้นไม้เกต เป็นต้น โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมนุไพร เป็นพืน้ที ่

ที่รวมรวมสมุนไพรมากกว่า 20 กลุ่ม ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามา

หาความรู้ เป็นโครงการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย โครงการ

ดังกล่าวยังมีแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นเส้นทางหลักความยาว

มากกว่า 400 เมตร 

ศูนย์รังสิตจะได้จัดให้มีเส้นทางธรรมชาติท่ีมีการเชื่อมต่อทั้ง

มหาวิทยาลัย ทางบกและทางน�้า และเส้นทางธรรมชาติ ท�าให้เกิด

เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการศึกษานันทนาการและท่องเที่ยว 

ปัจจุบันเส้นทางธรรมชาติท่ีเช่ือมต่อในมหาวิทยาลัยที่มีผู้มาใช้มาก

ทีส่ดุ ได้แก่ เส้นทางพืน้ทีส่วนทัง้สองด้านทีข่นาบแนวถนนโดมร่วมใจ 

เป็นสวนที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดิน ขี่จักรยาน และรถบริการ 

ในระยะไม่เกิน 400 เมตร ท้ังน้ีในศูนย์รังสิตยังจัดให้มีการเชื่อมต่อ

ของระบบคูคลอง ท�าให้เกิดกิจกรรมพายเรือศึกษาธรรมชาติและ

ระบบนิเวศทางน�้า 

เพื่อด�าเนินการในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร- 

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ศูนย์รังสิตได้ด�าเนินการวางแผน ส�ารวจ และ

บันทึกข้อมูลความหลากหลายของพันธุ ์พืชและพันธุ์สัตว์ภายใน 

ศนูย์รงัสติ เพือ่เป็นข้อมลูในการพฒันาและทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมอียู่ 

เพือ่จะได้สือ่สารและให้ความรูแ้ก่ชมุชนให้เกดิความเข้าใจ และร่วมกนั 

สนับสนุนการด�าเนินการในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ศูนย์รังสิต เพื่อให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในศูนย์รังสิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ตั้งแต่ปี 2556 ศูนย์รังสิตได้ส�ารวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากร- 

ธรรมชาติ โดยแยกประเภททรัพยากรที่มีอยู่ในเมืองออกเป็นพื้นท่ี

ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ซึมน�้า แหล่งน�้าและคูคลอง 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความส�าคัญกับการเก็บรักษาพื้นท่ี

ธรรมชาติและเพิ่มจ�านวนต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียวและพื้นท่ีซึมน�้า 

โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ 97 ไร่ ต้นไม้ใหญ่ 

10,000 ต้น และเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจากปัจจุบัน 40% เป็น 70% 

เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 100 ปี ในปี 2577 

และในปี 2559 ศูนย์รังสิตได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรม

ลดก๊าซเรอืนกระจก หรอื Low Emission Support Scheme (LESS) 

โดยด�าเนินการแบ่งประเภทและบันทึกข้อมูลต้นไม้อย่างเป็นระบบ 

และท�าการวดัความสงูของต้นไม้ทีเ่ป็นไม้ยนืต้นความสงูตัง้แต่ 1.3 ม. 

ขึ้นไป และมีเส้นรอบวงตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไป เพื่อน�ามาค�านวณการ 

กักเก็บ CO
2
 ซึ่งข้อมูลที่ได้จะได้น�ามาเป็นเครื่องมือ ในการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตใินศนูย์รงัสติให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และ

สามารถส่งผลโดยตรงต่อการลดภาวะก๊าซเรอืนกระจก ซึง่สอดคลอ้ง 

กับการรณรงค์ “Climate Action” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพื่อร่วมมือกันลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

สิง่ต่าง ๆ  ทีก่ล่าวมาจะส�าเรจ็ได้กด้็วยความร่วมมอืของประชาคม

ธรรมศาสตร์ทุกคน ขอให้ชาวธรรมศาสตร์มาร่วมมือร่วมใจให้เกิด

ความเขียวขจีอย่างมีคุณภาพ ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง 100 ปี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2577 

 

อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี
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