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ปรัชญา 
“การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ   

และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ชาติ” 

วิสัยทัศน์ 
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนำ 

ในภูมิภาคเอเชีย” 

พันธกิจ 
“จัดการศึกษา 

ทางการสาธารณสุขทุกระดับ 
ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการวิจัย 

ทางการสาธารณสุข 
บริการวิชาการสาธารณสุข 
และบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

แบบแสดงความจำนงร่วมบริจาคสมทบทุน 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือมูลนิธิราชพฤกษ์  
และสมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
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โดย โอนเข้าบัญชี“โครงการก่อสร้าง
 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข”
 ธนาคารไยพาณชิย์สาขาโรงพยาบาลราชวถิี
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เรื่องจากปก 

น้ำประปา 
ดื่มได้หรือไม่ 

 ซึ่งสารฆ่าเชื้อโรคอื่นๆ ไม่สามารถทำได้
มาตรฐานในการผลิตน้ำประปาในบ้านเรา
ที่นำมาใช้อ้างอิงมาจากมาตรฐานน้ำดื่ม
องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO) เป็นหลัก ส่วนอีก
มาตรฐานที่นิยมใช้กัน คือ US.EPA. ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่
เข้มงวดกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัย
โลก เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเงินลงทุนสูง โดยหากเรามองที่ประเด็น
สารก่อมะเร็งในน้ำประปาที่เราเคยได้ยินกัน
บ่อยๆ ก็คือสารกลุ่มไตรฮาโลมีเทน (Triha-
lomethanes)ซึ่งประกอบด้วยสาร๔ตัว








• องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐาน
ค่าสูงสุดสำหรับสารในกลุ่มไตรฮาโลมีเทน
แต่ละตัว คือ โบรโมไดคลอโรมีเทน ๖๐
ไมโครกรัมต่อลิตร โบรโมฟอร์ม และไดโบร
โมคลอโรมีเทน๑๐๐ไมโครกรัมต่อลิตรและ
คลอโรฟอร์ม๓๐๐ไมโครกรัมต่อลิตร
• ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่ากำหนดสำหรับ
สารทั้ง๔ตัวรวมกันไม่เกิน๘๐ไมโครกรัม
/ลิตร และในอนาคตอาจลดลงไปอีกครึ่งหนึ่ง
เป็น๔๐ไมโครกรัมต่อลิตร
 อย่างไรก็ตามบ้านเรายังไม่มีการกำหนด
ค่ามาตรฐาน แต่ทางการประปานครหลวงก็
มีการติดตามตรวจสอบอยู่ตลอด ซึ่งจาก
ข้อมูลที่ผมเองทำวิจัยศึกษา และจากข้อมูล
ที่ ได้รับความอนุเคราะห์จากการประปา
นครหลวงพบวา่ตวัอยา่งนำ้ประปาในหลายๆ
ปีที่ผ่านมามีค่าผ่านมาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลก หากเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าตัวอย่างน้ำ
ประปาส่วนใหญ่ก็ผ่านมาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้นการบริโภคน้ำประปา
ที่มีสารไตรฮาโลมีเทนอยู่ในระดับต่ำนั้นได้มี

นักวิจัยทำการศึกษาไว้ โดยคิดความเสี่ยงที่
ระดับความเข้มข้นสารไตรฮาโลมีเทนใน
ปัจจุบัน พบว่าคงต้องทานตลอดระยะเวลา
เป็นร้อยปีถึงจะมีโอกาสเกิดมะเร็ง อย่างไร
ก็ตามความเสี่ยงนี้คิดจากการบริโภคน้ำที่มี
สารก่อมะเร็งเพียงอย่างเดียว ซึ่งในชีวิต
ประจำวันของเรายังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีก
มากมายในสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราเป็น
มะเร็งได้
 การป้องกันการได้รับสารไตรฮาโลมีเทน
จากการบริโภคน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพวิธี
การหนึ่งก็คือ การใช้เครื่องกรองน้ำก็ที่มีถ่าน
กัมมันต์ หรือ Activated carbon เป็นทาง
เลือกหนึ่งในการเพิ่มความมั่นใจว่าเราได้ดื่ม
น้ำที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคลอรีน และสามารถ
ลดสารไตรฮาโลมีเทนได้ด้วย แต่การใช้
เครื่องกรองน้ำก็อาจมีข้อเสียคือ หากเราไม่
ได้ดูแลเครื่องกรองของเราโดยการเปลี่ยน
สารกรองใหม่ทุกๆ สองถึงสามปี จะมีการ
สะสมของสิ่งสกปรกและอาจกลายเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของเชื้อโรค ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพในที่สุด


 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาอาจก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง
แต่คลอรีนก็ยังเป็นสารที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี

และสามารถคงเหลืออยู่ในน้ำประปาไปตามเส้นท่อได้นาน

๑คลอโรฟอร์ม(Chloroform)
๒โบรโมไดคลอโรมีเทน
 (Bromodichloromethane)
๓ไดโบรโมคลอโรมีเทน
 (Dibromochloromethane)
๔โบรโมฟอร์ม(Bromoform)
 โดยมีมาตรฐานกำหนดไว้ดังนี้

ผศ. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยาจารุพูน
ผลคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
HasanuddinUniversity, Indonesiaมา
ศึกษาดูงาน เรื่อง “Health Policy in
Developing Country” ระหว่างวันที่ ๓๑
กรกฎาคม–๑สิงหาคม๒๕๕๑

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “นักบริหารดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๑” และมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติ
คุณแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นักบริหารดีเด่น สาขา
วิจัยและพัฒนาณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
“ระเบียบและวิธีการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการและผู้อำนวยการกองการเจ้า
หนา้ที่เปน็ผูบ้รรยายในวนัที่๑๖มถินุายน๒๕๕๑ณหอ้งประชมุ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เทพนมเมืองแมนอาคาร๕ชั้น๒

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม จัดหลักสูตรการอบรม
เรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปรุ่นที่๒”วันที่
๓๐มิถุนายน–๒กรกฎาคม๒๕๕๑


รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยาจารุพูนผลคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน “จากร่มราชพฤกษ์ สู่โลกกว้าง ปัญญา
ของแผ่นดิน”ในวันที่๑๔กรกฎาคม๒๕๕๑ณห้องประชุมอาคารตาม
รอยพระบาทพระบิดาอาคาร๖ชั้น๒

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี สิงหนิยม รองคณบดีฝ่าบริหาร พร้อมด้วย
อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดอภัย
ทายาราม(วัดมะกอก)


Hasanuddin University 

นักบริหารดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑ 

ภาพเป็นข่าว 

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม เรื่อง
“การพัฒนางานอาชีวอนามัยความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติ
งานเขตกรุงเทพมหานคร” ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม - ๑๒
มิถุนายน๒๕๕๑รุ่นละ๑วันจำนวน๒๕รุ่นรุ่นละ๘๐คน

การพัฒนางานอาชีวอนามัยความปลอดภัย 

ระเบียบและวิธีการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

จากร่มราชพฤกษ์ สู่โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน 

หลักสูตรอบรม “การวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป 

แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดอภัยทายาราม 

๓ 
จุลสารสาธารณสุข 

กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๕๑ 
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โครงการติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะผู้ติดตามได้มีโอกาสไปเยี่ยม
สำนักงานสาธารณสุขแขวง(เทียบได้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)โรงหมอ
แขวง (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป) และโรงหมอเมือง (โรงพยาบาล
อำเภอ) จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ให้พวกเราชาวอนามัยครอบครัว ได้
รับรู้ว่างานอนามัยแม่และเด็กของเพื่อนบ้านเราลาวภาคใต้เป็นอย่างไรบ้าง

งานอนามัยแม่และเด็ก ของลาวภาคใต้ :  
ประสบการณ์จากการติดตามผลการฝึกอบรมฯ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัย
โลกกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาวะโลก
ร้อน: ผลกระทบต่อสุขภาพและความรับผิด
ชอบ” และระดับนานาชาติว่า “Protecting
OurClimate;ImprovingOurHealth:An
InternationalConferenceonthePublic
HealthImplicationofClimateChange”
ในวันที่๒๐-๒๒สิงหาคม๒๕๕๑ณโรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ และได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
 การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นชาวไทย ชาวต่างชาติ รวม ๕๐๓
คน รูปแบบของการประชุม มีการปาฐกถา
พิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรยาย และ
อภิปรายทางวิชาการซึ่งมุ่งประเด็นที่จะ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ปัญหาของภาวะ
โลกร้อนผลกระทบที่มีต่อระบบสุขภาพรวม

ทั้งข้อเสนอในการกำหนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ เกี่ ยวข้องในการ
ป้องกัน และลดปัญหาจากภาวะโลกร้อน
การนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และ
นวัตกรรมด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านและยังเป็นวาระการเฉลิมฉลองหก
ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้มีการคัดเลือกศิษย์
เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศของคณะ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจัดทำเวทีสาธารณะ
และต้นไม้สัตยาบัน เพื่อเปิดโอกาสให้นัก
ศึกษาประชาชนได้เข้าร่วมนำเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการรวมตัวช่วยกัน แสดงความรับ
ผิดชอบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยแนวทางของ
แต่ละบุคคล องค์กร สถาบัน ร่วมแสดง
ปณิธานในการแสดงเจตจำนงการมีส่วนร่วม
ในการลดภาวะโลกร้อนในทุกรูปแบบและได้
มีการร่างพันธะสัญญาประชาคมที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดได้ตั้งความปรารถนาที่จะ
ประกาศเป็นพันธะสัญญา ร่วมกันว่า เราจะ
ช่วยกันลดละเลิกในการสร้างมลพิษและ
ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินชีวิต
ประจำวันด้วยการเคารพในสิทธิ และหน้าที่
ของบุคคลชุมชนและสังคมที่พึงกระทำต่อ
การบริโภค อุปโภค และทำนุบำรุงรักษาสิ่ง
แวดล้อมดังต่อไปนี้

สรุปการประชุมวิชาการ 
สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ 

 ข้อที่ 1สร้างจิตสำนึกในการลด
ภาวะโลกรอ้น โดยการเริม่ตน้ทีต่วัเราเอง
ก่อน ลดกิเลสความเห็นแก่ตัว ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หยุดทำร้ายโลก หยุด
ทำให้โลกร้อน โดยคิดเสมอว่า รักโลก
เหมือนรักตัวเราเอง เพื่ออนาคตที่ดีของ
ลูกหลานของเรา
 ข้อที่ 2 ปรับและเปลี่ยนวิถีชีวิต
โดยการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้ระบบขนส่ง
มวลชนแทนรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลืองและ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการลดภาวะ
โลกร้อนในชุมชนและสังคม
 ข้อที่ 3 ลดการใช้พลังงาน โดย
ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ ใช้จักรยาน
แทนการใช้รถยนต์ เดินขึ้นลงบันได
แทนการใช้ลิฟท์ ตั้งเครื่องปรับอากาศที่
อุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส ใช้
อปุกรณไ์ฟฟา้แบบประหยดัพลงังานปดิ
ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อเลิกใช้งาน ลดการใช้
ไฟฟ้าวันละดวง ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม
กับสภาพอากาศ
 ข้อที่ 4 ทำนุและบำรุงรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ในบ้าน
และชุมชน ลดการตัดไม้ทำลายป่า ลด
การเผาขยะและเผาป่า ลดกิจกรรมที่
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฝ้าระวัง
การทำลายสิ่งแวดล้อม รักษาต้นน้ำ
ลำคลองให้เป็นแหล่งน้ำสะอาด

 พื้นที่ที่ไปติดตามงานในครั้งนี้คือแขวง
เซกอง แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก
เป็นพื้นที่ลาวภาคใต้ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ
มีแนวเทือกเขาสูง และเขตภูเขาสูง เส้นทาง
คมนาคมสะดวก ถนนส่วนใหญ่ เป็นถนน
ลาดยาง มีเขตติดต่อกับจังหวัดอุบลราธานี
ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศ
เวียดนาม ประชาชนมีหลายชนเผ่า อาชีพ
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร ป่าไม้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และน้ำตกสวยงามมาก ลาว
ภาคใต้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ
 ระบบงานสาธารณสุขของทั้ง ๓ แขวง
มีหน่วยงานหลักแต่ละแขวง คือ สำนักงาน
สาธารณสุขแขวง โรงหมอแขวง ขนาดใหญ่
แขวงละแห่ง โรงหมอเมือง เป็นโรงพยาบาล
ที่มีขนาดรองลงมา เทียบได้กับโรงพยาบาล
อำเภอมีหลายแห่ง และบริการสาธารณสุข
ในชุมชนได้แก่สุขศาลาตู้ยาประจำบ้านซึ่ง
ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
บา้น(อ.ส.บ.)รวมทัง้การบรกิารจากหมอตำแย
ที่ได้รับการอบรมแล้ว และหมอยาพื้นเมือง
สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงหมอ และสำนักงาน
สาธารณสุข ทั้งแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์
พยาบาล มีหลายระดับซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนปี
ที่เรียน ตัวอย่างเช่น แพทย์ชั้นสูง แพทย์ชั้น
กลางแพทย์ชั้นต้นเป็นต้น
 งานอนามัยแม่และเด็กเป็นงานหลักที่มี
การบริการ ทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่มีบริการ
ครอบคลุมในระดับหนึ่ง จากสถานบริการทั้ง
๓หน่วยงานหลักของแต่ละแขวงการบริการ
อนามัยแม่และเด็ก มีการแบ่งแผนกคล้าย
กับการบริการในประเทศไทย คือ แผนก
สูติกรรม แผนกนรีเวช-โรคสตรี แผนกเด็ก
ในแผนกสูติกรรม มีการให้บริการคลินิกฝาก
ครรภ์ แต่หญิงตั้งครรภ์จะมาฝากครรภ์ใน
ช่วงเช้า คณะผู้ติดตามเยี่ยมโรงหมอในช่วง
บ่ายจึงไม่มีโอกาสได้พบหญิงตั้งครรภ์ที่มา
ฝากครรภ์และจากข้อมูลที่ได้จากโรงหมอพบ
ว่า หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ไม่มาฝาก

ครรภ์และไม่มาคลอดที่โรงหมอ แต่ยังนิยมที่
จะให้หมอตำแยดูแลการตั้งครรภ์ และทำ
คลอด ดังนั้นทุกแขวงจึงมีโครงการอบรม
หมอตำแย การสนับสนุนวัสดุสิ้นเปลืองใน
การช่วยคลอด และรับส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่
มีโรคแทรกซ้อนและมีการคลอดล่าช้า แต่
อย่างไรก็ตามขณะเยี่ยมโรงหมอพบว่ามีหญิง
ตั้งครรภ์แรกได้รับการผ่าตัดคลอดแต่ลูกเสีย
ชีวิต จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข
แขวงพบว่าอัตราตายของมารดาและทารก
มีอัตราค่อนข้างสูง และเนื่องจากประชาชน
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มักมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ห่างไกลฐานะยากจน
จึงมีองค์กรต่างประเทศ ได้แก่  Italian
DevelopmentFundสนบัสนนุทนุสรา้งบา้น
พักมารดาก่อนคลอด (Maternity Waiting
Home) และเรือนพักนี้ไม่ได้ให้บริการเฉพาะ
พักรอก่อนคลอดเท่านั้น แต่หญิงหลังคลอดก็
สามารถพักรอให้ร่างกายแข็งแรงก่อนกลับ
บ้านได้ ดังนั้นในเรือนพักจึงมีห้องอยู่ไฟ มี
เตียงอยู่ไฟที่มีเตาไฟอยู่ใต้เตียง เพราะหญิง
หลังคลอดยังถือประเพณีการอยู่ไฟ เพื่อให้
มดลูกเข้าอู่เร็ว งดอาหารแสลง รับประทาน
ขา้วและนำ้พรกิเปน็หลกั นอกจากนัน้ Italian
DevelopmentFundยังสนับสนุนการสร้าง
เรือนสายไหม มีกี่ทอผ้า มีครูฝึกสอนให้หญิง

รอคลอด หรือหญิงที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงโรง
หมอเรียนฝึกทอผ้า เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โรงหมอแขวงอัตตะปือได้มีการดำเนินมา
ระยะหนึ่งแล้ว ขณะเยี่ยมเรือนสายไหมพบ
ว่า มีผ้าคลุมไหล่ที่ทอเสร็จแล้ว เป็นผ้าคลุม
ไหล่ที่ทอจากฝ้ายและไหม จะมีเจ้าหน้าที่
มูลนิธิมารับไปจำหน่าย
 ในส่วนงานป้องกันโรค และส่งเสริม
สุขภาพในงานอนามัยแม่และเด็ก มีการให้
บริการทั้งคลินิกฝากครรภ์ คลินิกวางแผน
ครอบครัว และคลินิกเด็กดี รวมทั้งการฉีด
วัคซีนในเด็ก แต่อัตราของการมาใช้บริการ
ในโรงหมอสว่นใหญย่งัคอ่นขา้งตำ่ประชาชน
ยังคมมีความนิยมหรือมีความเชื่อในการ
รักษาหรือยาที่ เป็นแบบพื้นบ้าน ดังนั้น
สำนักงานสาธารณสุขแขวงจึงมีแผนกยาพื้น
เมือง มีหมอยาพื้นเมืองซึ่งบางคนเป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ และบาง
คนเป็นหมอที่เรียนจบหลักสูตรแพทย์สมัย
ใหม่ระดับต้น และสมัครใจมาทำงานเป็น
หมอยาพื้นเมือง มีการคิดค้นสูตรยาจาก
ตำราพื้นบ้านของลาวเองและของประเทศ
ทางทวีปยุโรป มีการผลิตยาต้มสำหรับหญิง
หลังคลอดขายให้โรงหมอแขวงเพื่อนำไป
จำหน่ายต่อให้มารดาหลังคลอด มีการจัดทำ
รายงานตำรายาพื้นเมืองไว้เป็นหลักฐานด้วย
สำนักงานสาธารณสุขแขวงมีความสนใจที่จะ
ขอความร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนา
ยาพื้นเมือง
 สำหรับการรั กษาพยาบาลในงาน
อนามัยแม่และเด็กนั้น โรงหมอแขวง และ
โรงหมอเมืองทุกแห่งมีห้องคลอด ห้องผ่าตัด
มีทีมสุขภาพทั้งแพทย์ พยาบาลที่มีศักยภาพ
สามารถให้บริการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ
ระดับหนึ่ง แต่จากการไปเยี่ยมชมในครั้งนี้
พบว่า หญิงตั้งครรภ์ยังมีความนิยม มีความ
เชื่อในการรักษาแบบพื้นบ้าน ประกอบกับ
ประชาชนมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลดังนั้น
แนวทางการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
จึงควรเป็นการพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งพฤติกรรมการมา
ใช้บริการโรงหมอในช่วงเวลาที่เหมาะสมของ
ประชาชนโดยเฉพาะแม่และเด็กไปพร้อมๆ
กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นการบริการเชิงรุก ประ
เมินผลงานได้ และพัฒนาแผนงานโครงการ
ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและยั่งยืนต่อไป


รศ.จรวยพร สุภาพ 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

๗ 
จุลสารสาธารณสุข 
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รักษ์สุขภาพกับป้าหมอ (๓) 
เรื่อง: อ. มันทนา& อ.วราภรณ์ ภาพ: พี่น้อง 

•ป้าหมอนา:ทางที่สองคือกินหวาน
มากได้พลังงานเกินต้องการอินซูลินจะ
พาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไขมันและเปลี่ยน
เป็นไขมันเก็บสะสมไว้
•หนูน้อง:ฮู้...กินมากใช้น้อย
ก็อ้วนมากใช่มั๊ยคะ

•ป้าหมอนา:ถูกต้องจ๊ะเมื่อมีเซลล์มีไขมันมากๆ
ก็จะดื้อต่ออินซูลินตับอ่อนสร้างอินซูลินมากขึ้น
เพื่อนำน้ำตาลปริมาณเท่าเดิมเข้าสู่เซลล์
•หนูน้อง:ไม้กวาดเล็กๆไม่พอใช้ใช่มั๊ยคะ
•ป้าหมอนา:เก่งมากจ๊ะเมื่ออายุมากขึ้น
ตับอ่อนจะเสื่อมสภาพลงจึงสร้างอินซูลินได้
น้อยลงไม่พอเก็บกวาดน้ำตาลเข้าสู่เซลล์
•หนูน้อง:ลงท้ายที่การเป็นเบาหวานนั้นเอง
ต่อไปนี้หนูจะลดกินหวานดีกว่า
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