สวัสดีปวัว ๒๕๕๒ เถลิงศกใหมดวยความตื่นตระหนก กับอุบัติภัยครั้งรายแรงในรอบปอันเปน
อุทธาหรณใหแกหลายหนวยงาน ตองทํางานกันดวยความรอบคอบ กฎระเบียบตาง ๆ ตองรัดกุม
อะไรที่คิดวาคงไมเกิด คงไมได พวกเราในฐานะองคกรสรางเสริมสุขภาพขอแสดงเจตนารมยในการ
ดูแล คุมครองสวัสดิภาพของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวานี้ ไมเพียงแตเรื่องอุบัติภัยเราตอง
เผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญที่ทําใหหลายคนตกงาน หลายคนตองเปนหนี้มากขึ้น
หลายคนวิตกกังวล เราชาวสาธารณสุขก็ขอเปนกําลังใจใหทุกทาน อันดับแรกคงตองตั้งสติ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อดทน เขมแข็ง และเราจะกาวผานภาวะเหลานี้ไปไดดวยกัน มาเรื่องดีๆกันบาง
ขณะนี้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร และ นิสิตแพทยจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร รวมจํานวน ๒๘๐ คน ออกฝกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท
เบ็ดเสร็จ ณ ตําบลเกยไชย ตําบลพันลาน และตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
ศิษยเกาหรือผูสนใจทานใดประสงคไปรวมใหกําลังใจนองๆ ที่ฝกภาคสนามขอเชิญเยี่ยมชมไดนะคะ
โดยคณะสาธารณสุขศาสตรคาดหวังวา ผลจากการฝกภาคสนามครัง้ นี้ จะไดมหาบัณฑิต และบัณฑิต
ตรงตามวัตถุประสงค และปรัชญาของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ ประชาชน
ชนบทในเขตพื้นที่ฝกภาคสนาม ไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง อัน
จะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเปนแบบอยางใหกับชุมชนใกลเคียงสีบตอไป
ผศ.ดร.พิมพสรุ างค เตชะบุญเสริมศักดิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝกภาคสนามพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๑ สําหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร และนักศึกษาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ตําบลโคกหมอ ,
ตําบลพันลาน , ตําบลเกยไชย, และตําบลทับกฤชใต อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ระหวางวันที่ ๒๖ มกราคม - ๘
มีนาคม ๒๕๕๒ โดยไดรับการสนับสนุนการฝกจากผูบริหารและเจาหนาที่จากสวนราชการของจังหวัดนครสวรรค และเมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.เกียรติคุณ แพทยหญิง
เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ดร. อุทัย สุดสุข ที่ปรึกษา ผูบริหาร และคณาจารย เขาเยี่ยมชมการฝกปฏิบัติงานภาคสนามฯ และรวมรับฟง
การนําเสนอแผนปฏิบัติการ

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร

ปววั ทอง โอกาสทอง ทุกคืนวัน
อวยพรกัน มอบความสุข สนุกเฮฮา
สิง่ ทีข่ อ ง หมองใจ ในปเกา
เรือ่ งตัวเรา ตัวเขา อยาถือสา
ขึน้ ปใหม ฟาใหม ใหเฮฮา
อยาถือสา โกรธเคือง เรือ่ งปุถชุ น
ขอไหววอน เทพไท สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เนรมิต โนมนํา ทํากุศล
ใหรา่ํ รวย มีความสุข ถวนทุกคน รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพนู ผล
คณบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
ขอทุกคน โชคดี มีพลานามัย

รศ.ดร. วิทยา อยูสุข
รองคณบดีฝายวิชาการ
และนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.สุมาลี สิงหนิยม
รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาองคกร

รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค
รองคณบดีฝายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล
รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษ
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร

Training

เมื่ อ วั นที่ ๕ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๕๒ รศ.นพ.พิทยา จารุ พู น ผล คณบดี คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ ผศ. ดร.บุ ษ บา สงวนประสิ ท ธิ์ ผู บ ริ ห ารของคณะฯ
ตอนรับผูรับทุนขององคการอนามัยโลก จากประเทศพมา เขา อบรม เรื่อง “Training on
Border Area Health Programmes” ณ หองประชุม ๗๕๐๗ อาคาร ๗ ชั้น ๕

บันทึกขอตกลง

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance
Agreement) ระหวาง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.คลินิก นพ.
ปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.
ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ณ หอง
ประชุม ศาสตราจารย นายแพทย เทพนม เมืองแมน อาคาร ๕
ชั้น ๒ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ปรั
๒๕๕๔
๒๕๕๐--๒๕๕๔
ปรับบแผนยุ
แผนยุททธศาสตร
ธศาสตร ปป ๒๕๕๐

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสัมมนา
เรื่อง การปรับแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ เพื่อทบทวนเปาหมายและผลการดําเนินการ
ของคณะฯ ที่ผานมาและเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับทิศทาง นโยบาย และเปาหมายของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ เปาหมายของชาติ ณ โรงแรม “บานสวนรีสอรท”
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สํานักงานแผนงาน สอส.ระยะที่ ๒ รวมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน
ภายใน ภายใตการสนับสนุนของ สสส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกําหนดตัวชี้วัดการ
เปนองคกรสรางเสริมสุขภาพของเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ”
เมื่อวันจันทร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูแทนเครือขายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร
และสาขาที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัดการเปนองคกรสรางเสริม
สุขภาพที่เปนรูปธรรมและเปนไปในทางปฏิบัติที่เปนทิศทางเดียวกันและมีความสอดคลอง
กับดัชนีชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน สอส ระยะที่ ๒ ในภาพรวมตามกรอบตัวชี้วัด
ผลลัพธที่พึงประสงคของแผนงานที่กําหนดไว โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานพิธีเปดการประชุม
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร

MOU

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ดานการแลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยและการสอน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางดานการวิจัยการพัฒนา
งานวิจัย จัดสัมมนาและการฝกอบรมรวมกัน ระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ School of Health and Environment, University of
Massachusetts Lowell, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒

อาจารยตัวอยาง

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัย โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี มอบ
โลประกาศเกียรติคุณอาจารยตัวอยาง ของสภาอาจารย
คณะสาธารณสุขศาสตร แด ศ.ดร.อรษา สุตเธียรกุล
ณ หองประชุม ศ.ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน อาคาร ๕
ชั้น ๒.

เจรจาความรวมมือ
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ Professor Ram Kantha
Shrestha ผูอํานวยการโรงพยาบาล Dhulikhel มหาวิทยาลัย
Kathmandu ประเทศเนปาล เขาพบคณบดี รองคณบดี และ
หัวหนาภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตรเพื่อเจรจาความ
รวมมือระหวางสถาบัน ดานการศึกษาฝกอบรมและการวิจัย

ฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย

เมื่อวันจันทรที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ศ.นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร และคณาจารย ผูประสานงาน รวมพิธีเปดการประชุมการฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขสําหรับบุคลากร
ทางการแพทย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ ๒
กุมภาพันธ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ประชุ
ประชุมมผูผูบบริริหหารเครื
ารเครืออขขาายยสถาบั
สถาบันน

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
ประธานการประชุมผูบริหารสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เพื่อจัด
ทํานโยบายรวมการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ
ของเครือขายสถาบันฯ รวมทั้งการพัฒนาความรวม
มือดานวิชาการ,การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร การผลักดัน(ราง)พ.ร.บ.วิชาชีพ
การสาธารณสุข

รศ.ดร.นพพร โหวธีระกุล
ภาควิชาระบาดวิทยา
ความตึงเครียดเปนสิ่งปกติธรรมชาติของผูปฏิบัติงานการ
มีความตึงเครียดในระดับพอดีเปนสิ่งสรางสรรค ทําใหบุคคลทั่ว
ไปมีความตื่นตัวในการทํางาน แตถามีในระดับสูงเกินไปจะเปน
โทษทําใหปวยเปนโรคตางๆ เชน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
หลอดเลื อ ด ต อ งลางาน ความคิ ด สร า งสรรค แ ละผลผลิ ต ของ
หนวยงานลดลง เพิ่มคาใชจายในการรักษาพยาบาลและยังสงผล
ใหมีการเปลี่ยนงานถี่มากขึ้น
การวัดความตึงเครียดทางอาชีวอนามัยเริ่มศึกษาอยางเปน
ระบบเมื่อประมาณ ปค.ศ. 1980 โดย Robert Karasek ไดเสนอ
Demand-control model เปนรูปแบบอธิบายความตึงเครียดจาก
การทํางาน (job strain or job stress) ที่มีผลตอสุขภาพโดยเนน
สภาพแวดลอมดานจิต-สังคมในการทํางาน สามารถแบงเปน ๒
สวนคือ ความเรียกรองจากงาน (psychological demand) และ
อํานาจในการควบคุม หรือการตัดสินใจในงาน (control or
decision latitude) ปฏิสัมพันธของ ๒ ปจจัยนี้ทําใหเกิดความตึง
เครียดและมีผลตอการทํางาน ๒ ลักษณะคือ ๑) ผลดานการ
เรียนรู ทําใหเกิดการตื่นตัวและพัฒนารูปแบบและพฤติกรรมการ
ทํางานใหดีขึ้น ๒) ผลตอสุขภาพ ทําใหเสี่ยงตอการเจ็บปวย
เนื่อ งจากความตึ งเครี ย ดจากการทํ างาน ตอ มารูป แบบอธิ บ าย
ความตึ ง เครี ย ดจากการทํ า งานนี้ ไ ด มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโดยเพิ่ ม
ป จ จั ย แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากหน ว ยงานจนกลายเป น
Demand-control-support model ถาพนักงานใดยิ่งไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานนอยก็ยิ่งทําใหเกิดความตึงเครียดจากการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น (Iso-strain)
ในปค.ศ. 1990 Johannes Siegrist ไดเสนอรูปแบบความ
ไม ส มดุ ล ระหว า งการทุ ม เทกั บ ผลตอบแทน (Effort-reward
imbalance model) ถาบุคคลใดไดทุมเทตองานมากแตไดผลตอบ
แทนนอยเกินไปจะทําใหเกิดความคับของใจ ตึงเครียดและเพิ่ม
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆ ตัวแปรที่ใชวัดความทุมเทคือ
ภาระงานที่รับผิดชอบ เวลาทํางาน อุปสรรคตองาน การทํางาน
นอกเวลาและการเรียกรองจากงานที่ทํา สวนตัวแปรที่ใชวัดความ
ทุมเทคือ ภาระงานที่รับผิดชอบ เวลาทํางาน อุปสรรคตองาน การ
ทํางานนอกเวลาและการเรียกรองจากงานที่ทํา สวนตัวแปรวัด

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร

เลื่อนชั้น เกียรติ ชื่อเสียง ความมั่นคงในตําแหนงและอาชีพ
รศ.ดร.นพพร
โหวธี่อรนระกุวลมงาน
การยอมรับจากผู
บังคับบัญชาและเพื
รูปแบบอธิ
บายความตึ
งเครียทดทั
ภาควิ
ชาระบาดวิ
ยา้ง ๒ รูปแบบนี้มีทั้งสวน
ที่ซ้ําซอนและแตกตางกัน สวนที่ตางกันคือ Job strain model
จะเนนความตึงเครียดที่เกิดเนื่องจากสภาพแวดลอมทางจิตสังคมของที่ทํางาน ขณะที่ Effort-reward imbalance model จะ
อธิบายรวมไปถึงวิธีการแกปญหาของแตละบุคคลผานความ
พยายามภายใน (Intrinsic effort) การศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา
ทั้ง ๒ รูปแบบสามารถอธิบายการเจ็บปวยจากโรคหัวใจหลอด
เลือดไดดี

ตัวอยางกรณีศึกษาความตึง เครียดจากการทํางานของ
พนั ก งานโรงงานผลิ ต ถุ ง มื อ ยางทางการแพทย แ ห ง หนึ่ ง ใน
จังหวัดสิงหบุรี อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทยเปน
อุตสาหกรรมหนึ่งที่มีผลตอการจางงานและการสงออกของ
ประเทศไทย ขอมูลจากการประเมินความตึงเครียดจากการ
ทํางานครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดอบรมการจัดการ
ความตึงเครียดและการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานของ
โรงงาน การศึกษานี้ใชแบบวัดความตึงเครียดจากการทํางาน
ของ Karasek มาตรวัดประกอบดวย ๕ สวน โดย ๒ สวนที่ใช
วัดความตึงเครียดจากการทํางานคือ การตัดสินใจในงานและ
การเรียกรองจากงานที่ทํา เก็บขอมูลจากพนักงานจํานวน ๒๐๐
คน อายุ ๑๘-๕๕ ป ทํางานในโรงงานผลิตถุงมือยางทาง
การแพทยอยางนอย ๖ เดือน ผลการศึกษาพบวารอยละ
๒๗.๕ ของพนักงานมีความตึงเครียดจากการทํางานสูง ผลการ
วิเคราะหโดยใชสถิติถดถอยพหุลอจิสติกโดยควบคุมตัวแปร
อื่นๆในการศึกษาพบวาตัวแปรที่มีผลตอความตึงเครียดในการ
ทํางาน คือการไดรั บความชวยเหลือจากผูบังคับ บัญชานอ ย
และความรูสึกไมมั่นคงในงาน ขอเสนอแนะจากการศึกษาคือ
การจัดอบรมเพื่อสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี สงเสริม
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานและหัวหนางาน ตลอดจน
สรางความมั่นใจใหกับพนักงานที่ทํางานดีวาจะมีความมั่นคง
และกาวหนาในสายงาน

เผยอันดับมหาวิทยาลัยโลก สถาบันในสหรัฐยกขบวน
ติดเพียบ “ฮารวารด”ครองแชมป สวนไทยหลุดโผ สถาบันเพื่อ
การศึกษาขั้นสูงของสหรัฐ ซึ่งเปนองคกรไมหวังผลกําไรในสหรัฐ
รวมกับมหาวิทยาลัยเจี่ยวถง ประเทศจีน เปดเผยผลการจัด
อันดับ ๕๐๐ มหาวิทยาลัยโลก ประจําป ๒๕๕๐ ปรากฏวา
มหาวิทยาลัยฮารวารด ครองแชมปมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ขณะที่
อันดับรองลงมาลวนเปนมหาวิทยาลัยในสหรัฐและยุโรป โดย
เกณฑการจัดอันดับพิจารณาจากจํานวนศิษยเกา บุคลากรที่
ไดรับรางวัลโนเบล จํานวนผลงานที่ไดตีพิมพในวารสารชั้นนํา
รวมถึงคุณภาพของสาขาวิชาที่เปดสอน มหาวิทยาลัยในเอเชีย
ที่ไดอันดับดีสุดในปนั้น ไดแกมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุน ซึ่ง
อยูในอันดับที่ ๒๐ และยังครองอันดับ ๑ ในเอเชีย สวนรองลงมา
เปนมหาวิทยาลัยเกียวโต ในอันดับที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ออสเตรเลีย ในอันดับ ที่ ๕๗ มหาวิทยาลัยฮิบรูของอิสราเอลใน
อันดับที่ ๖๔ และมหาวิทยาลัยโอซากาของญี่ปุน ในอันดับที่ ๖๗
ลองวิเคราะหดูเหตุผลสําคัญที่วาเพราะเหตุใด มหาวิทยา
ลัยไทยจึงมักไมติดอันดับเมื่อมีการจัดอันดับ (Ranking)
มหาวิทยาลัยระดับโลก

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน ใหทรรศนะวา
4บรรดาพวกนักจัรศ.ดร.นพพร
ดอันดับมหาวิทโหวธี
ยาลัยรโลก
ะกุลนาจะมี ๒ ประเภท
คือพวก academic จริงๆ เชน Shianghai Jiao Tong และ
ภาควิชาระบาดวิทยา
Webometrics กับอีกพวกที่นาจะทําไปเพื่อหวังผล ทางธุรกิจ
เชน THES-QS และ Newsweek … ตองดูวาเราเลนสนามไหน
4 ตองระวังวา เกณฑการ rank หรือ KPI อาจเปลี่ยน
แปลงไดทุกป
4 มหาวิทยาลัยมหิดล นาจะไปในทิศทางของ
“Global Quality, Thai Touch” และนอกจากจะมุงเปาหมายใน
การติดอันดับโลกแลว ยังตองทํางานเพื่อสังคมไทยดวย
4 ป ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหิดลมีอันดับที่ดีขึ้นใน
THES-QS คือ Overall อันดับที่ ๒๘๔ และสาขา Life Sciences
& Biomedicine อยูในอันดับที่ ๑๑๘ (อันดับในสาขานี้ ดีที่สุดใน
ประเทศไทย)
4 ป ๒๕๕๑ อันดับใน Webometrics ก็ดีขึ้นเชนกัน
คือจากอันดับที่ ๙ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาเปน
อันดับที่ ๕ และหวังวาจะไตอันดับขึ้น ๑ ใน ๓ ในเร็วๆ นี้ โดย
การพัฒนาเว็บไซตทั้งมหาวิทยาลัย
4 ในป ๒๕๕๓ ประเทศไทย (มหิดล) จะเปนเจาภาพ
ในการจัดงาน QS APPLE และในปนั้น หวังวาเราจะสามารถติด
อันดับ ๑ ใน ๑๐๐ ไดแลว (โอโฮ .. )
4 ชวงนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดรณรงคใหทุกคน
ติด logo มหาวิทยาลัยมหิดล ไวบน slide PowerPoint เพื่อเปน
การสราง visibility ใหแกมหาวิทยาลัย แถมยังคิดคนคําขวัญ
สโลแกนตางๆ หอยทายประกอบไปดวย อาทิ “Top 100 By 4”
และ “Wisdom of the Land” เนื่องจากคําวา “มหิดล” แปลวา
“แผนดิน” แตมีบางคนเสนอใหใช “Wisdom of Thailand” จะ
ดีกวา
ถึงเวลาหรือยังรวมกันสานฝน “มหิดล ๑ ใน ๑๐๐
มหาวิทยาลัยโลก”
ที่มา : http://stanglibrary.wordpress.com
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ชื่อ – สกุล …………………………ที่อยู เลขที่…………..
หมูที่………ถนน.............…………….แขวง……………….
หนวยประชาสัมพันธ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เขต……………จั
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สไปรษณี
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http://www.ph.mahidol.ac.th/pr/
มีความประสงครวมบริจาคเงินจํานวน…………….. บาท
วัตถุประสงคเพื่อ  รวมสรางอาคาร
 รวมจัดซื้ออุปกรณประจําอาคาร
โดย
 โอนเขาบัญชี “โครงการกอสราง
อาคารเรียนและปฏิบัติการดานสาธารณสุข”
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๐๕๑-๒๕๘๔๕-๕
(FAX สําเนาใบโอนมาพรอมแบบแสดงความจํานง)
 บริจาคดวยตนเอง ติดตอ ณ หนวยการเงินและบัญชี
สํานักงานคณบดีชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงชื่อ …………………….. ผูบริจาค

http://www.ph.mahidol .ac.th
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