ยินดีต้อนรับ...นักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙๖ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒

จุลสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ

กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือให้สะอาด
คาดผ้าปิดปากเมื่ออยู่ในหมู่คน

สวั ส ดี ค่ ะ !!!สมาชิกจุลสารข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่าน

มาพบกันอีกครั้งทุกๆ ๓ เดือนนะคะ นี่ก็เข้าช่วงฤดูฝนแล้ว อย่าลืมดูแลรักษา
สุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พักผ่อนให้เต็มที่นะคะ ร่างกายจะได้
แข็งแรงค่ะ สำหรับคาถาป้องกันหวัดใหญ่ ๒๐๐๙ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
ให้สะอาด คาดผ้าปิดปากเมื่ออยู่ในหมู่คน” ยังคงช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
ได้ดีนะคะ เอาเป็นว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป ระแวดระวัง รักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรงสามารถหายได้เองค่ะ
ฉบับนี้กองบรรณาธิการก็ได้นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ทันสมัย
และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ จากมันสมองของคณาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ทเ่ี ราภาคภูมใิ จมาฝากกัน บทความเรือ่ งเศรษฐศาสตร์กบั งานสาธารณสุข
เกี่ยวข้องกันอย่างไร ภาพข่าวความเคลื่อนไหวในรั้วราชพฤกษ์ของเรา ใคร
ติดตามอยูพ่ ลาดไม่ได้นะคะ และถ้าสมาชิกท่านใดต้องการให้ทางกองบรรณาธิการ
นำเรื่องใดมานำเสนอ หรืออยากจะทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ส่งเป็นจดหมาย
หรือไปรษณียบัตรหรือจะส่งทาง E-mail มาพูดคุยกันได้นะคะ ทางเรายินดี
เป็นอย่างมาก และจะตอบจดหมายลงในจุลสาร เพื่อนๆ สมาชิกท่านอื่นจะได้
รับทราบความรู้ต่างๆ ด้วยค่ะ รับรองว่าจะรีบค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อสมาชิก
ทุกท่าน แล้วพบกันใหม่นะคะ
ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

เรื่องจากปก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โดยมี รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี และ
รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.ศิราณี ศรีใส รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ร่วมให้การต้อนรับและแนะนำคณะฯ ให้กับผู้ปกครอง
และนักศึกษาใหม่



เศรษฐศาสตร์เกีย่ วข้องกับ
การสาธารณสุข...อย่างไร
อ.ดร.ภิฤดี ภวนานันท์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ปัจจุบันผู้ที่อยู่ในแวดวงการสาธารณสุขมักจะได้ยินได้ฟังเรื่อง
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอยู่บ่อยๆ บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ
ว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขอย่างไร และเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขหรือเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) คืออะไร

เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขอย่างไร

ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจก่อนว่าศาสตร์ทั้ง ๒ นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร กล่าวคือ
การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศก็มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเช่นกัน ถ้าพัฒนางานสาธารณสุขให้ดีขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีประสิทธิผล (Effectiveness) มีความเท่าเทียม และเป็นธรรม
(Equality and Equity) ก็จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น เจ็บป่วยน้อยลง หรือเจ็บป่วยไม่รุนแรงและไม่เรื้อรัง
ดังนั้นเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นโดยรัฐไม่ต้องสูญเสียงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพหรือ
ความเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็น และการทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่มสี ขุ ภาพอนามัยดียงั สามารถสร้างผลผลิตหรือรายได้ให้กบั
ตนเองและประเทศอีกด้วย ในทางกลับกันถ้าพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนและประเทศ
มีรายได้สูงขึ้น ก็สามารถพัฒนาการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นเศรษฐศาสตร์
และสาธารณสุขจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Economics) คืออะไร

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คือ การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการกำหนดนโยบาย
การวางแผน และการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดบริการสาธารณสุขเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาประกอบการตัดสินใจใช้
งบประมาณและจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ผลต่อสุขภาพของประชาชนและต่อการสาธารณสุขมากที่สุดนั่นเอง

การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ

การจัดสรรทรัพยากรด้านการสาธารณสุขจำเป็นต้องประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สำคัญต่อไปนี้ คือ
๑. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสาธารณสุข (Consumer behavior) และพฤติกรรมการจัดบริการสุขภาพ
(Provider behavior) การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการและผู้จัดบริการสาธารณสุขจะทำให้เข้าใจความคุ้มค่า
หรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการใช้และการบริการสาธารณสุข เพือ่ การนำไปกำหนดนโยบาย
ที่ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได้
๒. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ (Health care expenditure) ในแต่ละปีรัฐต้องใช้งบประมาณด้าน
สาธารณสุขที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ต้นทุนความเจ็บป่วยและต้นทุนบริการสุขภาพสูงขึ้น
๓. ระบบการคลังสาธารณสุข (Health care financing) ศึกษาภาพรวมของรายจ่ายด้านสาธารณสุขที่นำมา
ใช้ในด้านสุขภาพว่ามาจากแหล่งใดบ้าง และเรานำรายได้เหล่านั้นมาใช้ในงานบริการสุขภาพอย่างไร
๔. ระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance) ศึกษาความจำเป็นและรูปแบบในการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับประชาชน เมื่อเวลาเจ็บป่วยไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระด้านการจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
การรักษาพยาบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
๕. เศรษฐศาสตร์กับการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพัฒนางานบริการสาธารณสุข (Economic Evaluation)
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้รับกับปัจจัยที่ใช้ไปในงานบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า
จะทำหรือไม่ทำ โดยดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะดำเนินการ



พิธีลงนาม
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี และ
ผศ.สุมาลี สิงหนิยม รองคณบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน
และการพัฒนางานวิจัยทางด้าน Health Informatics ณ ห้องประชุม ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สืบสานปี ใหม่ไทย
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จดั งาน “สืบสาน
ปีใหม่ไทยร่วมใจครอบครัวราชพฤกษ์ ๒๕๕๒” เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเสริมสร้าง
สั ม พั น ธภาพของบุ ค ลากรในคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ณ หอประชุม
ราชพฤกษ์

มอบ..ประกาศนียบัตร

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๑ ในงาน Closing Ceremony เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒

หลักสูตร BSc (PH)

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี และผู้บริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์ นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการ
องค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการประชุมหารือการจัดการหลักสูตร BSc (PH) เพื่อ
ประเทศภูฏาณ เมือ่ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม
๗๕๐๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



รางวัลดีเด่น
อาจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำภาควิชา
โภชนวิทยา ได้รับรางวัลสาขาวิทยานิพนธ์ ดีเด่นประจำปีการศึกษา
๒๕๕๑ เรือ่ ง “การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการดูดซึมและนำ
ไปใช้และผลในการยับยั้งการอักเสบและภาวะดื้อต่ออินสุลินของ
สารแซนโธนจากมังคุดในเซลล์ไขมันมนุษย์” ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ โดยมีศาสตราจารย์
คลิ นิ ก ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล
และผ ล ง า น
วิ ท ยานิ พ นธ์
ประจำปี
การศึกษา
๒๕๕๑

บรรยายพิเศษ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และพัฒนาคุณภาพ จัดการบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
ชนิดเอ 2009 (H1 N1)” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ และ น.สพ.สุวิชา คูประดินันท์ ที่ปรึกษา บริษัท ไบโอเท็ค แอ็กกริบิซเน็ส จำกัด
บรรยายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อทราบถึง สถานการณ์การระบาด
และความรู้ในด้านระบาด
วิทยาเชิงโมเลกุลของการเกิด
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงบทบาทของ
บุคลากรทางสาธารณสุขในการเตรียมพร้อม
กับการระบาดที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม
สัมมนา ประจำปี ๒๕๕๒ เรื่อง “ทิศทางพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
สูส่ ถาบันชัน้ นำในภูมภิ าคเอเชียและบรรลุเป้าหมาย (World Class University)” โดยมีคณาจารย์
และบุคลากรของคณะเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมลองบีชการ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

สัมมนา
ประจำปี ๒๕๕๒

....พิธีไหว้ครู....

“ราชพฤกษ์ศรัทธาบูชาครู”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิธีไหว้ครู “ราชพฤกษ์ศรัทธาบูชาครู” ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๒ โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทพร้อมมอบรางวัล
แก่ผชู้ นะการประกวดคำขวัญ คำกลอน พานไหว้ครู เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน
๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมชัน้ ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

กิจกรรม...เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
เป็นประธานในการประชุ ม คณบดี
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
ณ ห้องประชุม ๗๕๐๘ อาคาร ๗
ชั้น ๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล



เครือ่ งมือควบคุมไอระเหยน้ำมันเบนซินต้นทุนต่ำ
ใช้ระบบความเย็นขจัดไอระเหยน้ำมันจากแหล่งกำเนิด
(Vapor Recovery Units : VRU)

รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ที่มา ของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและกำลัง
ประสบปัญหาเกีย่ วกับมลพิษในสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะมลพิษด้านอากาศ ไอระเหยน้ำมันจาก
อุตสาหกรรมน้ำมันหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะ Global
Warming เป็นสารก่อมะเร็ง กระทรวงอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญในเรื่องนี้
ได้มีการออกกฏหมายมาควบคุมไอระเหยน้ำมันในรูปของสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ เริ่มต้นควบคุมไม่ให้ถังเก็บน้ำมันของคลังน้ำมันที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลปล่อยไอระเหยน้ำมัน (Emission) ในรูปสารระเหยอินทรีย์รวม (VOCs)
ออกมาเกินกว่า ๑๗ mg/m๓ ของอากาศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมธุรกิจ
พลังงาน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มกี ารบังคับใช้
อย่างทั่วทั้งประเทศ ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมีการเตรียมการในการลงทุนหา
ระบบขจัดเตรียมการในการลงทุนหาระบบขจัดไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery
Units : VRU) มาใช้ตามกฏหมายบังคับ เครื่องและเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะ
ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมัน ที่มีราคาแพง
มาก เสียเงินตราออกนอกประเทศ นักวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่ม
พัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการกำจัดไอระเหยน้ำมันมาใช้งาน
ตามกฏหมายบังคับ เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศได้ ใช้วัสดุอุปกรณ์
ภายใน ราคาไม่แพง ทำให้ประเทศไทยลดการนำเข้าระบบจากต่างประเทศ เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน

การติดตั้งเครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมัน

คลังเก็บน้ำมัน

เครื่องควบคุมไอระเหยน้ำที่พัฒนา

มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้นเครือ่ งมือควบคุมไอระเหยน้ำมันเบนซิน (Vapor Recovery Units : VRU)

ต้นทุนต่ำ ด้วยการใช้ระบบความเย็นจัด (Condensation Refrigeration System) จับไอระเหยน้ำมัน
จากแหล่งกำเนิดในคลังน้ำมัน เชือ้ เพลิง นำร่องใช้งานทีค่ ลังเก็บน้ำมันของบริษทั ระยองเพียวริไฟเออร์
จำกัด มาบตาพุด จังหวัดระยอง



รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
หัวหน้าคณะนักวิจัยเปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงและปั้มน้ำมัน
ทัว่ ประเทศไทยกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง มีปริมาณการปล่อยไอระเหยน้ำมันเชือ้ เพลิงในรูปของ VOCs ออกมา
ในบรรยากาศสูงสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและประชาชนที่อยู่โดยรอบ
รวมทั้งปัญหาด้าน Global Warming ของโลก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน วางแนวทางการควบคุมไอระเหยน้ำมันเบนซิน
ทีแ่ หล่งกำเนิดเป็นหลัก โดยออกกฎหมายบังคับให้กจิ การคลังน้ำมันทีต่ ง้ั ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
และเมืองหลักต้องติดตั้งเครื่องกำจัดไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery Units : VRU) ทำให้กิจการ
ดังกล่าวจะต้องลงทุนสูง ถ้าใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมัน
เครื่องมือที่นำเข้า เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงมาก
รถบรรทุกน้ำมัน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิจยั และพัฒนา อุปกรณ์เครือ่ งมือทีใ่ ช้ควบคุมไอน้ำมันเชือ้ เพลิงต้นทุนต่ำ
คือ “เครือ่ งควบคุมไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery Unit : VRU)” โดยการพัฒนาระบบทีม่ กี ารใช้
หลักการของเครื่องทำความเย็น (Refrigeration System) ขจัดไอระเหยน้ำมันจากแหล่งกำเนิด และ
นำไปติดตั้งที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด มาบตาพุด จังหวัดระยอง
เครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมันที่พัฒนามาใช้งานมีประสิทธิภาพสามารถกำจัดไอระเหยน้ำมัน
ที่ออกมาต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด คือ ๑๗ มิลลิกรัมต่อลิตร ไอระเหยน้ำมันที่ควบแน่น
กลับมาเป็นของเหลว ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแอลกอฮอล์และน้ำมัน เมื่อแยกน้ำออกไปจะสามารถ
นำกลับไปใช้งานได้อีก (Recovery)
“เครื่องควบคุมไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery Unit : VRU)” ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ประหยัด
งบประมาณ สามารถพัฒนาได้โดยคนไทย ระบบกำจัดไอระเหยน้ำมัน ๑ เครือ่ งใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท
ถ้าสั่งจากต่างประเทศจะมีราคาระหว่าง ๑๐ - ๑๕ ล้านบาท ขณะนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวใช้งาน
ไปแล้วที่คลังน้ำมันบริเวณขนถ่ายน้ำมัน ของ บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด
มาบตาพุด จังหวัดระยอง

เพื่อจัดส่งปั้มน้ำมัน

ระบบจ่ายน

้ำมันให้รถบ

เครื่องที่ติดตั้ง
  เครื่องควบคุม
  ไอระเหยน้ำมัน
      ณ คลังน้ำมัน

รรทุกน้ำมัน

    

การตรวจวัด
ปริมาณอากาศ
  ที่ผ่านระบบ

สารระเหยอินทรีย์

Volatile Organic Compounds (VOCs)
ความหมาย : เป็นของแข็ง หรือของเหลวที่มีส่วนผสมของสารคาร์บอน ที่มีโมเลกุล
ของคาร์บอนยึดกับโมเลกุลของคาร์บอน หรือ ไฮโดรเจน/ไนโตรเจน/
กำมะถัน สามารถกลายเป็นไอระเหยด้วยอัตราคงตัว
ทำไมต้องควบคุม : - มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
		 - เป็นสารมีพิษภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
		 - เป็นสารก่อมะเร็ง
		 - VOCs บางตัวสามารถดูดซับแสงอินฟราเลตทำให้เกิดภาวะ
			 Global warming

รักษ์สุขภาพ.....
กับป้าหมอ
(ตอน ๑)
ป้าขำ :
ทำไมคุณหมอต้องดื่ม โกโก้ทุกเช้าล่ะคะ มันดีต่อสุขภาพหรือคะ
ป้าหมอนา : จ้ะป้าขำ...ป้าขำรู้มั๊ยว่า โกโก้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้ด้วยนะ  
ป้าขำ :
ว้าววว...จริงหรอคะ?
ป้าหมอนา : จ้ะ...ในโกโก้อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
ป้าขำ :
“อนุมูลอิสระ” เหรอคะ!!!
(ติดตามตอนต่อไป)

เรื่อง: วราภรณ์  ภาพ: พี่น้อง



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๖๓๐๒, ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๔๓-๙ โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๕๔ http://www.ph.mahidol.ac.th

แบบแสดงความจำนงร่วมบริจาคสมทบทุน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ชื่อ - สกุล ...................................................... ที่อยู่ เลขที่ ........................
หมู่ที่ .............. ถนน ..................................... แขวง ..................................
เขต .......................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์ ....................................... E-mail .................................................
มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินจำนวน ............................................ บาท
วัตถุประสงค์เพื่อ - ร่วมสร้างอาคาร
- ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ประจำอาคาร
โดย
- โอนเข้าบัญชี “โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน
		 และปฏิบัติการด้านสาธารณสุข”
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
		 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๑-๒๕๘๓๔๕-๕
		 (Fax สำเนาใบโอนมาพร้อมแบบแสดงความจำนง)
		 บริจาคด้วยตนเอง ติดต่อ ณ หน่วยการเงินและบัญชี
		 สำนักงานคณบดีชั้น ๕ อาคารอเนกประสงค์
		 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
		 ลงชื่อ .............................................................. ผู้บริจาค
		
(...............................................................)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือมูลนิธิราชพฤกษ์
และสมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
M - Mastery 	
A - Altruism 	
H - Harmony 	
I - Integrity 	
D - Determination
O - Originality 	
L - Leadership 	

: 	เป็นนายแห่งตน
: 	มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
: 	กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
: มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
: แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
: ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร วิชาการ และ

บริการวิชาการ ที่ปรึกษา : รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ บรรณาธิการ : ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
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