


	 เมื่อวันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 รศ.นพ.พิทยา		

จารุพูนผล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	เป็นประธานพิธี	

ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลา	

ธิเบศร	อดุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เพื่อเป็นสิริมงคล	

กับคณาจารย์และนักศึกษา	 ที่เดินทางไปฝึกปฎิบัติงาน	

ภาคสนามประจำปี	๒๕๕๒	ณ	ตำบลมะเกลือเก่า	ตำบล	

มะเกลือใหม่	และตำบลหนองตะไก้	อำเภอสูงเนิน	จังหวัด	

นครราชสีมา	ระหว่างวันท่ี	๖	กุมภาพันธ์	-	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๓		

โดยมี	 ผู้บริหาร	 หัวหน้าภาควิชา	 คณาจารย์	 ข้าราชการ		

และเจ้าหน้าท่ี	 ร่วมในพิธีถวายราชสักการะและส่งนักศึกษา	

เดินทางและประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติงาน	

ภาคสนาม

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ

ที่ปรึกษา
	 รศ.นพ.พิทยา	จารุพูนผล
		 รศ.ดร.ภูษิตา	อินทรประสงค์

บรรณาธิการ
		 ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์	เตชะบุญเสริมศักดิ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
			ผศ.นพ.โชคชัย	หมั่นแสวงทรัพย์

กองบรรณาธิการ
			รศ.ดร.ดวงรัตน์	อินทร
			ผศ.ดร.นิทัศน์	ศิริโชติรัตน์
			อ.ดร.ทัศนีย์	รวิวรกุล
			อ.ดร.นพ.ศุภชัย	ปิติกุลตัง
			อ.ดร.พร้อมลักษณ์	สมบูรณ์ปัญญากุล
			อ.ดร.วราภรณ์	เสถียรนพเก้า
			อ.ดร.สุคนธา	ศิริ
			นางนภาพร	ม่วงสกุล
			นางขนิษฐา	ปุสสะ
			น.ส.กนิษฐา	เทพสุด
			นายสรวรรธน์	ลาภาเกษมทิพย์		

ศิลปกรรม
	 นางขนิษฐา	ปุสสะ

ฝ่ายจัดส่งและโฆษณา
	 นางศิวนาถ	ตรีพืชท์
			นางประเสริฐทรง	สุจิรารัตน์

สวัสดีค่ะ..สมาชิกชาวราชพฤกษ์ท่ีเคารพรัก	
ทุกท่าน
	 จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร 	์
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ฉบับประจำเดือน	
มกราคม	 -	มีนาคม	๒๕๕๓	มาถึงสมาชิก	
ทุกท่าน	ท่ามกลางความร้อนแรงอันสืบเน่ือง	
จากภาวะโลกร้อน	และบรรยากาศทางการ	
เมืองของประเทศไทยที่ไม่เคยพอเพียง...
	 แต่อย ่างไรก็ตามเรายังคงต้อง	
ส ืบสานพระปณ ิธานขององค ์สมเด ็จ	
พระราชบิดาอย่างต่อเนื่อง	ต้นราชพฤกษ	์
สื่อความหมายถึง	 ชาวสาธารณสุขที่ได้รุก	
เข้าไปในถิ่นแดนไกล	ทุรกันดารทั่วทุกหัว	
ระแหงของประเทศ	 เพื ่อปฏิบัติภารกิจ	
สาธารณสุขตามรอยพระบาท	“พระบิดา	
แห่งการสาธารณสุขไทย”	ดังเน้ือร้องในเพลง	
“วันสีเหลือง”	ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	
ตอนหนึ่งที่ว่า...
	 “มุ่งออกไป ณ ถ่ินแดนไกล ทุรกันดาร  
ป้องกัน ทุกข์ เพราะโรคภัยชุก เรารุกมิวา 
บำรุงเสริมความสุข เพิ่มพูน ในทุกๆ ทาง    
มีใจรักกว้างขวางในหมู่ประชาชนไทย”

	 โดยเน ื ้ อหาภายในฉบ ับน ี ้กอง	
บรรณาธิการได้นำเสนอภาพข่าวความ	
ทรงจำในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของ	
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์	ณ	อำเภอ	
สูงเนิน	 รวมทั้งประมวลภาพกิจกรรมเด่น	
ของคณะฯ	ในรอบเดือนมกราคม	-	เดือน	
มีนาคม	๒๕๕๓	มาฝากกันค่ะ	นอกจากนี	้
ก็เป็นบทความดีดีเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ	
ด้วยโยคะ		เทคโนโลยีการบำบัดดินและน้ำ	
ที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยใช้พืช	หวังว่าจะ	
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกค่ะ	 พบกันใหม่อีก		
๓	เดือนค่ะ

บรรณาธิการ

เรื่อง...
จากปก

พิมพ์สุรางค์	เตชะบุญเสริมศักดิ์

๒



	 ปุถุชนทั่วไปอย่างเราๆ		ใช้ชีวิตปกติก็คงหลงระเริงอยู	่

กับความสุขที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้	 ถึงจะม	ี

ความทุกข์ปะปนเข้ามาบ้างก็คงเป็นความทุกข์เบาๆ	ที่เข้ามา	

แก้เลี่ยนให้เห็นความแตกต่างระหว่างสุขกับทุกข์	 ตราบจน	

กระทั่งถึงเวลาพบทุกข์ที่เป็นทุกข์ของจริงข้าพเจ้าเคยเข้าร่วม	

บริหารร่างกายแบบโยคะเมื่อครั้งที่ยังทำงานอยู่	 แต่ด้วยความ	

ที่ไม่ได้เรียนรู้หลักการของโยคะมาก่อน	 ทำให้บริหารแล้วรู้สึก	

เวียนศีรษะ	จึงรู้สึกว่า	 เออ!	ขี้เกียจเล่นโยคะแล้ว	สู้นั่งทำงาน	

บนโต๊ะดีกว่า	 เมื่อออกจากราชการไปแล้วเกิดความทุกข์กาย	

คือมีอาการป่วยปอดอักเสบ	หายใจได้ไม่เต็มอ่ิม	บางคร้ังกระวน	

กระวายจนนอนไม่หลับทั้งคืน	 ต้องใช้เวลาที่ร่างกายควรนอน	

หลับพักผ่อนลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์จนสว่าง	 เมื่อไปพบแพทย	์

ตรวจพบว่าเวลาหายใจมีเสียงวี๊ดวี๊ดอยู่ในปอด	 ผลเอ็กซเรย์ด	ู

เหมือนกับว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพอง	แต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว	วิธีการ	

รักษาก็ดูเหมือนกับการรักษาแบบเดียวกับโรคถุงลมโป่งพอง	

อาจด้วยบุญเก่ายังพอมีและด้วยเจตนาดีเป็นกุศลของอาจารย์	

พิมสุภาว์ที่ริเริ่มโครงการให้บุคลากรของคณะออกกำลังกาย		

และชวนข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ	โยคะ : พัฒนาวิถีชีวิตสร้างเสริม 

สุขภาพ			อาจารย์พิมสุภาว์ย้ำให้ฟังถึงประโยชน์ของการหายใจ	

และออกกำลังกาย	ตอนนั้นข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจถึงความสำคัญ	

ของหลักการนี้ก็คิดแค่จะออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายจน

	 กระทั่งได้รับฟังการสอนของวิทยากร	(อาจารย์จุฑาพร		

สกุลศักดิ์	 และทีมครูผู้ช่วยสอน)	 จากการไปร่วมเข้าอบรมที	่

ประจวบคีรีขันธ์	เป็นเวลา	๒	วัน	เรื่องการหายใจที่ถูกต้องและ	

ท่าโยคะพื้นฐาน	จึงเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตนเองว่าการหายใจอย่าง	

ถูกต้องให้ประโยชน์กับอาการหายใจตื้น	 หายใจสั้น	 หายใจ	

ไม่เต็มอิ่มของตนเองเป็นอย่างยิ่ง	แรกเริ่มฝึกอาจมีขัดอกขัดใจ	

บ้างที่รู้สึกว่าตัวเองยังทำไม่ได้	 ก็พยายามถามวิทยากรและ	

วิทยากรผู้ช่วยแล้วนำเทคนิคมาฝึกต่อเอง	 ขณะนี้ยังไม่อาจ	

เรียกว่าตนเองหายใจตามแบบโยคะได้สมบูรณ์	 แต่ก็สามารถ	

หายใจได้ยาวข้ึน	 เต็มอ่ิมข้ึนสำหรับการออกกำลังกายแบบโยคะ	

ซึ่งเน้นการยืดเหยียดอวัยวะต่างๆ	ของร่างกายให้สอดคล้อง	

กับการหายใจเข้าออก	เพื่อให้กล้ามเนื้อ	เส้นเอ็นยืดหยุ่น	และ	

เน้นการมีสติให้ตนเองระลึกรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถท่ีกระดูกสันหลัง	

ตั้งตรงอยู่เสมอเพื่อช่วยให้อวัยวะภายในแต่ละส่วนทำงาน	

ได้เต็มที่	ไม่ถูกอวัยวะภายในอื่นกดทับขณะที่เรานั่งหลังงอ	ซึ่ง	

จะส่งผลให้เราไม่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ	เมื่อเราอ่อนแอหรือ	

แก่ตัวลงผลที่ได้กับตนเองตอนนี้ที่เห็นชัดๆ	คือ	พุงลดลง	การ	

ทรงตัวดีขึ้น	 ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้น	

ไม่เป็นตะคริวบ่อยๆ	 อย่างแต่ก่อน	 ที่สำคัญคือหายใจได้ดีขึ้น	

การที่เราเจริญอายุขึ้นทุกปี	ขณะที่สภาพร่างกายเสื่อมถอยลง	

ตามกาลเวลา	

		    อยากบอกเพื่อนๆ ว่า อย่าชะล่าใจว่าร่างกายเรายังปกติ 

อยู่เหมือนเดิม ยังไม่เจ็บป่วย เรามาฝึกโยคะกันเพื่อเตรียม 

ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงไว้ดีกว่า อย่ารอจนเจ็บป่วย เกิดโรค 

แล้วค่อยคิดมาออกกำลังกาย

healthy

ทำไม....ต้องโยคะ
โดย ภัทรา พรหมสง่า
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	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัต	ิ
งานภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร	ตั้งแต่ปี	๒๔๖๘		
ถึงปัจจุบัน		การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ		
หรือการฝึกภาคสนามนั้นเป็นส่วนสำคัญของกระบวน	
การเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย	
มหิดล	ในอันที่จะก่อให้เกิดความคิดรวบยอดของการ	
สาธารณสุขเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมในสาขา	
วิชาชีพเดียวกันและต่างสาขาวิชาชีพ	 เรียนรู้วัฒนธรรม	
และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยในปีการศึกษา	
๒๕๕๒	นี้ได้จัดฝึกปฏิบัติงานฯ	ณ	ตำบลมะเกลือเก่า		
ตำบลมะเกลือใหม่	และตำบลหนองตะไก้	อำเภอสูงเนิน		
จังหวัดนครราชสีมา	 ซ่ึงวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มหาบัณฑิต	
และบัณฑิตตรงตามวัตถุประสงค์	 และปรัชญาของคณะ	
สาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	รวมท้ังประชาชน	
ชนบทในเขตพื้นที่ฝึกภาคสนาม	 ยังได้รับการพัฒนาและ	

รศ.นพ.พิทยา	 จารุพูนผล	 คณบด	ี

คณะสาธารณสุขศาสตร์	รับรางวัล	

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยมหิดล	ประเภทผู้บริหาร	

ดีเด่น	เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๓		

ณ	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	 กรุงเทพ	

มหานคร

สภาคณะสาธารณสุขศาสตร์	มอบ	

กระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี		

กับ		รศ.ดร.เฉลิมชัย		ชัยกิตติภรณ์		

อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัย	

และความปลอดภัยในโอกาสได้รับ	

เลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภา	

อาจารย์	ประจำปี	๒๕๕๒	ณ	ห้อง	

ประชุม	๗๕๐๘	(อาคาร	๗	ชั้น	๕)	

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ศิราณี	ศรีใส	รองคณบดีฝ่าย	

พัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ		

เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ	“อาจารย์	

ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา”		โดย		

ศ.คลินิก	นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร		

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็น	

ผู้มอบรางวัล	 เมื่อวันที่	๒	มีนาคม		

๒๕๕๓	ในงาน	๔๑	ปี	วันพระราชทาน		

๑๒๒	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล

News

เพิ่มพูนศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาและเพิ่มพูน	
ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง	 อันจะนำไปสู่การมี	
คุณภาพชีวิตที่ดี	 อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน	
ใกล้เคียง	นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมพูนทักษะของนักศึกษา	
ด้านการพัฒนาอนามัยชุมชน	ให้นักศึกษาสามารถประเมิน	
ปัญหาสุขภาพในชุมชน	และหาแนวทางแก้ไขได้	 โดยยึด	
แนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมและเพื่อให้นักศึกษา	
สามารถทำงานเป็นทีมในวิชาชีพสาธารณสุข	 ร่วมกับ	
ชุมชนได้
	 สำหรับนักศึกษาที ่ออกฝึกปฏิบัติงานพัฒนา	
อนามัยชนบทเบ็ดเสร็จในปีนี้		รวมทุกหลักสูตรของคณะ		
และนิสิตแพทย์	 จากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	
ศรีนครินทรวิโรฒ	กรุงเทพมหานคร	จำนวน	๑๒๑	คน		
รวมนักศึกษาท่ีออกฝึกภาคสนาม	ท้ังส้ินจำนวน	๓๕๙	คน

การฝึกปฏิบัติงาน...
พัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
ประจำปี ๒๕๕๒

นางนภาพร	 ม่วงสกุล	 เลขานุการ	

คณะสาธารณสุขศาสตร์	เข้ารับรางวัล		

“บุคลากรดีเด่นของคณะสาธารณสุข	

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล”	 โดย		

ศ.คลินิก	 ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	

อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล		เป็น	

ผู้มอบรางวัลเมื่อวันที่	 ๒	 มีนาคม		

๒๕๕๓	ในงาน	๔๑	ปี	วันพระราชทาน		

๑๒๒	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล

“เชิดชูเกียรติ”

๔



	 รศ.นพ.พิทยา	จารุพูนผล		คณบดี	คณะ	
สาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		พร้อม	
ด้วยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์	 รายงาน	
ผลการดำเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร์		
มหาวิทยาลัยมหิดล	ปีงบประมาณ	๒๕๕๐	 -		
๒๕๕๒	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	
มหิดล	นำโดยศาสตราจารย์	นพ.วิจารณ์	พานิช		
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 พร้อมด้วยคณะ	
กรรมการ	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 ณ		
ห้องประชุม	ศ.นพ.เทพนม	เมืองแมน	อาคาร	๕		
ชั้น	๒

	 วันที่	๑๗,	๒๔,	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๓		
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล		
จัดโครงการอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ	
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ		
“Writing	 for	 International	 Publication”		
โดย	 Mr.	 Eric	 Curkendall	 ผู ้เชี ่ยวชาญ	
ต่างประเทศ	ระดับ	๒	ณ	ห้องประชุม	๗๕๐๘

	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 มกราคม	 ๒๕๕๓	 คณะ	
สาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัด	
กิจกรรมสานสัมพันธ์มิตรภาพ	 งามวิลาสประเพณี			
The	Regional	Culture	Relationship	Fair		โดย	
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์	ณ		
หอประชุมราชพฤกษ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์

News & Events

		 รศ.นพ.	พิทยา	จารุพูนผล	คณบดีคณะ	
สาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ประธาน	
ที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 โดย	
ได้ชี้แจงร่าง	พ.ร.บ.	วิชาชีพการสาธารณสุขต่อ	
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข	 ณ	 ห้อง	 ๓๑๑		
อาคารวุฒิสภา	รัฐสภา		เมื่อวันที่		๒	กุมภาพันธ	์
๒๕๕๓	

การเรียนการสอน

	 เมื่อวันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๓	คณะ	
สาธารณสุขศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดพิธี	
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	
ระหว่าง	คณะสาธารณสุขศาสตร์	และ	Health		
Science	 University	 of	 Mongolia	 ประเทศ	
มองโกเลีย	 ณ	 ห้องประชุม	 ๗๕๐๘	 อาคาร	 ๗		
ชั้น	๕

	 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณ-	
สุขศาสตรมหาบัณฑิต	 (ส.ม.ไทย/นานาชาติ)		
ทัศนศึกษาและดูงาน	ณ	สวนจิตรลดา	พระราชวัง	
ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์		
๒๕๕๓

เมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	
๒๕๕๓	รศ.นพ.พิทยา		
จารุพูนผล	คณบดีคณะ	
สาธารณสุขศาสตร	์
เป็นประธานในพิธีปิด	
และมอบประกาศนีย-	

	 เมื่อวันที่	 ๘	มกราคม	๒๕๕๓	คณะ	
สาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล		
จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	
พระสงฆ์	๑๙	รูป	ในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช	
ใหม่	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องโถงอาคารเรียนและ	
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข	คณะสาธารณสุข	
ศาสตร์	 โดยมีคณาจารย์	 ข้าราชการและ	
นักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

การวิจัย การบริการ
วิชาการ

การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

บริหาร

บัตรการอบรม	เร่ือง	“Hospital	Management		
Program”	 ณ	 ห้องประชุม	 ๗๕๑๐	 อาคาร		
๗	ชั้น	๕

๕



	 ปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักใน	
ประเทศไทยเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการ	
แก้ไข	 ผู ้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะปัญหาของ	
แคดเมียมในประเทศไทย	ในปี	2546	มีรายงาน	
การตรวจพบการปนเปื ้อนของแคดเมียมใน	
ตัวอย่างข้าว	ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวและพื้นที่ใกล	้
เคียงในอำเภอแม่สอดโดย	International	Water	
Management	 Institute	 (IWMI)	 พบว่าม	ี
แคดเมียมอยู่ในข้าวในระดับ	 0.1-4.4	มิลลิกรัม	
ต่อกิโลกรัม		และยังพบว่าร้อยละ	95	ของตัวอย่าง	
เม็ดข้าวที่เก็บมีแคดเมียมโดยเฉลี่ยเกินค่าของ	
Codex	Committee	on	Food	Additives	and	
Contaminants	 (CCFAC)	 ซึ่งกำหนดค่าของ	
แคดเมียมไว้ไม่ให้เกิน	0.2	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		
และไม่เหมาะสมต่อการส่งออก	เหตุการณ์แบบน้ี	
คล้ายคลึงกับกรณีโรค	อิไตอิไต			ท่ีเกิดในประเทศ	
ญี่ปุ ่นเมื ่อนานมาแล้ว	 เราคงไม่อยากให้เกิด	
เหตุการณ์แบบนั้นในบ้านเรา	จึงควรรีบหาทาง	
แก้ไขปัญหา		ผู้เขียนคิดว่าเทคโนโลยีการบำบัด 
ดินและน้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนักโดยใช้พืช  เป็น 
ทางเลือกที่น่าสนใจนำมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในประเทศไทย เพราะโลหะหนักมีพิษต่อส่ิงมีชีวิต	
โดยสะสมในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ	 ในห่วงโซ่	
อาหาร		โลหะหนักมักไม่ถูกทำลายหรือสลายตัว	
ช้ามาก	 เช่น	 ตะกั่วสามารถคงสภาวะอยู่ใน	
ส่ิงแวดล้อมได้ประมาณ	150-5000	ปี	(Freidland		
1990)
	 เทคโนโลยีการบำบัดโดยใช้พืช	(phyto-	
remediation)	 หมายถึงกระบวนการการใช้พืช	
เพ่ือกำจัดความเป็นพิษของสารมลพิษท่ีปนเป้ือน	
และตกค้างในสิ่งแวดล้อม		ซึ่งกลไกของพืชใน	
การกำจัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนอาจเกิดโดยวิธ	ี
ทางตรง	 ได้แก่	 การย่อยสลายสารมลพิษนั้นๆ	
ในต้นพืช	หรือโดยวิธีอ้อม	ได้แก่	การดูดซึม		การ	
ดูดซับ	การสะสม	การลดความเป็นพิษหรือ	การ	
ตรึงโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดิน	น้ำ	และอากาศ	
โดยกระบวนการทางกายภาพ	ทางเคมี	หรือ	
ทางชีวภาพ	 เทคโนโลยีการบำบัดโดยใช้พืชเป็น	
ทางเลือกที่อาศัยความสามารถของพืชที่ทน	
โลหะหนักและสามารถสะสมโลหะหนักได้ใน	
ปริมาณสูง		โดยพืชมีวิวัฒนาการและมีการปรับตัว	
ให้สามารถทนทานต่อดินและน้ำที่มีโลหะหนัก	
ได้	เทคโนโลยี	ไฟโตริมิดิเอชั่นเป็นเทคโนโลย	ี

hi -
technology

รศ.ดร.ดวงรัตน์ อินทร 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย	ในช่วง		20-30		
ปีที่ผ่านมามีการนำไฟโตริมิดิเอชั่น	 เทคโนโลย	ี
มาประยุกต์ใช้มากขึ้นในต่างประเทศ	 มีการ	
พัฒนาเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีนี้	 ในประเทศ	
ยุโรป	 โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและประเทศ	
สหรัฐอเมริกา	มีผลงานวิจัยมากว่า	20-30	ปี	จน	
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีมาในระดับที่ใช้งาน	
ได้	 เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีโครงการท่ีได้รับการ	
สนับสนุนจาก	SUPERFUND	ขององค์การพิทักษ	์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา	(US	EPA)		
ปี	1982-1999	ทั้งหมดมีถึง	104	โครงการ		(EPA,		
1990,	1990,	1995)	ที่ใช้วิธีการกำจัดทางชีวภาพ	
		 เทคโนโลยีการบำบัดโลหะหนักโดยใช	้
พืชในการฟ้ืนฟูแหล่งดินและน้ำท่ีปนเป้ือน	มีข้อดี	
หลายประการ	 ได้แก่	 สามารถนำไปใช้ในพื้นที่	
มีการปนเปื้อนในบริเวณกว้างได้	 มีค่าใช่จ่าย	
น้อย	เป็นเทคโนโลยีที่สะอาดปลอดภัย	จึงจัดว่า	
เป็นการบำบัดที่มีความเสี่ยงต่ำและก่อให้เกิด	
ผลกระทบด้านลบต่างๆ	น้อยกว่าวิธีอื่นๆ	การ	
ปลูกพืชทำให้บริเวณที่ปนเปื้อนมีความสวยงาม	
ขึ้น	และพืชเหล่านั้นอาจเป็นพืชเศรษฐกิจ	และ	
การปลูกพืช	จะช่วยฟื้นฟูสภาพดิน	ช่วยลดการ	
ชะล้างหรือพังทลายของดินอีกด้วย	
	 เทคโนโลย ีการบำบ ัดด ินและน ้ำท ี 	่
ปนเปื้อนโลหะหนักโดยพืชมีหลายวิธี	 ได้แก่		
Phytoextraction	 ได้แก่	 การใช้พืชในการดูดซับ	
และสะสมโลหะหนัก	โดยมีการลำเลียงโลหะหนัก	
จากดินและรากไปสู่ส่วนลำต้นและใบซึ่งสะสม	
โลหะหนักได้ในปริมาณสูง		ส่วนเหนือดินคือลำต้น	
และใบสามารถตัดออกได้โดยไม่ต้องปลูกต้น	
ใหม่ตัวอย่างของพืชที่สามารถนำไปใช้ได้แก่พืช	
วงศ์ผักกาด	(Brassicaceae)	เช่น Brassica,  
Thlaspi, Alyssum, Pelargonium	เป็นต้น	เมื่อ	
พืชเจริญเต็มที่ก็จะตัดส่วนต้นและใบที่สะสม	
โลหะหนัก		เหลือไว้แต่รากที่สามารถงอกเป็นต้น	
ใหม่ได้				โลหะหนักจะถูกดึงออกจากดินมาสะสม	
ในส่วนต้นและใบของพืช		ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาใน	
การกำจัดเหมือนกัน		การกำจัดมักจะนำไปเผา	
ด้วยไฟสูงมาก	(incineration)	เพ่ือให้มวลชีวภาพ	
ลดลงอย่างมากมาย		ง่ายต่อการกำจัดโดยการ	
ฝังกลบอีกทีหนึ่ง	เทคโนโลยีไฟโตเอคสเตรคชั่น	
จะใช้เวลานานในการกำจัดโลหะหนัก	ต้องปลูก	
พืชหลายๆ	คร้ัง	เพ่ือลดปริมาณโลหะหนักในดิน	

เทคโนโลยีการบำบัดดินและน้ำ

ท่ีปนเป้ือนโลหะหนักโดยใช้พืช  

เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ 

นำมาแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ในประเทศไทย

๖



ให้เหลือเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ไม่เป็น	
พิษต่อคนหรือสัตว์			เวลาที่ใช้ในการกำจัดโลหะ	
หนักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ	 เช่น	ชนิด	
และปริมาณของโลหะหนักท่ีปนเป้ือน	 อัตราการ	
เติบโตของพืช	 วงจรชีวิตของพืช	ประสิทธิภาพ	
การดูดซับโลหะหนักของพืชอาจใช้เวลา	1-20	ปี		
เทคโนโลยีนี้เหมาะกับบริเวณที่มีการปนเปื้อน	
โลหะหนักที่ผิวดิน
 Phytostabilization	 คือการใช้พืช	
โดยเฉพาะส่วนรากในการตรึงหรือรวมกับโลหะ	
หนักในดิน	 ทำให้มีปริมาณโลหะหนักที่พืชจะ	
ดูดได้	 (bioavailability)	ลดลงในขณะเดียวกัน	
ก็ตรึงโลหะหนักให้อยู่กับที่ไม่ถูกชะล้างลงสู่	
แหล่งน้ำ	หรือน้ำบาดาล	ตัวอย่างพืชที่นำมาใช	้
ในเทคโนโลยีนี้	 ได้แก่	 ต้นยูคาลิปตัส	 ต้นหลิว				
populus	เป็นต้น
	 Phytovolatalization		เป็นการใช้พืชใน	
การดูดซับและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคม	ี
ของโลหะหนักในดินให้เป็นไอระเหยออกมาสู่	
ภายนอกได้		โลหะหนักท่ีบำบัดได้ด้วยวิธีน้ี	ได้แก่	
ปรอท	 เซลีเนียม	 โดยใช้ต้นยาสูบ	 ต้นผักกาด		
ท่ีเปล่ียนแปลงพันธุกรรมโดยใส่ยีนของแบคทีเรีย	
เข้าไป	
	 Rhizofiltration		คือการใช้รากของพืชหรือ	
มวลชีวภาพของพืชในการดูดซับโลหะหนักจาก	
แหล่งน้ำท่ีปนเป้ือน	เทคนิคในการใช้มวลชีวภาพ	
ที่ตายแล้ว	 เช่น	 สาหร่าย	 หรือวัสดุอื่นๆ	 ที่ม	ี
คุณสมบัติในการดูดซับโลหะหนัก	เรียกว่า	bio-	
sorption	ตัวอย่างพืชที่นำมาใช้	ได้แก่	สาหร่าย	
หางกระรอก	 สาหร่ายพุงชะโด	 สาหร่ายสีเขียว	
แกมน้ำเงินต่างๆ	แหน	ผักตบชวา	เป็นต้น
	 Phytodegradation/Phytostimulation			
เป็นการใช้พืชและแบคทีเรียที่อยู่บริเวณรากพืช		
(rhizosphere)	 ในการดูดซับโลหะหนักจากดินท่ี	
ปนเปื้อน	พืชที่ใช้กระบวนการนี้มักจะเป็นพืช	
ตระกูลหญ้า (Poaceae)	ได้แก่	ข้าวโพด	หญ้า	
ชนิดต่างๆ	เป็นต้น

	 ผู้เขียนได้ทำงานวิจัยโดยใช้	4	วิธีการคือ	
(1)		เทคโนโลยี	ไฟโตเอคสเตรคช่ัน	(2)	เทคโนโลยี		
ไฟโตสเตบิไลเซชั่น	 (3)	 เทคโนโลยี	 ไรซอยด์ฟิว	
เตช่ัน	และเทคโนโลยี	ไบโอซอฟช่ัน	(4)	เทคโนโลยี		
ไฟโตดีเกรเดชั่น	ในการบำบัด	แคดเมียม	ตะกั่ว		
โครเมียม	 และสังกะสี	 ซึ่งรายละเอียดงานวิจัย		
สามารถอ่านได้จากบทความวิชาการตีพิมพ์

ชนิดของพืชที่ใช้ในการกำจัดโลหะหนัก
	 Baker	(1981)	ได้จำแนกพืชออกเป็น	3		
ชนิดขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับโลหะ	
หนัก
	 1.	เอกซ์คลูเดอร์	(excluder)	คือพืชที่ม	ี
การสะสมโลหะหนักในปริมาณน้อย	หรือสะสม	
ได้แต่ในส่วนรากเท่าน้ัน	 แม้ว่าปริมาณโลหะหนัก	
ในสารละลายจะสูงก็ตาม		พืชเหล่านี้จะมีกลไก	
หลีกเลี่ยงการดูดซับโลหะหนัก	แต่เมื่อปริมาณ	
ของโลหะหนักมากขึ้นก็จะสูญเสียกลไกนี้		และ	
จะดูดซับโลหะหนักเข้าไปจึงเกิดความเป็นพิษ
	 2.	แอกคิวมิวเลเตอร์	 (accumulator)	
คือพืชที่มีการสะสมโลหะหนักในปริมาณมาก	
แม้ว่าปริมาณโลหะหนักในสารละลายจะมีน้อย				
พืชเหล่านี้จะมีกลไกการทำลายพิษของโลหะ	
หนักในเนื้อเยื่อราก	 ลำต้น	 และใบเมื่อปริมาณ	
โลหะหนักในสารละลายเพิ่มขึ้น	พืชก็จะสะสม	
มากขึ้นจนถึงความเข้มข้นหนึ่งปริมาณสะสม	
จะคงที่
	 3.	ไฮเปอร์แอกคิวมิวเลเตอร์	(hyperac-	
cumulator)		คือพืชที่สามารถสะสมโลหะหนัก	
ได้ในปริมาณสูงมาก	ได้แก่	พืชท่ีสามารถลำเลียง	
โลหะหนักจากรากขึ ้นไปสะสมในส่วนต้น		
(ลำต้นและใบ)	 ได้ในปริมาณสูง	 พืชไฮเปอร	์
แอกคิวมิวเลเตอร์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเพราะ	
จะต้องใช้พลังงานในกลไกการลดความเป็นพิษ	
ของโลหะหนักในเนื้อเยื่อ			พืชเหล่านี้พบเจริญ	
เติบโตในดินท่ีมีโลหะหนักสูง	เช่น	บริเวณเหมืองแร่	
โดยสรุปเทคโนโลยี	 ไฟโตสเตบิไลเซชั่น	 ควรใช	้

พืชเอกซ์คลูเดอร์	 ส่วนเทคโนโลยี	 ไฟโตเอค	
สเตรคชั่น	ควรใช้พืชแอกคิวมิวเลเตอร์

เทคโนโลยีการบำบัดดินที่ปนเปื้อนโลหะหนัก 
โดยใช้พืชมีหลายวิธี ที่สำคัญมี 2 วิธี คือ
	 1.	การตรึงโลหะหนักในดิน	(contain-
ment	technology)	หรือ	ไฟโตสเตบิไลเซชั่น
	 2.	การกำจัดโลหะหนักออกจากดิน		
(removal	technology)	หรือไฟโตเอคสเตรคช่ัน	
ซึ่งพืชมีกลไกการทนโลหะหนัก	2	แบบ	คือการ	
หลีกเลี่ยงโลหะหนักคือไม่นำเข้าไป	(metal	ex-	
clusion)	การนำเข้าไป	(metal	accumulation)		
แต่มีการทำลายพิษโลหะหนักในเซลล์พืช	(metal		
detoxification)	 ดังนั้นพืชที่เป็นเอกซ์คลูเดอร์ม	ี
การสะสมโลหะหนักน้อยมากหรือสะสมได้เฉพาะ	
ในรากเท่านั้น	 จึงสามารถตรึงโลหะหนักได้โดย	
การตกตะกอนของโลหะหนักบริเวณรอบๆ	ราก			
แต่ในทางตรงกันข้าม	พืชท่ีเป็นแอกคิวมิวเลเตอร์	
สามารถดูดซับโลหะหนักโดยรากและขนส่งโลหะ	
หนักข้ึนไปสะสมในส่วนต้นได้		มีกลไกการทำลาย	
พิษโลหะหนักโดยโปรตีนชนิดพิเศษ
	 การวิจัยด้านไฟโตริมิดิเอชั่น	 และนำไป	
ประยุกต์ใช้จริงในประเทศไทยยังมีน้อย			ผู้เขียน	
คิดว่าการศึกษาเพื่อเสาะหาพืชไฮเปอร์แอกคิว	
มิวเลเตอร์ของโลหะหนักเป็นงานวิจัยที่จะต้อง	
ทำอย่างเร่งด่วนเพ่ือการอนุรักษ์พรรณไม้เหล่าน้ี	
ไว้	 ในขณะเดียวกันประเทศก็ต้องการเทคโนโลยี	
ใหม่ในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม		การใช้เทคโนโลยี	
บ่ึงประดิษฐ์	(constructed	wetland)	หรือระบบ	
พื้นที่ชุ่มน้ำจำลองเพื่อเสาะหาพืชหรือสาหร่าย	
ที่เหมาะสมในการบำบัดโลหะหนักตลอดจน	
วิธีการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบำบัด	
แหล่งน้ำปนเปื้อนโลหะหนักเป็นแนวทางที่น่า	
สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต

แสดงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟโตริมิดิเอชั่นโดยใช้พืชเพื่อกำจัดสารมลพิษ
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