ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐๓

เดือนกรกฎาคม - กันยายน
๒๕๕๓

เรืองเล่าจากปก

เมือ่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพนู ผล คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (สทท.)

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ
คณะที่ปรึกษา
รศ.ดร.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.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
   อ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
   อ.ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
   อ.ดร.สุคนธา ศิริ
   นางนภาพร ม่วงสกุล
   นางขนิษฐา ปุสสะ
   นายสรวรรธน์ ลาภาเกษมทิพย์  
ศิลปกรรม
นางขนิษฐา ปุสสะ
ฝ่ายจัดส่งและโฆษณา
นางศิวนาถ ตรีพืชท์
   นางประเสริฐทรง สุจิรารัตน์

บรรณาธิการ
วันเดือนเคลื่อนคล้อยผ่านกาลสมัย
ที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างสรรค์
ร่วมร้อยใจราชพฤกษ์เนิ่นนานวัน
ยังมุ่งมั่นสานต่องานให้ก้าวไกล...
ราชพฤกษ์ชูช่อพริ้วปลิวไสว
ขจรไกลตามแนวทางแห่งศักดิ์ศรี
แห่งสมเด็จพระราชบิดามุ่งความดี
พัฒนาคุณภาพชีวีแห่งปวงชน...
๒๔ กันยามาบรรจบ
น้อมนบคำพระราชบิดามาขานไข
เป็นแสงเทียนส่องสว่างกลางดวงใจ
เป็นแนวทางแห่งเส้นชัย..สู่ความเจริญ
ขอให้ถือประโยชน์ตนเป็นกิจสอง
ประโยชน์ผองเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง
ดำรงตนด้วยธรรม มิแคลนคลอน
ราชพฤกษ์พร้อมสร้างคนดีศรีแผ่นดิน....
ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

๒
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ระบบ
สารสนเทศคณะ

(Faculty Information System : FIS)
ฉบั บ ที ่ แ ล้ ว จุ ล สารคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ได้ น ำเสนอ
ความหมาย และประโยชน์ของโปรแกรมสารสนเทศคณะ (Faculty
Information System : FIS) ในภาพรวมซึ่งทำให้หลายๆ ท่านมองภาพ
ของระบบสารสนเทศคณะได้มากขึ้น ดังนั้น ในวันนี้ จะขอเล่าถึง
ประโยชน์ของการใช้งานในระดับคณะฯ   ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
ดำเนินการอยู่แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ส่วนของผู้บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ  และ ๒. ส่วนของการเข้าไปตรวจสอบข้อมูล

โดย : วีณา บุรวิชเกษตรกร
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เลือกในช่อง สำหรับบุคลากรที่ลืมรหัสผ่าน ให้เลือก Click Here
ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเพือ่ ขอ login และ Password จะได้หน้าต่าง
ดังตัวอย่างด้านล่าง   และหากต้องการตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ ให้คลิกที่
ประวัติการทำงาน จะแสดงภาระงานต่างๆ ของเราที่ผ่านมาในระบบ
ดังรูปที่ ๒

ส่วนของผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลของแต่ละเมนู และ
มอบหมายให้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับภาควิชา คณะฯ กำหนดให้มตี วั แทน
บันทึกข้อมูลประจำภาควิชา และดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยการ
เจ้าหน้าที่ และนางกชกร เพ็ชรพลาย งานนโยบายและแผน มีหน้าที่
คัดกรองข้อมูลของส่วนกลางอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน  
และสมบูรณ์ นอกจากนี้ คณะฯ กำหนดเงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
ในแต่ละเมนู ให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อสะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และบันทึกเข้าระบบ

ส่วนของการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของตนเอง

เมื่อผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมากพอ
สมควร ผลของการบันทึกข้อมูลนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ของมหาวิทยาลัย และของส่วนงานต่างๆ แล้ว ข้อมูลที่บันทึกยังเป็น
ประโยชน์ตอ่ บุคลากรทุกท่านของคณะสาธารณสุขศาสตร์ดว้ ย นัน่ คือ
บุคลากรทุกท่านจะมี “ผลการดำเนินงานรายบุคคล ในระบบสารสนเทศคณะ (FIS)” ของท่านเองที่ท่านสามารถนำไปใช้ประกอบการ
ประเมิน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความต้องการของท่านเอง   
ดังนั้น บุคลากรทุกท่านในแต่ละภาควิชา/หน่วยงานสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบ PH-FIS ได้อย่างเต็มทีโ่ ดยสามารถเข้าไปดูขอ้ มูล
ได้ดังนี้

วิธกี ารเข้าใช้งานสำหรับบุคลากรทุกสายงานเข้าไปตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเอง/ดูข้อมูลในภาพรวม

เรียกใช้งานโปรแกรม จาก Internet Explorer ที่ http://
intranet.mu.f is.mahidol ทีห่ น้าต่าง Login ด้านบนสุด ให้คลิก ๑ ครัง้

๓

ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หรือสามารถ
คัดลอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อมาใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนเป็นต้น โดยในส่วนนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดำเนินการพัฒนาแบบฟอร์มเพือ่ ให้สามารถ
ออกมาในลักษณะเป็นฟอร์มของรายงานรูปแบบต่างๆ เช่น การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการทำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น จึงขอฝากให้
ทุกๆ ท่านได้เข้ามาใช้งานในระบบฐานข้อมูล PH-FIS ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง
หากท่านสนใจหรือต้องการติดต่อสอบถามเรื่องฐานข้อมูล
FIS ติดต่อโดยตรงได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๓๐๕
หรืองานนโยบายและแผน คุณกชกร เพ็ชรพลาย โทร. ๑๑๒๖
และสามารถดูคมู่ อื และวิธกี ารใช้งานอืน่ ๆ ได้ทห่ี น้าเว็บไซต์ของคณะฯ
ที่ http://www.ph.mahidol.ac.th/main/ และคลิกเลือกที่เมนู
PH-FIS ค่ะ

เชิดชูเกียรติ

ศ.นพ.เทพพนม เมืองแมน ผู้นำทางด้าน
สาธารณสุขไทยจะเข้ารับรางวัล “Ambassador
of Knowledge” และเหรียญจาก American
Biographic Institute ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๓ ความสำเร็จของงานทางด้านสาธารณสุข
ที่อาจารย์ได้ทำให้เกิดขึ้นนั้นเป็นความสำเร็จที่
ได้ทำให้ประเทศไทยมีชอ่ื เสียงทัง้ ในด้านการศึกษา
ขัน้ สูงและงานในภาคสนาม ศ.นพ.เทพพนม ได้
เป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นเวลา ๑๒ ปี อาจารย์เป็นสมาชิก
ผู้ร่วมก่อตั้ง Asia-Pacific Academic Consortium
of Public Health (APACPH) และสมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชนที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะ
กรรมการตัดสินภาพถ่าย ได้แก่ รศ.รักศานต์
วิวัฒน์สินอุดม หัวหน้าภาควิชาการภาพยนตร์
และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์มนูญ
โต๊ะอาจ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และอาจารย์
ประจำสาขาโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผศ.วิทยา เทียนจวง
รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผน
พัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางขนิษฐา
ปุสสะ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)
ได้ตัดสินการประกวดภาพถ่ายโดยมีผู้เข้าร่วม
ส่ ง ภาพเพื ่ อ เข้ า ประกวดจากบุ ค คลภายนอก
จำนวน ๗ คน บุคคลภายในจำนวน ๔๒ คน
ผลการตัดสิน
รางวัล หัวข้อ พระราชบิดา
รางวัลที่ ๑ นายวรรธนศักดิ์ ช่วยทอง
ชื่อภาพ “ยามเย็นเบื้องพระพักตร์”  
รางวัลที่ ๒ นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล
ชื่อภาพ “ประทับอยู่กลางใจ”   
รางวัลที่ ๓ นางสาวปุณณภา ระวานนท์
ชื่อภาพ “พระราชบิดา”  
รางวัล หัวข้อ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ ๑ นายณัฐพล กิจดี
ชื่อภาพ “คณะสาธารณสุขศาสตร์”    
รางวัลที่ ๒ นางสาวฐานะนันต์ สังข์นวล
ชื่อภาพ “ร่มรื่น”
รางวัลที่ ๓ นางสาวสุนันทา ไตรภพ
ชื่อภาพ “อาคารสู่ความสำเร็จ”
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คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ขอแสดงความยิ นดี ก ั บ
ผศ.อาภาพร เผ่าวัฒนา
รศ.สุรนิ ธร กลัมพากร รศ.สุนยี ์ ละกำปัน่ ภาควิชา
การพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สือ่ e-learning
เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพและป้ อ งกั น โรค
ในชุมชน”  ประเภทบุคคลภายในของมหาวิทยาลัย
มหิดลในงานสัมมนาวิชาการรวมพลคนทำสื่อ
ครั้งที่ ๔ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศ.คลินิก  
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็น ประธานในพิ ธ ี เปิ ด หลั ก สู ต รและ
ร่วมงานแสดงความยินดีให้กบั นักศึกษาหลักสูตร
สม. (นานาชาติ ) รุ ่ นที ่ ๒/๒๐๐๙ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร
สาธารณสุขวิศษิ ฏ์ (อาคาร ๑)

และงานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้อง ศ.ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน อาคาร ๕  
ชั้น ๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดี แด่ นพ.นัดดา ศรียาภัย
เนือ่ งในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ณ อาคารชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ ์
หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

    เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา
๑๐.๑๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานสำนัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา
ธิการ จัดทำนิทรรศการ เผยแพร่การดำเนินการ
จัดการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ในงาน “พิธเี ปิดโครงการ
ศธ. รวมพลัง สร้างความปรองดอง เพือ่ เดินหน้า
ปฏิ ร ู ป ประเทศไทย” ณ ห้ อ งส่ง สทท. ๑๑
ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพมหานคร โดยนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ
และกล่าวเปิดงาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ
ดังกล่าว ซึง่ คณาจารย์ นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอบอร์ดนิทรรศการฯ  และ
งานดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ
(เวลา ๑๐.๑๐ - ๑๒.๐๐ น.)
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“มหิดลวันแม่”

๒๔ กันยายน “วันมหิดล”

แม่สู้ชีวิต แม่ ๑๐๐ ปี, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่ดี
บุคลากรเด่นและทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ
โดย ผศ.ดร.พิ ม พ์ ส ุ ร างค์ เตชะบุ ญ เสริ ม ศั ก ดิ ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ถวายรายงานบอร์ดนิทรรศการ “แม่...
สาธารณสุข” ในหัวข้อ “พลังรักจากแม่...พลังรัก
แผ่นดิน” และให้การบริการสุขภาพด้วยเก้าอี้นวด
ไฟฟ้า โดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เมื ่ อ วั นที ่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จเปิดงาน “มหิดลวันแม่” ณ ห้องประชุม
ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ และประทานรางวัล
ผู ้ ช นะการประกวดร้ อ งเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

ราชพฤกษ์น้อมรำลึก “พระคุณแม่”

               เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เบศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม
พระบรมราชชนกและประทานโล่ที่ระลึกผู้ทำ
คุ ณ ประโยชน์ ให้ ก ั บ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
เนือ่ งใน “วันมหิดล” ณ  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี “ราชพฤกษ์
น้อมรำลึกพระคุณแม่” ณ หอประชุมราชพฤกษ์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ กรวยถวายราชสดุดี จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงค่าน้ำนม และ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิด เพลงอิ่มอุ่น กับประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ถวายพระพร

ประชุมคณบดี

เปิดบ้าน...
มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ฯ ณ ศาลาศิ ร ิ ร าช ๑๐๐ ปี  
โรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ประธานในการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดย ผศ.เชาวลักษณ์  
ฤทธิ ส รไกร คณบดี คณะวิ ท ยาการสุ ข ภาพ
และการกี ฬ าเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ณ
ห้ อ งประชุ ม โรงแรมพาวิ ล เลี ่ ย นควี น ์ เบย์
จั ง หวั ด กระบี่

รศ.นพ.พิ ท ยา จารุ พ ู น ผล คณบดี และ
รศ.ดร.ชนิ นทร์ เจริ ญ กุ ล ร่ วมงานเปิดบ้าน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญและ
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ”ระบบสุขภาพชุมชน
เข้มแข็ง : บูรณาการพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
การพัฒนาบนฐานความรู”้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิ ท ยาเขตอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่
๒-๓ กั น ยายน
๒๕๕๓
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ภาวะโลกร้อน....
ภาวการณ์โรคร้าย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ยุงก้นปล่องนำเชื้อมาลาเรีย

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ปัญหาใหญ่ของโลกเรา
ในปัจจุบันสังเกตได้จาก อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี
สาเหตุหลักของปัญหานีม้ าจากก๊าซเรือนกระจกค่ะ (Greenhouse
gases) ก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทนจะกักเก็บ
ความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศ
ทั้งหมด ตอนนี้คงไม่ต้องอธิบายมากมายเพราะทุกคนประสบพบ
เห็นด้วยตนเองแล้ว ไปไหนๆ ก็มีคนบ่น “โอ้ย....ร้อนเหลือเกิน
ฝนทำไมไม่ตก น้ำก็แล้ง ฯลฯ…” มีนักวิชาการหลายต่อหลายคน
ออกมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุของโลกร้อน (บ้างมีหลักฐานอ้างอิง
เพื่อความเชื่อมโยงให้เห็นเด่นชัด บ้างก็คาดเดาแบบเดาอย่างมี
เหตุผล แต่ก็พอรู้แล้วแหละว่า ต้นเหตุน่าจะอยู่ที่ “คน” นั่นแหละ
เป็นตัวการ แล้วใครทำล่ะ บางคนไม่รู้ตัวว่าทำบางคนรู้แต่ไม่
(อยาก) ทำ การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจากรถยนต์ หรือการกระทำใดๆ ที่เผาเชื้อเพลิง
ส่งผลให้ระดับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันสูงเกิน
๓๐๐ ส่วน ในล้านส่วน ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นนี้

ได้เพิ่มการกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
จนเกิ ด เป็ น ภาวะโลกร้ อ น ดั ง เช่ น ปั จ จุ บ ั น ประเทศไทยเป็น
ประเทศอันดับที่ ๒๓ (รายงานธนาคารโลก ปี พ.ศ. ๒๕๔๗)
ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนประมาณ ๒๐๐ กว่าตัน
ในช่ ว งเวลา ๑๐ ปี ดั ง นั ้ นการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
ประหยัด ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้จะช่วยลดโลกร้อนได้ ผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง
มากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติ
จนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาด
ที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะ
นำโรคเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก สิ่งมีชีวิต
บางชนิดก็สูญพันธุ์ไป บางชนิดพอทนได้ก็มีชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะ
ที่สำคัญ ยุงลาย (นำเชื้อไข้เลือดออก) และยุงก้นปล่อง (นำเชื้อ
ไข้มาลาเรีย) ในประเทศไทยมีประชากรป่วยด้วยไข้เลือดออก
ปีละหลายหมื่นคนและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากองค์การอนามัย
โลกพบว่า ปีหนึ่งๆ มีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย ๑-๒ ล้านคน    
และมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียถึง ๒๖๗ ล้านคน การที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้วงจรชีวิตของยุงเปลี่ยนแปลงสั้นเข้า
จึงสามารถเป็นพาหะนำโรคได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยปกติ ยุงลาย
และยุงก้นปล่อง มีระยะตั้งแต่ยุงตัวแก่วางไข่ถึงเป็นตัวแก่อีก
รอบกินเวลาประมาณ ๗ วัน (ยุงลาย) และ ๑๐ วัน (ยุงก้นปล่อง)
แต่ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำมากขึ้น
ทำให้การฟักตัวของยุงเร็วขึ้น ๒-๓ วัน ทำให้มีปริมาณของยุง
มากขึ้น เร็วขึ้น นอกจากนั้น ยุงก้นปล่องกัดกลางคืน หรือพลบค่ำ

๖

ยุงลายมักกัดกลางวัน แต่พฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้
ยุงก้นปล่องที่ออกหากินตอนกลางคืนเป็นความสามารถกัดคนตอน
หัวค่ำหรือรุ่งสางได้ ส่วน ยุงลาย ที่มักออกหากินตอนกลางวัน ยังมี
พฤติกรรมชอบออกหากินตอนกลางคืนได้อีกด้วย ที่สำคัญประการ
หนึ่งคือยุงที่นำเชื้อโรคคือยุงตัวเมีย แต่ปัจจุบันพบว่า ยุงตัวผู้สามารถ
แพร่โรคที่เกิดจากไวรัสเช่นไข้เลือดออกได้ด้วย (ยุงตัวผู้ไม่กัดคน
เพราะส่วนปากยุงมีลักษณะงุ้มงอ) สาเหตุที่พบคือการที่ยุงตัวเมีย
ที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เมื่อออกไข่และฟักเป็นลูกน้ำ การวิจัยพบว่า
ในลูกน้ำมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (เดงกี่ Dengue Virus) จากการ
ถ่ายทอดจากตัวแก่ตัวแม่ (ตัวเมีย) ไปยังลูกทางไข่ (Transovarian
Transmission) ซึ่งลูกน้ำที่เจริญเป็นตัวโม่งและตัวแก่ (ตัวผู้หรือ
ตัวเมีย) ยังสามารถถ่ายทอดต่อไปหลายครั้ง (generations) อีกทั้ง
ยุงลายตัวผู้เองยังสามารถผสมพันธุ์และแพร่เชื้อไวรัสสู่ตัวเมีย ต่อไป
ถึงรุ่นลูก (ไข่) ต่อไปอีกได้ โดยผ่านทางน้ำเชื้อของมัน ดังนั้นโรค
ไข้เลือดออกจึงสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
การสูญเสียทางงบประมาณอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ส่วนของงบประมาณ
ด้ า นสาธารณสุ ข ที ่ จ ะต้ อ งใช้ จ ่ า ยไปกั บ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยและการ
ควบคุมโรค การที่ประเทศยากจนลงขาดงบประมาณในการดำเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค ลักษณะภูมิประเทศ อุณหภูมิ การ
ใช้พื้นที่ การเคลื่อนย้ายประชากร และการทำลายป่า เป็นปัจจัย
สำคัญในการเพิ่มแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ทั้งๆ ที่ความสำคัญของการ
ศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออธิบายการเกิดโรคนำโดยยุงพาหะที่ถึงแม้ว่า
จะมีโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ โครงการควบคุมโรคติดต่อนำ
โดยแมลงมานานหลายสิบปี แต่มาตรการต่างๆ ไม่สามารถกำจัดโรค
ให้หมดสิ้นไปได้ ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษา
ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ความไวต่อเชื้อ ของยุงแต่ละชนิด  
แม้ยุงชนิดเดียวกันก็ยังอาจมีสายพันธุ์  ซึ่งไวต่อการติดเชื้อไม่เท่ากัน
ด้วย โดยปกติแล้วเชื้อมาลาเรียจะเจริญในตัวยุงจนกระทั่งเป็นระยะ  
แพร่พนั ธุ์ ใช้เวลาอย่างน้อย ๗-๑๐ วัน จึงจะสามารถเป็นพาหะของโรค
ได้ ยุงชนิดที่มีอายุนานก็จะเป็นพาหะที่ดี อุปนิสัยของยุงบางชนิด
กัดบ่อย  โอกาสที่จะแพร่โรคก็เพิ่มขึ้น  และปัจจัยเรื่องความหนาแน่น
ของยุง ถ้ามีมากในพื้นที่ใดโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็มีมากขึ้น  หลังจากยุง
ดูดเลือดแล้วโดยมากจะเกาะที่ผนังบ้านหรือเพดานก่อนแล้วจึงบิน
ออกจากบ้าน ยุงก้นปล่องในแต่ละท้องที่มีความสามารถเป็นพาหะ
ต่างกัน ยุงเป็นสัตว์เลือดเย็น เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในระบบ
การยังชีพจะเกีย่ วข้องกับอุณหภูมเิ ป็นสำคัญ ยุงปกติจะมีอณ
ุ หภูมอิ ยู่
ระหว่าง ๒๕-๒๗OC จะมีผลต่อยุงในแง่การเข้ากินเลือด การกินเลือด
ก็เพื่อวางไข่ เช่นยุงก้นปล่อง ๔ วันวางไข่ ๑ ครั้ง ยุงต้องกินเลือดเพื่อ
ไปเพิ่มการเจริญเติบโตของรังไข่ ถ้าระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ยุงก็
ไม่สามารถที่จะวางไข่ตามกำหนดได้ ทำให้อัตราการแพร่พันธุ์ขยาย

๗

ยุงลายนำเชื้อไข้เลือดออก

พันธุ์ลดลงไป และโอกาสของการเกิดโรคก็จะน้อยลงไปด้วย ยุง
จะได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมันจะมีความสามารถมีประสาท
รับรูใ้ นเหยือ่ ของมัน มนุษย์และสัตว์เลือดอุน่ จะหายใจเอาก๊าซออกซิเจน
เข้าไปและจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ CO(2) ออกมา อันนี้เป็นคำตอบ
ที่ดีสำหรับการที่ยุงกินเลือด ความชื้นเป็นตัวกำหนดการกระจายและ
ช่วงอายุของยุง เพราะมีผลต่อระบบหายใจของยุง ยุงที่อยู่ในป่าจะ
ทนการเปลีย่ นแปลงของความชืน้ ได้ไม่มากเท่ากับยุงในบ้าน ในหน้าร้อน
ความชื้นน้อยยุงจะมีอายุสั้น ถ้าฝนตกซ้ำๆ บ่อยๆ มีน้ำไหลก็จะพา
เอาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไป เช่น ปกติยุงก้นปล่องเคยวางไข่น้ำใสไหล
เย็นที่จะวางไข่ได้มันก็จะวางไม่ได้ เพราะน้ำขุ่น สภาพไม่เหมาะ ในทาง
กลับกัน แสงจะมีผลต่อทั้งลูกน้ำและตัวแก่ ยุงก้นปล่องส่วนใหญ่จะ
ออกหากินในเวลากลางคืน ดังที่กล่าว แสงเป็นตัวกำหนดและรวมทั้ง
ยุงท้องแก่ก็จะออกไปวางไข่ด้วย และพอช่วงใกล้ๆ เช้า ยุงก็จะเริ่ม
หาที่พัก ความเข้มของแสงและความชื้นทำให้มันเลือกที่จะพักในบ้าน
หรือนอกบ้าน ยุงในเขตอบอุ่นจะมีช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืนจะ
กระตุ้นให้ยุงจำศีลมากขึ้น พอถึงช่วงที่ระยะกลางวันสั้นกว่ากลางคืน
ยุงก็จะออกหากินได้เร็วขึ้น ผลก็คือ ทำให้คนถูกยุงกัดมากขึ้น
การเป็นโรคก็สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนไปของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งสิ้น ลมมีผลต่อการแพร่กระจายของ
โรคได้ เช่น ถ้าลมอ่อน ยุงก็สามารถที่จะบินทวนกระแสลม โดยยุง
จะได้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ จากคน สัตว์ ที่ปล่อยออกมา ก็จะมุ่ง
ไปหาเหยื่ออันนั้น แต่ถ้าลมแรงก็จะพัดเอาตัวยุงไปได้ไกล ทำให้มี
การแพร่กระจายของโรคไปสู่ที่อื่นได้ เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า
ภาวะโลกร้อน ส่งผลถึงการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกและ
มาลาเรีย ผ่านพาหะนำโรค ได้มากขึ้นจริงๆ ..........

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๙ กันยายน ๒๕๕๓

สัมมนาเรื่อง “MU Score 2011”

ห้องประชุมอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
อาคารกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ

๒๒ กันยายน ๒๕๕๓

Big Cleaning Day

๒๔ กันยายน ๒๕๕๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

ณ  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์,
อาคาร ๒
ลานจอดรถ อาคาร ๕,
ลานข้างอาคาร ๒ หน้าอาคาร ๕
ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
(อาคาร ๑)

๒๗  กันยายน ๒๕๕๓

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
อาคารสาธารณสุข
ตามรอยพระบาทพระบิดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนิน
เปิดอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รักษ์สุขภาพ....
กับป้าหมอ
๓
ตอนท่ี

ป้าหมอนา: ทางออกที่สอง คือ กินหวานมาก ได้พลังงานเกินต้องการ
อินซูลินจะพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไขมันและเปลี่ยนเป็นไขมัน
เก็บสะสมไว้
หนูน้อง: ฮู้....กินมาก ใช้น้อย ก็อ้วนมากใช่ไหมค่ะ
ป้าหมอนา: ถูกต้องจ๊ะ เมื่อมีเซลล์มีไขมันมากๆ ก็จะดื้อต่ออินซูลิน ตับอ่อน
สร้างอินซูลินมากขึ้น เพื่อนำน้ำตาลปริมาณเท่าเดิมเข้าสู่เซลล์
หนูน้อง: ไม้กวาดเล็กๆ ก็พอใช้ใช่ไหมค่ะ
ป้าหมอนา: เก่งมากจ๊ะ เมื่ออายุมากขึ้น ตับอ่อนจะเสื่อมสภาพลง จึงสร้าง
อินซูลินได้น้อยลง ไม่พอเก็บกวาดน้ำตาลเข้าสู่เซลล์
หนูน้อง: ลงท้ายที่การเป็นเบาหวานนั้น ต่อไปนี้หนูจะลดกินหวานดีกว่า

(ติดตามตอนต่อไป)
เรื่อง : วราภรณ์    ภาพ : พี่น้อง

