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การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่ง
ชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง ภาวะวิกฤตโลกร้อนและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ : ความท้าทายในงาน
สาธารณสุขและการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ ๕ The 5th International Public
Health Conference : Global Crisis &
Its Impact on Health : Public Health
Challenge โดย ศาสตราจารย์ ค ลิ น ิ ก
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน เมือ่
วันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี
รังสิต กรุงเทพฯ

คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จัดโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงาน
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด วิทยากรโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพและ
คณะ เมื่อวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

บท

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์
เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เทียนจวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล
อาจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
อาจารย์ ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นายสรวรรธน์ ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวศิริมา ยีมีเด็น
นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค
นางศิวนาถ ตรีพืชท์
ศิลปกรรม : ขนิษฐา ปุสสะ
พิมพ์ที่ : บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่องจากปก ...

รณาธิก

จุลสารข่าว ฉบับรับฤคูฝนปนฤดูร้อน ขอนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ทั้งที่เป็นสาระความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยบทความที่ปรากฎใน "จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์" ล้วนเป็นผลงานของคณาจารย์และบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ที่จะหมุนเวียนกันมานําเสนอข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปของคอลัมน์ประจํา และบทความพิเศษประจําฉบับ
เริ่ม เปิดโลกทัศน์..ด้วยประมวลภาพงานสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สํานักงาน
คณบดี บทความวิชาการเรื่อง "ผู้สูงอายุ กับความสุขในการเลี้ยงหลาน"และเรื่อง"แรงงานนอกระบบ"
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า"จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์" นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน อีกทั้งยังสามารถทําหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ทางความคิดระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์กับชุมชน อันจะเป็นจุดเริ่มที่ดีแห่งการเปิดโลกทัศน์สู่กันและกัน อีก ๓ เดือนพบกันใหม่ ค่ะ...
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ผู้สูงอายุกับความสุข

...ในการเลี้ยงหลาน
โดย : รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
ภาควิชาอนามัยครอบครัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำถามว่า ผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานมีความสุขเป็นอย่างไร รวมถึงมีความ
คาดหวังอย่างไรกับเด็กที่ตนเองเลี้ยงดู

บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสุขและความ
คาดหวังของผู้สูงอายุหญิงที่มีต่อหลาน โดยนำข้อมูลบางส่วนมาจาก
โครงการวิจัยเรื่อง “ความสุขและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลาน
ในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยผู ้ เขียนและทีม
ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุหญิงที่
ทำหน้าในการเลี้ยงดูหลานที่มีอายุ ๑-๑๒ ปี จำนวน ๔๐๐ คน ในเขต
พื้นที่ชนบท ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษา พบประเด็น
ที่น่าสนใจดังนี้ ผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบททุกคนมีความสุข
ในชีวิต แต่ระดับความสุขมีความแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุร้อยละ ๔๖.๘
มีความสุขในระดับสูง รองลงมาคือ มีความสุขในระดับปานกลาง และ
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔ และร้อยละ ๑๒.๘ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้สามารถร่วมทำนายความสุขในชีวิตได้ร้อยละ ๔๘.๑ โดย
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถร่วมทำนายได้สูงสุด นอกจากนั้น
ยังพบว่า ผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในวัยเด็กเล็กอายุ ๑-๓ ปี และเป็น
หลานคนแรกของครอบครัวจะมีความสุขมาก แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเริ่มเข้า
โรงเรียน ความสุขจะเริ่มลดลงเพราะเด็กจะเริ่มดื้อและซนมากขึ้น
ผู้สูงอายุจะต้องใช้แรงกายแรงใจในการดูแลและคอยตักเตือนมากขึ้น
ผลการศึกษานี้แตกต่างจากการศึกษาเรื่องความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ
ทั่วไปที่พบว่ามีความสุขอยู่ในระดับสูงเพียงร้อยละ ๒๒.๗ เท่านั้น ความ
แตกต่างที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุหญิงในการศึกษานี้
มีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ดูแลหลานและคาดหวังว่าในอนาคตหลาน
ที่เลี้ยงดูจะเป็นผู้ดูแลตนเองต่อไป
ส่วนความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อเด็ก พบว่า ผู้สูงอายุเกือบ
ทั้งหมดคาดหวังให้เด็กเป็นเด็กดี เรียนหนังสือเก่งๆ เรียนจบสูงๆ มี
งานทำที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต ไม่อยากให้ลำบากเหมือนตนเอง โดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังอยากให้เด็กประกอบอาชีพรับราชการ เป็นแพทย์
พยาบาล เพื่อหวังว่าในอนาคตได้เป็นที่พึ่งและดูแลตนเองเมื่ออยู่ในช่วง
บั ้ นปลายของชี ว ิ ต ดั ง นั ้ น หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ ควรเสริมสร้าง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมในชุมชน มีการสนับสนุนทางสังคมอย่างเพียงพอ
รวมถึงส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุขต่อไป

ประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ดังจะเห็น
ได้จากข้อมูลการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของสำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่าสัดส่วนประชากรผูส้ งู อายุได้เพิม่
ขึ้นจากร้อยละ ๖.๘ ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นร้อยละ ๙.๔ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๕
และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น ๗.๕ ล้านคนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ ของ
ประชากรทั้งหมด โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชายเท่ากับ
๖๙.๕ ปี และเพศหญิง ๗๖.๓ ปี และเมื่ออายุ ๖๐ ปีจะมีโอกาสอยู่ต่อไป
อีกประมาณ ๒๐ ปี

การที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีอายุยืนมากขึ้น ทำให้การ
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับคนกลุ่มนี้ได้รับความสนใจและมี
การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ประกอบกับการพัฒนาสังคมไทยที่มุ่งเน้นไปสู่
ความเป็นเมืองและความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ประชากรวัยแรงงานส่วนหนึ่งมีการย้ายถิ่นจาก
ชนบทเข้าสู่เมืองเพื่อหางานทำโดยมีจุดมุ่งหมายที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นหลัก ซึ่งการย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานเป็นการปรับตัว
ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมสมัยใหม่
ซึ่งหากผู้ย้ายถิ่นมีสถานภาพเป็นบิดา มารดาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทิ้งบุตร
ไว้กับผู้สูงอายุที่บ้าน ผลที่ตามมาคือ ผู้สูงอายุซึ่งโดยมากมักเป็นผู้สูงอายุหญิง
และมีสถานภาพเป็น ย่า ยาย ที่ต้องรับภาระในการดูแลหลานทั้งในเรื่อง
การกิน การอยู่ การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการอบรมสั่งสอน จึงทำให้เกิด
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“วันดาวสู่ฟ้า”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งในการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา และเพื่อสรรหาเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละช่วยเหลือสังคม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมเรียกว่า กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ช่วยสืบทอดอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยสู่เยาวชนรุ่นต่อไป รวมทั้งทำหน้าที่
เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการจัดหา
รายได้ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้เป็นประธานในงาน “วันดาวสู่ฟ้า” พร้อมด้วยนายแพทย์
พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการตัดสินในโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันวิชาการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ซึง่ ในงานนี้ นางสาววิวรรณ ศรีวศิ าล นักศึกษาสาขาโภชนวิทยา ชัน้ ปีท่ี ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับตำแหน่งรองกุลธิดากาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

ข่าว..วินัฐฏา เกษแก้ว

ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญจาก สสส.รวมพลัง ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารสีสัญ
ญาณไฟจราจร เขียว-เหลือง-แดง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายในการเลือกบริโภคอาหาร ได้มอบสื่อที่ผลิตจากโครงการเด็ก
ไทยดูดี มีพลานามัย กับนายกรัฐมนตรี

ต้อนรับคณบดี และรองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์จาก University of Jember
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ต้อนรับคณบดี และรองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์จาก University of Jember
ประเทศอินโดนีเชีย ณ ห้องประชุม ๗๕๐๘ อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร ๗ ชั้น ๕)

“สามทศวรรษของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต”
พิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “สามทศวรรษของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชจากอดีต
ปัจจุบัน สู่อนาคต” โดย นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
เมื่อวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา
จารุพูนผลคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมฟูราม่า จอมเทียน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Wisconsin University

เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก Wisconsin
University สหรัฐอเมริกา โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และรองศาสตราจารย์ชาญชุติ จรรยาสัณห์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
อาคารอเนกประสงค์ ห้อง ๗๕๐๘ (อาคาร ๗ ชั้น ๕) และในช่วงบ่าย จัดการอบรม เรื่อง Health & Disease in
Thailand-Field Experience  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  ห้อง ๗๓๑๐ (อาคาร ๗ ชั้น ๓) คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ชนินทร์ เจริญกุล เป็นวิทยากร

พิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.ไทยและนานาชาติ) รุ่น ๑/๒๐๑๐

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.ไทยและนานาชาติ) รุ่นที่ ๑/๒๐๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมี
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรฯ  
ให้โอวาทแสดงความยินดี และร่วมงาน ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

โบว์ลิ่งการกุศล
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิราชพฤกษ์ และ
สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ บลูโอริทึ่ม แอนด์ โบว์ล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
กรุงเทพฯ โดยมี ดร.นายแพทย์อทุ ยั สุดสุข และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน

๔
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นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

เข้ารับรางวัลความประพฤติดี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการมอบ
รางวัลความประพฤติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่ไดรับคัดเลือกให้รับรางวัลนี้ทั้งสิ้น ๑๒ คน เป็นนักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ๑ คน ได้แก่ นายภากร คุณพิโน นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เข้ารับรางวัลความประพฤติกับ ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

โครงการสถานที่สาธารณะลดควันบุหรี่ ลดโรค กรุงเทพมหานครปลอดควันบุหรี่
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดการประชุมชี้แจงผู้ดำเนินการ/ผู้ประกอบการ ภัยร้ายใกล้ตัว : สถานการณ์การได้รับควันบุหรี่
มือสอง ตามโครงการสถานที่สาธารณะลดควันบุหรี่ ลดโรค กรุงเทพมหานครปลอดควันบุหรี่ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร
ศรีนครินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพมหานคร

พิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธปี ฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น ๑ กิจกรรมมีพิธีถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา
และพิธีลอดซุ้มราชพฤกษ์ รับนักศึกษาใหม่

Asia Pacific Academic Consortium of Public Health (APACPH) Executive Council Meeting
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุม Asia Pacific
Academic Consortium of Public Health (APACPH) Executive Council Meeting โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิด และ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องพญาไท โรงแรมเอเชีย  

เสวนาวิชาการ APACPH : Global Health Forum

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการ APACPH :
Global Health Forum โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ ณ ห้องประชุมชัน้ ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร ๖)

กำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร ๖)

Family Planning Monitoring and Evaluation
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ
ฝึกอบรมเรื่อง Family Planning Monitoring and Evaluation แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก
ประเทศบังกลาเทศ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องเรียนชั้น ๘ อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร ๗) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕

บทความทางวิ ชาการ...

แรงงานนอกระบบ
โดย : รศ.ดร.สรา อาภรณ์
ผู้จัดการศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์วชิ าการแรงงานนอกระบบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ อยู่ ณ ภาควิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือของแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ตั้งแต่กันยายน 2550 เป็นต้นมา ในระยะแรกของการทำงานนั้น ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ซึ่งใช้ชื่อว่า
ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคกลาง รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงค์หลักในการทำงานของศูนย์วิชาการฯ คือส่งเสริมระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ผ่านประเด็นหรือขอบเขตเนื้อหาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การพัฒนาชุดความรู้สำหรับ
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำงานซึ่งมียุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ คือ ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนทางสังคม ยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะ
การพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.) โดยการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยและทักษะการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและสนับสนุนให้ อสอช. ได้มีกิจกรรมร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มอาชีพ 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มทำตุ๊กตาและกลุ่มช่างเสริมสวย กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ การสาธิตวิธีการทำงานที่ปลอดภัย การจัดทำแผนการเฝ้าระวัง
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานรวมถึงสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน จากการประเมินศักยภาพทั้งในระหว่างการดำเนินงานและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงาน พบว่า
มี อสอช. ที่มีศักยภาพในระดับพื้นฐานหรือ ระดับ 1 มีความสามารถถ่ายทอดและให้คำแนะนำในระดับกลุ่มอาชีพ  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 และมี อสอช. ที่อยู่ในระดับ 2 คือ สามารถขยายผล ทำให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังโรคหรือ
การบาดเจ็บจากการทำงาน นอกพื้นที่หรือกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ โดยการประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากกลุ่มอาชีพใน
พื้นที่ร้อยละ 20 จากจำนวน อสอช. ทั้งหมด 213 คน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ การศึกษา
ต้นทุนอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบและรูปแบบการเรียนรู้ การศึกษาภาวะสุขภาพของกลุ่มอาชีพ ในปี
อาสาสมัครอาชีวอนามัย เป็นต้นแบบ
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

อาสาสมัครอาชีวอนามัย ถ่ายทอดความรู้
สู่กลุ่มอาชีพผู้ผลิตปลาหวาน

ปรึกษาหารือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยกลุ่มผู้ผลิต
ปลาหวาน จากการอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกลุ่
มผู้ผลิตปลาหวาน จัดโดย อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน

๖

บทความทางวิ ชาการ...
2551 และปี 2552 จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้นำไปสู่การออกแบบการส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
ในกลุ่มอาชีพร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลบ้านเลือก (ชื่อหน่วยงาน ณ เวลานั้น) กลุ่มอาชีพ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเลือกได้มีการบรรจุเรื่องการดูแลสุขภาพของกลุ่มอาชีพไว้ในแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
โดยมีข้อพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงศาสตร์ต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย
ในการทำงานมากขึ้น เช่น การออกแบบอุปกรณ์มีคม รูปแบบระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมเป็นต้น นอกจากนี้
ในโครงการการดำเนินงานของศูนย์วิชาการฯ ยังมีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อลดภาวะเสี่ยงในการสัมผัสสารโทลูอีน
สำหรับช่างเสริมสวย จากกระบวนการศึกษาวิจัยทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์สำหรับระบายอากาศเฉพาะที่ โดยจะดักจับ
ไอระเหยของสารเคมีจากน้ำยาล้างเล็บ น้ำยาทาเล็บ (ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขศาสตร์) จากผลการวิจัยต้นทุน
อาชีวอนามัยและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุ่มอาชีพ ได้นำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายร่วมกับอาสาสมัคร
อาชีวอนามัยและสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลือก และนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบ้านเลือกเพื่อนำไปบรรจุในแผน
พัฒนาตำบลต่อไป
หลังจากสิ้นสุดโครงการในเดือนมีนาคม 2553 ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคกลาง ยังคงร่วม
ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายวิชาการกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงาน ภายใต้ชอ่ื ศูนย์วชิ าการแรงงานนอกระบบ
ในโครงการพัฒนาวิชาการและนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่
เป้าหมายหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีกลุ่มอาชีพเป้าหมายคือ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มมอร์เตอร์ไซด์ กลุ่มแทกซี่
กลุ่มอาชีพค้าขาย และกลุ่มซาเล้ง โดยมียุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายนักวิชาการอาชีวอนามัยสำหรับกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ สมาชิกเครือข่ายซึ่งร่วมโครงการประกอบด้วย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และโปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยที่จุดประสงค์หลักดังต่อไปนี้
1. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และขยายเครือข่ายของแรงงานชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการ
ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานและชุมชน การจ้างงาน
และสวัสดิการชุมชน
2. เพื่อพัฒนากลไกการเชื่อมต่อระหว่างนโยบายและภาคสังคม (เครือข่ายแรงงานชุมชน) ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพ การพัฒนาอาชีพ และสวัสดิการสังคมของเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานในระดับปฏิบัติการ
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำแรงงานชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ มุ่งหวังผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงานของภาคประชาชนกลุ่ม
อาชีพและภาครัฐ โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากเครือข่ายนักวิชาการ ผสมผสานศาสตร์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานกลุ่มอาชีพต่างๆ ต่อไป
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การทำงานร่วมระหว่างเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค เขต 4 โรงพยาบาลโพธาราม
ศูนย์แพทย์ตำบลบ้านเลือก และศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ

๗

เรียบเรียงจาก รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กันยายน
2550-มีนาคม 2553

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาเครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หาวิทยาลัยมหิดล

๒๕-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับชมรม
โภชนวิทยามหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันโภชนาการ
กับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

ณ โรงแรม เวโรนิก้า ถนนรัชดา
กรุงเทพมหานคร

ติดต่อร่วมบริจาคได้ท่ี : นางนภาพร ม่วงสกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๓๑, ๐๘๑ ๔๔๒ ๓๔๒๒
นางสาวสายใจ โพธิศพั ท์สขุ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๒๗ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๕๔

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศีกษาของคณะสาธารณสุข
เตรียมการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๕๓
จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
และจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รักษ์สขุ ภาพ....กับป้าหมอ

ข้อแนะนำการออกกำลังกาย
ด้วยการเล่นฮูลาฮูป

ตอนที่ ๕

ป้าพร
ป้าหมอขากรุณาแนะนำการเล่นฮูลาฮูป ที่ถูกวิธีให้ด้วยคะ
ป้าหมอนา ได้จ๊ะ ๑. เพื่อป้องกันบาดเจ็บที่เข่าและเอว จึงไม่ควรโยกหรือหมุนเข่าโดยรอบ และไม่ควรหมุนเอวเป็นวงกว้าง
			 ควรหมุนฮูลาฮูปด้วยกล้ามเนื้อรอบเอวหรือให้รู้สึกว่าใช้เอวในการควบคุมการหมุนของฮูลาฮูป
		
๒. ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บหรือเคยได้รับบาดเจ็บที่เข่าหรือเอว ผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายเสื่อมถอย
			 และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
		
๓. ควรใช้การฝึกความแข็งแรง อดทน ของกล้ามเนื้อรอบเอวด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
		
๔. การหมุนหรือส่ายฮูลาฮูป อาจจไม่เพียงพอต่อการเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอด ควรเพิ่ม
			 การเคลื่อนไหวในขณะหมุน/ส่ายให้มากขึ้น หรือใช้การออกกำลังวิธีอื่นร่วมด้วย
		
๕. ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการใช้ฮูลาฮูป
		
๖. การใช้ฮูลาฮูปให้ได้ผลดี ควรดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่
(ติดตามตอนต่อไป)
			 และถ้าต้องการลดพุงควรลดหรืองดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม
เรื่อง : วราภรณ์ ภาพ : พี่น้อง

