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๒๔ กันยายน “วันมหิดล”

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล” และทรงประทานโลเกียรติยศ แกผูมีอุปการคุณ และผูทำประโยชนตอ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๒๙ น.
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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บทอาเศียรวาทถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รองศาสตราจารย นายแพทยพทิ ยา จารุพนู ผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร รวมบันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ี น าถ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐๑๕.๐๐ น.
จุลสารขาว คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค : เพื่อเปนสื่อกลางสำหรับ
เผยแพรขาวสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร
รองคณบดีฝายวิเทศและการประชาสัมพันธ
รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ :
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพสุรางค
เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผูชวยบรรณาธิการ :
ผูชวยศาสตราจารย นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย ดร.ดวงรัตน อินทร
ผูชวยศาสตราจารยวิทยา เทียนจวง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทร ไชยกุล
อาจารย นพ.ศุภชัย ปติกุลตัง
อาจารย ดร.วราภรณ เสถียรนพเกา
อาจารย ดร.อรุณรักษ คูเปอร มีใย
นางนภาพร มวงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นางสาววินัฐฎา เกษแกว
นางสาวศิริมา ยีมีเด็น
นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค
ศิลปกรรม : ขนิษฐา ปุสสะ
พิมพที่ : บริษัท อิโมชั่น อารต จำกัด
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ชาวบุรินทร ถิ่นสยาม ประนตนอม
บรมจอม ราชินี จักรีศรี
พระเกียรติ์เกริก กองฟา ทั่วธานี
พระบารมี ปกเกศ คุมเขตไทย
ธ เปนดั่ง ดวงมณี จรัสหลา
ดวงดารา นำทาง สวางไสว
ประดุจดั่ง อรรณพ ชโลมใจ
ประชาไทย ชุมอุรา สถาพร
ดวยสำนึก พระมหา การุณราช
ขาพระบาท เบื้องลิขิต คิดอักษร
ศิระกราน นอมบังคม ประนมกร
ถวายพระพร องคมหา ราชินี
ให ธ ทรง ปรีดี์เปรม เกษมสวัสดิ์
เปนรมฉัตร รมบุรินทร ธานินทรศรี
พระชนมชีพ ยืนนาน นิรันดรเทอญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหารขาราชการและนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีคะ สมาชิก “จุลสารขาว คณะสาธารณสุขศาสตร” วันเวลา
หมุนเวียนเปลีย่ นไปอยางรวดเร็ว ในรอบปน้ี ระดับความรุนแรง
ของปญหาน้ำทวม โคลนถลม ไดกลายเปนภัยพิบัติอีกครั้ง
โดยเฉพาะกรณีน้ำทวม ดูทานาจะหนักขึ้นทุกวัน หลายพื้นที่
ฝนยังตก หลายจังหวัด หลายอำเภอ หลายหมูบาน ตางเรง
วางแผนรับมือกันวุนวาย ก็ขอสงกำลังใจใหพี่นองชาวไทย
ผานวิกฤตในเร็ววัน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล กำลังรับบริจาคทั้งเงินและสิ่งของเพื่อสงไปชวย
บรรเทาทุกขใหพี่นองที่ อ.บานหมี่ จ.ลพบุรี ขอเชิญรวม
บริจาคตามกำลังศรัทธาไดที่หนวยประชาสัมพันธ คะ
เนื้อหาในจุลสารฉบับนี้ยังคงอัดแนนดวยเนื้อหาและ
สาระจากรอบรั้วราชพฤกษคะ เริ่มจากประมวลภาพ
กิจกรรมวันมหิดล บทความเรื่องมิติใหมของการพัฒนา
โรงอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร และโรคพิษสุนขั บา
ภัยรายที่ยังตองเฝาระวัง
พบกันใหมฉบับหนาอีก ๓ เดือน รักษาสุขภาพดวย
นะคะ
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โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทร ไชยกุล และทีมงาน

โครงการโรงอาหารเพื ่ อ สุ ข ภาพ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากความรวมมือของอาจารยจาก ๑๓ สาขาวิชา
ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร โดยนำแนวความคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว นรวม (Participatory Action Research-PAR) มาใชเพือ่ พัฒนา
และแกไขปญหาความปลอดภัยของอาหาร และสงเสริมความรูดาน
โภชนาการแกบคุ ลากร และนักศึกษาของสถาบัน ดำเนินการตามแนวทาง
หลัก ๒ ประการ คือการปฏิบัติการ (Action) คือการปฏิบัติกิจกรรม
ที่โครงการจะตองดำเนินการ และการมีสวนรวม (Participation) อันเปน
การมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายเขารวมวิเคราะหสถานการณปญหา รวม
ในกระบวนการตัดสินใจ รวมตนดำเนินการ รวมแบงปนผลประโยชนอนั เกิด
จากการพัฒนาโรงอาหาร โดยมีการใหการศึกษา (Education) ทีเ่ หมาะสม
กับกลุม รวมดวย ผูม สี ว นเกีย่ วของ หมายถึง ผูม สี ว นเกีย่ วของกับผลดีผลเสีย
ของการใหบริการและการรับบริการจากโรงอาหารของสถาบัน การดำเนิน
กิจกรรมของโครงการจึงเกิดจากความรวมมือของกลุม อาสาสมัครตัวแทน
๓ กลุม คือ กลุมผูบริหารโรงอาหาร กลุมผูใหบริการรานอาหาร และกลุม
ผูรับบริการ รวมจำนวน ๕๕ คน โดยมีกิจกรรมแยกเปน ๓ ชวง ดังนี้
กิจกรรมศึกษาสำรวจสถานการณปจจุบันของโรงอาหาร รวม
ดำเนินการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพดานความพึงพอใจตอ
การใชบริการของกลุมผูบริโภคดวยแบบสอบถาม สัมภาษณบุคคลสำคัญ
และสนทนากลุม ยอย มีการสุม ตรวจอาหารในหองปฏิบตั กิ าร ตรวจประเมิน
ดานสุขาภิบาลอาหาร สัตวพาหะนำโรค และสิ่งแวดลอมของโรงอาหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมสรางรูปแบบจำลองโรงอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่มุงไปสูเปาหมายของการพัฒนา และประชุมวางแผนพัฒนาหลังจากได
ขอมูลเบื้องตนของโรงอาหารที่รวมกันเก็บรวบรวม นำขอมูลมาวิเคราะห
หาปญหาและสาเหตุ อภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันในกลุมอาสา
สมัคร รวมดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนปฏิบัติการที่ไดวางแผนไว
ในแตละโครงการยอย จำนวน ๔ โครงการ
โครงการที่ ๑ ระเบียบ วินยั สะอาด สดใส นาใชบริการ ดำเนินการ
โดยการจัดระเบียบโรงอาหารใหมในจุดปรุงประกอบอาหาร และจุดบริการ
โดยใชหลักการ ๕ ส. คือสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสยั
ดำเนินการปรับปรุงจุดวางภาชนะใชแลว จุดบริการชอนสอม ตะเกียบ และ
การดูแลความสะอาดของหมอลวกภาชนะ รวมถึงการออกแบบเครื่อง
แตงกายของผูใ หบริการวิธกี ารสวมใสทเ่ี หมาะสม และการทำความสะอาด
โครงการที่ ๒ กินดีเพื่อสุขภาพ ดำเนินการโดยจัดทำขอมูลดาน
โภชนาการของอาหารทีใ่ หบริการในแตละรานคา เปนโปสเตอรเพือ่ ใหขอ มูล
รายละเอียดแกผมู ารับบริการในการเลือกบริโภค และเพือ่ เปนการสงเสริม
สุขภาพของผูบริโภค ผูประกอบการรวมรณรงคลดปริมาณน้ำตาล เกลือ
และไขมันที่ใชปรุงประกอบอาหาร โดยการปรับสวนประกอบของอาหาร
โดยไมมีผลกระทบตอรสชาติและการยอมรับของผูบริโภค และใหบริการ
เมนูเพิม่ คุณคาดานโภชนาการ เชน การเพิม่ ผักในกวยเตีย๋ ว เมนูขา วกลอง
เพือ่ สุขภาพ นอกจากนีย้ งั มีการปรับปรุงปายราคาหนารานใหมรี ายละเอียด
ของรายการอาหาร พรอมราคาแจงตอผูบริโภคใหทราบชัดเจนกอนการ
ตัดสินใจซื้อ

โครงการที่ ๓ รวมดวยชวยกันแกไข ดำเนินการ ดำเนินการจัด
ฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแกกลุม ผูบ ริโภค ผูป ระกอบการรานอาหารในเรือ่ ง
ของความปลอดภัยของอาหาร สาเหตุและการตรวจสอบการปนเปอน
สารเคมีและจุลินทรียในอาหาร การเลือกบริโภคใหถูกหลักโภชนาการ
หลังการฝกอบรมมีกระบวนการติดตาม สำรวจประเมินความปลอดภัย
ของอาหาร และสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารอยางตอเนื่อง มีการให
คำปรึกษาแกผูประกอบการเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการตรวจวิเคราะห
พบวาในภาพรวมรานคามีการปรับปรุงในเรื่องของความสะอาดมากขึ้น
ปฏิบัติตนตามที่ไดรับการฝกอบรม มีระบบแจงเตือนซึ่งกันและกันของ
ผูใหบริการกรณีที่ปฏิบัติตนไมถูกตอง และใสใจตอผูบริโภคมากขึ้น
อาหารมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียนอยลง สุขลักษณะของรานคา
และผูใหบริการดีขึ้น
โครงการที่ ๔ รานอาหารติดดาว รสชาติติดใจ เปนการประกวด
รานคาทีใ่ หบริการในโรงอาหาร โดยการรวมคะแนนจาก ๓ สวนคือ คะแนน
จากการสำรวจรานคาตามเกณฑมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คะแนนจากผลการวิเคราะหความ
ปลอดภัยดานจุลนิ ทรียใ นอาหาร และคะแนนความพอใจของผูม ารับบริการ
จากโรงอาหาร โดยมีการใหรางวัลแกรานคาที่ผานเกณฑ

ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ นี้เปนขั้นตอนที่ทุกคนมีสวนรวม
ในการสรางประโยชนใหกบั โรงอาหารของสถาบัน การดำเนินการดังกลาว
มีการประชุมหารือของกลุมอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพื่อหาแนวทาง
แกไขปรับปรุงภายหลังจากไดทดลองปฏิบัติตามแผนไปแลว สมาชิก
กลุมรวมกันสังเกต และเก็บขอมูลการตอบรับการปรับเปลี่ยนจุดบริการ
ตางๆ ของผูมาใชบริการ รวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม
แลวนำกลับมาชวยกันหาแนวทางแกไขปรับปรุงและสรางระบบการบริหาร
จัดการโรงอาหารใหไดตามวัตถุประสงคของโครงการ วันนี้แมโครงการที่
ไดรับทุนจาก สอส. จะสิ้นสุดลงแลว แตดวยการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกีย่ วของ จึงทำใหงานตางๆ ดำเนินการอยางตอเนือ่ ง ไมวา ดวยการสนับสนุน
ของคณะสาธารณสุขศาสตร รวมถึงการทำงานภายใตจติ สำนึกของบุคลากร
นักศึกษา และผูประกอบการรานอาหาร เพราะตางก็มีความรูสึกเดียวกัน
คือ ความเปนเจาของผลงาน และความรูสึกอิ่มใจกับผลงานที่ดีที่เกิดขึ้น
ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
แผนงาน สอส. ระยะที่ ๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)

๓
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เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ การประปา
นครหลวงจัดงานวันคลายวันสถาปนา การประปา
นครหลวงครบ ๔๔ ป ในการนี้รองศาสตราจารย
นายแพทยพิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารับมอบโลเกียรติคณ
ุ
ดานผูประกอบคุณประโยชนแกการประปานครหลวง
ประจำป ๒๕๕๔ ณ สำนักงานใหญการประปานครหลวง
ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วั น แรกพบนั ก ศึ ก ษาใหม คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล
เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
สโมสรนั ก ศึ ก ษา คณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จั ด กิ จ กรรมวั น แรกพบนั ก ศึ ก ษา
ใหม คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล “ราชพฤกษ
คึกคัก ปการศึกษา ๒๕๕๔” และ
ในชวงบายมีกิจกรรมกลุมสัมพันธ
ณ บริ เ วณลานหน า อาคารสิ ่ ง แวดลอมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล (ศาลายา)

๔

เมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย นายแพทยพทิ ยา
จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารับ
พระราชทานรางวัล “ระฆังทอง” บุคคลแหงป ครั้งที่ 4 ประจำป
๒๕๕๔ สาขานักพัฒนาองคกรดีเดนประเภทขาราชการ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยสมเด็จพระมหามังคลาจารย คณะผูปฏิบัติหนาที่
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปนประธานในพิธีพระราชทานรางวัล และ
ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท องคมนตรี เปนประธานในพิธี
มอบโล ณ หอประชุมใหญ กรมประชาสัมพันธ ถนนพระราม ๖ เขต
พญาไท กรุงเทพฯ และในวันเดียวกัน รองศาสตราจารย
นายแพทยพิทยา จารุพูนผล ไดสงผูแทนเขารับรางวัล
เกียรติยศ “คนดีสงั คมไทย” ประจำป ๒๕๕๔ โดย ฯพณฯ
นายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานในพิธี
มอบรางวัล ณ หองคอนเวนชั่นฮอล ชั้น ๒ ศูนยประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถนนวิภาวดีรังสิต

คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร
แถลงข า วน้ ำ ประปาดื ่ ม ได ณ
การประปานครหลวง
เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
รองศาสตราจารย นายแพทยพทิ ยา
จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุ ข ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พรอมดวยรองศาสตราจารย ประยูร
ฟองสถิ ต ย ก ุ ล รองคณบดี ฝ  า ย
บริการวิชาการและบริหารสินทรัพย
และรองศาสตราจารย ก ฤษณ
เฑียรฆประสิทธิ์ ฝายศึกษา และ
วิเคราะหสิ่งแวดลอม สำนักงาน
บริ ก ารเทคโนโลยี ส าธารณสุ ข
และสิ่งแวดลอม รวมแถลงการณ
“น้ ำ ประปาดื ่ ม ได ” ในพิ ธ ี ม อบ
เกียรติบตั รของการประปานครหลวง
ใหกับหนวยงานตางๆ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา
วาสามารถดื่มได ณ อาคารอเนก
ประสงค สำนักงานใหญ การประปา
นครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กิจกรรม Mahidol University
International Week 2011
เมือ่ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๔
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขตพญาไท จัดงาน
Mahidol University International
Week 2011 ณ บริเวณ ชั้น ๑
อาคารสาธารณสุ ข วิ ศ ิ ษ ฏ โดยมี
รองศาสตราจารย นายแพทยพทิ ยา
จารุพนู ผล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาว
ตอนรับผูเ ขารวมงาน รองศาสตราจารย
พั ก ตร พ ิ ม ล มหรรณพ ประธาน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต (ไทย-นานาชาติ ) กล า ว
รายงาน และรองศาสตราจารย
ชัยเลิศ พิชติ รพรชัย ผูช ว ยอธิการบดี
ฝายนโยบายและสารสนเทศ และ
ผูอำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
ประธานกลาวเปดงาน

ถวายพระพร พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร
พรอมดวยผูบ ริหาร คณาจารย และ
พนักงาน คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เดิ น ทางไป
ถวายพระพร แดพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา
ทินดั ดามาตุ ใหทรงหายพระประชวร
โดยไว ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ตอนรับอาจารยและนักศึกษาจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ งานวิเทศและการประชาสัมพันธ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในโครงการ Medical Anthropology & Diplomacy แกนักศึกษา
จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรองศาสตราจารย ชาญชุติ จรรยาสัณห
รองคณบดีฝายวิเทศและการประชาสัมพันธใหการตอนรับ และรวมฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง
“Medical Sustainability” วิทยากรโดย รองศาสตราจารยชนินทร เจริญกุล ณ หองประชุมอาคาร ๗
ชั้น ๕ หอง ๗๕๐๘ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ ๑๑”
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ (ราง)
แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ฉบับที่ ๑๑” (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระหวางวันที่
๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทำขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)
เมือ่ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนรับศาสตราจารย
คลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย
นายแพทยพิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร พรอมดวยคณะผูบริหารคณาจารย และ
พนักงานรวมใหการตอนรับ ในโอกาสเยีย่ มชมสวนงานเพือ่ รับทราบ ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดทำขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหวาง มหาวิทยาลัย
มหิดลกับคณะสาธารณสุขศาสตร ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ชั้น ๒
การศึกษาดูงานสรางสรรคแนวคิดผูนำทางสาธารณสุข
เมือ่ วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ การศึกษาดูงานสรางสรรคแนวคิดผูนำทาง
สาธารณสุข ในวิชา PHID 684 Doctoral Seminar 2554 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ณ จังหวัดมุกดาหาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุน
การศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยรองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร เปนประธานในพิธี โดยมีผูบริหาร คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร
รวมใหเกียรติเปนผูมอบทุนฯ ณ หองประชุมอาคาร ๖ ชั้น ๒
โครงการแอโรบิกเฉลิมพระเกียรติในหลวง
เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล จัด “โครงการแอโรบิกเฉลิมพระเกียรติในหลวง” เนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา โดยผูชวยศาสตราจารยปรีชา ลอเสรีวานิช รองคณบดี
ฝายบริหารการศึกษาเปนประธานเปดโครงการ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ในงาน
มีการใหบริการชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดรอบเอว พรอมทั้งแจกของที่ระลึกแกผูเขารวมโครงการ
และกำหนดจัดกิจกรรมแอโรบิค ทุกวันจันทร วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
พิธแี สดงความยินดีบณ
ั ฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.ไทย/นานาชาติ) ๒/๒๐๑๐
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดง
ความยินดีบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.ไทย/นานาชาติ) ๒/๒๐๑๐ โดยมี
ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธาน
ในการมอบประกาศนี ย บั ต ร และรองศาสตราจารย นายแพทย พ ิ ท ยา จารุ พ ู น ผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลาวรายงาน และมีรองศาสตราจารยพักตรพิมล
มหรรณพ ประธานหลักสูตรและคณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร รวมงาน ณ หองประชุมชั้น ๒
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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โดย รศ.น.สพ.ดร.วิศิษฎ ฉวีพจนกำจร
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาการของสุนัขที่ติดเชื้อ

โรคกลัวน้ำ หรือ โรคพิษสุนัขบา ยังคงเปนโรคติดตอ

รายแรงระหวางสัตวและคนที่มีความรุนแรงสูง และเปนปญหาดาน
สาธารณสุข แตละปมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้กวา ๕๕,๐๐๐ ราย และ
ประมาณรอยละ ๙๐ ของผูเสียชีวิต เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แอฟริกา
และอเมริกาใต ถาพิจารณาเฉพาะประเทศไทย ยังคงพบผูเสียชีวิต
ดวยโรคนี้ทุกป (ปที่ผานมามีผูเสียชีวิตจำนวน ๑๕ ราย) จากขอมูล
ของกรมปศุสัตว มีมาตรการที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดจาก
ประเทศไทยภายใน ๑๐ ป ซึ่งสอดคลองกับแผนรณรงคเพื่อกำจัดโรค
พิษสุนขั บาโดยความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก (WHO) และ
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ที่ไดตั้งเปาหมายให
โรคพิษสุนัขบาหมดไปจากโลกภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓

๖

โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่อันตราย เพราะหากไดรับเชื้อแลว
ไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที และปลอยไวจนปรากฏอาการของโรค
จะทำใหเสียชีวิตได แตจะรูไดอยางไรวาสัตวเลี้ยงหรือสัตวที่พบเห็น
โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงใกลตัว เชน สุนัขและแมวเปนโรคพิษสุนัขบาหรือไม
วิธงี า ยๆ คือ หมัน่ สังเกตอาการของสัตวเลีย้ งในบานวามีอาการของโรคนี้
หรือไม โดยเฉพาะในชวงที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบา ซึ่งสวนใหญ
จะเปนชวงฤดูรอน โดยทั่วไปสุนัขจะแสดงอาการของโรค หลังจาก
รับเชื้อแลวประมาณ ๑-๓ เดือน โดยแบงอาการที่ปรากฏออกเปน
๒ รูปแบบ คือ แบบดุรายและแบบเซื่องซึม
• แบบดุราย สุนัขจะปรากฏอาการผิดปกติไปจากเดิม ถาหาก
ลามโซหรือเลี้ยงไวในกรงจะมีอาการเดินไปมา กระวนกระวาย พยายาม
หาทางออก โดยการกัดโซ กัดกรงขังจนมีเลือดออก และไมแสดงอาการ
เจ็บปวดใหปรากฏ นอกจากนี้อาจวิ่งไปโดยไรจุดมุงหมาย บางทีอาจกัด
คน/สัตวที่ขวางหนา น้ำลายฟูมปาก คางหอย หางตก มานตาเบิกกวาง
หลังจากนั้นจะเริ่มมีอาการอัมพาต ขาหลังไมมีแรง วิ่งลำบากขึ้น ขณะวิ่ง
อาจจะวิ่งไปลมไป เมื่อมีอาการอัมพาตมากขึ้น ขาหนาจะหมดแรง
แลวคอยๆ ลมลงหมดสติและตายภายใน ๓-๖ วัน หลังจากที่แสดง
อาการ สวนในแมวจะแสดงอาการดุรายมากกวาสุนัข มีอาการพองขน
กางอุงเล็บออก มีลักษณะหวาดระแวง เตรียมพรอมที่จะสูอยูตลอดเวลา
สงเสียงดังเปนพักๆ มีอาการราว ๒-๔ วัน หลังจากนั้นจะเริ่มเปนอัมพาต
เคลื่อนไหวไดชาลง หมดสติและตายในที่สุด
• แบบเซื่องซึม ไดแก หลบไปนอนในที่เงียบๆ ไมแสดงอาการ
ดุราย จะกัดคนหรือสัตวเมื่อถูกรบกวน หรือเมื่อเอาน้ำ หรืออาหารไปให
บางตัวมีอาการปากอา หุบไมได ลิน้ มีสแี ดงคล้ำ และหอยออกมานอกปาก
มีอาการคลายกระดูกติดคอ สุนัขจะเอาขาหนาตะกุยบริเวณแกม ปาก
และลำคอ จะนั่งและเดินไปมาบอยๆ ลุกขึ้นเดินไปถายอุจจาระปสสาวะ
ไมคอ ยได และถาอาการของโรคลุกลามมากขึน้ จะปรากฏอาการอัมพาต
ของกลามเนื้อขาหลัง และตายในที่สุด อาการดังกลาวมีระยะเวลา
ประมาณ ๓-๖ วัน

º·¤ÇÒÁ·Ò§ÇÔ ªÒ¡ÒÃ...
การปองกันหลังถูกสัตวกัด หรือขวน

กวารอยละ ๙๐ ของผูเ สียชีวติ จากโรคพิษสุนขั บา
เกิดจากสุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบากัด ฉะนั้นผูถูกสุนัขกัด
หรือขวน ตองลางบาดแผลดวยสบูแ ละน้ำสะอาดใหลกึ ถึง
กนแผล และใสยารักษาแผลสดเพือ่ กำจัดเชือ้ ไวรัสทีแ่ ผล
โดยเร็ว แลวไปพบแพทย พรอมทั้งติดตามดูอาการสัตว
ที่กัด ซึ่งถาสัตวที่กัดเปนสุนัขหรือแมว การพิจารณาวา
สุนัขหรือแมววาไมนาจะเปนโรคพิษสุนัขบา จะตองมี
องคประกอบสนับสนุนอยางนอย ๕ ประการ ไดแก
๑. สุนัขหรือแมวนั้นมีอาการปกติ
๒. เปนสัตวที่เคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบามาแลวอยางนอย ๒ ครั้ง ครั้งสุดทายไมเกิน
๑ ป
๓. เลี้ยงอยูในบริเวณที่มีขอบเขต โอกาสที่ไป
สัมผัสกับสัตวที่มีเชื้อไดนอย
๔. มีปจจัย/เหตุการณโนมนำใหสัตวกัดหรือ
ขวน เชน ทำใหเจ็บ ตกใจ หรือแหยใหโกรธ เปนตน
๕. อาการยังคงปกติ หลังจากถูกกัด ดูอาการ
ประมาณ ๑๐ วัน
ถาองคประกอบไมครบ คือ ขาดขอใดขอหนึ่ง
ถือวามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบา และถาเปน
สุนัขที่ไมมีเจาของ หรือติดตามดูอาการไมได ใหถือ
ปฏิบัติเสมือนวาสัตวนั้นเปนโรคพิษสุนัขบา ผูถูกกัดตอง
ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา หรือฉีดวัคซีน
รวมกับอิมมูโนโกลบุลนิ (กรณีทบ่ี าดแผลลึก หรือแผลใหญ
หรือหลายแผล หรือบาดแผลอยูใ นตำแหนงทีส่ ำคัญ เชน
ใบหนา ลำคอ) โดยเร็ว ซึง่ ผูถ กู กัดตองมาฉีดวัคฃีนใหตรง
ตามกำหนดนัดหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ๓ เข็มแรก
ถาเปนการฉีดเขากลามเนือ้ ตามแบบมาตรฐานจะตองฉีด
๕ เข็ม ในวันที่ ๐, ๓, ๗, ๑๔ และ ๓๐ ของการถูกกัด
อยางไรก็ตาม การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคพิษ
สุนขั บา แกสนุ ขั และแมว มีความจำเปนอยางมาก ฉะนัน้
ผูที่เปนเจาของควรพาสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา เมื่อมีอายุ ๓ เดือน และฉีดซ้ำปละ ๑ ครั้ง

ผลงานนักศึกษา

TIPMSE GREEN CAMP &
TIPMSE Ambassador 2011

นศ.ชั้นปที่ ๑ และ ๒ เขารวมโครงการ TIPMSE GREEN CAMP & TIPMSE
Ambassador 2011 จัดโดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึง่ มี นศ.เขารวมโครงการ
ดังนี้ (๑.) นายชูชาติ ขันตี นักศึกษาชั้นปที่ ๒ (๒.) นายสราวุฒิ มั่งคั่ง นักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓.) นายภาสกร ตะเภาพงษ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ (๔.) นายธีรพงษ เลิศอัศวกร นักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ ตัวแทนประกวด TIPMSE Abbassador (๕.) นางสาวภัทราภรณ กอนจันทรเทศ
ตัวแทนประกวด TIPMSE Abbassador ณ โรงแรมเดอะไทด รีสอรท จังหวัดชลบุรี
สถาบันเขารวมโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๕ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๕ คน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๕ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๕ คน เจาหนาที่ ๑ คน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๔ คน เจาหนาที่ ๑ คน
มหาวิทยาลัยแมโจ
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๕ คน เจาหนาที่ ๒ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๓ คน เจาหนาที่ ๑ คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๗ คน อาจารย ๑ คน
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทน นศ.เขารวมโครงการ ๕ คน
เจาหนาที่ ๑ คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เจาหนาที่เขารวมโครงการ ๑ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เจาหนาที่เขารวมโครงการ ๒ คน
รวมผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๕๕ คน
***ผลรางวัลจากการประกวดการตกแตงกลองรองรับกระดาษดังนี้ ***
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การประกวด TIPMSE Ambassador จากตัวแทนนักศึกษา ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน
สถาบันสงเขาประกวด ๙ สถาบัน ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการเขาประกวดดังนี้
รางวัลที่ ๑ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ คือ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท

๗

ขาวโดย นางสาวธัญญารัตน สุนทร กิจการนักศึกษา

วันที่

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร
เรื่อง

สถานที่

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
11st Public Health Graduation Conference

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล”

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

งานแสดงมุทิตาจิต แดผูเกษียณอายุราชการ
ประจำป ๒๕๕๔ “มุทิตา จิตอาสา ศรีราชพฤกษ”

ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุข
ตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร ๖)

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

M - Mastery
: เปนนายแหงตน
A - Altruism
: มุง ผลเพือ่ ผูอ น่ื
H - Harmony : กลมกลืนกับสรรพสิง่
I - Integrity
: มัน่ คงยิง่ ในคุณธรรม
D - Determination : แนวแนทำ กลาตัดสินใจ
O - Originality : สรางสรรคสง่ิ ใหม
L - Leadership : ใฝใจเปนผูน ำ
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