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เรื่องจากปก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี สิงหนิยม
รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ร่ ว ม
บั น ทึ ก เทปถวายพระพร พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๔
จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เทียนจวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
อาจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
อาจารย์ ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นางสาววินัฐฎา เกษแก้ว
นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค
ศิลปกรรม : ขนิษฐา ปุสสะ
พิมพ์ที่ : บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด
ติดต่อที่ : งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
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กลอนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สุขสวัส ดิมงคล พระชนม์สมัย
ขอพระ พลานามัย เพิ่มพูนผล
ทุกหัวใจ ไทยผอง พ้องสากล
อิ่มใจชน ยลพระเกียรติ สดุดี
น้ำพระทัย ธ ทรงชัย ทรงประทาน
ดุจสายธาร บันดาลสุข แด่ทุกที่
อยู่ใต้โพธิ สมภาณ มานานปี
ไทยจึงฟื้น ชื่นชีวี มีพอกิน
บารมี ดุจผืนฟ้า มหาศาล
ทรงบันดาล สุขไกล ไปทั่วถิ่น
ขอทรงพระ เจริญชนม์ ล้นแผ่นดิน
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ถิ่นสยาม
ขอถวาย บังคม ก้มลงกราบ
แทบพระบาท จอมไทย แดนสยาม
ข้าพเจ้า สาธารณสุข ทั้งเขตคาม
ถวายบังคม สยามมินทร์ ถิ่นเมืองไทย
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดี...สมาชิกชาวราชพฤกษ์ ยามน้ำหลาก ขอเป็นกำลังใจ
ให้ ช าวไทยฟั น ฝ่ า วิ ก ฤตมหาอุ ท กภั ย แห่ ง ปี บางแห่ ง น้ ำ ลดลงแล้ ว ก็
ร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูบ้านเรือน ไร่นา สถานประกอบการให้กลับคืน
สู่ปกติ หลายแห่งน้ำยังเจิ่งนอง ขอให้อดทน เข้มแข็ง หลายหน่วยงาน
กำลังหาแนวทางระบายน้ำจำนวนมหาศาลเหล่านี  ้ แต่พวกเราคนไทย
ทั้งประเทศก็ไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นหนึง่ ใน
หลายๆ แรงกาย แรงใจ ที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องไทย กลับคืนสู่
ความผาสุก และเข้มแข็งค่ะ
พอน้ำลด ความรันทด ค่อยหดหาย
เริ่มผ่อนคลาย ฟื้นฟูไทย ใหม่อีกหน
การเยียวยา แก้ปัญหา ประชาชน
คือความจน บนพื้นฐาน อันเป็นจริง

กอ
จากใจ...บอ

ความเสียหาย ผืนไร่นา มหาศาล
อีกทั้งบ้าน การปรับปรุง ยุ่งทุกสิ่ง
ขอส่งแรง กำลังใจ ให้พักพิง
มีแรงวิ่ง ก้าวไกล ปีใหม่เทอญ...
12/27/11 11:59:22 AM
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ทำอย่างไร...เมื่อน้ำดื่มมีจำกัดในภาวะน้ำท่วม
โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในภาวะวิกฤตน้ำท่วม แม้จะมีน้ำเจิ่งนองมากมาย แต่สิ่งที่
ขาดแคลนในขณะนี้และมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต คือ น้ำดื่ม
ดังนั้น หากเรารู้ที่จะใช้น้ำดื่มอย่างถูกต้องก็จะทำให้เราใช้น้ำดื่มที่มีอยู่
น้อยให้มปี ระโยชน์มากทีส่ ดุ ปริมาณน้ำทีร่ า่ งกายต้องการในการทำงาน
ของระบบต่างๆ ในร่างกาย คือ ๐.๐๕ ลิตร ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม
เฉลี่ยประมาณ ๒-๓ ลิตร หรือ ๘ แก้วต่อวันในภาวะปกติ แต่หากอยู่
ในภาวะที่ผิดปกติก็ต้องการน้ำมากขึ้น เช่น เป็นไข้ เสียเหงื่อ ท้องเสีย
อาเจียน ออกกำลังกาย มีกิจกรรมตลอดเวลา อยู่ในที่อากาศร้อน
และการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องจะทำให้สูญเสียน้ำมากขึ้น
สัญญาณเตือนภัยเมื่อร่างกายขาดน้ำ : สิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆ
คือ ปากจะแห้ง โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปาก น้ำลายเหนียว มีอาการ
หิวน้ำ ผิวแห้ง ปวดหัว หน้ามืด ไม่มแี รง หากวัดความดันโลหิตจะพบว่า
ความดันโลหิตต่ำและเสีย่ งต่อการเป็นลม คิดอะไรไม่คอ่ ยออก กล้ามเนือ้
เกร็ง ตะคริว ซึมเศร้า เซื่องซึม หงุดหงิด เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม
หรือปัสสาวะน้อยมาก มีรอยคล้ำบริเวณใต้ตา
ผลเสียเมื่อร่างกายขาดน้ำ : ร่างกายไม่สามารถขับของเสียและ
ความร้อนออกนอกร่างกายได้ อวัยวะภายในจะต้องทำงานหนักขึ้น
โดยเฉพาะหัวใจ ไต และสมอง ร่างกายจะเกิดการอักเสบและติดเชื้อ
ได้ง่าย อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นทำให้เป็นไข้ เกิดแผลร้อนในที่ช่องปาก
ร่วมกับอาการเจ็บคอ ท้องผูก โรคนิว่ โรคเครียด และโรคทางเดินอาหาร
อักเสบ เป็นต้น

เมื่อน้ำดื่มมีจำกัด จะกินอยู่อย่างไร

๑. ดืม่ ของเหลวทีเ่ ป็นแหล่งของน้ำ น้ำผลไม้ ๑๐๐% ซึง่ ใช้ทดแทน
ผลไม้ได้ดว้ ย (น้ำผลไม้ ๑๒๐ ซีซเี ท่ากับผลไม้ ๑ ส่วน) นม น้ำซุป (กินก๋วยเตีย๋ ว
น้ำแทนก๋วยเตีย๋ วแห้ง) ลดการปรุงรสจัดเพราะจะทำให้รา่ งกายต้องการน้ำ
เพิ่มขึ้น
๒. กินผักผลไม้ที่มีน้ำมาก เช่น มะพร้าว แตงโม ส้ม ฝรั่ง แตงกวา
มะเขือเทศ แครอท ฯลฯ
  	 ๓. หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ประเภททีม่ คี าเฟอีนสูง เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม
เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ ประเภทนีจ้ ะทำให้รา่ งกายมีความต้องการน้ำมากยิง่ ขึน้
เพราะเป็นตัวขับน้ำออกจากร่างกายมากกว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีน
แม้ว่าเครื่องดื่มประเภทนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นก็ตาม
๔. อาหารที่ มี ใ ยอาหารสู ง แม้ ว่ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี แ ต่ ใ นยามที่ น้ ำ
ขาดแคลนจะยิง่ ทำให้รา่ งกายต้องการน้ำมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ จึงไม่ควรกินมากนัก
๕. หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ เพราะร่างกาย
จะพยายามขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะทำให้รา่ งกาย
สูญเสียน้ำและเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายที่เหลือด้วย
๖. หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ รี สเค็มหรือมีเกลือสูงเนือ่ งจากปริมาณของ
โซเดียมที่มีอยู่ในเกลือจะไปรบกวนสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย เมื่อ
ร่างกายต้องการปรับสมดุลให้เหมือนเดิมจึงต้องการน้ำมากขึน้ ทำให้หวิ น้ำ
เมื่อกินอาหารเค็ม
๗. อย่าดื่มน้ำดื่มที่เย็นจัดเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะ และ
ลำไส้หดเกร็ง จึงดูดซึมได้ไม่ดี เพราะฉะนัน้ พอดืม่ น้ำเย็นไม่นาน น้ำทีด่ ม่ื เข้าไป
ส่วนใหญ่กจ็ ะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะ ร่างกายก็เท่ากับสูญเสียน้ำไปอีก
๘. อย่าดื่มน้ำครั้งเดียวในปริมาณมาก ค่อยๆ จิบ และบ่อยๆ
๙. พกขวดน้ำหรือแก้วพลาสติกมีฝาปิดไว้ กรอกน้ำในแหล่งน้ำ
สะอาดที่ให้บริการฟรี

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
		

...คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

* เป็นหน่วยงานในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ (เครื่องอุปโภคบริโภค)
		 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
* เป็นหน่วยงานจัดและรวบรวมสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือประชาชน
		 ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
* จัดทีมอาสาสมัครไปช่วยในเรื่องการบรรจุสิ่งของตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอมา
* จัดทีมวิชาการ ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการดูแลสุขภาพ

�����������(108)3.indd 3

สายด่วน!
การให้คำปรึกษา
๐๒ ๓๕๔ ๖๐๖๐
และรับเรื่องราวต่างๆ

๓
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PH...SOFTNEWS
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวรายงานสรุปผลการตรวจคุณภาพ
น้ ำ ประปาของการประปานครหลวง ทั้ ง ในช่ ว งปกติ แ ละช่ ว งน้ ำ ท่ ว มให้
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหารการประปา
นครหลวง ตลอดจนภาคีเครือข่าย JICA, WHO, เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ณ การประปานครหลวง โดยที่ ก ารประปานครหลวงได้ ม อบให้ ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการติดตามประเมินคุณภาพ
น้ำประปาภายใต้โครงการประปาเพื่อประชาชน โดยผ่านทางสำนักงาน
บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีรองศาสตราจารย์กฤษณ์ เฑียรฆประสิทธิ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล เป็นผู้รับผิดชอบ

๑๒ ตุลาคม วันสถาปนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริจาค
เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ำท่วม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนือ่ งในวันสถาปนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็น
ประธานในพิธี เมือ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ บริเวณ
ลานพระราชานุสาวรีย์ อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิ ท ยา จารุ พู น ผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตามพระดำริ
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

โครงการพัฒนาความรู้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนา
ความรู้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาปี ๔ ทุกหลักสูตร โดยครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมพร้อมเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่” และครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. บรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียน resume ที่ดี” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทอดกฐินน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช าระบาดวิ ท ยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทอดกฐินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยร่วมบริจาคเครือ่ ง
อุปโภคบริโภคและเงินสดจำนวนหนึง่ กับท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี) ทีห่ อจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ นอกจากนี้ ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการคัดแยกของบริจาคและ
จัดถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
น้ำท่วมใหญ่ทงั้ พืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคเหนือ  ท่านใดสนใจจะร่วมบริจาค  มีของทีย่ งั ขาดและต้องการ
เพิ่มเติม ยาสามัญประจำบ้าน, อาหารแห้ง, ปลากระป๋อง, น้ำดื่ม, ผ้าไตรจีวร, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน,
สบู่, เทียนไข, ไฟแช็ค, ไฟฉายพร้อมถ่าน, กระดาษทิชชู, นมผงเด็ก ๓ เดือน - ๑ ขวบครึ่ง

๔
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สัปดาห์วิชาการ ๖๔ ปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิชาการ ๖๔ ปี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยรองศาสตราจารย์
นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีนทิ รรศการ,
กิจกรรมต่างๆ บริเวณเวทีกลางแจ้ง และมีสินค้าต่างๆ มาออกร้าน

Meet the team ครั้งที่ ๒
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Meet
the team ครั้งที่ ๒ ขึ้น ซึ่งนำทีมโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์
พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
ได้สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอแก่บุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทาง
แก้ไข เมือ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น ๒ ห้อง Theatre คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรจากมหาวิทยาลัย Shizuoka เยี่ยมคณบดี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร ได้นำ
Assoc. Prof. Dr.Yukinori Tani จาก Environmental Microbiology, Institute for Environmental
Sciences, University of Shizuoka, Japan เข้าเยี่ยมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย
Assoc. Prof. Dr.Yukinori Tani ได้ปรึกษาหารือโครงการวิจัยร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์
อินทร ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้านการกำจัดทางชีวภาพ
(Bioremediation) ต่อไป

ถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ลอเสรีวนิช
รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ
ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

เปิดศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ชว่ ยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยขึ้น มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแกนนำนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
เดินทางไปรับบริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ณ อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
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ชมรมดนตรีไทยหัวใจราชพฤกษ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธเี ปิดโครงการ
ดนตรีไทยหัวใจราชพฤกษ์ พร้อมทั้งพิีธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี
๒๕๕๔ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ผูอ้ ำนวยการสถาบันนาฏดุรยิ างคศิลป์ กรมศิลปากร เป็นประธานผูป้ ระกอบ
พิธี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น ๑
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บทความทางวิชาการ

การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียจากภาวะอุทกภัย
อันตรายจาก
น้ำท่วมขังที่เน่าเสีย
คืออะไร?
ั
ง
ข
น้ำท่วมม...
ทำไ สีย?
เ
จึงเน่า

การเน่าเสียของน้ำทีท่ ว่ มขังเกิดจากสารอินทรียท์ มี่ อี ยูใ่ นน้ำ

ซึง่ มาจากอุจจาระ ปัสสาวะ เศษอาหาร ขยะมูลฝอย ซากพืช ซากสัตว์
ซึง่ ถูกย่อยสลายด้วยจุลนิ ทรีย์ ทีม่ อี ยูใ่ นน้ำโดยใช้ออกซิเจนจากอากาศ
และในน้ำ  เมือ่ ออกซิเจนทีอ่ ยูใ่ นน้ำลดลง  สารอินทรียจ์ ะถูกย่อยสลาย
ต่อไปโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศและในน้ำ ทำให้
เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) และก๊าซแอมโมเนียทำให้
น้ำมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ปัญหาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมตามมา ปัญหาการเน่าเสียจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ถ้าปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเพิ่มมากขึ้น ไม่มีการเพิ่มออกซิเจนลงสู่
น้ำ แสงแดดส่องไม่ถึง และระยะเวลาการท่วมขังยาวนานโดยไม่มี
การไหลเวียนของน้ำที่ท่วมขัง
• โรคจากการสัมผัสกับน้ำ เช่น โรคผิวหนังและแผลเน่าเปือ่ ย
โรคตาแดง โรคฉี่หนู
• โรคที่มีน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อหิวาตกโรค โรค
ไทฟอยด์ โรคไวรัสตับอักเสบ
• ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ความไม่น่าดู เช่น มีกลิ่นเหม็น มีสี
ที่น่ารังเกียจ
• สูญเสียทางเศรษฐกิจ สูญเสียทรัพย์สิน
• ก่อปัญหาสุขภาพจิต

กรณีน้ำท่วมขังในหมู่บ้านหรือชุมชน
• ลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ลงสู่น้ำ โดยมีระบบการจัดเก็บ
และขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิม่ ออกซิเจนลงในน้ำโดยการทำให้นำ้ ไหลหมุนเวียน เช่น
การใช้ปั๊มสูบน้ำออกจากคันกั้นน้ำของหมู่บ้าน หรือการใช้เครื่องเติม
อากาศ (เหมาะสมเฉพาะในกรณีน้ำท่วมขังในระดับลึกไม่น้อยกว่า
๑-๒ เมตร)
• การใช้อีเอ็มในชุมชนที่มีบริเวณกว้างจะมีประสิทธิภาพ
ในการกำจัดน้ำเสียได้น้อยกว่าการใช้อีเอ็มภายในบ้าน

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมเสียได้อย่างไร
๑. การลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ลงสู่น้ำ

• ผู้ประสบอุทกภัยต้องมีการแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ ออกจากขยะ
มูลฝอยอืน่ ๆ โดยในส่วนของอุจจาระควรโรยปูนขาวลงในถุงพลาสติก
ที่บรรจุอุจจาระก่อนปิดปากถุงทุกครั้ง เพื่อทำลายเชื้อก่อโรคและ
ลดกลิ่นเหม็น
• ผู้ประสบอุทกภัยต้องไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายง่ายลงในน้ำ
โดยต้องมีการเก็บรวบรวมให้เหมาะสม ได้แก่ การเก็บใส่ถุงดำหรือ
ถุงพลาสติกที่ไม่รั่วซึม มัดปากถุง แล้วผูกถุงไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย
• ภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นต้องจัดการเก็บขนขยะที่
ย่อยสลายง่ายไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้เก็บนานเกิน ๓ วัน

๒. การแก้ปัญหาโดยใช้หลักการระบายน้ำ

• ผูป้ ระสบอุทกภัยต้องทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำทีท่ ว่ มขัง
ภายในตัวบ้าน เช่น การกวนน้ำให้เกิดการเคลือ่ นไหว การใช้ปมั๊ สูบน้ำ
ให้ไหลเวียน หากระดับน้ำทีท่ ว่ มขังภายในตัวบ้านเท่ากับภายนอกบ้าน
และความสกปรกของน้ ำ ภายในบ้ า นมากกว่ า ภายนอกบ้ า นแล้ ว
ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ควรเอากระสอบทรายหรื อ อุ ป กรณ์ กั้ น น้ ำ ออก
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ำดีขึ้นจะทำให้สิ่งสกปรกภายในบ้าน
เจือจางลง
• ภาครัฐและหน่วยงานท้องถิน่ ต้องทำการระบายน้ำออกจาก
พื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้ไหลลงสู่ทะเลเร็วที่สุด

๓. การแก้ปญ
ั หาโดยการบำบัดน้ำทีเ่ น่าเสีย เพือ่ ลดและกำจัด
ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย

หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมโปรดติดต่อ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๒๕ E-mail :
phssr@mahidol.ac.th
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บทความทางวิชาการ

SPECIAL

บทบาทของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อสังคม

กรณีน้ำท่วมขังในตัวบ้าน
• การเพิ่มอากาศให้เพียงพอแก่จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน้ำ โดยการเติมอากาศลงในน้ำเน่าเสีย อาจใช้เครื่องเป่า
อากาศหรือเครื่องสูบน้ำให้น้ำสัมผัสกับอากาศ หรือทำให้เกิด
การไหลเวียนของน้ำระหว่างภายในบ้านกับภายนอกบ้าน
• การเพิ่ ม ปริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย์ ช่ ว ยในการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์
ในน้ำ โดยการใช้อีเอ็ม (EM)
o ควรใช้ในรูปน้ำอีเอ็ม เพราะมีเชือ้ จุลนิ ทรียท์ อี่ ยูใ่ นสภาวะ
ที่เกิดการเพิ่มจำนวนได้ดีกว่าลูกบอลอีเอ็ม (EM ball)
o หากใช้ลกู บอลอีเอ็ม ควรเลือกใช้สว่ นผสมทีเ่ ป็นดินเหนียว
แทนแกลบรำข้าว หรือวัสดุอินทรีย์อื่น ซึ่งอาจทำให้น้ำ
เน่าเสียเพิ่มขึ้น
o อีเอ็มสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดปัญหากลิน่
น้ำเสียได้เพียงระดับหนึ่ง ถ้าหากภายใน ๓ วัน น้ำยังคง
เน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นควรเลือกใช้วิธีการอื่น

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ไปร่วม
บรรจุสิ่งของบริจาคผู้ประสบอุทกภัยที่สนามบินดอนเมือง

แกนนำนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปรับ
บริจาคเงินเพือ่ สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ณ อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ใช้เวลา ๓ วัน ช่วงพักเรียนไปช่วยบรรจุ
กระสอบทราย ณ พื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์
นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ พนักงาน
ข้าราชการ  เจ้าหน้าที  ่ นำของทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธา
บริ จ าคช่ ว ยน้ ำ ท่ ว มไว้ ที่ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบอุทกภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไปมอบให้ศนู ย์พกั พิงผูป้ ระสบภัย
ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ที่ยังมีผู้ประสบภัยอยู่ถึง ๑,๗๐๐ กว่าคน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบอุทกภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์
นำสิง่ ของไปร่วมบริจาค  ณ  สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง ๓ อาคารมาลีนนท์ ถนน
พระราม ๔
ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ
เจ้ า หน้ า ที่ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่มอบสิ่งของ
อาหารกล่อง อาหารแห้ง ณ พืน้ ทีป่ ระสบ
อุทกภัย ณ บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ติ ด ตั้ ง พร้ อ มให้ บ ริ ก าร
น้ำประปาดืม่ ได้  ณ  อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์  
หน้าอาคาร ๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท

๗
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วันที่
๑ มกราคม ๒๕๕๕
๑,๗ มกราคม ๒๕๕๕

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง

ขอเชิญชมรายการหน้าต่างสุขภาพ เรื่อง “โรคที่เกิดจาก
ผลกระทบจากน้ำท่วม” อาทิ  โรคสมองอักเสบ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล
และ เรื่อง “ยุงรำคาญ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สายวิชัย
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.๑๑) เวลา ๐๕.๕๕-๐๖.๐๐ น.

วัฒนธรรมองค์กร

Mahidol Core Values
M - Mastery
: เป็นนายแห่งตน
A - Altruism
: มุง่ ผลเพือ่ ผูอ้ น่ื
H - Harmony
: กลมกลืนกับสรรพสิง่
I - Integrity
: มัน่ คงยิง่ ในคุณธรรม
D - Determination : แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O - Originality : สร้างสรรค์สง่ิ ใหม่
L - Leadership : ใฝ่ใจเป็นผูน้ ำ

<ตอนที่ ๗>

รักษ์สขุ ภาพ.... กับป้าหมอ

ซึ่งหากไหลออกมาได้ จะมีช่องทางให้เชื้อโรคที่มากับน้ำเข้าไปอยู่ใน
มดลูกได้ รวมทั้งผู้หญิงที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ ใกล้คลอด หรือเพิ่งคลอด
ใหม่ๆ ปากมดลูกอาจจะปิดไม่สนิทโอกาสติดเชื้อจะสูงขึ้น
      เมื่อเชือ้ โรคผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกแล้ว จะทำให้เกิดการอักเสบทัง้ ตัว
มดลูก และอาจจะติดเชื้อลุกลามเข้าไปในปีกมดลูก ช่องท้อง เป็นฝี
ในช่องท้อง กรณีหลังถ้าติดเชือ้ ไปถึงปีกมดลูก ช่องท้อง อันตรายรุนแรง
ถึงขัน้ เป็นหนองในช่องท้องมีโอกาสเสียชีวติ ได้  ฉะนัน้ ในกลุม่ คนทีเ่ สีย่ ง
สาระพันปัญหาต่อสุขภาพทีค่ วรคำนึงถึงยามน้ำท่วม ภาควิชาการพยาบาล
เช่น คนมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ใกล้คลอด กลุ่มนี้จะต้องหลีกเลี่ยงการ
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงไปแช่น้ำในทุกกรณี ส่วนกลุ่มอื่นๆ ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยง คือ น้ำนั้น
ป้าพร : ผู้หญิงที่ต้องลุยน้ำช่วงน้ำท่วมเสี่ยงต่อเชื้อโรคเข้าช่องคลอดได้หรือไม่
สกปรก มีทงั้ แบคทีเรีย เชือ้ รา ปรสิต และสารเคมีตา่ งๆ ซึง่ อาจจะทำให้
ป้าหมอ : โดยปกติหากไม่ได้แช่น้ำนานมาก โอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ช่องคลอด
เกิดการอักเสบ ระคายเคืองได้
จะน้อย เพราะปกติช่องคลอดของผู้หญิงจะปิดอยู่ แต่หากแช่น้ำนาน 		 วิธดี ที สี่ ดุ คือ  หากต้องแช่นำ้ ควรเป็นน้ำทีต่ ำ่ กว่าเข่าลงไป  ใส่กางเกงกันน้ำ
จากน้ำท่วม การปีนป่าย-ยกขา-แยกขาในบางจังหวะ อาจจะเปิดโอกาส
หรือชุดกันน้ำ หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ หลังจากขึ้นจากน้ำแล้วควรรีบ
ให้แผ่นของช่องคลอดเปิดจึงมีน้ำบางส่วนที่เชื้อโรคผ่านเข้าไปได้ แต่
ทำความสะอาด ชำระล้างโดยเร็วด้วยสบู่ ไม่ตอ้ งใช้นำ้ ยาพิเศษเฉพาะที่
ส่วนใหญ่เชื้อโรคที่เข้ามาพอผ่านเข้ามาในช่องคลอดก็จะไม่สามารถผ่าน
อะไร การทาแป้งช่วยลดอาการอับชื้นได้ หากทาบางๆ บริเวณผิวหนัง
ลึกเข้าไปถึงโพรงมดลูกได้ เพราะปากมดลูกของเราจะมีเมือกเหนียวๆ
ภายนอก จากนั้นหมั่นสังเกตอาการ ถ้ามีอาการตกขาว เป็นหนอง
กันไว้อยู่ และแผ่นของช่องคลอดจะปิดไว้อยู่ตลอดเวลา ยกเว้นในกรณี
ปวดท้องน้อย  มีเลือดออกผิดปกติ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีไข้ขนึ้ ให้สงสัย
ช่วงระหว่างมีประจำเดือน ปากมดลูกจะเปิดให้ประจำเดือนไหลออกมา
ว่ามีการอักเสบ ถ้าพบอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยารักษา

“ข้อควรระวัง!!!
คุณผูห้ ญิงในภาวะน้ำท่วม”

(ติดตามตอนต่อไป)
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