สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวโรกาสทีม่ี หาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ิ (การบริหารสาธารณสุข)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

จุลสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๑๑ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวโรกาสทีี่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ิ (การบริหารสาธารณสุข)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสนพระทัยและปฏิบัติพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์โดยโปรดให้มีการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน ๒๑ แห่ง ทัว่ ประเทศ และโปรดให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงทศวรรษที่ ๔ และมีพนั ธกิจหลักทีท่ รงให้
แนวทางว่า “จะต้องไม่ลมื ว่าโรงพยาบาลนีก้ ำเนิดขึน้ จากความมุง่ ปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทัว่ ราชอาณาจักร ทีต่ อ้ งการจะเห็นผูท้ อี่ ยูใ่ นท้องถิน่ ทุรกันดารทุกหนแห่งได้รบั ความ
เอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน” ปัจจุบันโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ดังที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จากคณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก ได้รบั การประเมินเป็นโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทราบถึงปัญหาของพระสงฆ์ในชนบทเมือ่ อาพาธต้องส่งรักษาในโรงพยาบาลกับคนไข้คฤหัสถ์จงึ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพระราชทานชื่อโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหวชิราลงกรณ์และเสด็จ
พระราชดำเนินไปเปิดในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ พระองค์ โปรดให้จดั ทำโครงการ
หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการ ตรวจสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรทั่วประเทศกว่า ๓ แสนรูป โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเปิดโครงการด้วยพระองค์เองที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์โดยทรงพระราชทานวโรกาสให้คณะ
แพทยราชวิทยาลัย แพทย์สาขาต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ได้รับพระราชทานคำแนะนำ และเป็นมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชบัณฑูรเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม สั่งว่าเพื่อให้การดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สามารถสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งได้ควรมีศูนย์กลาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พระองค์
พระราชทานพระราชานุญาตใช้ชอื่ ว่า ศูนย์ ๓ วัย สายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาฯ และทรงรับโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวเป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและพระราชทานคำขวัญ “นมแม่คือหยดแรกของสายใยแห่งครอบครัว”
ด้วยพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทีม่ งุ่ สร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยทีม่ ฐี านะยากจนและลำบากแต่มคี วามประพฤติดี
มีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงและต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถ
ของแต่ละคน ซึง่ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน จึงทรงมีพระราชดำริให้จดั ตัง้ มูลนิธทิ นุ การศึกษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นในปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ได้นำโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ดำเนินการตามพระราชดำริในปี ๒๕๕๒
มาดำเนินการภายใต้มูลนิธิฯ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์รองประธานกรรมการ
๑. โรงเรียนมกุฎเมืองราชูวิทยาลัย
๒. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
๔. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร
๕. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
๗. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
๘. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
๙. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
พระราชกรณียกิจ ทรงมีพระราชปณิธานที่จะดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างต่อเนื่อง และในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
ในปี ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทั้งประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวดังเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พสกนิกรโดยทั่วกัน
พระราชกรณียกิจ ในวาระต่างๆ ที่ประเทศเกิดภัยพิบัติ เกิดมหาอุทกภัย เมื่อปี ๒๕๕๔ พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและรับสั่งให้จัดหน่วยแพทย์
พระราชทานแก่พสกนิกรอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด อันเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พสกนิกรและชาวไทยทั้งปวง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อแบ่งเบา
พระราชภาระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระราชทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้นักเรียนพยาบาล
ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตระหนักถึงปัญหาทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ซึง่ มีผลกระทบต่อภาวะโดยรวมของประเทศทรงเห็นความสำคัญของ
การดูแลทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จึงทรงพระราชทาน “กองทุนทีปังกรภัทรบุตร” เพื่อใช้ในโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย
จากพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์สาธารณสุข จากอดีตถึงปัจจุบัน พระองค์ได้อุทิศพระราชทรัพย์ พระวรกาย และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานด้านการแพทย์
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถ และพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และในวโรกาสพิเศษที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระปรมาภิไธยให้แผ่ไพศาลและเป็นที่เชิดชู
พระเกียรติยศสูงสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติคุณและสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหิดลสืบไป

๒

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร
ในวโรกาสทีี่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ิ (การบริหารสาธารณสุข)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
“...วันนี้ ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจำที่สักครู่ก็ประสูติ
พระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬิกา กับ ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา ดูคล้ายๆ
ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกับการประสูติครั้งนี้ อารามดีใจสมประสงค์ของดวงใจทุกๆ ดวง นายแพทย์ที่ถวายการประสูติ ซึ่งพร้อมที่จะบอก
แก่ทปี่ ระชุม ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถานว่า พระราชโอรส หรือ พระราชธิดา กล่าวออกมาด้วยเสียงอันตืน่ เต้นกังวานว่า ผูช้ าย แทนทีจ่ ะว่า
พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งบก
และเรือยิงสะเทือนเลื่อนลั่น เสียงไชโยโฮ่ร้องก็ดังอยู่สนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชนแล้ว...ดวงใจทุกดวงมีความสุข...”
หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุล ได้บรรยายถึงบรรยากาศก่อนเวลาพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ในพระราชวังดุสติ เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รบั พระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา นับตั้งแต่พระราชสมภพตราบจนปัจจุบัน
ขณะเมื่อทรงพระราชสมภพนั้น ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่เฝ้ารอคอยพระประสูติกาลต่างปลาบปลื้มปิติชื่นชม
โสมนัส แซ่ซ้องในพระบุญญาธิการ
นับแต่นั้นมา ประชาชนชาวไทยต่างเฝ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ด้วยความจงรัก
ภักดี และต่างปลาบปลื้มปิติ ชื่นชมโสมนัสยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเจริญวัย มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพียบพร้อมด้วย
พระราชจริยวัตรและพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา
การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๙ - พ.ศ. ๒๕๐๙
ทรงเข้ารับการศึกษาระดับ อนุบาลที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต และโรงเรียนจิตรลดา
มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ทรงเข้ารับการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ค แคว้นซัสเซกส์ ประเทศอังกฤษ
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
ทรงเข้ารับการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท ประเทศอังกฤษ
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหาร ที่โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ทรงเข้ารับการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทรงได้รับปริญญา อักษรศาสตร์บัณฑิต (การศึกษาด้านการทหาร)
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
เข้ารับการศึกษา ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ ชุดที่ ๕๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ทรงเข้ารับ การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทรงได้รับปริญญา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพฯ ประเทศไทย
มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ทรงเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร แห่งสหราชอาณาจักร
การรับราชการ
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓
ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กรมทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์
๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
ทรงปฏิบัติหน้าที่ ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ - ๕ อี / เอฟ
พระยศทางทหาร
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
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๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะ
สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ระหว่างองค์การ
อิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสุรนิ ทร์ โอสถานุเคราะห์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of New South Wales,
Australia
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University
of New South Wales, Australia เพื่อเจรจา ความร่วมมือทางวิชาการ  
ด้านโรคติดเชือ้ และวิทยาการระบาด โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา
จารุ พู น ผล คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ กล่ า วต้ อ นรั บ พร้ อ มด้ ว ย
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ เ ทศและการประชาสั ม พั น ธ์ ณ ห้ อ งประชุ ม สุ ริ น ทร์   
โอสถานุเคราะห์ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยมีหวั หน้าภาควิชา คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการปฐมนิเทศ “รับสมาชิกใหม่ครอบครัวราชพฤกษ์” ปีการศึกษา
๒๕๕๕
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด ปฐมนิ เ ทศ
นักศึกษา “รับสมาชิกใหม่ครอบครัวราชพฤกษ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” และรองศาสตราจารย์ภูษิตา
อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
บรรยายพิเศษเรือ่ ง “พลังราชพฤกษ์ พลังใจ สูป่ ญั ญาของแผ่นดิน” กิจกรรมในงาน
จัดให้มกี ารร่วมกิจกรรม โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ชยั วัฒน์ วงศ์อาษา เป็นวิทยากร
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕

Mahidol University International Week 2012
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol University International Week 2012
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีกจิ กรรมต่างๆ ตลอด
สัปดาห์ ซึ่งในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดงาน Mahidol University International Night
2012 ในงานมีกิจกรรมการแสดงนานาชาติ แฟชั่นโชว์ชุดพื้นเมือง และการประกวด Mr. &
Ms. Mahidol University International 2012 ในปี นี้ มี นั ก ศึ ก ษานานาชาติ จ าก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับตำแหน่ง Mister MUI 2012 และตำแหน่ง
Poppular Vote

๑๒๐ ปี เทิดไท้พระราชบิดา บรมครูแห่งการอุดมศึกษาไทย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕  “๑๒๐ ปี เทิดไท้พระราชบิดา บรมครูแห่งการอุดมศึกษาไทย”  
กิจกรรมในงานมีพธิ ไี หว้ครู การประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนแปด ในหัวข้อ
“๑๒๐ปี เทิดไท้พระราชบิดา บรมครูแห่งการอุดมศึกษาไทย” การประกวด
พานไหว้ครู และการแสดงนาฏศิลป์จากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธการชะลอวัย กินอย่างไร ให้ผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน
เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป
เรื่อง ยุทธการชะลอวัย กินอย่างไร ให้ผิวสวย สุขภาพดี อายุยืน ณ อาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากร
โดยคณาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน
มาก
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“จากร่มราชพฤกษ์...สู่โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ “จากร่มราชพฤกษ์...
สูโ่ ลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน” กิจกรรมในงาน คณบดี อดีตคณบดี และรองประธาน
สมาชิกวุฒิสภาลำดับที่ ๑ กล่าวให้โอวาท ร่วมจุดเทียนจากร่มราชพฤกษ์...สู่โลกกว้าง
ปัญญาของแผ่นดินเพือ่ เป็นสิรมิ งคลกับบัณฑิตใหม่ และมอบประกาศนียบัตร แก่บณ
ั ฑิต
เกียรตินิยมและผู้มีผลการเรียนดี ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

ิเศษ

บรรยายพ

คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดการบรรยาย
พิ เ ศษ วิ ช า PHID648 DOCTORAL SEMINAR เรื่ อ ง “Politics,
Media, Public Health and AEC” วิทยากรโดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
ณ ห้องประชุม ศ.นพ.จรัส ยามะรัต ชัน้ ๑ อาคาร ๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Therapeutic niche of engineered
antibodies” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวันเพ็ญ ชัยคำภา
จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา อาคาร ๖ ชั้น ๕ ห้อง ๖๕๑๑ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เพือ่ เป็นการ
เทิดพระเกียรติ ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สทท.๑๑) ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงดิ น แดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
๒/๒๕๕๕
เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
จัดการประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
๒/๒๕๕๕ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานที่ประชุม
ณ ห้องประชุมสุรนิ ทร์  โอสถานุเคราะห์ ชัน้ 2 อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี ๒๕๕๕
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา
บุ ค ลาการคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ประจำปี
๒๕๕๕ เรื่อง “รวมพลัง MUPH” จัดโดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขชัน้ นำในภูมภิ าคเอเซีย ปี ๒๕๕๙” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕     
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HOT
NEWS

สาระความรู้สู่สุขภาพ : ปรสิตสาธารณสุข

“TRICHINOSIS”

พักตร์พิมล มหรรณพ • สุภาวดี บุญชื่น • ประภัสสร เพ็ชรกิจ
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคทริคโิ นซิส (Trichinosis) หรือทริคเิ นลโลซิส (Trichinellosis) หรือโรคพยาธิกล้ามเนือ้ เกิดจากการบริโภคอาหาร
เนื้อสัตว์ที่ดิบหรือสุกไม่เพียงพอ และมีเชื้อหนอนพยาธิติดต่อผ่านอาหาร (food-borne nematode) ได้แก่ Trichinella
spiralis ตัวอ่อนระยะติดต่อในถุงหุ้ม (infectious encysted larval stage) อยู่ในกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle)
วงจรชีวติ ทุกระยะของการเจริญจะอยูใ่ น โฮสต์เดียวกัน (whole life cycle in one host) แหล่งสัตว์กกั ตุนโรค (reservoir host)
ได้แก่ หมูป่า หมูเลี้ยงพันธ์ุไหหลำ หมีสีน้ำตาล (brown bear) หมีควาย (black bear) สุนัขจิ้งจอก (jackal) และสัตว์แทะ
(rodent) อาหารที่มักจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาด ได้แก่ อาหารปรุงจากเนื้อหมู เช่น ลาบ แหนม เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม การระบาดของโรคในแต่ละครั้งของแต่ละประเทศอาจมีความต่างกันในด้านชนิดสัตว์กักตุนโรค ประเภทอาหารท้องถิ่น   
วัฒนธรรมการบริโภคของประชาชน และเทศกาลต่างๆ พบโรคนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่นได้ทั่วโลก เช่น ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น  
ยูโกสลาเวีย และจีน เป็นต้น ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย ท้องร่วง อาเจียน ไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ ตาบวม เชื้อเข้ากระแสเลือด  
หัวใจ สมอง มีอาการเลือดเป็นพิษ (Toxemia) และอาจเสียชีวิตได้
ในประเทศไทย มักเกิดการระบาดบ่อยครั้งในเขตพื้นที่ชนบทและโดยเฉพาะทางภาคเหนือ ได้เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้น
ครั้งแรก ปี ๒๕๐๔ ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกิดขึ้นเกือบทุกปี ครั้งล่าสุด ได้มีการระบาด ๒ ครั้ง ที่อำเภอ
ปัว จังหวัดน่าน คือ ปี ๒๕๕๔ และอีกครั้งเมื่อ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
จำนวน ๑๘ คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต ๑ คน อาการหนัก ๑ ราย เป็นเพศชายอายุ ๗๒ ปี และอีก ๑ รายเป็นเพศหญิง
ซึ่งมีสภาวะเครียดร่วมจากการป่วยด้วยโรคนี้ด้วย สำหรับการระบาดเมื่อ ปี ๒๕๕๔ ยังมีผู้ป่วย ๑ ราย ที่ขณะนี้ยังคงมีอาการ
กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง  
โรคนี้ ยัง เป็ น ปัญ หาสาธารณสุข ของประเทศไทย ในด้ า นโรคติ ด เชื้ อ ปรสิ ต ที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร  
การเลือกซื้ออาหารที่มาจากแหล่งปลอดภัย และการปรุงอาหารสุกเพียงพอ

๖

โรคมือเท้(Hand
าปาก
Foot Mouth Disease)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ปิติกุลตัง

โรคมือเท้าปาก หรือ Hand Foot Mouth Disease เป็นโรคที่พบได้บ่อยและพบในประเทศไทย
ทุกปี เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่โดยทั่วไปไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่เนื่องจากในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๕
ที่ผ่านมามีรายงานว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ที่ประเทศกัมพูชาและเสียชีวิตจำนวนมาก จึงทำให้
เกิดความตื่นกลัวในหมู่ประชาชน
โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปี แต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศร้อนชื้น เป็นโรค
ที่เกิดกับกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า ๕ ปีเป็นส่วนใหญ่ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า
Enterovirus และ Coxsackie A การติดต่อ เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง ทั้งจากจมูก
ลำคอ และน้ำจากแผลตุ่มใส โดยเชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการไอจามรดกันก็ได้
นอกจากนั้นยังแพร่กระจายได้ทางอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ โดยช่วงที่แพร่กระจายมากที่สุด
คือ ในสัปดาห์แรกทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการ และจะยังแพร่เชือ้ ได้จนกว่ารอยโรคจะหายไป แต่กย็ งั พบเชือ้ ในอุจจาระ
ผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ ๒-๓ สัปดาห์
โรคนี้มีระยะฟักตัวประมาณ ๓-๖ วัน เด็กที่ติดเชื้อจะมีอาการเป็นไข้ต่ำๆ ราว ๑-๒ วัน และจะเริ่ม
มีแผลในปาก เป็นตุ่มแดงที่เหงือก ลิ้น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม และในคอ ต่อมาอาจมีตุ่มพองใส รอบๆ
แดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรืออาจพบตามหลังมือ หลังเท้า เข่า ก้น ก็ได้ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและเด็ก
จะหายเป็นปกติได้ภายใน ๗-๑๐ วัน มีส่วนน้อยที่เกิดจากไวรัส Enterovirus ๗๑ ซึ่งทำให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อน ได้แก่ สมองหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้
การรักษาโรคมือเท้าปาก จะรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ (พาราเซตามอล) การให้ยาทา
เพื่อลดอาการเจ็บแผลในปาก การดูแลผู้ป่วยควรให้อาหารอ่อนๆ ดื่มน้ำ น้ำผลไม้ และพักผ่อนมากๆ
หากสังเกตว่าเด็กมีไข้สูง รับประทานอาหารและน้ำไม่ได้ อาเจียนบ่อยๆ ซึมลงควรพาไปพบแพทย์โดยทันที
โรคมื อ เท้ า ปากยั ง ไม่ มี วั ค ซี น ป้ อ งกั น การป้ อ งกั น ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การรั ก ษาสุ ข อนามั ย ให้ ดี เช่ น
การหมั่นล้างมือ การใช้ช้อนกลาง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรหมั่นทำ
ความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ พื้นห้อง ของเล่น เครื่องเล่น และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ควรแยกเด็กที่ป่วย
ออกจากกลุ่มเพื่อนและถ้ามีเด็กป่วยจำนวนมากอาจมีความจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
ราว ๑-๒ สัปดาห์
กรณีสงสัยว่ามีการระบาดของโรค หรือมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง สามารถสอบถามรายละเอียดที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและค้นหารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th
และ www.beid.ddc.moph.go.th
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บทบรรณาธิการ...
สวั ส ดี ค่ ะ ! สมาชิ ก จุ ล สารข่ า วคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้
มีบทความทางวิชาการเป็นเรื่องสาระความรู้สู่
สุขภาพ : ปรสิตสาธารณสุข “TRICHINOSIS”
โดยรองศาสตราจารย์ สพ.ญ.พั ก ตร์ พิ ม ล
มหรรณพ • อาจารย์ สพ.ญ.สุภาวดี บุญชื่น •
อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ ภาควิชา
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการป้องกัน
โรคมือเท้าปาก โดย ผศ.นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
กุมารแพทย์ จากภาควิชาอนามัยครอบครัว
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในอีกหลาก
หลายคอลัมน์ให้ท่านสมาชิกได้ติดตามอ่านกัน
ซึ่งกองบรรณาธิการหวังว่า สมาชิกจะสามารถ
นำสาระประโยชน์  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ในหน่วยงานของท่านได้บ้างติดตามอ่านกันได้
ภายในเล่มค่ะ
ท่ า นสมาชิ ก สามารถอ่ า นวารสารฉบั บ
ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ http://www.ph.
mahidol.ac.th/thai/ และหากมีข้อเสนอ
แนะนำ ติชม หรือต้องการสาระ ความรู้ ทางด้าน
ใด กองบรรณาธิการยินดีรับฟัง และพร้อม
สร้างสรรค์ทกุ เรือ่ งราว ได้ที่ pimsurang.tae@
mahidol.ac.th เพื่อให้วารสารฉบับนี้ตรงใจ
ท่านผู้อ่านทุกท่านต่อไป
เข้าสู่หน้าฝนกันแล้ว ช่วงนี้ฝนโปรยปราย
ทุกวันทั้งเช้าและเย็น อย่างต่อเนื่อง ก็ขอให้
ท่ า นสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นดู แ ละรั ก ษาสุ ข ภาพกั น
อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะ...
จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ขา่ วสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เทียนจวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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
โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๔๓-๙ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๕๐

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

“วันมหิดล” พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

วันครบรอบสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๖๕ ปี

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๕ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศเปิดรับสมัคร การศึกษาอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ ๓

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัฒนธรรมองค์กร

Mahidol Core Values
M - Mastery : เป็นนายแห่งตน
A - Altruism : มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H - Harmony : กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I - Integrity : มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D - Determination : แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O - Originality : สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L - Leadership : ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

รั<ตอนที
ก่ษ์๑๐>สขุ ภาพ
ป้าพร :

กับหมอโหน่ง

คุณหมอโหน่งคะ ทราบว่ามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในผู้สูงอายุด้วย
ไม่ทราบว่ามี ใครบ้างที่อยู่ ในข่ายที่ต้องฉีด
หมอโหน่ง : วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมในผูส้ งู อายุ คือ วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์
ซึง่ นอกจากจะฉีดเพือ่ ป้องกันโรคปอดบวมจากเชือ้ นิวโมคอคคัสแล้ว ยังป้องกัน
โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบและโรคติดเชิ้อในกระแสเลือดด้วย วัคซีนนี้เรียกกัน
สัน้ ๆ ว่า วัคซีนไอพีดี (IPD) มักฉีดในผูส้ งู อายุทอี่ ายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผูท้ มี่ ี
โรคประจำตัวทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ มากขึน้ เช่น โรคปอดบวมเรือ้ รัง โรคหัวใจ
ล้มเหลว และผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันต่ำ เป็นต้น การฉีดเพือ่ ให้ได้ผลดี ควรฉีด ๑ ครัง้
และกระตุ้นอีก ๑ ครั้ง ห่างจากครั้งแรก ๓-๕ ปี
ข้อสังเกตุ : วัคซีนโอพีดี ในผู้สูงอายุ มีส่วนประกอบบางอย่างต่างกับวัคซีน
โอพีดี ในเด็กเล็ก ซึ่งไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้

โรค..
ปอดบวม

เรื่อง : หมอโหน่ง   ภาพ: พี่น้อง

