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คณะสาธารณสุขศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ตำบลหนองย่างเสือ และตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ระหว่าง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
และ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เมือ่วนัที ่๔ มถินุายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารยป์ระยรู ฟองสถติยก์ลุ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ 
ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูบ้รหิาร หวัหนา้ภาควชิาคณะสาธารณสขุศาสตร ์เขา้เยีย่มและรบัฟงัผลการดำเนนิงานของนกัศกึษาในการ 
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บทบรรณาธิการ

ครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

HOT
NEWS

วันครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะ- 
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวาย 
สักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณาจารย์อาวุโส คณบดี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวความ 
ภาคภมูใิจตอ่คณะ ณ หอ้งประชมุชัน้ ๕ อาคารเทพนม เมอืงแมน  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒



บทบรรณาธิการ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
	 อุตสาหกรรมยาสูบมีวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด	เพื่อหลีกเลี่ยงกฎ	ระเบียบ	นโยบาย	การควบคุม 
การบรโิภคยาสบู	แตข่ณะเดยีวกนัแสวงหาผลกำไรทางธรุกจิจากผลติภณัฑย์าสบู	บหุรีร่ปูแบบใหมท่ีเ่รยีกวา่	บหุรี่ 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ซิกาแรต (e-cigarette)	กำลังคืบคลานเข้าสู่ตลาดทั่วโลกเพื่อชักจูงให้คนที่ติดบุหรี่หันมา 
สูบบุหรี่รูปแบบใหม่โดยสร้างความเชื่อว่าไม่เป็นอันตรายจากโรคมะเร็ง
	 องค์การอนามัยโลกประกาศในเดือนกันยายนป	ีค.ศ.	๒๐๐๘	ว่า	บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อุปกรณ์หรือ 
เครื่องมือสำหรับช่วยในการเลิกสูบบุหรี่	และเรียกร้องให้ผู้ทำการโฆษณาและการตลาดห้ามเสนอแนะว่าองค์การ 
อนามัยโลกพิจารณาแล้วว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอันตรายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่

สวสัด.ี.ชาวราชพฤกษพ์ไิล จลุสารขา่วคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
มหิดล ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท 
เบด็เสรจ็ของนกัศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์และนสิติแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งกำลังใจให้น้องๆ ประสบความสำเร็จตามที ่
ไดว้างแผนไว ้นะคะ.. พรอ้มกนันี ้ขอฝากคำกลอนทีบ่รรยายภาพการฝกึภาคสนาม  
คัดลอกจากหนังสือการฝึกภาคสนาม เมื่อปี ๒๕๕๕ มาฝากค่ะ..

..ด้วยกุศล ผลบุญ หนุนนำพา  นักศึกษา และประชา ร่วมสร้างสรรค์
ก่อร่างฝัน เป็นเป้าหมาย เส้นชัยพลัน ร่วมประเมิน ภาพปัจจุบัน ชองชุมชน
เรียงลำดับ ปัญหา พากันคิด ร่วมเกาะติด คิดแก้ไข ไม่นิ่งเฉย
รวมพลัง กายใจ ไม่ละเลย ไม่นิ่งเฉย ร่วมสร้างสุข สู่ประชา
อาจารย์เอง ก็คอยดู อยู่ไม่ห่าง ชี้ทางสว่าง ให้ลูกศิษย์ คิดสร้างสรรค์
นำวิชา ความรู้ สานพลัง ร่วมปลูกฝัง ทางสร้างสุข สู่ชุมชน
พ่อแม่นั้น เป็นเหมือนครู ผู้สั่งสอน เอื้ออาทร นักศึกษา หาใดเหมือน
ยามทำผิด คอนสอน คอยตักเตือน รักเสมือน เปรียบประดุจ ลูกหลานตน
เมื่อถึงคราว ต้องจากกัน วันนี้แล้ว พ่อแม่แก้ว ปู่-ตา ย่า-ยาย-หลาน 
ลูกซาบซึ้ง บุญคุณ ที่เจือจาน ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ สู่ความจริง
ขอเดชะ บารมี พระบิดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศา จงปกป้อง
ให้ทุกท่าน มีสุข สมใจปอง โรคและภัย ทั้งผอง อย่ากล้ำกราย
ส่วนลูกนั้น จะสานฝัน ของแม่พ่อ ไม่ย่อท้อ เป็นคนดี มิแปรเปลี่ยน
สิ่งที่ได้ จะจำไว้ เป็นบทเรียน จะพากเพียร เรียนรู้ คู่คุณธรรม..

	 จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเหลวที่ใช้กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวพบว่ามีสารก่อมะเร็ง	และสารที่ก่ออันตราย	(Toxic	chemicals)
	 -	 ไดเอทธลีนี	ไกลคอล	(Diethylene	glycol)	ในหลอดหนึง่อยูท่ีร่ะดบั	๑%	ซึง่สารเคมทีีใ่ชเ้ปน็สว่นประกอบของสารตา้นจดุเยอืกแขง็	(Anti-freeze)	 
	 	 และเป็นสารพิษสำหรับมนุษย์	[๑]
	 -	 มีสารไนโตรซามีนที่เฉพาะสำหรับยาสูบ	(Tobacco-specific	nitrosamines)	ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งสำหรับมนุษย์
	 -	 สารปนเปื้อนเฉพาะสำหรับยาสูบ	 (Tobacco-specific	 impurities)	 ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์	 คือ	Anabasine,	Myosmine	และ	 
	 	 Beta-nicotyrine	มีอยู่ในตัวอย่างส่วนใหญ่
	 -	 แต่ละตัวอย่างให้ปริมาณนิโคตินไม่เท่ากัน	ทั้งๆ	ที่ฉลากบ่งชี้ข้อมูลอย่างเดียวกัน
							 -	 หลอดหนึ่งซึ่งมีปริมาณนิโคตินสูง	 ให้ปริมาณนิโคตินเป็นสองเท่าจากไอระเหย	มากกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ใช้ 
	 	 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่	

	 นกัวจิยัระดบัโลกเสนอแนะวา่	จะตอ้งมกีารเฝา้ระวงัเพือ่พจิารณารปูแบบและทศิทางในการตลาด	การขาย	การใช	้และผลทีเ่กดิขึน้	ผูใ้หบ้รกิารทางดา้น 
สขุภาพควรจะไดร้บัการแจง้ใหท้ราบสำหรบัโรคทางเดนิหายใจทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใชผ้ลติภณัฑบ์หุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์	และควรรายงานใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทราบ	ในขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกจะต้องมีหลักฐานที่จะอธิบายถึงการใช้อย่างเหมาะสม	การได้รับสิ่งที่ถูกขับออกมา	 (Emissions)	และความปลอดภัย 
ของบหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส	์นอกจากนี	้หนว่ยงานทีค่วบคมุ	กำกบั	ดแูล	ควรจะยนืยนัความถกูตอ้ง	(Accuracy)	แมน่ยำของหลกัฐานกอ่นจะอนญุาตใหผ้ลติภณัฑ ์
เหล่านี้ทำการตลาดและการจำหน่าย

Westenberger BJ.  Evaluation of ENDS.  St. Louis Food and Drug Administration, 2009.  
In: Tob Control 2011; 20:47-52.  doi: 10.1136/tc 2010.037259

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขศาสตร์
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ภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล คณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดร้บัการรบัรองการจดัประชมุสเีขยีว  
(Green Meeting) จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
โดยเปน็หนว่ยงานในสถาบนัการศกึษาแหง่แรกในประเทศไทยทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน ในการ 
ดำเนินงาน Green Meeting และได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และผ่าน 
กระบวนการ Re-certificate ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ เปน็หนว่ยงานตน้แบบในการดำเนนิงานดา้น  
Green Meeting ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาพ: ดร.สุววิสา มหาสันทนะ ผู้แทนภาควิชาฯเข้ารับประกาศนียบัตรจากคุณประเสริฐ์  
บญุสมัพนัธ ์ประธานองคก์รธรุกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื และ ดร.ขวญัฤด ีโชตชินาทววีงศ ์ 
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์  
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล President of APACPH  
เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารยป์ระยรู  
ฟองสถิตกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “คณะสาธารณสุข- 
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่เนปาล” โดยมคีณาจารย ์ 
บคุลากร และนกัศกึษาเขา้รว่มงาน เพือ่สง่กำลงัใจและ 
รับบริจาคเงินและส่ิงของร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ 
มอบให้ศิษย์เก่าและประชาชนชาวเนปาลผู้ประสบภัย 
แผน่ดนิไหว ณ บรเิวณ ชัน้ ๑ อาคารสาธารณสขุวศิษิฏ ์  
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล พรอ้มดว้ย  
รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะ 
สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
จรวยพร สุภาพ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการ 
ประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางเข้าร่วม  
APACPH Accreditation Workshop & Management  
Board Meeting” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗  
มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐ 
เกาหลีใต้

เมือ่วนัที ่๓  เมษายน  ๒๕๕๘  รองศาสตราจารย์ประยรู  
ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมใน 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างสถาบนัฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ปองกนัแขนง 
สาธารณสุขศาสตร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
กับสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข  
๔ แห่ง ได้แก่ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล คณะแพทยศาสตร ์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั ณ ห้องประชมุชยันาทนเรนทร สาํนกัปลดั 
กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร  
ฟองสถติยก์ลุ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์พรอ้มดว้ย 
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรของคณะ เดนิทางไปยงั 
วงัเทเวศร ์เพือ่นำแจกนัดอกไมถ้วายพระเจา้วรวงศเ์ธอ- 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อม 
ลงนามถวายพระพร

เมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ งานบรหิารการศกึษา และ 
กจิการนกัศกึษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
มหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อม 
เข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN-QA” โดย รองศาสตราจารย์ประยูร  
ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็น 
ประธานกลา่วเปดิโครงการอบรม ซึง่การอบรมดงักลา่ว  
จดัขึน้เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจการประเมนิหลกัสตูร  
ตามเกณฑ์การประเมิน AUN-QA และเพื่อให้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากร สามารถ 
ใช้เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA  
ในการเขียนรายงานเพื่อประเมินหลักสูตรได้ วิทยากร 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต วงศ์เอก AUN-QA  
Assessor Expert ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม  
เมืองแมน

เมือ่วนัที ่๑๖  เมษายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ทิยา จารพุนูผล คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์รว่มพธิ ี
ลงนามความร่วมมือการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม และศูนย์การค้า หรือห้าง 
สรรพสนิคา้ในกรงุเทพมหานคร โดยมผีูร้ว่มลงนาม ไดแ้ก ่รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร อธบิดกีรมการทอ่งเทีย่ว  
ผูว้า่การการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย นายกสมาคมศนูยก์ารคา้ไทย นอกจากนีม้กีารสมัมนา 
เรือ่ง ตวัชีว้ดัและเกณฑม์าตรฐานความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม Clean and Green ในอาคารสาธารณะ : กลุม่เปาหมาย  
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารของสำนักงานเขต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต สุจิรารัตน์ และทีม และในช่วงบ่าย                   
รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
ได้นำเสนอวิธีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ : โรงแรม  
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า สำนักงานเขต ณ ห้องราชเทวี ๑ โรงแรมเอเชึย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๔



เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสนเทศศาสตรส์ขุภาพ ภาควชิาชวีสถติ ิ 
รางวัล Mr.Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol  
University 2015 ลกัษณะรางวลั รางวลั Mr.Brand Ambassador of  
Graduate School, Mahidol University 2015 เปน็โครงการทีบ่ณัฑติ 
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหดิลไดจ้ดัโครงการเปน็ทตูบณัฑติสมัพนัธ ์(Brand  

 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาควิชาอนามัย 
ครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้า 
และมุทิตาจิตอนามัยครอบครัว โดยรองศาสตราจารย์ 
ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการปาฐกถา 
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี  
พิชัยสนิธ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา  
จารพุนูผล นายกสมาคมอนามยัครอบครวัประเทศไทย  
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จากน้ันเป็นการเสวนาวิชาการ  
เร่ือง อนามัยครอบครัว : ความท้าทายสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยคณาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชา ตัวแทนศิษย์เก่า  
และตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งในช่วงบ่ายเป็นพิธี 
มุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ 
ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาควิชาระบาดฯ นำ  
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ 
วิทยาการระบาด (สาขาวิชาระบาดวิทยา) ศึกษาดูงาน 
ในรายวิชา สศรบ ๖๑๖ วิทยาการระบาดของโรค 
ไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาล 
ดอนตูม ตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เมือ่วนัที ่๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณสาธารณสขุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ 
จากมหาวทิยาลยั Wisconsin - Medison ประเทศสหรฐั 
อเมริกา โดยเป็นนักศึกษาทางการแพทย์ ๑๕ คน เพื่อ 
ร่วมโครงการอบรมในหัวข้อ Health & Disease in  
Thailand - FIELD EXPERIENCE โดยรองศาสตราจารย์ 
ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ ซึ่งโครงการ 
อบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
และลงพืน้ทีฝ่กึปฏบิตังิาน ต.หนองยา่งเสอื อ.มวกเหลก็  
จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พิธีมอบเงินและสิ่งของ 
บริจาคส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว 
ที่ประเทศเนปาล โดยรองศาสตราจารย์ประยูร  
ฟองสถิตย์กุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้ส่งมอบให้ 
กับนักศึกษาจากประเทศเนปาล ปัจจุบันกำลังศึกษา 
อยู่ที่คณะเป็นผู้แทนรับมอบ ส่งต่อให้กับศิษย์เก่า  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  
ผูป้ระสบภยัตอ่ไป ณ บรเิวณชัน้ ๑ อาคารสาธารณสขุ- 
วิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ 
วิทยา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม (OPHETS) และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกนวดแผนไทย 
ประยกุต ์รว่มถวายสกัการะพระภมูชิยัมงคล ถวายราชสกัการะพระราชา- 
นุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
ในพิธีไหว้ครูแผนไทยประยุกต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน  
ณ บรเิวณลานสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Ambassador of Graduate School, Mahidol University) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทีต่า่งคณะ สถาบนั และเชือ้ชาต ิไดเ้กดิความเชือ่มโยงความสมัพนัธก์นั มกีารรวมกลุม่เพือ่ประกอบกจิกรรม 
อันเป็นประโยชน์ต่างๆ และทำให้นักศึกษาได้เข้าใจบทบาท กิจกรรมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก 
ยิง่ขึน้ เกดิการสรา้งความผกูพนั ความรกั และความภาคภมูใิจในสถาบนัของตน อกีทัง้ นกัศกึษาสามารถเปน็สือ่ 
ในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างดียิ่ง

เชิดชูเกียรติ

๕



โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ ๒๑: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ”

การชำระเงินนำฝากเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี	
ธนาคาร	:	ไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน)	
สาขาย่อย	:	โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ประเภทบัญชี	:	ออมทรัพย์	
ชื่อบัญชี	:	ประชุมวิชาการสาธารณสุข
แห่งชาติครั้งที่	๑๕		เลขที่บัญชี	:	๒๕๔-๒๑๕๐๑๒-๗

สอบถามข้อมูลทั่วไปของการประชุม
(ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมวิชาการ)
คุณนภาพร	ม่วงสกุล		โทร.	๐๘๑-๔๔๒-๓๔๒๒,	๐๒-๓๕๔-๘๕๓๑
E-mail	:	napaporn.mua@mahidol.ac.th

หลักการและเหตุผล
        ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา จึงนับเป็นโอกาส 
ปีมหามงคลยิ่ง ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        อันจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายระหว่างประเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตและสุขภาพ 
ของประชากร รวมถึงสภาพแวดล้อมของประเทศและชุมชน ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และการเสียชีวิต 
ดว้ยปญัหาสขุภาพ ทัง้ทีเ่กดิจากการตดิเชือ้ ไดแ้ก ่การตดิเชือ้ระบบทางเดนิอาหาร การตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ และการตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ ์รวมทัง้ 
การตดิตอ่ผา่นพาหะนำโรค ไดแ้ก ่โรคนำโดยแมลงและสตัว ์เปน็ตน้ และการเกดิโรคไมต่ดิเชือ้ และโรคเรือ้รงั ไดแ้ก ่โรคอว้น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู  
และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น การเจ็บป่วยอันเกิดจากการได้รับสารพิษหรือสารเคมีอันตรายของประชากรในชุมชน และผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบ 
และนอกระบบ รูปแบบอุตสาหกรรมและการผลิตในครัวเรือนซึ่งยังขาดความรู้ทางวิชาการในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อ 
สุขภาพอันเนื่องจากการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ปัญหาทางโภชนาการที่ไม่สมดุลย์และปลอดภัย การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาและหน้าที่ 
สำคัญของหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ยากและ 
สิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ปัญหาความสมดุลย์ของช่วงอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอนาคตกลุ่มประชากรสูงอายุจะมี 
จำนวนในสัดส่วนที่มากขึ้น ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ต้องมองให้ไกล 
ไปถึงอนาคตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อจะได้เตรียมการและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการในเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
  ในปีนี้ นับเป็นปีที่ ๖๗ ของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขแห่งแรก 
ของประเทศไทย ที่มีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลายภูมิภาค มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำด้านสาธารณสุข 
ทั้งของประเทศไทยเอง และประเทศอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญทางวิชาการและการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
การปองกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสาธารณสุข ช่วยชี้นำสังคม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพการปองกันโรค  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนางานสาธารณสุข ช่วยชี้นำสังคม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุขของ 
ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนือ่ง  สนองพระราชดำรขิองสมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก “พระบดิาแหง่การสาธารณสขุไทย”   
ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานงานด้านการสาธารณสุขจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบท และม ี
พระราชดำรจิดัทำโครงการตา่งๆ เพือ่แกไ้ขปญัหาสขุภาพอนามยัของประชาชน ใหเ้หมาะสมในแตล่ะพืน้ที ่ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
โดยความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความท้าทายในงานสาธารณสุขของประเทศไทยและ 
ประเทศในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุข 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง“การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ ๒๑: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ”และ The 7th International  
Public Health Conference เรื่อง “Public Health and Environment in the 21st Century: Evidence-Based Global Health” ขึ้น  
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ ๒๑: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ”
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AT คืออะไร ?
 AT ยอ่มาจาก Activity Transcript คอื ใบรบัรองการเขา้รว่มกจิกรรม 
เสรมิหลกัสตูร โดยระบบ AT จะเกบ็ขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
มหิดลตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้จาก 
เว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.th และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรอง 
ดังกล่าว เพื่อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน  
หรืออื่นๆ เป็นต้น
 
ทำไมต้องมีระบบ AT ?
 • เพราะ AT มกีารรวบรวมขอ้มลูการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษาอยา่งเปน็ 
ระบบและจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัต ิ
การเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้
 • เนื่องจากองค์กร และบริษัทหลายๆ แห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ 
ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ 
การสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้
 • มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามา 
วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?
 ๑. สมัครในระบบ AT หรือยืนยันตนเอง (กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ) ที่เว็บไซต ์ 
http://www.activity.mahidol.ac.th 
 ๒. ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะ 
สมัครโดยตรงกับผู้ดูแลโครงการ
 ๓. เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
 ๔. ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT  
ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดูแลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน  
Activity Transcript
 ๕. เมือ่ใกลจ้บหลกัสตูรการศกึษา ใหน้กัศกึษาตรวจเชค็วา่ตนผา่นเกณฑต์ามที่ 
มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอให้ 
มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง
 กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม
 พธิปีฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ เปน็กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ชีแ้นะแนวทางการปฏบิตั ิ
เบือ้งตน้ เกีย่วกบัการเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิล รวมถงึการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั  
ใหแ้กน่กัศกึษาใหมไ่ดร้บัทราบ รวมถงึเปน็พธิกีารตอ้นรบันกัศกึษาเขา้สูร่ัว้มหาวทิยาลยั 
มหิดลของเราอย่างเป็นทางการ
  พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่ 
นยิมปฏบิตัมิาแตส่มยัโบราณเพือ่แสดงถงึความระลกึถงึบญุคณุของครบูาอาจารยท์ีท่า่น 
ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครู ยังเป็นการ 
แสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องแสดง 
ความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อม 
ที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
(Activity Transcript)

 งานเบิกฟ้ากิจกรรม งานที่น้องๆ จะได้พบและทำความรู้จักกับกลุ่มกิจกรรม 
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ น้องๆ ที่เป็นนักกิจกรรม หรือน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วม 
กจิกรรมตา่งๆ เพือ่หาความรู ้ และสัง่สมประสบการณ ์ สามารถสมคัรเขา้กลุม่กจิกรรม 
ต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ
 การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
 การติดต่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการติดต่อประสานงาน 
ลว่งหนา้ดว้ยวาจากบัหนว่ยงานทีต่อ้งการขอความอนเุคราะห ์เพือ่ตรวจสอบระยะเวลา 
และความพร้อมของการใช้สถานที่ หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา
 ข้อควรคำนึงสำหรับการขอใช้สถานที่
 - ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ
 -  ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้า เนื่องจากหากติดต่อสถานที่ 
ภายหลังแล้วไม่ว่างอาจมีผลต่อการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการ  
หรือต้องมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการดำเนินโครงการใน 
หลายๆ ด้าน
 -  ควรระบ ุวนั เวลา รายละเอยีด รปูแบบ และวตัถปุระสงคก์ารขอใชส้ถานที ่
ให้ชัดเจน
 -  ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากการขอใช้สถานที่ เช่น  
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น และ 
คำนวณไว้ในงบประมาณโครงการด้วย (ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศ 
อัตราของหน่วยงานนั้นๆ)

http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/activity

ขอแสดงความยินดีแด่...
นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ และ นายอนุวัฒน์ เครืองาม
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมโครงการ 
1st Asian Undergradute Summit:
Leadersship in a Complex Wold

๗



๒	เมษายน	๒๕๕๘

๗		เมษายน	๒๕๕๘	และ
๒๑	เมษายน	๒๕๕๘

๒๔	เมษายน	๒๕๕๘

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง Basic Good Clinical Practice (GCP) for 
Biomedical Research วิทยากรรับเชิญ: นายแพทย์ประวิช 
ตัญญสิทธิสุนทร

โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘

งานถวายเทียนชัยถวายพระพร และผ้าอาบน้ำฝน 
วันเข้าพรรษา

วันที่ สถานที่

ห้องประชุม	ชั้น	๔	
อาคารเทพนม	เมืองแมน	
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก	ซอฟเฟอริน	รีสอร์ท
แอนด์สปา		อําเภอชะอํา	จังหวัดเพชรบุรี	

วัดอภัยทายาราม	(วัดมะกอก)

เรื่อง

<ตอนท่ี ๒๐>

เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

Unity 

Core value:  MUPH

Public Mind  

Happiness  

Mastery  
Personal Learning M

U
P
H

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตอน..คุยกับหมอประสาพ่ีน้อง
พี่น้อง:		 (หน้าตาตื่น)	คุณหมอคะ	ได้ข่าวโรค	MERS	ระบาดที่เกาหลีใต้เหรอคะ?โรคนี้เป็นมันเป็นไงคะ	?
หมอโหน่ง:		 MERS-CoV	หรือ	Middle	East	Respiratory	Syndrome	Coronavirus	เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจคล้ายกับ	SARS	 
	 เมื่อหลายปีก่อนครับ	ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ	อย่างไข้หวัดใหญ่	คือมีไข้สูงไอ	หรือถ่ายเหลว	 
	 ถ้าเป็นหนักจะมีอาการหายใจหอบ	หายใจขัด	 เป็นปอดบวม	หรือไตวายและอาจเสียชีวิตได้ภายใน	๓-๔	สัปดาห์อัตรา 
	 การเสียชีวิตของทั่วโลกอยู่ที่	๒๕-๔๐%
พี่น้อง:	 (สีหน้าตกใจ)	ตายล่ะ	พี่น้องจองทัวร์เกาหลีไต้ไว้สัปดาห์หน้าค่ะ	ทำไงดีคะ	?
หมอโหน่ง:	 แหม!	เทีย่วบอ่ยนะครบั	แตไ่ดข้า่ววา่ขณะนีท้ีเ่กาหลใีต	้การตดิเชือ้ยงัจำกดัวงเฉพาะในสถานพยาบาลและการเคลือ่นยา้ยผูป้ว่ย 
	 ภายในโรงพยาบาลและระหวา่งโรงพยาบาล	ดงันัน้พีน่อ้งตอ้งหลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัสถานพยาบาลในเกาหลใีตน้ะครบั 
พี่น้อง:	 (สีหน้าวิตกกังวล)	สถานพยาบาลเหรอ	พี่ไม่ไปหรอกค่ะ	แต่ทำไงดีล่ะ	cancel	ทัวร์ไม่ทันแล้วด้วย
หมอโหน่ง:	 ก็ไปได้นะครับ	แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังรักษาสุขภาพและสุขอนามัย	 เช่น	หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ	 ใช้น้ำยา 
	 เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำเมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกไม่ใช้มือที่ไม่สะอาดสัมผัสตา	จมูก	และปากหลีกเลี่ยง 
	 การอยูใ่นทีช่มุชนหนาแนน่	ถา้จำเปน็กต็อ้งใสห่นา้กากอนามยัเพือ่เปน็การไมป่ระมาทรวมทัง้ตดิตามขา่วสารอยา่งใกลช้ดิครบั 
พี่น้อง:	 (สีหน้าคลายวิตกกังวลบ้าง)	ขอบคุณค่ะ	เดี๋ยวพี่จะลองไปปรึกษากับที่บ้านดูก่อนนะคะ

รักษ์สุขภาพกับหมอโหน่ง

ข้อมูลจาก: http://www.thaiembassy.org/seoul/th/news/MERS-CoV.html


