ร
า
ส
จุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๒๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘

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

เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าภาควิชาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าเยีย่ มและรับฟังผลการดำเนินงานของนักศึกษาในการ
ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ กองอำนวยการ ตำบลหนองย่างเสือ และตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

HOT
NEWS

ครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันครบรอบวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวาย
สักการะพระภูมิชยั มงคล พิธถี วายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณาจารย์อาวุโส คณบดี
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กล่ า วความ
ภาคภูมใิ จต่อคณะ ณ ห้องประชุมชัน้ ๕ อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมยาสูบมีวิวัฒนาการผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงกฎ ระเบียบ นโยบาย การควบคุม
การบริโภคยาสูบ แต่ขณะเดียวกันแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรีร่ ปู แบบใหม่ทเี่ รียกว่า บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ซิกาแรต (e-cigarette) กำลังคืบคลานเข้าสู่ตลาดทั่วโลกเพื่อชักจูงให้คนที่ติดบุหรี่หันมา
สูบบุหรี่รูปแบบใหม่โดยสร้างความเชื่อว่าไม่เป็นอันตรายจากโรคมะเร็ง
องค์การอนามัยโลกประกาศในเดือนกันยายนปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือสำหรับช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ และเรียกร้องให้ผู้ทำการโฆษณาและการตลาดห้ามเสนอแนะว่าองค์การ
อนามัยโลกพิจารณาแล้วว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอันตรายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่

นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของเหลวที่ใช้กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวพบว่ามีสารก่อมะเร็ง และสารที่ก่ออันตราย (Toxic chemicals)
- ไดเอทธีลนี ไกลคอล (Diethylene glycol) ในหลอดหนึง่ อยูท่ รี่ ะดับ ๑% ซึง่ สารเคมีทใี่ ช้เป็นส่วนประกอบของสารต้านจุดเยือกแข็ง (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
นักวิจยั ระดับโลกเสนอแนะว่า จะต้องมีการเฝ้าระวังเพือ่ พิจารณารูปแบบและทิศทางในการตลาด การขาย การใช้ และผลทีเ่ กิดขึน้ ผูใ้ ห้บริการทางด้าน
สุขภาพควรจะได้รบั การแจ้งให้ทราบสำหรับโรคทางเดินหายใจทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการใช้ผลิตภัณฑ์บหุ รีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ และควรรายงานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทราบ ในขณะที่ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกจะต้องมีหลักฐานที่จะอธิบายถึงการใช้อย่างเหมาะสม การได้รับสิ่งที่ถูกขับออกมา (Emissions) และความปลอดภัย
ของบุหรีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ หน่วยงานทีค่ วบคุม กำกับ ดูแล ควรจะยืนยันความถูกต้อง (Accuracy) แม่นยำของหลักฐานก่อนจะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ทำการตลาดและการจำหน่าย

บทบรร

ณาธิการ

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

สวัสดี..ชาวราชพฤกษ์พไิ ล จุลสารข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท
เบ็ดเสร็จของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสติ แพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอส่งกำลังใจให้น้องๆ ประสบความสำเร็จตามที่
ได้วางแผนไว้ นะคะ.. พร้อมกันนี้ ขอฝากคำกลอนทีบ่ รรยายภาพการฝึกภาคสนาม
คัดลอกจากหนังสือการฝึกภาคสนาม เมื่อปี ๒๕๕๕ มาฝากค่ะ..

..ด้วยกุศล ผลบุญ หนุนนำพา
ก่อร่างฝัน เป็นเป้าหมาย เส้นชัยพลัน
เรียงลำดับ ปัญหา พากันคิด
รวมพลัง กายใจ ไม่ละเลย
อาจารย์เอง ก็คอยดู อยู่ไม่ห่าง
นำวิชา ความรู้ สานพลัง
พ่อแม่นั้น เป็นเหมือนครู ผู้สั่งสอน
ยามทำผิด คอนสอน คอยตักเตือน
เมื่อถึงคราว ต้องจากกัน วันนี้แล้ว
ลูกซาบซึ้ง บุญคุณ ที่เจือจาน
ขอเดชะ บารมี พระบิดา
ให้ทุกท่าน มีสุข สมใจปอง
ส่วนลูกนั้น จะสานฝัน ของแม่พ่อ
สิ่งที่ได้ จะจำไว้ เป็นบทเรียน

นักศึกษา และประชา ร่วมสร้างสรรค์
ร่วมประเมิน ภาพปัจจุบัน ชองชุมชน
ร่วมเกาะติด คิดแก้ไข ไม่นิ่งเฉย
ไม่นิ่งเฉย ร่วมสร้างสุข สู่ประชา
ชี้ทางสว่าง ให้ลูกศิษย์ คิดสร้างสรรค์
ร่วมปลูกฝัง ทางสร้างสุข สู่ชุมชน
เอื้ออาทร นักศึกษา หาใดเหมือน
รักเสมือน เปรียบประดุจ ลูกหลานตน
พ่อแม่แก้ว ปู่-ตา ย่า-ยาย-หลาน
ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ สู่ความจริง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศา จงปกป้อง
โรคและภัย ทั้งผอง อย่ากล้ำกราย
ไม่ย่อท้อ เป็นคนดี มิแปรเปลี่ยน
จะพากเพียร เรียนรู้ คู่คุณธรรม..

๓

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รบั การรับรองการจัดประชุมสีเขียว
(Green Meeting) จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยเป็นหน่วยงานในสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน ในการ
ดำเนินงาน Green Meeting และได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และผ่าน
กระบวนการ Re-certificate ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินงานด้าน
Green Meeting ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพ: ดร.สุววิสา มหาสันทนะ ผู้แทนภาควิชาฯเข้ารับประกาศนียบัตรจากคุณประเสริฐ์
บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์
นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล President of APACPH
เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร
ฟองสถิตกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในพิธเี ปิด โครงการ “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ เนปาล” โดยมีคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน เพือ่ ส่งกำลังใจและ
รับบริจาคเงินและสิง่ ของร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่
มอบให้ศิษย์เก่าและประชาชนชาวเนปาลผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหว ณ บริเวณ ชัน้ ๑ อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
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 ประเทศสาธารณรั ฐ
เกาหลีใต้

เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารยประยูร
ฟองสถิตยกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร รวมใน
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันฝกอบรมแพทยเวชศาสตรปอ งกันแขนง
สาธารณสุขศาสตร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กับสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข
๔ แหง ไดแก คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร
ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เดินทางไปยัง
วังเทเวศร์ เพือ่ นำแจกันดอกไม้ถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อม
ลงนามถวายพระพร

เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ งานบริหารการศึกษา และ
กิจการนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อม
เข้ า สู่ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร
ตามเกณฑ์ AUN-QA” โดย รองศาสตราจารย์ประยูร
ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ซึง่ การอบรมดังกล่าว
จัดขึน้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น AUN-QA และเพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบุคลากร สามารถ
ใช้เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA
ในการเขียนรายงานเพื่อประเมินหลักสูตรได้ วิทยากร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต วงศ์เอก AUN-QA
Assessor Expert ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม
เมืองแมน
เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธี
ลงนามความร่วมมือการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม และศูนย์การค้า หรือห้าง
สรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร โดยมีผรู้ ว่ มลงนาม ได้แก่ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการท่องเทีย่ ว
ผูว้ า่ การการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรงแรมไทย นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย นอกจากนีม้ กี ารสัมมนา
เรือ่ ง ตัวชีว้ ดั และเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดและสิง่ แวดล้อม Clean and Green ในอาคารสาธารณะ : กลุม่ เป้าหมาย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารของสำนักงานเขต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต สุจิรารัตน์ และทีม และในช่วงบ่าย
รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ได้นำเสนอวิธีการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะ : โรงแรม
ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า สำนักงานเขต ณ ห้องราชเทวี ๑ โรงแรมเอเชึย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๔

เชิดชูเกียรติ

เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ภาควิ ช าอนามั ย
ครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้า
และมุทิตาจิตอนามัยครอบครัว โดยรองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการปาฐกถา
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี
พิชัยสนิธ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา
จารุพนู ผล นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย
คณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ จากนัน้ เป็นการเสวนาวิชาการ
เรือ่ ง อนามัยครอบครัว : ความท้าทายสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยคณาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาภาควิ ช า ตั ว แทนศิ ษ ย์ เ ก่ า
และตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน พร้อมทั้งในช่วงบ่ายเป็นพิธี
มุ ทิ ต าจิ ต คณาจารย์ อ าวุ โ ส งานดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ณ
ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาควิชาระบาดฯ นำ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร วท.ม.สาขาวิ ช าโรคติ ด เชื้ อ และ
วิทยาการระบาด (สาขาวิชาระบาดวิทยา) ศึกษาดูงาน
ในรายวิชา สศรบ ๖๑๖ วิทยาการระบาดของโรค
ไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาล
ดอนตูม ตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สขุ ภาพ ภาควิชาชีวสถิติ
รางวัล Mr.Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol
University 2015 ลักษณะรางวัล รางวัล Mr.Brand Ambassador of
Graduate School, Mahidol University 2015 เป็นโครงการทีบ่ ณ
ั ฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลได้จดั โครงการเป็นทูตบัณฑิตสัมพันธ์ (Brand
Ambassador of Graduate School, Mahidol University) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
ทีต่ า่ งคณะ สถาบัน และเชือ้ ชาติ ได้เกิดความเชือ่ มโยงความสัมพันธ์กนั มีการรวมกลุม่ เพือ่ ประกอบกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่างๆ และทำให้นักศึกษาได้เข้าใจบทบาท กิจกรรมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก
ยิง่ ขึน้ เกิดการสร้างความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมใิ จในสถาบันของตน อีกทัง้ นักศึกษาสามารถเป็นสือ่
ในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างดียิ่ง

เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธตี อ้ นรับนักศึกษาและคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัย Wisconsin - Medison ประเทศสหรัฐ
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 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และลงพืน้ ทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ าน ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พิธีมอบเงินและสิ่งของ
บริจาคส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ที่ ป ระเทศเนปาล โดยรองศาสตราจารย์ ป ระยู ร
ฟองสถิ ต ย์ กุ ล คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้ส่งมอบให้
กับนักศึกษาจากประเทศเนปาล ปัจจุบันกำลังศึกษา
อยู่ ที่ ค ณะเป็ น ผู้ แ ทนรั บ มอบ ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
ผูป้ ระสบภัยต่อไป ณ บริเวณชัน้ ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์
วิทยา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (OPHETS) และเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจำคลิ นิ ก นวดแผนไทย
ประยุกต์ ร่วมถวายสักการะพระภูมชิ ยั มงคล ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ในพิธีไหว้ครูแผนไทยประยุกต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน
ณ บริเวณลานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

๕

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

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

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
ด้วยปัญหาสุขภาพ ทัง้ ทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ได้แก่ การติดเชือ้ ระบบทางเดินอาหาร การติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ และการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ รวมทัง้
การติดต่อผ่านพาหะนำโรค ได้แก่ โรคนำโดยแมลงและสัตว์ เป็นต้น และการเกิดโรคไม่ตดิ เชือ้ และโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
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
การป้องกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสาธารณสุข ช่วยชี้นำสังคม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพการป้องกันโรค
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานสาธารณสุข ช่วยชี้นำสังคม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง สนองพระราชดำริของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”
ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานงานด้านการสาธารณสุขจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบท และมี
พระราชดำริจดั ทำโครงการต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้เหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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

๖

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

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(Activity Transcript)
AT คืออะไร ?

AT ย่อมาจาก Activity Transcript คือ ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยระบบ AT จะเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหิดลตลอดหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนได้จาก
เว็บไซต์ www.activity.mahidol.ac.th และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะได้รับใบรับรอง
ดังกล่าว เพื่อนไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน
หรืออื่นๆ เป็นต้น

ทำไมต้องมีระบบ AT ?

• เพราะ AT มีการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติ
การเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้
• เนื่องจากองค์กร และบริษัทหลายๆ แห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์
ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ
การสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้
• มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจะนำข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษามา
วิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?

๑. สมัครในระบบ AT หรือยืนยันตนเอง (กรณีที่มีชื่ออยู่ในระบบ) ที่เว็บไซต์
http://www.activity.mahidol.ac.th
๒. ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะ
สมัครโดยตรงกับผู้ดูแลโครงการ
๓. เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
๔. ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT
ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดูแลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน
Activity Transcript
๕. เมือ่ ใกล้จบหลักสูตรการศึกษา ให้นกั ศึกษาตรวจเช็คว่าตนผ่านเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอให้
มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้

โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง
กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม
พิธปี ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ชีแ้ นะแนวทางการปฏิบตั ิ
เบือ้ งต้น เกีย่ วกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
ให้แก่นกั ศึกษาใหม่ได้รบั ทราบ รวมถึงเป็นพิธกี ารต้อนรับนักศึกษาเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัย
มหิดลของเราอย่างเป็นทางการ
 	
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่
นิยมปฏิบตั มิ าแต่สมัยโบราณเพือ่ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทที่ า่ น
ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามาทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา การไหว้ครู ยังเป็นการ
แสดงตนว่าตนเองขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรงเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องแสดง
ความนอบน้อมอย่างถูกวิธี ปวารณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นศิษย์ของท่านแล้วพร้อม
ที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ

คณะผู้จัดทำ:

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ขา่ วสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง

งานเบิกฟ้ากิจกรรม งานที่น้องๆ จะได้พบและทำความรู้จักกับกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในงานนี้ น้องๆ ที่เป็นนักกิจกรรม หรือน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ หาความรู้ และสัง่ สมประสบการณ์ สามารถสมัครเข้ากลุม่ กิจกรรม
ต่างๆ ได้ตามความสมัครใจ
การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
การติดต่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษาควรมีการติดต่อประสานงาน
ล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานทีต่ อ้ งการขอความอนุเคราะห์ เพือ่ ตรวจสอบระยะเวลา
และความพร้อมของการใช้สถานที่ หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา
ข้อควรคำนึงสำหรับการขอใช้สถานที่
- ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ
- 	 ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้า เนื่องจากหากติดต่อสถานที่
ภายหลังแล้วไม่ว่างอาจมีผลต่อการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการ
หรือต้องมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการดำเนินโครงการใน
หลายๆ ด้าน
- 	 ควรระบุ วัน เวลา รายละเอียด รูปแบบ และวัตถุประสงค์การขอใช้สถานที่
ให้ชัดเจน
-  ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากการขอใช้สถานที่ เช่น
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น และ
คำนวณไว้ในงบประมาณโครงการด้วย (ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศ
อัตราของหน่วยงานนั้นๆ)
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/index.php/activity

ขอแสดงความยินดีแด่...

นายพลากร จินตนาวิวฒั น์ และ นายอนุวฒั น์ เครืองาม
นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมโครงการ
1st Asian Undergradute Summit:
Leadersship in a Complex Wold

นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นางสาววินัฐฎา เกษแก้ว
นางสาวมนขนก ชัยแสนยากร
นางศิวนาถ ตรีพืชท์

ศิลปกรรม : นางขนิษฐา ปุสสะ
พิมพ์ที่ : บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด
ติดต่อที่ : งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๔๓-๙ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๕๐
http://www.ph.mahidol.ac.th

๗

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒ เมษายน ๒๕๕๘

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

ห้องประชุม ชั้น ๔
อาคารเทพนม เมืองแมน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๗  เมษายน ๒๕๕๘ และ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘

โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท
แอนด์สปา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

งานถวายเทียนชัยถวายพระพร และผ้าอาบน้ำฝน
วันเข้าพรรษา

วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)
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กับหมอโหน่ง

ตอน..คุยกับหมอประสาพีน่ อ้ ง

<ตอนที่ ๒๐>
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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! เทีย่ วบ่อยนะครับ แต่ได้ขา่ วว่าขณะนีท้ เี่ กาหลีใต้ การติดเชือ้ ยังจำกัดวงเฉพาะในสถานพยาบาลและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย
ภายในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล ดังนัน้ พีน่ อ้ งต้องหลีกเลีย่ งการเดินทางไปยังสถานพยาบาลในเกาหลีใต้นะครับ
พี่น้อง:
(สีหน้าวิตกกังวล) สถานพยาบาลเหรอ พี่ไม่ไปหรอกค่ะ แต่ทำไงดีล่ะ cancel ทัวร์ไม่ทันแล้วด้วย
หมอโหน่ง: ก็ไปได้นะครับ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังรักษาสุขภาพและสุขอนามัย เช่น หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ใช้น้ำยา
เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำเมื่อไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกไม่ใช้มือที่ไม่สะอาดสัมผัสตา จมูก และปากหลีกเลี่ยง
การอยูใ่ นทีช่ มุ ชนหนาแน่น ถ้าจำเป็นก็ตอ้ งใส่หน้ากากอนามัยเพือ่ เป็นการไม่ประมาทรวมทัง้ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชดิ ครับ
พี่น้อง:
(สีหน้าคลายวิตกกังวลบ้าง) ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพี่จะลองไปปรึกษากับที่บ้านดูก่อนนะคะ
ข้อมูลจาก: http://www.thaiembassy.org/seoul/th/news/MERS-CoV.html
เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

