
จุลสาร

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๒๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘

คณะสาธารณสุขศาสตร์

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กับรางวัลดาวมะพร้าวเกมส์ 
และ รองอันดับ ๑ เดือนมะพร้าวเกมส์

ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๓ “มะพร้าวเกมส์”ณ มหาวิทยาลัยบูรพา



บุคคลแห่งปี ๒๕๕๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 สำเรจ็การศกึษา วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนคิการแพทย)์  
เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑ จากคณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ และ Ph.D. (Microbiology)  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ด้านการงาน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา  

  บุคคลแห่งปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖ รางวัล “ระฆังทอง” สาขานักพัฒนาองค์กร 
  ดเีดน่ ประเภท ขา้ราชการ หนว่ยงาน รฐัวสิาหกจิจากสมชัชา นกัจดัรายการขา่ว 
  วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 • “คนดีสังคมไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ สาขาส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา โดย 
  นิตยสารเส้นทางไทย 
 • โล่เกียรติคุณ นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ แขนง 
  สาธารณสุขศาสตร์ โดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  
 • “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สาขา 
  ส่งเสริมงานวิจัย ทางการแพทย์และงานสาธารณสุข
  • ผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ 
  ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์
     • “การเตรียมความพร้อมด้านบริการและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยองค์ความรู้ 
  วิทยาศาสตร์” จากวุฒิสภา   
 • “นาคราช” (บคุคลดเีดน่แหง่ป)ี ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ โดย สมชัชานกัจดัรายการ 
  ข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • โล่เกียรติยศ “หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงทองคำ” (บริหารองค์กร และ 
  พัฒนาสังคมดีเด่น ยอดเยี่ยม) ประจำปี ๒๕๕๖  
 • “CEO THAILAND AWARD 2014 และผู้บริหารแห่งปี ๒๕๕๗” จากสมัชชา 
  นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
 • บุคคลดีเด่น “แม่พิมพ์ของชาติดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
 รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์พทิยา จารพุนูผล นอกจากปฏบิตังิานในตำแหนง่ 
บริหาร ยังปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน โดยสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เขียนตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ หนังสือ Routledge Handbook of  
Global Public Health in Asia โดยเขียนบทที่ ๒๗ เรื่อง Public health roles  
in response to the 2011 Thailand Flooding เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และเป็น 
ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากกว่า ๕๐ เรื่อง  
นอกจากนี้ ยังให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเชิญ 
ปาฐกถาพเิศษทีม่หาวทิยาลยัตา่งประเทศหลายแหง่ เชน่ ญีปุ่น่ อนิโดนเีซยี เกาหล ีเปน็ตน้  
เป็นเลขาธิการสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นแพทย์อาสา แปซิฟิก
 จากเกยีรตปิระวตัผิลงานดงักลา่วขา้งตน้ รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์พทิยา  
จารุพูนผล สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี ๒๕๕๗

 สำเร็จการศึกษา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๒๘ แพทยศาสตรบัณฑิตจาก Gullas College ฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๓๒  
ประกาศนยีบตัรบณัฑติอายรุศาสตรเ์ขตรอ้นและสขุวทิยา (D.T.M.&H) คณะเวชศาสตร ์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๔ การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต  
(M.P.H.M.) สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 
 หนังสืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ สาขา 
เวชปฏบิตัทิัว่ไป พ.ศ. ๒๕๔๓ สาขาเวชศาสตรป์อ้งกนัคลนิกิ พ.ศ. ๒๕๔๔ สาขาเวชศาสตร ์
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๔ สาขาระบาดวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๘ Doctor in management  
(Human Resource Management) จาก University of San Jose-Recoletos  
พ.ศ. ๒๕๕๐ นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๔
 ด้านการงาน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
๒ วาระ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗) และไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่คณบด ีวทิยาลยันานาชาต ิ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และดำรงตำแหน่ง President Asia  
Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) (พ.ศ. ๒๕๕๔-ปจัจบุนั) 
 เกียรติประวัติหรือรางวัลที่ได้รับ 
 • ศษิยเ์กา่ดเีดน่ ดา้นการบรหิารองคก์รในวาระโอกาสครบรอบ ๒๕ ป ี(ป ี๒๕๕๐)  
  สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๑ สาขาวิจัยและพัฒนา โดยนิตยสาร 
  เส้นทางไทย 
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๒ สมาคมนักบริหาร  
  โรงพยาบาลประเทศไทย 
 • ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๒ ประเภท 
  บริหาร จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 • ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย (๒๕๕๓) เกียรติคุณศิษย์เก่าผู้มีประวัติและผลงานดีเด่นของ 
  สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์ (๒๕๕๔) 
 • โลเ่กยีรตคิณุผูป้ระกอบคณุประโยชนแ์กก่ารประปานครหลวง ประจำป ี๒๕๕๔  
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รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พิทยา จารุพูนผล 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องไวรัส มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการวิจัย จึงมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยและนานาชาติ รวมทั้งมีผลงานการเขียนตำรา และหนังสือเผยแพร ่
มากมาย นอกจากนีย้งัไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็ประธานอนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองการขอตำแหนง่ 
ทางวชิาการของคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และเปน็บรรณาธกิารวารสาร Asia Journal of Public Health  
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสในอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การอนามัยโลก (FAO/WHO)  
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐-ปัจจุบัน ด้วยผลงานดีเด่นต่างๆ ทำให้ได้รับการยอมรับไว้วางใจจากคณาจารย์ในภาควิชา  
และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
 เกียรติประวัติ/รางวัลที่เคยได้รับ
 - ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู พ.ศ. ๒๕๔๔
 - ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) MAHIDOL: I=Integrity 
  (มั่นคงยิ่งในคุณธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๗
 รองศาสตราจารย ์ดร.ลรีา กติตกิลู นอกจากปฏบิตังิานในตำแหนง่บรหิาร ยงัปฏบิตัหินา้ทีอ่าจารยส์อนนกัศกึษา ระดบั 
ปรญิญาตร ีโท เอก และเปน็ทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ระดบัปรญิญาโท เอก เปน็กรรมการดำเนนิงานของคณะและภาควชิา ใหบ้รกิาร 
ตรวจวเิคราะหไ์วรสัทางหอ้งปฏบิตักิารจลุชวีวทิยา เปน็ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิผลงานของผูข้อตำแหนง่ทางวชิาการ ผูท้รงคณุวฒุิ 
ประเมนิผล ประเมนิโครงการวจิยั ภายในมหาวทิยาลยัมหดิล นอกสถาบนัและตา่งประเทศ ประเมนิผลงานตพีมิพใ์นวารสาร 
ภาษาไทย และนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและเป็นอาจารย์พิเศษให้สถานศึกษา
      จากเกียรติประวัติผลงานดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น 
บุคคลแห่งปี ๒๕๕๗

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒



บท
บอกอ

การเขียน SAR _ MUQD ปี ๒๕๕๕

ปัญหาครั้งที่ ๒

จัดทำ template 
การเขียน SAR 

แยกคณะและภาควิชา

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self  
 Assessment Report : SAR) คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
 มหิดล
ชื่อผู้จัดทำผลงาน : นางเมตตา เศวตเลข งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ   
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ที่ปรึกษา : ๑. รองศาสตราจารย์ภูษิตา อินทรประสงค์ 
  ตำแหนง่ รองคณบดฝีา่ยแผนพฒันาและประกนัคณุภาพการศกึษา 
 ๒. นางสาวสุดใจ ประทีปทอง 
    ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
หลักการและเหตุผล : 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน  

การเขียน SAR _ MUQD ปี ๒๕๕๔

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
๑. ส่วนงาน/ภาควิชา รายงาน
 กระบวนการการดำเนินงาน
 สมบูรณ์ และครอบคลุมมากขึ้น
๒. กระบวนการที่ได้เป็นแนวทาง
 การเขียนให้แก่ส่วนอื่นต่อไป

ผลการศึกษา

ในระดบัอดุมศกึษาตามนโยบายมหาวทิยาลยั เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานการเขยีนรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนของคณะและระดับภาควิชาให้มีมาตรฐาน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ คณะสาธารณสุข- 
ศาสตร์จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ MUQD ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  
และมีการพัฒนาปรับกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มีเนื้อหาข้อมูลครอบคลุมการดำเนินงานของส่วนงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self  
  Assessment Report : SAR) ให้ครอบคลุมการดำเนินงาน 
  ในส่วนงาน 
วิธีการศึกษา : ใช้กระบวนการ Problem-Solving 
  Approach

ปัญหาครั้งที่ ๑
๑. เขียนแต่ผลลัพธ์ ไม่เขียนกระบวนการ
๒. เอกสารหลักฐานไม่ตรงกับกระบวนการ

๑. ได้ template การเขียน SAR โดยระบุว่า
 แต่ละกระบวนการอยู่ใน P D C หรือ A 
๒. การเขียน SAR ข้อมูลครบถ้วนทั้ง
 กระบวนการและผลลัพธ์

ทำ template 
การเขียน SAR 

(ใช้ template เดียวกัน)

ระดับคณะ ระดับภาควิชา

ส่งรองคณบดีฝ่ายที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ/เพิ่มกระบวนการ

ส่งหัวหน้าภาควิชาดำเนินการ/
เพิ่มกระบวนการ

คณะจัดเสวนาแลกเปลี่ยนวิธีการเขียน SAR ทั้งระดับคณะ
และระดับภาควิชา และนำมาปรับวิธีการเขียน ในปี ๒๕๕๕

A

๑. การเขียนของคณะกับภาควิชา ไม่สามารถ
 ใช้ template เดียวกัน
๒. ภาควิชาหาข้อมูล template ไม่ได้

๑. จัดทำ template แยก กระบวนการ 
 และผลลัพธ์
๒. เอกสารตรงกับกระบวนการ 

template คณะ template ภาควิชา

SAR ปี ๒๕๕๕ 
๑. SAR ทั้งระดับคณะและระดับภาควิชาที่มีคุณภาพ
๒. เอกสารประกอบตรงตามกระบวนการ
๓. ผลลัพธ์ได้ครบถ้วนและนำเสนอผลลัพธ์รูปแบบกราฟ

PUBLIC HEALTH  KNOWLEDG : RESEARCH PUBLICATION AND PRESENTATION 

 จุลสารข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ฉบับนี้ เป็นปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๒๑ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม  
๒๕๕๗ ต้องขอขอบคุณกองบรรณาธิการ ผู้เขียน สมาชิกผู้อ่าน  
และหนว่ยงานตา่งๆ ทีใ่หค้วามสนใจใหค้ำแนะนำ ปรบัปรงุ และเปน็ 
กำลังใจ ทำให้จุลสารข่าวของเราเติบโตจนย่างเข้าวัยสาวแรกรุ่น
 จุลสารข่าวคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสิ่งพิมพ์หนึ่งที่ 
ดำเนินการภายใต้อุดมการณ์ของผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไม่หวังมุ่งค้ากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ 
เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านสาธารณสุขและการ 
สรา้งเสรมิสขุภาพทีถ่กูตอ้ง ทนัสมยั อนัจะนำไปสูพ่ฒันาคณุภาพชวีติ 

ของประชาชนไทย รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ  
ของบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ให้ม ี
ความรักใคร่ ผูกพัน กลมเกลียว สืบต่อไป
 สิ่งที่เป็นน้ำทิพย์ชโลมใจคณะผู้จัดทำ ก็คือ เสียงตอบรับ 
จากสมาชิกผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย โทรศัพท์ หรือ e-mail  
ที่สะท้อนความคิดเห็น คำติชม ข้อเสนอแนะ คำถาม รวมทั้ง 
ข้อเขียนหรือบทความที่ส่งมาให้ลงในจุลสารข่าวของเรา เพราะเรา 
ถอืวา่เปน็เวทกีารเรยีนรูร้ว่มกนัของพวกเราทกุฝา่ย จงึขอเชญิชวนให้ 
สมาชกิไดม้สีว่นรว่มในการทำใหจ้ลุสารขา่วคณะสาธารณสขุศาสตร ์
เป็นที่น่าอ่านน่าเรียนรู้ยิ่งๆ ขึ้นไป

๓



      รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับเกียรติบัตร  
แบบอย่างที่ดีบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)  
มอบโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “๔๖ ปี วันพระราชทานนาม  
๑๒๗ ป ีมหาวทิยาลยัมหดิล” ณ หอ้งบรรยายศาสตราจารย ์ 

 เมือ่วนัที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ 
ประยรู ฟองสถติยก์ลุ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารให้การต้อนรับ  
Dean Howard Hu and Dalla Lana School of 
Public Health (DLSPH) University of Toronto 
ประเทศแคนาดา เพือ่เจรจาความรว่มมอื หวัขอ้เรือ่ง  
Global Health Education and Research ณ หอ้ง 
สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุข 
วิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมือ่วนัที ่๑๔  มกราคม ๒๕๕๘ คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล มพีธิเีปดิการอบรมระยะสัน้  
ในหวัขอ้ “Health Promotion” แกน่กัศกึษาจาก Bina Husada College of Sciences ประเทศอนิโดนเีซยี  
โดยมี รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการ 
อบรม ในการนีร้องศาสตราจารยน์วรตัน ์สวุรรณผอ่ง เปน็วทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “Health System  
in Thailand” และในช่วงบ่าย กลุ่มนักศึกษาเดินทางไปดูงาน ณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่  
๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมือ่วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย ์ 
นายแพทยพ์ทิยา จารพุนูผล President of APACPH  
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงจรวยพร สุภาพ รองคณบดี และผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดี 
ฝา่ยวเิทศและการประชาสมัพนัธ ์พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร 
เดนิทางเขา้รว่ม APACPH Accreditation Workshop  
& Management Board Meeting” ซึง่จดัขึน้ระหวา่ง 
วนัที ่๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ กรงุโซล ประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๘  คณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ 
ประยรู ฟองสถติยก์ลุ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ ร่วมให ้
การตอ้นรบั Prof. Richard M. Kamens จาก Gillings  
Shool of Global Public Health, UNC-CH ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา โดยมีหัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์  
ร่วมหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
และวิจัยด้านสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ณ  
หอ้งประชมุ ๑๖๐๘  ชัน้ ๖ อาคารสาธารณสขุวศิษิฏ ์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล  
เป็นผู้พัฒนารูปแบบใหม่ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
ทางชีวภาพ ครอบคลุมท้ังด้านการบำบัดสารอินทรีย์ 
และสารอาหาร ซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนและ 
ฟอสฟอรสั บำบดันำ้เสยีไปพรอ้มๆ กนั ภายใตก้าร 
จุดประกายความคิดด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 
ของประเทศไทย
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๔



 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  
๒๕๕๘ สภาอาจารย์  คณะ 
สาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 
มหิดล จัดพิธีมอบโล่ และแสดง 
ความยนิด ีแด ่รองศาสตราจารย ์
สุคนธา คงศีล อาจารย์ภาควิชา 
บริหารงานสาธารณสุข คณะ 

 เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๗ คณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเตรียมวิชาการ 
ฝกึภาคสนาม ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ แกน่กัศกึษาคณะ 
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนิสิต 
แพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองศาสตราจารย์ 
ชนนิทร ์เจรญิกลุ ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์งัสนา บญุธรรม  
อาจารย์ณิชชาภัทร ขันสาคร พร้อมด้วยอาจารย์ 
สนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล

 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ คณะ 
สาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จดัการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx  
รุน่ที ่๒ แกค่ณาจารย ์ และบคุลากรคณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ 
ห้องประชุม ๑๗๑๔ ชั้น ๗ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหิดล

 เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งานแแผน 
พัฒนาและระบบคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานตาม 
เกณฑ์ EdPEx รุ่นที่ ๓ โดยรองศาสตราจารย์ภูษิตา  
อนิทรประสงค ์รองคณบดฝีา่ยแผนพฒันาและประกนั 
คุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน

 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  
อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ บุคลากร  
คณะสาธารณสขุศาสตร ์สง่อาจารยอ์มัรนิทร ์คงทวเีลศิ อาจารยท์ีป่รกึษา 
โครงการฯ ร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐ คน  

    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะสาธารณสุข- 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้แทนจาก  
Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิจัย และวิชาการ โดย 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยข์วญัใจ อำนาจสตัยซ์ือ่ รองคณบด ี
ฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน 
ใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มดว้ยคณาจารยค์ณะสาธารณสขุ- 
ศาสตร ์ณ หอ้งประชมุสรุนิทร ์โอสถานเุคราะห ์ชัน้ ๒  
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล
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และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ คน เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและวิชาการ ในโครงการ 
แลกเปลีย่นนกัศกึษา ณ ตา่งประเทศ ประจำป ี๒๕๕๘ ของมหาวทิยาลยัมหดิล ระหวา่งวนัที ่๒๐ กมุภาพนัธ ์-  
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธาน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) หลักสูตร 
นานาชาต ิเนือ่งในโอกาสไดร้บัคดัเลอืกเปน็อาจารยต์วัอยา่ง 
ของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๖๑๐ ชั้น ๖  
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

๕



หลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

• สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
• สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
• สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
• สาขาอนามัยชุมชน
• สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

• หลักสูตร ส.ม. (หลักสูตรไทย) ปกติ/พิเศษ
• หลักสูตร ส.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

• สาขาชีวสถิติ
• สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 (ปกติ/พิเศษ)
• สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
• สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 
 (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)

• สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
• สาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ปกติ/พิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) 6 สาขาวิชาเอก (ปกติ/พิเศษ)

• วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล
• วิชาเอกโภชนวิทยา
• วิชาเอกบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 
• วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
• วิชาเอกอนามัยครอบครัว
• วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

หลักสูตรการพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

• สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ปกติ/พิเศษ)
• สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย 

ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๔ หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) 

• สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
• สาขาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 
• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) 

• วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข
• วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข
• วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
• วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
• วิชาเอกวิทยาการระบาด
• วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
• วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก
• วิชาเอกอนามัยครอบครัว

๖



 เมื่อวันที่ ๑๒-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “การศึกษาดูงานและสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์  

สังเคราะห์ และบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า ตลอดจนประสบการณ์จากการเรียนในวิชานี้ 

และวชิาอืน่ๆ ผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูเ้รยีน อาจารย ์และผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศ  

และเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้สามารถประยุกต์ความรู้ 

สู่การออกแบบแนวทาง หรือนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่น่าสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 

สาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมโครงการทั้งสิ้น  

๒๐ คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๘ คน และนักศึกษาไทยจำนวน ๑๒ คน โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ในรายวิชาจำนวน  

๓ คน และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศกึษาดงูานและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา ณ ประเทศญีปุ่น่ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะผู้จัดทำ:
จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา : 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ 
กองบรรณาธิการ : 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง 

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

โครงการ “การศึกษาดูงานและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น” 

๗



รักษ์สุขภาพ

๒ เมษายน ๒๕๕๘

๗  เมษายน ๒๕๕๘ และ
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดโดย งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ

อธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมเยียนคณะ
เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ สถานที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗๔๐๔ 

ห้องประชุม ๑๖๐๘ ชั้น ๖ 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ 

ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น ๒ 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

เรื่อง

<ตอนท่ี ๑๙>

เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

Unity 

Core value:  MUPH

Public Mind  

Happiness  

Mastery  
Personal Learning M

U
P
H

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ตอน..หน้าดำกับหน้าร้อน
กับหมอโหน่ง

หมอโหน่ง:  อ้าว! ป้าพร ไปไหนมาครับ หน้ามืดเชียวครับ?
ป้าพร:  แหม! หน้าดำค่ะ ไม่ได้หน้ามืด อาทิตย์ที่ผ่านมา ไปทะเลมาค่ะ แดดแรงมาก 
 เลยหน้ามืด เอ๊ย! หน้าดำอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
หมอโหน่ง:  ใช่ ใช่ เข้าหน้าร้อนแล้ว แดดแรงมาก แล้วก็เป็นช่วงหยุดเทศกาลเยอะด้วย หลายคนไปเที่ยวที่ต่างๆ ต้องเจอแดดร้อนแน่ๆ
ป้าพร:   เนี่ย ถ้าเจอหมอก่อน ป้าจะได้ถามว่าจะป้องกันอย่างไร?
หมอโหน่ง:  ที่หน้าดำ เกิดจากรังสี UV ซึ่งมีอยู่สองชนิด คือ UVA และ UVB ซึ่งทำให้เกิดปัญหาริ้วรอยเหี่ยวย่น 
 และการไหม้ของผิว ตามลำดับ ครีมกันแดดที่ดีจะมีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV ได้ครอบคลุมทั้งสองชนิด
ป้าพร:  แล้วเวลาเล่นน้ำทะเล เหงื่อออก ครีมกันแดดมันไม่ออกหมดเหรอคะ?
หมอโหน่ง:  ใช่ครับ เหงื่อและน้ำทะเลจะคอยชะล้างทำให้ประสิทธิภาพของครีมกันแดดที่ทาลดลง ถ้าเล่นน้ำนาน 
 ควรทากันแดดเพิ่มทุกๆ ๑ ชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ ควรเล่นน้ำก่อน ๙ โมงเช้า
 หรือหลังแดดร่มลมตกแล้วครับ เพราะปริมาณรังสี UV ได้ลดลงแล้วซึ่งจะปลอดภัยกว่า
ป้าพร:  ไม่ทันแล้วสิคะ หน้าดำขนาดนี้แล้ว
หมอโหน่ง:  นั่นสิครับ ดังนั้น หลังตากแดดจัดๆ ควรทาครีมหรือโลชั่นหลังอาบน้ำบ่อยๆ เพื่อลดความตึงของผิวหนัง
 และช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยครับ
ป้าพร: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าป้ามีคิวไปทะเลอีก จะโบ๊ะครีมกันแดดเยอะๆ เลย ขอบคุณค่ะ...

ขอแสดงความยินดีแด่
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

ที่ รองศาสตราจารย์นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ได้รับทุนจาก
American Cancer Society และ องค์การอนามัยโลก ไปร่วมประชุม
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และนำเสนอผลงานวิจัย
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ระหว่างวันท่ี 12-21 มีนาคม 2558
ณ กรุง Abu Dhabi, United Arab Emirates
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World Conference on Tobacco for Health 2015
และนำเสนอผลงานวิจัย

เร่ือง Impact of Trans-Pacifice Partnership Agreement on
Tobacco Control in ASEAN Member States: a case study of Thailand

ระหว่างวันท่ี 12-21 มีนาคม 2558
ณ กรุง Abu Dhabi, United Arab Emirates


