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คำนำ
หลังจากการดาเนินงานตามแนวทาง สหัสวรรษแห่งการพัฒนาที่ยงั ยืน (Millennium Development Goals:
MDGs) ได้สน้ิ สุดลงเมือ่ ปี 2558 สหประชาชาติ ได้จดั ทาเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainable Development
Goals : SDGs) ขึน้ มาใหม่ 17 เป้ าหมาย เพื่อเป็ นเข็มทิศให้แต่ละประเทศภายในโลกได้ใช้เป็ นกรอบในการพัฒนา
ประเทศ โดยประเทศไทยก็ได้ใช้แนวทางของเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ในการวางยุทธศาสตร์ 20 ปี ของชาติ โดย
การขับเคลื่อนสอดคล้องกับ โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ มดุลทัง้ ความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จ การรักษา
สิ่งแวดล้อ ม การสร้างสังคมที่อ ยู่ดีมสี ุ ข และการเสริมสร้างภูมปิ ั ญ ญามนุ ษ ย์ โดยในส่ ว นของการดาเนินงานทาง
สาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมใน 17 เป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นนี้ แ ละเป็ นกรอบ
พืน้ ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข เช่นกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1 ภายใต้หวั ข้อ “สาธารณสุขในเป้ าหมายการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ น” มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นเวทีแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ ของงานวิ จยั ด้านสาธารณสุขและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาซึง่ องค์ความรูท้ ่หี ลากหลายด้านสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ซึ่งสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะภาคีผู้ร่วมจัดงาน
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่านักวิจยั นักวิชาการ และผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์และความรูจ้ ากการประชุมครัง้ นี้
เพื่อนาไปสู่การต่อยอดการพัฒนางานวิจยั และงานวิชาการของท่านต่อไป
ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
ขอขอบคุณนักวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ภาคีรว่ มจัดงาน สถาบันวิจยั และนวัตกรรม ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกท่านทีม่ สี ่วนสาคัญ ใน
การทาให้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1 ผ่านไปได้ดว้ ยดี หากมีขอ้ ผิดพลาดประการ
ใด ทางผูจ้ ดั ขออภัยทุกท่าน ไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย และจะนาไปพัฒนาปรับปรุงให้ดขี น้ึ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
พบกันใหม่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 2 นะครับ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุม
คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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สารบัญ
เรือ่ ง
กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุม่ อนามัยสิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
1. การเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานทางสิง่ แวดล้อมของการผลิตถุงมือแพทย์ โดยการประเมินวัฏจักรชีวติ
2. การประเมินฟุตพรินต์สงิ่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปกู ระป๋ องพาสเจอร์ไรซ์
3. การประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนทีต่ งั ้ ใกล้โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
4. การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์เทศบาลเมืองป่ าตอง
5. การตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย ชนิด Clostridium perfringens, Salmonella spp. และStaphylococcus aureus
ในเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท ทีจ่ าหน่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. พฤติกรรมการป้ องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทางานของพนักงานจัดเก็บขยะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เขตอาเภอเมือง จังหวัดระนอง
7. อาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8. ผลกระทบจากการใช้งานสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
9. สมรรถภาพการมองเห็นของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์
10. สมรรถภาพการได้ยนิ ของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดนครีธรรมราช
11. ความชุกของความผิดปกติทางสายตาในกลุม่ พนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12. การตรวจวัดระดับความเข้มเสียงและผลกระทบทีม่ ตี ่อคนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ า
13. การศึกษาสิง่ ปนเปื้ อนทีม่ ผี ลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสายใต้
14. การศึกษาสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในสวนทุเรียน
15. การประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย และกลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
1. คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ กรณีศกึ ษา : โรงเรียนผูส้ งู อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
2. ผลของโปรแกรมการให้ทนั ตสุขศึกษากับการใช้สอ่ื เฟซบุ๊ก ทีม่ ผี ลต่อความรู้ การรับรูค้ วามสามารถ และการ
ปฏิบตั ใิ นการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล1 สังขวิทย์ อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง
International Session
1. A Review of Gamification for Health Behavior Change Research
2. Behavioral Accident Prevention and Knowledge of Accidental Hazards among the Employees in
Work Safety Practice
3. Are Gender and Other Factors Associated with Alcohol, Cigarette, Illegal Drug and Multiple
Substance Use among Students in Grade 11?
4. HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant workers in Bangkok, Thailand
5. Data analysis on migrant workers’ health insurance coverage and public health utilization in
Khaoyoi district: a study from a computer manufacturing company
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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สารบัญ
เรือ่ ง
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
1. พัฒนาระบบบริการตรวจโรคไอกรนทางห้องปฏิบตั กิ าร
2. การเปรียบเทียบตัวแบบการทานายค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปวดบวมผูใ้ หญ่ทร่ี กั ษาตัวใน
โรงพยาบาล
3. การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร : เฝ้ าระวังไวรัสเมอร์ส และไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ
16 ชนิดในผูก้ ลับจากพิธฮี จั ญ์ทม่ี อี าการทางระบบทางเดินหายใจ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย
4. การพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
5. การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบตั กิ ารหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตภาคใต้
6. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจเอชไอวีซโี รโลยีของโรงพยาบาลในเขต
ภาคใต้ของประเทศไทย
7. การพัฒนารูปแบบการดูแลการชักนาให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดโดยใช้ Oral Misoprostal ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั ิ เหตุ โรคเรือ้ รัง แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
1. ฤทธิการยั
์ บยัง้ แพนครีเอติกไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน
ของน้าส้มจาก
2. พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคผนวก
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1
The 1st National Public Health Research Conference
ภายใตหัวขอ : สาธารณสุขในเปาหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
Public Health in Sustainable Development Goals
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โดย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
…………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เปาหมาย เปนเปาหมายที่
องคการสหประชาชาติ กําหนดขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหทุกประเทศทั่วโลกใชเปนแนวทางรวมกัน ในการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดความสมดุลทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซึ่งทั้งในยุทธศาสตร
20 ปของชาติ และยุทธศาสตร 20 ป ของกระทรวงสาธารณสุข ไดนําเอาเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้เปนกรอบ
ในการจั ดแผนยุทธศาสตร เชนเดียวกั น โดยกลาวได วาในเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นนั้ น มีง านสาธารณสุ ข
เกี่ยวของอยูในทุกเปาหมาย ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรง เชน Good Health and Well-being, Clean Water and
Sanitation และเกี่ยวขอ งโดยอ อมในเป าหมายอื่นๆ เชน Sustainable cities and communities, Responsible
consumption and production
โดยในสวนของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรนั้น หลังจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีมติใหสํานักวิชาสห
เวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร เปลี่ยนชื่อ เปนสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 นั้น
หนึ่งในพันธกิจสําคัญของการดําเนินงานในนามสํานักวิชาคือ การวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งในแงปจเจกบุคคล
คณาจารยของสํานักวิชาไดมีการดําเนินการวิจัย และมีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเพื่อ
เปนการเสริมสรางศักยภาพ และบรรยากาศของการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และประชาสัมพันธใหสํานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร เปนที่รูจักในแวดวงสถาบันการศึกษา และหนวยงานดานสาธารณสุขใหมากยิ่งขึ้น จึงมี
ความจําเปนในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 โดยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคใตที่จัดการเรียนการสอนดานสาธารณสุขศาสตร และวิทยาการสุขภาพ ไดแก คณะวิทยาการสุขภาพและการ
กีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณและ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตสุ ราษฏรธานี เพื่ อเปนการขยายความรวมมือทางการศึกษาและวิจัย รวมถึงการได รับมุมมอง ประเด็นที่
หลากหลายในงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวของกับงานทาง
สาธารณสุข เพื่อไดองคความรูจากการวิจัยนําไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครั้งที่ 1

2

2. วัตถุประสงคของการประชุมวิชาการ
1) เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูจากงานวิจัย งานวิชาการดานสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับ
“เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2) เพื่อเวทีใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา นําเสนองานวิจัยและวิชาการ เพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัว
ทางการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยการวิจัย
3) เพื่อสรางเครือขายดานการวิจัยและวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและเอกชนดาน
สาธารณสุข
4) เพื่อประชาสัมพันธสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
3. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) องคความรูจากงานวิจัย งานวิชาการดานสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับ “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2) เครือขายดานการวิจัยและวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและเอกชนดาน
สาธารณสุข ซึ่งจะทําใหสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
3) ผลงานวิจัยและวิชาการของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ความตื่นตัวและบรรยากาศดานการวิจัย
และวิชาการ ในสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
4. วันและสถานที่การจัดประชุม
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. กิจกรรมการจัดประชุม
5.1 การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ
5.2 การนํ า เสนอผลงานวิ ช าการในรู ป แบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร (Poster
Presentation) ตามกลุมการประชุมวิชาการในขอ 6
5.3 การแสดงนิทรรศการวิชาการและวิจัย ในรูปแบบ Active Exhibitions
6. กลุมการประชุมวิชาการและขอบเขต
แบงเปน 9 กลุม ดังนี้
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การ
สรางเสริมสุขภาพของแรงงาน และการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แรงงานสูงอายุและการประเมิน
ความสามารถในการทํางาน
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2. อนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม พิษวิทยาสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมใน
อุตสาหกรรม ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษขามแดน ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
3. บุหรี่ แอลกอฮอล อุบัติเหตุ
นโยบายและแผน พฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยง ความรุนแรง ปจจัยและผลกระทบ ดานบุหรี่ แอลกอฮอล
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ
4. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
การพัฒนาระบบสุขภาพ งานคุณภาพบริการ การจัดการความรู ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระบบสุขภาพ
อําเภอ ระบบสุขภาพชุมชน กําลังคนดานสาธารณสุข ความเสี่ยงดานสุขภาพ
5. แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไทย การแพทยพื้นบาน การประยุกตใชภูมิปญญาดานการแพทยแผน
ไทย และการแพทยทางเลือกในงานสาธารณสุข
6. การศึกษาชุมชนและสังคม
วิถีชีวิตมนุษย สุขภาพ, สุขภาวะและวัฒนธรรม การศึกษาทางมานุษยวิทยา ชาติพันธุวรรณนา สุขภาพใน
ชุมชน สังคมศาสตรในงานสาธารณสุข เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
7. โรคเรื้อรัง
การปองกัน การสงเสริม การดูแลระยะยาว การดูแลระยะทาย ปจจัยที่เกี่ยวของและรูปแบบการจัดการโรค
เรื้อรัง
8. การจัดการสุขภาพตามชวงวัย
การสรางเสริมสุขภาพตามชวงวัย โภชนาการ การดูแลผูสูงอายุ อุบัติเหตุและสุขภาพจิต
9. International Session
Occupational health and safety; Environmental health and technology; Tobacco, alcohols and
accident; Health care system development; Thai traditional and alternative medicine; Social and
community studies; Health management by age group
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การสงบทคัดยอ และการลงทะเบียนเขารวมงาน
ผูสนใจเสนอผลงานวิจัย สามารถสงผลงานในรูปแบบของบทคัดยอ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยางใด
อยางหนึ่ง บทคัดยอมีความยาวไมนอยกวา 0.5 หนากระดาษ เอ 4 จํานวน 150-300 คํา สรุปประเด็นที่สําคัญของ
บทความไวอยางกระชับ ครอบคลุมหัวขอตางๆ อยางครบถวน เพื่อนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
หรือภาคโปสเตอร (Poster Presentation) และยังไมไดมีการเผยแพรที่ประชุมวิชาการอื่นมากอน โดยผูนําเสนอ
ผลงานตองจัดทํารูปแบบเอกสาร ซึ่ง download แบบฟอรมไดที่เว็บไซต https://phnrc.wu.ac.th และกรุณาระบุ
ชื่อผูนําเสนอใหชัดเจน โดยในการนําเสนอแบบ Oral Presentation ใชเวลาในการนําเสนอ 15 นาที
การพิจารณาผลงานที่สงเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1 จะไดรับการ
พิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไม
ต่ํากวา 2 ทาน/บทความ การจัดพิมพเปนรูปเลมประกอบการประชุมจะจัดพิมพเฉพาะบทคัดยอเทานั้น สวน
บทความฉบับเต็มที่ตีพิมพเปน Proceedings จะเผยแพรในรูปแบบออนไลน บทคัดยอที่ผานการพิจารณาจากงาน
ประชุมผูเขียนสามารถนําไปเขียนเปนบทความฉบับเต็ม (Full paper) เพื่อสงตีพิมพในวารสารทางวิชาการตอไป
ได สวนบทความฉบับเต็มที่ตีพิมพเปน Proceedings จะ ไมสามารถสงตีพิมพในวารสารอื่นได หากตีพิมพจะถือ
วาเปนการซ้ําซอน
7. วันสําคัญ (Important dates) สําหรับการรับบทความ
รายละเอียดกิจกรรม
1. เปดรับบทความ (Full paper) บทคัดยอ (Abstract)
ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
2. การลงทะเบียนและกําหนดการชําระเงิน

ชวงเวลา
ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ลงทะเบียนแบบนําเสนอผลงาน
 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
ชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (early 1,000
บาท
bird)
1,500
ชําระภายในวันที่1 มกราคม–28
บาท
กุมภาพันธ 2561
 นักศึกษา
ชําระภายในวันที่ 31ธันวาคม 2560 (early 500 บาท

ลงทะเบียนเขารวมการบรรยายโดยไมนําเสนอผลงาน
 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป
1,000
ชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (early
บาท
bird)
1,200
ชําระภายในวันที่ 1 มกราคม – 28
บาท
กุมภาพันธ 2561
 นักศึกษา
ชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (early
500 บาท

ชําระภายในวันที่ 1 มกราคม–28
กุมภาพันธ 2561

ชําระภายในวันที่ 1 มกราคม –28 กุมภาพันธ

bird)

800 บาท

3. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
4. แจงผลการพิจารณาบทความใหกับเจาของผลงาน
5. เจาของผลงานสงผลงานวิจยั ที่ปรับแกไข

bird)

2561

31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2561
15-20 กุมภาพันธ 2561
21 กุมภาพันธ 2561
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6. ประกาศผลการพิจารณาผลงาน
7. ประกาศโปรแกรมการนําเสนอ
8. ชําระคาลงทะเบียนสําหรับผูสงผลงาน
9. ชําระคาลงทะเบียนสําหรับผูเขารวมงาน
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26 กุมภาพันธ 2561
1 มีนาคม 2561
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561

8. หนวยงานผูรับผิดชอบ
8.1 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
8.2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
8.3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี
9. กลุมเปาหมาย/คาลงทะเบียน
9.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก จากทั่วประเทศ
80 คน
9.2 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย จากทั่วประเทศ
150 คน
9.3 ชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป
100 คน
9.4 คาลงทะเบียน (อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวางและ
เครื่องดื่ม)

10. วิธีการชําระเงิน
10.1 โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สาธารณสุขวิจัย สาขาทาศาลา เลขที่บัญชี 828-0-92687-9
10.2 หลังจากโอนเงินเรียบรอยแลวโปรดกรอกแบบฟอรมรายละเอียดในการออกใบเสร็จใหชัดเจนพรอมสง
หลักฐานการชําระเงินไปที่ smartphwu@gmail.com หรือ เว็บไซต https://phnrc.wu.ac.th
10.3 ผูเขารวมประชุมมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ตามระเบียบวา
ดวย
คาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ
10.4 เงื่อนไขการยกเลิก ผูลงทะเบียนและชําระเงินเรียบรอยแลว ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงิน
คาลงทะเบียน แตสามารถสงผูแทนเขารวมประชุมได
11. กําหนดการ
วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2561 อาคารเรียนรวม 5
เวลา
8.00-8.45 น.
ลงทะเบียน

กิจกรรม

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com
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เวลา
8.45-9.00 น.
9.00-10.30 น.

10.30-11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.
(ชวง 14.30 น.
รับประทาน
อาหารวาง
เครื่องดื่ม)

กิจกรรม
พิธีเปด โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กลาวรายงานโดย คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
บรรยายพิเศษหัวขอ “การสาธารณสุขไทยกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ อดีตดเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
พักรับประทานอาหารวาง ชมนิทรรศการ / โปสเตอร / ผูสนับสนุนการจัดงาน
ผูนําเสนองานแบบโปสเตอร นําเสนองาน/ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาใหคะแนน
การนําเสนอโปสเตอร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอผลงานวิจัย (หัวขอละ 15 นาที)
กลุมยอย 1 : อาชีว
กลุมยอย 2 : อนามัยสิ่งแวดลอม กลุมยอย 3 : บุหรี่
อนามัยและความ
และเทคโนโลยี
แอลกอฮอล อุบัติเหตุ
ปลอดภัย
กลุมยอย 4 : การ
กลุมยอย 5 : แพทยแผนไทยและ กลุมยอย 6 : การศึกษา
พัฒนาระบบบริการ
แพทยทางเลือก
ชุมชนและสังคม
สุขภาพ
กลุมยอย 7 : โรค
เรื้อรัง

16.30 น.

6

กลุมยอย 8 : การจัดการสุขภาพ กลุมยอย 9 : International
ตามชวงวัย
Session (รวมทุก Session
โดยนําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษ)

พิธีปดการประชุมวิชาการ และมอบรางวัลการนําเสนอดีเดน

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณสุริษา หาญใจ หรือ คุณศศิธร เลาหกุล สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อาคาร
วิชาการ 2 ชั้น 1 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท 0 7567 2105 หรือ 0 7567 2462 โทรสาร
0-7567-2106 e-mail: smartphwu@gmail.com สามารถติดตามขาวสารการประชุมและกําหนดการประชุมพรอม
ลงทะเบียนไดที่เว็บไซต https://phnrc.wu.ac.th

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1
ภายใตหัวขอ “สาธารณสุขในเปาหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน”
Public Health in Sustainable Development Goals
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
***********
เวลา
8.00-8.45 น.
8.45-9.00 น.
9.00-10.30 น.
หอง 3310
10.30-11.00 น.
10.40 น.
11.00–12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.00-16.00 น.

13.00-16.00 น.
หอง 3310
16.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปด โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
กลาวรายงานโดย คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร
ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “การสาธารณสุขไทยกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
พักรับประทานอาหารวาง ชมนิทรรศการ / ผลงานภาคโปสเตอร
นักวิจัยอยูประจําที่โปสเตอรของตนเอง
การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร /
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาใหคะแนนการนําเสนอโปสเตอร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีมอบรางวัลการนําเสนอภาคโปสเตอร
การนําเสนอผลงานวิชาการ (หัวขอละ 15 นาที)
หองยอยที่ 1 : 3209 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
หองยอยที่ 2 : 3202 การจัดการสุขภาพตามชวงวัย / การศึกษาชุมชนและสังคม
หองยอยที่ 3 : 3217 International Session
หองยอยที่ 4 : 3211 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หองยอยที่ 5 : 3212 บุหรี่ แอลกอฮอล อุบัตเิ หตุ /โรคเรื้อรัง/แพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก
การแขงขัน Speech Contest
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอุดมศึกษา
พิธีปดการประชุมวิชาการ และมอบรางวัลการนําเสนอดีเดน

** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

The 1th National Public Health Research Conference
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ห้องประชุมกลุ่มย่อย :
ห้องนาเสนอ
ประธาน
ประธานร่วม
เลขานุการ

:
:
:
:
Time
13.0013.10
13.5514.10

กำหนดกำรนำเสนอภำคบรรยำย
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 2 ผลงาน
2. อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จานวน 7 ผลงาน
ห้องหมายเลข 3209 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมสิริ เดชารัตน์
อาจารย์ ดร.นุจรีย์ แซ่จิว
อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
Order

R1-4

Paper
Number
26

Title

Aurthors

เปิดการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
แนะนาผู้ทรงคุณวุฒิและชี้แจงกติกา
การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานทางสิ่งแวดล้อม
ปาจรีย์ เอียดแก้ว วาริท เจาะจิตต์
ของการผลิต ถุงมือแพทย์ โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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Time

Order

Paper
Title
Number
42
การประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปู
กระป๋องพาสเจอร์ไรซ์

14.2514.40

R1-6

14.4014.55

R1-7

59

การประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนที่ตั้งใกล้
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

14.5515.10

R1-8

62

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลเมืองป่าตอง พีระยุทธ สุขแก้ว

15.1015.25

R1-9

84

การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ชนิด Clostridium
ปิยธิดา สอนสารี, ปนัดดา พิบูลย์,
perfringens, Salmonella spp. และ
มณฑล
เลิศคณาวานิชกูล ศิริ
Staphylococcus aureus ในเครื่องดื่ม
ที่ไม่ได้ อุมา เจาะจิตต์
บรรจุในภาชนะปิดสนิท ที่จาหน่าย ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
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Aurthors
เอกชัย ประทุมศรี, ชัยศรี สุข
สาโรจน์, วาริท เจาะจิตต์ ชีระวิทย์
รัตนพันธ์
Pornpiya Sangkaew, Panatda
Pibul, Warit Jawjit and Siriuma
Jawjit
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กลุ่มย่อย
ห้องนาเสนอ
คณะกรรมการ

กำหนดกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
: 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จานวน 7 ผลงาน
2. อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จานวน 4 ผลงาน
: โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3
: รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา, อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์, อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
: อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์
Order
Paper
Title
Aurthors
Number
P-1
3
Work related to diseases and injuries Prevention
Phiman Thirarattanasunthon,
Behaviors of Garbage Collectors In Local
Wicha Wattanapreechakiet
Administration Organization, Mueang District Ranong and Kanokrat Chonlasen
Province
P-2
15
อาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ณัฏฐากร คาเหลือ, นริษา กาเหนิดดี
ในกลุ่มคนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
นุจรีย์ แซ่จิว
เขตสุราษฎร์ธานี

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com
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Order
P-3

Paper
Title
Number
16
ผลกระทบจากการใช้งานสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Aurthors
ดวงดาว ฆังมะโน, หทัยรัตน์ นุ่นคง,
อมลณัฐ สิริวุฒิโรจน์ Nutjaree
Saejiw

P-4

51

สมรรถภาพการมองเห็นของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, ชุติมา ทิคามูล
ดาหวัน นกแอนหมาน

P-5

52

สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
จังหวัดนครีธรรมราช

P-7

57

ความชุกของความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มพนักงานขับรถ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

P-8

22

การตรวจวัดระดับความเข้มเสียงและผลกระทบที่มีต่อคนใน
พื้นที่ใกล้เคียงกังหันลมผลิตไฟฟ้า

อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, นุจรีย์ แซ่จิว,
สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง จิตตาภรณ์ มงคล
แก่นทราย
จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย, อุไร
วรรณ หมัดอ่าดัม, รสริน หัวสิงห์, อัญ
ชิสา
ไชยเภท, ปวรรณา นิ่มตระกูล
นลินี ณสุย, อรณลิน มรรคาเขต,
จินดา คงเจริญ, ณัฐจิต อ้นเมฆ

P-9

23

การศึกษาสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟ
สายใต้

กนกวรรณ อุ่นสุด, ฉัตรทริกา ศรียัง,
รัษนีย์ยาพร คงประมัญ, ณัฐจิต อ้น
เมฆจินดา คงเจริญ

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

Order
P-10

Paper
Number
41

P-11

43

13.00 น.

Title
The study of pesticide residues in durian garden

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลาดเทศบาลเมืองทุ่งสง
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Aurthors
Jirakit Doungmusik, Pakinee
Piyapun, Klittapop Saithongkam,
Nalin Yeaypho, Phittaya
Thaworn, Lilian Wiwat and
Pattama Senthong
Mr.Sarayut Samakkit and
Mr.Anupong Nuanla-Ong

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการนาเสนอภาคโปสเตอร์
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กำหนดกำรนำเสนอภำคบรรยำย
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
ห้องประชุมกลุ่มย่อย : 1. การจัดการสุขภาพตามช่วงวัย จานวน 6 ผลงาน
2. การศึกษาชุมชนและสังคม จานวน 2 ผลงาน
ห้องนาเสนอ
: ห้องหมายเลข 3202 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 2
ประธาน
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
ประธานร่วม
: อาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี
เลขานุการ
: อาจารย์ชุติมา รอดเนียม
Time
Order
Paper
Title
Aurthors
Number
13.00เปิดการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย
13.10
แนะนาผู้ทรงคุณวุฒิ และชี้แจงกติกา
14.10R2-5
69
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุ
วรรณา กุมารจันทร์
14.25
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15.1015.25

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการนาเสนอภาคบรรยาย
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กลุ่มย่อย
:
ห้องนาเสนอ :
คณะกรรมการ :
:
:

กำหนดกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
การจัดการสุขภาพตามช่วงวัย จานวน 2 ผลงาน
โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3
รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา, อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์, อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์
Order
Paper
Title
Aurthors
Number
P-12
10
ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษากับการใช้สื่อเฟซบุ๊ก ที่ ภัทรสุดา รอดอ้น, พยงค์ เทพอักษร,
มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถ และการปฏิบัติในการ นิมมานรดี นานช้า, ภัทราภรณ์
ดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เต็งโรจน์นภาพร
โรงเรียนเทศบาล1 สังขวิทย์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
13.00 น.
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการนาเสนอภาคโปสเตอร์

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กำหนดกำรนำเสนอภำคบรรยำย
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
กลุ่มย่อย
ห้องนำเสนอ
ประธำน
ประธำนร่วม
เลขำนุกำร

:
:
:
:
:

International Session จำนวน 8 ผลงำน
ห้องหมำยเลข 3217 อำคำรเรียนรวม 3 ชั้น 2
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรชำติ ตันตระกำรอำภำ
อำจำรย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ มำกแก้ว
Time

Order

Paper
Number

13.4014.25

14.2514.40

R3-1

7

14.5515.10

R3-3

9

Title

Aurthors

บรรยำยพิเศษ หัวข้อ Sustainable Development
Goals โดย Dr. K. SURESH KUMAR
Director WHO Collaborating Centre for
Community Participation in Palliative Care
and Long Term Care
A Review of Gamification for Health Behavior Sakchai
Change Research
Muangsrinoon and Poonpong
Boonpharm
Behavioral Accident Prevention and
Phayong Thepaksorn, Supawan
Knowledge of Accidental Hazards among the Thongjerm and Tanomchit
Employees in Work Safety Practice
Kaewkua
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222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

Time

Order

15.1015.25

R3-4

15.4015.55

R3-6

16.4016.50

Paper
Title
Number
11
Are Gender and Other Factors Associated with
Alcohol, Cigarette, Illegal Drug and Multiple
Substance Use among Students in Grade 11?
37
HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant
worker in Bangkok, Thailand

Aurthors
Ham Eunyoung and Bang-On
Thepthien
Shwe Sabai Thein and Bang-On
Thepthien

พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรนำเสนอภำคบรรยำย
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กลุ่มย่อย
:
ห้องนำเสนอ :
คณะกรรมกำร :
:
:

กำหนดกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
International Session จำนวน 1 ผลงำน
โถงชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3
รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรจน์ เพชรมณี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุสุมำลย์ น้อยผำ, อำจำรย์ ดร.สุปำนดี มณีโลกย์, อำจำรย์บุญเรือง ขำวนวล
อำจำรย์ลิเลียน วิวัฒน์
Order
Paper
Title
Aurthors
Number
P-14
64
Data analysis on migrant workers’ health insurance Orawan Tawaytibhongs
coverage and health utilization in Khaoyoi district:
a study from a computer manufacturing company
13.00 น.
พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กำหนดกำรนำเสนอภำคบรรยำย
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
ห้องประชุมกลุ่มย่อย : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จานวน 10 ผลงาน
ห้องนาเสนอ
: ห้องหมายเลข 3211 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 2
ประธาน
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
ประธานร่วม
: อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คามณีจันทร์
เลขานุการ
: อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
Time
Order
Paper
Title
Number
13.00เปิดการนาเสนอผลงานภาคบรรยาย แนะนา
13.10
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และชี้แจงกติกา
13.25R4-2
28
พัฒนาระบบบริการตรวจโรคไอกรนทางห้องปฏิบัติการ
13.40
13.4013.55

R4-3

20

การเปรียบเทียบตัวแบบการทานายค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปวดบวมผู้ใหญ่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
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Aurthors

Wattanee Sunghirun, Yavamal
Sutivijit and Walailak
Ganjanapin
เอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ นิทัศนีม วงศ์
ไพรินทร์

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

Time

Order

14.1014.25

R4-5

14.4014.55

R4-7

15.4015.55

Paper
Title
Number
47
การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ : เฝ้าระวัง
ไวรัสเมอร์ส และไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 16
ชนิด
70
Development of a Goal Oriented Care System
Management Process in Diabetes Mellitus
Patients with Chronic Kidney Disease of
Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการนาเสนอภาคบรรยาย

Aurthors
Yavamal Sutivijit, Walailak
Ganjanapin and Watthanee
Sunghirun
Sureeya Satjachuaychai and
Phongpisanu Boonda
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กลุ่มย่อย
:
ห้องนาเสนอ :
คณะกรรมการ :
:

กำหนดกำรนำเสนอภำคโปสเตอร์
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
การพัฒนาบริการระบบสุขภาพ จานวน 3 ผลงาน
โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3
รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา, อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์, อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล, อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์
Order
P-15
P-16
P-17
13.00 น.

Paper
Title
Aurthors
Number
48
การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการ Saovapavinee Srijunngam,
ปฐมภูมิ เขตภาคใต้
Jittathakorngal Wattana and
Yavamal Sutivijit
56
การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ การตรวจ Chanatkan Sangsricome and
เอชไอวีซีโรโลยี ของโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ของประเทศ
Saowapavinee Srijunkham
ไทย
72
Development of care model for induction labor by Yaovalak Chueajedton and
Oral Misoprostal in Somdejphrajaotaksin Maharaj
Phongpisanu Boonda
Hospital
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการนาเสนอภาคโปสเตอร์
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กำหนดกำรนำเสนอภำคบรรยำย
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น.
******************
ห้องประชุมกลุ่มย่อย : 1. บุหรี่ แอลกฮอล์ อุบัติเหตุ
จำนวน 2 ผลงำน
2. โรคเรื้องรัง
จำนวน 2 ผลงำน
3. แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก จำนวน 2 ผลงำน
ห้องนำเสนอ
: ห้องหมำยเลข 3212 อำคำรเรียนรวม 3 ชั้น 2
ประธำน
: รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
ประธำนร่วม
: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศษฐ์
เลขำนุกำร
: อำจำรย์ ดร.สรัญญำ มณีรัตนศักดิ์
Time
Order
Paper
Title
Number
13.00เปิดกำรนำเสนอผลงำนภำคบรรยำย แนะนำ
13.10
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และชี้แจงกติกำ
14.10R5-5
6
ฤทธิ์กำรยับยั้งแพนครีเอติกไลเปส คอเลสเตอรอล
14.25
เอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน ของ
น้ำส้มจำก
14.25พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรนำเสนอภำคบรรยำย
14.40
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Aurthors

ดวงสมร สุขโณ, อนิดำ ภำศรี, พฤฒ
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ห้องนำเสนอ : โถงชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3
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การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานทางสิ่ งแวดล้อมของการผลิ ตถุงมือแพทย์ โดยการประเมิ นวัฏจักรชีวิต
*ปาจรีย์ เอียดแก้ว1 วาริท เจาะจิ ตต์2 ปุญญานิ ช อิ นทรพัฒน์3 ธันวดี สุขสาโรจน์4
1

นักศึกษาปริญญาโท และ 3ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
*p.eardkaew@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ใช้การประเมินวัฏจักรชีวติ (Life cycle assessment) เป็ นเครื่องมือประเมินผลการดาเนินงานทางสิง่ แวดล้อมของการ
ผลิตถุงมือแพทย์ เพื่อศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน และการปล่อยของเสีย ซึง่ กาหนดหน่ วยหน้าที่
(Functional unit) คือ ถุงมือแพทย์ 1 กล่อง 100 ชิน้ ครอบคลุมตัง้ แต่การได้มาของวัตถุดบิ จนถึงการกาจัด (Cradle to grave) โดยการ
เก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุตยิ ภูมจิ าก 28 กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ วัฏจักรชีวติ ใน 4 ระบบย่อย คือ ระบบการปลูกยางพารา การ
ผลิตน้ ายางข้น การผลิตถุงมือแพทย์ และการกาจัดถุงมือแพทย์ ซึ่งผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีศ่ กึ ษามี 5 ประเภท คือ สภาวะโลกร้อน
หมอกพิษ ฝนกรด การแพร่กระจายของพืชน้ า และความเป็ นพิษต่อมนุ ษย์ ผลการศึก ษาพบว่าระบบการผลิตถุงมือแพทย์ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยรวมมากที่สุดในวัฏจักรชีวติ การผลิตถุงมือแพทย์ 1 กล่อง เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ซึง่ จากกิจกรรมการ
ผลิตไฟฟ้ าทีต่ ้นทางก่อให้เกิดผลกระทบด้านสภาวะโลกร้อน ฝนกรด หมอกพิษ และความเป็ นพิษต่อมนุ ษย์ คิดเป็ นสัดส่วน 96.24%
91.49% 84.22% และ 89.51% ตามลาดับ นอกจากนี้ กจิ กรรมการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส ยังก่อให้เกิดการแพร่กระจายของพืชน้ า คิดเป็ น
สัดส่วน 43.51% เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ในวัฏจักรชีวติ การผลิตถุงมือแพทย์ดว้ ย ดังนัน้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการ
หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กล่าวคือควรหามาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้ าในกระบวนผลิตถุงมือ
แพทย์ รวมทัง้ พิจารณาถึงปริมาณการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ยงั สามารถนาไปใช้วางแผนประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงาน
ทางสิง่ แวดล้อม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมถุงมือแพทย์ต่อไป
คาสาคัญ
การประเมินวัฏจักรชีวติ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม การผลิตถุงมือแพทย์
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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การประเมิ นฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์ปูกระป๋องพาสเจอร์ไรซ์
*เอกชัย ประทุมศรี1 วาริท เจาะจิ ตต์2 ชีระวิ ทย์ รัตนพันธ์3 ชัยศรี สุขสาโรจน์4
1

15 ถนน กาญจนวนิช ซอย 7 ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สาขาการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 222 ตาบลไทรบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
4 15 ถนน กาญจนวนิช ซอย 7 ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*ek29aaa@gmail.com

บทคัดย่อ
การประเมินฟุตพรินต์สงิ่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เป็ นการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมโดยพิจารณาผลกระทบทุกด้านตามวัฏ
จักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์นนั ้ ปูกระป๋ องพาสเจอร์ไรซ์เป็ นผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตเพื่อการส่งออกและสร้างรายได้เข้าสูป่ ระเทศ ซึง่ การส่งออกไป
ขายยังต่างประเทศมีความจาเป็ นต้องใช้มาตรวัดผลกระทบวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งในการประเมินผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้ใช้วธิ ี The
International Reference Life Cycle Data System (ILCD) โดยจัดการประเมินผลกระทบไว้ 14 ด้าน ซึง่ พิจารณาตัง้ แต่การจับปูจนถึง
กระบวนการผลิตในโรงงาน (cradle to gate) ผลการศึกษา พบว่ามีผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ัยสาคัญเพียง 5 ด้านจากทัง้ หมด 14
ด้านได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมอิ ากาศ 2.57E+00 kgCO2eq, ภาวะฝนกรดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน 5.79E-01 mol
H+eq, การปล่อยกัมมันตรังสีทส่ี ่งผลต่อสุขภาพมนุ ษย์ 1.94E-01kg U235eq, การลดลงของทรัพยากรน้ า 3.36E-04 m3 H2Oeq และการ
ลดลงของทรัพยากร 1.62E-01 kgSbeqโดยพบว่าผลกระทบสิง่ แวดล้อมมากกว่าร้อยละ 50 มาจากกระบวนการผลิตในโรงงาน และการ
ลดลงของทรัพ ยากรมีสดั ส่ว นผลกระทบมากกว่า 95 % ของผลกระทบที่มีนัยสาคัญ ดัง นัน้ การศึก ษานี้ จึง น าหลัก การผลิตด้วย
เทคโนโลยีสะอาดมาทาการประเมินการใช้ทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของประเด็น
ปั ญหาและหาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเพื่อลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ลาดับของปั ญหาที่
ต้องทาการปรับปรุงคือ ปริมาณการใช้น้าเป็ นลาดับ 1 การใช้ไฟฟ้ าเป็ นลาดับ 2 และน้ามันเตาป้ อนหม้อไอน้าเป็ นลาดับ 3 การใช้น้าอาจ
ใช้เทคนิควิธกี ารใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงสาหรับทาความสะอาดทดแทนการตักราดจากถังน้ าสารอง ซึ่งสามารถลดการใช้น้ าของ
โรงงานได้ 19% ส่วนการใช้ไฟฟ้ านัน้ อาจใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าดิบอุณหภูมปิ กติกบั น้ าทิ้งจากระบบทาความเย็น
สามารถลดการใช้ไฟฟ้ า ของโรงงานได้ 65% และการปรับสัดส่วนการใช้น้ ามันเตากับกลีเซอรีนในสัดส่วน 60:40 สามารถลดการใช้
น้ามันเตาได้ 40% ตามแนวทางทีเ่ สนอแนะทัง้ หมดจะสามารถนาไปสูก่ ารลดค่าฟุตพรินต์สงิ่ แวดล้อมผลิตภัณฑ์ได้รอ้ ยละ 33%
คาสาคัญ
ฟุตพริน้ ท์สงิ่ แวดล้อมผลิตภัณฑ์ ปูกระป๋ องพาสเจอร์ไรซ์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนเพื่อการวิจยั สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย ปี การศึกษา 2558

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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การประเมิ นคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนที่ตงั ้ ใกล้โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
*พรภิ ญา แสงแก้ว1 ปนัดดา พิบูลย์2 วาริท เจาะจิ ตต์3 ศิ ริอมุ า เจาะจิ ตต์4
1,2,3,4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 222 ตาบลไทยบุร ี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

*pornpiya2488@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตงั ้ ใกล้โรงงานแปรรูป ไม้
ยางพารา โดยทาการสุม่ เก็บอากาศในห้องเรียนจานวน 5 ห้อง ในอาคารทีอ่ ยู่ใกล้แหล่งกาเนิดทีส่ ดุ และทาการเก็บตัวอย่างอากาศด้วย
วิธมี าตรฐาน NIOSH 6604 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพอากาศภายในห้องเรียนของโรงเรียนในอาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ระดับอนุภาค และก๊าซต่าง ๆ ดังนี้ ความเข้มข้นของฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคาร ค่าเฉลีย่ ทีต่ รวจพบ 0.0114 ±
0.0099 mg/m3 ระดับ CO2 ภายในห้องอยู่ในช่วง 308 ถึง 326 ppm ส่วน CO มีความเข้มข้นต่ ากว่าทีเ่ ครื่องสามารถตรวจวัดได้ โดย
ทุกดัชนีท่ที าการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารสิงคโปร์ มีเพียงอุณหภูมแิ ละความชืน้ สัมพัทธ์ท่ไี ม่ผ่าน
เกณฑ์ เนื่องจากทุกห้องมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติและทาการตรวจวัดในช่วงทีม่ ฝี นตก อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศภายใน
อาคารขึน้ กับทิศทางลมของแหล่งกาเนิดมลพิษ จึงควรมีการตรวจวัดเพิม่ เติมเพื่อเฝ้ าระวังคุณภาพอากาศทีอ่ าจมีผลกระทบต่อนักเรียน
นอกจากนี้ ยังพบว่าห้องเรียนทีอ่ ยู่ใกล้แหล่งกาเนิดมลพิษจากการจราจรมีระดับอนุ ภาคสูงกว่าห้องอื่น ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงควรเพิม่
ความถีใ่ นการทาความสะอาดห้องเรียน
คาสาคัญ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร โรงเรียน โรงงานไม้ยางพาราแปรรูป
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การประเมิ นคาร์บอนฟุตพริ้นท์เทศบาลเมืองป่ าตอง
พีระยุทธ สุขแก้ว
งานวางแผนสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม สานักงานเทศบาลเมืองป่ าตอง ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
*planhealth.patong@hotmail.com

บทคัดย่อ
เทศบาลเมืองป่ าตอง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ชี ่อื เสียง จาเป็ นต้องมีการให้บริการ
ประชาชน รวมทัง้ พัฒนาด้านการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นสาเหตุ หลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์เทศบาลเมืองป่ าตอง ทาการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและการตรวจวิ เคราะห์ซง่ึ ครอบคลุมกิจกรรมทัง้ 3 ประเภท
คือ ประเภทที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ประเภทที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้ า และประเภทที่ 3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ โดยเก็บข้อมูลในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 จากสานัก/กอง/ฝ่ ายต่างๆ รวมทัง้ หน่ วยงาน
ในสังกัด คานวณโดยใช้ขอ้ มูลกิจกรรมคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสดงผลในรูปของตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tonCO2eq) ซึง่ อ้างอิงวิธกี ารตามแนวทางมาตรฐานทีแ่ นะนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบว่า
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองป่ าตอง มีการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกเท่ากับ 29,590.93 tonCO2eq โดยมีสาเหตุ สาคัญ
3 ลาดับแรก คือ การจัดการขยะมูลฝอย 22,979.51 tonCO2eq การบาบัดน้ าเสีย 4,092.44 tonCO2eq และการใช้ไฟฟ้ าในสานักงาน
1,730.61 tonCO2eq ตามลาดับ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่นาเสนอและสามารถปฏิบตั ิได้ อาทิเช่น 1)การเปลี่ยนหลอดไฟ
แอลอีดใี นสานักงาน 2)การทาปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรีย์ และ 3)การรณรงค์ประหยัดน้ าในสานักงาน โดยพบว่า สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 7,359 tonCO2eq ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ยังทาให้เทศบาลเมืองป่ าตองได้รบั รางวัลชนะเลิศโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน ปี ท่ี 3 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก
คาสาคัญ
เทศบาลเมืองป่ าตอง หน่วยงานในสังกัด คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ก๊าซเรือนกระจก
แหล่งทุน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม) เทศบาลเมืองป่ าตอง
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การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ชนิ ด Clostridium perfringens, Salmonella spp. และStaphylococcus aureus ในเครือ่ งดื่มที่
ไม่ได้บรรจุในภาชนะปิ ดสนิ ท ที่จาหน่ ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
*ปิ ยธิ ดา สอนสารี1 ปนัดดา พิบูลย์2 มณฑล เลิ ศคณาวานิ ชกูล3 ศิ ริอมุ า เจาะจิ ตต์4
1,2,3,4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 222 ตาบลไทยบุร ี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
* fairy_pimiko@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั เพื่อตรวจหาเชือ้ Clostridium perfringens, Salmonella spp. และ
Staphylococcus aureus และ หาปั จจัยหรือสาเหตุในการปนเปื้ อนของเชือ้ ในเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท ทีจ่ าหน่ ายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจานวน 5 ร้าน รวม 73 รายการ มีการสารวจสุขลักษณะของผูป้ ระกอบเครื่องดื่ม สุขลักษณะใน
การประกอบเครื่องดื่มรวมถึงสุขลักษณะในการเก็บกัก ทาการเก็บตัวอย่าง 2 ครัง้ เว้นช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนการเก็บตัวอย่างครัง้ ที่ 2 ใช้
แผ่นพับให้ความรูแ้ หล่งทีม่ า รวมถึงวิธปี ้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้อ การตรวจครัง้ ที่ 1 พบเชือ้ Staphylococcus aureus จากทุกร้าน
(25/39) การตรวจครัง้ ที่ 2 พบเชือ้ จากทุกร้านยกเว้นร้านที่ 3 (10/32) ปริมาณเชือ้ ทีพ่ บจากการตรวจทัง้ 2 ครัง้ เกินเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจครัง้ ที่ 1 พบเชือ้ Clostridium perfringens จากทุกร้าน (6/39) การตรวจครัง้ ที่ 2 พบเชือ้ จากทุกร้าน (2/32) การตรวจทัง้ 2
ครัง้ ปริมาณเชือ้ ทีพ่ บจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจเชือ้ Salmonella spp . ทัง้ 2 ครัง้ ไม่มกี ารตรวจพบเชือ้ ในทุกร้าน ใช้เกณฑ์
ประกาศกรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ รื่อ งเกณฑ์ คุ ณ ภาพทางจุ ล ชีว วิท ยาของอาหารและภาชนะอาหาร เนื่ อ งจากพบเชื้อ
Staphylococcus aureus จากทุ ก ร้ า นในการตรวจทัง้ 2 ครัง้ และพบเชื้อ ในการสุ่ ม ตรวจ น้ า ประปาทัง้ 2 ครัง้ กล่ า วได้ว่ า เชื้อ
Staphylococcus aureus มีการปนเปื้ อนมาตัง้ แต่ขนั ้ ตอนก่อนการประกอบเครื่องดื่ม เนื่องจากทุกร้านใช้น้ าประปาในการล้างอุปกรณ์
และวัต ถุ ดิบก่ อนประกอบเครื่อ งดื่ม การตรวจครัง้ ที่ 2 มี 1 ร้า นที่ไ ม่ พ บเชื้อ ปั จ จัย การปนเปื้ อ นเชื้อ Staphylococcus aureus จึง
เกีย่ วข้องกับสุขลักษณะของผูป้ ระกอบเครื่องดื่มและสุขลักษณะในการประกอบเครื่องดื่ม
คาสาคัญ:
เครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้บรรจุในภาชนะปิ ดสนิท ผูป้ ระกอบเครื่องดื่ม เครื่องดื่มชนิดเข้มข้น
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พฤติ กรรมการป้ องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทางานของพนักงานจัดเก็บขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เขตอาเภอเมือง จังหวัดระนอง
วิ ชา วัฒนาปรีชาเกียรติ 1, กนกรัตน์ ชลศิ ลป์ 2, พิ มาน ธีระรัตนสุนทร3
เทศบาลตาบลปากน้ า อาเภอเมือง ระนอง1,มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี2, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์3
*phiman.th@wu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทางาน
และศึกษาปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริมที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทางานของ
พนักงานจัดเก็บขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เขตอาเภอเมือง จังหวัดระนอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานจัดเก็บขยะ จานวน 83 คน
โดยใช้เป็ นแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการหา
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการป้ องกันโรคและอุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงาน
จัดเก็บขยะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยนา ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับการป้ องกันโรคและอุบตั เิ หตุจากการทางาน มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคและอุบตั จิ ากการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ด้านทัศนคติเกีย่ วกับการป้ องกัน
โรคและอุบตั เิ หตุจากการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคและอุบตั จิ ากการทางาน อย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ปั จจัยเอือ้ ในด้านการได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคและ
อุบตั จิ ากการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และปั จจัยเสริม ในด้านการได้รบั การสนับสนุ นทางสังคม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคและอุบตั จิ ากการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
คาสาคัญ Keywords
Health Protection Behavior, Waste Picker, Local Organization
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อาการความผิดปกติ ของระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้างมหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ณัฏฐากร คาเหลือ1 นริษา กาเหนิ ดดี1 นุจรีย์ แซ่จิว1
1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
*nutjaree.s@psu.ac.th

บทคัดย่อ
งานก่อสร้างเป็ นงานที่มคี วามเสีย่ งต่อสุขภาพในส่วนของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง เนื่องจากท่าทางในการทางาน
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เพื่อศึกษาความชุกของอาการความผิดปกติของระบบกล้าม
เนื้อและกระดูกโครงร่างและปั จจัยด้านการยศาสตร์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครง
ร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานก่อสร้างของไซต์งาน
ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จานวน 150 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบรายบุคคล วิเ คราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณาและ chi-square จากผลการวิจยั พบว่าในรอบ 12 เดือนทีผ่ ่านมา ความชุกของอาการความผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างสูงสุด 3 อันดับ คือ บริเวณหลังส่วนล่าง (46.70%) หลังส่วนบน (43.30%) และสะโพกหรือต้นขา
(41.30%) โดยปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลกระทบต่ออาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่ างบริเวณหลังส่วนล่าง คือ
ระดับการศึกษา โรคประจาตัว เพศ ปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลกระทบต่ออาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างใน
หลังส่วนบน คือ ส่วนสูง สถานภาพ ประวัตกิ ารทางาน ปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูกโครงร่างในสะโพกหรือต้นขา คือ ระดับการศึกษา ประวัติการทางาน ปั จจัยในการทางานที่ อาจส่งผลกระทบต่ออาการความ
ผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในส่วนต่างๆ ของร่างกาย คือ การก้มหรือนัง่ ยอง การก้มตัวในระดับเอว การยืนอย่าง
ต่อเนื่อง การปี นขึน้ - ลง การยกของขึน้ ลง ภาระงานทีห่ นักเกินไป ฯลฯ ผลจากการศึกษาในครัง้ นี้พบว่า บริเวณหลังส่วนล่างพบความ
ชุกมากทีส่ ุด ควรมีการดาเนินการแก้ไขท่าทางการทางานเพื่อป้ องกันการเกิดอาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครง
ร่างของพนักงาน
คาสาคัญ
งานก่อสร้าง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง การยศาสตร์
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงงานวิจยั ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
ผลกระทบจากการใช้งานสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ ทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดวงดาว ฆังมะโน1 หทัยรัตน์ นุ่นคง1 อมลณัฐ สิ ริวฒ
ุ ิ โรจน์1 นุจรีย์ แซ่จิว1
1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
*nutjaree.s@psu.ac.th

บทคัดย่อ
การใช้สมาร์ทโฟนมีความสาคัญในชีวติ ประจาวันและการเรียน การใช้สมาร์ทโฟนที่มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและ
จิตใจ การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านบุคคลและปั จจัยด้านการใช้งานสมาร์ทโฟน
กับอาการระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและกลุ่มอาการความเครียดและโนโมโฟเบียในนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาจานวน 375 คน โดยสุ่มตัวอย่างนักศึกษาแบบบังเอิญจากทุกสาขา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมันจากผู
่
้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของข้อมูลกลุ่มอาการใช้แบบสอบถามซึ่งดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดกิ (Standardized Nordic Questionnaires) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีใ่ ช้สมาร์ทโฟนเป็ นเพศหญิงร้อยละ 70.6 มีอายุเฉลีย่ 20.36 ปี ขนาดของสมาร์ทโฟนมากกว่า 5 นิ้ว ร้อย
ละ 71 ระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 8 ชัวโมงต่
่
อวัน ร้อยละ 57.1 สถานที่ใช้งานใช้บริเวณหอพัก ร้อยละ 75.2 วัตถุ ประสงค์เพื่อ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 45.9 อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมาเกิดมากทีส่ ดุ บริเวณคอ ร้อย
ละ 32.5 ไหล่ร้อยละ 21.9 และข้อมือร้อยละ 21.3 และกลุ่มอาการความเครียดทีพ่ บ ได้แก่ อาการนอนไม่หลับร้อยละ 70.9 อารมณ์
แปรปรวนร้อยละ 58.7 ซึง่ สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนมีความสัมพันธ์กบั อาการระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทีบ่ ริเวณ
ไหล่และข้อศอก (p < 0.05) กลุ่มนักศึกษามีความชุกของอาการปวดคอและนอนไม่หลับค่อนข้างสูง จึงควรแนะนาให้นกั ศึกษามีการลด
ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟน ปรับเปลีย่ นท่าทางการใช้สมาร์ทโฟนและมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การออกกาลังกาย
คาสาคัญ
สมาร์ทโฟน ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ความเครียด
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงงานวิจยั ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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สมรรถภาพการมองเห็นของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์
อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม1 ชุติมา ทิ คามูล2 ดาหวัน นกแอนหมาน3
1,2,3

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*muraiwan@wu.ac.th

บทคัดย่อ
นักศึกษาเป็ นกลุ่มทีต่ อ้ งใช้สายตาในการเรียน อ่านหนังสือ และการใช้อุปกรณ์สอ่ื สารอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถในการมองเห็น
จึงมีความสาคัญในการเรียน การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถภาพการมองเห็นของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สานักวิช าสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทาการเก็บข้อมูลนักศึกษาชัน้ ปี 1- 4 จานวน 273 คน
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการประมาณค่าเฉลีย่ เมื่อทราบประชาการทีแ่ น่ นอน ได้จานวน 72 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ชัน้ ภูมอิ ย่างมีสดั ส่วน เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ประยุกต์ขน้ึ โดยมีความเทีย่ งของเนื้อหาค่า IOC เท่ากับ 1.00 และใช้
เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น (OPTEC 2500 Vision Screener) วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ ร้อยละ แปลผล
สมรรถภาพการมองเห็นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามลักษณะงาน จากแผ่นงานมาตรฐาน (Job Standard Manual) เลือกแผ่นงาน
ทีเ่ กีย่ วกับงานงานธุรการและงานบริหาร (Clerical and Administrative)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 90.3 ไม่มโี รคประจาตัว ร้อยละ 73.6 ไม่มปี ั ญหาทางสายตา
และพบว่ามีสายตาสัน้ มีสายตาสัน้ และเอียง และสายตาเอียง คิดเป็ นร้อยละ 20.8, 11.1 และ 9.7 ตามลาดับ ร้อยละ 1.4 เคยทาเลสิค
และร้อยละ 20.8 ใส่อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้งานมากทีส่ ดุ ได้แก่ โทรศัพท์มอื ถือ และคอมพิวเตอร์ คิดเป็ นร้อย
ละ 100 และ 97.2 ตามลาดับ มีการใช้ต่อเนื่องตัง้ แต่ 3 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป พบอาการแสดงทางตาได้แก่ อาการแสบตา/เจ็บตา น้ าตาไหล
ปวดศรีษะ คิดเป็ นร้อยละ 12.5, 9.7 และ 8.3 ตามลาดับ และร้อยละ 70.8 มีอาการตาพร่ามัว/เคืองตาเป็ นบางครัง้ สมรรถภาพการ
มองเห็น เมื่อเทียบกับ มาตรฐานตามลักษณะงาน พบว่าร้อยละ 62.5 มีความเหมาะสมหรือมีการทางานของสายตาดีเพียงพอ เพื่อ
สมรรถภาพในการมองเห็นและลดอาการทางตา ควรลดระยะเวลาการใช้สายตาต่อเนื่องนาน ๆ จัดแสงสว่างให้เหมาะสม และพบจักษุ
แพทย์เพื่อตรวจซ้าและปรึกษาปั ญหาทางสายตาต่อไป
คาสาคัญ
สายตา สมรรถภาพการมองเห็น นักศึกษา
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
EC No.
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 57/076

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี

10

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดนครีธรรมราช
อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม1 นุจรีย์ แซ่จวิ 2 สุภาภรณ์ ยิม้ เทีย่ ง3 จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย4
1,3,4

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*muraiwan@wu.ac.th

บทคัดย่อ
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา มีกระบวนการทางานทีใ่ ช้เครื่องจักรทีม่ เี สียงดังและระดับเสียงเกิน 85 dBA ในการศึกษาสมรรถภาพ
การได้ยนิ ของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดนครีธรรมราชครัง้ นี้เพื่อประเมินสมรรถภาพการได้ยนิ ของพนักงานทีส่ มั ผัส
เสียงดัง เป็ นการศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Survey Study) ประชากรทีศ่ กึ ษาคือพนักงานทีท่ างานในแผนก
เลื่อย ตัด ไสและซอยไม้ของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งใน จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 192 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน
115 คน ใช้แบบสอบถามและใช้เครื่องทดสอบสมรรถภาพการได้ยนิ (Audiometer) ตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยนิ ในห้องทีป่ ราศจาก
เสียงดังใช้ตู้รูปไข่ เป็ นห้องทีม่ คี วามถี่เสียงตามทีก่ าหนดในการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ตามเกณฑ์ของ Occupational Safety and
Health Administration; OSHA 1983 การแปลผลสมรรถภาพการได้ยนิ โดยใช้ระดับการได้ยนิ แบ่งตามระดับความบกพร่องของการ
ได้ยนิ จะใช้ค่าเฉลีย่ ของระดับการได้ยนิ ทีส่ าคัญคือช่วง 500 - 2000 Hz ซึง่ เป็ นระดับการรับฟั งเสียงพูดคุยสนทนา ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานใส่หใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 58.3 อายุระหว่าง 18 - 31 ปี ร้อยละ 65.2 สัญชาติพม่าร้อยละ 80.0 ทางานในแผนกเลื่อยไม้
ร้อยละ 68.7 ซึง่ พนักงานส่วนใหญ่อายุการทางานในโรงงาน 1 - 4 ปี ร้อยละ 55.7 ไม่เคยได้รบั การตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ และไม่มี
โรคเกี่ยวกับหู ร้อยละ 89.6 และ 96.5 ตามลาดับ สมรรถภาพการได้ยนิ ของพนักงาน มีระดับการได้ยนิ อยู่ในระดับปกติและหูตึงเล้
กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 36.61 และ 56.25 ตามลาดับ ดังนัน้ สถานประกอบการควรมีมาตรการลดระดับเสียงดังในพื้ นทีก่ ารทางาน การ
สื่อสารให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง และดาเนินโครงการอนุ รกั ษ์การได้ยนิ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ปั ญหาการสูญเสียการได้ยนิ ของพนักงานต่อไป
คาสาคัญ
สมรรถภาพการได้ยนิ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ระดับการได้ยนิ
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
EC No.
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 58/054

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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ความชุกของความผิดปกติ ทางสายตาในกลุม่ พนักงานขับรถ มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์
*จิ ตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม รสริน หัวสิ งค์ อัญชิ สา ไชยเภท ปวรรณา นิ่ มตระกูล
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*jittaporn.mo@wu.ac.th

บทคัดย่อ
ความผิดปกติทางสายตาเป็ นปั ญหาสาคัญปั ญหาหนึ่งในการขับขีร่ ถยนต์ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อศึกษาความชุกของ
ความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มพนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยกลุ่มตัวอย่าง
คือพนักงานขับรถ สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 30 คน ดาเนินการวิจยั ระหว่างเดือน กันยายน– พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทัวไปและความผิ
่
ดปกติทางสายตาในกลุ่มพนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 40-49 ปี
ร้อยละ 53.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 76.7 ไม่มอี าชีพเสริม ร้อยละ 63.3 สาหรับอาชีพเสริมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบตั ิหลัง
กลับมาจากการทางาน คือ การทาสวน ร้อยละ 81.8 สาหรับเวลาการทางานพบว่า ส่วนใหญ่มเี วลาทางานน้อยกว่าเท่ากับ 8 ชม./วัน
ร้อยละ 60.0 อายุงานน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ร้อยละ 66.8 การพักผ่อนเพียงพอ ร้อยละ 73.3 ส่วนใหญ่ไม่ด่มื สุรา ร้อยละ 70.0 ไม่สวมใส่
แว่ น ตาขณะขับ รถ ร้ อ ยละ 60.0 ส าหรับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ส วมใส่ แ ว่ น ตาขณะขับ รถนั น้ จะสวมแว่ น ตาชนิ ด กรองแสงทัง้ หมด
สภาพแวดล้อมภายในรถ พบว่า แสงสว่างจ้าเกินไป ร้อยละ 90.0 และมีการติดฟิ ลม์ กรองแสงทีร่ ถทุกคัน ความชุกของความผิดปกติ
ทางสายตาพบว่า ส่วนใหญ่มอี าการ ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ และแสบตา โดยมีอาการเป็ นบางครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 53.3,46.7 และ 43.7
ตามลาดับ สาหรับอาการตาแห้ง พบว่ า มีจานวน 1 คนหรือคิดเป็ นร้อยละ 3.3 มีอาการตาแห้งบ่อยๆ พนักงานขับรถควรได้รบั การ
ตรวจสมรรถภาพทางสายตาและได้รบั การอบรมเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพทางสายตาและการป้ องกันดวงตาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน
มหาวิทยาลัย
คาสาคัญ
ความชุก ความผิดปกติทางสายตา พนักงานขับรถ
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
EC No.
WUEC-16-071-01

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การตรวจวัดระดับความเข้มเสียงและผลกระทบที่มีต่อคนในพืน้ ที่ใกล้เคียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ า
นลิ นี ณสุย1, อรณลิ น มรรคาเขต1, *จิ นดา คงเจริญ1 และณัฐจิ ต อ้นเมฆ1
1

ทีอ่ ยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
*jinda.suv@psu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มเสียงที่เกิดจากกังหันลมและผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณทีต่ งั ้
กังหันลมผลิตไฟฟ้ า จังหวัดนครศรีธรรมราช ทาการตรวจวัดในรูปแบบ A-weighting และ C-weighting ทีใ่ กล้เคียงกับการได้ยนิ ของ
มนุ ษย์โดยใช้เครื่องวัดระดับความดังของเสียงเป็ นเวลาต่อเนื่อง 3 วันๆ ละ 4 ช่วงเวลา (06.00 น. 12.00 น. 18.00 น. และ 24.00 น.)
ทัง้ หมด 5 จุด สัมภาษณ์ ผลกระทบจากเสียงดังกับคนในพื้นที่ 67 คนซึ่งอาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากจุดที่ตงั ้ กังหันลมโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและ ANOVA ผลการศึกษาในภาพรวมพบรูปแบบของระดับเสียง A-weighting คล้าย
กับใน C-weighting โดยระดับเสียง C-weighting มีค่าเฉลี่ย 69.50 dB สูงกว่าใน A-weighting ค่าเฉลี่ย 63.75 dB ในทุก ๆ ช่วงเวลา
แต่อย่างไรก็ตามเสียงดังทีเ่ กิดจากกังหันลมเฉลีย่ ไม่เกินค่าพระราชบัญญัติสงิ่ แวดล้อมฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 70 dB(A) และไม่เกิน
มาตรฐาน OSHA กับ NIOSH 116 dB(C) ตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อเปรียบเทียบระดับเสียงจาแนกตามช่วงเวลาพบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) โดยเวลากลางคืนต่ ากว่าในช่วงเวลากลางวัน อาจเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมทิ ม่ี ผี ลต่อการ
หักเหของเสียงและเสียงอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ ในตอนกลางวันทาให้ในช่วง 12.00 น. มีระดับเสียงสูงสุด 68.3 dB(A) และ 74.8 dB(C) โดย
เวลากลางคืนมีระดับเสียงน้อยสุด 54.8 dB(A) และ 60.4 dB(C) จากการสัมภาษณ์คนในพืน้ ทีพ่ บ 62.7% ได้ยนิ เสียงดังทีเ่ กิดจากกังหัน
ลม ซึ่งการติดตัง้ กังหันลมไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ ของคนในบริเวณดังกล่าว และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการติดตัง้ กังหันลม
(92.5%)
คาสาคัญ
กังหันลม เสียงรบกวน การตรวจวัดเสียง ผลกระทบ
แหล่งทุน
ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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การศึกษาสิ่ งปนเปื้ อนที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสายใต้
กนกวรรณ อุ่นสุด1, ฉัตรทริกา ศรียงั 1, รัษนี ยย์ าพร คงประมัญ1, *ณัฐจิ ต อ้นเมฆ1 และจิ นดา คงเจริญ1
1

ทีอ่ ยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
* Nutthajit.o@psu.ac.th

บทคัดย่อ
การเดินทางทีใ่ ช้เวลานานบนรถไฟอาจสัมผัสกับสิง่ ปนเปื้ อนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณภาพอากาศและการปนเปื้ อนของเชือ้ จุลชีพภายในตู้โดยสารรถไฟ ซึง่ ศึกษาในรถไฟสายใต้ 1 ขบวน (ตู้โดยสารแบบพัดลม
และตู้ปรับอากาศอย่างละ 1 ตู้) ในแต่ละตู้เก็บตัวอย่าง ๆ ละ 3 ซ้า โดยเก็บตัวอย่างฝุ่ นทีเ่ ข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ตรวจวัดอุณหภูมิ
ความชืน้ ความเร็วลม และคาร์บอนไดออกไซด์ เก็บตัวอย่างราและแบคทีเรียในอากาศโดยใช้เครื่อง Microflow alfa และวิธกี ารป้ ายผิว
(Swab) วิเ คราะห์ ข้อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ พ รรณนาและ t-test ผลการตรวจวัด ปริม าณฝุ่ นที่เ ข้า สู่ ร ะบบทางเดิ น หายใจ อุ ณ หภู มิ และ
คาร์บอนไดออกไซด์พบในตู้โดยสารพัดลมมากกว่าในตู้ปรับอากาศ แต่อย่างไรก็ตามสิง่ ปนเปื้ อนที่ตรวจวัดในทุกพื้นที่มคี ่า ไม่ เกิน
มาตรฐานทีก่ าหนด ซึง่ ปริมาณแบคทีเรียและปริมาณเชือ้ ราโดยวิธปี ้ ายผิวพบในตูโ้ ดยสารพัดลมมากกว่าในตูโ้ ดยสารปรับอากาศ เมื่อใช้
เครื่องจุลชีพพบปริมาณแบคทีเรียในตู้โดยสารพัดลมมากกว่าในตู้โดยสารปรับอากาศเช่นกัน ผลการวิเคราะห์เชือ้ แบคทีเรียโดยการ
ย้อมแกรมและดูลกั ษณะของสปอร์เชือ้ ราพบแบคทีเรียรูปแท่งแกรมลบ และเชือ้ รากลุ่ม Cladosporium มีการเจริญเติบโตมากทีส่ ุด ซึง่
เชือ้ นี้อาจก่อให้เกิดโรคหอบหืดได้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณรวมของราและแบคทีเรียระหว่างตูโ้ ดยสาร พบปริมาณเชือ้ ภายในตูพ้ ดั ลมมี
มากกว่าในตู้ปรับอากาศอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะจุดขอบหน้าต่าง จุดพนักพิง ซึง่ แนวทางในการปรับปรุงวิธกี ารทาความสะอาดตู้
โดยสารรถไฟ จะทาให้สามารถลดปริมาณเชือ้ จุลชีพทีม่ แี นวโน้มก่อโรคได้
คาสาคัญ
ฝุ่ นทีเ่ ข้าสูร่ ะบบทางเดินหายใจ เชือ้ จุลชีพ รถไฟสาธารณะ คุณภาพอากาศภายในอาคาร
แหล่งทุน
ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุ่มอนามัยสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การศึกษาสารกาจัดศัตรูพืชตกค้างในสวนทุเรียน
จิ รกิ ตติ์ ดวงมุสิก ภคิ นี ปิ ยะพันธ์ กฤตภพ ไทรทองคา นลิ น เย้ยโพธิ์ พิ ทญา ถาวร ลิ เลียน วิ วฒ
ั น์ ปัทมา เสนทอง*
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
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บทคัดย่อ
การศึก ษาสารก าจัด ศัต รู พืช ตกค้า งในสวนทุ เ รีย นครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาเชิง พรรณนาแบบภาคตัด ขวาง (Cross-Sectional
Descriptive Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการตกค้างของสารกาจัดศัตรูพชื กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในดิน น้ าทีใ่ ช้ในการบริโภค (น้ า
บาดาล น้าบ่อขุด น้าประปาหมู่บา้ น) และผักสวนครัว โดยเก็บตัวอย่างในช่วงทีม่ กี ารฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพชื ของสวนทุเรียนในพืน้ ทีห่ มู่
8 บ้านนาเพรง ตาบลกลาย อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 48 ครัวเรือน แบ่งเป็ นสวนขนาดเล็ก 35 ครัวเรือน (ขนาด
< 10 ไร่) และสวนขนาดกลาง 13 ครัวเรือน (ขนาด 11-30ไร่) ตามกรมวิชาการเกษตร โดยเก็บตัวอย่างดิน น้าทีใ่ ช้ในการบริโภค และผัก
สวนครัว อย่างละ 48 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 144 ตัวอย่าง ตัวอย่างดินเก็บแบบสุม่ ตามคู่มอื ของกรมวิชาการเกษตร โดยสวนทุเรียนขนาด
ไม่เกิน 10 ไร่ (สวนขนาดเล็ก) จะสุม่ เก็บตัวอย่าง 10 จุด และสวนทุเรียนขนาดเกิน 10 ไร่ (สวนขนาดกลาง) จะแบ่งเป็ นพืน้ ทีย่ ่อย พืน้ ที่
ละประมาณ 10 ไร่ น้ าทีใ่ ช้ในการบริโภค ตัวอย่างละ 200 มิลลิลติ รและผักสวนครัว ตัวอย่างละ 20 กรัม นามาตรวจสอบด้วยชุดตรวจ
สารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง (GT testkit)
ผลการวิจยั พบว่าในสวนขนาดเล็กพบสารกาจัดศัตรูพชื ทีต่ กค้างในตัวอย่างดินในระดับทีป่ ลอดภัย 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.2)
ไม่พบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 42.8) ตัวอย่างน้าทีใ่ ช้ในการบริโภคพบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย
22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 62.9) ไม่พบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37.1) และตัวอย่างผักสวนครัวพบสารกาจัดศัตรูพชื
ตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย 32 ตัวอย่าง (ร้อยละ 91.5) ไม่พบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.6) สาหรับในสวนขนาด
กลางพบสารกาจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในตัวอย่างดิ นในระดับที่ปลอดภัย 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.2) ไม่พบสารกาจัดศัตรูพืชตกค้าง 7
ตัวอย่าง (ร้อยละ 53.8) ตัวอย่างน้ าทีใ่ ช้ในการบริโภคพบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 38.5) ไม่พบ
สารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 61.5) และตัวอย่าง ผักสวนครัวพบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย 7 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 53.8) ไม่พบสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.2) ซึง่ ในสวนทุเรียนขนาดเล็กตรวจพบการตกค้างของสารกาจัด
ศัตรูพชื ทัง้ ในดิน น้ าทีใ่ ช้ในการบริโภคและผักสวนครัวมากกว่าสวนทุเรียนขนาดกลาง ถึงแม้การตรวจสารกาจัดศัตรูพชื ตกค้างจะอยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยแต่ผลการตรวจอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของประชากรส่วนใหญ่มรี ะดับอะซิตลิ โคลีนเอสเตอเรสลดลงอยู่ใน
เกณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง การได้รบั สารกาจัดศัตรูพชื ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานหลายปี กส็ ามารถส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพร่างกายของผูท้ ่ี
อาศัยอยู่ในชุมชนได้เช่นกัน ดังนัน้ ผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในพืน้ ทีน่ ้คี วรมีการป้ องกันตนเองและหลีกเลีย่ งการรับประทานผักสวนครัวในช่วงที่มกี าร
ฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพชื
คาสาคัญ
สารกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง ออร์กาโนฟอสเฟต สวนทุเรียน
แหล่งทุน
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนและสถานทีใ่ นการทาวิจยั จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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การประเมิ นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
*นายสรายุทธ์ สมัครกิ จ1 และนายอนุพงศ์ นวลละออง1
*1

ทีอ่ ยู่หรือสังกัด (นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิง่ แวดล้อม สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
*sarayutsamakkit@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยทาการศึกษากิจกรรมภายในตลาด
สดเทศบาลเมืองทุ่งสง ทีส่ ่งผลต่อการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ต์ จากการใช้พลังงานต่างๆ ภายในตลาด อาทิเช่น การใช้ไฟฟ้ า
เพื่อให้มแี สงสว่างทีเ่ พียงพอ การใช้น้าในการอุปโภคและทาความสะอาดตลาด ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ และปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงต่างๆ
โดยวิธกี ารคานวณคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ และค่า emission factor อ้างอิงจาก แนวทางการคานวณคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แหล่งข้อมูลกิจกรรมได้มาจากการเก็บข้อมูลปฐมภูมขิ องผูว้ จิ ยั และข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผลการประเมินพบว่าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 930,179 kgCO2eq./year โดย
กิจ กรรมที่ป ล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกมากที่สุ ด เป็ น อัน ดับ แรก คือ การจัด การขยะ(ฝั ง กลบ) มีก าร ปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกเท่ า กับ
856,290kgCO2eq./year (ร้อยละ 92.06) ทีร่ องลงมาคือการใช้ไฟฟ้ า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 61,430kgCO2eq./year (ร้อย
ละ 6.60) ส่วนกิจกรรมอื่นๆได้แก่ การใช้น้ า , การใช้สารเคมีการ,เดินทางไป-กลับของบุคลากร, ระยะทางไป-กลับในการขนส่งขยะ,
เชือ้ เพลิงก๊าซหุงต้มเคลื่อนที,่ การใช้กระดาษ จากการคานวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์แล้วมีผลน้อยปั จจุบนั ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงมี
กระบวนการใช้ประโยชน์จากของเสียซึง่ ถือเป็ นกระบวนการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก โดยลดการฝั งกลบโดยวิธกี ารใช้ประโยชน์จากของ
เสีย ได้แก่ 1.การทาปุ๋ ยหมักชีวภาพในชุมชน 2.การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 3.การคัดแยกขยะมูลฝอยและการทิง้ มูลฝอยอย่าง
ถูกประเภท ซึง่ จากกิจกรรมเหล่านี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ คิดเป็ นร้อยละ 35.69
คาสาคัญ
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์, คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร, ตลาดสด,ก๊าซเรือนกระจก
แหล่งทุน
ทุนสนับสนุนจากสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
EC No.
WUEC-16-111-01
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คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ กรณี ศึกษา : โรงเรียนผูส้ ูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วรรณา กุมารจันทร์
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
*wannapetkongtong@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและระดับของความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ตัวอย่าง คือนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินคุณภาพชีวติ ผูส้ ูง อายุ มีค่าสัมประสิทธิความ
์
เชื่อมันเท่
่ ากับ .82 เก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการถอดบทเรียนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ นามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และวิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematic Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ คะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean= 3.24) โดยมีคุณภาพ
ชีวติ อยู่ในระดับมาก 2 ด้านคือด้านการศึกษา (Mean= 3.64,SD=0.53 ) และด้านทีอ่ ยู่อาศัย (Mean= 3.80, SD=0.64 ) คุณภาพชีวติ
อยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน คือ สุขภาพอนามัย (Mean= 3.28, SD=0.58 ) การทางานและการมีรายได้ (Mean= 2.54, SD= 0.56)
ด้านความมันคงทางสั
่
งคม (Mean= 2.99, SD= 0.57) บริการสังคม (Mean= 3.28, SD= 0.58)และนันทนาการ (Mean= 3.08, SD=
0.57)
2. ระดับความการ การพัฒนาคุณภาพชีวติ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในระดับมากทีส่ ุดได้แก่
ด้านบริการทางสังคม (Mean =4.58 , SD=0.56) ระดับมากจานวน 6 ด้าน คือด้านการศึกษา ด้านทีอ่ ยู่อาศัย ด้านสุขภาพอนามัย
การทางานและการมีรายได้ ด้านความมันคงทางสั
่
งคม ด้านบริการสังคม และด้านนันทนาการ คุณภาพชีวติ ด้านบริการทางสังคม ด้าน
ความมันคงทางสั
่
งคม ด้านบริการสังคม ต้องมีการกาหนดเป็ นนโยบาย และจัดทาแนวปฏิบตั ิ โรงเรียนผูส้ งู อายุจะเป็ นช่องทางหนึ่ง ที่
จะสามารถผลักดัน การจัดทาแนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตัง้ แต่กระบวนการเรียนรู้ การดาเนินการ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ จะได้มาจากผูส้ งู อายุเอง โดยการสนับสนุน และการผลักด้นจากองค์กรทีเ่ ป็ นเครือข่ายโรงเรียนผูส้ งู อายุ และมีหลักสูตรที่จะเป็ นตัว
ขับเคลื่อน กลยุทธ์ การเรียนการสอนเพื่อตอบความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุได้รบั การตอบรับด้านการมีศกั ยภาพ
ในชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรูข้ องผูส้ งู อายุสชู่ ุมชน ผูส้ งู อายุจะรูส้ กึ มีคุณค่า และมีคุณภาพชีวติ ทีข่ น้ึ
คาสาคัญ
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ โรงเรียนผูส้ งู อายุ

กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย และกลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
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ผลของโปรแกรมการให้ทนั ตสุขศึกษากับการใช้สื่อเฟซบุก๊ ที่มีผลต่อความรู้ การรับรูค้ วามสามารถ และการปฏิ บตั ิ ในการ
ดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล1 สังขวิ ทย์ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ภัทรสุดา รอดอ้น1 *พยงค์ เทพอักษร1 นิ มมานรดี นานช้า1 ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร1
1

ทีอ่ ยู่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวดตรัง 89 ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
*phayongthep@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มีรูปแบบการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ทาการวัดก่อนและวัดหลังทดลอง (Two
Group Pretest-posttest Design) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ทนั ตสุขศึกษากับการใช้ส่อื เฟซบุ๊ก ที่มผี ลต่อ
ความรู้ การรับรูค้ วามสามารถ และการปฏิบตั ใิ นการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล1 สังขวิทย์
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 51 คน เป็ นนักเรียนกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 26 คน กลุ่มทดลองได้รบั โปรแกรมทันต
สุขศึกษาผ่านสื่อเฟซบุ๊กและกลุ่มควบคุมได้รบั โปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการบรรยายผ่านบุคคลเป็ นเวลา 5 สัปดาห์ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลทันตสุขภาพ และแบบบันทึกค่าการตรวจฟั น วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตคิ ่าร้อยละ , ค่าเฉลีย่ , ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน , Paired t-test , Wilcoxon, Matched-pairs Signed rank test , Independent ttest และMann-Whitney U test กาหนดระดับนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองนักเรียนมีความรู้
เรื่องการดูแลทันตสุขศึกษาอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 100 และหลังการทดลองนักเรียนบางส่วนมีความความรูใ้ นระดับปานกลางร้อยละ 16
และอยู่ในระดับต่าร้อยละ 84 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่าก่อนการทดลองนักเรียนส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นระดับต่า ร้อยละ 92.3 และหลังการ
ทดลองนักเรียนมีความรูใ้ นระดับปานกลาง ร้อยละ 57.7 ก่อนทดลองคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลทันตสุขศึกษากลุ่มทดลอง
7.88 ± 1.92 ส่วนกลุ่มควบคุม 8.15 ± 2.03 ตามลาดับ ส่วนหลังทดลอง 9.72 ± 1.88 และ 11.96 ± 1.91 ตามลาดับ ทัง้ สองกลุ่ม ก่อน
ทดลองและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p-value = 0.01) ก่อนทดลองคะแนนเฉลีย่ และ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความรูเ้ กีย่ วกับการรับรูค้ วามสามารถแห่งตน กลุ่มทดลอง 3.54 และ 0.41 ส่วนกลุ่มควบคุม 3.75
และ 0.34 ตามลาดับ ส่วนหลังทดลอง กลุ่มทดลอง 3.61 และ 0.29 ส่วนกลุ่มควบคุม 3.93 และ 0.38 ตามลาดับ ในกลุ่มทดลองการรับรู้
ความสามารถแห่งตนต่อการดูแลทันตสุขภาพ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p-value = 0.168) แต่
ในกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p-value = 0.03) ก่อนทดลองคะแนนเฉลีย่ และค่าเฉลีย่ ของ
ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ใิ นการดูแลทันตสุขภาพ กลุ่มทดลอง 2.08 และ 0.19 ส่วนกลุ่มควบคุม 2.16 และ 0.27 ตามลาดับ ส่วนหลัง
ทดลอง กลุ่มทดลอง 2.19 และ 0.24 ส่วนกลุ่มควบคุม 2.24 และ 0.16 ตามลาดับ ในกลุ่มทดลองการรับรูค้ วามสามารถแห่งตนต่อการ
ดูแลทันตสุขภาพ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p-value = 0.017) แต่ใน
กลุ่มควบคุม ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p-value = 0.21) โดยสรุปพบว่าสื่อเฟซบุ๊กเป็ นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่มผี ลต่อความรู้ การ
รับรูค้ วามสามารถ และการปฏิบตั ใิ นการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียน
คาสาคัญ
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A Review of Gamification for Health Behavior Change Research
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Abstract
Gamification is an emerging paradigm which aims to use game design elements and game design techniques to solve
the problem in non-game context. Gamification offers the motivation approach to motivate the player to handle the challenge
tasks with game mechanics, game dynamics, and components. Whereas, an open research problem is discovering the set
of game design elements that consistently result in a more probability of success for a given task or application. The objective
of this paper is to recovery knowledge gap by quantifying game design elements with the review methodology followed the
guidelines by Webster & Watson for conducting systematic literature. The reviewed literature was first coded author-centrally.
After each paper was scrutinized for the analysis, the perspective was pivoted, and further investigations were conducted
concept-centrally. In this study, the reviewed literature on gamification for Health Behavior Change in Healthcare domain was
scrutinized. The game design elements were analyzed in the review. The results report that the twenty differences game
design element that was published the literature. The game design elements were subsequently grouped based on their type,
into achievement/progression-oriented, social-oriented, immersion-oriented, real world-related, and miscellaneous elements.
The identification of the game design elements was formed based on how the authors referred to the elements in their paper,
without further analysis on similarities or differences between the elements featured in different studies. Although this
identification of elements is imprecise and significant differences between the elements in the same group could be found,
according to the number of the reviewed papers, a more detailed analysis of the implemented elements would have been
challenging and considerably more time-consuming. The analysis of the elements also explains that in addition to achievement
and progression-oriented elements, social elements are also a common form of gamifying. Furthermore, social networking
features, some form of cooperation or team, competition, avatars, and storytelling are usually implemented as the elements.
The favorable game design elements identified have the potential to be embedded into gamification platforms in healthcare
context to engage and motivate the players to change their health behavior in the better direction.
Keywords:
Gamification, Game Design Elements, Behavior Change, Review Methodology, Healthcare
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Behavioral Accident Prevention and Knowledge of Accidental Hazards among the Employees in Work Safety Practice
*

Phayong THEPAKSORN1 Supawan THONGJERM1 Tanomchit KAEWKUA2

1

Trang Research Center for Occupational Health, Sirindhorn College of Public Health, Trang, Thailand 2Trang Provincial Protection and Welfare
*

phayongthep@gmail.com

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate behavioral accident prevention and how knowledge affects safety
behavior and accidental hazards among the employees of the establishments in Trang Province. Methods: The participants
in this study were 135 factory employees of 89 companies with six major types of business, including sawmills, rubber and
its products, hotels and accommodation, auto-repaired, gas station, and others. The respondents have completed in both a
training for occupational health and safety and questionnaire interviews of 46 establishments. Questionnaire interviews were
conducted into three mains of behavioral accident prevention and health hazards safety employees’ supposed to affect safety
behaviors. Descriptive statistics were computed for all variables, including means and SDs as well as frequencies and
percentages. Pre- and post-test were analyzed using a Wilcoxon matched pairs signed-ranks test. The correlations between
behavioral accident prevention and knowledge were analyzed using Pearson’s correlation coefficient(r). Results and
Discussion: Twenty-two (33.8%) of participants were male. The mean age of the workers was 36.0 years old (SD = 10.3),
and almost 70% of workers were aged below 40 years old. For the employees pay attention and follow the rules, their
behavioral accident prevention and health hazards were 2.98 on average (SD = 0.36) at moderate to high level. For the
employees follow the prescribed operating procedures, their behavioral accident prevention and health hazards were 2.82 on
average (SD = 0.28) at moderate level. For the employees conduct and report unsafe situations and working conditions, their
behavioral accident prevention and health hazards were 3.50 on average (SD = 0.46) at high level. For occupational health
and safety knowledge of the employees, their total score was 11.89 (SD=3.31) for before and 14.03 (SD=2.63) for after on
average. Male employees (10.77) had lower score on average before training compared with female employees (12.47).
There were significant different between pre-test and post-test for occupational health and safety knowledge after the trainings.
Managers should consider that in order to improve employees’ safety behavior, occupational health and safety knowledge
should be at moderate level or higher, and concurrently a supportive safety environment, which ensures a positive behavioral
attitude toward safety, should be provided.
Keywords
behaviors, prevention, accident, occupational hazards, environmental health
Source of funding
This research project was partially supported by the grant from Sirindhorn College of Public Health, Trang and Trang Provincial
Protection and Welfare in the project for promoting and developing the quality of life in Trang Province.
EC No.
This study was approved by the ethical committee of Sirindhorn College Review Board (No.64/2560).
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Are Gender and Other Factors Associated with Alcohol, Cigarette, Illegal Drug and Multiple Substance Use
among Students in Grade 11?
*Bang-on Thepthien1 Ham Eun Young2*
1,2

Addiction Studies, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand
*

dmsvl0313@naver.com, bungon.the@mahidol.ac.th

Abstract
Many unhealthy behaviors often begin during adolescence and represent major public health challenges and serious
issues. Substance use has a major impact on individuals, families, and communities, as its effects are cumulative, contributing
to costly social, physical, financial and health problems, including mental health problems. Research shows that use of multiple
substance is associated with even higher risks and worse consequences than single substance use. This study used data
from the 2017 Bangkok Behavior Surveillance Survey (BBSS) on substance use of alcohol, cigarettes and illegal drug use
(e.g., heroin, methamphetamine, Ketamine, Crystal Meth) in past 12 months among adolescent users age 16 years.
Participants were 1,755 students in public high school grade 11 (average age 16 years). Gender was nearly equally distributed
with 52.0% males and 48.0% females. The most common substance used was alcohol (26.2%), followed by cigarettes, (14.4%)
illegal drugs (1.2%) and multiple substance (13.3%). Gender was significantly associated with use of alcohol, cigarettes and
multiple substance; male adolescents were more likely to be substance users. Sexual experience was significantly associated
with substance use of alcohol, cigarettes, illegal and multiple substance. Male participants who lived in households with
alcoholism were more likely to be use alcohol, cigarettes, illegal and multiple substance users. Those reporting symptoms of
depression were more likely to be alcohol or illegal drug users. Those whose GPA was less than 2.5 were more likely to be
cigarette, illegal and multiple substance users compared to those with a GPA >3. In addition, female participants who lived in
households with mental illness were more likely to be cigarette smokers. Those who had moderate socio-economic status
were more likely to be alcohol, illegal and multiple substance users compared to those who had higher socio-economic status.
Preventive interventions should be considered to all typologies of use rather than only single substance exposure, and address
sexual behavior, mental problems and patterns of use that are most pertinent to adolescents based on gender. These findings
are beneficial for school nurses who might interact with students experiencing psychosocial effects associated with substance
use. School nurses play a unique role in the school system and can provide early prevention and intervention by recognizing
students who are using substances and referring them to appropriate services.
Keywords
gender, alcohol, cigarette and illegal drug use, multiple substance, adolescents
Source of funding
AIDS, TB and STIs control Division, Health Department, Bangkok Metropolitan Administration.
EC No.
The project has been approved by the Mahidol University Review Board. (Certificate of approval No: 2016/436.2311).
International Session

21
1th

The National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant workers in Bangkok, Thailand
Bang-on Thepthien1 Shwe Sabai Thien2*
1,2
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Abstract
Migration is sometimes associated with facilitating the spread of HIV/AIDS because it is generally transmitted from one
person to another. Risk-prone situations and health behaviors heighten a migrant’s vulnerability. Bangkok is one of the more
popular destinations for labor migrants from Myanmar, Cambodia, and Lao PDR.This cross-sectional study assesses the level
of HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant workers in Bangkok, Thailand and explores key factors contributing to their
knowledge and stigma. Data were collected from the International private hospital in Bangkok sample of 827 migrant workers
from Myanmar, Lao PDR and Cambodia in 2017. Random sampling was used to recruit respondents who came for routine
health checkup during July to October; sample size was calculated by using the Daniel formula. Responses to the five
knowledge questions were divided into low and high level (scores of 0-4 or 5, respectively). The six questions about stigma
related to VCT and PLHIV were divided into no stigma and at least one report of stigma, using the UNGASS standard
questionnaires. Descriptive statistics, Chi-square test and logistic regression analysis were performed using SPSS version 21.
The sample had equal proportions of male and female respondents. Half the respondents were Burmese, less than 25
years old and had been living in Thailand for four years or more. Two-thirds of the respondents were married, living with their
friends or others, and their incomes were under 8,000 baht per month. Among the surveyed migrants, 75% had ever had sex,
17% use condom at the first sex and 16% had first sexual intercourse less than 15-year-old. For the sexual experiences in
the past 12 month, 28.9% had multiple partners. 14% always use condom with lover/husband/wife partner and 40% always
use condom with other partner. Among of male migrants, 18% had sex with female sex worker and 11% had sex with male
at last sexual intercourse. One-fifth of the participants had had an STI within the year prior to the survey, and half had
consumed alcohol within the prior three months. Only 60% of the surveyed participants answered all the HIV knowledge
questions correctly and only one-third reported no incidents of HIV stigma. Factors associated with both level of knowledge
and stigma are income and nationality. Living with their friends or others was associated with knowledge level as well. The
marital status, age, sexual experience, history of STI, history of HIV testing and knowing their HIV status were associated with
stigma. Conclusion: Given the apparent risk of infection, HIV knowledge is poor and HIV stigma still remains. Therefore, HIV
and STI prevention interventions should be addressed in education programs for migrant workers in Thailand.
Keywords
HIV/AIDS knowledge, stigma, migrant worker, Thailand
Source of funding
AIDS, TB and STIs control Division, Health Department, Bangkok Metropolitan Administration.
EC No.
The project has been approved by the Mahidol University Review Board. (Certificate of approval No: 2016/436.2311).
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Data analysis on migrant workers’ health insurance coverage and public health utilization in Khaoyoi district:
a study from a computer manufacturing company
* Orawan TAWAYTIBHONGS1
1
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*orawan@gmail.com
Abstract
Background: In the past decade, there were increasing number of undocumented migrant workers residing in every
region in Thailand. They become a public health concern due to re-emerging diseases such as diphtheria, tuberculosis and
malaria. In 2016, the government launched migrant workers policy that requires employers to register migrant workers in
order to obtain work permits and to copay for health insurance. This policy aims to decrease public health problems by
health checkup and disease screening as well as to increase health security for migrant workers. Nowadays, there is an
increasing number of migrant workers in Khaoyoi district due to economic expansion and shortage of labors. However,
information on migrant’s health insurance and public health utilization in Khaoyoi district are limited.
Objective: This study was conducted as a cross-sectional survey in order to obtain the data on migrant’s health insurance
and local health service utilization.
Methods: One thousand Myanmar migrants were randomly selected to be interviewed at a computer factory in
Khaoyoi district. Sample size was calculated by using Yamane (1973) at +/- 3% precision level. A close-ended
questionnaire with four questions were developed by the author and reviewed by two experts.
Results: Nine hundred ninety-two out of 1,000 questionnaires were done with eight subjects exclusion due to
language barriers Seventy seven percent of migrant workers in this factory are covered by health insurance. Among this
group, 94% have Social Security Insurance while the rest has Compulsory Migrant Health Insurance. Nevertheless, only
48% of them visited public hospital when they have mild illness such as common cold, diarrhea or dyspepsia. Around
37.3% of insured migrant workers bought medicine from drugstores. Moreover, 14.7% of them visited private clinics in the
community.
Conclusion: This study showed that although migrant workers have health insurance, they still pay out of their pockets
for mild illness. Moreover, almost one fourth of migrants are not covered by any health insurance.
Suggestion: Further qualitative research should be done to understand why migrant workers who have health
insurance do not utilize public health service.
Keywords
International migrant workers, Health insurance, Health utilization, Social Security Scheme, Compulsory Migrant
Health Insurance
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
พัฒนาระบบบริการตรวจโรคไอกรนทางห้องปฏิ บตั ิ การ
*วรรธนี สังข์หิรญ
ั เยาวมาลย์1 สุติวิจิตรวไลลักษณ์ กาญจนะพิ นเสาวภาวิ ณี2 ศรีจนั ทร์งามจิ ตตาฐากรกัญ วัฒนา3
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
*watthanee.s@dmsc.mail.go.th

บทคัดย่อ
ไอกรนเป็ นโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน มีสาเหตุจากเชือ้ แบคทีเรียแกรมลบ Bordetella pertussis การติดเชือ้ ในผูใ้ หญ่ส่วน
ใหญ่ไม่แสดงอาการ ในขณะทีท่ ารกและเด็กเล็กอาการจะรุนแรงมากและมีอตั ราการตายสูง การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารวิธเี พาะ
เชือ้ เป็ นวิธมี าตรฐานแต่มคี วามไวต่าและวิธกี ารยุ่งยากต้องใช้อาหารเลีย้ งเชือ้ ทีจ่ าเพาะและใช้เวลานาน 3-7 วัน ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาระบบ
การให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคไอกรนทางห้องปฏิบตั กิ ารรูปแบบใหม่ เป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ โดยใช้เทคนิคการตรวจหา
สารพันธุกรรมของเชือ้ ทดแทนการตรวจด้วยวิธเี พาะเชือ้ การพัฒนาระบบเริม่ จากพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบตั กิ าร
เปิ ดให้บริการตรวจ ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ ผลการดาเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพท ย์ท่ี 12 สงขลา มีความพร้อมด้าน
บุคลากร ห้องปฏิบตั กิ ารและพร้อมเปิ ดให้บริการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปั จจุบนั มีตวั อย่างส่งตรวจรวม 138 ตัวอย่าง พบผลบวก 21
ตัวอย่าง(ร้อยละ 15.2) สามารถรายงานผลได้รวดเร็วภายใน 1 วัน ลดระยะเวลาการรอคอยผลทางห้องปฏิบตั กิ าร ทาให้ผู้ ป่วยและผู้
สัมผัสได้รบั ยารักษาอย่างสมเหตุผลป้ องกันเชือ้ ดือ้ ยา สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็ นต้นแบบให้กบั
ห้องปฏิบตั กิ ารศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์เขตอื่นๆ
คาสาคัญ
โรคไอกรน, Bordetella pertussis, สารพันธุกรรม, พัฒนาระบบบริการ
แหล่งทุน
เงินงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การเปรียบเทียบตัวแบบการทานายค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปวดบวมผูใ้ หญ่ที่รกั ษาตัวในโรงพยาบาล
*เอกมาศ วงศ์ไพรินทร์1 วิโรจน์ โยมเมือง2 นิ ทศั นี ม วงศ์ไพรินทร์3
1,2,3

โรงพยาบาลสตูล ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
*akemat.w@kkumail.com

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ได้นาเสนอการเปรียบเทียบตัวแบบทางสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทานายค่ารักษาพยาบาล โรคปอดบวมผูใ้ หญ่ทเ่ี ข้ารับการ
รัก ษาตัว ในโรงพยาบาล ระหว่ า ง linear regression ที่มีก ารใช้ในการทานายโดยทัวไปในการวิ
่
จยั ทางสาธารณสุข กับ machine
learning methods ด้วยการจาแนกข้อมูลรูปแบบ random forest ทีม่ กี ารใช้ในการการวิเคราะห์ขอ้ มูล big data มากกว่า 25 ปี ข้อมูล
ในการศึกษารวบรวมจาก hospital information system ของโรงพยาบาลสตูล จานวน 2,082 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม R
การศึกษาพบว่า ค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลีย่ 49,370 บาท ทัง้ สองรูปแบบสามารถทานายได้ตวั แบบทีเ่ หมือนกัน แต่มคี วามแตกต่างกัน
ของประสิทธิภาพในการทานาย linear regression สามารถทานายค่ารักษาได้ 47.72 เปอร์เซ็นต์ (R-square=0.47) การรักษาด้วย
ventilator มีค่ารักษาสูงสุด 99,317.28 บาท chronic renal failure 74,926.63 บาท sepsis 65,700.48 บาท ในขณะทีก่ ารทานายด้วย
random forest สามารถทานายได้ 67.27 เปอร์เซ็นต์ (R-square=0.67) การรักษาด้วย ventilator 63,130.58 บาท chronic renal
failure 47,399.71 บาท sepsis 59,668.29 บาท โดยสรุปค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยปอดบวมผูใ้ หญ่ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนการใช้เครื่อง
ventilator และการมี โ รคร่ ว ม )sepsis, chronic renal failure) ผลลั พ ธ์ ใ นการท านายค่ า รั ก ษาพยาบาลของ random forest มี
ประสิทธิภาพมากกว่าอาจเกิดจากขนาดของข้อมูลที่มจี านวนมาก ยุคที่ขอ้ มูลมีจานวนมหาศาล การวิเคราะห์ข้ อมูลด้วย machine
learning เป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทานายในอนาคต สิง่ นี้มคี วามสาคัญอย่างมาก สาหรับกลไกลการพัฒนาระบบสุขภาพ
ตามนโยบายไทยแลน 4.0 การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบในขนาดตัวอย่างทีม่ คี วามแตกต่างกัน
คาสาคัญ
Linear Regression, Random Forest, Big Data, Pneumonia, Cost of treatment
EC No.
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การอนุมตั จิ ริยธรรมวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั ในคน โรงพยาบาลสตูล หมายเลข ST61002
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิ บตั ิ การ : เฝ้ าระวังไวรัสเมอร์ส และไวรัสก่อโรคระบบทางเดิ นหายใจ 16 ชนิ ดในผูก้ ลับ
จากพิธีฮจั ญ์ที่มีอาการทางระบบทางเดิ นหายใจ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
*เยาวมาลย์ สุติวิจิตร, วไลลักษณ์ กาญจนะพิ น1, วรรธนี สังข์หิรญ
ั
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
*walailak.k@dmsc.mail.go.th

บทคัดย่อ
โรคทางเดิน หายใจตะวัน ออกกลาง หรือ โรคเมอร์ ส เกิด จากเชื้อ ไวรัส MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome
coronavirus) พบผูป้ ่ วยโรคนี้อย่างต่อเนื่องในแถบประเทศตะวันออกกลาง ประเทศไทยมีชาวมุสลิมทีเ่ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์และ
อุมเราะห์ในประเทศซาอุดอิ าระเบียเป็ นประจาทุกปี และร้อยละ 80 ของผู้เดินทางไปแสวงบุญเป็ นชาวมุสลิมจากภาคใต้ พื้นทีน่ ้ีจงึ มี
ความเสี่ยงสูงต่ อ การระบาดของโรค ดัง นัน้ ผู้ท่ีเดิน ทางกลับ จากการประกอบพิธีฮจั ญ์ จะถู ก คัดกรองตามนิ ยามของผู้ป่วยที่ต้อง
ดาเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI) เพื่อเฝ้ าระวังโรคเมอร์ส ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบตั กิ าร
ตรวจหาไวรัสเมอร์สและไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิด ด้วยเทคนิค Real time PCR ในผูก้ ลับจากพิธฮี จั ญ์ทม่ี อี าการทาง
ระบบทางเดินหายใจ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพด้านห้องปฏิบตั กิ าร และสนองต่อนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้ าระวังและค้นหาผูป้ ่ วยทีต่ ดิ เชือ้ ในระยะเริม่ ต้น (Early detection) โดยปรับวิธกี ารทางานเชิงรุก เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยการจัดการแบบลีน ( Lean management) ในช่วงเดือ น
กันยายน- พฤศจิกายน ของปี พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งเป็ นช่วงทีม่ ผี ู้กลับจากพิธฮี จั ญ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจานวน
ตัวอย่างส่งตรวจ 337 ราย สามารถลดระยะเวลาการรายงานผลจากเดิม 24 ชัวโมง
่
เป็ นรายงานได้ภายใน 8 ชัวโมง
่
ได้รอ้ ยละ 100
ค่ามัธยฐานของระยะเวลารายงานผล มีค่าเท่ากับ 6.40 ชัวโมง
่
และในปี 2559 มีตวั อย่างส่งตรวจ 119 ตัวอย่าง สามารถรายงานผลได้
ภายใน 8 ชัวโมง
่
ร้อยละ 100 ค่ามัธยฐานของระยะเวลารายงานผล มีค่าเท่ากับ 6.0 ชัวโมง
่
ซึ่งผลจากการปรับการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์น้ี สามารถรองรับกับสถานการณ์การเฝ้ าระวังทีเ่ ข้มข้น ซึง่ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
คาสาคัญ
โรคเมอร์ส พิธฮี จั ญ์ เรียลไทม์ พีซอี าร์
แหล่งทุน
เงินงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีโรคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช
สุรียญ
์ า สัจจาช่วยชัย1*, พงศ์พิษณุ บุญดา 2
1

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลก
* suwannasatja@hotmail.com

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มุ่งเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร เพื่อชะลอความเสื่อมของไต เป็ นการวิจยั และพัฒนา 4 ขัน้ ตอน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตใิ นการเป็ นผูจ้ ดั การระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง จานวน 15
คน ที่สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบวัดและประเมินทักษะ และสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( )
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตกิ ารทดสอบ (t-test dependent sample) ผลการวิจยั พบ 1) ทีมสหวิชาชีพมีความรูแ้ ต่ยงั ขาด
ทักษะในการจัดการระบบการดู แลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มโี รคไตเรือ้ รัง กระบวนการจัดการ มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ระยะตัดสินใจ ระยะ
เตรียมความพร้อม ระยะคัดเลือกโอกาสพัฒนา และ ระยะเตรียมความพร้อมในการนาระบบมาใช้ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ผลการทดลองใช้กระบวนการพบ ทีมสหวิชาชีพ สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะ
ในการใช้กระบวนการ ภายหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01 4) ทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ ระดับมาก ผูจ้ ดั กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อทีมสหวิชาชีพ risระดับมาก และผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน มีความพึง
พอใจต่อผูจ้ ดั กิจกรรม ระดับมาก จึงสรุปได้ว่ากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังนี้ มีความ
เหมาะสมและสามารถนามาใช้ได้ประสบความสาเร็จ กระบวนการที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถนาไปใช้กบั หน่ วยบริการเครือข่ายเพื่อเ พิม่
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป
คาสาคัญ
ระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ า ผูป้ ่ วยเบาหวาน โรคไตเรือ้ รัง
แหล่งทุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
EC No.
SCPHPL 1/2560 – 26(4) (ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการทาวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลก)

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การประเมิ นคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิ บตั ิ การหน่ วยบริการปฐมภูมิ เขตภาคใต้
*เสาวภาวิ ณี ศรีจนั ทร์งาม จิตตาฐากรกัญ วัฒนา และเยาวมาลย์ สุติวิจิตร
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
*saovapavinee.s@gmail.com

บทคัดย่อ
หน่ วยบริการปฐมภูมเิ ป็ นหน่ วยบริการสุขภาพขัน้ ต้นทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพให้เป็ น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.
สต.) และมีการเพิม่ ศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ในรายการทดสอบทีใ่ ห้บริการโดยใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ และชุดทดสอบ
อย่างง่าย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลาได้ส่งตัวอย่างปั สสาวะให้รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) เขตภาคใต้
161 แห่ง เพื่อประเมินความสามารถ และประกันคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในการทดสอบภาวะตัง้ ครรภ์ ระดับโปรตีนใน
ปั สสาวะ และระดับกลูโคสในปั สสาวะ ผลการดาเนินการในปี 2560 พบอัตราความถูกต้องของผลการตรวจทัง้ 3 รายการทดสอบ ร้อย
ละ 98.80, 91.96 และ 86.42 ตามลาดับ พบผลบวกลวงอัตราร้อยละ 6.51 ผลลบลวงร้อยละ 24.75 ความไม่สอดคล้องที่พบอาจเกิด
จากสาเหตุหลายประการ เช่น เทคนิคการตรวจในขัน้ ตอนต่างๆ คุณภาพของน้ายา คุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารรพ.สต.
และศสม.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้ องกันมิให้เกิดซ้า และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลตรวจวิเคราะห์ทม่ี คี วามถูกต้อง
น่าเชื่อถือ อันจะนาไปสูก่ ารติดตามการรักษา ป้ องกัน และควบคุมโรคทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ
หน่วยปฐมภูมิ ประเมินคุณภาพ ตัวอย่างปั สสาวะ
แหล่งทุน
เงินงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การประเมิ นคุณภาพภายนอกของห้องปฏิ บตั ิ การ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีของโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
ชณัฐกานต์ แสงศรีคา เสาวภาวิณี ศรีจนั ทร์งาม วรรธนี สังข์หริ ญ
ั วไลลักษณ์ กาญจนะพิน เยาวมาลย์ สุตวิ จิ ติ ร
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12 สงขลา
*chanatkarn.s @dmsc.mail.go.th

บทคัดย่อ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา ได้ประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบตั กิ ารตรวจเอชไอวีซโี รโลยี ของโรงพยาบาล
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จานวน 191 แห่ง ระหว่างปี งบประมาณ 2558 - 2560 โดยส่งตัวอย่างประเมินคุณภาพปี ละ 3 ครัง้ พบว่า
ห้องปฏิบตั กิ ารตอบผลกลับ ร้อยละ 99.37, 96.37 และ 100 ตามลาดับ มีอตั ราการใช้ชุดตรวจชนิด Rapid test ร้อยละ 66.60, Gel
particle Agglutination (GPA) ร้อยละ 23.24 และ Machine base assay (MBA) ร้อยละ 10.16 มีอตั ราความถูกต้อง (accuracy) ของ
ผลการตรวจแต่ ละปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 99.74, 99.88 และ 99.75 ตามลาดับ นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ห้อ งปฏิบ ัติก ารมีค วามแม่นยา
(precision) ในการตรวจแอนติเอชไอวีดว้ ยชุดตรวจทัง้ 3 ประเภท มากกว่าร้อยละ 99.00 ทุกปี ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่า
ห้องปฏิบตั กิ ารในเขตภาคใต้มคี วามสามารถ และมีคุณภาพในการตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี สร้างความมันใจในผลการทดสอบของ
่
ห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 15189 : 2012
คาสาคัญ
การประเมินคุณภาพภายนอก , การตรวจเอชไอวีซโี รโลยี , แอนติเอชไอวี
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
การพัฒนารูปแบบการดูแลการชักนาให้เกิ ดการเจ็บครรภ์คลอดโดยใช้ Oral Misoprostal
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
*เยาวลักษณ์ เชื้อเจ็ดตน1, ชมพูนุช กฤตสัมพันธ์1, ภัทธิ ยา หมายมัน่ 1, พงศ์พิษณุ บุญดา2
*โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก1, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลก2
* A.yaovalak1896@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั ้ง นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ปั ญหา พั ฒ นาและตรวจสอบรู ป แบบการดู แ ลการชั ก น าให้ เ กิ ด
การเจ็บครรภ์คลอดโดยใช้ Oral Misoprostol ในการชักนาการคลอด ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดาเนินการวิจยั โดย
ประยุกต์กรอบแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินิกและการทบทวนวรรณกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้การทางานร่วมกัน
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพผูด้ ูแลการชักนาให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในห้องคลอด พัฒนาและยกร่างรูปแบบการดูแลนี้เป็ นแนวปฏิบตั ขิ น้ึ
ผลการศึกษา 1. ได้รูปแบบการดูแลการชักนาให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดโดยใช้ Oral Misoprostal ซึง่ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน 32 กิจกรรม
คือ 1) การประเมินสภาพหญิงตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์ 2) การให้ขอ้ มูลเพื่อเตรียมความพร้อมของหญิงตัง้ ครรภ์ 3) การเตรียมอุปกรณ์
การให้ยา 4) การบริหารยา 5) การดูแลขณะให้ยา 2. รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบตามแบบประเมินคุณภาพของแนวปฏิบตั ทิ างคลินิก (The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation: AGREE) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.0 คุณภาพของรูปแบบการดูแลการชักนาให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอด
โดยใช้ Oral Misoprostal ได้รบั การยอมรับจากคณะผู้เชี่ยวชาญในระดับเกณฑ์ท่ดี มี ากด้วยคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ 92.44 และ
เห็นสมควรนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลนี้ไปใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้
คาสาคัญ
แนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล (Nursing practice development), การชักนาการคลอด (induction of labour), Oral Misoprostal
แหล่งทุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก EC No. SCPHPL1/2560 – 25(4) (ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการทาวิจยั จาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลก)

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั ิ เหตุ โรคเรือ้ รัง แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com
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The 1 National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
ฤทธิ์ การยับยัง้ แพนครีเอติ กไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน ของน้าส้มจาก
ดวงสมร สุขโณ1 อนิ ดา ภาศรี1 พฤฒยา ศรีรกั ษา1 วิยดา กวานเหียน1,2 *
1

สำนักวิชำสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 2หน่วยวิจยั พิษวิทยำและโรคติดเชื้อ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่ำศำลำ
จ.นครศรีธรรมรำช
*kwiyada@wu.ac.th

บทคัดย่อ
ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็ นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดและหัวใจ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารพฤกษเคมีในธรรมชาติ
สามารถช่วยลดระดับไขมันได้ น้าส้มจากซึง่ หมักจากน้าหวานของต้นจาก เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสามแหล่ง
ปลูกคือ แหล่งน้าจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม นามาศึกษาหาปริมาณฟี นอลลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu reagent ศึกษาความเป็ นพิษต่อ
เซลล์เพาะเลีย้ ง Vero โดยวิธี MTT และศึกษาฤทธิการยั
์ บยัง้ การย่อยและการดูดซึมไขมันในหลอดทดลอง โดยการยับยัง้ เอนไซม์แพนค
ริเอติกไลเปส โคเลสเตรอลเอสเตอเรส และโคเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน่ ผลการศึกษาพบว่าน้าส้มจากแหล่งน้าจืด น้ากร่อย และน้าเค็ม
มีปริมาณฟี นอลลิกรวมเป็ น 167.10 ± 10.15 177.16 ± 0.95 และ 80.31 ± 4.00 µg GAE/ml ตามลาดับ น้าส้มจากทัง้ สามแหล่งทีค่ วาม
เข้มข้น 12.5 µl/ml เริ่มมีความเป็ นพิษต่อเซลล์ พบว่าน้ าส้มจากของทัง้ 3 แหล่งสามารถยับยัง้ การทางานของแพนครีเอติกไลเปส
คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชันได้อย่างมีนยั สาคัญ (p values < 0.05) ทีร่ ะดับ > 25 µl/ml 12.5 µl/ml และ
50 µl/ml ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมลบ ผลการศึกษาบ่งชีว้ ่าน้ าส้มจากมีผลในการยับยัง้ การดูดซึ มของไขมันย่อยและ
ดูดซึมไขมัน ซึง่ คาดว่าฤทธิการยั
์ บยัง้ ดังกล่าวเกิดจากสารประกอบฟี นอลลิกทีต่ รวจพบในน้าส้มจาก
คาสาคัญ
น้าส้มจาก แพนครีเอติกไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส คอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน
แหล่งทุน
ทุนวิจยั จากโครงการการสร้างความมันคงทางอาชี
่
พในพืน้ ทีล่ มุ่ น้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ทุนร่วม มวล.-สกว.)
ประเภททุน กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพืน้ ที่ 2560
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พฤติ กรรมการดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิ มาน ธีระรัตนสุนทร1*, ราชัน ฉ้ วนเจริญ2, ชุติมา รอดเนี ยม3,ภูวศิ นทร์ บัวเกษ4
สำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
*phiman.th@wu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นการศึกษาเชิง
สารวจ survey study ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุม่ แบบเจาะจงและแบบสัดส่วน จานวน 262 คน
ในพื้น ที่อ าเภอต่ า ง ๆ 4 อ าเภอตามกลุ่ ม เขา ป่ า นา และเล ระหว่ า งเดือ นสิง หาคม – กัน ยายน 2560 ข้อ มูลเก็บ รวมรวบจาก
แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มของนักเรียนและครู วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ด้านปั จจัยบุคคล ความรู้
ทัศนคติและพฤติกรรม และวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Chi-square test เพื่อหาปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการดื่มอยู่ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 22.1 อายุเฉลีย่ ทีด่ ่มื ครัง้ แรก 9 ปี สถานทีด่ ่มื ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น บ้า นเพื่อ น รองลงมาคือ บ้านของตนเอง คิด เป็ น ร้อ ยละ 30.9 และ 28.9 ตามลาดับ ปั จ จัย สาคัญของพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ในนักเรียน ได้แก่ กลุ่มเพื่อน แหล่งท่องเทีย่ ว ครอบครัว และงานคอนเสริต เพื่อปรับตัวเข้าสังคม งานสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน
เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ทาให้เกิดผลเสียต่อเด็กและเยาวชนด้านการทะเลาะวิวาท สุขภาพเสื่อม ผิดกฎหมาย และเกิดอุบตั เิ หตุได้ จากการ
วิจยั ในครัง้ นี้ รัฐควรกาหนดนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การซือ้ ขายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ รวมถึง สถาบันการศึกษาควรมีการ
รณรงค์เรื่องผลเสียของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสือ่ ต่าง ๆ ในการป้ องกัน และลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน
ในวัยเรียน
คาสาคัญ
Alcohol Drinking Behavior, Factors, Student, High School

กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั เิ หตุ โรคเรือ้ รัง และแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาบทความและการประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบารุง
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเนาว์ ทัศศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมลล์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ วิทยา อานามนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อภิชยั วรรธนะพิศิษฐ์
อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
อาจารย์ ดร.เชาวนา ยี่รงค์
อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง
อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
อาจารย์ ดร.นุจรีย์ แซ่จิว
อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาบทความและการประชุม
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
อาจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คามณีจันทร์
อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
อาจารย์ ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์
อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์
อาจารย์ ดร. สุภาพร เมฆสวี
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
อาจารย์ นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
อาจารย์ชุติมา รอดเนียม
อาจารย์ณัฐจิต อันเมฆ
อาจารย์ธนาวัฒน์ รักกมล
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
อาจารย์ปัทมา รักเกื้อ
อาจารย์พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์
อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์
อาจารย์เสาวนีย์ สังข์แก้ว
อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
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ประวัติ

1) ชื่อ นายแพทยอําพล
นามสกุล จินดาวัฒนะ
2) ชื่อภาษาอังกฤษ (Name) Amphon (Surname) Jindawatthana
วัน/เดือน/ปเกิด 6 พ.ค. 2495 อายุ 65 ป เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
บัตรประชาชนเลขที่ 3-1602-00032-60-1
2) ปจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ
ตําแหนง ขาราชการบํานาญ
สถานที่ทํางาน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ตั้งอยูที่ เลขที่ 88/39 ชั้น 2 อาคาสุขภาพแหงชาติ ถนน ติวานนท
ตําบล/แขวง ตลาดขวัญ
อําเภอ/เขต เมือง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย 11000
โทรศัพท 02-832 9010 Fax 02-832 9001
3) ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 61/76 หมูที่ 5
หมูบาน เสนานิเวศนโครงการ 2
ตรอก/ซอย 211/1
ถนน เสนานิคม 1
ตําบลแขวง จรเขบัว
อําเภอ/เขต ลาดพราว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10230
โทรศัพทบาน 02-578-2753 มือถือ 081-813-8867 Fax E-mail
amphonjin@gmail.com
4)

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

1.ปริญญาตรี หรือเทียบเทา วิทยาศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
การแพทย
แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
ที่สําเร็จ
2517

มหาวิทยาลัยมหิดล

2519

สถาบันการศึกษา
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ระดับการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

2.ปริญญาโท หรือเทียบเทา

2.1 สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต
Health
2.2 Master of Public Development
Health

มหาวิทยาลัยมหิดล
Institute of Tropical
Medicine, Anturepen
,Belgium

3.ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา

3.1 หนังสืออนุมัติเวช
ศาสตรปองกัน
3.2 ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์การแพทย
แผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย

แพทยสภา

4) ประวัติการทํางาน
ชื่อสถานที่ทํางาน
เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน
1.โรงพยาบาลพัฒนานิคม,โคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี
2.สํ า นั ก งานส ง เสริ ม วิ ช าการและ
บริ ก ารสาธารณสุ ข (ลพบุ รี ,
พิษณุโลก)
3.สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ยโสธร พิษณุโลก และอุดรธานี
4.กองสาธารณสุขตางประเทศ
5.กรมควบคุมโรคติดตอ
6.สถาบันพระบรมราชชนก
7.สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข
8.สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข

ระยะเวลาตั้งแต
เดือน / ป
เดือน / ป
2520
2527

พ.ศ.
ที่สําเร็จ
2535

2527

ตําแหนงและหรือหนาที่
ของงานที่ทําในขณะนั้น
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

2527

2531

ผูอํานวยการ

2531

2535

นายแพทยสาธารณสุข

2535
2535
2537
2542

2535
2537
2542
2543

2542

2551

ผูอํานวยการ
นายแพทยใหญ
ผูอํานวยการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช.
(ด า นกํ า ลั ง คนสาธารณสุ ข )และโฆษก
กระทรวงสาธารณสุข อีกตําแหนงหนึ่ง
ที่ปรึกษากระทรวงดานกําลังคนสาธารณสุข
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ชื่อสถานที่ทํางาน
เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน
9.สํ า นั ก งานปฎิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ
แหงชาติ(สปรส)
10.กระทรวงสาธารณสุข
11.สภานิติบัญญัติแหงชาติ
12.สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข
13.สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ
6) ประสบการณอื่นๆ
ชื่อสถานที่ทํางาน
เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน
ม.มหิดล

โรงเรียนสตรีวิทยา 2
สภาการศึกษาแหงชาติ
ศู น ย ส ง เ ส ริ ม พ ลั ง แ ผ น ดิ น เ ชิ ง
คุณธรรม
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ
สรางเสริมสุขภาพ

ระยะเวลาตั้งแต
เดือน / ป
เดือน / ป
2543
2550
2549

2550

2549
2551

2551
2551

2550

2559

ระยะเวลาตั้งแต
เดือน / ป
เดือน / ป
2516
2517
2527
2530
2546
2537
2542
2535
2555
2547
2551
2539
2547
2545
2546
2548

ปจจุบัน
2549
2547
2553
2551

2548

2550

ตําแหนงและหรือหนาที่
ของงานที่ทําในขณะนั้น
ผูอํานวยการ
เล ขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การกระทรว ง
สาธารณสุข
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
นั ก วิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ร ะ ดั บ 11
ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ตําแหนงและหรือหนาที่
ของงานที่ทําในขณะนั้น
ประธานกลุมอาสาและคายอาสาพัฒนา
ประธานชมรมแพทยชนบท
กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง 7 สมัย
เลขาธิการมูลนิธิแพทยชนบท
กรรมการมูลนิธิแพทยชนบท
รองประธานมูลนิธิหมอชาวบานและผูจัดการ
สํานักพิมพหมอชาวบาน
บรรณาธิการวิชาการ “หมออนามัย”
ประธานกรรมการสํานักพิมพหมอชาวบาน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการบริ ห ารแผนงานสร า งสุ ข ภาวะ
ชุมชน
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ชื่อสถานที่ทํางาน
เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

ระยะเวลาตั้งแต
เดือน / ป
เดือน / ป
2542
2558

ตําแหนงและหรือหนาที่
ของงานที่ทําในขณะนั้น
อนุกรรมการนโยบายและแผน,รองประธาน
คณะกรรมการจั ด การความรู สู น โยบาย
สาธารณะ,อนุกรรมการสนับสนุนสภาองคกร
ชุ ม ชน และที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถาบันฯ
- กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ
- กรรมาธิการวิส ามัญ พิจ ารณาราง พ.ร.บ.
งบประมาณและ พ.ร.บ. ตาง ๆ 6 ฉบับ
- เลขานุการคณะกรรมาธิการสาธารณสุข
- สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ
- ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปดานสังคม
ชุมชน และกลุมเปาหมายเฉพาะ
- กรรมการองคการเภสัชกรรม
- ประธานกรรมการบริหารองคการเภสัชการ
- กรรมการสภาฯ
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

กิจการสภานิติบัญญัติ

2549

2551

สภาปฎิรูปแหงชาติ (สปช.)

2557

2558

องคการเภสัชกรรม

2557

2560

สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน
สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
(สปท.)
คณะกรรมการบริหารราชการ
แผนดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ
สรางความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)
กรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคม

2553
2558

ปจจุบัน
ปจจุบัน

2560

ปจจุบัน

- ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการบริ ห าร
ราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร

2560

ปจจุบัน

(มติ ครม. 15 สิงหาคม 2560)
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Kraichat Tantrakarnapa, BS, MSc, PhD
Address 420/6 Rajchawithi rd.
Associate
Rajchathewi Bangkok 10400 Faculty of Professor
Tropical Medicine, Mahidol University,
Thailand Email and phone number:
kraichat.tan@mahidol.ac.th,
kraichat.tan@gmail.com
Mobile: 0959534922
Department of Social and
Environmental Medicine
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol
University

Title and area of expertise
Environmental Impact
Assessment,
Environmental Health,
Environmental
Management System,
Climate Change,
Environmental health,
or Natural Resource
Management
Specialist/Analyst,
Environmental

Summary of experience and expertise
Associate Professor Kraichat has experienced for 25 years in many natural resources and
environmental areas in Thailand and neighboring countries. He has participate as consulting unit for
many organization both local and international agency. Names of organization are industrial and
energy sectors such as Thai-Oil, PTT, EGAT, and governmental sector: Department of Highway,
Department of Health, Department of Irrigation, EXAT, MRTA and many private sectors. The
experienced works are Environmental Health, Environmental Impact Assessment., Computer
application for Environmental Management, Environmental Health Impact Assessment, Climate
change and health impact, Environmental Management System, Occupational Health and Safety
Management System and Environmental Planning. In addition, he has experience in advising student
in many universities in Thailand for graduate levels (Master, and Doctoral students) and providing
special lectures in various topics in many universities. He has experience in the investigation of
environmental health/sanitation among migrants who are living in Thailand in different areas
particularly along the border line of Thailand and its vicinities supported by IOM, chemicals usage
and health risk among farmers in some provinces of Thailand funded by WHO, health risk from
reused/recycled water funded by JICA, GHG(Green House Gas) inventory from Industrial Process
sectors in Thailand supported by ONEP(Office of Natural Resources, Policy and Planning) Thailand
and UNDP, Environmental Health Indicator associated with the climate change and GREEN
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community supported by Department of Health, Ministry of Public Health, Transforming of Climate
Change Master Plan to local implementation supported by ONEP and GIZ, and others. He has
experience in Air quality dispersion model, Noise modeling and Hazard Modeling in various EHIA
projects in Thailand and neighboring countries.
Education
- B.S.(Statistics) Chiangmai University, Thailand, 1985
- M.Sc.(Technology of Environmental Management), Mahidol University, Thailand 1990
- Ph.D.(Environmental Engineering), Suranaree University of Technology, Thailand 2003
- Post graduate in Occupational Health and Safety in the Workplaces, ITC-ILO and University of
Torino, Italy 2008
Other Training
- Attending a training course titled “training as an instructor” held by GIZ, Phnom Penh , Cambodia,
March 2012
- Regional Workshop on Improvement and Development of Emission Factors for Stationary and
Mobile Combustion Sources, Manila, Philippines, June 2-4, 2014
- GHG Inventory and Software held by USAID, Manila, Philippines 2015
- GHG Inventory and IPPI held by USAID, Hanoi, Vietnam 2016
- IPCC expert meeting, Ottawa, Canada 2015
- IPCC expert meeting, Wollongong Australia, 2016
- GHG inventory : Introduction course, GHG institute certificate
- GHG inventory : IPPU sector, GHG institute certificate
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Professional Experience
- 1991-2001: Position: Environmental specialist/ Vice president
Organization: Environment, Social and Agriculture unit, Team Consulting Engineering and
Management Co., Ltd.
- Registered environmental specialist under ONEP (Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning) Ministry of Natural Resources and Environment
- 2009- 2016: Sub-committee for Committee on the Environment and Natural Disaster Group under
Thai senate
- 2016 Consultation for committee of Mineral Act preparation
- Elected committee for COUNCIL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PROFESSIONALS
- Chair session in many international conference
Research Grants /Funding award
- WHO (World Health Organization)
- Thai-Franco funding (Thai higher education organization)
- Mahidol University funding for Post Doctoral students
- GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
- IOM (International Organization for Migration)
- Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand
- JICA
- JAXA (Japan)
- TRF (Thai Research Funding)
- NEWTON Fund (RCUK: Research Council United Kingdom)
- NRCT (National Research Council Thailand)
- Office of Natural Resource Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural
- Post Doctoral Fellowship program, MAHIDOL University
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Scientific references:
Other Experience as Researcher
Dr.Kraichat also has experience in international organization works and research as follows;
- Environmental sanitation among migrant in Thailand (Study areas in Chiang Rai, Tak, Ranong, and
Samut Sakorn province supported by IOM) being as principle of investigation and responsible for
overall project management, data collection and analysis, report writing and preparation.
Presentation in the local areas.
- Fertilizers and chemicals usage in agriculture among the farmers supported by WHO, being as
principle of investigation and responsible for overall project management, data collection and
analysis, report writing and preparation. Environmental and health education among the farmers.
- Rapid Assessment on Disaster Risk and Reduction among Migrant Communities in Phang-nga
Province, Thailand funded by IOM. Being as principle of investigation and responsible for overall
project management, data collection and analysis, report writing and preparation.
- Reused Water Utilization and Human Health Impact supported by JICA, being as principle of
investigation, responsible for project management and result presentation.
- Transforming of National Master Plan to Local Implementation; Rayong Province and Klaeng
Municipality: Thailand supported by GIZ. As consultation responsible for providing technical
support and facilitate the workshop in local areas.
- GREEN (G:Garbage R:Rest Room E:Energy E:Environment and N:Nutrition) community nearby the
industrial areas (Rayong province: Map Ta Phut industrial estate and IRPC industrial complex),
being as principle of investigation and responsible for overall project management, data collection
and analysis, report writing and preparation, and facilitate the community to perform the activities
and workshops.
- GHG inventory for Industrial sector supported from UNDP
Selected Publication
1. Ratthapol Sillaparassamee, Kraichat Tantrakarnapa, Sopa Chinwetkitvanich.
Development Model of Oxide of Nitrogen Concentration and Land Use Characteristics in
Bangkok Area. Environment Asia. 2016; 9(2). 111-117
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2. Narut Sahanavin, Kraichat Tantrakarnapa, Tassanee Prueksasit. Ambient PM10 and PM2.5
Concentrations at Different High Traffic-Related Street Configurations in Bangkok, Thailand.
Southeast Asian J Trop Med Public Health. Vol 47 No.3 May 2016. 528-535
3. Pookpoosa I, Jindal R, Morknoy D, Tantrakarnapa K. Occurrence of Bisphenol A in Some
Municipal Wastewater Treatment Plants’ Effluents in Bangkok Region. Int'l Journal of
Advances in Agricultural & Environmental Engg. (IJAAEE) Vol. 1, Issue 1(2014) ISSN 2349-1523
EISSN 2349-1531
4. P. DELLA ROSSA, K. TANTRAKARNAPA, D. SUTDAN, K. KASETSINSOMBAT, J.-F. COSSON, Y.
SUPPUTAMONGKOL, K. CHAISIRI, A. TRAN, S. SUPPUTAMONGKOL, A. BINOT, C. LAJAUNIE AND
S. MORAND. Environmental factors and public health policy associated with human and
rodent infection by leptospirosis: a land cover-based study in Nan province, Thailand.
Epidemiol. Infect., November 2015.
5. Wongsakoonkan W, Prechthai T, Tantrakarnapa K. Suitable Types and Constituent Ratios
for Clay-Pot Water Filters to Improve the Physical and Bacteriological Quality of Drinking
Water.. Environment Asia. 2014; 7(2). 117-23
6. Khammaneechan P, Okanurak K, Sithisarankul P, Tantrakarnapa K, Norramit P. Poonsup
Norramit. Community concerns about a healthcare‐waste incinerator. J Risk Res. 2011 June
09. 2011(14),847-58.
7. Khammaneechan P, Okanurak K, Sithisarankul P, Tantrakarnapa K, Norramit P. Effects of
an incinerator project on a healthcare-waste management system. J. of Waste Manag Res.
2011 Oct;29(10 Suppl):S91-6.
8. Kanyanee Seangkiatiyuth, Vanisa Surapipith, Kraichat Tantrakarnapa, Anchaleeporn W.
Lothongkum. Application of the AERMOD modeling system for environmental impact
assessment of NO2 emissions from a cement complex. Journal of Environmental Sciences
2011; 23(6) 931-940.
9. Pura García de Bullen, Ranjna Jindal. Kraichat Tantrakarnapa. Modeling of Cadmium
Removal from Domestic Wastewater in Constructed Wetlands Using STELLA Simulation
Program. J. Hazardous Toxic Radioact. Waste 15, 114 (2011).
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10. Tantrakarnapa K, Makkaew P, Vatanasomboon P, Kengganpanich T. Association of sanitary
conditions and bacteriological quality of Tube Ice in Ice Plants in Metropolitan Bangkok,
Thailand. J of Environment Asia (2010),3(1):12-18
11. Kanokorn Saengtong, Sayam Aroonsrimorakot, Kraichat Tantrakarnapa. Environmental
Performance Indicators and ISO 14001 Acceptability for Performance Evaluation of Koh
Chang. J of Environmental Management 2010 6(1):18-27
12. Piyaruk Pradabphetrat, Suchart Nawagawong, Sayam Aroonsrimorakot, Kraichat
Tantrakarnapa. Community Waste Reduction under the Recycle Waste Bank Project. J of
Environmental Management 2010 6(2):54-66
13. Prechthai T, Niyoomtoon I, Singhakant C, Wongsirikul D, Tantrakarnapa K, Sihabut T. A
survey of BTEX concentraltions in selected automotive paint shops and their vicinities in
Thailand. J Public Health 2010 ; 40(1):65-75
14. Tantrakarnapa K, Makkaew P, Vatanasomboon P, Kengganpanich T. Association of sanitary
conditions and bacteriological quality of Tube Ice in Ice Plants in Metropolitan Bangkok,
Thailand. J of Environment Asia 2010 ,3((1 :12-8
15. Lithsana S, Aroonsrimorakot S, Tantrakarnapa K. The potential of the industrial sector in
implementing ISO14001:2004 in Vientiane, Lao P.D.R. Environmental and Natural Resources J
2009;7(2):41-54
16. Kliengchauy W, Tantrakarnapa K, Srihabut T, Silapanuntakul S, Vatanasomboon P. Cocompost produced from food waste and residual of the sweetener industry. Environmental
and Natural Resources J 2009 ;7(1):74-83
17. Tantrakarnapa K, Wongsirikul D. The behaviors and perceptions of migrants on
environmental sanitation in Chiengrai province: A questionnaire study. Environmental and
Natural Resources J 2008 :6(2):73-83.
18. Tewan

Chawangwongsanukul,

Winai

Nutamakul,

Usanee

Uyasatien,

Kraichat

Tantrakarnapa. The study of the relationship between odorant concentration and odor
intensity. Environmenta and Natural Resources Journal. Volume 5, Number 1-2, 2007:p101108
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19. Neeranarth Naksakul, Kraichat Tantrakarnapa, Suthep Sillapanuntakul. Biogas Production
from Treatment of Coconut Milk. Thai Environmental Engineering Journal. Vol. 20. No.1. 2006
(Financially supported by Faculty of Graduates Studies, Mahidol University)
20. Tantrakarnapa K, Wongsirikul D, Huangprasert S. Factors influencing the behavior of
household waste segregation in Hua-Hin municipality, Prachuap Khiri Khan province. Thai
Environmental Engineering J 2005 ,(3)19 : 98-89
21. Neeranarth Naksakul, Kraichat Tantrakarnapa, Suthep Sillapanuntakul . Performance of
Upflow Anaerobic Sludge Blanket Treatment of Coconut Milk Wastewater with Hydraulic
Retention Times. Environment and Natural Resources Journal. Vol. 3. No.2. December 2005
(Financially supported by Faculty of Graduates Studies, Mahidol University)
22. Kraichat Tantakranarpa Shalasai Huangprasert, Danaya Wongsirikul (Factors influencing the
behavior of household waste segregation in Hua-Hin Municipality, Prachuap Khiri Khan
Province) Thai Environmental Engineering Journal. Vol.19 No.3. September-December 2005.
23. Sithu Wai, Kraichat Tantrakarnapa, Shalasai Huangprasert. Knowledge, Attitude and
Practice of Myanmar Migrant in Maesot District towards the Environmental Sanitation
Conditions. Thai Environmental Engineering Journal. Vol.19 No.2. May-August 2005.
24. Pookpoosa I, Jindal R, Morknoy D, Tantrakarnapa K. Occurrence and efficacy of bisphenol
A (BPA) treatment in selected municipal wastewater treatment plants, Bangkok, Thailand.
Water Sci Technol. 2015;72(3):463-71.
25. Pirakorn Sukonthaman, PaphitchayaTemphattharachok, Warangkana Thammasanya,
Kraichat Tantrakarnarpa and Tanongson Tientavorn. Factors Associated with Pesticides
Used and Plasma Cholinesterase Level among Agricultural Workers in Rural Area,
Thailand. The 3rd EnvironmentAsia International Conference on “Towards International
Collaboration for an Environmentally Sustainable World” Thai Society of Higher Education
Institutes on Environment June 17-19, 2015, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand
26. Sudsandee S, Tantrakarnapa K, Tharnpoophasiam P, Limpanont Y, Mingkhwan
R, Worakhunpiset S. Evaluating health risks posed by heavy metals to humans consuming
blood cockles (Anadara granosa) from the Upper Gulf of Thailand. Journal of Environ Sci
Pollut Res Int. 2017 Apr 27. doi: 10.1007/s11356-017-9014-5.
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27. Narut Sahanavin, Tassanee Prueksasit Kraichat Tantrakarnapa Relationship between PM
10 and PM 2.5 levels in high-traffic area determined using path analysis and linear
regression. Journal of Environment Science (2017). In press
http.doi.orgF10.1016j.jes.2017.01.017
Book
1. ISBN978-974-11-1560-0. Sayam Arronsrimorakot. Kraichat Tantrakarnapa.
Environmental Auditing System (ISO14000 version 2004) the second edition. August
2011 (In Thai)
2. Book:ISBN978-974-350-887-5 Kla Maneechoti. Kraichat Tantrakarnapa. Environmental
Impact Assessment. The first edition (2011) The copy plus company limited. Bangkok (In
Thai)
3. Book: Vincent Herbreteau, Kraichat Tantrakarnapa, Wasana Khaungaew, Jean-Louis
Janeau. Water and Health: What Is the Risk and Visible Burden of the Exposure to
Environmental Contaminations? Insights from a Questionnaire-Based Survey in Northern
Thailand. Socio-Ecological Dimensions of Infectious Diseases in Southeast Asia. 2015, pp
75-88. DOI 10.1007/978-981-287-527-3_6. Print ISBN 978-981-287-526-6.

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครั้งที่ 1

CURRICULUM VITAE
Name:

Dr. K. SURESH KUMAR
KUTTIERATH SURESH KUMAR)

Present job:

Address:

Director
WHO Collaborating Centre for Community Participation in Palliative Care
and Long Term Care
&
Technical Advisor
Institute of Palliative Medicine
Medical College, Calicut
&
Director
Sanjeevan Palliative Care Project,
Pondichery
&
Ashoka Fellow, Ashoka, Innovators for Public, the Global Network of Social
Entrepreneurs
5C, Garnet
Skyline Apartments
Kottooli , Calicut 673016
Kerala, India
Phone: 0091 9349113532
Fax:
0091 495 2351452
Email:
drsuresh.kumar@gmail.com

Education:
• M.A (Sociology)

Calicut University, Kerala, India (1998)

• Diploma in Palliative Medicine

University of Wales,U.K(1997)
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• Diploma in Anaesthesiology

Calicut Medical College (1991)

• M.B.B.S

Calicut University,Kerala,India(1986)

• BSc(chemistry)

Calicut University,Kerala,India(1980)

Professional Experience:
Active in Palliative Care scene internationally for the last 23 years.
• Founder Director of Institute of Palliative Medicine in Kerala, India. The institution became the
first WHO Collaborating Center in Palliative Care in Low and Middle Income Countries.
• Played a key role in developing an extensive community based network in Palliative Care in
Kerala
• Been the Co Chair of WHO Expert Committee on Palliative Care
• Has also worked as
• Visiting Research Fellow, University of Bath, United Kingdom
• Chairman (Training), National Fellowship Program in Palliative Medicine, India
• Adjunct Associate Professor, Edith Cowen University, Perth, Western Australia
• Consultant in Palliative Medicine and Medical Director at a couple of Hospices in UK
Organizational Experience:
Secretary (Chief Executive)
Pain and Palliative Care Society
Calicut, India

From 1993 to 2003

Honorary Secretary (Chief Executive),
Indian Association of Palliative Care

From 1999 to 2002

Founder Member
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Management Council
Asia –Pacific Hospice Network

2001 to 2003

AWARDS/FELLOWSHIPS:
1.

W.H.O/CRMF Overseas Fellowship in Palliative Care 1994

2.

Cancer Relief India(U.K) Senior Research Fellowship in Palliative Medicine 1995

3.

Cancer Relief India(U.K) Senior Research Fellowship in Palliative Medicine 1996

4.

Dr Eapen Samuel Award by Indian Medical Association Academy of Medical Specialties for the best
published paper of the year 1998

5.

Best Doctor Award in the area of Health Management, Government of Kerala 2009

6.

AV Abdurahiman Hajee award for innovations in education in civil society 2009

7.

Ashoka Fellowship 2012

8.

Hajee A P Bava Award for best social entrepreneur in Kerala 2013

9.

Quasi Foundation award for contributions to the society 2014

PUBLICATIONS IN PEER REVIEWED INTERNATIONAL JOURNALS /TEXT BOOKS:
1. Palliative Care in Kerala - Problems at presentation in 440 patients with advanced cancer in a
south Indian state; Palliative Medicine 1996;vol 10,No 6
2. Palliative home care-The Calicut experience; Palliative Medicine 1997;vol 11,No 5
3. Topical Morphine in Ayurveda; Palliative Medicine 1998;vol 12,No 1
4. The Calicut Declaration; European Journal of Palliative Care 1998; volume5, No 3
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5. Managing Morphine Induced Constipation: A controlled Comparison of an Ayurvedic Formulation
and Senna; Journal of Pain and Symptom Management 1998; vol 16, No 4
6. Spirituality in the secular sense; European Journal of Palliative Care 1998; volume5, No 5
7. A model for delivery of Palliative Care in India – The Calicut Experience; Journal of Palliative Care
1999; 15 (1)
8. Intravenous Morphine for Emergency treatment of Cancer Pain; Palliative Medicine 2000; vol
14:183-188
9. Chronic Diseases: Tuberculosis in Oxford Text Book of Supportive Care in Respiratory Medicine;
Ed: Prof Sam Ahmedzai , Oxford University Press, London 2003
10. Intravenous morphine for rapid control of severe cancer pain. Palliat Med. 2003 Apr; 17(3): 24856.
11. Developing Palliative Care in Kerala in Cancer in Developing Countries: The Great Challenge for
Oncology in the 21st Century; Ed S.Tanneberger et al. W Zuckschwerdt Verlag GmbH, Munich
2004
12. Palliative Care in Kerala, India: a model for resource-poor settings; Onkologie 2004 Vol 27: 138 142
13. Palliative care can be delivered through neighbourhood networks; British Medical Journal 2004;
vol 329: 1184
14. Palliative care in the developing world: a social experiment in India European Journal of
Palliative Care, 2005; 13(2): 76-79
15. The Chronically and incurably ill: Barriers to care in Commonwealth Health Ministers Book 2006
pp 134- 137 Commonwealth secretariat Publication
16. Education and training in Palliative care in India in Education in Palliative Care Building a Culture
of Learning Ed:Bee Wee and Nic Hughes Oxford University Press 2007
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17. Palliative care in developing countries: what are the important issues? Palliative Medicine 2007;
21: 173–175
18. Kerala, India: A Regional Community-Based Palliative Care Model Journal of Pain and Symptom
Management, 2007; Vol. 33 No. 5: 623-627
19. Neighbourhood Network in Palliative Care, Kerala, India in Volunteers in Hospice and Palliative
Care Ed: Scott, Howlett, Doyle Oxford University Press 2009
20. Disparities in the Contribution of Low and Middle-Income Countries to Palliative Care Research
Journal of Pain and Symptom Management, 2010; Vol. 39 No. 1: 54-68
21. Home-based palliative care in Kerala, India: the Neighbourhood Network in Palliative Care
Progress in Palliative Care 2010 Vol 18 No 1 pp 14-17
22. Barriers to the delivery of palliative care in Oxford Text Book of Palliative Medicine Ed: Doyle,
Hanks, Cherny, Calman Oxford University Press 2010
23. International Perspectives on Public Health and Palliative Care Ed: Sallnow, Kumar, Kellehear Routledge 2011
24. Models of delivering palliative and end-of-life care in India Supportive and Palliative care 2013
Volume 7 Number 2 pp 216-222
25. Palliative care: the professional and interprofessional ethical considerations for the staffvolunteer interface in the UK and India in Exploring the dynamics of personal, professional and
interprofessional ethics Ed: Jindal-Snape and Hannah Policy Press, Bristol 2014
26. India in “Cancer Care in Countries and Societies in Transition” Ed: Michael Siberman, Springer
2015
27. Building Palliative Care Programs in Developing Countries and Role of Home Based Care in Public
Health Approaches to Noncommunicable Diseases Ed: J S Thakur, Wolter 2015
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Achievements:
1. Part of the team which established the successful community based palliative care system in
Kerala named the ‘Kerala Model in Palliative Care’. This is now being considered internationally
as the alternative to the Western system of Palliative Care
2. Developed Institute of Palliative Medicine as one of the five recognized International Centers in
Palliative Care in the World.
3. Initiated Community Based Palliative Care programs in Villupuram District ( Tamilnadu),
Pondicherry, Nadia (West Bengal) and Manipur in collaboration with local organizations
4. Played key role in establishing National Palliative care programs in Bangladesh, Thailand and
Srilanka
5. Started palliative care initiatives in Indonesia, Seychelles and Ethiopia
6. Initiated the first community program in Palliative care in Switzerland ( St Galen)
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