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ค ำน ำ 

 
 

หลงัจากการด าเนินงานตามแนวทาง สหสัวรรษแห่งการพฒันาที่ยงัยนื (Millennium Development Goals: 
MDGs) ไดส้ิน้สุดลงเมือ่ปี 2558 สหประชาชาต ิไดจ้ดัท าเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ขึน้มาใหม่ 17 เป้าหมาย เพื่อเป็นเขม็ทศิให้แต่ละประเทศภายในโลกได้ใช้เป็นกรอบในการพฒันา
ประเทศ โดยประเทศไทยกไ็ดใ้ชแ้นวทางของเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ในการวางยุทธศาสตร ์20 ปีของชาต ิโดย
การขบัเคลื่อนสอดคลอ้งกบั โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการพฒันาทีส่มดุลทัง้ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ การรกัษา
สิ่งแวดล้อม การสร้างสงัคมที่อยู่ดีมสีุข และการเสรมิสร้างภูมปัิญญามนุษย์ โดยในส่วนของการด าเนินงานทาง
สาธารณสุขมคีวามเกี่ยวข้องทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมใน 17 เป้าหมายของการพฒันาที่ย ัง่ยนืนี้ แ ละเป็นกรอบ
พืน้ฐานในการพฒันาแผนยทุธศาสตรร์ะยะ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข เช่นกนั 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสุขวจิยั” ครัง้ที ่1  ภายใตห้วัขอ้ “สาธารณสุขในเป้าหมายการพฒันา
ทีย่ ัง่ยนื” มจีุดประสงคเ์พื่อเป็นเวทแีห่งการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ ของงานวิจยัดา้นสาธารณสุขและงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้าซึง่องคค์วามรูท้ี่หลากหลายด้านสาธารณสุขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาไปสู่เป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยนื ซึ่งส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ คณะวทิยาการสุขภาพและการกฬีา มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ และคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในฐานะภาคผีู้ร่วมจดังาน 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่านักวจิยั นักวชิาการ และผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่านจะได้รบัประโยชน์และความรูจ้ากการประชุมครัง้นี้ 
เพื่อน าไปสู่การต่อยอดการพฒันางานวจิยั และงานวชิาการของท่านต่อไป 
 

ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวิจยั” ครัง้ที่ 1 
ขอขอบคุณนกัวจิยั ผูเ้ขา้รว่มการประชุม ภาครีว่มจดังาน สถาบนัวจิยัและนวตักรรม ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
รวมถงึคณาจารย ์บุคลากร นกัศกึษา ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ทุกท่านทีม่สี่วนส าคญั ใน
การท าใหก้ารจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสุขวจิยั” ครัง้ที ่1 ผ่านไปไดด้ว้ยด ีหากมขีอ้ผดิพลาดประการ
ใด ทางผูจ้ดัขออภยัทุกท่าน ไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย และจะน าไปพฒันาปรบัปรงุใหด้ขีึน้ ในการประชุมครัง้ต่อไป 

 
พบกนัใหมใ่นงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสุขวจิยั” ครัง้ที ่2 นะครบั 
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สารบญั 

 
เรือ่ง  หน้า 

กลุ่มอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและกลุม่อนามยัส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี  
1. การเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานทางสิง่แวดลอ้มของการผลติถุงมอืแพทย ์โดยการประเมนิวฏัจกัรชวีติ 1 
2. การประเมนิฟุตพรนิตส์ิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑป์กูระป๋องพาสเจอรไ์รซ ์  2 
3. การประเมนิคุณภาพอากาศภายในโรงเรยีนทีต่ัง้ใกลโ้รงงานแปรรปูไมย้างพารา   3 
4. การประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทเ์ทศบาลเมอืงป่าตอง 4 
5. การตรวจหาเชือ้แบคทเีรยี ชนิด Clostridium perfringens, Salmonella spp. และStaphylococcus aureus 

ในเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดบ้รรจุในภาชนะปิดสนิท ทีจ่ าหน่ายในมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช   
5 

6. พฤตกิรรมการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็จากการท างานของพนกังานจดัเกบ็ขยะองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 

6 

7. อาการความผดิปกตขิองระบบกลา้มเน้ือและกระดกูโครงร่างในกลุ่มคนงานก่อสรา้ง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน ี

7 

8. ผลกระทบจากการใชง้านสมารท์โฟนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 8 
9. สมรรถภาพการมองเหน็ของนกัศกึษาหลกัสตูรอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มหาวทิยาลยัวลยัลกัษ์ 9 

10. สมรรถภาพการไดย้นิของพนกังานโรงงานแปรรปูไมย้างพารา จงัหวดันครธีรรมราช   10 
11. ความชุกของความผดิปกตทิางสายตาในกลุ่มพนกังานขบัรถ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 11 
12. การตรวจวดัระดบัความเขม้เสยีงและผลกระทบทีม่ต่ีอคนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกงัหนัลมผลติไฟฟ้า 12 
13. การศกึษาสิง่ปนเป้ือนทีม่ผีลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟสายใต ้ 13 
14. การศกึษาสารก าจดัศตัรพูชืตกคา้งในสวนทุเรยีน   14 
15. การประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทต์ลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 15 

กลุ่มการจดัการสุขภาพตามช่วงวยั และกลุ่มการศึกษาชุมชนและสงัคม  
1. คุณภาพชวีติผูส้งูอายุ กรณีศกึษา : โรงเรยีนผูส้งูอายุ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สรุาษฎรธ์าน ี
16 

2. ผลของโปรแกรมการใหท้นัตสขุศกึษากบัการใชส้ือ่เฟซบุ๊ก ทีม่ผีลต่อความรู ้การรบัรูค้วามสามารถ และการ
ปฏบิตัใินการดแูลทนัตสขุภาพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนเทศบาล1 สงัขวทิย ์อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัตรงั    

17 

International Session  
1. A  Review of Gamification for Health Behavior Change Research 18 
2. Behavioral Accident Prevention and Knowledge of Accidental Hazards among the Employees in 

Work Safety Practice 
19 

3. Are Gender and Other Factors Associated with Alcohol, Cigarette, Illegal Drug and Multiple 
Substance Use among Students in Grade 11? 

20 

4. HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant workers in Bangkok, Thailand 21 
5. Data analysis on migrant workers’ health insurance coverage and public health utilization in 

Khaoyoi  district: a study from a computer manufacturing company 
22 
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สารบญั 
 

เรือ่ง  หน้า 
กลุ่มการพฒันาบริการระบบสขุภาพ  

1. พฒันาระบบบรกิารตรวจโรคไอกรนทางหอ้งปฏบิตักิาร 23 
2. การเปรยีบเทยีบตวัแบบการท านายค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยโรคปวดบวมผูใ้หญ่ทีร่กัษาตวัใน

โรงพยาบาล 
24 

3. การพฒันาระบบบรกิารทางหอ้งปฏบิตักิาร : เฝ้าระวงัไวรสัเมอรส์ และไวรสัก่อโรคระบบทางเดนิหายใจ 
16 ชนิดในผูก้ลบัจากพธิฮีจัญท์ีม่อีาการทางระบบทางเดนิหายใจ  4  จงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง
ประเทศไทย 

25 

4. การพฒันากระบวนการจดัการระบบการดแูลแบบมุ่งเป้าในผูป่้วยเบาหวานทีม่โีรคไตเรือ้รงั โรงพยาบาล
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

26 

5. การประเมนิคุณภาพภายนอกทางหอ้งปฏบิตักิารหน่วยบรกิารปฐมภูม ิเขตภาคใต้ 27 
6. การประเมนิคุณภาพภายนอกของหอ้งปฏบิตักิาร การตรวจเอชไอวซีโีรโลยขีองโรงพยาบาลในเขต

ภาคใตข้องประเทศไทย 
28 

7. การพฒันารปูแบบการดแูลการชกัน าใหเ้กดิการเจบ็ครรภค์ลอดโดยใช ้Oral Misoprostal ใน
โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช   

29 

กลุ่มบุหร่ี แอลกอฮอล ์อบุติัเหต ุโรคเรือ้รงั แพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก  
1. ฤทธิก์ารยบัยัง้แพนครเีอตกิไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชนั  

ของน ้าสม้จาก 
30 

2. พฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอลแ์ละปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งนกัเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดันครศรธีรรมราช 31 
ภาคผนวก   
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” คร้ังท่ี 1 

The 1st National Public Health Research Conference 

ภายใตหัวขอ :  สาธารณสุขในเปาหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน 

Public Health in Sustainable Development Goals 

วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

โดย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  

และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี 

………………………………………………………………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เปาหมาย เปนเปาหมายท่ี

องคการสหประชาชาติ กําหนดข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางใหทุกประเทศท่ัวโลกใชเปนแนวทางรวมกัน ในการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน เพื่อใหเกิดความสมดุลทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซ่ึงท้ังในยุทธศาสตร 

20 ปของชาติ และยุทธศาสตร 20 ป ของกระทรวงสาธารณสุข ไดนําเอาเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ีเปนกรอบ

ในการจัดแผนยุทธศาสตรเชนเดียวกัน โดยกลาวไดวาในเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน มีงานสาธารณสุข

เกี่ยวของอยูในทุกเปาหมาย ท้ังท่ีเกี่ยวของโดยตรง เชน Good Health and Well-being, Clean Water and 

Sanitation และเกี่ยวของโดยออมในเปาหมายอื่นๆ เชน Sustainable cities and communities, Responsible 

consumption and production 

โดยในสวนของสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตรน้ัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีมติใหสํานักวิชาสห

เวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร เปลี่ยนช่ือ เปนสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 น้ัน 

หน่ึงในพันธกิจสําคัญของการดําเนินงานในนามสํานักวิชาคือ การวิจัยและบริการวิชาการ ซ่ึงในแงปจเจกบุคคล

คณาจารยของสํานักวิชาไดมีการดําเนินการวิจัย และมีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามเพื่อ

เปนการเสริมสรางศักยภาพ และบรรยากาศของการมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และประชาสัมพันธใหสํานัก

วิชาสาธารณสุขศาสตร เปนท่ีรูจักในแวดวงสถาบันการศึกษา และหนวยงานดานสาธารณสุขใหมากย่ิงข้ึน จึงมี

ความจําเปนในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย คร้ังท่ี 1 โดยรวมกับสถาบันอุดมศึกษาใน

ภาคใตท่ีจัดการเรียนการสอนดานสาธารณสุขศาสตร และวิทยาการสุขภาพ ไดแก คณะวิทยาการสุขภาพและการ

กีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณและ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตสุราษฏรธานี เพื่อเปนการขยายความรวมมือทางการศึกษาและวิจัย รวมถึงการไดรับมุมมอง ประเด็นท่ี

หลากหลายในงานวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ท่ีเกี่ยวของกับงานทาง

สาธารณสุข เพื่อไดองคความรูจากการวิจัยนําไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการประชุมวิชาการ 

 1) เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูจากงานวิจัย งานวิชาการดานสาธารณสุขท่ีมีความเช่ือมโยงกับ 

“เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

 2)  เพื่อเวทีใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา นําเสนองานวิจัยและวิชาการ เพื่อกระตุนใหเกิดความตื่นตัว

ทางการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยการวิจัย 

 3) เพื่อสรางเครือขายดานการวิจัยและวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและเอกชนดาน

สาธารณสุข 

 4) เพื่อประชาสัมพันธสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

3. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1) องคความรูจากงานวิจัย งานวิชาการดานสาธารณสุขท่ีมีความเช่ือมโยงกับ “เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 

 2) เครือขายดานการวิจัยและวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐและเอกชนดาน

สาธารณสุข ซ่ึงจะทําใหสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนท่ีรูจักมากย่ิงข้ึน 

 3) ผลงานวจัิยและวิชาการของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ความตื่นตัวและบรรยากาศดานการวิจัย

และวิชาการ ในสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 

4. วันและสถานที่การจัดประชุม 

 วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

5. กิจกรรมการจัดประชุม 

5.1 การบรรยายพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ 

5.2 การนําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และ แบบโปสเตอร (Poster 

Presentation) ตามกลุมการประชุมวิชาการในขอ 6 

5.3 การแสดงนิทรรศการวิชาการและวิจัย ในรูปแบบ Active Exhibitions 

 

6. กลุมการประชุมวิชาการและขอบเขต  

    แบงเปน 9 กลุม ดังน้ี 

 

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การ

สรางเสริมสุขภาพของแรงงาน และการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แรงงานสูงอายุและการประเมิน

ความสามารถในการทํางาน 

 

 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

2



 

The 1th National Public Health Research Conference   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั” คร้ังที่ 1 

 

2. อนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม พิษวิทยาสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมใน

อุตสาหกรรม ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษขามแดน ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

 

3. บุหร่ี แอลกอฮอล อุบัติเหตุ  

นโยบายและแผน พฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยง ความรุนแรง ปจจัยและผลกระทบ ดานบุหร่ี 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 การศึกษาทางมานุษยวทิยา ชาติพันธุวรรณนา สุขภาพใน

ชุมชน สังคมศาสตรในงานสาธารณสุข เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 

 

7. โรคเร้ือรัง  

การปองกัน การสงเสริม การดูแลระยะยาว การดูแลระยะทาย ปจจัยท่ีเกี่ยวของและรูปแบบการจัดการโรค

เร้ือรัง 

 

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

อยางหน่ึง บทคัดยอมีความยาวไมนอยกวา 0.5 หนากระดาษ เอ 4 จํานวน 150-300 คํา สรุปประเด็นท่ีสําคัญของ

บทความไวอยางกระชับ ครอบคลุมหัวขอตางๆ อยางครบถวน เพื่อนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

หรือภาคโปสเตอร (Poster Presentation) และยังไมไดมีการเผยแพรท่ีประชุมวิชาการอื่นมากอน โดยผูนําเสนอ

ผลงานตองจัดทํารูปแบบเอกสาร  ซ่ึง download แบบฟอรมไดท่ีเว็บไซต https://phnrc.wu.ac.th และกรุณาระบุ

ช่ือผูนําเสนอใหชัดเจน โดยในการนําเสนอแบบ Oral Presentation ใชเวลาในการนําเสนอ 15 นาที  

การพิจารณาผลงานท่ีสงเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” คร้ังท่ี 1 จะไดรับการ

พิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไม

ต่ํากวา 2 ทาน/บทความ การจัดพิมพเปนรูปเลมประกอบการประชุมจะจัดพิมพเฉพาะบทคัดยอเทาน้ัน สวน

บทความฉบับเต็มท่ีตีพิมพเปน Proceedings จะเผยแพรในรูปแบบออนไลน บทคัดยอท่ีผานการพิจารณาจากงาน

ประชุมผูเขียนสามารถนําไปเขียนเปนบทความฉบับเต็ม (Full paper) เพื่อสงตีพิมพในวารสารทางวิชาการตอไป

ได  สวนบทความฉบับเต็มท่ีตีพิมพเปน Proceedings จะ ไมสามารถสงตีพิมพในวารสารอื่นได หากตีพิมพจะถือ

วาเปนการซํ้าซอน 

 

7. วันสําคัญ (Important dates) สําหรับการรับบทความ 

รายละเอียดกิจกรรม ชวงเวลา 

1. เปดรบับทความ (Full paper) บทคัดยอ (Abstract)  

ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2561 

2. การลงทะเบียนและกําหนดการชําระเงิน  

ลงทะเบียนแบบนําเสนอผลงาน ลงทะเบียนเขารวมการบรรยายโดยไมนําเสนอผลงาน 

 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป  อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 

    ชําระภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (early 

bird)  

1,000 

บาท 
ชําระภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  (early 

bird)  

1,000 

บาท 

    ชําระภายในวันท่ี1 มกราคม–28 

กุมภาพันธ 2561 

1,500 

บาท 
ชําระภายในวันท่ี 1 มกราคม – 28 

กุมภาพันธ 2561 

1,200 

บาท 

 นักศึกษา  นักศึกษา 

    ชําระภายในวันท่ี 31ธันวาคม 2560 (early 

bird)  
500 บาท ชําระภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  (early 

bird)   
500 บาท 

   ชําระภายในวันท่ี 1 มกราคม–28 

กุมภาพันธ 2561 

800 บาท ชําระภายในวันท่ี 1 มกราคม –28 กุมภาพันธ 
2561 

700 บาท 

3. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงานวิจัย 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2561 

4. แจงผลการพิจารณาบทความใหกับเจาของผลงาน 15-20 กุมภาพันธ 2561 

5. เจาของผลงานสงผลงานวิจยัท่ีปรับแกไข 21 กุมภาพันธ 2561 
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6. ประกาศผลการพิจารณาผลงาน 26 กุมภาพันธ 2561 

7. ประกาศโปรแกรมการนําเสนอ 1 มีนาคม 2561 

8. ชําระคาลงทะเบียนสําหรบัผูสงผลงาน ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 

9. ชําระคาลงทะเบียนสําหรบัผูเขารวมงาน ภายในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 

10. การประชุมวิชาการระดบัชาติ “สาธารณสุขวจิัย” ครั้งท่ี 1 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 จากท่ัวประเทศ    80  คน 

9.2 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย จากท่ัวประเทศ    150 คน 

9.3 ชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน บุคคลท่ัวไป    100 คน 

9.4 คาลงทะเบียน (อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารการประชุม คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ อาหารวางและ

เคร่ืองดื่ม) 

 

 

10. วิธีการชําระเงิน   

10.1 โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี สาธารณสุขวิจัย สาขาทาศาลา เลขที่บัญชี 828-0-92687-9 

10.2 หลังจากโอนเงินเรียบรอยแลวโปรดกรอกแบบฟอรมรายละเอียดในการออกใบเสร็จใหชัดเจนพรอมสง 

       หลักฐานการชําระเงินไปท่ี smartphwu@gmail.com หรือ เว็บไซต https://phnrc.wu.ac.th 

10.3 ผูเขารวมประชุมมีสิทธิ์เบิกคาใชจายตาง ๆ ไดเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ตามระเบียบวา

ดวย   

       คาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ  

10.4 เงื่อนไขการยกเลิก ผูลงทะเบียนและชําระเงินเรียบรอยแลว ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงิน 

               คาลงทะเบียน  แตสามารถสงผูแทนเขารวมประชุมได 

 

11.  กําหนดการ 

       วันจันทรท่ี  26 มีนาคม 2561 อาคารเรียนรวม 5 

เวลา กิจกรรม 

8.00-8.45 น. ลงทะเบียน 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 
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The 1th National Public Health Research Conference   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั” คร้ังที่ 1 

 

เวลา กิจกรรม 

8.45-9.00 น. พิธีเปด โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

กลาวรายงานโดย คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

9.00-10.30 น. บรรยายพิเศษหัวขอ “การสาธารณสุขไทยกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  

โดย นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ อดีตดเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 

10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง ชมนิทรรศการ / โปสเตอร / ผูสนับสนุนการจัดงาน 

11.00 – 12.00 น. ผูนําเสนองานแบบโปสเตอร นําเสนองาน/ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาใหคะแนน

การนําเสนอโปสเตอร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-16.00 น. 

(ชวง 14.30 น. 

รับประทาน 

อาหารวาง 

เคร่ืองดื่ม) 

การนําเสนอผลงานวิจัย  (หัวขอละ 15 นาที) 

กลุมยอย 1 :  อาชีว 

อนามัยและความ

ปลอดภัย 

กลุมยอย 2 : อนามัยสิ่งแวดลอม

และเทคโนโลยี 

กลุมยอย 3 :  บุหร่ี 

แอลกอฮอล อุบัติเหต ุ

กลุมยอย 4 :  การ

พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 

กลุมยอย 5 : แพทยแผนไทยและ

แพทยทางเลือก 

 

 

กลุมยอย 6 :  การศึกษา

ชุมชนและสังคม 

 

กลุมยอย 7 : โรค

เร้ือรัง 

 

 

 

 

กลุมยอย 8 : การจัดการสุขภาพ

ตามชวงวัย 

 

 

 

กลุมยอย 9 : International 

Session (รวมทุก Session   

โดยนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ) 

16.30 น.  พิธีปดการประชุมวิชาการ และมอบรางวัลการนําเสนอดีเดน 

 

12. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

คุณสุริษา  หาญใจ หรือ คุณศศิธร  เลาหกุล สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ  อาคาร

วิชาการ 2 ช้ัน 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

ลงทะเบียนไดท่ีเว็บไซต https://phnrc.wu.ac.th 

 
 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 
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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” คร้ังที่ 1          

 ภายใตหัวขอ “สาธารณสุขในเปาหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน”  

Public Health in Sustainable Development Goals  

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 3  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

* * * * * * * * * * * 

เวลา กิจกรรม 

8.00-8.45 น. ลงทะเบียน 

8.45-9.00 น. พิธีเปด โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

กลาวรายงานโดย คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

9.00-10.30 น. 

หอง 3310 

ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “การสาธารณสุขไทยกับเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน”  

โดย นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง ชมนิทรรศการ / ผลงานภาคโปสเตอร  

10.40 น. นักวิจัยอยูประจําท่ีโปสเตอรของตนเอง 

11.00–12.00 น. การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร /  

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาใหคะแนนการนําเสนอโปสเตอร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.30 น.  พิธีมอบรางวัลการนําเสนอภาคโปสเตอร 

13.00-16.00 น. การนําเสนอผลงานวิชาการ (หัวขอละ 15 นาที) 
 หองยอยท่ี 1 : 3209 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนามัยสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 
 หองยอยท่ี 2 : 3202 การจัดการสุขภาพตามชวงวัย / การศึกษาชุมชนและสังคม 
 หองยอยท่ี 3 : 3217 International Session 
 หองยอยท่ี 4 : 3211 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 หองยอยท่ี 5 : 3212 บุหร่ี แอลกอฮอล อุบัตเิหต ุ/โรคเร้ือรัง/แพทยแผนไทยและแพทย

ทางเลือก 

13.00-16.00 น. 

หอง 3310 

การแขงขัน Speech Contest  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับอุดมศึกษา 

16.00 น.  พิธีปดการประชุมวิชาการ และมอบรางวัลการนําเสนอดีเดน 
 

** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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The 1th National Public Health Research Conference   
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ห้องประชุมกลุ่มย่อย  :   1.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จ านวน 2 ผลงาน 
      2.  อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จ านวน 7 ผลงาน 
ห้องน าเสนอ  : ห้องหมายเลข 3209 อาคารเรียนรวม 3   ชั้น 2 
ประธาน   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมสริิ  เดชารัตน์ 
ประธานร่วม  : อาจารย์ ดร.นุจรีย์  แซ่จิว 
เลขานุการ   : อาจารย์อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม 
 

Time Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

13.00-
13.10 

  เปิดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิและชี้แจงกติกา 

 

13.55-
14.10 

R1-4 26 การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานทางสิ่งแวดล้อม
ของการผลิต  ถุงมือแพทย์ โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต 

ปาจรีย์ เอียดแก้ว วาริท เจาะจิตต์ 

 
 
 
 



 

The 1th National Public Health Research Conference   
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

Time Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

14.25-
14.40 

R1-6 42 การประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ปู
กระป๋องพาสเจอร์ไรซ์ 

เอกชัย ประทุมศรี, ชัยศรี สุข
สาโรจน,์ วาริท เจาะจิตต์  ชีระวิทย์ 
รัตนพันธ์ 

14.40-
14.55 

R1-7 59 การประเมินคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนที่ตั้งใกล้
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

Pornpiya Sangkaew, Panatda 
Pibul, Warit Jawjit and Siriuma 
Jawjit 

14.55-
15.10 

R1-8 62 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเทศบาลเมืองป่าตอง พีระยุทธ สุขแก้ว 
 

15.10-
15.25 

R1-9 84 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ชนิด Clostridium 
perfringens, Salmonella spp. และ 
Staphylococcus aureus ในเครื่องดื่ม        ที่ไม่ได้
บรรจุในภาชนะปิดสนิท ที่จ าหน่าย ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 

ปิยธิดา สอนสารี, ปนัดดา พิบูลย์, 
มณฑล       เลิศคณาวานิชกูล  ศิริ
อุมา เจาะจิตต์ 
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การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
กลุ่มย่อย    :   1.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จ านวน 7 ผลงาน 
      2.  อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี จ านวน 4 ผลงาน 
ห้องน าเสนอ  : โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 
คณะกรรมการ  : รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี 
    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา, อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์, อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล 
    : อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์ 

Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-1 3 Work related to diseases and injuries Prevention 
Behaviors of Garbage Collectors In Local 
Administration Organization, Mueang District Ranong 
Province 

Phiman Thirarattanasunthon, 
Wicha Wattanapreechakiet 
and Kanokrat Chonlasen 

P-2 15 อาการความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง
ในกลุ่มคนงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 

ณัฏฐากร ค าเหลือ, นริษา ก าเหนิดดี        
นุจรีย์ แซ่จิว 
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-3 16 ผลกระทบจากการใช้งานสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดวงดาว ฆังมะโน, หทัยรัตน์ นุ่นคง, 
อมลณัฐ สิริวุฒิโรจน์ Nutjaree 
Saejiw 

P-4 51 สมรรถภาพการมองเห็นของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, ชุติมา ทิค ามูล   
ดาหวัน นกแอนหมาน 

P-5 52 สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 
จังหวัดนครีธรรมราช 

อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม, นุจรีย์ แซ่จิว,    
สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง  จิตตาภรณ์ มงคล
แก่นทราย 

P-7 57 ความชุกของความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มพนักงานขับรถ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย, อุไร
วรรณ หมัดอ่าดัม, รสริน หัวสงิห์, อัญ
ชิสา  
ไชยเภท, ปวรรณา นิ่มตระกูล 

P-8 22 การตรวจวัดระดับความเข้มเสียงและผลกระทบที่มีต่อคนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกังหันลมผลิตไฟฟ้า 

นลินี ณสุย, อรณลิน มรรคาเขต,  
จินดา คงเจริญ, ณัฐจิต อ้นเมฆ 

P-9 23 การศึกษาสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อคุณภาพอากาศภายในรถไฟ
สายใต้ 

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



 

The 1th National Public Health Research Conference   
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-10 41 The study of pesticide residues in durian garden Jirakit Doungmusik, Pakinee 
Piyapun, Klittapop Saithongkam, 
Nalin Yeaypho, Phittaya 
Thaworn, Lilian Wiwat and 
Pattama Senthong 

P-11 43 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลาดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Mr.Sarayut Samakkit and 
Mr.Anupong Nuanla-Ong 

13.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอภาคโปสเตอร์  
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การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ห้องประชุมกลุ่มย่อย :   1.  การจัดการสุขภาพตามช่วงวัย จ านวน 6 ผลงาน 
      2.  การศึกษาชุมชนและสังคม จ านวน 2 ผลงาน 
ห้องน าเสนอ  : ห้องหมายเลข 3202 อาคารเรียนรวม 3   ชั้น 2 
ประธาน   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์ 
ประธานร่วม  : อาจารย์ ดร.สุภาพร  เมฆสวี 
เลขานุการ   : อาจารย์ชุติมา  รอดเนียม 

Time Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

13.00-
13.10 

  เปิดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย  
แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิ และชี้แจงกติกา 

 

14.10-
14.25 

R2-5 69 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วรรณา กุมารจันทร์ 

15.10-
15.25 

  พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอภาคบรรยาย  
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

กลุ่มย่อย   :   การจัดการสุขภาพตามช่วงวัย จ านวน 2 ผลงาน 
ห้องน าเสนอ : โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 
คณะกรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา, อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์, อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล 
   : อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์ 

Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-12 10 ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษากับการใช้สื่อเฟซบุ๊ก ที่
มีผลต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถ และการปฏิบัติในการ
ดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนเทศบาล1 สังขวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ภัทรสุดา รอดอ้น, พยงค์ เทพอักษร, 
นิมมานรดี นานช้า, ภัทราภรณ์  
เต็งโรจน์นภาพร 

13.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอภาคโปสเตอร์  
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การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
กลุ่มย่อย   :   International Session   จ ำนวน 8 ผลงำน 
ห้องน ำเสนอ : ห้องหมำยเลข 3217 อำคำรเรียนรวม 3 ชั้น 2 
ประธำน  : รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรชำติ  ตันตระกำรอำภำ 
ประธำนร่วม : อำจำรย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว 
เลขำนุกำร  : อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ  มำกแก้ว 

 
Time Order Paper 

Number 
Title Aurthors 

13.40-
14.25 

  บรรยำยพิเศษ  หัวข้อ Sustainable Development 
Goals โดย Dr. K. SURESH KUMAR 
Director WHO Collaborating Centre for 
Community Participation in Palliative Care 
and Long Term Care 

 
 

14.25-
14.40 

R3-1 7 A  Review of Gamification for Health Behavior 
Change Research 

Sakchai 
Muangsrinoon and Poonpong 
Boonpharm 

14.55-
15.10 

R3-3 9 Behavioral Accident Prevention and 
Knowledge of Accidental Hazards among the 
Employees in Work Safety Practice 

Phayong Thepaksorn, Supawan 
Thongjerm and Tanomchit 
Kaewkua 
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Time Order Paper 

Number 
Title Aurthors 

15.10-
15.25 

R3-4 11 Are Gender and Other Factors Associated with 
Alcohol, Cigarette, Illegal Drug and Multiple 
Substance Use among Students in Grade 11? 

Ham Eunyoung and Bang-On 
Thepthien 

15.40-
15.55 

R3-6 37 HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant 
worker in Bangkok, Thailand 

Shwe Sabai Thein and Bang-On 
Thepthien 

16.40-
16.50 

  พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรน ำเสนอภำคบรรยำย  
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

กลุ่มย่อย   :   International Session   จ ำนวน 1 ผลงำน 
ห้องน ำเสนอ : โถงชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 
คณะกรรมกำร : รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ำรุง, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จ ำนงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรจน์ เพชรมณี 
   : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุสุมำลย์  น้อยผำ, อำจำรย์ ดร.สุปำนดี มณีโลกย์, อำจำรย์บุญเรือง ขำวนวล 
   : อำจำรย์ลิเลียน วิวัฒน์ 

Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-14 64 Data analysis on migrant workers’ health insurance 
coverage and health utilization in Khaoyoi district: 
a study from a computer manufacturing company 

Orawan Tawaytibhongs 

13.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์  
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ห้องประชุมกลุ่มย่อย :   การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  จ านวน  10  ผลงาน 
ห้องน าเสนอ  : ห้องหมายเลข 3211 อาคารเรียนรวม 3   ชั้น 2 
ประธาน   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ 
ประธานร่วม  : อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์  ค ามณีจันทร์ 
เลขานุการ   : อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล 

Time Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

13.00-
13.10 

  เปิดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย แนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ           
และชี้แจงกติกา 

 

13.25-
13.40 

R4-2 28 พัฒนาระบบบริการตรวจโรคไอกรนทางห้องปฏิบัติการ Wattanee Sunghirun, Yavamal 
Sutivijit and Walailak 
Ganjanapin 

13.40-
13.55 

R4-3 20 การเปรียบเทียบตัวแบบการท านายค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคปวดบวมผู้ใหญ่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 

เอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ นิทัศนีม วงศ์
ไพรินทร์ 
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Time Order Paper 

Number 
Title Aurthors 

14.10-
14.25 

R4-5 47 การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ : เฝ้าระวัง
ไวรัสเมอร์ส และไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 16 
ชนิด 

Yavamal Sutivijit, Walailak 
Ganjanapin and Watthanee 
Sunghirun 

14.40-
14.55 

R4-7 70 Development of a Goal Oriented Care System 
Management Process in Diabetes Mellitus 
Patients with Chronic Kidney Disease of 
Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital 

Sureeya Satjachuaychai and 
Phongpisanu Boonda 

15.40-
15.55 

  พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอภาคบรรยาย  
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 
วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
กลุ่มย่อย   :   การพัฒนาบริการระบบสุขภาพ   จ านวน 3 ผลงาน 
ห้องน าเสนอ : โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 
คณะกรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์  น้อยผา, อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์, อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล, อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์ 
    

Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-15 48 การประเมินคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ เขตภาคใต้ 

Saovapavinee Srijunngam, 
Jittathakorngal Wattana and 
Yavamal Sutivijit 

P-16 56 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ การตรวจ
เอชไอวีซีโรโลยี ของโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ของประเทศ
ไทย 

Chanatkan Sangsricome and 
Saowapavinee Srijunkham 

P-17 72 Development of care model for induction labor by 
Oral Misoprostal in Somdejphrajaotaksin Maharaj 
Hospital 

Yaovalak Chueajedton and 
Phongpisanu Boonda 

13.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการน าเสนอภาคโปสเตอร์  
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
ห้องประชุมกลุ่มย่อย  :   1. บุหรี่ แอลกฮอล์ อุบัติเหตุ     จ ำนวน  2  ผลงำน 
      2.  โรคเรื้องรัง      จ ำนวน  2  ผลงำน 
      3.  แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก จ ำนวน  2  ผลงำน 
ห้องน ำเสนอ  : ห้องหมำยเลข 3212 อำคำรเรียนรวม 3   ชั้น 2 
ประธำน   : รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรวย สุวรรณบ ำรุง 
ประธำนร่วม  : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศษฐ์ 
เลขำนุกำร   : อำจำรย์ ดร.สรัญญำ มณีรัตนศักดิ์ 

Time Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

13.00-
13.10 

  เปิดกำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำย แนะน ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ           
และชี้แจงกติกำ 

 

14.10- 
14.25 

R5-5 6 ฤทธิ์กำรยับยั้งแพนครีเอติกไลเปส คอเลสเตอรอล
เอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน ของ
น้ ำส้มจำก 

ดวงสมร สุขโณ, อนิดำ ภำศรี, พฤฒ
ยำ  ศรีรักษำ วิยดำ กวำนเหียน 

14.25-
14.40 

  พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรน ำเสนอภำคบรรยำย  
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ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์ 

วันที่ 26 มีนำคม 2561 เวลำ 13.00-16.00 น. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
กลุ่มย่อย   :   บุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ      จ ำนวน 2 ผลงำน 
     :   โรคเรื้อรัง        จ ำนวน 2 ผลงำน 

:   แพทย์แผนไทย และแพทย์ทำงเลือก  จ ำนวน 1 ผลงำน 
ห้องน ำเสนอ : โถงชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 
คณะกรรมกำร : รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ำรุง, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จ ำนงค์ ธนะภพ, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรจน์ เพชรมณี 
   : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุสุมำลย์  น้อยผำ, อำจำรย์ ดร.สุปำนดี มณีโลกย์, อำจำรย์บุญเรือง ขำวนวล 
   : อำจำรย์ลิเลียน วิวัฒน์ 

Order Paper 
Number 

Title Aurthors 

P-18 2 Alcohol consumption Behavior and Factors 
Related to Alcohol Drinking among High School 
Student in Nakhon Si Thammarat Province 

Phiman 
Thirarattanasunthon, Rachan 
Chuancharoen, Chutima 
Rodniam and Phuwasin Buakate 

13.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรรำงวัลกำรน ำเสนอภำคโปสเตอร์  
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กลุ่มอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและกลุ่มอนามยัส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี 



 

The 1th National Public Health Research Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

กลุ่มอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและกลุ่มอนามยัสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลย ี 

1 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานทางส่ิงแวดลอ้มของการผลิตถงุมือแพทย ์โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิต  
 

*ปาจรีย ์เอียดแก้ว1 วาริท เจาะจิตต2์ ปุญญานิช อินทรพฒัน์3 ธนัวดี สุขสาโรจน์4 
 

1นกัศกึษาปรญิญาโท และ 3ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะการจดัการสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์2ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 4ผูช้่วยศาสตราจารย ์สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
*p.eardkaew@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

งานวจิยันี้ใชก้ารประเมนิวฏัจกัรชวีติ (Life cycle assessment) เป็นเครื่องมอืประเมนิผลการด าเนินงานทางสิง่แวดลอ้มของการ
ผลติถุงมอืแพทย์ เพื่อศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการใชท้รพัยากร พลงังาน และการปล่อยของเสยี ซึง่ก าหนดหน่วยหน้าที ่
(Functional unit) คอื ถุงมอืแพทย ์1 กล่อง 100 ชิน้ ครอบคลุมตัง้แต่การไดม้าของวตัถุดบิจนถงึการก าจดั (Cradle to grave) โดยการ
เกบ็รวมรวมขอ้มูลปฐมภูม ิและทุตยิภูมจิาก 28 กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้วฏัจกัรชวีติใน 4 ระบบย่อย คอื ระบบการปลูกยางพารา การ
ผลติน ้ายางขน้ การผลติถุงมอืแพทย์ และการก าจดัถุงมอืแพทย ์ซึ่งผลกระทบสิง่แวดล้อมทีศ่กึษาม ี5 ประเภท คอื สภาวะโลกรอ้น 
หมอกพษิ ฝนกรด การแพร่กระจายของพชืน ้า และความเป็นพษิต่อมนุษย์ ผลการศกึษาพบว่าระบบการผลติถุงมอืแพทย์ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยรวมมากที่สุดในวฏัจกัรชวีติการผลติถุงมอืแพทย ์ 1 กล่อง เมื่อเทยีบกบัระบบอื่นๆ ซึง่จากกจิกรรมการ
ผลติไฟฟ้าทีต่้นทางก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสภาวะโลกร้อน ฝนกรด หมอกพษิ และความเป็นพษิต่อมนุษย ์คดิเป็นสดัส่วน 96.24% 
91.49% 84.22% และ 89.51% ตามล าดบั นอกจากนี้กจิกรรมการใชปุ้๋ ยฟอสฟอรสัยงัก่อใหเ้กดิการแพร่กระจายของพชืน ้า คดิเป็น
สดัส่วน 43.51% เมื่อเทยีบกบักจิกรรมอื่นๆ ในวฏัจกัรชวีติการผลติถุงมอืแพทย์ดว้ย ดงันัน้ สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการ
หาแนวทางปรบัปรุงกระบวนการผลติเพื่อลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ กล่าวคอืควรหามาตรการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนผลติถุงมอื
แพทย ์รวมทัง้พจิารณาถงึปรมิาณการใชปุ้๋ ยอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ยงัสามารถน าไปใชว้างแผนประกอบการตดัสินใจในการด าเนินงาน
ทางสิง่แวดลอ้ม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และการจดัการสิง่แวดลอ้มของอุตสาหกรรมถุงมอืแพทยต่์อไป  

 
ค าส าคญั 

การประเมนิวฏัจกัรชวีติ ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม การผลติถุงมอืแพทย ์
 
แหล่งทุน  

ทุนอุดหนุนการวจิยัเพื่อวทิยานพินธ ์จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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กลุ่มอาชวีอนามยัและความปลอดภยัและกลุ่มอนามยัสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลย ี 

2 

การประเมินฟตุพรินตส่ิ์งแวดล้อมของผลิตภณัฑป์ูกระป๋องพาสเจอรไ์รซ ์  
 

*เอกชยั ประทมุศรี1 วาริท เจาะจิตต2์ ชีระวิทย ์รตันพนัธ3์ ชยัศรี สุขสาโรจน์4  
 

1 15 ถนน กาญจนวนิช ซอย 7 ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 สาขาการสิ่งแวดล้อม คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2 222 ต าบลไทรบุร ี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

3 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 15 ถนน กาญจนวนิช ซอย 7 ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
*ek29aaa@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

การประเมนิฟุตพรนิต์สิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑ ์เป็นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโดยพจิารณาผลกระทบทุกดา้นตามวฏั
จกัรชวีติของผลติภณัฑน์ัน้ ปกูระป๋องพาสเจอรไ์รซเ์ป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติเพื่อการสง่ออกและสรา้งรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ ซึง่การสง่ออกไป
ขายยงัต่างประเทศมคีวามจ าเป็นต้องใช้มาตรวดัผลกระทบวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งในการประเมนิผลิตภัณฑ์ การศึกษานี้ใช้วธิ ีThe 
International Reference Life Cycle Data System (ILCD) โดยจดัการประเมนิผลกระทบไว ้14 ดา้น ซึง่พจิารณาตัง้แต่การจบัปจูนถงึ
กระบวนการผลติในโรงงาน (cradle to gate) ผลการศกึษา พบว่ามผีลกระทบสิง่แวดล้อมทีม่นีัยส าคญัเพยีง 5 ด้านจากทัง้หมด 14 
ด้านได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมอิากาศ 2.57E+00 kgCO2eq,  ภาวะฝนกรดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดนิ 5.79E-01 mol 
H+

eq, การปล่อยกมัมนัตรงัสทีีส่่งผลต่อสุขภาพมนุษย ์1.94E-01kg U235eq, การลดลงของทรพัยากรน ้า  3.36E-04 m3 H2Oeq และการ
ลดลงของทรพัยากร 1.62E-01 kgSbeqโดยพบว่าผลกระทบสิง่แวดลอ้มมากกว่ารอ้ยละ 50 มาจากกระบวนการผลติในโรงงาน และการ
ลดลงของทรัพยากรมีสดัส่วนผลกระทบมากกว่า 95 % ของผลกระทบที่มีนัยส าคัญ ดังนัน้การศึกษานี้จึงน าหลักการผลิตด้วย
เทคโนโลยสีะอาดมาท าการประเมนิการใชท้รพัยากรและพลงังานในกระบวนการผลติของโรงงาน เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของประเดน็
ปัญหาและหาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในโรงงานเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษาพบว่า ล าดบัของปัญหาที่
ตอ้งท าการปรบัปรุงคอื ปรมิาณการใชน้ ้าเป็นล าดบั 1 การใชไ้ฟฟ้าเป็นล าดบั 2 และน ้ามนัเตาป้อนหมอ้ไอน ้าเป็นล าดบั 3 การใชน้ ้าอาจ
ใช้เทคนิควธิกีารใช้เครื่องฉีดน ้าแรงดนัสูงส าหรบัท าความสะอาดทดแทนการตกัราดจากถงัน ้าส ารอง ซึ่งสามารถลดการใช้น ้าของ
โรงงานได้ 19% ส่วนการใช้ไฟฟ้านัน้อาจใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน ้าดบิอุณหภูมปิกติกบัน ้าทิ้งจากระบบท าความเย็น 
สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าของโรงงานได้ 65% และการปรบัสดัส่วนการใช้น ้ามนัเตากบักลเีซอรนีในสดัส่วน 60 :40 สามารถลดการใช้
น ้ามนัเตาได ้40% ตามแนวทางทีเ่สนอแนะทัง้หมดจะสามารถน าไปสูก่ารลดค่าฟุตพรนิตส์ิง่แวดลอ้มผลติภณัฑไ์ดร้อ้ยละ 33% 
 
ค าส าคญั 

ฟุตพริน้ทส์ิง่แวดลอ้มผลติภณัฑ ์ ปกูระป๋องพาสเจอรไ์รซ ์ ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
แหล่งทุน 

ทุนอุดหนุนเพื่อการวจิยัส าหรบับณัฑติวทิยาลยั ปีการศกึษา 2558 
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การประเมินคณุภาพอากาศภายในโรงเรียนท่ีตัง้ใกล้โรงงานแปรรปูไม้ยางพารา   
 

*พรภิญา แสงแก้ว1 ปนัดดา พิบูลย2์ วาริท เจาะจิตต3์ ศิริอมุา เจาะจิตต4์ 
 

1,2,3,4มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

*pornpiya2488@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ 
งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โรงเรียนระดบัประถมศึกษาที่ตัง้ใกล้โรงงานแปรรูปไม้

ยางพารา โดยท าการสุม่เกบ็อากาศในหอ้งเรยีนจ านวน 5 หอ้ง ในอาคารทีอ่ยู่ใกลแ้หล่งก าเนิดทีส่ดุ และท าการเกบ็ตวัอย่างอากาศดว้ย
วธิมีาตรฐาน NIOSH 6604 ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพอากาศภายในหอ้งเรยีนของโรงเรยีนในอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช มี
ระดบัอนุภาค และก๊าซต่าง ๆ ดงันี้ ความเขม้ขน้ของฝุ่ นขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคาร ค่าเฉลีย่ทีต่รวจพบ 0.0114 ± 
0.0099 mg/m3 ระดบั CO2 ภายในหอ้งอยู่ในช่วง 308 ถงึ 326 ppm ส่วน CO มคีวามเขม้ขน้ต ่ากว่าทีเ่ครื่องสามารถตรวจวดัได ้โดย
ทุกดชันีที่ท าการตรวจวดัผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารสงิคโปร์ มเีพยีงอุณหภูมแิละความชืน้สมัพทัธท์ี่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์เน่ืองจากทุกหอ้งมรีะบบระบายอากาศแบบธรรมชาตแิละท าการตรวจวดัในช่วงทีม่ฝีนตก อย่างไรกต็าม คุณภาพอากาศภายใน
อาคารขึน้กบัทศิทางลมของแหล่งก าเนิดมลพษิ จงึควรมกีารตรวจวดัเพิม่เตมิเพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศทีอ่าจมผีลกระทบต่อนกัเรยีน 
นอกจากนี้ ยงัพบว่าหอ้งเรยีนทีอ่ยู่ใกลแ้หล่งก าเนิดมลพษิจากการจราจรมรีะดบัอนุภาคสงูกว่าหอ้งอื่น ดงันัน้ ทางโรงเรยีนจงึควรเพิม่
ความถีใ่นการท าความสะอาดหอ้งเรยีน 

 
ค าส าคญั 
 คุณภาพอากาศภายในอาคาร โรงเรยีน โรงงานไมย้างพาราแปรรปู 
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การประเมินคารบ์อนฟตุพร้ินทเ์ทศบาลเมืองป่าตอง  
 

พีระยุทธ สุขแก้ว 
 

งานวางแผนสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ส านกังานเทศบาลเมอืงป่าตอง ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภเูกต็ 83150 
 

*planhealth.patong@hotmail.com 

 

บทคดัยอ่  
เทศบาลเมอืงป่าตอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และมแีหล่งท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีง จ าเป็นต้องมกีารใหบ้รกิาร

ประชาชน รวมทัง้พฒันาด้านการบริการเพื่อรองรบันักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาเหตุหลกัของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมนิ
คารบ์อนฟุตพริน้ทเ์ทศบาลเมอืงป่าตอง ท าการศกึษาโดยใชแ้บบสอบถามและการตรวจวิเคราะหซ์ึง่ครอบคลุมกจิกรรมทัง้ 3 ประเภท
คอื ประเภทที ่1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง ประเภทที ่2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชไ้ฟฟ้า และประเภทที ่3 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ โดยเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ รวมทัง้หน่วยงาน        
ในสงักดั ค านวณโดยใชข้อ้มูลกจิกรรมคูณกบัค่าแฟกเตอรก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และแสดงผลในรูปของตนัคารบ์อนไดออกไซด์
เทยีบเท่า (tonCO2eq) ซึง่อา้งองิวธิกีารตามแนวทางมาตรฐานทีแ่นะน าโดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก ผลการศกึษาพบว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองป่าตอง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 29,590.93 tonCO2eq โดยมีสาเหตุส าคญั         
3 ล าดบัแรก คอื การจดัการขยะมูลฝอย 22,979.51 tonCO2eq การบ าบดัน ้าเสยี 4,092.44 tonCO2eq และการใชไ้ฟฟ้าในส านักงาน 
1,730.61 tonCO2eq ตามล าดบั แนวทางการลดก๊าซเรอืนกระจกที่น าเสนอและสามารถปฏบิตัิได้  อาทเิช่น 1)การเปลี่ยนหลอดไฟ
แอลอดีใีนส านักงาน 2)การท าปุ๋ ยหมกัจากขยะอนิทรยี ์และ 3)การรณรงคป์ระหยดัน ้าในส านักงาน โดยพบว่า สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกได้ประมาณ 7,359 tonCO2eq ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก     
ยงัท าใหเ้ทศบาลเมอืงป่าตองไดร้บัรางวลัชนะเลศิโครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกรอ้น ปีที่ 3 จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก 

 
ค าส าคญั 

เทศบาลเมอืงป่าตอง หน่วยงานในสงักดั คารบ์อนฟุตพริน้ท ์ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า กา๊ซเรอืนกระจก 
 

แหล่งทุน  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) เทศบาลเมอืงป่าตอง 
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การตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย ชนิด Clostridium perfringens, Salmonella spp. และStaphylococcus aureus ในเครือ่งดื่มท่ี
ไม่ได้บรรจใุนภาชนะปิดสนิท ท่ีจ าหน่ายในมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช   

 
*ปิยธิดา สอนสารี1 ปนัดดา พิบูลย2์  มณฑล เลิศคณาวานิชกลู3 ศิริอมุา เจาะจิตต4์ 

 

1,2,3,4 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161 
 

* fairy_pimiko@hotmail.co.th 

 
บทคดัยอ่  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาวจิยัเพื่อตรวจหาเชือ้ Clostridium perfringens, Salmonella spp. และ  
Staphylococcus  aureus  และ หาปัจจยัหรอืสาเหตุในการปนเป้ือนของเชือ้ ในเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดบ้รรจุในภาชนะปิดสนิท ทีจ่ าหน่ายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราชจ านวน 5 รา้น รวม 73 รายการ มกีารส ารวจสุขลกัษณะของผูป้ระกอบเครื่องดื่ม สุขลกัษณะใน
การประกอบเครื่องดื่มรวมถงึสขุลกัษณะในการเกบ็กกั ท าการเกบ็ตวัอย่าง 2 ครัง้ เวน้ช่วง 2 สปัดาห ์ก่อนการเกบ็ตวัอย่างครัง้ที ่2 ใช้
แผ่นพบัใหค้วามรูแ้หล่งทีม่า รวมถงึวธิป้ีองกนัการปนเป้ือนของเชื้อ การตรวจครัง้ที ่1 พบเชือ้ Staphylococcus aureus จากทุกรา้น 
(25/39)  การตรวจครัง้ที ่2 พบเชือ้จากทุกรา้นยกเวน้รา้นที ่3 (10/32)  ปรมิาณเชือ้ทีพ่บจากการตรวจทัง้ 2 ครัง้เกนิเกณฑม์าตรฐาน 
การตรวจครัง้ที ่1 พบเชือ้ Clostridium perfringens จากทุกรา้น (6/39) การตรวจครัง้ที ่2  พบเชือ้จากทุกรา้น (2/32)  การตรวจทัง้ 2 
ครัง้ปรมิาณเชือ้ทีพ่บจดัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  การตรวจเชือ้ Salmonella spp .  ทัง้ 2 ครัง้ไม่มกีารตรวจพบเชือ้ในทุกรา้น ใชเ้กณฑ์
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะอาหาร  เนื่ องจากพบเชื้อ 
Staphylococcus aureus จากทุกร้านในการตรวจทัง้ 2 ครัง้ และพบเชื้อในการสุ่มตรวจ น ้ าประปาทัง้ 2 ครัง้ กล่าวได้ว่าเชื้อ 
Staphylococcus aureus มกีารปนเป้ือนมาตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการประกอบเครื่องดื่ม  เนื่องจากทุกรา้นใชน้ ้าประปาในการลา้งอุปกรณ์
และวัตถุดิบก่อนประกอบเครื่องดื่ม การตรวจครัง้ที่ 2 มี 1 ร้านที่ไม่พบเชื้อ ปัจจัยการปนเป้ือนเชื้อ Staphylococcus aureus จึง
เกีย่วขอ้งกบัสขุลกัษณะของผูป้ระกอบเครื่องดื่มและสขุลกัษณะในการประกอบเครื่องดื่ม 
 
ค าส าคญั:  
  เครื่องดื่มทีไ่ม่ไดบ้รรจใุนภาชนะปิดสนิท ผูป้ระกอบเครื่องดื่ม เครื่องดื่มชนิดเขม้ขน้ 
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พฤติกรรมการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็จากการท างานของพนักงานจดัเกบ็ขยะองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 

 
วิชา วฒันาปรีชาเกียรติ1, กนกรตัน์ ชลศิลป์2, พิมาน ธีระรตันสุนทร3 

 
เทศบาลต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง ระนอง1,มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฏรธ์านี2, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์3 

 
*phiman.th@wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่ 

การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาลกัษณะทางประชากร ศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็จากการท างาน 
และศึกษาปัจจยัน า ปัจจยัเอื้อ และปัจจยัเสริมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็จากการท างานของ
พนกังานจดัเกบ็ขยะ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง กลุ่มตวัอย่างเป็นพนกังานจดัเกบ็ขยะ จ านวน 83 คน 
โดยใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การหาความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการหา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีร์สนัผลการวจิยั พบว่า พฤตกิรรมการป้องกนัโรคและอุบตัิเหตุจากการท างานของพนักงาน
จดัเกบ็ขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัน า ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัโรคและอุบตัเิหตุจากการท างาน มคีวามสมัพนัธ์
เชงิลบกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคและอุบตัจิากการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดา้นทศันคตเิกีย่วกบัการป้องกนั
โรคและอุบตัเิหตุจากการท างาน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคและอุบตัจิากการท างาน อย่ างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 ปัจจยัเอือ้ ในดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคและ
อุบตัจิากการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และปัจจยัเสรมิ ในดา้นการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคและอุบตัจิากการท างาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ค าส าคญั Keywords   

Health Protection Behavior, Waste Picker, Local Organization 
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อาการความผิดปกติของระบบกล้ามเน้ือและกระดกูโครงรา่งในกลุ่มคนงานก่อสรา้งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์         
วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี  

 
ณัฏฐากร  ค าเหลือ1  นริษา  ก าเหนิดดี1   นุจรีย ์ แซ่จิว1 

 
1คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี  

 
*nutjaree.s@psu.ac.th 

 

บทคดัยอ่  
งานก่อสร้างเป็นงานที่มคีวามเสีย่งต่อสุขภาพในส่วนของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง เนื่องจากท่าทางในการท างาน 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional study) เพื่อศกึษาความชุกของอาการความผดิปกตขิองระบบกลา้ม
เนื้อและกระดูกโครงร่างและปัจจยัดา้นการยศาสตรท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มอาการความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนื้อและกระดูกโครง
ร่างในกลุ่มคนงานก่อสร้างในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานก่อสร้างของไซต์งาน
ก่อสรา้งในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจ์ านวน 150 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและสมัภาษณ์แบบรายบุคคล วเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชส้ถติเิชงิพรรณาและ chi-square จากผลการวจิยั พบว่าในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ความชุกของอาการความผดิปกตขิองระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างสูงสุด 3 อนัดบั คือ บริเวณหลงัส่วนล่าง (46.70%) หลงัส่วนบน (43.30%) และสะโพกหรือต้นขา 
(41.30%) โดยปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลกระทบต่ออาการความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างบรเิวณหลงัส่วนล่าง คอื 
ระดบัการศกึษา โรคประจ าตวั เพศ ปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลกระทบต่ออาการความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างใน
หลงัสว่นบน คอื สว่นสงู สถานภาพ ประวตักิารท างาน ปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลกระทบต่ออาการความผดิปกตขิองระบบกลา้มเน้ือและ
กระดูกโครงร่างในสะโพกหรอืต้นขา คอื ระดบัการศกึษา ประวตัิการท างาน ปัจจยัในการท างานที่ อาจส่งผลกระทบต่ออาการความ
ผดิปกตขิองระบบกลา้มเนื้อและกระดูกโครงร่างในส่วนต่างๆ ของร่างกาย คอื การกม้หรอืนัง่ยอง การกม้ตวัในระดบัเอว การยนือย่าง
ต่อเนื่อง การปีนขึน้- ลง การยกของขึน้ลง  ภาระงานทีห่นกัเกนิไป ฯลฯ ผลจากการศกึษาในครัง้นี้พบว่า บรเิวณหลงัสว่นล่างพบความ
ชุกมากทีสุ่ด ควรมกีารด าเนินการแกไ้ขท่าทางการท างานเพื่อป้องกนัการเกดิอาการความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนื้อและกระดกูโครง
ร่างของพนกังาน  
 
ค าส าคญั 

งานก่อสรา้ง  ระบบกลา้มเน้ือและกระดกูโครงร่าง การยศาสตร ์

 

แหล่งทุน  
ทุนอุดหนุนโครงงานวจิยั ประเภทเงนิอุดหนุนโครงงานนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
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ผลกระทบจากการใช้งานสมารท์โฟนของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎรธ์านี  
 

ดวงดาว  ฆงัมะโน1 หทยัรตัน์  นุ่นคง1 อมลณัฐ  สิริวฒิุโรจน์1 นุจรีย ์ แซ่จิว1 
 

1คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
 

*nutjaree.s@psu.ac.th 

 
บทคดัยอ่  

การใช้สมารท์โฟนมคีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัและการเรยีน การใช้สมารท์โฟนที่มากเกนิไปจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและ
จติใจ การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัดา้นบุคคลและปัจจยัดา้นการใชง้านสมารท์โฟน
กบัอาการระบบกลา้มเนื้อและกระดูกและกลุ่มอาการความเครยีดและโนโมโฟเบยีในนักศกึษามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต    
สุราษฎรธ์านี กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาจ านวน 375 คน โดยสุ่มตวัอย่างนักศกึษาแบบบงัเอญิจากทุกสาขา เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่จากผู้ทรงคุณวุฒ ิในส่วนของขอ้มูลกลุ่มอาการใช้แบบสอบถามซึ่งดดัแปลงมาจาก
แบบสอบถามมาตรฐานนอรด์กิ (Standardized Nordic Questionnaires) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ความถี ่ค่าเฉลีย่ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและไคสแควร ์
ผลการวจิยั พบว่า นกัศกึษาทีใ่ชส้มารท์โฟนเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 70.6 มอีายุเฉลีย่ 20.36 ปี ขนาดของสมารท์โฟนมากกว่า 5 นิ้ว รอ้ย
ละ 71 ระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 8 ชัว่โมงต่อวนั ร้อยละ 57.1 สถานที่ใช้งานใช้บริเวณหอพกั ร้อยละ 75.2 วตัถุประสงค์เพื่อ
เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต รอ้ยละ 45.9 อาการผดิปกตขิองระบบกลา้มเน้ือและกระดูกในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมาเกดิมากทีส่ดุบรเิวณคอ รอ้ย
ละ 32.5 ไหล่ร้อยละ 21.9 และขอ้มอืร้อยละ 21.3 และกลุ่มอาการความเครยีดทีพ่บ ได้แก่ อาการนอนไม่หลบัร้อยละ 70.9 อารมณ์
แปรปรวนรอ้ยละ 58.7 ซึง่สถานทีแ่ละระยะเวลาในการใชง้านสมารท์โฟนมคีวามสมัพนัธก์บัอาการระบบกลา้มเน้ือและกระดูกทีบ่รเิวณ
ไหล่และขอ้ศอก (p < 0.05)  กลุ่มนกัศกึษามคีวามชุกของอาการปวดคอและนอนไม่หลบัค่อนขา้งสงู จงึควรแนะน าใหน้กัศกึษามกีารลด
ระยะเวลาการใชส้มารท์โฟน ปรบัเปลีย่นท่าทางการใชส้มารท์โฟนและมกีารเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การออกก าลงักาย 
 
ค าส าคญั 

สมารท์โฟน ระบบกลา้มเน้ือและกระดกู ความเครยีด            
 
แหล่งทุน  

ทุนอุดหนุนโครงงานวจิยั ประเภทเงนิอุดหนุนโครงงานนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
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สมรรถภาพการมองเหน็ของนักศึกษาหลกัสูตรอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษ ์ 
 

อไุรวรรณ หมดัอ่าดมั1  ชุติมา ทิค ามูล2  ดาหวนั นกแอนหมาน3  
 

1,2,3 หลกัสตูรอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
 

*muraiwan@wu.ac.th 
 
บทคดัยอ่  

นกัศกึษาเป็นกลุ่มทีต่อ้งใชส้ายตาในการเรยีน อ่านหนงัสอื และการใชอุ้ปกรณ์สือ่สารอเิลก็ทรอนิกส ์ความสามารถในการมองเหน็
จงึมคีวามส าคญัในการเรยีน การวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิสมรรถภาพการมองเหน็ของนักศกึษาหลกัสตูรอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยท าการเกบ็ขอ้มลูนักศกึษาชัน้ปี 1- 4 จ านวน 273 คน 
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการประมาณค่าเฉลีย่เมื่อทราบประชาการทีแ่น่นอน ไดจ้ านวน 72 คน และเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
ชัน้ภูมอิย่างมสีดัส่วน เครื่องมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัประยุกต์ขึน้  โดยมคีวามเทีย่งของเนื้อหาค่า IOC เท่ากบั 1.00 และใช้
เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเหน็ (OPTEC 2500 Vision Screener) วเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนา ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ แปลผล
สมรรถภาพการมองเหน็โดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามลกัษณะงาน จากแผ่นงานมาตรฐาน (Job Standard Manual) เลอืกแผ่นงาน
ทีเ่กีย่วกบังานงานธุรการและงานบรหิาร (Clerical and Administrative) 

 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 90.3 ไม่มโีรคประจ าตวั ร้อยละ 73.6 ไม่มปัีญหาทางสายตา 
และพบว่ามสีายตาสัน้ มสีายตาสัน้และเอยีง และสายตาเอยีง คดิเป็นรอ้ยละ 20.8, 11.1 และ 9.7 ตามล าดบั รอ้ยละ 1.4 เคยท าเลสคิ 
และรอ้ยละ 20.8 ใสอุ่ปกรณ์ช่วยในการมองเหน็ สือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชง้านมากทีส่ดุไดแ้ก่ โทรศพัทม์อืถอื และคอมพวิเตอร ์คดิเป็นรอ้ย
ละ 100 และ 97.2 ตามล าดบั มกีารใชต่้อเนื่องตัง้แต่ 3 ชัว่โมงขึน้ไป พบอาการแสดงทางตาได้แก่ อาการแสบตา/เจบ็ตา น ้าตาไหล  
ปวดศรษีะ คดิเป็นร้อยละ 12.5, 9.7 และ 8.3 ตามล าดบั และร้อยละ 70.8 มอีาการตาพร่ามวั/เคอืงตาเป็นบางครัง้ สมรรถภาพการ
มองเหน็ เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามลกัษณะงาน พบว่าร้อยละ 62.5 มคีวามเหมาะสมหรือมกีารท างานของสายตาดเีพยีงพอ เพื่อ
สมรรถภาพในการมองเหน็และลดอาการทางตา ควรลดระยะเวลาการใชส้ายตาต่อเนื่องนาน ๆ จดัแสงสว่างใหเ้หมาะสม และพบจกัษุ
แพทยเ์พื่อตรวจซ ้าและปรกึษาปัญหาทางสายตาต่อไป 
 
ค าส าคญั 

สายตา สมรรถภาพการมองเหน็ นกัศกึษา 
 
แหล่งทุน  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
 

EC No.  
คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เลขที ่57/076  
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สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานแปรรปูไม้ยางพารา จงัหวดันครีธรรมราช   
 

อุไรวรรณ หมดัอ่าดมั1  นุจรยี ์แซ่จวิ2 สภุาภรณ์ ยิม้เทีย่ง3 จติตาภรณ์ มงคลแก่นทราย4 
 

1,3,4 ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   2 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 

*muraiwan@wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่  

โรงงานแปรรปูไมย้างพารา มกีระบวนการท างานทีใ่ชเ้ครื่องจกัรทีม่เีสยีงดงัและระดบัเสยีงเกนิ 85 dBA ในการศกึษาสมรรถภาพ
การไดย้นิของพนักงานโรงงานแปรรปูไมย้างพารา จงัหวดันครธีรรมราชครัง้นี้เพื่อประเมนิสมรรถภาพการไดย้นิของพนักงานทีส่มัผสั
เสยีงดงั เป็นการศกึษาเชงิส ารวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Survey Study) ประชากรทีศ่กึษาคอืพนักงานทีท่ างานในแผนก
เลื่อย ตดั ไสและซอยไมข้องโรงงานแปรรปูไมย้างพาราแห่งหนึ่งใน จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 192 คน โดยกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
115 คน ใชแ้บบสอบถามและใชเ้ครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometer) ตรวจวดัสมรรถภาพการไดย้นิในหอ้งทีป่ราศจาก
เสยีงดงัใชตู้้รูปไข่ เป็นหอ้งทีม่คีวามถี่เสยีงตามทีก่ าหนดในการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิตามเกณฑข์อง Occupational Safety and 
Health Administration; OSHA 1983 การแปลผลสมรรถภาพการไดย้นิ โดยใชร้ะดบัการไดย้นิ แบ่งตามระดบัความบกพร่องของการ
ไดย้นิ จะใชค้่าเฉลีย่ของระดบัการไดย้นิทีส่ าคญัคอืช่วง 500 - 2000 Hz ซึง่เป็นระดบัการรบัฟังเสยีงพูดคุยสนทนา ผลการศกึษาพบว่า 
พนักงานใส่หใหญ่เป็นเพศชายรอ้ยละ 58.3 อายุระหว่าง 18 - 31  ปี รอ้ยละ 65.2 สญัชาตพิม่ารอ้ยละ 80.0  ท างานในแผนกเลื่อยไม้ 
รอ้ยละ 68.7 ซึง่พนกังานสว่นใหญ่อายุการท างานในโรงงาน 1 - 4 ปี รอ้ยละ 55.7 ไม่เคยไดร้บัการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิและไม่มี
โรคเกี่ยวกบัหู ร้อยละ 89.6 และ 96.5 ตามล าดบั สมรรถภาพการได้ยนิของพนักงาน มรีะดบัการได้ยนิอยู่ในระดบัปกติและหูตึงเล้
กน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 36.61 และ 56.25 ตามล าดบั  ดงันัน้สถานประกอบการควรมมีาตรการลดระดบัเสยีงดงัในพื้นทีก่ารท างาน การ
สื่อสารใหพ้นักงานเขา้ใจและตระหนักถงึการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสยีงดงั และด าเนินโครงการอนุรกัษ์การไดย้นิเพื่อเป็นการป้องกนั
ปัญหาการสญูเสยีการไดย้นิของพนกังานต่อไป 

 
ค าส าคญั 

สมรรถภาพการไดย้นิ โรงงานแปรรปูไมย้างพารา  ระดบัการไดย้นิ 
 
แหล่งทุน  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  
EC No.  

จรยิธรรมการวจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เลขที ่58/054  
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ความชุกของความผิดปกติทางสายตาในกลุม่พนักงานขบัรถ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

*จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย อไุรวรรณ หมดัอ่าดมั รสริน หวัสิงค ์อญัชิสา ไชยเภท ปวรรณา น่ิมตระกลู 
 

ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

 *jittaporn.mo@wu.ac.th 
 

บทคดัยอ่  
  ความผดิปกตทิางสายตาเป็นปัญหาส าคญัปัญหาหนึ่งในการขบัขีร่ถยนต ์วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้ เพื่อศกึษาความชุกของ
ความผดิปกตทิางสายตาในกลุ่มพนักงานขบัรถ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ การศกึษาเชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง โดยกลุ่มตวัอย่าง
คอืพนักงานขบัรถ สงักดัมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์ จ านวน 30 คน  ด าเนินการวจิยัระหว่างเดอืน กนัยายน– พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและความผดิปกติทางสายตาในกลุ่มพนักงานขบัรถ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษา พบว่า     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 40-49 ปี 
ร้อยละ 53.3 ระดบัการศกึษามธัยมศกึษา ร้อยละ 76.7 ไม่มอีาชพีเสรมิ ร้อยละ 63.3 ส าหรบัอาชพีเสรมิที่กลุ่มตวัอย่างปฏบิตัิหลงั
กลบัมาจากการท างาน คอื การท าสวน รอ้ยละ 81.8 ส าหรบัเวลาการท างานพบว่า ส่วนใหญ่มเีวลาท างานน้อยกว่าเท่ากบั 8 ชม./วนั 
รอ้ยละ 60.0 อายุงานน้อยกว่าเท่ากบั 10 ปี รอ้ยละ 66.8 การพกัผ่อนเพยีงพอ รอ้ยละ 73.3 สว่นใหญ่ไม่ดื่มสรุา รอ้ยละ 70.0 ไม่สวมใส่
แว่นตาขณะขับรถ ร้อยละ 60.0 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่สวมใส่แว่นตาขณะขับรถนัน้ จะสวมแว่นตาชนิดกรองแสงทัง้หมด 
สภาพแวดลอ้มภายในรถ พบว่า แสงสว่างจา้เกนิไป รอ้ยละ 90.0 และมกีารตดิฟิลม์กรองแสงทีร่ถทุกคนั ความชุกของความผดิปกติ
ทางสายตาพบว่า ส่วนใหญ่มอีาการ ตาพร่ามวั ปวดศรีษะ และแสบตา โดยมอีาการเป็นบางครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 53.3,46.7 และ 43.7 
ตามล าดบั ส าหรบัอาการตาแหง้ พบว่า มจี านวน 1 คนหรอืคดิเป็นร้อยละ 3.3 มอีาการตาแหง้บ่อยๆ พนักงานขบัรถควรได้รบัการ
ตรวจสมรรถภาพทางสายตาและไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพทางสายตาและการป้องกนัดวงตาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
มหาวทิยาลยั 
 
ค าส าคญั 

ความชุก ความผดิปกตทิางสายตา พนกังานขบัรถ 
 
แหล่งทุน  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
EC No.  

WUEC-16-071-01 
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การตรวจวดัระดบัความเข้มเสียงและผลกระทบท่ีมีต่อคนในพืน้ท่ีใกล้เคียงกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า  
 

นลินี ณสุย1, อรณลิน มรรคาเขต1, *จินดา คงเจริญ1  และณัฐจิต  อ้นเมฆ1 
 

1ทีอ่ยู่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 31 ม.6  ต.มะขามเตี้ย อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี           
จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

 
*jinda.suv@psu.ac.th 

 
บทคดัยอ่  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความเขม้เสยีงที่เกดิจากกงัหนัลมและผลกระทบต่อคนที่อาศยัอยู่ในบรเิวณทีต่ัง้
กงัหนัลมผลติไฟฟ้า จงัหวดันครศรธีรรมราช ท าการตรวจวดัในรูปแบบ A-weighting และ C-weighting ทีใ่กลเ้คยีงกบัการไดย้นิของ
มนุษยโ์ดยใชเ้ครื่องวดัระดบัความดงัของเสยีงเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 วนัๆ ละ 4 ช่วงเวลา (06.00 น. 12.00 น. 18.00 น. และ 24.00 น.) 
ทัง้หมด 5 จุด สมัภาษณ์ผลกระทบจากเสยีงดงักบัคนในพื้นที่ 67 คนซึ่งอาศยัอยู่ในรศัมี 1 กิโลเมตรจากจุดที่ตัง้กงัหนัลมโดยใช้
แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนาและ ANOVA ผลการศกึษาในภาพรวมพบรปูแบบของระดบัเสยีง A-weighting คลา้ย
กบัใน C-weighting โดยระดบัเสยีง C-weighting มคี่าเฉลี่ย 69.50 dB สูงกว่าใน A-weighting ค่าเฉลี่ย 63.75 dB ในทุก ๆ ช่วงเวลา 
แต่อย่างไรกต็ามเสยีงดงัทีเ่กดิจากกงัหนัลมเฉลีย่ไม่เกนิค่าพระราชบญัญตัิสิง่แวดล้อมฉบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) 70 dB(A) และไม่เกนิ
มาตรฐาน OSHA กบั NIOSH 116 dB(C) ตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อเปรียบเทียบระดบัเสยีงจ าแนกตามช่วงเวลาพบว่ามคีวาม
แตกต่างกนัทางสถติ ิ(p < 0.05) โดยเวลากลางคนืต ่ากว่าในช่วงเวลากลางวนั อาจเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมทิีม่ผีลต่อการ
หกัเหของเสยีงและเสยีงอื่น ๆ ที่เกดิขึน้ในตอนกลางวนัท าใหใ้นช่วง 12.00 น. มรีะดบัเสยีงสูงสุด 68.3 dB(A) และ 74.8 dB(C) โดย
เวลากลางคนืมรีะดบัเสยีงน้อยสดุ 54.8 dB(A) และ 60.4 dB(C) จากการสมัภาษณ์คนในพืน้ทีพ่บ 62.7% ไดย้นิเสยีงดงัทีเ่กดิจากกงัหนั
ลม ซึ่งการติดตัง้กงัหนัลมไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของคนในบรเิวณดงักล่าว และส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการตดิตัง้กงัหนัลม 
(92.5%)  

 
ค าส าคญั 

กงัหนัลม เสยีงรบกวน การตรวจวดัเสยีง ผลกระทบ 
 
แหล่งทุน  

ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และกองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี  
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การศึกษาส่ิงปนเป้ือนท่ีมีผลต่อคณุภาพอากาศภายในรถไฟสายใต้  
 

กนกวรรณ  อุ่นสุด1, ฉัตรทริกา  ศรียงั1, รษันียย์าพร  คงประมญั1, *ณัฐจิต  อ้นเมฆ1 และจินดา คงเจริญ1 
 

1ทีอ่ยู่ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสุราษฎรธ์านี 31 ม.6  ต.มะขามเตี้ย อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี           
จ.สุราษฎรธ์านี 84000 

 
* Nutthajit.o@psu.ac.th 

 

บทคดัยอ่  
การเดนิทางทีใ่ชเ้วลานานบนรถไฟอาจสมัผสักบัสิง่ปนเป้ือนและก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพได ้งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศกึษาคุณภาพอากาศและการปนเป้ือนของเชือ้จุลชพีภายในตู้โดยสารรถไฟ ซึง่ศกึษาในรถไฟสายใต้ 1 ขบวน (ตู้โดยสารแบบพดัลม
และตู้ปรบัอากาศอย่างละ 1 ตู้) ในแต่ละตู้เกบ็ตวัอย่าง ๆ ละ 3 ซ ้า โดยเกบ็ตวัอย่างฝุ่ นทีเ่ขา้สู่ระบบทางเดนิหายใจ ตรวจวดัอุณหภูม ิ
ความชืน้ ความเรว็ลม และคารบ์อนไดออกไซด ์เกบ็ตวัอย่างราและแบคทเีรยีในอากาศโดยใชเ้ครื่อง Microflow alfa และวธิกีารป้ายผวิ 
(Swab) วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาและ t-test ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อุณหภูมิ และ
คาร์บอนไดออกไซด์พบในตู้โดยสารพดัลมมากกว่าในตู้ปรบัอากาศ แต่อย่างไรกต็ามสิง่ปนเป้ือนที่ตรวจวดัในทุกพื้นที่มคี่า ไม่เกิน
มาตรฐานทีก่ าหนด ซึง่ปรมิาณแบคทเีรยีและปรมิาณเชือ้ราโดยวธิป้ีายผวิพบในตูโ้ดยสารพดัลมมากกวา่ในตูโ้ดยสารปรบัอากาศ เมื่อใช้
เครื่องจุลชพีพบปรมิาณแบคทเีรยีในตู้โดยสารพดัลมมากกว่าในตู้โดยสารปรบัอากาศเช่นกนั ผลการวเิคราะหเ์ชือ้แบคทเีรยีโดยการ
ยอ้มแกรมและดลูกัษณะของสปอรเ์ชือ้ราพบแบคทเีรยีรูปแท่งแกรมลบ และเชือ้รากลุ่ม Cladosporium มกีารเจรญิเตบิโตมากทีสุ่ด ซึง่
เชือ้น้ีอาจก่อใหเ้กดิโรคหอบหดืได ้เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณรวมของราและแบคทเีรยีระหว่างตูโ้ดยสาร พบปรมิาณเชือ้ภายในตูพ้ดัลมมี
มากกว่าในตู้ปรบัอากาศอย่างมนีัยส าคญั โดยเฉพาะจุดขอบหน้าต่าง จุดพนักพงิ ซึง่แนวทางในการปรบัปรุงวธิกีารท าความสะอาดตู้
โดยสารรถไฟ จะท าใหส้ามารถลดปรมิาณเชือ้จุลชพีทีม่แีนวโน้มก่อโรคได้ 

 
ค าส าคญั 

ฝุ่ นทีเ่ขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจ เชือ้จุลชพี รถไฟสาธารณะ คุณภาพอากาศภายในอาคาร 
 
แหล่งทุน  

ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และกองทุนวจิยัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Nutthajit.o@psu.ac.th
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การศึกษาสารก าจดัศตัรพูืชตกค้างในสวนทุเรียน   
 

จิรกิตต์ิ  ดวงมุสิก  ภคินี  ปิยะพนัธ ์กฤตภพ  ไทรทองค า  นลิน เย้ยโพธ์ิ พิทญา  ถาวร ลิเลียน วิวฒัน์ ปัทมา เสนทอง* 
 

สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต สรุาษฎรธ์านี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

 
* pattama.s@psu.ac.th 

 
บทคดัยอ่  

การศึกษาสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในสวนทุเรียนครัง้นี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional 
Descriptive Study) มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการตกค้างของสารก าจดัศตัรูพชืกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในดนิ น ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภค (น ้า
บาดาล น ้าบ่อขดุ น ้าประปาหมู่บา้น) และผกัสวนครวั โดยเกบ็ตวัอย่างในช่วงทีม่กีารฉีดพ่นสารก าจดัศตัรพูชืของสวนทุเรยีนในพืน้ทีห่มู่ 
8 บา้นนาเพรง ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 48 ครวัเรอืน แบ่งเป็นสวนขนาดเลก็ 35 ครวัเรอืน (ขนาด 
< 10 ไร่) และสวนขนาดกลาง 13 ครวัเรอืน (ขนาด 11-30ไร่) ตามกรมวชิาการเกษตร โดยเกบ็ตวัอย่างดนิ น ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภค และผกั
สวนครวั อย่างละ 48 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 144 ตวัอย่าง ตวัอย่างดนิเกบ็แบบสุม่ ตามคู่มอืของกรมวชิาการเกษตร  โดยสวนทุเรยีนขนาด
ไม่เกนิ 10 ไร่ (สวนขนาดเลก็) จะสุม่เกบ็ตวัอย่าง 10 จุด และสวนทุเรยีนขนาดเกนิ 10 ไร่ (สวนขนาดกลาง) จะแบ่งเป็นพืน้ทีย่่อย พืน้ที่
ละประมาณ 10 ไร่ น ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภค ตวัอย่างละ 200 มลิลลิติรและผกัสวนครวั ตวัอย่างละ 20 กรมั น ามาตรวจสอบดว้ยชุดตรวจ
สารก าจดัศตัรพูชืตกคา้ง (GT testkit)  

ผลการวจิยัพบว่าในสวนขนาดเลก็พบสารก าจดัศตัรพูชืทีต่กคา้งในตวัอย่างดนิในระดบัทีป่ลอดภยั 20 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 57.2) 
ไม่พบสารก าจดัศตัรพูชืตกคา้ง 15 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 42.8) ตวัอย่างน ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภคพบสารก าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั 
22 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 62.9) ไม่พบสารก าจดัศตัรูพชืตกคา้ง  13 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 37.1) และตวัอย่างผกัสวนครวัพบสารก าจดัศตัรูพชื
ตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั 32 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 91.5) ไม่พบสารก าจดัศตัรูพชืตกคา้ง 3 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 8.6) ส าหรบัในสวนขนาด
กลางพบสารก าจดัศตัรูพืชที่ตกค้างในตวัอย่างดินในระดบัที่ปลอดภัย 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.2) ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชตกค้าง 7 
ตวัอย่าง (รอ้ยละ 53.8) ตวัอย่างน ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภคพบสารก าจดัศตัรูพชืตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั 5  ตวัอย่าง (รอ้ยละ 38.5) ไม่พบ
สารก าจดัศตัรพูชืตกคา้ง 8 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 61.5) และตวัอย่าง  ผกัสวนครวัพบสารก าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั 7 ตวัอยา่ง 
(รอ้ยละ 53.8) ไม่พบสารก าจดัศตัรูพชืตกคา้ง 6 ตวัอย่าง  (รอ้ยละ 46.2) ซึง่ในสวนทุเรยีนขนาดเลก็ตรวจพบการตกคา้งของสารก าจดั
ศตัรูพชืทัง้ในดนิ น ้าทีใ่ชใ้นการบรโิภคและผกัสวนครวัมากกว่าสวนทุเรยีนขนาดกลาง ถงึแมก้ารตรวจสารก าจดัศตัรพูชืตกคา้งจะอยู่ใน
ระดบัที่ปลอดภยัแต่ผลการตรวจอะซติิลโคลนีเอสเตอเรสในเลอืดของประชากรส่วนใหญ่มรีะดบัอะซติลิโคลนีเอสเตอเรสลดลงอยู่ใน
เกณฑท์ีม่คีวามเสีย่ง การไดร้บัสารก าจดัศตัรูพชืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานหลายปีกส็ามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผูท้ี่
อาศยัอยู่ในชุมชนไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีน่ี้ควรมกีารป้องกนัตนเองและหลกีเลีย่งการรบัประทานผกัสวนครวัในช่วงที่มกีาร
ฉีดพ่นสารก าจดัศตัรพูชื 

 
ค าส าคญั 

สารก าจดัศตัรพูชืตกคา้ง ออรก์าโนฟอสเฟต สวนทุเรยีน 
 

แหล่งทุน 

งานวจิยันี้ไดร้บัทุนสนบัสนุนและสถานทีใ่นการท าวจิยัจาก มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี 
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การประเมินคารบ์อนฟตุพร้ินทต์ลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

*นายสรายุทธ ์สมคัรกิจ1 และนายอนุพงศ ์นวลละออง1 
 

*1ทีอ่ยู่หรอืสงักดั (นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร ์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) 
 

*sarayutsamakkit@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทต์ลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง โดยท าการศกึษากจิกรรมภายในตลาด
สดเทศบาลเมอืงทุ่งสง ทีส่่งผลต่อการปล่อยปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ต์ จากการใชพ้ลงังานต่างๆ ภายในตลาด อาทเิช่น การใชไ้ฟฟ้า
เพื่อใหม้แีสงสว่างทีเ่พยีงพอ การใชน้ ้าในการอุปโภคและท าความสะอาดตลาด ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ และปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิต่างๆ 
โดยวธิกีารค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และค่า emission factor อ้างองิจาก แนวทางการค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ของ
องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก แหล่งขอ้มลูกจิกรรมได้มาจากการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมขิองผูว้จิยั และขอ้มูลทุตยิภูมจิากเทศบาล
เมืองทุ่งสง ผลการประเมินพบว่าตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 930,179 kgCO2eq./year โดย
กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การจัดการขยะ(ฝังกลบ) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 
856,290kgCO2eq./year (รอ้ยละ 92.06) ทีร่องลงมาคอืการใชไ้ฟฟ้า มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากบั 61,430kgCO2eq./year (รอ้ย
ละ 6.60) ส่วนกจิกรรมอื่นๆได้แก่ การใช้น ้า, การใช้สารเคมกีาร,เดนิทางไป-กลบัของบุคลากร, ระยะทางไป-กลบัในการขนส่งขยะ, 
เชือ้เพลงิก๊าซหุงตม้เคลื่อนที,่ การใชก้ระดาษ จากการค านวณปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ทแ์ลว้มผีลน้อยปัจจุบนัทางเทศบาลเมอืงทุ่งสงมี
กระบวนการใชป้ระโยชน์จากของเสยีซึง่ถอืเป็นกระบวนการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจก โดยลดการฝังกลบโดยวธิกีารใชป้ระโยชน์จากของ
เสยี ไดแ้ก่ 1.การท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพในชุมชน 2.การผลติก๊าซชวีภาพจากเศษอาหาร 3.การคดัแยกขยะมลูฝอยและการทิง้มูลฝอยอย่าง
ถูกประเภท ซึง่จากกจิกรรมเหล่าน้ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงได ้คดิเป็นรอ้ยละ 35.69 

 
ค าส าคญั 

คารบ์อนฟุตพริน้ท,์ คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร, ตลาดสด,ก๊าซเรอืนกระจก 
 

แหล่งทุน 
 ทุนสนบัสนุนจากส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 
EC No.  

WUEC-16-111-01 
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มการจดัการสขุภาพตามช่วงวยั และกลุ่มการศึกษาชุมชนและสงัคม 
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กลุ่มการจดัการสขุภาพตามช่วงวยั และกลุ่มการศกึษาชุมชนและสงัคม  

คณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุกรณีศึกษา : โรงเรียนผูสู้งอายุ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 
 

วรรณา กมุารจนัทร ์ 

 
สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

 
*wannapetkongtong@gmail.com  

 
บทคดัยอ่ 

การวิจยัในครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและระดบัของความต้องการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียน

ผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอย่าง คอืนักเรยีนโรงเรยีนผู้สูงอายุ รุ่นที่1 จ านวน 25 คน 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัประกอบด้วย 1) แบบบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมนิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ มค่ีาสมัประสทิธิค์วาม

เชื่อมัน่เท่ากบั .82 เกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการถอดบทเรยีนจากขอ้มูลที่รวบรวมได้ น ามาวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

และวเิคราะหส์รุปประเดน็ (Thematic Analysis) 

ผลการวจิยัพบว่า 
1. ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่คะแนนคุณภาพชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean= 3.24) โดยมคีุณภาพ

ชวีติอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้นคอืดา้นการศกึษา (Mean= 3.64,SD=0.53 ) และดา้นทีอ่ยู่อาศยั (Mean= 3.80, SD=0.64 ) คุณภาพชวีติ
อยู่ในระดบัปานกลาง 5 ดา้น คอื สุขภาพอนามยั (Mean= 3.28, SD=0.58  ) การท างานและการมรีายได ้(Mean= 2.54, SD= 0.56) 
ด้านความมัน่คงทางสงัคม (Mean= 2.99, SD= 0.57) บริการสงัคม (Mean= 3.28, SD= 0.58)และนันทนาการ (Mean= 3.08, SD= 
0.57) 

2. ระดบัความการ การพฒันาคุณภาพชวีติ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มคีวามต้องการการพฒันาคุณภาพชวีติ ในระดบัมากทีสุ่ดไดแ้ก่
ดา้นบรกิารทางสงัคม (Mean =4.58 , SD=0.56) ระดบัมากจ านวน  6  ดา้น คอืดา้นการศกึษา  ดา้นทีอ่ยู่อาศยั  ดา้นสุขภาพอนามยั 
การท างานและการมรีายได ้ดา้นความมัน่คงทางสงัคม ดา้นบรกิารสงัคม และดา้นนนัทนาการ คุณภาพชวีติดา้นบรกิารทางสงัคม  ดา้น
ความมัน่คงทางสงัคม ดา้นบรกิารสงัคม ตอ้งมกีารก าหนดเป็นนโยบาย และจดัท าแนวปฏบิตั ิ โรงเรยีนผูส้งูอายุจะเป็นช่องทางหนึ่ง ที่
จะสามารถผลกัดนั การจดัท าแนวปฏบิตัใินการพฒันาคุณภาพชวีติ ตัง้แต่กระบวนการเรยีนรู ้การด าเนินการ เพื่อจะพฒันาคุณภาพ
ชวีติ จะไดม้าจากผูส้งูอายุเอง โดยการสนบัสนุน และการผลกัดน้จากองคก์รทีเ่ป็นเครอืขา่ยโรงเรยีนผูส้งูอายุ และมหีลกัสตูรที่จะเป็นตวั
ขบัเคลื่อน กลยุทธ ์การเรยีนการสอนเพื่อตอบความตอ้งการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ  ผูส้งูอายุไดร้บัการตอบรบัดา้นการมศีกัยภาพ
ในชุมชน ถ่ายทอดองคค์วามรูข้องผูส้งูอายุสูชุ่มชน ผูส้งูอายุจะรูส้กึมคีุณค่า และมคีุณภาพชวีติทีข่ ึน้  

 
ค าส าคญั 
 คุณภาพชวีติ ผูส้งูอายุ โรงเรยีนผูส้งูอายุ 
 
 
 
 
 
  
 



17 
The 1th National Public Health Research Conference   
การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 
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ผลของโปรแกรมการให้ทนัตสุขศึกษากบัการใช้ส่ือเฟซบุก๊ ท่ีมีผลต่อความรู ้การรบัรูค้วามสามารถ และการปฏิบติัในการ
ดแูลทนัตสุขภาพของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล1 สงัขวิทย ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั    
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บทคดัยอ่  
การศึกษาวิจยัครัง้นี้มีรูปแบบการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ท าการวดัก่อนและวดัหลงัทดลอง (Two 

Group Pretest-posttest Design) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมการใหท้นัตสุขศกึษากบัการใชส้ื่อเฟซบุ๊ก ที่มผีลต่อ
ความรู ้การรบัรูค้วามสามารถ และการปฏบิตัใินการดแูลทนัตสขุภาพของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนเทศบาล1 สงัขวทิย ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั เกบ็รวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนพฤศจกิายน ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2560  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 51 คน เป็นนักเรยีนกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 26 คน กลุ่มทดลองไดร้บัโปรแกรมทนัต
สุขศกึษาผ่านสื่อเฟซบุ๊กและกลุ่มควบคุมได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยการบรรยายผ่านบุคคลเป็นเวลา 5 สปัดาห์ เกบ็รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการดูแลทนัตสุขภาพ และแบบบนัทกึค่าการตรวจฟัน วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
สถติคิ่ารอ้ยละ , ค่าเฉลีย่ , ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน , Paired t-test , Wilcoxon, Matched-pairs Signed rank test , Independent t-
test และMann-Whitney U test ก าหนดระดบันัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองนักเรยีนมคีวามรู้
เรื่องการดแูลทนัตสขุศกึษาอยู่ในระดบัต ่า รอ้ยละ 100 และหลงัการทดลองนกัเรยีนบางสว่นมคีวามความรูใ้นระดบัปานกลางรอ้ยละ 16 
และอยู่ในระดบัต ่ารอ้ยละ 84 ส่วนกลุ่มควบคุม พบว่าก่อนการทดลองนักเรยีนส่วนใหญ่มคีวามรูใ้นระดบัต ่า รอ้ยละ 92.3 และหลงัการ
ทดลองนักเรยีนมคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง รอ้ยละ 57.7  ก่อนทดลองคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการดูแลทนัตสุขศกึษากลุ่มทดลอง 
7.88 ± 1.92 ส่วนกลุ่มควบคุม 8.15 ± 2.03 ตามล าดบั ส่วนหลงัทดลอง 9.72 ± 1.88 และ 11.96 ± 1.91 ตามล าดบั ทัง้สองกลุ่ม ก่อน
ทดลองและหลงัการทดลองมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p-value = 0.01)  ก่อนทดลองคะแนนเฉลีย่และ
ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความรูเ้กีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน กลุ่มทดลอง 3.54 และ 0.41 ส่วนกลุ่มควบคุม 3.75 
และ 0.34 ตามล าดบั สว่นหลงัทดลอง กลุ่มทดลอง 3.61 และ 0.29 สว่นกลุ่มควบคุม 3.93 และ 0.38 ตามล าดบั ในกลุ่มทดลองการรบัรู้
ความสามารถแห่งตนต่อการดแูลทนัตสขุภาพ ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p-value = 0.168) แต่
ในกลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p-value = 0.03) ก่อนทดลองคะแนนเฉลีย่และค่าเฉลีย่ของ
ความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัใินการดูแลทนัตสุขภาพ กลุ่มทดลอง 2.08 และ 0.19 ส่วนกลุ่มควบคุม 2.16 และ 0.27 ตามล าดบั ส่วนหลงั
ทดลอง กลุ่มทดลอง 2.19 และ 0.24 ส่วนกลุ่มควบคุม 2.24 และ 0.16 ตามล าดบั ในกลุ่มทดลองการรบัรูค้วามสามารถแห่งตนต่อการ
ดแูลทนัตสขุภาพ ระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p-value = 0.017) แต่ใน
กลุ่มควบคุม ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p-value = 0.21) โดยสรุปพบว่าสื่อเฟซบุ๊กเป็นสื่ออกีช่องทางหนึ่งที่มผีลต่อความรู ้การ
รบัรูค้วามสามารถ และการปฏบิตัใินการดแูลทนัตสขุภาพของนกัเรยีน 

 
ค าส าคญั 

โปรแกรม  ทนัตสขุศกึษา สือ่เฟซบุ๊ก นกัเรยีนชัน้มธัยม การดแูลทนัตสขุภาพ  
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International Session  

A  Review of Gamification for Health Behavior Change Research  
 

Sakchai MUANGSRINOON1, Poonpong BOONPHARM2 
 

1,2Informatics School, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 
 

*msakchai@gmail.com 

 
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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International Session  

Behavioral Accident Prevention and Knowledge of Accidental Hazards among the Employees in Work Safety Practice  
 

* Phayong THEPAKSORN1  Supawan THONGJERM1  Tanomchit KAEWKUA2 
 

1Trang 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?  
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*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). 



21  
The 1th National Public Health Research Conference   
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“สาธารณสขุวจิยั” ครัง้ที ่1 

 

International Session  

HIV/AIDS knowledge and stigma among migrant workers in Bangkok, Thailand  
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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 

 
1Khaoyoi Hospital, Petchaburi Province 

 
*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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พฒันาระบบบริการตรวจโรคไอกรนทางห้องปฏิบติัการ  
 

*วรรธนี สงัขหิ์รญั เยาวมาลย1์ สุติวิจิตรวไลลกัษณ์ กาญจนะพินเสาวภาวิณี2  ศรีจนัทรง์ามจิตตาฐากรกญั วฒันา3 

 
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12 สงขลา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

 
*watthanee.s@dmsc.mail.go.th 

 
บทคดัยอ่ 

ไอกรนเป็นโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสว่นบน มสีาเหตุจากเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบ Bordetella pertussis การตดิเชือ้ในผูใ้หญ่ส่วน
ใหญ่ไม่แสดงอาการ ในขณะทีท่ารกและเดก็เลก็อาการจะรุนแรงมากและมอีตัราการตายสงู การตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏบิตักิารวธิเีพาะ
เชือ้เป็นวธิมีาตรฐานแต่มคีวามไวต ่าและวธิกีารยุ่งยากต้องใชอ้าหารเลีย้งเชือ้ทีจ่ าเพาะและใชเ้วลานาน 3 -7 วนั ผูว้จิยัจงึพฒันาระบบ
การใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัโรคไอกรนทางหอ้งปฏบิตักิารรปูแบบใหม ่เป็นแห่งแรกและแห่งเดยีวของภาคใต ้ โดยใชเ้ทคนิคการตรวจหา
สารพนัธุกรรมของเชือ้ทดแทนการตรวจดว้ยวธิเีพาะเชือ้ การพฒันาระบบเริม่จากพฒันาบคุลากร เตรยีมความพรอ้มทางหอ้งปฏบิตักิาร 
เปิดให้บริการตรวจ ครอบคลุม 14 จงัหวดัภาคใต้ ผลการด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา มีความพร้อมด้าน
บุคลากร หอ้งปฏบิตักิารและพรอ้มเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 จนถงึปัจจุบนั มตีวัอย่างสง่ตรวจรวม 138 ตวัอย่าง พบผลบวก 21 
ตวัอย่าง(รอ้ยละ 15.2) สามารถรายงานผลไดร้วดเรว็ภายใน 1 วนั ลดระยะเวลาการรอคอยผลทางหอ้งปฏบิตักิาร ท าใหผู้้ ป่วยและผู้
สมัผสัไดร้บัยารกัษาอย่างสมเหตุผลป้องกนัเชือ้ดือ้ยา สามารถควบคุมโรคไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และเป็นต้นแบบใหก้บั
หอ้งปฏบิตักิารศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ขตอื่นๆ     

 
ค าส าคญั  
โรคไอกรน, Bordetella pertussis, สารพนัธุกรรม, พฒันาระบบบรกิาร 
 
แหล่งทุน 
เงนิงบประมาณ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
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การเปรียบเทียบตวัแบบการท านายค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยโรคปวดบวมผูใ้หญ่ท่ีรกัษาตวัในโรงพยาบาล  
 

*เอกมาศ วงศไ์พรินทร1์ วิโรจน์ โยมเมอืง2 นิทศันีม วงศไ์พรินทร3์ 
 

1,2,3โรงพยาบาลสตูล ต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 91000 
 

*akemat.w@kkumail.com 

 
บทคดัยอ่  

บทความวจิยันี้ไดน้ าเสนอการเปรยีบเทยีบตวัแบบทางสถติทิีใ่ชใ้นการท านายค่ารกัษาพยาบาล โรคปอดบวมผูใ้หญ่ทีเ่ขา้รบัการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล ระหว่าง linear regression ที่มีการใช้ในการท านายโดยทัว่ไปในการวิจยัทางสาธารณสุข กับ machine 
learning methods ดว้ยการจ าแนกขอ้มูลรูปแบบ random forest ทีม่กีารใชใ้นการการวเิคราะหข์อ้มูล big data มากกว่า 25 ปี ขอ้มูล
ในการศกึษารวบรวมจาก hospital information system ของโรงพยาบาลสตูล จ านวน 2,082 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม R 
การศกึษาพบว่า ค่ารกัษาพยาบาลโดยเฉลีย่ 49,370 บาท ทัง้สองรปูแบบสามารถท านายไดต้วัแบบทีเ่หมอืนกนั แต่มคีวามแตกต่างกนั
ของประสทิธภิาพในการท านาย linear regression สามารถท านายค่ารกัษาได้ 47.72 เปอร์เซน็ต์ (R-square=0.47) การรกัษาด้วย 
ventilator มคี่ารกัษาสงูสดุ 99,317.28 บาท chronic renal failure 74,926.63 บาท  sepsis 65,700.48 บาท ในขณะทีก่ารท านายดว้ย 
random forest สามารถท านายได้ 67.27 เปอร์เซ็นต์ (R-square=0.67) การรกัษาด้วย ventilator 63,130.58 บาท chronic renal 
failure 47,399.71 บาท  sepsis 59,668.29 บาท โดยสรุปค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยปอดบวมผูใ้หญ่ส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนการใชเ้ครื่อง 
ventilator และการมีโรคร่วม )sepsis, chronic renal failure) ผลลัพธ์ในการท านายค่ารักษาพยาบาลของ random forest มี
ประสทิธภิาพมากกว่าอาจเกดิจากขนาดของข้อมูลที่มจี านวนมาก ยุคที่ขอ้มูลมจี านวนมหาศาล การวเิคราะห์ข้ อมูลด้วย machine 
learning เป็นเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการท านายในอนาคต สิง่นี้มคีวามส าคญัอย่างมาก ส าหรบักลไกลการพฒันาระบบสุขภาพ
ตามนโยบายไทยแลน 4.0 การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาเปรยีบเทยีบในขนาดตวัอย่างทีม่คีวามแตกต่างกนั   
 
ค าส าคญั 

Linear Regression, Random Forest, Big Data, Pneumonia, Cost of treatment   
 
EC No.  

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ไดร้บัการอนุมตัจิรยิธรรมวจิยัจากคณะกรรมการวจิยัในคน โรงพยาบาลสตลู หมายเลข ST61002  
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การพฒันาระบบบริการทางห้องปฏิบติัการ : เฝ้าระวงัไวรสัเมอรส์ และไวรสัก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิดในผูก้ลบั
จากพิธีฮจัญท่ี์มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  4  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  

 
*เยาวมาลย ์สุติวิจิตร, วไลลกัษณ์ กาญจนะพิน1, วรรธนี สงัขหิ์รญั 

 
ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12 สงขลา   กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
*walailak.k@dmsc.mail.go.th 

 
บทคดัยอ่ 

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส เกิดจากเชื้อไวรัส MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome 
coronavirus) พบผูป่้วยโรคนี้อย่างต่อเนื่องในแถบประเทศตะวนัออกกลาง ประเทศไทยมชีาวมุสลมิทีเ่ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญแ์ละ
อุมเราะหใ์นประเทศซาอุดอิาระเบยีเป็นประจ าทุกปี และร้อยละ 80 ของผู้เดนิทางไปแสวงบุญเป็นชาวมุสลมิจากภาคใต้ พื้นทีน่ี้จงึมี
ความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค ดังนัน้ผู้ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮจัญ์ จะถูกคัดกรองตามนิยามของผู้ป่วยที่ต้อง
ด าเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI) เพื่อเฝ้าระวงัโรคเมอรส์ ผูว้จิยัจงึพฒันาระบบบรกิารทางหอ้งปฏบิตักิาร
ตรวจหาไวรสัเมอรส์และไวรสัก่อโรคระบบทางเดนิหายใจ 16 ชนิด ดว้ยเทคนิค Real time PCR  ในผูก้ลบัจากพธิฮีจัญ์ทีม่อีาการทาง
ระบบทางเดนิหายใจ  4  จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพด้านห้องปฏบิตักิาร และสนองต่อนโยบาย
กระทรวงสาธารณสขุในการเฝ้าระวงัและคน้หาผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ในระยะเริม่ตน้ (Early detection) โดยปรบัวธิกีารท างานเชงิรุก เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน วิเคราะห์และปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยการจดัการแบบลีน (Lean management) ในช่วงเดือน
กนัยายน- พฤศจกิายน ของปี พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งเป็นช่วงทีม่ผีู้กลบัจากพธิฮีจัญ์ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  โดยมจี านวน
ตวัอย่างส่งตรวจ 337 ราย สามารถลดระยะเวลาการรายงานผลจากเดมิ 24 ชัว่โมง เป็นรายงานไดภ้ายใน 8 ชัว่โมง ไดร้อ้ยละ 100 
ค่ามธัยฐานของระยะเวลารายงานผล มคี่าเท่ากบั 6.40 ชัว่โมง และในปี 2559 มตีวัอย่างส่งตรวจ 119 ตวัอย่าง สามารถรายงานผลได้
ภายใน 8 ชัว่โมง ร้อยละ 100  ค่ามธัยฐานของระยะเวลารายงานผล มคี่าเท่ากบั 6.0 ชัว่โมง ซึ่งผลจากการปรบัการใหบ้รกิารตรวจ
วเิคราะหน์ี้ สามารถรองรบักบัสถานการณ์การเฝ้าระวงัทีเ่ขม้ขน้ ซึง่สอดรบักบัแผนยุทธศาสตรข์องกระทรวงสาธารณสขุ  
 
ค าส าคญั 

โรคเมอรส์ พธิฮีจัญ ์เรยีลไทม ์พซีอีาร ์
 
แหล่งทุน  

เงนิงบประมาณ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
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การพฒันากระบวนการจดัการระบบการดแูลแบบมุ่งเป้าในผูป่้วยเบาหวานท่ีมีโรคไตเรือ้รงั โรงพยาบาลสมเดจ็ 
พระเจ้าตากสินมหาราช  

 
สุรียญ์า สจัจาช่วยชยั1*, พงศพิ์ษณุ บญุดา 2 

 
1 โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช จงัหวดัตาก   2 วทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร จงัหวดัพษิณุโลก 

 

* suwannasatja@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อพฒันากระบวนการจดัการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้าในผูป่้วยเบาหวานทีม่โีรคไตเรือ้รงั โรงพยาบาล
สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช มุ่งเฉพาะเรื่องการรบัประทานอาหาร เพื่อชะลอความเสื่อมของไต เป็นการวจิยัและพฒันา 4 ขัน้ตอน 
กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการเป็นผูจ้ดัการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้าในผูป่้วยเบาหวานทีม่โีรคไตเรือ้รงั จ านวน 15 
คน ที่สุ่มแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชไ้ด้แก่ แบบวดัและประเมนิทกัษะ และสอบถามความพงึพอใจ วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถติกิารทดสอบ (t-test dependent sample) ผลการวจิยัพบ 1) ทมีสหวชิาชพีมคีวามรูแ้ต่ยงัขาด
ทกัษะในการจดัการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มโีรคไตเรือ้รงั กระบวนการจดัการ ม ี4 ขัน้ตอน ได้แก่ ระยะตดัสนิใจ ระยะ
เตรยีมความพรอ้ม ระยะคดัเลอืกโอกาสพฒันา และ ระยะเตรยีมความพรอ้มในการน าระบบมาใช ้ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
รปูแบบโดยผูท้รงคุณวุฒพิบว่า มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี3) ผลการทดลองใชก้ระบวนการพบ ทมีสหวชิาชพี สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะ
ในการใชก้ระบวนการ ภายหลงัการทดลองสงูกว่าเกณฑ ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 4) ทมีสหวชิาชพีมคีวามพงึพอใจต่อ
กระบวนการ ระดบัมาก ผูจ้ดักจิกรรมมคีวามพงึพอใจต่อทมีสหวชิาชพี risระดบัมาก และผูป่้วยไดร้บัการดแูลตามมาตรฐาน มคีวามพงึ
พอใจต่อผูจ้ดักจิกรรม ระดบัมาก จงึสรุปไดว้่ากระบวนการจดัการระบบการดแูลแบบมุ่งเป้าในผูป่้วยเบาหวานทีม่โีรคไตเรือ้รงันี้ มคีวาม
เหมาะสมและสามารถน ามาใช้ได้ประสบความส าเร็จ กระบวนการที่พฒันาขึน้สามารถน าไปใช้กบัหน่วยบริการเครือข่ายเพื่อเ พิม่
ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารต่อไป 
 

ค าส าคญั 
ระบบการดแูลแบบมุ่งเป้า ผูป่้วยเบาหวาน โรคไตเรือ้รงั 
 

แหล่งทุน 
 โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  จงัหวดัตาก 

 

EC No.  
SCPHPL  1/2560 – 26(4) (ไดร้บัอนุมตัใิหด้ าเนินการท าวจิยัจากคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมวทิยาลยัการสาธารณสขุ 

สรินิธร จงัหวดัพษิณุโลก) 
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การประเมินคณุภาพภายนอกทางห้องปฏิบติัการหน่วยบริการปฐมภมิู เขตภาคใต้  

 
*เสาวภาวิณี   ศรีจนัทรง์าม   จิตตาฐากรกญั   วฒันา   และเยาวมาลย ์  สุติวิจิตร 

 

ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12 สงขลา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
 

*saovapavinee.s@gmail.com 
 

บทคดัยอ่ 

หน่วยบรกิารปฐมภูมเิป็นหน่วยบรกิารสุขภาพขัน้ต้นทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.
สต.) และมกีารเพิม่ศกัยภาพการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ในรายการทดสอบทีใ่หบ้รกิารโดยใชเ้ครื่องมอืตรวจวเิคราะห ์และชุดทดสอบ
อย่างง่าย ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12 สงขลาไดส้่งตวัอย่างปัสสาวะใหร้พ.สต. และศูนยส์ุขภาพชุมชนเมอืง (ศสม.) เขตภาคใต้ 
161 แห่ง เพื่อประเมนิความสามารถ และประกนัคุณภาพการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในการทดสอบภาวะตัง้ครรภ์ ระดบัโปรตนีใน
ปัสสาวะ และระดบักลูโคสในปัสสาวะ ผลการด าเนินการในปี 2560 พบอตัราความถูกตอ้งของผลการตรวจทัง้ 3 รายการทดสอบ รอ้ย
ละ 98.80, 91.96 และ   86.42 ตามล าดบั พบผลบวกลวงอตัรารอ้ยละ 6.51 ผลลบลวงรอ้ยละ 24.75 ความไม่สอดคลอ้งที่พบอาจเกดิ
จากสาเหตุหลายประการ เช่น เทคนิคการตรวจในขัน้ตอนต่างๆ คุณภาพของน ้ายา คุณภาพเครื่องมอืทีใ่ช ้ดงันัน้หอ้งปฏบิตักิารรพ.สต. 
และศสม.ควรวเิคราะหห์าสาเหตุเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิซ ้า และพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อใหไ้ดผ้ลตรวจวเิคราะหท์ีม่คีวามถูกตอ้ง 
น่าเชื่อถอื อนัจะน าไปสูก่ารตดิตามการรกัษา ป้องกนั และควบคุมโรคทีด่มีปีระสทิธภิาพต่อไป   
 
ค าส าคญั 

หน่วยปฐมภูม ิประเมนิคุณภาพ ตวัอย่างปัสสาวะ 
 

แหล่งทุน 

เงนิงบประมาณ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
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การประเมินคณุภาพภายนอกของห้องปฏิบติัการ การตรวจเอชไอวีซีโรโลยีของโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย        
    

       ชณฐักานต ์ แสงศรคี า เสาวภาวณีิ  ศรจีนัทรง์าม วรรธนี  สงัขห์ริญั วไลลกัษณ์ กาญจนะพนิ เยาวมาลย ์สตุวิจิติร    
    

ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12 สงขลา 
 

*chanatkarn.s @dmsc.mail.go.th 

 
บทคดัยอ่ 
 ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12 สงขลา ไดป้ระเมนิคุณภาพภายนอกของหอ้งปฏบิตักิารตรวจเอชไอวซีโีรโลย ีของโรงพยาบาล
ใน 14  จงัหวดัภาคใต้ จ านวน 191 แห่ง  ระหว่างปีงบประมาณ  2558 - 2560  โดยส่งตวัอย่างประเมนิคุณภาพปีละ 3 ครัง้  พบว่า
หอ้งปฏบิตักิารตอบผลกลบั  รอ้ยละ 99.37, 96.37  และ 100  ตามล าดบั  มอีตัราการใชชุ้ดตรวจชนิด Rapid test รอ้ยละ 66.60,  Gel 
particle Agglutination (GPA) รอ้ยละ  23.24 และ Machine base assay (MBA) รอ้ยละ 10.16   มอีตัราความถูกตอ้ง (accuracy) ของ
ผลการตรวจแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 99.74, 99.88 และ 99.75   ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบว่าห้องปฏิบัติการมีความแม่นย า 
(precision) ในการตรวจแอนตเิอชไอวดีว้ยชุดตรวจทัง้ 3 ประเภท  มากกว่ารอ้ยละ 99.00 ทุกปี  ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่า
หอ้งปฏบิตักิารในเขตภาคใต้มคีวามสามารถ  และมคีุณภาพในการตรวจการตดิเชือ้เอชไอว ี  สรา้งความมัน่ใจในผลการทดสอบของ
หอ้งปฏบิตักิารซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ISO/IEC 15189  : 2012 

 
ค าส าคญั  

การประเมนิคุณภาพภายนอก , การตรวจเอชไอวซีโีรโลย ี, แอนตเิอชไอว ี
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การพฒันารปูแบบการดแูลการชกัน าให้เกิดการเจบ็ครรภค์ลอดโดยใช้ Oral Misoprostal  
ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช   

 
*เยาวลกัษณ์ เช้ือเจด็ตน1, ชมพนุูช กฤตสมัพนัธ1์, ภทัธิยา หมายมัน่1, พงศพิ์ษณุ บญุดา2 

 
*โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช จงัหวดัตาก1, วทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร จงัหวดัพษิณุโลก2 

 

* A.yaovalak1896@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

การศึกษาครั ้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาข้อมูล ปัญหา พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการดูแลการชักน าให้ เกิด  
การเจบ็ครรภ์คลอดโดยใช้ Oral Misoprostol ในการชกัน าการคลอด ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ด าเนินการวจิยัโดย
ประยุกตก์รอบแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแนวปฏบิตัทิางคลนิิกและการทบทวนวรรณกรรม หลกัฐานเชงิประจกัษ์ โดยใชก้ารท างานร่วมกนั
ระหว่างทมีสหสาขาวชิาชพีผูดู้แลการชกัน าใหเ้กดิการเจบ็ครรภค์ลอดในหอ้งคลอด พฒันาและยกร่างรูปแบบการดูแลนี้เป็นแนวปฏบิตัขิ ึน้ 
ผลการศกึษา 1. ไดรู้ปแบบการดูแลการชกัน าใหเ้กดิการเจบ็ครรภค์ลอดโดยใช ้Oral Misoprostal ซึง่ ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน 32 กจิกรรม 
คอื 1) การประเมนิสภาพหญงิตัง้ครรภ์และทารกในครรภ์ 2) การใหข้อ้มูลเพื่อเตรยีมความพรอ้มของหญงิตัง้ครรภ์ 3) การเตรยีมอุปกรณ์
การใหย้า 4) การบรหิารยา 5) การดูแลขณะใหย้า 2. รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ไดร้บัการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและประเมนิคุณภาพ
ของรปูแบบตามแบบประเมนิคุณภาพของแนวปฏบิตัทิางคลนิิก (The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation: AGREE) โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ไดค้่าดชันีความตรงตามเนื้อหาเท่ากบั 1.0 คุณภาพของรูปแบบการดูแลการชกัน าใหเ้กดิการเจบ็ครรภ์คลอด
โดยใช้ Oral Misoprostal ได้รบัการยอมรบัจากคณะผู้เชี่ยวชาญในระดบัเกณฑ์ที่ดมีากด้วยคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ 92.44 และ
เหน็สมควรน าแนวปฏบิตักิารพยาบาลนี้ไปใชใ้นทางปฏบิตัไิด ้ 
 
ค าส าคญั 

แนวปฏบิตัทิางการพยาบาล (Nursing practice development), การชกัน าการคลอด (induction of labour), Oral Misoprostal 
 
แหล่งทุน 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช จงัหวดัตาก EC No. SCPHPL1/2560 – 25(4) (ไดร้บัอนุมตัใิหด้ าเนินการท าวจิยัจาก
คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมวทิยาลยั การสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัพษิณุโลก) 
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ส านกัวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
222 ต าบลไทยบุร ีอ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบหุร่ี แอลกอฮอล ์อบุติัเหต ุโรคเรือ้รงั แพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 
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กลุ่มบุหรี ่แอลกอฮอล ์อุบตัเิหตุ โรคเรือ้รงั และแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก  

ฤทธ์ิการยบัยัง้แพนครีเอติกไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชนั ของน ้าส้มจาก  
 

ดวงสมร สขุโณ1 อนิดา ภาศรี1 พฤฒยา ศรีรกัษา1 วิยดา กวานเหียน1,2 * 
 

1ส ำนกัวชิำสหเวชศำสตร ์มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรธีรรมรำช  2หน่วยวจิยัพษิวทิยำและโรคตดิเชื้อ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ อ.ท่ำศำลำ 
 จ.นครศรธีรรมรำช   

 
 *kwiyada@wu.ac.th 

 
บทคดัยอ่  

 ภาวะไขมนัในเลอืดสูงเป็นสาเหตุหลกัของโรคหลอดเลอืดและหวัใจ จากการศกึษาที่ผ่านมาพบว่าสารพฤกษเคมใีนธรรมชาติ
สามารถช่วยลดระดบัไขมนัได ้น ้าสม้จากซึง่หมกัจากน ้าหวานของตน้จาก เป็นผลติภณัฑท์อ้งถิน่จงัหวดันครศรธีรรมราช จากสามแหล่ง
ปลกูคอื แหล่งน ้าจดื น ้ากร่อย และน ้าเคม็ น ามาศกึษาหาปรมิาณฟีนอลลกิรวมโดยวธิ ีFolin-Ciocalteu reagent ศกึษาความเป็นพษิต่อ
เซลลเ์พาะเลีย้ง Vero โดยวธิ ีMTT และศกึษาฤทธิก์ารยบัยัง้การย่อยและการดดูซมึไขมนัในหลอดทดลอง โดยการยบัยัง้เอนไซมแ์พนค
รเิอตกิไลเปส โคเลสเตรอลเอสเตอเรส และโคเลสเตอรอลไมเซลไลเซชัน่ ผลการศกึษาพบว่าน ้าสม้จากแหล่งน ้าจดื น ้ากร่อย และน ้าเคม็
มปีรมิาณฟีนอลลกิรวมเป็น 167.10 ± 10.15 177.16 ± 0.95 และ 80.31 ± 4.00 µg GAE/ml ตามล าดบั น ้าสม้จากทัง้สามแหล่งทีค่วาม
เข้มข้น 12.5 µl/ml เริ่มมีความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่าน ้าส้มจากของทัง้ 3 แหล่งสามารถยบัยัง้การท างานของแพนครีเอติกไลเปส 
คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส และคอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชนัไดอ้ย่างมนียัส าคญั (p values < 0.05) ทีร่ะดบั > 25 µl/ml 12.5 µl/ml และ 
50 µl/ml ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมลบ ผลการศกึษาบ่งชีว้่าน ้าสม้จากมผีลในการยบัยัง้การดูดซึมของไขมนัย่อยและ
ดดูซมึไขมนั ซึง่คาดว่าฤทธิก์ารยบัยัง้ดงักล่าวเกดิจากสารประกอบฟีนอลลกิทีต่รวจพบในน ้าสม้จาก 
 
ค าส าคญั  

น ้าสม้จาก แพนครเีอตกิไลเปส คอเลสเตอรอลเอสเตอเรส คอเลสเตอรอลไมเซลไลเซชนั 
 
แหล่งทุน  

ทุนวจิยัจากโครงการการสรา้งความมัน่คงทางอาชพีในพืน้ทีลุ่่มน ้าปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช (ทุนร่วม มวล.-สกว.)  
ประเภททุน กลุ่มเรื่องนวตักรรมเพื่อการพฒันาพืน้ที ่2560 
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กลุ่มบุหรี ่แอลกอฮอล ์อุบตัเิหตุ โรคเรือ้รงั และแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก  

พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งนักเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

พิมาน ธีระรตันสุนทร1*, ราชนั ฉ้วนเจริญ2, ชุติมา รอดเนียม3,ภวูศินทร ์บวัเกษ4 

 
ส ำนกัวชิำสำธำรณสุขศำสตร ์มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 

 
*phiman.th@wu.ac.th 

 

บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรยีนในจงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นการศกึษาเชิง

ส ารวจ survey study ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการสุม่แบบเจาะจงและแบบสดัสว่น จ านวน 262 คน 
ในพื้นที่อ าเภอต่าง ๆ 4 อ าเภอตามกลุ่มเขา ป่า นา และเล ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ข้อมูลเก็บรวมรวบจาก
แบบสอบถามและการประชุมกลุ่มของนักเรยีนและคร ูวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูโดยการพรรณนาวเิคราะห ์ดา้นปัจจยับุคคล ความรู ้
ทศันคตแิละพฤตกิรรม และวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิChi-square test เพื่อหาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการดื่มอยู่ในระดบัน้อย คดิเป็นรอ้ยละ 22.1  อายุเฉลีย่ทีด่ื่มครัง้แรก 9 ปี สถานทีด่ื่มสว่น
ใหญ่เป็นบ้านเพื่อน รองลงมาคือบ้านของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 30.9 และ 28.9 ตามล าดบั ปัจจัยส าคญัของพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอลใ์นนกัเรยีน ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน แหล่งท่องเทีย่ว ครอบครวั และงานคอนเสรติ เพื่อปรบัตวัเขา้สงัคม งานสงัสรรคใ์นกลุ่มเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ท าใหเ้กดิผลเสยีต่อเดก็และเยาวชนดา้นการทะเลาะววิาท สุขภาพเสื่อม ผดิกฎหมาย และเกดิอุบตัเิหตุได ้จากการ
วจิยัในครัง้นี้ รฐัควรก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รวมถงึ สถาบนัการศกึษาควรมกีาร
รณรงคเ์รื่องผลเสยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสือ่ต่าง ๆ ในการป้องกนั และลดพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องกลุ่มเยาวชน
ในวยัเรยีน 

 
ค าส าคญั  

Alcohol Drinking Behavior,  Factors, Student, High School 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาบทความและการประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ  ตันตระการอาภา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง 
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.จ านงค์  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.โสมศริิ  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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อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มากแก้ว 
อาจารย์ ดร.ปัทมา  เสนทอง 
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์  ค ามณีจันทร์ 
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  รักเก้ือ 
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 

       บัตรประชาชนเลขท่ี  3-1602-00032-60-1 

 

     2)  ปจจุบันประกอบอาชีพ   รับราชการ          ตําแหนง  ขาราชการบํานาญ 

       สถานท่ีทํางาน   สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

       ตั้งอยูท่ี   เลขท่ี 88/39 ชั้น 2 อาคาสุขภาพแหงชาติ   ถนน   ติวานนท       ตําบล/แขวง   ตลาดขวัญ 

       อําเภอ/เขต   เมือง                จังหวดั   นนทบุรี         รหัสไปรษณีย  11000 

       โทรศัพท     02-832 9010      Fax   02-832 9001 

 

      3) ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี   61/76    หมูท่ี    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 สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
พ.ศ. 

ท่ีสําเร็จ 

1.ปริญญาตรี หรือเทียบเทา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร

การแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2517 

 แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 2519 

 

 

สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

http://phnrc.wu.ac.th  e-mail : smarthphwu@gmail.com 

mailto:amphonjin@gmail.com
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ท่ีสําเร็จ 

2.ปริญญาโท หรือเทียบเทา  2.1 สาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต 

2.2 Master of Public 

Health 

 

สาธารณสุขศาสตร 

Health 

Development 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Institute of Tropical 

Medicine, Anturepen 

,Belgium 

2535 

 

 

3.ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

3.1 หนังสืออนุมัติเวช

ศาสตรปองกัน 

3.2 ดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์การแพทย

แผนไทย มหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงราย 

 แพทยสภา 2527 

    

    

 

   4) ประวัติการทํางาน 

ช่ือสถานท่ีทํางาน 

เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน 

ระยะเวลาตั้งแต ตําแหนงและหรือหนาท่ี 

ของงานท่ีทําในขณะนั้น เดือน / ป เดือน / ป 

1.โรงพยาบาลพัฒนานิคม,โคก

สําโรง จังหวัดลพบุรี 

2520 2527 ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

2.สํานักงานสงเสริมวิชาการและ

บริการสาธารณสุข  (ลพบุ รี  , 

พิษณุโลก) 

2527 2531 ผูอํานวยการ 

3.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยโสธร พิษณุโลก และอุดรธานี 

2531 2535 นายแพทยสาธารณสุข 

4.กองสาธารณสุขตางประเทศ 2535 2535 ผูอํานวยการ 

5.กรมควบคุมโรคติดตอ 2535 2537 นายแพทยใหญ 

6.สถาบันพระบรมราชชนก 2537 2542 ผูอํานวยการ 

7.สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข 

2542 2543 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช. 

(ด าน กํ าลั งคนสาธารณสุ ข )และโฆษก

กระทรวงสาธารณสุข อีกตําแหนงหนึ่ง 

8.สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข 

2542 2551 ท่ีปรึกษากระทรวงดานกําลังคนสาธารณสุข 

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” คร้ังที่ 1 

 

 

ช่ือสถานท่ีทํางาน 

เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน 

ระยะเวลาตั้งแต ตําแหนงและหรือหนาท่ี 

ของงานท่ีทําในขณะนั้น เดือน / ป เดือน / ป 

9.สํานักงานปฎิรูประบบสุขภาพ

แหงชาติ(สปรส) 

2543 2550 ผูอํานวยการ 

10.กระทรวงสาธารณสุข 2549 2550 เ ลขานุ ก า ร รั ฐ มนตรี ว า กา รกระทรว ง

สาธารณสุข 

11.สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ 2549 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

12.สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข 

2551 2551 นั ก วิ ช า ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ร ะ ดั บ  11 

ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ 

13.สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ 

2550 2559 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

 

 6) ประสบการณอ่ืนๆ 

ช่ือสถานท่ีทํางาน 

เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน 

ระยะเวลาตั้งแต ตําแหนงและหรือหนาท่ี 

ของงานท่ีทําในขณะนั้น เดือน / ป เดือน / ป 

ม.มหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

2516 2517 ประธานกลุมอาสาและคายอาสาพัฒนา 

2527  ประธานชมรมแพทยชนบท 

2530 2546 กรรมการแพทยสภาโดยการเลือกตั้ง 7 สมัย 

2537 2542 เลขาธิการมูลนิธิแพทยชนบท 

2535 2555 กรรมการมูลนิธิแพทยชนบท 

2547 2551 รองประธานมูลนิธิหมอชาวบานและผูจัดการ

สํานักพิมพหมอชาวบาน 

2539 ปจจุบัน บรรณาธิการวิชาการ “หมออนามัย” 

2547 2549 ประธานกรรมการสํานักพิมพหมอชาวบาน 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 2545 2547 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

สภาการศึกษาแหงชาต ิ 2546 2553 กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ศู น ย ส ง เ ส ริ ม พลั ง แ ผ น ดิ น เ ชิ ง

คุณธรรม 

2548 2551 กรรมการ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

2548 2550 กรรมการบริหารแผนงานสรางสุขภาวะ

ชุมชน 
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ช่ือสถานท่ีทํางาน 

เรียงลําดับจากอดีตถึงปจจุบัน 

ระยะเวลาตั้งแต ตําแหนงและหรือหนาท่ี 

ของงานท่ีทําในขณะนั้น เดือน / ป เดือน / ป 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 2542 2558 อนุกรรมการนโยบายและแผน,รองประธาน

คณะกรรมการจัดการความรูสูนโยบาย

สาธารณะ,อนุกรรมการสนับสนุนสภาองคกร

ชุมชน และท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

สถาบันฯ 

กิจการสภานิติบัญญัติ 2549  2551 - กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. 

งบประมาณและ พ.ร.บ. ตาง ๆ 6 ฉบับ 

-  เลขานุการคณะกรรมาธิการสาธารณสุข 

สภาปฎิรูปแหงชาติ (สปช.) 2557 2558 - สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาต ิ

- ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปดานสังคม 

ชุมชน และกลุมเปาหมายเฉพาะ   

องคการเภสัชกรรม 2557 2560 - กรรมการองคการเภสัชกรรม 

- ประธานกรรมการบริหารองคการเภสัชการ   

สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน 2553 ปจจุบัน - กรรมการสภาฯ  

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

(สปท.) 

2558 ปจจุบัน - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

คณะกรรมการบริหารราชการ

แผนดินตามกรอบการปฏิรูป

ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ

สรางความสามัคคีปรองดอง 

(ป.ย.ป.) 

2560 ปจจุบัน - ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

ราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร  

 

 

 

กรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคม 2560 ปจจุบัน (มติ ครม. 15 สิงหาคม 2560) 
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Kraichat Tantrakarnapa, BS, MSc, PhD Title and area of expertise 

Address 420/6 Rajchawithi rd. 

Rajchathewi Bangkok 10400 Faculty of 

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 

Associate 

Professor 

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). 

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” คร้ังที่ 1 

 

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(  :  8-12  

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. Co-

compost 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:p101-

108 
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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 ,  19)3(  :  89-98     

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.  
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CURRICULUM VITAE   

Name:                                      Dr. K. SURESH KUMAR 

                                                KUTTIERATH SURESH KUMAR) 

Present job:    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 

 

Address:    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): 248-

56.  

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 staff-

volunteer 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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	Kraichat Tantrakarnapa, BS, MSc, PhD Title and area of expertise
	Summary of experience and expertise
	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
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	- 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.
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	- GHG inventory for Industrial sector supported from UNDP
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