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บทบรรณาธิการ

 หลังจากที่ดาราหนุ่ม ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ป่วยเป็นโรค 

ไข้เลือดออกขั้นรุนแรง ซึ่งต่อมาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  

รามาธิบดี จนถึงขณะนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น ทำให้เกิดความ 

ต่ืนตัวของสังคมหันมาสนใจและให้ความสำคัญของโรคไข้เลือดออก 

เพิ่มมากขึ้น หลายๆบ้านต้องรีบกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายใน

บ้านของตน เพื่อเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม และหลาย ๆ คนก็เริ่ม 

ระวังสังเกตอาการป่วยของตัวเองมากขึ้น

 ความเป็นจริงแล้ว โรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่อยู่กับสั

งคมไทยมานาน และก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี โดยส่วน 

ใหญ่ผู้เสียชีวิตก็มักจะเป็นเด็ก  สาเหตุก็เพราะว่า ไม่ทราบว่าตนป่วย 

เป็นไข้เลือดออก คิดว่าเป็นไข้เล็ก ๆ น้อย ๆ จึึงไม่ได้มาพบแพทย์ 

เพื่อรักษาให้ทันท่วงทีนั่นเอง 

 โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าแดงกี่ (Dengue) 

และยุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยในประเทศไทยมี เชื้อไวรัสแดงกีอ่ยู่ 

4 สายพันธ์ และทั้ง 4 สายพันธ์ มีความแตกต่างกันเฉพาะสารพันธ ุ

กรรมภายในบางส่วน แต่อาการของโรคที่แสดงออกนั้นเหมือนกัน 

อาการ ส่วนใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ปวดกระบอกตา คลื่นไส้ 

อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้องใต้ชายโครงขวา บางคนมีผื่นตามตัว 

รับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด อาการของแต่ละคนจะแตกต่างกัน 

ตั้งแต่รุนแรงน้อย คือมีไข้เฉย ๆ  เกล็ดเลือดต่ำเล็กน้อยและหายได้เอง 

ไปจนถึงอาการรุนแรงมาก คือไข้สูงรุนแรงจนช็อก อวัยวะภายใน 

ล้มเหลวและเสียชีวิต

 มหาวิทยาลัยมหิดลของเรานั้น เป็นสถาบันการศึกษาที่ม ี

ผู้เชื่ยวชาญและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถมากมายในการ 

Editorial
มหิดลกับการรักษาโรคไข้เลือดออก
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ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางการป้องกันและรักษา โรคไข้เลือดออก  และ 

ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุุตคลท่ัวไป เพ่ือป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออก 

ได้อย่างถูกต้อง ดังเช่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา Science Cafe เรื่อง 

“ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ของไข้เลือดออก” โดยมี ศ.ดร.ศุขธิดา 

อุบล อาจารย์ประจำภาคจุลชีววิทยา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญไวรัสเดงกี่ 

(Dengue fever)  ม.มหิดล ร่วมเป็นหนึ่งในวงเสวนา

 ศ.ดร.ศุขธิดา ได้อธิบายว่าความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกเกิด 

จากสองปัจจัยสำคัญ คือ 1. สายพันธ์ุของเชื้อไวรัส 2. ภูมิต้านทานของ 

ร่างกายต่อการข้ามสายพันธ์ุของไวรัส โดยการป้องกันและรักษาใน 

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไข้เลือดออก เเละถึงมีก็ไม่สามารถให้ได้ทัน  

เพราะลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกนั้น กว่าจะตรวจพบก็มักอยู่

ในช่วงที่ไม่สามารถให้ยาต้านได้เเล้ว ความหวังจึงอยู่ที่วัคซีนป้องกัน       

(ผู้ที่สนใจดการเสวนานี้ย้อนหลังได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/

topic/37960) ซึ่งในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุน 

การวิจัยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกจากโครงการกาญจนาภิเษก ภายใต้ 

การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการวิจัย 

พัฒนาวัคซีนชนิดพ่นทางจมูกเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งในขณะนี้ 

สำเร็จมาหลายขั้นตอนและอยู่ระหว่างการนำตัวอย่างไปทดลองในสัตว์ 

 อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดกว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

ที่คิดค้น ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทยจะสำเร็จ แต่เราเชื่อว่าด้วยความตั้งใจ 

ความพยายาม บวกกับความรู้ความสามารถของทีมนักวิจัยของเราแล้ว 

ทุกอย่างคงไม่ไกลเกินฝัน แล้วเราจะรอให้ถึงวันนั้น วันที่ประเทศไทยไม่

มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอีกต่อไป...สวัสดีค่ะ

ศุภลักษณ์  จุเครือ



มีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาเรียกว่าเป็น รูปแบบการอ้างอิง เช่น

	 สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำผลงานทางวิชาการ	 คือ	 การอ้างอิงเอกสารที่เราใช ้

เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า	ที่เราเรียกกันว่า	“การเขียนอ้างอิงทางบรรณานุกรม”	

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม	 หมายถึง	 รายการเอกสาร	 สิ่งพิมพ์	 หรือสื่ออื่นใด	 ที่ผู้ผลิต 

ผลงานทางวิชาการใช้อ้างอิงในเอกสารผลงานของตน	 การแสดงรายการทางบรรณานุกรม

ไว้ที่ผลงานของท่านจึงนับเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้	 อีกทั้ง 

ยังมีประโยชน์ในการแสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ	 ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตาม	

พัฒนาการของเรื่องนั้นได้	ในโอกาสหน้า

รูปแบบของรายการอ้างอิง

APA เปน็รปูแบบการลงรายการทางบรรณานกุรม 

ที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา	 จิตวิทยา	 การศึกษา	

และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ

AMA เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม 

ที่ เป็นที่ นิ ยมใช้ ในสาขาวิ ชาแพทยศาสตร์ 	 

สาธารณสุขศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์	 โดยเฉพาะ 

ทางชีววิทยา

Chicago	เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม 

ที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา	 นิยมใช้ในการลง 

รายการหนังสือ	นิตยสาร	หนังสือพิมพ์	และเอกสาร 

ที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก

MLA	หรือ	เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณา 

นุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา	 วรรณกรรม	

ศิลปะและสาขามนุษยศาสตร์

Turabian	เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณา 

นุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับ 

วิทยาลัย	/	มหาวิทยาลัย

Vancouver	 เป็นรูปแบบการลงรายการทาง 

บรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และ 

การแพทย์

ที่ีมา : http://library.cmu.ac.th/rsc/?writereport.php&contid=3
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ในการเขียนอ้างอิงหรือบรรณานุกรมนั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก	สำหรับหลาย	ๆ 	เพราะ 

แต่ละรูปแบบก็มีวิธีการเขียนท่ีแตกต่างกันไป	เช่นการอ้างอิงจากบทความในวารสาร

ก็จะเขียน		ผู้แต่ง.  (ปีท่ีพิมพ์).  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีท่ี(ฉบับท่ี),  เลขหน้า.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์	

ผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วัน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  หน้า.

และเนื่องจากมีหลายรูปแบบนี่เองจึงทำให้ยากที่จะจดจำดังนั้นวันนี้จะมานำเสนอ

โปรแกรมที่ช่วยให้เขียนบรรณานุกรมได้ง่ายขึ้น	ซึ่งโปรแกรมที่ว่านั้นก็คือ	

MICROSOFT	WORD		ซึี่งมีขั้นตอนง่าย	ๆ	ดังนี้

1	คลิกแถบเครื่องมือ	References	(อ้างอิง)

2	คลิก	Insert	Citation	และ	Add	New	Source	เพื่อใส่ข้อมูลรายการหนังสือที่ค้น

คว้ามา	ได้ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ

3	เลือกมาตรฐานการเขียนบรรณานุกรมที่ต้องการ	เช่น	APA	6th	Edition

4	คลิก	Bibliography	และ

5	 คลิก	 Insert	 Bibliography	 ก็จะได้บรรณานุกรม	 เรียงรายการตั้งแต่	 ก-ฮ	 และ	

A-Z

เพียง 5 ขั้นตอน

References>Insert Citation> Add New Source
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เลือกรูปแบบของรายการอ้างอิง

เลือกรูปแบบของเอกสาร



พิมพ์รายละเอียดรายการเอกสารอ้างอิง แล้ว กด OK

References>Bibliography>insert Bibliography

คลิก Insert Citation แล้วเลือกชื่อ ผู้แต่งที่ต้องการแก้ไข 

จะมีชื่อ ผู้แต่ง คนดังกล่าวขึ้นมา 

คลิกที่ชื่อ แล้วเลือก Edit Sourse แก้ไขข้อมูลแล้วกด OK  แล้วกด YES

คลิกที่ชื่อผู้แต่งอีกครั้งแล้วกด Update   จะเป็นการแก้ไขบรรณานุกรรม

อัตโนมัติ

การแก้ไขข้อมูล



References>Insert Citation>เลือกชื่อที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ชื่อ แล้วเลือก Edit Sourse 

จะมีชื่อรายการอ้างอิงขึ้นมา 



แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ  

กด Yes

คลิกที่ชื่อ แล้วเลือก Update 



	 เป็นที่ทราบกันว่าโปรแกรม	Adobe	 Indesign	CS6	 เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เรา 

สร้างงานเอกสาร	 หนังสือ	 สิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมากมายหลากหลาย	 แต่ยังมีอีก 

อย่างหนึ่งที่หลาย	 ๆ	 คนคงไม่รู้	 ก็คือ	 Adobe	 Indesign	 ช่วยให้เราสร้างแบบฟอร์ม	

PDF	Interactiveท่ี	ผู้ใช้แบบฟอร์มสามารถเพ่ิม	หรือกรอกข้อมูลเข้าไปโดยตรงได้ด้วย	

	 โดยปกติแล้วราจะสร้างแบบฟอร์ม	 โดยสร้างจากโปรแกรมจัดการเอกสารต่างๆ 

อาทิเช่น	 Microsoft	 Word,	 Excel	 จากนั้นก็แปลงมาเป็น	 PDF	 Form	 ด้วย 

เครื่องมือในโปรแกรม	Acrobat	Professional	โดยใส่	form	fields	ลงไปให้เอกสาร	PDF	

ธรรมดากลายเป็น	 PDF	 ที่กรอกข้อมูลได้	 ซึ่งค่อนข้างยุ่งยาก	 ซึ่งในวันนี้จะมานำเสนอ 

อีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถสร้างแบบฟอร์ม	 PDF	 อัตโนมัติด้วยโปรแกรม	

Adobe	Indesign	CS6	ค่ะ	

เริ่มต้นการทำงาน PDF แบบกรอกข้อมูล 

1.	เปิดโปรแกรม	Adobe	Indesign	CS	6	โดยคลิกที่		start	/	Adobe	Master	Collection			/	Indesign	CS6 

	หรือคลิกที่	Icon														ที่หน้าจอ	Desktop	จากนั้นจะเห็นหน้าตาโปรแกรมดังภาพ



2. เลือก Document

3. ให้กำหนดค่ากระดาษเป็นดังภาพคือ Intent = Print , Number of page = 1 ,  

Page size = A4 , Orientation = แนวนอน Columns = 3  ,  Margins = 1

4. ออกแบบฟอร์มตามต้องการ โดยใช้เครื่องมือ 

 แล้วพิมพ์ข้อความลงไป

5.ออกแบบใส่สีพื้นได้โดยใช้ Ractangle    

(ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมโปรแกรม Adobe Indesign CS 6  ได้จาก

http://multimedia.mahidol/courseware

สามารถแทรกภาพที่ออกแบบไว้จาก Photoshop มาได้ โดยใช้คำสั่ง File /Place

ตัวอย่างฟอร์มที่สร้างขึ้น 



1.	เลือกเครื่องมือ																																ที่	Toolbox	แล้วลากคลุมช่องที่ต้องการให้ผู้ใช้	

สามารถกรอกฟอร์มได้	(เช่น	ตรงช่องสีฟ้าหลังชื่อสกุล)	จะเกิดกรอบสี่เหลี่ยม	ด้านในช่องสีฟ้า

2.	คลิกเลือก	เมนู		window / Interactive /buttons and form	เพื่อเปิดหน้าต่าง	

buttons	and	form	ขึ้นมาใช้งาน

 คลิกแล้วลากสร้างกรอบฟ้า

3.จากนั้นเลือก		Text	fields	ที่ช่อง	buttons	and	form		

หมายถึงให้ผู้อ่านกรอกข้อมูลลงไปได้น



 เลือก Text fields

ตั้งชื่อ ข้อมูลในช่องนั้น

ที่ช่อง	 Name	 ตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับ	

ข้อความ	ดังภาพ	ด้านบน

จากนั้น	 กำหนดค่าอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	

Event	



การสร้าง PDF แบบให้เลือกข้อมูลที่ถูกต้อง Checkbox

 Check box 	 หมายถึง	 ช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้ทำเครื่องหมาย 

อย่างใดอย่างหนึ่งลงไป	 แสดงว่าได้มีการเลือกตัวเลือกนั้นไว้แล้วนั่นเอง	 โดยปกติจะวางไว ้

หน้าตัวเลือก	เช่น	ต้องการให้คลิกเลือก	ระดับการศึกษาว่า	ระดับใด	ดังภาพ

1.	คลิกเลือกเครื่องมือ			rectangle	frame	tool													ที่	Tool	box

2.	สร้างเฟรมที่หน้าคำที่ต้องการให้เป็นตัวเลือก	เช่น	ปริญญาตรี

3.จากนั้นเลือก	Type	เป็น	Check	box	ที่	ช่อง	Name	ให้ตั้งชื่อตามต้องการ	

Event	 เป็น	 On	 click	 แล้วทำให้ครบทุกตัวเลือก	 โดยทำซ้ำข้อที่	 1-2	 กับข้อความอื่น	 ๆ	

ที่ต้องการให้เป็นแบบ	Check	box



หรือถ้าต้องการเลือกปุ่มสำเร็จที่โปรแกรมมีมาให้	คลิกที่ปุ่ม											ที่อยู่มุมบนขวาของพาเนล	

buttons	and	form		แล้วเลือก	Sample	Buttons	and	forms	เพื่อเลือกลักษณะ	

Check	box	ที่ต้องการ

การสร้างปุ่มพิเศษ

	 ถ้าต้องการให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วสามารถส่งแบบฟอร์มไปยังบุคคลที่เกี่ยว

ข้อง	หรือให้คลิกที่ปุ่มแล้วไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการ	ทำได้ดังนี้	

1.สร้างปุ่มขึ้นมา	เช่น	ปุ่ม	Sand		

2.	 Group	 ตัวอักษรและพื้นสีเขียวเข้าด้วยกัน	 ใช้ลูกศรสีดำที่	 Toolbox	 ลากคลุมตัวอักษร	

และสี่เหลี่ยมสีเขียวแล้วคลิกขวา	เลือก	Group

รูปแบบปุ่มแบบต่าง ๆ



3.	ตั้งค่าที่หน้าต่าง	buttons	and	form	

 

4.	ตั้งค่าการส่งแบบฟอร์มโดยคลิกที่	+	Action

5.	เลือก	Go	to	URL

ตรงช่อง	URL	พิมพ์	

mailto:แล้วตามด้วยอีเมล์ที่ต้องการ

เช่น	mailto:supalak.juk@mahidol.ac.th

หรือถ้าเราใส่	URL	website	เมื่อคลิกปุ่มก็จะไปที่	

website	นั้น



การ Export PDF

	 	 เมื่อสร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำไปใช้คือ	 Export	 ไฟล์	 โดยไปที่เมนูไฟล์		

เลือก	Eport	แล้วตั้งค่า	ที่เก็บไฟล์	ตั้งชื่อไฟล์	แล้วเลือกประเภทไฟล์เป็น	PDF	Interactive	

กด	Save

ทดสอบการใช้งาน

		เปิดไฟล์	PDF	เพื่อทดสอบการใช้งาน	สังเกตว่า	สามารถกรอกข้อมูลลงไปในช่องได้	และเลือก	

Checkbox	ได้	เมื่อกรอกแล้วก็	Save	นำไปใช้งานต่อได้



	 Facebook	 เป็นเครือข่ายสังคม	 Social	 Network	 ที่ได้รับ	

ความนิยมสูงสุดใน	 โลกยุกปัจจุบัน	 ที่เราสามารถ	 แชร์สถานะ	 เรื่องราว	

ภาพถ่าย	ภาพวีดีโอกิจกรรมต่าง	ๆ 	ระหว่างกันได้		การแชร์วีดีโอบน	Facebook	

นั้นมีข้อดีตรงที่เมื่อถ่ายปุ๊บ	 ก็โพสได้ทันทีเพื่อน	 ๆ	 บนเฟสบุคก็ชมได้พร้อมกัน	

แต่คำถามที่ตามมาก็คือ	 ทำอย่างไรจึงจะ	 Save	 VDO	นั้นลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	

วันนี้มีวิธีมาแนะนำค่ะ

วิธีแรกลง plugin googlechrome

1.	เปิด	Google	Chrome	แล้วไปที่	Googlechrome	webstore	พิมพ์ค้นหา	Video	Facebook

เลือก Facebook Video downloader

2.	คลิกเลือก	Facebook	Video	downloader



เลือก เพิ่มลงใน Chrome

3.	 เมื่อลงเรียบร้อยแล้ว	 จะมีไอค่อน	ที่หน้า	 Google	 chrome	 เพิ่มขึ้นมา	

แล้วคลิกที่ไอค่อนนั้น

คลิกเพื่อเปิด Plugin

คลิกเลือก Connectfacebook



4.	เลือก	URL	Video	from	Page	แล้ว	copy	link	มาวางแล้วกด	Go

URL Video from Page

copy link ของ video 

วางแล้วกด Go



วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดโดยตรงจาก Facebook

1.	เปิด	Facebook	หน้าที่เป็น	Video	ที่ต้องการดาวน์โหลด

2.	แก้ไข	Link	ของFacebook	ด้านบน	จากเดิมที่เป็น

https://www.facebook.com/mharattafly/videos/778289178921673/?hc_location=ufi

ให้ตัด	www	ออก	แล้วพิมพ์ตัวอักษร	M	เข้าไปแทน	จากนั้นกด	Enter

จะเข้ามาที่หน้า	VDO	โดยตรง

กด Play

พิมพ์ m แทนที่ www กด Enter



3. จากนั้นกดปุ่ม	Play	เพื่อดูวีดีโอ	เมื่อวีดีโอเล่น		ให้คลิกขวาที่วีดีโอ	แล้วเลือก

	บันทึกวีดีโอเป็น

4.	ตั้งชื่อแล้วกดปุ่ม	SAVE	

คลิกขวา “บันทึกวีดิโอเป็น”

ตั้งชื่อวีดีโอเลือกที่เก็บแล้ว Save




