“One Health ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์: ความเป็นมา และความเป็นไป”
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จากการที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นองค์กรหนึ่ง
ซึ่งจะยืนอยู่แถวหน้าของความพยายามปฏิรูปประเทศ โดยจะทุ่มเทอย่างสุดกาลังเพื่อสร้างสรรค์ระบบปัญญา
แห่ งชาติ ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ 3 ด้ าน ประกอบด้ ว ยด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ -สาธารณสุ ข ด้ า น
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ฐานทรัพยากร และด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร-ความมั่นคงทางอาหาร ในฐานะของ
สถาบันการศึกษาภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล เน้นพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตภูมิภาค ภาคเหนือ
ตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ตาก กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
อุ ทั ย ธานี และชั ย นาท (ภาพที่ 1) อั น เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ งทางด้ า นสั งคม วั ฒ นธรรม และ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม ที่มี ความเกี่ยวโยงถึงกันผ่ านกลไกและกิจกรรมต่าง ๆ ด้ว ยการเชื่อมโยง
ศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล กับทุนทางสังคมและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
การสร้างคุณค่าใหม่ให้วิทยาเขต และนาไปสู่การพัฒนาสังคมในภูมิภาค
แนวคิดเรื่อง “One Health” หรือ “สุขภาพหนึ่งเดียว” อันเป็นชื่อร่วมสมัย ที่ห มายความถึงการ
ร่วมมือแบบบู รณาการข้ามศาสตร์ เพื่ อสร้างสุ ขภาพที่ดีของส่ วนรวมทั้งมนุษย์ สั ตว์ และสิ่งแวดล้ อม โดย
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนระหว่าง เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม และกายภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ
อย่างเป็นพลวัตร และตระหนักว่ามนุษย์ไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว หากแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่ และในแต่ละองค์ประกอบของระบบนิเวศล้วนมีกิจกรรมและหน้าที่ อันมีผลกระทบ
ถึงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่กาลังเป็นแนวคิดซึ่งได้รับความสนใจ และได้ถูกนามาบรรจุแผนยุทธศาสตร์เตรียม
ความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) จึงถูกหยิบยกมาใช้เป็น
แนวคิดสาคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่โครงการจัดตั้งฯ ได้วางไว้

การเริ่มต้นของแนวคิด One Health ในโครงการจัดตั้งฯ จึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.
2556 และได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า จะเป็นแกนนาในการนาแนวคิด One Health ลงไปสู่การลงมือปฏิบัติ
ของกลุ่มคนหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในโครงการจัดตั้งฯ และในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของโครงการจัดตั้งฯ ผ่านการ
ทางานและประสานงานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวภาคเหนือ
ตอนล่างภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ที่มีศักยภาพ คุณภาพ ตอบสนองต่อพันธ
กิจ และช่วยเชื่อมโยงวิทยาเขตนครสวรรค์เข้ากับชุมชนผ่านดาเนิ นงานร่วมกันในเรื่องสุขภาพมนุษย์ สุขภาพ
สัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขตขึ้นมา (ภาพที่ 2)
ภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ การขับเคลื่อนงานจึงได้เริ่มขึ้นผ่านการทางาน ร่วมงาน และประสานความ
ร่วมมือกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้น ที่ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น กรมปศุสัตว์
องค์การบริหารส่วนตาบล สานั กบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยมุ่งหวังการถักทอเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อนาไปสู่การบูร
ณาการงานอัน มีป ระโยชน์ แก่สั งคมร่ วมกัน ภายใต้แนวคิด One Health เป็ น สิ่ งส าคัญ ในเบื้ องต้น ทั้งนี้ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการสอดแทรกแนวคิด One Health ที่อาจกล่าวได้ว่าประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2
ส่วนด้วยกัน คือ 1) ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ บนโลก และ 2) การทางานร่วมกันระหว่างสห
วิชาชีพ และภาคส่วนในทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีในองค์รวม ลงไปผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ใน
ระหว่างการทางานร่วมกัน ตัวอย่างกิจกรรมหรือการดาเนินงานที่กล่าวถึง ประกอบด้วย การออกหน่วยเกษตร
เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานรัฐภายในจังหวัดนครสวรรค์ การออกให้บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมว และ
การทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ การออกพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 การร่วมกิจกรรมกับกลุ่มศิลปินผืนป่าตะวันตก การออกให้บริการสุขภาพแก่สัตว์
เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนผ่านคลินิกสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ การดาเนินโครงการวิจัยเรื่องการจัดการเชิง
ระบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลิตภาพและการใช้ฐานทรัพยากรในการผลิตโคธรรมชาติต้นน้า-กลางน้าบริเวณ
เหนื อเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก การร่วมโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์จระเข้น้าจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่ธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติปางสีดา/เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าผลิตภัณ ฑ์จากจระเข้ในระดับนานาชาติ เป็นต้น
(ภาพที่ 3-5)
การคิดแบบแยกส่วนเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการที่จะเปลี่ยนระบบแนวคิดใน
การทางานที่มีอยู่แต่เดิม ให้เป็ นการทางานที่คานึงถึงความเกี่ยวโยงและสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติ การก้าวออกมาจากกรอบที่คุ้นชินเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถทาได้ในระยะเวลาอันสั้น วิธีจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างหนึ่ง คือ การเปิดใจในการทางานร่วมกัน ซึ่ง
นั่นอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการที่ต่างกันออกไป คณะทางานด้าน One Health ของโครงการจัดตั้งฯ ได้เลือกใช้
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นกลยุทธ์ ในการทาให้เกิดการเปิดใจระหว่างภาคีเครือข่ายการ
ทางานต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง และพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติ
ต่อตนเองเป็ น ส าคั ญ การท างานร่ว มกัน ผ่ านกิจกรรมต่าง ๆ อาจกล่ าวได้ว่ามีลั กษณะความสั ม พั นธ์แ บบ
แนวราบที่ไม่มีใครมีอานาจเหนือใคร เพียงแต่อาจจะมีการผลัดกันนาในบางเรื่องหรือบางเวลา เมื่อไม่มีใครคอย
ควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จ มันจึงเกิดความโกลาหลในตอนเริ่มต้น แต่ต่อมามันก็จะเกิดการจัดระเบียบลงตัว เป็น
การก่อระเบียบขึ้นได้ด้วยตัวเอง (Self-organization) ซึ่งเป็นลักษณะการทางานที่ ดี ฮ็อค (ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอี
โอของธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล) ได้บัญญัติศัพท์เพื่อเรียกองค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้
ว่า Chaordic อันมีที่มาจากการรวมคาว่า chaos (ไร้ระเบียบ) และคาว่า order (มีระเบียบ) เข้าด้วยกัน
ตัวอย่ างโครงการที่ส ะท้อนเรื่องดังกล่าวได้ดี คือ โครงการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุ นัขบ้า ณ
ตาบลเขาทอง ซึ่งได้เริ่มจัดกันขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี การ
นาแนวคิด One Health มาประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติ หน่วยงาน ภาคส่วนหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เคยทางาน
ร่วมกันมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ จนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันในระดับหนึ่งถูกชักชวนให้เข้ามาร่วมโครงการ โดยมี
เพียงจุดมุ่งหมายและหลักคิดที่ยึดถือร่วมกันอย่างหนักแน่นเป็ นตัวนา ความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ม
ดาเนินงานในครั้งแรก คาถามต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย อาทิเช่น จะใช้งบประมาณจากที่ไหน ใช้กาลังคน
จากไหนบ้าง แล้วจะต้องทาอะไรกันบ้าง ภายใต้การทางานที่ไม่มีการควบคุมอย่างชัดเจนนั้น คาตอบค่อย ๆ
ผุ ด ออกมาท่ ามกลางความโกลาหล จากคนนั้ น บ้ าง คนนี้ บ้ าง และค่ อ ยก่ อ ให้ เกิ ด ระเบี ย บวิ ธี ก ารในการ
ดาเนินงานเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสาคัญ นั่นทาให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เพียงเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ ได้
ทาร่วมกันในตอนนั้น แต่ยังรวมถึงงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย แน่นอนว่าในแต่ละงานหรื อกิจกรรม
ต่อไปก็จ ะไม่มี รูป แบบการจั ดการที่ต ายตัว มี ความเป็ น พลวัตร และความโกลาหลก็จ ะเกิด ขึ้น รอการเกิ ด
ระเบี ย บขึ้ น อี ก ครั้ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ได้ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ โ ครงการนี้ ป ระกอบไปด้ ว ย การอบรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทาวัคซีนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) การทาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ าให้ แก่สุ นั ขและแมวในพื้ น ที่ การเผยแพร่ให้ ความรู้ผ่ านวิท ยุกระจายเสี ยงชุ มชน การให้ บ ริการควบคุ ม
ประชากรสุนัขและแมวด้วยวิธีการทาหมัน (ภาพที่ 6-8) ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายคงจะ
ไม่มีเพียงแต่เท่านี้ เช่นเดีย วกับองค์กรหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องที่จะถูกชักชวนเข้ามาร่วมงานเพิ่มเติมตามแต่ละ
กิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ไปในอนาคต จนถึ งวัน นี้ โครงการดั งกล่ าวได้ ด าเนิ น การมาแล้ ว กว่ า 3 ปี ใช้

ทรัพยากรจากหน่วยงานและกลุ่มคนต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการจัดตั้งฯ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อสม.ตาบลเขาทอง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ยังคงมีการดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
งาน One Health ของโครงการจัดตั้งฯ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ไว้ที่ระดับตาบล ด้วยเพราะ
เล็งเห็นว่าเป็นหน่วยเล็กที่สุดที่มีองค์ประกอบเพียงพอสาหรับการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
กิจ กรรมที่เกิดประโยชน์ แก่สั งคมภายใต้แนวคิด One Health กล่ าวคือโครงการจัดตั้ งได้พ ยายามที่ จะไป
ทางานร่วมกับ องค์กรต่าง ๆ ในแต่ละตาบลที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งนอกเหนือจากตาบลเขาทองแล้ ว
ปัจจุบันก็มีพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้เริ่มเข้าไปร่วมดาเนินการด้วยแล้ว อาทิเช่น ตาบลบ้านนา อาเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก ที่ไปร่วมสร้างระบบจัดการการเลี้ ยงโคธรรมชาติในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ตาบลแม่กุ อาเภอแม่ส อด
จังหวัดตาก ได้ไปร่วมการสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนเลี้ยงช้างชาวกะเหรี่ยง ตาบลลานสัก อาเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการ อพ.สธ. เพื่อการอนุรักษ์เลียงผาที่เขาผาแรดโดยการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ กับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรุ่น
ใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและเห็นถึงความเกื้อหนุนกันของสรรพสิ่ง ตาบลหัวหวาย อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่
ได้ร่วมสร้างแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ในแต่ละ
พื้นที่ก็จะมีบริบทที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป เช่น เป็นชุมชนปศุสัตว์ เป็นชุมชนติดป่า หรือเป็นชุมชน
ในพื้นที่ชุ่มน้า เป็นต้น และแน่นอนว่าไม่มีรูปแบบการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ในการดาเนินงาน
ความสาเร็จของงาน One Health จะนาไปสู่การตอบความต้องการของโครงการจัดตั้งฯ ผ่านการ
ทางานที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) งานสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านวิชาการและสถานที่ปฏิบัติ ตลอดจนสามารถสร้างรายวิชาที่
ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตบัณฑิตของโครงการจัดตั้งฯ 2) งานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ที่อยู่บนฐานแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมป้องกันโรคสัตว์สู่คนและ
โรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อสุขภาพที่ดีของส่วนร่วม และ 3) งานบริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การให้บริการ
สุขภาพสัตว์ การอบรมให้ความรู้ประชาชนและเกษตรกร เป็นต้น (ภาพที่ 9)
เป็ น ความจริงที่ว่า การน าแนวคิดมาประยุกต์ใช้นั้นไม่มีความจาเป็นใดที่จะต้องสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ขึ้นมารองรับแนวคิดนั้นเป็นการเฉพาะ แต่เพื่อตอบความต้องการของโครงการจัดตั้งฯ ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
โครงการจัดตั้งฯ จึงได้ตัดสินใจสร้างอาคาร “คลินิกสัตว์วันเฮลท์” ขึ้นมา (ภาพที่ 10) โดยตั้งใจทับศัพท์คาว่า
One Health มาใช้เป็นชื่อเรียกเพื่อเป็นประกาศเจตนารมณ์แก่สังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แนวคิดในอีกทาง

หนึ่ง และเล็งเห็นว่าปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้สาหรับเป็นเพื่อนกันอย่างกว้างขวาง นั่นหมายถึงโอกาสสัมผัส
กันระหว่างคนและสัตว์ ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน และอาจส่งผลกระทบต่อกันทั้งในทางบวกและทาง
ลบได้ การให้บริการแก่ชุมชนผ่านการทางานของคลินิกสัตว์วันเฮลท์จึงเป็น อีกหนึ่งโอกาสที่จะถ่ายทอดแนวคิด
One Health ออกไปสู่สังคมให้เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย
คลิ นิ ก สั ต ว์ วัน เฮลท์ เป็ น สถานบริ ก ารสุ ข ภาพสั ต ว์ที่ ได้ เปิ ด ท าการขึ้ น อย่ างเป็ น ทางการเมื่ อ เดื อ น
เมษายน พ.ศ.2559 ซึ่งนอกจากจะสามารถให้บริการในส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ให้บริการสุขภาพสัตว์ ณ
คลินิกที่ตั้ง 2) ให้บริการสุขภาพสัตว์นอกสถานที่ โดยใช้คลินิกเป็นฐานที่มั่น 3) ให้บริการรับปรึกษาปัญหา
สุขภาพสัตว์ 4) ให้บริการชุมชนโดยทางานร่วมกับเครือข่าย และ 5) ให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับ
สุขภาพสัตว์ ได้แล้ว อาคารคลินิกสัตว์วันเฮลท์ยังสามารถใช้เป็นฐานสาหรับการปฏิบัติงานด้าน One Health
ในระยะเริ่มต้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับโครงการจัดตั้งฯ ได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย
ในอนาคต การขับเคลื่อน One Health ของโครงการจัดตั้งฯ จะมุ่งเน้นการถักทอเครือข่าย และขยาย
พื้นที่ทางานเพิ่มเติม ตลอดจนรักษาการทางานร่วมกับพื้นที่และภาคีเครื อข่ายเดิม เพื่อส่งต่อแนวคิด One
Health ออกไปเป็นวงกว้างยังชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของโครงการจัดตั้งฯ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคลินิกสัตว์วันเฮลท์ และสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ ทั้งการวิจัย พัฒนาและการ
สร้ างรายวิช าที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ของโครงการจั ดตั้งฯ จนสามารถดาเนิ น การได้ค รบตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างสมบูรณ์
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ภาพที่ 1 พื้นที่ยุทธศาสตร์ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ตาก จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท โดยตอนกลาง
ของพื้น ที่มี ลั กษณะภูมิ ป ระเทศเป็ น ที่ ราบลุ่ ม แม่น้า ทางทิศ ตะวัน ออกของพื้ นที่ เป็น ที่ราบสู ง และด้านทิ ศ
ตะวันตกของพื้น ที่เป็ นผืน ป่ าตะวัน ตก มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่หลากหลาย อาทิเช่น การเกษตร การ
ประมง การเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ การค้า และอุตสาหกรรม เป็นต้น

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดแสดงการเชื่อมโยงวิทยาเขตนครสวรรค์เข้ากับหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนต่าง ๆ ผ่าน
ดาเนินงานร่วมกันในเรื่องสุขภาพมนุษย์ สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 3 การออกหน่วยเกษตรเคลื่อนที่กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมออก
หน่วยเคลื่อนที่เวียนไปในแต่ละอาเภอของจังหวัดนครสวรรค์

ภาพที่ 4 ร่วมจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก กับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ

ภาพที่ 5 ร่วมทาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโครงการ การจัดการเชิงระบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลิตภาพและ
การใช้ ฐ านทรั พ ยากรในการผลิ ต โคธรรมชาติ ต้ น น้ า-กลางน้ าบริเวณเหนื อ เขื่ อ นภู มิ พ ลจั งหวั ด ตาก ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างแนวทางการจัดการการเลี้ยงโคเนื้อในชุมชนเหนือเขื่อนภูมิพลซึ่งตั้งอยู่ พื้นที่อนุรักษ์
โดยมีการหยิบแนวคิด One Health ร่วมใช้ในการดาเนินโครงการด้วย

ภาพที่ 6 ออกปฏิบั ติงานฉีดวัคซีน ป้ องกัน โรคพิษสุ นัขบ้าให้ แก่สุ นัขและแมวในพื้นที่ตาบลเขาทองร่วมกัน
ระหว่าง อสม. กับบุคลากรจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากผ่านการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาวัคซีน โดยสามารถทาการให้วัคซีนสุนัขและแมวได้รวมกันกว่า 1,800 ตัว ซึ่งเกิน
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนสุนัขและแมวที่ได้ทาการสารวจโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง

ภาพที่ 7 การให้บริการทาหมันแก่สุนัขและแมวในโครงการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาทอง ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 24 ครั้ง มีสุนัข
และแมวได้รับบริการไปทั้งสิ้น 424 ตัว

ภาพที่ 8 การใช้วิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และสอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนที่สาคัญให้แก่ผู้ฟังรายการวิทยุ ทั้งนี้จะมีการจัดรายการสัปดาห์ละหนึ่งวัน

ภาพที่ 9 งาน One Health จะตอบสนองต่อโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ด้าน
คือ 1) งานสนับสนุนการเรียนการสอน 2) งานวิจัยพัฒนา และ 3) งานบริการวิชาการ โดยปัจจุบันได้มีผลการ
ดาเนินงานออกมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน 3 ด้าน

ภาพที่ 10 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบในวันทาบุญเปิดอาคารคลินิกสัตว์วันเฮลท์

