


จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
• วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับเผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ• ที่ปรึกษา : รศ.นพ.พิทยาจารุพูนผล,ผศ.ดร.ศิราณีศรีใส.
รศ.ดร.พิมพ์พรรณศิลปสุวรรณ• บรรณาธิการ : ผศ.ดร.พิมพ์สุรางค์เตชะบุญเสริมศักดิ์• ผู้ช่วยบรรณาธิการ :ผศ.นพ.โชคชัยหมั่นแสวงทรัพย์,
อ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล • กองบรรณาธกิาร : ผศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน, ผศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, ผศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล,
อ.ดร.ภิฤดี ภวนานันท์, อ.ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, อ.นันท์นภัส ภัคะมาน, นางนภาพร ม่วงสกุล, นางขนิษฐา ปุสสะ, นางสาวอภิรดี สุนงาม
• ฝ่ายคอมพวิเตอรก์ราฟกิและวารสารอเิลก็ทรอนกิส ์ : นางสาววีณา บุรวิชเกษตรกร, นางสาวสุนันทา ไตรภพ, นายนรินทร์ ปานดี • ฝา่ยจดัสง่  
และโฆษณา : กัญหาตรีเฟื่อง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๒๐/๑ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ๑๐๔๐๐•โทร.๐๒๖๔๔๖๓๐๒,๐๒๓๕๔๘๕๔๓-๙•โทรสาร.๐๒๓๕๔๘๕๕๔•http://www.ph.mahidol.ac.th





ปรัชญา 
“การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ   

และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ชาติ” 

วิสัยทัศน์ 
“สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนำ 

ในภูมิภาคเอเชีย” 

พันธกิจ 
“จัดการศึกษา 

ทางการสาธารณสุขทุกระดับ 
ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการวิจัย 

ทางการสาธารณสุข 
บริการวิชาการสาธารณสุข 
และบริการส่งเสริมสุขภาพ 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

แบบแสดงความจำนงร่วมบริจาคสมทบทุน 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือมูลนิธิราชพฤกษ์  
และสมาคมศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   

โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๓๑, ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๓๗ 

ชื่อ-สกุล............................................................................................................
ที่อยู่เลขที่........................หมู่ที่..........................ถนน.........................................
แขวง.............................เขต.............................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.............................................................
e-mail...................................................................................................................

มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินจำนวน...............................................บาท
วัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมสร้างอาคาร 
 ร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ประจำอาคาร
โดย โอนเข้าบัญชี“โครงการก่อสร้าง
 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข”
 ธนาคารไยพาณชิย์สาขาโรงพยาบาลราชวถิี
 บัญชีออมทรัพย์เลขที่๐๕๑-๒-๕๘๓๔๕๕
 (FAXสำเนาใบโอนพร้อมแบบแสดงความจำนง)

 บริจาคด้วยตนเอง
 (ติดต่อณหน่วยการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณบดีชั้น๕อาคารอเนกประสงค์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล)

 ลงชื่อ................................................................ผู้บริจาค
(........................................................................................)
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เรื่องจากปก 

“ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล
สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ (ไทย-นานาชาต)ิ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ในงาน Closing
Ceremonyเมื่อวันที่๒๒เมษายน๒๕๕๑ณ
ห้องประชุมศ.นพ.เทพนมเมืองแมน”


คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

๔๒๐/๑ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกทม
คณะกรรมการจัดงานคืนสู่เหย้า

“๖๐ปีราชพฤกษ์สัมพันธ์”


๑๙มิถุนายน๒๕๕๑

เรื่องขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า“๖๐ปีราชพฤกษ์สัมพันธ์”
เรียนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กำหนดการจัดงาน“๖๐ปีราชพฤกษ์สัมพันธ์”
  ๒.กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่๑๒

 เนื่องในวาระที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ๖๐ปีแห่งการสถาปนาคณะฯในวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๕๑คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมูลนิธิราชพฤกษ์ได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการโดยการจัดการ
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่๑๒ในวันที่๒๐–๒๒สิงหาคม๒๕๕๑ณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพฯ และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้เป็นวันจัดงานคืนสู่เหย้า “๖๐ ปีราชพฤกษ์สัมพันธ์” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ตั้งแต่เวลา๑๗.๐๐–๒๒.๐๐น.
 ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาวิชาได้มาร่วมงานคืนสู่เหย้า“๖๐ปีราชพฤกษ์สัมพันธ์”ใน
วันเวลาดังกล่าวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระ๖๐ปีแห่งการสถาปนาคณะฯและร่วมพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและขอ
ให้ชักชวนเพื่อนๆ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านไปร่วมรำลึกคืนวันที่ผ่านมา กิจกรรมในงานได้แก่ การจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่า
การประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี๒๕๕๑กิจกรรมร่วมรำลึก๖ทศวรรษการพัฒนาจากอดีตสู่อนาคต
รวมทั้งกิจกรรมการหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอพระราชทานชื่ออาคารฯการร่วมงาน
ครั้งนี้ขอความกรุณาจากศิษย์เก่าจองบัตรร่วมงานบัตรละ๑,๐๐๐บาทหรือเป็นโต๊ะ๑๐ที่นั่งโต๊ะละ๑๐,๐๐๐บาทรายได้หลังหักค่าใช้
จ่ายจะนำไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารฯ โดยติดต่อจองบัตรงานได้ที่ภาควิชา หลักสูตร หรือสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๒-๓๕๔๘๕๓๑,
www.ph.mahidol.ac.the-mail:phnmg@mahidol.ac.th
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับเชิญ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้า “๖๐ ปี
ราชพฤกษ์สัมพันธ์”ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยจักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ




สว.นิคมไวยรัชพานิชรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายกสมาคมศิษย์เก่า
นายแพทย์ปราชญ์บุณยวงศ์วิโรจน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน
รองศาสตราจารย์เฉลิมชัยชัยกิตติภรณ์อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์พิทยาจารุพูนผลคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
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ขอเชิญร่วมบริจาคทุน  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือมูลนิธิราชพฤกษ์และสมาคมศิษย์เก่า  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๓๑, ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๓๗ 

คณะสาธารณสขุศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล
ขอเชญิทา่นรว่มบรจิาคทนุโครงการกอ่สรา้ง
อาคารเรยีนและหอ้งปฎบิตักิาร

ผู้บริจาคสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการก่อสร้าง
อาคารเรยีนและปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุ”
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
เลขที่๐๕๑-๒-๕๘๓๔๕๕สาขาย่อย
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ (เงิน
บริจาค) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวณรัษฎา
กรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ.
๒๕๔๗มาตรา๓ (บุคคลธรรมดาหักลดหย่อน๒ เท่า)
แต่ไม่เกินร้อยละ๑๐ของเงินได้ เงินได้พึงประเมินหลัง
จากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนสำหรับนิติบุคคล หัก
รายจ่าย ๒ เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ
ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการสาธารณกุศลฯ)

(ตามแบบฟอร์มท้ายเล่ม) 

๓ 
จุลสารสาธารณสุข 

เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 

๒ 
จุลสารสาธารณสุข 

เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 



เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๑เรื่อง“Born
to be PR” จากโครงการนักข่าวมือใหม่ หัวใจสาธารณสุข ให้แก่
บุคลากรของคณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานประชาสัมพันธ์ ณ
อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดาชั้น๒

เมื่อวันที่๑๗มิถุนายน๒๕๕๑คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”
(Routine toResearch) เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน
ในการพัฒนางานและเกิดแนวคิดในการพัฒนางานประจำ โดยใช้
กระบวนการวิจัยณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์(อาคาร๗ชั้น๕)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดฝึกอบรม
วิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหา
บัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน
๑๕๓คนระหว่างวันที่๒๐-๒๒มิถุนายน๒๕๕๑มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัด
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(ไทย), วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
และวิทยาศาสตรบัณฑิต เมื่อวัน
ที่๒๐พฤษภาคม๒๕๕๑

พิธีปฐมนิเทศ 

หลักสุตรวิปัสนากรรมฐาน 

Born to be PR นักข่าวมืออาชีพ 

Routine and Research 

ภาพเป็นข่าว 


เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ
อาจารย์และนักศึกษาจากHasanuddinUniversityประเทศอินโดนีเซียเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน
เรื่อง“Benchmarking&Ph.D.Program”ณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์(อาคาร๗ชั้น๕)
ห้อง๗๕๐๘จัดโดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์และฝึกอบรมนานาชาติ

Hasanuddin 


ชมรมโภชนวิทยามหิดล ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันโลก
ด้านอาหารและโภชนาการ”ในวันงานได้รับเกียรติจากนายอภิรักษ์โกษะโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิด
งานเมื่อวันที่๒๘-๓๐เมษายน๒๕๕๑ณโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จัด พิธีบำเพ็ญกุศล
ครบ ๑๐๐ วัน อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และกิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ในงาน “สืบสานปี
ใหม่ไทย ร่วมใจสาธารณสุข” โดยในวัน
งานคณะฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวแก่
คณาจารย์อาวุโส และผู้เกษียณ เพื่อ
แสดงความกตัญญูกตเวทีณหอประชุม
ราชพฤกษ์

สืบสานปีใหม่ไทย ร่วมใจสาธารณสุข 


สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปี ๒๕๕๑ เรื่อง “ร่วมใจ
เพิ่มปัญญามุ่งพัฒนางาน”เมื่อวันที่๙-๑๐พฤษภาคมโดยจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร อีกทั้งร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคณะฯ และตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นสถาบันการศึกษา๑ ใน
๑๐๐อนัดบัของมหาวทิยาลยัโลกณโรงแรมจอมเทยีนการเ์ดน้ท์
รีสอร์ทพัทยาจ.ชลบุรี

ร่วมใจ เพิ่มปัญญา มุ่งพัฒนางาน 

ก้าวทันโลกด้านอาหารและโภชนาการ 

๕ 
จุลสารสาธารณสุข 

เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 

๔ 
จุลสารสาธารณสุข 

เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 



หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 นำ
เสนอข่าวหน้าหนึ่งว่า “‘หมัก’มอมเหล้าคนไทยแก้กม.อุ้มน้ำเมาวันนี้”
การต่อสู้ระหว่างกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจและกลุ่มผู้ที่ทำงาน
เพื่อสาธารณสุขไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ แต่การที่นักการเมืองเบี่ยงเบน
ประเด็นเข้าข้างอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นับเป็นกรณี
ศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

โครงการธรรมะสุขใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหนึ่งใน ๒ ของโครงการที่มี
แนวคิด กระบวนการ บทเรียน และผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต ที่ได้
หยิบยกจากแผนงานพัฒนาสถาบันการศึกษา สาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้าง
เสริมสุขภาพ (สอส.) เพื่อนำเสนอเป็นกรณีศึกษา จาก ๖ โครงการที่ได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจาก สอส. ซึ่งผู้เขียนได้รับเชิญจาก สอส. ให้ไปนำเสนอใน
การประชุมเรื่องสถาบันการศึกษาสาธารณสุขกับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้หัวข้อแนวคิดและกรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพจิต ในสถาบันการ
ศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

“ธรรมะสุขใจ”  
ในคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

การจูงใจต่อการปฏิบัติพัฒนาด้านคุณธรรม
นำวิชาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
 สุดท้ายคือเข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าศีลธรรม
ที่มากกว่าความคิดคำพูดและภาษาเขียน
 ไม่ว่าเราหรือเขา ต่างก็ล้วนต้องการ
ความเมตตา เมื่อเกิดความกลัวอันตราย
นักหนา เป็นต้น ขณะนั่งรถที่คนขับขับแบบ
ไม่รู้จักความตาย เราอยากขอให้เขาเห็นใจ
เราที่เรากลัวอย่าขับรถให้น่ากลัวถึงเพียงนั้น
ถ้าคนขับฟังเสียงขอร้องเราบ้าง เราจะ
สบายใจขึ้นถ้าเป็นคนขับรถที่ไม่ยอมฟังเสียง
เราเลยไม่เห็นใจเลยว่าเรากลัว เราก็ต้องตก
อยู่ ในความทุกข์ทุกคนต้องการผู้ เห็นใจ
ต้องการผู้เมตตาเช่นเดียวกับผู้ที่นั่งรถเร็วๆ
ต้องการให้คนขับรู้จักคิดถึงบ้าง เห็นใจบ้าง
ที่ต้องทุกข์ทรมานใจเพราะความกลัวนั้น
นักหนาไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นต่อไป ทุก
คนต้องการความเมตตาทั้งนั้น เราก็ต้องการ
เขาก็ต้องการ เราไม่ควร เป็นผู้รับฝ่ายเดียว
ควรเป็นผู้ให้ด้วย และควรให้อย่างสม่ำเสมอ
คือมีเมตตาให้เสมอให้ไม่มีขอบเขต
 ปัจจุบัน ณ ขณะนี้ผู้เขียนก็ยังคงเป็น
ปุถุชนคนธรรมดาที่มากด้วยโลภโกรธหลง
มีอัตตา ตัวตน เราเขา เพียงแต่กำลังเพียร
พยายามเรียนรู้เท่าทันกิเลส ตัณหาฝึกฝน
ฝึกหัด เจริญสติในชีวิตประจำวัน ปล่อยวาง
ใช้ เวลาที่ เหลืออยู่ เพียงน้อยนิดให้ เป็น
ประโยชน์สำหรับการสร้างอริยทรัพย์ให้กับ
ตัวเอง สมาชิกสา’สุขท่านใดเห็นประโยชน์
และสนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรม
ธรรมะสุขใจได้ง่ายมาก เพียงแค่ติดต่อมาที่
รศ.พนูสขุชว่ยทองภาควชิาอนามยัครอบครวั
e-mail: phpst@mahidol.ac.th โทรศัพท์
๐ ๒๓๕๔ ๘๕๓๖ ต่อ ๑๓๑๑ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้
จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
เยี่ยมชมwebpageของชมรมธรรมะสุขใจ
ได้ที่www.ph.mahidol.ac.th/dhammas■


 ประโยชน์ที่ได้รับต่อองค์กรคือสนับสนุน
การเป็นหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพด้านจิต
วิญญาณและจิตใจอันเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาคนอย่างแท้จริงมีตัวชี้วัด(Indicator)
มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติ
ธรรมได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจปฏิบัติ
ธรรมสามารถผสมผสานไปในวิถีชีวิตการ
ทำงานประจำในแต่ละวัน ผู้สนใจสามารถ
ปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่อง ในวิถีชีวิตปกติ
โดยไม่จำเป็นต้องไปในสถานปฏิบัติธรรม
เพียงอย่างเดียว
 ประโยชน์ต่อตัวผู้เขียนจากการทำงาน
ในชมรมธรรมะสุขใจคือได้ประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้ว่า การปฏิบัติธรรมยิ่งทำยิ่งได้
ธรรมที่เกิดประโยชน์สุขเย็นแท้แก่ผู้ใกล้ธรรม
ได้มีกัลยาณมิตรทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกับชมรม
ธรรมะสุขใจ
 มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ชมรมธรรมสุขใจเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ขึ้นในหน่วยงาน
 มีความสุขใจที่ตู้ธรรมทานของชมรม
ธรรมะสุขใจได้มีเครือข่ายขยายผลเข้าไปอยู่
ในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัย
มหิดลทำให้มีโอกาสเผยแพร่พระธรรมคำสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าได้ในวงกว้างขึ้น นำไป
สู่การศึกษาที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม มุ่งเน้น

 ทั้งนี้ผู้เขียนได้เชิญประธานชมรมธรรมะ
สุขใจคนปัจจุบัน ไปร่วมในการนำเสนอด้วย
และขอขอบคุณอ.ดร.ปิยะธิดาขจรชัยกุลไว้
ณ ที่นี้ด้วยที่เห็นประโยชน์ จึงติดต่อขอให้
เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชมรมธรรมะสุขใจ
เพื่อลงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในจุลสารข่าว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแนะนำสั้นๆ
เกี่ยวกับชมรมธรรมะสุขใจให้พวกเราชาว
สา’สุขอันเป็นที่รักยิ่งเสมอมา ได้รู้จักกันพอ
เป็นสังเขปดังนี้
 ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มี
ชมรมธรรมะสุขใจ ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่เสาร์ที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ห้องธรรมะสุขใจตั้งอยู่ที่
อาคาร๔ชั้น๒ห้อง๔๒๐๔
 ที่มามีกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจธรรมะ
รวมกลุ่มกันก่อตั้งชมรมธรรมะสุขใจ เพื่อส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรมในองค์กรขึ้น และแกน
นำคนสำคัญคือ ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวชได้
เขยีนโครงการขอการสนบัสนนุงบประมาณจาก
สอส. ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพ
จิตแนวพุทธ”
 การดำเนินงานของชมรมได้จัดรูปแบบ
ของคณะกรรมการบริหารชมรมมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมหลากหลายและต่อเนื่องที่
สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา ช่วงปีแรก
ประธานชมรมคือ ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวช
ปัจจุบันประธานชมรมคือ อ.ดร.กิติพงษ์
หาญเจริญ ส่วนตัวผู้เขียนมีฐานะเป็นรอง
ประธานทั้งช่วงแรกและปัจจุบัน
 


๑.ประจำวันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิเวลา๐๘.๐๐-๐๘.๔๕น.และสวดพระคาถาชินบัญชรเวลา๑๒.๑๕-๑๒.๔๕น.ทุกวันทำการ๒.ตักบาตรทุกวันจันทร์และศุกร์หน้าอาคาร๓-๔เวลา๐๗.๐๐น.๓.มีตู้ธรรมทานและเอกสารข่าวชมรมธรรมะสุขใจ
๔.มีบอร์ดธรรมะสุขใจ๕.มีการปฏิบัติธรรมตามโอกาสเช่นกิจกรรมอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานจำนวน๑๑ครั้งๆละ๒ชั่วโมงกิจกรรมทำบุญปล่อยชีวิตเป็นทานเป็นต้น๖.ประสานงานทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมหลัก 
ที่ทำคือ 

 งานวิจัยของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
“โครงการประมวลองค์ความรู้และกรณีศกึษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการ
ขัดขวางการกำหนดนโยบายการควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการ
ดำเนินการในลักษณะองค์กรด้านสังคม โดย
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” บ่งชี้
ว่า อำนาจเงินของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ในการ
ขัดขวางกฏหมายและนโยบายที่ควบคุมการ
บริ โภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างมี
ประสิทธิผล
 การที่นายกรัฐมนตรียอมให้ผู้แทนธุรกิจ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าพบและสนใจใน
การที่จะแก้กฏหมายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ทั้งๆที่กฏหมายดังกล่าวผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและแปรญัตติมาแล้วนั้น ทำให้
สังคมเห็นว่านักการเมืองมองถึงประโยชน์
ของคนกลุ่มน้อยมากกว่าผลประโยชน์ของ
สังคมส่วนใหญ่
 ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ก็พยายามสร้างภาพพจน์โดย
ดำเนินการเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Corporate
Social Responsibility) เช่น สนับสนุน
โครงการศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา ฯลฯ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใช้การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้เยาวชน
หันมาริเริ่มดื่มน้ำเมา รวมทั้งการลด แลก
แจก แถม เยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่มีวุฒิภาวะ
ที่ดีพอในการตัดสินใจ ดังนั้น อุตสาหกรรม

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อ
สังคมต่างๆจึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อสังคม ทั้งๆที่งบประมาณในการดำเนิน
การเป็นองค์กรเพื่อสังคมนั้น เมื่อเปรียบ
เทียบกับผลกำไรที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ที่นำ
ไปสู่การสูญเสียสุขภาพและชีวิต เป็นเพียง
แค่เศษเงินของผลประกอบการเท่านั้น
 กลุ่มวิชาชีพสุขภาพทั้ งหลาย กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค และสาธารณชนทั่วไปควร
จะรวมตัวและร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายใน
การที่ จ ะ เฝ้ า ระวั งและมองด้ วยความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นองค์กร
ที่รับผิดชอบต่อสังคมของอุตสาหกรรมยาสูบ
และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เพราะมีหลักฐานน้อยมากที่บ่งชี้ให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและจุดมุ่งหมาย
ที่มองแต่ผลกำไรของอุตสาหกรรมทั้งสอง
โดยไม่สนใจถึงผลเสียต่อสุขภาพที่มีสาเหตุ
มาจากผลิตภัณฑ์แห่งความตายคือสุราและ
ยาสูบ
 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ นับเป็นกรณีศึกษาที่
น่าสนใจว่านักการเมืองผู้ใด เห็นประโยชน์
ของธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า
สุขภาพของประชาชน เวลาจะเป็นเครื่อง
พิสูจน์ให้เห็นธาตุแท้ของตัวบุคคล

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จึงทุ่มงบประมาณ
จำนวนมหาศาลในการโฆษณาเพื่อดึงดูด
ความสนใจของกลุ่มเยาวชน รายงานการ
วิจัยจากองค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่า การห้าม
โฆษณาอย่างสิ้นเชิง (ในสื่อทุกชนิด ตลอด
24 ชั่วโมง) มีประสิทธิผลในการลดการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
เยาวชน
 เนื่องจากกระแสของการเป็นองค์การ
เพื่อสังคม (Corporate Social Respon-
sibility-CSR) เป็นสิ่งที่องค์การต่างๆ กำลัง
ดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และผล
ทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้แก่
องค์การ แต่ประชาชนต้องตระหนักว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสิ่ง
อุปโภค-บริโภคที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพโดยตรง ดังนั้น
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ควร
ได้ รั บ อนุญาต ให้ ด ำ เนิ น ก า รด้ านนี้ ไ ด้
เนื่องจากเป็นการสร้างภาพพจน์ให้สังคมไขว้
เขวและสับสนว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ทั้งๆที่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำลาย
สุขภาพและสร้างความเสียหายแก่สังคมเป็น
มูลค่ามหาศาลมากกว่าแสนล้านบาทต่อปี
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ไม่แตกต่างไปจากอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งจะ
สร้างภาพพจน์โดยการแสดงความปรารถนา
ดีต่อสาธารณะ ดังนั้น การเป็นผู้อุปถัมภ์
รายการศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และ

กรณีศึกษา พรบ.ควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รักษ์สุขภาพกับป้าหมอ (๒) 
เรื่อง: อ. มันทนา& อ.วราภรณ์ ภาพ: พี่น้อง 

•หนูน้อง:“อินซูลิน”คืออะไรคะ
•ป้าหมอนา:“อินซูลิน”คือฮอร์โมน
ที่เก็บกวาดน้ำตาลในเลือดไปแจกจ่าย
ให้ทุกส่วนของร่างกาย
•หนูน้อง:ว้าว...“เจ้าตัวนี้”เป็นเสมือน
ไม้กวาดเล็กๆเลยนะคะ

•ป้าหมอนา:ช่างคิดจริงๆแม่หนูน้อย...
นั้นแหละจ๊ะถ้ากินหวานมากเป็นประจำ
ตับอ่อนเหนื่อยจนสร้าง“อินซูลิน”ลดลง
ทำให้น้ำตาลตกค้างในเลือดเพิ่มขึ้นจนเกิด
เบาหวานได้
•หนูน้อง:หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะ
แล้วทางที่สองจากการกินหวานมากๆ
แล้วเป็นเบาหวานล่ะคะ
(ติดตามตอนต่อไป) 

๗ 
จุลสารสาธารณสุข 

เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 

๖ 
จุลสารสาธารณสุข 

เมษายน-กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
 
 
 


