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 จุลสารขาวคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้ เปน

ฉบับเปดวิสัยทัศนแหงการพัฒนาทรัพยากรของคณะฯ  เน้ือหาของจุลสารฉบับน้ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาองคกร การพัฒนาตนเอง มุงสูการพัฒนา

สังคม เริ่มจากโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขสาสตร ระบบ

สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร (FIS) และการเสริมสรางวิถีชีวิตแบบไทย 

จิตผอง กายพรอม สิ่งแวดลอมเสริมสุข รวมทั้งภาพขาวความเคลื่อนไหว

ในองคกรในรอบ ๓ เดือนที่ผานมา

 สำหรับบทความตางๆ ท่ีพิมพเผยแพรในวารสาร ทางกองบรรณาธิการ

จะยินดีอยางยิ่งหากไดรับทราบขอคิดเห็นจากทานผูอาน โดยเฉพาะหากจะมี

การเขียนบทความเชิงวิจารณหรือขอเสนอแนะตอเนื้อหาของขอเขียน

แตละเรื่องที่ปรากฏในจุลสารทั้งฉบับปจจุบันและฉบับกอนหนานี้ ดวยความ

ขอบพระคุณอยางสูง

ผศ.พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักดิ์
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 จุลสารขาวคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้ เปน

ฉบับเปดวิสัยทัศนแหงการพัฒนาทรัพยากรของคณะฯ  เน้ือหาของจุลสารฉบับน้ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาองคกร การพัฒนาตนเอง มุงสูการพัฒนา

สังคม เริ่มจากโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขสาสตร ระบบสังคม เริ่มจากโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขสาสตร ระบบ

สารสนเทศคณะสาธารณสุขศาสตร (FIS) และการเสริมสรางวิถีชีวิตแบบไทย 

จิตผอง กายพรอม สิ่งแวดลอมเสริมสุข รวมทั้งภาพขาวความเคลื่อนไหว
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จุลสารขาว คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค : เพื่อเปนสื่อกลางสำหรับ
เผยแพรขาวสารวิชาการและบริการวิชาการ

ที่ปรึกษา
 รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
  รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค

บรรณาธิการ
  ผศ.ดร.พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักดิ์

ผูชวยบรรณาธิการ
   ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย

กองบรรณาธิการ
   รศ.ดร.ดวงรัตน อินทร
   ผศ.ดร.นิทัศน ศิริโชติรัตน
   อ.ดร.ทัศนีย รวิวรกุล
   อ.ดร.นพ.ศุภชัย ปติกุลตัง
   อ.ดร.พรอมลักษณ สมบูรณปญญากุล
   อ.ดร.วราภรณ เสถียรนพเกา
   อ.ดร.สุคนธา ศิริ
   นางนภาพร มวงสกุล
   นางขนิษฐา ปุสสะ
   นายสรวรรธน ลาภาเกษมทิพย  

ศิลปกรรม
 นางขนิษฐา ปุสสะ

ฝายจัดสงและโฆษณา
 นางศิวนาถ ตรีพืชท
   นางประเสริฐทรง สุจิรารัตน

¤³Ðสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำป ๒๕๕๓ 

เร่ือง “รวมพลังเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร สูความสำเร็จในทุกพันธกิจและกิจกรรมแบบองครวม” 

วันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหเกิดพลังในการ

ผลักดันยุทธศาสตรที่คณะกำหนด และจะตองรวมกันดำเนินการอยางเปนระบบที่มีคุณภาพแบบ

องครวมเพื่อการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ และ

ตอบสนองตอเปาหมาย ๑ ใน ๑๐๐ อันดับมหาวิทยาลัยโลก รวมทั้งเพื่อการนำไปสูการปรับระบบ

ของคณะฯ ใหรองรับระบบมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร

๒



โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร
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(Faculty Information System : FIS)  

 ระบบสารสนเทศคณะ (FIS) เปนระบบงานที่พัฒนา

ขึ้นมาเพื่อจัดเก็บขอมูลที่จำเปนสำหรับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย เชน งานวิจัย การบริหารวิชาการ การเรียน

การสอน กิจกรรมตางๆ เปนตน โดยอางอิงกรอบมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนพ้ืนฐานการจัดทำฐานขอมูล

ทั้งนี้สามารถประยุกตรวมกับการจัดเตรียมขอมูล สมศ. และ 

กพร. ระบบสารสนเทศคณะแบงระดับการนำเสนอออกเปน 

๓ ระดับ คือ ระดับรายการขอมูล ระดับภาพรวมแบบสรุป

ระดับคณะและมหาวิทยาลัย และระดับระนาบเดียวกัน คือ 

ในระดับคณะ โดยการเทียบเคียง (Benchmarking) ตัวชี้วัด

คณะและสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังจัดเก็บ

เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทำใหสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบ

สำหรับประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การทำงานของระบบสารสนเทศคณะ (FIS) ระบบ

สารสนเทศคณะ เปนระบบสารสนเทศที่ทำงานในลักษณะ 

Web-Based Application โดยทำงานบนพื้นฐานการทำงาน

รวมกันของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในขอมูลแตละดาน เจาหนาที่

บันทึกขอมูลของคณะและบุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย

มีการประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศดังนี้ 

 ๑. ระบบประมวลผลขอมูลในระดับคณะ (Transaction 

Processing System : TPS) เปนระบบชวยจัดแยกประมวล

ขอมูลท่ีจากเหตุการณประจําวันของแตละคณะ เชน กิจกรรม 

การใหบริการวิชาการ เปนตน

 ๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 

Information System : MIS) เปนระบบที่นำสารสนเทศมา

ใชในการจัดทำรายงาน ในลักษณะตางๆ เพื่อการวางแผน

และควบคุมการดำเนินงาน สารสนเทศดังกลาวไดมาจาก

ระบบการประมวลผลขอมูล (TPS) ดวยการสรางสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร ในรูปความถ่ีและรอยละ แบงเปน ๔ ประเภท

ไดแก สารสนเทศสวนท่ีเปนรายละเอียด (Detail Information)  

ที่เปนผลสรุป (Summary Information) สารสนเทศ เพื่อการ

พยากรณ (Prediction Information) สารสนเทศกรณีเฉพาะ 

(Exception Information)

 

ประโยชนของโปรแกรม 

 ๑. การใชงานระบบ FIS  ในระดับสวนบุคคลสามารถ

ใช FIS ในการแสดงผลการดำเนินงานของรายบุคคล แสดง

ในลักษณะ Resume และในอนาคตสามารถปรับปรุงให

แสดงเปนแบบ กพอ. ๐๓ เพื่อใชสำหรับการขอตำแหนงทาง

วิชาการ ในระดับสวนงานสามารถแสดงรายงานเพื่อชวย

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม

ของสวนงาน เปนรายงานประจำป และชวยในการบริหาร

จัดการได

 ๒. นำมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ

รองรับการเยี่ยมสำรวจจาก สกอ. และ สมศ. ไดโดยโปรแกรม

จะแสดงตัวชี้วัดที่เปนผลการดำเนินการในสวนการศึกษา 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารที่กำหนดโดย 

สกอ. และ สมศ. ในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ และสามารถ

นำมาพัฒนาปรับปรุงใหเปนรายงานขอมูลเชิงคุณภาพ

ในอนาคตได

ระบบสารสนเทศคณะฯ

๓



 ๓. การประยุกตเพื่อการตัดสินใจ ในการบริหาร

จัดการ โดยสามารถแสดงในรูปแบบ Crystal Report มีขอมูล

ประกอบกับกราฟของขอมูลตางๆ  ที่ชวยในการตัดสินใจของ

ผูบริหาร เชน กราฟแสดงโครงสรางบุคลากร โครงสราง

อายุของบุคลากรจำแนกตามตำแหนงวิชาการ โครงสรางอายุ

ของบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา จำนวนเงินโครงการ

วิจัยตางๆ เปนตน

 ๔. ใชงานงาย บุคลากรรวมกันทํางานไดทุกท่ีทุกเวลา

 ๕. ผูบริหาร สามารถติดตามผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดจากฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน 

และพัฒนาเพิ่ม เติมตัวชี้ วัดตามต องการในส วนของ 

Executive Information

การเขาใชงานของระบบสารสนเทศคณะ (FIS)

 จากการที่คณะไดดำเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ

เปนจำนวนมากพอสมควร ซึ่งผลของการบันทึกขอมูลนั้น 

นอกจากจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

และของสวนงานตางๆ แลว ยังเปนประโยชนตอบุคลากร

ทุกทานของคณะสาธารณสุขศาสตรดวย นั่นคือ บุคลากร

ทุกทานจะมี “ผลการดำเนินงานรายบุคคลในระบบสารสนเทศ

คณะ (FIS)” ของทานเองที่สามารถนำไปใชประกอบการ

ประเมินหรืออ่ืนๆ ได ซ่ึงจุลสารสาธารณสุขฉบับน้ี ขอเรียน

เชิญบุคลากรทุกทานใชประโยชนจากระบบ FIS อยางเต็มที่

โดยเขาสูระบบไดที่    

 ชองทางที่ ๑ เขาสู Website ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ http://www.mahidol.ac.th เลือกแบนเนอร MUFIS 

(ที่หนาหลักดานขวามือ)

 ชองทางที่ ๒ เขาสู Website ของระบบ MUFIS 

โดยตรงที่ http://intranet.mufi s.mahidol      

 ชองทางที่ ๓ เขาสู Website ของคณะสาธารณสุข-

ศาสตร ที่ http://www.ph.mahidol.ac.th เลือกเมนู PH-FIS 

(ดานบน) ซึ่งหากทานเลือกชองทางที่ ๓ เขาสูเว็บไซตของ

คณะสาธารณสุขศาสตรหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทำ

รายละเอียดการใชงานโปรแกรม FIS ประกอบดวยเมนู

ดังตอไปนี้ 

 ๑. วิธีการเขาใชงาน (คูมือการใชงานระบบ FIS คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งทานสามารถ

เขาไปดูขอมูลสวนตัวของทานได ณ ที่นี้ 

 ๒. แบบฟอรมการใชงาน FIS ซึ่งเปนแบบฟอรม

ในการรวบรวมขอมูลกอนการบันทึกขอมูลเขาระบบฐาน

ขอมูล

   ๓. เอกสารประกอบการใชงานโปรแกรม FIS 

 ๔. เขาสูระบบ FIS (เพื่อดูขอมูลในฐานขอมูล FIS 

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล) Web board (เพื่อแจง

ปญหาและอุปสรรคตางๆ ของโปรแกรม)

 

 จากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตน หวังวาหลายๆ ทานคง

เขาใจในสวนของโปรแกรม FIS มากยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญ

ใหทุกๆ ทานเขาไปใชงานระบบ FIS เพื่อใหเกิดประโยชน

มากยิ่งขึ้น และหากมีขอเสนอแนะประการใดสามารถแจงมา

ไดที่หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดตลอดเวลา  ฉบับหนา

จะมาเลาถึงระบบ PH-FIS ของคณะสาธารณสุขศาสตร...คะ

Faculty Information System : FIS

 ๓. การประยุกตเพื่อการตัดสินใจ ในการบริหาร ๓. การประยุกตเพื่อการตัดสินใจ ในการบริหาร

จัดการ โดยสามารถแสดงในรูปแบบ Crystal Report มีขอมูล

๔



เมื ่อวันที ่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ศ.คลินิก 
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาธร อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รศ.นพ พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร และผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
รวมเปนประธานพิธีเปด “งานรวมใจ....ลดโลกรอน 
Reduce ชวยชาติ Recycle ชวยเรา” ระหวาง
วันท่ี ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ช้ัน ๑ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการดานสาธารณสุข (อาคาร ๑) 

เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๓  คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประเพณี
สงกรานต สืบสานปใหมไทย ๕๓  เพื่อเปนการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย เปนประเพณีที่
สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน และพิธีรดน้ำขอพร

แสดงความกตัญูกตเวทีตอผูสู งอายุและ
ผูอาวุโส เพื่อเปนมงคลกับชีวิต ณ หองประชุม
ช้ัน ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา 
(อาคาร ๖)

รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร เปดหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับศาสตราจารย 
นายแพทยสำลี เปลี่ยนบางชาง ผูอำนวยการ
องคการอนามัยโลกประจำภาคพ้ืนเอเซียตะวัน-
ออกเฉียงใต และ Professor Dr.Hasbullah 
Thabrany, President of SEAPHEIN at The 
Royal Institute of Health Sciences ณ 
ประเทศภูฎาณ เม่ือวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓

ศ.คลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการ-
บดีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนประธานมอบประกาศ-
นียบัตรและของที่ระลึกแกผูสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (ไทย/
นานาชาติ) “MPH 2009 Graduation Ceremomy”
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ณ หองประชุมชั้น ๒ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการดานสาธารณสุข (อาคาร 
๑) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

รองศาสตราจารยพิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
เปนประธานพิธีถวายราชสักการะพระราชา-
นุสาวรียสมเด็จพระราชบิดาฯ ในพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุกรุนและรับนักศึกษาใหม ประจำป
การศึกษา ๒๕๕๓ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคาร
เรียนและปฏิบัติการดานสาธารณสุข (อาคาร ๑)
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
พิธีไหวครู “ลูกราชพฤกษศรัทธา บูชาครู” ณ 
หองประชุม ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขตามรอย
พระบาทพระบิดา (อาคาร ๖) ชั้น ๒ เมื่อวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย 
นายแพทยพิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณ-
สุขศาสตร และคณาจารย รวมแสดงความยินดีกับ
คณาจารยและนักศึกษาท่ีเขารับรางวัลจาก ศ.คลินิก 
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ 
ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ไดแก นายบุญเรือง ขาวนวล นักศึกษา
ปริญญาโท ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ไดรับ
รางวัลวิทยานิพนธดี สาขาเอกบริหารสาธารณสุข 
รศ.นวรัตน สุวรรณผอง ไดรับรางวัลผูควบคุม
วิทยานิพนธ รศ.ภูษิตา อินทรประสงค ไดรับรางวัล
ประธานหลักสูตรฯ และ ร.ท.หญิงนที ลุมนอก 
นักศึกษาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะ
สาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลผูมีผลการศึกษา
ดีเยี่ยม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการ
พยาบาลสาธารณสุข นายเอกราช บำรุงพืชน 
อาจารยประจำภาควิชาโภชนวิทยาไดรับรางวัล
วิทยานิพนธดีเดน สาขาโภชนวิทยาศาสตร โครงการ
รวมระหวางสถาบันวิจัยโภชนาการและคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

Thai sweetmeatThai sweetmeatThai sweetmeat
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  การปฏิบัติสมาธิเปนกระบวนการทางจิตที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวของกับ 

ประสบการณ การเรียนรู การรับรู ประสาทสัมผัส อารมณ ฮอรโมน สารเคมี และ

การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ การปฏิบัติสมาธิเปนเทคนิคหนึ่งที่ประยุกตใช

อยางกวางขวางในการเยียวยาความผิดปกติทางกายและทางจิต 

 การปฏิบัติสมาธิ หมายถึง เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ที่ใชจัดระเบียบ กำกับ 

ควบคุม การทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส (อายตนะ) 

เพ่ือปรับสมดุลใหระบบประสาทสวนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบประสาท

สวนปลาย และระบบอื่นๆ ของรางกายทำงาน อยางเปนองครวม

 การปฏิบัติสมาธิ เปนการปฏิบัติที่ผสมผสานศาสนศาสตร จิตเวชศาสตร 

วิทยาศาสตร ฟสิกส  (System integration) มีผลตอการทำงานของระบบจิตใจ ประสาท 

และภูมิคุมกัน (Psychoneuroimmunology) เปนการเยียวยาแบบจิตประสานกาย 

(Mind-body medicine) เปนการเยียวยาในระดับอภิปรัชญา (Metaphysic healing) 

เปนเทคนิคบำบัดเยียวยาของโลกอนาคต (Global therapies) เปนการเยียวยาที่พึ่งพิง

ตนเอง (Self healing) ทุกคนตองรูดวยตัวเอง ทำการเยียวยาตนเอง สมาธิเกิดขึ้นไดกับ

คนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา เด็ก ผูใหญ บุคคลที่กำลังใหกำเนิด คนแก คนเจ็บ และ

ผูที่อยูในวาระสุดทาย การปฏิบัติสมาธิจะเปนการแพทยแผนอนาคต (Future medication) 

ที่พอเพียง และมีความปลอดภัย ราคาถูก ทุกคนปฏิบัติเอง เพื่อเยียวยาตนเอง (Global and 

Universal healing) ที่ไมมีวันสูญหายจากวัฏจักรของโลกมนุษยและสิ่งมีชีวิต

 อยางไรก็ตามในชวง ๓๐ ปที่ผานมานักวิจัยและนักวิทยาศาสตรหลาย

สาขา ไดทำการคนควากลไกและผลของการปฏิบัติสมาธิในดานชีววิทยา

ดวยการวัดการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ชีพจร และคลื่นสมอง   

(Electroencephalography; EEG) ปจจุบันการศึกษากลไกของการปฏิบัติ

สมาธิมีความกาวหนามากข้ึนเร่ือยๆ ดวยการใชเทคนิคพิเศษทำการประเมิน

การทำงานของรางกายและวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนและภูมิ

ตานทานในรางกาย  รวมทั้งความเจ็บปวยทางกายและทางจิตไดอยางชัดเจน

ในระดับหนึ่ง

รองศาสตราจารย สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
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ผลลัพธของการปฏิบัติสมาธิ เทคนิคการปฏิบัติสมาธิที่ไดผลดี¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÊÁÒ¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃàÂÕÂÇÂÒÊØ¢ÀÒ¾
ลดความวิตกกังวล สมาธิเคลื่อนไหว
ลดความเครียดเฉียบพลันและความเครียดเรื้อรัง สมาธินิ่ง
ลดอาการปวดหลัง ปวดศีรษะขางเดียว สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการปวดกลามเนื้อ ปวดคอ ปวดไหล ใบหนา  สมาธิเคลื่อนไหว
ปวดทองกระเพาะอาหาร สมาธินิ่ง
ลดอาการปวดประจำเดือน สมาธินิ่ง/สมาธิเคลื่อนไหว
เพิ่มคุณภาพการนอน ลดอาการนอนไมหลับ สมาธิเคลื่อนไหว
ลดความถี่ของการฝน สมาธินิ่ง/สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการรอนๆ หนาวๆ ในวัยทอง สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการออนเพลีย สมาธินิ่ง
ผอนคลายกลามเนื้อลาย กลามเนื้อเรียบ  สมาธินิ่ง
จิตใจสดชื่น แจมใส สมาธินิ่ง
จิตใจสงบ อิ่มเอิบ สมาธินิ่ง
ลดอาการโมโห หงุดหงิด สมาธินิ่ง
ควบคุมตนเองไดดีขึ้น สมาธินิ่ง
เพิ่มความมั่นใจ สมาธินิ่ง
การเคลื่อนไหวดีขึ้น สมาธิเคลื่อนไหว
รักษาอาการภาพซอน เดินเซ สมาธิเคลื่อนไหว
ลดความดันโลหิต Dopamine-B-hydroxylase (D-B-H) ในน้ำเลือดลดลง    สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการปวดกลามเนื้อหัวใจ สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการหอบจากโรคหอบหืด สมาธินิ่ง
หลอดลมโปงพอง สมาธินิ่ง
ลดอาการเจ็บปวยจากมะเร็ง เตานม ตอมลูกหมาก ไทรอยด  สมาธิเคลื่อนไหว
หลอดเลือดหัวใจตีบ สมาธิเคลื่อนไหว
ลดไขมันในเลือด สมาธิเคลื่อนไหว
ลดไตรกลีเซอไรด สมาธิเคลื่อนไหว
ลด-เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว สมาธิเคลื่อนไหว
ลดฮอรโมนโปรแลคติน ไทรอยดและฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต สมาธิเคลื่อนไหว
ลดฮอรโมนเครียด คอติซอลล สมาธินิ่ง
แลคเตตในเลือดลดลง กลามเนื้อผอนคลาย สมาธินิ่ง/สมาธิเคลื่อนไหว
ลดน้ำตาลในเลือดผูที่เปนเบาหวาน สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการซึมเศรา หงุดหงิด สมาธิเคลื่อนไหว
ปญหาไทรอยด สมาธิเคลื่อนไหว
ลดอาการหลังโกงงอ (Scoliosis) สมาธิเคลื่อนไหว
หลอดลมโปงพอง สมาธิเคลื่อนไหว
ปริมาณรังสีไบโอโฟตอนลดลง/การทำงานของอนุมูลอิสระลดลง สมาธิเคลื่อนไหว
การรับรูตอสิ่งตางๆ ดีขึ้น สมาธิเคลื่อนไหว
รับรูสิ่งพิเศษ สมาธิเคลื่อนไหว
เพิ่มประสิทธิภาพการจำ การมองเห็น การไดยิน  สมาธิเคลื่อนไหว
ผูปวยจิตเวช สมาธิเคลื่อนไหว
ลดการใชสารเสพติด สุรา บุหรี่  สมาธิเคลื่อนไหว
Crohn’s disease ลำไสอักเสบเรื้อรัง สมาธิเคลื่อนไหว
Fibromyalgia ปวดใยกลามเนื้อ สมาธิเคลื่อนไหว
Psoriasis (เรื้อนกวาง) สมาธิเคลื่อนไหว
ลดการเผาผลาญพลังงานลดลง สมาธิเคลื่อนไหว
ชวยใหรางกายใชออกซิเจนลดลง สมาธิเคลื่อนไหว

การประยุกตและผลของการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยา

เอกสารอางอิง : สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี. การปฏิบัติสมาธิเพ่ือการเยียวยาสุขภาพ.  
 พิมพคร้ังท่ี 9. โรงพิมพองคการทหารผานศึก, 2549.

๗



๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
“จากรมราชพฤกษ...สูโลกกวาง ปญญาของแผนดิน”

วันพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒

“งานวิจัยสูการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยในอนาคต” 
โดย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

การบรรยายและรวมสนทนาธรรมในหัวขอ “โลกธรรม ๘”
โดย พญ.อัมรา มลิลา

หลักสูตรฝกอบรม “การปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตราย
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ฝายวิจัยและฝกอบรม สำนักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วันที่ เรื่อง สถานที่

¡Ñº»‡ÒËÁÍ

ณ หองประชุม ชั้น ๒
อาคารเรียนและปฏิบัติการดาน         
สาธารณสุข (อาคาร ๑)

อาคารกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ
   

ณ หองประชุม ศ.นพ.เทพนม    
เมืองแมน อาคาร ๕ ชั้น ๒ 

ณ หองธรรม สุขใจ
อาคาร ๔ ชั้น ๒

ณ หองประชุม ศ.นพ.เทพนม 
เมืองแมน อาคาร ๕ ชั้น ๒

»‡ÒËÁÍ¹Ò: ÇŒÒÂ...»‡Ò¾Ã·ÓÁÑêÂàÍÒ¼ŒÒË‹ÁÁÒ¾Ñ¹ÃÍºµÑÇÅ‹Ð
»‡Ò¾Ã: ¾ÃÊ§ÊÑÂÇ‹Òà»š¹¡ÃÐ´Ù¡¾ÃØ¹¤‹Ð ¾Ã¡ÅÑÇ¡ÃÐ´Ù¡ËÑ¡   
 àÅÂ»‡Í§¡Ñ¹äÇŒ¡‹Í¹
»‡ÒËÁÍ¹Ò: ÍŒÒÇ...·ÓÁÑêÂ¤Ô´ÍÂ‹Ò§¹Ñé¹Å‹Ð
»‡Ò¾Ã: àÇÅÒ¢ÂÑºµÑÇ ¨ÐÁÕàÊÕÂ§¡�Í¡á¡�¡µÒÁ¢ŒÍ¹Ð¤Ð
»‡ÒËÁÍ¹Ò: ÍÒ¨äÁ‹ãª‹âÃ¤¡ÃÐ´Ù¡¾ÃØ¹¡çä´Œ¹Ð ËÁÍÇ‹Ò¾Ãä»µÃÇ¨´Õ¡Ç‹Ò¹Ð 
 ...Ç‹Òáµ‹Ç‹Ò...Ë‹Í·Ñé§µÑÇÍÂ‹Ò§¹Ñé¹à́ Ô¹ÊÐ´Ç¡ËÃ×Í¨�Ð
»‡Ò¾Ã: áËÁÁÁ ¤Ø³ËÁÍ¢Ò Ë¡¤ÐàÁ¹ä»ËÅÒÂÃÍºáÅŒÇ¤‹Ð 
»‡ÒËÁÍ¹Ò: á»†ÇÇÇÇÇ àÃ×èÍ§ : ÇÃÒÀÃ³�    ÀÒ¾ : ¾Õè¹ŒÍ§

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร
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