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บทบรรณาธิการ
“สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง” เป็นคํากล่าวที่จริง สอดคล้องกับบทกลอนที่ช่วยกระตุ้น

การดูแลสุขภาพด้วย 3 อ. อาหาร การออกกําลังกาย และอารมณ์ (จิตใจ) ผนวกกับ“ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy)” ซึ่ง ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง ได้นํามาบอกกล่าวไว้
ณ วันนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับทีม 13 หมูป่าอะคาเดมีที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ําหลวงขุนน้ํา
นางนอน จังหวัดเชียงรายอย่างปลอดภัย ด้วยพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคีของคนไทยและชาวต่างชาติอีก
นานาประเทศ ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมหมูป่าดํารงชีพอยู่ได้ถึง 10 วัน
โดยมีเพียงน้ําประทังชีวิต คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกําลังกายโดยปั่นจักรยานทุกวัน แสดงว่าการ
ออกกกําลังกายจึงควรปฏิบัติเป็นประจํา ซึ่งพญ.เสาวนิตย์ กมลธรรม ซึ่งได้ถ่ายทอดในเรื่องการออกกําลังกาย
และฝึกโยคะ ที่ปฏิบัติกับตัวท่านเองได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม จากแนวคิดของโค้ชเอก นายเอกพงษ์ จันทะวงษ์
ได้ใช้ ”การนั่งสมาธิ” ส่งผลให้ร่างกายใช้พลังงานน้อยที่สุด ขจัดความวิตกกังวล ความหิว นับเป็นการพิสูจน์ที่
ประจักษ์ ซึ่ง ดร.นพ. อุทัย สุดสุข ได้กล่าวถึง ท่านสามารถอ่านได้ใน สุขภาพดีตามนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
นอกจากนี้ ยังมีการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะฉุกเฉินที่กระทรวงสาธารณุข เน้นย้ําให้รู้จริง รู้ลึก ปฎิบัติได้
คุณนารี บัวทอง จึงมีแนวทางไว้ให้อย่างชัดเจน ส่วนทีมงานสุขศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรและโรงพยาบาลน่าน
ได้ศึกษาแล้วแก้ไขปัญหา ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน อย่างน่าสนใจ เช่นกัน
ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561) มีกิจกรรมการพัฒนางานสุขศึกษาสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา ด้านการผลิตตํารา Health Literacy และหลักสูตรการสร้างมืออาชีพในการทํางาน
สาธารณสุข ให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม ความภาคภูมิใจในการผลิตบัณฑิตในบทความ เพชรบูรพา ตลอดทั้ง
กิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย 4 ภาค ซึ่งรวบรวมไว้ในแวดวงสุขศึกษา และข่าวประชาสัมพันธ์ ที่สําคัญ คือ
ขอเรียนเชิญเหล่าศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ครบรอบ 78 ปี ต่อบูรพาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์
สุพรรณทัสน์ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์
ถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจเนื้อหา สามารถ Download ได้ในรูปแบบ pdf.file หรือต้องการเขียนบทความ
ลงเผยแพร่ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัย หรือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานด้านสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ กรุณาเขียนส่งมาที่กองบรรณาธิการด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางจารุณี ชัยชาญชีพ)
jjarunee89@gmail.com
บรรณาธิการ
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เรียน สมาชิกสมาคมและท่านผู้อ่านวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทุกท่าน
วารสารฉบับนี้มีบทความทางวิชาการน่าสนใจหลายเรื่อง รวมทั้งผลงานวิจัย สมาคมใคร่ขอขอบคุณ
เจ้าของผลงานทุกท่านที่ได้นําผลงานลงเผยแพร่สู่สาธารณะ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาศ
ต่อไปที่จะนําผลงานมาเผยแพร่ต่อไป
สมาคมมีความตั้งใจจะผลิตวารสารที่มีความหลากหลายทางวิชาการทางด้านสุขภาพให้แก่สมาชิกและ
ผู้สนใจทั่วไป ท่านที่ยังไม่ใด้เป็นสมาชิกสมาคม เชิญสมัครเป็นสมาชิกโดยสามารถโหลดแบบฟอรม์ใบสมัครได้
ในเว็ปสมาคม
ผมขอขอบคุณบรรณาธิการ(คุณจารุณี ชัยชาญชีพ) และทีมงานทุกคนที่ได้ช่วยกันจัดทําวารสารด้วย
ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อท่านผู้อ่านทุกท่าน
พบกับวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับต่อๆ ไปครับ
ด้วยความปรารถนาดี
(ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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เพลินคํา นําสุข
“สุขภาพดีไม่มีขาย”
คือความจริง”สุขภาพดีไม่มีขาย”
ตนต้องคิดเขียนบทกําหนดทาง
ชีวิตคนอยู่อย่างไรให้เย็นสุข
อยู่อย่างไรเย็นสุขไม่ทุกข์ใจ
คนก็เหมือนต้นไม้เมื่อได้น้ํา
ต้นไม้เติบโตใหญ่อย่างควรเป็น
คนก็เหมือนต้นไม้ได้”อาหาร”
กินอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงชีวี
ร่างกายคนอยู่เย็นเช่นต้นไม้
แต่ร่างกายจะแข็งแรงอยูย่ ืนนาน
อย่าเกียจคร้าน”ออกกําลัง”เร่งอุตส่าห์
โรคจะเบียนบีฑาพยาธิภยั
หัวใจคนเย็นได้อย่างไรเล่า
ไฟกิเลสรานใจไม่เลิกรา
เมื่อวางได้”อารมณ์”เย็นใจเป็นสุข
ชีวิตดีวิถีเย็นย่อมเป็นไป

ถ้าหากใครอยากได้ตนต้องสร้าง
ต้องคิดให้กระจ่างทางครรไล
อยู่อย่างไรความทุกข์ไม่รกุ ไล่
เมื่อทุกข์ไกลชีวิตดีวิถีเย็น
เมื่อดินดําน้ําใสคงได้เห็น
ยืนต้นเด่นเพราะไม้ได้ดินดี
เมื่อร่างกายเผาผลาญได้เต็มที่
กายสุขีดว้ ยคุณค่าโภชนาการ
เติบโตได้ด้วยคุณค่าของอาหาร
กายต้องผ่านฝึกฝนจนแกร่งไกร
เพราะกายาหากนิ่งไม่ติงไหว
ออกกําลังโรคไร้ไม่บีฑา
ต้องรู้เท่าเข้าใจตัวปัญหา
ต้องรู้ว่าปล่อยวางได้อย่างไร
เข้าใจทุกข์ความทุกข์ไม่รกุ ไล่
ด้วยเข้าใจและใช้สตู ร”สาม อ “
สาลี่ เกี่ยวการค้า
26 พฤษภาคม 2561

ปีที่ 33 เล่มที่ 3 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561

5

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

6

เก็บตก “Health Literacy” จากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครัง้ ที่ 16
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่ได้จากการประชุมทางวิชาการในแต่ละครั้ง มักจะมีเรื่องราวดีดีหรือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผ่านการ
ขบคิดในเวลานั้นเกิดขึ้น แต่ส่วนมากจะเลือนหายไปเรื่อยๆ ไม่นานก็รู้ว่าการที่ได้ใช้เวลาไปกับการนั่งฟังและจด
บันทึกอย่างเอาจริงเอาจังนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรหลงเหลืออยู่ ยิ่งหากไม่ได้นึกถึงและนํามาปฏิบัติหรือ
มิได้นํามาบอกกล่าวกับคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงาน ไม่นานก็จบสิ้นกันไป เป็นอันว่าที่ได้ไปนั่งรับแอร์คอนดิชั่น
บริโภคอาหารว่าง งีบหลับบ้าง รวมทั้งค่ารถ ค่าเสียเวลาของตนเองและคนอื่นๆ ก็ดูจะหมิ่นเหม่ต่อข้อครหาของ
นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอยู่ไม่น้อย แม้ว่าบทความนี้จะเป็นการนําเสนอสิ่งที่เก็บตกได้ในเนื้อที่จํากัด แต่
หากได้มีผู้นําไปขบคิดต่อหรือนําไปใช้ก็น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพไม่มากก็น้อย
การประชุ ม วิ ช าการสาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 16 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน
2561 ที่ผ่านมานั้น ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1-2 มิถุนายน และนั่งฟังในบางหัวข้อของการ
ประชุมตามที่ตนเองสนใจและคิดว่าจะได้ประโยชน์สําหรับการนํามาใช้ ซึ่งพบว่ามีประเด็นที่สามารถเก็บตกได้
จํานวนหนึ่งมีความน่าสนใจในทางวิชาการและทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา จึงได้รวบรวมประเด็น
เหล่านั้น นํามาเรี ยบเรียงพอสังเขปให้ได้เป็นความรู้สําหรับการขบคิดหรือถกเถียงกันต่ อไปในช่ วงเวลาที่
นักวิชาการทั่วโลกกําลังพุ่งความสนใจมาที่เรื่อง health literacy อันเป็นหัวข้อใหญ่ของการประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ ผู้เขียนขอนําเสนอทีละประเด็นตามลําดับ โดยไม่ขอกล่าวถึงกําหนดการและหัวข้อการประชุมทั้งหมด
ประเด็นที่เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังนี้ ไม่ใช่สรุปผลการประชุม และบางประเด็นอาจไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่
วิทยากรนําเสนอ แต่เป็นคําพูด คําตอบ หรือการอธิบายเพิ่ม ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมนํามาเล่าสู่กันฟังดังนี้
ประเด็นเก็บตกที่หนึ่ง “สุขศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ผลจริงหรือ?”
นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร1 ผู้อํานวยการโครงการสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
หนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงและสะท้อนมุมมองระหว่างเรื่อง health literacy ต่อสุขศึกษา (health education) โดย
ตั้งประเด็นว่า การดําเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เหตุใดสุขศึกษาจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างได้ผลในหลายกรณี เช่น ท้องไม่พร้อม เมาแล้วขับ ปัญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง เป็นต้น หรือ
อาจจะเป็นเพราะว่างานสุขศึกษาที่ผ่านมาเน้นให้ความรู้ (knowledge) มากเกินไป แทนที่จะมุ่งเน้นพัฒนาให้
เกิดทักษะชีวิต (life skills) ประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนย้อนไปค้นหาและอ่านบทความเรื่อง ความล้มเหลวของ
วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาไทยกั บ ทางออกเพื่อ การปฏิ รู ป ระบบสุ ขภาพ ซึ่ ง สรุ ป ไว้ โ ดยมู ล นิ ธิส าธารณสุ ข แห่ ง ชาติแ ละ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ในปี พ.ศ. 2543 ระบุสาเหตุไว้สอดคล้องกันว่า “การสอนสุขศึกษาในโรงเรียนเน้น
ความจําแล้วเอาไปทําข้อสอบ ทําให้นักเรียนขาดพื้นฐานที่ดีในเรื่องสุขศึกษา คนไทยจึงไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ไม่
มีทั ศ นคติ ที่ ดี พ อ และขาดทั ก ษะชี วิ ต ที่ เ หมาะสมต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป”2 สุขศึกษาซึ่งมีความสําคัญและมีบทบาทในการปลูกฝังคุณลักษณะและ
ความสามารถเหล่านี้ตั้งแต่ในโรงเรียน แต่ยังทําได้ไม่ดีพอ มีสาเหตุมาจากปัจจัยอีกอะไรบ้าง สิ่งที่น่าสังเกต
ประการหนึ่งคือ ภายหลังจากไม่มีกรมวิชาการทําหน้าที่จัดทําเนื้อหาและผลิตตําราให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันตําราและวิธีการเรียนการสอนสุขศึกษาสามารถตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันได้หรือไม่
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คุณหมอวิวัฒน์ใช้คําเรียก health literacy ว่า “การรอบรู้สุขภาพ” ซึ่งเป็นคําที่ผู้เขียนได้ยิน
นักวิชาการด้านการศึกษาพูดถึงอยู่บ้าง เนื่องจากไปสอดคล้องกับคําว่า literacy ที่ใช้กันว่า “การรู้หนังสือ”
อันมีความหมายที่สะท้อนถึงความสามารถทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน แต่ตัวชี้วัดนี้มักจะเข้าใจกันว่าหมายถึงการ
อ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว และสํานักงานสถิติแห่งชาติก็ใช้การสํารวจการอ่านของประชากรเป็นสิ่งสะท้อน
การพัฒนาฯ คุณหมอวิวัฒน์ชี้ประเด็นว่า health literacy น่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นสําคัญ 3 เรื่องคือ (1)
IEC ประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศ (information) การศึกษา (education) การสื่อสาร (communication)
(2) การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavioral change communication) และ (3) ทักษะชีวิต (life
skills) โดยเสนอแนะว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆ สิ่งที่ควรจะต้องกระทําในเบื้องต้นคือ การส่งเสริมความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับการรอบรู้ สุ ขภาพให้ แ ก่ นักวิชาการ และยกระดับ ให้ผู้ที่ ทํางานด้านสาธารณสุขได้มองเห็น
ความสําคัญร่วมกัน มีนโยบายที่ชัดเจน และมีแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้
ประเด็นเก็บตกที่สอง“กระทรวงสาธารณสุขมีน้ํายาทําเรื่อง Health Literacy ไหม?”
เปิดประเด็นต่อเนื่องโดยนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประเด็นคือกระทรวงสาธารณสุขมีน้ํายาทํา
เรื่องต่างๆ มากอยู่แล้ว ได้แก่ รักษาพยาบาล ดูแลคนเจ็บ คนป่วย เด็กคลอดก่อนกําหนด แม่ตั้งครรภ์ นักเรียน
ติ ด ยา วัย รุ่น ท้องไม่ พร้ อม คนชราติ ด เตี ย ง เลยหมดน้ํายาจะมาทํ า เรื่อ งสร้ างเสริม ความรอบรู้ เนื่ อ งจาก
งบประมาณ P & P ที่เป็นทุนทรัพย์สําหรับงานส่งเสริมสุขภาพก็เพิ่มสัดส่วนไม่ได้สักที และมีการใช้ผิด
วัตถุประสงค์ จึงขอให้ไปฝากความหวังไว้กับกระทรวงฯ ที่มีน้ํายามากกว่า นั่นคือ กระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง
session
ต่อมาจึงมีนักศึกษาแพทย์ปีหกจากศิริราชตั้งคําถามกับแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร ว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทําเรื่องนี้บ้างหรือยัง? ซึ่งท่านตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า
กําลังเร่งเรื่องนี้และจะทําให้โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญ รวมทั้งมีแนวทางพัฒนานักเรียนอย่างถูกต้อง
แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม ความหวังในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติสู่การใช้ชีวิตในโลก
อนาคตทั้งในเขตเมืองและชนบทเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็มิใช่จะสิ้นหวังเสียทีเดียว
ประเด็นเก็บตกที่สาม “คําประกาศเซี่ยงไฮ้ ชี้ว่า Health Literacy คือเสาหลักหนึ่งในสาม”
วิทยากรหลายท่านอ้างอิงถึงคําประกาศเซี่ยงไฮ้ หรือ Shanghai Declaration 20163,4,5 จากการ
ประชุมส่งเสริมสุขภาพโลก ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน
พ.ศ.2559 คําประกาศนี้กําหนดให้ยึดแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนา 3 เรื่องสําคัญคือ (1) ธรรมภิ
บาล (good governance) (2) เมืองและชุมชนน่าอยู่ (healthy cities and communities) และ (3) ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคม (health literacy and social mobilization)
ความสําคัญของ 3 เสาหลักในการพัฒนานี้เป็นความหวังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นําไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals: SDGs) โดย health literacy เป็นเรื่องที่
กําหนดไว้ว่าจะต้องทําอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มวัยและทุกช่วงวัย ข้อความในการนําเสนอของวิทยากรท่านหนึ่ง
ระบุไว้ชัดเจนว่าความสําเร็จของ SDGs จะเกิดขึ้นได้ประเทศต้องประสบความสําเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพ
และงานส่งเสริมสุขภาพจะสําเร็จได้อย่างยั่งยืนประเทศต้องส่งเสริมความรอบรู้ของประชาชนทุกกลุ่มวัย
ประเด็นเก็บตกที่สี่ “แผนการก้าวกระโดดสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ”
การเสวนาหัวข้อ แผนการก้าวกระโดดสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ Dr.Liviu Vedrasco ตําแหน่ง
Programme officer จากสํานักงานองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย แสดงทัศนะว่า การที่ประเด็น
เรื่อง health literacy ได้กลายมาเป็นวาระระดับโลก มาจากปัจจัย 2 ส่วน5 คือ (1) การวิวัฒนาการจากกฎ
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บัตรออตตาวา (Ottawa Charter for Health Promotion) ซึ่งประกาศไว้เมื่อปี ค.ศ. 1986 ไปสู่การเน้น
พัฒนาสามเสาหลักตามคําประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration 2016) และ (2) การเปลี่ยนผ่านจากเรื่อง
MDGs (Millennium Development Goals) ไปสู่เรื่อง SDGs (sustainable development goals)
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่นําไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นความสําคัญยิ่ง โดย
ข้อมูลสภาวะพฤติกรรมสุขภาพที่ย่ําแย่หลายด้านของนักเรียนในโรงเรียนบ่งชี้ว่า health literacy อยู่ในระดับ
ต่ําเกินกว่าจะเอาตัวรอดเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้ แผนการก้าวกระโดดจากจุดนี้ มีประเด็นการพัฒนา
สําคัญ ที่เสนอแนะทั้งต่ อคนทํ างานในแหล่งทุ นวิ จัย และนักวิ จัย6 การจัดทํานโยบาย การพัฒนาผู้กําหนด
นโยบาย การสื่อสารสาธารณะ การให้ความสําคัญกับเด็กและโรงเรียน การพัฒนารูปแบบบริการ การพัฒนา
เทคนิควิธีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน การดูแลกลุ่มบุคคลที่เข้าถึงยาก (เมืองและชายขอบ) และการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน5
ประเด็นเก็บตกที่ห้า “กําเนิดสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทย”
เปิดตัวแบบเป็นทางการเกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทย4 ซึ่งมีนายกสมาคมฯ ชื่อนายแพทย์
วชิระ เพ็งจันทร์ ศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และเริ่มรั บสมั ครสมาชิกแล้ว มองเห็นถึงความตั้ งใจ ความมุ่งมั่น และแนวความคิดที่นําเสนอแล้ว น่าจะ
สามารถเป็นองค์กรรองรับบุคคลที่สนใจทํางานและช่วยผลักดันเรื่อง health literacy ในระยะยาวได้ ซึ่งหาก
สามารถนํางบประมาณจากแหล่งทุนมาสนับสนุนได้ ก็จะเป็นความหวังให้กับการดําเนินงานเรื่องนี้ ไม่ให้เงียบ
หายหรือหมดพลังไปตามกาลเวลาเสียก่อน ส่วนทิศทางการพัฒนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจะมีสุขศึกษาแทรกเป็นยาดําหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป
บทสรุป
ปัจจุบันความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นหลักการสําคัญ (Strategic Directions) ประการหนึ่งของ
ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นสาธารณสุ ข หลั ก การดั ง กล่ า วระบุ ไ ว้ ว่ า “มี
กระบวนการที่สร้างข้อตกลงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและร่วมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อการมีสุขภาพดีของคนในสังคม (health in all policy) เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(health literate society)” 1 ประเด็นเก็บตกทั้งห้าประเด็นนี้ที่สรุปไว้นี้ เป็นเพียงสาระสําคัญส่วนหนึ่งที่
ผู้เขียนเก็บตกได้เท่านั้น ยังมีประเด็นสําคัญอื่นๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารการบรรยายได้ที่
เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.muph.mahidol.ac.th
เอกสารอ้างอิง
1. วิวัฒน์ โรจนพิทยากร. โอกาสในการพัฒนานักวิจัยด้านการรอบรู้ด้านสุขภาพ. เอกสารการประชุมวิชาการ
สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์, วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561.
2. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น. ความล้มเหลวของวิชาสุขศึกษาไทยกับทางออก
เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ. บทความวิชาการจากการเสวนาโต๊ะกลม ห้องประชุม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, วันที่ 28 กรกฎาคม 2543.
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3. พรพันธุ์ บุณยรัตน์พันธุ์. Health Literacy and SDGs in Human Resource Development. เอกสาร
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561.
4. วชิระ เพ็งจันทร์. การขับเคลือ่ นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ. เอกสารการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ
ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สขุ ภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, วันที่
1-2 มิถุนายน 2561.
5. Liviu Vedasco. Human Resource (HR) for Health Literacy (HL). เอกสารการประชุมวิชาการ
สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์, วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561.
6. จเร วิชาไท. โอกาสในการพัฒนานักวิจัยด้านการรอบรู้ด้านสุขภาพ. เอกสารการประชุมวิชาการ
สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์, วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561.
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สุขภาพดีตามนาฬิกาชีวิต วิถพี ทุ ธ
ดร. นายแพทย์อุทัย สุดสุข*
บทนํา
นาฬิกาชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยรูปภาพนาฬิกาบอกชั่วโมง เวลากลางวัน 12 ชั่วโมง และ
กลางคืน 12 ชั่วโมง กิจกรรมปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและอวัยวะสําคัญของร่างกายแต่ละช่วงเวลานาฬิกา
สําหรับนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ตามโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ เมื่อปี 2553 เป็น
ต้นมา โดยมูลนิธิอุทัย สุดสุข การประดิษฐ์นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เป็นการประดิษฐ์ โดยการบูรณาการหรื อ
ผสมผสานหลักพุทธธรรมกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันก่อนเกิดโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง มะเร็ง เป็นต้น สาเหตุที่นําให้เกิดโรคเหล่านี้ มีหลายเหตุ
ปัจจัยที่สําคัญคือพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น รับประทานอาหารในปริมาณมากมีรส
หวาน มัน เค็มมาก ขาดการออกกําลังกาย มีภาวะความเครียดจากการเล่าเรียน การแข่งขันการทํางาน และ
ความก้าวหน้า เป็นต้น ในการป้องกันแก้ไข จําเป็นต้องใช้วิทยาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิถีสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนาธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยนํามาประดิษฐ์
กระบวนการ 3 ส.(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ – วิถีพุทธ) 1 น.
(นาฬิกาชีวิต – วิถีพุทธ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญและเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการนี้รวมอยู่ด้วย
ความหมายของนาฬิกาชีวติ – วิถีพุทธ
นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ เป็นเครื่องมือ ปฏิบัติในการสร้างสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง ด้วยการบูร
ณาการหลักการแพทย์การสาธารณสุข และวิถีพุทธธรรมที่ใช้ชั่วโมงเวลา ของนาฬิกาชี้นําการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันประกอบด้วยการ สวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม (3ส.) รับประทานอาหารพอเพียง ออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ ปรับอารมณ์แจ่มใส (3อ.) และการทําภาระหน้าที่ประจําวัน ของแต่ละคน เช่น การเรียน การ
ประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง รับราชการ ทํางานเอกชน เป็นต้น ด้วยการใช้สติสัมปชัญญะสมาธิอย่าง
ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการทํางานของอวัยวะสําคัญของร่างกาย จนเกิดสุขนิสัยและมีวินัยการดําเนิน
วิถีชีวิตประจําตนส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการสร้าง
สุขภาพ ป้องกันควบคุมและรักษาโรคเรื้อรัง
ลักษณะของนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ มีลักษณะตามภาพมิติ โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

*

ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทัยสุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ภาพนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
ที่มา: พระมหาสมพงษ์ สน.ตจิต.โต, ดร. นาฬิกาชีวิต พิชิตโรค. นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด.
กรุงเทพฯ, 2555.
ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข. เทคนิก 3ส. 3อ. 1น. ประยุกต์จากล้อเกวียน,เวลาชีวิต,บริษัทฟ้าอภัย จํา
กัด.กรุงเทพฯ : 2549
กิจวัตรประจําวันตามนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
ที่สัมพันธ์กับการทํางานสูงสุดของอวัยวะสําคัญของร่างกาย
ช่วงเวลา
05.00 น.

กิจวัตรประจําวัน

ตื่นนอน
สูดหายใจ 3 ครั้ง ล้างหน้าแปรงฟัน ดื่มน้ํา 2–3 แก้ว
05.00 – 07.00 น. สวดมนต์ เจริญสมาธิ แผ่เมตตา ออกกําลังกาย
07.00 – 08.00 น. อาบน้ํา กินข้าว (มื้อหนัก)
08.00 – 12.00 น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวัน
12.00 – 13.00 น. กินข้าวกลางวัน (มื้อรอง)
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวัน
16.00 – 17.00 น. ออกกําลังกาย
17.00 – 18.00 น. พักผ่อน อาบน้าํ
สังสรรค์ในครอบครัว
18.00 – 19.00 น. กินอาหารเย็นเบาๆ หรืออาหารว่าง
19.00 – 22.00 น. พักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์ สวดมนต์ สมาธิ
22.00 น.- 01.00 น. แปรงฟัน ดื่มน้ํา 1 แก้ว ปัสสาวะ เข้านอน
(01.00 – 03.00 น.) นอนหลับสบาย
(03.00 – 05.00 น.) นอนหลับสบาย
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ลําไส้ใหญ่, ปอด
กระเพาะอาหาร
ม้าม
หัวใจ
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ถุงน้ําดี
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รายละเอียดนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
05.00 น. เป็นเวลาตื่นนอนของคนส่วนใหญ่ ให้สูดหายใจเข้าลึกๆ นับ 1,2,3 หายใจออกยาวๆ 3
ครั้ง ให้ถุงลมในปอดขยายตัวจัดการแปรงฟัน ล้างหน้าเพื่อให้ฟันและใบหน้าสะอาดเสร็จแล้ว ดื่มน้ํา 2 – 3 แก้ว
05.00 – 07.00 น. เป็นเวลาการทํางานของลําไส้ใหญ่ หลังจากดื่มน้ํา 2 – 3 แก้ว น้ําจะไหลไปยัง
กระเพาะอาหารผ่านไปยังลําไส้เล็ก และลําไส้ใหญ่ กระตุ้นให้กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็กและลําไส้ใหญ่ทํางาน มี
การเคลื่อนไหวไปตามลําดับจนถึงลําไส้ใหญ่ส่วนปลายที่ตรงสู่ทวารหนัก ทําให้น้ําไล่กากอาหารที่เหลือจากการ
ย่อยแล้ว ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง หลังจากดื่มน้ํา ทําให้ถ่ายอุจจาระ
สะดวก ท้ องไม่ผูกเกิดเป็ นนิสั ยป้องกันร่ างกายดูดซึมของเสียและพิษต่างๆ กลับเข้าสู่ ระบบเลือดไปเลี้ยง
ร่างกาย เสมือนกินอุจจาระ จากตนเอง
05.00 – 07.00 น. ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ควรทําวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญสมาธิ และแผ่เมตตา เพื่อให้
จิตใจสงบ เบิกบาน ต่อด้วยออกกําลังกายก็จะทําให้มีความสมดุลของร่างกายและจิต นอกจากนั้นการออก
กําลังกายจะช่วยให้ปอดและหัวใจทํางานดีขึ้นด้วย โดยปอดหายใจถี่ขึ้น เอาออกซิเจนไปในกระแสโลหิตเกิด
เป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งหัวใจจะสูบฉีดไปเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในขณะเดียวกัน ปอดก็รับเอาของเสีย
คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากเซลล์และขับออกทางอากาศที่หายใจออก หมุนเวียนกันเช่นนี้ตลอดไป
07.00 – 08.00 น. เป็นเวลาอาบน้ํา และกินข้าว มื้อเช้าซึ่งควรเป็นมื้อหนักเป็นมื้อที่สําคัญ เพราะ
กระเพาะอาหารจะทําหน้าที่จะย่อยได้สูงสุดในช่วงเวลานี้เท่านั้น ช่วงอื่นๆ จะทําได้น้อยกว่า และกระเพาะ
อาหารหลั่งกรดไปย่อยอาหารได้มากที่สุด อาหารส่วนหนึ่งย่อยที่กระเพาะอาหาร ส่วนที่เหลือส่งไปย่อยต่อที่
ลําไส้เล็ก อาหารที่ย่อยแล้วทั้งจากกระเพาะอาหารและลําไส้เล็กก็จะส่งไปเก็บที่ม้าม ม้ามนี้ทําหน้าที่กรองเม็ด
เลือดเสีย ผลิตน้ําดี กรองแบคทีเรีย (เชื้อโรค) ทุกชนิด สร้างเม็ดเลือดขาว ถ้าไม่กินอาหารเช้า ม้ามก็จะไม่มี
พลังงานสํารองไว้ได้ ทําให้หัวใจต้องทํางานหนัก เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงทําให้มี
โอกาสเป็นโรคกระเพาะอาหารและโรคหัวใจได้ด้วย เพราะร่างกายไม่ได้รับสารอาหาร สําหรับทุกอวัยวะ เพื่อ
กลับสร้างพลังงานรวมสําหรับร่างกายในองค์รวม
08.00 – 12.00 น. ปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวัน เป็นการทํางานของม้ามต่อเป็นระยะเวลาเดินทางไป
ทํางานหรือไปโรงเรียน หรือสถานศึกษาแล้วแต่ภารกิจของแต่ละคน ซึ่งย่อมมีการใช้พลังงานรวม
12.00 – 13.00 น. เป็นเวลาหยุดพักการปฏิบัติภารกิจเพื่อพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวัน
อาหาร มื้อรองอีกมื้อหนึ่งอวัยวะที่ทํางานในช่วงนี้ ได้แก่ กระเพาะอาหารและหัวใจ ถ้าร่างกายไม่ได้สารอาหาร
หัวใจจะทํางานลําบากพบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจ มักเกิดหัวใจวายก่อนเที่ยงหรือหลังจากกินอาหารเที่ยงแล้ว
หัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ การดูแลสุขภาพหัวใจเป็นเรื่องสําคัญ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เน้นผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน และโปรตีน 1 ส่วน การออกกําลังกายและ
พักผ่อนให้พอเพียง
13.00 – 16.00 น. เป็นช่วงเวลาปฏิบัติภารกิจประจําวัน เป็นเวลาการทํางานของลําไส้เล็กเด่นที่สุด
เมื่อย่อยอาหารแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย สารอาหารที่เหลือที่ย่อยแล้วก็เก็บไว้ที่ม้ามอีก ลําไส้เล็ก
ทํางานโดยย่อยเปลี่ยนรูปอาหารที่ได้รับจากตอนเช้าเป็นพลังงานทั้งหมด
16.00 – 17.00 น. เป็นช่วงเวลาหยุดพักงานตามภารกิจประจําวัน ขณะเดียวกันเป็นเวลาที่ของเสีย
จากการแปรรูปอาหารที่ลําไส้เล็กจะเกิดขึ้น และจะขับออกทางไตมากที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งจะทํางานหนัก
ที่สุด เพื่อขับกรดและของเสียออกจากร่างกาย หลังจากร่างกายทํางานจะเกิดกรดแลคติคกินอาหารจะเกิดกรด
ยูริคคร่ําเคร่งกับงานทั้งวันจะเกิดสารกรดแอตดรีนาลีนและสารเคมีต่างๆ
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17.00 – 18.00 น. เป็นช่วงพักผ่อนจากงาน กลับบ้าน อาบน้ํา สังสรรค์ในครอบครัว ไตทําหน้าที่เด่น
ที่สุดในการขับถ่ายของเสียในช่วงนี้
18.00 – 19.00 น. กินอาหารเย็นหรืออาหารว่าง เป็นมื้อเบาที่สุด ยังเป็นช่วงเวลาของการทํางานของ
ไตเด่นอยู่ นอกจากกระเพาะอาหารและลําไส้ ซึ่งทํางานเบาๆ เท่านั้น
19.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลาพักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์ ทําวัตรเย็นสวดมนต์ เจริญสมาธิ
แผ่เมตตา ฟังหรืออ่านสนทนาธรรม กับผู้รู้ อาจเป็นพระภิกษุ หรืผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้ ในช่วงเวลานี้อาจมีงาน
มงคลหรืออวมงคลในสังคม ช่วงเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของหัวใจหลังจากตรากตรํางานมาทั้งวัน เต้นช้าลง เยื่อ
หุ้มหัวใจให้ความอบอุ่น โอบอุ้มอย่างเอื้ออาทรต่อหัวใจ
22.00– 01.00 น. แปรงฟัน ดื่มน้ํา 1 แก้ว แล้วเข้านอนหลับสบาย
01.00 – 03.00 น. ขณะที่หลับ ตับทําหน้าที่ผลิตน้ําดีเก็บไว้ในถุงน้ําดีส่งไปลําไส้เล็ก ช่วยย่อยพวก
ไขมันให้สลายผสมกับน้ํา ตับอ่อน ผลิตน้ําย่อยอินซูลินช่วยย่อยน้ําตาล ดังนั้นถ้าตับอ่อนพิการ สร้างอินซูลิน
น้อยน้ําตาลจะเหลือในกระแสโลหิต เกิดเป็นโรคเบาหวานขับถ่ายออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะมีรสหวาน มดตอม
ปัสสาวะนั้น เป็นอาการแสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน ในช่วงเวลา 01.00 – 03.00 น. นี้เป็นช่วยเวลาที่ตับทํางาน
หนักที่สุด ถ้าช่วงเวลานี้คนไม่ได้หลับนอนพักผ่อน ติดต่อกันนานๆ เช่น รปภ. อาจทําให้ตับพิการเกิดเป็น
โรคเบาหวานตามมาได้
03.00 – 05.00 น. เป็นช่วงเวลาเช้าตรู่ ขณะที่คนกําลังนอนหลับ อากาศดีปอดทํางานมีประสิทธิภาพ
สูง ยิ่งได้ออกกําลังกายในช่วงเวลานี้ด้วย ก็ยิ่งจะได้รับออกซิเจน หายใจเข้าไปในปอดได้มากขึ้น สุขภาพ
ร่างกายก็จะดีขึ้นหายใจออกขับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นพิษ (ดูภาพแสดงอวัยวะภายใน)
หมายเหตุ : สามารถปรับช่วงเวลาให้สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติภารกิจชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
แต่ไม่ควรละเว้นการปฏิบัติ
การนํานาฬิกาชีวิต วิถีพุทธไปสู่การปฏิบัติ
เนื่องจากนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 3ส. 3อ. และภารงานตามหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะบุ ค คล ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ต ามนาฬิ ก าชี วิ ต วิ ถีพุ ท ธ จึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบทุ ก
องค์ประกอบในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามภาพ
กระบวนการ 3ส. 3อ. 1น. ตามภาพล่างนี้
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ภาพกระบวนการดําเนินงาน 3 ส. 3 อ. 1 น. เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ
การนํานาฬิกาชีวิต วิถีพุทธไปสู่การปฏิบัติ
เนื่องจากนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ 3ส. 3อ. และภารงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ดังนั้นในการปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ จึงต้องปฏิบัติให้ครบทุก
องค์ประกอบในชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามภาพ
ภาพกระบวนการดําเนินงาน 3ส. 3อ. 1น. เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ

ภารงานตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบ

สมาธิ

สวดมนต์

อาหาร

นาฬิกาชีวิต
วิถีพทุ ธ

ออกกําลังกาย

สนทนาธรรม

ส : สวดมนต์
เสียงสวดมนต์ด้วยสมาธิบําบัดโรคได้

อารมณ์

มนต์หมายถึง คําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอาศัยการสวดหรือบริกรรม พร่ําบ่นเปล่งเสียงออกมา ซึ่งผลการ
ศึกษาวิจัย ทางวิท ยาศาสตร์ พบว่า การสวดมนต์ ที่
ออกเสียง ผู้สวดมนต์ได้ยินเสียงตนเอง คือประมาณ
25 เดซิเบล จะทําให้เกิดคลื่นเสียงไปกระทบระบบ
สมอง ระบบประสาท กล้ า มเนื้ อ และระบบการ
ไหลเวียนของโลหิต ทําให้เซลล์ต่างๆ ถูกกระตุ้นเกิด
ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพ และบํ า บั ด โรคได้ ห ลายชนิ ด เช่ น
คลื่นเสียง สวดมนต์กระตุ้นสมองสม่ําเสมอประมาณ
15 นาที บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ
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ซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน้ําตาลใน
เลือด ทําให้เซลล์สดชื่น และสารโดพามีนจากสมอง มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าว รักษาโรคพาร์กินสัน ช่วยขยาย
หลอดเลือด การไหลเวียนของโลหิตคล่องตัว ช่วยการเรียนรู้ให้ดีขึ้น และการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นต้น
ส. : สมาธิ
การเจริญสมาธิมีผลต่อการสร้างสุขภาพและบําบัดโรค
การเจริ ญ สมาธิ คื อ การที่ จิ ต กํ า หนดแน่ ว แน่
สงบนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านโดยพิจารณาสิ่งนั้น
อย่ า งเคร่ ง คั ด เพื่ อ ให้ ปั ญ ญารู้ แ จ้ ง ในสิ่ ง นั้ น โดยมี
สติสัมปชัญญะกํากับด้วยเสมอ ผลการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์พบว่าการเจริญสมาธิ วันละ 2 ครั้ง เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ทําให้การทํางานของระบบประสาท
อัตโนมัติ (Parasympathetic system) ลดลง มีผลให้
ความดันโลหิต ลดลง เจริญสมาธิติดต่อ 2 สัปดาห์ ลด
การกระตุ้นการทํางาน ของร่างกาย เช่น ลดอัตราการ
เต้นของหัวใจลงทําให้ความดันโลหิต ลดลง ลดการเสี่ยง
ต่ อ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ ความดั น โลหิ ต ลดลง
นอกจากนั้นการเจริญสมาธิ 40 นาที ยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์โมนเครียด (คอร์ติซอล) ลดลง ทํา
ให้คลายเครียด น้ําตาลในเลือดและอินซูลินเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ควบคุมระดับ น้ําตาลในเลือดลดลง ผู้ป่วย
เบาหวานอาการดีขึ้น สมาธิทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายเพิ่มขึ้น และฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ผลิตจากต่อม
ไพเนียลในสมองหลั่งออกมาซึ่งเป็น สารสุขชนิดหนึ่งที่ควบคุมการหลับตื่นมีผลต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคสร้าง
สุขภาพป้องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด
ที่มา : สมพร กันทรดุษฎี- เตรียมชัยศรี, การปฏิบัติ
สมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ. 2555

ส. : สนทนาธรรม
การสนทนาธรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับพุทธธรรม และธรรมชาติ ความ
เป็นอยู่การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ รวมทั้งเรื่อง
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น การสื่ อ สารสองทาง
ระหว่ า งผู้ ส นทนาตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไป ซึ่ ง อาจเป็ น
บรรพชิตด้วยกันหรือบรรพชิตกับฆราวาส หรือฆราวาส
ด้ ว ยกั น การสนทนาธรรมอาจเกิ ด ขึ้ น แบบไม่ เ ป็ น
ทางการหรือแบบเป็นทางการก็ได้ การสนทนาธรรม มี
ประโยชน์ ทํ า ให้ ผู้ ร่ ว มสนทนาที่ มี ค วามรู้ อ ยู่ แ ล้ ว ได้
ทบทวน ให้แม่นยําแตกฉานมากขึ้น ผู้ยังไม่รู้ก็มีความรู้ใหม่เกิดขึ้น สรุปแล้วการสนทนาธรรมจะทําให้เกิด
ปัญญา และความเฉลียวฉลาดสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นได้
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อ. : อาหาร วิถีพุทธ
เป็นการกินอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ คือ
กินอาหารครบ 5 หมู่ ได้แก่ โปรตีน เน้นปลา ไข่ นม เนื้อสัตว์
ข้าว แป้ง เผือก มัน พืช ผัก ให้วิตามินและแร่ธาตุผลไม้ให้
วิตามิน และเกลือแร่ ไขมัน จาก สัตว์และพืช โดยกินในสัดส่วน
2:1:1 ได้แก่ ข้าว 1 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน ผัก 2 ส่วน รวมทั้งลด
หวาน มัน เค็ม เผ็ด กินปริมาณอาหารพอดี พอเพียง โดยยึด
หลักธรรมโภชเนมัตตัญญุตา คือ ให้รู้จักประมาณในการบริโภค
อาหารแต่พอควร พอเพียง โดยยึดหลักโยนิโสมนสิการคือให้พิจารณาอาหารก่อนกินให้ละเอียดถี่ถ้วน/มี
เหตุผลเข้าถึงความจริงในคุณภาพอาหาร อาหารปฏิกูลสัญญาคือ การพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหาร
หมายความว่า อาหารที่บริโภคเป็นสิ่งปฏิกูล หากพิจารณาด้วยสติปัญญาอันละเอียดสุขุม จะเห็นโทษภัยที่น่า
กลัวถ้ารับประทานไม่ถูก
อ. : ออกกําลังกาย วิถีพุทธ
การออกกําลังกาย วิถีพุทธ เป็นการออกกําลังกายที่ใช้สติสัมปชัญญะและสมาธิ กํากับ ตลอดเวลาการ
ออกกําลังกายตามปกติอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆ
ละ 30 นาที ตามคําแนะนําของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนั้น ยังมีการออกกําลังกายตาม
หลักพระพุทธศาสนาโดยตรง เช่น การเดินจงกรม การ
เดิ น ธุ ด งค์ การบริ ห ารกาย เช่ น การกวาดลานวั ด
ประยุกต์เป็นกวาดลานบ้าน การกราบเบญจางคประ
ดิษฐ์หลายๆ ครั้ง เป็นต้น
อ. : อารมณ์ วิถีพุทธ
เป็นการทําจิตใจให้ผ่องแผ้ว ละอกุศลมูล
คือ โลภ (อยากได้) โกรธ (คิดประทุษร้าย
เขา) หลง (หลงไม่รู้จริง) ด้วยการปล่อยวาง
วางเฉย คือ อุเบกขา ความสํานึกระลึกได้
คือสติความรู้ตัวคือสัมปชัญญะ และตั้งจิต
สงบแน่วแน่มั่นคงคือ สมาธิ หากมีอารมณ์
โกรธ ใช้ วิธี ร ะงั บ โกรธด้ ว ยการหายใจเข้ า
ลึกๆ หลายๆ ครั้งจนหายโกรธ คือปฏิบัติอาณาปาณสติ หรือ ท่อง “นะโม” “พุทโธ” หลายจบพร้อมกับน้อม
จิตรําลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีพุทธธรรม อีกหลายหมวดหลายข้อ ที่สามารถน้อมนํามา
ปรับอารมณ์ ได้เช่น หลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นต้น
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การช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้ พื้นฐาน
(Basic Cardiac Life Support)
คุณนารี บัวทอง
พว.ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพ
รพ.นพรัตน์ราชธานี
คนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะหัวใจเต้นและมีการหายใจคนที่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นไปแล้วยังมี
โอกาสฟื้นได้การมีชีวิตอยู่ของคนเรา ขึ้นกับ 2 ระบบ สําคัญ คือ ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนเลือด
โดยระบบหายใจ มีปอดเป็นอวัยวะสําคัญทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน ก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์
ส่วนระบบไหลเวียนเลือด มีหัวใจเป็นอวัยวะสําคัญทําหน้าที่ ในการสูบฉีดเลือดที่รับออกชิเจนแล้วจากปอดไป
ยังเซลล์ต่างๆและรับกลับมาหัวใจ
การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการกู้ชีพมี 2 ระดับ คือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ( Basic Cardiac
LifeSupport ) และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support)ในวันนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ
การช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากประชาชนทั่วไปควรรับทราบ และเรียนรู้เพื่อช่วยคนที่เรารัก ส่วนการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูงนั้น จะกระทําโดยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีการนําเครื่องมือ
อุปกรณ์ และยามาใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหมายถึง การช่วยให้ฟื้นคืนชีวิตจากความตาย ด้วย การนวดหัวใจ และ
การผายปอดโดยเป้าหมายของการทํา CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) คือ ทําให้การไหลเวียนของ
เลือดกลับมีขึ้นอีกครั้ง เพื่อมิให้อวัยวะสําคัญต่างๆของร่างกายถูกทําลายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง และขาด
ออกซิเจนโดยเฉพาะสมอง และหัวใจ
คนที่เสียชีวิต เกิดได้จาก 2 ภาวะคือ ภาวะการหายใจหยุด ( Respiratory arrest) และภาวะหัวใจ
หยุดเต้น ( Cardiac arrest )สาเหตุที่ทําให้หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น เกิดได้ทั้งอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย
: อุบัติเหตุ ได้แก่ จมน้ํา บาดเจ็บมีเลือดออกในสมองจํานวนมากแล้วกดศูนย์ควบคุมการหายใจใน
สมอง มีสิ่งแปลกปลอมอุดกัน้ ทางเดินหายใจ สูดดมควัน เป็นต้น
: การเจ็บป่วย ได้แก่ กล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน ได้รับยาเกินขนาด เป็นต้น
เมื่อไหร่จะทํา CPR
1. ไม่รสู้ ึกตัว ( Loss of consciousness )
2. ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก ( No breathing / gasping )
3. ไม่มีชีพจร ( No pulse )
CPR ช่วยได้อย่างไร
ปกติ อากาศที่เราหายใจ จะมีออกซิเจนร้อยละ 21 เมื่อหายใจ เข้าไป ร่างกายได้นําไปใช้ร้อยละ 5
ดังนั้นเหลือออกซิเจนในลมหายใจออกอีกร้อยละ 16 ซึ่งเพียงพอต่อการถ่ายเทลมหายใจของเรา ให้แก่ผู้ป่วย
ทําให้มีโอกาสรอดชีวิต
ขั้นตอนในการช่วยเหลือ
1. ตั้งสติให้มั่น แล้วประเมินความปลอดภัย (Safety First ) ก่อนลงมือให้การช่วยเหลือ ต้อง
ตรวจสอบว่าสถานการณ์ปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนแก่ตนเอง และผู้ป่วย
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2. ประเมินผู้ป่วยว่าหมดสติจริงหรือไม่ ด้วยการเรียกเสียงดัง พร้อมกับการตบที่บ่า หรือไหล่ ถ้าไม่มี
การตอบสนอง เช่น ไม่หายใจ ไม่ไอ หรือมีหายใจเฮือก
3. เรียกขอความช่วยเหลือ โดยให้คนรอบข้างช่วยโทรเบอร์ 1669 เพื่อร้องขอระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
4. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายบนพื้นราบ พร้อมมองหาเครื่อง AED
5. เปิดทางเดินหายใจ โดยใช้มือข้างหนึ่งวางบนหน้าผากกดให้หน้าแหงน และใช้มืออีกข้างเชยคาง
ขึ้น ดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ ถ้ายังคงไม่หายใจ ให้ทําขั้นตอนต่อไป
6. กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้ง (เป่าลมเข้าปาก ใช้กรณีเป็นคนในครอบครัว)
ตําแหน่งในการกดหน้าอก กดที่กระดูกหน้าอก กึ่งกลางหัวนมทั้ง 2 ข้างของผู้ป่วย(ตําแหน่ง ตาม
รูปตรงจุดสีฟ้า)

วิธีการกด -

แขน 2 ข้างต้องเหยียดตึง ให้แรงลงในแนวดิ่ง
กดให้ลึก กดให้เร็ว(กดลึก หนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้ว)
ถอนมือเพื่อให้หน้าอกกลับคืนให้สุด
รบกวนการกดให้น้อยที่สุด
หลีกเลี่ยงการเป่า หรือบีบลมเข้าปอดเร็วเกินไป
กดหน้าอกสลับกับการเป่าลมเข้าปอด 30 ต่อ 2 ครั้ง ครบ 5 รอบ ประเมินการ
รู้สึกตัวของผู้ป่วยซ้ํา ทําไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีตนมาช่วยเหลือหรือทีมแพทย์มาถึง

7. ถ้าท่านเคยผ่านการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมา และบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุ มี
เครื่อง AED ให้นํามาใช้ โดยเปิดเครื่อง และทําตามคําแนะนําของเครื่อง
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8. ระหว่างทําการช่วยฟื้นคืนชีพ ถ้าผู้ป่วยกลับมามีการหายใจและหัวใจกลับมาเต้น จัดผู้ป่วยอยู่ใน
ท่าพักฟื้น อยู่ใกล้ๆ กับผู้ป่วย ถ้าทีมแพทย์มาถึง แจ้งข้อมูล กับทีมแพทย์ในเรื่อง

- สภาพของผู้ป่วยเมื่อแรกพบ
- ประวัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ซักได้ จากญาติ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ ก่อนการให้
ความช่วยเหลือ
- สิ่งที่ให้การช่วยเหลือก่อนทีมแพทย์มาถึง
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โยคะแบบง่าย ๆ สบายตัว
แพทย์หญิงเสาวนิตย์ กมลธรรม
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ศิริราชพยาบาล
เกิดอะไรขึ้นเมื่อร่างกายอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
“น้ํานิ่ง คือน้ําเน่า” เป็นสาเหตุสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ทรงคิดค้ นประดิ ษ ฐ์กังหันน้ําชัยพัฒนาขึ้นมาใช้ ในการแก้ไข ป้องกันน้ําเน่า น้ําเสีย ซึ่งนํ ามาเปรียบได้ กับ
พฤติกรรมคนไทยสมัยนี้ ส่วนใหญ่ ไม่ว่าอยู่ในสถานที่ไหน กิจกรรมอะไร หรือแม้เวลาพักผ่อน มักพบว่าอยู่ใน
สภาพที่ก้มหน้า เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ นั่งทํางานหรือ เล่นเกมส์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ ซึ่งมักจะอยู่ใน
ท่าเดิมๆ ท่าเดียว เป็นเวลานานๆ
การใช้กล้ามเนื้ออย่างหนัก และต่อเนื่องโดยไม่พัก ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆ จะทําให้กล้ามเนื้อมัด
นั้นมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องจนเมื่อยล้า และเป็นสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง หากมีการหดตัวเกร็ง
สะสม จะเป็นก้อนเล็กๆ ขนาด 0.5-1ซม. ที่เรียกว่า จุดกดเจ็บ (trigger point) กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
เรื้อรัง ที่หลายคนรู้จักกันดี ว่า ออฟฟิศ ซินโดรม(office syndrome) ที่เห็นชัดเจนและเป็นปัญหาของการ
ปวดคอ บ่า ไหล่ปวดหลัง

ผิด เกร็งคอ

ผิด (ก้มหน้า)

ถูก เก็บคาง

ถูก (เก็บคาง)
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บางอิริยาบถที่เราไม่ได้คํานึงถึงเช่น ผู้หญิงที่นั่งไขว่
ห้าง หรือผู้ชายที่นั่งทับกระเป๋าสตางค์ นั่นคือการลงน้ําหนัก
ของกล้ า มเนื้ อ ที่ ส ะโพกสองข้ า งมี ค วามสู ง ต่ํ า ไม่ เ ท่ า กั น เป็ น
เวลานานนับเดือน นับปี ส่งผลถึงกระดูกสันหลัง ไปถึงบ่าไหล่
จะผิดรูปร่าง ไปจากที่ควรจะเป็น ถ้าไม่เอาใจใส่ เมื่อถึงวัยที่เกิด
ภาวะการณ์ เ สื่ อ มของกระดู ก มี อ าการปวดหั ว ปวดหลั ง
สารพัดปวดตามมาภายหลังอย่างต่อเนื่องที่ต้องเข้ารับการตรวจ
รักษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วิธีการแก้ไขเพื่อป้องกันอาการดังกล่าวข้างต้น คือ การเปลี่ยน
ท่านั่ง วิธีนั่ง ลุกเดินทุกครึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องนั่ง
ทํางานเป็นเวลานาน ดังนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นสิ่ง
สํ า คั ญ มาก (ภาพYoga28,29,30)จากรายงานข่ า วจากSpring
News International(www.youtube.com)ว่าบริษัทเอกชนใน
สวีเดนจํานวนไม่น้อยที่มีนโยบายSport Hours : เวลา11.0012.00 น. ให้พนักงานออกกําลังกาย เป็นสิ่งที่ต้องทํา ถ้าทําไม่ได้ก็
ต้องออกจากงาน หรือ ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชน มีการออกกําลังกาย ด้วยการ
เดิน จึงมีการสร้างแรงจูงใจ โดยการแจกNational Steps Change ให้กับประชาชนใส่ข้อมือ เพื่อนับจํานวน
ก้าว ในทุก10,000 ก้าว จะได้ 15 คะแนน เมื่อครบ 750คะแนน มาขึ้นเงินกับรัฐบาลได้5 เหรียญซึ่ง
นอกจากจะเป็นจะเป็นการส่งเสริมให้ออกกําลังกายแล้ว ที่สําคัญอย่างยิ่ง ก็คือ ยังลดภาระการรักษาฟรี ที่จะ
ส่งผลทางตรงในอนาคตของประเทศ(www.chaingmai news.co.th)
ทําไมต้องออกกําลังกาย และต้องเป็นโยคะด้วยหรือ
”ไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นธรรม” หรือ” ไม่เจอปัญหา ไม่คิดแก้ไข” ผู้เขียนเห็นด้วยกับคํากล่าวนี้ จาก
ประสบการณ์ของตัวเองเมื่ออายุได้ 37 ปี เริ่มมีอาการเหนื่อยง่าย หายใจหอบ
หัวใจเต้นเร็ว จากการขึ้นบันได2 ชั้น โดยไม่หยุดพัก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ไม่มีปัญหา จึงเริ่มออกกําลังกายด้วยการ
วิ่ง เป็นนักวิ่งอย่างจริงจัง เป็นเวลานานถึง 10 ปี เมื่ออายุได้ 47 ปี ซึ่งเข้าถึงวัยที่มีความเสื่อมของกระดูก
จึงหันมาสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพราะลําพังความแข็งแรงของปอดและหัวใจคงไม่พอที่จะทําให้เกิด
ความเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงหันมาฝึกโยคะ เพราะในแต่ละท่าของโยคะ เป็นการยืดเหยียดและ
สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและเอ็น
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ช่วงการฝึก 1-2 ปีแรก ไม่ได้ฝึกแบบจริงจัง แต่รับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายว่า มีความกระฉับกระเฉง ในการเคลื่อนไหว
มากขึ้น จึงได้เริ่มฝึกโยคะอย่างสม่ําเสมอ เมื่อผ่านไป 3 ปี โรคภูมิแพ้ โรค
ไข้หวัด ก็ห่างหายไป แถมสรีระของร่างกายก็สมส่วน มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น นั่ง
และเดินตัวตรงโดยอัตโนมัติ ช่างมหัศจรรย์ได้ถึงขนาดนี้ ยิ่งกว่านั้นอาการปวด
หลังที่เกิดจากกระดูกสันหลังแอ่นมากกว่าปกติ (lumbar lordosis ) ก็ดีขึ้นเมี่อ
เปรียบเทียบผลเอ็กซเรย์ก่อนและ หลังจากฝึกโยคะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผล
การตรวจเลื อ ดพบว่ า ไขมั น ที่ ดี ต่ อ ร่ า งกาย(HDL) เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง อย่ า งมี
หลังจากฝึกโยคะ
เปรี
ย
บเที
ยบกระดูก L-S Spine
นัยสําคัญ
ผลดีที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เขียนเอง ใน
ด้านของการออกกําลังกายด้วยโยคะ ทําให้ เกิดมุมมองในการรักษา
คนไข้ ของผู้ เขียนเปลี่ยนไปด้วย เมื่ อได้นําความรู้ทางการแพทย์ม า
ผสมผสานกับหลักการฝึกโยคะ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวด
หลังและความผิดปกติของการหายใจ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งหมอและ
คนไข้
เมื่อปี 2552-2556
เปรียบเทียบผลการตรวจเลือด

โยคะคืออะไร ดีอย่างไร
โยคะเป็นการเคลื่อนไหวผสมผสานกับลมหายใจเข้าออก ทําให้ข้อต่อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อแข็งแรง
มีความยืดหยุ่น เมื่อฝึกโดยใช้สมาธิ จะเป็นการฝึกให้แกนกลางลําตัว ซึ่งมีความสําคัญมากในการสมดุลของ
ร่างกายมีการทรงตัวที่ดี ในการปรับโยคะมาใช้ในพฤติกรรมประจําวัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี
นั้น ความสําคัญอยู่ที่ลมหายใจ การเคลื่อนไหวอย่างมีสมาธิ
หลั ก การ คื อ
การหายใจ ให้หายใจ
เข้ า ลึ ก และออกยาวๆ
อย่ า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง
นํามาใช้แทนการถอน
หายใจ หายใจไม่อิ่ม ที่
มักจะเกิดขึ้นเมื่อเวลา
เรารู้สึกเครียด โกรธ โมโห และเหนื่อย เพราะการหายใจเร็ว แรง สั้น จะทําให้หัวใจเต้นเร็ว ส่งผลกลับให้
รู้สึกเหนี่อยมากขึ้น
การนําโยคะมาประยุกต์ใช้
ในผู่ป่วยที่มีปัญหาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเส้นเลือดตีบ จนเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือผู้ป่วยที่สูบบุหรี่
จนกระทั่งเกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมปอดโป่งพอง รวมทั้งผู้ป่วยมะเร็งทั้งหลายจะมีความต้องการ
ออกซิเจนมากกว่าปกติ เพื่อเพิ่มการฟื้นฟูเซลในร่างกายและยังช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลมะเร็งด้วย
หลักการหายใจแบบโยคะที่เรียกว่า ปราณยามะ โดยหายใจเข้า: กลั้น: หายใจออก นับแวลาให้ได้ใน
อัตราส่วน1:1:2โดยลําดับ ฝึกจนกระทั่งสามารถหายใจเข้า:กลั้น:หายใจออก ได้เป็นอัตราส่วน 1:4:2 การ
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กลั้นเพื่อเพิ่มเวลาการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลทําให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน
หลักการเคลื่อนไหวทุกส่วนร่างกาย เพราะการอยู่นิ่งๆนานๆ บ่อยครั้ง ทําให้การไหลเวียนของเลือด
เป็นไปอย่างช้าๆ โดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้น มีภาวะน้ําหล่อลื่นในข้อลดลง จึงทําให้ข้อต่อต่างๆมีอาการ
ติดขัดง่ายขึ้น จะนั่ง ลุกเดิน ไม่สะดวกคล่องแคล่วเหมือนเดิม
หลักของโยคะที่ฝึกลมหายใจ (ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ) มาผสมผสานกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
ทําได้ไม่ว่าจะยืน นั่ง หรือนอน ขึ้นอยู่กับว่า เราต้องการบริหารส่วนไหน ก็ทําได้ทุกอิริยาบถ
อย่างไรก็ตาม ในคนที่มีอาการปวด ความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย การฝึกบริหาร จะมีความ
แตกต่างกันบ้างในบางท่า เพราะบางท่าจะไปเพิ่มความปวดหรือความผิดปกติให้มากขึ้น เช่น ท่านั่งขัดสมาธิ
นั่งยองๆเป็นข้อห้ามสําหรับผู้ที่ปวดเข่า ท่าหมุนคอ ก้ม เงย เป็นท่าห้ามในผู้ที่กระดูกคอเสื่อม หรือกระดูกเคลื่อน
หลักการที่ถูกต้องของการฝึกโยคะ มีความสําคัญยิ่งกว่าการฝึกท่ายากๆ เป็นต้นว่าการยืน ควรยืนให้
เท้าสองข้างขนานคู่กัน เป็นเลข 11 (รูป) ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า
ท่านั่งควรนั่งให้หลังตรงยืดหน้าอก เปิดไหล่ และไหล่ลู่ลงให้ไกลจากใบหู
ท่าโยคะพื้นฐานแบบหมอมีดังนี้ค่ะ
1. แขม่วท้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องกระตี้นการทํางานของอวัยวะใน
ช่องท้อง
2. ยืดเอวเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกระดูกสันหลัง
3. ยืดอกขยายหน้าอกกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้ออก เพิ่มความสามารถในการ
หายใจของปอดขยายปอดทําให้หายใจได้ยาวและลึก
4. เปิดไหล่ป้องกันข้อไหล่ติด
5. บีบสะบักช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอและบ่าไหล่
6. เกร็งก้นช่วยสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกระบังลม
7. ขมิบช่องคลอด เป็นท่าสําหรับผู้หญิง ช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศและป้องกัน
ปัสสาวะเล็ด
การฝึกท่าโยคะต่างๆ ทีค่ วรทําทุกวัน
ท่าบริหารคอ
นั่งหรือยืนตัวตรง แขนสองข้างไขว้ที่หลัง มือขวาจับหรือแตะอกซ้าย มือซ้ายจับหรือแตะศอกขวา
ศีรษะตั้งตรง
- หายใจเข้าลึก ค่อยๆ ก้ม (เงย) ศีรษะลงช้าๆ จนรู้สึกตึงต้นคอ หายใจออกยาวๆ
- ค้างท่าไว้โดยไม่กลั้นลมหายใจ 3-5 ลมหายใจ โดยประมาณ หรือท่าที่พอทนได้ ตึงเจ็บพอทน
ไม่ให้เจ็บจนเกินไป หายใจเข้าลึก ค่อยๆ ยกศีรษะกลับสู่จุดเริ่มต้น
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ท่าบริหารหัวไหล่
- ยืนตัวตรง แขนสองข้าง ศอกตึง มือประสานไปด้านหลัง หายใจเข้า ค่อยๆ
บีบสะบักเข้าหากันมากขึ้น หายใจออก อย่าเกร็งคอให้เก็บคาง
- ทําเหมือนเดิม แต่ให้บิดข้อมือไปด้านนอกให้ฝ่ามือขนานกับพื้น

- ยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ พับข้อศอกลง มือซ้ายอ้อมไปด้านหลัง
- หายใจเข้าลึกๆ พยายามให้มือสองข้างจับกัน หายใจออกยาว
- ค้างท่าไว้ 3-5 ลมหายใจ พยายามดึงมือให้ ศอกขวาอยู่ หลัง
ศีรษะ แขนศอกซ้ายชิดลําตัวให้มาก
ทําต่อเนื่อง ปล่อยมือซ้าย มาจับศอกขวา หายใจเข้าดึง
ศอกไปด้ า นหลั ง ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด หายใจออก สลั บ ข้ า ง ทํ า
เหมือนกัน
- เอามือสองข้างมาประกบกันด้านหลัง เริ่มให้นิ้วมือแตะกันก่อนแล้วค่อยๆ เปิดไหล่
บีบสะบัก ยืดหน้าอก หมุนข้อศอกไปด้านหลัง ฝ่ามือจะประกอบเข้าหากันได้

อีกหนึ่งท่าที่แนะนําให้ทําทุกวัน เพื่อป้องกันและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง บริเวณต้นคอ บ่า
และข้อไหล่ติด
1. ยืน หรือนั่งด้วยท่าพื้นฐาน คว่ํามือทั้งสองข้าง ปลาย
นิ้วแตะหัวไหล่ หายใจเข้า ลดศอกให้ต้นแขนแนบกับ
ลําตัว เปิดไหล่ไปด้านหลัง หายใจออก

ปีที่ 33 เล่มที่ 3 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

26

2. หายใจเข้า หมุนหัวไหล่ ยกแขนไปด้านหน้า ให้ข้อศอกชี้ตั้งฉากกับลําตัว แล้วยกแขนขึ้นไปแนบ
ชิดใบหู หายใจออก

ท่าปรับกระดูกและโครงสร้างของร่างกายให้สมดุล

จากท่าพื้นฐาน สองแขนแนบหู ประสานนิ้วมือ พลิกหงายฝ่ามือขึ้นด้านบน
- หายใจเข้าดึงแขนขึ้นจนรู้สึกตึง แล้วเอียงตัวไปด้านขวา หายใจออก
- ค้างท่าไว้ 3-5 ลมหายใจ
- หายใจเข้า ดึงลําตัวและแขนกลับมาตรงกลางเหมือนเดิม หายใจออก
- ทําเหมือนเดิมแต่เอียงตัวไปด้านซ้าย
- ข้อสังเกต เวลาเอียงตัวให้ใช้ด้านข้างของลําตัว และเอียงจนรู้สึกตึงพอควรและพยายามให้แขน
ชิดใบหูตลอดเวลา
การฝึกสมาธิ ใช้ลมหายใจในการฝึกนั่งสมาธินิ่งๆ หรือใช้ท่าเคลื่อนไหว
มาปรับในการฝึกสมาธิโดยการหลับตา ยืนเขย่งเท้า 2 ข้าง ยืนขาเดียว เป็นต้น
การนําโยคะมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตประจําวัน ทําได้ทุก
เวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ ด้วยการฝึกลมหายใจเข้า-ออก การเคลื่อนไหว
ช่วยยืดเหยียดและสร้างความแข็งแรงของข้อต่อ เส้นเอ็น กระดูก กล้ามเนื้อ
และฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลาย สงบ และจิตแจ่มใส
องค์ประกอบของการมีสุขภาพดี ของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
การรักษานั้น ต้องครบทั้ง 3 อ. คือ
อาหาร การออกกําลังกาย และอารมณ์
(สุ ข ภาพจิ ต ) ดั ง นั้ น ควรรั บ ประทาน
อาหารที่ มี ป ระโยชน์ มี คุ ณ ภาพต่ อ
ร่างกายในแต่ละวัยให้ครบถ้วน
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โดยใช้หลักการรอบรู้ด้านสุขภาพ. (Health Literacy)คือศึกษาหา
ความรู้ใ นเรื่อ งนั้ นๆให้เ ข้า ใจ บองฝึก ทํา ให้เ หมาะสมตามสภาวะ
ร่างกายของเรา แล้วสังเกตถึงความแตกต่าง ข้อดีข้อเสีย ปรับปรุงให้
ดีขึ้นถูกต้อง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับ
สุขภาพดีด้วยท่าฝึกโยคะเบื้องต้นแบบง่ายแต่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ
เลยค่ะ
เอกสารอ้างอิง
เสาวนิตย์ กมลธรรม(2557),แพทย์หญิง . หมอโยคะ.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอเชีย แปซิฟิค มัลติมีเดีย จํากัด.
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มูลเหตุจูงใจในการทําความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน
่ทีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดบึงกาฬ
กฤษณา วิทวัสกุลชัย
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดในคดียาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน และข้อเสนอแนะในการป้องกันการกระทําผิดซ้ําของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ จํานวน
10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึ กษาพบว่า 1) เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในคดียาเสพติดที่ เข้ าสู่กระบวน การ
พิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นเด็กและเยาวชนเพศชาย อายุระหว่าง 16 – 17 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 2) ยาเสพติดที่ใช้คือ เมทแอมเฟตามีน 3) มูลเหตุที่ใช้ยาเสพติดส่งผลให้เกิดการกระทํา
ความผิดคือ กลุ่มเพื่อนชักชวน ร้อยละ 70 ความอยากลอง ร้อยละ 30 โดยมีการพบกับเพื่อนกลุ่มเดิม และอยู่
ในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4) ข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การร่วมมือในการ
ป้องกันยาเสพติดระหว่างครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น โดยครอบครัวต้องเป็น
แบบอย่างที่ดี เพิ่มการให้ความรักความอบอุ่น คําแนะนําและดูแลใกล้ชิดยิ่งขึ้น สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด และชุมชนควรมีกิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีสถานที่ทํากิจกรรม และจัดช่องทางหรือระบบให้คําแนะนําปรึกษาสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ
คําสําคัญ: การกระทําความผิดในคดียาเสพติด มูลเหตุจูงใจ เด็กและเยาวชน
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Incentive for Convict Narcotic Drugs among Children and Youth
who had justices process of BuengKal Juvenile and Family Court
ABSTRACT
This research aims to studied the incentive for convict narcotic drugs among children
and youth who had justices process of BuengKal Juvenile and Family Court. The research
methodology were used the method of qualitative designed. The purposive sampling was
obtained 10 samples. Data were collected using in-depth interview. Data analysis included
descriptive and content analysis.
The main results were: 1) The background of the samples were 16-17 years old. Most
of all finished primary education 2) The incentive influence for convict narcotic drugs were
peer 60 %, they want to try 25 %, connect with drugs used friend 10 %, living in infected
community 5 % 3) Drugs used were Methamphetamine 100 % 4) The prevention of the
convict narcotic drugs among children and youth were the collaboration of families, schools,
communities, and local government office. The family of targets should be closely teaching
about a moral and ethics, and take a good model for them. Moreover, the schools and
communities leaders must be information and health education about negative impact of
narcotic drugs, and establish a counseling channel for children and youth who need to be a
helping.
Keywords: convict narcotic drug, incentive, children and youth
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงกําลังพัฒนา ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมไทย ความเจริญดังกล่าวไม่เพียงแต่นําวิทยาการความก้าวหน้าและเทคโนโลยี
มาเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นย่อมส่งผล
กระทบต่อการเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนซึ่งตกอยู่ในสภาวะ
วิกฤติไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ประการแรกสาเหตุจากผู้กระทําผิดเองหรือสาเหตุส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยพันธุกรรมหรือสิ่ง
ที่ได้รับการกําหนดจากพ่อแม่ ความพิการ หรือโรคภัยไข้เจ็บ อุปนิสัย ความรู้สึกภายในจิตใจ อยากรู้อยากลอง
ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน เป็นต้น ประการที่สอง สาเหตุทางด้านครอบครัว ซึ่งเป็นส่วนผลักดันที่ทํา
ให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิด เช่น ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก รักลูก
ไม่เท่ากัน และประการสุดท้ายคือ สาเหตุทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การชักจูงของเพื่อนฝูง สภาพ
ความเป็นอยู่ใกล้แหล่งมั่วสุมอาชญากรรม เศรษฐกิจตกต่ํา ว่างงาน มีหนี้สิน และอิทธิพลของสื่อต่างๆ ซึ่งเป็น
ปัญหาสําคัญของประเทศที่รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน และบุคลากรในการป้องกันและปราบปราม
เพิ่มมากขึ้นทุกปี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงกําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562 มีจํานวน 8 ยุทธศาสตร์1 ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 3)
ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายา
เสพติด 5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมดูแลเพื่อให้
ประชาชนในสังคมรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิตและทรัพย์สิน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดบึงกาฬ2-3 พบว่าไม่มีแหล่งพักยาเสพติด ในพื้นที่
เนื่องจากมักมีการนําเข้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยตรง ส่วนการจําหน่ายเป็นการค้ารายย่อยจัดจําหน่ายให้กับกลุ่ม
วัยรุ่น กลุ่มผู้ทํางานในสวนยางพารา และแพร่กระจายในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามากขึ้น ใช้วิธีการซื้อขายทาง
โทรศัพท์ โดยแล้วนํายาเสพติดไปวางยังจุดนัดหมายใกล้กับหลักกิโลเมตรตามถนนสายหลักหรือสายรอง การ
ระบาดเริ่มจากผู้เสพในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้เสพมีอายุที่น้อยลงเรื่อย ๆ ราคาเมทแอมเฟตามีน (ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) ราคาเม็ดละ 60 – 80 บาท (จังหวัดบึงกาฬ) ราคาเม็ดละ 100 – 150 บาท เนื่องจาก
มีการขายตัดราคากันเองระหว่างผู้ค้ารายย่อย ทําให้ราคาลดลงในพื้นที่ระบาด และขึ้นอยู่กับความห่างไกลจาก
ต้นทางนําเข้ายาเสพติด
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดดังกล่าว ทําให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬกระทําความผิดคดียา
เสพติดและมีคดีขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ4 ซึ่งจากสถิติคดีย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นได้ว่าในปี
พ.ศ. 2555 มีคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลรวม 151 คดี ปี พ.ศ. 2556 มีคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลรวม 192 คดี ปี พ.ศ.
2557 มีคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลรวม 240 คดี ปี พ.ศ. 2558 มีคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลรวม 189 คดี ปี พ.ศ. 2559
มีคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลรวม 228 คดี และปี พ.ศ. 2560 (เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2560) มีคดียาเสพ
ติดขึ้นสู่ศาลรวม 276 คดี จะเห็นได้ว่าแนวโน้มปัญหาการกระทําความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดบึงกาฬที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทําให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
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กําลังสําคัญของชาติไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม จึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องหาทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น5
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุของการกระทําความผิดของวัยรุ่นคือ การอยากรู้ อยากลอง ความ
คึกคะนอง และอยากให้กลุ่มยอมรับ6 ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สภาพแวดล้อมสังคม ชุมชนที่พักอาศัย7 รวมทั้ง
ปัจจัยจากตัวผู้กระทําผิด ค่านิยมต่อการฝ่าฝืนกฎระเบียบสังคม สภาพแวดล้อมในครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม
และเศรษฐกิจ และอิทธิพลของสื่อสารมวลชน8
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาเพื่อที่จะได้ทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดที่
แท้จริงของผู้กระทําผิดคดียาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครั ว จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เพื่ อ จะได้ มี แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนที่ ก ระทํ า ผิ ด ได้ ก ลั บ คื น สู่
ครอบครัวและเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ํา และเสนอแนะแนวทางการป้องกันปัญหาในอนาคต
อย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษามูลเหตุจูงใจการกระทําความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
2. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
นิยามศัพท์เฉพาะ
มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดในคดียาเสพติด หมายถึง สาเหตุหรือสิ่งที่ผลักดันจูงใจ ส่งเสริม
ตัดสินใจ ให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดในคดียาเสพติดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมสรุปจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วกําหนดมูลเหตุจูงในในการกระทําผิด
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) มูลเหตุจูงใจด้านส่วนบุคคลและร่างกาย (2) มูลเหตุจูงใจด้านครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อน และ (3) มูลเหตุจูงใจด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม
สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการ
เสพขึ้นเป็นลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ หมายถึง ขั้นตอน
ตั้งแต่การตรวจสอบการจับกุม การผัดฟ้อง การรับฟ้องคดี การสืบพยาน การใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญา การพิพากษาคดี การอุทธรณ์และฎีกา ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กและเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬในชั้นตรวจสอบการจับกุม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31
ตุลาคม พ.ศ. 2560) รวมจํานวน 10 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกต และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
เครื่องมือและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กระทําผิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์
ของครอบครัว การถูกจับกุม มีจํานวน 18 ข้อ
ส่วนที่ 2 มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดคดียาเสพติด ได้แก่ มูลเหตุจูงใจด้านสภาพส่วนบุคคลและ
ร่างกาย มูลเหตุจูงใจด้านครอบครัว และมูลเหตุจูงใจด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีจํานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 แนวทางการป้องกันการใช้ยาเสพติดและกระทําความผิดซ้ํา
การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านสาธารณสุข
และด้านจิตวิทยา รวมจํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และได้นํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําให้แบบสัมภาษณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1) จัดทําบันทึกข้อความเสนอผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬขออนุญาต
ให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์
2) ประสานการเก็บข้อมูลกับกลุ่มงานคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทําการ
สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างตามที่คัดเลือกไว้
3) ดําเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ที่กําหนด
4) นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปตามประเด็นตามวัตถุประสงค์
5) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 16 – 17 ปี สําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและ
ก่อสร้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001 - 4,000 บาท ส่วนใหญ่มีจํานวนพี่น้อง 3 คน โดยเด็กและเยาวชนที่
กระทําความผิดส่วนใหญ่เป็นลูกคนสุดท้อง
สภาพครอบครัวของเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบิดามารดาและผู้ปกครองประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทําไร่ทํานา ฐานะพออยู่พอกิน บิดามารดามีการหย่าร้าง และแยกกันอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับป้า ตา
และยาย เมื่อมีปัญหามักจะปรึกษาเพื่อนมากกว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
การใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนชักชวน รองลงมา ได้แก่ อยากลอง ก่อนถูกจับกุมในครั้งนี้ เด็ก
และเยาวชนส่วนใหญ่ยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ โดยสาเหตุเกิดจากการคบกับเพื่อนที่เสพยาเสพติด และอยู่ในแหล่ง
ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด ก่อนถูกจับกุมในคดีนี้เด็กและเยาวชนทั้งหมดยังไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน การ
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ถูกจับกุมครั้งนี้ข้อหามีเมทแอมเฟตามีนไว้เพื่อเสพ ทุกคนเคยใช้ยาเสพติดมาแล้วประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี โดยมี
ความถี่ในการเสพยาเสพติดเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง การเสพใช้วิธีสอดใส่เข้าไปในบุหรี่แล้วจุดไฟสูบ
2. มูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดคดียาเสพติด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถูกเพื่อนชักชวนให้ลองเสพ รองลงมาเสพ
เพราะความอยากรู้อยากลอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มูลเหตุจูงใจเกี่ยวกับเพื่อน
พบว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิผลต่อการกระทําความผิดคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนมากที่สุด
เนื่องจากเมื่อเด็กและเยาวชนมีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ต้องอาศัยอยู่กับ
บุคคลอื่น ทําให้ถูกปล่อยปละละเลยในการดูแล อบรมสั่งสอน และให้คําแนะนํา ทําให้เด็กและเยาวชนซึ่ง
ต้องการมีเพื่อนและกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น จึงทําให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคย เนื่องจากการคลุกคลีอยู่กับ
กลุ่มเพื่อนเป็นประจํา กลุ่มเพื่อนที่คบมักมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและมีการชักชวนให้เสพ ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนมีการใช้สารเสพติดด้วย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
“คบค้าสมาคมกับกลุ่มเพื่อนละแวกบ้านประมาณ 4 – 5 คน ซึ่งเสพยา มาชักชวน
ก็อยากจะลองว่ามันเป็นยังไง คิดว่าเสพครั้งสองครั้ง คงจะไม่ติด”
“ไม่มีความรู้เรือ่ งพิษภัยของยาเสพติดเท่าไร ไม่ได้คิด วิเคราะห์อะไร เพราะคิดว่า
แค่ลองเสพ ไม่กี่ครั้ง ไม่น่าจะติด เห็นคนอื่นเขาเสพกันก็ไม่ติด ..อีกอย่างต้องการ
อยู่ในกลุ่มเพือ่ นด้วย ก็เลยต้องเสพ”
2.2 มูลเหตุจูงใจด้านครอบครัว
พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่บิดามารดาแยกทางกัน หรือมีครอบครัวใหม่ บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองบางส่วนที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยก็ไม่มีเวลาให้ เพราะต้องทํามาหากิน สถานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง
รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างห่างเหิน ขาดความรักความอบอุ่น
และความเข้าใจ การให้คําแนะนําสั่งสอนในสิ่งที่ถูกที่ควร หรือในบางครั้งการเอาใจใส่ดูแลมากจนเกินไป หรือ
เป็นไปในทางที่ผิด โดยเฉพาะลูกคนสุดท้องซึ่งมักจะได้รับการดูแลแบบตามใจ เอาแต่ใจตนเอง ทําให้เด็กและ
เยาวชนหันเหไปหาเพื่อนในการเที่ยวเตร่ มีปัญหาให้ต้องปรับทุกข์และขอคําปรึกษาต่าง ๆ ซึ่งเมื่อคบกับกลุ่ม
เพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด เกิดการชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย ทําให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มี
แนวโน้มที่จะใช้ยาเสพติดและสามารถกระทําความผิดได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
“พักกับตาและยาย มีน้องชายอีกหนึ่ง พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก ตากับยายไปทําไร่ ไม่มีเวลา
สั่งสอน หรือปรึกษา บ่อยครัง้ ที่ทะเลาะกัน เพราะยายชอบบ่นว่าไม่เรียนหนังสือ ไม่ช่วยทํางาน
บ้าน เอาแต่เที่ยวเตร่กับเพื่อน และคบผู้หญิง”
2.3 มูลเหตุจูงใจด้านสังคม และสื่อสาธารณะ
พบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน ที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข หรือมี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาธารณะที่นับวันจะมีความรวดเร็วมากทั้ง
ในรูปของอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือ และสื่ออื่นๆ ทําให้เด็กและเยาวชนได้รับแบบอย่างความ
ปีที่ 33 เล่มที่ 3 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

34

ประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคลรอบข้าง ประกอบกับเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ขาดวุฒิภาวะด้านอารมณ์และการยับยั้งชั่งใจ ทั้งยังขาดความเอาใจใส่จากครอบครัว ขาด
ความรู้และความตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติดทั้งต่อตนเองและสังคม จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ถูกครอบงําและถูกชักจูงให้ใช้ยาเสพติดได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
“บ้านอยู่ใกล้กับร้านคาราโอเกะหยอดเหรียญ มี 3 ร้าน กลางคืนจะมีคนมาเที่ยว
ดื่มเหล้า พวกวัยรุ่นจะมาใช้บริการมาก เลยทําให้ออกไปเที่ยวเป็นประจํา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
กินเหล้า สูบบุหรี่ เสพยากับกลุ่มเพื่อน”
“กลุ่มเพื่อนรุ่นพี่มีประมาณ 5 คน ส่วนใหญ่กินเหล้า สูบบุหรี่ กัญชา เสพยาบ้า
โดยเอาสอดเข้าไปในบุหรี่ จุดไฟสูบ จะสูบเวลากินเหล้า สังสรรค์กันวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
เพราะเพื่อนรุ่นพี่จะว่างจากการทํางานประจํา”
2.4 มูลเหตุจูงใจด้านจิตวิทยา
ผลจากการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและใช้สารเสพติดค่อนข้างจะมี
ความรู้สึกอ่อนไหวทางจิตใจ อันเป็นผลมาจากมูลเหตุดังกล่าวข้างต้น เช่น การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
อิทธิพลของเพื่อน และสภาพแวดล้อมทางสังคม สาเหตุดังกล่าว น่าจะมีส่วนผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีภาวะ
อารมณ์แปรปรวน ทําให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ จึงกระทําความผิดได้ง่าย
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
“พ่อแม่ได้แยกทางกันตั้งแต่เด็ก อาศัยอยู่กับยาย ยายก็เลี้ยงแบบตามใจ คงเห็นเป็น
ลูกคนเล็ก สุดท้อง ทําอะไรก็ไม่ค่อยว่าอะไร ยายคงสงสาร เลยติดนิสัยรักสบาย
โดดเรียนหนังสือ ออกเที่ยวเตร่ ไปกับกลุ่มเพื่อน แต่งรถ และแข่งรถ ”
3. แนวทางการป้องกันการใช้ยาเสพติดและกระทําความผิดซ้ํา
การป้องกันการใช้ยาเสพติดและกระทําความผิดซ้ํา จากการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ด้านเพื่อน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยปัญหายาเสพติด การจัดตั้งสายตรวจเยาวชนและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
ด้านครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพิ่มการให้ความรักความอบอุ่น คําแนะนําและ
ดูแลใกล้ชิดยิ่งขึ้น สร้างครอบครัวสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวเพื่อการใช้เวลาว่างร่วมกันระหว่างเด็ก
เยาวชน และผู้ปกครอง
ด้านสังคม และสื่อสาธารณะ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน วัด และ
หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านผลกระทบจากการใช้
ยาเสพติด และชุมชนควรมีกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดยาเสพติด มีสถานที่ทํา
กิจกรรม และมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น
ด้านจิตวิทยา ได้แก่ การจัดช่องทางหรือระบบให้คําแนะนําปรึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ การสร้างเสริมแรงจูงใจและฝึกทักษะชีวิต วิธีคิดและตัดสินใจให้แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม
นันทนาการ และการฝึกอบรมภาวะผู้นําที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
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อภิปรายผลการศึกษา
มูลเหตุจูงใจที่ส่งผลต่อการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน 10 คน เด็กและเยาวชนที่กระทํา
ผิดทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 16 – 17 ปี การศึกษาจะอยู่ในระดับประถมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ (กศน.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ช่วยเหลืองานที่บ้าน เช่น กรีด
ยางพารา และปลูกผักขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001 - 4,000 บาท ส่วนใหญ่มีจํานวนพี่น้อง 3 คน โดยเด็ก
และเยาวชนที่กระทําความผิดส่วนใหญ่เป็นลูกคนสุดท้อง อยากรู้อยากลอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ และจะไม่
เรียนหนังสือ ชอบเที่ยวเตร่ ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน มีปัญหาก็จะพูดคุยปรึกษากับเพื่อนมากกว่า
ครอบครัว และเมื่อเด็กและเยาวชนเริ่มใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าครอบครัว ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนจะ
แนบแน่นมากขึ้น จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามูลเหตุจูงใจที่ส่งผลต่อการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว มีดังนี้
1. ด้านกลุ่มเพื่อน ผลการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพื่อนเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดมากที่สุด เพราะเด็กและเยาวชนคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีการใช้สารเสพติด โดย
การชักชวนให้ลอง และต้องการเข้ากลุ่ม เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ประกอบกับตัวเองก็อยากรู้อยากลองอยู่แล้ว
จึงทําให้ง่ายต่อการติดยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับสุวัจนา ตรีรส (2553)10 ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ป้องกันปัญหาการกระทําความผิดคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทําความผิดคดียาเสพติดของเยาวชน
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สภาพแวดล้อมสังคม ชุมชนที่พักอาศัย จิตวิทยา และสื่อ
สาธารณะ พบว่ า หากเยาวชนอยู่ ใ นกลุ่ ม เพื่ อ นที่ มี พฤติ ก รรมการใช้ สารเสพติด เป็ น ประจํ า เยาวชนจะมี
พฤติกรรมในลั กษณะเดียวกันกับกลุ่ม เพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม และสอดคล้องกับทฤษฎี
เกี่ยวกับวัยรุ่นของ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2540)11 ที่ระบุว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างรวดเร็ว จะมีความอยากรู้อยากเห็น และอยากลอง และสอดคล้องกับ
แนวคิดของปราณี รามสูตร (2528)12 ที่กล่าวว่าเด็กและเยาวชนจะเริ่มแยกตัวออกจากครอบครัว ออกนอก
บ้าน ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันและเพศเดียวกัน ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม บางครั้งจะติดกับ
กลุ่มเพื่อนมากไป เชื่อถือและรับฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ตามทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Imitation)
ของ Gabriel Tarde (1912)13 นักอาชญาวิทยา ซึ่งระบุว่าการใกล้ชิดกันจะมีการเลียนแบบพฤติกรรมระหว่าง
กันได้ เช่น การ เลียนแบบเพื่อน เลียนแบบสื่อต่างๆ เป็นต้น
2. ด้านครอบครั ว ผลการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนกลุ่ม ตัวอย่าง พบว่า
เด็ กและเยาวชน
สภาพครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง ไม่สมบูรณ์ มีการทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจํา ต้องอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับป้า ตา และยาย จะเกิดช่องว่างระหว่างวัย ไม่เข้าใจจิตใจของวัยรุ่น ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรม ไม่ค่อยมีเวลาให้คําแนะนําสั่งสอนอบรมลูกหลาน เพราะต้องออกไปทําไร่ ทํานา กรีดยางพารา ปลูก
ผักขาย รายได้ไม่แน่นอน ขาดความมั่นคง เมื่อมีปัญหาเด็กและเยาวชนมักจะปรึกษาเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม (Social Process Theories) ของนักสังคมวิทยาที่กล่าว
ว่า มนุษย์หากได้รับการขัดเกลา เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนไปในทางที่ดีแล้ว การกระทําผิดหรือก่ออาชญากรรมจะ
น้อยลง และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ซึ่ง Albert Bandura
(1977)14 กล่าวไว้ว่า มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความรุนแรง แต่ได้เรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวจากการ
สังเกตพฤติกรรมของคนอื่นที่อยู่แวดล้อมในสังคม โดยการเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ประจําวัน เช่น ลูกชายเห็นพ่อ
ตบตีแม่ และแม่ยอมให้พ่อทําเช่นนั้น เมื่อโตขึ้นเด็กคนนี้จะกลายเป็นคนที่ชอบตบตีภรรยาของตน เป็นต้น ซึ่ง
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ถือเป็นการเรียนรู้โดยการเลียนแบบพฤติกรรม (Behavior Modeling) อย่างหนึ่ง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมหวัง คงประเสริฐ (2551)8 ซึ่งศึกษาเรื่องสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดจากสาเหตุผู้กระทํา
ผิดมีปัญหาส่วนตัว เช่น ไม่มีรายได้ ค่านิยมชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบสังคม ทําผิดกฎหมายแล้วได้รับการยกย่อง
รวมทั้ง ปัญหาสภาพแวดล้อมในครอบครัว และอิทธิพลของสื่อสารมวลชน
3. ด้านสังคมและสื่อสาธารณะ
ผลการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนที่พักอาศัยใกล้
แหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข หรือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรือการรับข้อมูลข่าวสารด้านสื่อสาธารณะที่
นับวันจะมีความรวดเร็วมากทั้งในรูปของอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือ และสื่อด้านเอกสารต่าง ๆ
ทําให้เด็กและเยาวชนได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคลรอบข้าง ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนถูก
ครอบงํา และถูกชักนําเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้โดยง่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของปฐม
พงศ์ สราญรมย์ (2554)15 ซึ่งศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนในเขต
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าสาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด ประกอบด้วย ครอบครัวอ่อนแอ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ จึงทําให้ทุกคนดิ้นร้นในการทํามาหากิน
ประกอบกับสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์ ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด จึงทําให้เด็กรับรู้และมีการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4. ด้านจิตวิทยา
ผลการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างพบว่า เด็กและเยาวชนมีอารมณ์อ่อนไหว ขาดการ
ยับยั้งชั่งใจ และขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ จึงมีโอกาสที่จะกระทําความผิดได้ง่าย สอดคล้องกับแนวคิดของสุคิด
ลั่นซ้าย (2554)16 ที่กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านการใช้สารเสพติดว่า มาจากปัจจัยสาเหตุ
หลายด้าน เช่น อุปนิสัย ความต้องการอยากรู้อยากลอง ทัศนคติ ค่านิยม วุฒิภาวะ และสอดคล้องกับนุชนาฏ
มุกุระ (2554)6 ที่ศึกษาพบว่า สาเหตุของการกระทําความผิดของวัยรุ่นคือ การอยากรู้ อยากลอง ความคึก
คะนอง และต้องการให้กลุ่มยอมรับตนเข้าเป็นพวก
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เกิดความรัก เป็นสถาบันในการอบรมบ่มนิสัยของเด็กและ
เยาวชนก่อนที่จะออกไปเผชิญสภาพแวดล้อมในสังคม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการปลูกจิตสํานึก
และความรับผิดชอบของผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ในอบรมการเลี้ยงดูและทําหน้าที่อบรมสั่งสอน เป็นแบบอย่าง
ให้ความรักความอบอุ่น สอดส่องดูแล ปรึกษาและให้คําแนะนํา โดยใช้เหตุผล
2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามความสนใจของนักเรียนที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด รวมทั้งบทลงโทษให้กับนักเรียนและประชาชนใน
ชุมชนได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น จัดให้มี
สนามและอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี กิจกรรมและการแสดงศิลปะ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อป้องกัน
มิให้เด็กและเยาวชนใช้เวลามั่วสุมเล่นเกม หรือทํากิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันจะนําไปสู่การใช้ยาเสพติด
3. หน่วยงานในท้องถิ่นควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม รวมทั้ง พัฒนาให้มีบทบาทและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของชุมชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทําดี
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เพื่อสังคม มีเป้าหมายในการเรียนและการดําเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
4. ส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกป้องกันและการรณรงค์เพื่อให้ชุมชน
ปราศจากยาเสพติ ด โดยไม่ ป ล่ อ ยให้ เ ป็ น ภาระหน้ า ที่ ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ ครอบครั ว เพื่ อ ทํ า ให้
ประชาชนทุกคนในชุมชนร่วมมือกันดูแลให้ชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดจากการใช้ยาเสพติด
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ถอดบทเรียนปั ญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โดย....นางอุลี ศักดิ์สุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสังคม และเป็นปัญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศ ผู้รับผิชอบต้อง
ดําเนินงานอย่างจริงจัง โดยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน มีเป้าหมายร่วมกันที่จะลดอัตราการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นหญิงอายุต่ํากว่า 19 ปี ลดลงจากเดิม จากประสบการณ์การทํางานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 25 ปี
และเป็นคนจังหวัดน่าน เป็นเมืองที่ชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมมากที่สุด จึงพัฒนาระบบงานสุขศึกษา ขึ้น
โดยเป็นบริบทพื้นที่น่านบ้านเรา และประสบการณ์การทํางานกับเครือข่ายทั้งในและนอกโรงพยาบาล เอาปัญหา
ของชุมชนเป็นหลัก ใช้การคืนข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและอาศัยทักษะการสร้างสัมพันธภาพอันดี และชี้ให้เห็นว่า
ปัญหาเป็นของทุกภาคส่วน ที่จะต้องร่วมมือกัน จึงพัฒนาประชาคมสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขึ้น โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
อันดับแรกร่วมกันกับชุมชน วิเคราะห์สภาพบริบทพื้นที่(Context ) และประเด็นปัญหาสําคัญ
(Problem) พื้นที่อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านถือว่าเป็นอําเภอ
ที่ใ หญ่มีป ระชากรหนาแน่นมากกว่าอําเภอต่างๆในจังหวัดน่าน
เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการศึ ก ษามี ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
อาชีวศึกษาและโรงเรียนระดับมัธยมขนาดใหญ่ หลายแห่งและเป็น
แหล่งรวมความเจริญของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งค้าขาย
บริษัทห้างร้านสถานบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวมากมาย แต่อําเภอ
เมืองน่านยังคงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เรียบ
ง่ า ยแบบล้ า นนาตะวั น ออก ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านแต่ในปัจจุบันสังคมของเมือง
น่านก็ไม่แตกต่างจากเมืองใหญ่ๆการพัฒนาเมืองสู่เมืองท่องเที่ยว
ความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามามีบทบาทในสังคม วิถีชีวิตได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย ผู้คนออกไปหา
งานทํานอกบ้านมากขึ้น เด็กนักเรียน เยาวชนมาจากต่างอําเภอเข้ามาเรียนหนังสือในเมือง มาเช่าหอพัก
บ้านพักอยู่กัน เด็กบางคนมีอิสระในการใช้ชีวิตสามารถทําอะไรได้ตามใจตัวเองมากขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับการ
เลี้ยงดูที่ดีและขาดการเอาใจใส่จากพ่อและแม่ มีการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาของวัยรุ่นหญิงชายเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เช่น การอยู่หอพักคนเดียว หรือ การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นรวมไปถึงการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆ นั้น
เป็นไปได้ง่ายเด็กจึงใช้เวลาส่วนมากหมกมุ่นกับสื่อล่อแหลมทางเพศ เช่น เกมโป๊ เว็บโป๊ คลิปหนังโป๊ประกอบ
กับวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง ติดเพื่อนเลียนแบบเพื่อนวัยเดียวกัน และการใช้สารเสพติด หรือพวก
เครื่องดื่มมึนเมาจนทําให้ขาดสติ คลั่งไคล้หลงใหลในวัตถุนิยมจนต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งของตามที่
ต้องการ เช่น ยอมนอนกับผู้ชายเพื่อให้ได้เงิน ไม่มีความรู้เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง ขาดทักษะชีวิตการป้องกัน
ตัวเองจากการตั้งครรภ์ ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้โดยง่าย ผลเสียต่างๆ จึง
ตามมา เช่น เสียการเรียนเนื่องจากฝ่ายหญิงต้องตั้งครรภ์ทําให้ต้องลาออกจากการเรียน การติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์และเอดส์ ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา ปัญหาการขาดความรู้ ทักษะการเลี้ยงดูเด็กเติบโตไม่มี
คุณภาพ และปัญหาด้านเศรษฐกิจเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นับว่าเป็น
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ปัญหาสังคมที่นับวันจะเพิ่มทวีขึ้น ดังนั้นเรื่องเยาวชนคืออนาคตของชาติ เป็นผู้ที่เป็นความหวังของเรา เรา
ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนบูรณาการเชื่อมร้อยการดําเนินงานในวัตถุประสงค์เดียวกัน จึงจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อั น ดั บ ต่ อ มาทบทวนเป้ า หมายหรื อ ภาพฝั น ที่
อยากเกิ ด จึ ง ร่ ว มกั น สร้ า งภาพฝั น ของการพั ฒ นาของ
ประชาคมสุ ข ภาพ ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อําเภอเมืองน่านนั้นคือเยาวชนวัยรุ่นอําเภอ
เมื อ ง เป็ น คนเก่ ง ดี มี ค วามสุ ข รู้ เ ท่ า ทั น ภั ย สุ ข ภาพโดยมี
ทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นลดลงหรือไม่มี โดยตั้งเป้าหมายไว้เพื่อลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ใ นวัย รุ่นอายุ 15
– 19 ปี อําเภอเมื องน่า น
(เป้าหมายอัตราไม่เกิน 42 ต่อพัน ประชากร) ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของ
ทุกภาคส่วนที่จะบูรณาการความร่วมมือดําเนินการ หา
แนวทางการดําเนินงานในภาพรวม เช่น การทําแผนงาน
โครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพื้นที่
แสดงออกถึงความสามารถ ได้คิดแก้ไข้ปัญหาด้วยตนเอง
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในตนเองซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า ง
ภู มิ คุ้ ม กั น ทางใจ มี ทั ก ษะในการดู แ ลตนเองจากภั ย
สุขภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนสืบไป
จากนั้ น ร่ ว มกั น ทบทวนว่ า เราได้ ทํ า
อะไรกันบ้างเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น หรือกระบวนการ
ดําเนินงาน โดยการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มและจั ด ทํ า แผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่ม
เยาวชนอายุต่ํากว่า 19 ปี ในอําเภอเมืองน่าน กําหนด
แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ทั้ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข อปท.
ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง กรรมการ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อสร้างทัศนคติและ
องค์ความรู้ การสื่อสารเรื่องเพศศึกษา การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาศักยภาพแกน
นํานักเรียนเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาเพื่อนเรื่องเพศศึกษา
และมีช่องทางส่งต่อกรณีพบปัญหาเพื่อนในสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
รพ.สต. อสม. เพื่อปรับบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสําหรับเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานจัดตั้ง
คลินิกเพื่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชนจัดหาพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนให้เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งผลงานที่กลุ่มเด็กละเยาวชนชอบ เช่น สถานที่และอุปกรณ์การออกกําลังกายและเล่น
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กีฬา เล่นดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้จากผู้สูงอายุแบบอุ้ยสอนหลาน ผลิตสื่อ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างความตระหนัก สร้างความรอบรู้ภัยสุขภาพวัยรุ่น ติดตามประเมินผลหลังการดําเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ใครมีส่วนร่วมบ้าง แล้วเขาเหล่านั้นทําอะไร? และทําอย่างไร? กลุ่ม รพ.สต./อส
ม./อปท. ชุมชน/ ครอบครัว บูรณาการร่วมกัน มีศูนย์ OSCC มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนครบทุกตําบลมี
กิจกรรมครอบครัวสีขาว พื้นที่ตําบลเรือง ในกลุ่มพระสงฆ์เทศนาสอนกลุ่มเยาวชน สนับสนุนการเยี่ยมบ้านของ
ผู้ป่วยติดเตียง และกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรม “อุ้ยสอน
หลาน”ในด้านการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พื้นที่ตําบลถืมตอง, ไชยสถาน, ผาสิงห์ และดู่ใต้ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุเป็นแกนนําที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มเยาวชนด้วย ตําบลดู่ใต้ ในกลุ่มอสม. ทําการสํารวจ คัดกรอง เฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กอายุ 10- 19 ปี ในชุมชนมีการจัดทําทะเบียนเด็กในแต่ละหมู่บ้าน ถ้าพบปัญหามีการ
ส่งต่อ รพ.สต. หรือ รพ. ในกลุ่มชมรม To Be Number One พื้นที่ ต.ไชยสถาน ร่วมกับ อปท.จัดกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น ต่อต้านยาเสพติด ปลุกป่ารักษ์โลก แล้วส่งประกวดระดับประเทศ ส่งเสริมให้เยาวชน รร.ศรีสวัสดิ์
เล่นดนตรี ร้องเพลง ดนตรีพื้นบ้าน “วงมะแคว้ง” บ้านดอนมูลพัฒนา ร่วมงานบุญ งานสีดําในชุมชน ในกลุ่ม
สภาเด็กและเยาวชน ต.ดู่ใต้ ศูนย์ประสานงาน ณ เทศบาลดู่ใต้ มีกิจกรรมจัดค่ายเยาวชนทุกปี เน้นยาเสพติด
ป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีกีฬาตีมวย ค่ายมวย ต.ศิลามงคล ดอนมูลพัฒนา เป็นฝีพายเรือแข่งเยาวชน
รวมกลุ่มศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นวิทยากร 3 อ. 2 ส. ที่ รพ.สต.ดู่ใต้ เป็นผู้ประกาศข่าว D5 เยาวชนของ
หมู่บ้าน ม.14 บ้านฟ้าใหม่ และจัดรายการ “เสียงธรรมตามสาย” ก่อนวันพระ โดยเยาวชนหมู่ 13 บ้านดอน
มูลพัฒนา รวมทั้ง มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาในเยาวชน รณรงค์เรือข่ายงดเหล้าทุกงานประเพณีของจังหวัด
เครือข่ายเยาวชน ต.ดู่ใต้ มีเครือข่าย คบส. โดยเยาวชน ต.ดู่ใต้ ร่วมกับ สสส. กลุ่มครู โรงเรียน สถานศึกษา
ต่างๆ ดําเนินกิจกรรมบูรณาการร่วมกันโดยทุกโรงเรียนมีครูแนะแนวคอยให้คําปรึกษาทํางานเชื่อมประสานกับ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รพ.สต.และโรงพยาบาลมีระบบส่งต่อและจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
พัฒนาทักษะชีวิต มีการจัดบริการให้คําปรึกษาจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น, การติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกัน และ
จัดบริการส่งต่อจากชุมชน,โรงเรียนสู่โรงพยาบาล สนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
เสริมทักษะพิเศษตามความต้องการของเด็ก เช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปะที่วิทยาลัยชุมชนพื้นที่ตําบลดู่ใต้ จัดค่าย
วิชาการร่วมกับอบจ.น่านที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารโดยจัดการเข้าค่ายติวเด็กม.6 ทั่วจังหวัดเพื่อเตรียมความ
พร้อมสอบโควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ โดยในเวลา
ว่างสนับสนุนให้นักเรียนหันมาสนใจการฝึกประกอบอาชีพเช่นปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทําขนมขาย และของชําร่วย
จําหน่าย นักเรียนได้ฝึกวิชาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่าง ที่วิทยาลัยเทคนิคน่านได้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิต ป้องกันภัยสุขภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสในเขตอําเภอเมืองจัดกิจกรรม Smart Teen
ร่วมกับโรงพยาบาลน่านและรพ.สต.ในพื้นที่ และทุกปีก่อนปีใหม่ชนเผ่าม้งที่โรงเรียนบ้านสองแควจะมีกิจกรรม
ทักษะชีวิต เพศศึกษารอบด้านทําสัญญาจะกลับมาเรียนหนังสือทุกคนหลังเสร็จสิ้นงานปีใหม่ สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเมืองบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลน่านและเทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมเสริมเตรียม
น้องสู่มัธยมในงานอนามัยโรงเรียน
ในส่วนของเรา โรงพยาบาลน่านและสถานบริการสาธารณสุข(รพ.สต.) สนับสนุนเจ้าหน้าที่และ
วิชาการ ให้ความรู้ กิจกรรมเสริมทักษะ การให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพในวัยรุ่น จัดทําแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับทุกภาคส่วน เช่น เทศบาลและอสม.ในเขตเมืองจัดทําแผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาเยาวชนโดย
สนับสนุนงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลน่านร่วมเป็นวิทยากร การติดตามเยี่ยมบ้าน
แม่วัยใสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นําเรื่องเล่าจากการเยี่ยมบ้านมาจัดทําเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่อง
“ ไม่นึกว่าจะได้เป็นพ่อแม่วัยใส ” มอบให้โรงเรียนต่างๆในเขตอําเภอเมืองทั้งหมด1,000 เล่ม จากการ
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ติดตามประเมินการนําหนังสือเล่มนี้ไปใช้ของโรงเรียนทั้งหลาย ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้
จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 อีกจํานวน 1,000 เล่มเพื่อขยายไปสู่โรงเรียนมัธยมต่างอําเภอในจังหวัดน่านด้วย และผล
จากที่นักเรียนได้อ่านหนังสือ “ ไม่นึกว่าจะได้เป็นพ่อแม่วัยใส ” มีนวัตกรรมต่อยอดอาทิ ที่โรงเรียนน่านคริส
เตียนศึกษามีการรวมเรื่องเล่านี้เป็นหนังสือการ์ตูนอ่านเล่นสําหรับเด็กๆที่แฝงไปด้วยความรู้ และที่โรงเรียนสตรี
ศรีน่านและโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษานําเอาเรื่องเล่านี้ทําเป็นภาพยนตร์ และภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชั่น
กลุ่มเยาวชนและแกนนําวัยรุ่น จัดตั้งชมรมทํากิจกรรมร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เล่นกีฬา เช่น กลุ่มเยาวชนตําบลไชยสถานรวมกันจัดตั้งกลุ่มTo be number one
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.ไชยสถานจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันภัยสุขภาพ จัดทํากิจกรรมจิต
อาสาเพื่อชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่กล่าวขานว่ากลุ่มเยาวชนที่นี่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีแห่งหนึ่งของจังหวัด
น่าน กลุ่มเยาวชนบ้านมหาโพธิ์ในเขตเทศบาลเมืองน่านรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมตีกลองปูจา
จนได้รับการยอมรับและได้รับการคัดเลือกให้ตีกลองปูจาต้อนรับแขกหรือนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองน่าน
และในปี2560 เยาวชนกลุ่มนี้ร่วมกับอสม.และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันคัดแยกขยะบริเวณข่วงเมืองน่าน
ในช่วงที่มีถนนคนเดินทุกวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์ เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมาก กลุ่มเยาวชนตําบลดู่ใต้รวมตัวกัน
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าโดยรับการสนับสนุนจากสสส. จัดกิจกรรมเล่นดนตรี รณรงค์ลดละเลิกเหล้า
บุหรี่ในงานประเพณีต่างๆของจังหวัดน่านเช่นประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง งานกาชาดและของดี
เมืองน่าน เป็นที่กล่าวขานถึงความเข้มแข็งของเยาวชนกลุ่มนี้
การประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นจริงเ
1) เกิดเครือข่ายต้นแบบการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้นในพื้นที่
อําเภอเมืองน่าน และได้ขยายเครือข่ายไปในอําเภอต่างๆในจังหวัดน่าน
2) เกิดเครือข่ายนักเรียนแกนนําให้คําปรึกษาเพื่อนในโรงเรียน จํานวน 120 คน มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รสํ า หรั บ เยาวชนในโรงพยาบาลน่ า น มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก วั ย รุ่ น
(ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่น) และเครือข่ายการบริการสําหรับวัยรุ่นในโรงพยาบาลน่านและชุมชนต่างๆ
3) เกิดเครือข่ายการทํางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นระดับ
ชุมชน (ตําบล) โดย รพ.สต. และ อบต. เห็นความสําคัญของปัญหาเยาวชนและวัยรุ่นในพื้นที่ มีการจัดทํา
แผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาฯ และขยายไปในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
4) ร้อยละ90 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดําเนินงานที่เกิดจากการกําหนด
แนวทางร่วมกัน การได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและการสนับสนุนทางวิชาการและ
บริการตรงกับความต้องการ
5) นั ก เรี ย น /กลุ่ ม เป้ า หมายมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารสุ ข ภาพ และกล้ า ที่ จ ะเข้ า รั บ บริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขมากขึ้นมากกว่าก่อนมีโครงการ โดยเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาเพิ่มขึ้นร้อยละ 75
6) อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19ปี อ.เมืองน่าน ปี 2558 - 2560 ลดลงเป็นอัตรา
32.47, 22.55 และ 17.01 ตามลําดับ(แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลน่าน, 2560) ข้อมูลล่าสุดปี 2561 ณ 23
มกราคม2561 ลดลงเหลือ 3.68 (สํานักงานสาธารณสุขจ.น่าน, 2561)
7) เกิดมาตรการทางสังคม เช่น แข่งเรือปลอดเหล้า ประเพณีสงกรานต์ปลอดเหล้า และลอย
กระทงปลอดเหล้า ที่ใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
8) เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับวัยรุ่น เช่น ตีกลองปู่จา กลองยาว ประดิษฐ์ดอกไม้ โดยสร้าง
เครือข่ายกับวัดในอําเภอเมืองน่าน ได้แก่วัดมงคลนิมิต วัดมิ่งเมือง วัดสวนหอม วัดน้ําล้อม วัดดอนแก้ว วัดหัว
เวียงใต้ วัดสวนตาล ชมรม อสม.จิ๋ว บ้านน้ําล้อม, กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ บ้านสวนหอม, กิจกรรม
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พี่สอนน้อง กลุ่มแกนนําเยาวชน ตําบลไชยสถาน โดยได้รับงบสนับสนุนจาก อปท. โครงการคัดแยกขยะ กลุ่ม
เยาวชนบ้านมหาโพธิ์ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองน่านได้เปิดพื้นที่ข่วงเมืองน่านให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถด้านศิลปะฟ้อนรํา ซอพื้นเมือง เล่นดนตรี แสดงบีบอย ในกิจกรรมหนึ่งของถนนคนเดินทุกวัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ปัจจัยที่ทําให้สําเร็จด้วยเงื่อนไขและปัจจัยใดบ้าง คือ ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ที่ทํางานแบบบูรณาการไม่แยกส่วน ผู้บริหารของท้องถิ่นให้ความสําคัญกับกลุ่มเยาวชน การเอาใจใส่ของ
กลุ่มพี่เลี้ยง (ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน) มีความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมสําหรับเยาวชน มี
เครือข่าย องศ์กร หน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน เช่น งบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ โดยมีการส่งต่อกิจกรรมจากรุ่นสู่รุ่น มีความต่อเนื่อง มีความหลากหลายของเครือข่าย และเยาวชน
มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งมีมาตรการทางสังคม และเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออก รวมทั้งการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ปัจจัยอุปสรรค/ความยุ่งยากที่ทําให้งานไม่ก้าวหน้า การเข้าถึงงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
รวมถึงสถานศึกษายังขาดเวลาที่จะจัดกิจกรรม คุณครูไม่กล้าสอนเรื่องบางเรื่อง เช่น เพศศึกษา ครอบครัวพ่อแม่
ไม่มีเวลาให้ลูก ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ช่องทางการสื่อสารในชุมชนยังไม่เพียงพอ การขาดความร่วมมือจาก
คนในชุมชน ผู้ปกครอง เยาวชนในเขตเมืองเวลาส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรียนหนังสือด้านวิชาการ มีการแข่งขันด้าน
การเรียนสูง จึงมีการเรียนพิเศษนอกเวลา จนไม่มีเวลาและไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน
การพัฒนาทักษะชีวิตจะเรียนรู้จากเพื่อน โรงเรียนและจากตํารา บางครั้งอาจเข้าตําราที่ว่ามีความรู้ท่วมหัว
เอาตัวไม่รอด และความร่วมมือของผู้ประกอบหอพัก ร้านเกม ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ยังไม่เป็นที่น่า
พอใจเท่าที่ ควร เยาวชนหอพั กส่วนใหญ่มากจากต่างอําเภอและต่างจังหวัด จะมีปัญหาด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆกับทางชุมชน การเข้าถึงบริการมีน้อย การประสานงานยาก
เราคิดว่าจะทําให้ดีกว่านี้ควรทําอย่างไร เสนอให้บูรณาการงานเยาวชนกับงานในคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ(District Health Boardหรือ DHB) สนับสนุนการจัดทําโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน, องค์กรต่าง ๆ มีการพัฒนาต่อยอดเรื่องการลดช่องว่างระหว่างวัย
สร้างสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในครอบครัว เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เสริมทักษะ
การพูดคุยกับวัยรุ่นในส่วนผู้ประกอบการหอพัก ร้านเกมส์ ร้านอาหาร และสถานบันเทิง เสนอให้พมจ. /
เทศบาลมีการควบคุมกํากับดูแล ตรวจสอบอย่างจริงจัง และผู้ประกอบการต้องร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย
ในส่วนทางศาสนาเสนอแนะให้จัดกิจกรรมชักชวนวัยรุ่นเข้าวัด โดยพระสงฆ์เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน
รวมทั้งเสนอให้จัดพระนักเทศน์เก่ง ๆ สนุกสนานน่าฟัง ให้เข้ากับวัยรุ่น ในส่วนโรงเรียน/กศน. เสนอให้มี
วิทยากรที่เป็นบุคคลที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ผู้ที่เคยติดยา
เสพติด ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้นและควรจัดการอบรมผู้ปกครองในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง จัดวิทยากรภายนอกไปอบรม
ในโรงเรียน รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป การจะคลี่คลายสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ่นและท้องไม่พร้อมไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะบูรณาการความร่วมมือดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
ทั้งการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออํานวย เช่นจัดพื้นที่ต่างๆให้เยาวชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน การสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งงบประมาณ นโยบายและเป้าหมาย และกิจกรรมฯลฯ เพื่อลดขนาดของปัญหาได้
งานนี้ทํามาหลายปี มีหลายเรื่องราวที่ผ่านมา สิ่งที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจในชีวิตราชการมากที่สุดก็คือ
งานสร้างอนาคตของชาติ เยาวชนของชาติเป็นคนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข รู้เท่าทันภัยสุขภาพ นี่แหละ
นับว่าเป็นเนื้อนาบุญส่งผลให้เรามีความสุข
ปีที่ 33 เล่มที่ 3 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

43

นวัตกรรมหนังสืออ่านนอกเวลา รพ. น่าน “ไม่นกึ ว่าจะได้เป็ นพ่อแม่วยั ใส”
โดย.. นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน
อุลี ศักดิ์สวุ รรณ นักวิชาการสาธารณสุชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น คือพฤติกรรมที่นํามาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการดําเนินชีวิต ทําให้
ร่างกายเป็นอั นตราย สู ญ เสีย หน้ าที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติ หรื อเสียชี วิต วัยรุ่ นจะมี พฤติ กรรมเสี่ย ง
มาก เนื่องจากจิตใจวัยนี้ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น อยากรู้
อยากเห็นอยากลอง มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น แต่ยังขาดการยั้งคิด ไตร่ตรอง และการควบคุมตนเอง การ
เข้าใจและหาทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งสําคัญ และจําเป็นเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ
ผลเสียหายที่จะเกิดตามมา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ(sexual behaviors) สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น เกิด
จากปัจจัยทางจิตใจและสังคม ได้แก่ การขาดความรู้และทักษะ ความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับวัยรุ่น
เช่น ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายและความเสี่ยงต่างในการดําเนินชีวิต ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การจัดการอารมณ์เพศตนเอง การแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต การปฏิเสธ การมีกิจกรรมที่เป็นสุขเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น , ขาดการควบคุมตนเอง ความรู้ ทักษะและความตระหนักต่อการป้องกันตนเอง
ปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทัศนคติและแบบอย่างในครอบครัว จากการดําเนินงาน
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดน่าน มาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเริ่มจากวิเคราะห์ข้อมูล
สาเหตุของปัญหาและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องเป็นต้นว่า กิจกรรมเรียนรู้ บรรยาย จัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ การ
สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะปฏิเสธฯลฯ แต่ด้วยมีข้อจํากัด
ในด้านบุคลากร เวลา ภารกิจอื่นๆอีกมากมายประกอบกับสถานศึกษามีจํานวนมากทั่วจังหวัดน่าน ถึงแม้จะ
พบว่าผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดน่านจะดีขึ้น โดยข้อมูลจากร้อย
ละ32.47 ของหญิงตั้งครรภ์อายุ15- 19 ปี ในปี2558 ลดลงมาเป็นร้อยละ22.55 ปี 2559 และร้อยละ17.01
ในปี 2560 ตามลําดับ แต่ปัญหานี้ก็ยังเป็นปัญหาของคนทํางานด้านนี้อยู่ตลอด จากการเยี่ยมบ้านและพบ
ความทุกข์ยากของแม่วัยใส ทั้งถูกผู้ชายทอดทิ้งไม่สนใจปล่อยให้ลี้ยงลูกคนเดียว ไม่ได้เรียนต่อ ต้องรับภาระ
ทางการเงินสําหรับค่าเลี้ยงดูเด็กและหลายครั้งที่พบว่าแม่วัยใสในวันนี้เป็นผลลัพธ์ของมารดาที่แม่วัยใสมาก่อน
กล่าวคือเมื่อแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยรุ่นและแยกทางกับพ่อ ทําให้ลูกสาวขาดความรักความอบอุ่น เมื่อมีแฟนจึง
โหยหาความรักและกลัวถูกทอดทิ้ง ย่อมเป็นเหตุให้แฟนใช้เป็นข้ออ้างว่าจะเลิกราถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ด้วย จน
กลายเป็นแม่วัยใสเหมือนมารดาของตนเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานไม่ย่อท้อที่จะพยายาม
แก้ปัญหานี้ต่อไป
เพราะการเห็นพ้องของทีมงานว่า การเรียนรู้ของวัยรุ่นเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่สามารถ
เรียนรู้ได้จากผู้อื่นสอน เพราะเรารู้ว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธคําแนะนําของผู้ใหญ่อยู่เป็นพื้นฐาน แต่การ
เรียนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับเขาคือตนเองได้สอนตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสรุปรวบยอดความคิดของตนเอง
จนนําไปสู่การปฏิบัติจริง เรียกว่า การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiental
Learning) ซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ 1. การรับรู้เรื่องราวความเป็นจริง 2. สะท้อนความรู้สึกให้ผู้อื่นรับทราบ 3. สรุป
ความคิดรวบยอด 4.คิดนําไปปฏิบัติอย่างไร จนถึงนําไปปฏิบัติจริง จึงเป็นคําถามว่าทําอย่างไร เขาจึงจะสอน
ตนเองได้ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จึงเป็นเหตุผลที่ทีมงานได้จัดทําโครงการถอดบทเรียนเรื่องเล่า
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จากแม่วัยใส ที่ทางทีมงานไปเยี่ยมบ้าน จํานวน 20 เรื่อง 20 ตัวอย่าง นํามาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและพัฒนามา
เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น..............
ตัวอย่าง 2 เรื่องใน20เรื่องเล่า ที่บรรจุอยู่ในหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดน่าน ....ไม่นึกว่าจะได้เป็นพ่อแม่วัยใส
เรื่องที่ 1 ... เพราะรักแรก
“หนูเป็นคนโชคไม่ดีเท่าไหร่ กําพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ 4 ขวบ พ่อติดเอดส์จากหญิงบริการ แล้วแม่ก็ติดเชื้อ
เอดส์จากพ่อ พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ๆ ทําให้ แม่หนีพ่อไปมีครอบครัวใหม่ แล้วพ่อก็มาตายจากหนูไปอีก หนูจึง
มาอยู่กับป้าและลูกของป้า หนูไม่อยากจะคิดว่าป้าลําเอียงหรอกนะคะ ...แต่ก็แอบน้อยใจ อยู่บ่อย ๆ เพราะป้า
ไม่ค่อยสนใจหนูเท่ากับลูกแท้ๆของป้า หนูจะไปไหนป้าก็ไม่ค่อยตาม” “ส้ม” เด็กสาววัย 15 ปี กําลังเริ่มเล่า
เรื่องราวของตัวเองในวัยเด็กด้วยน้ําเสียงสดใสสมวัย ถึงแม้เสียงของส้มจะสั่นเครือในประโยคท้ายแต่แค่เพียงไม่
นานส้มก็กลับมาเล่าต่อด้วยน้ําเสียงเข้มแข็งเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น “หนูได้รู้จักแฟนคนนี้ในงานกีฬาเยาวชน
ของหมู่บ้าน จริงๆตอนแรก ก็คิดแค่ว่าจะคุยเฉยๆ พอมีโทรศัพท์ก็อยากคุยกับผู้ชายแบบเพื่อนๆบ้าง คิดว่าเออ
คุยก็ไม่เป็นไรหรอก แล้วมันก็ค่อยๆ เยอะขึ้นๆ ช่วงแรกที่ป้ารู้ก็ห้ามไม่ให้หนูใช้โทรศัพท์ หนูก็โกรธค่ะ คิดว่า
ป้าหัวโบราณ ทําไมไม่เปิดใจบ้าง แต่ป้าก็ห้ามแค่ช่วงแรกจากนั้นก็ปล่อย ๆ เหมือนเดิม พอคบกันได้ปีกว่าเราก็
มีอะไรกัน” “จริงๆ หนูจะไม่มีอะไรกันกับเขาก็ได้ ตอนแรก ๆ ก็ไม่ยอมค่ะ แต่เค้าก็ขอมาเรื่อยๆ มีทะเลาะกัน
บ้าง แต่พอเค้าเริ่มขู่ว่าจะไม่รัก เขาจะเลิกกับหนู คือมันเป็นรักแรกด้วยมั๊งค่ะ ความคิดของเด็กอะค่ะ ไม่อยาก
เสียเขาไปก็เลยยอม” สายตาส้มเริ่มเหม่อลอยเมื่อคิดถึงเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นกับตัวเอง คิดย้อนกลับไป เธอน่าจะ
เชื่อที่เพื่อนเตือน ชีวิตจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ “ตอนนั้นไม่รู้เรื่องป้องกันอะไรเลยค่ะ นับวันก็ไม่เป็น ตอน
เรียนก็ไม่ได้ตั้งใจฟัง ถุงยางก็ไม่ได้ใช้ เคยบอกแฟนแล้ว แต่แฟนก็ไม่ใช้ค่ะ ก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของแฟน แต่จริงๆ
เราก็มีสิทธิ์เตรียมได้แต่เราไม่กล้าเตรียมไป มารู้อีกที ประจําเดือนไม่มา 2 เดือนแล้ว พอบอกแฟน แฟนก็ซื้อที่
ตรวจมาให้ ตอนนั้น ตกใจมากที่รู้ว่าตัวเองท้องค่ะ มันสับสน ปรึกษาใครไม่ได้ เครียดมาก แฟนแนะนํา ว่าถ้าไม่
มีทางออก ทําแท้งไหม เคยเห็นเพื่อนของเพื่อนเค้าก็ท้องเขาก็ไปทําแท้ง ที่ต่างจังหวัด เลยคิดว่ามันคงดีถ้าเอา
ออก” “หนูลองจึงไปดู youtube คลิปทําแท้งว่าเขาทํายังไง ทั้งกินยา สอดยา มันน่ากลัวมาก หนูกลัวเสีย
เลือดตาย ก็เลยเปลี่ยนใจ ลองรัดหน้าท้อง กระโดดแรงๆ ก็เคยทําเพราะมันไม่มีทางออกจริงๆ จากนั้นก็เริ่มมี
อาการแพ้ท้องชัดเจนขึ้นจึงไม่ได้ไปโรงเรียนนานเป็นสัปดาห์ เพื่อนก็เริ่มสงสัยจึงบอกครู ครูก็มาบอกป้าพอป้ารู้
ผิดคาดค่ะ ป้าไม่ได้ดุด่าแต่กลับถามด้วยความเป็นห่วง” “ในช่วงแรกที่ท้องแฟนก็ดูแลหนูดี ส่งข้าวส่งน้ําตอนที่
หิว เอาบัตร ATM ให้ใช้ แต่พอหลังคลอด หนูต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ตื่นมาให้นมลูกตลอดทั้งคืน แฟนยังปรับตัว
ไม่ได้ ยังอยากเที่ยวกับเพื่อน เขาจะไปอยู่กับเพื่อน ไม่ค่อยอยู่ช่วยเลี้ยง หนูอยากให้เขาอยู่บ้านแม้จะไม่ช่วย
เลี้ยงลูกอย่างน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนก็ยังดี เพราะหลังคลอดอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ หนูอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้
มันกลัวไปสารพัด เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ มันน่าน้อยใจนัก คิดซ้ําไปซ้ํามา ตลอดว่า ทําไม ทําไมหนูต้องมา
ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ จะไม่ทํา ...จะหนีไปเลย ก็ไม่ได้ เพราะหนูทําให้ลูกเกิดมา หนูต้องรับผิดชอบ” หลังจาก
ทบทวนเรื่องที่ทําให้ชอกช้ําใจ น้ําตาก็รื้นขึ้นมาคลอเต็มทั้งสองเบ้าตา แต่เธอก็ยังคงเล่าต่อ โดยกลั้นเสียงสะอื้น
และน้ําตาเอาไว้ “ตอนลูกอายุได้ 2 เดือน มือเค้าจะกําแน่นตลอด จึงพาไปทํากายภาพบําบัด ตอนนั้นคิดว่าไม่
เป็นอะไรหรอก พออายุได้ 4 เดือน เริ่มมีอาการชักเกร็ง แล้วอาการก็แย่ลงเรื่อย ๆ จนพิการถาวร...” เคราะห์
ซ้ํากรรมซัด ที่ทําให้ส้มต้องเจอเรื่องร้าย ๆ อีกครั้ง “เป็นเพราะหนูเอง ตอนนั้นหนูพยายามรัดหน้าท้อง คิดแต่
ว่าไม่อยากได้เค้า....จึงทําให้น้องเป็นแบบนี้” จนกระทั่งถึงวันนี้ส้มก็ยังรู้สึกผิดจากสิ่งที่ เคยทําไว้ แม้คุณหมอ
จะยืนยันแล้วว่ามันไม่น่าเกี่ยวกัน แต่หัวอกคนเป็นแม่ที่ตอนนี้รักลูกสุดหัวใจก็อดที่จะคิดไม่ได้ แล้วน้ําตาที่
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พยายามกลั้นไว้ ก็ค่อยๆไหลมาอาบทั้งสองแก้มอีกครั้งพร้อมทั้งเสียงสะอื้นเบาๆ ในวันนี้ส้มได้เรียนรู้บทเรียน
ชีวิตหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ ได้ทบทวนความพลั้งพลาดของตนเองและตั้งมั่นในใจไว้ว่าจะดูแลลูกให้ดีที่สุด
เท่าที่เธอจะทําให้ได้ เราได้แต่มองเธออย่างเห็นใจและพยายามพูดให้กําลังใจ ขณะที่เธอก้มหน้าซบลงกับฝ่า
มือและร้องไห้มาอีกครั้ง ส้มเรียนอยู่ ม. 3 ต้องหยุดเรียนเพราะท้องและหลังคลอดไม่ได้เรียนต่อเพราะมีภาระ
ใหญ่หลวงที่ต้องอยู่ดูแลลูกที่พิการ ส้มต้องทํางานรับจ้างเย็บผ้าอยู่กับบ้านเพื่อจะได้ดูแลลูกไปด้วย เราได้
ช่วยเหลือเธอเท่าที่จะทําได้และได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์มาช่วยด้วยอีกแรง ... เฮ้อ!
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเสียอีก
เรื่องที่ 2 ... คิดไม่ถึงว่าจะมาถึงจุดนี้
“เป็นไงบ้างแก เลี้ยงลูกเหนื่อยไหม” น้ําเสียงสดใสของ “จอย” กล่าว ทักทายเพื่อนสนิทหลังจากที่
ไม่ได้เห็นหน้ากันเกือบ 7 เดือน ตั้งแต่น้ําฝนต้อง drop เรียนเทอมสุดท้ายของชั้น ม. 6 หลังจากรู้ว่าท้องกับ
แฟนหนุ่มรุ่นพี่ ทั้งสองคนก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันอีกเลย “เหนื่อยมากกกกกกกก ฉันมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเยอะ
มาก ไม่รู้จะเริ่ม ยังไงเลย เดี๋ยวฉันรีบไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะ ลูกร้องไม่หยุดแล้ว” “น้ําฝน” เด็กสาวอายุ 17
เธอเคยเป็นเด็กที่รักสวยรักงาม แต่ในตอนนี้ ใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของเธอขาดความสดใสเช่นเก่า อาจเพราะเมื่อ
คืนน้ําฝน แทบจะไม่ได้นอนเลย จอยมองขอบตาดําคล้ํา ดูตาโหล ๆ ท่าทางแสนอ่อนล้า ของน้ําฝนแล้วก็พูด
อะไรไม่ออก ได้เพียงแต่ฟังน้ําฝนบ่นว่าเด็กทารกช่างร้องไห้เก่งเหลือเกิน ยังไม่ทันขาดคํา อ้าว! อึอีกแล้ว น้ําฝน
พูดพลางเอื้อมมือไปหยิบ สําลีในถุงมองหากระป๋องน้ําอุ่น เพื่อจะเช็ดทําความสะอาดให้ลูกน้อยด้วย ความ
รีบเร่งแต่มือที่อ่อนล้าก็ปัดไปถูกกระป๋องจนน้ําหกเลอะเต็มพื้นห้อง จอยรีบกุลีกุจอคว้าผ้ามาช่วยซับน้ําไว้
น้ําฝนรีบเอื้อมมือไปเทน้ําอุ่นใส่กะละมัง เพื่อรีบทําความสะอาดให้ลูกน้อยต่อ หลังจากลูกน้อยใส่ผ้าอ้อมผืน
ใหม่ก้นไม่แฉะแล้ว เสียงร้องของเด็กน้อยจึงเงียบลง เธอจึงค่อย ๆ วางลูกน้อยลงบนฟูก อย่างเบามือหวังจะได้
มีเวลาคุยกับเพื่อนแต่ยังไม่ทันปล่อยมือ ลูกน้อยก็หวีดร้องขึ้นมาอีกครั้ง เธอแทบจะร้องกรี๊ดออกมาแต่จําต้อง
อุ้มทารกน้อยขึ้นมา แนบอกอีกครั้ง เมื่อริมฝีปากน้อยอ้างับหัวนมได้และเริ่มดูด เธอเจ็บจี๊ดที่หัวนม จนต้อง
เม้มปาก น้ําตาไหลออกมาเองด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ต้องอดทนให้ ลูกดูดต่อ จน 20 นาทีผ่านไปทารกก็หลับ
ผล็อย น้ําฝนจึงค่อย ๆ วางทารก บนฟูกอีกครั้ง แล้วจึงหันมาก้มหน้าดูหัวนมที่เริ่มมีแผลปริแตก เธอบีบหัวนม
อย่างเบามือจนมีน้ํานมไหลออกมาและจึงป้ายน้ํานมสีขาวทาบริเวณหัวนม เพื่อสมานแผลที่หัวนม หลังจากทุก
อย่างในบ้านเงียบลง จอยก็ได้ยินเสียงโครกครากดัง มาจากท้องของน้ําฝน “เฮ้ย กินข้าวยังแก” จอยกระซิบ
ถามเบาๆ เพราะกลัวทารกตื่นขึ้นมาอีก น้ําฝนส่ายหน้ายิ้มตอบเศร้า ๆ เหลือบตาไปมองสํารับกับข้าวที่ยาย
เตรียมให้แต่เช้ายังวางอยู่ที่เดิม นี่ก็เกือบเที่ยงแล้วเธอ ยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะไปเปิดตู้ดูว่ายายทําอะไรไว้ให้กิน
บ้าง น้ําฝนรีบไปที่ ตู้เสื้อผ้าเพื่อค้นหาผ้าห่มมาห่มให้ลูกน้อย สายตาเหลือบไปเห็นชุดนักศึกษา ที่แขวนอยู่ซอก
ในสุดของตู้ ในห้วงคิดคํานึงภาพความทรงจําเก่า ๆ ได้หวน กลับมาอีกครั้ง เสียงสะอื้นของน้ําฝนดังขึ้นมา
ท่ามกลางความเงียบ “แก เป็นอะไรหรือเปล่า” จอยถามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงน้ําฝนจึงเริ่มเล่าเรื่อง ของเธอ
ด้วยเสียงอันสั่นเครือ “เราไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย เราเสียใจมาก เราก็มีแฟนมาหลายคน
นะ แต่เราไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนจนมาเจอพี่แม๊ก เค้าเป็นพี่ของเพื่อนเราเอง เราคบกับเค้าตั้งแต่ ม.3
จนถึง ม.6 เรารักเขามาก พอ ม.6 เขาเริ่มขอมีอะไรด้วย เรายอมเขาทุกอย่าง ในตอนแรกเขาก็ใส่ถุงยาง หลัง ๆ
พี่เค้าไม่ค่อยจะยอมใส่ เราจะไม่ยอม พี่แม๊กเลยไปซื้อยาคุมมาให้กิน มันเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด เราเคยได้ยิน
คุณครูสอนว่าให้กินตามลูกศรชี้ ไปเรื่อย ๆ เราก็กินตามนั้นนะ เรากินตามลูกศรจนเมนส์มา เราก็หยุดกิน แต่
จริง ๆ แล้วเค้าให้กินให้หมดแผงและก็กินแผงใหม่ต่อไปได้เลย เราก็ ไม่ได้เฉลียวใจว่าให้กินแผงชนแผง ไม่ต้อง
หยุด คือเราพลาดมาก เราไม่รู้ เราชะล่าใจเอง ไม่ได้ปรึกษาใครเลย…” “ตอนนั้นแม่รู้เรื่องของเรากับพี่แม็ก
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เพราะแอบเห็นยาคุมในกระเป๋า แม่เพียงแค่พูดเตือนว่าให้ป้องกันให้ดี ให้เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมีลูก แต่หลัง
จากแม่เตือนได้ไม่นาน เราก็ปวดหน่วงๆ ท้อง และประจําเดือนก็ไม่มา พอแม่ รู้เรื่องก็ไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาให้
ตรวจ จึงรู้ว่าเราท้องได้ 2 เดือนแล้ว ในวันนั้น แม่ดูผิดหวังและเสียใจมาก แต่ก็ยังบอกกับเราว่าให้เก็บเด็กไว้
และจะช่วยกันเลี้ยง เพียงไม่ถึงเดือนแม่ก็จากไปด้วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก มันเป็นความรู้สึกที่แย่มาก
มากเลยจอย ทั้ง ๆ ที่น้าก็ปลอบใจเราว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเรา แต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆ ว่าเราเป็นต้นเหตุที่
แม่ตายหรือเปล่า แม่คงจะเครียดเรื่องของเรามาก หลังจากแม่ตายเราก็จําเป็นต้องบอกยายเอง พอยายรู้ ก็ด่า
ด่า ด่า ด่า และยังไล่ให้ไปทําแท้ง เราสับสนมาก คิดไม่ออกว่าจะต้องทํา อย่างไรดี เราไม่ยอมไปทําแท้งเพราะ
กลัวบาปกรรม น้าก็มาช่วยพูดกับยาย จนยายยอมรับได้ พาเราไปฝากท้องที่โรงพยาบาล เราต้องบอกเรื่องท้อง
กับครู ครูว่าน่าจะไปสอบไม่ได้ ครูจึงแนะนําให้ drop ไว้ก่อน แล้วค่อยมาเรียน กศน. เอาทีหลัง แต่วุฒิ กศน.
มันก็ไม่เหมือนกับวิทยาลัย จะไปสมัครงาน ที่ไหนก็ยาก ...ไม่น่าเลย เราไม่น่ายอมมีอะไรกับพี่เค้าเลย เราน่าจะ
ตั้งใจเรียน ตอนที่ครูสอนเรื่องการคุมกําเนิด หรืออย่างน้อยเราน่าจะเอะใจว่าเรากินยาคุม ผิดวิธี ตอนนี้พอเห็น
ชุดนักเรียนที่เราจะไม่ได้ใส่อีกแล้วเราจึงเสียใจหน่ะ ...ตั้งแต่รู้ว่าท้อง เราก็ไม่กล้าบอกใคร ไม่กล้ามองหน้าหรือ
คุยกับ ใครเลย ขอโทษนะจอยที่เพิ่งมาเล่าให้ฟังตอนนี้ ...เราเองก็คิดไม่ถึงจริง ๆ ว่าจะมาถึงจุดนี้” ...นี่แหละ
หนาชีวิต!!!
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รวมพลคนทรายทองฯ ชวนน้องลดพุง
อําเภอทรายทองวัฒนา : คลัสเตอร์ วัยเรียน

“อ้อยใจ ปาละโค”
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สะพายกล้องเที่ยวไป สุขใจได้ท่องเที่ยว “เที่ยวพม่าพาทําบุญ ตอนจบ”
คุณสรงค์กฎณ์
“..เทพทันใจ...เจดีย์โบตะทาวน์..”
...พม่าเป็นดินแดนแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา คนที่นี่ศรัทธาในพุ ทธ
ศาสนามากจริงๆ ... นอกจากจะมีสิ่งที่เคารพ
บู ช าในพุ ท ธศาสนาแล้ ว ยั ง มี สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
“นัด” หรือ “เทพเจ้า” “เทวาอารักษ์ “อัน
เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าอี กมากมาย
หลายองค์ โดยเฉพาะ “เทพทั น ใจ” และ
“เทพกระซิบ” ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดรพะเจดีย์
โบตะทาวน์ . .. “โบตะทาวน์ ”
แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000
นาย เป็นผู้สร้างเจดีย์นี้และได้
ใส่พระเกศธาตุไว้ใ นเจดีย์นี้ 1
เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุไว้ที่เจดีย์ชเวตากอง และเจดีย์ที่สําคัญอื่นๆ
ในพม่า พระเจดีย์นี้สามารถเดินเข้าไปภายในได้และสา มารถมอง
เห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด ภายในพระเจดีย์จะมีพระพุทธรูป
ทองคําปางมารวิชัย ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ ตามประวัติ
กล่าวว่า เคยประดิษฐานอยู่ที่พระราชวังมัณฑะเลย์สมัยที่พม่าตก
เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปี 2428 ได้ถูกย้ ายไปไว้ยังพิพิธภัณฑ์
กัล ป์กัต ตา ประเทศอิน เดีย ในปี 2488 พระพุ ทธรูป องค์นี้ถูกจั ด
แสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบร์ตและกลับ มาพม่าอีกครั้ง
เมื่อพม่าพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ... ด้านซ้ายมือของพระเจดีย์จะเป็นรูปปั้น “นัดโบโบยี” หรือ
“เทพทันใจ” ชาวพม่ารวมถึงคนไทยเรานิยมไปกราบไหว้บูชาขอพรกันอย่างมาก... โดยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใด
แล้วจะได้ดั่งใจ... การบูชา “นัต” หรือ “เทพเจ้า” ชาวพม่านิยมใช้มะพร้าว กล้วยนาคสีแดงเป็นเครื่องสังเวย
รวมทั้งใบชัยชนะ ฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็กอันเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเป็นศิริมงคล... การบูชาด้วย
เงิน/แบ๊งก์ธนบัตร ให้ม้วนแบ๊งก์/เงินธนบัตรเป็นรูปกรวยเล็กๆ คล้ายม้วนใบพลูแล้วเสียบใส่ลงไปที่นิ้วชี้เทพ
ทั น ใจ พนมมื อ ไหว้ แ ละเอาหน้ า ผากแตะที่ นิ้ ว ชี้ ข องท่ า นสะ
เหมือนว่าท่านประทานพรให้แล้วก็หยิบธนบัตรคืนมาหนึ่งใบ
เพื่อนํากลับมาเป็นเงินขวัญถุง...คนนิยมทําพิธีกรรมนี้กันมากๆ
จนนิ้วชี้ท่านเทพทันใจหักไปหลายครั้งแล้ว ตอนนี้นิ้วท่านเป็น
นิ้วที่ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หลายร้อยบาทมีคนมาบริจาคทําให้
ท่านเพราะอธิษฐานของแล้วได้ตามที่ขอนะครับ...เป็นอันเสร็จ
พิธีการในการขอพรเทพทันใจครับ...เจอกันตอนต่อไปจะเล่าให้
ฟังอีกครับ...
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“...มือเย็นที่บ้านผู้ช่วยทูตฯ...”
คณะทัวร์ทําบุญออกพรรษาของเราคณะนี้ถือว่าโชคดีได้ “น้องปิยะฉัตร”หรือ “น้องฉัตร” ของเราเป็น
ผู้ประสานงานและเป็นหัวหน้ากรุ๊ฟทัวร์ไปในตัว... ได้ประสานงานกับภรรยาท่านผู้ช่วยฑูตทหารเรือคุณรุจิรัชต
ซึ่งเป็นเพื่อนรักของน้องฉัตรเองตั้งแต่ส มัยชั้นประถมนะ (รักกันจินๆ) และเป็นภรรยาของท่านผู้ช่วยฑูต
ทหารเรือนาวาเอกภุชงค์ ประดิษฐ์ธีระ ท่านไปรับพวกเราถึงสนามบินแถมยังเลี้ยงข้าวพวกเราที่บ้านท่านอีก...
แหม! มาย่ า งกุ้ ง ได้ กิ น กุ้ ง เผา กุ้ ง แม่ น้ํ า ตั ว ใหญ่ ๆ เผา ตามด้ ว ยเมี่ ย งหมู ย่ า ง ส้ ม ตํ า ผลไม้ แ ละขนมจี น แกง
เขียวหวานอร่อยสุดยอดมากๆ ครับ... บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและเป็นกันเอง ทานกรุณาพาชมวิว
ทิวทัศน์ยามค่ําคืนของเมืองย่างกุ้ง ได้เห็นพระธาตุชเวดากองในยามค่ําคืน โอ! คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วย
หละ สวยงามมาก แม้จะมีฝนตกมาบดบังบ้างก็ตาม...ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยฑูตทหารเรือฯ พร้อม
ภริยา และน้องฉัตรมากๆ ครับ...
“พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว@พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี...”
...มาเล่าให้ฟังกันต่อ... ไปทําบุญพม่าคราวนี้ได้ไปกราบไหว้พระนอนถึงสององค์ด้วยกัน...องค์แรก
“พระนอนชเวตาเลียว” หรือพระนอนยิ้มหวาน สร้างขึ้นในปี 1537 สมัยพระเจ้ามิคทิปปะ ขณะที่มอญเรือง
อํานาจ พุทธลักษณะสวยงามมากเป็นพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานที่วางพระบาทเหลื่อมกันซึ่งต่างกับพระ
พุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกั น พระ
นอนองค์ นี้ มี ค วามยาว 60
เมตร สู ง 17 เมตร นั บ ว่ า
เป็ น พระนอนที่ สู ง ใหญ่ ม าก
ในพม่า แต่เดิมพระองค์นี้ถูก
ปล่อยให้ทรุดโทรมอยู่ในป่า
รก จนในปี 2424 อั ง กฤษ
สร้างทางรถไฟสายพม่าจึงได้
พบพระนอนองค์นี้ และในปี
2491 หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชฯ จึงได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามให้เห็นใน
ปัจจุบัน...องค์ที่สอง คือ “พระพุทธไสยาสน์จาทัตยี องค์นี้ขนาดจะเล็กกว่าองค์แรก พระนอนองค์นี้มีความ
สวยงามและดวงตาที่สวยที่สุดในพม่า บริเวณพระบาทจะมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
ประกอบด้วยลายลักษณ์ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมรอบด้วยรูปอัฏจุดรสตก
มงคล 108 ประการ นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้ไปกราบไหว้พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนถึง 2 องค์ ในการ
มาทําบุญครั้งนี้...อิอิ แต่ที่แน่ๆ ไหว้พระนอนยิ้มหวานเสร็จลงมา
ข้างวัดช๊อป! กันระเบิดเลย โดยเฉพาะผ้าโสร่งเพื่อจะเตรียมใส่เข้า
วัดในวันต่อไปนะครับ...มีความสุข สนุกสนานกันจริงๆ เลยครับ...
...วัน นี้เ ป็น วัน ที่สี่ข องการเดิน สายทํา บุญ ในประเทศ
เมียนมาร์ ตื่น เช้าขึ้นมาเก็บกระเป๋าสัมภาระทุกอย่างเรียบร้อย
วันนี้หลังอาหารเย็นก็จะเดินทางก ลับบ้านเราเมืองไทยแล้วหละ
...ช่วงเช้าได้เดินทางไปวัดงาทัตจีเพื่อกราบไหว้ขอพร “หลวงพ่อ
งาทัตจี” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากสูงเท่ากับตึก 5 ชั้น (มา
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จากคําว่า งาทัตจี) แกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรง
เป็ น โลหะทั้ ง หมด ส่ ว นเครื่ อ งประกอบด้ า นหลั ง เป็ น ไม้ สั ก แกะสลั ก เป็ น ลวดลายต่ า งๆ ซึ่ ง จํ า ลองมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบงหรือสมัยมัณฑเลย์นั่นเอง... สวยงามมากครับ นับเป็นบุญตาบุญใจที่
ได้ม ากราบไหว้ ขอพร...พอที่ผ มขอจะบอกให้ก็ ได้ค รับ “ขอให้ ลู กให้ ภรรยามี สุขภาพดีแ ข็ งแรงมี สุข มีโ ชค
เจริญก้าวหน้ากันทุกๆ คน...ส่วนผมขอแค่สุขภาพดีครับ” ...ตอนบ่ายก็ไปกราบไหว้ขอพร ณ เจดีย์กาบเอ
ภายในพระเจดียี้ จะมีพระพุทธรูปทองคําตั้งเป็นพระประธานและมีพระธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธ
เจ้าบรรจุอยู่ในแก้วคริสตอลรูปทรงพระธาตุตั้งอยู่ตรงกลาง และทางด้านซ้ายมือพระธาตุของพระพุทธเจ้าจะ
เป็นพระธาตุของพระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ ส่วนทางขวามือเป็นพระธาตุของพระสารีบุตร ผู้เป็น
เลิศทางปัญญา วันนี้โชคดีอีกหละผู้ดูแลพระเจดีย์ได้อัญเชิญพระธาตุทั้งสามองค์ลงมาให้พวกเราได้กราบไหว้
และเทินไว้บนศีรษะอีกด้วยครับนับเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง...สําหรับสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐาน
ของเจดีย์ทรงกลมแล้ว ยังเป็นสถานที่ประชุมสภาสงฆ์แห่งโลก ครั้งที่ 6 ในปี 1954 อีกด้วย (คําว่า กาบาเอ
ภาษาพม่าแปลว่า โลกแห่งสันติภาพ) ...ครับเสร็จจากนี้แล้วก็คงแวะไปตามรายทาง ทานอาหารเย็นแล้วไปขึ้น
เครื่องบินนกแอร์ที่ DD4239 กลับบ้านเราจบทริป 4 คืน 3 วัน ในพม่า...แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ
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เพชรบูรพา สุขศึกษาก้าวไกล
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย และคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตบัณฑิตหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ซึ่ ง ในปี
การศึ ก ษา 2559 มี บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น พระราชทาน สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3 คน ซึ่งเป็นนิสิตจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
การทําวิจัย เรียนรู้กระบวนการในการทําวิจัย
ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้
บัณฑิตเรียนรู้ประสบการณ์จริง ผ่านการ
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม
วิชาการต่างๆ
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มีประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้
เล่าเรียนตลอดหลักสูตรไปปรับประยุกต์ใช้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ก่อนสําเร็จการศึกษาไปสู่การ
ทํางานในชีวิตจริง

มีประสบการณ์ในการคิดและผลิตนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาพ
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นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บัณฑิตมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้บัณฑิต
เข้าใจถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสามารถ
ปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักจากจบการศึกษาแล้ว บัณฑิต
ได้กลับไปทํางานในสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาจาก
หลักสูตร โดยได้ทํางานเป็นนักวิชาการสุข
ศึ ก ษาและระบาดวิ ท ยา, นั ก วิ ช าการฝ่ า ย
อบรมและสัมมนา ที่กรมเสนารักษ์ และอีก
1 คน ได้ ทํ า งานเป็ น นั ก วิ ช าการเกี่ ย วกั บ
สุขาภิบาลในโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล 5
เมษา บั ณ ฑิ ต เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ
ค ณ า จ า ร ย์ ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ซึ่ ง ได้ นํ า องค์ ค วามรู้
กลับไปพัฒนาประเทศชาติของตนเอง และ
ในการดําเนินงานติดตามศิษย์เก่าจะมีการดําเนินงานต่อไป
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ข่าว ประชาสัมพันธ์
คุณนลินี

ขอเชิญผูส้ นใจที่จะเป็นมืออาชีพในงานสาธารณสุข สมัครเข้ารับการอบรม
“หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยงานสุขศึกษา ยุค 4.0 “ ที่จัดทําโดยสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เพื่อให้นักวิชาการสุขศึกษาและนักวิชาการสาธารณสุขทุกสาขามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ขั้นสูงในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างครอบคลุม สามารถวางแผนและประเมินผล
โครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเขียนโครงการวิจัยและทําวิจัยเพื่อ
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ตอบปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ การอบรมนี้จัดเป็นหน่วย แบบเต็มหลักสูตร จํานวน 5 หน่วย ด้วยอัตราค่า
อบรม 13,000 บาท หรือเลือกเรียนแต่ละหน่วย ในอัตราหน่วยละ 4,000 บาท ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แนวใหม่ และวิธีการสร้างพลังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หน่วยที่ 2 การวางแผนและกระบวนการจัดทําโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
หน่วยที่ 3 การส่งเสริมวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าทางวิชาการ ด้วยการวิจัยเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
หน่วยที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักสาธารณสุขที่ทํางานด้านสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพอย่างมืออาชีพเพื่อก้าวไปเป็นนักสุขศึกษาในยุค 4.0
หน่วยที่ 5 เรียนรู้และนําเสนอผลการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน
หน่วยงานใดหรือท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมานี้
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ประธานวิชาการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา E-mail:
supreya.tun@mahidol.ac.th โทร. 095-960-1616 หรือ นายอนุชิต วรกา เจ้าหน้าที่สมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษา E-mail: hepathai@gmail.com โทร. 086-778-8977
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ออกวางจําหน่ายแล้ว หนังสือHealth Literacy
ยิ่งดู ยิ่งรู้ ยิ่งอ่าน ยิ่งรอบรู้ หนังสือ "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" เขียนโดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง
อาจารย์ประจําภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจําหน่าย
ที่ร้านนายอินทร์ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค และศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา
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แวดวงชาวสุขศึกษา
สวัสดีค่ะ 6 เดือนเราพบกันครั้งหนึ่ง ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้ว
นะคะ.....มีความเคลื่อนไหวของเพื่อนพ้องน้องพี่สมาคมฯมาฝากเช่น
เคย....22-23 มค. 61 คุณรุ่งรัศมี ศรีวงค์พันธ์ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติ
พั น ธ์ ช ายขอบและแรงงานข้ า มชาติ กรมอนามั ย เป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการสร้างการทํางานเป็นทีม ในการอบรมพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรกระบวนการและพัฒนาการรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้การ
ขับ เคลื่ อ นแบบมีส่ ว นร่ว ม เขตสุข ภาพที่ 4 กระแสการรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพมาแรงที่นักวิชาการสาธารณสุขต้องพัฒนาและไขว่คว้าองค์ความรู้ในการทํางาน....ถ้าจะให้เป็นเลิศทาง
ปัญญาเรื่องนี้ ต้องหาอ่าน “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ
และนําไ ปใช้ เขียนโดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง อาจารย์
ประจําภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีจําหน่ายที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ดบุคส์และศูนย์หนังสือจุฬาฯทุก
สาขา และอาจารย์ยังได้มอบหนังสือให้นายกสมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษาไว้จํานวน 200 เล่ม ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ขอให้หนังสือ
ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าค่ะ....
ยังเป็น 1 ในนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงคือการ
พัฒนาม าตรฐานงานสุขศึกษา โดยจัดประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานงานสุ ข ศึ ก ษาเพื่ อ วางแผนการพั ฒ นาและตรวจประเมิ น ตาม
มาตรฐาน ประจําปี 2561 ไม่สงสัยงานมาตรฐานสุขศึกษาจังหวัดนี้ยังไปโลด...
23-24 กพ.61 สมาคมฯ จัดอบรมผู้
ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ใครเป็นใคร
ผ่านการอบรมฯบ้าง มีภาพประจักษ์ค่ะ

คุณอวาทิพย์ แว หัวหน้าฝ่าย
สุ ข ศึ ก ษา โรงพยาบาลยะลา
มุ่งมั่นงานด้านสุข ศึกษาไม่ห ยุ
ดนิ่ ง เป็ น ทั้ ง สถานที่ ศึ ก ษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียน รู้ด้านการ
พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา
เป็ น คณะกรรมการประเมิ น
มาตรฐานระบบบริก ารเขต 12 ให้ความรู้แ ละจัดกิจ กรรมในหัวข้ อ
“การเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพในโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
และโรคเรื้อรังในชุมชน เดินหน้าหาสุขภาพดีให้คนยะลา ทุกกลุ่มวัย
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คุณชาญยุทธ์ พรหมประพัฒน์ ผอก.กองสุ ขศึกษา เป็นประธานการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ณ สสจ.ลําพูน ได้คุณพวงผกา สุริวรรณ์
ควบคุมกํากับงานสุขศึกษาเดินหน้าขยายผ ลแน่นอน
ในโอกาสปีใหม่ไทย วันที่ 15 เมษายน 2561
กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯร่วมรดน้ํา
ขอพรศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
นายกสมาคมฯและ รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี ทุก
คนสุขใจได้พรกลับบ้าน ขอท่านทั้ง 2 สุขกาย
สุขใจ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวตลอดไปค่ะ
เทคโนโลยี เ ข้ า ถึ ง ฉั บ ไว กองสุ ข ศึ ก ษา กรมสนั บ สนุ น
บริการสุขภาพ ต้องก้าวให้ไกลไปให้ถึง จึงจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสื่อสารสุขภาพ ชุมชนและ
เครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศให้เป็นผู้นําในการสร้างความ
ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ...... ถ้ามี
การเฝ้าระวังสื่อสุขภาพทางออนไลน์ด้วยก็น่าจะเป็นผลดี
ต่อประชาชนผู้เสพย์สื่อนะคะ...
ใกล้ เ กษี ย ณตะลอนทั ว ร์ ง านสุ ข ศึ ก ษา...คุ ณ สุ ด าพร ดํ า รงค์ ว านิ ช
ผู้ช่วย ผอก.กองสุขศึกษา ร่วมกับสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 เชียงใหม่ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุข
ศึ ก ษาและด้ า นอื่ น ๆพร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ กํ า ลั ง ใจกั บ คณะทํ า งานใน
โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลลี้ จ.ลําพูนและโรงพยาบาลเป้าหมายใน
เขตบริการสุขภาพที่ 1สําหรับเดือนมิถุนายน เดินสายไปเป็นกรรมการ
ประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯและประกวดโรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณสิทิชา นากสุช ผู้รับ
ผิดขอบงานสุขศึกษาเป็นแกนหลัก เหนื่อยอีก 3 เดือนก็จะได้พักผ่อนแล้วค่ะ...
การปรับโครงสร้างของกระทรวงที่กําหนดให้สํ านักงานสาธารณสุข จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ มี
สํานักงานเขตตั้งอยู่ด้วยให้เป็นจังหวัดนําร่อง แบ่งเป็น 14 กลุ่มงาน ยุบรวมงานสุขศึกษา งานสุขภาพภาค
ประชาชน งานพัฒนารูปแบบสถานบริการ ไว้ด้วยกัน การดําเนินงานให้สอดคล้องตัวชี้วัดที่กระทรวงกําหนด.....
แม้จะปรับยุบรวมไว้ที่ไหน คุณสินีลักษณ์ สุจริต อดีตหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา สสจ.สุราษฎร์ธานี พูดทิ้งท้ายว่า
งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค ก็คงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ....เลือด
สุขศึกษายังไหลเวียนในสายเลือดค่ะ....
รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.
สุโขทัยธรรมาธิราช ทําโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงในกลุ่มภาวะ
โรคเมตาบอลิคของสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้เครือข่ายกรรมการบริหารสมาคมและ
สมาชิกสมาคมฯเป็นอาจารย์นิเทศหลายๆคน ทั้ง คุณเพ็ญศรี เกิดนาค,
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คุณสมศรี คามากิ,คุณนลินี มกรเสน,คุณจารุณี ชัยชาญชีพ, 11 ปีผ่านมาเรายังเป็นเครือข่ายที่แข็งแรง
เหมือนเดิมนะคะ....
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย นําทีมประเมินประกอบด้วย. คุณสมควร
วิเชียรศรี,ดร.ปาจรีย์ อับ ดุลลากาซิม ลงประเมินการพัฒนาคุณภาพงานสุข
ศึกษารับรองต่อเนื่อง ณ รพ.สต.อําเภอสอยดาว จ.จันทบุรี อาจารย์พูดสั้น
และกระชับว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดี...
30 พค.61 รศ.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจําภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ได้รณรงค์”รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” ในรายการมองรัฐสภา สถานีวิทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา ..... .ต่อต้านการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพือประชาชนคนไทยห่างไกลบุหรี่
สุขภาพดีไม่มีขี้ยา
คนใกล้ตัวอย่าง รศ.ธราดล เก่งการพานิช เป็นหนึ่งไม่พึ่งบุหรี่แน่นอน .....
คุณเพ็ญศรี เกิดนาค,คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคําสวัสดิ์ และคุณจริยากร ดิษจินดา โดยมีคุณวันวิสาข์ อร
พันธ์ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานีเป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา ของ โรงพยาบาลในเขตฯ 10 และ
เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
คือคุณวารุณี เปรมสิงห์ สสจ.มุกดาหาร,คุณกัญจน์กมล สรสิทธิ์ธีรกุล
สสจ.อํานาจเจริญ,คุณสิริกัลยา อุปนิสากร สสจ.ยโสธร,คุณเสาวคนธ์
สุจิตพรหม สสจ.ศรีสะเกษ คุณเพ็ญพิไล ซื่อสัตย์ สสจ.อุบลราชธานี
และคุ ณ สู ติ ปั จ ฉาภาพ รพ.สรรพสิ ท ธิ์ ป ระสงค์ ฯ .เยี่ ย มประเมิ น
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาของ รพศ./ร พท/รพร/รพช ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 จ.
อุบลราชธานี ซึ่งผู้รับการประเมินต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “การประเมินเป็นการสร้างโอกาสการพัฒนางาน
สุขศึกษาของโรงพยาบาลต่อไป” ซี่งผลการประเมินนั้นสถานบริการทุกระดับมีความเข้าใจในกระบวนการสุข
ศึกษา ใช้มาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและวัดความสําเร็จของการดําเนินงานและแนวโน้ม
จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น .....เป็นเช่นนี้ทีมประเมินก็เป็นปลื้มแล้ว........
29 มิ ถุ น ายน 2561 คณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมฯประชุมพิจารณากิจ กรรมดําเนินงานสมาคมฯ เพื่อ
วางแผนการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19,การ
อบรมระยะสั้น การตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา
และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของสมาชิกสมาคมฯ เท่าที่
ทราบขณะนี้มีผู้เกษียณ 8 ท่าน คือ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย,
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, ดร.กําไลรัตน์ เย็นสุจิตร,คุณพนิตนาฏ วิสุทธิธรรม,คุณจุมพล พรหมสาขา ณ
สกลนคร, คุณดวงกมล จันทร์ฤกษ์,คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์และคุณสุดาพร ดํารงค์วานิช....หากใครทราบว่ามี
สมาชิกท่านใดเกษียณปีนี้แล้วชื่อตกหล่นแจ้งมาที่สมาคมฯนะคะ....คาดว่าจะจัดในวันที่ 22 กันยายน 2561
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วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ นําโดย
รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล และศิษย์เก่าร่วมจัดงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.สม
จิตต์ สุพรรณทัสน์ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญ
ศิษย์ทั้งหลายมาร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับท่านอาจารย์ ติดต่อได้ที่ คุณพลอยพร
ถนอมทรัพย์ โทร. 081-361-4199 ..รุ่นไหนมามากที่สุดได้รู้กันวันนั้นแหละ
วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 สมาคมวิชาชี พสุ ขศึกษาจั ดทัศนศึ กษา
ประเทศเยอรมัน เชคโกสโลวาเกีย เยอรมัน และสวิสเซอร์แลนด์ หัวหน้าทีม
เป็นใครไม่ได้นอกจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และลูกทีมมีทั้ง
กรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกสมาคมฯจํานวน 32 คน ไปแล้วต้องเขียน
เล่าลงในวารสารสมาคมฯได้ เป็นเงื่อนไขที่นายกสมาคมฯขอไว้ เปายิ้งฉุบกันเองใครจะเป็นคนเขียน ฮาฮาฮา......
พบกันใหม่อีก 6 เดือนข้างหน้า สวัสดีค่ะ
นิลุบลและเพื่อน
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คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับสําหรับการส่งเผยแพร่
ในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
กองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการและรายงาน
การวิจัยต่างๆ จากท่านสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและผู้ทํางานที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เพื่อคามสะดวกในการส่งบทความและวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
ลักษณะของบทความ
1. เป็นบทความสรุปงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยและศึกษาการสรุปผลที่
จะเป็นประโยชน์ต่อไปได้
2. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
บทความในลั ก ษณะอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากรายละเอี ย ดข้ า งต้ น จะได้ รั บ การพิ จ ารณาจากกอง
บรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ
1. ประเภทเรื่องที่จะตีพิมพ์ ได้แก่ (ก) เรื่องเล่าหรือบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน/ทโครงการ
ด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ข) บทความวิชาการทางด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ หรือวิชาชีพสุข
ศึกษา (ค) บทความทั่วไป เรื่องแปล และข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง และ (ง) รายงานวิจัยทางสุขศึกษา โดยเรื่อง
ที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความ ต้ น ฉบั บ พิ ม พ์ เว้ น บรรทั ดและพิ ม พ์ หน้ า เดี ย ว โดยใช้ ก ระดาษพิ ม พ์ ข นาด A4
จํานวนไม่เกิน 12 หน้า (ระบุเลขหน้าด้านขวาบน) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด 1 line ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรก และชื่อผู้เขียน ตําแหน่งและที่ทํางาน อยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทาง
ขวามือ
2.2 รายงานวิจัย ต้นฉบับพิมพ์เว้นบรรทัดและพิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4
จํานวนไม่เกิน 12-15 หน้า (ระบุเลขหน้าด้านขวาบน) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด 1 line ลําดับ ดังนี้
(1) หน้าแรก – ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (กลางหน้ากระดาษ) ตัวหนา
- ชื่อ-สกุล ผู้เขียน (ขวามือหน้ากระดาษ) เรียงตามลําดับหัวหน้าโครงการ ชื่อแรกกรณี
ใช้เพื่อสําเร็จการศึกษา ใส่ชื่อนักศึกษาชื่อแรกตามด้วยประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ใส่หมายเลขตัวยกท้ายชื่อ
- ตําแหน่ง และที่ทํางาน ของผู้แต่งตามลําดับ หมายเลขตัวยก
- บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่เกิน 300 คํา) พร้อม คําสําคัญ
(2) หน้าที่ 2 ภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อของหน้า 1
(3) หน้าต่อไป ประกอบด้วย – บทนําความยาวไม่เกิน 1-1 หน้า วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี
วิจัย, สรุปและอภิปรายผล, ข้อเสนอแนะ (ในการนําผลการวิจัยไปใช้และในการวิจัยครั้งต่อไป)
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3. ระบบการอ้างอิง เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงทั้งบทความและรายงานวิจัย ใช้ตามรูปแบบของ
Publication Manual of the American Psychological Association (หรือ APA style) – ระบบนาม-ปี
กรณีเรื่องเล่าหรือถอดบทเรียนจากการทําโครงการหรือการปฏิบัติงานไม่ต้องลงเอกสารอ้างอิง ถ้าไม่มี
การอ้างอิงใดๆ
4. การส่งต้นฉบับ เอกสารนําส่งประกอบด้วย 1) ใบนําส่ง 2) เอกสารต้นฉบับเป็น Electronicfile ที่
E-mail : phpsurin@gmail.com; hepathai@gmail.com หรือ ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อาคาร 3 ชัน้ 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
420/1 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ (02) 354-8553, โทรสาร (02) 644-8999
เลขประจําตัวสมาชิก ...............................
(สมาคมกําหนดให้ภายหลัง)
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

1. ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว / ยศ. ..........................................................นามสกุล ...................................................
2. สถานภาพสมรส
( ) คู่
( ) โสด
3. การศึกษาระดับสูงสุด ..................................................................ปีการศึกาที่สาํ เร็จ ............................................................
วุฒิทางสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน ..........................................................................
4. อายุ ................... ปี ในกรณีที่สามารถเปิดเผย วัน เดือน ปี ได้โปรดระบุดว้ ย ................................................................
เกิดวันที่ .................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. ............................................................
5. ตําแหน่งหน้าทีป่ ัจจุบัน................................................ กรณีเกษียณ ตําแหน่งสุดท้าย........................................................
6. หน่วยงานที่ทาํ ในปัจจุบนั (โปรดระบุให้ละเอียด เช่น แผนก กอง กรม กระทรวง)
………………………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ที่อยูข่ องสถานทีท่ ํางาน เลขที่ ........................... ถนน .................................................. ซอย ......................................
แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ .............................................. จังหวัด .........................................รหัส
ไปรษณีย.์ ........................ โทรศัพท์ .................................... E-mail ....................................................................
8. บ้านทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที่ ......................................... ถนน ...........................................................ซอย ...............................
แขวง/ตําบล ................................. เขต/อําเภอ ............................................... จังหวัด ...................................................รหัส
ไปรษณีย.์ ........................... โทรศัพท์..............................................................................................................
9. การติดต่อเอกสารต้องการส่งที่ ( ) บ้าน
( ) ที่ทํางาน
10. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประเภท
( ) สมาชิกกิตติมศักดิ์
จํานวน ........................................... บาท
( ) สามัญตลอดชีพ 1,000 บาท
จํานวน ........................................... บาท
ผู้สมัคร ...................................................................
วันที่รับสมัคร .................../......................../............
ผู้รับสมัคร ..............................................................
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
เลขที่ บัญี 254-211090-7 ประเภทออมทรัพย์ หรือ
2. ส่งเงินธนาณัติ (สั่งจ่าย ปณ. สามเสนใน) กรุณาส่งในนาม อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง แก้วดําเกิง
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-8543 ต่อ 3601 โทรสาร: 0-2644-8999
3. ค่าลงโฆษณา ปกหน้าใน, ปกหลังใน ราคา 1,500 บาท ปกหลัง ราคา 2,000 บาท สนใจ ติดต่อ คุณปรีขา สุสันทัด
เบอร์มือถือ 081-6379709 e-mail precha2488@gmail.com
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คําสั่งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ที่ส.ว.ส. 9 / 2560
เรื่องแต่งตั้งคณะบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคส์
-----------------------------------ตามที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้ดําเนินการจัดพิมพ์วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษามาเป็นระยะเวลา
33 ปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ กิจกรรม ข่าว ความรู้ทั้งด้าน บทความวิชาการ งานวิจัย และการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของวิชาชีพสุขศึกษา ให้สมาชิกได้รับทราบนั้น เนื่องจากการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทาง
อินเตอร์เน็ต มีความทันสมัยรวดเร็วขึ้น ทันเหตุการณ์ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดทํา
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคส์ โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2560
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําวารสารสมาคมวิชาชีพอิเลคทรอนิคส์เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงขอแต่งตั้งคณะกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อิเลคทรอนิคส์ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะที่ปรึกษา
1.1 ศาสตราจารย์.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
1.2 รองศาสตราจารย์ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
1.3 รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
1.4 รองศาสตราจารย์ดร. เฉลิมพล ตันสกุล
1.5 รองศาสตราจารย์ดร. สุปรียา ตันสกุล
1.6 รองศาสตราจารย์ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
1.7 รองศาสตราจารย์ดร.พาณี สีตกะลิน
1.8 ผู้อํานวยการกองสุขศึกษา
บทบาทหน้าที่
1) กําหนดนโยบายร่วมกับบรรณาธิการในด้านการวางแผนสื่อโดยภาพรวมทั้งเนื้อหา รูปเล่ม การ
เผยแพร่
2) ให้คําปรึกษาแนะนําและอํานวยความสะดวกในกระบวนการผลิต เช่น การประส่านงานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเป็นต้น
3) แสดงความคิดเห็นในด้านการประเมินผลงานสื่อที่ผลิตออกมาพร้อมให้คําแนะนําในการปรับปรุง
พัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ
2. บรรณาธิการ
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
บทบาทหน้าที่
1) นํานโยบายสู่การปฏิบัติ โดยให้นโยบายและแนวคิด แนวทางการดําเนินงานด้านวิชาการต่างๆแก่
ผู้ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารและกองบรรณาธิ ก าร เพื่ อ การบริ ห ารจัด การสื่ อสิ่ ง พิม พ์ เผยแพร่ ใ ห้มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน
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2) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3) สนับสนุนองค์ความรู้และ ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น เหมาะสมควรแก่การเผยแพร่ผ่านสื่อ
3. ผู้ช่วยบรรณาธิการ
3.1 นางนลินี มกรเสน
3,2 นางเพ็ญศรี เกิดนาค
3.3 นายปรีชา สุสันทัด
3.4 น.สพ. เมธี สุทธศิลป์
บทบาทหน้าที่
1) ขยายผลนโยบายการดําเนินงานผ่านสื่อถ่ายทอดสู่ทีมงานกองบรรณาธิการ
2) วางนโยบายการผลิตและควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์
3) สนับสนุนองค์ความรู้และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ
4. กองบรรณาธิการ
4.1 รองศาสตราจารย์ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
4.2 รองศาสตราจารย์ดร.ยุวดี รอดจากภัย
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญเมือง แก้วดําเกิง
4.5 นายปรีชา สุสันทัด
4.6 นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
4.7 นางนลินี มกรเสน
4.8 นางเพ็ญศรี เกิดนาค
4.9 นายสรงค์กฏณ์ ดวงคําสวัสดิ์
4.10 นางลัดดา ปิยะเศรษฐ์
4.11 นางสุดาพร ดํารงวานิช
4.12 เครือข่ายระดับ ภาค
เครือข่ายภาคเหนือ
4.12.1 นางสาวภกําไลทิพย์ ระน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร
4.12.2 นางพวงผกา สุริวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.12.3 นางสาวทองสุข โพนเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
4.12.4 นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
เครือข่ายภาคกลาง
4.12.5 นางศิริพร เทพสูตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
4.12.6 นายธีระ แสงสุรเดช
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ปีที่ 33 เล่มที่ 3 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561

65

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เครือข่ายภาคใต้
4.12.7 นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร
4.12.8 นางอวาทิพย์ แว

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
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บทบาทหน้าที่
1) กําหนดขอบเขต ประสานจัดทําเนื้อหาถ่ายทอดผ่านสื่อทุกฉบับ
2) ประสานรวบรวมบทความวิชาการข่าวสารงานวิจัยจากเครือข่ายนักวิชาการ นักเขีย นและ
แหล่งข่าวต่างๆ
3) พิจารณาคัดกรองข้อมูลวิชาการ นักเขียนและเวทีวิชาการข่าวสารองค์ความรู้ผลงานนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ
4) สัมภาษณ์ทําข่าวในพื้นที่และเวทีวิชาการต่างๆ
5) จัดทําต้นฉบับ
6) ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ปรับแก้ โดยประสานกับเจ้าของงาน(กรณีที่เป็นผู้เขียน
จากภายนอก) ติดตามการส่งออกเผยแพร่ และกระจายสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย
7) นิเทศ ติดตามและประเมินผล
คําสั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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โดย จารุณี

ปีที่ 33 เล่มที่ 3 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561

67

