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บทบรรณาธิการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก
นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 กระทั่งถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกวัยอย่างถ้วนหน้า ทำให้การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากในทุกวงการ ประชาชนจึงต้องปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์ให้ทันใช้เพื่อความอยู่รอด
ท่านผู้อ่านวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทุกท่าน คงได้รับประสบการณ์มากบ้างน้อยบ้าง ตามวิถแี ละการ
ปรับตัวของตนเองในแนวทางที่รัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้วางมาตรการไว้ในช่วง 6
เดือนที่ผ่านมา กองบรรณาธิการวารสารฯ มีข่าวในแวดวงสุขศึกษามากมาย รวมทั้ง สาระความรู้ทางวิชาการ
ที่น่าสนใจและหลากหลาย สำหรับการเรียนรู้ สร้างเสริมสติปัญญา และใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง
และการดำเนินแผนงาน/โครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งผลต่อสังคม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสารนี้
กองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน
กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ให้ความกรุณาและเอื้อเฟื้ออย่างดียิ่ง ในการพิจารณาบทความและ
ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อ ปรับ ปรุงให้ได้บทความที่มีคุณ ภาพสำหรับการเผยแพร่ รวมทั้งขอขอบคุณ ผู้เขียนบทความ
วิชาการ บทความวิจัย สาระความรู้ และผู้ส่งข่าวหรือภาพกิจกรรมมาเผยแพร่ทุกท่าน วารสารสมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษายินดีเปิดโอกาสให้กับ ทุกท่านได้นำเสนอผลงานและสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า หรือส่งเสริม
กำลังใจกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฯ ฉบับต่อไป จะมีบทความจากท่าน ส่งมาเผยแพร่บ้างนะครับ
บทเรียนจากการทำงานและการใช้ชีวิตของท่าน อันควรจะบันทึกไว้และเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ต่อสังคม
ท่านก็สามารถทำได้ โดยส่งเป็นบทความวิชาการ ผลงานวิจัย หรือสาระความรู้ ตามรูปแบบของวารสาร ส่งมาตาม
ช่องทางที่แจ้งไว้ โดยท่านสามารถอ่านฉบับย้อนหลังหรือดาวโหลดได้ที่ http://hepa.or.th/journal.php

(ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง)
บรรณาธิการ
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าร จาก นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

เรียน สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาที่รักทุกคน
วารสารสมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา (ออนไลน์ ) ฉบั บ นี้ มี บ รรณาธิ ก ารคนใหม่ ที่ อ าสามารั บ งาน คื อ
ผศ.ดร.ขวั ญ เมื อ ง แก้ ว ดำเกิ ง การทำงานก็ work from home ตามช่ ว งวิก ฤตของ COVID-19 บรรณาธิ ก าร
มีความตั้งใจ ที่จะให้วารสารออกตามกำหนดเวลาให้ได้ ดังนั้น สมาชิกคงจะเบาใจได้ ถ้าทุกคนช่วยกันส่งผลงาน
ให้บรรณาธิการแต่เนิ่นๆ เพื่อทางกองบรรณาธิการจะได้มีเวลาคัดเลือกเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
สมาชิกสมาคมฯ มีส่วนช่วยวารสารสมาคมฯ ได้หลายประการ ไม่ว่าจะส่งผลงานการวิจัยด้านสุขศึกษา
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผลงานโครงการที่ดำเนินงานได้ผลสำเร็จ นวัตกรรมที่ได้ทำก็สามารถส่งมาได้ทั้งหมด หรือ
ท่านใดที่ต้องการลงโฆษณาเรื่องซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเอง ได้แก่ ของใช้
ของกิน ที่ดิน ทรัพย์สิน ก็ส่งมาที่บรรณาธิการได้นะครับ สามารถลงในวารสารโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย สินค้า
ต้องไม่ใช่ของมึนเมา หรืออาหารเสริม ยาชูกำลังต่างๆ
หวังว่าสมาชิกและท่านผู้อ่านคงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกองบรรณาธิการวารสารเป็นอย่างดี
ต่อเนื่องไป ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในแบบ New Normal ครับ
ด้วยความปรารถนาดี

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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สารบัญ
บทบรรณาธิการ
สารจากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
แถลงการณ์ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 1 และ 2
บทกลอน เพลินคำ นำสุข “ความงามในความหม่น”
สุขศึกษาไทยกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่คนไทยต้องปรับตัว
พฤติกรรมของประชากรโลกในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19
COVID-19 กับการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันนี้
การวิจัยกึ่งทดลอง: งานประจำสู่การวิจัยกึ่งทดลอง สำหรับนักสาธารณสุข
การรับรูแ้ ละพฤติกรรมป้องกันฝุน่ ละอองขนาดเล็กของประชาชน:
กรณีศึกษา บริเวณอนุสาวรียช์ ัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
ผลของโปรแกรมวิถีธรรม วิถีไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในพื้นที่บริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึง่ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
สรรหามาฝาก: หลักสูตรอบรมออนไลน์
สะพายกล้องท่องอยู่บา้ น ตอน “นกกระจิบกระจาบในสวนข้างครัว”
รำลึก นพ.อมร นนทสุต นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2548
แวดวงชาวสุขศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์: การขอการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
และการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวารสารและอัตราค่าบริการ
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6. หน่วยงานที่ทำในปัจจุบัน (โปรดระบุให้ละเอียด เช่น แผนก กอง กรม กระทรวง)
………………………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน เลขที่ .............. ซอย/ถนน .............................................. แขวง/ตำบล ......................................
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์......................
อีเมล์ ........................................................
8. บ้านที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ .............. ซอย/ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ...........................................
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์......................
9. การติดต่อเอกสารต้องการส่งที่ ( ) บ้าน
( ) ที่ทำงาน
10. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประเภท
( ) สมาชิกกิตติมศักดิ์
จำนวน ........................................... บาท
( ) สามัญตลอดชีพ 1,000 บาท
จำนวน ........................................... บาท
ผู้สมัคร ...................................................................
วันที่รับสมัคร .................../......................../............
ผู้รับสมัคร ..............................................................

วิธีชำระค่าสมัครสมาชิก
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
เลขทีบ่ ัญชี 254 – 211090 - 7
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คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Journal of The Health Education Professional Association
http://hepa.or.th/journal.php
อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com

วารสารสมาคมวิช าชีพ สุ ขศึก ษา เผยแพร่ความรู้ ทางวิช าการและผลงานวิจัย ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ผู้ป ฏิบั ติงานและผู้ ส นใจทั่ว ไป ทั้งนี้ บทความทุกเรื่ องจะได้รับ การพิ จารณาจากผู้ ท รงคุณ วุฒิ เฉพาะสาขา
ก่ อ นการเผยแพร่ กองบรรณาธิ ก ารฯ มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะรั บ บทความวิ ช าการ งานวิ จั ย และสาระความรู้
ด้ า นสุ ข ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค จากสมาชิ ก สมาคมฯ
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

ลักษณะของบทความทีส่ ่งเผยแพร่
1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิต
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความวิชาการ ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ
เรื่องไว้บรรทัดแรก กึ่งกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ ำงาน จัดหัวข้อตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หน้า
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไม่เกิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา)
2. ระบุชอื่ ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ ำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่ รรทัดสุดท้าย
4. เนื้อหา ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เอกสารอ้างอิง
5. ระบบการอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA style หรือระบบ นาม-ปี ของ Publication
Manual of the American Psychological Association
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่อเี มล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวารสารและอัตราค่าบริการ
วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อการเผยแพร่ข้อความ
และภาพโฆษณา ซึง่ กองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตัวของประชาชน
อัตราค่าบริการ มีดังนี้
1. พื้นทีห่ น้าก่อนปกหลัง เต็มหน้า ราคา 2,000 บาท
2. พืน้ ทีห่ น้าก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท
3. พืน้ ทีอ่ ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี
ผู้ ป ระสงค์ จ ะใช้พื้ น ที่ ของวารสารฯ นี้ ในการประชาสั ม พัน ธ์ธุรกิจ หรือโฆษณาสิ น ค้าและบริ การ
สามารถส่งข้อความเผยแพร่และภาพโฆษณาในรูปของ pdf, ppt, JPEG, PNG, .doc มาที่ กองบรรณาธิการ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com โทรศัพท์ 081-6840109
วิธีชำระค่าบริการ
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 254 – 211090 - 7
2. ส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงิน มาที่อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com
หรือ LINE

ตรวจสอบการเผยแพร่ที่ http://hepa.or.th/journal.php
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

ข า ย ถู ก สุ ด ๆ
o

คอนโดเชียงใหม่ทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 พื้นที่ 50 ตารางเมตร ตรงข้ามกับ

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซื้อจากโครงการ 875,000 บาท ขาย 400,000 บาท
o คอนโดชั้น 5 บางใหญ่ซิตี้ ซื้อจากโครงการ 285,000 บาท ขาย 150,000 บาท
o

ที่ดินเปล่า 2 แปลง 300 กว่า และ 100 ตารางวา
ขายตารางวาละ 5,500 บาท อยู่หลังปัม๊ ปตท.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

o

ที่ดินจัดสรรค์คลอง 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คนละฟากถนนตรงข้ามวัดธรรมกาย เนื้อที่ 575 ตารางวาๆ ละ 15,000 บาท

ติดต่อ สมจิตต์
โทร. 081-768-8808, โทร. 081-866-9218

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดถนน ด้าน หลังติดคลองชลประทาน
ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุ ชน โรงเรียน

ติดต่อ ชัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-484-4030
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึง่ พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน
บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพระดับบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 5 การสร้างการเรียนรูแ้ ละการสื่อสาร
บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล
ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพระดับองค์กร
บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
กับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย
บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้ พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิด ความรอบรู้ ด้า นสุ ข ภาพ
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
บทที่ 7 ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา, ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนังสือชั้นนำ

หนังสือรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ อ่านง่าย ใช้งานสะดวก สั่งซื้อได้แล้วที่ www.niin.com
โปรดติดตาม หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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วางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้
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