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วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2563

พฤติกรรมของประชากรโลกในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19
ขวัญเมือง แก้วดำเกิง*

เกริน่ นำ
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายปี 2019 นับจากข่าวการพบผู้ป่วยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศต่า งๆ ทั่วโลกมากกว่า 210 ประเทศ สำหรับการแพร่ระบาด
ในประเทศไทยของเรา พบผู้ติ ดเชื้อรายแรก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และมีผู้เสียชีวิตรายแรก เมื่อวันที่ 23
กุ ม ภ าพั น ธ์ 2563 ศู น ย์ บ ริ ห ารส ถ าน ก ารณ์ ก ารแ พ ร่ ระ บ าด ข อ งโรค ติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า 2019
(โควิด-19) (ศบค.) รายงาน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2563 พบว่า ยอดติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก สะสม 8,915,863
คน อาการรุนแรง 54,505 คน รักษาหายแล้ว 4,738,606 คน เสียชีวิต 466,727 คน โดยสหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด
สะสม 2,330,578 คน รองลงมาบราซิ ล ติ ด เชื้ อ 1,070,139 คน รั ส เซี ย ติ ด เชื้ อ 576,952 คน อิ น เดี ย ติ ด เชื้ อ
411,727 คน และอังกฤษติดเชื้อ 303,110 คน ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 91 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ 3,148 คน

ที่มา: ข่าวไทยพีบีเอส (2563)

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดให้ ได้ผ ล มีการประกาศมาตรการต่างๆ ออกมาบังคับ ใช้ เช่น
สุ ขอนามัย (Hygiene) การปิ ดเมือ ง (Lock Down) การเว้ น ระยะห่ างทางสั งคม (Social Distancing) เป็ น ต้ น
รัฐบาลไทยได้ป ระกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน เพื่ อ
ควบคุ ม การกระจายของโรค มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม 2563 ภายใต้ ส โลแกนรณรงค์ “อยู่ บ้ า น
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุข ใช้สโลแกนว่า “อยู่บ้าน อยู่ห่าง อยู่รอด”
สถานการณ์การเพิ่มขึ้นและความเข้มงวดของมาตรการในประเทศและเมืองที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และการ
ผ่อนคลายมาตรการในประเทศและเมืองที่มีผู้ติดเชื้อลดลง มาตรการที่ประกาศใช้ กำหนดและเปลี่ยนแปลงปัจจัย
สภาพแวดล้อมและสังคม เมื่อผนวกกับปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสื่อที่มีผู้เข้าถึงได้จำนวนมหาศาลตลอด
ช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาด ได้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน
การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย เหล่ านี้ เป็ น “ปั จจัยกำหนดสุ ขภาพ” ที่ ส ำคัญ และเป็ นเงื่อนไขในการสร้างความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ ส่งผลต่อการปฏิบัติตัวส่วนบุคคลและการปฏิบัติตัวร่วมกันของคนในสังคม ก่อให้เกิด
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตจำนวนมาก จนบางเรื่องกลายเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในการปฏิบั ติตัว เป็นวีถีชีวิตปกติใหม่ ที่เรียกว่า New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ (WHO,
2020; ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.), 2563)
กล่าวได้ว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ของประชาชนทั่วโลก บทความนี้
ผู้เขียนได้รวบรวมและประมวลภาพข่าว นำเสนอพฤติกรรมของประชากรโลกในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19
เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป

พฤติกรรมของประชากรโลก
การสวมหน้ากากอนามัย
นายแพทย์ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการโครงการภาวะฉุ กเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามั ยโลก กล่าว
ระหว่ า งแถลงสถานการณ์ โรคโควิ ด -19 เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2563 ว่ า ประชาชนไม่ ค วรใส่ ห น้ า กาก
หากไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 หรือดูแลคนที่กำลั งป่ วยอยู่ และ ดร.มาเรียน ฟาน เคิร์ กโฮฟ นั ก ระบาดวิท ยาของ
WHO กล่ าวย้ ำเช่ น กั น ว่า “เราต้ อ งให้ ผู้ จ ำเป็ น ที่ สุ ด ซึ่ งก็คื อ บุ ค ลากรการแพทย์ ได้ ใช้ก่ อ น เราไม่ แ นะนำเรื่ อ ง
การใส่หน้ากาก เว้นแต่มีอาการป่วยและเป็นมาตรการป้องกันแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น”
วันที่ 28 เมษายน 2563 ปรากฏภาพข่าว รองประธานาธิบดีสหรัฐ นายไมค์ เพนซ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้
เป็นหัวหน้าคณะทำงานเฉพาะกิจต่อสู้ไวรัสโคโรนาของทำเนียบขาว เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์แพทย์
มาโยคลินิก รัฐมินนิโซตา และได้เข้าเยี่ยมผู้ปว่ ยในห้องคนไข้โดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
เมื่อพบว่ามีจำนวนผู้ติ ดเชื้อเพิ่ มสูงขึ้น ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในยุโรป ประชาชนได้รับ
คำแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
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ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 31 มีนาคม 2563

สำหรับการสวมหน้ากากอนามัยของคนไทย เมื่อเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตก่อนหน้านี้ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับประชาชนในประเทศญี่ปุ่ น พบว่ า มี การสวมกันมากขึ้นทั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคสู่ผู้ อื่น และเป็นการ
ป้องกันตนเอง โดยการสำรวจอออนไลน์ของกรมควบคุมโรคในช่วงเดือนมีนาคม 2563 คนไทยมีการสวมหน้ากาก
อนามัย มากกว่าร้อยละ 90 และได้รับการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมหิ น้าผากในจุดคัดกรองตามสถานที่ต่าง ๆ

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 4 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 17 เมษายน 2563

การใส่บาตรพระสงฆ์
การใส่บาตรพระสงฆ์ของคนไทย มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม บางพื้นที่ใช้
อุปกรณ์ช่วย ขณะที่พระสงฆ์มีการสวมหน้ากากผ้า และ Face Shield ป้องกัน

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 30 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 2 เมษายน 2563
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การจัดการประชาชนทีแ่ หกกฎเคอร์ฟิวส์
เจ้ าหน้ าที่ ต ำรวจในประเทศอิ น โดนี เซี ย ต้ องปลอมตั ว แต่ งกายเป็ น ผี เพื่ อ ทำให้ ผู้ ที่ ล ะเมิ ด มาตรการ
เคอร์ฟิวส์ซึ่งใช้ไม่ค่อยได้ผล

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 2 เมษายน 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 2 เมษายน 2563

การลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกัน
รัฐบาลอินเดียประกาศมาตรการล็อคดาวน์ ให้ประชาชนทั่วประเทศอยู่ในบ้านเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อลด
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 700 รายและมีผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 20 ศพ เจ้าหน้าที่
ตำรวจในแต่ละท้องถิ่นต้องใช้มาตรการเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนอยู่บ้าน ด้วยการใช้ไม้ไล่ตีคน
ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง โดยมีวิธีการลงโทษด้วยวิธีก ารต่างๆ เช่น การสั่งให้วิดพื้น ลุกนั่ง เจาะลมยางรถสามล้อ การใช้ไม้
เรียวหวดตี การลงโทษนักท่องเที่ยวให้เขียนคำสำนึกผิดคนละ 500 จบ เป็นต้น

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 26 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 27 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 2 เมษายน 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 13 เมษายน 2563
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ความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันภยันตราย
ประเทศสหภาพเมียนร์มา พระสงฆ์ได้รับการนิมนต์ให้ขึ้นเครื่องบินประพรมน้ำมนต์และสวดป้องกันโรค
โควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วประเทศ ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด ซึ่งมีรายงานต่อมาว่า พบผู้ติดเชื้อน้อยมาก

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 19 มีนาคม 2563

การปฏิบัติตัวของพิธีกรและผู้เข้าร่วมรายการโทรทัศน์
สำนักข่าวรอยเตอร์ของประเทศอังกฤษ รายงานผู้ประกาศข่าวชาวไทย ของ TNN ช่อง 16 ได้แนะนำ
วิธีการสวมหน้ากาก Face Shield ระหว่างรายการ TNN ประเด็นใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ต่อมา การ
สวม Face Shield ของนัทและอั้ม ในรายการคุยแซ่ม Show ทางช่อง One31 ถือเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันทั่วไป

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 12 เมษายน 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 7 เมษายน 2563

การปกปิดข้อมูล ทำให้ทันตแพทย์ต้องกักตัว 14 วัน
คนขับ รถแท็กซี่ ปิ ดบั งข้อมูล ความเสี่ ยงของตนเอง ทำให้ ห มอฟั นกลายเป็น กลุ่ มเสี่ยง และต้องดำเนิ น
ตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค คือ กักกันตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึง่ สร้างผลกระทบต่อสังคม

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 31 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 31 มีนาคม 2563
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การขอความร่วมมือและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ชูป้ ายขอความร่วมมือให้ ทุกคนอยู่บ้าน ด้วยสแกน “หมอทำงานหนักเพื่อคุณ
ขอคุณ พั กอยู่ บ้ านเพื่ อ พวกเรา” ขณะที่ ป ระชาชนทุ กประเทศต่างปรบมื อ ให้ กำลั งใจบุ ค ลากรทางการแพทย์
พร้อมกันเป็นเวลานาน 5 นาที เพื่อให้กำลังใจกลุ่มบุคคลที่เสียสละและยอมเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 20 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 26 มีนาคม 2563

การช่วยเหลือ แบ่งปันของคนไทย
สโมสรบุ รีรัมย์ ยูไนเต็ด รวบรวมนักกีฬาและจิตอาสาจากหลายภาคส่ วน มาช่วยกันทำ Face Shield
จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสาและผู้ใจบุญ มีการแบ่งปันอาหาร
ในตู้ปันสุข ปันน้ำใจ แจกเงินตามบ้าน แจกหน้ากากอนามัย ตามจุดที่ภาครัฐกำหนด

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 30 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

การบริการส่งอาหาร
การใช้ บ ริ การส่ งอาหารถึงบ้ านของผู้ ใช้ รถจัก รยานยนต์ เพิ่ ม จำนวนมากขึ้ น กรมอนามั ย ต้ องเข้ ามา
ตรวจสอบและดูแลเรื่องมาตรฐานความสะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยทางสุขภาพ
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การบริการส่งพัสดุไปรษณีย์
ภาพข่ าวการส่ ง พั ส ดุ ไปรษณี ย์ ของ Kerry ใช้ บ ริก ารรถแท็ ก ซี่ เมื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2563 ช่ ว ยให้
ผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด-19 บริการขนส่งพัสดุกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี

การเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัล
สั ง คมที่ เริ่ ม คุ้ น ชิ น กั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Familiarity) เชื่ อ มต่ อ กั บ โลกภายนอกมากขึ้ น เช่ น
ประชุ ม ออนไลน์ การใช้ เงิน ดิ จิ ทั ล การดู ห นั งออนไลน์ เทคโนโลยี AI คิ ว อาร์โค้ ด (QR CODE) หุ่ น ยนต์ แ ละ
โดรน นำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเร็วกว่าที่สถาบันทางวิชาการคาดการณ์ไว้

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 25 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 25 มีนาคม 2563

การทำงานจากบ้าน (work from home)
ภาพแสดงการสื่ อ สารระหว่า งพนั ก งานที่ ท ำงานจากบ้ า น การประชุ ม ร่ ว มกั น ต่ างสถานที่ และการ
ตรวจสอบควบคุมการฝึกซ้อมดูแลศักยภาพทางกายของนักเตะทีมบาเยิน มิวนิค ลีกเยอรมัน สามารถทำได้ผ่าน
แอปลิเคชั่นต่างๆ เช่น Zoom, Skype, Google Hangouts Meeting, tru VROOM, Webex เป็นต้น

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 27 เมษายน 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 25 มีนาคม 2563
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การประชุมกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ใช้การประชุมผ่าน
กลุ่มไลน์ “กรรมการ HEPA 16” ขณะที่สถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และหน่วยงานต่างๆ
มีการจัดประชุมแบบออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง ได้แก่ การแสดงดนตรี คอนเสิรต์ กีฬา ฯลฯ

การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของอาจารย์และนักศึกษา มรภ.ราชมงคลพระนคร

ห้องประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Sessioncall
ระหว่างจังหวัดและอำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น

การตัดผม ตามมาตรการ Social Distancing
การบริการของร้ านตัดผมในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีการปรับตัว และประดิษฐ์ อุปกรณ์ ป้องกัน ขึ้นใช้
ส่ ว นประชาชนไทยที่ ว่ า งเว้ น จากการตั ด ผม มานานกว่ า 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ร้ า นตั ด ผมต้ อ งปิ ด บริ ก าร
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มออกมาให้บริการตามมาตรการผ่อนคลายเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 26 มีนาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม 2563
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พฤติกรรมภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ
การกินอาหารตามร้านค้าที่เปิดบริการ ประเทศต่าง ๆ ที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการ พบว่า การเปิดบริการ
ของร้านอาหาร โดยให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งร้านค้าโดยทั่วไป
จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร และให้มีฉากกั้นระหว่างผู้นั่ง

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

การเว้นระยะในวิ่งออกกำลังกาย และการใช้บริการสาธารณะ
ประชาชนพากันออกมาวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะ และ
ผู้ใช้บริการเรือคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานคร ต้องยืนรอโดยเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และการ
เดินทางโดยเรือมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินเที่ยวละ 50 คน

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าวนำเสนอวันที่ 24 เมษายน 2563

บทสรุป
วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดผลอย่างมากต่อการปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตใหม่ หรือชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยป้ องกันตนเองและป้องกันเชื้อของบุคคลอื่น การแสดงออก
ทางพฤติกรรมระหว่างบุคคลในครอบครัวและชุมชน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
การนั่งรับประทานอาหารตามร้านค้า การเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบิน การวิ่งเว้นระยะขณะออกกำลังกาย การเข้าชม
แข่งขันกีฬาในสนาม เป็นต้น ผลการสำรวจในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ โดยบริษัท YouGov ของอังกฤษ ระหว่าง
วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 12,999 คน พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยบ่อยและบ่อย
ที่สุ ด ร้อยละ 95 และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 89 ซึ่งถือว่าสูงที่สุ ดในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่
ประเทศสิงค์โปร ที่มพี ฤติกรรมดังกล่าวเพียงร้อยละ 66 และร้อยละ 68 ตามลำดับ
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การปฏิบัติตัวแบบใหม่ทั้งด้านพฤติกรรมสุขอนามัย การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ การใช้พื้นที่สาธารณะ
ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ ห้างสรรพสิน ค้า เป็นต้น หรือการใช้เทคโนโลยี การเดินทาง การทำงานจากบ้าน
(work from home) รวมทั้งการอยู่อาศัย มีแนวโน้มที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ขณะที่ประชาชนเริ่มจะ
คุ้นชินกับการใช้ชีวิตที่บ้านมากขึ้นและนานขึ้น กิจกรรมตลอดช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตในที่พัก ย่อมส่งผลต่อรูปแบบและ
ความต้องการที่พักทีต่ า่ งไปจากเดิม
ความยั่งยืนของ New Normal ในการปฏิบัติตัวประจำวันของคนกลุ่มต่างๆ จะกลายเป็นความปกติใหม่
ของการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางทั่วโลกและต่อเนื่อง หรือจะเป็นเพียงการกระทำในบางพื้นที่และในช่วง
ภาวะวิกฤติระยะสั้น คงจะต้องติดตามต่อไป เนื่องจากมาตรการที่สำคัญเหล่านี้ จะเกิดผลต่อประชากรโลกในทาง
หยุดยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดได้ หรือเกิดผลเฉพาะในประเทศเล็กจำนวนหนึ่งส่งผลให้การแพร่ระบาดยืดเยื้อ
ข้ามปีต่อไป ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและการบังคับใช้อย่างจริงจังของผู้นำประเทศขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากร
มาก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย เป็นต้น เป็นสำคัญร่วมกับการให้ความเชื่อมั่นต่อองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ในระดับโลก คือองค์การอนามัยโลก และการร่วมแรงร่วมใจร่วมกระทำของคนในทุกภูมิภาคทั่วโลก
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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 *

