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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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แถลงการณ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
ฉบับที่ 1
เรียน สมาชิกสมาคมและประชาชนที่รักทุกท่าน
ด้วยเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าในขณะนี้ประเทศชาติของเรากำลังประสบปัญหากับโรคโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวันนี้ได้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 200 ราย ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ มีการคาดการณ์ว่า
จำนวนผู้ ติดเชื้ ออาจจะถึ งจำนวน 1,000 คน ซึ่งจะเป็ น ปั ญ หาสำหรับ การดู แลการรักษาและการควบคุม การ
แพร่กระจายของโรคเป็นอันมาก
กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้มีการหารือกัน เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและการควบคุมโรคโควิ ด-19 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของแต่ละบุคคลที่จะต้องได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถปฏิ บั ติ ตนเองและมี ความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมโดยส่ ว นรวม สมาคมวิช าชีพ สุ ขศึก ษาจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ให้ความสนใจในข้อมูลข่าวสารที่เสนอและเผยแพร่โดยหน่วยราชการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานในจังหวัด โรงพยาบาล หน่วยงานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
2. ข้อมูลหลักเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ขอให้เข้าดูได้ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th
หรือสอบถามสายด่วนของกรมควบคุมโรค โทร 1422
3. กรณีที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงหรือจากสื่อสังคมต่าง ๆ เมื่อมีข้อสงสัย
ขอให้เปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยราชการ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นที่มั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
4. ขอให้ ทุกท่านได้โปรดปฏิบั ติตามคำประกาศ ข้อเสนอแนะของหน่วยราชการที่ให้ คำแนะนำในการ
ปฏิบัติตัวต่าง ๆ โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด -19 ให้ตรวจสอบอาการ
ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ซึ่งมีขั้นตอนที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
5. เมื่อได้รับ การแนะนำจากเจ้ าหน้าที่ ส าธารณสุ ขให้ กักตัวเองที่บ้ านเป็นเวลา 14 วันหรือในช่ว งที่ให้
ทำงานที่บ้านตามกำหนดเวลาที่ทางราชการประกาศ
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-26. การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ที่บ้านควรดำเนินการดังนี้
6.1 ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนอื่น รวมทั้งไม่ใช้ภาชนะร่วมกับคนอื่น ภาชนะที่ใช้แล้วล้างด้วยน้ำยา
ล้างจานให้สะอาด ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น
6.2 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาล้างจาน
6.3 ถ้ามีแอลกอฮอล์ 70 % หรือเจลล้างมือก็ใช้ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อใช้มือไปจับสิ่งของเครื่องใช้
6.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย การอยู่ใกล้ชิดคนอื่น ถ้าจำเป็นขอให้อยูห่ ่างกันเกิน 1 เมตรขึ้นไป
6.5 เวลาไอ จาม บ้วนน้ำลาย หรือขากเสมหะ ให้ใช้กระดาษหรือผ้าปิดปาก แล้วกำจัดกระดาษใส่ในถุง
ทิ้งต่อไป ผ้าที่ใช้ซักให้สะอาด ตากให้แห้ง นำกลับมาใช้อีกได้
6.6 เวลาพูดคุยกับบุคคลอื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้อยู่ห่างกันเกิน 1 เมตรขึน้ ไป
6.7 งดกิจกรรมสังสรรค์ทุกประเภท งดการประชุม ในกรณีมีประชุมที่จำเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่เกิน 10 คน
ให้นั่งห่างกัน 1 เมตรขึ้นไป
6.8 ให้ ความสำคัญ ในเรื่อ งการดูแลตนเองด้ านสุ ขภาพและมีค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม ไม่เป็น คน
กระจายโรคไปสู่คนอื่น
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคโควิด-19 ทุกท่าน
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับบริการ หวังว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือควบคุมตนเอง เพื่อเราทุกคนจะชนะโรคนี้ในเร็ววัน
ด้วยความปรารถนาดี

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
22 มีนาคม 2563
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แถลงการณ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เรือ่ ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)
ฉบับที่ 2
เรียน สมาชิกสมาคมและประชาชนที่รกั ทุกท่าน
ตามที่ทราบเป็ น อย่างดีแล้ วว่าจำนวนผู้ ติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและ
อย่างรวดเร็ว มีทั้งประชาชนทัว่ ไปและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการติดเชื้อในช่วงสามวันทีผ่ ่านมา
การแพร่กระจายของโรคเป็ น ไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางเกื อบทุกจังหวัดของประเทศ อันเป็นผลทำให้
รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการ
กระจายของโรค
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จึงมีความเห็นและมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. เห็นด้วยที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการควบคุมโรคโควิด-19
2. เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกข้อกำหนดเกี่ยวกับพฤติกรรม 3 หมวดใหญ่ ๆ คือ พฤติกรรมที่ทุกคนต้อง
ทำ พฤติกรรมที่ห้ามทำ และพฤติกรรมทีค่ วรทำ เพื่อการป้องกันและการควบคุมโรคโควิด-19 ให้ได้ผล
3. เพื่อการชะลอการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อในอัตราที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงเห็นควรให้ผู้ที่สงสัยว่าจะ
เป็นสัมผัสโรคได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา 14 วันที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน ดังนี้
3.1 หลีกเลี่ยงการอยู่อย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว ไม่สัมผัสกับผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้าน พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง
3.2 ในกรณีที่ติดต่อกับผู้อื่นต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
โดยงดการเข้าไปในสถานทีแ่ ออัดมีคนจำนวนมาก เช่น ตลาดสด ศูนย์การค้า สถานีขนส่ง ป้ายรถเมล์ เป็นต้น
3.3 ไม่ใช้ภ าชนะ ของใช้ เสื้อผ้ า เครื่องนุ่งห่ ม ร่วมกับบุ คคลอื่น และเมื่อใช้แล้ วต้องมีการทำความ
สะอาดสิ่งของเหล่านั้นเป็นอย่างดี
3.4 ไม่ร่วมสังสรรค์หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ต้องมีการอยู่อย่างใกล้ชิด ต้องอยู่ห่างจากบุคคลอื่น
อย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป ผู้ที่สงสัยว่ามีโอกาสติดเชื้อ เช่น คนที่เพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสี่ ยงที่มีการติดเชื้อ คนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มสังคมเป็นจำนวนมากที่มีบุคคลในกลุ่มนั้นติดเชื้อ เป็นต้น
3.5 ในช่วงเวลาที่กักตัวอยู่ในบ้ านก็ควรหากิจกรรมหรืองานอดิเรกตัวเองชอบทำ เช่น การดูโทรทัศน์
การติดตามสถานการณ์ของโรค การฟังเพลง การอ่านหนังสือ ทำงานฝีมือ เป็นต้น เพือ่ จะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
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-23.6 เมื่อร่างกายมีความผิดปกติเล็กน้อย เช่น ไอ เจ็บคอ แต่ไม่มีไข้สูง ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไป
ตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข เพียงแต่อยู่ ที่บ้านและดูแลปฏิบัติตนเองอย่า งเคร่งครัดตามที่
เจ้าหน้าทีไ่ ด้แนะนำ
3.7 ขอให้ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ถ้าแต่ละคนไม่สนใจที่จะปฏิบัติตนเองตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
และมีการติดเชื้อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาเป็ นจำนวนมาก จะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอย่างมากมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยด้วยโรคอื่น ซึ่งก็ต้องมีความต้องการในการ
รักษาเช่นเดียวกัน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน จนไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานในการให้การดูแลรักษา ผลเสียก็จะตกแก่ผู้รับบริการนั่นเอง
ดังนั้น ขอจงช่วยกันปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด แล้วทุกคนก็จะปลอดภัย และ
สามารถชนะโรคนี้ได้ในที่สุดในเวลาอันใกล้
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
27 มีนาคม 2563
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บทกลอน เพลินคำ นำสุข
“ความงามในความหม่น”
โดย สาลี่ เกี่ยวการค้า

“คนถึงจุดหยุดนิ่งเพื่อนิง่ คิด

สายลมแห่งชีวิตเป็นพิษได้

ต้องสวมหน้ากากกั้นลมหายใจ

รักษาระยะไกลระหว่างคน

ศัตรูตัวกระจ้อยกระจิดริด

แต่มีพิษสร้างภัยไปทั่วหน

มนุษย์ผยู้ ิ่งใหญ่ต้องอดทน

ตั้งมั่นในที่ตนเพื่อฝึกใจ

คนคงมองโลกใหม่ในมุมต่าง

โลกว่างและคนวางคือการให้

คนเหมือนจะใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใด

แต่มิใช่เพราะคนพ่ายแพ้โรคา

โรคมิใช่เหยียดผิวหรือเลือกเพศ

ข้ามเขตทุกประเทศไปทั่วหล้า

คนรับรู้ความทุกขเวทนา

แต่ก็เห็นความเมตตาด้วยตาตน

โลกในวันพรุ่งนีต้ ้องดีกว่า

เพราะคนคือชวาลาในความหม่น

ความงดงามคือคนไม่ทิ้งคน

ภัยจะพ้นคนจะชนะภัย”

10
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“สุขศึกษาไทยกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal ที่คนไทยต้องปรับตัว”
รายการคุยสนุกเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 73 เผยแพร่ผ่านยูทูปแชนแนล
https://www.youtube.com/channel/UCYMvEkSiO6iYrxnwx-sxmyQ
https://youtu.be/uYAyIWhPr38
วิทยากร
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา

สุขศึกษาในวิถีชีวิตใหม่ต้องทำอย่างไร
นายกสมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา: “สุ ข ศึ กษาเน้ น กระบวนการเรีย นรู้เพื่ อ ปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เรา
จำเป็ น ต้องเรีย นรู้เกี่ย วกับ โรคโควิด -19 ว่าเกิ ดขึ้น ได้อย่า งไร เกิดกั บใคร สาเหตุเป็น อย่างไร เพราะเป็ นข้อมูล
เพื่ อการเรีย นรู้ จะได้มีการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมได้ถู กต้อง โรคนี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก วงการแพทย์ วงการ
สาธารณสุข พูดกันว่า ติดต่อได้โดยเสมหะและละอองฝอยเล็กๆ ทางอากาศ ความสำคัญก็คือว่า องค์ความรู้ของแต่
ละกลุ่มต้องชัดเจนว่ากลุ่มนี้ได้ความรู้อะไร เนื้อหาจะเป็นอย่างไร ให้อย่างไร ความรู้มันเยอะ หากสับสนต้องมี Set
ของความรู้ที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวคิดของสุขศึกษาก็คือ ทำ
อย่างไร เราจึงจะได้องค์ความรู้ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันมากที่สุด”
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา: “การเรียนรู้เรื่องโควิด-19 ต้องศึกษาการป้องกันว่าเราจะทำอย่างไร การเรียนรู้เรื่อง
โควิด-19 ต้องศึกษาการป้องกันว่าเราจะทำอย่า งไร แล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้ม าปรับเปลี่ยนวิถีการถ่ายทอดให้ กับ
ประชาชน สำหรับ ในกลุ่ มนั กเรีย น เราทำการสร้างเสริมผ่ านสุ ขบัญ ญั ติ กลุ่ มคนที่ มีพฤติ กรรมไม่ถูกต้อง ต้อง
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเป้ าหมายผู้สู งอายุ ถือเป็นกลุ่มเสี่ ยงซึ่งเราจะต้องป้องกัน จากคนที่เข้าไปสัมผั ส ว่า
จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรที่จะทำให้ ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงน้อยต้องที่ สุด งานสุขศึกษานั้นบางคนเข้าใจว่าเป็นการ
สอน จริงๆ ไม่ใช่ การสอนเป็นวิธีการหนึ่งของสุขศึกษาเท่านั้น”

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

12

นโยบายมีความสำคัญต่องานสุขศึกษาอย่างไร
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา: “การผลักดันนโยบายในเรื่องกระบวนการสุขศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ กระบวนการ
มี 3 กระบวนการใหญ่ๆ คือ การให้บริการรักษา เป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วไปว่าเราให้บริการชั้นเยี่ยม ควบคู่กันไป
คือมาตรการทางด้านกฎหมาย ความเข้ มข้นทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญ และมาตรการที่ 3 ก็เป็นมาตรการให้
ความรู้ เรียกว่ามาตรการสุขศึกษา การยอมรับในเรื่องของความรู้ที่ถูกต้อง และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
เราจำเป็นต้องมีการผลักดัน ตั้งแต่ระดับผู้ บริหารในส่วนกลาง ไปกระทั่งผู้บริหารภูมิภาค การผลั กดันนโยบายนี้
เริ่มจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ไปจังหวัด ไปอำเภอ ไปตำบล ลงไประดับล่าง กระทั่งถึงหมู่บ้าน นโยบายอะไรที่
ได้รับการสนองตอบจากประชาชนทุกกลุ่ม นโยบายนั้นก็จะประสบความสำเร็จ เช่นการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคโค
วิด-19 มีความสอดคล้องเป็นไปได้อย่างดี ประชาชนยอมรับนโยบายจากส่วนกลางลงไปกระทั่งถึงระดับพื้นที่”
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา: “กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนนโยบายจัดบุคลากรตามส่วน
ภูมิภาค ไม่ว่ าจะเป็นจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ ตำบล รวมถึงหมู่บ้า น ขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบต่างๆ ถ้า
บุคลากรระดับพื้นที่ต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง งานส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน
สุขศึกษาที่เราต้องดูแล ขณะเดียวกันงานของเราที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นงานส่งเสริมสุขภาพ
ของคน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำสุขภาพครอบครัว
มีการดำเนินงานร่วมกัน โดยส่งเสริมสิ่งที่ค วรรู้ ทำให้ประชาชนมี ความสามารถในการป้องกัน และดูแลตนเองได้
โดยเฉพาะกรณีโรคโควิด-19”
วิกฤติโรคโควิด-19 ท้าทายงานสุขศึกษาอย่างไรบ้าง
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา: “เรื่องที่พูดอยู่เสมอ คือ ในทุกวิกฤติ มักจะมีโอกาส อย่างการเกิดโรคโควิด -19
ทำให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ ขึ้นมา ที่เรียกว่า New Normal เป็นวิถีชีวิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านที่ดี
คนช่วยเหลือกัน สนับสนุนกัน แบ่งปันกัน แจกอาหาร เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ มีตู้ปันสุข จะเห็น ว่าพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนหันมาสนใจใส่หน้ากากอนามัย ตั้งแต่ ผู้บริหารไปกระทั่งถึงชาวบ้าน พฤติกรรมการกักตัวเอง
ในบ้าน ไม่ไปสุงสิงกับเพื่อน ในที่คนอยู่กันเยอะๆ ซึ่งมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรค เราก็หยุดได้ เมื่อก่อนเราบอกว่า
“กินร้อน ช้อนกลาง ..” ตอนนี้ “ช้อนใคร ช้อนมัน” เราจะเห็นรูปแบบของการกระทำพฤติกรรมของคนไทย เรา
ปรบมือให้กับคนไทย ให้กำลั งใจซึ่งกันและกัน จะทำอย่างไรให้สิ่ งที่เกิดขึ้นในทางที่ดีนี้เป็น New Normal คงอยู่
ต่อไปเรื่อยๆ เราจะเลือกเอาสุขภาพหรือจะเลือกเอาเงินทอง หรือกับการทำมาหากิน จะเห็นว่าประชาชนเลือ กเอา
สุขภาพก่อน เพราะต่างเห็นด้วยกับการปิดเมือง ปิดประเทศ ปิดสถานที่ต่างๆ คือไม่ตาย ไม่ทำมาหากิน ไม่หาเงิน
ค่านิยมทางด้านสุขภาพ การป้องกันโรค การส่ งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ ที่ทำให้เราไม่เป็นโรคได้จะ
มาอันดับหนึ่ง ถ้าให้เลือกก็ตัดสินใจเลือกสุขภาพก่อน มันเป็นวิถชี ีวิตใหม่ ซึ่งเกิดจากวิกฤติของการเกิดโรคนี้”

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

13

ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา: “โรคโควิด-19 มีผลทำให้เกิดพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ คนเกิดความใสใจเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น เดิมเราให้ความรู้ วิธีปฏิบัติ แต่ปรากฏว่า มีคนบางส่วนก็ยังไม่ปฏิบัติ พอเห็นว่ามันมีอันตรายถึงชีวิต คนก็
จะให้ความสำคัญมากขึน้ ถ้าเราสามารถทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน พอกลับมาบ้านแล้วต้องล้างมือ อาบน้ำ สระผม
ให้เรียบร้อย แล้วเราค่อยไปพบปะคนในครอบครัว มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม จะทำอย่างไรให้เรามีการเว้นระยะห่าง
แต่หลังจากมีโรคโควิด -19 เกิดขึ้น ผู้ประกอบอาหารใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เรามีความปลอดภัยขึ้น
ลดการแพร่เชื้อได้ส่วนหนึ่ง เป็นสิ่งที่ควรจะทำต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าพอโรคโควิด-19 ไปแล้ว ก็เลิกทำ รวมทัง้ การมีน้ำใจ
ต่อกัน ทัง้ ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร คนที่เขาทำงานช่วยเหลือ เราต้องมาดูแลในโรงพยาบาลบ้าง อยู่ในชุมชนบ้าง ทำทั้ง
ใน State quarantine ทั้ง Local quarantine หรือแม้กระทั่งใน อสม. ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยดูแล
ในชุมชน เขาเป็นคนที่ทำเพื่อสังคม ต้องให้กำลังใจกับพวกเขา ที่เราพูดมาทั้งหมด คือส่วนหนึ่งของการที่เราเคย
สื่อสารกันด้วย “สุ ขบั ญญั ติแ ห่ งชาติ ” ซึ่งเป็นพื้ นฐานของพฤติกรรมสุ ขภาพที่ส ำคัญ คือ พฤติกรรมล้ างมือ ใส่
หน้ากาก เพือ่ ป้องกันตัวเองและคนอื่น รวมทัง้ การเว้นระยะห่างและเรื่องการมีน้ำใจต่อกัน”
กลุม่ วิชาชีพ มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศอย่างไร
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา: “วิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ให้คิดไว้เสมอว่า การทำงานด้านสุขภาพนี้
ต้องทำงานด้วยความรัก ด้วยความเข้าใจในผู้มารั บบริการ เจ้าหน้าที่เราในระดั บ รพ.สต. ท่านเป็นด่านหน้า ที่อยู่
ใกล้ประชาชน ทำอย่างไรจะสร้างความเข้าใจในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาด ให้ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ให้เขาเกิดการยอมรับว่า สิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่ต้องกระทำ และต้อ งทำต่อไป ถ้าเราทำงานด้วยความสุขที่ ได้จากการ
ทำงาน อันนี้แหละจะเป็นเรื่องที่ดที ี่สุด”
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา: “ถ้าเรามีพื้นฐานทางสุขภาพอนามัยที่ดี สุขอนามัยส่วนบุคคลที่เราต้องดูแลตัวเอง
ขณะเดียวกัน พอเราดูแลตัวเองดีแล้ว มีน้ำใจต่อคนอื่น สามารถดูแลสังคม ดูแลคนรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นชุมชน
หมู่บ้าน โรงเรียน อีกส่วนที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ถือเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานให้
สำเร็จ ฝากให้กำลังใจทุกท่าน เราคงไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งเดียวที่ร่วมมือกันทำงานทั้งประเทศ ทำอย่างไรให้เขาจดจำว่า
คือคนสำคัญทีจ่ ะขับเคลื่อน ในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนให้มีวินัยในการดูแลสุขภาพ”

**************
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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

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

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

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2563
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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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COVID-19 กับการเรียนรูส้ ู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในวันนี้
อวาทิพย์ แว*

บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (COVID-19 ย่อมาจาก
Coronavirus Disease 2019) ในทั่วภูมิภาคของโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of Concern : PHEIC) และคณะกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ แห่ งชาติ ได้ มี ม ติ ให้ โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
ถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคระบาดที่เกิดจากไวรัสโคโรนาเป็นครั้งแรก แต่
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ก็ไม่ได้ถือว่าร้ายแรง เมื่อเทียบกับโรคระบาดอื่นๆ ในอดีตที่ผ่านมา (ดลพร รุจิรวงศ์,2563)
เพียงแต่ความหนักหนาสาหัสของการระบาดครั้งนี้ อยู่ที่อัตราการแพร่เชื้อที่รวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างโดย
การแพร่กระจาย จากคนสู่คน ผ่านทางละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เมื่อผู้ป่วยไอ หรือจามละอองเหล่านี้จะตกลงสู่
วัตถุหรือพื้นผิวรอบๆ จากนั้นเรารับเชื้อเข้าสู่ร่างกายด้ วยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุเหล่านั้น แล้วมาสัมผัสใบหน้า
ขยี้ตา จมูก ปาก หรือรับเชื้อโดยตรงจากการหายใจ เอาละอองของผู้ป่วยเข้าไปเมื่อผู้ป่วยไอ จาม หรือหายใจออก
โดยเฉลี่ยผู้ป่วย 1 ราย สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เฉลี่ย 2–4 คน จึงเกิดการแพร่เชื้อเร็ว ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ประมาณร้ อ ยละ 80 มี อ าการเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรื อ ไม่ มี อ าการแต่ บ างรายอาจมี อ าการรุ น แรงทำให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนได้ (กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงธรรมชาติของโรคระบาดว่า การระบาด
ของโรคหลายชนิดที่เกิดจากไวรัส เมื่อประชากรกว่าครึ่งติดเชื้อทั้งแบบมีและไม่มีอาการ จะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน
หมู่ (Herd Immunity) และเมื่อประชากรจำนวนมากมีภูมิต้านทาน โรคระบาดจะลดความรุนแรงลง กลายเป็นโรค
ประจำถิ่น หรือระบาดตามฤดูกาล ในระหว่างนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาโควิด -19 และยังไม่มีใครตอบได้ว่าการระบาด
ครั้งนี้จะดําเนินไปถึงเมื่อไร ไม่ว่าประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้ อกี่คน หรือการแพร่ระบาดอยู่ในระดับใดก็ตาม สิ่งที่เรา
ควรทำเพื่อตัวเองและสังคม คือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ระมัดระวังการแพร่และการ
ติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่มั่นใจว่าเป็นความจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมความรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 นั้น ประชาชนต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งที่ถูกและไม่ถูกต้อง จึงเป็น
สิ่งที่น่าสนใจและติดตามต่อไปว่า ประชาชนจะเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหรือวิถีสุขภาพไปในทิศทางใด
เพื่อให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
* นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
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ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาโควิด -19 และไม่สามารถตอบได้ว่าการระบาดครั้งนี้จะดำเนินไปถึงเมื่อไร แต่
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น คือความกลัว กังวล หวาดระแวงค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น จิตปรุงแต่งจากความรักตัวกลัวตาย ไม่อยาก
พลัดพรากจากคนที่รัก สังคมเราคงไม่ตายด้วยโควิด-19 แต่จะมีปัญหาสุขภาพจิตไปเสียก่อน ความกลัวผันแปรตาม
ความไม่รู้ วันนี้เรารู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแทบจะไม่มีโอกาสในการแพร่เชื้อเลย เรารู้หรือไม่ว่า ระยะที่ 1,
2, 3 ของสถานการณ์แพร่ระบาด ไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค ส่วนความจริงที่เป็นทั้งข่าวร้ายและข่าวดี คือ
สถานการณ์จะแย่ลงอีก แต่หลังจากนั้นจะดีขึ้น Alanna Shaikh ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลกพูดบนเวที TedTalk
ที่ TEDxSMU เมื่ อ วัน ที่ 11 มี น าคม 2563 ในหั ว ข้ อ Corona is Our Future ว่า “นี่ ไม่ ใช่ โ รคระบาดใหญ่ ค รั้ ง
สุดท้ายที่พวกเราจะต้องเผชิญ จากนี้ไปจะมีโรคระบาดมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ และจะมีการแพร่กระจายอีกมาก นี่ไม่ใช่
การประเมินว่า ‘น่าจะเกิด’ แต่มัน ‘ต้องเกิด’ ขึ้นอีกแน่นอน และมันเกิดขึ้นจากวิธีการที่มนุษย์เราปฏิสัมพันธ์กับ
โลกของเรา” เพราะฉะนั้นโควิด-19 ที่เราทุกคนต่างหวาดกลัว แท้จริงแล้วเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งก้อนมหึมาใต้
ทะเลที่เรามองไม่เห็น และอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในภูเขาน้ำแข็งอีกหลายก้อนที่รออยู่ข้างหน้า ซึ่งจะนำพาความ
เปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตอื่น ๆ มาอีกในอนาคต แทนที่เราจะหวาดผวาด้วยความสิ้นหวังและชวนคนรอบตัวหมดหวัง
ไปพร้อมกัน เราทำอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรับมือ และเปลี่ยนโรคร้ายให้กลายเป็นโลกที่ดี เราจะปล่อยให้
โควิด-19 ฆ่าเราให้ตาย หรือจะจับมือเพื่อเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและเติบโตไปด้วยกัน

บทวิเคราะห์
เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบสุขภาพที่มีความซับซ้อน การพัฒนาสมรรถนะให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เป็นประเด็นที่ท้าทาย จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่พบว่า การขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ จะส่งผลต่อ
สุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือหัวใจของปัจจัยกำหนดสุขภาพและการทำนายสถานะสุขภาพ เมื่อบุคคลมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อยและพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องจะส่งผลให้ขาดความรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
ไม่ดี ไม่สามารดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรค รวมไปถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้อ งด้านสุขภาพ จะส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และเพิ่มอัตราการใช้บริการรักษาในโรงพยาบาล สูญเสียค่าใช้จ่ายมากมาย
วงการแพทย์และการสาธารณสุข ต่างยอมรับว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหา
สุขภาพ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งโรคติดเชื้อ และโรคไร้เชื้อเรื้อรัง มากมาย มีความพยายามที่จะทำให้ ประชาชนได้
ตระหนั กในการสร้างเสริม สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ด้ วยมาตรการที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะ
มาตรการหลักที่ใช้อยู่ ได้แก่ มาตรการทางด้านการศึกษาหรือมาตรการทางสุขศึกษา มาตรการทางด้านกฎหมาย
กฎระเบียบของชุมชน สังคม มาตรการทางการจัดระบบบริการสุขภาพที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ที่ทั่วถึง ในฐานะของผู้รับ ผิ ดชอบงานสุขศึกษา (Health Education) มีความเชื่อว่า งานสุ ขศึกษาเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ ให้บุคคล
สามารถเข้าถึงข้อมูล คิด วิเคราะห์ ประมวลความรู้นำไปใช้ในการดู แลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
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ทั้ ง นี้ กระบวนการสุ ข ศึ ก ษามี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ กระบวนการรั ก ษาโรค เพี ย งแต่ สุ ข ศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการรักษาพฤติกรรม ด้วยเหตุผลที่ว่า การดำเนินงานสุขศึกษาจะกระทำก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องมีการ
พั ฒ นาหรื อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ โดยแผนสุ ข ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและ
สภาพแวดล้อมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีการวางแผน และดำเนินงานสุขศึกษาให้สอดคล้องกับปัญ หา
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา การนำงานสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน นับว่าเป็น
งานหินมาก จากผลการศึกษา เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” กรณี ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย
ดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จำนวน 2,906 ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ศึกษาโดย ปราโมทย์ ถ่างกระโทก อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ในฐานะเลขานุการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย (Nursing Research and
Innovation Network of Thailand)
ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า
1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พบว่า ประชาชนมี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช่องทางการแพร่กระจายของเชื้อเพียงร้อยละ 30.9 มีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกวิธีร้อยละ 69.0 มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไอและ
การจามที่ถูกวิธีร้อยละ 55.2 มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีร้อย
ละ 80.0
2. ทักษะการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่สามารถค้นหาหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทันทีร้อยละ 98.5 และประชาชนส่วนใหญ่สามารถค้นหาหรือเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยร้อยละ 97.4
3. ทักษะการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอจากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ บุ คลากรด้านสุขภาพร้อยละ
96.9
4. ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พบว่า หากมีอาการไข้ ไอ
เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 จะไปพบแพทย์ทันทีร้อยละ
99.3 หากสงสัยว่าอาจได้รับเชื้อโรค จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำการดูแลรักษาร้อย
ละ 99.7 หากไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ สามารถออกไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากไม่มีการติดเชื้อและไม่สามารถ
แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้พบมากถึงร้อยละ 77.1
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5. ทักษะการจัดการตนเองเกี่ย วกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พบว่า ประชาชน
ทั้งหมดมีการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ทำตามแผน และทบทวนแผนการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 62.4 หลงเชื่อและจะปฏิบัติตามข่าวปลอมที่ได้รับ
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างมืออย่างถูกวิธี การไอและการจามที่ถูกวิธี การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ซึง่ ต้อง
ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอน และหลักการปฏิบัติอย่างละเอียดและถูกต้อง โดยใช้ภาษาและการ
สื่อสารที่เข้าใจและจดจำได้ง่าย รวมไปถึงการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการแพร่ กระจายของ
เชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้สัมผั สเชื้อดังกล่าว อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า หาก
ไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ สามารถออกไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ ซึ่งต้องเน้นย้ำและสร้างความตระหนักให้ประชาชน งด
ออกจากบ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บป่วยก็ตาม นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
หลงเชื่ อ ข้ อ มู ล และข่ าวปลอมที่ ได้ รั บ การส่ งต่ อ ในโลกหรือ สื่ อ สั งคมออนไลน์ ดั งนั้ น จึงต้ อ งเร่งเสริ ม สร้างให้
ประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอม และสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไปใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ในช่วงที่โควิด – 19 ระบาด ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ จำเป็นและจำยอมเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้
ชีวิต มาตรการป้องกันตัวเองหลายอย่างทั้งการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือ
ใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น การรักษาระยะห่างจากผู้อื่น
การมีสุขอนามัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองและความรั บผิดชอบต่อสังคมในการกักตัวเองที่บ้านตามคำแนะนำ
ของกระทรวงสาธารณสุขนำไปสู่ผลลัพธ์อันน่ายินดี ที่ทำให้อัตราป่วยรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากการถอดบทเรียนในการปฎิบัติงานเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในช่วงเวลาที่โรคโค
วิด – 19 ผ่านเข้ามาสิ่ งที่พบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น จนถึงช่วงที่สถานการณ์คลี่คลาย และสามารถนำไปใช้ในทุก
วิกฤติในการแก้ปัญหาสุขภาพ เพราะโควิดไม่ใช่วิกฤต (สุดท้าย) นั่นคือ การกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ให้ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเป็น สิ ทธิของประชาชนและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒ นาบุค คล ให้ เป็น
บุคคลรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมรอบรู้ด้า น
สุขภาพ การทำงานจะเกิดผลสำเร็จ ต้องใช้แนวทางเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล (Customized approach) แต่ละ
บริบทพื้นที่ โรคเดียวกันแต่การแก้ไขจะสำเร็จได้ ต้องศึกษาและเข้าในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการรับรู้
ความเชื่อ สั งคม วัฒ นธรรม และการศึกษา แล้ ว นำสิ่ งเหล่ า นี้ มาเป็ นปั จจัยนำเข้าในการกำหนดเนื้ อหา และ
เครื่องมือที่จะสื่ อสารหรือขับ เคลื่อนกิจกรรมในการส่ งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ในสถานการณ์ที่ผ่ านมา
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ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ทั้งบุคลากรสุขภาพ นักการเมือง สื่อสารมวลชน วิชาชีพต่างๆ ประชาชน กลุ่มสังคม
สถาบัน และบริการต่างๆ นั บได้ว่า COVID-19 พลิกมุมคิด ให้เป็นได้ทั้งวิกฤตทางสุขภาพที่ส่งผลต่อสังคมและ
เศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุด และเป็นโอกาสในการสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ตลอดหลายปีทผี่ ่านมาเปลี่ยนแปลงได้ยากยิ่ง
ช่วงเวลาแบบนี้ เราไม่แน่ใจว่า มันเป็นวิกฤต หรือเป็นโอกาส แต่ก็น่าจะขอบคุณโควิด-19 ที่มาเตือนสติให้
เราดำเนินชีวิตบนความไม่ป ระมาท และสะกิดเตือนว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มียังลมหายใจ มีเวลาขัดเกลาจิตใจให้
มองเห็นความเปลี่ยนแปลง และยอมรั บกฎธรรมชาติ ปรากฏการณ์ที่กระทบต่อวิถีชีวิตในวงกว้างเช่นนี้จะสร้าง
New Normal รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ระบุว่าราชบัณฑิตย
สภาได้บัญญัติศัพท์ “New Normal” ซึง่ หมายถึงความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่
ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติ ที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็น
ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจาก
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งใหญ่ ห ลวงและรุ น แรงอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทำให้ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น มากกว่าจะธำรงรั กษาวิถีดั้งเดิม หรือหวนหาถึงอดี ต บางครั้งก็เป็ น จุดเปลี่ ยนที่ เกิ น ความ
คาดหมาย ในทางกลับกัน การปรับพฤติกรรมช่วงนี้ทำให้เกิดขั้วตรงข้ามของ New Normal นั่นคือ การย้อนกลับ
ไปหา Old Normal หรือวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยในอดีต โดยเฉพาะก่อนที่เราจะรู้จักอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน ที่ย่อ
โลกทั้งใบให้อยู่ในมือเรา เราสามารถทำงาน ทำธุระ หาความเพลิดเพลินเกือบทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายและ
ประหยัด เวลามากกว่าที่เคย แต่รู้สึกไหมว่าเราใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งมากขึ้นและมีเวลาว่างน้อยลง การกักตั วเองอยู่ใน
บ้านช่วงนี้ทำให้เราได้ใช้ชีวิตช้าลง ให้เวลากับตนเองและครอบครัวอย่างเต็มที่ กินอาหารโฮมเมด ใช้ชีวิตกลางแจ้ง
ออกกำลังกาย และที่สำคัญ ต้องเปลี่ยนจากการ อยู่กับข่าวสารและความเครียด ควรหันมามองหากิจกรรมเสริม
ความสุขในยามว่าง เช่น อ่านหนังสือ เล่นดนตรี ทำสวน เป็นต้น

บทสรุป
การระบาดของโควิด 19 ทำให้เราได้เห็นคนไทยปรับตัวจาก “การตื่นกลัว กลายเป็นการตื่นรู้” ประชาชน
ควรจะเกิดการเรียนรู้ครั้งใหญ่ ที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัส เรียนรู้ในการดูแลตัวเอง การเว้นระยะห่างทาง
สังคม หากสามารถกระทำได้ต่อเนื่อง ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน การทำเครือข่ายอาสาสมัคร
ยกระดับให้มีมาตรการในการดูแลกันเองในอนาคตข้างหน้ า รวมถึงได้มีการออกมาตรการของตัวเองในการจัดการ
กับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ได้แก่ มาตรการของรัฐ การทำมาตรการของตัวเองในชุมชนเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น
ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น พร้อมกับการมีมาตรการดูแลทางสังคม เช่น การตั้งโรงทาน
การดูแลกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นบทเรียนเหล่านี้สามารถยกระดับเป็นธรรมนูญของชุมชน เพื่อรับมือ
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ภัยพิบัติและป้องกันโรคระบาดอื่นๆ ได้ และถือเป็นพัฒนาการของชุมชนที่สำคัญยิ่ง บทเรียนในอดีตมอบความหวัง
ให้แก่เราว่า เมื่อวิกฤตใด ๆ ผ่านพ้นไป วิถีชีวิตและพฤติก รรมของผู้คนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย นำมาซึ่งปัญหา
ความท้าทาย และอุปสรรคที่ต้องการการแก้ไข ซึง่ นั่นหมายถึงโอกาสใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ พัฒนา สู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตต่อไป ดังนั้น ในทุกวิกฤติจึงมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ขอ
เพียงรับมืออย่างมีสติ วิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด -19 แม้จะเริ่มต้นด้วยความตื่ นตระหนก แต่ไม่นานเราก็เริ่ม
เรียนรู้ เข้าใจสาเหตุการติดเชื้อ รู้จักวิธีป้องกัน และร่วมกันเริ่มทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพื่อป้องกันตัวเอง และคนรอบ
ข้างให้ปลอดภัย การปรับตัวมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทุกวิกฤติเป็นโอกาสในการกลับมาตั้งหลัก เพื่อเตรียมก้าวต่อไป
หรือก้าวกระโดดไปให้ไกลกว่าเดิม เช่นเดียวกับ New Normal ในวันนี้
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การวิจัยกึ่งทดลอง: งานประจำสู่การวิจัยกึ่งทดลอง สำหรับนักสาธารณสุข
สุปรีชา แก้วสวัสดิ์*, Ph.D. อรฤทัย อับดุลหละ*, สม. นเรศักดิ์ แก้วห้วย*, สม.
ปัจจุบันการดำเนินการโครงการสาธารณสุขสามารถพัฒนาสู่งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ หากนักสาธารณสุข
มีความเข้าใจในแนวคิดการพัฒ นาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดทำเป็ นประจำในพื้นที่ไปสู่การวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Research) ได้ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ในภาคสนามหรือในสถานการณ์ ในชีวิตจริง
ที่ไม่สามารถทําการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มได้ เช่นเดียวกับการวางแผนโครงการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้อาจเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอยู่แล้วตามสภาพธรรมชาติ (intact groups) เช่น นักเรียนในห้องเรี ยน คนไข้ในโรงพยาบาล และผู้
ร่วมโครงการรณรงค์ต่าง ๆ (อรพินทร์ ชูชม, 2552) ซึ่ งรูปแบบการดำเนินการลักษณะนี้นักสาธารณสุข / นักสร้าง
เสริมสุขภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยวิธีการจัดโปรแกรมสุขศึกษา
ที่ ผู้ จั ด ทำโครงการกำหนดขึ้ น ซึ่ ง เรี ย กว่ า ตั ว แปรอิ ส ระและดำเนิ น การกั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การรับรู้ หรือพฤติกรรมซึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นอาจจะอาศั ยหลัก
ทฤษฎีมาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรม เช่น การรับรู้อันตรายที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรู้อันตราย
จึงต้องประกอบด้วยกิจกรรมการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นความรุนแรงของการกระทำที่ไม่เหมาะสม แต่
ทั้งนี้กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะไม่ได้มาจากการสุ่มอย่างเป็นระบบก็ได้ หรืออาจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วตาม
สภาพธรรมชาติในสถานการณ์
การวิจัยกึ่ งทดลองถูกพัฒ นามาเพื่อเป็น แนวทางในการเลือกตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง เหตุผลระหว่าง
โปรแกรมสุขศึกษาที่ถูกจัดขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ เรียกว่าตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามซึ่งหมายถึงผลของการ
กระทำที่ เกิ ดขึ้ น กับ ผู้ เข้ าร่ ว มกิจ กรรม เช่ น การเปลี่ ย นแปลงความรู้ ทั ศ นคติ หรือพฤติก รรม (Gasparrini, &
Bernal, 2015) วิธีการเช่นนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนที่ดำเนินการ
กับกลุ่มตัวในชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามสภาพธรรมชาติ แต่ในอดีตที่ผ่านมานักสาธารณสุขยังขาดทักษะขาดการ
ออกแบบโครงการสร้างสุ ข ภาพให้ เหมาะสมกับ การพัฒ นาสู่ การวิ จั ยได้ ทำให้ โครงการต่าง ๆ มากมายจึงถู ก
มองข้ามไปไม่สามารถนำผลการทดลองมาเผยแพร่ในรูปแบบการวิจั ยได้ หากมีผู้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ออกแบบกิจกรรม (Intervention) ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการมากขึ้น
จนสามารถพัฒนาไปสู่การสรุปผลเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะได้
เช่นกัน (Dinardo, 2010)
* สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ความหมายของการวิจัยกึ่งทดลอง
การวิจั ย กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Designs) เป็ น การวิจั ย ลั ก ษณะหนึ่ งที่ ค ล้ า ยกั บ รูป แบบการ
ทดลอง แต่ มีห ลั กการสำคัญ คือ การวิ จั ย รูป แบบนี้ ไม่เน้ นการมีกลุ่ มควบคุม จะมุ่งเน้ น กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
(Intervention Activities) ที่คาดว่ามีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่สังเกต (อรพินทร์ ชูชม, 2552) การ
คัดเลือกตัวอย่างเข้ากลุ่มเพื่อการทดลองจะไม่สนใจในโอกาสของความน่าจะเป็น ซึ่งจะนำเอาใครที่ไหนอย่างไรก็ได้
(Non-Randomized) มาเข้าร่วมกิจกรรมในการทดลอง และในการทดลองนี้จะไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอก
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่สนใจนั้นได้ครบทุกปัจจัย (DeRue, 2012)

รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีหลายแบบซึ่งพอสรุปรูปแบบที่สำคัญดั งรูปแบบ
ต่อไปนี้ (อรพินทร์ ชูชม, 2552; Schaw, 2012)
1. แบบ Nonequivalent Control Groups เป็ น รู ป แบบที่ ใช้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม
ทดลองแต่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
2. แบบ Time –Series Design เป็นรูปแบบที่ใช้ศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ภายในกลุ่ม
ทดลอง
3. แบบ Case Studies เป็นรูปแบบที่ใช้ก ลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการสุ่มและไม่มีกลุ่มควบคุมจะใช้ศึกษาใน
สถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคล

การออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิจัยกึ่งทดลอง
การออกแบบโครงการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนในชุ ม ชน
นักสาธารณสุขสามารถออกแบบเป็นการวิจัยกึ่งทดลองได้ โดยต้องกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีด้านพฤติกรรมสุขภาพหรือจิต วิทยาที่นำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เข้าร่ วม
กิจกรรม กล่าวได้ว่าการออกแบบโครงการนั้ นต้องอยู่ภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่กำหนดไว้ว่าพฤติกรรมของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาเหล่านั้นต้องมีความรู้และทัศนคติที่ดี ต่อสิ่งนั้นด้วย ทำให้บุค คล
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมได้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557; Harris, McGregor, Perencevich,
Furuno, Zhu, Peterson, et al., 2006) หากนั ก สาธารณสุ ข กำหนดความคาดหวั ง ของโครงการเพื่ อ ให้ เกิ ด
ผลลัพ ธ์ห รือผลกระทบให้ เกิดขึ้น ก็จะต้องออกแบบกิจกรรมที่เรียกว่า Intervention หรือ การใช้สิ่ งทดลองให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎี เมื่อสิ้นสุดโครงการก็สามารถประเมินผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นได้ แต่หากไม่
มีการจัดโครงการใด ๆ เลยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ตลอดทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ใน
พื้นที่ได้เช่นกัน
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การออกแบบโครงการในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลองจึงเป็นรูปแบบที่สำคัญที่ทำให้เกิดความคุ้มทุ นในการ
จัดทำโครงการ ทุกกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาภายใต้ความสอดคล้องของทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ห รือจิต วิทยา
สามารถพัฒ นาความรู้ ทัศนคติ ให้ บั งเกิดผลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนได้
ซึ่งทฤษฎีที่กล่าวถึงนี้เป็นทฤษฎีพื้ นฐานที่เหมาะกับการออกแบบกิจกรรมเพื่ อเป็นกลไกขับเคลื่อนของการกระทำ
หากกล่าวในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง การออกแบบกิจกรรมเหล่านี้ก็ คือ ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความผกผันในตัวแปรตาม (Dependent Variable) (ดลรวี แวเยง, จันจิรา มหาบุญ และ สุ
ปรีชา แก้วสวัสดิ์, 2560)
ดังนั้น สิ่งสำคัญที่นักสาธารณสุขจะต้องศึกษาเพิ่มเติมคือ ทฤษฎีพื้นฐานด้านพฤติกรรมศาสตร์หรื อศาสตร์
แห่งแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อในการป้องกันโรค ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นศาสตร์ที่ส ามารถนำมากำหนดวิธีการจัดการทดลองใน
โครงการได้อย่างเหมาะสม เมื่อนักสาธารณสุขจัดทำโครงการก็จะต้องมี ความคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็น
อย่างไร อะไรเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ,
2547) แต่หากนักสาธารณสุขไม่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นฐานเลย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นก็จะ
ไม่ได้รับการแก้ไข การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนก็ไม่สัมฤทธิ์ผล ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ผลลัพธ์ความคาดหวังของการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยรูปแบบกึ่งทดลอง
ที่มา: โยธิน แสวงดี
หลังจากนั้ นนักสาธารณสุขสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพรรณนาที่เป็นการบรรยายให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากมีการดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนงานผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหลังจากดำเนินโครงการ
ได้ กล่าวได้ว่าการดำเนินการเช่นนี้เป็ นการมุ่งเน้นพิสูจน์ทฤษฎีที่เชื่อว่าเป็นตัวแปรอิสระตามที่กำหนดไว้ในทฤษฎี
จะก่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้ หลังจากมีก ารควบคุม (Control) ปัจจัยอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
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ทฤษฎีนั้น ๆ ตลอดทั้งวิธีการนี้ยังเน้นการพิสูจน์สมมุติฐานอย่างเป็นระบบที่อาศัยกระบวนการทดลองเป็นขั้นตอน
ในการยืนยันว่าผู้จัดโครงการได้พิสู จน์โดยผ่านกระบวนการทดลองและประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงความแม่นตรง
ของผลการศึกษา

แบบแผนการจัดกิจกรรมในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลองที่นิยมใช้ในงานสาธารณสุข
นักสาธารณสุขสามารถพิจารณารูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของโครงการได้ ดังนี้
4.1 แบบศึกษากลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) รูปแบบ
การวิจัยนี้ไม่มกี ลุม่ ควบคุมจึงไม่มีการสุ่ม ดังแผนภาพ
ทดสอบก่อน
O1

ให้สิ่งทดลอง
X

O1-2
X

คือ ค่าของตัวแปรตามที่คาดหวังว่าจะได้รับที่สังเกตได้
คือ สิ่งทดลอง การจัดกระทำ (Treatment)

กำหนดให้

ทดสอบหลัง
O2

ตัวอย่าง: การรับรู้ภาวะคุกคามสารตะกั่วของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน ตำบลแห่งหนึ่ง ดังแผนภาพที่ 2
ทดสอบก่อน
ผู้ประกอบอาชีพ
มาดอวน 60 คน

ทดสอบหลัง
จัดกิจกรรมตาม
แผนการพัฒนาอย่าง
มีแบบแผน (ทฤษฎี)

 วั ด การรั บ รู้ อั น ตรายจาก

สารตะกั่ ว/ ความเสี่ ยงต่ อ
การป่ วยจาการสั มผัส สาร
ตะกั่ว
 วั ด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ
ตั ว เพื่ อ ลดความเสี่ ย งการ
สัมผัสสารตะกั่ว

แผนภาพที่ 2 แบบศึกษากลุม่ เดียววัดก่อน-หลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design)
ที่มา: ดลรวี แวเยง, จันจิรา มหาบุญ และ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ (2560)
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วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย เหมาะสำหรับทดลองเพื่อแก้ปัญหา แต่ไม่มีการควบคุมตัวแปรและไม่มีกลุ่ม
เปรียบเทียบ ผลที่วัดได้อาจจะไม่ใช่ผลจากการทดลอง วิธีนี้มุ่งเน้นการดำเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่ม
เดียว แต่ดำเนินการสังเกต (Observation) ผู้เข้าร่วมการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (O1 และ O2) หลังจาก
นั้ น จึงนำผลที่ได้จ ากการวัดหรือการสั งเกตไปเปรีย บเทียบกันเพื่อทดสอบดูว่า แตกต่างกัน หรือไม่อย่างไร เช่น
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิ จกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอั นตรายจากการสัมผัสสารตะกั่ว การจัด
กิ จ กรรมอย่ า งมี แ บบแผนประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม (X) ซึ่ งในกรณี นี้ O1 เป็ น การทดสอบก่ อ นเข้ าร่ว มกิ จ กรรม
(Pretest) และ O2 อาจเป็นการทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม (Posttest) ผู้จัดสามารถนำคะแนนจากการสังเกตทั้ง
2 ครั้งไปเปรีย บเทีย บกัน ผลคะแนนที่ เพิ่มขึ้นอาจจะสรุปได้ว่าเป็นผลจากอิทธิพลของกิจกรรมที่ส อดคล้ องกั บ
ทฤษฎีที่ผู้จัดออกแบบมาเพื่อปรับพฤติกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยั งไม่
สามารถสรุปได้อย่างเต็มที่ว่าเป็นจากการทดลองเพียงประการเดียว เนื่องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ แทรกเข้ามาด้วยก็
ได้ เช่น ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่เดิม ประกอบกับอาจจะมี ตัวแปรด้านเวลามาเกี่ยวข้องด้วย หรือ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ขณะทำการทดลองด้วยก็ได้ เนื่องจากแบบแผนการทดลองแบบ
นี้กระทำกับกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ไม่มีการเปรียบเทียบผลการทดลองกับกลุ่มอื่น ๆ แต่อย่างใด ซึ่ง
อาจจะเป็ น ข้อด้อยของแบบแผนการทดลองแบบนี้ ผู้ จัดกิจกรรมจึงควรคำนึงถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่ อาจจะมีส่ว น
เกี่ ย วข้อ งทำให้ ผ ลของการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไม่ เป็ น ไปตามที่ ค าดหวั ง (พิ พั ฒ น์ ลั ก ษมี จรั ล กุ ล , 2546;
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557)
4.2 แบบศึกษาสองกลุ่ ม (Quasi-Equivalent Control Group Design Design) รูป แบบการวิจัยนี้ เป็ น
แบบที่ มี การเพิ่ มกลุ่ ม ควบคุม ขึ้ น มาอี กกลุ่ ม สำหรับ เปรีย บเที ย บผลการทดลองให้ ชั ดเจนขึ้น (Patrick, 1981;
DeRue, 2012)

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
กำหนด

X

ทดสอบก่อน
O1
O1

ให้สิ่งทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
O2
O3
O2
-

O4
-

คือ สิ่งทดลอง การจัดกระทำ
O1-4 คือ ค่าของตัวแปรตามที่คาดหวังว่าจะได้รับที่สังเกตได้ในกลุ่มทดลอง
O1-2 คือ ค่าของตัวแปรตามที่คาดหวังว่าจะได้รับที่สังเกตได้ในกลุ่มควบคุม
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ตั ว อ ย่ าง: ก ารวิ จั ย กึ่ งท ด ล อ งส อ งก ลุ่ ม (Quasi-Equivalent Control Group Design Design)
เรื่อง ประสิทธิผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ในตำบลแห่งหนึ่ง ดังแผนภาพที่ 3
ทดสอบหลัง

ทดสอบก่อน
ผู้ ป่ วย กลุ่ ม เสี่ ยงก่ อ น
ระยะความดั น โลหิ ต สู ง
50 คน (กลุ่มทดลอง)

จัดกิจกรรมตาม

 วัดการรับรู้อันตรายจาก

แผนการพัฒนา
อย่างมีแบบแผน

การป่ ว ยด้ ว ยโรคความ
ดันโลหิตสูง/ ความเสี่ยง
ต่ อ ก ารป่ วย ด้ วย โรค
ความดันโลหิตสูง
 วัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวเพื่อลดความเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง
 วัดระดับความดันโลหิต

ผู้ ป่ วย กลุ่ ม เสี่ ยงก่ อ น
ระยะความดั น โลหิ ต สู ง
50 คน (กลุ่มควบคุม)

แผนภาพที่ 3 แบบศึกษาสองกลุ่ม Quasi-Equivalent Control Group Design
ที่มา: Patrick, 1981; วลัยลักษณ์ สิทธิบรรณ์ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์, 2562
แบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design แผนการทดลองแบบนี้มุ่งเน้น การ
ดำเนินการแบบกึ่งทดลองโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องถูกกำหนดเป็นกลุ่มควบคุมอีก 1 กลุ่มที่มีจำนวนเท่ากันเพื่อ
ใช้ เปรี ย บเที ย บผลการทดลอง ก่ อนเริ่ มการทดลองผู้ จั ด กิจกรรมจะมี การวัด หรือสั งเกตกลุ่ ม ตัว อย่างทุ กกลุ่ ม
หลังจากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ถูกกระทำใด ๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการกระทำ
แล้วจึงทำการวัดหรือสังเกตกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้วนำผลไปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ถ้าหาก
พบความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นก็ สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ซึ่งก็คือผลจาก
การทดลองที่ผู้จัดกิจกรรมจัดขึ้นนั่น เอง แต่แบบแผนการทดลองแบบนี้มีข้อจำกัดคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในช่วงเริ่ มต้น ทำให้เกิดความ
แตกต่างของกลุ่มตัวอย่างอาจส่งผลไปยังผลการทดลองได้ ทั้งนี้ ในงานสาธารณสุขต้องคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิ ดผลลัพธ์ที่สามารถอธิบายและ
ยอมรับได้ (Morgan, 2000)
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ข้อควรคำนึงสำหรับนักสาธารณสุขในการออกแบบโครงการในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลอง
1. นักสาธารณสุขพึงตระหนักว่าการวิจัยกึ่งทดลองถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ อให้มีความสมดุลทั้งความเที่ยงตรง
ภายในและภายนอก กล่าวคือ หากแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีความเที่ยงตรงภายในและภายนอกแล้วผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั้นมีผลเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผู้จัดโครงการได้ดำเนินการ แต่ผู้จัดกิจกรรม
ควรกำจั ดอิท ธิพลของตั วแปรเกิน ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผ ลกระทบต่อการจัดกิจกรรม เช่น ความรู้ที่ผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรมมีอยู่เดิม หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก ตัวแปรเหล่านี้มีโอกาสส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จั ดโครงการควรกำจัดให้หมดไปก่ อนที่จะดำเนิน การจัดกิจกรรมโครงการ (Morgan, 2000;
White, & Sabarwal, 2019)
1.1 ควรตรวจสอบความแม่นตรงภายใน (Internal Validity) ของข้อมูลที่จะช่วยให้ผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้อง/ เชื่อถือได้ เนื่องจากการวิจัยกึ่งทดลองที่มีความเที่ยงตรงภายใน จะต้องถูกอธิบายด้วยผลที่ได้
จากการจัดโปรแกรมสุขศึกษาเท่านั้น ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.2 ควรตรวจสอบความแม่นตรงภายนอก (External Validity) ของข้อมูลด้วยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้
จัดกิจกรรมจะเน้นเรื่องการเป็นตัว แทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถนำผลการวิจัยไปอ้ างอิงกลุ่มประชากรได้
แบบการวิจัยกึ่งทดลองนี้หากมีการเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มี ความเป็นตัวแทนสูง มีการอ้างอิงที่สมเหตุสมผล
แล้ว ข้อค้นพบก็จะมีความทั่วไปในการสรุปอ้างอิงได้และใช้ในสถานการณ์จริงได้ ซึ่งปัจจัยที่มี ผลต่อความแม่นตรง
ภายนอกมักจะเกิดจากวิธีการสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามา
2. การควบคุมสถานการณ์ที่จะกระทบต่อผลที่เกิดจากการทดลองและตัวแปรบางตัวที่อาจจะมีผลต่อการ
ทดลอง ผู้จัดโครงการควรมีการควบคุมสถานการณ์ที่จะมากระทบกระเทือนต่อผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรม โดยมี
วิธีการควบคุมเพื่อให้ผลการจัดกิจกรรมที่ถกู ต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ด้วยการควบคุม 2 วิธี ดังนี้
2.1 วิ ธี ก ารทางกายภาพ (Physical Manipulation) ผู้ จั ด โครงการต้ อ งควบคุ ม สถานการณ์ ห รื อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีโอกาสแสดงปฏิกิริยาต่า ง ๆ ออกมาได้เท่าเทียมกัน และให้
อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกันตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เช่น จัดสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมให้คงที่
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
2.2 วิธีการเลือกผู้เข้าร่วมกิ จกรรม (Selectional Manipulation) ผู้จัดโครงการต้องพยายามให้ผล
การจัดกิจกรรมนั้นเกิดจากสาเหตุที่ศึกษาโดยตรง ไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะฉะนั้นผู้
จัดโครงการต้องควบคุมความแตกต่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีคุณสมบัติต่าง
ๆ คล้ายคลึงกันมากที่สุด หากกิจกรมมที่จัดขึ้นมีผู้เข้ากิจกรรมเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ควรใช้วิธีการเลือก
ดังนี้ (อรพินทร์ ชูชม, 2552; Shadish WR Cook TD Campbell DT, 2002; Schaw, 2012)
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วิธีการจับคู่ (Matching) ผู้จัดโครงการควรกระทำขึ้นเพื่ อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคุณ สมบัติต่าง ๆ ของตัวแปรมีความเท่า เทียมกัน ซึ่งวิธีการจับคู่ที่ ผู้จัดกิจกรรมสามารถกระทำได้มี 2
ลักษณะ ดังนี้
 จั บ คู่ เป็ น รายบุ ค คล (Individual Matching) ผู้ จั ด กิ จ กรรมต้ อ งคำนึ งถึ ง ลั ก ษณะของตั ว แปรที่ ไม่
ต้องการศึกษาและคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมาเป็นเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการจับคู่ เช่น ระดับสติปัญญา
พื้นความรู้เดิม ความถนัด ฯลฯ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน
เป็นรายบุคคล
 วิธีการจับคู่เป็นกลุ่ม (Group Matching) ผู้จัดโครงการเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมให้มีค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนเท่ากันทางสถิติแล้วคำนวณจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้เป็นกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นวิธีการจับคู่ที่จะทำให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเกิดความสมดุลกัน
แต่สิ่งที่พึงระวังที่เป็นปัญหาหนึ่งของการจัดกิจกรรมกึ่งทดลองที่นักสาธารณสุขต้ องระมัดระวังคือ การ
แปลความหมายของผลการทดลองที่ได้ หากการดำเนินการกึ่งทดลองครั้งนั้นไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม ข้อสังเกตุ
ที่เกิดขึ้นคือ อคติ (Bias) ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลการทดลองการใช้โปรแกรม
ของโครงการขาดความเที่ยงตรงภายในได้

ข้อดีของการวิจัยกึ่งทดลอง (Shadish WR Cook TD Campbell DT, 2002; Gasparrini, & Bernal, 2015)
ข้อดีของการวิจั ยกึ่งทดลองที่สามารถนำไปเป็นรูปแบบการวางแผนจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
สำหรับนักสาธารณสุขเนื่องจาก:
1. การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองพั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ เป็ น ทางเลื อ กในการตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล
ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะทำการควบคุมการทดลองได้อย่างสมบูรณ์
2. การวิจัยกึ่ งทดลองเป็ นสิ่งที่เป็ น ไปได้ในทางปฏิบัติทำให้ นักสาธารณสุ ขสามารถสรุ ป อ้างอิงผลไปใช้
ในสถานการณ์จริงทั่วไปอื่น ๆ ได้
3. สามารถใช้ทดสอบทฤษฎีเพื่อยืนยันว่าทฤษฎีนั้นยังมีความถูกต้องทันสมัย เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์
จิตวิทยาหรือการรับรู้ต่าง ๆ การทดสอบทฤษฎีจะทำให้ทราบว่าทฤษฎีนั้นยังคงใช้ได้หรือไม่สำหรับการประยุกต์ใช้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4. เป็ น แบบแผนการวิจั ย ที่ ส ามารถทำได้จริง สามารถนำไปปฏิ บั ติได้ในสภาพการณ์ จริง (Practical)
ซึ่งงานวิจัยทางสาธารณสุขเป็นการศึกษาความรู้สึก นึกคิดของคน ซึ่ง การดำเนินการจัดกิจกรรมนั้นเกิดขึ้นจากการ
มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ได้รับสิ่งทดลองอาจไม่สามารถทำได้
เหตุผลทางจริยธรรมหรือการควบคุมต่าง ๆ อาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเคร่งครัดเพราะการกระทำในสถานการณ์
จริง เช่น สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ในชุ มชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการระบาดของโรค รูปแบบการวิจัยแบบทดลอง
ที่แท้จ ริง (True Experimental Design) จึงไม่ส ามารถกระทำได้ แต่แบบแผนการวิจัยแบบกึ่ งทดลองสามารถ
ทดสอบความเป็นเหตุและผลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้อย่างสมเหตุสมผล
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5. การวิจัยนี้มีความตรงภายนอกสู งกว่าแบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง เนื่องจากแบบแผนการ
วิจัย แบบกึ่งทดลองเป็น การศึกษาวิจัยในสภาวะธรรมชาติ (Natural Setting) หรือทำการทดลองในภาคสนาม
(Field Setting) ซึง่ เป็นสภาพการณ์จริง จึงสามารถอ้างอิงผลกลับไปยังกลุ่มประชากรได้

ข้อจำกัดของแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Gasparrini, & Bernal, 2015; White, & Sabarwal, 2019)
การวางแผนจัดทำโครงการในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองทุกโครงการสิ่งที่นักสาธารณสุขต้องระมัดระวังใน
การออกแบบเนื่องจาก:
1. การวิจัยกึ่งทดลอง อาจจะไม่มีการสุ่มตัวอย่างทำให้มีปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดกระทำการ
ทดลองมีผลต่อการทดลองได้ โดยเฉพาะปัญหาความเทีย่ งตรงภายในของการทดลอง
2. การวิจัยกึ่งทดลองบางครั้งมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะ ทำให้การวิจัย กึ่งทดลองนั้นอาจมี
ปัญหาเรื่องความเที่ยงตรงภายนอกในการสรุปอ้างอิงผล
3. แบบการวิจัยกึ่งทดลองไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นักสาธารณสุขต้องมีการใช้
วิธีการหลายอย่างที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเท่ าเทียมกัน เช่น เก็บข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างและใช้สถิติควบคุมความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เป็นต้น
4. แบบแผนการวิจั ย กึ่ งทดลองเป็ น การศึ กษาวิจั ยในสภาพธรรมชาติห รื อ ทำการทดลองในภาคสนาม
ผลการวิจัยที่ได้อาจเกิดจากผลของปัจจัยอื่น ๆ (Rival hypotheses) นอกเหนือจากการจัดกระทำที่ให้การสรุป
ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตั วแปรต้นและตัวแปรตามนักสาธารณสุขจึงทำด้ วยความระมัดระวัง ซึ่งการทดสอบ
ความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปรมีอำนาจต่ำกว่าแบบแผนการวิจยั แบบทดลองที่แท้จริง
5. แบบแผนการทดลองนี้อาจจะมีความตรงภายในต่ำกว่าแบบแผนการวิจัยแบบทดลองที่แท้จริง เนื่องจาก
แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการสุ่มและการควบคุม จึงอาจเกิดปัญ หาในด้านความตรง
ภายใน เช่น ความลำเอียงในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เหตุการณ์พ้องและวุฒิภาวะ เป็นต้น

นักสาธารณสุขควรวางแผนอย่างไรเพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมแบบการวิจยั ของการวิจัยกึ่งทดลอง
(Shadish WR Cook TD Campbell DT, 2002; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2557)
เมื่อนักสาธารณสุขเริ่มต้นจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ข้อตกลงที่สำคัญที่จะต้องพิจารณามีดังนี้
1. ควรเลือกหัวข้อปัญหาเพื่อจัดโครงการ กำหนดขอบข่ายของโครงการว่ าจะดำเนินการในขอบเขตแค่ไหน
และในแง่มุมใด
2. ควรศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักการเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษามากยิ่ งขึ้นและได้แนวทางในการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัยอย่างเหมาะสม
3. ควรพิจารณาปัญหาของโครงการเพื่อให้ทราบว่าต้องการดำเนินการอย่างไร อะไรคือกิ จจกรรมที่จะจัด
และมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะมีผลต่อการจัดกิจกรรม
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4. ควรกำหนดนิยามปัญหาให้ชัดเจน เพื่อจะได้ตรวจสอบโดยวิธีวิจัย
5. ควรตั้งสมมติฐานการจัดทำโครงการให้ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ควรออกแบบกิจกรรมโครงการแบบกึ่งทอลอง (Experimental Design) โดยการกำหนดรายละเอียดของ
สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ได้แก่
6.1 กำหนดกรอบการจั ดกิจ กรรมที่ส อดคล้องกับทฤษฎี (อาจจะเรียกว่า ตัวแปรอิสระ/ หรือ ตัวแปร
ทดลอง หรือตัวแปรจัดกระทำ)
6.2 กำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการจัดกิจกรรม (ตัวแปรทีไ่ ม่ต้องการศึกษา) และหาวิธีการที่จะ
ควบคุมปัจจัยเหล่านั้น
6.3 เลือกแบบกิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการทดลอง
6.4 กำหนดและเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตัวอย่าง) โดยให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการ
6.5 กำหนดและสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6.6 ดำเนินการศึกษานำร่อง (Pilot Study) ก่อนทำจริง เพื่อศึกษาลู่ทางและหาทางขจัดปัญหาอันอาจ
เกิดขึ้นในขณะดำเนินการจัดกิจกรรม (ทดลอง)
7. ดำเนินการจัดกิจกรรม (ทดลอง) ตามแบบแผนการจัดกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้
8. จัดกระทำข้อมูล และวางแผนการนำเสนอข้อค้นพบ
9. สรุปผลการทดลอง
10. เขียนรายงานโครงการในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองเมือ่ สิ้นสุดการดำเนินการ

บทสรุป
สาระที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็ นว่าการพัฒนาโครงการสร้างเสริ มสุขภาพที่นักสาธารณสุขในสถานบริการ
สาธารณสุขจัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสุ ขภาพประชาชนในชุมชน สามารถพัฒ นาและเขียนรายงานผลการ
ดำเนินการโครงการแบบการวิจัยกึ่งทดลองได้อย่ างมีคุณภาพได้ หากนักสาธารณสุขเรียนรู้วิธีการวางแผนการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการภายใต้รายละเอี ยดที่เป็นหลักวิชาการที่สอดคล้องกับรูปแบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง การพัฒนา/ การเรียนรู้ทักษะการวางแผนโครงการที่ดีจะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมดำเนินงาน และการ
รายงานผลโครงการในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองได้ จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักสาธารณสุขอีกต่อไป หากทุกคน
เรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง การออกแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิจัย
กึ่งทดลอง แบบการจัดกิจกรรมกึ่งทดลองที่นิยมใช้ ในงานสาธารณสุข ข้อควรคำนึ งสำหรับนักสาธารณสุข ข้อดี/
ข้อจำกัดในการออกแบบโครงการสร้างเสริมสุ ขภาพในลักษณะการวิจัยกึ่งทดลอง และแนวทางการวางแผนที่จะ
นำไปสู่การจัดกิจกรรมแบบการวิจัยของการวิจัยกึ่งทดลอง หากทุกคนมีความรู้/ ความเข้าใจกลยุทธ์เหล่านี้แล้วจะ
สามารถพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ เป็นงานประจำนำไปสู่การเขียนรายงานผลโครงการเป็นรายงานการ
วิจัยกึ่งทดลองและสามารถเผยตีพิมพ์ผลงานได้
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บทคัดย่อ
การศึกษารายกรณี (Case Study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับ รู้แนวทางการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ ก และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ของประชาชน บริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทีม่ ีการใช้ชีวิตช่วงเวลากลางวัน บริเวณอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
ร้ อ ยละ 37.5 และผู้ ใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ ง ทำงานราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ 20.0 ทำงาน
บริ ษั ท เอกชน ร้ อ ยละ 22.5 และนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ร้อ ยละ 20.0 ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กมากที่สุดจาก Facebook รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน และ
โทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด ดังนี้ (1) ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การทำกิจกรรมกลางแจ้งจะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ (2)
ด้านการรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละออง
ทั่วไป (3) ด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึด
อัด หายใจไม่สะดวก (4) ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน ละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย
เมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วยลดปริมาณการสูดอากาศที่มีฝุ่น ได้มากขึ้น สำหรับพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติ
บ่อยที่สุด ได้แก่ การไม่เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติก หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่น
ละออง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน ตามลำดับ การรับรู้ที่ยังต้องปรับปรุง ได้แก่ การรับรู้
อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในบางประเด็น เช่น การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ถูกบุคคลอื่นมอง
ว่าป่วย หายใจไม่สะดวก ทำให้ฟังไม่ชัดเจน เป็นต้น รวมทัง้ พฤติกรรมการติดตั้งแอปพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง และ
การบอกต่อหรือเตือนคนอื่นให้ป้องกันตนเอง
คำสำคัญ: พฤติกรรมป้องกัน, ฝุ่นละอองขนาดเล็ก, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
* นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
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A Case Study of Perception and Preventive Behaviors of Small Particle
among People in Victory Monument Area, Bangkok
Kritwarot Chansri, Ritamol Supapongsri, Thanakrit Klungpol, Nattapol Wisuwong*

Abstract
This case study aimed to study the perception and preventive behaviors of small
particle among people in Victory Monument Area, Bangkok. The samples were upper 15-yearold who have been living day life in the zone of Victory Monument Area. In collecting the data,
quantitative data used questionnaire and qualitative data used interview guide. The data were
analyzed using the descriptive statistics and content analysis. The sample were 40 conducted
with commercial operators 37.5% and public bus service users, government/state enterprises
20. 0%, non-government 22. 5%, and student 20. 0%. The results of the study revealed that the
sample access information source that relative to prevention behavior of small particles from
Facebook, website, and TV, consecutively.
The sample have a strongly agree with perception at the highest as follows (1) perceived
susceptibility of the poison of small particle such as having outdoor activities would be more
obtain of small particle. (2) perceived severity of small particle such as the small particle would
be more effect to health than common size. (3) perceived barriers of the prevention of small
particle such as wearing a face mask make breathing more difficult. (4) perceived benefits of the
prevention of small particle such as wearing mask at the time of living outdoor would be more
reduce to obtain of small particle. The most frequency of preventive behaviors of the sample
were do not burn waste/paper/plastic, avoid to having outdoor activities, follow on information
of small particles situation, and wear a mask in the crisis area whereas the perceived barriers
should be improved to some prevention issues such as wearing mask make a mistake to the
sick, make breathing more difficult, and make unclear to listen. In addition to setting a small
particle application tools and suggest or warn to others for protect themselves.
Keywords: preventive behaviors, small particle, Victory Monument
* Student of B.Sc. (Public Health), Mahidol University
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ฝุ่ น ละออง (Dust) ถูก จั ดเป็ น มลพิ ษ ทางอากาศที่ เจือ ปนอยู่ ในอากาศในรู ปแบบอนุ ภ าคของแข็ งหรือ
ของเหลว มีแหล่งกำเนิดหลากหลาย ได้แก่ การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุ ตสาหกรรม การ
บด การโม่ และการจราจรบนถนนที่ ไม่ ไ ด้ ล าดยาง ฝุ่ น ละออง แบ่ ง ได้ เป็ น 2 ประเภท คื อ ฝุ่ น รวม (Total
Suspended Particulate ;TSP) เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา และฝุ่นขนาด
เล็ก แบ่งได้เป็นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 และขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ซึ่งหมายถึง ฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.5 ไมครอนขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 10 ไมครอน ฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยายจะทำให้เกิดผลเสีย หายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ทั้งนี้
อันตรายจะผันแปรตามการก่อเกิดที่แหล่งกำเนิด สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา และภูมิประเทศ ทำให้ส่งผลต่อระดับ
ความเข้มข้นและคุณภาพอากาศ ก่อให้เกิดความรุนแรงและผลกระทบตามมา
สถานการณ์คุณภาพอากาศ มีการรายงานจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติทั่วประเทศ 33 จังหวัด ของ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้ อ ม (2562) ฝุ่ น ละอองที่ มี เส้ น ผ่ านศู น ย์ ก ลางไม่ เกิ น 10
ไมครอน (PM10) และไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในช่วงระยะ 24 ชั่วโมง PM10 ไม่
เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานรายปีไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ PM2.5 ไม่เกิน
50 มิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานรายปีไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยรายงานเป็นจำนวน
วันที่พบค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน ร่วมกับมลพิษทางอากาศประเภทอื่น ๆ เช่น ก๊าซโอโซน (O3) ไนโตรเจน
(NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และคาบอนมอนออกไซด์ (CO) ช่วงเวลาที่มีสถิติผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน คือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
สารมลพิษในฝุ่นละอองสามารถเข้าสู่อวัยวะในระบบทางเดินหายใจได้โดยตรง PM10 และ PM2.5 จะเข้าไป
สะสมอยู่ในปอด แต่ PM2.5 ที่มีขนาดเล็กกว่าจะสามารถเข้าไปในถุงลมปอดได้ ยิ่งสูดดมเป็นเวลายาวนาน ยิ่งส่งผล
ในระดับพันธุกรรม ซึ่งจะมีผลมากกับทารกในครรภ์ มีความสัมพันธ์กับอัตราเพิ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรค
ปอด เพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนลดลง อีกทั้งยังเพิ่มอั ตราการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลอัน เนื่ องมาจากโรคต่างๆ ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ ป่ว ย
โรคหั ว ใจ โรคหอบหื ด และเด็ กจะมี อัต ราเสี่ ยงสู งกว่ าคนปกติ (กรมอนามั ย และกรมควบคุ มโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)
ผู้อาศัยในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ประชาชนจะต้องอยู่
อาศัยทำกิจกรรมกลางแจ้งและใช้ชีวิต โดยที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก N95/N90 หน้ากากอนามัย
หน้ ากากผ้ า เป้ น ต้ น หากเกิ ดขึ้ น ในสถานการณ์ วิก ฤติ ที่ ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก มีค่ าเกิ นกว่ามาตรฐานเป็ น ระยะ
เวลานานติดต่อกัน บ่ อยครั้งก็จะยิ่งส่งผลต่อสุ ขภาพรุนแรง ปั จจุบันพฤติกรรมการสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกันจะมี
ในช่วงที่รัฐประกาศเตือนในช่วงการเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหากไม่มีการประกาศเตือนก็จะพบการปฏิบัติ
ได้น้อยมาก โดยไม่พบพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นเลย
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มาตรการจั ดการปั ญ หาฝุ่ น ละอองในเขตกรุงเทพและปริ ม ณฑล โดยกรมควบคุ มมลพิ ษ ถูกระบุ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้ านฝุ่นละออง” มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษเชิงพื้นที่ฝุ่นละอองในช่วงวิกฤติ แนวทางในการป้องกันฝุ่นละอองในแต่บุคคลตามคำแนะนำของ กรม
อนามัย และกรมควบคุมโรค และสำนั ก งานโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่ งแวดล้ อม ระบุ แนวทางการดูแล
สุขภาพจากผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการลดการสัมผัสกับหมอกควัน ดังนี้ กลุ่มประชาชนทั่วไป ควรมี
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง อาศัยอยู่ในบ้าน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ลด
แหล่งมลพิษอื่น ๆ ภายในบ้าน เช่น การใช้เตาถ่าน และใช้เครื่องปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ
และในกลุ่มเสี่ ยง ประกอบไปด้วย หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรเฝ้าระวังอากาศผิดปกติที่มี
ผลข้างเคียงจากการสัมผัสฝุ่นละออง
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พนักงานในโรงงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจะมีการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้ความรุนแรงในระดับดี และมี
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองโดยการสวมใส่ ห น้ ากากอนามั ย ซึ่ งปั จจั ย การรั บ รู้ข้ อ มู ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละออง โดยปัจจัยคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูล ได้แก่ ระดับการศึกษา
อายุ และอาชีพ (ประลอง ดำรงไทย, 2562) นอกจากนี้ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่มีการรวมตัวของฝุ่นละออง และวัดค่าได้
เกินมาตรฐานจะมีความเสี่ยงในการรับฝุ่นละอองสูงกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด และผู้ที่อาศัยในเขตอุตสาหกรรม
จะมีความเสี่ยงในการรับฝุ่นละอองมากกว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่อื่น (ณภัทร พงษ์เทิดศักดิ์, 2558)
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กของประชาชน กรณีศึกษา
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาพื้นที่ ทำการสำรวจ
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์นำเสนอเพื่อพัฒ นาแนวทางการรับรู้และการส่งเสริมให้ ประชาชนที่มีการใช้ชีวิตอยู่ใน
บริเวณดังกล่าว มีการปฏิบัตติ วั ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา
1. การรั บ รู้ แ นวทางการป้ อ งกั น ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ของประชาชน บริ เวณอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร
2. พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก ของประชาชน บริ เ วณ อนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร
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วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ รู ป แบบการศึ ก ษารายกรณี (Case Study) ในพื้ น ที่ บ ริเวณอนุ ส าวรีย์ ชั ย สมรภู มิ
กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจั ย คื อ ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้ น ไปที่ มี ก ารใช้ ชี วิ ต ช่ ว งเวลากลางวั น อยู่ ในบริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
การศึ กษารายกรณี (Case Study) เฉพาะพื้ น ที่ บ ริเวณอนุ ส าวรีย์ ชั ยสมรภู มิ กรุ งเทพมหานคร มี การ
ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำมากำหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ซึง่ มีกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
2) สำรวจพืน้ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้วิจัยเดินสำรวจ จัดทำแผนผังการ
จั ด เรี ย ง กำหนดจุ ด ที่ ตั้ ง และกำหนดหมายเลขร้ า นค้ า /แผงลอย และจุ ด บริ ก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่ ร้ า นอาหาร
เสื้อผ้า ของใช้ บริการนวด คิวรถตู้สาธารณะ คิวจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านกึ่งถาวรและชั่วคราว
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ฟุตบาทหรือริมทางเดิน โดยรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แบ่งตามลักษณะพื้นที่ฟุตบาท
กลางถนน ได้เป็น 4 พื้นที/่ เกาะ ผู้ประกอบการที่ทำการสำรวจได้มีจำนวนรวม 153 ร้านค้า/จุดบริการ
3) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกำหนดวันและช่วงเวลาในเดือนมกราคม 2563
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ ใช้วิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) มีขั้นตอน
ดังนี้ (1) กำหนดตัวเลขประจำร้านในแผนผังร้านค้า (2) สุ่มตัวเลขเป็นจุดเริ่มต้น (3) สุ่มตัวเลขสำหรับเป็นช่วงห่าง
(4) ดำเนินการสุ่มจนครบจำนวนที่ต้องการในแต่ละเกาะ โดยไม่นับซ้ำ เกาะละอย่างน้อย 3 ร้าน
2. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ (1) กำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล จำนวน 1 วัน กำหนดเป็นวันศุกร์ และ (2) กำหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ช่วงเวลาทีม่ ีผู้คนจำนวนมาก ระหว่างเวลา 16.00 – 17.00 น.
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้
1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา อาการภูมิแพ้ จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
จำนวน 7 ข้อ เลือกตอบ 2 ตัวเลือก ได้แก่ เคยได้รับ และไม่เคยได้รับ ส่วนที่ 3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัยของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 4 การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 5
การรับรู้ประโยชน์ การสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 6 การรับรู้อุปสรรคการสวมหน้ากากอนามัย
จำนวน 5 ข้อ ทั้งนี้ ส่วนที่ 3-6 มีลักษณะการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ส่วนที่ 7 พฤติกรรมป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 11
ข้อ เลือกตอบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ เกือบทุกครั้ง บางครั้ง และไม่เคย จำนวน 7 ข้อ
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ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ด้วยการทบทวนหลักการและงานวิจัย จัดทำร่างแบบสอบถาม
และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบด้านความตรง (Validity) ของโครงสร้าง ประเด็นเนื้อหา
และการใช้ภาษา จากนั้นนำมาปรับปรุงตามที่ข้อเสนอแนะ ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) พบว่า ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีค่าเท่ากับ 0.788
ด้านการรับ รู้ความรุน แรงฝุ่น ละอองขนาดเล็ก เท่า กับ 0.871 ด้านการรับรู้ประโยชน์ การสวมหน้ากากอนามั ย
เท่ากับ 0.696 และด้านการรับรู้อุปสรรคการสวมหน้ากากอนามัย เท่ากับ 0.915 ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า
มีค่าความเที่ยงสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
2. แนวทางการสัมภาษณ์ มีลักษณะเป็นแบบบันทึกมีโครงสร้างของประเด็นที่ต้องการ จัดทำขึ้นด้วยการ
ทบทวนหลั ก การและงานวิ จั ย จั ด ทำโครงร่ างประเด็ น และส่ ง ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาตรวจสอบประเด็ น
ประกอบด้วย (1) บริบทพื้นที่ (ประเภทร้านค้า ลักษณะ จำนวน ช่วงเวลาในการเปิดบริการ) (2) เหตุผลในการสวม
หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงทีม่ ีการประกาศเตือน (3) วิธีเลือกประเภทหน้ากากที่สวม/
แหล่งซื้อหน้ากากอนามัย (4) ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ (5) ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)

ผลการศึกษา มีดังนี้
1. บริบทพื้นที่ และคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นพื้นที่จุดตัดของถนนราชวิถีและถนนพหลโยธิน บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ฯ จึง
เป็นศูนย์รวมหรือจุดตั้งต้นของผู้เดินทางในกรุงเทพมหานคร ทำให้บริเวณนี้มีประชาชนซึ่งใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ได้แก่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถแท็กซี่ รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ใช้บริการมากตลอดทั้งวัน และมีร้านค้า/
แผงลอย และจุดบริการต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ บริการนวด คิวรถตู้สาธารณะ คิวจักรยานยนต์
รับจ้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านกึ่งถาวรและชั่ วคราว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ฟุตบาทหรือริมทางเดิน โดยรอบบริเวณ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพศชาย ร้อยละ
47.5 และมีอายุมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 72.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 60.0 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือ
ต่ำกว่ามากที่สุด ร้อยละ 50.0 รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.0 และปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า ร้อยละ 10.0 กลุ่มตัวอย่างทำงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.5 รองลงมา ได้แก่ ประกอบการ ร้อยละ 20.0
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ทำงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.0 บริการ/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 17.5 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.0
โดยกลุม่ ตัวอย่างมีอาการของโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 30 รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (n=40)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-25 ปี
26-35 ปี
35 ปีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, อายุต่ำสุด, อายุสูงสุด
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
ผู้ประกอบการ

จำนวน

ร้อยละ

19
21

47.5
52.5

11
12
17

27.5
30.0
42.5
31.3, 10.1, 15, 53

20
16
4

50.0
40.0
10.0

8

20.0

บริการ/รับจ้างทั่วไป

7

17.5

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

8

20.0

บริษัทเอกชน
นักเรียน/นักศึกษา

9
8

22.5
20.0

มีอาการ

12

30.0

ไม่มีอาการ

28

70.0

โรคภูมิแพ้

2. แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ เข้าถึง แหล่ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารเรื่อ งฝุ่ น ละอองขนาดเล็ กจาก
Facebook คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.5 รองลงมา ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน ร้ อ ยละ 75.0 โทรทั ศ น์ ร้ อ ยละ 72.5
โปสเตอร์ ร้อยละ 45.0 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 40.0 แผ่นปลิว/แผ่นพับ ร้อยละ 32.5 และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับน้อยที่สุดคือ วิทยุ ร้อยละ 27.5 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
จำแนกตามแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (n=40)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
Facebook
เว็บไซต์หน่วยงาน
โทรทัศน์
โปสเตอร์
หนังสือพิมพ์
แผ่นปลิว/แผนพับ
วิทยุ

เคยได้รับ
จำนวน
39
30
29
18
16
13
11

ไม่เคย
ร้อยละ
97.5
75.0
72.5
45.0
40.0
32.5
27.5

จำนวน
1
10
11
22
24
27
29

ร้อยละ
2.5
25.0
27.5
55.0
60.0
67.5
72.5

3. การรับรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำแนกตามประเด็น ดังนี้
3.1 การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งจากพิ ษ ภั ย ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ฯ
รายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การทำกิจกรรมกลางแจ้ง จะมีโอกาสได้รับฝุ่น
ละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ (ร้อยละ 67.5) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
(ร้ อ ยละ 65.0) และ (3) การมี ห น้ า กากอนามั ย N95 จะช่ ว ยลดการสั ม ผั ส ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก ได้ ม าก
(ร้อยละ 62.5) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (n=40)
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงจากพิษภัย
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
1. การทำกิจกรรมกลางแจ้ง จะมีโอกาสได้รับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ
3. การมีหน้ากากอนามัย N95 จะช่วยลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มาก
4. ฝุ่นละอองขนาดเล็กทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคปอด
5. บุคคลกลุ่มเสีย่ งจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่
เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ และผู้ป่วยโรคปอด

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
27
(67.5%)
26
(65.0 %)
25
(62.5%)
23
(57.5%)
22
(55.0%)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
ด้วย
10
3
0
(25.0%)
(7.5%)
(0.0%)
12
2
0
(30.0%)
(5.0%)
(0.0%)
11
4
0
(27.5%) (10.0%)
(0.0%)
11
6
0
(27.5%) (15.0%)
(0.0%)
13
4
0
(35.5%) (10.0%)
(0.0%)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(2.5%)
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3.2 การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ รายข้ออยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองทั่วไป (ร้อยละ
50.0) (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 45.0) (3) โรคที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาด
เล็กส่งผลให้ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ และการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน
จะทำให้ป่วยได้ง่าย (ร้อยละ 42.5 เท่ากัน) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (n=40)
การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่า
20
ฝุ่นละอองทั่วไป
(50.0%)
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
18
(45.0%)
3. การทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
17
เกินมาตรฐาน จะทำให้ป่วยได้ง่าย
(42.5%)
4. โรคที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้
17
ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ
(42.5%)
5. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
15
และสังคม
(37.5%)

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
ด้วย
13
7
0
(32.5%) (17.5%)
(0.0%)
9
9
3
(22.5%) (22.5%)
(7.5%)
13
9
1
(32.5%) (22.5%)
(2.5%)
9
7
5
(22.5%) (17.5%) (12.5%)
13
9
2
(32.5%) (22.5%)
(5.0%)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
0
(0.0%)
1
(2.5%)
0
(0.0%)
2
(5.0%)
1
(2.5%)

3.3 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ รายข้ออยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก
(ร้อยละ 25.0) (2) การสวมหน้ากากอนามัย จะทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย (ร้อยละ 22.5) และ (3) การสวม
หน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรคในการพูดกับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน (ร้อยละ 22.5)
ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า การสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำให้เกิดอาการคันบริเวณใบหน้า อยู่ในระดับไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด (ร้อยละ 25.0) รองลงมาได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย/
เป็นโรค (ร้อยละ 22.5) รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย (n=40)
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย
1. การสวมใส่หน้ากากอนามัย จะรู้สึกอึดอัด
หายใจไม่สะดวก
2. การสวมใส่หน้ากากอนามัย ทำให้เกิดอาการคัน
บริเวณใบหน้า
3. การสวมหน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรคในการพูด
กับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน
4. การสวมหน้ากากอนามัย จะทำให้ถกู บุคคลอื่น
มองว่าป่วย/เป็นโรค
5. การสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะเวลานาน
จะทำให้รู้สึกว่าตนเองมีกลิ่นปาก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย
10
8
18
3
(25.0 %) (20.0%) (45.0%) (7.5 %)
9
5
8
8
(22.5 %) (12.5 %) (20.0 %) (20.0 %)
9
13
9
8
(22.5 %) (32.5 %) (22.5 %) (20.0 %)
6
5
11
9
(15.0 %) (12.5 %) (27.5 %) (22.5 %)
6
7
12
9
(15.0 %) (17.5 %) (30.0 %) (22.5 %)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1
(2.5 %)
10
(25.0 %)
1
(2.5 %)
9
(22.5 %)
6
(15.0 %)

3.4 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ รายข้ออยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วยลดปริมาณ
การสู ด อากาศที่ มี ฝุ่ น ได้ ม ากขึ้ น (ร้ อ ยละ 45.0) (2) การสวมหน้ า กากอนามั ย จะช่ ว ยคั ด กรองมลพิ ษ จาก
สภาพแวดล้อมได้มาก (ร้อยละ 42.5) และ (3) การสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้งบางคราวในพื้นที่วิกฤติจะไม่
ช่วยให้ปลอดภัย (ร้อยละ 25.0) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการสวมหน้ากากอนามัยชนิดใด ก็จะช่วยลดการรับฝุ่น
ละอองขนาดเล็กได้ดีพอกัน อยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ สูงสุด (ร้อยละ 25.0) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย (n=40)
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย
1. การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วย
ลดปริมาณการสูดอากาศทีม่ ีฝุ่นได้มากขึ้น
2. การสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยคัดกรองมลพิษ
จากสภาพแวดล้อมได้มาก

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย
18
13
8
1
(45.0 %) (32.5 %) (20.0 %) (2.5 %)
17
17
6
0
(42.5 %) (42.5%) (15.0%) (0.0 %)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
0
(0.0 %)
0
(0.0 %)
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ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย (ต่อ)
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยการสวมหน้ากากอนามัย

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง
ด้วย
10
10
16
1
(25.0 %) (25.0 %) (40.0 %) (2.5 %)
8
11
13
3
(20.0 %) (27.5 %) (32.5 %) (7.5 %)
7
15
15
2
(17.5 %) (37.5 %) (37.5 %) (5.0 %)

3. การสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้งบางคราว
ในพืน้ ทีว่ ิกฤติจะไม่ช่วยให้ปลอดภัย
4. การสวมหน้ากากอนามัยชนิดใด ก็จะช่วยลด
การรับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดพี อกัน
5. การสวมหน้ากากอนามัย จะทำให้ยังสามารถ
หายใจได้โล่งสบาย ไม่รู้สึกอึดอัด

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
3
(7.5 %)
5
(12.5 %)
1
(2.5 %)

พฤติกรรมการป้องฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมรายด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทุกครั้ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1)
การไม่เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติก (ร้อยละ 80) (2) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง (ร้อยละ 50) (3) ติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน (ร้อยละ 40) สำหรับพฤติกรรมที่
มีปฏิบัติน้อย (บางครั้งและไม่เคย) สูงสุด ได้แก่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง และการบอกต่อหรือเตือน
คนอื่นให้ป้องกันตนเอง (ร้อยละ 27.5) รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองฯ รายข้อ (n=40)
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละออง
1. ไม่เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติก
2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
3. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง
4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน
5. ติดตั้งแอปพลิเคชั่นวัดค่าฝุ่นละออง
6. ซือ้ หน้ากากอนามัยตามประเภทของฝุ่นละออง
7. บอกต่อหรือเตือนคนอื่นให้ป้องกันตนเอง

เกือบทุกครั้ง
จำนวน ร้อยละ
32
20
16
16
16
12
10

80.0
50.0
40.0
40.0
40.0
30.0
25.0

บางครัง้
จำนวน ร้อยละ
4
19
24
22
13
22
19.0

10.0
47.5
60.0
55.0
32.5
55.0
47.5

ไม่เคย
จำนวน ร้อยละ
4
1
0
2
11
6
11

10.0
2.5
0.0
5.0
27.5
15.0
27.5
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การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งระบุ เหตุ ผ ลในการมี
พฤติ ก รรมการป้ อ งฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก โดยการสวมหน้ ากากอนามั ย ในช่ ว งมี การประกาศเตื อ นว่า “รู้ สึ ก ว่ า
มัน น่ าจะอัน ตรายกับ สุ ขภาพ” ส่วนเกณฑ์ในการตัดสินใจเลื อกซื้อหน้ากากอนามัย ระบว่า “ปกติ จะซื้อที่เป็น
หน้ า กากอนามั ย ธรรมดา ทั้ งสี ฟ้ า สี เขี ย ว แล้ ว ก็ ใส่ 2 ชั้ น ซื้ อ ก็ ต ามร้านสะดวกซื้ อ ” มุ ม มองต่ อ สถานการณ์
การกระจายตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ “ก็..หนักเอาการอยู่” แหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง “ส่วน
ใหญ่ ก็จาก Social Media” อุป กรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล “โทรศัพท์ มือถื อเนี่ยแหละครับ ” สำหรับ วิธีการ
ป้องกัน ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก นอกจากการสวมหน้ากากอนามัย ทำอะไรอี กบ้าง “ก็..ไม่ ได้ทำเลย” ข้อเสนอถึง
หน่วยงานภาครัฐ “อยากให้ควบคุมเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ อะไรพวกนี้ ที่เกี่ยวข้อง อาจจะควบคุมการเข้าออก
ของรถทีม่ ีการก่อมลพิษต่าง ๆ”

อภิปรายผล
1. การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งจากพิ ษ ภั ย ของฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ฯ
สูงในเรื่อง การทำกิจกรรมกลางแจ้งจะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ และฝุ่นละอองขนาดเล็กทำ
ให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค (2558)
ประลอง ดำรงไทย (2562) และการศึกษาของศิริอุมา เจาะจิตต์ (2560)
2. การรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ สูงในเรื่อง ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองทั่วไป และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ
และทำให้ป่วยได้ง่าย ซึง่ สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (2562)
3. การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ สูง ในเรื่องการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก และทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย สอดคล้องกับการศึกษา
ของทิพย์ประภา ตันศิริสิทธิกุล และคณะ (2551) และชวิตรา ตันติมาลา (2553)
4. การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันละอองขนาดเล็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ฯ สูง ในเรื่องการ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กลางแจ้ง จะช่วยลดปริมาณการสูดอากาศที่มีฝุ่นได้มากขึ้น และช่ วยคัดกรองมลพิษ
จากสภาพแวดล้อมได้มาก สอดคล้องกับการศึกษาของณภัทร พงษ์เทิดศักดิ์ (2558) ซึ่งศึกษาความรู้ความเข้าใจ
และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควันของประชาชน
5. กลุ่มตัวอย่างมีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขตประกาศเตือน เกือบทุกครั้ง น้อยกว่าครึ่ง คือ
ร้อยละ 40 แม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข่าวสารและสร้างการรับรู้ ในช่วง
เริ่มต้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร สถานการณ์และวิธีการป้องกันโรค
ด้วย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตัวที่ยังพบน้อย คือ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง การติดตั้งแอปพลิ เคชั่น
วัดค่าฝุ่นละออง รวมทั้งการบอกต่อหรือเตือนคนอืน่ ให้ป้องกันตัวเอง
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สรุปผล
การศึกษาการรับรู้แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ของประชาชน ใช้รูปแบบการศึกษารายกรณี (Case Study) ในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการใช้ชีวิตช่วงเวลากลางวัน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแนวทางการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลจากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/บริการ/รับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 37.5 และผู้ ใช้บ ริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งทำงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.0 ทำงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 22.5 และนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 20.0 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5 เพศ
ชาย ร้อยละ 47.5 และมีอายุมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 72.5 การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่ามากที่สุด
ร้อยละ 50.0 รองลงมา ได้แก่ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.0 และปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ
10.0 มีอาการของโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 30 โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก
ทีส่ ุดจาก Facebook รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน และโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การทำกิจกรรมกลางแจ้ง จะมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากกว่าปกติ (2) ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ (3) การมีหน้ากากอนามัย N95 จะช่วยลดการสัมผัส
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มาก
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความรุนแรงของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ ง สูงสุด 3
ลำดับแรก ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองทั่วไป (2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน (3) โรคทีเ่ กิดขึ้นจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้ต้องขาดงานหรือหยุดกิจการ และการทำ
กิจกรรมกลางแจ้งขณะทีค่ ่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานจะทำให้ปว่ ยได้ง่าย
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยการสวมหน้ากากอนามัย รายข้อ
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ (1) การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่
สะดวก (2) การสวมหน้ากากอนามัยจะทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย (3) การสวมหน้ากากอนามัย เป็นอุปสรรค
ในการพูดกับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันละอองขนาดเล็กโดยการสวมหน้ากากอนามัย รายข้ออยู่
ในระดับ เห็ น ด้ว ยอย่ างยิ่ ง สู งสุด 3 ลำดับ แรก ได้แก่ (1) การสวมหน้ากากอนามั ยเมื่ ออยู่ กลางแจ้ง จะช่วยลด
ปริมาณการสูดอากาศที่มีฝุ่นได้มากขึ้น (2) การสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยคัดกรองมลพิษจากสภาพแวดล้อมได้
มาก (3) การสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางครั้งบางคราวในพืน้ ที่วิกฤติจะไม่ช่วยให้ปลอดภัย
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พฤติ ก รรมรายด้ านที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ก ารปฏิ บั ติ บ่ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การไม่ เผาขยะ/กระดาษ/พลาสติ ก ,
หลีกเลี่ยงการทำกิ จกรรมกลางแจ้ง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละออง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในเขต
ประกาศเตือน สำหรับพฤติกรรมที่มีปฏิบัติน้อย (บางครั้งและไม่เคย) ได้แก่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นการวัดค่าฝุ่น
ละออง และบอกต่อหรือเตือนคนอื่นให้ป้องกันตนเอง

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมีการรับรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยว่าทำให้ถูกบุคคลอื่นมองว่าป่วย/เป็น
โรค และบางส่วนไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์ของการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมสร้างเสริมการรับรู้ใน
เชิงบวกต่อสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นวิถีการปฏิบัติที่ยอมรับกันเป็นปกติ โดยเน้นถึงประโยชน์ของการป้องกัน
ตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันเชื้อโรคระหว่างบุคคลทีอ่ ยู่ใกล้ชิด
2. กลุ่ มตัว อย่ างมีการรับ รู้อุป สรรคของการป้องกัน ฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก โดยมองในเชิ งลบว่าการสวม
หน้ากากอนามัยทำให้รู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการพูดกับผู้อื่น เพราะทำให้ฟังไม่ชัดเจน
รวมทั้ งทำให้ รู้สึ กว่าตนเองมี กลิ่น ปาก ดังนั้น จึงต้องเร่งส่ งเสริมให้ ที่ มีการออกแบบหน้ากากอนามัย ให้ มีการ
เลือกใช้วัสดุและมีการออกแบบที่ดีเพื่อช่ วยลดอุปสรรคในด้านนี้เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ทางบวกและ
นำไปสู่การมีพฤติกรรมสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. แหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงมากที่สุด คือ Facebook และเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนั้นจึงควรเพิ่มการ
นำเสนอข้อมูล ที่ เกี่ย วข้องกับ ฝุ่น ละอองขนาดเล็ กโดยผ่านช่องทาง Facebook และเว็บไซต์ให้ มากขึ้นกว่าเดิม
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความสนใจกับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นวัดค่าและแสดงผลเกี่ ยวกับภาวะฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง ฉะนั้น ควรมีการสนับสนุนการติดตั้งแอพพลิเ คชั่นให้กลุ่มตัวอย่าง
มีการตรวจสอบระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กแก่
กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมีการบอกต่อในเรื่องการป้องฝุ่นละอองขนาดเล็กกับคนใกล้ตัว เช่น
มีการรณรงค์การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง เชิญชวนให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมและบอกต่อคนใกล้ ชิด
เพื่อป้องกันตนเองจากพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการนำผลมาใช้
หากศึ กษาครั้ งต่ อ ไปสามารถทำการสำรวจได้ อ ย่างต่อ เนื่ อ งตลอดช่ ว งที่ พื้ น ที่ ศึก ษามี ค่ าฝุ่ น ละอองเกิน เกณฑ์
มาตรฐาน จะช่วยทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ ตามความหลากหลายของพื้นที่ศึกษา
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ผลของโปรแกรมวิถีธรรม วิถีไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
สาโรจน์ ประพรมมา*

บทคัดย่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย ซึ่งประกอบด้วย
หลั ก 3ส. (สนทนาธรรม สวดมนต์ สมาธิ) 3อ. (อาหาร ออกกำลั งกาย อารมณ์ ) และ 1น. (นาฬิกาชีวิต) เป็ น
แนวทางหนึ่ งในการแก้ไขปั ญ หา การวิจั ยนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมวิถีธรรม วิถีไทย ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง ในอำเภอภักดี ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 50 คน
กิจกรรมในโปรแกรม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ การติดตามพฤติกรรม และสนทนากลุ่ม
ย่อย ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2561
ผลวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามได้หลังสิ้นสุดการวิจัย จำนวน 15 คน ในภาพรวม มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย
ลดลงเล็ ก น้ อ ย (weigh first = 67.15 kg; 95% CI: 66.79, 67.50, weigh last = 66.35 kg; 95%CI: 65.97,
66.72) เส้ น รอบเอว และระดั บ น้ ำตาลในเลื อ ดไม่ เปลี่ ยนแปลง ส่ ว นพฤติ กรรมสุ ขภาพไม่ ส ามารถประเมิ น ได้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างขาดการบันทึกประจำวัน จากการประเมินผลรายบุคคล พบว่า กลุ่มเสี่ยง 5 ราย มีน้ำหนักตัว
เส้ น รอบเอว และระดับ น้ ำตาลในเลื อดลดลง นอกจากนี้ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ ม พบว่า การปฏิบัติ ตัวตาม
แนวทางพุทธศาสนา ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อาหารประจำท้องถิ่น และการดำเนินภารกิจประจำวัน ล้วนส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีและไม่ดี
คำสำคัญ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง, โปรแกรมวิถีไทย วิถีพุทธ
* นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ
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A Thai Buddhist Ethics Program for changing health behavior among the risk
group of chronic disease in a sub-district Health Promotion Hospital,
Phukdiechumphol district, Chaiyaphum province.
Saroj Prapromma*

Abstract
Chronic non-communicable diseases tend to increase. Reducing risk behaviors with A
Thai Buddhist Ethics Program, with consists mainly of principles, 3S. (Discussions, Dhrama, Prayer)
3A. (Food, Exercise, Emotion) and 1N. (Life cock) is one of the solutions. The objective of this
research was to study the effects of A Thai Buddhist Ethics Program on health behavior
modification of people at risk of chronic diseases. The samples include people at risk of chronic
diseases. In the service area of a health promoting hospital, Phukdiechumphol district,
Chaiyaphum province. For example 50 people. The activities in the program include three
activities: knowledge dissemination, behavior tracking and group discussion. Carried out during
January until April 2018
The results showed that the follow-up sample of 15 people in the overall group, had
slightly lower average body weight (weight first = 67.15 kg; 95% CI: 66.79, 67.50, weight last =
66.35 kg; 95% CI: 65.97, 66.72), waist circumference and blood sugar level unchanged. Behavior
could not be evaluated, due to the lack of daily recoding. In addition, based on individual
assessments showed that the five people had a statistical decrease in weight, waistline and
blood sugar levels.
Key word: health behavior changing, the risk group of chronic disease, Thai Buddhist Ethics
program
* Public Health Technical Officer (Professional level)
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บทนำ
สถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพของจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2558 พบว่า ประชากรที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไป มีความชุกของภาวะอ้วน โดยมีค่าดัชนี มวลกาย (Body mass index: BMI) ≥ 25 กก./ม2. ร้อย
ละ 32.0, 10.7, 11.7 และ 36.3 ตามลำดับ และมีเส้นรอบเอว ≥ 90 ซม.ในเพศชาย ร้อยละ 13.5 และรอบเอว ≥
80 ซม.ในเพศหญิง ร้อยละ 51.8 ซึ่งภาวะอ้วนและรอบเอวเกินเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งนี้จากข้อมูลอุบัติการณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานในช่วง 4 ปี
(พ.ศ.2555 – 2558) พบว่า มี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น โดยอั ต ราป่ ว ยรายใหม่ ในโรคความดั น โลหิ ต สู ง เท่ ากั บ 948.9,
1,033.9, 1,657.9 และ 998.6 ตามลำดับ ขณะที่โรคเบาหวานมีอัตราป่วยรายใหม่ เท่ากับ 544.8, 486.5, 652.7
และ 466.4 ตามลำดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2019; สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ, 2560)
โรคไม่ติดต่อสำคัญ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรค
ปอดเรื้อรัง มีสาเหตุมาจาก 4 พฤติกรรมเสี่ยงหลัก คือ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การมี
กิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และ 4 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่
ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และภาวะน้ำหนักเกิน /โรคอ้วน ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร้อยละ 80 ของโรคหัวใจ และเบาหวานชนิดที่ 2 และมากกว่าร้อยละ 40 ของ
โรคมะเร็ง สามารถป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรม
อนามัย และกรมสุขภาพจิต ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ซึ่งมี
องค์ประกอบหลัก 6 ด้าน คือ 1) การกำหนดทิศทางและนโยบาย 2) การพัฒ นาระบบสารสนเทศ 3) การปรับ
ระบบและกระบวนการบริการ 4) ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง 5) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ 6) การมี
ส่วนร่วมของชุมชน (จุรีพร คงประเสริฐ และธิดารัตน์ อภิญญา, 2558) ซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้
ต่อยอดในกระบวนการที่ 6 การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการพั ฒนากรอบแนวคิด การป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ โดยยึดชุมชนเป็นฐาน โดยแนวคิดดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการ 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 2ส.
(ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุ รา) (เพชราภรณ์ วุฒิ วงศ์ชัย , 2560)และกระบวนการดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นแม่แบบในการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาวิจัยหลายพื้นที่ (ศิริเนตร สุขดี ,
2560; อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, รสติกร ขวัญชุม และลัดดา เรืองด้วง, 2560; สุขสันต์ อินทรวิเชียร,
2555)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย เป็นหนึ่งในกลวิธีลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
โดยการประยุกต์วิถีชีวิตของคนในสังคมกับหลักการทางสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ที่ว่า สถานที่และบริบททางสังคม ที่ผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในแต่ละวัน รวมถึงสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล
มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต (WHO, 1998) แนวทางสุขภาพดี วิถีพุทธ ถูกนำมาใช้ใน ปี พ.ศ.2553
โดยสำนักบริหารการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมูล นิธิอุทัย สุดสุข ในพื้นที่ 5 จังหวัด จากการ
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ประเมินผลรอบแรกได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ จึงได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก 12 จังหวัด ครอบคลุม12 เขตสุขภาพ ในปีถัด
มา (สำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิอุทัย สุดสุข , 2555) แต่เนื่องจาก
บริบทการนับถือศาสนาที่ยังคงแตกต่างในแต่ล ะภูมิภาค ปี 2558 จึงได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการสุขภาพดี
วิถีพุทธ เป็นโครงการพัฒนานโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ.2559 – 2563 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักทุกศาสนา โดยอาศัยเครื่องมือสำคัญคือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออก
กำลังกาย) และ 1 น. (นาฬิกาชีวิต) (เทวัญ ธานีรัตน์ , สีไพร พลอยทรัพย์ , ทัศนีเวศ ยะโส และฐิตินันท์ อิ นทอง
[บรรณาธิการ], 2560; มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี, 2560)
จากการทบทวนวรรณกรรม มีการศึ กษาผลของการใช้ แนวทางวิถีธ รรม วิถีไทย ในพื้ นที่ ชุม ชนเพีย ง
เล็กน้อย แม้การดำเนินงานจะได้ผลดี แต่ยังขาดหลักฐานสนับสนุนอีกค่อนข้างมาก (ลั ดดา ปิยเศรษฐ์, 2559) การ
ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้แนวทางวิถีธรรม วิถีไทย
ในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะเป็นหนึ่งในการศึกษาที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนและ
ยืนยันผลของแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมวิถีไทยวิถีพุทธในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรัง ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

นิยามศัพท์
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติที่สังเกตได้และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไม่ได้ ได้แก่ พฤติกรรม
การออกกำลังกาย พฤติกรรมการกิน และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว
โปรแกรมวิถีธ รรม วิถีไทย หมายถึง ชุดของกิ จกรรมด้านสุ ขภาพที่จัดขึ้นในกลุ่ มเป้าหมายกลุ่มเสี่ ยง
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีพฤติกรรมสุขภาวะ
ที่ถูกต้องในด้านการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ด้านพฤติกรรมการกิน และ ด้านการปรับอารมณ์ โดยอาศัย
เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น.

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) แบบแยกส่วนอธิบาย (Independent level
of interaction) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาล
ในเลือด และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ในการอธิบายที่มาของพฤติกรรมเหล่านั้น และ
เชื่อมโยงปรากฎการณ์ เน้นการอธิบายผลเชิงปริมาณ โดยมีข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 135 คน (ข้อมูลของ รพ.
สต.ลาดชุมพล, 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่ มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน
50 ราย
การคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์คัดเลื อก
ได้แก่ (1) มีค่าการวัดเส้นรอบเอวเกินกำหนด (เพศชาย รอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร และเพศหญิง รอบเกิน 80
เซนติเมตร) หรือมีค่าดัชนีมวลกายเกินกว่า 25 (2) ได้รับการคัดกรองแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง โดยบันทึกรายชื่อไว้ในทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุ ม
พล (3) มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
การคำนวณขนาดตัวอย่าง ตรวจสอบขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการของ Winer, Brown, and
Michels (1991, 228) โดยใช้ตัวแปรน้ำหนั ก เป็นตัวแปรสำคัญ กำหนดค่าความผิดพลาดของความแปรปรวน
(error of variance) ไว้ที่ร้อยละ 29 ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มอยู่ที่ร้อยละ 90 (ทดสอบจากข้อมูลจริง) การทดลอง
ซ้ำ 15 ครั้ง จำนวน 1 กลุ่ม ค่าอัลฟา 0.05 ค่าเบต้า 0.80 ผลปรากฏว่ า จะต้องใช้จำนวนตัวอย่างใน 1 กลุ่ม อย่าง
น้อย 22 ราย เพื่อตอบคำถามการวิจัย โดยงานวิจัยนี้มีหนึ่งกลุ่มการทดลอง และมีจำนวนตัวอย่าง 50 ราย
การดำเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1.จัดอบรมกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเนื้อหาที่ปรับปรุงมาจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้ วย (1)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน จำนวน 2 ชั่วโมง (2) การออกกำลังกาย จำนวน 3 ชั่วโมง (3) การฝึกจิต จำนวน
4 ชั่วโมง (4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน จำนวน 2 ชั่วโมง (5) การลดปัจจัยเสี่ยง จำนวน 1 ชั่วโมง รวม
ระยะเวลา 3 วัน ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
เนื้อหา
แนวทาง
วิธีการ
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อธิบายให้เห็นถึงโทษของการกิน
บรรยาย
การกิน
อธิบายให้เห็นถึงสัดส่วนการกินที่ถูกวิธี เล่นเกมส์ชิมน้ำแกง
ใช้โมเดลอาหาร
2. การออกกำลังกาย
ฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย
ฝึกฤาษีดัดตน 19 ท่า
เพื่อลดหน้าท้องและการออกกำลังกาย ฝึกการแกว่งแขน
ที่เหมาะกับวัยและภาระโรค

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง
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3. การฝึกจิต

4. การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประจำวัน
5. การลดปัจจัยเสี่ยง

ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกจิตประจำ
เป็นผู้ให้ความรู้ และนำการฝึกปฏิบัติ
รวมถึงจัดทำหนังสือสวดมนต์แบบย่อ
ใช้หลักนาฬิกาชีวิต ให้ทราบถึงการ
ทำงานของอวัยวะต่างๆ ตามช่วงเวลา
อธิบายให้ทราบถึงโทษทั้งทางสุขภาพ
และเศรษฐกิจ

บรรยาย
สวดมนต์
นั่งสมาธิ
บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม
บรรยาย
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4 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

2. การติดตามผล เป็นกระบวนการหลังจากการอบรม โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับแบบบันทึกประจำตัว ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล (น้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต) และพฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจำวัน จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย พฤติกรรมการปฏิบัตตัวตามหลักนาฬิกาชีวิต 7 ข้อ พฤติกรรม
การบริโภค 6 ข้อ และพฤติกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 2 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้บันทึกข้อมู ลและ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองทุ กสัปดาห์ เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 15 สัปดาห์ โดยเริ่มในเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ยกเว้น ระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะต้องบันทึกผลทุก 1 เดือน เป็นเวลา 3 ครั้ง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างต้องมาเจาะโลหิตปลายนิ้วที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้บันทึกผล
นอกจากนี้ มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงสภาพปัญหา แนวทาง และ
วิธีการปฏิบั ติตนของแต่ล ะบุ คคล ซึ่งจะมีการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ กลุ่ มตัวอย่างได้ปฏิบัติตัวตาม
แนวทางที่เหมาะสม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกสุขภาพ และพฤติกรรมรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นโดย
อ้างอิงจากแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข และประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ โดยออกแบบให้มีความ
กระชั บ ง่ า ยต่ อ การบั น ทึ ก โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเอง และนำไปให้ บุ ค คลอื่ น ตรวจสอบถึ ง ความเข้ า ใจในเนื้ อ หา
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง และบุคลากรจากหน่ วยงานอื่นในพื้นที่
จำนวน 5 คน โดยกลุ่มผู้ตรวจสอบรับรองว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาตรงกัน และหลักสูตรการอบรม 3 วัน ซึ่งอ้างอิง
จากหลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิ ติพื้นฐาน ได้แก่ จำนวน
ร้อยละ ในกรณีเป็นข้อมูลแบบกลุ่ม (Categorical data) และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธย
ฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ในกรณีเป็นข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous data)
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การเปรียบเทียบน้ำหนักตัว เส้นรอบเอว ระดับน้ำตาลในเลือด และพฤติกรรม (เก็บข้อมูลสัปดาห์ละ 1
ครั้ ง ) ก่ อ นและหลั ง การดำเนิ น การ ใช้ ส ถิ ติ วิ เคราะห์ Generalized estimation equation: GEE ซึ่ ง มี Link
function
g {E ( yit ) } = xit  , y ≈ F with parameters  it
(Liang & Zeger, 1986)
กำหนด family แบบ Gaussian และกำหนด link แบบ identity พิจารณาเลือกโครงสร้างสหสัมพันธ์
(Correlation structure) โด ย พิ จ าร ณ าจ า ก ค่ า Quasi-Likelihood under the independence model
information criterion: QIC), QICu และตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลโดยการตรวจสอบการแจกแจงของ
ค่าตกค้าง (residual) และ Chi-Square goodness of fit test
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ซึ่งมีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง
เป็นเวลา 3 เดือน ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 2 ลักษณะ คือ
1) การวิเคราะห์โดยการจำแนกชนิดข้อมูล (Typological analysis) แบบการจำแนกระดับจุลภาค ผู้วิจัยทำ
การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย และนำข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์คำหลัก ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มคำ
ชุดหนึ่ งให้อยู่ร่วมกัน โดยอาศัย ลักษณะความสัมพันธ์บางอย่างของคำแต่ล ะคำที่นำมาใช้จัดกลุ่ม ทั้งนี้
ลักษณะความสัมพันธ์บางอย่างนั้น เป็นความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่บุคคลแต่ละสังคมเป็นผู้จัดจำแนก
2) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component analysis) ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้แต่ละบุคคลมา
วิเคราะห์ ส่ว นประกอบ ซึ่งข้อมูล เหล่ านั้นได้มาจากการวิเคราะห์ ที่เจาะลึ ก และเน้ น จุดสนใจ แล้ วนำ
คุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูล มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
หลังจากนั้นจึงทำการสรุปบรรยายให้เห็นถึงความหมายของข้อมูลเหล่านั้น

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) ผลของโปรแกรมวิถีไทยวิถีพุทธในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
เชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย หลังการติดตามครบ 15 สั ปดาห์ เหลือกลุ่มตัวอย่างเพียง
15 ราย ที่สามารถติดตามได้ โดยเป็นเพศชาย 1 ราย นอกนั้นเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 ถึง 59 ปี อายุเฉลี่ย
47 ปี (S.D. = 9.00) และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ ก่อนดำเนินการ กลุ่มตัวอย่างมีน้ำหนักเฉลี่ย
67.15 kg. เส้นรอบเอวเฉลี่ย 88.19 เซนติเมตร และระดับน้ำตาลในเลือดเท่ากับ 97.58 mg/dl. ภายหลังการ
ดำเนินงานครบ 15 สัปดาห์ น้ำหนักเฉลี่ ยลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ 66.35 kg. ขณะที่เส้นรอบเอวเฉลี่ย เท่ากับ 88.89
เซนติเมตร ระดับน้ำตาลในเลือดเท่ากับ 101.38 mg/dl. โดยการเปลี่ยนแปลงทั้ ง 3 ด้าน ไม่มีความแตกต่ างกัน
ทางสถิติ (p-value>0.05) ส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักนาฬิ กาชีวิต พฤติกรรมการกิน และพฤติก รรมการ
ออกกำลังกาย ไม่อาจวิเคราะห์ได้ เนื่องจากมีการขาดการบันทึกบ่อยครั้งในตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป
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ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก เส้นรอบเอว และระดับน้ำตาลในเลือดในระยะเวลา 15 สัปดาห์
เมื่อพิจารณาข้อมูล เป็ นรายบุ คคล พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง 5 ราย (id 7, 8 , 9, 10, 15) มีการลดลงของ
น้ำหนักตัว เส้นรอบเอว และระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)

นำ้ หนัก

เส้นรอบเอว

ภาพที่ 2 น้ำหนักตัวของกลุ่มตัวอย่าง 15 ราย ในระยะเวลา 15 สัปดาห์

นำ้ ตำลในเลือด
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2) ผลของโปรแกรมวิถีไทยวิถีพุทธในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย ซึ่งดำเนินการเดือนละครั้ง ภายหลังการเจาะโลหิต
เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด โดยผู้วิจัยจัดเก้าอี้ในลักษณะครึ่งวงกลม และตั้งประเด็นโดยสอบถามกลุ่ มตัวอย่าง
รายบุคคล ผลการสัมภาษณ์ จำแนกประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นปัจจัยความสำเร็จ ความใส่ใจในภาวะสุขภาพของตนเอง เป็นหนึ่งในปั จจัยแห่งความสำเร็จ โดย
พบว่า กลุ่มเป้าหมายให้คำตอบที่มีความโน้มเอียงในทางเกรงต่อการเกิดโรค เช่น “บ่หยากเป็นเบาหวาน ความ
ดัน” “รู้สึกอ้วนขึ้น หยากป้องกันไว้จักหน่อย” หรือ “บ่หยากกินยา” เมื่อสอบถามถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กลุ่มสนใจมีความรู้ในเรื่องเหล่านั้ นพอสมควร โดยอธิบ ายด้วยเหตุการณ์ข้างเคียง เช่น “คนข้างบ้านเป็น กินยา
ประจำ” หรือ “พ่อใหญ่อยู่ข้างบ้าน เราเป็นเบาหวาน แผลเหยียบบักหอย เน่ าเฟะ” หรือ “ยายเราเป็นความดัน วิ
นหัวอยู่ตลอด” นอกจากนี้ กลุ่มสนใจบางราย มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยเห็นว่าเนื้อหามีค วามน่าสนใจดี
เช่น “อยากมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” หรือ “อยากรู้ว่าเพิ่นสิพาเฮ็ดอิหยัง” หรือ “อยากได้ความรู้ไปปฏิบัติโต”
ความสนใจในพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ โดยพบว่า กลุ่มสนใจที่
ปฏิบัติตัวได้ดี มักมีพื้นฐานทางศาสนาที่ดี เช่น ตอนเด็กเคยไปวัดกับพ่ อแม่เป็นประจำ หรือ ตักบาตรทุกเช้าเมื่อมี
โอกาส รวมถึงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่จัดโดยชุมชนหรือวัดเป็นประจำ ซึ่งกลุ่มเหล่ านี้ มีความโน้มเอียงที่จะ
ปฏิบัติตามหลักนาฬิกาชีวิต ทั้งนี้ พิจารณาจากแบบบันทึกพฤติกรรมประกอบ นอกจากนี้ กลุ่มสนใจที่ปฏิบัติตัวได้
ดี ให้คำแนะนำในการลดน้ำหนักที่ได้ผลอีกว่า “กิ๋นแต่หัวเว็น อย่ากินเดิก” หมายความว่า ควรรับประทานอาหาร
ในช่วงเย็น อย่ารับประทานช่วงดึก ซึ่งจะทำให้มีเวลาได้ย่อยอาหารก่อนนอน ทำให้ไม่อ้วน
ประเด็นปัจจัยความไม่สำเร็จ ภาระงาน เวลา และความตั้งใจ เป็นประเด็นหลักของความไม่ สำเร็จ โดย
กลุ่มสนใจให้เหตุผลว่า “ยาก ต้องเฮ็ดกับข้าวตอนเซ่า บ่มีเวลาปฏิบัติสมาธิ” หรือ “ยากหลาน ไปไสบ่ได้” หรือ
“เฮ็ดสมาธิตอนเซ่า บ่ได้ดอก ยาก” หรือ “หยากลดอยู่ แต่ลดบ่ได้” นอกจากนี้ภาระโรคประจำตัว เป็นอีกเหตุผล
ที่กลุ่มสนใจไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ เช่น “มื่ อได๋ กิ๋นยาภูมิแพ้ มักสิ ง่วง หยากนอน” และอีกเหตุผลหนึ่ง คือผลไม้
ประจำท้องถิ่น โดยกลุ่มสนใจให้เหตุผลว่า “หน้าบักม่วง กินหลาย น้ำตาลเลยบ่ลด”

สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย ยังคงเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการเพียง 15 ราย และผลจาก
การดำเนินการอบรม และติดตามพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงการกระตุ้นในการสนทนากลุ่ม พบว่า น้ำหนัก เส้นรอบ
เอว และระดับน้ำตาลในเลือด ลดลงเล็กน้อย (ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) แต่จ ากการวิเคราะห์ผลรายบุคคล พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง 5 ราย สามารถปฏิบัติตัวได้ผลเป็นอย่างดี โดยน้ำหนักตั ว เส้นรอบเอว และระดับน้ำ ตาลในเลือด
ลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ยังชี้ให้เห็นว่า ความใส่ใจในภาวะสุขภาพ
ของตนเอง พื้นฐานความสนใจในพุทธศาสนา ยังเป็นปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จ และปัจจัยด้านภาระ
งาน เวลา ความตั้งใจ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยก่อกวนให้ประสบความล้มเหลว
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จากข้อสรุปข้างต้น อภิปรายจำแนกประเด็นได้ดังนี้
การลดลงของจำนวนตัวอย่าง อัตราการตอบกลับหรือการคงอยู่ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะยาวมีผล
ต่ อ การวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณ โดย Baruch (1999) ได้ ให้ ข้ อ เสนอแนะว่ า อั ต ราการตอบกลั บ ของการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ควรอยู่ที่ร้อยละ 55.6 ขึ้นไป ถือว่าอยู่เป็นเกณฑ์ดี ส่วน Berdie & Other (1986) กล่าว
ไว้ว่า อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ยอมรั บได้ ควรอยู่ที่ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 60 – 70 ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก หรือ Sarah R. Meyer and other (2020) และ หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (2555) ให้ข้อแนะนำใน
การทำการศึกษานำร่อง หรืองานวิจัย R2R ทางคลินิกว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ควรมีการถอนตัวจากการวิจัยเกินกว่าร้อย
ละ 20 และการติดตามนั้นจะต้องยาวนานพอที่จะดูผลทางคลินิกได้ เช่น 1 สัปดาห์ 1 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
โครงการวิจั ย ผลของโปรแกรมวิถีธ รรม วิถีไทย ในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพนี้ ใช้ระยะเวลา
ดำเนิ นการ 15 สัป ดาห์ หรือประมาณ 3 เดือนกว่า ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อยๆ ลดจำนวนลง จนเหลื อ
ประมาณ 1 ใน 4 ถือ ว่ามี การถอนตั ว จากการศึก ษามากกว่าร้อยละ 20 ถึ งแม้ การเลื อ กตั ว อย่ างจะเป็ น แบบ
เฉพาะเจาะจง สำหรับผู้ที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความสนใจ และใส่ใจในกิจกรรม
ดังกล่ าวยั งมีค่ อนข้างน้ อ ย ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะให้ เหตุ ผ ลเรื่องการหาเลี้ ยงครอบครัว การดำเนิน กิจ กรรมที่ต้ องใช้
ระยะเวลาต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรค อย่ างไรก็ตาม การกำหนดอัตราการตอบกลับและการคงอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง
ตามข้อมูลข้างต้น เป็นความเห็น เชิงสถิติ แต่การถอนตัวของงานวิจัยนี้เป็นเหตุผลด้านสังคม ดังนั้นการอธิบาย
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่คงเหลือ จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
พฤติกรรมสุขภาพ งานวิจัยนี้ มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรม 3 ประเภท คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่
เกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวิต พฤติกรรมการกิน และพฤติกรรมการออกกำลังกาย โดยแบบบั นทึกประจำสัปดาห์ซึ่งให้
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บันทึกเอง ผลการวิเคราะห์ไม่อาจประเมินได้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างขาดการบันทึกข้อมูลที่เป็น
ปั จ จุ บั น สาเหตุเนื่ อ งด้ วย ความสู งอายุ ภารกิจงาน ความหลงลื ม และความไม่เอาใจใส่ ดั งนั้น การประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพ จึงใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มย่อยในการอธิบายแทน ซึ่งพบว่า พฤติกรรมที่กลุ่ม
สนใจปฏิ บั ติ ได้ ค่ อ นข้ างดี คื อ การตื่ น นอนตอนเช้ า เวลา 5.00 น. หรือ ใกล้ เคี ย ง เนื่ อ งด้ ว ยกลุ่ ม สนใจมี อ ายุ
ค่ อ นข้ างมากแล้ ว การพั ก ผ่ อ นเพี ย งเล็ ก น้ อ ยก็ เพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ ส่ ว นการสู บ บุ ห รี่แ ละดื่ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไม่มีกลุ่มสนใจคนใดปฏิบัติอยู่แล้ว และการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานบ้านหรืองาน
ประจำ ซึ่งก็ไม่ได้นับเวลาต่อเนื่อง ส่วนพฤติกรรมที่กลุ่มสนใจพอปฏิบัติได้บ้าง แต่ไม่สม่ำเสมอ คือ การกินผั ก/
ผลไม้ 2 – 3 คาบ และการลดการกินอาหารรสจัด อาหารมัน รวมถึงการออกกำลังกายตอนเย็น แต่เป็นน่าสังเกต
ว่า กลุ่มสนใจ 5 ราย ที่สามารถลดน้ำหนักตัว เส้นรอบเอว และระดับน้ำตาลในเลือดได้ มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตาม
แนวทางอย่างครบถ้วน ส่วนพฤติกรรมที่กลุ่มสนใจส่วนใหญ่ ปฏิบั ติไม่ค่อยได้ คือ การสวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่
เมตตาตอนเช้า เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องทำตอนเช้า
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ผลสะท้อนด้านสุขภาพ ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ (น้ำหนั ก, เส้นรอบเอว, ระดับน้ำตาลในเลือด) จากการ
ประเมินผล 15 สัปดาห์ พบว่า ในภาพรวมยังไม่ประสบผลสำเร็จในเชิงปริมาณ แต่ในรายบุ คคล ยังมีผลลัพธ์ที่น่า
พึงพอใจ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ลัดดา ปิยเศรษฐ์ (2559) ที่ใช้รูปแบบการสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ ใน
การแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังเช่นกัน จะเห็นว่า งานวิจัยของลัดดา ปิยเศรษฐ์ มุ่งเน้นในการสร้างบริบทการขับเคลื่อน
ในภาพของพื้น ที่ โดยมีก ลุ่ มองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน มีส่ว นร่ว มในการดำเนินการ ซึ่งผลที่ ได้เป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในชุมชน เช่น การลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่ การรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ
การรณรงค์ลด หวาน มัน เค็ม ฯลฯ ขณะที่งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการทดลองในกลุ่มตัว อย่าง และวัดผลภาวะสุขภาพที่
จับต้องได้ เช่น น้ำหนัก เส้นรอบเอว และระดับน้ำตาลในเลือด โดยการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มสนใจประกอบ
ดังนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างสุขภาพดี ด้วยแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย ทั้งสองเรื่อง จึงไม่อาจเปรียบเทียบ
ความสำเร็ จ เชิ งปริ ม าณได้ แต่ ยั ง มี ส่ ว นที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น อยู่ บ้ าง คื อ หากดำเนิ น การอย่ างจริ งจั ง ยั ง มองเห็ น
ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินการ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ หากจะนำเอาแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย ไปปฏิบัติ ควรจะต้องมีการ
อบรมบุคลากรที่เป็นพี่เลี้ยง เนื่องจากจะต้องเข้าใจในแนวทางเบื้องต้น รวมถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลต้องมีความโน้ม
เอียงไปในด้านการรักษาสุขภาพตนเอง ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นได้ รวมถึงมีกิจวัตรประจำวัน ที่
ใส่ใจในทางศาสนา ซึ่งอาจจะต้องขึ้นทะเบียนบุคลากรประเภทนี้ไว้ในระบบข้อมูล
2. การขยายผลแนวทางวิถีธรรม วิถีไทย ในพื้นที่อื่นๆ ควรมีการคัดเลือก และจำแนกบุคคล โดยอาศัย
ข้อแนะนำที่ว่า บุคคลที่มีพื้นฐานชีวิตอิงกับหลักศาสนา เป็นผู้ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ และความเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ
ซึ่งผู้ใกล้ชิดหรืออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลได้ ดังนั้น จึงควรมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
แบบสมัครใจ โดยจะต้องอธิบายรายละเอียดของโครงการให้รับทราบ ถึ งผลดี และข้อจำกัดต่างๆ ของการเข้าร่วม
โครงการ
3. การติดตามพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญ ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการจดบันทึก โดยใช้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ติดตาม หรือการใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น การติดตามผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลไม่ตกหล่น สูญหาย ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่แม่นยำ และการวางมาตรการและ
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุข. (2019). Health Data Center. Retrieved from Thai website
สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2563 จาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php.
จุรีพร คงประเสริฐ และ ธิดารัตน์ อภิญญา [บรรณาธิการ]. (2558). คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก
NCD คุณภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
เทวัญ ธานีรัตน์, สีไพร พลอยทรัพย์, ทัศนีเวศ ยะโส และฐิตินันท์ อินทอง [บรรณาธิการ]. (2560).
แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย (3ส. 3อ. 1น.) ของ 5 ศาสนา. กรุงเทพฯ:
วี อินดี้ ดีไซน์ จำกัด.
ธิดารัตน์ อภิญญา [บรรณาธิการ]. (2559). หลักสูตร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสำหรับพยาบาล
ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
เพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย [บรรณาธิการ]. (2560). คู่มือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึด
ชุมชนเป็นฐาน: ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (CBI NCDs). กรุงเทพฯ: อีโมชั่น อาร์ต จำกัด.
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี. (2560). โครงการสร้างสุขภาพดี
วิถีธรรม วิถีไทย. [power point]. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2563 จาก
http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/3.2.3%20report%204pdf.
ลัดดา ปิยเศรษฐ์. (2559). การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพดี วิถีพทุ ธในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านคุยป่ารัง ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารสุขศึกษา, 39(132), 23 – 34.
ศิริเนตร สุขดี. (2560). การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
สุขสันต์ อินทรวิเชียร. (2555). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น,
19(2), 65 – 75.

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

68

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ. (2560). แผนพัฒนาจังหวัด 2561 – 2564. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2563 จาก
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER005/GENERAL/DATA0000/
00000311.PDF.
สำนักงานบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิอุทัย สุดสุข. (2555). รูปแบบ
โครงการรักษาพยาบาล วิถีพุทธ. กรุงเทพฯ: สำนักงานบริหารการสาธารณสุข.
หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล. (2555, 10 กรกฎาคม). R2R Clinic: ระเบียบวิจัยที่ใช้บ่อย. [power point].
สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2563 จาก
https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/3544/Hataithip.pdf?sequence=2.
อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, รสติกร ขวัญชุม และลัดดา เรืองด้วง. (2560). ผลของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยการพยาบาลและการสาธารณสุข ภาคใต้, 4(1),
253 – 264.
เอื้อมพร หลินเจริญ. (2555). เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. วารสารการวัดผลการศึกษา, 17(1),
17 – 29.
Baruch, Y. (1999). Response rates in academic studies- a comparative analysis. Human
Relation, 421 – 434.
Berdie, D. R., Anderson, J. F., & Niebuhr, M. A. (1986). Questionnaires: design and use.
Metuchen, N.J.: Scarecrow Press.
Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal data analysis using generalized linear models.
Biometrika, 73(1), 13 – 22.
Sarah, R. M., Rege, S., Avalaskar, P., Deosthali, P., Garcia-Moreno, C., & Amin, A. (2020).
Strengthening health systems response to violence against women: protocol to test
approaches to train health workers in India. Meyer et al. Pilot and Feasibility Studies,
https://doi.org/10.1186/s40814-020-00609-x, 1 – 13.
World Health Organization. (1998). Health Promotion Glossaly. Division of Health Promotion,
Education and Communications, Health Education and Health Promotion Unit, World
Health Organization. Geneva: 1 - 10.

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

69

หลักสูตรอบรมออนไลน์
หลักสูตรอบรมออนไลน์ของ ก.พ. 129 หลักสูตร (อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร)
สถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการพลเรื อ น สำนั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด ทำหลั ก สู ต รออนไลน์ (HRD: e-Learning)
เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่ม ศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ฟรี โดยที่ กำหนดการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทัว่ ไป หมวดต่าง ๆ ได้แก่

สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.kruachieve.com/
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หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
แนะนำ 10 หลั ก สู ต ร อบรมออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล MU MOOC อบรมฟรี มี เกี ย รติ บั ต ร
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดคอร์สออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ mooc.mahidol.ac.th
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แถมยังเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย
ครูอาชีพดอทคอมขอแนะนำหลัก สู ต ร อบรมออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ให้ เข้าไปศึกษาหา
ความรู้ พั ฒ นาตนเอง ในรู ป แบบ MOOC หรื อ Massive Open Online Courseware (MOOC) คื อ หลั ก สู ต ร
(Course) ที่ เรี ย นออนไลน์ (Online) จากระบบที่ เปิ ด ให้ ใช้ งานฟรี (Open) และรองรั บ ผู้ เรี ย นจำนวนมาก
(Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้า
ไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้

สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.kruachieve.com/
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สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.classcentral.com/report/category/mooc-course-report/
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สะพายกล้องท่องอยู่บ้าน
ตอน “นกกระจิบกระจาบในสวนข้างครัว”
สรงค์กฎณ์ ดวงคำสวัสดิ์
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
“ .. ภาพชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายนะครับ จะหาดูแบบใกล้ชิด
อย่างนี้ต้องใช้เวลานานมากๆ ในการเก็บภาพและต้องพร้อม
ในช่วงจังหวะเวลาและสถานที่ด้วยครับ เผอิญสถานที่ทบี่ ้านนี้
มีนกนี้มาอาศัยอยู่พอดี จึงเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆ และเล่า
ประสบการณ์ พร้อมอ้างอิงจากหนังสือคู่มือดูนกจากปรมาจราย์
เชี่ยวชาญด้านนี้หลายๆ ท่านครับผม ! ”

สะพายกล้องท่องท่อมๆ อยู่กับบ้าน
ช่วงนี้ในฐานะที่เราเป็น สว. (สูงวัย) อายุเกินเลข 60 แล้ว บางท่านก็มีโรคประจำตัว พวกโรคฮิตติดอันดับ
เช่น ความดันเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดด้วย ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดต่อเป็น "โรคโควิด" (COVID-19)
อย่างมากๆ เลยต้อง “อยู่กับบ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” (เพื่อคนที่เรารัก) ..เป็นการท่องเที่ยวแบบสะพายกล้องท่อง
อยู่ในบ้านครับ
.. การอยู่บ้านของผู้สูงวัยมีอะไรให้ ทำเยอะแยะมากมาย นอกจากการเลี้ยงหลานนะครับ อาทิ ปลูกต้นไม้
(ปลูกต้นที่เราชอบและอยากปลูก) ทำสวนครัวที่กินได้ทุกชนิด รดน้ำต้นไม้เช้าหรือเย็น ถ่ายรูปดอกไม้ รูปผีเสื้อ นั่ง
ดูนก + ส่องนก + ถ่ายรูปนก ชมธรรมชาติรอบๆ สวนรอบบ้าน กินกาแฟที่มุมชอบมุมโปรด ออกกำลังกายเบาๆ
ช่วงเช้าหรือเย็น ฯลฯ
.. การได้สะพายกล้องส่องดูนก นับว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกและได้ความรู้ครับ ! .. เวลาดูนก เราจะต้อง
มีหนังสือคู่มือดูนกที่มีผู้รู้หรืออาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขียนไว้มาดูประกอบการดูนกด้วยครับ จึงจะทำให้การดูนก
มีความสนุกและได้ความรู้ไปด้วย
..มาเริ่มกันเลยครับ
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.. เช้าวันนี้ (วันแรก) ของการส่องดูนกอยู่กับบ้าน
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของแม่นกให้อาหารลูกน้อยแล้ว หลังใช้เวลาเกือบเดือน ทำรังออกไข่และฟักไข่ ตอนนี้
ก็เป็นช่วงเวลาหาตัวหนอน ตัวแมลง แมงมุม ทุกอย่างที่เป็นโปรตีนกินได้ แม่นกจะไปเสาะหาคาบมาป้อนให้กับลูก
น้อยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อที่มันจะได้แข็งแรงสามารถบินออกจากรังไปได้ มันจะได้ไม่ต้องอยู่กับรังนาน
เพราะการอยู่ในรังเป็นเวลานานๆ โอกาสที่จะเสี่ยงเป็นอาหารของเจ้านกกระปูด อีกา หนู และงู ก็มีโอกาสสูงมาก
ดังนั้น ช่วงนี้แม่นกและพ่อนก จึงต้องรีบหาอาหารมาให้ลูกกิน เพื่อจะได้โตเร็วๆ และบินออกจากรังไปให้เร็วที่สุด
.. นกทีส่ ่องและถ่ายภาพมาให้ดูวันนี้ คือ “นกกระจาบ” หรือ "นกกระจาบทอง"
นกกระจาบฯ ทั้งตัวผู้+ ตัวเมี ย จะสลับสั บเปลี่ ยนกันหาอาหารมาป้อนลูกกันทั้งวันจนกว่า ลูกมันจะโต
แข็งแรงและบินออกจากรังได้ (ใช้เวลา 2-3สัปดาห์) นี่เป็นโอกาสทองของช่างภาพสมัครเล่น สว.อย่างผมจะได้เฝ้าดู
และบันทึกภาพอย่างตื่นเต้น ! เพราะนกมันจะบินไปคาบตัวหนอนหรือแมลงมา แล้วก็มาเกาะที่บนรังก่อนจะทิ้งตัว
ดิ่งพสุธา ! ลงมาแล้วบินโฉบพุ่งขึ้น ! เข้าไปในกรวยรังอย่างแม่นยำ ! ช่วงนี้หละเป็นช่วงสำคัญของการกดซัตเตอร์
กล้องถ่ายรูปอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพื่อจะให้ได้ภาพทุกขัน้ ตอนของการบินเข้า-ออกรังของนก
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.. ต้องเฝ้าดูตลอดหลายวัน (ประมาณ 2 สัปดาห์) กว่าจะได้ภาพอย่างทีเ่ ห็น
.. วันที่สองสามสี่ต่อมา ตื่นแต่เช้ากินกาแฟส่องนก ! ยามสายรดน้ำต้นไม้เสร็จ ขึ้นบ้านส่องนก ! ตกบ่าย
ทำสวน บ่ายคล้อยก็ส่องนก ! .. สนุกดีมีความสุขครับ ! นกกระจาบฯ เขามาเป็นนายแบบ+นางแบบถึงบ้ านเลย
มีรึ ! จะพลาด ! (ที่บ้านสวนนี้เขามาทุกปีครับ !)

นกจาบทองกลุ่มแรกที่มาทำรังออกไข่ตอนนี้ ลูกนกก็เริ่มทยอยออกจากรังไปบ้างแล้ว นกจาบทองกลุ่ม
ใหม่ก็ทะยอยเข้ามา .. ตัวผู้ก็เร่งทำรังกันยกใหญ่ เพื่อให้ตัวเมียพอใจได้คู่ผสมพันธุ์ ทันออกไข่ตามฤดูกาล และตัว
เมียก็ได้วางในรังอย่างปลอดภัย รังที่ทำเธอจะต้องเข้ามาตรวจตราอยู่ตลอดเวลาว่าแข็งแรงปลอดภัยน่าอยู่หรือไม่
(ยังกะคนเลย) อาจจะไม่ถูกใจเธอบ้าง แต่สุดท้ายเธอบางตัวก็ต้องจำยอม เพราะเดี๋ยวจะหมดฤดูผสมพันธุ์แล้ว !
เธอก็จะไร้คู่ ! .. นกจาบทองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองที่มาทำรังที่บ้านสวนม้าไม้ครับ ! ไม่รู้ว่าจะมีกลุ่มที่สามอีกหรือไม่?
เพราะปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็จะหมดฤดูกาลวางไข่แล้วครับ..
"นกกระจาบ" (Weaver) ในประเทศไทยบ้ านเมือ งเรา มี อยู่ 3 ชนิ ด ด้ว ยกัน คื อ นกกระจาบธรรมดา
(Baya Weaver) นกกระจาบอกลาย (Streaked Weaver) และนกกระจาบทอง (Asian Golden Weaver)
เป็นนกที่มาทำรังที่บ้านสวนม้าไม้แห่งนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกกระจาบฯ นกกระจาบตัวผู้จะมีสีสวยกว่า
ตัวเมียเพราะขนบนหัวทั้งหมด ตั้งแต่หน้าผาก กระหม่อม ไปจนถึงท้ายทอยจะเป็นสีเหลืองสุกใส ขนคลุมหูสีน้ำตาล
แก่แกมดำ
.. นกกระจาบมักจะชอบสร้างรังอยู่ใกล้ๆ กันและอยู่รวมกันเป็นฝู ง นกตัวผู้จะเป็นตัวเริ่มสร้างรัง โดยใช้
เส้นใยใบหมากหรือใยใบมะพร้าวมาผูกมัดที่ปลายกิง่ ไม้หรือใบกล้วย รัดให้แน่นแล้วใช้เส้นใยสานทำรังต่อลงมาเป็น
รูประฆังคว่ำและตรงปลายล่างระฆังนี่หละ มันจะทำห่วงคล้ายสายรัดคาง เชื่อมระหว่างระฆังด้านหนึ่งไปอี กด้าน
หนึ่ง มองดูแล้วคล้ายๆ ระฆังหรือหมวกนิรภัยมีสายรัดคางพร้อม และตัวผู้ก็จะเกาะตรงสายรัดคางนี่หละโล้รังไปมา
พร้อมส่งเสียงร้องเพื่อล่อความสนใจตัวเมียให้มาหา มาเป็นคู่กัน นกตัวเมียที่สนใจตัวผู้ตัวใดก็จะบินเข้าไปสำรวจรัง
ตัวผู้ตัวนั้น หากตัวเมียพอใจก็จะจับคู่อยู่ด้วยและช่วยตัวผู้ตวั นั้นสร้างรังต่อจนกระทั่งรังเสร็จ การสร้างรังช่วงนี้ก็จะ
ใช้ใบข้าว ใบหญ้าคา ใบตระใคร้ แม้กระทั่ง ใบต้นไอริสที่บ้านมันยังจิกไปทำรังจนเหี้ยนหมดเลย
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.. รังนกที่สร้างเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายลูกตุ้มห้ อยลงมา โดยมีปากทางเข้ารังอยู่ด้านล่างซึ่ งทำเป็นท่อ
กรวยยาวลงมา บางรังก็สั้น บางรังก็ย าวแถมบางรังยังทำกรวยกว้างยังกับปากแตรก็มี ส่วนลูกตุ้มซึ่งเป็นส่วนที่
วางไข่ฟักไข่เลี้ยงลูกของตัวเมียบางรั งก็มีสามตุ้ม สองตุ้มก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมีตุ้มเยอะหรือมีตัวเมียอยู่ ด้วยหลาย
ตัวหรือเป็นเพราะมีไข่เยอะ (แค่สงสัย) แต่โดยทั่วไปมีเพียงตุ้มเดียวครับ .. ตัวเมียสามารถวางไข่ครอกละ 3-4 ฟอง
บางรังก็อาจจะมีถึง 6-8 ฟอง ลักษณะเปลือกไข่สีขาวเรียบ ตัวเมียจะกกไข่เลี้ยงและลูกตามลำพังตัวเดียว ส่วนตัวผู้
จะปลีกตัวไปสร้างรังใหม่อีก เพื่อให้นกตัวเมียตัวอื่นมาจับคู่อีก ในช่วงผสมพัน ธุ์ฤดูหนึ่งๆ ตัวผู้ตัวหนึ่งสามารถจับคู่
กับตัวเมียได้ถึง 2 หรือ 3 ตัวเลยทีเดียว น่าจะเป็นนกเจ้าชู้มากๆ ด้วย อย่างกับไก่แจ้เลยนะครับ
.. ช่วงเวลาที่มีการเลือกคู่นกตัวเมีย จะส่งเสียงเจี้ยวจ้าวทะเลาะกันเพื่อแย่งคู่ที่มันถูกใจ และบางทีนกตัวผู้
ก็ทะเลาะกันและมีการแกล้งกัน โดยนกตัวผู้ตัวหนึ่งอาจจะไปรื้อรังของนกตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับ...ท่านสุนทรภู่จึง
ได้นำเรื่องของนกกระจาบไปเปรียบเทียบเรื่องของการหึงหวงของว่า "เหมือนตลาดเหลือหูเพราะผู้หญิง เหมือน
โกรธขึ้งหึงหวงด้วยช่วงชิง"
นกกระจาบชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและในฝูงบางทีก็จะมี "นกกระติ๊ด" (Munia) ปะปนอยู่ในฝูงด้วย ผมเคย
เฝ้าสังเกตเห็นบางครั้งเจ้านกกระติ๊ ดนี่แหละ จะเข้าไปอยู่ในรังของนกกระจาบ หลังจากที่นกกระจาบทิ้งรังไปแล้ว
เจ้านกกระติ๊ดมันจะเจาะรังนกกระจาบด้านตุ้มข้างๆ เป็นรูพอตัวเข้าไปได้พอดี แล้วเข้าไปอยู่ต่อออกไข่ออกลูกโดย
ไม่ต้องเสียเวลาสร้างรังให้เปลืองแรง .. ร้ายจริงๆ

ครั้งหนึ่งสุนทรภู่ได้เดินทางโดยเรือ ขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยา จนกระทั่ งเรือมาถึงป่าเกรียน สุนทรภู่ได้
เห็นนกกระจาบรวมฝูงกัน ทำรังอยู่บนต้นไม้หลายรัง แลเห็นรังห้อยเรียงกันเป็นแถวดูคล้ายลูกตุ้มแว่งไปมา จึงได้
พรรณาไว้ในนิราศวัดเจ้าฟ้า ว่า
“กระจาบจับนับหมื่นดูดื่นดาษ เหมือนตลาดเหลือหูเพราะผู้หญิง
เหมือนโกรธขึ้งหึงหวงด้วยช่วงชิง ชุมจริงจริงจิกโจดกระโดดโจน
จนต้นไม้ใบงอกออกไม่รอด ดูกรองกรอดเกรียมกร่องกรองกรอยโกร๋น
ลมกระทั่งรังกระจาบระยาบโยน ตัวมันโหนหวงคู่คอยขู่คน ..”
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นี่ก็เป็นเรื่องราวของนกกระจาบโดยย่อๆ พร้อมกับรูปถ่ายนกกระจาบเก็บมาฝากช่วง "สะพายกล้องท่อง
อยู่บ้าน" ครับ ! เวลาอยู่บ้านเราก็จะมีเวลาทำอะไรได้เยอะมาก เวลาอยู่บ้านสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากคือการได้
แอบดูนกหรือส่องดูนกที่มาอาศัยอยู่ในบ้านสวนแห่งนี้ครับ !
ได้พดู ถึงนกกระจาบไปแล้ว คราวนี้มาดูนกอีกตัวหนึ่งที่มาอาศัยอยู่ ณ บ้านสวนแห่งนี้
นั่นคือ เจ้า "นกกระจิบ" (Tailorbird)
(ชื่อสามัญ: CommonTailorbird ชื่อวิทยาศาสตร์: Orthotomus sutorius)

“ฝูงกรอดพลอดเพรียกร้องเรียกคู่ "กระจิบ" ดูโลดเต้นเผ่นผยอง
เสียงหึ่งหึ่งผึ้งภุมรินร้อง อาบละอองอินทนิลแล้วบินจร
นกตะขาบคาบได้ลูกไทรขยอก ฝูงกระรอกไล่กระแตแลสลอน
พฤกษาดอกออกช่ออรชร หอมขจรจอมผาทั้งตาปี” (นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี)
"นกกระจิบ" เป็นนกอีกตัวหนึ่งในวรรณคดีของสุนทรภู่ที่กล่าวถึง นกกระจิบเป็นนกขนาดเล็ก มีความยาว
จากปากถึงปลายหางแค่11-13 ซม. นกกระจิบ หรือนกกระจิบธรรมดา ลักษณะของตัวเมียและตัวผู้มีสีสันคล้ายกัน
มาก ตรงหัวตามีสีขาวแกมเทา ขนคลุมหูสีเทาแกมน้ำตาลจางๆ ก้านขนแต่ละเส้นมีสีขาวเป็นลายจางๆ หน้าผาก
และตอนหน้าของกระหม่อมสีแดงเจื อน้ ำตาล ส่วนกลางกระหม่อมและท้ายทอยเป็นสีเทาขี้เถ้า ตรงหลั ง ไหล่
ตะโพกและขนคลุมบนโคนหางเป็นสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ปีกสั้นมนกลมสีน้ำตาลขอบขนสีเขียวแกมเหลือง
.. ฤดูผสมพันธุ์นกกระจิ บช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม รังที่มันสร้างจะทำด้วยใบไม้ใหญ่ๆใบเดียวหรือ
ใบไม้ 2-3ใบนำมาม้วนเป็นกรวยติดกันโดยใช้ใยเหนียวๆ จากใยเปลือกหุ้มตัวดักแด้ผีเสื้อ มาพันรัดใบไม้ไว้ให้แน่น
แล้วใช้ปากอันแหลมคมดั่งเข็มเจาะใบไม้ 2 ใบให้อยู่ชิดกันและให้รูตรงกันหลายๆ รู แล้วคาบเอาใยพืช ใยแมงมุม
หรือใยอะไรที่เหนียวๆ สอดใส่เข้าไปในรูเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกัน ส่วนภายในรังก็จะปูด้วย นุ่ม ผม ขนสัตว์
ถุงไข่แมงมุมที่นุ่มๆ ไว้รองรับไข่ที่จะออกมา
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.. การที่นกกระจิบมีความสามารถในการเย็บใบไม้ติดกันได้เพื่อสร้างรังเป็นที่วางไข่เลี้ยงลูก ชาวอังกฤษจึง
เรียกนกชนิดนี้ว่า "Tailorbird" ซึ่งแปลว่า "นกช่างเย็บเสื้อผ้า" ในฤดูผสมพันธุ์นกตัวผู้จะมีขนหางคู่บนยาวกว่าปกติ
จึ งเรี ย กมั น ว่ า "Long-tailed Tailorbird" .. ชาวบ้ า นเรีย กนกชนิ ด นี้ ว่ า นกกระจิ บ หรื อ นกจิ บ เรีย กชื่ อ ตาม
พฤติกรรมของมันที่ทั้งวันมันจะกระโดดไปมาหากินตามกิ่งไม้จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งไม้หนึ่ง จากต้นไม้เตี้ยๆ ต้นหนึ่งไป
ยังอีกต้นไม้หนึ่งนานๆ ถึงจะขึ้นไปกิ่งไม้สูงๆ ขณะที่มันกระโดดไปมาก็จะส่งเสี ยงร้องดัง "กระจิ๊บ กระจิ๊บ กระจิ๊บ"
อยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งกระดกหางขึ้นๆ ลงๆ ไปด้วย
.. ตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 2-3 ฟองเท่าที่เห็นที่ นี่ ไข่มีสีขาว สีครีม สีชมพูจางๆ หรืออาจจะมีสีขาวแกม
เขียวหรือฟ้าบ้าง อาหารของมันก็จะเป็นพวก แมลงและหนอนตัวเล็ก เช่น มด มวน ด้วง เพลี้ย จักจั่น แมงมุม
ผีเสื้อและอื่นๆ

.. ภาพชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายนะครับ จะหาดูแบบใกล้ชิดอย่างนี้ต้องใช้เวลานานมากๆ ในการเก็บภาพ
และต้องพร้อมในช่วงจังหวะเวลาและสถานที่ด้วยครับ เผอิญสถานที่ที่บ้านนี้มีนกนี้มาอาศัยอยู่พอดี จึงเก็บภาพมา
ฝากเพื่อนๆ และเล่าประสบการณ์พร้อมอ้างอิ งจากหนังสือคู่มือดูนกจากปรมาจราย์เชี่ยวชาญด้านนี้หลายๆ ท่าน
ครับผม !
“หากท่านใดสนใจ “การดูนก” หรือต้องการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ “เทคนิคการถ่ายภาพ” แวะไปที่เฟสบุ๊ค
สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ หรือ Saronggod Duangkhamsawat ...ได้ครับ”
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รำลึก นพ.อมร นนทสุต นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2548
“ผมคิดว่าชีวิตตัวเองมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว
คือเรารู้ว่าเราต้องการอะไร ผมอยากเห็นสังคมมีความสุข
อยากเห็นชาวบ้านเขาดีกัน เราก็เห็นปัญหามาเยอะ
แต่เราก็เชื่อนะว่าอย่างน้อยเราคงจะช่วยได้”
ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของ นายแพทย์อมร นนทสุต ได้สร้างคุณูปการไว้ให้กบั สังคมอย่างมากมาย ท่าน
ได้ทำงานอย่างไม่ย่อท้อและต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะ ด้วยปรัชญาแนวคิดที่ท่านยึดมั่น “ต้องเชื่อว่า
ชาวบ้านเขาทำได้ อันนี้สำคัญมาก อย่าดูถูกเขาเป็นอันขาด อย่าไปนึกว่าเราใหญ่กว่าเขา เรามีความรู้เยอะแยะ
อะไรแบบนี้จะไปไม่รอด ถ้าทำงานกับสังคม อย่าไปถือว่าตัวเองเหนือกว่า ชาวบ้านเขาก็เป็นครูเราได้"

ประวัติโดยย่อ
o เกิดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2471 ที่ตำบลรองเมือง อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคน
สุดท้องของนาวาเอกพระแสงสิทธิการ (แสง นนทสุต) รน. กับนางประชิต นนทสุต (นามสกุลเดิม
ปายะนันท์) สมรสกับแพทย์หญิงอนงค์ บุญยังพงศ์ มีบุตรบุญธรรม 1 คนคือ นายประจักรา นนทสุต
o จบแพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 57 ปี พ.ศ.2495
o จบปริญญาโทสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2504
o รับราชการ กรมอนามัย เป็นนายแพทย์ตรีกองอนามัยโรงเรียน ต่อมาย้ายไปเป็น อนามัยจังหวัดแพร่
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน) สร้างต้นแบบโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนใน
จังหวัดแพร่และเชียงใหม่ โดยใช้เกลืออนามัย และเป็นผู้อำนวยการกองโภชนาการ ในปี พ.ศ.2509
o เริ่มทำ “โครงการส่งเสริมบริการอนามัยชนบท” ปี พ.ศ.2511 โดยนำต้นแบบจากอำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก ของอาจารย์ นพ.สมบูรณ์ วัชโรทัย และอาจารย์ นพ.กำธร สุวรรณกิจ ในพื้นที่
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิค social metric ทีศ่ ึกษาจากฮาร์วาร์ด เข้าไปคุยกับ
ชาวบ้าน แล้วถามว่าเวลาเจ็บป่วยไปปรึกษาใคร ทำเป็นแผนภาพออกมา พบว่า เป็นผู้อาวุโสหรือ
ผู้ที่ได้รับการนับถือจากชาวบ้าน กระจายไปโดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ 15 หลังคาเรือนจะมีหนึ่งคน จึงให้
ความรู้แก่บุคคลเหล่านี้ เพื่อนำไปกระจายต่อในชุมชน เรียกชื่อว่า “ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.)”
เมื่อทำไปสักระยะเห็นว่าชาวบ้านมีความสามารถในการรักษาพยาบาลได้ด้วย จึงสอนวิชาการ
รักษาเบื้องต้นเพิ่มเติมให้ และยกฐานะเป็น “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)”
ไม่มเี งินค่าจ้าง แต่ให้เป็นความภาคภูมิใจในสิ่งทำเพื่อหวังถึงความยั่งยืน
o ได้รับตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่กรมอนามัย ในปี พ.ศ.2513
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o รองอธิบดีส่งเสริมสาธารณสุข (กรมอนามัย) ปี พ.ศ.2516
o รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2517 ผลักดัน ผสส. และ อสม. และงานสาธารณสุขมูลฐาน
เข้าไว้ในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) สอดรับกับการประกาศ
ขององค์การอนามัยโลก เรื่อง “สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all)” โดยส่งเสริมให้ชาวบ้าน
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทำให้งานสาธารณสุขมูลฐานมีการดำเนินงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ถึงนโยบาย “คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า (Quality of life for all)”
o เป็นอธิบดีกรมอนามัย ปี พ.ศ.2523
o ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2526 สนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ
และสร้างสถานีอนามัยตำบลทุกตำบล รวมทั้งผลักดันเป้าหมายความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
เป็นเครื่องชี้วัดสถานภาพและความสำเร็จของการพัฒนาในแผนการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดที่ท่านยึดถือในการทำงานเสมอคือ “ต้องเชื่อว่าชาวบ้านเขาทำได้ อันนี้สำคัญมาก อย่าดูถูก
เขาเป็นอันขาด อย่าไปนึกว่าเราใหญ่กว่าเขา เรามีความรู้เยอะแยะอะไรแบบนี้จะไปไม่รอด ถ้าทำงานกับสังคม
อย่าไปถือว่าตัวเองเหนือกว่า ชาวบ้านเขาก็เป็นครูเราได้"
ภายหลังจากเกษีย ณอายุ ราชการแล้ว ท่านก็ ยังคงทำงานต่อเนื่องในฐานะประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และผลักดันเรื่อง การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
ในงานสาธารณสุข

รางวัลที่ได้รับ
o รางวัล “สมเด็จพระวัณรัตปุณณสิริ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2525
o รางวัล “Sasakawa Health Prize” องค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ.2529 จากผลงานสาธารณสุขมูลฐาน
(คนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้) และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น
จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
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o รางวัลเหรียญทอง Ceres ขององค์การอาหารและเกษตร ปี พ.ศ.2535 จากผลงานควบคุมโรคคอพอก
และได้รับโล่บุคคลดีเด่นด้านสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุขเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข 50 ปี
o รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นกิตติมศักดิ์ ปี พ.ศ.2548
o รางวัลนักบริหารโรงพยาบาล ปี พ.ศ.2555

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
แด่ นพ.อมร นนทสุต
ผู้วางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐานของไทย และนักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2548
ด้วยรัก

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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แ ว ด ว ง สุ ข ศึ ก ษ า

เช่นเคยค่ะขอบอกเล่ากิจกรรมของสมาคมฯ และเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ มาติดตามกันได้เลยค่ะ
◦ เริ่มจากกิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 สมาคมฯและสมาชิก
ได้ร่วมกันจัดงาน “โบลิ่งการกุศล” ณ บลูโอริทึ่ม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าเอสพลานาด แคราย จ.นนทบุรี
เพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา การ
เสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศของสมาชิกสมาคมวิช าชีพสุ ขศึกษา
และจัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ และเครือข่าย

การจัดงานโบลิ่ งการกุศลครั้งนี้ ได้ท่านประธานผู้กว้างขวางในกลุ่ มเครือข่ายทหาร คือ คุ ณ ปรีชา
สุสันทัด และเลขานุการที่ขยันและขันแข็ง คุณเพ็ญศรี เกิดนาค บวกกับคณะกรรมการบริหารสมาคม นำโดย
ท่านนายกสมาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ที่เป็นทั้ งนักสุ ขศึกษาดีเด่น
ในอดีต สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการพร้อมทั้งสละทรัพย์สนับสนุนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
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การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 ทีม สโมสรการไฟฟ้านครหลวง 2 ทีม และ
บุคคลทั่วไป 30 ทีม บรรยากาศการเล่นเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง รวมทั้งได้ออกกำลังกายด้วย
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ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภททีม (คแนนรวม 3 เกม) ได้แก่ ทีมสโมสรการไฟฟ้านคร
หลวง ถ้วยรางวัลจาก ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 16 รองชนะเลิศประเภททีม
อันดับหนึ่ง (คะแนนรวม 3 เกม) ได้แก่ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง 2 ถ้วยรางวัลจาก ศ. (พิเศษ) นายแพทย์
ไพจิตร ปวะบุตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 17 รองชนะเลิศประเภททีมอันดับ 2 (คะแนนรวม 3 เกม)
ได้แก่ ทีมครัวเกษร ถ้วยรางวัลจาก พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร จเรทหารทั่วไป รางวัลทีมบู้บี้ (คะแนน
รวมต่ำสุดรองสุดท้าย) ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเกริก ถ้วยรางวัลจาก สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา สำหรับรางวัล
ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดชาย ได้แก่ คุณทรวง เหลี่ยมรังสี ถ้วยรางวัลจาก ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 5 และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดหญิง ได้แก่ คุณ พจมาน อนุ เวช ถ้วย
รางวัลจากสมาคมอนามัยครอบครัวแห่งประเทศไทย ..
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รายได้ในการจัดโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งได้เงินสุทธิหักค่าใช้จ่ายแล้ว
จำนวน 324,773.50 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งสมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษาจะได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนีต้ ่อไป

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลทุกท่าน โดยเฉพาะ
นักสุขศึกษาดีเด่นที่ร่วมเป็นกรรมการจัดงานครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบงบประมาณ และถ้วยรางวัลในการจัดกิจกรรม
ของสมาคมฯ ครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณ คุณ สุภาพ กลีบบัว สมาชิกสมาคมฯ ที่ท่านยังคงใจดี เสมอ
สนับสนุนการหารายได้ของสมาคมฯ ในครั้งนีอ้ ีกเช่นเคย จนงานบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี
ขอปรบมือรัวๆ ให้กับทุกท่านเลย ..
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ภายหลังการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล สถานการณ์ การของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่
2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่กระจายลุกลามมากขึ้นทั่วโลก เป็นวิกฤติครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นกับชาวไทย
และชาวโลก เป็นวิกฤติระบาดที่ไม่มีใครพบเห็นมาก่อนที่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งสุขภาพเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม ที่สำคัญคือ เกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ คำขวัญที่ว่า
“หยุ ด เชื้ อ เพื่ อ ชาติ” พฤติก รรมป้ องกัน ตนเอง เว้น ระยะห่ าง กัก ตัว มาตรการปิ ด เมื องของประเทศไทย
ช่วยชะลอ หยุดยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี
การสำรวจพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โควิ ต -19 ของบริ ษั ท You Gov ของประเทศอั งกฤษ พบว่ า
ประชาชนใน 6 ประเทศอาเซียน คือ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และประเทศไทย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 12,999 รายพบว่ า คนไทยมี พ ฤติ ก รรมการใส่ ห น้ า กากอนามั ย และการล้ า งมื อ ด้ ว ยเจล
แอลกอฮอล์ สูงที่สุดในอาเซียน ถึง 95% นับเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยมีพฤติกรรมสุขภาพและวินัยในการ
ป้องกันตนเองด้วยโรคโควิด-19 ขอปรบมือให้ค่ะ
ดังนั้น ด้วยความห่วงใยในสุ ขภาพของสมาชิกสมาคมฯและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคโควิด -19 สมาคมฯ ได้ อ อก แถลงการณ์ จ ากสมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา ลงนามโดย
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 และฉบับที่ 2
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดคำแถลงการณ์ในวารสารฉบับนี้หน้า 5 - 8 ได้ค่ะ

◦ พิษโควิด-19 มีผลกระทบต่อทุกองค์กร รวมทั้งสมาคมฯ ที่จำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุ มวิชาการ
“กำหนดตำแหน่งนักวิชาการสุขศึกษา” ซึ่งตั้งใจจะระดมความคิดและพลังของผู้เกี่ยวข้องในวงการ จากเดิม
ที่กำหนดไว้คือเดือนพฤษภาคม 2563 ต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะผ่อนคลายและ
เอื้ออำนวย กำหนดการใหม่ชัดเจนเมื่อใดจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบ ขณะเดียวกันแผนการตรวจประเมินรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษาของจังหวัดก็คงต้องชะลอไปก่อนเช่นกัน ..
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กิจกรรมของเครือข่ายในส่วนกลาง
◦ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอเว็บไซต์ คลังความรู้สุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ในงาน “สุ ขภาพดี กั บ กทม.” ระหว่ างวั นที่ 17 ถึ ง 18 มกราคม 2563 ณ หอศิ ลป์
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร .. 24 มกราคม 2563 ร่วมจัด นิทรรศการและรณรงค์ “การสวมหน้ากาก
อนามัย N95” เพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 แก่ประชาชน ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ..
18 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานจัด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ กทม. โดยทีมจากกองสุข
ศึกษา ได้ร่วมให้ความรู้ในการสวมหน้ากากอนามัย การกินอาหาร การล้างมือที่ถูกต้อง รวมทั้งการออกกำลัง
กายแก่ประชาชนด้วย .. 6 มีนาคม 2563 กองสุขศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “ร่วมมือร่วมใจป้องกันโค
วิด-19” ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง สอน
ทำหน้ากากอนามัย สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สอนทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดเสี่ยงให้กับบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนผู้มารับบริการ .. เมษายน -พฤษภาคม 2563 มีการจัดทำ รายการคุยสนุกเรื่อง
สุขภาพ และสื่อโควิด-19 ผ่าน โซเชียลมีเดีย เช่น คลิปวิดีโอ YouTube, Facebook, อินโฟกราฟฟิก, LINE
ตัวอย่างสือ่ Infographic
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◦ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีการให้ความรู้
ผ่านโซเชียลมีเดียใน “รายการคุยสนุกเรื่องสุขภาพ” โดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมฯ และ
นายชาญยุทธ์ พรหมประพัฒน์ ผอก.กองสุขศึกษา ในหัวข้อ “สุขศึกษาไทยกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal
ทีค่ นไทยต้องปรับตัว” เนื้อหาสาระการสนทนาได้ถ่ายทอดไว้ในวารสารฉบับนี้แล้วเช่นกันค่ะ

กิจกรรมวันสุขบัญญัติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม 2563 ได้จัดทำสารลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ รณรงค์ให้ความรู้
และแนวทางในการปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยและหยุดยั้งของโรคโค
วิด-19 ได้ด้วยการปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติ ได้แก่ การล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารก่อนสัมผัสใบหน้าตาจมูก
สวมหน้ ากากอนามั ย และเว้น ระยะห่ างระหว่ างกัน ฯลฯ โดยจัดทำสื่อหลากหลายอาทิ โพสตอร์ ป้ ายไวนิ ล
โซเชียลมีเดีย สปอต เสียงตามสาย หอกระจายข่าวฯลฯ

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

88

◦ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
ประธานกรรมการ ร่วมกับกรรมการและผู้ร่วมผลิต อาทิ รศ.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า, รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน, รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ, รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ, ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง,
อาจารย์ ดร.ธีร ะวุธ ธรรมกุ ล ปรั บ ปรุ ง เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ และ
รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์ เป็นประธานกรรมการ ปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
โดยมี รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, รศ.ดร.ทองหล่อ เดชไทย, รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย, ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง,
อาจารย์ประกิจ โพธิอาศน์ เป็นกรรมการและผู้ร่วมผลิต เพื่อให้ตำรามีความทันสมัย
◦ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา โดย รศ.ดร.ยุ ว ดี รอดจากภั ย คณบดี ค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับ Juntendo University, Tokyo, Japan
ใน หั ว ข้ อ Community response to COVID-19 pandemic containment measures in difference
countries. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 32 ประเทศในเครือข่าย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563

◦ ภาควิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมศาสตร์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2563 เพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้ องกั บความเปลี่ ยนแปลงของสั งคมและ
เทคโนโลยี และความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ดู ร ายละเอี ย ดหลั ก สู ตรที่ เ ปิ ด สอนปั จ จุ บั น ได้ ที่
https://www.ph.mahidol.ac.th/phhe/
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◦ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ภาควิชาสุขศึกษา
และพฤติ กรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒ นารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563 โดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้ว ดำเกิง ได้ทดสอบ
ร่างแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค และเครื่องมือประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค สำหรับกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข โดยมีบุคลากรจากสำนัก/
กอง กรมควบคุมโรค, สคร., สสจ., โรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายการทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการฯ

◦ กองโรคเอดส์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ กรมควบคุ ม โรค จั ด ทำโครงการพั ฒ นาคู่ มื อ
เชิงกระบวนการเพื่ อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 5 กลุ่ม สำหรับใช้เผยแพร่สนับสนุนและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
แกนนำภาคีเครือข่าย 5 กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ วัยรุ่นและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ประชากรหลัก ผู้มีเชื้อ
เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเชิญ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ร่วม
พัฒนาและลงพื้นที่ทดสอบกระบวนการและการจัดกิจกรรมในกลุ่มแกนนำและอาสาสมัครฯ ณ โรงพยาบาล
โพนพิสัย จ.หนองคาย และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุ รี มีหน่วยงานร่วมดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ สคร.8
อุดรธานี และ สสจ.หนองคาย, สสอ.โพนพิสัย, รพ.โพนพิสัย, สคร.4 สระบุรี, สสจ.ลพบุรี, รร.พิบูลวิทยาลัย
และองค์กรพิ้งค์มังกี้ (Pink Monkey Organization Sexual Diversity Thailand)
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◦ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคี
สั ม พั น ธ์ แ ละวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จั ด ทำโครงการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล
กระบวนการสร้ า งความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาพ (Health Literacy)
มี ก ารจั ด การรวบรวมองค์ ค วามรู้ จั ด สั ม มนาวิ ช าการ จั ด พิ ม พ์
หนั งสื อและจั ดทำสื่ อหลากหลายรูป แบบเผยแพร่ห ลั กการสำคัญ
ของความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ โดยมี ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เป็นที่ปรึกษาโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน
สนใจหนังสือเผยแพร่ ติดต่อได้ที่ http://www.thaihealth.or.th
◦ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย โดย นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
และผู้บริหารของสถาบันฯ ได้แก่ ดร.ปุ๊ก คุณปลา คุณผึ้ง คุณวิไล และทีมงาน จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบ
องค์กร HLO ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่นและศูนย์เด็กเล็กรอบรู้ด้านสุขภาพ, สถานศึกษารอบรู้สุขภาพ, สถาน
ประกอบการรอบรู้สุขภาพ และพัฒ นาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยมี
ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, อ.สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ และ อ.จริยากร ดิษจินดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 16, 23 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง บางเขน กรุงเทพมหานคร
◦ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดย นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผอ.ศูนย์ฯ นพ.สมเกียรติ อรุณ ภาค
มงคล รองผอ.ศูนย์ฯ และคุณชัชฏาภรณ์ จิตตา รก.ผอ.ศูนย์ด้านวิขาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุ คลากร เรื่อง “ความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ” โดยมี ผศ.ดร.ขวัญ เมือ ง แก้วดำเกิง , อ.สรงค์กฏณ์
ดวงคำสวัสดิ์ และ อ.จริยากร ดิษจินดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 13-14 มกราคม 2563
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◦ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี ดำเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ในโครงการตามแผนงาน และกิจกรรมมากมาย .. ขอสรุปเท่าทีพ่ ื้นที่ในวารสารฯ จะอำนวยได้ ดังนี้
“โครงการเสริมสร้างความรอบรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา กลุ่ม NSAIDs ในผู้รับบริการ
กลุ่มเสี่ยง” โครงการนี้ กลุ่มงานสุขศึกษาทำงานร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ใช้ยาสมเหตุผล ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาเอ็นเส็ดส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง
และเหมาะสม และมีทางเลือกในการลดปวด โดยไม่ใช้ยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563

“รณรงค์เสริมสร้างความรู้และการป้องกัน โควิด-19 ในแผนกผู้ป่วยนอก” ดำเนินการสร้างเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) ได้แก่ สาธิตการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการ และการมีส่วนร่วมจากผู้นำต่างๆ เป็นอย่างมาก

“กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แก่กลุ่มผู้ตอ้ งขัง”
ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ณ เรือนจำบางขวาง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
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กิจกรรมของเครือข่ายในภาคเหนือ
◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 และ รพ.สต.
นำร่องในพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนลดเค็ม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน
ให้ถูกต้องเหมาะสม ลดพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคอัมพฤกษ์

รวมทั้งการจัด กิจกรรมขึ้นมากมายในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 เผยแพร่ ความรู้อย่างสม่ำเสมอ
แจ้งข่าวโดย ดร.สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ และคุณพรทิพย์ เรืองมี คนขยันแห่งเมืองสองแคว และศิษย์เก่าภาควิชา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบบริการ จัดประชุม
ทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและงานสุขภาพภาคประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง รพช. 7 แห่ง รพ.สต. 71 แห่ง ดำเนินการให้
ความรู้แก่ประชาชนและผู้ที่กักตัวเองตามมาตรการการป้องกัน โรคโควิด-19 มีการเฝ้าระวัง โดยการเยี่ยมบ้าน
และให้ความรู้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทำการเคาะประตูบ้าน ส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังถึงบ้าน เพื่อลด
ความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตินี้ คุณพวงผกา สุรวิ รรณ คนสวยรายงานมาค่ะ
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◦ โรงพยาบาลฝาง โดยกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานโภชนศาสตร์ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศนศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2563”
ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลฝาง และในชุมชน วันที่ 27–31 พฤษภาคม 2563
กลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมพัฒนา “ผู้นำความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ให้กับบุคลากรทุกฝ่าย/งาน 3 รุ่น
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 โดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ณ โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่
นอกจากนี้ ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนตำบลเวี ย ง อ.ฝาง จ.เชี ย งใหม่ นำจิ ต อาสาพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
หมู่บ้านรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่ งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
และ กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมรณรงค์เตือนภัยเรื่อง การเลือกเก็บเห็ด การบริโภคเห็ดให้ปลอดภัย และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 .. คุณเป้า (วิลาวัลย์) ส่งข่าวด่วนมาแจ้งเจ้า..
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กิจกรรมของเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
◦ โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำคลิปเรื่องอาหารและคลิปท่าบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ทันสมัยมากมาย
และหลากหลาย ติดตามได้จาก YouTube เจ้าค่ะ คุณ เต้าเจี้ยว ผู้สร้างสรรค์ผลงานสุขศึกษาด้วยคลิปเสียง
ตามสายเสียงในฟิล์มภาษาอีสานขนานแท้ นี่แหล่ะคนขยันสุดสุดค่ะ
◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยท่าน สสจ. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา เปิดเผย
เนื่องในโอกาสวันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น ร่วมรณรงค์ ลด ละ
เลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด .. หากมีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยค้นหามะเร็งระยะแรก
จะมีโอกาสรักษาหายได้ โดยประชาชนต้องป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปอดจากบุหรี่ .. ซึ่งพบปีละ 1.8 ล้าน
คนทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยพบเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มผู้ชาย และอันดับ 4 ในกลุ่มผู้หญิง แม้ว่าไม่ได้เป็ น
มะเร็งชนิดที่พบบ่อยที่สุด แต่เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตอันดับ 1 เนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงและมักพบเมื่อ
เป็นระยะแพร่กระจาย แม้โรคมะเร็งอื่นๆ ที่มีคนเป็นกันเยอะกว่า โดยในควันบุหรี่เต็มไปด้วยสารพิษ มากกว่า
250 ชนิด, นิโคติน, สารเคมี 7,000 ชนิด และสารก่อมะเร็ง มากกว่า 70 ชนิด ดังนั้น ยิ่งสูบบุหรี่นานเท่าไร
ก็ยิ่ งเสี่ ยงต่ อโรคภั ยไข้เจ็ บ ที่ บั่ น ทอนชีวิตให้ สั้น ลง อีกทั้งยั งส่ งผลกระทบต่อคนรอบข้างที่ถึงแม้จะไม่ได้สู บ
แต่พิษร้ายจากควันของบุหรี่ ก็สามารถสร้างอันตรายไม่ตา่ งกับการสูบเอง ..ต้องรีบเลิกบุหรี่กันได้แล้วจ้า
◦ นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยในโอกาสวันงดสูบบุหรี่
โลก เมื่อ 31 พฤษภาคมทีผ่ ่านมา ว่าปีนี้มีคำขวัญ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” จึงได้รณรงค์ให้ประชาชน
ทราบถึงอันตรายของบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าต่อภาวะการติดเชื้อที่ปอด โดยใช้โรคโควิด-19 เป็นกรณีศึกษาในการ
สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีประวัติสูบ
บุหรี่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 14 เท่า ทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิต ปอดต้องทำงานหนัก
ทำให้เชื้อไวรัสโจมตีเซลล์ของปอดได้ง่าย ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสจะพาเชื้อไวรัสเข้าทางปาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
โควิ ด -19 จากมื อ ที่ ถื อ บุ ห รี่ รวมทั้ ง ผู้ ที่ สู บ บุ ห รี่ ม วนเดี ย วกั น ก็ จ ะทำให้ เกิ ด การแพร่ ก ระจายเชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น
สำนั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดชัยภูมิ จึงได้เชิ ญชวนภาคีเครือข่ ายรณรงค์ถึงผลกระทบของบุห รี่ที่ส่งผลร้าย
ต่อสุขภาพ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรง หากติดเชื้อโควิด-19
◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยท่าน นพ.สสจ. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
เปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ "การยกระดับการส่งเสริมการออกกำลังกายทำได้ด้วยตนเองเพื่อสุ ขภาพที่ดี
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )" และเปิดตัวโครงการก้าวท้า ใจ ต้านภัย
โควิด-19 season-2 พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลลอรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทาง
กายที่เหมาะสมและเพียงพอ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วยกิจกรรม
ออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย เช่น การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะ
มวยไทย โดยเริ่มสะสม health point ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม- 29 สิงหาคม 2563 คุณพรสิริ มณฑา นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ แจ้งข่าวไว้ ..ขอบใจหลายเด้อ !
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กิจกรรมของเครือข่ายในภาคใต้
◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนและเยาวชนเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยง
การเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และร่วมสร้างความตระหนัก
ต่ออันตรายจากควันบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว และสังคม นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดประเด็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในปี 2563 ว่า
“ Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and
nicotine use” เพื่ อ ให้ เยาวชนรู้ เท่ า ทั น กลยุ ท ธ์ ข องอุ ต สาหกรรมยาสู บ และปกป้ อ งเยาวชนจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า
◦ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด สงขลา นายแพทย์ อุ ทิ ศ ศั ก ดิ์ หริ รั ต นกุ ล กล่ า วถึ ง แนวทาง
สุขบัญญัติแห่งชาติ ถือเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะเผชิญ และผ่านพ้นวิกฤติภัยนั้นไปได้ สอดคล้องกับวิถีการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 "ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)"
โดยกองสุ ข ศึ ก ษา กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ได้ ก ำหนด สั ป ดาห์ ร ณรงค์ วั น สุ ข บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก "สุขบัญญัติแห่งชาติ ดูแลและห่วงใย
ใส่ใจสุขภาพทุกคนในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ" โดยเน้นการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ส่งผลต่อ
การป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้
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ข้อ 1 ดูแลสุ ขอนามัย ส่วนบุ คคล ความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ที่พักรวมถึงอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง
ข้อ 2 ล้างมือบ่อย ๆ เพือ่ หยุดยั้งเชื้อโรค
ข้อ 3 กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไม่ใช้ อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ซื้ออาหารสำเร็จรูปมากิน
ที่บ้าน โดยเลือกร้านที่มีมาตรการป้องกันโรค COVID-19
ข้อ 4 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด เพราะการสูบบุหรี่ และสารเสพติด ทำให้เชื้อมีการแพร่ระบาดได้
ข้อ 5 การจัดการความเครียด การใช้เวลาอยู่กับครอบครัว จะช่วยเพิ่มพลังให้คนเข้มแข็ง และพร้อม
จะต่อสู้กับสถานการณ์ข้างหน้าต่อไป
ข้อ 6 อยู่บ้านออกกำลังกาย ไม่เสี่ยงโรค COVID-19 เลือกชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง อย่างน้อย
วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน
ข้ อ 7 มองโลกในแง่ ดี ติ ด ตามสถานการณ์ โ รค COVID-19 อย่ า งมี ส ติ นอนหลั บ พั ก ผ่ อ น อย่ า ง
เพียงพอ ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กบั ผู้อื่น
ข้อ 8 มีสำนึกต่อส่วนรวม หยุดยั้งการแพร่ระบาดสู่ชุมชน
จึงขอเชิญชวนชาวสงขลาร่วมปฏิบัติตัวตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนเป็น
นิสัย "สงขลาต้องปลอดภัย ร่วมใจต้าน COVID-19"

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 15 มิ.ย.63 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง, นางสวาท
รามทิพย์ รอง นพ.สสจ.พัทลุง และคณะ จนท. สสจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรม kick off ก้าว ท้าใจ season 2
จังหวัดพัทลุง พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี่ ต้านภัยโควิด แก้ปัญหาเนือยนิ่ง ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Add Line
“ก้าวท้าใจ SS2” บันทึกสะสมการออกกำลังกาย โดยส่งข้อมูลสะสมระยะทางและระยะเวลาในแอปพลิเคชั่น
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ส.ค.63 สะสมระยะทางและเวลาจริง 1 ก.ค.–29 ส.ค.63 (60 วัน)
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◦ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา กลุ่มงานสุขศึกษา โดย คุณอวาทิพย์ แว นักสุขศึกษาดีเด่น ปี 2562 และ
ทีมงานที่เข้มแข็ง จัดกิจกรรมด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
2563 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ต่อเนื่องอย่างเข้มข้น ทั้งในสถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน ทำให้
ประชาชนอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัย มีความมั่นใจต่อระบบบริการสุขภาพ ดูแลทั้งสุขภาพกายและใจอย่างครบถ้วน

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เคลื่อนขบวนบริการสุขภาพเข้าหาประชาชนและชุมชน

กิจกรรม “จิตอาสา 5 ส. และให้ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนพัฒนาสาธิต จ.ยะลา

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

98

จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

◦ โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลชุมชนอีกแห่ งที่ดำเนินการขอรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษาจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในปี 2560 ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณ ภาพ เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป มีหั วเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญคือ
คุณจีราพร ชาญณรงค์ ดำเนินงานสุ ขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิกรักษ์สุขภาพ จัดทำ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้น แอโรบิก ผสมผสานกับคีตะมวยไทย สำหรับการป้องกันและ
ดู แ ลโรคโควิ ด -19 ที ม คณะกรรมการสุ ข ศึ ก ษาฯ เป็ น ที ม นำร่ อ งกั บ คณะกรรมการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล มีการประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน ผลิตสื่อแนะนำการปฏิบัติตัวด้าน
สุขอนามัย .. เข้าถึงชุมชนพื้นทีแ่ บบนี้ ช่วยให้ชาวบ้านเบาใจและไว้วางใจต่อระบบบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น ..
◦ 2 มิ ถุ น ายน 2563 วงการสาธารณสุ ขสู ญ เสี ยปู ชนี ยะบุ คคล นายแพทย์ อมร นนทสุ ต อดี ตปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นครูแห่งงานสาธารณสุขมูลฐาน และบิดาแห่ง อสม. ท่านเป็นแบบอย่างข้าราชการ
ที่ ท ำความดี จิ ต ใจงดงามมี คุ ณ ธรรมสร้ างจิ ต สำนึ ก การบริ ก ารประชาชน “หน้ าไม่ งอ รอไม่ น านบริ ก ารดี
วจีไพเราะ” ท่านเป็นนักสุขศึกษาดีเด่นกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548 ..ขอให้ดวงวิญญาณของท่าน เดินทางไปสู่
สัมปรายภพ .. และเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่านต่อวงการสาธารณสุข กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้นำ
ประวัติและผลงานโดยย่อของท่าน มานำเสนอให้ได้รำลึกกันอีกครั้ง
ก่อนจากกัน ขอให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวมีความสุข มีพลังกายพลังใจในการดูแลป้องกันตนเอง
และครอบครัวพ้นภัยจากโรคโควิด-19 เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้า .. สวัสดีค่ะ
“นิลุบล”

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

99

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา
โดย สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

สมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น องค์ ก รภายนอก (External Audit) ทำหน้ าที่ ต รวจและให้
ใบรับรองมาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุ ขทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อตกลง
ที่ได้รับมอบหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินผลและให้การรับรองผล
ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ทไี่ ด้พัฒนาและปรับปรุงร่วมกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การขอการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กำหนดแนวทางดังนี้
o ยึดตามแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยจะรับรองคุณภาพ
ให้กับสถานบริการสุขภาพที่แจ้งความประสงค์ ทั้งสถานบริการที่ขอรับรองรายใหม่ (Accredit)
และขอการรับรองซ้ำ (Re-accredit)
o กรณีสถานบริการสุขภาพครบวาระการขอการรับรองซ้ำ สามารถตรวจสอบได้จากใบรับรอง
มาตรฐานสุขศึกษา กรณี ใบรับรองมาตรฐานสุขศึกษาแสดงข้อมูลการรับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558-2560 ดังนั้น ปี พ.ศ.2560 จึงเป็นปีที่ต้องดำเนินงานสุขศึกษาผ่านมาตรฐาน 10
องค์ประกอบ เพื่อขอการรับรองซ้ำ โดยสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะลงพืน้ ที่ตรวจประเมินรับรอง
ในปี พ.ศ.2561 และหากมีผลผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ระหว่างปี พ.ศ.
2561-2563
ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานสุขศึกษา
o สถานบริการสุขภาพ ทำการประเมินตนเองในโปรแกรมประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์
ของกองสุขศึกษา http: www.hed.or.th ผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับ 3 และได้รับการยืนยันผล
การประเมินโดยทีมประเมินมาตรฐานสุขศึกษาของจังหวัด (Internal Audit)
o สถานบริการสุขภาพ แสดงความจำนงผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
o สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมรายชื่อสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ ส่งไปยัง
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พร้อมสำเนาแจ้ง กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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o สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมเอกสาร/หลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน
ปีเดียว (ปีปัจจุบัน) จำนวน 1 เล่ม/สถานบริการ ตามแบบ มส.4 ทัง้ รูปแบบเอกสารและ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยัง สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ซึ่งเอกสารมี 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ และปัญหาสาธารณสุขปีปัจจุบัน 5 ลำดับแรก
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 10 องค์ประกอบ
(โดยพิมพ์มาจากโปรแกรมประเมินตนเอง)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการดำเนินงานโครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนที่ 4 แสดงหลักฐานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 10 องค์ประกอบ
o สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ทำการกลั่นกรองข้อมูล และนัดหมายการลงพืน้ ทีต่ รวจประเมิน
จากหลักฐานที่ปรากฏ จากนั้นจึงนัดประชุมคณะกรรมการฯ และประกาศรับรองผลต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เมนู “มาตรฐานงานสุขศึกษา”
http://hepa.or.th/healthStandard.php

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาในพื้นที่

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20
กิจกรรมทางวิชาการทีจ่ ัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีกำหนดจะจัดขึ้นในราวเดือนพฤษภาคม 2564
ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดหั วข้อการประชุมและรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งจะแจ้งและประชาสั มพัน ธ์ให้
ทุกท่านทราบ เพื่อจัดเตรียมผลงานนำเสนอ เผยแพร่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทางวิชาการต่อไป
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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 ..................................................................ปีการศึกาที่สำเร็จ ............................................................
วุฒิทางสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน ..........................................................................
4. อายุ ................... ปี (กรณีสามารถเปิดเผย วัน เดือน ปีเกิด ได้ โปรดระบุ)
เกิดวันที่ .................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. ............................................................
5. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน................................................ กรณีเกษียณ ตำแหน่งสุดท้าย........................................................
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 ...................................................................
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ผู้รับสมัคร ..............................................................
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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

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

105

* 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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