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      บทบรรณาธิการ  

 

 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานเด่นที่น่าสนใจ
ศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ที่ให้ความกรุณาและเอ้ือเฟ้ืออย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกันส่งต่อต้นฉบับวารสารฯ และที่อยู่ 
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานและนิสิตนักศึกษาด้วยช่องทางต่าง ๆ โดยดาวน์โหลดวารสารฯ ต้นฉบับได้ที่ 
http://hepa.or.th/journal.php และขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ “ชั้นหนังสือ รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” ซึ่งให้ 
บริการหนังสือวิชาการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป สมาชิกสามารถร่วมบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าและ        
มีประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่ได้ที ่hepathai@gmail.com  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทยลุกลามหลายละลอกรุนแรงกว่าปี 2563    
มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมนับสิบรายต่อวันติดต่อกัน และมีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะไม่สิ้นสุดอย่างน้อยก็ภายสิ้นในปีนี้ 
ผลของการมีโรคระบาดเกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่ากระทบต่อคนจนอย่างรุนแรง และขยายช่องว่างให้ห่างกับคนรวย
มากขึ้น โดยอาจต้องใช้เวลาทำงานพัฒนากันอีกนานปี กว่าจะสามารถลดช่องว่างได้เท่าที่ เคยทำมาแล้ว 
ในขณะที่คนรวยจะลำบากก็ตรงที่ออกไปท่องเที่ยวใช้จ่ายในต่างประเทศไม่ได้ ซ่ึงน่าจะประหยัดงบส่วนนี้มา
บริจาคกันมากๆ คงจะช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์นี้ลงไปได้บ้าง ส่วนมาตรการป้องกันโรคของ
หน่วยงานสาธารณสุข ได้รับการปฏิบัติแบบการ์ดสูงในคนบางกลุ่มและลดหรือไม่ตั้งการ์ดเลยในคนบางกลุ่ม 
อันว่ากลุ่มคนทีไ่ม่รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคม ก็มักจะสร้างปัญหาให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นเช่นนี้เลยหนอ 

กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปทั้งการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สำหรับกิจกรรมอ่ืนในช่วงครึ่งปีหลัง คงต้องติดตาม
สถานการณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะพยายามทำหน้าที่เป็นเวทีเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการและเป็นสื่อสัมพันธ์กับสมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเติมคุณค่าให้กับการพัฒนาสังคมไทย
ต่อไป.. ช่วยกันไปนะครับ 

 

                                                                       
 

                                                                 (รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) 
                                                                           บรรณาธิการ  
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าร จาก นายกสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
 
 

เรยีน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน 

วารสารฉบับนี้ก็อยู่ในช่วงที่ประเทศชาติกำลังประสบปัญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ซึ่งทุกท่านก็คง
ทราบดีว่าคือ ปัญหาโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทุกอาชีพ ทุกครัวเรือน บริษัท  
ห้างร้าน องค์กร หน่วยราชการ สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ต่างก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งสภาพการณ์
เช่นนี้ไม่เคยเกิดข้ึนมาในประเทศในรอบ 100 ปี 

วาวรสารฉบับนี้ มีบทความให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในช่วงเผชิญภาวะวิกฤตโควิด 
19 นอกจากนี้ มีบทความทางวิชาการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ       
ซึ่งน่าจะเป็นบทความที่น่าสนใจสำหรับนักสุขศึกษา งานวิจัยก็มีอยู่ด้วยกันหลายเรื่อง ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์สำหรับผู้ทำงานด้านสาธารณสุขและการศึกษา สำหรับผู้ที่รักการพักผ่อนก็สามารถอ่านได้จาก
รายการการท่องเที่ยว “อ้อมกอดทรายกับทะเล” เสนอให้เป็นทางเลือกในการไปพักผ่อน เพ่ือคลาย
ความเครียดจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่ในขณะนี้ ข่าวในแวดวงสุขศึกษาก็มีเสนผอไม่เสนอความเคลื่อนไหวใน
วงการสุขศึกษาให้สมาชิกได้ทราบ ท่านผู้อ่านสามารถส่งข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือหน่วยงานให้ทาง
บรรณาธิการรวบรวมเยแพร่ในฉบับต่อๆ ไป   

การประชุมวิชาการศึกษาครั้งที่ 20 ซึ่งกำหนดไว้ในครั้งแรกจะจัดให้มีระหว่าง วันที่  20 ถึง 23 
พฤษภาคม 2564 ก็เลื่อนไปโดยปัญหาโรคโควิด สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้า สถานการณ์ของโรคคง
ได้บรรเทาลง ทางสมาคมฯ จะได้มีการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20 ต่อไป ขอให้สมาชิกได้
โปรดติดตามข่าวจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาต่อไปครับ 

สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการส่งบทความและผลงานวิจัยโครงการพัฒนาวิชาการที่ดำเนินงานประสบผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้ทราบโดยทั่วกัน 

ขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารฯ และทีมงานที่ผลิตวารสารออกมาตามกำหนดเวลา ท่ามกลาง
อุปสรรคจากโรคโควิด 19 พบกันใหม่ในฉบับต่อไปครับ 

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

             ส 
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52 

โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
    ในชุมชน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

64 

ผลงานเรื่องการลดการสูญเสียการได้ยินจากการใช้ยากลุ่ม Aminoglycoside       71 
ผลงานเรื่องการผ่าตัดระบายฝีที่เต้านมในผู้ป่วยระยะให้นมบุตร 
    ด้วยวิธีใชเ้คร่ืองดูดสุญญากาศ 

78 

สรรหามาฝาก: Clubhouse แอปน้องใหม ่และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง                        81 
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ทอ่งเที่ยว  “อ้อมกอดทรายกับทะเล” 86 
แวดวงสุขศึกษา 92 
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 20 107 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 108 
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 109 
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สะพายกล้องท่องทั่วไทย สบายใจได้ท่องเที่ยว 
ตอน “ออ้มกอดทรายกับทะเล”  

 

......#ลุงน้อยกับป้าต๋อม 

 
 
ช่วงนี้โควิด 19 ระบาดหนักมาก อัตราคนติดเชื้อขึ้นๆลงๆเป็นหลักพันทุกวันไม่นิ่งเลย ทุกคนจะต้อง

ดูแลตัวเองอย่างมากๆ การ์ดต้องไม่ตก ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกจากบ้านใส่สองชั้นได้ยิ่งดีป้องกันได้ถึง 
93% โดยชั้นในให้เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ส่วนชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าธรรมดา ผมลองดูแล้วโอเค
เลยหายใจโล่งกว่าใส่หน้ากากผ้าผืนเดียว เพราะหน้ากากอนามัยข้างในมันมีเหล็กอ่อนๆ ช่วยดันข้างในให้มี
พ้ืนที่ขยายขึ้นเลยหายใจโล่งขึ้นครับ มือก็ต้องล้างบ่อยๆ และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือตลอดเวลาไป
ไหนๆ 

อาหารการกินก็ซ้ือไปกินกันที่บ้านปลอดภัยกว่านะครับ…. สถานการณ์ขณะนี้ รอบๆ ตัวเราที่บ้านสวน
ม้าไม้ เสนา กรุงเก่าในหมู่บ้านเราก็มีคนติดเชื้อ โควิด19 เช่นกัน สาเหตุมาจากชาวบ้านแถวๆนี้เขานิยมไป
ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกันแล้วติดเชื้อมาจากพฤติกรรมการนั่งรถบัสไปทำงานด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน 
ทำงานร่วมกันโดยไม่มีการเว้นระยะห่าง และมีบางคนลืมใส่หน้ากากอีกด้วย...ที่คอนโดในตัวเมืองนนทบุรีที่เรา
ใช้พักอาศัยเป็นครั้งคราวก็มีคนติดเชื้อโควิด19 อยู่หลายหลายห้องหลายชั้น สาเหตุจากพฤติกรรมที่ลูกเอามา
ติดแม่ เพราะลูกไปทานข้าวกับเพ่ือนมา บางคนก็ทำงานในโรงงาน บางคนก็ไปจ่ายตลาดมา บางคนก็ไปเที่ยว
สถานบันเทิงมา(การ์ดตกไม่ใส่หน้ากาก ไม่เว้นระยะห่าง) เฮ้อ!! ดูสถานะการณ์รอบๆตัวแล้ว น่าหนักใจจริงๆ 4-
5 เดือนมาแล้วทีโ่ควิด19 ระบาดในรอบที่ 3 นี้ 

สถิติไม่มีต่ำกว่าพันเลย....เราสองคนๆ สว. (สมาร์ทสมวัย)ได้แต่จับเจ่าอยู่กันที่บ้านสวนม้าไม้ นึกอยู่ว่า 
ถ้าเราออกไปเที่ยวกันบ้างจะทำอย่างไรดีน้า? แล้วก็คิดๆเริ่มค้นหาสถานที่เที่ยวต่างๆ ?? น่าจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและไร้ผู้คน หรือมีคนไปน้อยที่สุด น่าจะเหมาะสมกับเราสองคน.... 
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สุดท้าย เริ่มกดกริ่งตัดสินใจ สองเรามุ่งสู่ “อ้อมกอดทรายกับทะเล” กันดีกว่า น่าจะเหมาะสมกับสอง
เรา หาข้อมูล ความเหมาะสม เวลา ผู้คน ความสะดวกสบาย .... สุดท้าย สองเราก็ได้สถานที่ตัดสินใจจะไปคือ
ทะเลแหวก ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี....เตรียมตัวเดินทาง! เริ่มเก็บสัมภาระส่วนตัว ยา
ประจำตัว หน้ากาก เจลแอลกอฮอลล์ สเปรย์ฆ่าเชื้อ พร้อมสรรพ ถังน้ำแข็ง 2 ถัง สำหรับใส่อาหาร 1 ถัง และ
น้ำแข็ง 1 ถัง กระเป๋าพร้อมสำหรับใส่ถ้วยชาม แก้ว ช้อนกาแฟ ผงกาแฟยกใส่กะบะท้ายรถปิดมิดชิดอย่างดี 
อิอิทีข่าดไม่ได้นั่นคือมินิคาราโอเกะส่วนตัวของเรา ดูหนัง ฟังเพลงและร้องเพลงได้ติดตัวไปด้วยเผื่อเหงาๆ....เรา
วางแผนกันว่าจะไปสัก 2 คืน 3 วัน .... แล้วก็สตาร์ทรถ ! ….มุ่งหน้าไปตามคำขวัญของพ้ืนที่ ที่กล่าวกันว่า 

“โคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรก”  
 “ต้นทางทราย ปลายทางเกลือ” 
 
ไปตามถนนพระราม 2 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปักหมุดไว้ที่บ้านคลองโคลนเป็นแห่ง

แรกที่เราจะแวะพักรถเติมน้ำมัน ซื้อเสบียง และหาอาหารกลางวันที่ร้านสะดวกซื้อ น้ำแข็ง เครื่องดื่ม แซนวิช 
แฮมเบอร์เกอร์พร้อมใส่ไว้ในถังน้ำแข็งที่เราเตรียมมา .... เราจะกินอาหาร ดื่มกาแฟกันในรถยนต์ ตลอด
เส้นทาง สนับสนุนมาตรการทางราชการไม่นั่ง ดื่มกินในร้านอาหาร 

วันนี้เป็นวันแรกที่เราเดินทางข้ามจังหวัดจากพ้ืนที่สีแดงเข้มไปยังจังหวัดพ้ืนที่สีแดงก็ต้องป้องกัน
ตนเองให้ดี สะสมเสบียงเพียงพอ เราก็เดินทางไปตามเส้นทางคลองโคลน เส้นทางสายในเลียบชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยด้านทิศตะวันตกคู่ขนานไปกับถนนเพชรเกษมสาย 4 ตลอดสองฟากฝั่งของเส้นทางมีแต่นาเกลือสุดลูกหูลูก
ตา ผ่านบางตะบูน โค้งแล้วโค้งเล่าบนเส้นทางนาเกลือที่ยังคงอนุรักษ์วิถีการทำแบบดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่ เอาน้ำเข้า
นา ปล่อยทิ้งไว้ จนน้ำเริ่มเป็นสีชมพูอ่อนจนถึงสีชมพูเข้ม และสุดท้ายเป็นสีเทา แล้วก็จะเก็บเกี่ยวเกลือวางเป็น
กองๆ กองเล็กๆ คล้ายภูเขาหิมะ เสร็จแล้วก็จะใช้รถบรรทุกเล็กนำไปเก็บไว้ที่ยุ้งเกลือ สิ่งที่น่าสังเกตคือ ยุ้ง
เกลือฝายุ้งจะทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้ตีเป็นแนวตั้งเรียงซ้อนๆกัน ส่วนหลังคาก็จะมุงด้วยใบจากหรือหญ้าคา อาจจะ
มีกระเบื้องบ้างหรือสังกะสี เนื่องจากไอทะเลเกลือจะกัดกร่อนพวกเหล็ก สังกะสี ปูนซีเมนต์ก็ไม่นิยมนำมาทำ
เป็นยุ้งเก็บเกลือเพราะปูนซีเมนต์มันจะชื้นทำให้เกลือไม่แห้งนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยดั้งเดิมที่ยัง
ใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน... 
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สองเราขับรถวิ่งช้าๆ ชมวิวทิวทัศน์นาเกลือสวยงามไปตลอดเส้นทางเกลือ แหล่งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านแหลม เป้าหมายของเราที่จะเข้าสู่อ้อมกอดของทรายกับทะเลที่สวยงาม 
ณ ทะเลแหวก แหลมผักเบี้ย 

...ขับรถมาเรื่อยๆ เกือบ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ก็เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนบ้านดอนใน ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้าน
แหลม เรามาหยุดรถอยู่ตรงที่ร้านอาหาร “โอ้โห้ ... ปูอร่อย” ชุมชนบ้านดอนใน ต.แหลมผักเบี้ย ร้านนี้บริหาร
จัดการโดยผู้ใหญ่บ้านหญิงคุณอัจฉวี เสริมทรัพย์ ชื่อเล่นว่า ส้มเกลี้ยงเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน เป็น อสม. และเป็น
ประธานวิสาหกิจชุมชน ชุมชนบ้านดอนในด้วย และตรงที่ตั้งแห่งนี้หลังร้านก็จะเป็นที่เลี้ยงลูกปู ที่ชาวเลเอาแม่
ปูที่มไีข่เต็มตัวมาฝากไว้กับธนาคารปู ซึ่งทำเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลา เมื่อชาวประมงหาปูมาได้แล้ว เจอปู
ที่มีไข่เต็มท้องก็จะเอามาฝากท่ีนี่ให้เพาะเลี้ยง พอโตเต็มที่ก็นำไปปล่อยในทะเลใกล้ชุมชน ทำให้ชุมชนตรงนี้มีปู
ม้ากินและขายตลอดปี..มาถึงที่นี่สองคนเรามีรึจะพลาด เลยสั่งทำแพ๊กห่อกลับไปทานที่บ้านพักซ่ึงเป็นโฮมสเตย์
อยู่ใกล้ๆแถวร้านนี่แหละ...ได้ปูม้านึ่ง 2 กิโล สด อร่อยมากๆ แถมด้วยต้มส้มปลากระบอกมีไข่ทุกตัวเลย และที่
สำคัญที่จะขาดไม่ได้ ส้มตำสาหร่ายพวงองุ่น ก็กะว่าเข้าท่ีพัก เก็บของอาบน้ำแล้วจะฉลองกันเลย 

 

  
 
บ้านพักที่เราพักเป็นลักษณะโฮมสเตย์ ชื่อ ทองจิราโฮมสเตย์ เจ้าของเป็นอดีตครูที่เกษียณอายุ

ราชการแล้ว ที่นี่สะอาด บรรยากาศดี ติดนาเกลือเลย เปลี่ยนจากนอนริมนาข้าวมานอนริมนาเกลือ... 
บรรยากาศดีไปอีกแบบครับ ตรงที่เราพักเป็นบ้านไม้มีระเบียงยื่นเข้าไปในนาเกลือตรงนาเกลือก็มีแอ่งหรือบ่อ
น้ำเป็นแหล่งที่หาอาหารของนกนานาชนิด มีผักชะครามและผักเบี้ยข้ึนทั้งในน้ำและรอบๆ แอ่งน้ำ 

ผักชะครามก็กินได้นะครับ เอามาแกงส้มกุ้งอร่อยมาก นี่ก็เป็นเมนูเด็ดของร้านโอ้โห้...ปูอร่อย 
เหมือนกัน .... พระอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้า เห็นฟ้าเป็นสีครามสลับสีแดง สีส้ม นกนานาชนิดแถวนี้ก็บินกลับ
รังหมดแล้ว คืนนี้ฝนน่าจะตกแน่ๆ สองเราแกะกล่อง ถุงอาหารที่ซื้อมาใส่จานแล้วลงมือทานกันเลย ทาน
อาหารเสร็จก็รีบเข้านอนก็เกือบสี่ทุ่มแล้ว พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือไปชม “ทะเลแหวก” ท่ามกลางอ้อมกอดของ
ทรายกับทะเล เป้าหมายที่เรามา ให้ทนัเวลาน้ำลงครับ... 
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วันที่สองของการท่องเที่ยว ตื่น 6 โมงเช้า เสียงนกทะเลรอบๆ บ้าน ส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่ปลูกเราตื่น
แต่เช้า ปกติเราจะตื่นกัน 9 โมงเชียวนาจะบอกให้ อาบน้ำ แต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะไปลุยทะเลแหวกกัน ทะเล
แหวกความจริงแล้วประเทศไทยเรามีอีกแห่งนะเท่าท่ีจำได้ คือที่หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ส่วนที่เพชรบุรีนี้ใกล้
กรุงเทพฯที่สุดและคนยังไม่ค่อยรู้จัก ซึ่งทำให้ที่นี่ยังเป็นธรรมชาติสุดๆ ครับ ทานอาหารเช้าด้วยขนมปัง น้ำส้ม 
กาแฟ ที่เราเตรียมมาเอง แม้กระทั่งหม้อต้มน้ำร้อนครับ น้ำชงกาแฟผมชอบน้ำร้อนๆ ที่เดือดพล่านอุณหภูมิ
มากกว่า 100 องศา เวลาเทน้ำใส่ลงบนผงกาแฟแม็กซ์ซิมแล้วกลิ่นหอมมันจะลอยขึ้นมาให้สูดดม..หอมจริงๆ 
ครับ..ครูไชยา เจ้าของบ้านก็เตรียมขนมสอดไส้และขนมปังไว้ให้เราด้วย ที่พักท่ีนี่มีกว่า10 หลัง แต่มีแค่เราสอง
คนพักครับ ครูเขาไม่รับคนอื่นช่วงนี้ นอกจากคนไว้วางใจได้หรือคนที่ผู้ใหญ่บ้านส้มเกลี้ยงเป็นคนรับรองแนะนำ
มาเท่านั้น... 

8 โมงตรงเราถึงหมู่บ้านชาวเลหาปลา ตามที่ผู้ใหญ่บ้านติดต่อให้ เจ้าของเรือชื่อปัญญา ทำหน้าที่ที่จะ
พาเราออกสู่ทะเลไปชมทะเลแหวกกัน สนนราคาค่าเช่าเรือก็ 1,000 บาท เหมาลำ นั่งไม่เกิน 7-8 คน .... ได้
เวลา เรือหาปลาก็สตาร์ทเครื่องพาเราลัดเลาะไปตามลำคลองเพ่ือออกสู่ทะเล สองข้างฝั่งคลองเต็มไปด้วยต้น
โกงกางสูงใหญ่ โชว์กิ่งก้านใบ และรากรุงรังเยอะแยะไปหมด ทำให้นึกจินตนาการว่าเป็นต้นไม้ในหนังเรื่อง 

ลอร์ดออฟเดอะริง ตอนต้นไม้ออกมาช่วยฮอปบิทรบกับเหล่าอสูร ลำต้นสูงใหญ่กิ่งก้านใบเก้งก้างรุงรัง
กันไปหมด...ช่วงนี้น้ำก็กำลังลดลงๆ เรื่อยๆ เห็นดินโคลนเริ่มโผล่ขึ้นมา เรือวิ่งออกทะเลมาประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็มาถึงบริเวณที่ผืนแผ่นดินทรายโผล่ เพราะน้ำทะเลลดลง ตรงนี้หละที่เรียกกันว่า “ทะเลแหวก” ทะเลจะ
แหวกออกให้เห็นผืนแผ่นดินหรือสันดอนทรายที่ละเอียดนุ่มเป็นทางเดินยาวไปจากที่ เรายืนไปจรดฝั่งอีกด้าน
หนึ่งระยะทางเกือบ 4-5 กม. น้ำใสมากๆ ทรายนุ่มเท้าดี มีคลื่นซัดสันดอนทรายเบาๆ ลมเอ่ือยๆ อากาศสดชื่น
ช่างสุขใจกับธรรมชาติตรงนี้จริงๆ จากคำบอกเล่าของครูไชยา (อายุ 80 ปี) กับคุณปัญญาเจ้าของเรือเล่าว่า 
เดิมเนินทรายที่เราเห็นและยืนอยู่นี่นะเป็นแหลมหรือเป็นผืนแผ่นดินที่ยื่นเข้าไปในทะเลชึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า 
“แหลมผักเบี้ย” กาลเวลาผ่านไปน้ำทะเลได้เริ่มท่วมสูงขึ้นๆ จนท่วมแหลมผักเบี้ยทำให้แหลมจมหายลงไปใน
ทะเล สาเหตุอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน จนไม่เห็นแหลมผักเบี้ยอีก แต่ต่อมาระยะหลังมาไม่นานนี้ชาวบ้าน
แถวนี้ก็เริ่มสังเกตเห็นว่า เวลาน้ำลงก็จะเห็นเนินทรายตรงนี้โผล่ขึ้นมากลางทะเล เปรียบเสมือนทะเลแหวกให้
แผ่นดินโผล่ขึ้นมาให้เราเห็น แต่ต่างกับทะเลแหวกในหนังเรื่องบัญญัติ 10 ประการ หรือเรื่องโมเสทนะครับ    
ที่ทะเลแหวกแล้ว โมเสทผู้นำศาสนา ศาสนาหนึ่งสามารถพาคนศรัทธาในพระเจ้าเดินข้ามทะเลไปอีกฟากฝั่ง
หนึ่งเพื่อหนีการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกโรมันในหนังนะครับ 
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ที่แหลมนี้มีผักเบี้ยขึ้นเป็นจำนวนมากตามประวัติดั่งเดิม ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า "แหลมผักเบี้ย"ครับ 

ผักเบี้ยกก็ินทานได้นะครับ ผัดน้ำมันหอยอร่อยดีครับ...ที่นี้ก็เป็นหน้าที่ลุงน้อยหละเก็บภาพนางแบบป้าต๋อมกัน
ทุกมุมทุกช็อต ทั้งกล้อง Full Frame และกล้องมือถือ จัดเต็มกันเลย เหนื่อยนักก็นั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ ร้อนก็
นอนแช่น้ำทะเลใสแจ๋ว แปลกครับ! น้ำทะเลที่นี่ไม่เหนียวเนอะเหมือนที่อ่ืนๆ ยังกะอาบน้ำจืดเลย อยากเอาร่ม
มากางนอนตากลมแช่น้ำนานๆ จังเลย แต่ก็นั่นหละ พอเริ่มเข้าบ่ายคล้อยน้ำทะเลก็เริ่มขึ้นแล้ว ผืนสันดอน
ทราย เปลือกหอย โขดหินข้างๆ ก็เริ่มจะจมลงทะเลแล้ว ก็คงได้เวลาที่สองเราลุงกับป้าจะกลับเข้าฝั่งแล้วครับ... 

เรือประมงลำน้อยพาเรากลับเข้าฝั่งที่เดิมหมู่บ้านชาวเล หลังจากนั้นเราก็ไปแวะซื้อของฝากที่ เดิม
ร้านอาหารโอ้โห้...ปูอร่อย ของผู้ใหญ่บ้านหญิง เลือกซื้อกะปิ ดอกเกลือ ปลาอินทรีย์ (ที่นี่ตัวใหญ่ทำสะอาด
เหมาะเป็นของฝากมาก) ผ้ามัดย้อมจากไม้โกงกาง กระเป๋าจากคันธูปฤาษี อะ!แถมปลาหมึกใข่แดดเดียวอีก 2 
ถุงครบ!หมดหลายตังค์ครับ แล้วเราก็สตาร์ทรถเดินทางกลับเส้นทางเดิมเข้ากรุงเทพฯและมุ่งสู่บ้านสวนม้าไม้ 
เสนา กรุ่งเก่า กลับไปนอนริมทุ่งนาเหมือนเดิม.... บอกได้คำเดียวว่า เที่ยวสนุกมาก ชอบมากๆ ธรรมชาติมากๆ 
ครับ!แนะนำให้ไปเท่ียวครับ! 

 
*** หมายเหตุ: ด้วยความที่ชื่นชอบและถูกใจสถานที่ทะเลแหวกแห่งนี้ลุงกับป้าไปเที่ยว 2 รอบเลย  
     รอบท่ีสองพาน้องกับหลานไปด้วยครับ...ถูกใจเขาหละ! 
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ข้อมลูเพิม่เติม: 
โคลนก้อนสุดท้าย สู่ทรายเม็ดแรก 
ต้นทางทราย ปลายทางเกลือ 
หมายถึง เมื่อเดินทางมาถึงแหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีแล้ว เป็นอันสิ้นสุด

ของดินโคลน เข้าสู่ผืนทราย และเป็นจุดสิ้นสุดของการทำนาเกลือ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของทรายเม็ดแรก และ
หาดทราย ล่องไปจากจุดนี้ไปจนเข้าเขตจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงภาคใต้ 

 
 

แนะนำท่ีพักและอาหาร 
  

ทองจิราโฮมสเตย ์
ติดต่อ คณุไชยา โทร. 081 696 4151 

หรือ คุณทองจิรา โทร. 064 827 4901  
 
 

ร้านอาหาร “โอ้โห้...ปูอร่อย” แหลมผักเบี้ย 
ติดต่อ ผู้ใหญ่บ้านหญิงอัจฉวี เสรมิทรัพย ์

โทร. 080 250 2537 
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คำแนะนำการเตรียมตน้ฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 
วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา 

Journal of The Health Education Professional Association 
http://hepa.or.th/journal.php 

อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
 
 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
ก่อนการเผยแพร่ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการ งานวิจัย และสาระความรู้ 
ด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค จากสมาชิกสมาคมฯ 
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมตน้ฉบับ ดังนี้ 
 
 
ลักษณะของบทความทีส่่งเผยแพร่  

1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศกึษา พฤตกิรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค   
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิต  

2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เป็นบทความทีไ่มไ่ด้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
4. เป็นบทความท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ  

 
 

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ 
บทความวิชาการ ต้นฉบับจดัพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ

เรื่องไว้บรรทดัแรก กึ่งกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ำงาน จัดหัวขอ้ตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หนา้  

 
 
 

http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
mailto:hepathai@gmail.com
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไมเ่กิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้ 

 
1. ชือ่เรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา) 
2. ระบุชือ่ผูวิ้จัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ำงาน  
3. บทคัดยอ่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่รรทัดสุดท้าย  
4. เนื้อหา ประกอบดว้ย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เอกสารอ้างอิง 
5. ระบบการอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA style หรือระบบ นาม-ปี ของ Publication 

Manual of the American Psychological Association  
  
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่อีเมล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com  
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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การประชาสัมพันธ์ธุรกจิในวารสารและอัตราค่าบริการ 
 

วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพ่ือการเผยแพร่ข้อความ 
และภาพโฆษณา ซ่ึงกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตวัของประชาชน 

 
อัตราค่าบริการ มีดังนี ้
1. พ้ืนทีห่น้าก่อนปกหลัง เต็มหน้า ราคา 2,000 บาท   
2. พ้ืนทีห่นา้ก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท    
3. พ้ืนทีอ่ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบอ่ืนๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี   

ผู้ประสงค์จะใช้พ้ืนที่ของวารสารฯ นี้ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือโฆษณาสินค้าและบริการ 
สามารถส่งข้อความเผยแพร่และภาพโฆษณาในรูปของ pdf, ppt, JPEG, PNG, .doc มาที่ กองบรรณาธิการ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com โทรศัพท ์081-6840109 

 
วิธีชำระค่าบริการ  
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  
    สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอ้น กรุงเทพฯ  เลขที่บัญชี  254 - 211090 - 7   
2. ส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงนิ มาท่ีอีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
   หรือ LINE  และตรวจสอบการเผยแพร่ได้ที่  http://hepa.or.th/journal.php 
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ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท  
อำเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรี  
ติดถนน ด้าน หลังตดิคลองชลประทาน   

ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุชน โรงเรียน 
 
 

ติดต่อ ชัยสิทธิ์  โทรศัพท์ 081-484-4030 
 
 
 
 

 
 

คุณปรีชา-คุณเกษร สุสันทัด  
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 
 

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมนิ 
ผลงานลำดับที่ 3  เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกงิ 

 
 

 

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วจิารณญาณ (ผลงานลำดับที่ 2)   

 
หนังสอื ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ (ผลงานลำดับที่ 1)   

 

 
        
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย 

ส่วนท่ีหนึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน 

บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ดา้นสขุภาพ 

บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

ส่วนท่ีสอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบคุคล 

บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 5 การสร้างการเรยีนรู้และการส่ือสาร 

บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล 

ส่วนท่ีสาม  การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพระดับองคก์ร 

บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization) 
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) กบัการสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสขุภาพ  

ส่วนท่ีสี ่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย 

บทที่ 9  แนวโนม้การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย   

เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน  
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์  
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ  
บทที่ 7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์  
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace  
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย  

เน้ือหา 285 หน้า ราคา 270 บาท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 การออกแบบกจิกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 3 การเลือกใช้กลวธิีสรา้งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 4 ปฏบิัติการและบทเรียนภาคสนาม  

บทที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 6 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

บทที่ 7 ถาม-ตอบ เพิ่มความรอบรู ้
บทที่ 8 บทสรุปส่งทา้ย  

หนังสือ มีจำหน่ายทีศู่นยห์นังสือจุฬาทุกสาขา, รา้นนายอินทร,์ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนงัสือชั้นนำ 
eBook ส่ังซื้อได้ที ่www.chulabook.com, www.naiin.com, www.se-edbook.com 
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