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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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ปี 2564 ผ่านพ้นมาได้ 6 เดือน ประชาคมชาวโลกยังคงผจญกับโรคโควิด19  ผู้คนยังติดเชื้อ ป่วย และ

ล้มตายลงเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประเทศไทยที่ระลอก 3 เริ่มจากสถานบันเทิงแถวทองหล่อเมื่อช่วงหลัง

สงกรานต์ ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล อัตราการติดเชื้อ อัตราป่วย 

และอัตราตาย ของประชาชนชาวไทยที่เพ่ิมขึ้นเป็นที่น่าวิตก การใช้ชีวิตแบบ new normal ทั้งการสวมใส่

หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่าง การหยุดอยู่บ้าน ยังมคีวามจำเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติ และการ

ฉีดวัคซีนปัองกันจะช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นหนทางที่จะทำให้อัตราการป่วยไม่รุนแรง และช่วยทำให้อัตรา

ตายลดลง ช่วงเมษายนจนถึงปัจจุบันจึงเป็นช่วงของการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยร่วมมือร่วมใจพรัอมใจกัน

ฉีดวัคซีน ... หวังว่าสมาชิกทุกท่านคงพร้อมใจร่วมฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะ 

มีข่าวคราวของสมาคมฯสมาชิกสมาคมฯและเครือข่ายฯมาฝากเช่นเคยค่ะ 
 

กิจกรรมของสมาคมวิชาชพีสุขศึกษาและภาคีเครือข่ายในส่วนกลาง 

◦ กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  

   9 มกราคม 2564 มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯทางออนไลน์  ครั้งที่1/2564 

สาระสำคัญคือจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการ

ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระหว่างสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระยะท่ี 2 ซึ่ง ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคม ลงนามเรียบร้อย

แล้ว และเรื่องท่ี 2 เลื่อนโครงการศึกษาดูงานในถิ่นทุรกันดาร จ.กาญจนบุรี ไม่มีกำหนด 

  30 มกราคม 2564 ประชุมกรรมการบริหารสมาคมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2/2564 สาระสำคัญคือ 

การเลื่อนจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ไม่มีกำหนด โดยกิจกรรมการมอบโล่นักสุขศึกษา

ดีเด่น ประจำปี 2564 นั้น ผู้รับรางวัลแจ้งขอรับด้วยตนเองในปีที่จัดประชุมครั้งต่อไป ส่วนการมอบเกียรติบัตร

สถานบริการที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานประจำปี 2563 ของ 3 จังหวัดคือ บึงกาฬ นครศรีธรรมราช 

และสุราษฎร์ธานี นั้น สมาคมฯร่วมกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการจะจัดส่งให้ทั้ง 3 จังหวัดมอบให้

สถานบริการตามความเหมาะสมต่อไป 

25 มีนาคม 2564 คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมเข้า

รว่มประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แ ว ด ว ง          สุ ข ศึ ก ษ า 
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13 มีนาคม 2564 มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่ 3/2564 เพ่ือพิจารณาแผนงาน
โครงการ งบประมาณ และติดตามงานโครงการฯ ในปี 2564  
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◦ เรื่องแสดงความยินดี 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

และกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจากคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น”ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ      
วงการศึกษา สังคมและประเทศชาติ” ....ขอให้จริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปคะ่ 
 

  

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดย รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน 

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       95 
 

กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ดำรงตำแหน่ง
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา เป็นสมัยที่ 2 และแสดงความยินดีกับ นางสาวมะลิ 
ไพฑูรย์เนรมิตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ .... ขอแสดงความยินดี
กับทั้ง2 ท่าน ในฐานะผู้นำองค์กรเครือข่ายหลักที่เข้มแข็งที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ต่อไป 

 

 

  
 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ โดยเริ่ม “นวดกดจุดเท้าช่วยเลิกบุหรีได้ด้วยมือ” มีการทำวิจัยรองรับ 2 ชิ้น 
ก่อนที่จะมาพัฒนาเป็น “รองเท้านวดไฟฟ้า” โดยใช้แบตเตอรี่กำลังไฟน้อย มีการนำไปใช้ใน รพ.สต.18 แห่ง ๆ 
ละ30 คน พบว่าได้ผลในการเลิกบุหรี่ที่ดี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร และยังได้คิดค้น “สมุนไพรช้วย
เลิกบุหรี่”ผลิตจากสารสกัดหญ้าดอกขาว กานพลู มะขามป้อม และโปร่งฟ้า ในรูปแบบผงฟู่ใส่ลงในน้ำดื่มได้
ทันที ยังมีลูกอมเยลลี่และลูกกลอน ซึ่งอยู่ในระหว่าง การวิจัยเชิงทดลองในชุมชน ความหวังสูงสุดของทีมวิจัย
คือ ผลักดันให้สมุนไพรเหล่านี้ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ... ขอทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทีมวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผลลัพท์ที่ได้คือ จำนวนคนสูบบุหรี่และเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ในประเทศทั้งโรคถุง
ลมโป่งพอง มะเร็งปอดลดลง...รับผลบุญไปด้วยค่ะ... 
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จากข่าวที่น่ายินดีมาเป็นข่าวเศร้า 16 มีนาคม 2564 วงการสาธารณสุขอาลัยกับการจากไปของ
นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่านเป็นปลัดกระทรวงคนแรกที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ ในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น จากสมาคม
ข้าราชการพลเรือน และมีชื่อเสียงในเรื่องการยืนหยัดในเรื่องคุณธรรมและความถูกต้อง ... ขอแสดงความ
เสียใจและขอดวงวิญญาณท่านสู่สุขคติค่ะ 

 

◦ กิจกรรมของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง สนับสนุนและพัฒนา นักสื่อสารสุขภาพ ให้กับยุวอาสา
สาธารณสุข (ยุว อสม.) ให้เป็นจิตอาสา ผู้นำในการสื่อสารพฤติกรรมสุขภาพเด็กและเยาวชนดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยนำตัวแทน ยุว อสม. จากโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมแสดงผลงานการ
เสริมสร้างความเข้าใจในการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาส วันอาสาสมัครสาธารณสุข  

 

  
 
20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี  2564 กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อสม. พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด-19” ณ ชุมชนบางเขน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เพ่ือเป็น อสม.ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างความรู้  
และเชิญชวนประชาชนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคโควิด-19 
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กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทีมบุคลากรร่วมประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 ชั้น 6 อาคาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ และศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด-19 อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติโดย
ทำหน้าที่ประสานงานสอบถาม ติดตามข้อมูลสถานการณ์การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเครือข่าย
ภาคเอกชนที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามข้ันตอนเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาทุกคนได้รวดเร็วขึ้น 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 ในการสวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่า
เด็กไทยมีแนวโน้มสวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโควิด-19 จึงได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยมียุวอาสา
สมัคสาธารณสุข แกนนำสุขภาพในเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรในการป้องกันดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การประกวดความคิด
สร้างสรรค์ในยุคโควิด19 ครองเมือง ยุวอาสาสมัครสาธารณสุขได้ถ่ายทอดวิดีโอดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง โพสต์และแชร์เป็นสาธารณะ 
การทำกิจกรรมวิถีใหม่ไกลโรค ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเดทตอล ในการประกวดการใช้ชีวิตแบบ new 
normal เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนร่วมป้องกันตนเองและคนที่รักให้ห่างไกลโรค ทั้งนี้ กองสุขศึกษา 
พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อเชื้อโควิด19 โดยมี ยุว อสม. จิตอาสาดูแลสุขภาพร่วม
ขับเคลื่อน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเยาวชนและและชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 ไปด้วยกัน 

21 เมษายน 2564 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมปฎิบัติการพัฒนากลไก
และสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ ยุวอาสาสมัคร
สาธารณสุข ณ ห้องประชุมกองสุขศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก สมาคมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
ความยั่งยืน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์เด็กไทยทีวี 
องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย เพ่ือร่วมพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้รวมทั้งระบบสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆให้แก่ยุวอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็น
จติอาสา ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารสาธารณสุข นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเป็นนักขับเคลื่อนด้านสุขภาพใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนและประชาชนนำไปสู่การดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีกระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ 

27 พฤษภาคม 2564 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ 
virtual talk เรื่องรักใครให้ชวนฉีดวัคซีน เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีหน่วยงานเครือข่ายเด็กและเยาวชน อาทิ สถาบันยุวทัศน์แห่ง
ประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิครอบครัวพอเพียงพอ และยุว อสม. ร่วมเสวนา ณ 
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้ยุว อสม. ร่วมกันรณรงค์ 
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สุขบัญญัติแห่งชาติ “ครอบครัวไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน” ทุกวันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน
สุขบัญญัติแห่งชาติตามประกาศของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2539 และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางสุขบัญญัติ
แห่งชาติปี 2564 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดประเด็นที่มุ่งเน้นแนวทางสุขบัญญัติ
แห่งชาติข้อ 10 คือ มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤต โควิด-19 โดยมีกลุ่มพลังแกนนำเยาวชนยุว อสม. เป็นผู้ขับเคลื่อนการรณรงค์ภายใต้คำขวัญว่า 
“ยุว อสม. ชวนครอบครัวไทยพร้อมใจฉีดวัคซีน” มีบทบาทเป็น นักสื่อสารสุขภาพดำเนินการ ตามหลัก 3 ช. 
ได้แก่ ชี้แจง ชักชวน ช่วยเหลือ เพ่ือรณรงค์การฉีดวัคซีนคือชี้แจงเรื่องประโยชน์และความปลอดภัย ชักชวน
ลงทะเบียนการเข้ารับวัคซีน ช่วยเหลือการลงทะเบียนและติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนพร้อมเป็นต้นแบบด้าน
สุขภาพในการสร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อส่วนรวม 

23 มิถุนายน 2564 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย และสำนักงานโครงการขับเคลื่อนความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 กรอนามัย ซึ่งเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานวิชาการทั้งภายใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือนำไปใช้ในงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพทัง้ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนต่อไป 
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ขอขอบคุณกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ทำภารกิจสำคัญเรื่องนี้และสามารถ

ประสานงานให้ เกิดกิจกรรมเช่นนี้  ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างความชัดเจนมากขึ้น ทั้งแนวความคิดและ
กระบวนการพัฒนาเครื่องมือประเมิน Health Literacy  

โดยลดสภาพการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้าง เผยแพร่ และใช้เครื่องมือประเมินฯ มีการอภิปรายกัน
ในประเด็นขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือประเมินที่สำคัญ ได้แก่  

1) การสร้างกรอบแนวคิดตามพฤติกรรมสุขภาพและกลุ่มเป้าหมาย  
2) การเลือกนิยามและองค์ประกอบทักษะที่จำเป็นสำหรับคนไทย  
3) การระบุขอบเขตของแต่ละทักษะเชิงกลยุทธ์  
4) มาตรวัดและวิธีการวัดมีที่มาจากงานวิจัยกระแสหลัก  
5) การทดสอบคุณภาพทั้งด้านความตรง ความยาก-ง่าย ความเที่ยง และตรวจสอบการสะท้อนระดับ

ทักษะทีเ่ป็นจริง  
6) การแปลผลและการกำหนดจุดตัดจำแนกกลุ่มที่เหมาะสม  
7) การสร้างสารสนเทศเป็นประโยชน์จากการประเมินต่อการพัฒนากระบวนการ/กิจกรรมสุขศึกษา

ด้วยกลวิธีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลการประเมินสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ระหว่างพ้ืนที่ และการ
สำรวจของหน่วยงานในแต่ละครั้ง 

 

ในทางปฏิบัติหน่วยงานเจ้าภาพหลักทุกหน่วยงาน จำเป็นต้องสื่อสารเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนต่อไป 

ด้วย key message ที่ตรงกัน เพ่ือให้ผู้นำไปใช้ (บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ฯลฯ) ได้เรียนรู้หลักการ 

Health Literacy อย่างคนรอบรูแ้ละมีความรอบรู้จริง ๆ 

 

การพัฒนา “เครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ถือเป็นภารกิจของ  

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการพัฒนาแนวทางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสาธารณสุขให้กับบุคลากรและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานในพ้ืนที่ต่อไป 
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◦ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล           
ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   
จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ 
2563-2564 โดย รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ได้พัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ     
ในการป้องกันควบคุมโรค (กิจกรรมฝึกเพ่ิมทักษะ 5 ด้าน) และเครื่องมือประเมินโดยใช้ K-shape  

 

 
 

โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงหลักการและกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ให้กับหน่วยงานทางวิชาการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนัก/กองวิชาการ และสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรค (สคร.) กรมควบคุมโรค, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และศูนย์อนามัย (ศอ.)          
กรมอนามัย, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทรา 
ทิราช, วิทยาลัยการสาธารณสุข และวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข, 
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และเครือ BDMS 
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โครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2563-2564 น่าจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักการของ Health Literacy ที่เป็นรูปธรรม   
ในภาคปฏิบัติการในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงกับผลการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุม
โรคของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่มีการพฒันาเครื่องมือประเมิน มีข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ 
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กิจกรรมของเครือข่ายในภาคเหนือ 
 

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 27 พฤษภาคม2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจาก 

รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. จำนวน 31 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน โดยท่าน
สาธารณสุขอำเภอเมืองเป็นประธาน 

 

  

        
 
◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  

21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับผู้บริหาร /
คณะครูอำเภอบางระกำ ดำเนินโครงขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนบาง
ระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
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วันที่ 22 พ.ค.64 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก    
มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง 
จัดเวทีประชาคมสร้างชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องแอลกอฮอล์         
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพรมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ชัยเจรญิ  

 

  
 

 

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง   
จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากคุณมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผอ.กองสุขศึกษา พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร
บรรยาย ผู้ เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของทุก รพ.สต.ในอำเภอฝาง 
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง และคณะกรรมการสุขศึกษาของโรงพยาบาล
ฝาง จำนวนทั้งสิ้น 35 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในทุกสถานบริการสาธารณสุขทราบ
แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ และเพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 
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 โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นโรงพยาบาลนำร่องในเรื่องการ
ดำเนินงานควบคุมยาสูบ ของเขตสุขภาพที่ 1 โดยกลุ่มงานสุขภาพจิตได้จัดให้การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพ่ือรองรับระบบบริหารการเลิกยาสูบอย่างเข้มแข็งขึ้น เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2564 มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นบุคลากรที่ทำงานให้คำปรึกษา เรื่องการ
เลิกสูบบุหรี่จากฝ่าย/งานต่างๆ ในโรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอฝาง และผู้ที่
มีความประสงค์จะเลิกสูบบุหรี่ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ให้เป็นแม่ข่ายในการให้บริการเลิกยาสูบ
และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ในวันประชุมมีการสาธิตและฝึกปฏิบัตินวดเท้าเพ่ือช่วยให้การเลิกสูบบุหรี่ประสบ
ผลสำเร็จได้ดีขึ้น 
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กิจกรรมของเครือขา่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

◦ โรงพยาบาลอุดรธานี ทีมงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมไลฟ์สดต่อเนื่องผ่านเพจสุขศึกษาโรงพยาบาล 
สัปดาห์วันไตโลก หัวข้อ “อยู่ดี มีสุขกับโรคไตวาย” วันพุธที่ 10 และ 24 มีนาคม 2564 เพ่ือให้คนไทย        
มีพฤติกรรมบริโภคที่ถูกต้องไม่ทำลายไตของตนเอง รวมทั้งจัดทำคลิปเรื่องอาหารและคลิปท่าบริหารร่างกาย   
ที่ถูกต้อง หลากหลาย และทันสมัยมากมาย ติดตามได้จาก YouTubeเต้าเจี้ยว ผู้สร้างสรรค์ผลงานสุขศึกษา
ด้วยคลิปเสียงตามสายเสียงในฟิล์มภาษาอีสานขนานแท้  

◦ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และ
บุคลากรสาธารณสุข สหสาขาวิชาชีพ จำนวนหลายรุ่น รวมจำนวนหลายร้อยชีวิต เรียนรู้เสริมประสบการณ์ 
“มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและทักษะด้านไอที” ทั้งรูปแบบ 
Onsite & Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู้และ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนางานบริการทั้งในห้องผ่าตัด การรักษาพยาบาล การตรวจ
ทางคลินิก และการปฏิบัติงานในชุมชน  
 

 
 

กิจกรรมของเครือขา่ยในภาคใต้ 
 

◦ โรงพยาบาลศูนยย์ะลา 
 

13 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาจัดกิจกรรมรณรงค์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก เพ่ือให้เยาวชนตระหนักสามารถ
ป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ไมพ่ร้อม  

23-25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มงานโภชนศาสน์ จัดโครงการ “เค็มน้อย
อร่อยดี ลดหวานมันเค็ม” เพ่ือให้ร้านอาหารใน รพศ.ยะลา มีเมนูสุขภาพลดโซเดียม 

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับ. สสจ. ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพในกิจกรรม “ยะลาออนทัวร์
สร้างสุขสร้างสังคมสุขภาพ” แก่นกัเรยีนโรงเรียนคณะราษฎร์ จังหวัดยะลา 

10 มีนาคม 2564 กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจต้านภัยโควิด” season 3 โดยมี
เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมออกกำลังกายเพ่ือเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 
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11 มีนาคม 2564 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มงานโภชนศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก
ภายใต้คำขวัญ “ไตวายไม่ตายไวแค่ปรับใจและปรับตัว” เพ่ือให้คนไทยหยุดพฤติกรรมบริโภคเค็มและเลิกกิน
สมุนไพรที่ทำลายไต 

กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์โรคติดเชื้อโควิด-19 เพ่ือสร้างความรู้
และตระหนักในการป้องกันตนเองจาก โควิด-19  

กลุ่มงานสุขศึกษาจดั รถประชาสัมพันธ์และรณรงค์เคลื่อนที่สู่ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา เรื่อง
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส 19 พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับโรคโควิด-19 และหน้ากากอนามัย 

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ กลุ่มงานสุขศึกษาออกปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง รพศ.ยะลา โดยให้สุขศึกษา
รายกลุ่มเกี่ยวกับโรค โควิด-19 แก่ผู้รับบริการและรายบุคคลเรื่องแนวทางการกักตัว 14 วัน แก่ผู้มารับบริการ
ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงและต้องการตรวจหาเชื้อโควิดทุกราย 

17-19 พค. 2564 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19 แก่
บุคลากรทางการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าทีต่ำรวจ เจ้าหน้าที่เรือนจำและเจ้าหน้าทีด่้านหน้าในเขตเทศบาลยะลา 

กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรค โควิด-19 ในสถานบริการแก่
บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการโดยให้ความรู้ด้านสุขภาพคำแนะนำต่างๆเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แบบวิถีชีวิตใหม่เรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนทุกราย 

ช่วงโควิด19 ระบาด บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข สหวิชาชีพ และ อสม. ต่าง
ระดมสรรพกำลังในการป้องกัน ดูแล รักษา ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโควิด19 และประชาชนไทย ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สู่วิถีชีวิตใหม่ให้ปลอดภัยจากโควิด19 สมาคมฯขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรดังกล่าวทุกท่าน รวมทั้ง
ประชาชนชาวไทยก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน 

 
ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี ปลอดภัย จากโควิด19 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
 

                                                                         สวัสดีค่ะ 
                                                                          นิลุบล 
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ขา่วประชาสัมพันธ์   
 
o การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่20 เรื่อง “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” 

ตามกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ และภาควิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแ้จ้งเลื่อนการจัดงานประชุมนี้ออกไปโดยไม่มี
กำหนด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

เลขที่  420/1  ถนนราชเทวี  กทม. 10400  โทรศพัท์ (02) 354-8553,  โทรสาร  (02) 644-8999 

เลขประจำตัวสมาชิก  ............................... 
(สมาคมกำหนดให้ภายหลัง) 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
 

1. ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว / ยศ ..........................................................นามสกลุ ................................................... 
2. สถานภาพสมรส    (  ) คู่  (  ) โสด 
3. การศึกษาระดับสูงสุด ..................................................................ปีการศึกาที่สำเร็จ ............................................................ 

วุฒทิางสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน .......................................................................... 
4. อายุ ................... ปี  (กรณีสามารถเปิดเผย วัน เดือน ปีเกิด  ได้ โปรดระบ)ุ 

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. บา้นที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่ .............. ซอย/ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ...........................................  
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์...................... 

9. การติดต่อเอกสารต้องการส่งที่ (   ) บ้าน (   )  ที่ทำงาน 
10. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  ประเภท 

(   )  สมาชิกกิตติมศักดิ ์   จำนวน ........................................... บาท 
(   )  สามัญตลอดชีพ 1,000 บาท  จำนวน ........................................... บาท 
     ผู้สมัคร ................................................................... 
     วนัที่รับสมัคร .................../......................../............ 
     ผู้รับสมัคร .............................................................. 
 

 

 
 
  

วิธีชำระค่าสมัครสมาชกิ  
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตร้อน กรุงเทพฯ 
เลขทีบ่ัญชี 254 – 211090 - 7   
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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 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 

 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดบริการเพือ่สังคม  
เผยแพร่ชั้นหนังสือ “รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” 
ดาวโหลดได้ฟรี ที ่ http://hepa.or.th/journal.php 

 

 

http://hepa.or.th/journal.php
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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 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hepathai@gmail.com,%20kmkaeo@gmail.com%20โทร
mailto:hepathai@gmail.com
http://hepa.or.th/journal.php
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

 

  
 

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  
โทร. 081-637-9709  
สนับสนุนการจัดทำ 

วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษาออนไลน์   
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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 
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