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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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วิถีชีวิตของประชาชนในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19 

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เกริน่นำ 

เผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกพิสูจน์ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลกนับตั้งแต่

เดอืนธันวาคม 2562 กระทั่งถึงปัจจุบัน มีลักษณะการโหมกระหน่ำขึ้นเป็นละลอก ๆ และมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลง และระยะเวลาที่มีการติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตสั้นลงมาก 

จนเหลือเพียงไม่กี่วัน ผู้คนทุกฝ่ายทุกอาชีพทุกฐานะทุกวงการต่างฝากความหวังและชีวิตไว้กับการเข้าถึงวัคซีน

ที่อยู่ในมือและอำนาจของผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งการเข้าถึงระบบสุขภาพอย่างทันท่วงที ซึ่งได้ถูก

ออกแบบไว้บนรากฐานของความเชื่อ ความศรัทธา การเสียสละ ความเทา่เทียม และมาตรฐานวิชาชีพ   

ผลกระทบตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีหกเดือน สร้างความเสียหายต่อการดำรงชีพของปัจเจกคนทุกผู้     

ทุกนาม มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานในหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป สร้างความ

หวาดหวั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกทีไ่มม่ีความแน่นอนและทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมในทุกมิติ  

บทความที่ เผยแพร่เรื่อง “พฤติกรรมของประชากรโลกในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19”          

ในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับที่หนึ่งของปี 2563 นับเป็นปฐมบทของเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนี้  

ซึ่งจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ บทความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นภาพของการใช้ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ

ของประชาชนส่วนหนึ่งที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ยาวนานข้ามปี จนบางเรื่องกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร นิยามกันว่าเป็นวีถีชีวิตปกติใหม่ (New 

Normal) หรอืวิถชีีวิตใหม่ (WHO, 2020; ศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.), 2563) 

สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนได้บันทึกวิถีชีวิตและการปฏิบัติที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยังคง

ดำเนินไป โดยได้รวบรวมเรียบเรียงและประมวลภาพข่าวอีกครั้ง เพ่ือบันทึกวิถีชีวิตของประชาชนในการเผชิญ

ภาวะวิกฤติ COVID-19 นี้ไว้ หากได้มาทบทวนย้อนหลังศึกษาน่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

และบุคลากรสาธารณสุขในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์เพ่ือความอยู่

รอดต่อไป  
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สถานการณจ์ากจุดเริ่มจนมาถึงจุดนี ้
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายปี ค.ศ.2019 หรือ พ.ศ.2563 นับจากข่าว

การพบผู้ป่วยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลกมากกว่า 
218 ประเทศ ถึงบัดนี้องค์การอนามัยโลกยังไมมี่คำตอบที่แน่ชัดจากคณะผู้ตรวจสอบว่าต้นตอของโรคทีแ่ท้จริง
เกิดขึน้จากอะไรและอย่างไร ลักษณะการแพร่ระบาดที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสนี้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 
และมีความสามารถในการปรับตัว ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ไปได้หลากหลายสายพันธุ์ตามกลุ่มคน สร้างความ
เสียหายที่รุนแรงต่อเนื้อปอด อวัยวะสำคัญต่อการมีชีวิตของมนุษย์ และเป็นการทำลายที่ยากแก่การฟ้ืนฟู 

ยอดรวมติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ข้อมูลรายงานล่าสุด (วันที่  26 มิถุนายน 2564) มีจำนวน 
181,181,478 คน เสียชีวิต 3,925,171 คน โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ 
34,482,672 ราย (เสียชีวิต 619,152 คน) รองลงมาได้แก่ อินเดีย 30,182,469 ราย (เสียชีวิต 394,524 คน) 
บราซิล 18,322,760 ราย (เสียชีวิต 511,272 คน) ฝรั่งเศส 5,766,315 ราย (เสียชีวิต 110,939 คน) และ
รัสเซีย 5,409,088 ราย (เสียชีวิต 132,064 คน) ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ 240,452 คน และเสียชีวิต 1870 คน  

 

 

ทีม่า: https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/ 
       352253029726361/?type=3&theater 
 

นับจากจุดเริ่มของประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อรายแรก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ในช่วงต้นปี 2563 

จนถึงปัจจุบัน สังคมไทยเผชิญกับการระบาดระลอกแรกจากคลัสเตอร์สนามมวย ลุกลามแพร่ขยายไปในหลาย

จังหวัด เชื่อมโยงสู่คลัสเตอร์บ่อนเถื่อนในจังหวัดระยองและอ่ืนๆ การโหมตัวขึ้นระบาดระลอกที่ 2 มาจากคลัส

เตอร์ตลาดอาหารทะเลย่านมหาชัย แพร่กระจายไปทั่วอีกครั้งในตลาดค้าส่งอาหารทะเลในหลายจังหวัด กลุ่มที่

ถูกจับตาเป็นพิเศษคือกลุ่มแรงงานชาวเมียนร์มา ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร และมี

การลักลอบเดินทางเข้ามาเป็นระยะ จนทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันตัวเลขหลักสิบในช่วงปลายปี 2563 ขยับขึ้นเป็น

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/
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หลักร้อย และหลายร้อยคนต่อวันในเดือนมกราคม 2564 การระบาดระลอกที่ 3 จุดชนวนขึ้นก่อนเทศกาล

สงกรานต์สองสัปดาห์ จากแหล่งบันเทิงย่านทองหล่อในกรุงเทพมหานคร ทำให้คนในวงการบันเทิง ได้แก่ 

นักร้อง นักดนตรี และผู้ทำงานในสถานบันเทิงติดเชื้อกันระนาว และสถานการณ์เริ่มส่อเค้าความรุนแรงขึ้น

อย่างชัดเจนภายหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไปไม่นาน ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิสำเนาได้อาจเป็นพาหะท่ี

นำเชื้อไปแพร่กระจายและนำกลับมา จนปรากฏผลการติดเชื้อกระจายเป็นกลุ่มก้อนในพ้ืนทีต่่าง ๆ ทั่วประเทศ 

โดยกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลบางจังหวัดถูกประกาศเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีรายงาน

ผู้ติดเชื้อรายวันเพ่ิมขึ้นเป็นพันกว่าคนต่อวัน ติดต่อกันนานหลายสัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 มี

ติดเชื้อ 1,334 คน และสูงที่สุดในวันที่ 13 พฤษภาคม มีติดเชื้อ 4,887 คน โดยผู้เสียชีวิตมีเพ่ิมขึ้นเป็นหลักสิบ 

เกดิคลัสเตอร์ใหม่ๆ ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ แคมป์คนงานก่อสร้าง ตลาดสด สลัมคลองเตย พนักงานโรงงาน/

บริษัท ฯลฯ เมื่อถึงเวลานี้ (25 มิถุนายน 2564) ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 8,981,478 โดส     

โดยผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก มีจำนวน 6,435,308 ราย และผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็ม มีจำนวน 2,546,170 ราย  

 

ที่มา: https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/ 
       352253029726361/?type=3&theater 

  
การปฏิบัติตัวของประชาชน 

พฤติกรรมของประชาชนในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19 ในช่วงระยะแรก ประชาชนส่วนใหญ่   
มีการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเอง ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ทำงานจากบ้าน 
รวมทั้งมาตรการที่ประกาศโดยหน่วยงานด้านสุขภาพ ประชาชนจำนวนมากใช้ระบบนออนไลน์และใช้บริการ
สั่งซื้อและส่งสินค้ามากขึ้น แต่การแพร่กระจายของเชื้อโรคก็เกิดขึ้นเป็นระลอกจากกิจกรรมการใช้ชีวิตนอก
บ้านและนำเข้ามาในบ้านในครอบครัวของประชาชนบางกลุ่มและแพร่กระจายออกไป  

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/
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การสวมหน้ากากอนามัย 2 ชัน้  
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกา ไดแ้นะนำให้ชาวอเมริกันให้สวมหน้ากากอนามัย 

2 ชั้น เนื่องจากผลวิจัยใหม่บ่งชี้ว่าสามารถลดการติดต่อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ส 2 (SARS-CoV-2)  
ลงได้ถึงร้อยละ 96.5 คำแนะนำใหม่นี้เกิดขึ้นหลังการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และการสวม
หน้ากากผ้าปิดทับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ช่วยลดการติดต่อของโรคโควิดไดม้ากขึ้น 

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันที ่31 มีนาคม 2563 ภาพข่าวนำเสนอวันที ่31 มีนาคม 2564 

 
มาตรการล็อกดาวน์เป็นยาขมของรฐับาล 
ก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ 2563-2564 จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยกระจายตัวไปหลาย

จังหวัด รายงานยอดรวมประมาณ 10-15 คนต่อวัน รัฐบาลประเมินว่าความรุนแรงยังไม่มาก ไม่มีการออก
มาตรการห้ามการเดินทางของประชาชนกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปพ้ืนที่ต่าง ๆ แต่ขอความร่วมมืองด
กิจกรรมสังสรรค์ดื่มสุรา สถานการณ์แต่ละช่วง ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ การปฏิเสธวัคซีนของคนกลุ่มเสี่ยง 
การเปิดภาคเรียน ทำให้รัฐบาลต้องคิดหนักในการออกมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะการปิดเมือง (Lock 
Down) ซ่ึงดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยจะขยาดต่อผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นในระลอกที่ผ่านมา จึงต้องอาศัยมาตรการ
หลักเดิมมาย้ำเตือนประชาชน ได้แก่เรื่อง การสวมหน้ากาก ลดการสัมผัส การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) และหลีกเลี่ยงการรวมตัวเป็นกลุ่มหรือเข้าไปในสถานที่แออัด สโลแกนเดิมที่ใช้รณรงค์ “อยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และ “อยู่บ้าน อยู่ห่าง อยู่รอด” เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยรอบด้านถาโถม 
เข้ามา ทั้งการยึดอำนาจของเผด็จการทหารในประเทศเมียนมาร์ การหลบหนีข้ามชายแดน การค้าที่ซบเซา 
สรา้งเงื่อนไขให้ทุกฝ่ายต้องขบคิด ทุม่เท และร่วมกันหาหนทางรอดไปจากสถานการณ์วิกฤตินี้  

 

  
     ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 29 ธันวาคม 2563         ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 4 มกราคม 2564 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       14 
 

ความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรค 

ยังคงมีการปฏิบัติตัวในลักษณะต่างๆ ด้วยความเชื่อว่าเป็นการป้องกันโรคโควิด เช่น รัฐคุชราฏทาง

ตะวันตกของอินเดีย ประชาชนหลายคนใช้มูลวัวและฉี่วัวทาไปทั่วลำตัวอาทิตย์ละครั้ง เพ่ือหวังว่าจะช่วยเพ่ิม

ภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด เป็นต้น การปฏิบัติตัวดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความศรัทธาในศาสนาฮินดู 

เนื่องจากวัวเป็นพาพนะของพระศิวะ สถานการณ์ในช่วงภาคแรกก็มีข่าวการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

ในประเทศเมียนร์มา ครั้งนั้นพระสงฆ์ได้รับการนิมนต์ให้ขึ้นเครื่องบินประพรมน้ำมนต์และสวดป้องกันโรค 

โควิด-19 ให้กับประชาชนในช่วงต้นของการแพรร่ะบาด  

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

 
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกนั 
มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนบาง

กลุ่ม บางจำพวก ในภาคนี้การลงโทษเริ่มรุนแรงและเอาจริงมากขึ้น เช่น การกำหนดค่าปรับและลงโทษจำคุก 
ผู้ไมส่วมหน้ากากในที่สาธารณะ การแจ้งความเอาผิดกับผู้ปกปิดข้อมูลสถานที่เสี่ยงและการเดินทาง การจับกุม
ผู้ติดเชื้อทีห่ลบหนีออกจากศูนย์กักกันโรค เป็นต้น ในกรณีนี้มีการแจ้งเอาผิดบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายคน  

ช่วงสถานการณ์ที่บันทึกไว้ในภาคแรก การลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการป้องกัน ตำรวจอินเดียใช้ไม้ไล่ตีคน
ที่ฝ่าฝืนคำสั่ง และมีวิธีการลงโทษด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสั่งให้วิดพ้ืน ลุกนั่ง เจาะลมยางรถสามล้อ การใช้ไม้
เรียวหวดตี ลงโทษนักท่องเที่ยวให้เขียนคำสำนึกผิดคนละ 500 จบ เป็นต้น  

           

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
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การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติ 
กรณีมีผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน คาดว่าน่าจะติดเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่

ในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมทุรปราการ ก่อนหน้านี้ น้องชายที่ทำงานอยู่ในย่านทองหล่อ มาเยี่ยมที่บ้าน ต่อมา
พบว่า มีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวก ทำให้คนในบ้านที่อยู่ด้วยกัน 3 คน ต้องกักตัวรอดูอาการ รอเจ้าหน้าที่มา
รับตัวไปเนื่องจากเป็นบุคคลสัมผัสเสี่ยงสูง แต่มาเสียชีวิตเสียก่อน นอกจากนี้ ยังมีกรณีอาม่าติดเชื้อโควิด-19 
ระหว่างรอเตยีงในบ้านพัก ย่านบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร สุดท้ายมี 1 ใน 3 ผู้ป่วยเสียชีวิตในบ้านพัก  

ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการปรับระบบและการบริหารจัดการในภาวะที่เป็นวิกฤติใหญ่เช่นนี้ 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพของประชาชนทุกคนที่จะต้อง
ตระหนัก เตรยีมตวั และเตรียมพร้อมในการดูแลตนเองและคนใกล้ชิดให้มากท่ีสุดในสถานการณ์แบบนี้ 

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 30 เมษายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 23 เมษายน 2564 
 

ระบบการแพทย์ในโรงพยาบาลเกิดภาวะวิกฤติ 
ตัวอย่างสถานการณ์ในรัฐอันธรประเทศทางตอนใต้ของอินเดีย มีผู้ติดเชื้อถูกส่งตัวเข้ารักษาในแผนก

ผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง จำนวน 11 รายเสียชีวิตจากเหตุถังออกซิเจนขัดข้องเป็นเวลา 25-45 
นาที เป็นสาเหตุที่ทำให้แรงดันตก และส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ทำให้
เกิดการขาดแคลนออกซิเจนทางการแพทย์ เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดข้ึนในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ  

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 20 เมษายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
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การขาดแคลนของเลือดสำรองกลายเป็นภาวะฉุกเฉิน 
สถานะเลือดสำรองของธนาคารเลือดและโรงพยาบาลต่างๆ มีปริมาณเลือดสำรองหมู่ เอ บี และโอ  

ไม่เพียงพอ จนสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลหลายแห่งต้องประกาศเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคเลือด 
เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนบริการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ  

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
 

พฤติกรรมผูป้่วยในโรงพยาบาลสนาม  
โรงพยาบาลสนามถูกจัดต้ังขึ้นในหลายพื้นที่แพร่ระบาด โดยเลือกใช้บริเวณอาคาร โรงงาน สนามกีฬา 

และศูนย์การประชุม มีบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาหมุนเวียนจากพ้ืนที่อ่ืนมาช่วยทำงาน อย่างไรก็ตาม การ
ปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อที่ไม่อาการ เมื่อต้องมาอยู่เฉยๆ ก็ไม่ทิ้งพฤติกรรมการแชร์ภาพ อาทิ ภาพหวิวของผู้ป่วย
ร่วมห้อง จับกลุ่มคุยกัน นั่งกินอาหารด้วยกัน ตั้งวงเล่นไพ่ของบางกลุ่ม ฯลฯ โดยเห็นว่าเพ่ือคลายเคลียด 
เพราะไม่มีอะไรทำ แต่ชาวเน็ตกลับเห็นว่าควรจะพักรักษาตัว รักษาระยะห่าง คำนึงถึงความเหมาะสม 
จริยธรรม และข้อกฎหมาย ผู้เผยแพร่เข้าข่ายกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16  

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 16 เมษายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 17 เมษายน 2564 
 

การปกปิดข้อมูล ทำให้แพทย ์พยาบาล และบุคลากรเดือดร้อน ถึงขั้นปิดโรงพยาบาล  
การปกปิดข้อมูล ทำให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรต้องกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เช่น กรณี

โรงพยาบาลหนองม่วงลพบุรี มีแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องงดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมส่งบุคลากร
แพทย์ประมาณ 130 คน ตรวจหาเชื้อและกักกันสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน สร้างผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพที่ต้องสูญเสียกำลังบุคลากรที่ขาดแคลนอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ป่วยและผู้รับบริการต้องย้ายตัวไปรักษาใน
โรงพยาบาลอ่ืนใกล้เคียง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในรอบปีแรก มีเพียงกรณีคนขับรถแท็กซี่ปิดบังข้อมูล
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ความเสี่ยงของตนเอง ทำให้หมอฟันกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง และต้องดำเนินตามมาตรการป้องกัน คือ กักกัน
ตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน  

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ภาพขา่วนำเสนอวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 

 

การฝังและเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด  
ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ได้แก่ ประเทศบราซิล จำนวนมากกว่า 2,000 ศพต่อวัน ทำให้ต้อง

มีการขุดหลุมฝังจำนวนมากในบริเวณพ้ืนที่รกร้าง เช่นเดียวกับสถานการณ์ในประเทศอินเดียที่การปฏิบัติต่อ
ผู้เสียชีวิตตามธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา มีส่วนช่วยบรรเทาความโศกเศร้าของครอบครัวและญาติ   
ลงได้บ้าง ทั้งนี้ ความเดือดร้อนในช่วงภาวการณ์เช่นนี้มีอยู่มากมาย เช่น การขาดแคลนฟืน ไม่มีพ้ืนที่ในการฝัง 
การรอคิวที่ต้องใช้เวลาทำให้ศพมีจำนวนมากขึ้นส่งกลิ่นรบกวน เป็นต้น ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือก ต้องนำ
ศพไปทิ้งลอยในแม่น้ำ และรัฐบาลอินเดียต้องประกาศหา้มและจูงใจด้วยการประกาศจ้างด้วยเงิน 

สำหรับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิดในประเทศไทยได้รับการเอาใจใส่จากวัดและศาสนาสถานเกือบทุกแห่ง
โดยไม่คดิคา่ใช้จ่าย ส่วนใหญ่มีการปรับพิธีกรรมให้รวบรดัและลดขั้นตอนใหร้วดเร็วตามสถานการณ ์

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 1 เมษายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 4 เมษายน 2564 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
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การรณรงค์ฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในสังคม  
จำนวนการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังกลัวอันตรายและผลข้างเคียงของฉีควัคซีน 

ส่งผลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ หลายประเทศจึงต้องมี
การรณรงค์และหาวิธีจูงใจในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจลงทะเบียนและเข้ารับการ
ฉีดวัคซีน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีการแจกเงินรางวัลจูงใจ ประเทศอินโดนีเซียแจกไกใ่ห้ผู้สูงวัย เป็นต้น 

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันที ่17 มิถุนายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 17 มถิุนายน 2564 

 
การผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศ  
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบจำนวน 2 เข็ม ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 

50-70 ได้เริ่มผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ โดยเริ่มตน้มาตรการจับคู่ประเทศที่ควบคุมการตดิเชื้อโค
วิด-19 ได้ด ีเพ่ือทำการท่องเที่ยวแบบจำกัด หรือทราเวล บับเบิ้ล (Travel Bubble)  

 

  
ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 11 มถิุนายน 2564 

 
การแข่งขันกีฬาและการเข้าชมในสนาม  
ญี่ปุ่น-เจ้าภาพ ‘โอลิมปิกโตเกียว’ ต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนัก ขณะยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19    

ในญี่ปุ่นมีจำนวน 500,000 ราย และในบางจังหวัด มียอดผู้ติดเชื้อรายวันเพ่ิมขึ้น ทำให้ภาครัฐต้องเตรียม
ประกาศใช้มาตรการอย่างเข้มงวดและประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ท่ามกลางความวิตกกังวลของชาวญี่ปุ่น  
นักกีฬาต่างชาติ และกองทัพสื่อมวลชน ขณะเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ มหกรรมกีฬาโลก “โตเกียว โอลิมปิก 
2020” ก็จะเริ่มในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
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ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 ภาพข่าวนำเสนอวันท่ี 17 มถิุนายน 2564 

 
บทสรุป 

การปฏิบัติตัวของประชาชนในการเผชิญภาวะวิกฤติ COVID-19 ล้วนมีจุดเริ่มจากความไม่รู้และการ
ลองผิดลองถกู ทั้งกรณีต้นตอที่มาของเชื้อ ระยะฟักตัว การแพร่เชื้อจากคนสู่คน การสวมหน้ากากอนามัย การ
เว้นระยะห่าง วิธีการรักษา สูตรการให้ยา การผลิตวัคซีน การฉีดวัคซีน จำนวนวันในการกักตัว การกลับมา
เป็นซ้ำ ผลของการรักษา ผลของการรับวัคซีน ผลของมาตรการและการบังคับใช้ การบริหารจัดการ และอ่ืนๆ  

จนมาถึงจุดนี้ได้ เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ขยายแพร่พันธุ์จนขาดความสมดุล ถูกพิสูจน์อีกครั้งด้วยเชื้อไวรัส 
COVID-19 ที่เปิดศึกคราวนี้เหมือนมียุทธศาสตร์สู้รบที่เจนจัด สร้างสงครามจรยุทธ์ รบยึดเยื้อ โหมกระหน่ำ
เมื่อการ์ดตก ได้ทีก็กลายพันธุ์ หลบหลีกแนวป้องกัน รอคอยเวลาทะลุทะลวง หากมันเชื่อมโยงสื่อสารกันเป็น
เครือข่ายได้คงมีอิทธิฤทธิ์เพ่ิมขึ้นอีกมากมาย และจะเป็นสงครามท่ีน่าหวาดกลัวที่สุด 

การฝากความหวังและชีวิตไว้กับวัคซีนดูจะเป็นหนทางรอดเดียว การเยียวยาและสมานแผลให้กับ     
ผู้ได้รับผลกระทบในทุกสาขาอาชีพ ตลอดช่วงเวลาการแพร่ระบาดซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใด น่าจะ
คลี่คลายด้วยความตระหนักในภาระและหน้าที่ของคนทุกคน พฤติกรรมการดำรงชีพของปัจเจกคน วิถีชีวิตการ
ทำงาน ชีวิตการเล่นและการศึกษาเล่าเรียน การสร้างอนาคตให้ลูกหลาน และการพัฒนาประเทศโดยรวม    
จะเกิดขึน้ในทิศทางที่คิดขึ้นใหมห่รือเป็นไปในแนวทางแบบเดิม ขอให้ช่วยกันอยู่ เพ่ือรอดวู่าสถานการณ์จะเป็น
อย่างไรต่อไป  

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 สืบค้นจาก  

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/ 
 352253029726361/?type=3&theater 
ภาพข่าว สืบค้นจาก https://www.bing.com/search? 

 
 
 

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/
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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 *            
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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  
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