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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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การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรูด้้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร 
สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อ จังหวัดสุโขทัย 

 
 ดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์  

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

 
เกริ่นนำ 
 คำว่า “ความรอบรู้ทางสุขภาพ” เมื่อกล่าวคำนี้ ผู้เขียนมักได้เห็นแววตาของผู้รับฟังทุกระดับทั้งผู้
ปฏิบัติ และผู้บริหารแสดงความสงสัย ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าจะจับต้องได้อย่างไร แม้ว่ามีผู้รู้หลายท่านพยายาม
อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ แต่ก็มักจะได้รับการประเมินว่า “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ เป็น
นามธรรม” สอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาการสังเคราะห์ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของศูนย์เรียนรู้   สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส., หน้า 78) ที่พบว่า 
องค์ความรู้เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันต้องการการพัฒนาให้ถึงกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ   ในปัญหาสุขภาพและกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลาย เลือกใช้
วิธีการ และกลวิธีที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาวิธีการประเมิน และการแปลผลที่สามารถจำแนกกลุ่มตาม
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือการพัฒนาเฉพาะกลุ่ม จากรายงานดังกล่าวจึงจะเห็นได้ว่าประชาชนในแต่ละ
ชุมชนล้วนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม อาหาร
ท้องถิ่น การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีกิจกรรมการดำเนินงานใน
ชุมชนทั้งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ ก่อนที่จะ
นำมาตรการของหน่วยงานลงไปดำเนินการในชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความรอบรู้ให้เกิดข้ึน 
 ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต 
เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยเชิงสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของประชนชนกลุ่มต่างๆ ในบริบทที่แตกต่าง
กัน เช่น กลุ่มประชาชนภาคอีสานนิยมรับประทานอาหารจากปลาร้าที่มีเครื่องปรุงที่ มีโซเดียมสูง กลุ่ม
ประชาชนภาคกลางบางชุมชนนิยมทำขนมหวานในงานประเพณีบุญกลางบ้าน กลุ่มแม่บ้านนิยมดองหน่อไม้ไว้
รับประทานประจำวัน   ซึ่งต้องใช้เกลือในการดอง กลุ่มเพศชายวัยทำงานนิยมดื่มสุราและเครื่องดื่มชูกำลัง 
ดังนั้น การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถและทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือสามารถมีชีวิตอยู่กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีความสุขและไม่เกิดโรคแทรก
ซ้อน จำเป็นต้องมีกระบวนการดำเนินการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนและบริบทเฉพาะที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ต่อโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง 
 ปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมโรคได้ผลักดันให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
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ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภาคเหนือ โดยจัดทำแผน “ชุมชนลดเค็ม” ภาคเหนือ เพ่ือแก้ไขปัญหา
การบริโภคโซเดียมเกิน ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ แผนภาคเหนือดังกล่าว ได้เลือกใช้
เครื่องมือความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคลในบริบทชุมชน
หนึ่งๆ ให้เป็นข้อมูลในการออกแบบพัฒนาความสามารถและทักษะที่จะทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง
ได้ด้วยข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ศึกษาแนวคิด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อจังหวัดสุโขทัย ซึ่งแต่ละชุมชนสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการดำรง
ชีวิตประจำวัน ประเพณีตามความเชื่อ การศึกษา สภาพแวดล้อม การเมืองการปกครอง สวัสดิการสังคม การ
สาธารณสุข การสุขาภิบาล และอ่ืนๆ ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในแง่มุมทางระบาดวิทยาทั้งที่ก่อให้เกิดโรค 
ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มเสี่ยง สิ่งที่ทำให้เกิดโรค/ภัย สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของโรค 
ได้แก่ เวลา สถานที่ บุคคล   
 

วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้แนวคิด 
เพ่ือนำแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพมาใช้ในกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเสริมสร้างความสามารถ

และทักษะการปอ้งกันโรคไม่ติดต่อของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทของประชาชนและชุมชน 
 

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร สำหรับกลุ่ม

เสี่ยงโรคไม่ติดต่อจังหวัดสุโขทัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะที่หนึ่ง การศึกษาและทำความเข้าใจ
แนวคิดหลักการ และ (2) ระยะที่สอง การดำเนินงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง: การศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดหลักการ 
ผู้เขียนเริ่มต้นประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหารจากการ

สังเคราะห์หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ได้ร้อยเรียงไว้ และเนื่องจากการ
ดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงานที่รัดกุมใช้เวลาสั้น เพราะแต่ละ
จังหวัดจะมีมาตรการป้องกันบุคคลนอกจังหวัดเข้าพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด ทำให้การลงพ้ืนที่ชุมชนต้องรีบ
ดำเนินการก่อนที่จะมีมาตรการดังกล่าว ผู้เขียนจึงสรุปประเด็นสำคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษา เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร 
สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 
 1. หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพมีหลายหลักการด้วยกัน สำหรับหลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพ      
ที่นำมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย     

1.1 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้องมีการออกแบบเชิงกระบวนการ  
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1.2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา
พฤติกรรมเป้าหมายที่กำหนดองค์ประกอบสำคัญในบริบทการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะของ
ประชากรเป้าหมาย วัฒนธรรม และมาตรฐานทางสังคม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล มีความเข้าใจ และการนำ
ข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

1.3 ความสามารถและทักษะที่สำคัญในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งต้องกำหนดกลวิธี
ในการพัฒนาความสามารถและทักษะของบุคคลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 
ความสามารถและทักษะเพ่ือให้ตนเองมีความรู้ในเรื่องที่ “ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้” ดังนี้ 

1.3.1  เข้าถึง: การค้นหาข้อมูลจากแหล่งน่าเชื่อถือ กลั่นกรอง ฝึกตรวจสอบ ก่อนนำความรู้ 
ข่าวสารมาทำความเข้าใจ 

1.3.2 เข้าใจ: การเรียนรู้ มีวิธีจดจำ สร้างความเข้าใจให้กับตนเอง  
1.3.3 ไต่ถาม: การตั้งคำถาม การสื่อสาร/เจรจาในสถานการณ์ต่างๆ  
1.3.4 ตัดสินใจ: การประเมินข้อดีข้อด้อยของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และตัดสินใจเชื่อ และนำ

ข้อมลูข่าวสารนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง 
1.3.5 นำมาใช้ : การเตือนตนเอง และการจัดการตนเอง เพ่ือนำชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องไป

ใช้อย่างต่อเนื่อง และปรับการปฏิบัติได้เหมาะสมกับสถานการณ ์
1.4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับ

ปฏิสัมพันธ์ และระดับวิจารณญาณ  
1.5 ข้อมูลเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญของประชาชน โดยเฉพาะในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารยุค

ดิจิตอล โดยข้อมูลสุขภาพที่ชี้นำให้ประชาชนมีสุขภาพดี เพ่ือประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร สร้างการ
รับรู้ และให้เนื้อหาสาระสำหรับการจดจำและนำไปปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองสุขภาพดี และข้อมูลสุขภาพที่ชี้นำ
ประชาชนไปตามความต้องการของผู้ส่งสารที่ต้องการชี้นำ โน้มน้าว ชักจูง หลอกลวง และก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์หรือแสวงหากำไร  

1.6 สื่อและระบบข้อมูลเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต้องมีการออกแบบที่ดี ที่จะทำให้เกิด
การเข้าถึง เข้าใจ และนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้รับข้อมูลและสื่อ รวมทั้งต้อง
คำนึงถึงการออกแบบพ้ืนฐาน ได้แก่ การเลือกแบบและขนาดอักษร การจัดวาง สี ให้ง่ายต่อการเข้าถึงและ
เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้น สำหรับการพัฒนาระบบข้อมูล ต้องคำนึงถึงการออกแบบที่สร้างสรรค์คุณค่าด้วย ได้แก่ 
การเสนอความจริง จำนวนครั้ง ความถ่ี จุดเน้นสร้างความประทับใจ ให้เกิดความศรัทธา จดจำ และใส่ใจ  

2. หลักการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
การสื่อสารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยให้ประชาชนหรือผู้รับสารเข้าใจในความเสี่ยงที่ตนกำลัง

เผชิญได้ดีขึ้น และให้สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกบรรเทาความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงที่เหมาะสมกับปัญหา
มากที่สุด ทำหน้าที่ให้ข้อมูล เพ่ือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่ส่งออกไป สร้างแรงจูงใจ โน้มน้าว 
เพ่ือให้ผู้รับสารเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม รวมทั้งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคและภัยสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยงต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากในการอธิบายถึงลักษณะของภัย
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คุกคาม ความเสี่ยง และปัจจัยทางสังคมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ถึงระดับความกังวล ความ
คิดเห็น หรือปฏิกิริยาของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบของโรคและภัยสุขภาพ (อนันต์ มาลารัตน์, 2561) ซึ่ง
การสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพมีหลักการสำคัญท่ีนำมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

 2.1 รู้ว่าผู้ฟังเป็นใคร มีความคิดเห็นในเรื่องนั้นอย่างไร 
 2.2 ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการอธิบายและแปลผลประเมินความเสี่ยง  
 2.3 ความสำเร็จของการสื่อสารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในการเผยแพร่หรือกระจาย

ข้อมูลที่เข้าใจง่ายและสามารถถูกนำไปใช้ได้ 
 2.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะทำให้ประชาชนรับรู้ไปในทางบวกและการสื่อสารที่ดีต้องให้

ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 2.5 ต้องมีการกำหนดและกระจายบทบาทหน้าที่การสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  
ระยะที่สอง: การดำเนินงานโครงการชุมชนลดเค็มภาคเหนือ 
หลังจากท่ีผู้เขียนทบทวนวิเคราะห์หลักการความรู้ที่เกี่ยวข้องประเด็นหลักๆ ที่จะนำไปปรับใช้จริงแล้ว 

สคร. 2 พิษณุ โลก ดำเนินการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในโครงการชุมชนลดเค็มภาคเหนือ   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน และผู้รับผิดชอบงานป้องกันโรคไม่ติดต่อของ รพ.สต. จำนวน 60 คนต่อชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 6 ชุมชนใน 5 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย มีขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การ
สำรวจการรับรู้ด้านสุขภาพของตนเองและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชน (2) การคืนข้อมูล
ผลการสำรวจในขั้นตอนที่ 1 ให้กลุ่มเป้าหมาย (3) การฝึกกิจกรรมรู้ตนและตั้งเป้าหมายส่วนตน (4) การตอกย้ำ
ความสามารถและ ทักษะการเข้าถึง ความเข้าใจ การไต่ถาม การตัดสินใจ และการนำความรู้ไปใช้จัดการ
สุขภาพของตนเองให้ลดเสี่ยง ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ (5) การจัดการให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึง 
เข้าใจข่าวสารความรู้ “การลดเค็มในอาหาร (6) การติดตามผลการนำความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปใช้กับตนเอง 
และ (7) การถอดบทเรียน “คิด ทำ ผล”การดำเนินงานโครงการ “ชุมชนลดเค็มภาคเหนือ” รายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนมีดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจการรับรู้ด้านสุขภาพของตนเองและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของ
ประชาชน   

ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ผลการสำรวจการรับรู้ด้านสุขภาพของตนเองและความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชน เป็นข้อมูลสำหรับประเมินการเข้าถึง และความเข้าใจข่าวสารสุขภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยก่อนดำเนินงานโครงการในชุมชน 
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ให้ประชาชนเป้าหมายทำแบบสำรวจด้วยตนเอง จากนั้น รพ.สต. ส่งผลการสำรวจให้
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก (สคร.2 พิษณุโลก) โดยทั้ง รพ.สต. และ สคร.2 พิษณุโลก จะ
วิเคราะห์ผลการสำรวจดังกล่าวเพ่ือเตรียมคืนข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง สคร.2 จะไดป้ระเมินการรับรู้และ
ความเขา้ใจด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย และความเข้าใจข้อมูลผลการสำรวจของ รพ.สต. 
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ขั้นตอนที่ 2 การคืนข้อมูลผลการสำรวจในขั้นตอนที่ 1 ให้กลุ่มเป้าหมาย  
ในขั้นตอนที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารข้อมูลผลการสำรวจในขั้นตอนที่ 1 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ได้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ตนเองประเมิน ข้อมูลบริบทชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูลสุขภาพที่สำคัญที่จะนำไปตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเค็มในอาหารได้ รวมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถและทักษะการตั้งคำถามจากข้อมูลผลการสำรวจให้ตนเองมีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดย
ดำเนินการดังนี้ 

2.1 ให้ รพ.สต. และ อสม. นำเสนอผลการสำรวจฯ เพ่ือให้ผู้เขียนและทีมงานได้ทราบว่ามีประเด็น
ใดที่ประชาชนและ รพ.สต.ไม่เข้าใจข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิล และข้อมูลที่ภาครัฐ
เผยแพร่ส่งต่อไป เช่น ความเค็ม เกลือโซเดียม การอ่านค่าความเค็มในอาหารจากเครื่องวัดความเค็ม (Salt 
Meter) การอ่านผลน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) รวมทั้งเนื้อหาการสำรวจจะมีการนำเสนอถึงข้อมูล
บริบทวิถีชีวิตของประชาชน เช่น ประเพณีของชุมชน อาหารพื้นบ้าน/อาหารประจำถิ่น อาหารในงานบุญต่างๆ 
จำนวนร้านค้า ร้านอาหาร ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชน โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา ซึ่งจากผล
การนำเสนอทำให้สามารถประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่างๆ ได้ เบื้องต้น รวมทั้ ง
ความสามารถและทักษะการเข้าถึง ความเข้าใจ และผลกระทบของข้อมูลที่สำรวจได้ในภาพรวมของชุมชน 
และที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้ผู้เขียนและทีมงานสามารถจับประเด็นจากการฟังเพ่ือใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการ
เสริมสร้างความสามารถและทักษะการเข้าถึง และการสร้างความเข้าใจ รวมทั้งสื่อสารโน้มน้าวจูงใจให้
กลุ่มเป้าหมายได้มองเห็นภาพความเสี่ยงที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน และศักยภาพในการปกป้องดูแลสุขภาพ
ตนเองตามวิถีชีวิต กระตุ้นให้ตั้งคำถามที่สงสัยต้องการทำความเข้าใจ เช่น ถ้าสงสัยเรื่องโซเดียมอยู่ตรงไหนบ้าง 
ให้ถามเพ่ือให้ได้คำตอบว่าโซเดียมอยู่ในเครื่องปรุงรส อยู่ในผลไม้ที่รับประทานเป็นประจำ หรืออยู่ในเครื่องดื่ม
บำรุงกำลัง เพ่ือให้สามารถอ่านฉลากเกี่ยวกับโซเดียม และเลือกชนิดของอาหารที่มีโซเดียมต่ำได้ หรือหาก
ต้องการทราบเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองและการดูแล คำถามที่ควรใช้ถาม เช่น ตนเองเป็นโรคอะไร มีสาเหตุ
มาจากอะไร ต้องปฏิบัติตัวเช่นไรจึงจะมีสุขภาพที่ดีลดเสี่ยงลดโรคได้ เป็นต้น  

2.2 สคร.2 พิษณุโลก นำผลการสำรวจการรับรู้ความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อของชุมชนมาเป็นข้อมูล
นำเข้าเพ่ือโน้มน้าวจูงใจเสริมสร้างความสามารถและทักษะแก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ทำความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และนำมายกตัวอย่างให้รู้เท่าทันการโฆษณาขายสมุนไพร อาหารเสริมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของ
ผู้รับสาร รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิควิธีการเข้าถึงข้อมูล สื่อ ข่าวสาร ความรู้ การทำความเข้าใจความรู้ข่าวสารที่
ได้รับจนถึงความสามารถและทักษะในการใช้ข้อมูลความรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเค็ม เกลือ โซเดียม 
อาหาร/ผลไม้/น้ำด่ืมที่มีโซเดียมสูงแต่ไม่มีรสชาติเค็มที่สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตชุมชน เช่น อาหารพ้ืนบ้าน 
ผลไม้ท้องถิ่น ประเพณีที่ต้องนำอาหารพ้ืนบ้านไปประกอบพิธี และต้องรับประทานอาหารร่วมกัน อาทิ ทำบุญ
กลางบ้านต้องมีขนมหวานใส่กะทิ แกงหัวปลีใส่กะทิ  ประเพณีบุญข้าวจี่ที่ทุกบ้านต้องปิ้งข้าวเหนียวซึ่งมีรสเค็ม 
เป็นต้น รวมทั้งเปรียบเทียบการอ่านผลการสำรวจที่เป็นค่ามาตรฐานของกรมควบคุมโรค กับการอ่านผลการ
สำรวจของ อสม.และ รพ.สต. ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และทำความเข้าใจการอ่านค่าสำคัญให้ถูกต้อง 
รวมทั้งสื่อสารจูงใจให้ตั้งคำถามที่สงสัย เช่น หัวใจสำคัญของการอ่านผลการวัดความเค็มในอาหารจาก
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เครื่องวัดความเค็ม และการนำข้อมูลผลการอ่านค่าความเค็มไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน  
เช่น ตัวเลขค่าความเค็มที่เครื่องวัดความเค็มมากกว่า 0.70% หมายถึงอาหารนั้นเริ่มมีความเค็ม และตัวเลขยิ่ง
มากความเค็มกเ็พ่ิมมากขึ้นด้วย การวัดความเค็มนี้ สคร.2 พิษณุโลก ได้ให้กลุ่มเป้าหมายวัดความเค็มในอาหาร
ที่รับประทานร่วมกันในช่วงดำเนินงานกิจกรรม เช่น ต้มยำไก่ในอาหารกลางวัน ซึ่งผลการวัดค่าความเค็มนั้น 
พบว่า ทุกชุมชนมีความเค็มเกินกว่า 0.70% จึงใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนำเข้าในการสื่อสารความเสี่ยงวิเคราะห์
ส่วนประกอบของต้มยำ และสร้างความเข้าใจเรื่องโซเดียม เกลือ และความเค็ม ในส่วนประกอบของต้มยำให้
กลุ่มเป้าหมายใช้ข้อมูลความรู้นี้ตัดสินใจลดเค็มในต้มยำ 

 
                             
 
 
 
                        
                           
 
                         ภาพที่ 1 รพ.สต.คืนข้อมูลผลการสำรวจการรับรู้ด้านสุขภาพของตนเอง 
                     และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชน   
 
 
 
 
 
                               
                     
                                
  ภาพที่ 2 สคร.2 พิษณุโลกคืนข้อมูลผลการสำรวจการรับรู้ด้านสุขภาพของตนเอง 
       และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดตอ่ของประชาชน   
                           

ขั้นตอนที่ 3 การฝึกกิจกรรมรู้ตน และตัง้เป้าหมายส่วนตน  
ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง ทั้งสิ่งที่ดี และความเสี่ยง 

รวมทั้งการตัดสินใจประเมินความเสี่ยงเพ่ือตั้งเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดี  โดย สคร.2 พิษณุโลก จัดกิจกรรมให้
ทุกคนชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ระบุปัจจัยเสี่ยงของตนเอง เช่น การ
สูบบุหรี่ การดื่มสุรา พร้อมบันทึกลงในแบบฟอร์มที่ สคร.2 จัดทำขึ้น เรียกว่า แบบฟอร์ม “นคร 2 ส.”            
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(น หมายถึง น้ำหนัก ค หมายถึง ความดันโลหิต  ร หมายถึง รอบเอว  และ 2 ส หมายถึง การสูบบุหรี่ การดื่ม
สุรา) จากนั้นให้ฝึกอ่านค่า นคร 2 ส.ที่ได้ กรณีที่พบว่าค่าที่ได้เกินมาตรฐานของกรมควบคุมโรค หรือมีปัจจัย
เสี่ยง ให้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงแค่ไหน จะต้องลดความ
เสี่ยงอย่างไร เช่น น้ำหนักเกินมาตรฐานจะต้องลดน้ำหนักลงก่ีกิโลกรัม หรือค่าความดันโลหิตสูงจะต้องลดการ
บริโภคโซเดียม ออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารอย่างไร จากนั้นให้วางแผนตั้งเป้าหมายว่าจะลดความ
เสี่ยงนี้ในระยะเวลาเท่าไหร่ จะติดตามผลอย่างไร จะดำเนินการร่วมกับใคร และจะนำผลการปฏิบัติมา
แลกเปลี่ยนวิธีการที่ได้ผลเมื่อไหร่ ที่ไหน ใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามกิจกรรมนั้นๆ เช่น รอบเอว
เกินจากค่ามาตรฐาน 2 เซนติเมตร ให้วางแผนว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการลดเอวลง 2 เซนติเมตรหรือมากกว่า 
ด้วยวิธีใด มีเพ่ือนร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ เป็นใคร จะติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างไร หน่วยงานใด
รับผิดชอบให้การสนับสนุน เป็นต้น 

 
  ภาพที่ 3 สคร.2 พิษณุโลกฝึกกิจกรรมรู้ตน ตั้งเป้าหมายส่วนตน ด้วย “นคร 2 ส.” 
  

ขั้นตอนที่ 4 การตอกย้ำความสามารถ และทักษะการเข้าถึง ความเข้าใจ การไต่ถาม การตัดสินใจ 
และการนำความรู้ไปใช้จัดการสุขภาพของตนเอง  

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงข้อมูลความรู้ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับ
ตนเอง และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ขั้นตอนนี้จะขมวดประเด็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำข้อมูลการเกิดโรคไม่
ติดต่อในชุมชน ผลการสำรวจการรับรู้ความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อของประชาชนเป็นรายประเด็นความเสี่ยง และ
ประเด็นที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา  โดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนและ รพ.สต.เข้าใจไม่ถูกต้อง เช่น ค่าน้ำหนักตัว  
ค่ามาตรฐานความดันโลหิต การลดน้ำหนักท่ีถูกต้อง เป็นต้น รวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายตระหนัก
ถึงความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของตนเอง เช่น หลังจากอ่านค่า
น้ำหนักของตนเองแล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน  โดยตัดสินใจได้แล้วว่าโรคอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพ
มากกว่าผลดี หากไม่ลดน้ำหนักตั้งแต่ตอนนี้จะส่งผลต่อโรคไม่ติดต่อหลายโรค และตั้งเป้าหมายที่จะลดน้ำหนัก
ลง 3 กิโลกรัมใน 2 เดือน  มีสิ่งใดบ้างที่ “ควรรู้” “ต้องรู้” และ “หากว่าอยากรู้จะทำอย่างไรจึงจะทำให้นำ
ความรู้ไปใช้ลดน้ำหนักได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้”   
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โดย สคร.2 พิษณุโลก ใช้หลักการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ คือ การนำความ
เสี่ยงมาสื่อสารถ่ายทอดแก่กลุ่มเสี่ยง ให้กลุ่มเสี่ยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องนั้น และ
วิธีการลดความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจากผลการสำรวจที่กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง มาชวนพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล การสังเกตข้อมูลที่ได้ การทำความเข้าใจ และซักถาม
แลกเปลี่ยนวิธีการทำให้ตนเองเข้าใจข้อมูลที่ได้เห็นจากสื่อต่างๆ การรู้ทันสื่อโฆษณาที่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
โรคไม่ติดต่อที่ประชาชนเป็นผู้ป่วยอยู่ และทำให้กลุ่มคนที่ยังไม่เป็นโรคมีโอกาสทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อขึ้นได้ 
เช่น เกลือ และโซเดียมคืออะไร อยู่ในเครื่องปรุงและอาหารใดบ้าง เข้าใจเรื่องความเค็มอย่างไร หากมีข้อสงสัย
จะถามใคร หน่วยงานไหน ใช้คำถามอย่างไร จะทำอย่างไรที่จะทำให้ตนเองเตือนตัวเองให้ลดความเค็มใน
อาหารได้  โดยเน้นการสื่อสารความเสี่ยงให้แก่กลุ่มเสี่ยง เปิดโอกาสให้กลุ่มเสี่ยงซักถามทำความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนวิธีการลดเสี่ยง เช่น วิธีการเตือนตนเองในการปรุงอาหารด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต เช่น ติด
สติกเกอร์ลดเติมชูรส ไว้ในห้องครัวหรือบริเวณประกอบอาหาร การอ่านฉลากส่วนประกอบของอาหารหรือ
เครื่องปรุงเพ่ือให้เข้าใจเรื่องของโซเดียม การนำข่าวสารจำนวนผู้ป่วยหรือกรณีมีคนตายด้วยโรคไม่ติดต่อพร้อม
คำแนะนำผ่านเสียงตามสาย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีการรับประทานอาหารร่วมกันของชุมชน อาทิ 
ประเพณีข้าวจี่ การทำบุญกลางบ้านด้วยแกงกะทิ ขนมหวาน เป็นต้น จากนั้นสรปุเป็นสิ่งที่ “ต้องรู้ ควรรู้ และ
อยากรู้” เพ่ือให้ตนเองมีความรู้และนำความรู้มาใช้ลดความเค็มในอาหารได้ เช่น การอ่านฉลากข้างภาชนะ
บรรจุอาหาร การเตือนตนเองก่อนเติมเครื่องปรุงในอาหารเพ่ิม การอ่านข้อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ ให้เข้าใจ 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำไป
ปฏิบัต ิเป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที ่4 สคร.2 พิษณุโลก สื่อสารถ่ายทอด ตอกย้ำความสามารถ และทักษะการเข้าถึง   
      ความเขา้ใจ การตัดสินใจ และการนำความรู้ไปใช้จัดการสุขภาพของตนเอง   

 
ขั้นตอนที ่5 การจัดการให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึง เข้าใจข่าวสารความรู้ “การลดเค็มในอาหาร”  

      ขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนด และกระจายบทบาทหน้าที่ การสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนำความรู้ ข่าวสารที่จำเป็นต่อการลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใน
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บริบทของแต่ละชุมชนมาสร้างการเข้าถึงข่าวสารในวงกว้าง และเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  โดยสคร.2 พิษณุโลก จัด
กิจกรรมการทำแผนสื่อสารความเสี่ยงแบบเข้าใจง่ายๆ เป็นกำหนดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และประเด็นที่
จำเป็นการในสื่อสารความเสี่ยงแก่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน  ซ่ึงแผนสื่อสารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 2 แผน 
ได้แก่  
 5.1 แผนสื่อสารความเสี่ยงสำหรับการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง มีรพ.สต.สนับสนุนประเด็นการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ โดยผู้นำชุมชนหรือผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว
ของชุมชน มี 2 แผน คือ 

5.1.1 แผนในภาวะปกติ เป็นกำหนดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้สำหรับประชาชนในวง
กว้าง ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเกิดขึ้นได้อย่างไร  โซเดียมคืออะไร/อยู่ที่ไหนบ้าง  การอ่านฉลากอาหารต้องเน้น
ตรงไหนที่สำคัญ และจะเลือกอย่างไรไม่ให้ได้รับโซเดียมจากอาหารเกิน เป็นต้น 

5.1.2 แผนในภาวะไม่ปกติ เป็นกำหนดการสื่อสารประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆใน
ชมุชนที่ประชาชนต้องรู้ และควรรู้ เช่น เมื่อมีจำนวนผู้ป่วยโรคไตเพ่ิมขึ้น เมื่อมีผู้เสียชีวิตจากโรคไต หรือเมื่อมี
เทศกาลอาหารในชุมชน แล้วเชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้ากับการเกิดโรคไม่ติดต่อ ผลของการกินโซเดียมมากเกินความ
จำเป็นและส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ป่วยโรคไตและการเสียชีวิต กลุ่มผู้ป่วยโรคไตและกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตกับ
การเลือกอาการในเทศกาลอาหาร หรือประเพณีงานบุญกลางบ้านกับประเภทอาหารที่อาจมีโซเดียมเกินและ
วิธีการลดโซเดียมในอาหาร เป็นต้น 

5.2 แผนสำหรับ อสม.สื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร มีรพ.สต.สนับสนุนประเด็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ สำหรับใช้สื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนในกลุ่มบ้านที่ อสม.รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือน มี 2 
แผน คือ 

5.2.1 แผนในภาวะปกติ  เป็นกำหนดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ อสม.ใช้สำหรับ
สื่อสารถ่ายทอดแก่ประชาชน 10-15 หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ โดยอสม.ทำหน้าทีน่ำข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ประชาชนในกลุ่มบ้านมาทำความเข้าใจ เชื่อมโยงประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเข้ากับความรู้ที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่และที่ศึกษามาด้วยตนเองจนเข้าไจ จากนั้นนำไปสื่อสารถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติแก่กลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคล เพื่อให้นำความรู้ไปปรับพฤตกิรรมลดความเค็มในอาหาร เปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามแลกเปลี่ยน
วิธีการลดเค็มตามบริบท และวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ป่วยโรคไตอยู่หลังคาเรือนใด อาหารที่รับประทาน
เป็นประจำเป็นอย่างไร มีโซเดียม มากน้อยแค่ไหน และความรู้หรือข้อมูลข่าวสารใดที่บุคคลนั้นๆ“ควรรู้ ต้องรู้ 
และอยากรู้” ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นๆ  รู้สภาวะของตนเอง มีความรู้ไปใช้จัดการตนเองให้ลดเสี่ยงได้ หรือให้เขา 
“รูเ้รื่องที่ควรรู้ ต้องรู้ และได้รู้สิ่งที่อยากรู้ ให้จดจำความรู้วิธีการปฏิบัติได้ และนำความรู้ข้อมูลข่าวสารไปใช้กับ
ตนเองให้สุขภาพดีลดเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อ” 

5.2.2 แผนในภาวะไม่ปกติเป็นกำหนดการสื่อสารความเสี่ยง โดย อสม.นำเหตุการณ์ต่างๆ        
ที่ เกิดขึ้นในชุมชนไปสื่อสารแก่กลุ่มเสี่ยงใน 10-15 หลังคาเรือน เช่น มีคนป่วยต้องไปนอนรพ.เพราะ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฟอกไต มาเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มบา้น พร้อมชี้แนะวิธีปฏิบัติ
ตัวที่เขา “ต้องทำ ควรทำ และปรับพฤติกรรมที่อยากทำแต่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เติม



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       33 
 

เครื่องปรุงเพ่ิมเป็นประจำ ให้ฝึกรับประทานโดยไม่ปรุงเพ่ิมเพ่ือลดความเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อต่างๆ หรือให้
เพ่ือนช่วยเตือนว่าจะไมเ่ตมิเครื่องปรุงเพ่ิม 

  
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 5 กิจกรรมการจัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยงลดเคม็ในอาหารลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในชุมชน 
 

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามผลการนำความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปใช้กับตนเอง 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการติดตามประเมิน และสร้างแรงจูงใจในการนำความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปใช้

กับตนเองของกลุ่มเป้าหมาย  โดย สคร.2 พิษณุโลก และกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันสรุปผลกิจกรรมทั้งหมดที่
ดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ให้กำลังใจ โน้มน้าวจูงใจให้ปฏิบัติตามความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องเพ่ือสุขภาพที่ดี และให้เป็นต้นแบบสำหรับคนอ่ืนๆในชุมชน รวมทั้งวางแผนการติดตามการดำเนินการ
ต่อเนื่องโดยช่องทาง Line กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนบอกเล่าแก่กัน ได้แก่ วิธีการปฏิบัติที่ ได้ผล เช่น 
วิธีการเตือนตนเองไม่ให้เติมเครื่องปรุงเพ่ิมในอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว หรือวิธีการลดน้ำหนัก ลดความดันโลหิต
ด้วยวิธีการต่างๆ การทำความเข้าใจเรื่องโซเดียม การอ่านฉลากส่วนประกอบของอาหาร และการตอบคำถาม
ที่ประชาชนอยากรู้ เป็นต้น 
 
 
 
 
                           
           
  
 

     ภาพที่ 6 สคร.2 พิษณุโลก และกลุ่มเป้าหมายร่วมกับออกแบบวิธีการติดตามผล 
 

ขั้นตอนที่ 7 การถอดบทเรียน “คิด ทำ ผล”การดำเนินงานโครงการ “ชุมชนลดเค็มภาคเหนือ” 
         ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ “ชุมชนลดเค็มภาคเหนือ” ได้ทบทวนวิธีคิด
ออกแบบกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปฏิบัติตามที่ได้ออกแบบไว้ และผลของการประยุกต์ใช้แนวคิด
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ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหารสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจังหวัดสุโขทัย 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถ และทักษะการสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้ความรอบรู้
ด้านสุขภาพดังกล่าวที่สามารถจับต้องได้ และเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ผู้รับผิดชอบแผนงานป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลกให้เรียนรู้จากการลงมือทำ และเป็นการบอกต่อ
วิธีการนำแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพไปใช้อย่างได้ผลเชิงประจักษ์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพที่ 7 ผู้ปฏิบัติงานประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สคร.2 พิษณุโลก  
                                 ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่บคุลากร สคร. 2 พิษณุโลก 
 

สรุปการเรียนรู ้   
 การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารความเสี่ยงลดเค็มในอาหาร สำหรับกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ตดิต่อจังหวัดสุโขทัย สรุปได้ดังนี้ 

1. การนำแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้นั้น ผู้นำไปใช้ต้องศึกษาแนวคิดให้เข้าใจ และ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในที่นี้เลือกให้ความสำคัญกับข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย
และบริบทแวดล้อมให้ เป็นข้อมูลนำเข้าสำคัญ เพ่ือนำไปเชื่อมโยงเข้ากับความสามารถและทักษะใน
องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเลือกใช้การสื่อสารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญ เนื่องจากจะ
ทำให้การสื่อสารข้อมูล และความรู้มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มเสี่ยงทั้งรายบุคคล/รายกลุ่มได้มากกว่าการ
ให้สุขศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว 

2. ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ที่นำไปใช้เสริมสร้างความสามารถและทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
ได้ผลดีนั้น ควรเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายจริง บริบทชุมชนจริงของชุมชนนั้นๆ ในที่นี้ คือ ข้อมูลที่ได้จาก
การสำรวจ “การรับรู้ด้านสุขภาพของตนเอง และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ” เนื่องจากข้อมูลนี้ทำให้
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่ากลุ่มเป้าหมาย “เข้าถึง” หรือ “ไม่เข้าถึง”ข่าวสารที่หน่วยงานเผยแพร่ไปทุก
ช่องทาง “เข้าใจ”หรือ “ไม่เข้าใจ”คำแนะนำที่ เคยได้รับไป “รู้” หรือ “ไม่รู้” อะไร “รู้ถูกต้อง”หรือ “ไม่
ถูกต้อง” รวมทั้งประเมินได้ว่ากลุ่มเป้าหมายในบริบททางสังคมเฉพาะพ้ืนที่นั้นมีความสามารถและทักษะตาม
กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นในระดับใด องค์ประกอบใดต้องพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
กลุ่มใด ชายหรือหญิง อายุเท่าไหร่ การศึกษาระดับใด บทบาทในสังคมแบบใด ประเพณีใด เป็นต้น ให้
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กลุ่มเป้าหมายนั้นๆ มีความสามารถและทักษะ ที่จะช่วยให้เขาเข้าถึง เข้าใจความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ที่เขา “ต้อง
รู้” “ควรรู้” และ “อยากรู้” จนสามารถตัดสินใจนำข่าวสารความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือสุขภาพที่ดีของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน หรือ “รู้” “จำ” “นำไปใช้” ได้เหมาะสม 

3. การนำแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้กับประชาชนนั้น ควรให้ความสำคัญกับการ
ออกแบบขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน โดยทุกขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถ และทักษะความรอบ
รู้ด้านสุขภาพในเรื่องที่ดำเนินงานโครงการ 

4. การถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ ข้อมูลขา่วสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทแวดล้อม ที่จะ
เสริมสร้างความสามารถ และทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้นั้น ควรใช้หลักการสื่อสารความ
เสี่ยง เนื่องจากหลักการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการประเมินการรับรู้ความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึง
ออกแบบการสื่อสารตามประเด็นการรับรู้ความเสี่ยงนั้นๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่
รับรู้น้อยไป   จนไม่นำความรู้ไปใช้ลดความเสี่ยง หรือไม่รับรู้ความเสี่ยงมากเกินไปจนเกิดความตระหนกและ
ความเครียด ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงที่พอดีเหมาะสมจะทำให้เกิดความเข้าใจ และซักถามให้ได้ความรู้เพ่ิม 
รวมถึงการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของตนเองได้ 

5. การถอดบทเรียนของผู้นำแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพไปประยุกต์ใช้ มีความจำเป็นเนื่องจากจะ
ทำให้แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เนื่องจากบทเรียนนั้นเกิดจากประสบการณ์
จากการปฏิบัติหรือปัญญาปฏิบัติ  
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ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. (2562). ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขั้นพ้ืนฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ. กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 
อนันต์ มาลารัตน์. (2561). การวิจัยและประเมินผลการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง. เอกสารการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค. ณ โรงอรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี: จัดโดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค. 
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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
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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  
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