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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 
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    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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ความเครียดและผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด 19  
ในกลุ่มประชาชน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
อามีน๊ะ อินแก้ว*, Cua Ngoc Le**, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์*, พัฒนศักดิ ์คำมณีจันทร์*  

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความเครียดและผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด 19 ในกลุ่มประชาชน ตำบลโพธิ์ทอง 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่า
ศาลา จำนวน 369 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพจิตและแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2563 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ 
Fisher’s Exact test 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 87.8 และ
ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐระดับน้อย ร้อยละ 60.4 ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดกับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ p-
value = 0.001, (Fisher’s Exact test = 11.068) การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรดำเนินการสำรวจ
ภาวะสุขภาพจิตในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ในกลุ่มเปราะบาง เพ่ือค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สุขภาพจิต นำมาใช้ในการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่
เกีย่วข้องกับการระบาดของโควิด 19 
 
คำสำคัญ: ความเครียด, โควิด 19, ผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
* นักศึกษาหลักสูตร ส.บ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
* * หลักสูตร ส.บ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       53 
 

Stress and The Impact of Government Measures during COVID-19 Epidemic 
among Population in Tha Sala Districts, Nakhon Si Thammarat  

 
Ameenah Inkaew*, Cua Ngoc Le**, Supreecha Kaewsawat*,  

Patthanasak Khammaneechan*  
  

Abstract 
This cross-sectional research aims to study the relationship between stress and the 

impact of government measures during COVID-19 epidemic. The sample was people living in 
Pho Thong Sub-district, Thasala District, Nakhon Si Thammarat province, 369 people. They 
were randomly drawn into a simple random sampling method. Data collection was 
conducted with DASS-21 and developed questionnaire by the researcher between August to 
September 2020. Data analysis was done with descriptive statistic by frequency, percentage 
and mean, the association was analyzed by Fisher’s Exact test. 

The results revealed most of the sample had normal level of stress was 87.8% and 
affected by the measure response COVID-19 had low level was 60.4%. Regarding the testing 
the relationship between the measure response COVID-19 impact with stress, it was found 
that there was related with statistically significance at p-value = 0.001, (Fisher’s Exact test = 
11.068). This study recommended that should explore of mental health during COVID-19 
epidemic among vulnerable group to find the causes and factors affecting mental health 
used in developing mental health solutions in line with policies and measures related to                   
the COVID-19 epidemic. 
 
Keyword: Stress, COVID-19, the impact of government measures 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
โควิด 19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาที่ถูกค้นพบใหม่ 

(องค์การอนามัยโลก, 2563) โรคนี้สามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วและขณะนี้โรคยังอยู่ในช่วงการ
แพร่กระจายของเชื้อ โดยมีการคาดการณ์ว่าการติดเชื้อจะขยายไปยังประชากรทั่วโลก เนื่องจากลักษณะทาง
ชีวภาพของเชื้อไวรัสชนิดนี้ (Meo et al., 2020) องค์การอนามัยโลก (2563) พบว่า ผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวน 
30,949,804 คน และเสียชีวิตจำนวน 959,116 คน  

ประเทศไทยพบผู้ เชื้อโควิด 19 จำนวน 3,726 ราย กระจายอยู่ทุกภูมิภาค เสียชีวิต 59 ราย 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ซึ่งโควิด 19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่าย เนื่องจากตัวรับบนผิวเซลล์ 
(ACE2 Receptor) ของคนมีความสัมพันธ์กับโควิด 19 สูงประมาณ 10-20 เท่า (Liu, Yu, Tang, & Tang, 
2563) ทุกคนสามารถรับเชื้อโควิด 19 ผ่านละอองฝอยขนาดเล็กที่ออกจากปากหรือจมูกของผู้ติดเชื้อเข้าสู่
ระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหาร หากมีมาตรการในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้ได ้

มาตรการภาครัฐที่สำคัญต่อการรับมือกับโรคนี้ คือการประกาศมาตรการปิดพ้ืนที่เข้าออกจังหวัด ปิด
สถานบันเทิง และปิดห้างสรรสินค้าศูนย์การค้า จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีของรัฐบาลที่ใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคได้ แต่ก็อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่ปกติสุขของประชาชน เช่น ความสะดวกในการเดินทาง สิ่งอำนวย
ความสะดวกลดลง พ้ืนสาธารณะถูกปิดกั้น ตลอดทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเครียดต่อการ
ใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ (Nicola, Alsafi, Sohrabi, Kerwan, Al-jabir, 
Losifidis et al., 2563) 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 11 ราย เสียชีวิตจำนวน 1 ราย    
โดยผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นรายที่ 47 ของประเทศไทย อาศัยอยู่ใน
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (Thai PBS, 2563) ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโพธิ์
ทองและพ้ืนที่ใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนก เนื่องจากผู้ติดเชื้อยังใช้ชีวิตปกติ เดินทางไปหลายพ้ืนที่ก่อนมีการ
ตรวจคัดกรองโรคและการยืนยันการติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ (เนชั่นสุดสัปดาห์, 2563)  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความเครียดและผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการระบาดของ   
โควิด 19 ในกลุ่มประชาชนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือนำผลการศึกษาไปวาง
แผนการใช้มาตรการภาครัฐในการรับมือกับโควิด 19 ที่สามารถป้องกันความเครียดของประชาชนในชุมชน
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือประเมินระดับของความเครียดช่วงการระบาดของโควิด 19 ของประชาชน ตำบลโพธิ์ทอง 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดกับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการ
ระบาดของโควิด 19 ของประชาชนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้  (Cross-sectional study) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ถึง 59 ปี อาศัยอยู่ในตำบลโพธิ์ทอง 
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 369 ครัวเรือน รวมจำนวน 369 คน (องค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ทอง, 2563) คำนวณเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Krejcie และ Morgan (1970) กำหนดสัดส่วน
ของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 มีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 335 ครัวเรือน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันแบบสอบถามได้รับการตอบรับไม่
สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมเป็น 369 ครัวเรือน รวมจำนวน 369 คน 
 การคัดเลือกครัวเรือนและกลุ่มตัวอย่าง 
          ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน (Sampling without replacement) ด้วยการนำบ้านเลขท่ีของ
ตำบลโพธิ์ทองมาใส่ในกล่องที่แยกออกเป็นแต่ละหมู่บ้าน แล้วทำการหยิบฉลากครั้งละ 1 ชิ้นโดยไม่ใส่คืนตาม
สัดส่วนของครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านสองแพรก มีจำนวน 298 ครัวเรือน หยิบ
ฉลากจำนวน 42 ชิ้น หมู่ที่ 2 บ้านบนถนน มีจำนวน 190 ครัวเรือน หยิบฉลากจำนวน 27 ชิ้น หมู่ที่ 3 บ้านตีน
ดอนเหนือ มีจำนวน 440 ครัวเรือน หยิบฉลากจำนวน 63 ชิ้น หมู่ที่ 4 บ้านกลาง มีจำนวน 478 ครัวเรือน 
หยิบฉลากจำนวน 68 ชิ้น หมู่ที่ 5 บ้านสี่แยกวัดโหนด มีจำนวน 439 ครัวเรือน หยิบฉลากจำนวน 62 ชิ้น หมู่
ที่ 6 บ้านมะยิง มีจำนวน 212 ครัวเรือน หยิบฉลากจำนวน 30 ชิ้น หมู่ที่ 7 บ้านยางด้วย มีจำนวน 232 
ครัวเรือน หยิบฉลากจำนวน 33 ชิ้น และหมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง มีจำนวน 312 ครัวเรือน หยิบฉลากจำนวน 44 
ชิ้น จากนั้นทำการคัดเลือกตัวแทนครัวเรือนตามเกณฑ์ดังนี้  

1) อาศัยอยู่ในตำบลโพธ์ทองระหว่างการระบาดของโควิด 19 
2) ตัวแทนครัวเรือนอายุตั้งแต่ 15 ถึง 59 ปี 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ 
เพศ อายุ ศาสนา สถานที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพการทำงานรายได้ต่อ
เดือน สถานภาพในครัวเรือนและขนาดครัวเรือน  

ส่วนที่ 2 ผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการระบาดของโควิด 19 ซึ่งเป็นแบบสอบถาม ปลายปิด 
จำนวน 6 ข้อ คำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบปานกลาง ได้รับผลกระทบน้อย และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด การ
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คิดคะแนนแบบสอบถามส่วนนี้เป็นการคิดคะแนนเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0-2.5 คะแนน หมายถึง ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการฯ ระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2.5 คะแนน หมายถึง ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการฯ ระดับมาก 

ส่วนที่ 3 ความเครียด โดยประยุกต์จากแบบประเมิน (DASS-21) ของ Lovibond and Lovibond 
(1995) ซึ่งผู้วิจัยใช้เฉพาะแบบประเมินความเครียด เป็นแบบประเมินตนเองด้านความเครียด เป็นสอบถาม
แบบปลายปิด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ที่ประเมินความไวต่อ
ระดับของการเร้าอารมณ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย คำถามข้อ 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18 ซึ่งเกณฑ์การ
แปลผลในครั้งนี ้ใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเดิมทีผู่้พัฒนาได้กำหนดไว้ ดังตารางที ่1 

 

ตารางที ่1 เกณฑ์การตัดสินค่าคะแนนจาก DASS-21 
 

ระดับ ภาวะซึมเศร้า    ความวิตกกังวล         ความเครียด 
ระดับปกต ิ 0-4 0-3 0-7 
ระดับเล็กน้อย 5-6 4-5 8-9 
ระดับปานกลาง 7-10 6-7 10-12 
ระดับรุนแรง 11-13 8-9 13-16 
ระดับรุนแรงมาก ≥14 ≥10 ≥17 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 ผู้วิจัยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่านพิจารณาความ
สอดคล้อง ความตรงตามเนื้อหา ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  มีค่าเท่ากับ 0.75 หลังจากนั้นนำมา
พิจารณาปรับปรุงคำถามให้มีความเหมาะสม แล้วนำไปทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คน และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) พบว่าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 วิเคราะห์ความเที่ยงโดยใช้สูตรการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าของเครื่องมือ (Reliability) 
เท่ากับ 0.83 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใบรับรองท่ี WUEC-20-261-01 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ระดับผลกระทบจาก
มาตรรับมือโควิด 19 และระดับความเครียดระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 นำเสนอด้วยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ ส่วนสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากมาตรการรับมือโควิด 
19 กับความเครียด ด้วยสถิติ Fisher’s Exact test 
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ผลการศึกษา 
ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.4 

โดยมีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 42.0 การนับถือศาสนาส่วนใหญ่พบว่า นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 71.0 สำเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 57.5 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 75.9 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ร้อยละ 42.3 มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 40.9 มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นผู้อยู่อาศัย ร้อย
ละ 56.4 และมีสมาชิกในครวัเรือน 3-5 คน ร้อยละ 57.5 ดังตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=369)  
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
  ชาย 102 27.6 
  หญิง 267 72.4 

อายุ   
  15-19 ปี 15 4.1 
  20-29 ปี 31 8.4 
  30-39 ปี 64 17.3 
  40-49 ปี 104 28.2 
  50-59 ปี 155 42.0 

ศาสนา   
  พุทธ 107 29.0 
  อิสลาม 262 71.0 

ระดับการศึกษา   
  ประถมศึกษา  212 57.5 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 51 13.8 
  มัธยมศกึษาตอนปลาย 59 16 
  อนุปริญญา 17 4.6 
  ปริญญาตรี    29 7.9 
  สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.3 

สถานภาพสมรส   
  โสด  64 17.3 
  สมรส 280 75.9 
  หย่าร้าง 12 3.3 
  แยกกันอยู่ 13 3.3 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพการทำงาน   

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 2.7 
  เจ้าของธุรกิจ 121 32.8 
  ลูกจ้าง/พนักงาน 23 6.2 
  รับจ้างทั่วไป 156 42.3 
  ว่างงาน 59 16 

รายได้ต่อเดือน   
  ต่ำกว่า 5,000 บาท 151 40.9 
  5,000-9,999 บาท 106 28.7 
  10,000-14,999 บาท 67 18.2 
  15,000-20,000 บาท 28 7.6 
  สูงกว่า 20,000 บาท 17 4.6 

สถานภาพในครัวเรือน   
  หัวหน้าครอบครัว 161 43.6 
  ผู้อยู่อาศัย 208 56.4 

ขนาดครัวเรือน   
  น้อยกว่า 3 คน 89 24.1 
  3-5 คน 212 57.5 
  6-8 คน 58 15.7 
  มากกว่า 8 คน 10 2.7 

 

ระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียด 

ในระดับปกติ ร้อยละ 87.8 ดังตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับสขุภาพจิต                          จำนวน (ร้อยละ) 

ระดับปกติ (0-7 คะแนน) 324 (87.8) 

ระดับเล็กน้อย (8-9 คะแนน) 23 (6.2) 

ระดับปานกลาง (10-12 คะแนน) 13 (3.5) 

ระดับรุนแรง (13-16 คะแนน) 6 (1.6) 

ระดับรุนแรงมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ 17 คะแนน) 3 (0.8) 
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ความเครียดและระดับผลกระทบจากมาตรการฯ จำแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ความเครียดและระดับผลกระทบจากมาตรการฯ จำแนกตามคุณลักษณะ 

ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ ระดับน้อยและไม่มีความเครียด 
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 41.2  มีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 24.6 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 45.0 จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 35.0 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.5 มีตำแหน่งงานรับจ้างทั่วไป 
ร้อยละ 24.1 มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.8 มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นผู้อยู่อาศัย ร้อย
ละ 29.8 และมีสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน ร้อยละ 33.3 ดังตารางที ่4 

 

ตารางที ่4 จำนวนและร้อยละของความเครียดและระดับผลกระทบจากมาตรการฯ จำแนกตามคุณลักษณะ 
 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตัวแปร 

ไม่มีความเครียดและผลกระทบ
จากมาตรการฯ 

มีความเครียดและผลกระทบ
จากมาตรการฯ 

รวม 
n (%) 

ผลกระทบ   
จากมาตรการ
ระดับน้อย 

n (%) 

ผลกระทบ 
จากมาตรการ

ระดับมาก 
n (%) 

ผลกระทบ 
จากมาตรการ
ระดับน้อย 

n (%) 

ผลกระทบ 
จากมาตรการ

ระดับมาก 
n (%) 

เพศ      
  ชาย 52 (14.1) 41 (11.1) 6 (1.6) 3 (0.8) 102 (27.6) 
  หญิง 152 (41.2) 79 (21.4) 13 (3.5) 23 (6.2) 267 (72.4) 

อาย ุ      
  15-19 ปี 4 (1.1) 4 (1.1) 2 (0.5) 5 (1.4) 15 (4.1) 
  20-29 ปี 14 (3.8) 14 (3.8) 3 (0.8) 0 (0.0) 31 (8.4) 
  30-39 ปี 32 (8.7) 22 (6.0) 3 (0.8) 7 (1.9) 64 (17.3) 
  40-49 ปี 63 (17.1) 32 (8.7) 4 (1.1) 5 (1.4) 104 (28.2) 
  50-59 ปี 91 (24.6) 48 (13.0) 7 (1.9) 9 (2.4) 155 (42.0) 

ศาสนา      
  พุทธ 38 (10.3) 56 (15.2) 4(1.1) 9 (2.4) 107 (29.0) 
  อิสลาม 166 (45.0) 64 (17.3) 15 (4.1) 17 (4.6) 262 (71.0) 

ระดับการศึกษา      
ประถมศึกษา  129 (35.0) 59 (16.0) 9 (2.4) 15 (4.1) 212 (57.5) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 27 (7.3) 19 (5.1) 3 (0.8) 2 (0.5) 51 (13.8) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 (7.9) 22 (5.9) 3 (0.8) 5 (1.4) 59 (16.0) 
อนุปริญญา 6 (1.6) 8 (2.2) 1 (0.3) 2 (0.5) 17 (4.6) 
ปริญญาตร ี 12 (3.3) 12 (3.3) 3 (0.8) 2 (0.5) 29 (7.9) 
สูงกว่าระดับปริญญาตร ี 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.3) 
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ตัวแปร 

ไม่มีความเครียดและผลกระทบ
จากมาตรการฯ 

มีความเครียดและผลกระทบ
จากมาตรการฯ 

รวม 
n (%) 

ผลกระทบ   
จากมาตรการ
ระดับน้อย 

n (%) 

ผลกระทบ 
จากมาตรการ

ระดับมาก 
n (%) 

ผลกระทบ 
จากมาตรการ
ระดับน้อย 

n (%) 

ผลกระทบ 
จากมาตรการ

ระดับมาก 
n (%) 

สถานภาพสมรส 
โสด  33 (8.9) 18 (4.9) 5 (1.4) 8 (2.2) 64 (17.3) 
สมรส 157 (42.5) 93 (25.3) 14 (3.8) 16 (4.3) 280 (75.9) 
หย่าร้าง 5 (1.4) 5 (1.4) 0 (0.0) 2 (0.5) 12 (3.3) 
แยกกันอยู่ 9 (2.4) 4 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (3.5) 

สถานภาพการทำงาน       
ราชการ/รัฐวิสาหกจิ 7 (1.9) 3 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (2.7) 
เจ้าของธุรกิจ 63 (17.1) 47 (12.7) 3 (0.8) 8 (2.2) 121 (32.8) 
ลูกจา้ง,พนักงาน 14 (3.8) 6 (1.6) 2 (0.5) 1 (0.3) 23 (6.2) 
รับจ้างท่ัวไป 89(24.1) 51(13.8) 9(2.4) 7 (1.9) 156 (42.3) 
ว่างงาน 31(8.4) 13(3.5) 5(1.4) 10(2.7) 59 (16.0) 

รายได้ต่อเดือน      
ต่ำกว่า 5,000 บาท 88 (23.8) 37 (10.0) 13 (3.5) 13 (3.5) 151 (40.9) 
5,000-9,999 บาท 72 (19.5) 22 (6.0) 4 (1.1) 8 (2.2) 106 (28.7) 
10,000-14,999 บาท 27 (7.3) 35 (9.5) 1 (0.3) 4 (1.1) 67 (18.2) 
15,000-20,000 บาท 7 (1.9) 21 (5.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 28 (7.6) 
สูงกว่า 20,000 บาท 10 (2.7) 5 (1.4) 1 (0.3) 1 (0.3) 17 (4.6) 

สถานภาพในครวัเรือน      
  หวัหน้าครอบครัว 94 (25.5) 55 (14.9) 7 (1.9) 5 (1.4) 161 (43.6) 

ผู้อยู่อาศัย 110 (29.8) 65 (17.6) 12 (3.3) 21 (5.7) 208 (56.4) 
ขนาดครัวเรือน      

น้อยกว่า 3 คน 46 (12.5) 31 (8.4) 5 (1.4) 7 (1.9) 89 (24.1) 
3-5 คน 123 (33.3) 70 (19.0) 9 (2.4) 10 (2.7) 212 (57.5) 
6-8 คน 30 (8.1) 16 (4.3) 5 (1.4) 7 (1.9) 58 (15.7) 
มากวา่ 8 คน 5 (1.4) 3 (0.8) 0 (0.0) 2 (0.5) 10 (2.7) 

 
ผลกระทบจากมาตรการฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากมาตรการฯ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไดร้ับผลกระทบจากมาตรการฯ ระดับน้อย ร้อยละ 60.4 ดังตารางที ่5  
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ตารางที ่5 ผลกระทบจากมาตรการภาครัฐช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
                ผลกระทบจากมาตรการฯ จำนวน ร้อยละ 

ผลกระทบระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย ≤2.5 คะแนน) 223 60.4 
ผลกระทบระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย >2.5 คะแนน) 146 39.6 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากมาตรการฯ กับความเครียด 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลกระทบจากมาตรการฯ พบว่า ความเครียด

กับผลกระทบจากมาตรการฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p-value= 0.001, (Fisher’s Exact 
test = 11.068) ดังตารางที ่6 
 

ตารางที ่6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลกระทบจากมาตรการฯ 

ระดับของผลกระทบจากมาตรการฯ 
ความเครียด 

Fisher’s 
Exact test 

p-value ไม่เครียด 
n (%) 

     เครียด 
     n (%) 

     11.068 0.001 
ผลกระทบระดับน้อย 225 (61.0) 20 (5.4)   
ผลกระทบระดับมาก 99 (26.8) 25 (6.8)   

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.4 โดยมีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 
42.0 การนับถือศาสนาส่วนใหญ่พบว่า นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 71.0 สำเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 57.5 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 75.9 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 42.3 มี
รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 40.9 มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นผู้อยู่อาศัย ร้อยละ 56.4 และมี
สมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน ร้อยละ 57.5 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดในระหว่างการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับปกติ ร้อยละ 87.8 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ
ผลกระทบจากมาตรการฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value = 0.001 (Fisher’s Exact 
test = 11.068) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผลระดับความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ
ผลกระทบจากมาตรการฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังนี้ 

ระดับของความเครียดในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเครียดในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 

ในระดับปกติ ร้อยละ 87.8 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้รับ
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ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ของ Park et al. (2020) พบว่า ประชาชนมีความเครียดในทุกด้านของชีวิต เนื่องจากความไม่แน่นอนของการ
แพร่ระจายของโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในกิจวัตรประจำวัน  

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลกระทบจากมาตรการฯในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความเครียดกับผลกระทบจากมาตรการฯ ในระหว่างการแพร่ระบาดของโค

วิด 19 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value = 0.001, (Fisher’s Exact test = 11.068) ทั้งนี้
เนื่องมาจากประชาชนตำบลโพธิ์ทองมีอาชีพค้าขาย และประกอบธุรกิจการค้าต้องเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือ
ติดต่อการค้า เมื่อมีมาตรการเช่นนี้ออกมาจึงมีผลต่อความรู้สึกของประชาชน ซึ่งเตรียมหรือจัดการกับชีวิต
ตนเองไม่ได้พอ จากการได้รับผลกระทบจากมาตรการรับมือการระบาดของโควิด 19 ระดับน้อยร้อยละ 60.4 
เพราะมาตรการทำให้ชีวิตของบุคคลเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Wang et al. (2020) พบว่า การบังคับใช้มาตรการฯ อย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อ
ความเครียดของประชาชน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Sohrabi et al. (2020) พบว่า ผลจากการ
บังคับใช้มาตรการฯ นำไปสู่วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การลดจำนวนพนักงานทุกภาคเศรษฐกิจ บางกิจการ
ต้องหยุดชะงักหรือปิดตัวลง เป็นต้น อีกท้ังมาตรการฯ ยังขัดขวางการดำเนินชีวิตที่ปกติสุขของประชาชน เช่น 
การเว้นระยะห่างทางสังคม การกักตัว เป็นต้น ผลกระทบเหล่านี้มีผลต่อความเครียดของประชาชน 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
1. ควรดำเนินการสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ในช่วงที่มีการระบาดของโค

วิด 19 เพ่ือคน้หาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต เพ่ือนำมาใช้ในการจัดทำแผนแก้ไขให้ทันเวลา  
2. ควรศึกษาปัจจัยด้านนโยบายและมาตรการที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความเครียดของประชาชน 
3. สามารถนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด 19 จากผล

การศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือควบคุมการระบาดของ
โควิด 19 ครั้งต่อไป ที่สามารถป้องกันความเครียดของประชาชนได้ 

4. ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการบังคบัใช้มาตรการของภาครัฐในการควบคุมการระบาดของโควิด 19 
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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
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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 
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การประชาสัมพันธ์ธุรกจิในวารสารและอัตราค่าบริการ 
 

วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพ่ือการเผยแพร่ข้อความ 
และภาพโฆษณา ซ่ึงกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตวัของประชาชน 

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

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

 
วิธีชำระค่าบริการ  
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  
    สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอ้น กรุงเทพฯ  เลขที่บัญชี  254 - 211090 - 7   
2. ส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงนิ มาท่ีอีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
   หรือ LINE  และตรวจสอบการเผยแพร่ได้ที่  http://hepa.or.th/journal.php 
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* 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   
 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่36 ฉบับที ่1 มกราคม – มิถุนายน 2564                                       113 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 
 

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

 
 

 

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วจิารณญาณ (ผลงานลำดับที่ 2)   

 
หนังสอื ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ (ผลงานลำดับที่ 1)   

 

 
        
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย 

ส่วนท่ีหนึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน 

บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ดา้นสขุภาพ 

บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

ส่วนท่ีสอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบคุคล 

บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 5 การสร้างการเรยีนรู้และการส่ือสาร 

บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล 

ส่วนท่ีสาม  การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพระดับองคก์ร 

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

ส่วนท่ีสี ่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย 

บทที่ 9  แนวโนม้การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย   

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

เน้ือหา 285 หน้า ราคา 270 บาท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 การออกแบบกจิกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 3 การเลือกใช้กลวธิีสรา้งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 4 ปฏบิัติการและบทเรียนภาคสนาม  

บทที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

บทที่ 6 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

บทที่ 7 ถาม-ตอบ เพิ่มความรอบรู ้
บทที่ 8 บทสรุปส่งทา้ย  

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