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บทบรรณาธกิาร 
สวัสดีคะ วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ออนไลนแ ฉบับปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ขอนําพาสูเนื้อหาดวย        

บทกลอน “I am the ocean -ฉันคือมหาสมุทร” ที่เชิญชวนใหตระหนัก ตื่นตัว และรวมมือรวมใจกัน อนุรักษแ
สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ จากบริบทรอบตัวเรา ลวนแตสงผลตอสุขภาพทั้งสิ้น  

ตลอดระยะเวลา ใน 6 เดือนที่ผานมา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามีกิจกรรมมากมาย ลวนมุงสราง
เครือขายและพัฒนาวิชาชีพสุขศึกษาอยางเขมขน แตกอนอ่ืน ตองขอแสดงความยินดีอยางยิ่ง กับผูที่ไดรับการ
คัดเลือก เป็นนักสุขศึกษาดีเดน ประจําปี 2561-2562 และสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา โดยมีพิธีการรับโลรางวัล จาก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทยแณัฐวุฒิ 
ประเสริฐศิริพงษแ ในการ “ การประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่19” เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 
ที่ผานมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ไดรับความกรุณาจากวิทยากรผูทรงเกียรติหลายทานนําองคแความรู วิสัยทัศนแ 
และประสบการณแที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นแนวคิดใหกับผูเขารวมประชุม ใหสามารถ ฝุาวิกฤต         
ทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข ไปไดดวยความสงางาม อยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งติดตามภาพกิจกรรม
ตางๆ ไดจากขาวประชาสัมพันธแและแวดวงชาวสุขษาคะ  

ทานนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พาไปรูจักระบบการสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการ
บริหารจัดการล้ําหนา ทันสมัย เหมาะ สมกับ ที่เป็นประเทศผูนําในหลายๆ ดาน รวมทั้งระบบการศึกษาของ
ประเทศเมียนมา เพ่ือนบานของไทย ที่นาชื่นชมในการคํานึงถึงผูเรียนเป็นศูนยแกลาง จริงๆ โดยเริ่มตั้งแตชั้น
อนุบาล 
 “นวัตกรรมวัดองศาเตียง” ของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลําพูนบงบอกถึงความใสใจในการดูแล
ผูปุวยอยางจริงใจ แตอยางไรก็ตาม ความไมมีโรค ยอม เป็นลาภอันประเสริฐ การปูองกันการเจ็บปุวยจึงเป็นสิ่ง
สําคัญที่สุด ซึ่งทานจะทราบไดจากบทความ “มารูจัก โรคเอ็น ซี ดี (NCDs) กันเถอะ” นับเป็นองคแความรูที่
สนับสนุนอยางดี จากขอมูลชอง “ปลูกผัก ปลูกใจ ใหชีวี” และ “นาฬิกา ชีวิต พิชิตอวน” ที่แสดงถึงความ
มุงม่ัน อดทน ในการสรางสรรคแสิ่งดีๆ เพื่อตนเอง และเพ่ือสวนรวม เป็นการสรางวิสัยทัศนแ อยางมีปใญญา ของ
ผูเขียนเชนเดียวกับ “ เสนทาง สูนักสุขศึกษาดีเดน” บทความที่ทานไมควรพลาดอยางยิ่ง  นอกจากนี้การ
ทองเที่ยวไปในบางโอกาส  นับเป็นการชุบชีวาดานอารมณแที่สําคัญอีกทางหนึ่ง เชิญติดตามไดใน “หนาหนาว 
ชวนผูสาว เที่ยวทุงกังหันลม” 
 กองบรรณาธิการ หวังเป็นอยางยิ่งวา วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชนแ ตอผูอานทุกทาน และ
ขอขอบคุณที่ไดติดตามอยางตอเนื่อง หากมีขอติชม ขอเสนอแนะประการใด หรือสนใจเขียนบทความลง
วารสาร กรุณาสงมาที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เบอรแโทร 02-354-8553 โทรสาร 02-644-8999                 
E-mail : hepathai@gmail.com   
 
 

                                                          (นางจารุณี  ชัยชาญชีพ) 
                                                         jjarunee89@gmail.com
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ารจากนายกสมาคมวชิาชพีสขุศกึษา 

 
เรียนสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและทานผูอานทุกทาน กอนอ่ืนตองขอแสดงความยินดีกับ       

นักสุขศึกษาดีเดนประจําปี พศ.2561 และปีพ.ศ. 2562 ซึ่งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาไดจัดมอบโลเกียรติยศ    
โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผูมอบให ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ในการประชุมวิชาการ     
สุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่19 เรื่อง “ฝุาวิกฤตทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” ระหวางวันที่ 9-11  
พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมจอมเทียนปาลแมบีช แอนดแรีสอรแท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการประชุมดังกลาว  
ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ เพ่ือใหทุกทานไดเขาถึง ขอมูลวิชาการของการประชุมฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ไดนําบทความวิชาการจากวิทยากร ที่ไมไดจัดพิมพแในหนังสือวิชาการประกอบการประชุมฯ มาเผยแพรทาง
เวปไซดแ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา หากสมาชิกและทานผูอานสนใจ สามารถอานวิชาการเหลานี้ได ทั้งนี้สมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา ตองขอขอบพระคุณวิทยากร ตลอดจนถึง ผูเขียนบทความวิชาการทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
 สําหรับในวารสารฉบับนี้ มีบทความที่หลากหลาย ตั้งแตบทความวิชาการ ไปจนกระทั่งถึงนานาสาระ
ตางๆ ทางดานสุขภาพ ที่ทานผูอานจะไดทราบเป็นขอมูล นําไปใชในชีวิตประจําวันไดไมมากก็นอย หากทาน
ผูอานมีขอคิดเห็นอยางไร  สามารถเขียนเสนอแนะ ติ  ชม มาไดที่บรรณาธิการ ทางคณะผูจัดทํา              
ยินดีที่จะนํามาแกไขในฉบับตอไป 

  
  
 

 
(ศาสตราจารยแ ดร.สมจิตตแ สุพรรณทัสนแ) 

นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
  

  

ส 
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การสาธารณสขุของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

ศาสตราจารย ดร.สมจิตตแ   สพุรรณทสันแ 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

กอนจะเขาใจพ้ืนฐานของระบบสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูอานตองตระหนักกอนวา  
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นประเทศที่ประกอบไปดวยรัฐตางๆ จํานวน 50 รัฐ รวมตัวกันเป็นประเทศ รัฐแต
ละรัฐก็มีความแตกตางกันทั้งในดานประวัติศาสตรแ การกอกําเนิดรัฐ ขนาดพ้ืนที่ของรัฐ จํานวนประชากรของ   
รัฐ เชื้อชาติ ชาติพันธุแตางๆ ในรัฐ ประเพณีตางๆ ลวนแตมีความหลากหลายและแตกตางกันออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
ระบบการศึกษา ระบบการคมนาคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข ก็มีความแตกตางกันไป

ระหวางรัฐตอรัฐ ซึ่งผูอานก็สนใจในรัฐใดรัฐหนึ่ง ตองศึกษาลึกลงไปเฉพาะรัฐนั้นๆ ที่จะกลาวถึง เป็นเฉพาะ
เรื่องกวางๆ ของระบบสาธารณสุขเทานั้น 

โครงสรางของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL 

STATE 

COUNTRY 
(ยกเวน2 รฐัทีไ่มม ีCOUNTRY คอืรฐั  
CONNECTICUT  RHODE  ISLAND) 

CITY 

TOWN 
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ระบบการปกครองของประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ระบบการทํางานตรวจสอบกันได (CHECK & BALANCE)  

 ประธานาธิบดี สามารถยับยั้ง (VOTE)ท่ีออกโดยรัฐสภาได 

 รัฐสภาสามารถลบลางหรือตีกลับ (OVERRULE) สิทธิยับยั้งได 

 ศาลสามารถยกเลิกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายของรัฐ รัฐบาลทองถิ่นได ถาขัด

กฏหมายของรัฐบาลกลาง หรือกฎหมายนั้นลิดรอนสิทธิและหนาที่พ้ืนบานของ

ประชาชน 
 

ความสมัพนัธแระหวางรฐับาลกลาง และรฐัตางๆ 

1) ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐ ทุกรัฐ (State) มีอํานาจของตนเองที่จะจัดตั้งหนวยงานดาน

สุขภาพและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไดดวยตนเอง (ยกเวนหนวยงานบางอยางเชน งานตางประเทศ    

งานดานการทหาร งานดานความปลอดภัยของประเทศ เป็นตน) 

2) หนวยงานสุขภาพของทองถิ่น (Local Health Agencies) ซึ่งไดรับการรับรอง และสนับสนุนจาก

รัฐ (State) ทําหนาที่เป็นตัวแทนของรัฐ หรือเป็นตัวแทนของHealth Department ของรัฐ 

3) รัฐบาลกลาง (Federal) จะทําหนาที่เฉพาะในดานความสนใจระหวางรัฐ (Interstate) หรือในเรื่อง

นานาชาติ ที่ไดรับการรองขอจากรัฐตางๆ ในรูปแบบของความชวยเหลือฉุกเฉินตางๆ เชน วินาศภัย  อุทกภัย

เป็นตน 
 

หนาทีข่อง Local Health Department 

1) ระบุสภาวะสุขภาพของประชาชน และระบุ (Identify) 

ความตองการของประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2) ระบุถึงมาตรการ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถแกไข

ความตองการ ที่ยังไมไดรับการตอบสนอง จะไดมีการดําเนินงานจน

เป็นที่นาพอใจของประชาชน 

บริหาร 

 

ประธานาธิบดี 

 

รมว. 

นิติบัญญตั ิ

 
สภาผูแทน 

 
วุฒิสภา 

ตุลาการ 

 
ศาลสูง 

 
อุทรณแ 

 
 

ศาลขั้นตน 
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ระบบหนวยงานสุขภาพ(Health Department) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Centralized System หมายถึง Health Department ทํางานอยูภายใตอํานาจของ State 

2) Decentralized System หมายถึง Health Department ทํางานอยูภายใตรัฐบาลทองถิ่น 

(Local Goverment) 

3) Shared System หมายถึง Health Department ทํางานอยูภายใตอํานาจของรัฐที่มีอํานาจเหนือ

รัฐบาลทองถ่ิน 

4) Mixed System หมายถึง Health Department ที่ทํางานผสมผสานของระบบที่มีอยู 

หนวยงานสขุภาพของทองถิน่ (Local Health Departments) 

 3233 Local Health Departments 

 *1789 จัดเป็นหนวยงานของ Country 

 *871 จัดเป็นหนวยงานของ City+Town 

 *226 จัดเป็นหนวยงานของ City+Country  
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การดงูานการศกึษาทีป่ระเทศเมยีนมา 

ศาสตราจารยแดร.สมจิตตแ  สุพรรณทัสนแ 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

ผมไดรับเชิญจาก Dr Khin shwe, Chairman Zaykabar Company 

Ltd. มหาเศรษฐีของเมียนมา ซึ่งเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมและ

ผูบริหาร รวม 30 คน ไดไปดูงานการศึกษาของประเทศ เมียนมา โดย Dr Khin 

shwe เป็นผูออกคาใชจายทั้งหมดในการเดินทาง ที่พัก พาหนะในประเทศ 

อาหารกลางวันทุกมื้อ เป็น

เวลา 4 วัน ระหวางวันที่ 7-10 

กุ ม ภ า พั น ธแ  2 5 6 2  ต อ ง

ขอขอบคุณ Dr Khin shwe ใน

ความอนุเคราะหแการดูงานใน

ครั้งนี้ดวย 

ขอมูลของประเทศเมียนมา ชื่อเป็นทางการวาสหรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่งคนไทยเรารูจักดีคือ
ประเทศพมา ซึ่งคิดวาคนไทยเกือบ 100 % คงทราบวาตั้งอยูที่ไหนและสัมพันธแกับประเทศไทยในแงใดบาง   
ในประวัติศาสตรแที่ยาวนานมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปใจจุบัน 
 เมืองหลวงของเมียนมาในปใจจุบัน คือ เมืองเนปิดอวแ เมืองหลวงเทาที่คนไทยคุนเคยดี คือ เมืองยางกุง 
หรือ รางกุง เมียนมาแบงออกเป็น 21 หนวยเขตปกครอง มี 7 รัฐ ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 53 ลานคน 
นอยกวาประชากรของประเทศไทย (คงเป็นเพราะอพยพมาอยูใน เมืองไทยหลายลานคนกระมังผูเขียน i)        
แตพ้ืนที่ของเมียนมาใหญกวาประเทศไทย 1.3 เทา ภาษาราชการคือภาษาเมียนมา คนสวนใหญ นับถือศาสนา
พุทธประมาณ 90% 
 รายไดประชาชาติมีตอหัวประมาณ 34,000 บาท การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 5.9 เมียนมา     
มีสินคาสงออกท่ีสําคัญ คือ ก฿าซธรรมชาติ สินคาทางการเกษตร และไม 
 ระบบการศึกษาของเมียนมา เมียนมามีสถาบันการศึกษาที่ดําเนินการทั้งโดยรัฐบาลและเอกชน      
ตั้งแตระดับอนุบาล จนถึง ขั้นอุดมศึกษา มีทั้งสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ปใจจุบันรัฐบาลกลางไดกระจาย
การศึกษาลงไปสูรัฐบาลทองถิ่นเป็นอันมาก รัฐบาลกลางใหการสนับสนุนงบประมาณและเป็นหนวยงานที่
ควบคุม กํากับ ประสานงานในดานการศึกษา 
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 จํานวนปีที่เรียนจะเริ่มตนจาก 
  - อนุบาล 1 ปี 
  - ประถมศึกษา 4 ปี 
  - มัธยมศึกษาตอนตน 4 ปี 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี 
  - มหาวิทยาลัย 4 ปี ขึ้นไป 
 ดังนั้น ระบบการศึกษาอาจจะเป็น 4-4-2 = 10 ปี   
ถาไมรวมอนุบาล ถารวมอนุบาลจะเป็น 5-4-2 = 11 ปี ดังนั้น  
กอนจะเขามหาวิทยาลัย นักเรียนจะอยูในระบบการเรียน 11 ปี 
ซึ่งนอยกวาเมืองไทย 1 ปี เพราะของประเทศไทยใชระบบ      
6-3-3 = 12 ปี  ไมรวมอนุบาล ซึ่งไมบังคับ ถารวมอนุบาลอีก 
1-3 ปี จะเป็น 15 ปีนักเรียนไทย เรียนแบบทรหด 15 ปี      
กวาจะเขามหาวิทยาลัยแตคุณภาพของการศึกษาก็มีคนวิจารณแ
มากมายทั้งผูปกครอง นักศึกษา นักวิชาการ ประชาคมภายนอกประเทศ ซึ่งผูอานคงไดขอมูลผานสายตามา
พอสมควร ผูเขียนไมไดตองการวิจารณแในเรื่องนี ้
 

 กลับมาเลาการศึกษาของเมียนมาตอ คณะของผมไดมี
โอกาสไปดูการเรียนในระดับปฐมศึกษา ของเอกชน 5 ปี คือ 
อนุบาล 1 ปี และ ประถมศึกษา 4 ปี สภาพของหองเรียนนับวา
ดีมาก แตละหองจุนักเรียนไมเกิน 25 คน มีครูประจําชั้น 2 คน 
โต฿ะมานั่งจัดนั่งเดี่ยวเพ่ือที่เหมาะสม มานั่งของเด็กสามารถปรับ
สูง ต่ํา ไดตามขนาดความสูงของนักเรียน ทําใหนั่งเรียนได
เหมาะสมดีกวามานั่งของโรงเรียนอนุบาลไทยหลายแหง ซึ่งมา

นั่งเป็นแบบตายตัว ปรับสูง ต่ํา ไมได ไมเหมาะสมกับความสูงของเด็ก ถาเด็กตัวเตี้ยจะนั่งขาลอย ถาเด็กตัวสูง
จะนั่งชันเขา ทําใหเมื่อยทั้งคู 

อุปกรณแประกอบการเรียน การสอน มีพรอมเพรียงทั้ง
หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ครบ อุปกรณแการสอนมีพรอมจะเก็บไวที่
โต฿ะในหอง ครูสามารถหยิบมาใชไดตลอดเวลาการสอนในชั้นเรียน
ใช 2 ภาษา คือ ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ ก็คงเพราะ
เหมือนโรงเรียน ที่เป็น English Program (E.P) ของเมืองไทย 
เด็กของเมียนมาพูดภาษาอังกฤษไดตั้งแตเด็กๆ ผมลองพูดคุยเป็น
ภาษาอังกฤษเด็กอนุบาลดู ปรากฏวาเด็กสามารถโตตอบไดดีมาก เป็นไปตามธรรมชาติ ไมตองเสียเวลา        
คิดแลวตอบ 



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       11 

 

ปีที่ 34 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 เด็กอนุบาลที่นี่ไดเปรียบเพราะจํานวนนักเรียนแตละหองมีนอย ไมไดถูกอัดแนนเหมือนในเมืองไทยการ
ดูแลของครูประจําชั้น 2 คน ก็เพียงพอ การสอนในชั้นอนุบาลก็จะเต็มไปดวยกิจกรรมเพ่ือใหเด็กเล็กๆ ได
สนุกสนาน 
 เด็กอนุบาลก็จะมีเครื่องแบบ ซึ่งแตละโรงเรียนแตกตางกันไป เด็กอนุบาลจะมีอายุตั้งแต 4 -6 ปี ตอน
เชาจะมีผูปกครองมาสงตรงเวลา กรณีท่ีผูปกครองมารับกลับบานชาก็จะมีหองใหนักเรียนนั่งคอย และมีครูคอย
ดูแลอยูดวย จะอยูกับเด็กจนเด็กคนสุดทายที่ผูปกครองมารับกลับบาน ครูที่สอนอนุบาลอัธยาศัยดี ยิ้มแยม 
พูดคุยกับพวกเราเป็นอยางดี ผมลืมถามไปวามีระบบการลงโทษเด็กดวยการตีมีไหม คิดวาคงไมมีครับ เดาเอง
นะ ประเภทตีเด็กจนสลบ หรือแขนขาหักแบบบานเราไมนาจะไม......ขอจบเทานี้ครับ 
ขอขอบคุณแหลงที่มาของภาพ 
            https://th.wikipedia.org/wiki 
           http://aseanwatch.org/2013/02/26/ระบบการศึกษาพมา-          
           https://www.posttoday.com/life/life/365536 

https://th.wikipedia.org/wiki
http://aseanwatch.org/2013/02/26/ระบบการศึกษาพม่า-
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นวตักรรม อุปกรณแวดัองศาเตยีง 
 

นางพรธนา  แกวคําปา พว.* 
โรงพยาบาลลําพูน 

นางอุบลรัตนแ  เวียงแกว  พว.* 
งานจายกลาง โรงพยาบาลลําพูน 

นายสมนึก  มังคละ  
 อาจารยแวิทยาลัยเทคนิค ลําพูน 

 
บทคดัยอ 

การบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury) หมายถึง การบาดเจ็บที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองหรือเกิดพยาธิสภาพในสมอง อันเนื่องจากมีแรงภายนอกสมองมากระทบ การเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองมีอาการ คือ สูญเสียความรูสึกตัว อาการบกพรองทางระบบประสาท เชน ออนแรงสูญเสียการ
ทรงตัว การมองเห็นลดลง การเปลี่ยนแปลงของ mental state เชน สับสนมึนงงจําสถานที่ บุคคลหรือเวลาไมได
คิดชาลง การเกิดพยาธิสภาพในสมอง อาจทราบโดยการตรวจรางกาย ตรวจพบจากภาพรังสี ที่บงบอกถึงมีการ
บาดเจ็บที่สมอง สมองบวม ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increase intracranial pressure) หมายถึง การเพ่ิมขึ้น
ของความดันของน้ําไขสันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF) โดยวัดในทานอนมีคามากกวา 20 มิลลิเมตรน้ํา 
(mmH2O) สาเหตุเกิดจากมีการเพ่ิมข้ึนอยางผิดปกติของเนื้อสมอง หรือการเพ่ิมขึ้นของปริมาณเลือดในสมอง หรือ 
น้ําไขสันหลังมีปริมาณมากขึ้น เชน ภาวะสมองบวม ภาวะเลือดออกท่ีสมอง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเป็น
ปใญหาสําคัญของผูปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะและผูปุวยหลังผาตัดสมองเนื่องจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะที่สูงขึ้น
มีผลใหความดันกําซาบของเนื้อเยื่อสมอง (cerebral perfusion pressure: CPP) และการไหลเวียนในสมอง 
(cerebral blood flow :CBF) ลดลง จึงทําใหเกิดภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปุวยเสียชีวิต 
การจัดทานอนโดยการยกศีรษะสูง 30 องศา เป็นการพยาบาลเพ่ือชวยใหการไหลเวียนเลือดในสมองเหมาะสม 
และมีการไหลกลับของเลือดดําสูหัวใจไดสะดวก (venous return) ชวยใหมีการแพรกระจายของน้ําไขสันหลังสู
ชองวางไขสันหลังอยางอิสระสามารถชวยทําใหความดันในกะโหลกศีรษะลดลงได โรงพยาบาลลําพูนมีผูปุวย
บาดเจ็บที่สมอง เขารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 มีจํานวน 646 และ 687 ราย
ตามลําดับ หองผูปุวยหนัก 3 ซึ่งเป็นหอผูปุวยวิกฤตศัลยกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุรับผูปุวยบาดเจ็บที่สมองที่เขา
รับการรักษาในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 มีจํานวน 115 และ 123 รายปใจจุบันงานหองผูปุวยหนัก 3 
โรงพยาบาลลําพูนมีเตียงผูปุวยปรับระดับและวัดองศาเตียงไดมีจํานวน 6 เตียง และเตียงผูปุวยปรับระดับแตไมมีที่
วัดองศาเตียง จํานวน 8 เตียง ทําใหการรับผูปุวยบาดเจ็บสมองไมสามารถปรับทานอนของผูปุวยได 30 องศาได
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ตามมาตรฐานผูจัดทําจึงมีแนวคิด ทํานวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียงเพ่ือใชเป็นแนวทางในการดูแลผูปุวยบาดเจ็บ
สมองเพ่ือลดและหรือปูองกันความดันในกะโหลกศีรษะสูงผลการศึกษาพบวาอุปกรณแวัดองศาเตียงที่ไดพัฒนาขึ้น
นั้นสามารถนําไปใชงานไดจริงในหอผูปุวยหนัก 3 และหอผูปุวยที่มีผูปุวยดานสมอง ในโรงพยาบาลลําพูนจนถึง
ปใจจุบัน ทําใหผูปุวยบาดเจ็บที่สมอง ไดรับการรักษาดานการจัดทานอนโดยการยกศีรษะคนไขใหสูง ปรับระดับ
เตียงไดองศาตามแผนการรักษา โดยไมมีอุปสรรคดานความไมเพียงพอของเตียงที่สามารถปรับองศาได สามารถ
นําไปเป็นตนแบบใหนําไปผลิตใชในโรงพยาบาลและเป็นตนแบบสําหรับการผลิตในเชิงพาณิชยแซึ่งจากการวิเคราะหแ
ตนทุนการผลิตและคํานวณราคาจําหนายพบวาอุปกรณแวัดองศาเตียง  มีตนทุนการผลิตสุทธิ 1,075 บาทตอตัว 
ราคาจําหนายกรณีคิดกําไรรอยละ 30 ของตนทุนการผลิตสุทธิ มีราคาจําหนายเทากับ 1,400 บาทตอเครื่อง     
ผลความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่มีตอการใชงานนวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียงหลังการพัฒนา
วงรอบที่ 2 มีความพึงพอใจในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหมโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยอยู
ที่ 2.74 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.156 ซึ่งเดิมมีคะแนนสูงขึ้นกวาแบบเดิมในการพัฒนาวงรอบที่ 1 มี
ความพึงพอใจในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกาโดยรวมในระดับนอย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 1.63 และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.136 

 
คําสําคัญ: การบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury) หมายถึง การบาดเจ็บที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองหรือเกิดพยาธิสภาพในสมอง อันเนื่องจากมีแรงภายนอกสมองมากระทบ ICD 
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increase intracranial pressure) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของความดันของน้ําไขสัน
หลัง (cerebrospinal fluid, CSF) โดยวัดในทานอนมีคามากกวา 20 มิลลิเมตรน้ํา (mmH2O) 
อุปกรณแวัดองศาเตียง หมายถึง อุปกรณแที่ชวยในการจัดทานอนโดยการยกศีรษะคนไขใหสูง ไดองศาตามที่แพทยแ
ตองการ และเหมาะสมกับการดูแลผูปุวยบาดเจ็บสมองเพ่ือลดและหรือปูองกันความดันในกะโหลกศีรษะสูง 

 
ความเป็นมาละความสําคัญของปใญหา 

การบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury) หมายถึง การบาดเจ็บที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองหรือเกิดพยาธิสภาพในสมอง อันเนื่องจากมีแรงภายนอกสมองมากระทบ การเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองมีอาการ คือ สูญเสียความรูสึกตัว อาการบกพรองทางระบบประสาท เชน ออนแรงสูญเสียการ
ทรงตัว การมองเห็นลดลง การเปลี่ยนแปลงของ mental status เชน สับสน มึนงง จําสถานที่ บุคคลหรือเวลา
ไมได คิดชาลง การเกิดพยาธิสภาพในสมอง อาจทราบโดยการตรวจรางกาย ตรวจพบจากภาพรังสี ที่บงบอกถึงมี
การบาดเจ็บที่สมอง สมองบวม ความดันในกะโหลกศีรษะสูง ( Increase intracranial pressure) หมายถึง การ
เพ่ิมขึ้นของความดันของน้ําไขสันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF) โดยวัดในทานอนมีคามากกวา 20 มิลลิเมตร
น้ํา (mmH2O) สาเหตุเกิดจากมีการเพ่ิมขึ้นอยางผิดปกติของเนื้อสมอง หรือการเพ่ิมขึ้นของปริมาณเลือดในสมอง 
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หรือ น้ําไขสันหลังมีปริมาณมากขึ้น เชน ภาวะสมองบวม ภาวะเลือดออกที่สมอง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ
สูงเป็นปใญหาสําคัญของผูปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะและผูปุวยหลังผาตัดสมองเนื่องจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะที่
สูงขึ้นมีผลใหความดันกําซาบของเนื้อเยื่อสมอง (cerebral perfusion pressure: CPP) และการไหลเวียนในสมอง 
(cerebral blood flow :CBF) ลดลง จึงทําใหเกิดภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปุวยเสียชีวิต 
การจัดทานอนโดยการยกศีรษะสูง 30 องศา เป็นการพยาบาลเพ่ือชวยใหการไหลเวียนเลือดในสมอง และการไหล
กลับของเลือดดําสูหัวใจไดสะดวก (venous return) ชวยใหมีการแพรกระจายของน้ําไขสันหลังสูชองวางไขสัน
หลังไดดีขึ้น เมื่อลดภาวะเลือดและน้ําไขสันหลังคั่งในสมองชวยทําใหลดภาวะสมองบวม และลดความดันใน
กะโหลกศีรษะได โรงพยาบาลลําพูนมีผูปุวยบาดเจ็บที่สมอง เขารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี พ .ศ.2558 และ 
พ.ศ.2559 มีจํานวน 646 และ 687 รายตามลําดับ หอผูปุวยหนัก 3 ซึ่งเป็นหอผูปุวยวิกฤตศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมอุบัติเหตุรับผูปุวยบาดเจ็บที่สมองที่เขารับการรักษาในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 มีจํานวน 115 และ 
123 ราย ซึ่งปใจจุบันในหอผูปุวยหนัก 3 โรงพยาบาลลําพูนมีเตียงผูปุวยปรับระดับและวัดองศาเตียงไดมีจํานวน 6 
เตียง และเตียงผูปุวยปรับระดับแตไมมีที่วัดองศาเตียง จํานวน 8 เตียง ทําใหการรับผูปุวยบาดเจ็บสมองไมสามารถ
ปรับทานอนของผูปุวยได 30 องศาไดตามมาตรฐาน ผูจัดทําจึงมีแนวคิด ทํานวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียงเพ่ือใช
เป็นแนวทางในการดูแลผูปุวยบาดเจ็บสมองเพ่ือลดและหรือปูองกันความดันในกะโหลกศีรษะสูง 

การบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head Injury) เป็นสาเหตุตายที่สําคัญที่สุดของผูปุวยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุก
ประเภท จากสถิติรายงานการตาย ตาม 298 กลุมโรค (HDC) กระทรวงสาธารณสุข มีผูปุวยทั่วประเทศที่เสียชีวิต
จากการบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ (รหัสกลุมโรค 278) ในปี 2559 = 5,841 คน ; 2560 = 6,193 คน ; 2561 
(6เดือนแรก) = 4,009 คน และมีผูปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางการจราจร อีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะเห็น
วาเป็นจํานวนผูปุวยที่สูงมาก และมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สําหรับการรักษาพยาบาลผูปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะให
ไดผลดีขึ้นนั้น การตรวจวินิจฉัยและการรักษา จําเป็นตองทําอยางเรงดวนและเหมาะสม และบุคลากรทางการ
แพทยแตองมีความรูความชํานาญ มีประสบการณแ อีกทั้งตองมีอุปกรณแที่เหมาะสม เพ่ือใหมีการปรับปรุงพัฒนาการ
รักษาพยาบาลผูปุวยดีขึ้น 

การบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic brain injury) หมายถึง การบาดเจ็บที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองหรือเกิดพยาธิสภาพในสมอง อันเนื่องจากมีแรงภายนอกสมองมากระทบ การเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานของสมองมีอาการ คือ สูญเสียความรูสึกตัว อาการบกพรองทางระบบประสาท เชน ออนแรงสูญเสียการ
ทรงตัว การมองเห็นลดลง การเปลี่ยนแปลงของ mental status เชน สับสน มึนงง จําสถานที่ บุคคลหรือเวลา
ไมได คิดชาลง การเกิดพยาธิสภาพในสมอง อาจทราบโดยการตรวจรางกาย ตรวจพบจากภาพรังสี ที่บงบอกถึงมี
การบาดเจ็บที่สมอง สมองบวม ความดันในกะโหลกศีรษะสูง 

ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increase intracranial pressure) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของความดันของ
น้ําไขสันหลัง (cerebrospinal fluid, CSF) โดยวัดในทานอนมีคามากกวา 20 มิลลิเมตรน้ํา (mmH2O) สาเหตุเกิด
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จากมีการเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติของเนื้อสมอง หรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณเลือดในสมอง หรือ น้ําไขสันหลังมีปริมาณ
มากขึ้น เชน ภาวะสมองบวม ภาวะเลือดออกที่สมอง ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเป็นปใญหาสําคัญของ
ผูปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะและผูปุวยหลังผาตัดสมองเนื่องจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะที่สูงขึ้นมีผลใหความดัน
กําซาบของเนื้อเยื่อสมอง (cerebral perfusion pressure: CPP) และการไหลเวียนในสมอง (cerebral blood 
flow :CBF) ลดลง จึงทําใหเกิดภาวะสมองขาดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปุวยเสียชีวิต การจัดทานอนโดย
การยกศีรษะสูง 30 องศา เป็นการพยาบาลเพ่ือชวยใหการไหลเวียนเลือดในสมอง และมีการไหลกลับของเลือดดํา
สูหัวใจไดสะดวก (venous return) ชวยใหมีการแพรกระจายของน้ําไขสันหลังสูชองวางไขสันหลังไดดีขึ้น เมื่อลด
ภาวะเลือดและน้ําไขสันหลังคั่งในสมองชวยทําใหลดภาวะสมองบวมและลดความดันในกะโหลกศีรษะได 

โรงพยาบาลลําพูนมีผูปุวยบาดเจ็บที่สมอง เขารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2558 ,พ.ศ.2559 และ 
พ.ศ.2560 มีจํานวน 1,067, 988 และ 1,327 รายตามลําดับ หอผูปุวยหนัก 3 เป็นหอผูปุวยวิกฤตศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมอุบัติเหตุรับผูปุวยบาดเจ็บที่สมองที่เขารับการรักษาในปี พ.ศ. 2558 ,พ.ศ.2559และพ.ศ.2560 มีจํานวน 
115, 123 และ 155 ราย ปใจจุบันงานหอผูปุวยหนัก 3 โรงพยาบาลลําพูนมีเตียงผูปุวยปรับระดับและวัดองศาเตียง
ไดมีจํานวน 6 เตียง และเตียงผูปุวยปรับระดับแตไมมีที่วัดองศาเตียง จํานวน 8 เตียง ทําใหการรับผูปุวยบาดเจ็บ
สมองไมสามารถปรับทานอนของผูปุวยได 30 องศาไดตามมาตรฐาน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดทํานวัตกรรมอุปกรณแวัด
องศาเตียงเพ่ือใชเป็นแนวทางในการดูแลผูปุวยบาดเจ็บสมองเพ่ือลดและหรือปูองกันความดันในกะโหลกศีรษะสูง  
ซึ่งนางสาวเนตรชนก ธรรมดา นางเพียงใจ เวชวงศแ หอผูปุวยวิกฤติอายุรกรรม 2,3 โรงพยาบาลรอยเอ็ด เคยได
ออกแบบประดิษฐแ เครื่องมือวัดองศาเตียงโดยอิงจากไมบรรทัดครึ่งวงกลมผลิตจากแผนฟิวเจอรแบอรแด จัดแบงมุม
องศาใหชัดเจนสะดวกตอการอานคาองศา เจาะรูที่กึ่งกลางของเครื่องมือวัดทําเป็นจุดหมุนแลวใชเชือกที่มีลูกตุม
ถวงน้ําหนักเพ่ือเป็นตัวชี้วัดองศาเตียงเมื่อมีการปรับเตียงขึ้นลง โดยลูกตุมถวงน้ําหนักจะเป็นตัวบงบอกวาการปรับ
เตียงอยูที่องศาใดและนําไปติดไวบริเวณดานขางหัวเตียง เป็นแนวทางในการออกแบบสรางนวัตกรรมตอยอด 
ตาราง 1 แสดงจํานวนสถิติผูปุวยบาดเจ็บที่สมองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 3 ปียอนหลัง (2558 – 2560) 

ขอมูลจาก ศูนยแขอมูล งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลลําพูน 

ปีงบประมาณ 
ผูปวุยบาดเจบ็ที่
สมองเขารบัการ

รักษาในโรงพยาบาล 

ผูปวุยบาดเจบ็ที่
สมอง เขารับการ
รักษาใน ICU 3 

เตียงผูปวุยปรบั
ระดบัและวดัองศา

เตียงได 
ใน ICU 3 

เตียงผูปวุยปรบั
ระดบัแตไมมทีีว่ดั

องศาเตยีง 
ใน ICU 3 

2558 1,067 115 6 8 
2559 988 123 6 8 
2560 1,327 155 6 8 
รวม 3,382 393 6 8 
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วัตถุประสงคแ 
1. เพ่ือผูปุวยบาดเจ็บที่สมอง ไดรับการรักษาดานการจัดทานอนโดยการยกศีรษะคนไขใหสูง ปรับระดับ

เตียงไดองศาตามแผนการรักษา โดยไมมีอุปสรรคดานความไมเพียงพอของเตียงที่สามารถปรับองศาได 
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียง ทดลองและพัฒนาจนไดรูปแบบที่ใชงานจริง จนสามารถตอ 

ยอดการผลิตในเชิงพาณิชยแ 
3. ผลความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่มีตอการใชงานนวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียงหลังการ

พัฒนาวงรอบที่ 2 มีคะแนนสูงขึ้นกวาแบบเดิมในการพัฒนาวงรอบที่ 1 
ประโยชนแที่ไดรับ 

1. ผูปุวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะไดรับความปลอดภัยและยายออกจากหอผูปุวยหนักเร็วขึ้นเร็วขึ้น 
2. ผูใหการรักษาพยาบาลผูปุวยที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ หอผูปุวยหนัก 3 ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

แมนยําในการปรับระดับเตียงตามแผนการรักษา (CNPG การดูแลผูปุวยบาดเจ็บศีรษะ) 
3. ลดคาใชจายของโรงพยาบาลในการจัดซื้อเตียงที่มีอุปกรณแวัดองศา  
4. สามารถนําไปประยุกตแใชไดในทุกหอผูปุวย 

วิธีการศึกษา 
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา (Research and development) สถานที่ศึกษาวิจัย      

ในครั้งนี้ คืองานหอผูปุวยหนัก 3 โรงพยาบาลลําพูน โดยมีกลุมตัวอยางคือเจาหนาที่ทุกคนในทีมงานที่ปฏิบัติงาน 
รวม 30 คนประกอบดวยศัลยแพทยแระบบศัลยกรรมประสาท 2 คน พยาบาลประจําการ 22 คน ผูชวยเหลือคนไข 
6 คน จากผูปุวยหลังทําการผาตัดระบบศัลยประสาท 10 case ใชระยะเวลาศึกษาระหวางเดือน มี.ค. – ก.ค. 
2561 วัดผลการวิจัยโดยการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากผูปฏิบัติงาน โดยใชแบบสอบถามในการ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชอุปกรณแวัดองศาเตียงในวงรอบพัฒนาที่ 2 มากกวาอุปกรณแวัดองศาเตียงในวงรอบ
พัฒนาที่ 1 เพ่ือนํามาวิเคราะหแขอมูลเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการพัฒนาผานการประมวล โดยใชสถิติ 
Paired Sample T-test โดยการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูป 
วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหแประเด็นสําคัญของปใญหา   
 ปใญหาของการวัดระดับองศาเตียงเนื่องจากการพยาบาลผูปุวยหลังผาตัดทางระบบศัลยกรรมประสาท เชน
ในกรณีหลังผาตัดใหมๆ ตองระวังภาวะ postural hypotension ที่อาจเกิดกับผูปุวยได ควรไขหัวเตียง จัดใหนอน
ศีรษะสูงกอนในระยะแรกกอนที่จะใหผูปุวยลงยืนขางเตียงเพ่ือลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ ( decreased 
intracranial pressure) ควรจัดใหผูปุวยนอนศีรษะสูง 30 องศา ศีรษะและลําคออยูในแนวตั้งตรง สวนการตอทอ
ระบายน้ําไขสันหลังออกจากโพรงสมอง หามลุกนั่ง และจัดทานอนใหนอนศีรษะสูง 15-30 องศา  ผูปุวยบาดเจ็บที่
ศีรษะระดับรุนแรงที่มีการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวย  หายใจการจัดทา ควรจัดทานอนศีรษะสูง      
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30-45 องศา เพื่อใหการไหลเวียนโลหิตดี ลดการบวมที่สมอง การดูแลใหผูปุวยมีการหายใจที่สะดวก หากเป็นการ
ดูแลเพ่ือลดความดันในกะโหลกศีรษะ ตามแผนการรักษา กรณีที่เป็นการรักษาชนิด non-invasive พยาบาลมี
บทบาทสําคัญในการใหการดูแล โดยควรจัดทานอนใหกระดูกสันหลังของผูปุวยอยูในแนวตรงตั้งแตศีรษะถึงปลาย
เทา ยกหัวเตียงใหสูงประมาณ 30 องศา และคอยติดตามเพ่ือแกไขหรือปูองกันภาวะความดันใน กะโหลกศีรษะสูง 
โดยเฝูาระวังคา PaCO2 ใหอยูในชวง 28-35 มิลลิเมตรปรอท เพ่ือชวยลดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง     
เป็นตน แตเนื่องจากเตียงที่มีอุปกรณแวัดองศาเตียงติดมานั้นมีราคาแพง เตียงไฟฟูาที่ปรับระดับองศาเตียงไดราคา
ประมาณ 120,000-150,000 บาท และมีใชนอยในโรงพยาบาล ทีมงานวิจัยจึงคิดสรางนวัตกรรมอุปกรณแวัดองศา
เตียงเพ่ือใหเพียงพอตอการใชงาน 
 

 
ภาพที ่1 ลักษณะทั่วไปของเตียงไฟฟูา ราคาประมาณ 40,000 - 65,000 บาท 

 

 
 

ภาพที ่2 ลักษณะทั่วไปของเตียงไฟฟูาที่ปรับระดับองศาเตียงไดราคาประมาณ 120,000-150,000 บาท 
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วงรอบพฒันาที ่1 
ขั้นตอนที่ 2 ทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ (ครั้งที่ 1 – R1) 
ทําการศึกษาขอมูลเบื้องตน เพ่ือเป็นขอมูลในการออกแบบอุปกรณแอุปกรณแวัดองศาเตียง 
1. โจทยแอุปกรณแวัดองศาเตียงควรสามารถ 

1.1 ใชงานปรับระดับความสูงขององศาเตียงไดสะดวกกับเตียงทุกแบบ  
1.2 ควรมีตนทุนต่ํา 
1.3 วัสดุที่ใชในการสราง สามารถจัดหาไดงาย มีคุณภาพและราคาถูก 
1.4 ทนทาน 
1.5 มีขนาดเหมาะสม  

2. ศึกษาขอมูลของเตียง ทําการศึกษาโดยใชตลับเมตรวัดความสูงของเตียง จํานวน 5 เตียง แลวนําขอมูล
มาหาคาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด 

3. ศึกษาวัสดุที่จะนํามาใชทําอุปกรณแวัดองศาเตียงวาจะใชไดเหมาะสม คงทนหรือไม 

      
ภาพที ่3 วัสดุอุปกรณแในการทํา 

4. ทดลองทํา ทดสอบซ้ํา และใชงานจริง 
ขั้นตอนที ่3 ทาํการออกแบบนวตักรรม (ครั้งที ่1 – D1) 
จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนผูจัดทําไดนํามาใชในการกําหนดหลักเกณฑแในการออกแบบ

และสรางอุปกรณแวัดองศาเตียง และนําไปใชงานจริง ในงานหอผูปุวยหนัก 3 โรงพยาบาลลําพูน                         
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 อุปกรณแวัดองศาเตียงที่สรางนวัตกรรมขึ้นในวงรอบการพัฒนาที่ 1 
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ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบนวัตกรรม และประเมินผลการใชงาน (ครั้งที่ 2 – R2)  
ทําการทดสอบประเมินผลการทํางานของนวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียงที่ไดพัฒนาขึ้นในครั้งที่ 1 ซึ่งใน

การประเมินระบบนั้นประกอบไปดวยแพทยแ พยาบาล และคณะผูออกแบบจากวิทยาลั ยเทคนิคลําพูน ผลการ
ตรวจสอบเบื้องตนของผูใชงานพบวาอุปกรณแท่ีสรางข้ึนควรไดรับการแกไขปรับปรุง ในดาน 

4.1 การใชงานคอนขางลําบาก 
4.2 ไมมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอ ตอการใชงาน 
4.3 ความเที่ยงตรง แมนยําอาจคลาดเคลื่อน เพระ Human error 
4.4 ไมมีการ Set Zero 
4.5 การทําความสะอาดเพ่ือปูองกันการติดเชื้อทําไดยาก 

 
วงรอบพัฒนาที่ 2 

ขั้นตอนที่ 5 ทําการออกแบบนวัตกรรม (ครั้งที่ 2 – D2) 
จากขอมูลที่ไดจากการทดสอบนวัตกรรม และประเมินผลการใชงาน (ครั้งที่ 1) ผูจัดทําไดนํามาใชในการ

กําหนดหลักเกณฑแในการออกแบบอุปกรณแวัดองศาเตียงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพดังนี้ 
5.1 การใชงานงาย 

 5.2 มีความแข็งแรงทนทาน 
5.3 มีความเท่ียงตรง แมนยํา 
5.4 มีการ Set Zero 

    5.5 การทําความสะอาดเพ่ือปูองกันการติดเชื้อทําไดงาย 

 

ภาพที่ 5 แพทยแ พยาบาล และคณะผูออกแบบจากวิทยาลัยเทคนิคลําพูน รวมกันออกแบบอุปกรณแวัดองศาเตียง 
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ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบนวัตกรรม และประเมินผลการใชงาน (ครั้งที่ 2 – R3)   

ทําการทดสอบอุปกรณแวัดองศาเตียงที่ไดพัฒนาขึ้นในครั้งที่ 2 เพ่ือประเมินผลการทํางานของนวัตกรรม 
และมีขอพกพรองที่ตองแกไข ซึ่งในการประเมินระบบนั้นประกอบไปดวยแพทยแ พยาบาล และคณะผูออกแบบจาก
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  

 

ภาพ 6 อุปกรณแวัดองศาเตียงที่ออกแบบครั้งที่ 2 

 

 

ภาพ 7 สงมอบนวัตกรรมอุปกรณแวัดองศาเตียงพัฒนาวงรอบที่ 2 ใหหอผูปุวยหนัก 3 ทดสอบ 
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 ผลการทดสอบเบื้องตนของผูใชงานพบวาอุปกรณแที่พัฒนาขึ้นในวงรอบที่ 2 ไดรับการแกไขปรับปรุงเพิม่คือ 
 

 6.1 สามารถใชไดกับเตียงไฟฟูา 

 
ภาพที ่8 สามารถใชไดกับเตียงไฟฟูา 

 

 6.2 สามารถใชไดกับเตียงธรรมดา 

 
ภาพที ่9 สามารถใชไดกับเตียงธรรมดา 
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        6.3 สามารถ Set Zeroได 

 

ภาพที ่10 สามารถ Set Zeroได 
6.4 รูปรางแข็งแรง ทนทาน สะดวกตอการใชงาน และงายตอการทําความสะอาด 

 

ภาพที ่11 รูปรางแข็งแรง ทนทาน สะดวกตอการใชงาน และงายตอการทําความสะอาด 
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6.5 มีความเท่ียงตรง แมนยําเมื่อถึงระดับองศา ที ่Set ไวจะแจงเตือนท้ังแสงและเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12 เมื่อถึงระดับองศา ที่Setไวจะแจงเตือนทั้งแสงและเสียง
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ผลการศึกษา 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่มีตอการใชงาน อุปกรณแวัดองศาเตียงกอนและหลังการพัฒนา
พบวาหลังการพัฒนามีคะแนนสูงขึ้นกวาแบบเดิมกอนการพัฒนาโดยรวมของความพึงพอใจอยูในระดับมาก      
โดยแบงระดับความพึงพอใจเป็นมาตราสวน ประมาณคาเป็น 3 ระดับตามรูปแบบ Likert Scale โดยใชสูตร
คํานวนชวงกวางของชั้น ดังนี้  

ความกวางอันตรภาคชั้น   
คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ําสุด

ชวงคะแนน
 

     
   

 
  

       
3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยที่วัดได 2.34 – 3.00 
2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ยที่วัดได 1.67 – 2.34 
1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจนอย คาเฉลี่ยที่วัดได 1.00 – 1.67 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 
 

ความพงึพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวดัองศาเตยีงแบบเกา คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. สะดวกตอการใชงานและแข็งแรงทนทาน 1.10 0.350 นอย 
2. สะดวกตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา 1.27 0.450 นอย 
3. Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงาน 2.87 0.346 ปานกลาง 
4. สามารถประกอบกับเตียงไดทุกชนิด 2.00 0.000 ปานกลาง 
5. สะดวกตอการอานผล 1.60 0.498 นอย 
6. สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยแได 1.00 0.000 นอย 

คาเฉลี่ยรวม 1.63 0.136 นอย 
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายไดดังนี้  

 สะดวกตอการใชงานและแข็งแรงทนทานพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับนอยมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูที่ 1.10 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.350  
 สะดวกตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับนอย
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 1.27 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.450 
 Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูที่ 2.87 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.346 
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 สามารถประกอบกับเตียงไดทุกชนิด พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับปานกลางมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 2.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 
 สะดวกตอการอานผล พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ ยความ        
พึงพอใจอยูที ่1.60 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.498 
 สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยแได พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับปานกลางมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 1.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกาโดยรวมในระดับนอย มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 1.63 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.136 
ตารางที ่3 ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 
ความพงึพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวดัองศาเตยีงแบบใหม คาเฉลีย่ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. สะดวกตอการใชงาน และแข็งแรงทนทาน 2.70 0.466 มาก 
2. สะดวกตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา 2.60 0.498 มาก 
3. Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงาน 2.63 0.490 มาก 
4. สามารถประกอบกับเตียงไดทุกชนิด 3.00 0.000 มาก 
5. สะดวกตอการอานผล 3.00 0.00 มาก 
6. สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยแได 2.53 0.507 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.74 0.156 มาก 
จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายไดดังนี้  

 สะดวกตอการใชงานและแข็งแรงทนทานพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูที่ 2.70 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.466  
 สะดวกตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 2.60 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.498 
 Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยูที ่2.63 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.490 
 สามารถประกอบกับเตียงไดทุกชนิด พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูที่ 3.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 
 สะดวกตอการอานผล พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความถึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 
3.00 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.000 
 สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยแได พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูที่ 2.53 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 
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 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหมโดยรวมในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 2.74 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.156 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานในความสะดวกตอการใชงานและแข็งแรงทนทานของอุปกรณแวัด

องศาเตียงแบบเกาและแบบใหม 

ความสะดวกตอการใชงาน และแขง็แรงทนทาน N X   S.D. t Sig. 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 30 1.10 0.350 
14.102 .000 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 30 2.70 0.466 
 จากตารางที่ 4 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานในความสะดวกตอการใชงานและแข็งแรงทนทานของ
อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกาและแบบใหมจํานวน 30 คนนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอุปกรณแวัดองศาเตียง
แบบใหม 2.70 ซึ่งสูงกวาแบบเกาที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.10โดยมีสถิติทดสอบ T มีคาเทากับ 14.102 และ 
Sig. มีคาเทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวัด
องศาเตียงแบบใหมจึงมากกวาแบบเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานในความสะดวกตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาของ

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกาและแบบใหม 

สะดวกตอการทาํความสะอาดและการบํารงุรักษา N X   S.D. t Sig. 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 30 1.27 0.450 
10.269 .000 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 30 2.60 0.498 
 จากตารางที่ 5 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานในความสะดวกตอการความสะอาดและการบํารุงรักษา
ของอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกาและแบบใหมจํานวน 30 คนนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอุปกรณแวัดองศา
เตียงแบบใหม 2.60 ซึ่งสูงกวาแบบเกาที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.27 โดยมีสถิติทดสอบ T มีคาเทากับ 10.269
และ Sig. มีคาเทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแ
วัดองศาเตียงแบบใหมจึงมากกวาแบบเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที ่6 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานตอ Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงานของอุปกรณแวัดองศาเตียง

แบบเกาและแบบใหม 

Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงาน N X   S.D. t Sig. 
อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 30 2.87 0.346 

2.041 .050 
อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 30 2.63 0.490 
 จากตารางที่ 6 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานตอ Unit Cost ต่ํา คุมคากับการใชงานของอุปกรณแวัด
องศาเตียงแบบเกาและแบบใหมจํานวน 30 คนนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 
2.87 ซ่ึงสูงกวาแบบใหมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.63 โดยมีสถิติทดสอบ T มีคาเทากับ 2.041 และ Sig. มีคา
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เทากับ .050 ซึ่งเทากับระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวัดองศาเตียง
แบบเกาและแบบใหมไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานในดานความสามารถประกอบกับเตียงไดทุกชนิดของอุปกรณแวัด

องศาเตียงแบบเกาและแบบใหม 

สามารถประกอบกบั เตยีงไดทุกชนดิ N X   S.D. t Sig. 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 30 2.00 0.000 
  

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 30 3.00 0.000 
 จากตารางที่ 7 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานในดานความสามารถประกอบกับเตียงไดทุกชนิดของ
อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกาและแบบใหมจํานวน 30 คนนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอุปกรณแวัดองศาเตียง
แบบใหม 3.00 ซึ่งสูงกวาแบบเกาท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.00 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานในความสะดวกตอการอานผลของอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา

และแบบใหม 

สะดวกตอการอานผล N X   S.D. t Sig. 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 30 1.60 0.498 
15.389 .000 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 30 3.00 0.00 
 จากตารางที่ 8 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานในความสะดวกตอการอานผลของอุปกรณแวัดองศาเตียง
แบบเกาและแบบใหมจํานวน 30 คนนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 3.00 ซึ่งสูง
กวาแบบเกาที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.60 โดยมีสถิติทดสอบ T มีคาเทากับ 15.389 และ Sig. มีคาเทากับ .000
ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหมจึง
มากกวาแบบเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานในความสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยแของอุปกรณแวัด

องศาเตียงแบบเกาและแบบใหม 

สามารถพฒันาตอยอดในเชงิพาณชิยแได N X   S.D. t Sig. 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบเกา 30 1.00 0.000 
16.551 .000 

อุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 30 2.53 0.507 
 จากตารางที่ 9 พบวาความพึงพอใจของผูใชงานในความสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยแของอุปกรณแ
วัดองศาเตียงแบบเกาและแบบใหมจํานวน 30 คนนั้น มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของอุปกรณแวัดองศาเตียงแบบใหม 
2.53 ซึ่งสูงกวาแบบเกาที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 1.00 โดยมีสถิติทดสอบ T มีคาเทากับ 16.551 และ Sig. มีคา
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น ความพึงพอใจของผูใชงานในอุปกรณแวัดองศาเตียง
แบบใหมจึงมากกวาแบบเกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตนทนุการผลติอปุกรณแวดัองศาเตยีง 
1. การวิเคราะหแตนทุน 

ในการวิเคราะหแตนทุนการผลิตอุปกรณแวัดองศาเตียงแบงการวิเคราะหแออกเป็น 4 สวน ดังนี้ 
1.1 คาวัตถุดิบทางตรง 
1.2 คาแรงงานทางตรง 
1.3 คาใชจายที่ใชในการผลิต 
1.4 ตนทุนการผลิตสุทธิ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 คาวตัถดุบิทางตรง 

คาวัตถุดิบทางตรง ไดแกคาวัสดุและอุปกรณแท่ีใชในการผลิตอุปกรณแวัดองศาเตียง = 700 บาท 
1.2 คาแรงงานทางตรง 

คาแรงงานทางตรงคํานวณไดจากสมการดังนี้ 
คาแรงทางตรง = คาแรงตอชั่วโมง x จํานวนชั่วโมงท่ีใชผลติ x จํานวนคน 
โดยคิดคาแรง 300 บาท/วัน/คน ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะคํานวณคาแรงดังนี้ 
คาแรงตอชั่วโมง =        300 บาท/วัน/คน         = 37.50 บาท/ชั่วโมง/คน     8 ชั่วโมง/วัน 
จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการผลิต 6 ชั่วโมง จํานวนคนที่ใชในการผลิต 1 คน 
ดังนั้น คาแรงทางตรง  = (37.50 บาท/ชั่วโมง/คน) x (6 ชั่วโมง) x (1คน)     = 225 บาท 

1.3 คาใชจายที่ใชในการผลติ 
คาใชจายที่ใชในการผลิต ประกอบดวย 
1.3.1 คาวัสดุใชสอยประเภทสิ้นเปลือง = 40 บาท 
1.3.2 คาเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช = 50 บาท 
1.3.3 คาสาธารณูปโภค = 60 บาท 
        รวม = 150 บาท 

1.4 ตนทนุการผลิตสทุธิ 
ตนทุนการผลิตสุทธิ คํานวณไดจากสมการดังนี้ 
ตนทุนการผลิตสุทธิ = คาวัตถุดิบทางตรง + คาแรงงานทางตรง + คาใชจายที่ใชในการผลิต 
ตนทนุการผลิตสุทธิ = 700 บาท + 225 บาท + 150 บาท = 1,075 บาท 

2. การคาํนวณราคาจาํหนาย 
ราคาจําหนาย คํานวณหาไดจากสมการดังนี้ 
ราคาจําหนาย = ตนทุนการผลิตสุทธิ + กําไร 



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       29 

 

ปีที่ 34 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

โดยคิดกําไรรอยละ 30 ของตนทุนการผลิตสุทธิ ดังนั้นราคาจําหนายจึงเป็นดังนี้ 
ราคาจําหนาย = 1,075 + (0.3 x 1,075) = 1,397.5 บาท 
ดังนั้น ราคาจําหนายอุปกรณแวัดองศาเตียง ประมาณ 1,400 บาท/ตัว 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาอุปกรณแวัดองศาเตียงที่ไดพัฒนาขึ้นนั้นสามารถนําไปใชงานไดจริงในหอ
ผูปุวยหนัก 3 และหอผูปุวยที่มีผูปุวยดานสมอง ในโรงพยาบาลลําพูนจนถึงปใจจุบัน ซึ่งประโยชนแที่ไดรับนั้นไดแก
การเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ในการมีความสะดวกงายตอการใชงาน , วัสดุแข็งแรงทนทานงายตอการทําความ
สะอาด, ประกอบกับ เตียงไดทุกชนิดคุมคากับการใชงาน และงายตอการ การอานผล โดยแจงผลทั้งแสงและเสียง,
การบํารุงรักษา สามารถแกไขไดเอง วัดเทียบคากับเตียงไฟฟูาที่มีเครื่องวัดองศาแลวไดคาเทียบเคียงกันซึ่งสงผลดี
เป็นอยางมากโดยตรงตอผูปุวย และองคแความรูและขอสรุปจากนวัตกรรมในครั้งนี้ สามารถนําไปเป็นตนแบบให
นําไปผลิตใชในโรงพยาบาลและเป็นตนแบบสําหรับการผลิตในเชิงพาณิชยแซึ่งจากการวิเคราะหแตนทุนการผลิตและ
คํานวณราคาจําหนายพบวาอุปกรณแวัดองศาเตียง มีตนทุนการผลิตสุทธิ 1,075 บาทตอตัว ราคาจําหนายกรณีคิด
กําไรรอยละ 30 ของตนทุนการผลิตสุทธิ มีราคาจําหนายเทากับ 1,400 บาทตอเครื่อง ซึ่งในการทํานวัตกรรมชิ้นนี้
เป็นการทํางานรวมกันระหวางโรงพยาบาลลําพูนและวิทยาลัยเทคนิค ลําพูน ที่ไดทําบันทึกขอตกลงการประดิษฐแ
คิดคนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแทางการแพทยแและอาชีวอนามัยรวมกัน เป็นการเปิดโอกาสใหเพ่ิมศักยภาพเกิด
การบูรณาการวิชาตาง เขาดวยกัน เป็นสหวิทยาการ ในการพัฒนาถายทอดองคแความรูและเทคโนโลยี              
ซึ่งสอดคลองกันในดานการสงเสริมการวิจัย และการสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชดาน
การแพทยแและอาชีวอนามัยและยังสนับสนุนยุทธศาสตรแ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในดานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือ ไปใชพัฒนาอาชีพ และพัฒนาสูเชิงพาณิชยแ โดยนวัตกรรมชิ้นนี้กําลังอยูในระหวาง
ดําเนินการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2542  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน ศัลยแพทยแระบบประสาท และ สมอง โรงพยาบาลลําพูน 
ทุกทาน ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําพูน อาจารยแสมนึก  มังคละและทีมงาน หัวหนากลุมภารกิจดานการ
พยาบาลโรงพยาบาลลําพูน  หัวหนาหอผูปุวยหนัก 3 โรงพยาบาลลําพูน เจาหนาที่หอผูปุวยหนัก 3 โรงพยาบาล
ลําพนูทุกทาน ที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้ดําเนินไปดวยดี 
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เสนทางสู  นกัสขุศกึษาดเีดน ประจําปี 2562 
ประเภท พฒันางานสขุศกึษาในสถานบรกิารสาธารณสขุ 

อวาทิพยแ  แว 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลศูนยแยะลา 
 

นาทีที่สิ้นสุดคําประกาศชื่อนักสุขศึกษาดีเดน ประจําปี 2562 ประเภท พัฒนางานสุขศึกษาในสถาน
บริการสาธารณสุขไดแก นางอวาทิพยแ  แว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานสุขศึกษา                                  
โรงพยาบาลศูนยแยะลา ความรูสึกแรกที่ใจสัมผัสได เหมือนความฝใน ปิติและตื้นตัน ความรูสึกที่ตามมา
ขอขอบพระคุณนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และกรรมการทุกทาน ที่มองเห็นความตั้งใจ ความพยายาม และ
ความทุมเท ผานผลงานตางๆในงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในพ้ืนที่ที่ใครหลายคนมองวาเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงจากสถานการณแความไมสงบ มาตอเนื่องยาวนาน การทํางานยิ่งตองใชหัวใจและความปรารถนาดีเป็นเครื่อง
นําทาง สูหนทางแหงการเปลี่ยนแปลง ภายใตการดําเนินงานสุขศึกษาที่มีเปูาหมายในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงคแในทุกกลุมวัย ทุกพ้ืนที่ โดยการปลูกฝใง ปรับเปลี่ยนและสรางเสริมใหมีความรูและพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยอาศัยกลยุทธแและกระบวนการที่เหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนที่ที่มีความแตกตาง ในอัตลักษณแ ความเป็นพหุวัฒนธรรม คานิยมและความเชื่อที่แตกตาง จึงไมใชเรื่อง
งายที่จะพัฒนาสรางความรอบรูดานสุขภาพที่จะนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนางานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพเพ่ือใหไดตามเกณฑแมาตรฐานที่กําหนดไว 
ตลอดจนการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดการสรางสุขภาพที่ยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชน และสังคม ทุกบริบทคือความทาทายในการทํางานที่ตองกาวผาน ไมมีสิ่งใดไดมางายดาย จุดหมายปลายทาง
ที่สวยงาม มักมาพรอมเสนทางที่ยากลําบาก ถามัวมองเศษดินที่ติดรองเทา ก็ไมมีวันกาวถึงเสนชัย ประโยคเหลานี้
เป็นจริงเสมอ Imagination is Power ถาเราตัง้เปาูไววาจะบินใหไปถึงดวงดาว แตแลวเราไปถึงไดแคยอดเขา เราก็
ยังถึงที่สูงกวาที่เราเป็นอยูตอนนี้มากมายนัก อัลเบิรแต ไอนแสไตนแเคยกลาวขอความที่คนทั้งโลกรูจักกันดีวา 
“Imagination is more powerful than knowledge” หรือ “จินตนาการมีพลังกวาความรู” (บัณฑิต อ้ึงรังสี, 
2555) นั่นคือการใชจินตนาการเป็นพลังสรางฝในใหเป็นจริง เราไมสามารถ
ยอนกลับไปเปลี่ยนตอนตน แตใชปใจจุบันเปลี่ยนตอนจบของมันได 

 จากเสนทางการทํางานในปี 2531 ที่เริ่มตนจากพยาบาลเทคนิค
ในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ แหงหนึ่งในพ้ืนที่ เก็บเกี่ยว เรียนรู พัฒนา
ตนเองผานประสบการณแในเสนทางสายสุขภาพ ตอยอดการเรียนรู       
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ผานการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรแ และสาขา วทบ. (สุขศึกษา) 
ดวยใจที่รักในวิชาชีพนักสุขศึกษา จึงกาวมาสูเสนทางนักวิชาการสาธารณสุข 
กลุมงานสุขศึกษา พรอมๆ กับการพัฒนาความรูในศาสตรแที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการสรางประโยชนแในงานที่ตั้งใจ ดวยการศึกษา
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการสรางเสริมสุขภาพ) 
นับเป็นชวงเวลาที่ตองใชทั้งพลังกายและพลังใจ ความอดทนและความ
รับผิดชอบอยางสูงในการทําหนาที่หลายอยางในเวลาเดียวกัน ทั้งการทํางาน 
การเรียน และการดูแลครอบครัว ถาใชแครางกายคงหมดแรง แตเมื่อใชใจนํา
ทาง ยิ่งฝในใหญเทาไรก็ตองเจออุปสรรคมากเทานั้น สิ่งที่สําคัญคือวิธีคิด ถา
อุปสรรคและปใญหาเป็นเรื่องที่แนนอน   สิ่งที่จะชวยใหเราจัดการกับมันได

อยางมีประสิทธิภาพก็คือการเตรียมการกอนลวงหนา ทําใหทุกกาวที่สําเร็จไดไมมีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญ เพราะ
ความสําเร็จไมใชอุบัติเหตุ แตเกิดจากความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ผานเขามาในชีวิต ลวนสรางการเติบโต หลอหลอม
ใหชีวิตแข็งแกรง และมองโลกอยางเขาใจมากข้ึนเสมอ 
 

 

 

 

 

 วันนี้ไดทํางานในวิชาชีพที่ใจรัก นับเป็นความโชคดีเรื่องหนึ่งในชีวิต มักบอกใครๆ เสมอวา การไดทํางานที่
เรารัก ทุกวันจะเป็นวันที่สนุกและมีความสุข เหมือน
ไมไดทํางาน เหมือนเด็กๆ ที่ไดไปสวนสนุกที่มีของเลน
มากมาย จนไมอยากกลับบาน ความรูสึกคงคลายๆ 
แบบนี้ และความรูสึกนี้ถูกสงตอผานผลลัพธแการพัฒนา
และสรางสรรคแผลงานมากมายอยางไมรูสึกเหน็ด
เหนื่อย ในบทบาทหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงานดาน
สุขศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
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ขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอน ตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณแ แกไขปใญหาใน
งาน ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณแทางดานสุขศึกษาสูง เชน
งานวิจัยที่กอใหเกิดการพัฒนาเทคนิควิธีการในงานสุขศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะหแ สังเคราะหแ เพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานสุขศึกษา 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานสุขศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ เป็นครู เป็นวิทยากร เป็นผูสอน ฝึกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปใญหาและชี้แจงเรื่ องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปใญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน จากการทํางานและประสบการณแที่
ผานมากวา 30 ปี เสนทางนี้มีเรื่องราวที่ดีมากมาย ไดพบผูบริหารทุกทานที่ใหความสําคัญในงานสุขศึกษา มี
เครือขายกัลยาณมิตรที่นารัก มีทีมงานที่สามัคคี เขมแข็ง พรอมเปิดใจเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือรวมขับเคลื่อนงานที่มี
คุณภาพแกประชาชนทุกกลุมเปูาหมาย ไดรับโอกาสในการรวมพัฒนางานสุขศึกษาแกผูรับผิดชอบงานในระดับ
พ้ืนที่ ผานการประสานงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งสามจังหวัดชายแดนใต สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 12 ศูนยแอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต และ    กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ทั้งใน
บทบาทคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ดานสุขศึกษา) ในเขตสุขภาพที่ 12 บทบาทการเป็น
วิทยากรในการสงเสริมและพัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในสถานบริการทุกระดับ การทํางาน
รวมกับคนจํานวนมากตอง “เกงงาน” เพ่ือใหเขา “ยอมรับ” ตอง “เกงคน” เพ่ือใหเขา “ยอมฟใง” ยอมทําตามกัน
เป็นทีม Profile Global, Act Local (บัณฑิต อึ้งรังสี, 2555) และนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่เกิดจากการทํางาน 

เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การทํางานดานระบบสุขภาพไดเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมที่ให
ความสําคัญตอการปูองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ มากกวาวิ่งตามการรักษาและมุงสูการดูแลสุขภาพแบบองคแรวม
มากขึ้น การตอบสนองความตองการของผูรับผลงานคือหัวใจของการทํางานคุณภาพ การประเมินตนเองตามหัวขอ
ของแกนความรู วาในแตละแกนนั้นปใจจุบันอยูที่ระดับใดและมุงหวังจะไปถึงระดับใหน จะทําใหรูและตระหนักวา 
ยังมีจุดออนดานใดที่ตองเติมเต็ม ถาตองการพัฒนามาก เรียกวา เป็น “ผูใฝุรู” หากมีจุดแข็งในดานใด เรียกวา     
เราเป็น “ผูพรอมให” ในดานนั้นถาจะเป็นนักยุทธศาสตรแจะตองถามวา ขณะนี้เราอยูตรงใหน เราจะไปที่ใหน     
จะไปไดอยางไร แลวถาจะพัฒนาคนจะตองพัฒนาเรื่องอะไร ทีมงาน และที่สําคัญ 3 เรื่อง หนึ่งพัฒนาองคแความรู   
(Knowledge, know what and why) สองพัฒนาในเรื่อง ประสบการณแ (Know how) สามพัฒนาความรวมมือ
ใหเกิด Participate มีความสุข มีความตองการที่จะทํางาน มีความสามัคคี ที่จะกาวสูเปูาหมายแหงความสําเร็จใน
ภารกิจรวมกัน (สุจริต ศรีประพันธแ, 2543) 
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ผลงานดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   
ปใจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแลววาประชาชน

และสังคมมีความตองการบริการสุขศึกษาทั้งในโรงพยาบาล
และชุมชนเพ่ิมขึ้นอยางมากในขณะที่โรคไมติดตอเรื้อรังหรือ
โรควิถีชีวิต กลายเป็นปใญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นอันมี
สาเหตุจากสหปใจจัย (Multi- Factor) ที่มีผลตอวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมไมเหมาะสมนําสูโรคเรื้อรังมากขึ้นสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตและคาใชจายดานการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุม
บุคคลที่ดอยความสามารถในการเรียนรูและมีความรอบรูดาน
สุขภาพต่ํา เขาไมถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ ไมเขาใจ

ขอมูลที่ไดรับ รวมทั้งบุคคลที่ยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองใหมีสุขภาพดี บุคลากรดานสุขภาพที่อาจละเลยการ
สื่อสารที่มีคุณภาพกับผูรับบริการ การทํางานสุข
ศึกษาซึ่งบูรณาการอยูในบริการรักษาพยาบาลและ
บริการสงเสริมสุขภาพตั้งแตกอนเกิดจนถึงวาระ
สุดท ายของชี วิ ตซึ่ งต อง เน นผู รั บบริ การ เป็ น
ศูนยแกลางและสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือให
ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพและสามารถ
จัดการตนเองไดสอดคลองกับวิถีชีวิต ดังนั้นการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาและ
บริการใหไดระดับคุณภาพตามเกณฑแที่กําหนดและ
มีประสิทธิภาพ จะสงผลโดยตรงตอกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เนื่องจาก
เป็นกระบวนการสําคัญในการเพ่ิมความสามารถของบุคคลใหมีระดับความรอบรูที่เพียงพอซึ่งเป็นสิ่งสะทอน
กระบวนงานสุขศึกษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธแทางสุขภาพ การพัฒนางานสุขศึกษาของสถาน
บริการสุขภาพเพ่ือใหไดตามเกณฑแมาตรฐาน ตลอดจนการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน เพ่ือเป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิด
การสรางสุขภาพที่ยั่งยืน ทั้งในระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม( สมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา, 2562 ) 
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นําไปสูการออกแบบระบบงานสุขศึกษาจนไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับคุณภาพ (100 %) โดยไดรับการรับรองจาก สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 12 กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เป็นสถานบริการแหงเดียวใน 3 จังหวัดชายแดน
ใตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตอเนื่อง 12 ปี และสามารถใชเป็นสถานที่ศึกษาดูงานได โดยมีการดําเนินงานตั้งแต
การบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายที่เกิดจากการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย การผลิต สนับสนุน พัฒนาและ
จัดหาทรัพยากร การพัฒนาดานวิชาการแกบุคลากร และภาคีเครือขายทุกระดับ การจัดทําฐานขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพ (HB / HL) จัดทําแผนงาน/โครงตามประเด็นปใญหาจากการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุมโรคที่เป็น
ปใญหาสําคัญในพื้นที่ โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให
เกิดความยั่งยืน โดยพฤติกรรมเปูาหมาย ถูกกําหนดเป็นวัตถุประสงคแขอหนึ่งในหลายๆ ขอ นําเสนอแผนงาน/
โครงการ/โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือเห็นชอบจากผูบริหาร และถายทอดสูผูปฏิบัติ  มีการวิเคราะหแปใจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ และนําไปใชในการออกแบบกิจกรรมสุขศึกษา เลือกใชสื่อและชองทางที่เหมาะสมกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมุงเนนเนื้อหาแบบ Tailor made (เนนวิถีชีวิตและบริบท) Therapeutic Health 
Education (เชื่อมโยงกับผลลัพธแตอการดูแลรักษา) ผนวกกับทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรแ ไดแก แบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ (HBM), Stage of change ,Health literacy, Empowerment, Motivation interviewing,Self-
efficacy ,Self –management เป็นตน การดําเนินงานสุขศึกษาทั้งในสถานบริการ สถานศึกษา และชุมชน ที่
ครอบคลุมทุกกลุมเปูาหมาย (ดี เสี่ยง ปุวย) ทั้งในรูปแบบเจาของโครงการหลัก และผูรวมโครงการกับภาคี
เครือขายตางๆ ในบทบาทนักสุขศึกษาเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมเปูาหมาย           
โดยกลุมไมปุวย เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ในกลุมปุวยเพ่ือสงเสริมการจัดการตนเองในผูปุวยและครอบครัว การ
วางแผนนิเทศติดตาม เสริมพลัง สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ทั้งใน รพ. และ ชุมชน ในกลุม
เจาหนาที่ ทีมสหวิชาชีพ  ทีม PCT ตลอดจนผูปุวยและครอบครัว และกลุมเครือขายสุขภาพ ติดตามผลลัพธแการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเปูาหมายตามวัตถุประสงคแ
โครงการ/ประเมินการมีสวนรวม/ความพึงพอใจและนําผลลัพธแพฤติกรรมสุขภาพไปเชื่อมโยงกับผลลัพธแทางสุขภาพ 
(Health Outcome) ที่เป็นเปูาหมายของโรงพยาบาล รวบรวมขอมูลและ นําไปปรับปรุงฐานขอมูลใหเป็นปใจจุบัน 
เพ่ือวิเคราะหแผลการดําเนินงาน หาโอกาสพัฒนา รวมทั้งกําหนดแนวทางในการพัฒนาตอเนื่อง ควบคูกับการผลิต
และพัฒนาผลงานทางวิชาการ ประเภทตางๆ ไดแก งานวิจัย R2R CQI นวัตกรรม ตนแบบ หรือผลงานเดน ที่
สอดคลองกับปใญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่และนําไปใชในการพัฒนางานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอและเผยแพร ตลอดจนไดรับรางวัล ในเวทีวิชาการทุกระดับ  เป็นตนแบบการพัฒนา
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งานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข สามารถขยายผลการพัฒนา ผานการเยี่ยมประเมินมาตรฐานและพัฒนา
ดานวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานงานสุขศึกษาใหแกสถานบริการ (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) ในสามจังหวัด
ชายแดนใตและในเขตบริการสุขภาพที ่12 

จากการดําเนินงานพัฒนาอยางตอเนื่องสงผลใหประชาชนกลุม เปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผานมา (ปี2559 – ปี 2561) คิดเป็น รอยละ 42.9, 50.55, 60.14 ตามลําดับ 
สอดคลองกับจํานวนอัตราปุวยรายใหมในโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังที่ลดลง สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตที่ดีทั้งของตนเอง ครอบครัว 

ขอแตกตางระหวาง “ความฝใน” กับ “ความมุงมั่นถึง
ความสําเร็จ” คือ “ การมีเปูาหมาย และการวางแผน” (บัณฑิต 
อ้ึงรังสี, 2555) จากการพัฒนาอยางตอเนื่องจนไดการรับรองให
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตนแบบของหนวยงานที่มีการบริหาร
จั ดการและดํ า เนิ น ง านที่ มี
คุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลให
หนวยงานตางๆ ขอสนับสนุน
ก า ร ม า ศึ ก ษ า ดู ง า น  แ ล ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเป็นวิทยากรในการสงเสริมและพัฒนางานดานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ แก สถานบริการทุกระดับ ทั้งรพ.สต./รพช./รพท./รพศ. ในกลุมเปูาหมาย
ไดแก ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผูรับผิดชอบงานภาคประชาชน ตลอดจน อสม. และ
แกนนําสุขภาพในพื้นที่ เพ่ือนําความรูไปใชในการพัฒนาความรอบรูและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนทีไ่ดอยางมีคุณภาพตอไป  

แนวคดิและหลักการทํางาน 
- Many a small think has been made LARGE by the right kind of advertising 
- Think Outside the Box  
- Talent Genius is 10% inspiration and 90% perspiration (บัณฑิต อ้ึงรังสี, 2555) 
บทเรียนที่ไดรับ : เพราะมาตรฐานคือสิ่งที่เป็นตัววัดคุณภาพงานที่ดีที่สุด การธํารงไวซึ่งมาตรฐานและ

คุณภาพที่ยั่งยืนและตอเนื่อง นอกจากอาศัยความรูทางวิชาการเป็นพ้ืนฐานที่นํามาใชสรางสรรคแพัฒนารูปแบบงาน
อยางเหมาะสมกับยุคและบริบทพ้ืนที่แลว ความสัมพันธแบนพ้ืนฐานของการเกื้อหนุนกันและความไววางใจกับ
เครือขายตางๆ นับเป็นพลังขับเคลื่อนอันทรงพลังที่สงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว
ตอมาตรฐานที่ปรับเปลี่ยนในแตละหวงเวลาจึงมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จนั้น 
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นาฬกิา...ชวีติ พชิติอวน 
                                               

                                                                                                   
สมบูรณแ  สีใส 

 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังควง จังหวัดกําแพงเพชร  

 

สภาพปใญหาสุขภาพของตนเอง 
 

แรกบรรจุรับราชการสุขภาพแข็งแรง สวนสูง 160 ซม. น้ําหนัก60 กก.  คาBMI 23.45 ปกติ ไมมีโรค

ประจําตัวใดๆ จนประมาณปี 2554 พฤติกรรมดานสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป นอนตื่น

สาย อาหารมื้อเชารับประทานเป็นบางวัน ไมมีการออกกําลังกาย มื้อกลางวัน

รับประทานอะไรก็ไดที่ทําใหหายหิว  บางวันนั่ งรับประทานอาหารหนาจอ

คอมพิวเตอรแ มื้อเย็นรับประทานอาหารค่ํา หนาทีวี เมื่ออ่ิมนอนดูทีวีจนดึกเที่ยงคืน 

ตีหนึ่งตีสอง สลับกับการทํางาน 

บางคืน นั่งพิมพแงานจนถึงเชาวัน

ใหม ทําพฤติกรรมแบบนี้บอยๆ 

จนทําให น้ําหนักรางกายขึ้นมาถึง 

92.2 กก. สวนสูง 160 ซม.คา 

BMI 36.01 (คาปกติ 18.5-22.9) โรคอวนระดับ 3 ภาวะเสี่ยงตอ

โรคอันตรายระดับ 3 Cholesterol 243 mg% (140-200) 

Triglyceride 274 mg% (<200) HDL 51  mg% (ญ 42-88) 

LDL 136.6 mg% (<130) ความดันโลหิต Systolic ระหวาง 

150-170 mnHg (คาปกติ<120) และ Diastolic ระหวาง 85-105 mnHg (คาปกติ <80 ) ไขมันพอกตับ หัวใจโต 

ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลแทุกชนิด ขอมูลการตรวจสุขภาพ 4 ตุลาคม 2556 มุงทํางาน

ดูแลประชาชนแตละเลยดูแลสุขภาพตนเอง มีประโยคสะทอนชีวิตตัวเองคือ “โลรางวัลมาพรอมโรค” ไมเป็น

แบบอยางที่ดีประชาชนตอประชาชนในเรื่องพฤติสุขภาพ โดยชวงระหวางนั้นมุงเนนใหความสําคัญเรื่องสุขภาพจิต

เป็นหลัก   
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โอกาสและแรงบนัดาลใจ 
21 มกราคม 2557 นายแพทยแวิวัฒ คําเพ็ญ นายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร พรอมทีมงานเยี่ยม

ติดตามงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังควง พบวามีผลงานเดนดังนี้ 
 โรงเรียนเรืองวิทยแพิทยาคม ชมรมTOBE NUMBER ONE ดีเดนภาคระดับภาคเหนือ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับเขต สาขาปูองกันและแกไขปใญหายาเสพติดในชุมชน 
 สุดยอดสวมดีเดนระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนประถมศึกษา 
 อย.นอย ดีเดนดานงานคุมครองผูบริโภคดี ระดับจังหวัด 
 ภาคีเครือขายบาน วัด โรงเรียน เขมแข็ง 
 กายภาพบําบัด แพทยแแผนไทยเชิงรุก การดูแลสุขภาพผูพิการ ผูสูงอายุ จิตอาสา อสม. การใชวัด

เป็นศูนยแรวมกิจกรรมงานสาธารณสุข   
 

        
 

นายแพทยแวิวัฒ คําเพ็ญ นายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร (เสื้อคลุมสีขาว) 
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ตอมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังควงพรอมภาคี
เครือขาย วัด ชุมชน โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชรเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรแกนนําสุขภาพดีวิถีพุทธในการปูองกันและแกไขปใญหาโรค
เรื้อรังระดับภาคเหนือวันที่ 5-6 กุมภาพันธแ 2557 จัดโดยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รวมกันสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ มูลนิธิอุทัยสุดสุข ณ ทรัพยแไพรวัลยแรีสอรแท จังหวัดพิษณุโลก  

หากใครสักคนจะปรับหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตจากวิถีเดิมๆ เป็นวิถีใหม สิ่ง
นั้นตองทําใหชีวิตของคนที่เปลี่ยนดีขึ้นกวาที่เป็นอยู การเปลี่ยนแตละ
ครั้งอาจเปลี่ยนดวยเพราะคิดไดเอง มีคนบอกหรือดวยสิ่งใดก็ตาม 
เหมือนที่เคยสงสัยเรื่อง องคุลีมาล เมื่อฆาจนครบ 999 คน ก็มาพบ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาไดตรัสตอบวา “เราไดหยุดแลว แตทานสิ
หาหยุดไม” องคุลีมาลก็ กลาวหาวาพระพุทธเจาโกหกเพราะยังเสด็จ
ดําเนินอยู แตพระพุทธเจาไดตรัสชี้แจงวา พระองคแหยุดแลวจากการ

ทําลายชีวิต แตองคุลีมาลยังกระทําอยู  ทําใหองคุลีมาลคิดได  และไดดวงตาเห็นธรรมแลวขอบวชใน
พระพุทธศาสนา และบรรลุอรหันตแ ทําไมจึงเปลี่ยนสําเร็จไดดวยไมเพียงกี่ประโยค การเปลี่ยนนั้นมีองคแประกอบ 
Knowledge Attitude Practive  อยางไรตามหลักวิชาการ ในฐานะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
เพราะตัวเราเองมี Knowledge Attitude แต Practive ถูกละเลย 

ความรูสึกในใจวันแรกของการอบรมครั้งนั้นคือ ความรูเดิมๆ 
วิทยากรแตละทานอายุมาก การสันทนาการไมสนุก ดวยเพราะตนเอง
เป็นวิทยากรระดับอําเภอใหหนวยงาน “อัตตา” ตัวตนมั่นใจในความรู
ของตนเองที่เรียนมาวา “รู” แตก็รวมฟใง รวมฝึก จนผานไปหนึ่งวัน 

“แปดนาฬิกาทําอะไรครับ” คําถามจาก ดร.นพ.อุทัย สุดสุข วิทยากรประจํา
ฐานนาฬิกาชีวิต วันที่ 2 ของการอบรม ในนาทีระหวางรอถึงตนเองจะตอบคําถาม     
นึกยอนการใชชีวิตของตนเอง เชาตื่นประมาณเวลา 07.50-08.10 น.อาบน้ําเดินจาก
บานพัก รพ.สต. มาทํางาน 08.30 น. อาหารมื้อเชารับประทานบางเป็นบางวัน มื้อ
กลางวัน ถางานไมเรียบรอยจะรับประทานขนมบาง หรือผลไมพอใหหายหิว เย็น
รับประทานมากเพราะความหิวจากมื้อเชา และมื้อกลางวัน พออ่ิมจะนอนเลนดูทีวี      
ไปออกกําลังกายดวยการเดินบางแตไมสม่ําเสมอ กลางคืนดูทีวี หรือ ทํางานถึงเวลา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
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เที่ยงคืน ตีหนึ่งตีสอง จากนั้นวางความรูเดิม วางอัตตา เปิดใจเรียนรู 3 อ. อาหาร อารมณแ ออกกําลังกาย 3 ส. 
สวดมนตแ สมาธิ สนทนาธรรม 1น.นาฬิกาชีวิต ในแตละฐาน 
 “การที่เราจะเป็นวิทยากรเพ่ือเปลี่ยนคนอ่ืน เราตองเปลี่ยนตัวเองใหคนอ่ืนเห็นวาสิ่งที่เราพูด ทําไดจริงและไมตอง

เสียเงินเพ่ิม ไมตองใชอุปกรณแใดๆ” 

  

ทบทวนตวัเองกาํหนดแนวทางปฏบิตั ิและเฝาูระวงัพฤตกิรรม สภาวะสขุภาพตนเอง 
หลังจากจบการอบรม ไดปรับเปลี่ยนพฤติการณแตนเอง เพ่ือการมีสุขภาพดี ตามหลัก นาฬิกาชีวิต สัปดาหแที่ 

1 ปรับนาฬิกาชีวิตเชาจรดค่ํา ใหเหมาะกับ วิถีชีวิตสวนตัว และงาน ดวยการตื่น ชวงเวลา 04.30-05.30 น. ดื่มน้ํา    
1-2 แกว กราบพระ สวดมนตแเสียงเบาๆ ที่หูเราไดยิน บทพุทธชัยมงคลคาถา (แปล) เพราะทําใหรูความหมายที่
พระพุทธเจาชนะมาร จิญจายะใสรายวา ทองกับพระพุทธองคแ ทรงชนะไดดวยวิธีสงบพระหฤทัย หากเราพบคนที่โกรธ 
ความโกรธของเขาไมเทาชางนาฬาคิรี อ่ืนๆ นํามาปรับใชเรื่อง อ.อารมณแ นั่งสมาธิประมาณ 5 นาท ี

ทําสมาธิบําบัด SKT ทา 3 จากนั้นไปเดินออกกําลังกายประมาณ 30-45 นาที กลับมารับประทานอาหาร
มื้อเชาทุกเชา การรับประทานสิ่งสําคัญในการปูองกันและลดโรคเรื้อรัง ใชหลักคําสอน  “โภชเน มตฺตโฺโุตา”  
ความเป็นผูรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร , คือ กินเพ่ือหลอเลี้ยงราง กายใหชีวิตเป็นอยูไดผาสุก มิใชเพ่ือ
สนุกสนานมัวเมา เพ่ือใหงายในชีวิตคือใชการกินแบบ 2:1: 1 ผัก 2 สวน ขาว 1 สวน เนื้อ 1 สวน ตออาหาร 1 
จาน และมีคําเตือนตัวเองคือ “ตักนอยๆ เคี้ยวนาน จานเดียวพอ ถาจะตอใหเป็นผักไมมีขาว” ถาเป็นอาหารจาน
เดียวเชนกเวยเตี๋ยว จากเคยกินครั้งละ 3 ชาม ลดลงเหลือ 2 ชาม ปใจจุบัน 1 ชาม รูสึกอ่ิม และสั่งเสนนอย เพ่ิมผัก 
ไมปรุงน้ําตาล น้ําปลา น้ําสม เพ่ิมอีกรับประทานอาหารครบทุกมื้อ หนักเชา เบาเที่ยง เลี่ยงเย็น มื้อเย็นนอยๆ 
พยายามรับประทานกอน 18.00น. หลังรับประทานเสร็จเดินเลนเบาๆ 30 นาที กอนนอนดื่มน้ํา 1 แกว ทํา  SKT  
สมาธิบําบัด ทา 7 กอนนอน กราบพระเขานอนไมเกิน 22.00 น. ยกเวนบางคืนที่อยูระหวางการเดินทางไป
ตางจังหวัด และปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกวัน   
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ผลการดําเนินการตามโปรแกรมที่กําหนด      
25 กุมภาพันธแ 2557 หลังการอบรม 20 วัน ความดันโลหิต Systolic 127 mnHg  (คาปกติ<120)           

และ Diastolic 77 mnHg (คาปกต<ิ80) โดยไมตองใชยาลดความดันโลหิต   
สภาวะสุขภาพเปรียบเทียบกอนและหลังดําเนินการ 

วนั  เดอืน    ป ี
4 ตลุาคม 

2556 
18 มนีาคม 

2558 
14 กมุภาพนัธแ 

2560 
1 ตลุาคม

2561 
Cholesterol  (140-200)   mg% 243 214 195 203 
Triglyceride (<200)        mg% 274 147 112 69 
HDL           (ญ 42-88)    mg% 51 51 64 68 
LDL             (<130)         mg% 136.6 134 109 127 
FBS           (70-110 )        mg/dl 94 110 91 88 

จากน้ําหนัก 92.2 กก.คา BMI36.01 (คาปกติ 18.5-22.9) โรคอวนระดับ 3  
 

ภาวะเสี่ยงตอโรคอันตรายระดับ 3 น้ําหนักต่ําสุด 72.4 กก. ลดลง 19.8 กก. BMI 28.28 โรคอวนระดับ 2 
ภาวะเสี่ยงตอโรคอันตรายระดับ 2 ไมมีภาวะไขมันเกาะตับ ผล Echocardiogram หัวใจปกติ ไมมีการรักษาดวย
ยาทุกรายการ ปใจจุบันคา BMI ยังเกินเกณฑแการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังคงตอเนื่อง 

 

แรงสนบัสนนุทางสังคมครอบครวั 

ระหวางที่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักนาฬิกาชีวิตวิถีพุทธกับตนเอง 
ไดนําไปใชกับบิดา เนื่องจากบิดาสวดมนตแ ทําสมาธิ กราบถูกตอง แบบเบญจาง
คประดิษฐแ เป็นประจํา ปรับเรื่องการนอนไมเกิน 22.00น. และการรับประทานลด
เค็ม ลดเนื้อสัตวแ และมีโอกาสติดตามบิดาไปเรียนรูดวยการไปปฏิบัติธรรม ผลการ
ตรวจคาโรคไตสามารถใหอยู ระยะที่ 4: ไมเพ่ิมเป็นระดับ 5 ตั้งแต ปี 2557 คา 

EGFR เมื่อ 11 ธันวาคม 2561 25.87 มล.(ระยะที่ 
4 ระหวาง 15-29 มล.ตอนาทีตอพ้ืนที่ผิวกาย 1.73 
ตร.ม.) Cholesterol 165 mg% (140-200) 
Triglyceride 133 mg% (<200) HDL 61 mg% 
(>55) LDL 77 mg% (<130) FBS ระหวาง   
112-130 mg/dl (คาปกติ70-110) ไมใชยาลด
น้ําตาล 
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แรงสนนับสนนุ หนวยงานตนสงักดัทกุระดบั  
20 สิงหาคม 2557 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดจัดการประชุมวิชาการโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถี

ไทย โดยเชิญทาน ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาบรรยาย ศาสนาพุทธกับหลักวิทยาศาสตรแ” ทําใหเขาใจมาก
ขึ้นวา ศาสนาพุทธ เป็นหลักวิทยาศาสตรแวาดวยการดูแลสุขภาพองคแรวม  
 

      
การขยายผล 

จากตนเอง ครอบครัว (บิดา) สูงานในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังควง       
อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร ดวยการจัดทําโครงการบานคุยปุารังสรางสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ปี2557 
ในกลุมเสี่ยง โรคเรื้อรัง 206 คน กลุมผูปุวยเรื้อรัง 59 คน แกนนํา 30 คน กลุมนักเรียน 34 คน ผลกลุมเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ปุวย 197 คน คิดเป็นรอยละ 95.63 % กลุมผูปุวยเรื้อรังไมมีภาวะแทรกซอน 57 คน  
คิดเป็นรอยละ 96 % ปรับลดยาได 18 คน คิดเป็นรอยละ 30.50 %  

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคแการบริการสวนจังหวัดกําแพงเพชร ขยายผลครอบคลุม 12 หมูบานใน
ตําบลวังควง รับเชิญเป็นวิทยากรใหแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ืออบรมใหแกเครือขายบาน 
วัด โรงเรียน สวนราชการ (บวร. สอ.) ทั้งจังหวัด 
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 ตัวอยางการรับเชิญบรรยายทั้งในและตางจังหวัด ตั้งแต ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ทั้งในสวนของ
กระทรวงสาธารณสุขและ ตางกระทรวง  

     
 
 ถวายความรู  สุขภาพดีนาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ  แดสามเณรภาคฤดูรอน วัดไตรภูมิ อ.พรานกระตาย            

จ.กําแพงเพชร 
13 มี.ค. 2558        การดูแลผูปุวยโรคเรื้อรัง แบบผสมผสาน ดวยหลัก 3 ส.3อ. 1น. แกผูรับผิดชอบ   

งาน NCDs จัดโดย สสจ.ขอนแกน ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแกน 
23-24 มี.ค.2558    หลักสูตรสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย แกเครือขายสุขภาพ อ.ฉวาง  

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
 14-16 พ.ค. 2558   นําเสนอผลงานการประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติครั้งที่ 17   
 บทบาทประชาชนกับการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ โรงแรมจอมเทียน   
 ปาลแม บีช  โฮเต็ล แอนดแ รีสอรแท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

13 ส.ค. 2558 วิทยากร การสัมมนาวิชาการ “นโยบายแหงชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย” 
โรงแรมมิราเคิลแกรนดแ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

31 มี.ค.2559 หลักธรรม กับการดูแลสุขภาพ นาฬิกาชีวิต พิชิตโรค ณ วัดทายน้ํา อําเภอโพทะเล 
จ.พิจิตร   

11 ก.ค. 2559 การดูแลสุขภาพดวยหลักวิถีพุทธ (ชุมชน) ณ. โรงแรมนนทบุรีพาเลช  
โดยกรมพัฒนาการแพทยแแผนไทยและแพทยแทางเลือก จ.นนทบรุ ี

11 ก.ค. 2559 บทบาทของพยาบาลยุคใหมกับการแพทยแผสมผสาน ณ โรงแรมเอบีนา เฮาสแ    
   กรงุเทพมหานคร 
2 ก.พ.2560 รวมใจตานภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม สํานักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
   จ.สโุขทัย 
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6-7 ก.พ. 2560 การสรางองคแกรคุณธรรม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
โรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมิกราช จ.พะเยา 

30-31 มี.ค. 2560 สรางสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย โรงแรมมารวยการแเดนทแ  
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.กรงุเทพมหานคร  

6 มิ.ย.2560  ปรับเปลี่ยนสรางสุขภาพผูสูงอายุ ณ ศาลาวัดทามวง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  
(อบต.ทามวง) จ.กาญจนบรุ ี

20 ม.ค.2561 หลักธรรมนําชีวิตของผูสูงอายุ ณ อบต.ทาทอง อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 
13 เม.ย.2561 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ณ วัดคลองกระจง อบต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 

 
วนัที ่21-22ม.ิย. 2561 คุณธรรม จรยิธรรม ขาราชการองคแการบรหิารสวนจงัหวดักาํแพงเพชร ลกูจางประจาํ  

และพนักงานจาง ณ หองประชมุชากงัราว สนง. อบจ.กาํแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 

                      
วดัปุาไทรงาม(ศนูยแปฏบิัตธิรรมประจาํจงัหวดั) อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 
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17 เม.ย.2561 สุขกอนเกษียณ เกษียณปลอดโรคไดอยางไร ใจไมเป็นทุกขแ 
ณ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   

10-11 พ.ค.2561 หลักสูตรพระคิลานุปใฏฐาก(พระอาสาสมัครสงเสริมสุขภาพประจําวัด-อสว.) 
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  ณ หองประชุมวัดพระบรมธาตุบานตาก  
อ.บานตาก จ.ตาก 

 
วนัที ่ 30-31 ม.ีค. 2560 สรางสุขภาพด ีวถิธีรรม วถิีไทย โรงแรมมารวยการแเดนทแ กรงุเทพ 
 

21-22มิ.ย.2561 คุณธรรม จริยธรรม ขาราชการองคแการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง ณ หองประชุมชากังราว สนง. อบจ.กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 

20 ธันวาคม 2561  การสงเสริมและปูองกันโรคเป็นเลิศ ดวยการแพทยแแผนไทยและแพทยแทางเลือก  
การแพทยแพื้นบาน และการแพทยแทางเลือก กลุมวัยเรียน-วัยรุน (พชอ. 12เข โรงแรม
เอเชียแอรแ พอต จ.นนทบุรี 

1-2 มีนาคม 2562 โครงการเสริมความรูและทักษะการดูแลตนเองในกลุมประชาชน   
จัดโดย โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

   
วนัที ่10-11 พ.ค.2561 หลักสตูรพระคลิานปุใฏฐาก(พระอาสาสมคัรสงเสรมิสุขภาพประจาํวดั-อสว.) 
โดยสาํนักงานสาธารณสขุจังหวดัตาก  ณ หองประชมุวดัพระบรมธาตบุานตาก อ.บานตาก จ.ตาก 
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ผลติสื่อเพือ่ใชประกอบการใหสขุศึกษาเพื่อปรับการใชตามสถานที่ตางทัง้ในและนอกอาคาร   
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การเรยีนรูทีเ่กดิขึน้ 

“เปิดใจ= เปิดโอกาสใหตัวเอง=เปิดโอกาสใหผูอ่ืน เพราะแทจริงแลวการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
สามารถทําไดจริงโดยไมตองใชเงินจํานวนมาก ใชอุปกรณแราคาแพง ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากเราใชชีวิตอยูกับ
ปใจจุบัน คือเวลานี้ตองทําอะไรกับสุขภาพตัวเอง นาฬิกาเดินหมุนไปแตละเสี้ยววินาที คือ นาฬิกาชีวิตที่ดีที่เราทํา
ได” 
                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือความรู ทรัพยแไพรวัลยแรีสอรแท จ.พิษณุโลก 
6 กุมภาพันธแ 2557 

รร.เอเซียรแแอรแพอรแต 
20 ธ.ค.2561 

 ภาพถาย กบัทานดร.นายแพทยแ อุทยั สดุสขุ 



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       50 

 

ปีที่ 34 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

           
ขอกราบขอบพระคุณ  

 พระธรรมภาณพิลาส อดุลยแ ป.ธ.8 คณะจังหวัดกําแพงเพชร. เจาอาวาสวัดวัดคูยาง       
พระอารามหลวง 

 พระเทพวัชราภรณแ เจาอาวาสวัดนาควัชรโสภณ อ.เมือง จ.กําแพงเพชรเจาคณะจังหวัด           
กําแพงเพชร-พิจิตร (ธรรมยุต)       

 พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปโฺโญ ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.) รองเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร . เจาอาวาสวัด    
พระบรมธาตุ พระอารามหลวง 

 พระครูวชิรปใญญาคุณ (ประจวบ ปโฺญาคโม). ที่ปรึกษาเจาคณะอําเภอพรานกระตาย 

 พระมหาบุญสงคแ ญาณสํวโร วัดกุฏิการาม เจาคณะตําบลทาไม –วังควง อําเภอพรานกระตาย          
จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอขอบคุณครอบครัว 

 คุณยายชั้น นาคชื่น คุณยายที่ชวนสวดมนตแกอนนอนตั้งแตสมัยเป็นเด็ก ทําใหหลับสบาย ตอนนั้นไมรู
วาเพราะอะไรฟใงเสียงสวดมนตแแลวสบายใจ งวงนอนหลับสนิท และตามคุณยายไปวัดอยูบอยครั้ง   
เมื่อคุณยายไปปฏิบัติธรรม 

 คุณพอสมหวัง สีใสที่ปฏิบัติใหเห็นตั้งแต สวดมนตแกอนนอน เขาวัด พาไปปฏิบัติธรรม 
คุณแมบุญเรียม สีใส รวมทั้งพ่ีนองทุกคน 

ขอขอบคุณผูบังคับบัญชา 

 นายแพทยแวิวัฒ คําเพ็ญ อดีตนายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร และบุคลากรทุกฝุาย 

 นางณัฏยา หญาลาภ สาธารณสุขอําเภอพรานกระตาย และบุคลากรทุกฝุาย 

 นายอําเภอพรานกระตายทุกทานระหวางปี 2557-ปใจจุบัน   
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ขอขอบคุณวทิยากร”โครงการนาฬิกาชวีติ มลูนธินิายแพทยแ อทุยั  สดุสุข”          
ดร.นายแพทยแ อุทัย  สุดสุข ประธานมูลนิธิอุทัย  สุดสุข 
นางนลินี มกรเสน  ผูเชี่ยวชาญการสาธารณสุขมูลนิธิอุทัยสุดสุข 
นางอาริยา สัพพะเลข  ผูเชี่ยวชาญการพยาบาล มูลนิธิอุทัยสุดสุข 

 นางนันทนา   ศรีพินิจ  ผูเชี่ยวชาญการสาธารณสุขมูลนิธิอุทัยสุดสุข 
รศ.ดร.สมพรกันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผูคิดคนSKT 

 นางสีไพร   พลอยทรัพยแ   รองผูอํานวยการกองการแพทยแทางเลือก 
ขอขอบคุณภาคีเครือขาย 

นายสุนทร   รัตนากร  นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 
 นายศรีเมฆ   ธรรมสอน  นายกองคแการบริหารสวนตําบลวังควง อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 
 นายณฤทธิ์    ศรีปวนใจ  ปลัดองคแการบริหารสวนตําบลวังควง อ.พรานกระตาย จ.กําแพงเพชร 
 นายสนธิ       เครือฟใก  ประธานชมรมอสม.อําเภอพรานกระตาย     

นางสาวถนอมจิตรแ  เสือดวย  ประธานชมรม อสม.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังควง 
ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลวงัควง 
 นางสาวธีรนันทแ  เนื้อไม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นายพรชัย    มะณีศรี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นางสาวณัชชา  นันทกิจ  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
นางสาวปานทิพยแ   ปิ่นมะณี พนักงานบริการ 
นางสาววิภาพร     วีระมนตแ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
นางสาวน้ําผึ้ง    บกแกว  ผูชวยแพทยแแผนไทย 
นางสาวศิริพร    แจมหมอ ผูชวยการพยาบาล 
นายสังเวช    คะระออม  พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 

 ทายที่สุดนี้ ดวยอํานาจบุญกุศลที่ผูเขียนไดทําไวดวยการเป็นวิทยากรใหกับทุกกลุม  ที่ผานมาทั้งหมด     
จงเป็นพลวัตปใจจัยนิสสัยนําสง ใหแกทุกทาน (ที่กลาวถึงและที่ไมไดกลาวถึง) ซึ่งมีสวนรวมสนับสนุนผูเขียน        
ทั้งทางตรงและทางออมใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดประสบความสําเร็จแลวสามารถนําไปสูการเดินทาง
เผยแพรเกิดประโยชนแตอไป มีการแลกเปลี่ยนกับอีกหลายพื้นที่อยางมีความสุขสมบูรณแ 
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มารูจกัโรค เอน็ ซ ีดี (NCDs)  กนัเถอะ 
ดร.สุพรทิพยแ พูพะเนียด 

คณะศึกษาศาสตรแและพัฒนศาสตรแ   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ จังหวัดนครปฐม 

 

ถึงแมวา โรค เอ็น ซี ดี (NCDs) จะไมใชโรคติดตอ แตจากขอมูลขององคแการอนามัยโลกพบวา          
ตลอดชวงเวลา 10 ปีที่ผานมากลุมโรค NCDs เป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคน
ไทยปุวยดวยโรค NCDs ถึง 14 ลานคน เสียชีวิตไปแลว กวา 300,000 คนตอปี และคาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมมาก
ขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งสวนใหญจะเสียชีวิตกอนอายุ 60 ปี   
 

โรค NCDs คือโรคอะไร 
มาทําความรูจักกับโรค NCDs เป็นตัวยอภาษาอังกฤษมาจากคําวา “ non-communicable disease” 

เป็นกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง คือ ไมไดเกิดจากเชื้อโรคและไมสามารถแพรกระจายจากคนสูคนได แตเป็นโรคที่เกิด
จากนิสัยหรือพฤติกรรมการดําเนินชีวิต จะมีการดําเนินโรคอยางชาๆ คอยๆ สะสมอาการอยางตอเนื่อง และเมื่อมี
อาการจะเป็นโรคเรื้อรัง ไดแก โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งตางๆ  โรคสมองเสื่อม โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เชน โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง     ถุงลมโปุงพอง โรคไตเรื้อรัง โรคอวนลงพุงโรคตับแข็ง 
โรค NCDs เกิดขึ้นไดอยางไร 

สาเหตุหลักสําคัญของกลุมโรค NCDs คือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเป็นการ
รับประทานอาหารรสจัด 

 
 
 
 
เชน หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งยาง 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ การสูบบุหรี่ การไมออกกําลังกาย การ
นอนดึก การมีความเครียดสูง การรับประทานยาโดยไมปรึกษา
แพทยแ เป็นตน จุดเริ่มตนของโรค NCDs สวนใหญมาจากพฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่มากเกินความตองการและรางกายมีการใช
พลังงานหรือมีการเคลื่อนไหวที่นอยเกินไป     

https://www.bumrungrad.com/th/heart-cardiology-center-treatment-surgery-bangkok-thailand
https://www.bumrungrad.com/th/neurology-stroke-dementia-neurosurgery-treatment-center-bangkok-thailand/conditions/stroke
https://www.bumrungrad.com/th/neurology-stroke-dementia-neurosurgery-treatment-center-bangkok-thailand/conditions/stroke
https://www.bumrungrad.com/th/horizon-cancer-treatment-center-chemotherapy-bangkok-thailand
https://www.bumrungrad.com/th/betterhealth/2556/better-brain-health/dementia-alzheimer
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กระบวนการของรางกายทีน่ําไปสูโรค NCDs  

ทันทีที่รางกายไดรับคารแโบไฮเดรตจะถูกยอยเป็นน้ําตาลกลูโคส แลวดูดซึมเขากระแสเลือด และสงไปยัง
เซลลแเนื้อเยื่อตางๆ กลูโคสจะถูกยอยสลาย เปลี่ยนเป็นพลังงานและคารแบอนไดออกไซดแ กลูโคสที่เหลือไมถูกยอย
จะถูกนําไปสรางเป็นไกลโคเจนเก็บสะสมไวที่ตับและกลามเนื้อ รางกายสามารถสะสมไกลโคเจนไวที่ตับได 
ประมาณ 100 กรัม และกลามเนื้อประมาณ 400 กรัม กลูโคสที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน ซึ่งทําใหเกิดโรคอวน 
หรืออวนลงพุง ทําใหมีระดับไขมันในเลือดสูง ไขมันมีทั้งไขมันจากเนื้อสัตวแ ซึ่งจะทําใหเกิดการอุดตันในเสนเลือด 

หรือมีไขมันที่อยูนอกเสนเลือดมีการกดทับหรือเบียดเสนในทําใหเกิด
โรคความดันโลหิตสูง ถามีการอุดตันเสนเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจทําใหเกิด
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลังหัวใจขาดเลือด 3-4 ชั่วโมง   
ถาแพทยแเปิดหลอดเลือดใหไดภายใน 90 นาที เพ่ือทําใหกลามเนื้อ
ไดรับความเสียหายนอยที่สุด มีโอกาสไดคืนอยางนอยรอยละ 60-70 
แตถาลวงเลยหลังจากเวลานั้นไปแลวโอกาสนอยมาก 

ในที่นี้ จะขอยกตัวอยางโรค NCDs
ที่ปใจจุบันพบในคนที่มีอายุต่ํากวา 60 ปี  
ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ไ ด กั บ คน ทุ ก วั ย  ทั้ ง วั ย รุ น          

วัยทํางาน และโดยเฉพาะในผูสูงอายุ พบไดมากที่สุด นั่นก็คือ “โรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ (Stroke)” 

สาเหตุของ “โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke)”  80 %  เป็นโรคที่เกิด
จากลิ่มเลือด กอตัวขึ้นที่ที่ผนังหลอดเลือด ที่มีคราบมันเกาะจนแข็ง ทําใหตีบแคบ
จนอุดตัน โรคหลอดเลือดสมองอุดตันนี้ เกิดจากลิ่มเลือดในเสนเลือดที่อยูนอกสมอง
ลอยตามกระแสเลือดแลวมาอุดตันที่สมอง สวนอีก 20% เป็นโรคเลือดออกในสมอง 
ทําใหกด เบียดเนื้อเยื่อสมองและทําลายเนื้อเยื่อสมอง ผูที่มีความเสี่ยงตอ “โรคหลอดเลือดสมอง Stroke” ไดแก 
ความอวน การมีไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับ 

นอกจากนี้ ยังมีไขมัน Triglyceride ไขมันในเลือดที่มาจากการรับประทานอาหารประเภทแปูง น้ําตาล
และผลไม ชนิดที่มีรสหวานจัดหรือมีคารแโบไฮเดรตสูง ซึ่งผูที่มีไตรกลีเซอไรดแสูงจะมีความเสี่ยงตอการเกิดเป็น
โรคเบาหวานมากขึ้น 
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โรค NCDs ปูองกนัได  
การลดความเสี่ยงตอโรค NCDs ทําไดงายๆ โดยเริ่มจากตัวเราเอง นั่นก็คือการปรับ

พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ไดแก 

 รับประทานอาหารที่มีประโยชนแใหครบ 5 หมู 
เนนการรับประทานผักและผลไม.ใหหลากหลาย
ชนิด 

 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทที่มรีส
หวานจัด เค็มจัด อาหารมัน รวมถึงอาหารปิ้งยาง 

 ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ (โดยเลือกหาวิธีที่ตรง
กับวิถีชีวิต และความชอบของตัวเราเอง) อยางนอย 
30 นาทตีอครั้ง สัปดาหและ 5 ครั้ง 

 งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ  
 งดสูบบุหรี่ 
 พยายามพักผอนใหเพียงพอ 
 หาวิธีผอนคลายความเครียด  
 ตรวจสุขภาพประจําปีอยางสม่ําเสมอ 
 รับประทานยาตามแพทยแสั่ง ไมซื้อยารับประทาน

เองโดยไมปรึกษาแพทยแหรือเภสัชกร 
 หากมีอาการผิดปกติใดๆในรางกาย ควรรีบปรึกษา

แพทยแ  

เอกสารอางอิง 

ศูนยแจัดการความรูผูปุวย โรงพยาบาลบํารุงราษฎรแ.โรคNCD 
นพ.พิเชษฐแ เยี่ยมศิริ กลามเนื้อลาจากการสลายไกลโคเจน. สถาบันเวชศาสตรแการกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพ 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/may-2016/ncds-non-communicable-diseases-

symptoms-prevention 
https://www.bangkokhospital.com/th/disease-treatment/muscle-fatigue 
  

https://www.bumrungrad.com/th/health-check-up-center-bangkok-thailand-jci-best/check-up-packages
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/may-2016/ncds-non-communicable-diseases-symptoms-
https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/may-2016/ncds-non-communicable-diseases-symptoms-
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ปลกูรกั ปลกูผกั ปลกุชีว ี
ดร.เกรียงศักดิ ์ศิริพงษาโรจนแ 

กระแสการตื่นตัวของผูบริโภคที่มีตอปใญหาสิ่งแวดลอมและ สุขภาพทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเป็นลําดับ 

ผลงานวิจัยหลายชิ้นชี้ชัดถึงปริมาณสารเคมีตกคางในผักและผลไมที่วาง

จําหนายในทองตลาดทั่วไปและแมในซุปเปอรแมารแเก็ตก็ตาม พบวามีสารเคมี

หลายชนิดตกคางอยูสูงมาก  จนอาจเกิดอันตรายตอผูบริโภค  นี้คือความจริง

ที่เราหลีกเลี่ยงไดยากหากยังคงตองซื้อผักในตองตลาดมาบริโภคอยูเป็นสวน

ใหญ ทําใหหลายบานหันมาปลูกผักสวนครัวกันมากชึ้นเพราะนอกจากจะมีผัก

สด ๆ ที่ปลอดภัยไรสารเคมีไวรับประทานแลว ยังถือวาเป็นการชวยประหยัดคาใชจายไปในตัวอีกดวย  

มาปลูกผักปลอดสารกินเองกันเถอะ 

คํากลาวที่วาคุณกินอะไรก็เป็นอยางนั้น หรือ You are what you eat หากคุณอยากมีสุขภาพ ที่ดีคุณก็

ตองรับประทานอาหารที่มีประโยชนแมีคุณคาและปลอดภัยจากสารพิษ ดังนั้นเราตองหาซื้อผักปลอดสารมา

รับประทานหรือไมก็ปลูกผักสวนครัวเหลานั้นขึ้นมาทานเองที่บาน ซึ่งเราก็สามารถปลูกผักสวนครัวเหลานี้เองได

งายๆ ในพ้ืนที่วางของบานเราก็จะมีผักสวนครัวไวทานไดตลอด สดใหม เพราะจะใชทําอาหารทีก็ไปตัดมาที และ

ประหยัดเงินในกระเปาดวยนะ ดังนั้นเราลองมาเป็นเกษตรกรมือสมัครเลนกันดูนะครับ 

วิธีการปลูกผักในบานอยางงายๆ และประหยัด  

หากคุณอยากจะเริ่มลงแรงปลูกผักเองแลว ลองมาดูวาจะทําอยางไรถึงจะไดผักที่สวยงาม   นารับประทาน 

แถมยังใชเงินนอยและปลอดภัย ไรสารพิษกัน 

 ขั้นตอนแรก ขั้นเตรียมการ เราจะปลูกผักอะไรบาง  

  กอนอื่นเราก็ตองดูวาผักอะไรที่เราซื้อมาบริโภคบอยๆ ซึ่งอาจจะเป็นผักสวนครัว เชน หอม ตะใคร มะกูด 

โหระพา กะเพรา ผักชีฝรั่ง พริกขี้หนู สะระแหน หรือผักกินใบที่เป็นยอดนิยมของคนไทย เชน ผักบุง ผักกวางตุง 

ผักคะนา ผักสลัด เมล็ดพันธุแผักเหลานี้หาซื้อไดงายในทองตลาด ในขั้นนี้เรายังตองพิจารณาถึงฤดูกาลเพาะปลูก 

โดยที่เราควรเลือกผักสวนครัวใหเหมาะสมกับฤดูกาลและสภาพอากาศของประเทศเรา  เพราะจะทําใหดูแลรักษา

งาย ประหยัดคาใชจายในการดูแล ไดผักที่มีคุณภาพ ผลผลิตดี มีโรคและแมลงรบกวนนอย ไมตองใสสารเคมี 

ปลอดภัยจากสารพิษ รับประทานไดอยางสบายใจเฉิบ มาดูกันสิวาเดือนไหนควรปลูกผักแบบไหนกัน 
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 ฤดูรอน ชวงเดือน ก.พ. – เม.ย. เป็นชวงสภาพอากาศรอน 
ทําใหผักอาจถูกแดดเผาไหมมีใบเหลืองและเหี่ยวตายได ควร
เลือกผักที่ทนรอนทนแล งไดดี  หมั่นรดน้ํ าทั้ ง เชา -เย็น      
พรวนดิน หาฟางขาว ใบไมเศษหญามาคลุมดินปูองกันแดด 
เพ่ือรักษาความชุมชื้นของดินและผัก  

 ฤดูฝน ชวงตนฝนเดือน พ.ค. – ก.ค. 
และชวงปลายฝนเดือน ส.ค. – ต.ค. 
เป็นชวงที่อากาศชื้นสูง  บวกกับ
น้ําฝนตามธรรมชาติ ผักบางอยาง
จะเนางาย และอาจมีเชื้อราที่มา
พรอมกับฝน หากปลูกกลางแจงเรา
ควรหาหลังคาหรือตาขายบาง ๆ ที่เรียกวาสแลนมาคลุม หรือฟางขาวมาคลุมเพ่ือปูองกันน้ําฝนที่
ตกลงมากระทบผักทําใหใบช้ําได 

 ฤดูหนาว ชวงเดือน พ.ย. – ม.ค.เป็นชวงที่มีอากาศเย็น เป็นฤดูที่จะใหผลผลิตดีและทําเงินได 
หากปลูกชวงนี้ก็ตองระวังเรื่องของศัตรูพืช เราอาจใชน้ําหมักสมุนไพรธรรมชาติ ชวยลดศัตรูพืชที่
จะเกิดขึ้นได 

ขั้นตอนที่สอง เลือกสถานที่ในการปลูก  
เมื่อเลือกชนิดผักไดแลว เราก็ลองมาดูกันวาจะเอาผักเหลานั้นไป

ปลูกท่ีไหนดี บางทานอาจจะปลูกผักที่แปลงสวนครัวขางบานใหเป็นสัดสวน 
หรือเพาะใสกระถางก็จะทําให
ดู แ ล รั ก ษ า ง า ย  ป ร ะ ห ยั ด
คา ใช จ าย  นอกจากนี้ คุณยั ง
สามารถปลูกผักบนดาดฟูาหรือหลังคา เพราะแปลงผักจะชวยลด
อุณหภูมิภายในอาคาร ปูองกันความรอนจากแสดงอาทิตยแ มีสวนชวย
ลดคาไฟจากเครื่องปรับอากาศได สวนการเลือกภาชนะในการปลูก   
คุณสามารถเลือกภาชนะที่หาได
งายภายในบานที่ไมใชแลว เราก็
นํามาเป็นกระถาง และชวยให
ประหยัดคาใชจายลงไดอีกดวย 
และควรเลือกผักที่จะปลูกให
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เหมาะสมกับภาชนะ เชน กะละมัง ภาชนะใสของหรืออาหารที่ใชแลว กระปองนม ถวยกาแฟ ตะกราเอกสารเกาๆ 
รวมถึงเฟอรแนิเจอรแเกา ๆ ตู ชั้นใสของ ก็เอามาทําเป็นที่ปลูกผักสวนครัวได 

ขั้นตอนที่สาม การเตรียมดินปลูก  

ผักทั่วไปชอบดินรวนซุย อุมน้ําและเก็บความชื้นไดดี วัสดุการปลูกตองเป็น
วัสดุที่ยอยสลายไดงาย สามารถเก็บรักษาความชื้น อุมน้ําไดดี เป็นที่จุลินทรียแดิน
สามารถอาศัยเจริญเติบโตไดดี ดังนั้นการทําดินใหรวนซุยและเก็บความชื้นไดดีก็ตอง
ผสมดิน คลุกเคลาดินปลูกดวย มะพราวสับ ขุยมะพราว ปุยคอก ปุยหมัก น้ําจุลินทรียแ
หมัก เป็นตน 
 

 
 

 
 
 

วิธีปลูกผัก 
ผักบางชนิดมีวิธีการปลูกไมเหมือนกันนะครับ เพราะถาหากเลือกวิธีผิดจะทําใหผักไมเจริญเติบโต

เทาที่ควร ตนแคระแกรน ไมสวย หรืออาจจะตายได เสียคาใชจายเพ่ิมเติมอีก ดังนั้นคุณจําเป็นตองรูวิธีการปลูกที่
ถูกตองเพ่ือใหผักเติบโตอยางงดงาม 
การปลูกผักสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ 

วิธีหวานเมล็ด คุณสามารถซื้อเมล็ดพันธุแของผักมาหวานหรือหยอดใสหลุมของแปลงหรือกระถางผักไดเลย 
ผักที่ปลูกโดยวิธีหวานเมล็ดไดแก ผักชี ผักบุงจีน ต้ังโอเ คึ้นฉาย 

 

. 

 

 

วิธีเพาะตนกลา เริ่มตนคุณตองเพาะตนกลากอน โดยดูจากความ
แข็งแรงของลําตน เมื่อ
พรอมและโตพอแลวให
นํามาปลูกในแปลงหรือ
กระถาง ผักที่ปลูกโดยวิธี

นี้ไดแก ผักคะนา ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักกาดหอมกะหล่ําปลี กะเพรา โหระพา 
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วิธีนําสวนของผักมาปใกชํา คุณสามารถนําสวนใดสวนหนึ่งของผักมาปใก
ลงในดินโดยดูจากชนิดของพืชนั้น ผักบางชนิด
มีรากลึกกระถางที่ใชปใกชําควรมีความลึกที่
เหมาะสมตอผักดวย สวนผักที่สามารถนํามา
ลงปลูกแบบปใกชําในกระถางได เลย  เชน 
สะระแหน ชะพลู หอมแบง ตะไคร 

การดูแลรักษา 
 ผักแตละชนิดการดูแลรักษากันอาจแตกตางกันบางเล็กนอย แตโดยทั่วไป

การปลูกผักปลอดภัยเราจะใชปุยอินทรียแเป็นหลัก 
ใชปุยเคมีเสริมเพียงเล็กนอย ปุยอินทรียแที่ใชเชน 
ใชปุยมูลสัตวแ ปุยมูลไสเดิอน ปุยน้ําจุลินทรียแหมัก 
ลดการใชสารเคมี หรือจะใชวิธีการปลูกและดูแล
แบบธรรมชาติ ควบคุมการเกิดของวัชพืช ไมมี

สารเคมีตกคางในดินหรือระเหยปนไปกับอากาศ 
จุลินทรียแ ใสเดือน สัตวแที่มีประโยชนแในดินก็จะไม
ถูกทําลาย ดินก็จะไมเสื่อมสภาพงายๆ ยังมีความ
อุดมสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ทําใหมั่นใจไดวาเราจะไดผัก
ที่ปลอดสารพิษแนนอน สวนปุยเคมีที่ใชเสริมสวนใหญเป็นปุยยูเรียใชบํารุงใบ 
และปุยสูตร 16-16-16 ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืชในทุกๆ สวน  
 นอกจากเราจะปลูกผักลงดินแลว เรายังสามารถปลูกผักไวกินเองดวย

การนําผักมาปลูกในน้ํา วิธีการปลูกผักไรดินงายๆ ที่ไมตองทําแปลงปลูกผักใหเสียเวลามีแคแกวหรือถวยน้ําก็ปลูก
ผักไวกินเองไดแลว ซึ่งทานจะมีผักสดๆ กรอบ ๆ ที่ปลอดภัยไรสารพิษไวรับประทานเองที่บาน แถมยังประหยัดลด
คาใชจายไปกับคาวัตถุดิบลงได เชน ผักชี ตนหอม คึ้นฉาย มีเงินเหลือไปเที่ยวไปชอปปิ้งอยางอ่ืนไดอีก และที่
นาสนใจคือการที่ทานไดเห็นผักมันเติบโตเจริญงอกงามทุกวันๆ แคนี้ก็ชื่นใจ สุขใจแลวละ ทานใดสนใจรายละเอียด
วิธีการปลูกผักแบบไรดินเพิ่มเติมลองเขาไปดูใน web site https://home.kapook.com/view141317.html  
 ปลูกผักในบานทานเองนอกจากไดสุขภาพ ไดออกกําลังกายแบบผอนคลาย ไดบริโภคผักปลอดภัย ไดเงิน
ใชหรือประหยัดเงินในกระเปาดวยแลว ของแถมสําคัญที่สุดคือ คือไดสุขกายสุขใจติดตัวเราอยางยั่งยืนแทจริงดัง
โคลงกลอนที่เคยไดยินในสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแซึ่งยังหลงเหลืออยูในความทรงจําอันยาวนานที่วา   
  ถาหวังสุขสามชั่วโมงทานจงดื่ม  สามวันปลื้มฆาหมูมาเป็นอาหาร 

  หวังสุขสามเดือนทานจงคิดแตงงาน สุขชั่วกาลทานควรทําสวน (ผัก) เอง  

https://home.kapook.com/view141317.html


           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       59 

 

ปีที่ 34 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูเขียนและผลิตผลที่ปลูกในสวน 

 

ขอมูลอางอิง 

1. https://home.kapook.com/view141317.html 

2. https://www.hongthongrice.com/home/2019/02/27/vetgetable.com.html 

3. http://hunsa.siamtodaynews.com/24620 

4. https://decor.mthai.com/garden/31936.html 

5. https://www.baanlaesuan.com/44393/diy/easy-tips/tips-soil#cxrecs_s 

6. https://www.google.com/search?q=ภาพปลูกผักสวนครัวแบบมีสแลนคลุม&tbm 

7. https://decor.mthai.com/garden/49272.html 

 
  

https://home.kapook.com/view141317.html
https://decor.mthai.com/garden/31936.html
https://www.baanlaesuan.com/44393/diy/easy-tips/tips-soil#cxrecs_s
https://www.google.com/search?q=ภาพปลูกผักสวนครัวแบบมีสแลนคลุม&tbm


           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       60 

 

ปีที่ 34 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

สะพายกลอง ทองเทีย่วไป สขุใจทีไ่ดเทีย่ว 
ตอน  ”หนาหนาว  ชวนผูสาว เทีย่วทุงกงัหนัลม ” 

                                                                 สรงคแกฎณแ  ดวงคําสวัสดื   
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

หนาหนาวใกลเขามาแลว ทานที่ตั้งใจจะเที่ยวที่ไหน ควรเริ่ม
วางแผน หาขอมูล ไวไดแลวนะครับ ผูเขียนขอแนะนําที่เที่ยวที่นาสนใจไว
พิจารณา คือ “เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณแ” กางเต็นทแนอนที่ทุงกังหันลม 
บรรยากาศดีมากๆครับ โดยเฉพาะทานสว.ทั้งหลาย การไดขับรถยนตแ
ทองเที่ยวไปเรื่อยๆ ค่ําไหนแวะนอนที่นั่น เป็นอารมณแท่ีปรารถนาอยางยิ่ง 

สําหรับวัยกอนเกษียณและเม่ือเกษียณแลว ไดมีเวลาเป็นของตัวเองอยางแทจริง 
การไปกางเต็นทแนอน ตองเตรียมอะไรบาง 

สถานที่ที่จะกางเต฿นทแนอนและนัดหมายวัน เวลาที่
จะไป เขามีเต็นทแใหเชานอนอยูแลวครับ เตรียม
เฉพาะเงิน ของใชสวนตัว และ เสื้อผาที่อบอุน
จํานวนใหเพียงพอกับเวลาที่มาพัก สําหรับผูเขียนไป
กันสามคน เตรียมเต็นทแไปเอง สองเต็นทแ แตละ
เต็นทแ ขนาดนอนได 2-3 คน นอนแบบสบายๆ 
นอกจากนี้ก็เตรียม หมอน ผาหม แผนปูพ้ืนนอน   
เตาแก฿สเล็กสําหรับตมน้ําชงกาแฟ กระติกน้ําแข็ง  
เพ่ือแชอาหารเครื่องดื่ม อุปกรณแในการรับประทาน

อาหาร จาน ชาม ชอน ซอมและมีด ผาเช็ดมือ เช็ดจาน ถุงขยะ ยาประจําตัวของแตละคน เสื้อผาสําหรับ  3 วัน     
2 คืน เปูาหมายคือ “ทุงกังหันลม” เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณแ เมื่อทุกคนพรอม ก็ออกเดินทางไดแลวครับ     
การเดินทางจากกรุงเทพฯไปเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณแ 

การเดินทางไปเขาคอนั้นไมยากครับ สะดวกสบายมาก ถาออกจากกรุงเทพ ก็เริ่ม จากถนนสายเอเชีย       
ไปจนกระทั่งถึงนครสวรรคแ แลวจึงแยกไปถนนสาย 119 (นครสวรรคแ- พิษณุโลก) ผานพิษณุโลกไปอําเภอวังทอง 
ถนนสาย 12 เมื่อถึงเขาคอก็แยกไปถนนสาย 2196 แคนี้ก็แยกไปถึงถนนสายทุงกังหันลมแลวหละครับ ตลอด
เสนทางก็จะมี ปูายบอกเป็นระยะๆ ครับ เรา 3 คน เดินทางกันแบบสบายๆ ออกจากกรุงเทพฯ 07.00น. ขับไปตาม
ถนนสายเอเชียไปเรื่อยๆ แวะทานอาหารเชาที่จังหวัดสิงหแบุรี รานเล็กตมเลือดหมู เมื่อเขานครสวรรคแก็มาตอ ถนน
สาย 117 ผานจังหวัดพิจิตร เราตั้งใจจะไปทานมื้อกลางวันซึ่งเป็นเมนู ปลาลวนๆ ที่ราน “ ครัวปลาใหญ” จังหวัด
พิจิตรครับ เพราะเป็นทางผานพอดี รานนี้ตั้งอยูใกลแยก ต.ทุงใหญ อ.โพธิ์ประทับชาง (พิกัด749G+QG) อาหารเมนู
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ปลารับรองไดครับวา ปลาสด รสแซบ ที่สําคัญอาหารจานใหญทุกจาน อรอยทุกอยางเกินราคา สนนราคาก็ไมแพง    
ขอแนะนํานะครับ ตมยําปลามา (มาเป็นกะละมังเลย) ปลาเนื้อออนทอด สองอยางนี้ กินกันสามคน สบายๆ เลย 
เยอะครับ ยังมีเมนูปลาที่อรอยอีกหลายอยางครับ ถาจะสั่งตองดูสมาชิกดวยวาไปกันก่ีคน เดี๋ยวจะกินไมหมดนะครับ 

หลังจากอาหารมื้อปลาอรอย เสร็จสิ้นลง ก็ขับรถตอไปจังหวัดพิษณุโลก แวะกราบพระพุทธชินราช ณ วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ) ซึ่งเป็นพระคูบาน คูเมืองแหงนี้ กราบขอพรและทําบุญเพ่ือเป็นสิริมงคล  
เสร็จแลวก็เดินทางตอ ใชเวลาทั้งหมดเกือบ 10 ชั่วโมง เนื่องจากแวะนั่น โนน นี่ ระหวางทาง ถึงทุงกังหันลม      
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณแ เวลาบาย 3 โมงเย็นพอดี ติดตอเจาของสถานที่ กางเต็นทแกันทันที เตรียมเขาสู    
บรรยากาศที่หนาวเย็นคืนแรกกันตอไป คืนนี้ไดนอนกะผูสาวแลว ! (ภรรยานะครับ) อิ อ ิ
 

บรรยากาศ ณ ทุงกังหันลม  เขาคอ   
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศยามค่ําบนทุงกังหันลม โอ! ชางสวยงามมาก
ครับ มีตัวกังหันลมที่อยูเหนือเต็นทแเรา ใบพัดหมุนรับแสงพระ
อาทิตยแ ที่ทอแสงกําลังจะลับลาขอบฟูา สายลมพัดเอ่ือยๆ ในขณะ
ทีแ่สงอาทิตยแก็คอยๆ สองขามศรีษะจากดานหลังเต฿นทแ แลวไปตก
สิ้นสุด ณ ภูเขาดานหนาเต็นทแของเรา เป็นชวงเวลาโอกาสทอง 
ของกลองมือถือ  กลอง Nikon D750 เริ่มรัวชัตเตอรแกันเป็น
ระยะๆ เพ่ือเก็บภาพอันแสนประทับใจนี้ไว กอนที่พระอาทิตยแจะลับขอบฟูานี้ไป 
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ขณะถายภาพความมืดก็คอยเขามาแทนที่ ชั่วเวลาไมกี่พริบตา
หลังจากพระอาทิตยแตกดิน เผลอแปฺบเดียวก็มืดแลว ถึงเวลาของอาหารเย็น

แลวหละครับ ที่สําคัญ ตองรีบอาบน้ํา 
เปลี่ยนชุดพรอมจะเขานอน ไวดวยนะ
ครับ เพราะถาพระอาทิตยแตกดินแลว
อากาศจะเย็นมาก ทําใหไมอยากจะ
อาบน้ําขึ้นมาทันที มีหองน้ํารวม อยูไม
ไกลจากเต็นทแ สะอาด สะดวกสบายดี
ครับ ผูเขียนรีบตมน้ํารอนดวยอุปกรณแ
ที่เตรียมมา แลวใสกระติกไวดื่มยามค่ําคืน เจาของสถานที่ ก็นําไฟฟูาที่ชารแต
จากแผงโซลาเซล เมื่อตอนกลางวันมาให เราวางไวใกลกับตนไม ใหสองตนไม 

ไดความคลาสสิค สวยแปลกตาไปอีกแบบของยามคํ่าคืนนี้ ยิ่งดึก ก็จะไดยินเสียงลมพัด แรงบาง เบาบาง พรอมกับ
เสียงกังหันลม พัดครืดๆ ทั้งคืน ขับกลอมให เราฟใงจนกระท่ังหลับไป ราตรีสวัสดิ์ พบกันพรุงนี้เชานะครับ 

เวลาตี 5 เริ่มขยับกาย ตื่นนอน เพ่ือรอชมพระอาทิตยแทอแสงที่ขึ้นหนาเต็นทแ แสงทองคอยๆ เพ่ิมเป็นวง
กวาง ขนๆ แสงที่เล็ดลอดจากกอนเมฆ ในนขณะที่ ดวงอาทิตยแเริ่มใหญข้ึนๆ ชางงดงามไปอีกแบบนึง 

 
 
 
 
 

 
 
 
สวยงามมากครับเพราะวาตรงที่เรากางเต็นทแนอน อยูริมขอบ
เนินเขา เมื่อมองไปขางหนาและรอบๆ จะไกลสุดสายตา เห็น
วิวเป็นมุมกวาง โดยเฉพาะมุมที่ถายรูปจากเต็นทแออกไป     
จะไดภาพแสงพระอาทิตยแที่สวยครับ จะชาอยูไย เซลฟ่ีกัน  
ซิคราบบบ หลังจากนี้ก็ดื่มกาแฟ เตรียมออกไปเที่ยวรอบๆ 
เขาคอ วันนี้อีกทั้งวันครับ.บรรยากาศดื่มกาแฟยามเชาหนา
เต็นทแ บอกไดคําเดียววา “เลิศมากๆครับ” 
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สถานที่ทองเที่ยว บนเขาคอ 
 เริ่มจาก อนุสาวรียแผูเสียสละ เพ่ือไปศึกษาประวัติศาสตรแ และรําลึกถึง
ผูมีพระคุณ ตอชาติ บานเมืองในอดีตที่ผานมา บนเขาคอนี้บรรยากาศดีมาก  
ถึงแมวาทางขึ้นจะชันบางบางชวง แตคุมคา  
เนื่องจากที่อนุสาวรียแนี้จะจารึกรายชื่อผู ที่
เสียสละชีวิตทั้งทหาร ตํารวจ พลเรือนและ

อาสาสมัครตางๆ ที่ไดชวยกันรบปูองกันประเทศในยุคนั้น เมื่อไปถึงก็จะยืนสงบนิ่ง
ไวอาลัยตอทานกอน ที่จะยี่ยมชมสถานที่ตางๆ จากนั้นก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแอาวุธ   

ซ่ึงเป็นสถานที่ประวัติศาสตรแอีกแหง ตรงที่ตั้งนี้แตเดิมเป็นฐานยิงปืนสนับสนุน 
เรียกวาฐานอิทธิ ตั้งชื่อตามพันเอกอิทธิ สิมารักษแ ผูมีบทบาทสําคัญในการ
ตอสูยึดพ้ืนที่ เขาคอ คืนจากพวกผูกอการรายคอมมิวนิสตแ  เมื่อครั้ งปี         
พ.ศ. 2524 นะครับ พิพิธภัณฑแแหงนี้ ตั้งอยูกลางแจง แสดงอาวุธยุทโธปกรณแ
ตางๆ ที่ใชในการรบ อาทิ เครื่องบินขับไล F5 รถสายพานลําเลียง ปืนใหญ

ขนาดตางๆ เสื้อผาเครื่องใช หลุมหลบภัย ฯลฯ ลวนนาสนใจทั้งหมดครับ 
จากพิพิธภัณฑแอาวุธ พวกเราก็เดินทางไปยัง “พระตําหนักเขาคอ” เป็น

สถานที่ที่มีดอกไมงาม วิวก็สวย สวนสนรมรื่น อากาศดี หายใจไดเต็มปอด สัมผัส
ถึงความสดชื่นอยางแทจริง ครับ นอกจากนี้ก็ยัง
มีที่พักบริการนักทองเที่ยวนะครับ แตตองจอง
ลวงหนา โดยเฉพาะหนาหนาวละก็ คิวยาวเต็ม

ตลอดทั้งฤดูเลยครับ.ไดเวลาบายคลอยแลว เรา

ขับรถลงจากเขา มุงหนาไปไรบีเอ็น 
เพ่ือหาซื้อผลไม พันธุแไม หรือดอกไม 
เป็นของฝากกลับบาน ที่นี่จะมีผลไม

หลากหลายที่สด และราคายอมเยา 
เชน นอยหนา สตรอเบอรี่ ผักสด
ปลอดสารพิษ ผลไมจากประเทศ
ฟิลิปปินสแ และอ่ืนตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีพันธุแพืชทั้งดอกไมขายดวยครับ 
ผูเขียนซื้อพันธุแไมจากฟิลิปปินสแ ไป 3 ตน จะ นําไปทดลองปลูกที่บานสวน ไมรู

วาจะงามเชนนี้หรือเปลานะ เมื่อเสร็จจากไรบีเอ็น ก็รีบหาซื้อเสบียงมื้อเย็น กลับขึ้นไปบนทุงกังหันลม เพ่ือที่จะพัก
ตออีก 1 คืนครับ 
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บ฿าย  บาย  ทุงกังหันลม  เขาคอ 
คืนที่ 2 ของการนอนเต็นทแ หลังจากอาหารมื้อเย็นแลว เรารีบเขานอนกัน คืนนี้อากาศเย็นมากๆ มีลมพัด

แรงเป็นระยะๆ เสียง หวิว หวิว ผนวกกับเสียงกังหันลม ดังครืดๆ อากาศก็เย็นเฉียบ ไดเวลาเขาเต็นทแนอนกอดผู
สาวแลว ราตรีสวัสดิ์ครับ  

เชาวันที่ 3 ตื่นแตเชา ดื่มกาแฟ กับกินขนมปใง เรียบรอยแลวก็ เก็บเต฿นทแ เตรียมตัวเดินทางกลับ หลังจาก
เก็บสัมภาระเรียบรอยแลว ออกเดินทางเวลาประมาณ 9 โมงเชา ไมลืมซื้อของพ้ืนบาน จากแมคาที่มาขายใกลๆกับ
ที่พัก ประเภทผัก ผลไม แลวจงลงจากเขาคอ แวะไหวพระขอพรที่วัดพระธาตุผาเขาซอนแกว 

 
วั ดนี้ ตั้ ง อยู บ ริ เ วณ เนิน เ ขา  ใน
หมูบานทางแดง เขาคอ บรรยากาศ
และวิว สวยงามดีครับ เป็นชวงที่
คนเยอะมาก จึงตองใชเวลาหาที่
จอดรถนิดหนอย แตก็ไมเป็นไรครับ   
หลั งจากได ไหวพระทําบุญแลว     

ก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยใชเสนทางเดียวกับที่เดินทางมาเขาคอ ถึงกรุงเทพฯ
เกือบ 2 ทุม นะครับ ขับไปก็แวะระหวางทางไปบาง  แบบสบายๆนะครับ         
ดวยความประทับใจ มิรูลืม  
     ขอฝากผู อ านทุกท าน อีกนิด  
ขอใหคํานึงถึงการดูแลสุขภาพดวย
การเตรียมเสื้อผาที่อบอุนตามสภาพ
รางกายของเราเองและยาประจําตัว  
รวมทั้งยาชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน
ติดกระเปาไปดวยนะครับ จะเป็น
การเทีย่วอยางรอบคอบ ไมประมาท ดวยความปรารถนาดี สวัสดีครับ 
 

 
แหลงที่มาของภาพบางสวน  
1. https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2740 
2. https://www.google.com/maps/uv?hl=th&pb 
3. Doo asia.com 

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2740
https://www.google.com/maps/uv?hl=th&pb
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ขาว ประชาสมัพนัธแ   
 

 

 

 

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธแ 2562 ศาสตราจารยแดร. สมจิตตแ สุพรรณทัสนแ เป็นประธานในการประชุมใหญ
สามัญประจําปีของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ รวมประชุมสรุปผลการ  
ดําเนินงาน และปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาสมาคมฯ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธภาพตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมกันแสดงมุทิตาจิต รดน้ําขอพรจาก        
ทานนายกสมาคมฯ ทานใหพรไปถึงลูกหลาน เป็นศิริมงคลรับปีใหมไทยคะ 
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ศาสตราจารยแดร.สมจิตตแ สุพรรณทัสนแ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมรวมหารือ สรุปความพรอมในการจัดการ
ประชุมงานสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 19 อยางเขมขน 
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วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นําโดย ศาสตราจารยแดร. สมจิตตแ สุพรรณทัสนแ 
นายกสมาคม ฯ รวมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภ าพ กระทรวงสาธารณสุข คณะสาธารณสุข ,                
คณะสาธารณสุขศาสตรแ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ     
ในพระบรมราชูปถัมภแ จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่19 “ฝุาวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” โดยผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณแการทํางานผลงานวิชาการ นวัตกรรม
และผลงานดีเดนดานการพัฒนาสุขภาพและการสาธารณสุขที่มุงเนนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอันจะ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 
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      "บรรยากาศการประชุมสุขศึกษาแหงชาติครั้งที่  19" ระหวางวันที่ 9-11พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม      

จอมเทียนปาลแมบีชโฮเต็ล แอนดแ รีสอรแท พัทยา ชลบุรี. 
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวทิวาพร กลมกลอม  

รองผูอํานวยการกองสุขศึกษา เป็นประธานใหการตอนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศ
ศาสตรแ ภาควิชาวิทยุ โทรทัศนแภาพยนตรแ และจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ คณะศึกษาศาสตรแ           
เอกสุขศึกษา จํานวน 13 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแพทยแพิศิษฐแ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมปฏิบัติการ 

ระยะ 3 ปี (พศ.2562-2564) เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมไมดา จ.นนทบุรี โดยมี กองสุขศึกษา  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะกรรมการอาหารและยา สํานักคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติสํานักงานการ
สรางเสริมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเปน็ทีมเลขานุการ  รวมขับเคลื่อนการดาํเนนิงานยุทธศาสตรแที่ 
5 ตามแผนยุทธศาสตรแการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย (พศ.2560-2564)  
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดงานสุขบัญญัติแหงชาติและงานตลาดน้ําเพ่ือสุขภาพครั้ งที่ 7             
ชวนประชาชนใชถุงผา ไมรับถุงพลาสติก ในวันที่28พฤษภาคม 2562 ณอาคารกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  สถานีรถไฟฟูา MRT สายสีมวง และสถานีตลาดบางใหญ    
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แวดวงชาวสขุศกึษา 
 
ลวงมากลางปี 2562 แลวนะคะ ฉบับนี้ก็ยังคงมีขาวคราว กิจกรรมของสมาชิกและเครือขายสมาคมมา

เลาสูกันฟใงเชนเดิม 
 

 งานประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ  ครั้ งที่  19 วันที่  9 -11 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจอมเทียนปาลแมบีช โฮเต็ล แอนดแรีสอรแท พัทยา 
จ.ชลบุรี ปิดฉากลงเรียบรอยโดยเจาภาพรวมจาก กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข,  คณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
มหาวิทยาลยับรูพา,มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณแ ในพระบรมราชปูถมัภแ, 
และสมาคมวชิาชพีสขุศกึษา กราบขอบพระคุณนายแพทยแณัฐวฒุิ ประเสริฐศิริ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อดีตนักวิชาการสุขศึกษาดีเดนปี 2560 ที่
ใหเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ มอบโลนักสุขศึกษาดีเดน และมอบ
ใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาและปาฐกถาพิเศษในหัวขอเรื่อง ฝุาวิกฤติทาง
วิชาชีพสาธารณสุข ทานปาฐกไดตรงประเด็นพรอมขอคิดที่ผูเกี่ยวของนําไปใช
ประโยชนแตอไปคะ. 

ขอแสดงความยินดีกับนักสุขศึกษาดีเดนทั้ง 9 ทาน ปี 2561 มี 4 
ทานไดแก ศาสตราจารยแ.นายแพทยแธีระ รามสูตร,  ดร.นายแพทยแพรเทพ       
ศิริวนารังสรรคแ, นายแพทยแกิติภูมิ จุฑาสมิต, ดร.ศุภกร สุขประสิทธิ์ ปี 2562 
จํานวน 5 ทาน ไดแก ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย, นายชุมพล พรหมสาขา 
ณ สกลนคร, นางพรทิพยแ เอกสุวีรพงษแ,นางอวาทิพยิ์ แว ภูมิใจในรางวัลกับ 
ทุกทานคะ หัวขอการประชุมจากวิทยากรที่นาสนใจหัวขอหนึ่ งก็คือ 
“แอพพลิเคชั่นเพื่อการดูแลสงเสริมสุขภาพ” ไดคุณจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 

กรรมการผูจัดการบริษัทเอเซีย คอนเน็คทแ คอรแปอเรชัน จํากัด หรือพิธีกรในรายการ ชัวรแกอนแขรแ ของ ชอง 9 
อสมท. มารวมอภิปราย ไดแนวทางสําหรับนักวิชาการสาธารณสุขในการเสพยแขอมูลผานสื่อวาจะจัดการขอมูล
ที่ไมถูกตองอยางไร วันปิดการประชุมหลายคนที่ไมไดอยูฟใงชั่ วโมงทองจากวิทยากรมืออาชีพอยาง 
ศาสตราจารยแ นายแพทยแวิจารณแ พานิช ในหัวขอ “การเรียนรูตลอดชีวิต” นาเสียดายมาก มีบางชวงบางตอน 
ทานกลาววา การเรียนรูตองเปลี่ยนตามสมัย กาลเวลา การเรียนรูที่สําคัญจะเปลี่ยนความคิด โลกปใจจุบันเร็ว
มาก conceptหลายอยางไมเปลี่ยน เชน คุณความดี ถาสนใจสามารถเปิดอานจากเว็ปสมาคมฯไดคะ….. 

ขอขอบคุณ อาจารยแ ดร.รัฐพล มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณแ ที่กรุณาประเมินผลการประชุมให 
รวมทั้ง นักศึกษา วทม. สุขศึกษาที่ชวยสะทอนการเรียนรู ในการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติในครั้งนี้
คะ 
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งานเลี้ยงภาคค่ําวันที่ 10 พค.62 เกมสแเซลฟ่ีสีประจําวันเกิด 
สรางสีสันและความสนุกสนานกันเต็มที่ ประกวดดาวเดือนประจําวันเกิด 
หนุมที่ เหมาพวงมาลัยใหเดือน คุณกุลพร กลับวิเศษ จาก สสจ.
นครศรีธรรมราช ไมใชใครที่ไหน คุณปรีชา สุสันทัด ลงนิเทศงานทีม
เดียวกัน ตองเชียรแกันหนอย ไมวากันคะ ขอขอบคุณผูคลองพวงมาลัย
ทุกทานที่รวมเชียรแกันในค่ําคืนนั้น เงินรายไดเขาสมาคมฯ ไลนแกิจกรรม
ภาคค่ํายังคงมีอยูในชื่อใหมวา สุขศึกษาสัมพันธแ 62 สมาชิกหลายทาน
เรียกรองไมใหปิดเพ่ือสรางสัมพันธแและมิตรภาพที่ดีกันตอ ใครออกไป
แลวกลับเขามาพูดคุยกันตอไดคะ 

กอนการประชุมสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 19 สมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษา ไดจัดอบรมหลักสูตร Health Literacy Ambassador # 1 มี
ผูสนใจเขาอบรมจํานวน 31 ทาน ผศ.ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง ผูจุด
ประกายการพัฒนาองคแความรู รวมดวย รศ.ดร.สุรียแ จันทรโมลีและ รศ.
ดร.พาณี สิตกะลิน รวมเป็นวิทยากรและรวมพัฒนาหลักสูตรนี้ รายไดหักคาใชจ าย มอบใหสามาคมฯไวใช
ประโยชนแ นอกจากนั้น    รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรแ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
ผศ.ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง ยังมอบรายไดจากการจําหนายหนังสือในการประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ 
ครั้งนี้ทั้งหมดใหกับสมาคมฯ ไวอีกดวย ขอขอบพระคุณอยางยิ่งคะ 

 ความรอบรูดานสุขภาพกําลังตอยอดไปเรื่อยๆ  17 พค.2562 ผศ.ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง เจาะลึก
กลวิธีการสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ       กับคณาจารยแและนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ ไดรับการตอนรับอยางดีจาก ผศ.ดร.
กรันฑรัตนแ บุญชวยธนาสิทธิ์ 1 ใน กูรูเรื่องการรอบรูดานสุขภาพ ของวงการศึกษา ตองมีชื่อ ผศ.ดร.ขวัญเมือง 
แกวดําเกิง เป็นทานหนึ่งแนนอนคะ 
สาํหรับกจิกรรมของเครือขายสวนกลาง ชวงเดือนมกราคม –มิถนุายน 2562 ดงันี้ 
 28 มค.-2 กพ.2562  รศ.ธราดล เกงการพานิช และ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง นํานักศึกษา วทบ.
สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ลงพ้ืนที่ ฝึกปฏิบัติการบูรณาการวิชาการตางๆและเตรียมความพรอมฝึกภาคสนามใหญ      
ณ รพ.สต.ลําปลายราง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  อากาศและสิ่งแวดลอมดี อาจารยแ 2 หนุมสดชื่นเป็นพิเศษคะ 

17 กพ.- 4 เมย. 2562 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรแ รวมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
ถายทอดองคแความรูและประสบการณแในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยแและการสาธารณสุข
สําหรับบุคลากรทางการแพทยแและสาธารณสุขจาก สปป.ลาว ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในหลายหัวขอ เชน กระบวนการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถาน
บริการสาธารณสุขในประเทศไทย, Happy Workplace :ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่สนใจเพราะเป็นเรื่องใหมที่จะชวยให
องคแกรพัฒนาไปพรอมกับการทํางานภายใตมาตรฐานคุณภาพ โดยจะนําความรูไปพัฒนาใน สปป.ลาว 
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 26 มีนาคม 2562 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จัดประชุมการพัฒนาเครือขายสื่อสารและเตือนภัยสุขภาพ  ณ โรงแรม
ลองบีช ชะอํา จ.เพรชรบุรี ,28 พฤษภาคม 2562  รณรงคแวันสุขบัญญัติ
แหงชาติ  ตามสุขบัญญชัติขอ 10 คือ มีสํ านึกตอส วนรวม ราง
สรางสรรคแสสังคม ในประเด็นลดขยะ ดวย 7 R Rethink (คิดใหม) 
เปลี่ยนความคิดหันมาใชวัสดุธรรมชาติ, Reduce (ลดใชทรัพยากรและ
ทําใหเหลือเป็นขยะนอยที่สุด) Reuse (ใชหลายๆครั้ง นํามาทําใหม) Recycle (คัดแยกขยะ แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑแใหมRepair (ซอมใชงาน ยืดอายุการใชงาน) Reject (ปฎิเสธการใชที่ไมเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมt) 
Return (คืนใหธรรมชาติ ปลูกตนไม) สสจ.รอยเอ็ด โดยคุณพูนสุข โพนสูงเนิน อดีตนักสุขศึกษาดีเดน ชวยตี
ปี๊บแนะวิธีกําจัดขยะถูกวิธี.ถาทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมรณรงคแพรอมกัน ประเทศไทยคงนาอยูอีกเยอะ 

เครือขายสุขศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ อีกหลายจังหวัดก็มีการ
รณรงคแตามฤดูกาล ตามปใญหาของพ้ืนที่  อยางเชน 31 
พฤษภาคม 2562 กลุมงานสุขศึกษา รพ.พระนครศรีอยุธยา 
รณรงคแงดสูบบุหรี่โลก, กลุมงานสุขศึกษา รพ.แมสอด จ.ตาก 
รณรงคแเตือนภัยเรื่องเห็ดพิษ ใหรูวิธีการเลือกเซื้อ การปฐม
พยาบาลเบื้องตนหากกินเห็ดพิษเขาไป เพราะจังหวัดมีผูปุวย
และผูเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเขาไปและรณรงคแใหความรู
เรื่องไขเลือดออก ในชวงหนาฝน เพราะมีระบาดทุกปี สําหรับ

โรงพยาบาลยะลา โดยคุณอวาทิพยแ แว นักสุขศึกษาดีเดน ปี 2562 หมาดๆ จะรายงานกิจกรรมสุขศึกษามา
ตลอดทั้ง 6 เดือน เดือน มค.62 รวมกับ สสจ.ยะลา จัดโครงการ สาวไทยแกมแดง” เดือน กพ.62 รวมกับ 
สสจ.นราธิวาส จัดโครงการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในงานมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมกับทึมสหวิชาชีพ จัดกิจกรรม “โปรแกรมไรพุง” เดือน เมย.62 อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกผูไป
ประกอบพิธีฮัจยแ,จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขศึกษา”แกนักศึกษา 
สาขาสุขศึกษา ปีที่ 4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา,  จัดโครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพแก
ผูรับบริการคลินิคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เดือน มิ.ย.62 จัดกิจกรรมตามหลัก” 3 อ. 2 ส ลดอวน ลดโรค” 
เหน็ดเหนื่อยอยางไร รอยยิ้มไมเคยจางหาย ขอใหรักษาความดีตลอดไปคะ 

18-21 มิย.62 กองสุขศึกษา และ สบส.เขต 5 ราชบุรี ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการในพ้ืนที่ 
รพ.บานแหลม, รพ.หนองหญาปลอง, รพ.เขายอย และ รพ.แกงกระจาน คุณศิริพร เทพสูตร สสจ.เพชรบุรี 
อดีตนักสุขศกึษาดีเดน พรอมดวยผูบริหารโรงพยาบาลและคณะ ใหการตอนรับเป็นอยางดี งานนาจะผานฉลุยคะ 

วันที่ 8 เมษายน 2562 กอนการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯเพือเตรียมความพรอมการจัด
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ ครั้งที่  19 เนื่องในโอกาสวันสงกรานตแ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
รวมกันแสดงมุทิตาจิต รดน้ําขอพรจากทานนายกสมาคมฯ ทานใหพรไปถึงลูกหลาน เป็นศิริมงคลรับปีใหมไทย
คะ 
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 ขาวเศรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รศ.กันยา กาญจนบุรานนทแ อดีตนายกสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 สมาคมฯรวมเป็นเจาภาพสวดอภิธรรม วั นที่ 14 พค.2562    
ขอดวงวิญญาณทานสูสุขคติ 

26 พค. 2562 เราตองสุญเสียปาเปรม รัฐบุรุษ เมืองไทย ใครอยากทราบผลงานของทาน ฟใงไดจาก
บทเพลง “รัฐบุรุษในดวงใจ” ประพันธแโดย คุณ ธวัช นวลนิล นายกสมาคมฯ ชมเปาะ เนื้อเพลงยอดเยี่ยม
มากๆ 
 มีขาวที่นายินดีหลายขาวคะ ยินดีกับภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยมหิดล      
ที่ น.ส.ศริริยากร ออนตา นักศึกษา วทบ. (สบ) สาขาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ ลูกศิษยแ ผศ. ดร.มาลินี 
สมภพเจริญ ควารางวัลการประกวดคลิปวิดิโอ “เตรียมพรอมทุกวัยสูสังคมผูสูงอายุ ยุตใหมที่มั่นคง จาก
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ปรบมือรัวๆใหคะ. 

คุณสุจิตรา กอกิจไพศาล หัวหนาฝุายสุขศึกษา โรงพยาบาลสุราษฎรแธานี อดีตนักสุขศึกษาดีเดน     
ควารางวัลนําเสนอผลงานระดับเขต 11 จะอําลาชีวิตราชการปี 2562 คนเกงแบบนี้นาจะตออายุราชการไปอีก 
10 ปี นะคะ.ผูมากความสามารถอีกทานหนึ่งจาก สสจ.สุราษฎรแธานี  คุณสินีลกัษณแ  จิรสตัยแสุนทร  อดีตนักสุข
ศึกษาดีเดน ที่ไดดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธาณณสุขเชี่ยวชาญ(ดานบริการทางวิชาการ)  สมชื่อเมืองคนดีคะ 

ขาวดีสุดๆอีกขาวหนึ่งสดๆ รอนๆ ศ.ดร.สมจิตตแ สุพรรณทัสนแ นายกสมาคมฯของเรา และ          คุณ
บุษบา ใจกลา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ จากสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก สมาชิกสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา ไดรับรางวัลศิษยแเกาเกียรติยศ ประจําปี 2562 จากคณะคุรุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศท่ีภาคภูมิใจของทั้ง 2 ทานคะ   
 ขอประชาสัมพันธแคะ ขณะนี้มีไลนแสแควรแ ในการสื่อสารระหวางสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาในชื่อ
วา สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอเชิญสมาชิกเขารวมกลุมไลนแได ชวงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผานมามี
สมาชิกเขามารวมกลุมไลนแแลวจํานวนหนึ่ง ขอใหมีการเชิญทานที่เป็นสมาชิกเขารวมกลุมไลนแเพ่ือแลกเปลี่ยน 
สื่อสารกัน ชวงเดือนมิถุนายน 2562 มีการสื่อสารใหสมาชิกฯใหความเห็นในแบบแสดงการรับรองผูดํารง
ตําแหนงนายกสมาคมและอุปนายกสมาคมฯซึ่งคงจะแจงใหสมาชิกไดทราบในเร็วๆนี้ 

อีก 6 เดือนขางหนาจะมีสมาชิกสมาคมฯหลายทานครบวาระเกษียณอายุราชการ หากสมาชิกทานใด
ทราบวาสมาชิกสมาคมฯหนวยงานใด ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเกษียณอายุราชการในปีนี้ กรุณาแจงให
สมาคมฯทราบผานทางไลนแสมาชิกสมาคมฯ หรือโทรศัพทแมาที่ โทร.02 -354-8553  , 086-778-8977        
คุณอนุชิต วรกา  

สมาชิกทานใดมีขอมูล ขาวสาร กิจกรรมดีๆพรอมภาพประกอบ บอกเลามาบางนะคะพบกันใหมฉบับ
หนาคะ 

“นิลุบล” 
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คําแนะนาํการเตรยีมตนฉบบัสาํหรับการสงเผยแพร 
ในวารสารสมาคมวชิาชพีสุขศกึษา 

 
 กองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการและรายงาน
การวิจัยตางๆ จากทานสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและผูทํางานที่เกี่ยวของเพ่ือตีพิมพแและเผยแพรใน
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  เพื่อคามสะดวกในการสงบทความและวิจัย  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 
ลักษณะของบทความ 

1. เป็นบทความสรุปงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยและศึกษาการสรุปผลที่
จะเป็นประโยชนแตอไปได 

2. เป็นบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพแมากอนทั้งในและนอกประเทศ 
3. เป็นบทความที่ไมไดอยูในระหวางการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพแอ่ืนๆ 
4. เป็นบทความที่ไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น 

 
 บทความในลักษณะอ่ืนๆ  นอกเหนือจากรายละเอียดขางตน  จะไดรับการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ 

1. ประเภทเรื่องที่จะตีพิมพแ  ไดแก (ก) เรื่องเลาหรือบทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน/ทโครงการ
ดานสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (ข) บทความวิชาการทางดานสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ หรือวิชาชีพสุข
ศึกษา (ค) บทความทั่วไป เรื่องแปล และขอมูลวิชาการท่ีเกี่ยวของ และ (ง) รายงานวิจัยทางสุขศึกษา โดยเรื่อง
ที่สงตองไมเคยเผยแพรที่ใดมากอน 

2. รูปแบบการเตรียมตนฉบับ 
 2.1  บทความ  ตนฉบับพิมพแเวนบรรทัดและพิมพแหนาเดียว โดยใชกระดาษพิมพแขนาด A4 
จํานวนไมเกิน 12 หนา (ระบุเลขหนาดานขวาบน) ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะหางระหวาง
บรรทัด 1 line ชื่อเรื่องพิมพแไวหนาแรก และชื่อผูเขียน ตําแหนงและที่ทํางาน อยูใตชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทาง
ขวามือ 
 2.2  รายงานวิจัย  ตนฉบับพิมพแเวนบรรทัดและพิมพแหนาเดียว  โดยใชกระดาษพิมพแขนาด A4 
จํานวนไมเกิน 12-15 หนา (ระบุเลขหนาดานขวาบน) ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ระยะหาง
ระหวางบรรทัด 1 line ลําดับ ดังนี้ 
  (1)  หนาแรก – ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (กลางหนากระดาษ) ตัวหนา 

- ชื่อ-สกุล ผูเขียน (ขวามือหนากระดาษ) เรียงตามลําดับหัวหนาโครงการ ชื่อแรกกรณี
ใชเพื่อสําเร็จการศึกษา  ใสชื่อนักศึกษาชื่อแรกตามดวยประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธแใสหมายเลขตัวยกทายชื่อ 
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- ตําแหนง และที่ทํางาน ของผูแตงตามลําดับ หมายเลขตัวยก 
- บทคัดยอภาษาไทย (ไมเกิน 300 คํา) พรอม คําสําคัญ 

 (2)  หนาที่ 2 ภาษาอังกฤษ ตามหัวขอของหนา  1 
 (3)  หนาตอไป ประกอบดวย – บทนําความยาวไมเกิน 1-1 หนา  วัตถุประสงคแ ระเบียบวิธี
วิจัย, สรุปและอภิปรายผล, ขอเสนอแนะ (ในการนําผลการวิจัยไปใชและในการวิจัยครั้งตอไป) 

3. ระบบการอางอิง  เอกสารที่ใชในการอางอิงทั้งบทความและรายงานวิจัย ใชตามรูปแบบของ 
Publication Manual of the American Psychological Association (หรือ APA style) – ระบบนาม-ปี 
 กรณีเรื่องเลาหรือถอดบทเรียนจากการทําโครงการหรือการปฏิบัติงานไมตองลงเอกสารอางอิง ถาไมมี
การอางอิงใดๆ 

4. การสงตนฉบับ  เอกสารนําสงประกอบดวย  1) ใบนําสง  2) เอกสารตนฉบับเป็น Electronicfile  ที่  
E-mail : phpsurin@gmail.com; hepathai@gmail.com หรือ   สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียแ ที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

  

สมาคมวชิาชพีสขุศกึษา 
อาคาร  3 ชัน้  7  คณะสาธารณสขุศาสตรแ 
420/1 ถ. ราชวถิี  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 
10400 
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สมาคมวชิาชพีสขุศกึษา 

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

เลขประจําตัวสมาชิก  ............................... 
(สมาคมกําหนดใหภายหลัง) 

ใบสมคัรเขาเปน็สมาชิกสมาคมวชิาชพีสขุศกึษา 
 

1. ขาพเจาชื่อ นาย / นาง / นางสาว / ยศ. ..........................................................นามสกุล ................................................... 
2. สถานภาพสมรส    (  ) คู  (  ) โสด 
3. การศึกษาระดับสูงสุด ..................................................................ปีการศึกาที่สําเร็จ ............................................................ 

วุฒิทางสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน .......................................................................... 
4. อายุ ................... ปี  ในกรณีที่สามารถเปิดเผย วัน เดือน ปี  ไดโปรดระบุดวย ................................................................ 

เกิดวันที่ .................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. ............................................................ 
5. ตําแหนงหนาที่ปใจจุบัน................................................ กรณีเกษียณ ตําแหนงสุดทาย........................................................ 
6. หนวยงานที่ทําในปใจจุบัน (โปรดระบุใหละเอียด เชน แผนก กอง กรม กระทรวง) 

………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ที่อยูของสถานที่ทํางาน  เลขที่ ........................... ถนน .................................................. ซอย ...................................... 
แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ .............................................. จังหวัด .........................................รหัส
ไปรษณียแ......................... โทรศัพทแ .................................... E-mail .................................................................... 

8. บานที่อยูปใจจุบนั  เลขที่ ......................................... ถนน ...........................................................ซอย ............................... 
แขวง/ตําบล ................................. เขต/อําเภอ ............................................... จังหวัด ...................................................รหัส
ไปรษณียแ............................ โทรศัพทแ.............................................................................................................. 

9. การติดตอเอกสารตองการสงที่ (   ) บาน (   )  ที่ทํางาน 
10. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  ประเภท 

(   )  สมาชิกกิตติมศักดิ์   จํานวน ........................................... บาท 
(   )  สามัญตลอดชีพ  1,000 บาท  จํานวน ........................................... บาท 
     ผูสมัคร ................................................................... 
     วันที่รับสมัคร .................../......................../............ 
     ผูรับสมัคร .............................................................. 
 

 
 
  

1. โอนเงินเขาบัญช ี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา”  ธนาคารไทยพาณิชยแ  สาขา รพ. เวชศาสตรแเขตรอน กรงุเทพฯ      
เลขท่ี บัญี 254-211090-7  ประเภทออมทรัพยแ หรือ 

2. สงเงินธนาณัติ  (สั่งจาย ปณ. สามเสนใน) กรุณาสงในนาม อาจารยแ ดร. ขวัญเมือง  แกวดําเกิง 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรแ  คณะสาธารณสุขศาสตรแ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.  10400  โทร. 0-2354-8543 ตอ 3601  โทรสาร: 0-2644-8999 

3. คาลงโฆษณา  ปกหนาใน, ปกหลังใน ราคา 1,500 บาท ปกหลัง ราคา 2,000 บาท  สนใจ ติดตอ  คณุปรีขา สุสันทัด 
เบอรแมือถือ 081-6379709 e-mail precha2488@gmail.com 
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คําสัง่สมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 

ทีส่.ว.ส.   9  / 2560 
เรื่องแตงตัง้คณะบรรณาธกิาร วารสารสมาคมวชิาชพีสุขศึกษาอเิลคทรอนคิสแ 

------------------------------------ 

 ตามที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาไดดําเนินการจัดพิมพแวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษามาเป็นระยะเวลา
33 ปี  เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแ  กิจกรรม ขาว ความรูทั้งด าน  บทความวิชาการ งานวิจัย  และการ
เคลื่อนไหวตางๆ ของวิชาชีพสุขศึกษา  ใหสมาชิกไดรับทราบนั้น   เนื่องจากการติดตอสื่อสารในปใจจุบันทาง
อินเตอรแเน็ต  มีความทันสมัยรวดเร็วขึ้น ทันเหตุการณแ  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดทํา
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคสแ โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2560   
 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําวารสารสมาคมวิชาชีพอิเลคทรอนิคสแเป็นไป  ดวยความเรียบรอยอยางมี
ประสิทธิภาพ  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงขอแตงตั้งคณะกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อิเลคทรอนิคสแ  ดังมีรายนามดังตอไปนี้   
1. คณะที่ปรึกษา 

1.1  ศาสตราจารยแ.ดร.สมจิตตแ  สุพรรณทัสนแ   
1.2  รองศาสตราจารยแดร.สุรียแ  จันทรโมลี  
1.3  รองศาสตราจารยแดร.สุพัฒนแ   ธีรเวชเจริญชัย   
1.4  รองศาสตราจารยแดร.  เฉลิมพล    ตันสกุล   
1.5  รองศาสตราจารยแดร. สุปรียา  ตันสกุล   
1.6  รองศาสตราจารยแดร. เอมอัชฌา   วัฒนบุรานนทแ  
1.7  รองศาสตราจารยแดร.พาณี  สีตกะลิน    
1.8  ผูอํานวยการกองสุขศึกษา  

 บทบาทหนาที่ 
1) กําหนดนโยบายรวมกับบรรณาธิการในดานการวางแผนสื่อโดยภาพรวมทั้งเนื้อหา รูปเลม  การ

เผยแพร 
2) ใหคําปรึกษาแนะนําและอํานวยความสะดวกในกระบวนการผลิต  เชน การประสานงานกับ

หนวยงานหรือองคแกรภายนอกเป็นตน 
3) แสดงความคิดเห็นในดานการประเมินผลงานสื่อที่ผลิตออกมาพรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุง  

พัฒนาสื่อใหมีคุณภาพ 
 2.   บรรณาธิการ       นางจารุณี  ชัยชาญชีพ    
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     บทบาทหนาที่    
1) นํานโยบายสูการปฏิบัติ โดยใหนโยบายและแนวคิด  แนวทางการดําเนินงานดานวิชาการตางๆแก

ผูชวยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  เพ่ือการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพแ  เผยแพรใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

2) สงเสริมการพัฒนารูปแบบสื่อสิ่งพิมพแเหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย 
3) สนับสนุนองคแความรูและ  ขอมูลขาวสารที่จําเป็น  เหมาะสมควรแกการเผยแพรผานสื่อ 

3.   ผูชวยบรรณาธิการ               
3.1   นางนลินี  มกรเสน  
3,2   นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
3.3   นายปรีชา  สุสันทัด 
3.4   น.สพ. เมธี สุทธศิลป  

  บทบาทหนาที่    
1) ขยายผลนโยบายการดําเนินงานผานสื่อถายทอดสูทีมงานกองบรรณาธิการ 
2) วางนโยบายการผลิตและควบคุมการดําเนินงานใหเป็นไปตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงคแ 
3) สนับสนุนองคแความรูและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ  

4.   กองบรรณาธิการ 
1.1 รองศาสตราจารยแดร.สุรียแ  จันทรโมลี  
1.2 รองศาสตราจารยแดร.ยุวดี  รอดจากภัย  
1.3 ผูชวยศาสตราจารยแดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณแ  
1.4  ผูชวยศาสตราจารยแดร.ขวัญเมือง  แกวดําเกิง 
1.5 นายปรีชา สุสันทัด 
1.6 นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษแ 
1.7 นางนลินี  มกรเสน   
1.8 นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
1.9 นายสรงคแกฏณแ   ดวงคําสวัสดิ์  
1.10 นางลัดดา  ปิยะเศรษฐแ  
1.11 นางสุดาพร  ดํารงวานิช 
1.12 เครือขายระดับ ภาค 

                  เครือขายภาคเหนือ  
 4.12.1  นางสาวภกําไลทิพยแ  ระนอย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
 4.12.2  นางพวงผกา สุริวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
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                  เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   4.12.3  นางสาวทองสุข  โพนเงิน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ              
             สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
            4.12.4  นายมานิตยแ  ไชยพะยวน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                                                 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    
 เครือขายภาคกลาง 
                  4.12.5  นางศิริพร  เทพสูตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     
                                                 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี        
 4.12.6  นายธีระ  แสงสุรเดช   นักวิชาการสาธารณสุข 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว       
 เครือขายภาคใต 
 4.12.7  นางสินีลักษณแ  จิรสัตยแสุนทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ            
             สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรแธานี    
 4.12.8  นางอวาทิพยแ  แว  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
          หัวหนากลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนยแยะลา 
              บทบาทหนาที่    

1) กําหนดขอบเขต  ประสานจัดทําเนื้อหาถายทอดผานสื่อทุกฉบับ 
2) ประสานรวบรวมบทความวิชาการขาวสารงานวิจัยจากเครือขายนักวิชาการ  นักเขียนและ

แหลงขาวตางๆ 
3) พิจารณาคัดกรองขอมูลวิชาการ  นักเขียนและเวทีวิชาการขาวสารองคแความรูผลงานนวัตกรรมที่

เกี่ยวของกับงานวิชาชีพ 
4) สัมภาษณแทําขาวในพ้ืนที่และเวทีวิชาการตางๆ 
5) จัดทําตนฉบับ 
6) ตรวจสอบความถูกตอง  ความสมบูรณแ  ปรับแก  โดยประสานกับเจาของงาน(กรณีที่เป็นผูเขียน

จากภายนอก)  ติดตามการสงออกเผยแพร และกระจายสื่อไปยังกลุมเปูาหมาย 
7) นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
8)  

                    คําสั่ง ณ วันที่  18 กันยายน  2560 
 
  
 

                                                           (ศาสตราจารยแ ดร.สมจิตตแ  สุพรรณทัสนแ)  
                                                     นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
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โดย  จารุณ ี

ขอบคณุทีม่าของบทความดดี ีและขออนญุาตน ามาสง่ตอ่นะ 
 


