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บทบรรณาธิการ 
สวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน เริ่มปีหนูทองนี้ ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน

เคารพนับถือ อำนวยพรให้ได้พบแต่สิ่งดีงาม พบแต่ความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง ตั้งใจทำสิ่งใดให้สำเร็จสม
ความปรารถนาทุกสิ่งอย่างค่ะ และจดจำสิ่งที่ดีๆ ไว้เป็นกำลังใจ สานต่อการกระทำสิ่งใหม่ให้ดีขึ้นอีก 
 ก่อนอื่น สมาคมวิชาชีพต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่กรุณาส่งบทความลง
เผยแพร่ในวารสารสมาคมวิชาชีพอย่างดีเสมอมา  นับเป็นคุณประโยชน์ที่มากด้วยคุณค่าต่อสุขภาพของผู้อ่าน
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง       

ตลอดระยะเวลา ใน 6 เดือนที่ผ่านมา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษามีข่าวดีที่ต้องขอแสดงความยินดี     
อย่างยิ่งกับ รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์  และ ศ.ดร.สมจิตต์   สุพรรณทัสน์ ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี   วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลและรางวัล  APACPH EXCELLENCE IN 
LEADERSHIPMEDALLION AWARD ในการประชุมAPACPH สำหรับ ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข            อดีต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม โครงการคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา          นับว่า
เป็นรางวัลที่เป็นเกีรตแิละนำความภาคภูมิใจให้กับคณะกรรมการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทุกท่านค่ะ 

  นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่ล้วนมุ ่งสร้างเครือข่ายและมุ ่งพัฒนาวิชาชีพสุขศึกษา      
อย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  ซึ่งการจัดโบว์ลิ่งการกุศล  เดือนมีนาคม  2563 ก็เป็นส่วนสำคัญอีก
กิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในฉบับนี้ ส่วนในด้านความรู้นั้น ได้กล่าวถึง โปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ ในที่ทำงาน ให้ประโยชน์จริงหรือ   และ หลักการรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการสื่อสารและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ โดยมีงานวิจัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมอีกมุมมองนึ่ง  ที่น่าสนใจอย่างมาก  

“ รู ้ทันกัญชา ทางการแพทย์แผนไทย.” นับเป็นเรื ่องใหม่ในยุคนี ้ สามารถที ่ไขข้อข้องใจได้ดี  
เช่นเดียวกับการท้าท้ายความรู้ของผู้อ่าน ที่ว่า “ ท่านรู้จักแคลเซียม ดีแค่ไหน ?” แล้วตามไปท่องเที่ยวชุบชีวา
ให้กระชุ่มกระชวย จากบทความ   “ นกนางนวล.....กับนวลนาง” กันนะคะ 

กองบรรณาธิการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่านทุกท่าน  และ
ขอขอบคุณที่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง  หากมีข้อติชม ข้อเสนอแนะประการใด หรือสนใจเขียนบทความลง
วารสาร ฯ   กรุณาส่งมาที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เบอร์โทร 02-354-8553  โทรสาร 02-644-8999   E-mail 
: hepathai@gmail.com 
 
                                                                    
 
 

                                                          (นางจารุณี  ชัยชาญชีพ) 
                                                         jjarunee89@gmail.com 
                                                                 บรรณาธิการ  
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ารจากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 
เรียน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาท่ีรักทุกคน 

 วารสารออนไลน์ของสมาคมวิชาชีพฉบับนี้  เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2562 ซึ ่งบรรณาธิการจารุณี        
ได้ดำเนินการท่ามกลางการจำกัดของเวลาและงาน ต้นฉบับแต่ก็ทันเวลาครับ  ต้องขอบคุณบรรณาธิการและ
เจ้าของบทความทุกท่านครับ    

 สิ่งหนึ่งที่ขาดไปคือการสะท้อนกลับของผู้อ่าน ท่านอ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ชอบไม่ชอบ  
ต้องการให้เพิ่มบทความประเภทใดก็แจ้งมาได้ เราต้องการนำมาปรับปรุง ให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน   
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้    

 นอกจากความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหาของวารสารแล้ว ก็ยังต้องการบทความทางวิชาการ    
ผลงานวิจัย ผลของโครงการ ผลของการพัฒนางานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในหน่วยงานหรือใน
ชุมชน ตลอดจนผลงานดีเด่นที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ผลงานในกลุ่มผู้ทำงานด้านสุขภาพ
ด้วยกัน   

                ในโอกาสปีเก่า 2562 ผ่านไป ปี 2563 เข้ามาแทน ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่าน
เคารพนับถอื จงได้ปกปักรักษา คุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป 

 
  
 
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 

นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
  

  

ส 
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....ถ้าฉันรู้จักให้ในวันน้ี    คงเพราะมีคนให้ฉันในวันก่อน 
 

ฉันยังนึกถึงเธอที่อาทร    ภาพยังย้อนเยือนใหม่ให้คำนึง 
 

คนหลายคนให้ฉันหลายหลายอย่าง  เธอเป็นจุดสว่างยามนึกถึง 
 

สิ่งที่เธอเคยทำนั้นตราตรึง    สอนฉันอย่างลึกซึ้งเรื่องของใจ 
 

เมื่อคนหนึ่งรินใจให้คนหนึ่ง   ใจเขาย่อมซาบซึ้งเรื่องการให ้
 

เขาคงอยากเดินต่อทอสายใย   ทางท่ีเธอเดินไว้นั้นลออ 
 
 

สาลี่  เกี่ยวการค้า 
 

 

เพลินคำ นำสุข 
“จุดสว่าง” 
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หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพในการสื่อสารและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เกริ่นนำ 
แนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพมีหลักการสำคัญที่กำหนดทิศทาง จุดเน้น และองค์ประกอบหลัก

สำหรับการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสาร ในงาน
สาธารณสุข เพ่ือพัฒนาแนวทางการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย องค์การ
อนามัยโลก (WHO, 1998) ได้ให้คำนิยามความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ว่าคือ “ทักษะต่างๆ 
ทางการรับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการที่จะเข้าถึง 
เข้าใจ และใช้ข้อมูลในวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ” (สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, 2541)  

ตลอดช่วงเวลาสองทศวรรษท่ีผ่านมา หน่วยงานและนักวิชาการทั่วโลกได้ให้คำจำกัดความแตกต่างกัน
อยู่บ้างตามบริบทภูมิภาคและพ้ืนที่การดำเนินงาน วัฒนธรรม และสังคม แนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพที่
เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก สถาบันทางวิชาการ และหน่วยงานด้านสุขภาพ พบว่า มีข้อพิจารณาและ
คำนึงถึงในการนำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในงานสาธารณสุข สรุปเป็นหลักการเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ
และการนำไปใช้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญของประชาชนทุกกลุ่มวั ยในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

ข้อมูลสุขภาพ สามารถจำแนกเพื่อใช้อธิบายประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
ความรู้กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) ข้อมูลสุขภาพที ่ช ี ้นำให้ประชาชนมีสุขภาพดี  ส่วนใหญ่จัดทำขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารความรู้ สร้างการรับรู้และให้เนื้อหาสาระความรู้สำหรับการจดจำและ
นำไปปฏิบัติตัวเพ่ือให้มีสุขภาพดี 

2) ข้อมูลสุขภาพท่ีชี้นำประชาชนไปตามความต้องการ และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่จัดทำ
ขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อชี้นำ โน้มน้าว ชักจูง หลอกลวง อย่างใดอย่างหนึ ่งหรือรวมกัน เพื ่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยขาดคุณธรรมจริยธรรมและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข้อมูลสุขภาพมีส่วนสำคัญในการชี้นำการรับรู้ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวของ
ผู้รับ การสร้างความเข้าใจจากข้อมูลชุดเดียวกันของบุคคลจึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้น “ข้อมูลสุขภาพ” 
จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนดสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยต่ างๆ โดยเฉพาะในยุคสังคม
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้การรับ ดัดแปลง ตัดต่อ ปรับปรุง สามารถกระทำได้ง่ายและส่งผล
รวดเร็วเกินกว่าจะจินตนาการได้  



7 
 

ปีที่ 34 เล่มที่  2  กรกฏาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

2. ลักษณะของข้อมูลสุขภาพสำหรับบุคลากรและประชาชนมีความแตกต่างกัน  
ผลกระทบจากข้อมูลสุขภาพที่เข้าสู่ระบบการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ ้นทั ้งจากแหล่งสื ่อบุคคล สื ่อสิ ่งพิมพ์ สื ่อสารมวลชน สื ่อออนไลน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ  

ลักษณะตัวอย่างของข้อมูลสุขภาพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
1) ข้อมูลการปฏิบัติงาน ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง องค์ความรู้ สำหรับ

บุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงาน ฯลฯ  
2) ข้อมูลสุขภาพที่เผยแพร่ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพ    

การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ ได้แก่ วิธีการปฏิบัติตัว ข้อแนะนำ ฉลากยา 
บัตรนัด คู่มือการรับวัคซีน สื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 

3) ข้อมูลสุขภาพที่เป็นการแนะนำ ส่งต่อ โดยไม่มุ ่งหวังผลกำไร  ได้แก่ ประสบการณ์ที ่ได้รับ
ความสำเร็จ การปฏิบัติที่ได้ผล คำแนะนำ ความปรารถนาดี ฯลฯ 

ลักษณะตัวอย่างของข้อมูลสุขภาพที่ประชาชนได้รับ   
1) ข้อมูลที ่เผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู ้กับ

ประชาชน 
2) ข้อมูลสุขภาพที่เป็นการโฆษณา เชิญชวน โดยมุ่งหวังผลทางธุรกิจ ได้แก่ สปอตโฆษณาทางทีวี 

วิทยุ สื่อออนไลน์ การแสดงสินค้า การสาธิตสินค้า สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
3) ข้อมูลสุขภาพที่เป็นการโฆษณาเกินจริง โดยมุ่งหวังหลอกลวง เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่ง 

ได้แก่ การแสดงข้อความที่คลุมเครือ เกินจริง ตัดแต่งคำพูดของบุคคลให้ดูน่าเชื่อถือ ขาดการแสดงหลักฐาน
และแหล่งที่มา ไม่มีผลการศึกษาวิจัยรองรับ ฯลฯ 

3. สื่อและระบบข้อมูล เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้องมีการออกแบบที่ดี 
การที่จะรู้ว่าประชาชนมีการเข้าถึง เข้าใจ และนำข้อมูลสุขภาพที่เผยแพร่โดยหน่วยงานและ

บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปใช้หรือไม่นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นและเชิงลึก ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐาน ช่องทางการรับข้อมูล ระดับความสามารถและทักษะที่
จำเป็น ปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ ฯลฯ สำหรับการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการ
ออกแบบสื่อ ระบบข้อมูล และจัดกระบวนการพัฒนา  

การออกแบบสื่อและระบบข้อมูล เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง เข้าใจ และนำข้อมูลไปใช้ มีข้อคำนึงสำคัญ 
2 ส่วน คือ (1) การออกแบบพื้นฐาน และ (2) การออกแบบสร้างสรรค์คุณค่า  

อธิบายได้ดังนี ้
1) การออกแบบพื้นฐาน ได้แก่ การเลือกแบบของตัวอักษร (font) การเลือกขนาดของตัวอักษร 

(size) การเลือกสีของตัวอักษรและพื้น (color) การกำหนดรูปแบบการจัดวาง (type) การเลือกภาษา 
(language) เพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าถึงและทำเข้าใจข้อมูลความรู ้ที ่นำเสนอตามกลุ่มเป้าหมาย และ
หลักการสื่อสาร  
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2) การออกแบบสร้างสรรค์คุณค่า ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลความจริง (fact) กำหนดความพอเพียง 
(enough) (อาทิ จำนวนครั้ง ความถี่ในการนำเสนอ ฯลฯ) มีจุดเน้นที่ดึงดูดให้เกิดความประทับใจ (appeal) 
การสร้างความไว้วางใจ (trust) การสร้างคุณค่าของสิ่งที่นำเสนอ (value) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความศรัทธาที่จะใส่ใจและจดจำ เมื่อนึกถึงก็จะเรียกหา เป็นลำดับแรก เพราะคุ้นเคยกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรู้ที่นำเสนอแล้ว เสมือนมีเพ่ือนสนิทที่ไว้วางใจได้  

4. สื่อที่ผลิตขึ้น หรือนำมาใช้จะต้องมั่นใจในคุณภาพ  
การออกแบบสื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและการปฏิบัติตาม (designs easy-to-use materials) ถือ

เป็นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของการเป็น “องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ” (Brach et al., 2012; Pelikan 
& Dietscher, 2014) ผู้ผลิตสื่อจึงควรออกแบบและเผยแพร่เนื้อหาสาระที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจและการ
นำไปปฏิบัติ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยพิจารณาการเข้าถึงระดับความสามารถ
พ้ืนฐานตามคุณลักษณะในแต่ละกลุ่มวัย คำนึงถึงข้อจำกัดในการเรียนรู้  

เงื่อนไขสำคัญของการเข้าถึง เข้าใจ และนำข้อมูลไปใช้ มี 2 ส่วน คือ  
1) การออกแบบพื้นฐาน   
2) การออกแบบ สร้างสรรค์คุณค่า นอกจากนี้ ขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพจะต้องมีการทดสอบ

สื่อกับกลุ่มผู้รับบริการ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพก่อนใช้งานจริง  
ขั้นตอนการผลิต มีแนวทางดังนี ้
1) ศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง และศึกษาสภาพปัญหาในการ

ปฏิบัติตัวหรือการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมในการดูแลตนเองจากปัญหาสุขภาพที่กำลังเผชิญ รวมทั้ง
ปัจจัยสาเหตหุลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเงื่อนไขให้เกิดการกระทำหรือการปฏิบัติตัว ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการ
ออกแบบภาพประกอบและการจัดทำสื่อให้ความรู้ 

2) ตรวจสอบโครงเรื่องเบื้องต้นโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดทำสื่อ เพื่อพิจารณา
ประเด็นเนื้อหาและการนำเสนอว่ามีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการหรือไม่  

3) ดำเนินการจัดทำต้นฉบับ 
4) ทดสอบสื่อ (try out) กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ การใช้ภาษา   

การเลือกภาพประกอบ ระยะเวลาที่ควรใช้ ฯลฯ นำมาปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
5) ผลิตและเผยแพร่ โดยแสดงกระบวนการผลิต ระดับคุณภาพ และวิธีการใช้ 

5. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาความสามารถและทักษะ  
คำว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ health literacy ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ คือ literacy         ซ่ึง

หมายถึง การรู้หนังสือ อันเป็นความสามารถและทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนของบุคคล และคำว่า health  ซึ่ง
หมายถึง สุขภาพ ดังนั้น จึงมีความหมายครอบคลุมความสามารถและทักษะในขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และ
ขั้นวิจารณญาณ (Nutbeam D., 2000; 2008) 

ดังนั้น การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคคล จึงต้องเน้นการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา “พฤติกรรมเป้าหมาย” โดยกำหนดองค์ประกอบสำคัญในบริบทของ
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ดำเนินงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะของประชากรกลุ่มเป้าหมาย วัฒนธรรม และมาตรฐานทางสังคม เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมลู มีความเข้าใจ และการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

6. ความสามารถ และทักษะที่สำคัญในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็น

เป้าหมายของการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล                  ซ่ึง
ประกอบด้วย เข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และนำไปใช้ จะต้องกำหนดกลวิธีในการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะของบุคคลให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ด้วย 

กลวิธีการพัฒนาความสามารถและทักษะ ตามองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีดังนี้ (1) 
เข้าถึง ได้แก่ ฝึกการค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ กลั่นกรอง ฝึกตรวจสอบ ก่อนนำมาใช้ทำความเข้าใจ 
(2) เข้าใจ ได้แก่ ฝึกการเรียนรู้ วิธีจดจำ สร้างความเข้าใจ (3) ไต่ถาม ได้แก่ ฝึกการตั้งคำถาม ฝึกทักษะการ
เจรจา/สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ (4) ตัดสินใจ ได้แก่ ฝึกการตั้งเป้าหมาย ฝึกการตัดสินใจ และ (5) นำไปใช้ 
ได้แก่ ฝึกการเตือนตนเอง ฝึกการจัดการตนเอง 

7. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้องการการพัฒนาทั้ง 3 ระดับคือ ขั้นพื้นฐาน ขั้น ปฏิสัมพันธ์ และ     
ขั้นวิจารณญาณ  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำแนกตามระดับในการพัฒนา (Nutbeam, 2000; 2008) ดังนี้ 
ระดับ 1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (functional health literacy) ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน

ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่จำเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน โดย Kickbusch และ
คณะ (2013) อธิบายเพิ ่มเติมว่า “เป็นความสามารถในการประยุกต์ทักษะด้านการอ่านและความเข้าใจ
เกี่ยวกับจำนวนตัวเลข อาทิ การอ่านใบยินยอม ฉลากยา การเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจต่อ
รูปแบบการให้ข้อมูลทั้งข้อความเขียนและคำพูดของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ”   

ระดับ 2 ความรอบรู ้ด้านสุขภาพขั ้นปฏิสัมพันธ์ (interactive health literacy) ได้แก่ ทักษะ
พื้นฐานและพุทธิปัญญา ทักษะทางสังคมที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะ
ลักษณะการสื่อสารที่แตกต่างกัน รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  

ระดับ 3 ความรอบรู ้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ (critical health literacy) ได้แก่ ทักษะทาง
ปัญญาและสังคมที่สูงขึ ้น สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และควบคุมจัดการ
สถานการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ เน้นการกระทำของปัจเจก
บุคคล และการกระทำทางสังคม การเมืองและสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพไปพร้อมกัน โดยการประสาน
ประโยชน์ของบุคคลเข้ากับชุมชนและสังคม เพ่ือสุขภาพที่ดีร่วมกัน  

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีองค์ประกอบของความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตัว 
เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงาน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาทั้งในขั้น
พ้ืนฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ์ และข้ันวิจารณญาณ โดยอาศัยกลวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละระดับการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความรอบรู้อย่างสมบูรณ์  
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8. การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้องมีการออกแบบเชิงกระบวนการ 
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในด้านใด

ด้านหนึ่ง ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ร่วมกับเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการประยุกต์แนวคิดการออกแบบ
แผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเชิงลึก  
ข้อมูลที่นำมาใช้ในการออกแบบกระบวนการจำเป็นต้องมีความเฉพาะเจาะจงในบริบทการใช้ชีวิต

และการทำงานของกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการ และการกำหนดทักษะที่จำเป็นใน
การพัฒนา จำเป็นจะต้องมีข้อมูลเชิงลึก เช่น ช่องทางการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ชุดข้อมูลที่
ของกลุ่มเป้าหมายเชื่อถือและนำไปใช้ ซึ่งเป็นความนิยมชื่นชอบเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล สภาวะเสี่ยงหรือเงื่อนไข
ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยสาเหตุของการมี/ไม่มีพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ 
สภาพการเข้าถึงสิ่งเอื้ออำนวยและบริการ การยึดถือกฎระเบียบและข้อตกลงที่กำหนดขึ้น เป็นต้น 

วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก สามารถกระทำได้หลายวิธี ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (focus group) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ในกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูลจากกลุ่มสังคม
ออนไลน์ การสังเกตสภาพแวดล้อมในบ้าน ที่ทำงาน และชุมชน ฯลฯ  

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกรอบแนวคิดโดยเลือกใช้ทฤษฎีเป็นฐาน  
กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีการนำหลักการ แนวคิด และโมเดลของทฤษฎี

มาใช้เป็นแนวทางย่อมให้ประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวคิดที่ถูกต้องและชัดเจน ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถ
ตรวจสอบความครอบคลุมได้ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของโครงสร้างหลัก (key construct) ของทฤษฎีที่
นำมาใช้ และทำให้ทราบลำดับขั ้นตอนของการพัฒนา การเลือกกิจกรรมและกลวิธี  รวมทั้งช่วยให้การ
ออกแบบวิธีการวัดและการเลือกใช้เครื่องมือประเมิน  มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและ
กระบวนการพัฒนา 

ทฤษฎีและโมเดลที่มีการนำมาใช้ในการออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ โมเดล
ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะเชิงพฤติกรรม ( Information-Motivation-Behavioral Skill Model: 
IMB) ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health 
Belief Model: HBM) ทฤษฎีแรงจูงในการป้องกันโรค (Protection Motivation Theory: PMT) การศึกษา
เพื่อการสร้างพลัง (Empowerment Education) แนวคิดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of 
Change)  

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและวางแผน  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที ่กำหนดไว้สำหรับการพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็น

องค์ประกอบสำคัญของความรอบรู้ด้านสุขภาพ จะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกลวิธีและกิจกรรม
พัฒนาความสามารถและทักษะเหล่านั้น มีการออกแบบตามหลักการให้ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ-
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ทักษะของบุคคล และนโยบาย-สภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงาน  
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยการทำงานร่วมกับเพื่อน

ร่วมงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานด้านทรัพยากร การกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวัง ร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคม เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน  

ระยะเวลาในการดำเนินงานสามารถกำหนดให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล/กลุ่ม รวมทั้งธรรมชาติของทักษะแต่ละด้านที่มีความยาก-ง่ายในการพัฒนาแตกต่าง
กัน ดังนั้น ประเด็นปัญหาที่แก้ไขจึงต้องการการฝึกฝนความสามารถ ให้เกิดความชำนาญและความเชี่ยวชาญ 
กลายเป็นทักษะด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล  
การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ และประเมินปัจจัยกำหนดสุขภาพที่ถูก

พัฒนาขึ ้น การประเมินสามารถจัดทำเป็นระยะๆ ซึ ่งอาจแบ่งได้ 2 ช่วง คือ ระหว่างการ ดำเนินงาน 
(formative evaluation) และเมื ่อสิ ้นสุดแผนงาน/โครงการ (summative evaluation) การประเมิน
จะต้องเน้นการประเมินด้านทักษะ โดยพัฒนาวิธีการและเครื่องมือการวัดทักษะขึ้น ไม่ใช่เน้นการวัดที่ความรู้ 

9. กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำเป็นจะต้องพัฒนา ทั้งด้านความสามารถ-ทักษะ
ของบุคคล และนโยบาย-สภาพแวดล้อม จึงจะสามารถพัฒนาให้บุคคลเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพได้ 

ความสามารถและทักษะ เป็นองค์ประกอบสำคัญของความรอบรู ้ด ้านสุขภาพของบุคคล 
ประกอบด้วย เข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ และนำไปใช้  ดังนั้น การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งด้านความสามารถ-ทักษะของบุคคล และนโยบาย-สภาพแวดล้อม ควบคู่ไปด้วย 

กระบวนการพัฒนาความสามารถและทักษะ มีลำดับการพัฒนา ดังนี้ 
1) เข้าถึง .. เริ่มจากการสร้างเสริมความสามารถและทักษะในการค้นหา กลั่นกรอง ตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนำมาใช้ทำความเข้าใจ 
2) เข้าใจ .. พัฒนาความสามารถและทักษะในการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
3) ไต่ถาม .. พัฒนาความสามารถและทักษะในการใช้คำถามและการสื่อสาร 
4) ตัดสินใจ .. ความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ 
5) นำไปใช้ .. ความสามารถและทักษะในการเตือนตนเองและจัดการตนเอง  
กระบวนการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อม มีดังนี้ 
1) วิเคราะห์สภาวะเสี่ยงหรือเงื่อนไขที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ  
2) พัฒนากฎระเบียบและข้อตกลง   
3) จัดการสิ่งเอ้ืออำนวยและบริการ   
4) ส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิดและชุมชน  
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5) สร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  
6) ปลุกเร้าสังคมให้ตื่นตัว เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

10. การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้องออกแบบการวัดทักษะสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเป้าหมาย มากกว่าวัดความรู้ 

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ใช้การวัดที่สามารถจำแนกระดับความชำนาญ หรือความ
เชี่ยวชาญอันเป็นทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นจากความสามารถที่บุคคลมี เช่น การอ่านหนังสือ การฟังคำแนะนำ  
การเขียนแบบฟอร์ม การทำความเข้าใจสัญลักษณ์ เป็นต้น ทักษะเหล่านี้มีการพัฒนาไปตามลำดับเมื่อมีความถี่
ในการนำมาใช้มากขึ้น การใช้งานบ่อยๆ ซ้ำหลายครั้งของผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว จะทำให้เกิดความถูกต้อง 
เหมาะสม และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนาเทคนิควิธีที่เก่ียวข้องกับทักษะอีกด้วย 

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสำหรับการวัดทักษะ จะต้องสามารถวัดได้ตรงตามความต้องการ และต้อง
สามารถสะท้อนผลของการวัดที่แสดงให้เห็นความแตกต่างตามระดับของทักษะ อันเป็นความสามารถที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาเป็นทักษะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลมีอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น ระดับของการวัดทักษะ จึงต้องมีการจำแนก
ตามระดับความชำนาญ เช่น ทำได้ ชำนาญ ชำนาญเป็นพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เป็นต้น 

หลักการของความรอบรู ้ด้านสุขภาพที่นำเสนอนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในงาน
สาธารณสุข โดยอาศัยกลยุทธ์ของศาสตร์ด้านการสื่อสาร ซึ่งเน้นกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  เพี่อให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายรับรู้ สนใจ ตระหนัก เกิด
การเรียนรู้ มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ 
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โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานให้ประโยชน์จริงหรือ? 
(7  Reasons Workplace  Health  Promotion) 

 
รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม, Dr.P.H.* 

 
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทำให้ประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ระดับความเป็นประเทศที่มี

สถานะทางเศรษฐกิจในระดับบนของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (upper-middle income) รายได้ของ
ประเทศส่วนใหญ่มาจากภาคการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการเกษตร กับภาคการบริการภายในประเทศ
เอง  การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สร้างผลผลิตให้เกิดรายได้ดังกล่าวนี้ มีตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยี 
และ บุคลากรในทุกระดับของหน่วยงานผลิตและบริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของ
ตัวขับเคลื่อนการพัฒนา   

ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในยุค “4.0” หลายฝ่ายมีแนวโน้มมุ่งสนใจไปที่การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด ด้วยการทุ่มเททรัพยากรต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ที่สุด จนอาจทำให้การเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรในหน่วยงานผลิตและบริการได้รับความสำคัญที่จะนำไปสู่การลงทุนไม่มากเท่าที่ควร และในส่วน
สมรรถนะบุคลากรก็ไม่ใช่เพียงการเป็นบุคลากรที่เก่งและดี เหมาะสมกับงาน แต่ยังต้องหมายรวมถึงการให้
ได้มาและธำรงค์รักษาบุคลากรที ่มีส ุขภาพแข็งแรง ที ่นอกจากจะประกันการปฏิบัติงานประจำวันตาม
ความสามารถแล้วยังหมายถึงการไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานจากการขาด “ประสิทธิภาพ” เนื่องจากความ
เจ็บป่วยทางกาย  จิต และสังคม ในระหว่างที่ประจำงาน 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน คือมาตรการที่เป็นคำตอบสำคัญในเสริมสร้างสมรรถนะของตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาในส่วนของบุคลากร  บทความต่อไปนี้แสดงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชี้ให้เห็นว่าโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานมีประโยชน์จริงหรือ ที่จะให้ความมั่นใจว่าการลงทุนสำหรับการดำเนินงานด้านนี้มี
ความหมายความสำคัญอย่างแท้จริง 

Dr. Steven Aldana, CEO of WellSteps (2018) และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย (A professor of 
lifestyle medicine at Brigham Young University)  ได้ให้เหตุผล 7 ประการว่าทำไมต้องมีโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน จากหลักฐานมากมายที่แสดงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพในที่ทำงาน บทความต่อไปนี้ทั ้งหมดเรียบเรียงจากที่ Dr. Steven  ตีพิมพ์ไว้บนหน้าเว็บไซท์ของ 
WellSteps ดังต่อไปนี้ 
------------------------------ 
* นกัวิชาการอิสระ อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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โดยปกติผลตอบแทนด้านสุขภาพที ่นายจ้างจะให้แก่พนักงาน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ตอนหลัง
เกษียณอายุหรือเงินบำนาญ การดูแลสุขภาพขณะทำงาน การจ่ายเงินนอกเวลาหรือลาเพื่อคลอดบุตร สิ่ง
เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรดึงดูดพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติและรักษาไว้ แต่ยังไม่มี การศึกษาที่
ตีพิมพ์เพียงสักครั้งเดียวที่แสดงว่าการเสนอผลตอบแทนเหล่านี้มีผลกระทบใด ๆ ที่วัดได้ต่อความสามารถของ
หน่วยงานในการเลือกสรรหรือบำรุงรักษาพนักงานไว้  สิ่งเหล่านี้ยากที่จะศึกษาจริงได้ แต่เรามีความรู้สึกว่า
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถสร้างความแตกต่างในการดึงดูดพนักงานที่ดีได้  

ตอนนี้ลองพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานหรืออาจเรียกว่า โปรแกรมสุขภาพ 
(wellness program) นั้น เราพบว่าได้รับการศึกษามานานหลายทศวรรษซึ่งแตกต่างจากสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
ทั้งหมดที่จัดให้ในสถานที่ทำงาน มีการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดหลายร้อยเรื่องในผลกระทบของ
โปรแกรมเหล่านี้  มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี ่ยวกับผลกระทบของโครงการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าสิ ่งอื ่นใดที่
หน่วยงานทำอยู่แม้ว่าอาจยังไม่สมบูรณ์   

แต่หลังจากนักวิทยาศาสตร์ประเมินโปรแกรมมาหลายทศวรรษเรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่แสดงให้
เห็นถึงประโยชน์ของการมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน ผู้เขียนเองได้ตีพิมพ์บทความวิจัย 75 
เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน และก็เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หลาย
ร้อยคนในวงการนี้  การวิจัยนี้เป็นสิ่งที่สนับสนุน 7 ประการที่นิยมมากที่สุด ในการให้มีโครงการหรือโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน ได้แก่ 

1) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานช่วยปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน 
แกนหลักของทุกโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีคือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้วยการให้

การศึกษา พัฒนาทักษะ เสริมแรงจูงใจ ใช้ทักษะ/เครื่องมือและการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม เมื่อคนเรา
ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้คนนำพฤติกรรม
ที่ดีต่อสุขภาพมาใช้และรักษามันไว้ สิ ่งนี ่อาจเป็นประโยชน์มากสุดของการมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ  
พฤติกรรมสุขภาพนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่นำไปสู่โรคเรื้อรังน้อยลงตามลำดับ พนักงานที่เป็นโรค
เรื้อรังน้อยลงย่อมมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพน้อยลงในท้ายสุด  

มีการศึกษาจำนวนมากได้ประเมินความสามารถของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ แต่ไม่ใช่ทุกโปรแกรมสามารถให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก โปรแกรมที่มีการจัดการ
อย่างดีและได้ออกแบบตามแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดได้  ต่อไปนี้คือผลการวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เมื่อปี 2012  พนักงานจำนวน 1,800 คนในที่ทำงานแห่งนี้รายงาน
พฤติกรรมสุขภาพของพวกเขาในช่วงตอนเริ่มต้นโปรแกรมขณะ 1 และ 2 ปีให้หลัง  
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ตารางท่ี 1 แสดงถึงพฤติกรรมสุขภาพเม่ือเปรียบเทียบตามระยะเวลา 
พฤติกรรมสุขภาพ ตอนเริ่มต้น ปีที่ 1 ปีที่ 2 F P 
การออกกำลังกาย (วัน/สัปดาห์) 3.34 ±1.40 3.42 ± 1.35 3.50 ± 1.34 11.20 <0.0001 
การออกกำล ั งกาย  (นาที /
สัปดาห์) 

165.4 ± 155.0 177.9 ± 159.2 186.5 ± 174.5 11.39 <0.0001 

การบริโภคผลไม้ (เซอร์วิ่ง/วัน) 2.38 ± 1.15 2.49 ± 1.18 2.54 ± 1.20 20.09 <0.0001 
การบริโภคผัก (เซอร์วิ่ง/วัน) 2.70 ± 1.20 2.81 ± 1.22 2.81 ± 1.19 10.09 <0.0001 
การนอน (วัน/สัปดาห์) 4.76 ± 1.69 4.71 ± 1.70 4.82 ± 1.64 3.32 0.0361 
การส ูบบ ุหร ี ่  ย าส ูบ  ( ว ั น /
สัปดาห์)* 

4.35 ± 1.33 5.43 ± 2.71 4.27 ± 3.08 10.53 <0.0001 

การด ื ่มเคร ื ่อด ื ่มอ ัลกอฮอล์  
(ดริ้งค์/วัน)** 

1.31 ± 0.72 1.16 ± 0.79 1.10 ± 0.79 30.00 <0.0001 

การประเมินสุขภาพด้วยตนเอง 7.96 ± 1.37 7.88 ± 1.34 7.92 ± 1.35 7.31  0.0007 
ผลลัพท์ด้านสุขภาพจิต 
ความเครียด 1.99 ± 1.98 1.77 ± 1.88 1.80 ± 1.88 11.41 <0.0001 
ความซึมเศร้า 0.76 ± 1.35 0.66 ± 1.27 0.66 ± 1.28 3.43  0.0324 
ควมพึงพอใจในชีวิต 8.38 ± 1.35 8.48 ± 1.29 8.49 ± 1.25 8.76  0.0002 

แหล่งที่มา: Population Health Management article 
https://www.wellsteps.com/images/stories/manuscripts/WC_two_year_results.pdf  

จะเป็นใครก็ได้สามารถมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในช่วง 2-3 วัน หรือหลายสัปดาห์ กุญแจสำคัญคือ
การรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพให้ได้นานหลายปี ทันทีท่ีเราหยุดมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเราก็จะหยุดได้รับ
ผลประโยชน์ที่ดีได้ การศึกษาที่ยาว 2 ปี ได้ห้ผลสรุปออกมาค่อนข้างดี หากเราสามารถให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีก็จะช่วยทำให้โอกาสที่พวกเขานำมาใช้และรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในอีก
หลายปีข้างหน้า 

การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ ้น พวกเขากินอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ กินในสัดส่วนน้อยลง ออกกำลังกายบ่อยขึ้น สูบบุหรี่น้อยลง ไม่ดื่ม(เครื่ องดื่มอัลกอฮอล์) มากเกินไป 
สวมเข็มขัดนิรภัยบ่อยขึ้น และพวกเขาก็สามารถควบคุมความเครียดค่อนข้างดี  โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพใน
สถานที่ทำงานยังสามารถช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้ารวมทั้งปรับปรุงความพึงพอใจในชีวิต แม้แต่สมาคม
โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (2009) ก็ยังได้ทบทวนอย่างครอบคลุมในความสามารถของโปรแกรมในการ
ปรับปรุงสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 

 

https://www.wellsteps.com/images/stories/manuscripts/WC_two_year_results.pdf
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มีผู้อื่น (Osilla, KC, et al., 2013) ได้ประเมินงานวิจัยทั้งหมดและรายงานว่าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
ในที่ทำงาน จริง ๆ แล้วมีความสามารถในการปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน  ในปี ค .ศ. 2013 มีนักวิจัยหลาย
คน (Mattke, S., et al., 2013) ได้เสร็จสิ้นการทบทวนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอย่างเข้มงวดและครอบคลุม
ที่สุด งานประเมินผลนี้เรียกว่า “รายงานแรนด์” (the Rand Report)  ผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังนี้: 
“เราพบว่าโปรแกรมเพ่ือสุขภาพในที่ทำงานสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคท่ีเกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตในปัจจุบันซึ่งเป็นตัวการหลักทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน

การดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกา” ( Soeren Mattke หัวหน้าผู้เขียน รายงานแรนด์) 
2) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 
รากฐานของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะต้องมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้พนักงานนำพฤติกรรม

สุขภาพมาใช้ ในขณะที ่การกินและออกกำลังกายเป็นพฤติกรรม ระดับน้ำตาลในเลือดที ่สูงขึ ้น  ระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงเกือบทั้งหมดเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและ
ขาดการออกกำลังกาย   

ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเผยแพร่ผลการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่ช่วยให้ผู้คนปรับปรุงโภชนาการและ
การออกกำลังกาย (Merrill, R. and Sloan, A., 2014) พบว่าเพียง 6 สัปดาห์ความเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงอย่าง
มาก ผู้ที่รักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดีพบความเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงในห้วงเวลา 6 สัปดาห์ 6 เดือน 12 เดือน, 
และแม้กระท่ังนานถึง 18 เดือนหลังจากเริ่มโปรแกรม  
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ตารางที่ 2 แสดงถึงค่าเฉลี่ยจากการวัด มาตรเชิงชีวะวิทยา (Biometric Measures) ตาม ฐานข้อมูลความ
เสี่ยง (Baseline Risks) 

 
แหล่งที่มา: JOEM, Volume 56, Number 6, June 2014 

การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (1992)รายงานว่า
ทุก ๆ 1% ของคอเลสเตอรอลรวมที่ลดลง ความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจวายลดลง 2 ถึง 3% สำหรับความ
ดันโลหิต diastolic ที่ลดลงทุกจุด ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจก็ลดลง 2 ถึง 3%  

ความเสี่ยงต่อสุขภาพต่ำเป็นรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีและโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน
เป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้พนักงานและคู่สมรสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น มีงานวิจัยหลายร้อย
ฉบับที่ประเมินความสามารถของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ มี
การศึกษาหนึ่ง (White JC, et al., 2015) ที่ศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเกือบ 200,000 คนและ
แสดงให้เห็นว่า 5 ใน 7 ความเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงหลังจากผ่านไปหนึ่งปี  

นักวิจัยอีกคน (Pelletier KR, 2001) ได้ศึกษางานที่ตีพิมพ์ทั้งหมดและได้ข้อสรุปว่าโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่ดำเนินการอย่างครอบคลุมมีผลกระทบในการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสำคัญ 
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จุดอ่อนของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน  
จุดอ่อนประการหนึ่งที่เกือบทุกโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานมี หลังจาก 30 ปีของการ

ประเมินโครงการหลายสิบโครงการก็เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พนักงานกลุ่มใหญ่เข้าถึงและรักษา
น้ำหนักตัวที่ดีต่อสุขภาพ การระบาดของโรคอ้วนนั้นเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมหลากหลายและการช่วยให้
พนักงานลดน้ำหนักได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยากยิ่ง ในขณะที่การวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการช่วย
คนปรับระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ความดันโลหิตและกลูโคสในเลือด แต่การช่วยให้ผู้คนลดน้ำหนักและทำ
ให้น้ำหนักลดลงได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้ยาก ผู้เขียนเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน
ไม่มีประสิทธิผลมากนกัในการช่วยให้ผู้คนลดน้ำหนัก 

จากข้อมูลดัชนีมวลกาย (BMI) ในตารางที่ 2 พบว่าผู้ที่อ้วนจะลดน้ำหนักหลังจากไม่ก่ีปี แต่ก็ไม่มากนัก 
เมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษา RAND (2013) แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มมีความหวังอยู่บ้าง: 

 
 

แหล่งที่มา: Rand Report (2013) 
 

หากจุดเน้นของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพคือการช่วยให้แต่ละคนเข้าถึงและรักษาน้ำหนักตัวที่ดีต่อ
สุขภาพก็อาจยังเป็นเรื่องน่าผิดหวัง วัฒนธรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่ล้อมรอบ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง
ที่จะลดน้ำหนัก ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและในโลกอุตสาหกรรมมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทกุปี 
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานมีประสิทธิผลอย่างมากในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ความ
ดันโลหิต น้ำตาลกลูโคสและคอเลสเตอรอล แต่ไม่ได้มากนักในการช่วยให้คนลดน้ำหนัก โปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพในสถานที่ทำงานอาจไม่ช่วยให้พนักงานมีน้ำหนักตัวที่ดี แต่สามารถช่วยให้พนักงานหยุดเพ่ิมน้ำหนักตัว
ได ้

3) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ 
มีการศึกษาท่ีแตกต่างกันเกือบ 100 ชิ้นที่มองถึงผลกระทบทางการเงินของโครงการส่งเสริมสุขภาพใน

สถานที่ทำงาน ผู ้เขียนได้ตีพิมพ์งาน 6 ชิ ้นรวมอยู ่ด้วยและมีประสบการณ์หลายปีในการศึกษาการคืน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment: ROI)  ที่ซับซ้อนมาก การศึกษาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่
จะทำและต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสำเร็จ 
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ในปีพ. ศ. 2544 ผู้เขียนได้ตีพิมพ์บทบทวนที่ครอบคลุมที่สุดที่เคยทำเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงิน
ของโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน (Aldana, S., 2001) การศึกษาชิ้นนี้ได้ตรวจสอบงานวิจัย 100 
ชิ้น พบว่าความสามารถของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิผลของโปรแกรม  การรับประทานอาหารกลางวันเป็นครั้งคราวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการหรือ
เพียงแค่ทำการคัดกรองไบโอเมตริกซ์ไม่เพียงพอที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ  โปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพในสถานที่ทำงานที่ดำเนินการอย่างครอบคลุมในการปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานจะทำให้เห็น
แนวโน้มของการลดต้นทุนด้านการดูแลสุขภาพได้  ส่วนใหญ่มักพบว่าการประหยัดที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการมีมากกว่าค่าใช้จ่ายจริงของโปรแกรม เกือบทุกการศึกษาในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน เหล่านี้
แสดงผลที่เป็นบวก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) (Baicker, K, et al., 2010) ได้เผยแพร่
บทสรุปเมื่อเร็วๆนี้  

นี่คือสิ่งที่พวกเขาพบ 
ในบรรดา การศึกษาที่แตกต่างกัน 22 ชิ้นงานซึ่งทบทวนโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน

และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพนั้นพบว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนคือ 3.27 ซึ่งหมายความว่าสำหรับ
ทุกดอลลาร์ที่ใช้ในโปรแกรม บริษัท ประหยัดเงินได้ $ 3.27 เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพลดลง 
(Health Affairs, FEBRUARY 2010 29:2) 

ย ังม ีน ักว ิจ ัยอ ื ่นอ ีก  (Merrilla, RM and LeCheminant, JD, 2016)ได ้ประเม ินผลกระทบของ
โปรแกรมสุขภาพชื่อ “WellSteps” ในเขตโรงเรียนขนาดใหญ่ นี่คือแนวโน้มต้นทุนการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้น
จริงสำหรับที่ทำงานนี้ หลังจากสี่ปีของการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานนี้จริง ๆ แล้ว ใช้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแล
สุขภาพน้อยกว่าที่เคยทำก่อนที่โครงการจะเริ่ม สำหรับเงินทุกดอลลาร์ที่พวกเขาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพพวก
เขาประหยัดได้ $ 3.3 

 
แหล่งที่มา: Merrill et al. (2015) 
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4) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานช่วยเพิ่มผลผลิต 
ผลิตภาพ (productivity) ของพนักงานที่ไม่ดีหมายถึงการไปหรือปรากฏตัวในที่ทำงานโดยไม่ได้

ทำงาน ประเภทของผลิตภาพที่ไม่ดีนี้อาจเรียกว่า “การเพียงปรากฏตัวในงาน” (presentism) เป็นที่คาดกันว่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “การเพียงปรากฏตัวในงาน” อันเนื่องจากสุขภาพของพนักงานที่ไม่ดี สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ด้านการดูแลสุขภาพโดยตรง อย่างน้อย 2 ถึง 3 เท่า (Burton WN, et al., 2003) แต่กระนั้นก็ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจากนายจ้างที่หมกมุ่นอยู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยตรงของสุขภาพของพนักงานที่ย่ำแย่อยู่ 

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้พนักงานมีผลิตภาพต่ำ พวกเขาอาจไม่รู้ วิธีใช้อุปกรณ์ หรืออาจถูก
รบกวนจากพนักงานคนอื่น ๆ อาจไม่รู ้ว ่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู ่ อาจจะเหนื ่อยหล้า หรืออาจอยู ่บน 
Facebook และหนึ่งในสาเหตุหลักของการเป็น “การเพียงปรากฏตัวในงาน” คือการมีสุขภาพไม่ดี ความ
เข้าใจใหม่ของ “การเพียงปรากฏตัวในงาน” ได้รับการเปิดเผยในงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์โดยวารสารการจัดการ
สุขภาพของประชากร (the journal of Population Health Management) (2012) 

 
แหล่งที่มา: Merrill RM, et al., (2012) 

ผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะมีอัตรา “การเพียงปรากฏตัวในงาน” สูงกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 28% พนักงานที่
รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมีโอกาส 66% ที่จะมีอัตรา “การเพียงปรากฏตัวในงาน” สูงกว่าคนที่
รับประทานธัญพืชผลไม้และผักเป็นประจำ พนักงานที่ไม่ได้ออกกำลังกายมากมีโอกาส 50% ที่จะมีอัตรา “การ
เพียงปรากฏตัวในงาน” สูงกว่าพนักงานที่ออกกำลังกายเป็นประจำ การค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์อย่างมากกับมีอัตรา “การเพียงปรากฏตัวในงาน” ในระดับสูง  กล่าวโดยสรุป การ
เลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจส่งผลให้เวลาในสูญเสียผลิตภาพการทำงานอย่างมาก 

ตัวเลขนี้แสดงอัตรา “การเพียงปรากฏตัวในงาน” ที่สูงขึ้นในหมู่พนักงานที่สูบบุหรี่ ผู้ไม่กินอาหารที่มี
ประโยชน์หรือไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดีในท่ีสุดนำไปสู่การเพ่ิมความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และโรคเรื้อรัง รูปด้านล่างแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นน้ำหนักตัวเกินส่วน ความดันโลหิตสูงและ
คอเลสเตอรอลสูงเพิ่มโอกาสในการ “การเพียงปรากฏตัวในงาน” ในระดับสูง  สภาวะสุขภาพอื่น ๆ ในภาพนี้
ทำให้เห็นภาพปัจจุบันของผู้ที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง ความเจ็บปวด และโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง
เพิ่มโอกาสในการ“การเพียงปรากฏตัวในงาน” ที่สูง เมื่อดูกราฟนี้จะเห็นว่าพนักงานที่มีอาการปวดคอ / หลัง 
79% มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ “เพียงปรากฏตัวในงาน” สูงกว่าพนักงานที่ไม่มีอาการปวดคอ / หลัง 
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ผลลัพธ์เหล่านี้ยืนยันประเด็นคิดหลายประการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพในที่
ทำงาน เราพบว่า “การเพียงปรากฏตัวในงาน” สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ดีรวมถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ที่เพ่ิมข้ึนและการพบโรคเรื้อรัง 

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือพนักงานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่
ดีในที่สุดจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต  ผู้เขียนได้นำเสนออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกันระหว่างการ
ส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานกับการผลผลิตมาก่อนหน้าแล้ว 

5) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานสามารถลดการขาดงาน 
มีเอกสารมากกว่า 50 ฉบับที่พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่

ทำงานกับการขาดงาน (absenteeism) ที่ลดลง สถานที่ทำงานที่มีโปรแกรมอย่างครอบคลุมสามารถลดการ
ขาดงานด้วยเหตุผลหลายประการ: 

• พนักงานที่มีพฤติกรรมสุขภาพดีมักจะมีการขาดงานน้อยกว่า 

• พนักงานที่สามารถควบคุมความเครียดของตนเองได้มีการขาดงานที่น้อยกว่า 

• พนักงานที่มีความดันโลหิต คอเลสเตอรอลและกลูโคสแต่ยังมีสุขภาพดีจะมีการขาดงานที่น้อยกว่า 

• พนักงานที่ไม่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนมีการขาดงานที่น้อยกว่า 
ผู้เขียนได้สรุปการศึกษาทั้งหมดเหล่านี้และได้ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา (Aldana, S., 2001) 

มีรายละเอียดทั้งหมดของเอกสารทั้ง 46 เล่ม โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการขาดงานจะพบการ
ประหยัดต้นทุน  

นอกจากนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตรวจสอบ ROI ของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่
ทำงานที่เก่ียวข้องกับการขาดงานและแสดงให้เห็นว่าสำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพพวกเขา
สามารถประหยัดได้ $ 2.73 และลดการขาดงาน 
 
ประเด็นศึกษา จำนวนงานวิจัย ระยะเวลาเฉลี่ย ROI เฉลี่ย 
การขาดงาน 22 2 ปี 2.73 

แหล่งที่มา: Health Affairs, FEBRUARY 2010 29:2 



23 
 

ปีที่ 34 เล่มที่  2  กรกฏาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานมีความสามารถในการปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน
และสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบไม่ว่าพนักงานจะขาดงานหรือไม่ก็ตาม แต่มีอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการขาดงาน  พนักงานที่มีขวัญกำลังใจสูงมีโอกาสน้อยอย่างมี
นัยสำคัญท่ีจะขาดงาน 

6) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานสามารถช่วยปรับปรุงการสรรหาและรักษาพนักงาน 
ผู้เขียนยอมรับว่ายังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ตีพิมพ์ที่แสดงว่าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในที่

ทำงานส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการสรรหาและรักษาพนักงาน  มีหลายปัจจัยที่เป็น
ประเด็นในการตัดสินใจที่จะยอมรับการเสนองาน ปัจจัยที่ช่วยได้คือการที่หน่วยงานสามารถเสนอเงินเดือนที่ดี
และแผนผลประโยชน์มากมาย 

ผู้เขียนได้รับสิทธิพิเศษในการพบรองประธานฝ่ายผลประโยชน์ที่สำนักงาน บริษัท Microsoft ในเมือง 
Redmond มลรัฐWashington พบว่าหากคุณโชคดีพอที่จะได้งานที่ Microsoft คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างคิดไม่ถึงจาก Microsoft  

คุณจะได้รับโปรแกรมสุขภาพฟรี สิทธิ์สมาชิกโรงยิมฟรี คลินิกสุขภาพในสถานที่ทุกประเภทและไม่
ต้องเสียเบี้ยประกันระดับพรีเมียม ทั้งหมดนี้ฟังดูดีใช่ไหม บริษัท ซอฟต์แวร์/เทคโนโลยีขนาดใหญ่ทุกแห่งเสนอ
การส่งเสริมสุขภาพด้วยแผนผลประโยชน์ การทำเช่นนี้เพราะพวกเขาต่อสู้ กันเพื่อจ้างและรักษาพนักงานที่ดี
ที่สุดเอาไว้ แพคเกจผลประโยชน์ที่หลากหลายทำให้การรับพนักงานที่ดีที่สุดง่ายขึ้น 

ผู้เขียนไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจะมีผลต่อผู้ที่กำลังพิจารณา
สมัครงาน ในการสำรวจ Virgin HealthMiles /Workforce พบว่าประมาณ 87% ของพนักงานกล่าวว่าพวก
เขาพิจารณาข้อเสนอด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อเลือกนายจ้าง แต่เมื่อเทียบกับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
กำหนดไว้ แผนสุขภาพไม่ได้มีอิทธิพลมากในกระบวนการตัดสินใจการเข้าทำงาน 

อย่างไรก็ตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานมีผลกระทบอย่างมากต่อการเก็บรักษา
(พนักงาน) การเก็บรักษาดังกล่าวคือความสามารถของสถานที่ทำงานที่จะต้องรักษาแรงงานไว้  แม้สิทธิ
ประโยชน์มากมายมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเก็บรักษา แต่โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพท่ีดีสามารถช่วยให้พนักงาน
มีใจภักดีต่อองค์กร 

บุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในทุกองค์กร เมื่อนายจ้างเสนอโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ
พนักงาน  บริษัทกำลังกล่าวว่า “เราคิดว่าคุณเป็นส่วนสำคัญขององค์กรนี้และเราต้องการให้คุณมีสุขภาพดี มี
ความสุขและมีงานทำที่นี่เป็นเวลานาน” เมื่อเสนอโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน นายจ้างได้แสดงให้
พนักงานเห็นว่าเขาใส่ใจพวกเขา กำลังบอกให้พวกเขารู้ว่านายจ้างต้องการทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้พวกเขามี
สุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานตระหนักดีเมื่อพวกเขาได้รับการชื่นชม พวกเขารู้เมื่อรู้สึกว่าได้รับ
การต้อนรับและมีคุณค่าในฐานะส่วนสำคัญขององค์กร การรู้เช่นนั้นสามารถทำให้พนักงานเชื่อมั่นได้นานขึ้น 
แม้จะสามารถไปหางานอื่นได้แต่พวกเขาจะได้รับการปฏิบัติและการให้คุณค่าในลักษณะเดียวกันหรือไม่   
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7) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานสร้างและช่วยรักษาขวัญกำลังใจของพนักงานให้สูง 
ผู้เขียนจะให้ความลับเล็กน้อย  มีการรับประกันในความสำเร็จของ WellSteps ว่าหลังจากสามปี 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพนี้จะให้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนนี้ ความลับคือหลังจากสามปีที่ผ่านมาแทบไม่
มีใครสนใจในผลตอบแทนที่ได้ประกันไว้  มันอาจมีเหตุผลที่ดีในการเริ ่มเข้าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ แต่
หลังจากพนักงานเริ ่มมีส่วนร่วม มีการสื่อสารกัน มีความรู้สึกในคุณค่าและการชื ่นชม แต่เหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลง(พฤติกรรม) ได้เปลี่ยนไป  หลังจากสามปีเราพบว่าลูกค้าของเราชอบการส่งเสริมสุขภาพเพราะ
ชอบวิธีที่มันได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานของพวกเขา 

เห็นได้ชัดว่าพนักงานมีสุขภาพดีขึ้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขามีความสุขมากขึ้น นี่เป็นอีกเหตุผลที่
ไม่มีรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยัน เราอาจไม่พบการศึกษาท่ีดีที่สามารถตอบคำถามนั้นได้ อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่เรามีคือประสบการณ์กับลูกค้าหลายร้อยรายที่เปลี่ยนจากความคาดหวังในผลตอบแทนที่จะได้รับจากการ
ลงทุน (ROI) ในการส่งเสริมสุขภาพ ไปสู่คุณค่าจากการลงทุนด้านสุขภาพ (value on investment: VOI)   

แนวทางด้านวิชาการต่อโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานยังมีข้อจำกัดเมื่อเราเริ่มพูดถึงขวัญ
กำลังใจของพนักงาน ในฐานะประธาน WellSteps ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานหลายสิบผุ้เขียนเห็นผลกระทบ
ของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของเราในแง่ที่แตกต่างกันมาก ขวัญกำลังใจของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญใน
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจและโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจะช่วยให้พนักงานมีความสุขและ
มีสุขภาพที่ด ี

หลายคนอาจได้ศึกษาลำดับขั้นความต้องการของ Maslow (1943) ปิรามิดที่แสดงด้านล่างแสดงให้
เห็นถึงความต้องการที่แตกต่างที่เรามีในฐานะมนุษย์ ความต้องการที่สำคัญและยั่งยืนที่สุดของชีวิตคือด้านล่าง
ของปิรามิดซึ่งเป็นฐานของพีระมิด  สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย การโต้ตอบทางสังคม 
ฯลฯ หากปราศจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานเหล่านี้เราสามารถตายหรือทรมานได้ตลอดชีวิต ครึ่งบนของลำดับ
ชั้นปิระมิดแสดงประเภทของสิ่งที่เราต้องการ เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานของเราได้บรรลุแล้ว  ไม่ใช่ทุกคนที่
จะสนองความต้องการที่สูงขึ้นไป นั่นคือชีวิตพวกเขาจะไม่ได้ให้ผลรางวัลตามต้องการ 

 
แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs
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เมื่อคุณได้เสนอโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน คุณกำลังบอกพวกเขาว่าคุณเคารพพวกเขา คุณ
เชื่อใจพวกเขาและคุณต้องการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต พนักงานมีขวัญกำลังใจสูงเมื่อพวกเขา
ได้รับอนุญาตให้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือแก้ปัญหาเอง  รู้สึกปลอดภัยและเป็นที่ชื่นชม พัฒนาความนับถือ
ตนเองและบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลและแรงบันดาลใจ พนักงานมีความสุขเมื่อพวกเขารู้สึกถึงการควบคุมชีวิต
(ตนเอง)และสุขภาพของพวกเขา 

ในความเห็นของผู้เขียน (Aldana, S., 2018) นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทรงพลังที่สุดที่จะมีโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพ พนักงานของคุณไม่สนใจปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพของพวกเขา แต่ใส่ใจความสุข
ของตนเอง พนักงานของคุณจะไม่ร่วมรับรู้ข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับผลิตภาพหรือการขาดงาน พวกเขาสนใจ
เพียงการมีงานที่สนุกสนานและน่าพึงพอใจ 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานช่วยให้พนักงานบรรลุความต้องการทุกอย่างทั้งร่างกาย 
สังคมและอารมณ์ พนักงานของคุณต้องการรู้สึกในความรักและการชื่นชม สิ่งที่ดีจริงๆ จะเกิดขึ้นในที่ทำงาน
เมื่อพวกเขาได้ทำ 

ผลิตภาพสูงขึ้น การทำงานการบริการลูกค้าโดดเด่น สามารถแก้ไขปัญหาได้และผู้คนมีความคิด
สร้างสรรค์ พวกเขาชอบมาทำงาน  ชื่นชมนายจ้าง ทำงานได้ดีข้ึนกับคนอ่ืน ๆ และมีขวัญกำลังใจสูง 

มูลค่าทางการเงินของการมีพนักงานที่มีขวัญกำลังใจสูงคืออะไร  อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการคำนวณนี้ 
แต่หากกลับคำถามใหม่และถามอีกครั้งว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อคุณมีพนักงานที่มีกำลังใจในการทำงาน
ต่ำ การร้องเรียนจะเพิ่มขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะเสียหายและปัญหาจะทวีคูณขึ้น
เนื่องจากขวัญกำลังใจของพนักงานที่ไม่ดีและสามารถติดต่อกันได้ ขวัญกำลังใจของพนักงานที่ไม่ดีสามารถเป็น
นักฆ่าของบริษัทได ้

หลังจาก 30 ปีของการค้นคว้าผลประโยชน์ทั้งหมดของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน
ผู้เขียนได้ข้อสรุปว่าขวัญกำลังใจของพนักงานในระดับสูงซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินผลเ ป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับการส่งเสริมสุขภาพ บางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไม บริษัท หลายแห่งที่มีโครงการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการที่โดดเด่นมีประสิทธิภาพทางการเงินที่ดีข้ึนอย่างมาก 

มีงานวิจัยจำนวนมากที่สนับสนุนประโยชน์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน โปรแกรมที่
ครอบคลุมจะช่วยปรับปรุงสุขภาพของพนักงานและปรับปรุงองค์กรในที่สุด  มันอาจไม่ทำให้ปัญหาทั้งหมด
หายไปได้ แต่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีสถานที่ทำงานเพื่อสุขภาพ มันจะเพิ่มและรักษาขวัญกำลังใจของ
พนักงาน  โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิผลจะปรับปรุงชี วิตของพนักงาน และช่วย
ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรได้ 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การประมวลงานศึกษาของผู้เขียน (Aldana, S., 2018) เป็นหลักฐานสำคัญที่
น่าจะช่วยยืนนในผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนค่าใช้จ่ายในการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่
ทำงานให้แก่พนักงาน ไม่เพียงต่อพนักงานแต่ยังมีผลพวงต่อหน่วยงานในสังกัดอย่างไม่ต้องลังเลอีกต่อไป 
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การวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่น  
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

The Research and Development of the Guideline for Promoting Desirable Sexual 
Behaviors by Religious Way of Teenager in Three Southern Border Provinces. 

อวาทิพย์  แว   และคณะ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้      

2) ศึกษาความต้องการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   3) ผลิตสื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้      4) พัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา ของวัยรุ่นใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5) ถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการขยายเครือข่าย
ส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ วัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัด สำนักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สช.ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้มาจากสูตร  Yamane 
(Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน จากประชากร จำนวน 
171,143 คน ซึ่งสามารถเก็บแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนได้ครบถ้วน และได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4,5 จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศศึกษาหรือพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 8 คน รวม 24 คน และจากเครือข่าย จำนวน 800 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มวัยรุ่นและ
การสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ(Connoiseurship)  วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ  และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่ฯ ในด้านความรู้เรื่องเพศศึกษาและการมี   
ความรู้เรื่องเพศตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่านิยมทางเพศในระดับดี 
สำหรับการปฏิบัติตนทางเพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฎิบัติตนทางเพศในระดับดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง 
ร้อยละ18.88 เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้าม ในจำนวนนี้เพียงร้อยละ 56.34 ที่ใช้วิธีป้องกันตนเองขณะมี
เพศสัมพันธ์ และร้อยละ49.30ใช้วิธีหลั่งภายนอก 2) ความต้องการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่นในพื้นที่ฯ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้โรงเรียนจัดหลักสูตรเพศศึกษาโดยสอดแทรกคำสอน
ศาสนาที่ตนนับถือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เข้าค่าย 
กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมด้านศาสนา การให้คำปรึกษา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ และการเผยแพร่
พฤติกรรมวัยรุ่นที่ดี สำหรับสื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ได้แก่ วีซีดีการ์ตูน
เคลื่อนไหว รายการหรือละคร หนังสือการ์ตูน ใบปลิว / แผ่นพับ จัดบอร์ดเผยแพร่ ความรู้ และ สื่อวิทยุ 
ตามลำดับ 3) ได้สื่อAnimation จำนวน 2 เรื่อง คือ “ก้าวสู่วัยสาวของนูรีดา” และ “ก้าวสู่วัยรุ่นของอับดุล
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เลาะห์” ที่มีค่าประสิทธิภาพ (Efficiency E1 / E2) 0.954 และได้นำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างและเครือข่าย 
รวมจำนวน 800 คน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา สามารถเป็นแกน
นำให้การให้ถ่ายทอดความรู้ และป้องกันบุคคลรอบข้างมิให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับ
จากกลุ่มวัยรุ่นและสามารถส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามหลักการทางศาสนาได้  4) แนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นในพื้นที่ฯ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู ้เรื ่องเพศศึกษาที่
สอดแทรกคำสอนตามหลักการศาสนา ผ่านสื่อANIMATION และนิทรรศการ ร่วมกับการจัดกิจกรรมภาคสนาม
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามหลักการทางศาสนา 5) ผลการถอดบทเรียน 
สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการขยายเครือข่ายส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของ
วัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า แนวทางการขยายเครือข่าย การสร้างเข้มแข็งของเครือข่าย 
รวมทั้งการนำศักยภาพและพลังของวัยรุ่นสู่การส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 หลัก
ปฏิบัติ ได้แก่ หลักการให้ความรักความเข้าใจแก่วัยรุ่นและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น หลักพัฒนาทักษะการ
ดำรงอยู่ในสังคม และหลักพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันกระแส ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญในพัฒนาวัยรุ่นและการ
ขยายเครือข่ายในระยะต่อไป 
-------------------------------------------------------------- 
คำสำคัญ: พฤติกรรมทางเพศท่ีพึงประสงค์ วัยรุ่น 

Abstract 
 The objectives of this research aimed to 1) study the sexual behavior of  teenager in 
the 3 southern border provinces 2) study needs for promoting the desirable sexual behavior 
of  teenager in 3 southern border provinces 3) study the media production for promoting the 
desirable sexual behavior of  teenager in 3 southern border provinces 4) study the guideline 
development for promoting the desirable sexual behavior of  teenager in 3 southern border 
provinces 5) study the lessons learned, knowledge synthetic on the network expansion. The 
samples were 400 teenagers, who studying in government and private secondary school in 
Pattani, Yala and Narathiwat provinces. The samples sizes were calculated by Yamane’s 
formula (Yamane, 1973) at 95% confidence level. Therefore, the total numbers of the samples 
were 400 from population 171,143.The questionnaires were collected completely returned 
and have collected additional data for the 4 and 5 of research aimed from 24 qualified 
specialists (8 persons/province) on study sexual behavior of teenager in the southern border 
provinces and from 800 networks. Data were collected by using a questionnaire, interview, 
focus group ,connoiseurship and in-depth interview. The statistical analyses were frequency, 
percentage and content analysis. 
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 The findings were as follows: 1) Sexual behaviors of teenagers, the sample group had 
knowledge at a moderate level, sexual values and sexual conducts were at the high level. 

However, 18.88% of the sample group used to have sexual intercourse, 56.34 % of this 
group protected themselves regularly and 49.30 % used outside ejaculation.2) Needs to 
promote the desirable sexual behavior of  teenager, they were found that  sex education 
courses should create interference with religious teachings in school, including variety 
activities, virtue ethics training, family camp activities, activities of religious, consulting, 
perform-oriented conference and distribution behavior of teenagers for the appropriate media 
to promote sexual appropriated behavior of teenagers, including VCD with teenagers animated 
cartoon, list or series, comic book, paper / board, flap of published knowledge and radio, 
respectively.   3) Media animation obtained as 2 stories including “Nureeda’s step into young 
woman” and “Abdullah’s step into young man” with Efficiency E1 / E2 at 0.954. Therefore, 
these findings can be actually apply to the samples and networks of  800 people, influence 
on desirable sexual behaviors by religious way, can be leader of knowledge transfer, Protection 
to people with undesirable sexual behavior, recognize and can be promote the desirable 
sexual behavior by religious way of teenagers. 4) The guideline to promote desirable sexual 
behavior of  teenager including publish about sex education courses interference with religious 
instruction in media animation ,exhibition with variety activities to support the desirable sexual 
behavior by religious way. 5) The findings of lessons learned, knowledge synthetic on the 
network expansion are including the network expansion guideline, to create the networks 
strength and lead to ability, power of teenager to promote the desirable sexual behavior by 
3 principles 1) the principle of love, understanding and influencing people to teenager. 2)  The 
principle of skills development in social life. The principle of current social knowingly .Follows 
the 3 principles, these are essential knowledge for developing among teenager and network 
expansion in the future. 
-------------------------------------------------------------- 
Keyword :Desirable Sexual Behaviors ,Teenager 
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บทนำ 
วัยรุ่น เป็นวัยที่ก้าวสู่วุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของเพศหญิงและเพศชายจะปรากฏ

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะ การที่จะตัดสินว่าเด็กเข้าสู่วัยรุ่น ก็ต่อเมื่อมีการฝันเปียกครั้งแรกของเด็กผู้ชาย 
(อายุประมาณ 13 ปี) หรือเมื่อมีประจำเดือนครั้งแรกของเด็กผู้หญิง (อายุประมาณ 14 ปี) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีแรง
ขับทางเพศ (sex drive) ที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศรุนแรงและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่มีความแน่นอนเรียกวัย
นี้ว่า วัยพายุบุแคม หรือ วัยวิกฤต การแสดงพฤติกรรมบางอย่างของวัยรุ่นจึงแสดงออกมาด้วยความขัดแย้งใน
ตัวเอง กอปรกับสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมที่วัยรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อ และสิ่งยั่วยุทางเพศมากข้ึน จึงส่งผลให้วัยรุ่น
มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย และอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย  เป็นต้น   

ปัจจุบันสภาวการณ์ทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอย่างยิ่ง 
ดังที่ ชาญชัย เรืองขจร และคณะ (2544) พบว่า สตรีในพื้นที่ฯ ร้อยละ 6.2 มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส เมื่ออายุ 
15-20 ปี โดยร้อยละ 91.7 มีเพศสัมพันธ์กับคู่รักซึ่งเป็นสามีในปัจจุบัน ส่วนชายในพื้นที่ฯ ร้อยละ 5.5  มี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนและคู่รัก ร้อยละ 54.6และ 36.4 
ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับศรีภัทรา จาริยาวงศ์. (2544) ที่กล่าวว่า วัยรุ่นมักจะมีพฤติกรรมทางเพศ และ
พฤติกรรมที่นำไปสู ่การมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การจับมือถือแขน การกอดจูบ และสุดท้ายก็นำไปสู ่การมี
เพศสัมพันธ์ในที่สุด โดยวัยรุ่นผู้ชายมีเพศสัมพันธ์มากกว่าวัยรุ่นหญิง นอกจากนี้ จุลนี เทียนไทย (2548) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับเพศวิถีของวัยรุ่นไทย และพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัยเป็นเรื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไป โดยวัยรุ่นมักใช้อารมณ์มาเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทางเพศและการ
เลือกคู่ครอง และพบว่าพฤติกรรมทางเพศยังสะท้อนผ่าน ภาษา กิจกรรมในชีวิตประจำวัน และความเชื่อทาง
ศาสนาของกลุ่มนั้น  

ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ อยู่ในบริบทของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่  ยังคง
ยึดมั่นในหลักการศาสนา ที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างหญิงชายในสถานะต่าง ๆ คู่ครอง การ
สมรส การตั้งครรภ์ เป็นต้น และเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตที่มนุษย์ทุกคนสามารถใช้เป็น
ทางออกสำหรับทุกสถานการณ์ของชีวิต  

การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศท่ีพึงประสงค์ตามวิถีศาสนา ของวัยรุ่น
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของวงจรอบายมุขที่ล่อลวงไปสู่การมีสัมพันธภาพทางเพศที่ไม่ถูกต้อง  โดย
ผ่านกระบวนการวิจัย จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางป้องกันสิ่งล่อลวงทางเพศให้ห่างไกลจากวัยรุ่นได้อย่า ง
ยั่งยืน สามารถเผชิญปัญหาทางเพศอย่างรู้เท่าทัน กับกระแสโลกปัจจุบันที่วัยรุ่นสามารถรับสื่อที่กระตุ้นอารมณ์
ทางเพศ  สามารถเข้าถึงแหล่งอบายมุขหรือสถานเริงรมย์ต่างๆ ได้ง่าย มีการแต่งกายที่ล่อแหลม การอยู่ตาม
ลำพังกับเพศตรงกันข้ามทำให้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือการใช้สารเสพติดได้ง่าย    
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จากความสำคัญและปัญหา ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศอย่างไรในบริบท
สังคมปัจจุบัน ความต้องการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์เป็นอย่างไร  เพื่อจะนำมากำหนด
เป็นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยรุ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่น อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2) เพื่อศึกษาความต้องการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นใน

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3) เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
4) เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา ของวัยรุ่นในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตาม

วิถีศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจและพัฒนา โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นที่ศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัดสพฐ. และสช.ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 
171,143 คน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558:11-33) ในการวิจัยครั ้งนี้ผู ้วิจัยได้กำหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  Yamaneที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามจังหวัด สังกัดของโรงเรียน ได้จำนวน 100 โรงเรียน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่ ผู้ที่เป็นสภานักเรียน ในตำแหน่งประธาน รองประธาน ฝ่ายกิจกรรมหรือ
อื่นๆ เลขานุการ รวมโรงเรียนละ    4 คน จากโรงเรียน จำนวน 100 โรงเรียน และได้เก็บรวบรวมข้อมูล
เพิ ่มเติมสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่  3 จากผู ้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ครูสุขศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข นักจิตวิทยาวัยรุ่น และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศศึกษาหรือ
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดละ 8 คน รวม 24 คน 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) ความรู้เรื่องเพศศึกษาและความรู้เรื่องเพศในคำสอนของศาสนา 3) 
ค่านิยมเรื่องเพศ 4) การปฏิบัติทางเพศ ส่วนเครื่องมือสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2,3,4 และ 5 ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มวัยรุ่น แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ และแบบบันทึก
ข้อมูลการสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoiseurship) ตามประเด็นที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก ด้วยการหาค่า IOC ซึ่งปรากฎค่า IOC ไม่
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ต่ำกว่า 0.80 ค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ปรากฎค่าความเชื่อมั่น ไม่ต่ำกว่า 
0.938 ค่าประสิทธิภาพของสื่อฯ ตามสูตร E1 / E2 เท่ากับ 0.954 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2543) ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  

ผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนได้ครบถ้วน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า  1) ด้านความรู้

เรื่องเพศศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องเพศศึกษาในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.71 ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างรู้น้อย 3 อันดับแรก คือ เรื่องการระบายอารมณ์ทางเพศ ตอบถูกเพียง ร้อยละ 37.63 
เรื่องยาคุมฉุกเฉินหลังร่วมเพศ ตอบถูกเพียง ร้อยละ 42.62 และเรื่องยาคุมกำเนิด ตอบถูกเพียง ร้อยละ 49.73 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องเพศในคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
71.51  และไมม่ีข้อใดที่ตอบได้น้อยกว่าร้อยละ 50 2) ด้านค่านิยมทางเพศที่พึงประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่านิยมเรื่องเพศในระดับดี ค่านิยมทางเพศที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนน้อย 3 อันดับแรก คือ วัยรุ่นสมัยใหม่
ต้องการ Chat กันในอินเตอร์เน็ต วัยรุ่นมักสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเมื่อมีอารมณ์ทางเพศ และวัยรุ่นชอบไป
เที่ยวกลางคืนกับแฟน 3) ด้านการปฏิบัติตนทางเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติทางเพศในระดับ
ดี พฤติกรรมทางเพศที่กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนน้อย 3 อันดับ คือ การมองเพศตรงกันข้ามด้วยสายตาที่บ่งบอก
ว่าสนใจเขา การถูกเนื้อต้องตัวกับเพศตรงข้ามที่มิใช่ญาติพ่ีน้อง และการดูสื่อลามก นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 18.88 เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามโดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 81.33 เพศหญิง ร้อยละ 18.67 ใน
จำนวนนี้เพียงร้อยละ 56.34 ที่ใช้วิธีป้องกันตนเองเวลามีเพศสัมพันธ์ และร้อยละ 49.30 ใช้วิธีหลั่งภายนอก 

ผลการศึกษาความต้องการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 1) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุ่มวัยรุ่นใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า วัยรุ่นต้องนำคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือเป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเพศ เพราะศาสนาได้สอนเรื่องเพศไว้อย่างเหมาะสม ได้แก่ เช่น การแต่งกายปกปิด การ
ไม่เดินทางโดยไม่มีผู ้คุ้มครอง การไม่อยู่สองต่อสองกับเพศตรงข้าม การไม่หลงเชื่อคำพูดของเพศตรงข้าม 
สำหรับวัยรุ่นมุสลิม ต้องศึกษาอัลกรุอาน ถือศีลอด ซีกิร และละหมาดซุนนะฮฺให้มาก เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
ต้องมีค่านิยมรักนวลสงวนตัวมี รักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองให้มาก ต้องเรียนรู้เรื่องเพศแล้วนำมาปฏิบัติใช้
ในทางที่ถูกต้องเพราะเรื่องเพศมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ถ้าใช้ได้ถูกต้องก็จะก่อประโยชน์ ต้องใช้เทคโนโลยี
และสื่อในทางที่ถูกต้อง ทั้งโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ต้องมีการแต่งงานก่อนมีเพศสัมพันธ์ ต้องห้ามอารมณ์ของ
ตนเองและมีทักษะการปฏิเสธเมื่อมีความต้องการทางเพศ ต้องตระหนักว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงานนั้น
เป็นบาปใหญ่ ต้องเปลี่ยนทัศนคติแบบยืดอกพกถุง เป็น Just Say No ห้ามดูสื่อลามก ต้องใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ควรอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ศึกษาผลที่ตามมาเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ควร
ศึกษาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย(Safe Sex) หากหักห้ามใจไม่ได้ และควรศึกษาหาความรู้เพ่ือ
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สร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันอารมณ์ 2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสัมมนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Connoiseurship)พบว่า วัยรุ่นต้องตระหนักและเกรงกลัวว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นบาปใหญ่ ที่ไม่สามารถ
กระทำได้แม้แต่การจับมือ แต่ต้องเข้าใจว่าการแต่งงานเป็นทางออกของการปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง  
ระลึกถึงความรักของพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีต่อลูก และต้องเตือนใจตนเองที่จะไม่ทำให้บุพการีต้ องเสียใจหรือ
ผิดหวัง วัยรุ่นต้องมีค่านิยมที่รักนวลสงวนตัว ต้องเรียนรู้เรื่องเพศ พร้อมๆกับควรมีค่านิยม ทัศนคติต่อความรัก 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามที่เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนา ต้องมีค่านิยม ต้องมีความรู้เรื่องเพศ
อย่างเหมาะสมกับวัย รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ความแตกต่าง
ระหว่าง เพศชาย – หญิง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รู้เท่าทันตนเองและเพศตรงข้าม 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเรื่องเพศ ต้องแต่งกายมิดชิด สนใจการเรียนมากกว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ ต้ องให้
เกียรติกับเพศตรงข้าม รู้ขอบเขตในการอยู่ร่วมกับเพศตรงข้าม ฝึกยับยั้งชั่งใจ ทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการ
เพ่ิมพูนความเข้าใจในศาสนา และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ เป็นต้น  

ผลการศึกษาการผลิตสื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมทางเพศและความต้องการในการส่งเสริม
พฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ผู้วิจัยได้นำมา
ผลิตสื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา ที่สอดคล้องกับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 
1,2 และพฤติกรรมการบริโภคสื ่อของวัยรุ่น ได้แก่ สื ่อ Animation วีซีดีการ์ตูนเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรู้
เพศศึกษาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นจำนวน 2 เรื่องคือ “ก้าวสู่วัยสาวของนูรีดา” และ “ก้าวสู่
วัยรุ่นของอับดุลเลาะห์” 

ผู้วิจัยทำการทดสอบหาประสิทธิภาพ (Efficiency E1 / E2) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 0.954 จึงได้
นำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างและเครือข่าย โดยผ่านครูรายวิชาสุขศึกษา และครูฝ่ายกิจการนักเรียนในโรงเรยีน
ที่กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่  จำนวน 100 โรงเรียน เครือข่ายครูรายวิชาสุขศึกษาและครูฝ่ายกิจการนักเรียนใน
โรงเรียนที่สนใจ อีกจำนวน 100 โรงเรียน จากการขยายเครือข่ายแบบ 1:1 รวมทั้งผ่านครอบครัวที่สนใจ ซึ่ง
เป็นผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างและโรงเรียนเครือข่าย รวมจำนวน 800 คน 
ทั้งนี้ จากการนำสื่อ Animation ไปใช้ตามปฏิทินที่งานวิจัยกำหนด คือ ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง/เดือน ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา สามารถเป็นแกนนำให้การให้ถ่ายทอดความรู้ และ
ป้องกันบุคคลรอบข้างมิให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนับว่าแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ
ที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นฯ ที่สอนผ่านสื่อที่เหมาะสม ได้แก่ สื ่อ  ANIMATION ร่วมกับการจัด
กิจกรรมภาคสนามที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มวัยรุ่นและสามารถส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึง
ประสงค์อย่างสอดคล้องตามหลักการทางศาสนาได้   

ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นในพ้ืนที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนาของวัยรุ่นใน
พื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่มวัยรุ่ น และการจัดสัมมนา
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoiseurship) ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน คือ การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสำนึกและรักนวลสงวนตัว โรงเรียนควรบรรจุเป็นหลักสูตร ให้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องน่า
อาย โดยเชื่อมโยงกับหลักคำสอนศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศตั้งแต่ชั้นอนุบาล  การจัดค่ายเพศศึกษา ค่ายผู้นำ
ทางศาสนา ภายใต้การดูแลของผู้รู้ศาสนาและนักจิตวิทยา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นต่างพ้ืนที่ จัดทีม
ให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาประจำโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ งาน
อาสาต่างๆ ที่สื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศ ที่ควรยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมสื่อ
สัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ชี ้แนะ ตักเตือนและให้ความรู้เกี ่ยวกับ
เพศศึกษาให้กับลูกอย่างสม่ำเสมอ จัดศึกษาดูงานสถานที่ให้บริการแก่กลุ่มที่ประสบปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม
ทางเพศ  เชิดชูวัยรุ่นที่เป็นแบบอย่างในด้าน  ต่างๆ จัด WORK SHOP ในกลุ่มตัวแทนวัยรุ่นระดับประเทศ / 
ภาค / เขต ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม จัดกิจกรรมพี่เพื่อน้องเป็น
กิจกรรมที่เยาวชนมาทำกิจกรรมกับน้องๆในวัยเรียน จัดกิจกรรมจากใจสู่ใจ จากครูสู่นักเรียน จัดกิจกรรมทีม
คุณธรรมสัญจรระหว่างทีมวัยรุ่นกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมครอบครัวเปี่ยมสุขโดยสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว จัดอบรมในช่วงคุตบะห์วันศุกร์  จัดเสวนาผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนบทเรียนชีวิตจากผู้เคยหลง
ผิด จัดอบรมพ่อแม่ในเรื่องเพศศึกษา เป็นต้น 

ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตาม
วิถีศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า จากการดำเนินกิจกรรมวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างและเครือข่าย จำนวน 1,200 คน จึงสามารถถอด
บทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถี
ศาสนาของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนต่างมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรม
ทางเพศของตนในลักษณะที่สามารถเป็น  Best Practice ของตนเอง มีความต้องการแก้ไขความผิดพลาดที่ขัดต่อ
หลักการศาสนาที่ตนนับถือ มีความมุ่งหวังความสำเร็จตามฝันของตน  และต้องการเป็นพลังในการพัฒนาสังคม 
แต่ด้วยความที่เป็นวัยที่คาบเกี่ยวกับความเป็นเด็ก และยังไม่มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างจึงต้องการการ
ดูแล ประคับประคองอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่เขารัก(แคร์) ได้แก่ ผู้ปกครอง  เพื่อน ครู รวมทั้งจากทีมงานวิจัยที่
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง  
 จากการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การวิจัยทุกข้อ พบว่า แนวทางการขยายเครือข่าย การสร้าง
เข้มแข็งของเครือข่าย รวมทั้งการนำศักยภาพและพลังของวัยรุ่นสู่การส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย 3 หลักปฏิบัติ ได้แก่ หลักการให้ความรักความเข้าใจแก่วัยรุ่นและบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 
หลักพัฒนาทักษะการดำรงอยู่ในสังคม และหลักพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันกระแส ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญใน
พัฒนาวัยรุ่นและการขยายเครือข่ายในระยะต่อไป 
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วิจารณ์ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้าม ในจำนวนนี้เพียงร้อยละ 56.34 ที่ใช้วิธีป้องกันตนเองเวลามีเพศสัมพันธ์
อย่างสม่ำเสมอ และร้อยละ 49.30 ใช้วิธีหลั่งภายนอก สอดคล้องกับความรู้เรื่องเพศศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือร้อยละ 69.71 โดยความรู้เรื่องเพศศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างรู้น้อย 3 อันดับ
แรก คือ  เรื่องการระบายอารมณ์ทางเพศ เรื่องยาคุมฉุกเฉินหลังร่วมเพศ และเรื่องยาคุมกำเนิด ในขณะที่
ความรู้เรื่องเพศในคำสอนศาสนาที่ตนนับถืออยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ส่วน สื่อที่วัยรุ่นรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ
มากที่สุดได้แก่ สื่อโทรทัศน์และ SOCIAL MEDIA รูปแบบพฤติกรรมหรือการกระทำในสื่อโทรทัศน์ที่ส่งผล
กระทบต่อการแสดงออกพฤติกรรมทางเพศ เช่นการกอดจูบ ลูบคลำ ซึ่งเด็กที่มีพฤติกรรมเหล่ านี้ยอมรับว่า
เลียนแบบจากภาพยนตร์ อีกทั ้งผลกระทบจากการพัฒนาประเทศทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อระบบ
ครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลงกว่าในอดีต พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง  
นักเรียนบางคนต้องเดินทางจากต่างจังหวัด เข้ามาอยู่ในหอพัก โดยไม่มีผู้ปกครองดูแล ตลอดจนอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมทางตะวันตกที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับอมรวิชช์ นาครทรรพ (2548) ที่ได้กล่าวว่า เมื่อ
เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และสังคม คือ เริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม และเริ่ม
คบเพ่ือนต่างเพศ ทั้งนี้เพราะเป็นความต้องการตามธรรมชาติของวัยรุ่นชายและหญิงจะค้นหาบุคคลที่ตนพอใจ 
ประกอบกับในปัจจุบันการคบเพื่อนต่างเพศและการเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศวัยรุ่นมีโอกาสและเสรีภาพมากขึ้น 
จึงทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ไปเที่ยวกันตามลำพัง มีความรัก ความพึงพอใจ และความอยากรู้ อยาก
ทดลอง จึงทำให้มีพฤติกรรมทางเพศต่าง ๆ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ 

ส่วนผลการศึกษาความต้องการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
ทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา ของวัยรุ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ต้องการและยอมรับในแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ตามวิถีศาสนา เนื่องจาก กลุ่ม
ตัวอย่างตระหนักว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติโดยให้เหตุผลว่า ทำให้เสียหาย 
ผิดหลักศาสนา ยังอยู่ในวัยเรียน ควรแต่งงานกันอย่างถูกต้องก่อน เพราะการร่วมเพศอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
อนาคตตามมาได้ เช่น การตั้งครรภ์ ทำแท้ง ต้องหยุดเรียน พ่อแม่เสียใจ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตระหนักว่า
สัญชาตญาณทางเพศเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ การยับยั้งชั่งใจทางเพศ เป็นพื้นฐานของสถาบัน
ครอบครัว  ชายหญิงที่ดีจะร่วมเพศครั้งแรกได้กับคู่แต่งงานเท่านั้น เข้าใจว่าการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา 
จะช่วยขจัดปัญหาทางเพศได้  สามารถการป้องกันมิให้มีการประเวณีนอกสมรสได้ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ 
พรรณพิมล  หล่อตระกูล (2548) ที่กล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้คิดจะสำส่อนหรือแสวงหาเสรีภาพทางเพศเสมอ
ไป ส่วนใหญ่ยังมีทัศนะในเรื่องเพศเหนียวแน่นมากแต่พฤติกรรมกลับขัดแย้งกัน ในขณะที่เขามีพฤติกรรมใน
เรื่องเพศ แต่ค่านิยมที่อยากรักษาความบริสุทธิ์ก็ยังเหนียวแน่น เด็กสับสนในตัวเอง หัวโบราณแต่พฤติกรรม
ทันสมัย เด็กไทยจำนวนมาก แม้ยังยึดถือค่านิยมรักษาพรหมจรรย์ แต่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เสรีภาพ
และการแสดงออกทางเพศเปิดเผยมากข้ึน 
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แต่ด้วยบริบททางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ครอบครัวมีความเคร่งครัดใน
หลักศาสนา อาจทำให้ลูกไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ในเรื ่องเพศ หรือวิธีแก้ปัญหาเมื่อมีพฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสมเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักศาสนา ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมคุณภาพเยาวชนและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (2558) จึงได้ให้แนวคิดเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขท่ีเอ้ือและต้านความสำเร็จของการจัดการครอบครัวเพ่ือ
การส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตามวิถีศาสนา ได้แก่ ทัศนคติ  แรงจูงใจและพลังใจ  ความเข้ มแข็ง
อดทน ความพร้อมทางจิตใจและปัจจัยความอยู่รอดของครอบครัว บรรยากาศแวดล้อม การรู้เท่าทันความ
เจริญก้าวหน้าของกระแสต่าง ๆ ความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอ(ความถี่)ของการปฏิบัติตามวิถีศาสนา  ที่
สามารถสกัดเป็นบทเรียนเพ่ือขยายผลต่อ คือ 1) วิธีการเข้าถึงครอบครัว มีเทคนิคที่ทรงพลัง ได้แก่  การเปิด
ใจและยอมรับความจริงของกันและกัน  การเยี่ยมบ้านและเยี่ยมเยียน  การจัดกิจกรรมสัมผัสชีวิต  การฝังตัวใน
ครอบครัวอย่างกัลยาณมิตร     การสื่อสารที่ทุกฝ่ายสบายใจที่จะยอมรับ  2) วิธีการในการสร้างทักษะ มี

เทคนิคที่ทรงพลัง ได้แก่ การปรึกษาหารือ )الشورى:        อัชชูรอ) การตักเตือนอย่างกัลยาณมิตร (نصحة : 
นาซีฮะหฺ) การประคับประคองในลักษณะพี่เลี้ยง(COACHING) การจัดการความรู้และประสบการณ์(KM) ที่มี
การปรับใช้ตามสไตล์ของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่หัวใจสู่การพัฒนาอย่างเป็นปกติและยั่งยืน  การสร้าง
สัญญาใจ การประยุกต์คำสอนทางศาสนาให้เป็นเรื ่องง่ายและทำได้จริง การเลียนแบบเพื ่อการพัฒนา
(COPY&DEVELOPMENT) การแข่งขันเพ่ือการพัฒนา การจัดและพัฒนากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้ 
1. ควรพัฒนาการสอนเรื่องเพศศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา ร่วมกับกลุ่มองค์กรทาง

ศาสนา เพ่ือลดแรงต้านจากความคิดที่ว่า เพศศึกษาคือการชี้โพรงให้กระรอก โดยพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
เรื่องเพศสำหรับวัยรุ่นให้มีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน  

2. ควรจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาและการให้คำปรึกษาแก่แกนนำนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ
กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” เนื่องจากวัยรุ่นมักไว้ใจเพื่อนมากกว่าคนอื่นๆ และจากผลการศึกษาพบว่าการ
ได้รับความรู้เรื่องเพศจากเพื่อนเป็นตัวทำนายพฤติกรรมทางเพศ ดังนั้นหากวัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง 
และเข้าใจในหลักการให้คำปรึกษาแล้ว จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมได้ 

3. ครอบครัวควรมีบทบาทในการดูแลลูกเพิ ่มมากขึ ้น ในแง่ภูมิปัญญาการเลี ้ยงดูลูก ให้ทันต่อ
เหตุการณ์และสภาพปัญหาต่างๆในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ในกิจกรรมของลูก เป็นที่
ปรึกษา มีจิตวิทยาและมีทักษะในการสื่อสารกับวัยรุ่น เพื่อลดช่องว่างระหว่างกันในครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้
ปัจจัย ภายนอกมีอิทธิพลน้อยลง 

4. รัฐควรมีมาตรการในการควบคุมสื่อลามกอนาจารที่มีมากมายในปัจจุบัน และควรส่งเสริมความรู้
เรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยผ่านสื่อแขนงต่างๆให้มากยิ่งขึ้น 
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5. รัฐควรพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของวัยรุ่น 
เช่น มุมเพื่อนใจวัยรุ่น คลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่น โดยเน้นการบริการแบบ One Stop Service   ลดขั้นตอนที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน เพ่ือให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน  

6. โรงเรียนควรนำสื่อการเรียนรู้และหลักคำสอนทางศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาบูรณาการใน
รายวิชาสุขศึกษาและเพศศึกษา เพื่อให้วัยรุ่นสามารถนำหลักการศาสนามาใช้ในการป้องกันปัญหาทางเพศได้
อย่างเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผู้สนใจควรนำผลการศึกษาสภาพปัญหาของวัยรุ่น ไปศึกษาวิจัยให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้

พ่อแม่  ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปฏิบัติตนตามวิถีศาสนา ซึ่งส่งผลให้วิถีการเลี้ยงดู
เด็ก และครอบครัวยังอ่อนแอ  ไม่เป็นที่พึงประสงค์ และกระทบคุณภาพของวัยรุ่นที่ไม่น่าพึงพอใจ   

2. ผู ้สนใจควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการดำเนินชีว ิตของวัยรุ ่นตามวิถีศาสนากับ
สภาวการณ์และปัญหาสังคมในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับปัจเจกบุคคล ไปจนถึงปัญหาในภาพรวม
ของสังคมท่ีอาจเกิดจากวิถีการดูแลวัยรุ่นที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและยังไม่มีคุณภาพ 

3. ผู้สนใจควรศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกที่ทำให้มนุษย์อ่อนแอทางจิตวิญญาณมากขึ้นตามเวลาที่
ผ่านไป 

4. ผู้สนใจควรศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตตามวิถีศาสนาที่สามารถตอบโจทย์ต่อกระแสโลกทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

5. ผู้สนใจควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำวิถีศาสนามาใช้ในการพัฒนาวัยรุ่นแต่ละด้าน หรือแบบองค์
รวมนั้น มีอะไรบ้าง มีรูปแบบความสัมพันธ์อย่างไร และด้วยระดับความสัมพันธ์เท่าใด 

6. ผู้สนใจควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลการนำวิถีศาสนามาพัฒนาวัยรุ่น
ทั้งแบบองค์รวมและรายด้าน ตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวในแต่ละ
ช่วงเวลา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อจุดเปลี่ยนของรูปแบบความสัมพันธ์ ดังกล่าว 

 
เอกสารอ้างอิง 
( 1 ) กรรณภา ไชยประสิทธิ์ วรรณี จันทร์สว่างและผจงศิลป์ เพิงมาก.(2548). ความรู้และการปฎิบัติ 
      กิจกรรมทางศาสนากับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: จังหวัดนราธิวาส. การ
ประชุม   วิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี2549;15 
กรกฎาคม  2549;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปัตตานี : 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต   ปัตตานี;2549. 
( 2 ) จุลนี   เทียนไทย.พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์.  
       [วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรดุษฏีบัณฑิตล].กรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยมหิดล;2548.156 หนา้. 
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( 3 )  ชาญชัย เรืองขจรสนิท อุโพธิ์ และทิพวัลย์ เรืองขจร. บทบาทหญิงชายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และ
การ  ปฏิสัมพันธ์ต่อการบริการสาธารณสุขของหญิงชายไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา. ในจรรยา เศรษฐ
บุตร และ  บุปผา ศิริรัศมี (บรรณาธิการ) รายงานการวิจัยโครงการพัฒนางานวิจัยด้านเพศภาวะ  มิติ
ทางเพศและ อนามัยการเจริญพันธุ์ ชุดที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมหา
วิทยาลัยมหิดล.;2544. 

( 4 )  พจน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล, ผู้แปล.  ทั้งรัก ทั้งใคร่ ทั้งใช้ความรนุแรงต่อผู้หญิง.กรุงเทพมหานคร  : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชิ่ง จำกัด;2548. 

( 5 )  พรรณพิมล  หล่อตระกูล.เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย;2548. 
( 6 )  มานี   ชูไทย.  หลักการอิสลามท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพและการสาธารณสุข. พิมพ์ครั้ง

ที่ 2 . กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;2544. 
( 7 )  วัฒนา  สาระขวัญ. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตเมือง และชนบท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
        [วิทยานิพนธ์สาขาวิชาสุขศึกษา].บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา ) ;2545. 112

หน้า. 
( 8 ) ศรีภัทรา  จาริยาวงศ์. ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนที่ทำงานในโรงงาน   
        อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา.[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยมหิดล;2544. 139 หน้า.  
( 10 )  อนงค์  ชีระพันธ์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ   
         ศึกษา จังหวัดขอนแก่น. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต].บัณฑิตวิทยาลัย   
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สำเนา) ;2544. 104 หน้า. 
( 11  )  อมรวิชช์ นาครทรรพ.  เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม.  กรุงเทพมหานคร: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.;2548. 
( 12 )  อมรา  พงศาพิชญ์ .  เพศสถานะ และเพศวิถีในสังคมไทย (ชุมรวมบทความอันดับที่ 25). 
         สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์;2548. 
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รู้ทันกัญชา ทางการแพทย์แผนไทย 

                                             อิศยาภรณ์  ใจดี 
                                              รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  

                                   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

ระบุให้กัญชาและกระท่อม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้ 
โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นขอ

อนุญาตมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐ 
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที ่มีหน้าที่
ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ได้  สำหรับเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉ บั บ นี้ เ น ื ่ อ ง จ า ก
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบาง
ประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ปรากฏผลการวิจัยว่า
สารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่าง
มาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชา
และพืชกระท่อม เพ่ือประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้  
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 ด้วยเสียงเล่าลือของกระแสที่ทำให้พืชกัญชามีความมหัศจรรย์เป็นเลิศในเชิงสรรพคุณ ส่งผลให้กระแส
สังคมโหมกระหน่ำให้ผู้คนจำนวนมากหาวิธีการที่จะเข้าถึง กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย     
ทั้งผ่านในโลกสังคมออนไลน์ ผ่านผู้รู้ ผ่านผู้ดูเหมือนรู้ และผ่านผู้ฉกฉวยโอกาสสร้างธุรกิจใหม่หาผลประโยชน์
จากกัญชาบนความทุกข์ของผู้ป่วย ดังจำนวนที่ปรากฏตามที่ อย.แจ้งยอดวันปิดการลงเบียนแจ้งนิรโทษ
ครอบครองกัญชา เมื ่อว ันที ่ 21 พฤษภาคม 2562 มีกว ่า  2 หมื ่นราย ตามประกาศมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ระบุผู ้มีความประสงค์แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน คือระหว่างวันที่ 19 ก.พ.-19 พ.ค.2562 แต่เนื่องจากวันที่ 19-20 พ.ค.
2562 เป็นวันหยุดราชการ จึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการแจ้งครอบครองกัญชาในวันที่ 21 พ.ค.2562        ซ่ึง
ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองกัญชาสามารถใช้ยากัญชาต่อเนื่องได้จนกว่าจะมีกัญชาใช้ในระบบการรักษา          โดย
ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรคและปริมาณ
ที่จำเป็นต้องใช้ ซึ่ง อย.รับแจ้งให้ผู้ป่วยครอบครองต่อได้อีก 3 เดือน หลังวันที่ 21 พ.ค.2562 ขอให้ผู้ป่วยที่แจ้ง
ครอบครองกัญชาเข้าใจถึงระยะเวลาที่สามารถครอบครองกัญชาในการรักษาโรคเฉพาะตัว และหลังจากนี้จะมี
ยากัญชาที่ผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรม
การสั่งใช้ยากัญชา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 จากห้วงระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินการเตรียมการทั้งด้านการศึกษาวิจัยยา
กัญชาสู่การใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ แบบครบวงจรตั้งแต่การปลูก การผลิต และการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ การอบรมความพร้อมบุคลากรผู้ให้การรักษา จนสามารถเปิดเป็นคลินิกกัญชาให้บริการผู้ป่วยทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย กล่าวง่ายๆ โดยสรุปเกี่ยวยากัญชาของกระทรวงสาธารณสุข 
คือ คลินิกกัญชาของแพทย์แผนปัจจุบัน จะใช้กัญชารักษาผู้ป่วย ในกลุ่มอาการดังนี้ ลมชักในเด็ก, ผู้ป่วยมะเร็ง
ที่มีอาการคลื่นไส้, อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด และปวดเรื้อรัง , ปลอกปลายประสาทอักเสบ ด้วยสาร
สกัดน้ำมันกัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม  
 ในส่วนของการแพทย์แผนไทย จะมีการใช้ยาตำรับที่มีส่วนผสมของกัญชา 16 ตำรับ และน้ำมันสูตร
ตำรับหมอเดชา ซึ่งอยู่ในโครงการศึกษาวิจัย โดยยาที่มีส่วนผสมของกัญชาทั้ง 16 ตำรับ ได้แก่  

1. ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร   

2. ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ที่เกิดจากไฟย่อยอาหารผิดปกต ิ

3. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย บรรเทาอาการเจ็บแปล๊บที่ปลายมือปลายเท้า ต้นคอตึงแข็งเกร็ง หันคอ

ไม่ได ้

4. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ บรรเทาอาการเจ็บปวดท้องแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้ 

5. ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย 

6. ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง  

7. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง 1) แก้นอนไม่หลับ 2) แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น 

เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง 
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8. ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูกเป็นพรรดึก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือชา

เท้าชา ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้องแน่นหน้าอก 

9. ยาอัมฤตย์โอสถ แก้อาการผอมแห้งแรงน้อย มึนตึง มือเท้าอ่อนแรง 

10. ยาอไภยสาลี บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น 

11. ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง 

12. ยาแก้โรคจิต บรรเทาอาการกังวล เครียด นอนไม่หลับ 

13. ยาไพสารี แก้หืดไอ มีเสมหะ 

14. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง 

15. ยาทำลายพระสุเมรุ แก้ลมจุกเสียด ลมจุกอก แก้อาการตามืดหูหนัก ปวดหัวมึนตึง  

16. ยาทัพยาธิคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องแข็งเป็นดาน แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย เบื่ออาหาร 

นอนไม่หลับ 

และการใช้น้ำมันกัญชาสูตรตำรับหมอเดชา  ที่ส่งมอบสูตรตำรับให้กองพัฒนายาแผนไทย กรมการ
แพทย์แผนไทย ดำเนินการผลิต เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 
แห่ง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวความรู้ ความก้าวหน้า และข้อเท็จจริงของกัญชา 
ทั้งทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน วันเวลา  และสถานที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชา  ท่าน
สามารถติดตามได้ทีwww.medcannabis.go.th ซึ่งเปิดตัววันที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้ หรือโทรศัพท์สอบถาม
ได้ที่ หมายเลข 0 2590  1000  
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คุณรู้จัก  “แคลเซียม” แค่ไหน? 
ดร.สุพรทิพย์ พูพะเนียด 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
 

แคลเซียมเป็นเกลือแร่ที่มีมากที่สุดในร่างกาย พบมากในกระดูกและฟัน เรามักจะ
ได้ยินผู้ใหญ่บอกเด็กเสมอว่า “ถ้าอยากตัวโตต้องดื่มนม เพราะในน้ำนมมีแคลเซียม” จึงมี
โครงการรณรงค์ให้เด็กนักเรียน ดื่มนมในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อหวังจะให้เด็กไทยมี
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย  

โครงสร้างของร่างกายประกอบด้วย กระดูกแข็ง กระดูกอ่อน ข้อต่อและเอ็น 
กระดูกแข็ง เป็นเซลล์กระดูกจะมีการเร ียงตัวแบบห่างๆที ่มีสารระหว่างเซลล์
(Intercellular Substance) เป็นหินปูนแคลเซียมและฟอสเฟต เป็นตัวเชื่อมที่ทำให้
เซลล์กระดูกแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีเซลล์สร้างกระดูกเรียก Osteoblast มีหน้าที่สร้าง
เส้นใยคอลาเจนเป็นสารระหว่างเซลล์เป็นที่ให้แคลเซียมและฟอสเฟตมาตกตะกอน
ล้อมรอบกลายเป็นเซลล์กระดูกที่โตเต็มที่ (Osteocyte) 

นอกจากแคลเซียมที่เป็นสารที่คอยเชื่อมเซลล์กระดูก ยังมีวิตามินที่เข้ามา
เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยให้แคลเซี่ยมทำงานให้มีประสิทธิภาพได้มากข้ึน ซึ่งได้แก่  Vitamin 
C ช ่วยในการสร ้างเส ้นใยคอลลาเจน  Vitamin A ช ่วยกระต ุ ้นการทำงาน 
Osteoblasts ซึ ่งเป ็นการสร ้างเซลล์กระดูก Vitamin D ช่วยให้ม ีการด ูดซึม
แคลเซียมที่ผนังลำไส้  
 

จะทำอย่างไรให้ร่างกายมีแคลเซียมที่เพียงพอกับความต้องการ  
ร่างกายมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสมดุลของระดับแคลเซียมในเลือด โดยมีการควบคุมของต่อมไทรอยด์

และต่อมพาราไทรอยด์ฮอร์โมน  (PTH) ที่ทำงานร่วมกัน ถ้าแคลเซียมในเลือดสูง จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์หลั่ง
ฮอร์โมนแคลซิโทนิน (Calcitonin) เพื่อลดระดับแคลเซียม  ถ้าแคลเซียมในเลือดต่ำ จะกระตุ้นให้ต่อมพารา
ไทรอยด์หลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมน เพ่ือเพ่ิมระดับแคลเซียม 

คมที่มีภาวะของการทำงานของต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนสูงผิดปกติ จะไปกระตุ้นให้มีการละลาย
แคลเซียมและฟอสเฟตออกจากกระดูกและฟัน แล้วเข้าสู่กระแสเลือดมากกว่าปกติ ทำให้แคลเซียมสูง 
(Hypercalcimia) การที่แคลเซียมถูกดึงออกมาจากกระดูกและฟัน จะส่งผลให้กระดูกเปราะบาง กระดูกพรุน ฟันผุ  
ฟันหักได้ง่าย ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ประสาทตอบสนองได้น้อย  อาจเกิดการสะสมแคลเซียมที่ไตมากเกินไป 
จนทำให้เป็นนิ่วในไตได้ 
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ส่วนคนที่มีภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ทำให้การดูดกลับของแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตลดน้อยลง 
แคลเซียมจึงหลุดออกมากับปัสสาวะ ระดับแคลเซียมในเลือดลดลง ฟอสเฟตสูงขึ้น ทำให้มีอาการชาตามมือตาม
เท้า เป็นตะคริว ชักกระตุก กล้ามเนื้อเกร็งอาจจะเสียชีวิต 

แคลเซียมนอกจากจะทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วยังมีผลต่อการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ และระบบ
ประสาท ระดับแคลเซียมที่สูงขึ้น ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง และกดการทำงานของระบบประสาท ระดับแคลเซียมที่
ต่ำลง ทำให้เกิดตะคริวและมีอาการชักได้ เมื่อเซลล์ร่างกายใช้แคลเซียมมาก ระดับแคลเซียมในเลือดลดลง จะ
กระตุ ้นพาราไทรอยด์ฮอร์โมนให้มีการเพิ ่มจำนวนของ Osteoclast และเพิ ่มการย่อยสลายกระดูก ละลาย
แคลเซียมกลับเข้าสู่กระแสโลหิต 

 

หน้าที่ของแคลเซียม 
แคลเซียม ทำหน้าที่หลักคือเป็นโครงสร้างของ

กระดูกและฟัน นอกจากนี้แคลเซียมยังมีการควบคุม
ฮอร์โมน กระบวนการ
เ ม ต า บ อ ล ิ ซ ึ ม ข อ ง
วิตามินดีมีความสำคัญ
ต่อร่างกายโดยช่วยเพ่ิม
การดูดซึมแคลเซียมของ
ก ร ะ ด ู ก  แ ล ะ ย ั ง มี
บทบาทสำคัญต่อการ
ทำงานของระบบประสาทและการหดตัวของ
กล้ามเนื้อ ถ้าร่างกายขาดแคลเซียม หมายถึง
ขาดการเชื ่อมต่อของเซลล์กระดูกจะทำให้ 

กระดูกบาง กระดูกพร ุน กระดูกเปราะ 
กระดูกเสื ่อม ทำให้แตกหักได้ง่าย มักพบ
ห ล ั ง จ า ก อ า ย ุ  35-40 ปี  
โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยทองหรือ
วัยหมดประจำเดือนซึ่งพบมาก
ในผู้สูงอายุ ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผล
ต่อการขาดแคลเซียมได้แก่ การ

ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี ่ และการดื ่มเครื ่องดื ่มที ่มี
แอลกอฮอล์  



49 
 

ปีที่ 34 เล่มที่  2  กรกฏาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

แคลเซียมได้จากอะไรบ้าง 
แคลเซียมที่ได้จากอาหารจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. แคลเซียมสูงที่ได้จากสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ นมสดพร่องมันเนย โยเกิร์ตพร่องมันเนย ปลากระป๋อง 
2. แคลเซียมที่ได้จากพืช ผักที่มีใบสีเขียวเข้ม กระเจี๊ยบเขียว บรอคเคอรี่  นมถั่วเหลือง เต้าหู้ งาดำ        

แอลมอนต์ ถั่วดำ ถั่วแดง 
 
 
 
 
 

 
อาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม 
อาหารที่มีทั้งแคลเซียมและออกซาเลต แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้  
กลุ่ม 1 ผักที่มีแคลเซียมสูงและออกซาเลตสูงด้วย เช่น ใบยอ ชะพลู โขม (ขม) ไทย มะเขือพวง ยอด

กระถิน  
กลุ่ม 2 ผักท่ีมีแคลเซียมสูงและออกซาเลตปานกลาง เช่น กะเพรา กระเฉด ยอดแค ผักบุ้งจีน สะเดา  
กลุ่ม 3 ผักท่ีมีแคลเซียมปานกลางถึงสูงแต่ออกซาเลตต่ำ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ขี้เหล็ก ตำลึง บัวบก ถั่วพู  
 

ผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมได้และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์จึงควรเลือกบริโภคในกลุ่มที่ 3  
อาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมมีในสัตว์ ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์นมและปลาตัวเล็กตัว แคลเซียมจาก

พืช เป็นพืชที่มีเมล็ด ได้แก่ งาดำ ถั่วเหลือง ถั่วแดงหลวง และเม็ดบัว ผักใบเขียว ได้แก่ ใบชะพลู ใบยอ ยอดแค 
ยอดสะเดา ผักคะน้า ผักแพว 

พืชที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ กะหล่ำดอก กุ้ยช่าย กระถิน (ใบ) กระเทียม ขจร ขนุน (ดิบ) ขี้ เหล็ก แคฝรั่ง 
แครอท ดอกมะขาม ดอกโสน ตำลึง ต้นหอม ถั่วขี้หูด ถั่วแขก ถั่วงอกหัวโต ถั่วดำ ถั่วแปบ ( ฝักอ่อน) ถั่วฝักยาว 
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ถั่วพู (ฝักอ่อน) ถั่วพู (ใบ) ถั่วแระ (ฝัก, เมล็ดอ่อน) น้ำเต้า นางกวัก (บอนจีน, ใบ) บวบหอม ใบกะเพรา ใบขนุน ใบ
ขลู่ ใบชะพลู ใบทองหลาง ใบบัวบก ใบปอกะเจา ใบพริกขี้หนู ใบมันเทศ  ใบมะกอก ใบมะระจีน ใบมะรุม ใบ
แมงลัก ใบยอ ใบย่านาง ใบสะระแหน่ ใบโหระพา  ผักกระเฉด ผักเกากีฉ้าย ผักกาดเขียว ผักกาดเขียวแห้ง ผักกาด
เขียวเปรี้ยว ผักกาดแดง (บีท) ผักกาดน้ำ ผักกวางตุ้ง ผักกูด ผักโขม ผักคะน้า ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ผักชีล้อม ผักเบี้ย 
ผักปลัง ผักเป็ด ผักสะเดา ผักหวาน พริกไทยอ่อน ฟักเขียว ฟักทอง มะเขือเครือ มะเขือพวง มะรุม (ฝัก) สะตอ 
หน่อไม้ หัวผักกาดแห้ง เห็ดหูหนู หอมแขก หอมจีน กระเทียมจีน มะขามดิบ มะขามหวาน มะเดื่อ มะตูม มะนาว 

 
https://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/ปกผักแก้2-01-
696x382.jpg 
รายชื่อพืชที่มีแร่ธาตุแคลเซียมสูงสุด 10 อันดับแรก จากรายงานของสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผัก 100 กรัมพบว่ามีแคลเซียมที่แตกต่างกันดังนี้ 
1.ใบยอ (จ.ปัตตานี) 841 มิลลิกรัม/100กรัม  2. ใบชะพลู 601 มิลลิกรัม/100 กรัม 
3. ผักแพว (จ.อุบลฯ) 573 มิลลิกรัม/100 กรัม  4. เห็ดลม 541 มิลลิกรัม/100 กรัม 
5. ใบยอ 469 มิลลิกรัม/100 กรัม    6. มะขามสด 429 มิลลิกรัม/100 กรัม 
7. แค (ยอด) 395 มิลลิกรัม/100 กรัม   8. ผักกะเฉด 387 มิลลิกรัม/100กรัม 
9. สะเดา (ยอด) 354 มิลลิกรัม/100 กรัม   10. สะแล 349 มิลลิกรัม/100กรัม 

 
 
 

 
 

https://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/ปกผักแก้2-01.jpg
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 อาหารที่มีแคลเซียมสูง (เกิน 50 มิลลิกรัม/100 กรัม) ประเภทพืช ได้แก่ รำข้าว กลอย มันเทศ สาคู เม็ด 
งาดำ งาขาว ซีอ้ิว เต้าเจี้ยว เต้าหู้ทุกชนิด รวมทั้งฟองเต้าหู้ ถั่วแขก ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วแปบ ถั่วพู ถั่ว ฝักยาว ถั่วแระ 
ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง ถั่วเหลือง เมล็ดดอกคำฝอย เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดบัว เมล็ดหางนกยูงฝรั่งเมล็ดอัลมอนด์         
มันฮ่อ พืชเมล็ด 

แคลเซียมจะ มีการดูดซึมไดดี้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่อมีการการทำงานร่วมกับวิตามินดี ซ่ึงวิตามิน
ดีนั ้น มีในแสงแดดและอาหารที ่มีวิตามินดีสูงได้แก่  ตับ น้ำมันตับปลา ปลาที ่มีไขมันสูง เป็นต้น ในกรณีที่
รับประทานวิตามินดีที่ได้ไม่มากพอ มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี จะทำให้แคลเซียมในกระดูกถูกสลายออกมา
มาก และแคลเซียมที่สลายออกมานี้จะไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย จะมีผลเสียต่อกระดูก แล้วจะทำให้
เกิดภาวะโรคกระดูกพรุนในที่สุด 
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***ในนมมีแคลเซียมดังนั้นเมื่อดื่มนมจึงส่งผลให้กระดูกแข็งแรง นมที่เหมาะสมควรเป็นนมจืด นมที่มีรสหวานหรือ
นมที่มีการแต่งกลิ่นหรือมีการเพิ่มชอคโกแลตที่มีความหลากหลายจะทำให้เด็กอ้วนได้ถ้าดื่มมนเหล่านั้นมากเกินไป 

ต่อจากนี้ ผู้เขียนหวังว่า ผู้อ่านทุกท่าน ได้ทำความรู้จักกับแคลเซียมมากขึ้น มีข้อมูลดีพอ ที่จะได้ดูแล
ตัวเอง ให้แข็งแรง เหมาะสมตามวัยแล้วนะคะ   
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ที่มาของข้อมูล: 
 รำแพน พรเทพเกษมสันต์. 2556. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. สำนักพิมพ์ 

ศิลปาบรรณาคาร. กรุงเทพมหานคร.  
       นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ. พชืท่ีมีแคลเซียมสูง. ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ. 
                    https://mgronline.com/infographic/detail/9620000092186 
       นพ.วีระยุทธ เชาวน์ปรชีา. กายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกอล์ฟ  

             http://www.bangkokhealth.com/health/article 
        เรื่องน่ารู้ของ ต่อมพาราไทรอยด์. 
   http://www.vibhavadi.com/orthopedic/resourcesdetail.php?id=71 
         อาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง.             
            https://health.kapook.com/view16436.html 

12 อาหารแคลเซียมสูง รักษากระดูกและฟัน          
https://www.honestdocs.co/12-high-calcium-foods 

 

http://www.bangkokhealth.com/health/article
https://www.honestdocs.co/12-high-calcium-foods
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สะพายกล้อง ท่องเที่ยวไป สุขใจที่ได้เที่ยว 
ตอน  “นกนางนวล  กับนวลนาง” 

                                                                 สรงค์กฎณ์  ดวงคำสวัสดื   
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

ได้เวลาแบกกล้องไปถ่ายรูปนกนางนวลแล้ว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึงปลายเดือนเมษายน จากปลายฝน
ต้นหนาวและเข้าช่วงฤดูร้อน เป็นเวลาที่นก
นางนวลหนีหนาวมาจากประเทศจีน ธิเบต 
มองโกเลีย มาประเทศไทย เพ่ือหาแหล่งอาหาร
ดำรงช ีพ ณ สถานที่ตากอากาศบางปู  จ.
สมุทรปราการ ในทุกๆปี ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วง
ที่คนรักและชื่นชอบนกนางนวล จะไปสัมผัสกับ
ความน่ารักของนกนางนวลป้อนอาหารให้นก
อย่างใกล้ชิด ชนิดที่นิ้วสัมผัสได้ เราสองคน ตา
กับยาย ก็ไม่พลาดงานนี ้แบกกล้องไปด้วย 

เตรียมเจ้า Nikon D750 กับเลนส์28-300 mm. คู่ใจ พร้อมขาตั้งกล้องไปถ่ายภาพนกนางนวลและนวลนาง..........  
อิ อ ิ 

การเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดสมุทรปราการนั้นง่ายมาก นั่งรถไฟฟ้าBTS สายสีเขียว (ส่วนต่อสายแบ

ริ่ง-สมุทรปราการ) ลงที่สถานีเคหะ ฯ แล้วต่อด้วยรถสองแถวไปสถานที่ตากอากาศบางปูแค่นี้ก็ถึงจุดหมายแล้วครับ 

แต่ถ้าจะไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็สะดวก ใช้ทางด่วนสายบางนาแล้วไปลงที่สมุทรปราการเลย จากนั้นก็ตั้ง GPS ไป

ได้เลยครับ การไปเที ่ยวสมุทรปราการนอกจากไปดูนก

นางนวลแล้ว ที ่นี ่ยังมีที่ท่องเที ่ยวที ่น่าสนใจอีกมากมาย     

ขอแนะนำว่าควรจะไปซัก 2 วัน 1คืนครับ ไปตั้งหลักที่พัก

บ้านตากอากาศที่บางปู นอน 1 คืน เที่ยว 2 วัน จะได้เที่ยว

รอบๆจังหวัดและถ่ายรูปนกนางนวลทั้งเช้าและเย็นครับ    

จะได้ภาพที่ความรู้สึกที่ต่างกัน .... สถานที่ตากอากาศบางปู  

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท กม.ที่37 ตำบลบางปุใหม่ อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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บางปูเป็นสถานที่ตากอากาศท่องเที่ยวชายทะเลชายฝั่ง
อ่าวไทย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยดำริของจอมพลแปลก 
พิบูลสงคราม ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 639 ไร่ 
ภายในสถานที่ตากอากาศจะมีบังกะโลใกล้บ้านพัก ซึ ่งเป็น
สวัสดิการของทหารสามารถเข้าพักได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบห้อง
คู่และแบบเป็นหลังพักกันได้หลายคน ชื่นชมกับบรรยากาศยาม
เช้า-ยามเย็น และดูนก ส่องนก ถ่ายภาพนกนางนวล กลางวันก็

ออกไปเที่ยว
สถานท ี ่ต ่ างๆ รอบเม ืองสม ุทรปราการ. หากต ้องการ
รับประทานอาหารเช้าหรือเย็นบรรยากาศริมทะเลก็เดิน
ทอดน่องไปกับสะพานสุขตา เดินไปเรื่อยๆ ผ่านนกนางนวล 
จนกระทั่งไปสุดสะพานก็จะเจอศาลาสุขใจ ซึ่งเป็นร้านอาหาร
และเป็นที่นัดพบของสว.(ผู้สูงวัย) ได้มาร่วมทำกิจกรรม “เต้น
ลีลาศ” ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เห็นไหม
ล่ะ!..... ว่าน่าสนใจแค่ไหน 

 
ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเราก็อยู ่ในสถานที่ตาก

อากาศบางปู พอช่วงสายๆ เราก็ออกไปเที่ยวกัน สถานที่
แห่งแรกท่ีจะพลาดไม่ได้คือ “วัดพระสมุทรเจดีย์” ที่นี่จะมี
พระเจดีย์กลางน้ำซึ่งเป็นที่รู้จัก กันดีว่าเป็นสัญลักษณ์
ประจำจังหวัดสมุทรปราการ วัดนี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 2 
แรกเริ่มเดิมทีพระเจดีย์นี้ถุกสร้างขึ้นตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ 
มีน้ำล้อมรอบพระเจดีย์ แต่เมื ่อวันเวลาผ่านไปเนิ่นนาน 

แม่น้ำฝั่งที่เป็นแผ่นดินก็ตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นแผ่นดิน เชื่อมเกาะกลางน้ำไว้ด้วยกัน จนไม่ได้เห็นเป็นพระ
เจดีย์กลางน้ำดังเช่นเก่าก่อน แต่ก็ยังคงความเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสมุทรปราการมาจนกระทั่ งทุก
วันนี้    
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มาทั ้งทีต้องไปกราบไหว้สิ ่งศักดิ์
สิทธ์แหละครับ จากนั้นเราสองคนก็ไปเที่ยว
ต่อที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า กับพิพิธภัณฑ์ 
เรือหลวงแม่กลอง  .   
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.....ป ้อมพระจุลจอมเกล ้า  เป็นป้อมปืนแบบตะวันตก ถูกสร้างขึ ้นในปี พ.ศ. 2427 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึง      
การป้องกันการรุกรานของอังกฤษและฝรั่งเศสภายในป้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สุดแสน
จะทึ่งของคนไทยในอดีต จากนั้นเราก็ไปชมเรือหลวงแม่กลอง ซึ่งเป็นเรือรบที่ปล่อยทุ่นระเบิดในน้ำ เดินชมกันทั้ง
ชั้นบนและล่าง นอก ใน ถ่ายภาพที่นี่มีทหารเรือให้การแนะนำเป็นอย่างดี สุภาพน่ารัก ถ่ายรูปไว้ด้วยครับ แค่นี้    
ก็หมดไป 1 วันเต็มๆ          

เริ่มเย็นแล้วก็ต้องรีบกลับไปที่พัก
ตากอากาศบางปู เพื่อตั้งกล้องถ่ายภาพนก
นางนวล ตอนเย็นๆ ต่อ.นก  นางนวลถ้าจะ
ถ่ายให้ได้ภาพที่สวยงามต้องตั้งกล้องครับ 
ใช้ขากล้อง ตั้งกล้อง รอนิ่งๆแล้วก็อย่าลืม
ซ้ือ”กากหม”ู 

ซึ ่งเป็นอาหารสุดโปรดของนกนางนวล
ด้วยนะครับ แล้วค่อยๆชูกากหมูทีละชิ้น 
ๆ  นกนางนวลก็ จะบินมาโฉบจิกกากหมู
ที่มือของเรา ช่วงนี้แหละเป็นโอกาสทองที่
เราจะได ้ถ ่ายภาพนกนางนวลอย ่าง

สบายๆ ค่อยๆ กดชัตเตอร์ไป ถ้าจะถ่ายจากมือถือก็กดชัตเตอร์หน้าจอหรือ
ปุ่มปรับเสียงแช่ไว้มือนิ่งๆ ภาพจะได้ไม่ไหว ที่สำคัญต้องตั้งโฟกัสและล็อค
โฟกัสไว้จุดนั้น อย่าแพนกล้องตามนกจะไม่ได้ภาพสวยๆ แถมภาพก็จะไม่ชัด
ด้วยครับ 

ที่นี่นอกจากจะมีนกนางนวลแล้ว ยังมีนกชนิดอื่นๆที่หาดุได้ยากอีกกว่า 200 สายพันธุ์ รอบๆ หาด เขาจึงทำ
เป็นทางเดินชมป่าโกงกาง เพ่ือให้สามารถเดินเที่ยวส่องนกอ่ืนๆได้อย่างเพลิดเพลิน เจริญตาเจริญใจเลยเชียวหละครับ
พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนกนางนวลเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆ เขาบินไปเกาะสีชังน่ะครับ เพ่ือไปนอนที่นั่นแล้วเช้าก็บินมา
ที่บางปูเพ่ือหาอาหารกินต่อ......อ๊ะ! เราสองคนก็จะไปหาอาหารทานกันที่ศาลาสุขใจเช่นกันหละครับ 
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เช้าวันที่สอง เราก็เก็บสัมภาระใส่รถเสร็จก็ทานอาหารเช้า 
และกาแฟที่ร้านสวัสดิการทหารข้างๆที่พัก วันนี้เราจะไปเที่ยวเมือง
โบราณกัน ก็คิดว่าคงต้องใช้เวลากันทั้งวันหละครับ เพราะสถานที่
เที่ยวเมืองโบราณนั้นมีเนื้อที่กว่า 800 ไร่ ต้องขับรถเที่ยวแล้วแวะชม

สถานท ี ่ ส ำค ัญๆ 
เป็นจุดๆไป กว่าจะ
ครบก็คงทั้งวัน.เมืองโบราณ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสถานที่ของ
ประเทศไทย ซ่ึงแต่ละสถานท่ี ตั้งอยู่กลางแจ้ง จัดว่าเป็นสถานที่ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีทีใ่ดใหญ่กว่าของไทยอีกแล้วครับ 

ถ้ามีโดรนถ่ายรูปแพนในมุมสูง จะเห็นว่าอาณาเขตของ
ที่นี ่ คล้ายรูปด้ามขวาน เช่นเดียวกับรูปร่างของประเทศไทย และได้สร้างรวบรวมปูชนียสถานที่สำคัญๆ ของ
ประเทศไทยไว้มากกว่า 116 แห่ง เช่น เขาพระวิหาร  เขาพนมรุ้ง พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุไชยา พระที่นั่ง
สรรเพชญ ปราสาทจำลอง วิหารวัดภูมินทร์จังหวัดน่าน    เรือนทับขวัญ คุ้มขุนแผน สวนรามเกียรติ์ วัดจองคำ
จังหวัดลำปาง วิหารสุโขทัย พระธาตุเจดีย์สุโขทัย พระธาตุจอมกิตติเชียงราย ศาลาโถงวัดนิมิตจังหวัดตราด เรือ
สำเภาไทยและอีกมากมาย เรียกได้ว่ามาท่ีนี่แห่งเดียว เที่ยวได้ 4 ภาคท่ัวไทย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากนี้ก็ยังมีพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรมแบบไทยๆแสดง  เหมือนชีวิตจริงๆ ตลอดทั้งวันและทุกวัน.ฉะนั้นเที่ยว
ทั้งวันก็ยังไม่ครบครับ.หมดเวลาแล้วบ่ายคล้อยมากแล้วคงต้องกลับกรุงเทพฯซะแล้ว ออกจากที่นี่ เวลา 18.00น 
กว่าจะถึงบ้านก็คงสองทุ่มแน่ๆ เพราะรถติดเป็นประจำอยุ่แล้ว ถ้าจะให้ดี มาเที่ยวที่นี่แนะนำมารถไฟฟ้า BTS     
นะครับ!.......สวสัดีครบั.......... 
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ข่าว ประชาสัมพันธ์   
 

ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา 
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แวดวงชาวสุขศึกษา 
 

 สวัสดีปีใหม่ 2563  ขออำนาจสิ ่งศักดิ ์สิทธิ์ที ่ท่านเคารพนับถือ อวยพรให้ทุกท่านสุขกาย สุขใจ  
สุขภาพแข็งแรง  คิดสิ่งใดสมปรารถนาค่ะ...มีข่าวคราวของสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯและเครือข่ายฯมาฝากเช่น
เคยค่ะ 
 เริ่มที่งานของสมาคมฯ ในการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาชองสถานบริการสาธารณสุข งานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการส่งเสริมให้ รพ.สต.จำนวน 37 แห่งในปีงบประมาณ 2562 ร่วมประเมินมาตรฐาน
สุขศึกษาจากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ระหว่างวันที่ 22-26 กค. 2562 จำนวน 19 แห่ง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 26 กค.62 นำทีมโดย  ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์  และคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน 
ประกอบด้วย รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล  คุณเพ็ญศรี เกิดนาค คุณสุจิตรา ก่อกิจไพศาล คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคำ
สวัสดิ์ คุณจริยากร ดิษจินดา  เข้าเยี่ยมพบปะ นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด       สุ
ราษฎร์ธานี ที่ให้การสนับสนุนให้มีการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง   
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และนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย  รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล,คุณสุจิตรา ก่อกิจไพศาล เข้าประเมิน
มาตรฐานสุขศึกษาของ รพ.สต.บ้านสี่แยกคลองศิลา อ.เคียนซา โดยมี สสอ.เคียนซา ให้การต้อนรับ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมที่ 2 นำโดย คุณเพ็ญศรี เกิดนาค พร้อมด้วยคุณสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสด์และคุณจริยากร ดิษ

จินดา  เยี่ยมประเมิน รพ.สต ที่ขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง (re-acradit) เป็นครั้งที่ 2 และ 3 ทุกแห่งเห็น
ความสำคัญ ความต่อเนื่องในการพัฒนางานสุขศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญ มีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 
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ทีมที่ 3 วันที่  7 สค. 62 นำโดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง,คุณปรีชา สุสันทัดและคุณธัญชนก 
วงค์สวัสดิชาติ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ที่ รพ.สต.คลองสกและ รพ.สต.สองพี่น้อง อ.พนม โดยมี
นายก อบต.ให้เกียรติต้อนรับ  ผลงานเป็นไปตามนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมที่ 4 นำทีมโดย รศ.ดร.พาณี สีตะกลิน  พร้อมด้วย คุณสุดาพร ดำรงค์วานิช และ ผศ.ดร.ดุษณี 
ศุภวรรธนะกุลตรวจประเมินมาตรฐานสุขศึกษา รพ.สต. 9 แห่ง  วันที่  9 สค. 62  เข้าตรวจประเมิน รพ.สต. 
พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี แม้จะขาดบุคคลากรบางตำแหน่ง แต่คุณภาพคับแก้ว บุคคลากรให้ความ
ร่วมมือ ใฝ่รู้มีความเข้าใจงานที่ทำอย่างชัดเจน ขอฃื่นฃมค่ะ 
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 หลังจากโหวตเลือกตั้งนายกฯและอุปนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  ชุดที่ 16 ผลโหวตเลือกตั้ง นายก

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้แก่ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อุปนายกสมาคมฯได้แก่ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 

และนายกสมาคมฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดที่ 16 วาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 

2562 – 27 กันยายน 2566 จำนวน 20 คน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ  โดยมี รศ.ดร.สุปรียา 

ตันสกุล เป็นประธาน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มีนายชาญยุทธ์ พรหมประพัฒน์ เป็นประธาน 

อนุกรรมการส่งเสริมรายได้ มีนายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ เป็นประธาน  ลงนามวันที่ 27 กันยายน 2562  ผลการ

ดำเนินงานจะเป็นอย่างไรสมาชิกสมาคมฯทุกท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะติฃมผ่านมาได้หลาย

ช่องทางทั้งทางออนไลน์มือถือ หรือเว็ปไซด์สมาคมฯค่ะ 

  19 ตค.2562   สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดงาน “ร้อยรักถักใจ สานสายใย มุทิตา 2562” ณ โรงแรม
มารวยการ์เด้นท์  กทม. ให้ผู้เกษียณ 14 ท่าน  ผู้เกษียณต่างแต่งกายไทยๆ มาร่วมงาน 10 ท่าน ได้แก่ ดร.
รำไพ เกียรติอดิศร กรมอนามัย  ,น.ส.กำไลทิพย์ ระน้อย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร. ดร.จิระ
ภา ขำพิสุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,นางปราณีต สิงห์ทอง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี,นางสุจิ
ตรา ก่อกิจไพศาล   โรงพยาบาลุราษฎร์ธานี,นางวิยะดา คงเพชร  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช,ดร.
ศรีสุดา สุรเกียรคิ  กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย,ดร.สรรยาพร วงศ์คำลือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตาก,น.ส.ธัญชนก วงค์สวัสดิ์ชาติ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายจำนงค์ ชัยสุวรรณ
รักษ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีสมาชิกสมาคมฯร่วมติดตามผู้เกษียณมาร่วมงานด้วย คุณประจวบ พันธ์หิม,คุณ
ดวงกมล จันทร์ฤกษ์,คุณเพียรพันธ์ อัศวพิทยา ผู ้เกษียณที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ 4 ท่าน คือ นาง
ฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์  กองสุขศึกษา นางอำไพ ทองแบน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ .
นายสมพล วีระพงษ์สุชาติ โรงพยาบาลเชียงราย และ ดร.ดวงกมล ภูนวล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 4 ท่านหลัง 
สมาคมฯได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้ ,มีการนำเสนอสไลด์ชื่นชมผลงานผู้เกษียณ,แสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึก
ฯ บรรยากาศอาลัยรักอย่างอบอุ่น ประทับใจ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและโฃคดีกับเส้นทางชีวิตใหม่ค่ะ 
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24 กย.62 รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุลและคณะกรรมการบริหาร นำพวงมาลาไปถวายสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศร์ฯพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันมหิดล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในงานเดียวกันนี้ รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ และ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ได้รับรางวัลปูชนียบุคคล

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้ง 
2 ด้วยค่ะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยังมีรางวัลที่ท่านทั้ง 2 ได้รับในปีนี้อีก คือ รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ ได้รับรางวัลAPACPH EXCELLENCE 

IN LEADERSHIPMEDALLION AWARD ในการประชุมAPACPH 2019 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ 
อมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
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ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ และ ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับ
รางวัลคนดีศรีสังคม โครงการคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจำปี 2562 .จากมูลนิธิ 100 พระชันษา 
สมเด็จ พระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ วัดบวรนิเวสน์
วิหาร ทำดี มีผลงานประจักษ์ เป็นรางวัลทรงเกียรติที่ล้ำค่าค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาวสวยมากความสามารถอีกคนหนึ่ง  พ.อ.(พ) ญ.จันทนา กมลศิลป์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง ผอ.วพบ.
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ตำแหน่งก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ 
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วันที่ 11 พ.ย.62  รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล. ,รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ,คุณเพ็ญศรี เกิดนาค,คุณชาญ
ยุทธ์ พรหมประพัฒน์,คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์ ตัวแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีใน
โอกาสที่ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งสมาคมฯยินดี
สนับสนุนความรู้วิชาการและพัฒนาโครงสร้างและระบบงานสุขศึกษาร่วมกับกรม สบส.เพื่อสุขภาพที่ดีของคน
ไทย เรายังคงเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นมายาวนานและตลอดไป 

 
 

จากข่าวที่น่ายินดี มาท่ีข่าวเศร้า ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ผศ.กำธร อ่างทอง อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อ 9 ตค.62  ท่านเป็นอาจารย์ที่ผลิตบัณฑิตสุขศึกษามาหลาย

รุ่น เป็นนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมตัวยง เป็นประธานกลุ่มที่ทำงานอย่างดียิ่ง นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีคุณค่ายิ่ง ….อีกท่านหนึ่งคือ นางสุทธานิตย์ ไทยมา สมาชิกสมาคมฯ อดีตเคยทำงานที่กองสุข
ศึกษา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทั ้ง 2 ท่านด้วยค่ะ และขอแสดงความเสียใจกับ นางศุภัคนิจ          
วิษณุพงษ์พร  สมาชิกสมาคมฯที่ต้องสูญเสีย บุตรชายสุดที่รักคนเดียวไปอย่างกระทันหัน  ธรรมะที่ปฏิบัติเป็น
นิจจะช่วยให้เข้มแข็งข้ึนให้ก้าวเดินต่อไปนะคะ 
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หมดข่าวสมาคมฯขอนำเสนอข่าวจากเครือข่ายบ้างค่ะ เริ่มจากเครือข่ายส่วนกลาง  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จัดโครงการ สบส.รวมใจ ปั่นออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถี
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ในพื้นที่ส่วนกลางกระทรวงสาธารณศสุขและในพื้นที่
โดยรอบบริเวณศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12  ทุกวันที่ 26 ของเดือนตั้งแต่เดือนกค.-ธค.62 ข้าราชการ
ควรเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 25-29 พย.62   กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดประชุม ณ 
โรงแรมนนทบุรีพาเลซ  เพื ่อผลิตสื ่อพระราชทานการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ) ตามโครงการราชทัณฑ์ปั่นสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้เป็น
แนวทางในการอบรม ให้ อสรจ ที่เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพเบืองต้น  
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่ม
ผู้ต้องขังในเรือนจำได้ โครงการดีๆแบบนี้ ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่
ที่ใด 

วันที่  2-13 ธค. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุม การดำเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563   ณ ห้อง
ประชุมชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือใน
การดำเนินงานระหว่างกองสุขศึกษากับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสุขศึกษาฯในสำนักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 1-12 และโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.... ทำความเข้าใจกันพูดภาษาเดียวกัน  
งานก็ไปโลด.. 

19 ธค.62  คุณชาญยุทธ์ พรหมประพัฒน์ ผอก.กองสุขศึกษา ร่วมเสวนาเสริมสร้างความตระหนกัรู้
ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 งานเดียวกันนี้ 
คุณชัยสิทธิ์  ลูกรักษ ์อาสาเป็นตัวแทนสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วยทุกปี 
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 ในส่วนของเครือข่ายภูมิภาคก็มีมาฝากกันค่ะ จากแดนไกล คุณอวาทิพย์ แว หัวหน้ากลุ่มงานสุข
ศึกษา โรงพยาบาลยะลา  เล่ากิจกรรมการดำเนินงานมามากมาย อาทิ 

▪ 6-7  กค.62 ,จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาคในงานมาตรฐานงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่เครือข่าย อ.เมือง จ.ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 24 กค.62  จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ ชายแดนใต้ ณ ศูนย์

วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ยะลา   
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 31 กค.62 – 1 สค.62  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดโครงการ “รักเป็น 
ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” และในเดือนอื่นๆก็จัดกิจกรรมรณรงค์ตามวัน
สำคัญ เฃ่น วันเบาหวานโลก วันเอดส์โลก  ยังขยันทำงานไม่รู้เหนื่อยค่ะ 
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มาภาคกลาง 2 กค.62 รองทวีศักดิ์ วัดอุดม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประโนจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค โดยมีคุณศิริพร  
เทพวิสูตร เป็นแม่งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาคกลางมาแถวภาคเหนือบ้าง  วันที่ 8 ตค.62 ร.พ.แม่สอด จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือในโรง
เรีบน เนื่องในวันล้างมือโลก วันที่ 15 พย.ของทุกปี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเป็นการปลูกฝัง
นิสัยการรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือในเด็ก 
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คุณรุ่งรัศมี..ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก
สร้างชุมชนปลอดขยะ ในงานวัฒนธรรมชาวดอย “ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29  ตอกย้ำการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าสู่การปฏิบัติจริงด้วยหลัก  1 A 3R  ถ้ารณรงค์ร่วมกันทั้งประเทศ เมืองไทยนาอยู่อีกเยอะ....
มาท่ีภาคอีสาน    กลุ่มงานสุขศึกษาและงานเวชนิทัศน์  รพ.อุดรธานี ผลิดยูทูป เพ่ือสุขภาพ มากมาย อาทิท่า
บริหารยืดเหยียดและยางยืด ลดอาการปวดเข่า ปวดต้นขา  ป้องกันการหกล้ม  ยูทูป เรื่อง ลด หวาน มันเค็ม  
ซึ่งดำเนนิการผลิตโดยใชบุ้คลากรใน โรงพยาบาล ผู้มารับบริการ   ซึ่งแต่ละเรื่อง ดูแล้ว ทุกคนสามารถทำตาม
ได้ง่ายๆ ซึ่ง คุณเต้าเจี้ยว ได้เปิดโอกาสให้ผู้อ่านให้คำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุง  ดูแล้ว ทำตามดีต่อสุขภาพ
จริงๆ ค่ะ. 
 

ก่อนจะจากกันไปมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 
วันที่ 7 มีนาคม .2563  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะจัดโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 

เวลา 8.30-12.30 น. ณ Blu-O แคราย เอสพลานาด นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหารายได้เข้าสมาคมฯ
ในการ ให้การศึกษาและวิจัยของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา ,สนับสนุนการเสนอ
ผลการวิจัยหรือประชุมวิชาการทั้งในและนอกประเทศของสมาชิกสมาคมฯและจัดทำเอกสารวิชาการ วารสาร
สุขศึกษาเพ่ือเผยแพร่แก่สมาชิกสมาคมฯ จึ่งขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ ติดต่อ
ได้ที่คุณปรีชา สุสันทัด โทร.081-6379709 คุณเพ็ญศรี เกิดนาค  โทร.089-8936078   

 สมาชิกท่านใดมีข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมดีๆพร้อมภาพประกอบ บอกเล่ามาบ้างนะคะพบกันใหม่ฉบับ
หน้าค่ะ 

 
 

                                                                                                                    
“นิลุบล” 
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คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 
ในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 
 กองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการและรายงาน
การวิจัยต่างๆ จากท่านสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  เพื่อคามสะดวกในการส่งบทความและวิจัย  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ลักษณะของบทความ 

1. เป็นบทความสรุปงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยและศึกษาการสรุปผลที่
จะเป็นประโยชน์ต่อไปได ้

2. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ 
3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

 
 บทความในลักษณะอื ่นๆ  นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น  จะได้ร ับการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ 

1. ประเภทเรื่องที่จะตีพิมพ์  ได้แก่ (ก) เรื่องเล่าหรือบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน/ทโครงการ
ด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ข) บทความวิชาการทางด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ หรือวิชาชีพสุข
ศึกษา (ค) บทความทั่วไป เรื่องแปล และข้อมูลวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และ (ง) รายงานวิจัยทางสุขศึกษา โดยเรื่อง
ที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

2. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ 
 2.1  บทความ  ต้นฉบับพิมพ์เว้นบรรทัดและพิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 
จำนวนไม่เกิน 12 หน้า (ระบุเลขหน้าด้านขวาบน) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด 1 line ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรก และชื่อผู้เขียน ตำแหน่งและที่ทำงาน อยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทาง
ขวามือ 
 2.2  รายงานวิจัย  ต้นฉบับพิมพ์เว้นบรรทัดและพิมพ์หน้าเดียว  โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 
จำนวนไม่เกิน 12-15 หน้า (ระบุเลขหน้าด้านขวาบน) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด 1 line ลำดับ ดังนี้ 
  (1)  หน้าแรก – ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (กลางหน้ากระดาษ) ตัวหนา 

- ชื่อ-สกุล ผู้เขียน (ขวามือหน้ากระดาษ) เรียงตามลำดับหัวหน้าโครงการ ชื่อแรกกรณี
ใช้เพื่อสำเร็จการศึกษา  ใส่ชื่อนักศึกษาชื่อแรกตามด้วยประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ใส่หมายเลขตัวยกท้ายชื่อ 

- ตำแหน่ง และที่ทำงาน ของผู้แต่งตามลำดับ หมายเลขตัวยก 



78 
 

ปีที่ 34 เล่มที่  2  กรกฏาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

- บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่เกิน 300 คำ) พร้อม คำสำคัญ 
 (2)  หน้าที่ 2 ภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อของหน้า  1 
 (3)  หน้าต่อไป ประกอบด้วย – บทนำความยาวไม่เกิน 1-1 หน้า  วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี
วิจัย, สรุปและอภิปรายผล, ข้อเสนอแนะ (ในการนำผลการวิจัยไปใช้และในการวิจัยครั้งต่อไป) 

3. ระบบการอ้างอิง  เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงทั้งบทความและรายงานวิจัย ใช้ตามรูปแบบของ 
Publication Manual of the American Psychological Association (หรือ APA style) – ระบบนาม-ปี 
 กรณีเรื่องเล่าหรือถอดบทเรียนจากการทำโครงการหรือการปฏิบัติงานไม่ต้องลงเอกสารอ้างอิง ถ้าไม่มี
การอ้างอิงใดๆ 

4. การส่งต้นฉบับ  เอกสารนำส่งประกอบด้วย  1) ใบนำส่ง  2) เอกสารต้นฉบับเป็น Electronicfile  ที่  
E-mail : phpsurin@gmail.com; hepathai@gmail.com หรือ   ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
อาคาร  3 ชั้น  7  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
420/1 ถ. ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
10400 
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

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

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

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 

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

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

เกิดวันที่ .................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. ............................................................ 
5. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน................................................ กรณีเกษียณ ตำแหน่งสุดท้าย........................................................ 
6. หน่วยงานที่ทำในปัจจุบัน (โปรดระบุให้ละเอียด เช่น แผนก กอง กรม กระทรวง) 

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

7. ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน  เลขที่ ........................... ถนน .................................................. ซอย ...................................... 
แขวง/ตำบล .......................................... เขต/อำเภอ .............................................. จังหวัด .........................................รหัส
ไปรษณีย์......................... โทรศัพท์ .................................... E-mail .................................................................... 

8. บ้านที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่ ......................................... ถนน ...........................................................ซอย ............................... 
แขวง/ตำบล ................................. เขต/อำเภอ ............................................... จังหวัด ...................................................รหัส
ไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.............................................................................................................. 

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

(   )  สมาชิกกิตติมศักดิ์   จำนวน ........................................... บาท 
(   )  สามัญตลอดชีพ  1,000 บาท  จำนวน ........................................... บาท 
     ผู้สมัคร ................................................................... 
     วันที่รับสมัคร .................../......................../............ 
     ผู้รับสมัคร .............................................................. 
 

 

 
 
  

1. โอนเงินเข้าบัญช ี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา”  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา รพ. เวชศาสตรเ์ขตร้อน กรงุเทพฯ      
เลขท่ี บัญี 254-211090-7  ประเภทออมทรัพย์ หรือ 

2. ส่งเงินธนาณัติ  (สั่งจ่าย ปณ. สามเสนใน) กรุณาส่งในนาม อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.  10400  โทร. 0-2354-8543 ต่อ 3601  โทรสาร: 0-2644-8999 

3. ค่าลงโฆษณา  ปกหน้าใน, ปกหลังใน ราคา 1,500 บาท ปกหลัง ราคา 2,000 บาท  สนใจ ติดต่อ  คุณปรีขา สุสันทัด 
เบอร์มือถือ 081-6379709 e-mail precha2488@gmail.com 



80 
 

ปีที่ 34 เล่มที่  2  กรกฏาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 

 
คำสั่งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

ที่ส.ว.ส.   9  / 2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคส์ 

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

 ตามที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษามาเป็นระยะเวลา
33 ปี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม ข่าว ความรู้ทั ้งด้าน  บทความวิชาการ งานวิจัย  และการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของวิชาชีพสุขศึกษา  ให้สมาชิกได้รับทราบนั้น   เนื่องจากการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทาง
อินเตอร์เน็ต  มีความทันสมัยรวดเร็วขึ้น ทันเหตุการณ์  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดทำ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคส์ โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2560   
 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำวารสารสมาคมวิชาชีพอิเลคทรอนิคส์เป็นไป  ด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงขอแต่งตั้งคณะกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อิเลคทรอนิคส์  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้   
1. คณะที่ปรึกษา 

1.1  ศาสตราจารย์.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   
1.2  รองศาสตราจารย์ดร.สุรีย์  จันทรโมลี  
1.3  รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์   ธีรเวชเจริญชัย   
1.4  รองศาสตราจารย์ดร.  เฉลิมพล    ตันสกุล   
1.5  รองศาสตราจารย์ดร. สุปรียา  ตันสกุล   
1.6  รองศาสตราจารย์ดร. เอมอัชฌา   วัฒนบุรานนท์  
1.7  รองศาสตราจารย์ดร.พาณี  สีตกะลิน    
1.8  ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา  

 บทบาทหน้าที่ 
1) กำหนดนโยบายร่วมกับบรรณาธิการในด้านการวางแผนสื่อโดยภาพรวมทั้งเนื้อหา รูปเล่ม  การ

เผยแพร่ 
2) ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต  เช่น การประส่านงานกับ

หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเป็นต้น 
3) แสดงความคิดเห็นในด้านการประเมินผลงานสื่อที่ผลิตออกมาพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุง  

พัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
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 2.   บรรณาธิการ       นางจารุณี  ชัยชาญชีพ    
     บทบาทหน้าที่    

1) นำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยให้นโยบายและแนวคิด  แนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการต่างๆแก่
ผู ้ช่วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  เพื่อการบริหารจัดการสื่อสิ ่งพิมพ์  เผยแพร่ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
3) สนับสนุนองค์ความรู้และ  ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น  เหมาะสมควรแก่การเผยแพร่ผ่านสื่อ 

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

  บทบาทหน้าที่    
1) ขยายผลนโยบายการดำเนินงานผ่านสื่อถ่ายทอดสู่ทีมงานกองบรรณาธิการ 
2) วางนโยบายการผลิตและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3) สนับสนุนองค์ความรู้และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกองบรรณาธิการ  

4.   กองบรรณาธิการ 
1.1 รองศาสตราจารย์ดร.สุรีย์  จันทรโมลี  
1.2 รองศาสตราจารย์ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์  
1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญเมือง  แก้วดำเกิง 
1.5 นายปรีชา สุสันทัด 
1.6 นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์ 
1.7 นางนลินี  มกรเสน   
1.8 นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
1.9 นายสรงค์กฏณ์   ดวงคำสวัสดิ์  
1.10 นางลัดดา  ปิยะเศรษฐ์  
1.11 นางสุดาพร  ดำรงวานิช 
1.12 เครือข่ายระดับ ภาค 

                  เครือข่ายภาคเหนือ  
 4.12.1  นางสาวภกำไลทิพย์  ระน้อย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ    
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 
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 4.12.2  นางพวงผกา สุริวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ    
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

                  เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   4.12.3  นางสาวทองสุข  โพนเงิน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ              
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
            4.12.4  นายมานิตย์  ไชยพะยวน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
                                                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    
 เครือข่ายภาคกลาง 
                  4.12.5  นางศิริพร  เทพสูตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     
                                                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี        
 4.12.6  นายธีระ  แสงสุรเดช   นักวิชาการสาธารณสุข 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว       
 เครือข่ายภาคใต้ 
 4.12.7  นางสินีลักษณ์  จิรสัตย์สุนทร    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ            
             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
 4.12.8  นางอวาทิพย์  แว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
          หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
              บทบาทหน้าที่    

1) กำหนดขอบเขต  ประสานจัดทำเนื้อหาถ่ายทอดผ่านสื่อทุกฉบับ 
2) ประสานรวบรวมบทความวิชาการข่าวสารงานวิจัยจากเครือข่ายนักวิชาการ  นักเขียนและ

แหล่งข่าวต่างๆ 
3) พิจารณาคัดกรองข้อมูลวิชาการ  นักเขียนและเวทีวิชาการข่าวสารองค์ความรู้ผลงานนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ 
4) สัมภาษณ์ทำข่าวในพ้ืนที่และเวทีวิชาการต่างๆ 
5) จัดทำต้นฉบับ 
6) ตรวจสอบความถูกต้อง  ความสมบูรณ์  ปรับแก้  โดยประสานกับเจ้าของงาน(กรณีที่เป็นผู้เขียน

จากภายนอก)  ติดตามการส่งออกเผยแพร่ และกระจายสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
7) นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

           

                    คำสั่ง ณ วันที่  18 กันยายน  2560 
 
  
 

                                                           (ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์)  
                                                     นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา   
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โดยจารณีุ 

 

ขอบคุณ 
 


