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      บทบรรณาธิการ  

 

 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีผู้ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และผลงานเด่นจำนวนมาก 
ซึ่งกองบรรณาธิการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ให้ความกรุณาและเอ้ือเฟ้ืออย่างดียิ่ง โดยได้อาสาพิจารณาบทความเพ่ือประโยชน์ในแวดวงวิชาชีพ   
และอุทิศเวลาเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของบทความวิชาการ บทความวิจัย 
ผลงาน สาระความรู้ และผู้ส่งข่าวสารหรือภาพกิจกรรมสุขศึกษามาเผยแพร่ทุกทา่น  

ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกันส่งต่อต้นฉบับวารสารฯ และที่อยู่ เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
ด้วยช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์หน่วยงาน กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ฯลฯ โดยดาวน์โหลดวารสารฯ ต้นฉบับได้ที่ 
http://hepa.or.th/journal.php และขอความอนุเคราะห์ผู้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้จัดวาง
หน้าปกวารสารฯ และสร้างลิงค์สำหรับการเข้าใช้บริการหรือเข้าหน้าเว็บเพจของวารสารฯโดยตรง หรือเผยแพร่      
QR code วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาให้ถึงบุคลากรสาธารณสุขและนิสิตนักศึกษาได้ใช้งานบทความวิจัย 
บทความวิชาการ และเข้าใช้บริการ “ชั้นหนังสือ รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” ซึ่งให้บริการหนังสือวิชาการแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นบริการเพ่ือสังคมและรับใช้สังคม    
ที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้ริเริ่มจัดทำมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับจากสมาชิกจำนวนมาก          
โดยสมาชิกสามารถบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่ได้ที ่hepathai@gmail.com  

หวังว่าทุกท่านจะได้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ด้วยความตระหนักถึงภัยจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัว และมีความสุขในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 ต้อนรับปีฉลู โดยหวังว่าจะ
เป็นปทีี่ดอีีกปีหนึ่งในเส้นทางชีวิตของทุกท่านนะครบั 

 

                                                                
 

                                                            (รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง) 
                                                                    บรรณาธิการ  
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าร จาก นายกสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
 
 

เรียน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทีร่ักทุกคน 

 วารสารฉบับนี้  เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 63 และต้อนรับปีใหม่ 64 ด้วยความหลากหลายสาระนานา 
ตามการวางรูปแบบของ รศ.ดร .ขวัญ เมือง  แก้วดำเกิ ง บรรณาธิการที่ ให้ ความเอาใจใส่ เป็นอย่างดี    
การทำวารสารออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าสมาคมฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ที่จะต้องใช้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้อ่านที่ต้องการสนับสนุนการจัดทำวารสารของสมาคมฯ 
ได้ช่วยกันลงโฆษณาในวารสาร ซึ่งค่าโฆษณาก็ถูกมาก บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานของโครงการ
ต่าง ๆ ที่นำองค์ความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ไปใช้แล้ว เกิดผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเป็นสิ่งที่วารสารฯ ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นอย่างยิ่ง หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการสุขศึกษากข็อเชิญส่งมาได้ที่บรรณาธิการตลอดเวลา   

ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้ งที่ 20 เรื่อง “ล้มหรือรุก: ปรับ
พฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย 
สมาคมวิชาชีพศึกษา ร่วมกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือท่านผู้อ่านจะได้เตรียมทำเรื่องขออนุมัติการเดินทางหรือสมาชิก     
ที่ไม่ได้อยู่ในวงการราชการจะได้เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมแต่เนิ่น ๆ แล้วพบกันในการประชุมนะครับ 

“เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 63 และต้อนรับปีใหม่ 64 ผมในนามของกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพ   
สุขศึกษา ขออวยพรให้สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาพร้อมด้วยครอบครัวและท่านผู้อ่านทุกท่าน จงประสบแต่
ความสุข ความเจริญ ความสมหวัง สุขภาพดี มีเงินใช้ อายุยืนยาว คิดสิ่งใดในทางที่ดีจงประสบผลสำเร็จ          
ทุกประการ”  

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
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ผลงานการพัฒนาระบบบริการการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเช้ือ (PrEP)  
    ในกลุ่มชายรักชายโดยกระบวนการการสร้างแรงจูงใจ 

70 

ผลงานการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้อุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก  73 
ผลงานภาพถ่ายเล่าเร่ือง การดูแลอย่างมีความหมายและวาระสุดท้ายของชีวติ 84 
ผลงานโครงการ PNK ชวนขยับ นับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน-วิ่ง ท้าใจ Season 1 89 
สรรหามาฝาก 97 
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ท่องเที่ยว  103 
แวดวงสุขศึกษา 108 
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 20 120 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 121 
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 122 
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บทกลอน เพลนิคำ นำสุข 
“อุ่น”  

“พ่อแม่คือความรักบ้านก็อุ่น       ลกูมีรักเป็นทุนไว้สู้หนาว 
ชีวิตที่ความรักเล่าเรื่องราว         ย่อมจักมีด้านพราวเพราะอุ่นเรือน 
เมื่อครูคือความรักโรงเรียนอุน่     ถ้าครูสร้างพระคุณใครจะเหมือน 
โรงเรียนคือที่ความรักเยือน        เด็กมีครูเป็นเพือ่นพิงชีวี 
ถ้าคนคือความรกัชีวิตอุ่น          ดอกไม้บุญผลิบานบนวิถี 
ก้าวย่างที่เมตตาและปรานี        ทุกชีวิตย่อมมีที่และทาง 
เมืองใดคือความรกัเมืองนั้นอุ่น   คนคือดอกไม้บุญผลิแล้วพร่าง 
เมืองใดคนรักคนไม่จืดจาง        เมืองนั้นย่อมสว่างเป็นเมืองบุญ” 
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สวัสดีค่ะ ปีเก่า 2563 ผ่านไป ปีใหม่ 2564 เข้ามา ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรค ปลอดภัย
ห่างไกล โควิด-19 มีความสุขมาก ๆ นะคะ.... ในฐานะคนไทยเราภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับยกย่องจากทั่วโลก
ว่าเป็นประเทศที่ป้องกันการระบาดของโรค โควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพราะฉะนั้นเรา
ทุกคนต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกู ล้างมือ เว้นระยะห่าง... ไทยชนะ
แน่นอน เรามาติดตามข่าวคราวและกิจกรรมของเครือข่ายสุขศึกษากันค่ะ .. 

 

กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและภาคีเครือข่ายในส่วนกลาง 

◦ กิจกรรมของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
29 ส.ค.63  ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด

ครบรอบ 80 ปีที่สวนอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน อดีต
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ, ดร.นพ.อุทัย 
สุดสุข และ ศ.นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนสนิทมิตรสหาย ลูกศิษย์ลูกหาไป
ร่วมงานอย่างคับค่ัง อบอุ่น โอกาสนี้เจ้าภาพประกาศการจัดตั้งมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ โดยมี รศ.นพ.พิทยา 
จารุพูนผล เป็นประธานมูลนิธิ ผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน,   
รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล, รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย, นายปรีชา สุสันทัด, นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ เจ้าภาพกล่าว
ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงาน ยอดบริจาครวม ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563    
มีจำนวน 828,696.00 บาท ผู้บริจาคจำนวน 195 คน ..สาธุ สาธุ สาธุ กับทุก ๆ ท่านที่บริจาคให้มูลนิธิฯ    
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

5 ตค.63 สมาคมฯ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการแก่สมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2563 ณ สโมสร
กองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ปีนี้มีสมาชิกมาร่วมงานจำนวน 11 ท่าน จากผู้เกษียณฯ 19 ท่าน ได้แก่ 
(1) ร.ศ.ธราดล เก่งการพานิช ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (2) 
รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (3) รศ.ดร.พรรณี 
บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น (4) พันเอกหญิงจันทนา กมลศิลป์ รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (5) นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา (6) นางบุษบา ใจ
กล้า นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.นครนายก (7) น.ส.จริยา หัตถมาศ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.นครสวรรค์ (8) นางจินตนา เจริญศุข นักจัดการงานทั่วไป 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี (9) ดร.ศุภกร สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี สสจ.กาญจนบุรี 
(10) ดร.รัตนา บรรณาธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักอนามัย กทม. (11) นางมนัสดา อุ่นโสมย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

แ ว ด ว ง          สุ ข ศึ ก ษ า 
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บรรยากาศเป็นกันเองน่ารักแบบพ่ี  ๆ น้อง ๆ มีสไสด์ประวัติและผลงานเด่นของแต่ละท่านที่มา
รว่มงาน ทุกท่านได้มีโอกาสกล่าวแสดงความรู้สึก โอกาสนี้สมาคมฯ ได้มอบนาฬิกาพระรูปของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก องค์บิดาแห่งสาธารณสุขไทยเป็นที่ระลึก สำหรับ 8 ท่านที่ไม่
สามารถมาร่วมงาน ได้แก่ (1) นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ (2) 
รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (3) นายชัยภูมิ ชมพู กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (4) น.ส. นิตยา โชตินอก สสจ.นครราชสีมา (5) นางจิราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา รพ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 
(6) นางโฉมยง เหล่าโชติ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี (7) นางทวิปภา เจริญสุข รพ.อุทัยธานี (8) นางอุบล วิทย์
อเนกนันทน์ รพ.มหาราชนครราชสีมา 

สมาคมฯ ได้จัดส่งของที่ระลึกไปให้ทุกท่านเข่นเดียวกัน ขออวยพรให้ผู้เกษียณทุกท่าน มีความสุข  
กับเส้นทางชีวิตใหม ่และขอให้คงความเป็นเครือขา่ยอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ.... 
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ช่วงเดือน พย.63- ธ.ค. 63 มีการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ และหน่วยงานเจ้าภาพอีก 4 แห่ง 
ได้แก่ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์     
ม.บูรพา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงค์กรณ์ฯ และกองสุขศึกษา กรม สบส. เพ่ือเตรียมการจัด
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่ ระหว่างวันที่ 20-
22 พฤษภาคม2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท์ อ.เมือง จ.นครนายก” หวังว่าจะได้พบกนัเช่นเคยนะคะ..... 

16-17 ธ.ค.63 นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งที่ 13 ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “พลังพลเมืองตื่นรู้   
สู้วิกฤตสุขภาพ” .... มีอะไรใหม่ ๆ เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ 

 

◦ กิจกรรมของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
17-19 ส.ค.63 เข้าร่วมประชุมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการสุขศาลา

พระราชทานและติดตามโครงการฯ ณ พ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าหมาก บ้านแพรกตะคร้อ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และสุขศาลาพระราชทานบ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุร ี

17-18 ก.ย.63 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติ และบรรยายพิเศษเรื่องปรับพฤติกรรม
เปลี่ยนสุขภาพคนไทย ภายใต้งาน “เวทีวิชาการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย” 
 

 
 

1-6 ธ.ค.63 ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในการเสริมสร้าง
ร่างกาย การกินผักผลไม้หลากสี ในงานสาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมี ณ บริเวณทางเท้าเลียบถนนสนามไชย 
หน้ากระทรวงกลาโหมถึงมิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเพ่ือรำลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...... 
ธสถิตย์ในดวงใจไทยทั้งชาติ 
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 นอกจากนั้นยังจัดทำสื่อต่าง ๆ ในช่วงวันสาธารณสุขสำคัญๆเช่นในช่วงหน้าหนาวจะเตือนภัย 5 โรค
คือโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วง โรคหัด และโรคมือเท้าปาก จัดทำสื่อให้ความรู้ตามสุข
บัญญัติแห่งชาติตามวาระของวันสำคัญ ๆ เช่น.. 21 ตุลาคมเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ก็จะใช้สุขบัญญัติ
ข้อ 2 เรื่องรักษาฟันให้สะอาดแปรงฟันอย่างถูกวิธี ช่วงเทศกาลกินเจก็จะให้ความรู้เรื่องการกินผักหลากสี
สุขภาพดีในเทศกาลกินเจ รวมทั้งยังมรีายการคุยสนุกเรื่องสุขภาพเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน  

 

◦ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา โดย  รศ.ดร.ยุวดี  รอดจากภัย คณบดี             
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยนายชัชพล 
อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ 
นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า วิศวกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นพยาน การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา ส่งเสริมงานวิชาการ โดยสนับสนุนให้มีงานวิจัยเชิงบูรณาการและความร่วมมือด้าน
วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิชาการ และการวิจัยด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   
ในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข 

                     รวมทั้งความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันด้านวิชาการและงานวิจัย  
เพ่ือสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน การบรรยาย การทำวิจัยร่วมกัน และกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ โดยให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ บทความวิจัย รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการอ่ืน ภายใต้ข้อจำกัดทาง
วิชาการ และความเป็นไปได้ด้านกฎระเบียบของทั้งสองฝ่าย 
 

 
 

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี            
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่ออีกเป็นสมัยที่สอง .. ขอให้ประสบความสำเร็จในการผลักดัน
งานสาธารณสุขและสุขศึกษาให้เจรญิกา้วหน้ายิ่งขึ้นนะคะ .. 
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◦ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์           
ร่วมกับ สำนักสื่อสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    
จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ 
2563-2564 โดย รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ได้ทดสอบกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้   
ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค (กิจกรรมฝึกเพ่ิมทักษะ 5 ด้าน) และเครื่องมือประเมินความรอบรู้   
ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจากสำนัก/กองส่วนกลาง และสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคทุกเขตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี    
รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
และคุณนิรันตา ไชยพาน หัวหน้ากลุ่มสื่อสารฯ พร้อมด้วยทีมวิทยากรอาจารย์สรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ , 
อาจารย์จริยากร ดิษจินดา, ผศ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล, อาจารย์จิตพิสุทธิ์ หงส์ขจร, ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะ
ไพบูลย์ และคุณสุจิตรา บุญกล้า ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มกำลัง 
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◦ กิจกรรมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 
31 ก.ค.- 25 ส.ค.63 กลุ่มงานสุขศึกษา นำโดย นางพัชราภรณ์ เย็นสำราญ จัดทำโครงการเสริมสร้าง

ภาวะโภชนาการและพัฒนาเด็กสมวัยในนักเรียนชั้น ป.4- ป. 6 ประจำปี 2563 จำนวน 150 คน ณ โรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ได้แก่ การเรียนรู้และฝึกทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
วัย การเรียนรู้พัฒนาการสติปัญญาในการเรียน ฝึกทักษะการทำสมาธิ... ถ้าเด็กทุกคนมีความรู้และทักษะเรื่อง
สุขภาพที่ถูกต้องก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ขอให้มโีครงการดีดีแบบนี้ต่อเนื่องตลอดไปนะคะ..... 

ส.ค.- ก.ย.63 จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี่ในนักเรียน
โรงเรียนราชวินิต จังหวัดนนทบุรี 

 

 

17-18 ก.ย. 63 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับกลุ่มเวช
กรรมสังคม กลุมงานเทคนิคการแพทย์ฯ และกลุ่ม
การพยาบาลหให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เนื่องในวันตับอักเสบ
โลก รวมทั้ งตรวจเอชไอวี  พร้อมทั้ งให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการดูแลตนเองในรูปแบบ  
New Normal แก่ประชาชน 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการ PNK ชวน
ขยับนับก้าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 
สรุปผลงานโครงการหาอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะ 
 

 
กิจกรรมของเครือขา่ยในภาคเหนือ 

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายทอง พันทอง รอง นพ.สสจ. กล่าวเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563    
พร้อมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และโรงเรียนสุขบัญญัติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ    
ดีมากและดีเยี่ยม จัดโดยนางจามจุรีย์ เลิศจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ และได้รับเกียรติ
จาก นางสาวมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต รองผู้อำนวยการด้านวิชาการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ” และนาง
มัลลิกา ตะติยาพรพนัธ์ ผอ.รพสต.บ้านพญาชมพู อำเภอสารภี บรรยายในหัวข้อ “การประเมินมาตรฐานงาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 
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นางสาวจิระนันท์ สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็
เพ่ือขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บุคลากรที่ทำงาน
ด้านสุขศึกษารับทราบเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานสุขศึกษา หน่วยบริการจัดหวัดเชียงใหม่ และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขศกึษาระดับอำเภอ .. ขอขอบคุณน้องเป้า (วิลาวัลย์) แจ้งข่าวมาจ้าว.. 

◦ กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลฝาง จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่องอาหารกลางวันลดหวาน ลดเค็ม ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ให้กับครูอนามัย ครูผู้รับผิดชอบงาน
ด้านโภชนาการ ครูผู้ดูแลเด็ก แกนนำนักเรียน ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียน/ศูนย์ เด็กเล็ก  ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จำนวน 60 คน นางสาวประทุมวรรณ แจ่มสว่าง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น และนางสาวภิญญาพัชญ์ หอมมา นักโภชนาการโรงพยาบาล
ไชยปราการ ให้เกยีรติเป็นวิทยากรบรรยาย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบจากการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด รวมทั้งเพ่ือให้ผู้รับเหมาประกอบการร้านอาหาร/ร้าน
ขายเครื่องดื่ม/ร้านค้าสหกรณ์ทั้งในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก มีการจัดอาหารที่ลดเค็มและหวานน้อยให้กับ
นักเรียน และเพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
การเลือกซื้อ/รับประทานอาหารลดหวาน ลดเค็มในโรงเรียน 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ได้ทำการสุ่ม
ตรวจอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน
แล ะศู น ย์ เด็ ก เล็ ก จ ำน วน  15 
ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องวัดความเค็ม
และเครื่องวัดความหวาน พบว่า 
อาหารผ่านเกณฑ์ความหวานและ
ความเค็ม ร้อยละ 53.33 ทีมงาน
ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใช้ เค รื่ อ งป รุ ง รสและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน 
มัน เค็ม สำหรับเด็กวัยเรียน 
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◦ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมเรียนรู้สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพ่ิมทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข 8 
จังหวัด จัดโดยคุณเดชา สุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ และคุณธัญญาภรณ์ 
คุณสมบตัิดูบูโลซ ์เมื่อวันที ่12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี 

 

  
 

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานจังหวัด โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ จัดทำ Infographic เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 ส่งเผยแพร่ดึงดูด
ความสนใจในโลกสังคมออนไลน์เป็นระยะในกลุ่มไลน์ต่าง ๆ 

 

 
 

ก.ค.63 อำเภอวัดโบสถ์จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ให้กับผู้ป่วยทั้งอำเภอโดยแยกการอบรมเป็นโซนเหนือโซนใต้ ผลการ
ดำเนินงานทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้คิดเป็นร้อยละ 49.09 และควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
คิดเป็นร้อยละ 64.31 และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากตาบอด  ตัดเท้าติดต่อกันมา 3ป ีในผู้ป่วยเบาหวาน 
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ส.ค.63 อำเภอวัดโบสถ์จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีการฝึกทักษะแบบเข้มข้นต่อการปฏิบัติจริง  

 

  

  
 
พ.ย.63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนการจัดอบรม อสม.แกนนำของ คปสอ.เนิน

มะปราง ในการติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงตาม
โครงการชุมชนวิถีใหม่ NCDs .... คุณพรทิพย์ เรืองมี รายงานค่ะ 
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กิจกรรมของเครือขา่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

◦ โรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำคลิปเรื่องอาหารและคลิปท่าบริหารร่างกายที่ถูกต้อง ทันสมัยมากมาย 
และหลากหลาย ติดตามได้จาก YouTube เจ้าค่ะ คุณเต้าเจี้ยว ผู้สร้างสรรค์ผลงานสุขศึกษาด้วยคลิปเสียง
ตามสายเสียงในฟิล์มภาษาอีสานขนานแท้ นี่แหล่ะคนขยันสุดสุดค่ะ  

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรม
เสริมศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ (รุ่น COVID) รุ่นที่ 1, 2 และ 3 รวมจำนวน 267 คน ออกแบบหลักสูตร
โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ ที่หลากหลาย รวมทั้งหลักการ Health Literacy          
เพ่ือนำไปใช้สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานพยาบาลและการสาธารณสุข .. 

มุมมอง ประเด็นซักถาม การแสดงความ
สนใจ และการทดสอบความเข้าใจด้วยการประเมิน
การเรียนรู้.. บุคลากรรุ่นใหม่สะทัอนถึงความเข้าใจ
และแสดงความตั้งใจที่จะนำหลักการไปประยุกต์ใช้ 
กับงานใน ICU และหอผู้ป่วย ด้วยวิธีสุขศึกษาแนวใหม่่ 
..ขอให้ระบบบริการสุขภาพของอุบลฯ เกิดการพัฒนา
มากข้ึนจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้จ้า ! ...  

 

◦ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยคุณมนัสดา อุ่นโสมย์ นักสุขศึกษาและพยาบาล
วิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบรบือ ได้ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในยุคโรคระบาด ซึ่งเป็นโรค
ใหม่และร้ายแรง อาศัยการทำงานที่บูรณาการ ศาสตร์ คือ ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจกับโรคให้
ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน และ ศิลป์ คือ ศิลปะในการสื่อสาร ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายทำงานเป็นทีม มีแผนปฏิบัติงานชัดเจน  
ทั้งรุกและรับภายใต้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จัดบริการเชิงรุก   
ให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ด้วยความร่วมมือของ
วิทยุชุมชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน วัด โรงเรียน อสม. มีการจัดเวรยามร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ท้องที่ 
ท้องถิ่นและสาธารณสุข ทำการคัดกรอง เฝ้าระวังและกักกันกลุ่มเสี ่ยง/ผู้ที ่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน    
มีการตรวจตราและรายงานอย่างเป็นระบบ ... ส่งผลให้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในจังหวัดมหาสารคาม 
มีผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงมาขอพักรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพียง 1 ราย ส่วน
ประชาชนในพ้ืนที่ ณ เวลานี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจ้า ! … 

 

 
 
 
 



วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที ่35 ฉบับที ่2  กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563                            118 
 

กิจกรรมของเครือขา่ยในภาคใต้ 
 

◦ โรงพยาบาลศูนยย์ะลา 
กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน

งานสุขศึกษาและเกณฑ์การประเมิน ปี2563" แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ใน รพท.และรพช.ทุกแห่ง         
ในจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา จัดกิจกรรมออกกำลังกายและประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรอง

BMI วัดรอบเอวตามนโยบายองค์กรไร้พุงโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 เพ่ือสุข
ภาวะที่ดีในการป้องกันโรคเรื้อรัง(NCDs) ของบุคลากรในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563  

 

      
 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกและการดูแลสุขภาพตามหลัก

สุขบัญญัติแห่งชาติแก่นักเรียนโรงเรียนเพ็ญศิริ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
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กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา กับภารกิจวิทยากรอบรมแกนนำวัยรุ่น Super Teen Friend 
Corner หัวข้อ "การพัฒนาพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ การให้คำปรึกษาและส่งต่อ  ในกลุ่มเยาวชน 
จำนวน 120 คน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย การจัดฐานการเรียนรู้ สาธิต ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา ถาม-ตอบ
ปัญหาวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
รวมทั้งประชาชนทั่ วไป ล้างมืออย่างถูกวิธี  7 ขั้นตอน ก่อนและหลัง ทำกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรม
ประกอบด้วย การสาธิตล้างมือ 7 ขั้นตอน จัดนิทรรศการให้ความรู้ เดินรณรงค์ มอบสบู่ล้างมือและแผ่นพับ
การล้างมือ เป็นของที่ระลึกแก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

มีข่าวเศร้าสำหรับผู้คุ้นเคยและผู้ใกล้ชดิ 
กย.2563 ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางศิริลักษณ์ สืบวงค์แพทย์ สมาชิกสมาคมฯ

ขอบคุณนางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล ที่ไปร่วมทำบุญและเป็นตัวแทนในนามสมาคมฯ.....  
5-10 พ.ย.63 นายกสมาคมฯกรรมการบริหาร/สมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

และพิธีพระราชทานเพลิงศพนายอภินันทน์ มกรเสน สาม ีนางนลินี มกรเสน กรรมการบริหารสมาคมฯ....... 
ขอกราบขอบพระคุณค่ะ ...... 

11 ธค.2563 ชาวสาธารณสุขสูญเสียผู้มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุข นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

.. ขอดวงวิญญาณของทั้ง3 ท่านสู่สรวงสวรรคค์่ะ.... 
          ก่อนจากกัน ขอความร่วมมือสมาชิกเครือข่ายสุขศึกษาส่งข้อมูล กิจกรรม/ผลงานสุขศึกษาพร้อมภาพ 
มาเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะ ขอให้โชคดี มีความสุขตลอดปี 2564 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

                                                                                                นิลุบล 

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานป้องกันและควบคุมการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาลยะลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์  

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) โดยมี 

นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการ รพศ.ยะลา 

กล่าวเปิดงานณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ  
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ขา่วประชาสัมพันธ์   

การประชมุวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 20  

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมกับ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กำหนดการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “ล้ม หรือ รุก : ปรับ
พฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2564  ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก 

ชมวิดีทัศน์เปิดการประชุม ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพการมอบโล่รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่น  
มอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากทัว่ประเทศ รับฟงัการบรรยาย/อภิปราย และการนำเสนอผลงาน
วิชาการและโปสเตอร์ โดยหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย 

▪ พฤติกรรมกรรมสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ 
▪ อปท.บทบาทเชิงรุก เพื่อปรับพฤติกรรม สู่วิถีชีวิตใหม่ 
▪ หนึ่งตำบล รวมพลังเป็นหนึ่ง สร้างสังคมสุขภาวะ 
▪ รูปแบบชุมชนมีส่วนร่วม จัดการพฤติกรรม สร้างวิถีชีวิตใหม่ 
▪ วิถีชีวิตใหม่บนความเท่าเทียม 
▪ ระบบสุขภาพรอบรู้ ด้วยมาตรฐานละบริการคุณภาพ 
▪ Bully พฤตกิรรมรังแกและคุกคามในสังคมไทย 
▪ การสร้างสังคมไทยเป็นสุข ด้วยวิธีประนีประนอม 

 

อัตราค่าลงทะเบียน มีดังนี้ 
อัตราค่าลงทะเบียน ภายใน 31 มี.ค.64 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป 

  1. ผู้สนใจทัว่ไป  2,800 บาท 3,000 บาท 
  2. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศกึษา  2,300 บาท 2,500 บาท 
  3. สมาชกิสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
      เกษยีณอายแุล้ว 

1,500 บาท 1,800 บาท 

  4. นักสุขศึกษาดีเด่น 1,500 บาท 1,800 บาท 
  5. นิสิต/นักศึกษา ระดับปรญิญาโท-เอก 1,500 บาท* 1,800 บาท* 
  6. นิสิต/นักศึกษา ระดับปรญิญาตร ี 350 บาท** 350 บาท** 

* ได้รับเฉพาะเอกสารวิชาการ อาหารกลางวันและอาหารว่าง   ** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง 

 

ติดตามข่าวสารการจัดประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ไดท้ี่ www.hepa.or.th 
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

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

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

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชพีสุขศึกษา 
 

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

วุฒทิางสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน .......................................................................... 
4. อายุ ................... ปี  (กรณีสามารถเปิดเผย วัน เดือน ปีเกิด  ได้ โปรดระบ)ุ 

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

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

7. ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน  เลขที่ .............. ซอย/ถนน .............................................. แขวง/ตำบล ...................................... 
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์...................... 
อีเมล์ ........................................................ 

8. บา้นที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่ .............. ซอย/ถนน ................................................... แขวง/ตำบล ...........................................  
เขต/อำเภอ ................................. จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์...................... 

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

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

 

 
 
  

วิธีชำระค่าสมัครสมาชกิ  
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ 
เลขทีบ่ัญชี 254 – 211090 - 7   
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คำแนะนำการเตรียมตน้ฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 
วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษา 

Journal of The Health Education Professional Association 
http://hepa.or.th/journal.php 

อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com     
 
 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
ก่อนการเผยแพร่ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการ งานวิจัย และสาระความรู้ 
ด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค จากสมาชิกสมาคมฯ 
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมตน้ฉบับ ดังนี้ 
 
 
ลักษณะของบทความทีส่่งเผยแพร่  

1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศกึษา พฤตกิรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค   
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการดำเนินชีวิต  

2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เป็นบทความท่ีไมไ่ด้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
4. เป็นบทความที่ไมล่ะเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ  

 
 

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ 
บทความวิชาการ ต้นฉบับจดัพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบชุื่อ

เรื่องไว้บรรทดัแรก ก่ึงกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ำงาน จัดหัวขอ้ตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หนา้  

 
 
 

http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
http://hepa.or.th/journal.php
mailto:hepathai@gmail.com
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไมเ่กนิ 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้ 

 
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา) 
2. ระบุชือ่ผูวิ้จัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ำงาน  
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่รรทัดสุดท้าย  
4. เนื้อหา ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เอกสารอ้างอิง 
5. ระบบการอ้างอิง ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA style หรือระบบ นาม-ปี ของ Publication 

Manual of the American Psychological Association  
  
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่อีเมล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com  
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ช้ัน 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 

 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดบริการเพือ่สังคม  
เผยแพร่ชั้นหนังสือ “รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” 
ดาวโหลดได้ฟรี ที ่ http://hepa.or.th/journal.php 

 

 

 
 

http://hepa.or.th/journal.php
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การประชาสัมพันธ์ธุรกจิในวารสารและอัตราค่าบริการ 
 

วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพ่ือการเผยแพร่ข้อความ 
และภาพโฆษณา ซ่ึงกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตัวของประชาชน 

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

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

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hepathai@gmail.com,%20kmkaeo@gmail.com%20โทร
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

ประกาศขายทีด่ินด่วนราคาถูก 

o ที่ดินเปล่า 70 ตารางวา ม.ปาริชาติ คลอง 4 โครงการแลนด์แอนเฮ้าส์  
ถนนรังสิต-นครนายก 

o ที่ดินเนือ้ที่ 48 ตารางวา ตรงกันข้าม กับ ม.ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา   
ซอย 7 ถนนกาญจนวนิช 

o ที่ดิน 1 ไร่พร้อมบ้าน 3 หอ้งนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก แอร์ทุกห้อง  
อยู่ในชลพฤกษ์ รีสอร์ท ถนนรังสิต-นครนายก 

o ที่ดินเปล่า หลังห้องอาหารช่อชะมวง โครงการสาริกาชาเล่ต์ อ.เมือง จ.นครนายก  
แปลงละ 100 ตารางวา จำนวน 4 แปลง ก่อนถึงนำ้ตกวังตะไคร้   

o ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 4 ไร ่ซอยโพธิ์เงิน อ.เมือง จ.นครนายก  

สนใจติดต่อ โทร 081-310-9798 
 

 

  
 

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท  
อำเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรี  
ติดถนน ด้าน หลังตดิคลองชลประทาน   

ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุชน โรงเรียน 
 
 

ติดต่อ ชัยสิทธิ์  โทรศัพท์ 081-484-4030 
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

 
 

 
 

คุณปรีชา-คุณเกสร สุสันทัด  
โทร. 081-637-9709  
สนับสนุนการจัดทำ 

วารสารสมาคมวชิาชีพสุขศึกษาออนไลน์   
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 
 

 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *        
 

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

 
 

 

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ (ผลงานลำดับที่ 2)   

 
หนังสอื ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ (ผลงานลำดับที่ 1)   

 

 
        
 
 
 

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา * 

เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย 

ส่วนทีห่นึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน 

บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ดา้นสขุภาพ 

บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ส่วนท่ีสอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล 

บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 5 การสร้างการเรยีนรู้และการสือ่สาร 

บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล 

ส่วนท่ีสาม  การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพระดับองค์กร 

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

ส่วนท่ีสี ่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย 

บทที่ 9  แนวโนม้การสร้างเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพ 

บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย   

เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน  
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