วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

0

วารสาร
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Journal of The Health Education Professional Association
ISSN 2730-1915

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
Vol. 35 No. 2

กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
July – December 2020

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

1

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Journal of The Health Education Professional Association
http://hepa.or.th/journal.php
ISSN 2730-1915 (Online)
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันควบคุมโรค อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นสื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เจ้าของ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา http://hepa.or.th
เลขที่ 420/1 อาคาร 3 ชั้น 7 ถนนราชวิถี เขตราชเวที กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-3548553 อีเมล์ hepathai@gmail.com
กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ เดือนมกราคม-มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม รูปแบบออนไลน์
คณะที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร
รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา
ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ
บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นางนลินี มกรเสน
นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
นายปรีชา สุสันทัด
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
กองบรรณาธิการ
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
นางจริยากร ดิษจินดา
รศ.ดร.อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
นางวิลาวัลย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน
ศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
นางพรทิพย์ เรืองมี
รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
นางธิดารัตน์ บุญทรง
รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
นางพรทิพย์ เอกสุวีรวงษ์
รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
นางอวาทิพย์ แว

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563
กรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ 16
วาระ 28 กันยายน 2562 ถึง 27 กันยายน 2566
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
นายปรีชา สุสันทัด
รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
นางเพ็ญศรี เกิดนาค
นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษาหรือผู้แทน
นางนลินี มกรเสน
นางจริยากร ดิษจินดา
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
นางนภาพร ม่วงสกุล
นางจารุณี ชัยชาญชีพ
รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
นางสาวสมบูรณ์ ขอสกุล

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
วิชาการ
วิเทศสัมพันธ์
แผนงานโครงการ
ปฏิคม
สื่อสารองค์กร
ประชาสัมพันธ์
นายทะเบียน
สวัสดิการ
ส่งเสริมรายได้
เหรัญญิก
บรรณาธิการ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

2

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

3

บทบรรณาธิการ

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีผู้ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และผลงานเด่นจำนวนมาก
ซึ่งกองบรรณาธิการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณ วุฒิ ทั้งภายในกองบรรณาธิ การและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่ให้ ความกรุณ าและเอื้อเฟื้ออย่างดียิ่ ง โดยได้อาสาพิจารณาบทความเพื่อประโยชน์ในแวดวงวิชาชีพ
และอุทิศเวลาเพื่อการพัฒ นาทางวิชาการแก่ สังคม รวมทั้งขอขอบคุณ เจ้าของบทความวิช าการ บทความวิจัย
ผลงาน สาระความรู้ และผู้ส่งข่าวสารหรือภาพกิจกรรมสุขศึกษามาเผยแพร่ทุกท่าน
ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านได้ช่วยกันส่งต่อต้นฉบับวารสารฯ และที่อยู่ เผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน
ด้วยช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์หน่ วยงาน กลุ่ มไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ฯลฯ โดยดาวน์ โหลดวารสารฯ ต้นฉบับได้ที่
http://hepa.or.th/journal.php และขอความอนุเคราะห์ผู้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานได้จัดวาง
หน้าปกวารสารฯ และสร้างลิงค์สำหรับการเข้าใช้บริการหรือเข้าหน้าเว็บเพจของวารสารฯโดยตรง หรือเผยแพร่
QR code วารสารสมาคมวิชาชีพสุ ขศึก ษาให้ ถึงบุ คลากรสาธารณสุขและนิสิ ตนักศึกษาได้ใช้งานบทความวิจัย
บทความวิชาการ และเข้าใช้บริการ “ชั้นหนังสือ รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน” ซึ่งให้บริการหนังสือวิชาการแก่สมาชิก
และประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นบริการเพื่อสังคมและรับใช้สังคม
ที่ส มาคมวิช าชี พ สุ ขศึก ษาได้ ริเริ่ม จั ด ทำมาตั้ง แต่ ต้น ปี ที่ ผ่ านมา และได้ รับ การตอบรั บ จากสมาชิกจำนวนมาก
โดยสมาชิกสามารถบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่ได้ที่ hepathai@gmail.com
หวังว่าทุกท่านจะได้ดูแลสุข ภาพของตนเองและครอบครัว ด้วยความตระหนักถึงภัยจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัว และมีความสุขในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 ต้อนรับปีฉลู โดยหวังว่าจะ
เป็นปีที่ดอี ีกปีหนึ่งในเส้นทางชีวิตของทุกท่านนะครับ

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

เรียน สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาทีร่ ักทุกคน
วารสารฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ส่ งท้ ายปี เก่ า 63 และต้ อ นรับ ปี ใหม่ 64 ด้ ว ยความหลากหลายสาระนานา
ตามการวางรู ป แบบของ รศ.ดร.ขวั ญ เมื อ ง แก้ ว ดำเกิ ง บรรณ าธิ ก ารที่ ใ ห้ ค วามเอาใจใส่ เ ป็ น อย่ า งดี
การทำวารสารออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าสมาคมฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ที่จะต้องใช้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้อ่านที่ต้องการสนับสนุน การจัดทำวารสารของสมาคมฯ
ได้ช่วยกันลงโฆษณาในวารสาร ซึ่งค่าโฆษณาก็ถูกมาก บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานของโครงการ
ต่าง ๆ ที่น ำองค์ค วามรู้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้แล้ว เกิดผลต่อการปรับเปลี่ย นพฤติกรรม
สุขภาพเป็นสิ่งที่วารสารฯ ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นอย่างยิ่ง หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อวงการสุขศึกษาก็ขอเชิญส่งมาได้ที่บรรณาธิการตลอดเวลา
ขอประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการสุ ข ศึ ก ษาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 20 เรื่อ ง “ล้ ม หรื อ รุ ก : ปรั บ
พฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย
สมาคมวิชาชีพศึกษา ร่วมกับกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสาธารณสุขศาสตร์
มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้เตรียมทำเรื่องขออนุมัติการเดินทางหรือสมาชิก
ที่ไม่ได้อยู่ในวงการราชการจะได้เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมแต่เนิ่น ๆ แล้วพบกันในการประชุมนะครับ
“เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี เก่า 63 และต้อนรับปีใหม่ 64 ผมในนามของกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา ขออวยพรให้สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาพร้อมด้วยครอบครัวและท่านผู้อ่านทุกท่าน จงประสบแต่
ความสุ ข ความเจริ ญ ความสมหวั ง สุ ข ภาพดี มี เงิ น ใช้ อายุ ยื น ยาว คิ ด สิ่ งใดในทางที่ ดี จ งประสบผลสำเร็ จ
ทุกประการ”
ด้วยความปรารถนาดี
(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์)
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
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สารบัญ
บทบรรณาธิการ
สารจากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
บทกลอน เพลินคำ นำสุข “อุน่ ”
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและจัดการความสำเร็จของชีวติ 80 ปี
การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข
K-shape 5 ทักษะเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การประเมินการเผชิญปัญหาและพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ของผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
การประเมินภาวะคุกคามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
การเปิดรับข่าวสารฯ การรับรู้โอกาสเสี่ยง และพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของประชาชนในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผลงานการพัฒนาระบบบริการการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)
ในกลุ่มชายรักชายโดยกระบวนการการสร้างแรงจูงใจ
ผลงานการฝึกการหายใจแบบห่อปากโดยใช้อุปกรณ์เป่าบอลของเล่นเด็ก
ผลงานภาพถ่ายเล่าเรื่อง การดูแลอย่างมีความหมายและวาระสุดท้ายของชีวติ
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การใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข
ขวัญเมือง แก้วดำเกิง *

การใช้ชีวิตและบททดสอบ
สัตว์โลกทุกชีวิตเกิดมาพร้อมกับทุกข์ประจำสังขารหรืออาจเรียกว่าประวัติที่มองไม่เห็น ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า
“กรรม” ติดตัวกันมาทุกคน ต่างคนก็ต่างมีกรรมของตัวเองที่ต้องหาโอกาสในการจัดการชีวิต หากมีเป้าหมาย
ในการเกิดมาก็จะต้องหาวิธไี ปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ภายในช่วงระยะเวลาที่มีชวี ิตอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนมีตา่ งกัน
ผู้มีประสบการณ์อาบน้ำฝนมาก่อนหลายฤดู มักจะกล่าวกันว่า “คนเราเกิดมาชดใช้กรรม” ปรากฎการณ์
ที่พบเห็นได้ในข่าวประจำวันและประสบด้วยตนเอง ก็คือ บางคน “เกิดมาเพิ่มกรรม” หนักขึ้นกว่าเดิมอีก เรียกว่า
“ไม่ผ่านการทดสอบ” ก็น่ าจะได้สำหรับ ชีวิตนี้เพราะจบสิ้นชีวิตไปในลักษณะของผู้แพ้ ซึ่งหากเป็ นการพ่ายแพ้
ที่เจ้าของกรรมมิได้ใช้ความเพียรพยายามในการต่อสู้ให้สมกับที่ได้ทุนมาเกิด ก็นับได้ว่าเกิดมาเสียไปอีกหนึ่งชาติ
หรือคนทั่วไปเรียกกันว่า “เสียชาติเกิด” นั่นเอง
ตลอดชีวิตของมนุษย์จะถูกทดสอบตามโอกาสต่าง ๆ ซึ่งไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะเป็นวันเดือนปีใด
หรือเคราะห์กรรมจะมาถึงตัวเมื่อใด สถานการณ์ทดสอบนั้นเปรียบได้กับบทละครชีวิตแต่ละบท บางคนอาจได้รับ
ครั้งละหลายบท ต่อเนื่องกันก็เป็นได้ เรียกว่า เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด (กระหน่ำ) หรือสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่า “ทัวร์ลง”
บุคคลต้องเข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์ที่ถูกกำหนด เพื่อทดสอบว่าจะแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างไร

ภาพที่ 1 โลกมนุษย์เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่

*

รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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มีคำกล่ าวว่า “โลกนี้ เปรียบได้กับ โรงละครโรงใหญ่ ” ดังนั้ น การแสดงบทบาทที่ ถูกสร้างฉากในแต่ล ะ
สถานการณ์นี้ มักจะสมจริงจนมนุษย์ทั่วไปแยกแยะไม่ออก หรืออาจมีภาพที่จินตนาการไปมากกว่าความเป็นจริง
พระท่านว่าภาพที่มองเห็ น นั้น ล้วนเป็น “มายา” จิตของเราเป็นผู้สร้างขึ้น บางครั้งมองเห็ นได้ด้วยตา บางครั้ง
มองเห็ น ได้เพราะได้ฟังมา แค่เพี ยงได้ ยิน ว่าเขาซุบซิบในทางร้ายเกี่ยวกับตัวเอง ก็เกิดอารมณ์ พุ่งพร่านขึ้นแล้ ว
จนบางคนอาจเกิดอาการรุนแรง (ปรี๊ดแตก) บางครั้งเพียงแค่หลับฝันไปว่านางคนนี้คิดไม่ดีกับตน ก็เกิดอาฆาตขึ้นแล้ว
จนครุ่นคิดหาทางหาวิธีแก้แค้นและลงมือจนสำเร็จตามอารมณ์ที่ไม่อาจระงับได้ทัน
“อารมณ์” นี้ ธรรมชาติสร้างสรรค์มาอย่างพิสดารนัก
บางโอกาสก็ให้บททดสอบ..อารมณ์รัก (รักแม่ รักพ่อ รักแฟน รักลูก รักตัวเอง)
บางโอกาสก็ให้บททดสอบ..อารมณ์โลภ (อยากได้มรดก เงิน รถ บ้าน ที่ดิน สิ่งของ รางวัล)
บางโอกาสก็ให้บททดสอบ..อารมณ์โกรธ (แสดงอาการไม่พอใจ ดุรา้ ยกับคูก่ รณี คนในครอบครัว เจ้านาย)
บางโอกาสก็ให้บททดสอบ..อารมณ์หลง (หลงตนเอง ตำแหน่ง/หัวโขน มัวเมาสุรา-นารี-การพนัน)
บททดสอบจะมี “ความหนัก-เบา” อย่างไรก็คงเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ตนเองสร้างขึ้นนั้นแล คงจะไม่เป็น
ความบังเอิญ หรือขึ้นอยู่กับองค์เทพทั้งปวง เพราะอาจมีข้อครหาได้ว่าท่านเลือกที่รัก มักที่ชัง อยุติธรรม ดังนี้แล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีภูมิต้านทานมาก-น้อยอย่างไร
การขาดภูมิต้านทานหรือมีภูมิแพ้มากก็เท่ากับว่าเผยจุดอ่อนให้กรรมมาจองเวรได้ง่าย เช่น การมีอารมณ์
อ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษ บางคนมีภูมิแพ้เพียงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แบบนี้ก็ค่อยยังชั่ว ถือว่ากรรมน้อย แต่หากแพ้
ได้หลากหลายอารมณ์ แบบนี้ก็เรียกว่า ต้องระมัดระวังตัว ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด ต้องเตรียมตัวรับมือในทุกย่าง
ก้าว มิเช่นนั้นโอกาสพลาดก็มสี ูง และอาจต้องยอมศิโรราบด้วยชีวิต

ภาพที่ 2 บททดสอบอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง
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สภาพการทำงานในช่วงหนึ่งของชีวิตที่ต้องเผชิญทั้งการแข่งขัน ปริมาณงาน และระบบมาตรฐานคุณภาพ
การทำงานอย่างเร่งรีบและต่อเนื่อง ส่งผลต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ได้แก่ ปวดคอ หลัง บ่า ไหล่ ข้อมืออักเสบ
นิ้วล็อค มือชา ตาพร่ามัว กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรดไหลย้อน ท้องผูก นอนไม่หลับ วิตกกังวล เครียด ภาวะ
อ้วน และเกิดโรคไม่ติดเชื้อ (non-communicable diseases) ตามมาได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไมเกรน
มะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น
การดำเนินชีวิตในวัยหนุ่มสาวต้องต่อสู้เพื่อครองชีวิตให้ยาวนาน และถือเป็นการยืดโอกาสเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ชีวิตของมนุษย์ทุกชาติภาษามีรูปแบบคล้ายคลึงกันในพัฒนาการทางความคิด ความเชื่อ และปัญญา
จากวัยเด็ก วัยที่ชีวิตเริ่มต้น มีการดิ้นรนหรือต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดและเติบโตขึ้ น ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่เต็มไปด้วย
บททดสอบด้ า นอารมณ์ รั ก โลภ โกรธ หลงที่ รุ น แรง หากมี ส ติ คิ ด ทั น ตั้ ง ตั ว ได้ ก็ แ สดงว่ า มี พั ฒ นาการทาง
ความสามารถและปัญญาพอ จึงผ่านบททดสอบต่าง ๆ มาได้ โดยมิได้เกิดความสูญเสียร้ายแรง เมื่อผ่านเข้าถึงวัย
ชรา พร้อมกายสังขารที่เสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติเป็นธรรมดาทีท่ ุกคนไม่อาจฝืนได้
การผ่ า นมาได้ ถึ งวั ย นี้ ชี วิ ต มี ก ำไรแล้ ว เนื่ อ งจากช่ ว งวั ย นี้ บุ ค คลทั่ ว ไปจะมี ทุ น ทางปั จ จั ย ที่ แ สวงหา
จึงสามารถทิ้งภาระที่ไม่มีความจำเป็น และสามารถเลือกกำหนดตารางเวลาการใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระ
มากกว่าช่วงใดของชีวิตที่ผ่านมา ดังนั้น โอกาสทีบ่ ุคคลในวัยนี้จะสามารถกำหนดวิถีชีวิตใหม่ให้มีทิศทางไปสู่ชีวิตสุข
สงบ กลมกลืนไปกับสรรพสิ่งอันเป็นธรรมชาติ หักเหไปจากทิศที่มีเส้นทางตรงปูลาดลงดิ่งไปสู่นรกภูมิจึงมีมากกว่า
หากสิ่งที่แสวงหาและได้มานั้นกระทำไปอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมทีย่ อมรับกัน
อายุของมนุษย์ที่มีการศึกษาวิจัยรวบรวมสถิติมาแล้ว พบว่า คนเราสามารถมีอายุยืนยาวมากที่สุด ก็เพียง
แค่ 145 ปี (ชายชาวอินโดนีเซีย เกิดปี พ.ศ. 2413) เท่านั้น แม้ว่าจะได้รับคำสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาให้อายุยืนหมื่น
ปีและบำรุงบำเรอด้วยยาอายุวัฒ นะต่างๆ อาทิ โสมร้อยปี ถั่งเช่าทิเบต เห็ดหลินจือ ฯลฯ ก็ไม่ปรากฏบันทึกใน
ประวัติศาสตร์โลกว่ามีฮ่องเต้พระองค์ใดหรือมนุษย์คนใดที่มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้นานไปมากกว่านี้ สำหรับสัตว์โลกที่มี
อายุสั้นทีส่ ุด ก็คือ แมลงชีปะขาว (mayflies) มีอายุไม่เกิน 24 ชั่วโมงหรือวันเดียวเท่านัน้

ภาพที่ 3 กิจกรรมชีวิตของผู้เฒ่าอายุเกินร้อยปี
ระยะเวลาตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์นั้นถือได้ว่า สั้นนัก ดังพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (2556) เรื่อง ชีวิตนี้น้อยนัก ซึ่งทรงกล่าวไว้ว่า “ชีวิตนี้สำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่ อ เป็นทาง
แยก จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด เลือกให้ดีเถิด”
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ผลลั พ ธ์สุ ด ท้ า ย ก็ ต้ อ ง “ตายจากกั น ไป” ด้ ว ยกั น ทุ ก คน กล่ าวกั น ว่า สิ่ งที่ น ำติ ด ตั ว ไปด้ ว ยได้ ก็ มี แค่
“กรรม” เท่านั้น กรณีแสดงบททดสอบแล้วผ่าน หรือมีชัยชนะ ก็เรียกว่า “ความดีหรือกรรมดี” กรณี แสดงบท
ทดสอบแล้ว ไม่ผ่าน หรือพ่ายแพ้ ก็จะได้ “กรรมชั่ว” ติดตัวไป
ความเชื่อเรื่อง “เวียนว่ายตาย-เกิด” ปรากฎอยู่ในศาสนาพุทธ ยู ดา อิสลาม คริสต์ ประวัติศาสตร์ของ
อียิปต์ อินคา กรีก โรมัน จีน ทิเบต ยุโรป อเมริกา รวมทั้งไทย ล้วนปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับว่าสิ่ง
เหล่านี้มีอยู่ ทั้งในทางความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ อาทิ กรณีวิญญาณนางนาคพระโขนง ตายแล้วฟื้น
ระลึกชาติได้ คนทรงเจ้า ฯลฯ นอกจากนี้บันทึกในคัมภีร์มรณะ เอกสารพาไพรัสของ Hunefer แสดงภาพตาชั่งของ
Maat เทพีแห่งความตาย ซึ่งมีหัวใจวางอยู่บนถาดซ้าย ถาดขวาวางขนนกแห่งความจริง (feather of truth) ผู้ชั่ง
คือ เทพ Anubis นั่งยองอยู่ตรงกลาง เทพอาลักษณ์ Thoth คอยบันทึกผลการชั่งอยู่ข้างขวา ดูภาพประกอบ

ภาพที่ 4 ภาพอียิปต์โบราณแสดงการชั่งน้ำหนักของเทพีแห่งความตาย
ศาสตร์การศึกษาด้านการแพทย์และจิตวิทยา มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมากที่สนใจ
ศึกษา โดยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของจิตแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์แขนง hypotherapy ที่มี
การให้ผู้ป่วยระลึก ชาติในระหว่างการสะกดจิต ปรากฏรายงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก
ซึ่งนายแพทย์ประสาน ต่างใจ (2537) ประมวลและสรุปความเห็นไว้ว่า สรรพสิ่งที่รับได้ด้วยการมองเห็น ล้วนเป็น
สิ่งหลอกลวงตาชั่วคราว โลกเป็นอาณาจักรของปรากฏการณ์ ไม่ใช่ความจริงแท้ สิ่งจริงแท้แน่นอนเกิดจากพลังงาน
แห่งจิตวิญญาณที่กระทำผ่านสื่อกลาง ซึ่งเรียกว่า อุดมคติ (ideal) และพลังงานแห่ งจิตวิญญาณนี้ เอง ต่อมาได้
กลายเป็นเทวจิต (divinity) (Plato: Republic Book X) สำหรับพุทธมหายานในญี่ปุ่นเชื่อว่า คลื่นวิญญาณจะจาก
ร่างไปสู่ภพที่เป็นปรโลก ที่มีสามโลก แต่ละโลกจะมีอีกสามชั้น และวิญญาณจะได้รับการชำระล้าง ตามแต่กรรมดี
กรรมชั่วที่ผู้นั้นทำไว้ในอดีตจนหมดสิ้น เป็นการใช้กรรมในโลกแห่งวิ ญญาณ หลังจากนั้นจะหวนกลับมาเกิดใหม่ใน
โลก แต่ยังคงต้องชดใช้กรรมของโลกอีกชาติห นึ่งด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในสมอง เป็นไปได้ว่า
อาจเปลี่ยนสภาพไปอยู่ตำแหน่งอื่น และขอบเขตอื่นที่ต่างออกไป ตาม “ทฤษฎีระบบซ่อนเร้นตัวของโบห์ม” ที่ว่า
สสารสร้างไม่ได้และทำลายไม่ได้ การเกิดใหม่ทันทีนั้นเกิดจากความตั้งใจที่แน่วแน่หรือการอาฆาตที่รุนแรง เมื่อมี
การเกิดใหม่ทันทีจึงมักมีรอยแผลเป็นจากการกระทำผู้อื่นหรือถูกกระทำติดตัวมาด้วย ฯลฯ
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การสร้างความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน
การสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน มนุษย์จำเป็นต้องอาศัย “ปัญญา” ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลอื่ น แต่ละบุคคลมีระดับปัญญาที่แตกต่างกั น
ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยที่สั่งสมหรือกระทำไว้ในอดีตชาติ มากบ้างน้อยบ้าง อย่างไรก็ตาม มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เรียนรู้
ได้และสามารถเพิ่มระดับปัญญาให้สูงขึ้นได้ เช่น รู้ลึกในบางเรื่อง รู้กว้าง รู้แจ้งในทุกสิ่ง (รู้กฎธรรมชาติทั้งมวล) ได้
ด้ว ยการฝึ กฝนตนเอง ซึ่งมีวิธีการที่ เรีย กว่ า “ทางสายเอก” ตามหลั กธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า (พระกิ ต ติเชษฐ์
สิริวัฑฒโก, 2555) ดังนั้น การใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุล จะนำความสุขมาสู่บุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองและ
เข้าถึงวิธีการที่ถูกต้อง วารสารแวดวงธุรกิจได้เผยแพร่บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ การสร้างความสมดุลระหว่าง
การทำงานและการใช้ชีวิต (Balancing Work and Life) เป็นระยะ บางฉบับอุทิศพื้นที่เนื้อหาทั้งฉบับให้กับเรื่องนี้
เช่น Harvard Business Review ฉบับปี 2011 และ 2016 เป็นต้น
ช่ว งชีวิตในการทำงานเป็ น ช่วงเวลาที่ยาวนานที่ สุ ด บางท่านอาจเริ่ มต้น อาชีพ ตั้งแต่ วั ย เด็ กและทำไป
จนกระทั่งร่างกายทำไม่ไหว ซึ่งอาจมีระยะเวลายาวนานเกิน 40 ปี การสร้างความสมดุล ระหว่างการทำงานและ
การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลา จึงมีส่วนช่วยให้ร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและมีการปรับ
สภาพหรือฟืน้ ตัวให้กลับมามีความแข็งแรงและเกิดความสบายใจ อันจะส่งผลดีตอ่ สุขภาพโดยรวม
การจั ดแบ่ งสั ดส่ว นของกิจกรรมสำคัญ ในชีวิต ระหว่างก่อนการเปลี่ ยนแปลงชีวิตจากช่วงการทำงาน
เต็ ม เวลาหรื อ วั ย ก่ อ นเกษี ย ณ (pre-retirement) กั บ ช่ ว งที่ ผ่ อ นจากภาระงานหรือ เกษี ย ณแล้ ว (retirement)
มีองค์ป ระกอบที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ ครอบครัว (family) เพื่อน (friends) ชุมชน (community) การเก็บ
ออม (savings) และสุขภาพ (health) ดังภาพ

ภาพที่ 5 การจัดการความสมดุลของชีวิต ก่อนและหลังช่วงวัยทำงาน
ที่มา: Balancing Work and Personal Life (Harvard Business Review, 2009)
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หลั กการใช้ชี วิต ที่ดี เราเรียนรู้จ ากประสบการณ์ การใช้ชีวิตของ “คนอายุเกิน 100 ปี” ซึ่งทีมวิจัยของ
นิตยสารแนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค (บุทเนอร์, 2556) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เฒ่าอายุเกินร้อยปี
ในพื้นทีท่ ี่รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า The blue zones มีบทเรียนเพือ่ ชีวิตยืนยาว สรุปได้ดังนี้
1) เกาะโอกิน าวา (Okinawa, Japan) ประชากร 1.3 ล้ านคน (ปี ค.ศ.2005) ผู้ ที่มีอายุ เกิน 100 ปี มี
สัดส่วน 5 ต่อ 10,000 คน ผู้ที่มีอายุสูงที่สุด มีอายุ 103 ปี เป็นเพศชาย พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่
เคลื่อนไหวร่างกาย ทำงานหนัก รับแสงแดด มองโลกในแง่ดี เอาใจใส่เพื่อนบ้าน เมตตา ยิ้มแย้ม กินผักที่ปลูกเอง
หัวมันเทศ ถั่วเหลือง กินอิ่ม 80 % (ฮารา ฮาจิบู) และกินเนื้อน้อย
2) เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia, Italy) ประชากร 1.6 ล้านคน (ปี ค.ศ.1999) ผู้ที่มีอายุเกิน 100 ปี จำนวน
1,000 คน สัดส่วน 7 คนในจำนวน 2,500 คน ผู้ที่มีอายุมากที่สุด คือ 122 ปี 164 วัน เป็นเพศหญิง พฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ เดินไต่เขาลงเขา เลี้ยงแกะ ทำสวน มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี และดื่มนมแพะ
3) เมืองโลมา ลิน ดา (Loma Linda, California, US.) ประชากร 21,000 คน (ปี ค.ศ.1980-1990) ผู้ที่
อายุสูงที่สุด 108 ปี พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ ออกกำลังกาย เคร่งศาสนา (การให้) ไม่สูบบุหรี่ บริโภค
อาหารมังสะวิรัติ ถั่วเปลือกแข็ง มื้อเย็นกินน้อยและกินหัวค่ำ
4) คอสตาริกา (Costa Rica, Pacific) ประชากร 47,000 คน (ปี ค.ศ.2002-2005) ผู้ทอี่ ายุสูงที่สุด 102 ปี
พฤติ กรรมการใช้ชี วิ ต ประจำวัน ได้แ ก่ ทำงานหนั ก รับ แสงแดด มี สั งคม คบเพื่ อ น บริโภคแผ่ น แป้ งข้ าวโพด
(เรียกว่า ตอร์ตียา) ถั่ว กินมื้อค่ำแต่น้อย ดื่มน้ำวันละ 6 ลิตร และมีแผนการชีวิต เรียกว่า Plan de Vida
นอกจากนี้ ผลการศึกษาระยะยาวมากกว่า 75 ปี ของ Harvard University พบว่า ปัจจัยที่ทำให้คนเรา
มีความสุ ขที่แท้ จ ริงในบั้ น ปลายของชี วิต มี 3 ประการคือ (1) ความสั มพั นธ์กับบุ คคลใกล้ ชิด (2) คุณ ภาพของ
ความสัมพันธ์ และ (3) การดูแลร่างกายและสมอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส., 2552) ได้อาศัยหลักการขององค์การอนามัยโลก
เผยแพร่องค์ ป ระกอบสำคัญ 8 ประการ เรีย กว่า Happy 8 ซึ่งบุ คคลจะต้องมี การจัดความสมดุล ให้ เหมาะสม
เพื่อให้ เกิดสุ ขภาวะ ประกอบด้วย สุ ขภาพกายดี (happy body) มีน้ำใจงาม (happy heart) มี ศีลธรรม (happy
soul) มีครอบครัวดี (happy family) สังคมดี (happy society) มีความรู้ (happy brain) รู้จักผ่อนคลาย (happy
relax) และจัดการรายรับรายจ่ายได้ (happy money)
การจัดความสมดุลให้เกิดสุขภาวะ อธิบายโดยขยายความให้เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นได้ ดังนี้
1) สุขภาพกายดี (happy body) บุคคลต้องมีการดูแลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป หากอ้วน
ลงพุงสามารถหาวิธีการลดน้ำหนักด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
2) น้ำใจงาม (happy heart) พิจารณาเรื่องการแบ่งปัน การแสดงน้ำใจต่อบุคคลอื่น
3) มีศีลธรรม (happy soul) มีโอกาสก็ทำความดี รักษากฎระเบียบ เคารพข้อตกลง หรือเป็นคนมีเหตุมีผล
หรือไม่
4) มีครอบครัวดี (happy family) ปฏิบัติกับสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอย่างไร รักษาความสัมพันธ์
กันบ้างหรือไม่ หรือแนะนำคนใกล้ตัวอย่างไรเกี่ยวกับครอบครัว
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5) สังคมดี (happy society) ผูกความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างไร และหากความสัมพันธ์กับคนใกล้
ตัวในสังคมไม่ดีจะทำอย่างไร
6) ความรู้ (happy brain) ใฝ่เรียนรู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอหรือไม่ เพื่อให้รอบรู้ทันโลกทันคน
7) รู้จักผ่อนคลาย (happy relax) เมื่อมีความเครียด ถูดแรงกดดันท่านทำอย่างไร มีวิธีระบายความเครียด
อย่างไรที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือส่งผลกระทบทางลบ
8) จัดการรายรับรายจ่า ยได้ (happy money) ท่านจัดการรายรับรายจ่ายอย่างไร มีเงินออมเก็บไว้บ้าง
หรือไม่ หรือมีปัญหาด้านการเงินก่อกวนสร้างปัญหาทำให้ท่านมีทุกข์หรือเดือดร้อนบ่อย ๆ หรือไม่

ภาพที่ 6 การจัดความสมดุลขององค์ประกอบ Happy 8
ทีม่ า: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส., 2552)

องค์ประกอบของการสร้างสุข 8 ประการ (สสส, 2552) สอดคล้องกับแนวคิดของ Brian Colbert (2013)
ซึ่ ง เขี ย นหนั ง สื อ เรื่ อ ง อุ ป นิ สั ย สร้ า งสุ ข (Happiness Habit) เผยแพร่ ใ นปี พ.ศ. 2556 แสดงองค์ ป ระกอบ
ทีส่ อดคล้องกัน 8 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สนุกและสร้างสรรค์ ครอบครัวและสังคม
การงานและการเงิน ศาสนา อุทิศเพื่อสั งคม และการพัฒนาตนเอง แต่ละองค์ประกอบมีตัวเลขสำหรับประเมิน
ระดับความสมบูรณ์ขององค์ประกอบเป็นตัวเลข 1 - 10 รายละเอียดดังแผนภาพ
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบองค์ประกอบการสร้างสุข 8 ด้าน
ที่มา: ปรับปรุงจาก Colbert B. (2013)

ผลการวิจัยทีผ่ ่านมาได้ข้อสรุปเป็นแนวทางในการสำรวจตนเอง ดังนี้
1. คนที่มีความสุขต่างมองว่าชีวิตต้องมีจุดหมาย
2. คนที่มีความสุขจะมองด้านบวก เมื่อต้องประสบเรื่องร้ายๆ
3. คนทีม่ ีความสุขจะแข่งขันกับตนเอง หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับผู้อื่น
4. คนที่มีความสุขมีแนวโน้มทีจ่ ะมีสุขภาพดีมากกว่า
5. คนทีม่ คี วามสุขมีแนวโน้มทีจ่ ะมีอายุยืนมากกว่า
6. คนทีม่ คี วามสุขมีแนวโน้มที่จะมีเพื่อนมากกว่า
7. คนที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะมีพละกำลังกว่า
8. คนที่มคี วามสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว่า
9. คนที่มีความสุขมักจะมีรายได้มากกว่า
10. คนที่มีความสุขชอบทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย
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นักพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่า ปัจจัยที่กำหนดการกระทำของมนุษย์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ “อุปนิสัย” หรือ
นิสัย (habits) ของบุคคล ซึ่งเป็นความเคยชินที่สะท้อนถึงความคิดและการตัดสินใจ แสดงออกมาภายนอก ด้วยสิ่ง
ทีก่ ระทำเป็นประจำหรือเป็นกิจวัตร (daily-life practices)
อุปนิสัย เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนหรือภาพลักษณ์ของบุคคล สามารถแปรเปลี่ยนไป
ตามช่วงวัย กลุ่ม ชุมชน สังคม วัฒนธรรม (ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, 2562) อย่างไรก็ตาม อุปนิสัยบางอย่างอาจจะไม่
พัฒ นาหรือเปลี่ยนแปลงไป ตามวัย เช่น นิสัยหวงของ นิสัยไม่เป็นระเบียบ นิสัยรักความสบาย นิสัยเกียจคร้าน
เป็ น ต้ น นิ สั ย เหล่ า นี้ อ าจจะไม่ เปลี่ ย นแปลงมากนั ก จากวั ย เด็ ก ไปจนถึ ง วั ย ทำงาน ซึ่ ง มี ผ ลทำให้ แ ก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อเจริญวัยมากขึน้ เข้าทำนองที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก”
อุปนิสั ยไม่ดีนั้น ก่อขึ้นง่ายและมักจะนำความยุ่งยากลำบากใจมาสู่ ชีวิตได้เสมอ ผู้ที่ ประสบความสำเร็จ
ในชี วิตโดยทั่วไป มักจะเป็ น ผู้ที่ส ามารถควบคุมและเปลี่ ยนแปลงอุปนิสัยของตัวเองได้ แต่คนจำนวนมากที่ถู ก
อุปนิสัยไม่ดีครอบงำ ส่งผลต่อการควบคุมสติ ขาดสามัญสำนึก และมีการกระทำไม่ดีตามมา บางครั้งก็เกิดขึ้นเป็น
ครั้งคราว บางครัง้ ก็โดนครอบงำเป็นเวลานาน ๆ
อุปนิสัยของแต่ละบุคคล สะท้อนด้วยการปฏิบัติตัวแบบซ้ำ ๆ มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้น อุปนิสัยจึงกำหนด
แบบแผนการปฏิบัติตัวของบุคคล การที่บุคคลจะเป็นคนมีอุปนิสัยอย่างไร มักจะมาจากความคิดของบุคคลนั่นเอง
(Maltz, 2001; 2016)
คำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท (2553) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แสดงให้
เห็ นความจริงเกี่ย วกับ ความคิด ความประพฤติ ความเคยชิน และอุ ปนิสัย ที่มีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กัน
ซึ่งท่านได้สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของ “อุปนิสัย” ไว้ได้อย่างลึกซึง้ ดังนี้
“เธอจงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ
เธอจงระวังความประพฤติของเธอ เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ
เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ
เธอจงระวังอุปนิสยั ของเธอ เพราะอุปนิสยั ของเธอ จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต”

บทสรุป
ชีวิตมนุษย์ถูกนำมาเปรียบเปรยไว้อย่างหลากหลาย บ้างก็ว่า ความเป็นอยู่ในโลกใบนี้คือโรงละครโรงใหญ่
บ้างก็ว่า มนุษย์คือนักท่องเที่ยว ถ้าอยากเที่ยวให้สนุกก็อย่าได้แบกของหนักติดตัวไป และอย่าได้เอาเป็นเอาตายกับ
สิ่งที่พานพบ หากแม้ในบางวันได้ที่หลับนอนไม่ดี ก็ให้คิดเสียว่าวันพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปแล้ว บรรดาผู้คนที่ผ่านเข้า
มาในแต่ละวัน ควรทำดีต่อกันเอาไว้ อย่าคิดเล็กคิดน้อยกับความไม่สะดวกในระหว่างเดินทาง ต้องสอดส่ายสายตา
โดยรอบ รับรู้ว่าสองข้างทางมีดอกไม้ผลิบานอยู่และรับรู้สรรพเสียงของธรรมชาติที่พร่ำเตือน เลือกสิ่งที่ดี ซื้อของ
ที่จำเป็นจะต้องใช้ บันทึกภาพที่ควรจดจำไว้เป็นแรงใจ สิ่งที่มองเห็นไม่มีอะไรที่นำติดตัวไปได้ ไม่ไปยึดติด ไม่นาน
เวลาท่องเทีย่ วก็สิ้นสุดลงไปตามกำหนด ทุกสิ่งผ่านเข้ามา แล้วก็ผ่านไป
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ความรู้เพื่อสร้างปัญญาเรื่องการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุขนั้น มีมานานก่อนสมัยพุทธกาล ทุกศาสนา
ล้วนมีหลักธรรมทีย่ ึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและให้แนวทางปฏิบัติที่ดี ชีวิตสัมผัสกับทุกข์บ้าง สุขบ้างเป็น
ระยะ สลั บ เปลี่ ย นหมุ น เวีย นไปสุ ด จะคาดเดา จิ ต ใจที่ ได้ รั บ รู้ อ ารมณ์ ต่ าง ๆ พาให้ เกิ ด ปั ญ ญาขึ้ น บ้ า งหรือ ไม่
ว่า “ทุกข์” นั้นเป็นอย่างไร และ “สุข” นั้นเป็นเช่นไร มีสิ่งใดเป็นเหตุ ภูมิแพ้ของเรากำเริบขึ้นเพราะทุกข์แบบใด
มีโอกาสได้ทบทวนและสรุปไว้เป็นบทเรียนเพื่อมิให้วนเวียนอยู่ซำ้ ๆ บ้างหรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่ต้องเร่งฝึกฝนเพิ่มเติม
ให้สามารถสร้างอุปนิสัยทีด่ ีเพื่อชะตากรรมที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิต้านให้แข็งแรง ตระเตรียมไว้ใช้ในชีวิตปัจจุบัน
ที่ยงั เหลืออยู่และอนาคตที่อาจมาช้าหรือเร็วก็เป็นไปได้ทงั้ นั้น แต่ละคนย่อมมีชะตากรรมของตนเอง ซึ่งกำหนดด้วย
อุปนิสัย ความเคยชิน ความประพฤติหรือการกระทำ และความคิดทีม่ ีมาโดยตลอดจากอดีตถึงชีวิตในปัจจุบัน
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ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ร่วมกับ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กำหนดการจั ด การประชุ ม วิ ช าการสุ ข ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 20 เรื่ อ ง “ล้ ม หรื อ รุ ก : ปรั บ
พฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวั ด
นครนายก
ชมวิดีทัศน์เปิดการประชุม ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพการมอบโล่รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่น
มอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากทัว่ ประเทศ รับฟังการบรรยาย/อภิปราย และการนำเสนอผลงาน
วิชาการและโปสเตอร์ โดยหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย
▪ พฤติกรรมกรรมสุขภาพวิถีชีวิตใหม่
▪ อปท.บทบาทเชิงรุก เพื่อปรับพฤติกรรม สู่วิถีชีวิตใหม่
▪ หนึ่งตำบล รวมพลังเป็นหนึ่ง สร้างสังคมสุขภาวะ
▪ รูปแบบชุมชนมีส่วนร่วม จัดการพฤติกรรม สร้างวิถีชีวิตใหม่
▪ วิถีชีวิตใหม่บนความเท่าเทียม
▪ ระบบสุขภาพรอบรู้ ด้วยมาตรฐานละบริการคุณภาพ
▪ Bully พฤติกรรมรังแกและคุกคามในสังคมไทย
▪ การสร้างสังคมไทยเป็นสุข ด้วยวิธีประนีประนอม
อัตราค่าลงทะเบียน มีดังนี้
อัตราค่าลงทะเบียน
1. ผู้สนใจทัว่ ไป
2. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
3. สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
เกษียณอายุแล้ว
4. นักสุขศึกษาดีเด่น
5. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
6. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ภายใน 31 มี.ค.64
2,800 บาท
2,300 บาท
1,500 บาท

1 เม.ย.64 เป็นต้นไป
3,000 บาท
2,500 บาท
1,800 บาท

1,500 บาท
1,500 บาท*
350 บาท**

1,800 บาท
1,800 บาท*
350 บาท**

* ได้รับเฉพาะเอกสารวิชาการ อาหารกลางวันและอาหารว่าง ** ได้รับเฉพาะอาหารว่าง

ติดตามข่าวสารการจัดประชุม และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่ www.hepa.or.th
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ............................................................
วุฒทิ างสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน ..........................................................................
4. อายุ ................... ปี (กรณีสามารถเปิดเผย วัน เดือน ปีเกิด ได้ โปรดระบุ)
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. บ้านที่อยู่ปัจจุบนั 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 ...................................................................
วันที่รับสมัคร .................../......................../............
ผู้รับสมัคร ..............................................................

วิธีชำระค่าสมัครสมาชิก
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
เลขทีบ่ ัญชี 254 – 211090 - 7
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คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
Journal of The Health Education Professional Association
http://hepa.or.th/journal.php
อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com

วารสารสมาคมวิช าชีพ สุ ขศึก ษา เผยแพร่ความรู้ ทางวิช าการและผลงานวิ จั ย ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ผู้ป ฏิบั ติงานและผู้ ส นใจทั่ ว ไป ทั้งนี้ บทความทุ กเรื่ องจะได้ รับ การพิ จารณาจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เฉพาะสาขา
ก่ อ นการเผยแพร่ กองบรรณาธิ ก ารฯ มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะรั บ บทความวิ ช าการ งานวิ จั ย และสาระความรู้
ด้ า นสุ ข ศึ ก ษา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค จากสมาชิ ก สมาคมฯ
ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีแนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

ลักษณะของบทความทีส่ ง่ เผยแพร่
1. เป็นบทความวิชาการด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค
ในรูปแบบ บทความทางวิชาการ สาระความรู้/เรื่องเล่าจากประสบการณ์/สรุปบทเรียน หรือ ผลงานวิจัย
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิต
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพมิ พ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความวิชาการ ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ
เรื่องไว้บรรทัดแรก กึ่งกลางหน้า บรรทัดถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ ำงาน จัดหัวข้อตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หน้า
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไม่เกิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา)
2. ระบุชอื่ ผูว้ ิจัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ ำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่ รรทัดสุดท้าย
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 ที่อเี มล์ kmkaeo@gmail.com; hepathai@gmail.com
ส่ง บรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อาคาร 3 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดบริการเพือ่ สังคม
เผยแพร่ชั้นหนังสือ “รอบรู้ ทันสมัย น่าอ่าน”
ดาวโหลดได้ฟรี ที่ http://hepa.or.th/journal.php

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

124

การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวารสารและอัตราค่าบริการ
วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อการเผยแพร่ข้อความ
และภาพโฆษณา ซึง่ กองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตัวของประชาชน
อัตราค่าบริการ มีดังนี้
1. พื้นทีห่ น้าก่อนปกหลัง เต็มหน้า ราคา 2,000 บาท
2. พืน้ ทีห่ น้าก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท
3. พืน้ ทีอ่ ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี
ผู้ ป ระสงค์ จ ะใช้ พื้ น ที่ ของวารสารฯ นี้ ในการประชาสั ม พัน ธ์ธุรกิ จ หรือโฆษณาสิ น ค้าและบริ การ
สามารถส่งข้อความเผยแพร่และภาพโฆษณาในรูปของ pdf, ppt, JPEG, PNG, .doc มาที่ กองบรรณาธิการ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com โทรศัพท์ 081-6840109
วิธีชำระค่าบริการ
1. โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 254 - 211090 - 7
2. ส่งหลักฐานการโอน/ชำระเงิน มาที่อีเมล์ hepathai@gmail.com, kmkaeo@gmail.com
หรือ LINE และตรวจสอบการเผยแพร่ได้ที่ http://hepa.or.th/journal.php

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2563

125

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

ประกาศขายทีด่ ินด่วนราคาถูก
o ที่ดินเปล่า 70 ตารางวา ม.ปาริชาติ คลอง 4 โครงการแลนด์แอนเฮ้าส์
ถนนรังสิต-นครนายก
o ที่ดินเนือ้ ที่ 48 ตารางวา ตรงกันข้าม กับ ม.ทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา
ซอย 7 ถนนกาญจนวนิช
o ที่ดิน 1 ไร่พร้อมบ้าน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก แอร์ทุกห้อง
อยู่ในชลพฤกษ์ รีสอร์ท ถนนรังสิต-นครนายก
o ที่ดินเปล่า หลังห้องอาหารช่อชะมวง โครงการสาริกาชาเล่ต์ อ.เมือง จ.นครนายก
แปลงละ 100 ตารางวา จำนวน 4 แปลง ก่อนถึงน้ำตกวังตะไคร้
o ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 4 ไร่ ซอยโพธิ์เงิน อ.เมือง จ.นครนายก

สนใจติดต่อ โทร 081-310-9798

ขายนา 102 ไร่ ๆ ละ 150,000 บาท
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดถนน ด้าน หลังติดคลองชลประทาน
ห่างรถไฟรางคู่ 60 เมตร ใกล้ชมุ ชน โรงเรียน

ติดต่อ ชัยสิทธิ์ โทรศัพท์ 081-484-4030
* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

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

* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *
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* ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและโฆษณา *

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน
ผลงานลำดับที่ 3 เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
เนือ้ หา 285 หน้า ราคา 270 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
บทที่ 2 การออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การเลือกใช้กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 ปฏิบัติการและบทเรียนภาคสนาม
บทที่ 5 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 6 เครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 7 ถาม-ตอบ เพิ่มความรอบรู้
บทที่ 8 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ มีจำหน่ายทีศ่ ูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา, ร้านนายอินทร์, ร้านซีเอ็ดบุ๊ค, ร้านหนังสือชั้นนำ
eBook สัง่ ซื้อได้ที่ www.chulabook.com, www.naiin.com, www.se-edbook.com
หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขัน้ พื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ (ผลงานลำดับที่ 2)
เนื้อหา 180 หน้า ราคา 170 บาท ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
บทที่ 2 หลักการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 ระดับของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 4 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสมั พันธ์
บทที่ 6 การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ
บทที่ 7 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการพัฒนาปัญญาของมนุษย์
บทที่ 8 Health Literate Organization & Happy Workplace
บทที่ 9 บทสรุปส่งท้าย

หนังสือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ (ผลงานลำดับที่ 1)
เนื้อหา 228 หน้า ราคา 220 บาท ประกอบด้วย
ส่วนทีห่ นึ่ง พัฒนาการ องค์ประกอบ และการประเมิน
บทที่ 1 พัฒนาการของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 2 องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
บทที่ 3 การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ส่วนที่สอง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล
บทที่ 4 กระบวนการสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
บทที่ 5 การสร้างการเรียนรู้และการสือ่ สาร
บทที่ 6 กลวิธีสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคคล
ส่วนที่สาม การสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพระดับองค์กร
บทที่ 7 องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)
บทที่ 8 องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) กับการสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ส่วนที่สี่ แนวโน้มการพัฒนา และบทสรุปส่งท้าย
บทที่ 9 แนวโน้มการสร้างเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย
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