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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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บทกลอน เพลินคำ นำสุข
“อุ่น”
โดย สาลี่ เกี่ยวการค้า
“พ่อแม่คือความรักบ้านก็อุ่น
ชีวิตที่ความรักเล่าเรื่องราว
เมื่อครูคือความรักโรงเรียนอุน่
โรงเรียนคือที่ความรักเยือน
ถ้าคนคือความรักชีวิตอุ่น
ก้าวย่างที่เมตตาและปรานี
เมืองใดคือความรักเมืองนั้นอุ่น
เมืองใดคนรักคนไม่จืดจาง

ลูกมีรักเป็นทุนไว้สู้หนาว
ย่อมจักมีด้านพราวเพราะอุ่นเรือน
ถ้าครูสร้างพระคุณใครจะเหมือน
เด็กมีครูเป็นเพือ่ นพิงชีวี
ดอกไม้บุญผลิบานบนวิถี
ทุกชีวิตย่อมมีที่และทาง
คนคือดอกไม้บุญผลิแล้วพร่าง
เมืองนั้นย่อมสว่างเป็นเมืองบุญ”
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การเตรียมความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
อามีนะห์ ยามาสาเร๊ะ*, รอฟีอะห์ บีฮิง*, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์**, พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์**, Cua Ngoc Le**

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ครัง้ นี้ เป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบั นนั งสตา จังหวัดยะลา จำนวน 148 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์ การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 45 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.บ้านทำนบ และรพ.สต.บ้าน กม.
26) จำนวน 13 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 80 คน กำนัน จำนวน 1 คน และผู้ใหญ่บ้าน
จำนวน 9 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์และระดับการเตรียมความพร้อมของชุมชนระหว่างเดือน
สิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ 2563 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) ร้อย
ละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีระดับความรู้ฯ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 87.8 มีระดับการมี
ส่วนร่วมฯ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 64.2 ส่วนระดับการมีส่วนร่วมฯพบว่า กำนันมีส่วนร่วมฯมากที่สุด ร้อยละ 100
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.9 รองลงมา
คือการมี ส่ ว นร่ว มในการรับ ผลประโยชน์ และการติดตามประเมิน ผล ร้อยละ 65.5 และการมีส่ วนร่ว มในการ
ตั ด สิ น ใจ ร้ อ ยละ 60.1 มี ร ะดั บ การเตรี ย มความพร้ อ มชุ ม ชนในระดั บ มาก ร้ อ ยละ 94.6 การศึ ก ษาครั้ง นี้ มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีวิ ธีการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำงานในชุมชนมีส่วนร่วมในด้าน การตัดสินใจ การ
ดำเนินงาน การรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผลเพื่อป้องกันโรคมากขึ้น
คำสำคัญ: การเตรียมความพร้อม, การมีส่วนร่วม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

* นักศึกษาหลักสูตร

สบ.(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
** สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

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

60

Community preparation in the Coronavirus Disease 2019 Situation
among Stakeholders in Tano Pute Sub-district Ban nang Sata District, Yala Province
Aminah Yamasareh*, Rofiah Bihing*, Supreecha Kaewsawat**,
Patthanasak Khammaneechan**, Cua Ngoc Le**
Abstract
This descriptive research was to evaluate community preparation in the Coronavirus
Disease 2019 Situation among Stakeholders in Tano Pute Sub-districtม Ban nang Sata District,
Yala Province. The study population was community’ s stakeholders numbering 148 persons
consisting of; 45 sub-district health administrative organization staffs, 13 health promoting
hospital staffs (Ban Tham Nop, Ban km.26), 80 health volunteers, 1 sub-district leader and 9
village leader. Data collection was conducted between August to September, 2563 by the
constructing questionnaire consisting of; COVID-19 knowledge, preparation in COVID situation
Data analysis was done with Descriptive statistic and presented by Frequencies Percentage and
Standard Deviation.
The results illustrated that the most of stakeholders in community had high level
knowledge was 87.8% , high participation level was 64.2% . Regarding participation level found
that the community leader had high participation level was 100% . When considered on each
part of participation found that the participation in preparation was high level at 66.9% , follow
by participating in benefit/ evaluation was 65. 5% and participating in discission-making was
60.1%. Regarding community preparation found that they had high level was 94.6%. This study
recommended that there should have the method to stimuli the stakeholder participate in
making decision, operation, receiving benefit and following up to more disease prevention.
Keyword: Community preparation, Participation, Stakeholders

Student of B.P.H (Bachelor of Public Health) Walailak University
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มต้นที่ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562
องค์การอนามัย โลกได้รับ แจ้งเมื่อเดือนธัน วาคม 2562 ว่าพบกลุ่ มผู้ ป่ วยมีอาการปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ
ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมามีรายงานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) เป็ น สาเหตุ ข องโรคและได้ แ พร่ ร ะบาดไปยั ง
ประเทศอื่น ๆ
องค์กรอนามัยโลกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหญ่ (Pandemic) ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 มีลำดับนิวคลิโอไทด์เหมือนไวรัสซาร์ส ที่เคยระบาดมาก่อนถึงร้อยละ 80 โดยที่เชื้อ SARS-CoV-2
ก่อโรคปอดบวม สามารถทำให้ระบบหายใจ ล้มเหลวได้ มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่ มขึ้นเป็นจำนวนมาก
อย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณร้อยละ 4.6 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่ม
ความรุนแรงของโรค และเชื้อสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ (สุรัยยา หมานมานะ และคณะ, 2020)
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาทางด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง วันที่ 16 เมษายน
2563 พบว่า มีผู้ป่วยยืนยัน 2,672 ราย หายแล้ว 1,593 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,033 ราย เสียชีวิต 46
ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 37 ปี (1 เดือน 97 ปี ) เพศชาย 1,401 ราย เพศหญิ ง 1,189 ราย (ชาย:หญิ ง = 1.18:1) ไม่ทราบเพศ 82 ราย โดยจังหวัดที่มี
จำนวนผู้ ป่ ว ยยื น ยั น 3 อัน ดั บ แรกคื อ กรุ งเทพมหานคร 1,328 ราย ภู เก็ต 190 ราย และนนทบุ รี 150 ราย
(กระทรวงสาธารณสุข,2563)
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการ
จั ดการภาวะระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อให้ ห น่ ว ยงาน บุ คคล และประชาชนทั่ ว ไป ได้ ใช้
ประโยชน์เพื่อการคุ้มครอง ป้องกัน สุขภาพของประชาชน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานที่ ต่าง ๆ
(Setting) เพื่อควบคุมป้องกันโรคมิให้แพร่กระจายไปสู่คนหมู่มาก และสถานการณ์การระบาดของโรคได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนคำแนะนำ แนวทางการดำเนินงาน
ให้สอดคล้ องและทัน เวลา จึ งควรติดตามข้อสั่ งการและมาตรการต่าง ๆ จากกระทรวงสาธารณสุ ข (กระทรวง
สาธารณสุข, 2563)
จั งหวัด ยะลา เป็ น จั งหวัด ที่ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ COVID-2019 สู งเป็ น อั น ดั บ 2 ของภาคใต้ แ ละเป็ น อั น ดั บ 3 ของ
ประเทศ การแพร่ ระบาดของโรค COVID–19 ในพื้ น ที่จัง หวัดยะลา มี ห ลายอำเภอในจังหวัด ยะลาที่ ป ระกาศ
เป็นพื้นที่เสี่ยง ยังคงมีแนวโน้มการติดเชื้อและแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ตำบลข้างเคียงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำบล
ตาเนาะปูเต๊ะ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ป่วยยืนยันที่นอนโรงพยาบาล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2563)
จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมและแนวทางการเตรียมความ
พร้อมชุมชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแกนนำชุมชนว่ามีแนวทางอย่างไรในการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ประเมินระดับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในการ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในการเตรียมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. เพื่อประเมินการเตรียมความพร้อมชุมชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

วิธีการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการเตรียม
ความพร้อมชุมชนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ประชากรและที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา รวมจำนวน 148
คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 45 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.
สต.บ้านทำนบ และรพ.สต.บ้าน กม.26) จำนวน 13 คน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน 80 คน กำนัน จำนวน
1 คน และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 9 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพในชุมชน รายได้ ระยะเวลาในการทำงานองค์กร และการเข้า
อบรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เป็นข้อ
คำถามแบบมี 2 คำตอบให้เลือก (Dichotomous) ใช่ - ไม่ใช่ จำนวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อ มชุมชนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จำนวน 20 ข้อ เป็นคำถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้
วิธี Likert scale 5 ระดับ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมน้อยที่สุด มีส่วนร่วมน้อย มีส่วนร่วมปานกลาง มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมากที่สุด
ส่วนที่ 4 การเตรียมความพร้อมชุมชนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน เป็นข้อคำถามแบบมี 2 คำตอบให้เลือก (Dichotomous) ใช่ - ไม่ใช่ จำนวน 15 ข้อ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น ตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง ซึ่งค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index: CVI) มีค่าเท่ากับ 0.96 หลังจากนั้นนำมาพิจารณาปรับปรุง แก้ไขข้อคำถามที่ได้รับ
คำแนะนำจากผู้ เชี่ย วชาญ เพื่ อให้ มีค วามเหมาะสมและความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถาม จากนั้ น ผู้ วิจั ยจึงนำ
แบบสอบถามไปทดสอบใช้จริง (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน และ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) พบว่าแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมชุมชนของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์
ของ ครอนบัค แอลฟา (Cronbach’s Alpha) มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ 0.79
การพิจารณาจริธรรมในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ ผ่ า นการรั บ รองจริ ย ธรรมวิ จั ย จากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใบรับรองเลขที่ WUEC-20-251-01 รับรองวันที่ 24 สิงหาคม 2563
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจัดระบบข้อมูลและทำการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยสถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล ประเมินระดับ
ความรู้ฯ การมีส่ว นร่วมฯ และการเตรียมความพร้อมชุมชนฯ โดยใช้ส ถิติการแจกแจงความถี่ (Frequencies)
ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 36.5 นับถือศาสนาอิล าม
ร้อยละ 89.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 40.5 ประกอบอาชีพการเกษตร ร้อยละ 35.1 มีสถานภาพ
ในชุมชนเป็ น อาสาสมัค รประจำหมู่ บ้ าน ร้ อยละ 54.1 มี รายได้ ต่อเดื อนมากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 32.4
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร 5-10 ปี ร้อยละ 35.1 เคยได้รับการอบรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ร้อยละ 73.6 ดังตาราง 1
ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=148)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
- ชาย
- หญิง

จำนวน

ร้อยละ

40
108

27.00
73.00
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ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
- 20 – 30 ปี
- 21 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี
- 60 ปีขึ้นไป
(M = 40.61, SD = 10.278)
ศาสนา
- พุทธ
- อิสลาม
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี/ปวส.
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ปริญญาโท
อาชีพ
- รับราชการ
- รับจ้าง
- เกษตรกร
- ค้าขาย
- อื่น ๆ ได้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/แม่บ้าน
สถานภาพในชุมชน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- กำนัน
- ผู้ใหญ่บ้าน
- เจ้าหน้าที่ อบต.
- เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
รายได้
- น้อยกว่า 1,000 บาท
- 1,001 – 3,000 บาท
- 3,001 – 5,000 บาท
- 5,001 – 10,000 บาท

จำนวน
26
54
40
24
4

ร้อยละ
17.6
36.5
27.0
16.2
2.7

16
132

10.8
89.2

24
60
38
25
1

16.2
40.5
25.7
16.9
0.7

26
46
52
7
17

17.6
31.1
35.1
4.7
11.5

80
1
9
45
13

54
0.7
6.1
30.4
8.8

16
24
33
27

10.8
16.2
22.4
18.2
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ข้อมูลส่วนบุคคล
- มากว่า 10,000 บาท
(M =8.564.59, SD =7215.122)
ระยะเวลาในการทำงานในองค์กร
- ต่ำกว่า 5 ปี
- 5 – 10 ปี
- มากกว่า 10 ปี
(M =9.61, SD =7.906)
การอบรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- เคยอบรม
- ไม่เคยอบรม

จำนวน
48

ร้อยละ
32.4

55
52
41

37.2
35.1
27.7

109
39

73.6
26.4

2. ระดั บ ความรู้ ฯ การมี ส่ ว นร่ ว มฯ และการเตรี ย มความพร้ อ มของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในชุ ม ชนต่ อ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการศึกษาระดับความรู้ฯ การมีส่วนร่วมฯ และการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อยู่ในระดับมาก จำนวน 130 คน ร้อยละ 87.8 มีระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก จำนวน 95 คน ร้อย
ละ 64.2 เมื่อพิจารณารายด้านของการมีส่วนร่วมพบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก จำนวน 89
ร้อยละ 60.1 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก จำนวน 99 คน ร้อยละ 66.9 การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก จำนวน 97 คน ร้อยละ 65.5 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล จำนวน 97
ร้อยละ 65.5 และระดับการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน อยู่ในระดับมาก จำนวน 140
คน ร้อยละ 94.6 ดังตาราง 2
ตาราง 2 ระดั บ ความรู้ ฯ การมี ส่ ว นร่ ว มฯ และการเตรี ย มความพร้ อ มของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในชุ ม ชน
ต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (n=148)
ข้อความ
จำนวน
ร้อยละ
ความรู้ฯ
ระดับมาก (>70%)
130
87.8
ระดับน้อย (<70%)
18
12.2
การมีส่วนร่วมฯ ในภาพรวม
ระดับมาก (>70%)
95
64.2
ระดับน้อย (<70%)
53
35.8
การมีส่วนร่วมฯ ด้านการตัดสินใจ
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ข้อความ
ระดับมาก (>70%)
ระดับน้อย (<70%)
การมีส่วนร่วมฯ ด้านการดำเนินงาน
ระดับมาก (>70%)
ระดับน้อย (<70%)
การมีส่วนร่วมฯ ด้านการรับผลประโยชน์
ระดับมาก (>70%)
ระดับน้อย (<70%)
การมีส่วนร่วมฯ ด้านการติดตามประเมินผล
ระดับมาก (>70%)
ระดับน้อย (<70%)
การเตรียมความพร้อมฯ
ระดับมาก (>70%)
ระดับน้อย (<70%)

จำนวน
89
59

ร้อยละ
60.1
39.9

99
49

66.9
33.1

97
51

65.5
34.5

97
51

65.5
34.5

140
8

94.6
5.4

3. ระดับการมีส่วนร่วมฯจำแนกตามสถานภาพ
ผลการศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรีย มความพร้ อมของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในชุ ม ชนต่ อ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมฯ อยู่ระดับมาก กำนัน ร้อยละ
100 รองลงมา ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 88.9 อสม. ร้อยละ 75.0 รพสต. 61.5 และระดับน้อยที่สุด คือ อบต. ร้อยละ
40.0 ดังตารางที่ 3
ตาราง 3 ระดับการมีส่วนร่วมฯจำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

ระดับการมีส่วนร่วมฯ
ระดับมาก (ร้อยละ)

ระดับน้อย (ร้อยละ)

-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

75.0

25.0

-กำนัน

100

0.0

-ผู้ใหญ่บ้าน

88.9

11.1

-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)

61.5

38.5

-เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

40.0

60.0
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน
148 คน มีระดับความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 87.8 มีระดับการมีส่ วนร่วม
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 64.2 ส่ วนระดั บ การมีส่ ว นร่วมฯพบว่า กำนันมีส่วนร่วมฯมากที่สุด ร้อยละ 100 เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 66.9 รองลงมาคือการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์และการติดตามประเมินผล ร้อยละ 65.5 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร้อยละ
60.1 มีระดับการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในระดับมาก ร้อยละ 94.6

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้
ด้านความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
จากการศึ กษาพบว่าผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย ฯส่ ว นใหญ่ มีความรู้เรื่องโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 อยู่ใน
ระดับ สูง ร้อยละ 87.8 เมื่อพิจารณารายข้อ ส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความ
รุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ ร้อยละ 98.6 และความรุนแรงของโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ ร้อยละ 97.3 ทั้งนี้เนื่องจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ผ่านการอบรมเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ ร้อยละ 73.6 จึงส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความรู้ที่ดี ทำให้มีความเข้าใจที่จะจัดการและรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นอ
รีนี ตะหวา และปวิตร ชัยวิสิทธิ์ (2562) พบว่า ความรู้ของแกนนำหลังจากเข้ารับการอบรมในเรื่องการป้องกันโรค
ติดเชื้อฯอยู่ในระดับดี ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ดี สามารถนำความรู้มาใช้ในการป้องกันตนเอง ให้
รอดพ้นจากอันตรายของโรคติดเชื้อได้ กล่าวได้ว่า ความรู้เป็นอาวุธที่ สำคัญที่จะทำให้บุคคลสามารถจัดการกับ
อันตรายรอบตัวได้ หากเขาเหล่านั้นมีความรู้ที่ดีเพียงพอ พัชรี เรือนศรี และคณะ, (2558) และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อรพินท์ พรหมวิเศษ, ชาตรี ประชาพิพัฒน์ และสาโรจน์ เพชรมณี (2559) อธิบายว่าการมีความรู้ใน
การป้องกันโรคที่ดี จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการ หรือเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคเป็นอย่างดี
ด้านการมีสว่ นร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มีการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสฯอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 64.2 จากการพิจารณาสถานภาพของผู้มีส่วนร่วมฯอยู่ระดั บสูง คือ กำนัน ร้อยละ
100 รองลงมา ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 88.9 อสม. ร้อยละ 75.0 รพสต. 61.5 และอบต. ร้อยละ 40.0 อธิบายได้ว่า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนมีความรับผิดชอบในการที่ จะจัดการป้องกันโรคติดเชื้อฯ เนื่องจากโรคนี้เป็ นโรคที่อันตราย
ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของประชาชนในชุมชน จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่จะต้อง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมฯ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัถ
ยานภิศ รัชตะวรรณ และคณะ (2561) พบว่าการมี ส่วนร่วมในการป้องกันโรคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เป็น
หน้าที่ของบุคลากรเหล่านี้ที่จะต้องพิทักษ์ชีวิตของประชาชนในชุมชนให้รอดพ้นจากอันตรายของโรคติดเชื้อ หรือ
เมื่อเกิดสถานการระบาดของโรคเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เอกพิชญ์ ชินะข่าย (2557) ศึกษาความ
พร้อมของชุมชนในการรองรับชุมชนผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าการเตรียมความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน จะมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
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เกิดขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันตนเองได้ จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการเตรียมความพร้อมทุก
ด้านอยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 60.1 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร้อยละ 66.9 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ ผลประโยชน์ ร้อยละ 65.5 และการมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.5
การเตรียมความพร้อมชุมชนต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการศึกษาพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเตรียมความพร้อมฯ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 94.6 เนื่องจากผู้มี
ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย มีค วามรู้ เรื่ องโรคติดเชื้ อไวรัส ฯที่ ดี ร้อยละ 87.8 จึงทำให้ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ตระหนั กมองเห็ น
ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสฯ เนื่องจากเป็นโรคที่มีความร้ายแรง ทำให้ผู้ติด
เชื้อเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เมื่อมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียรั บทราบข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของโรค จึงมีความตระหนักใน
หน้าที่ของตนเองทีจ่ ะป้องกัน ประชาชนในชุมชน ให้รอดพ้นจากอันตรายของการติดเชื้อโรคไวรัสฯ จึงมีการเตรียม
ความพร้อมในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เอกพิชญ์ ชินะข่าย (2557) พบว่า การเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมจะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ หากมี
การดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุ คลากร (จัดอัตรากำลังคน ระบุหน้าที่) มีการจัดอบรมบุคลากร เจ้าหน้าที่
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ชุติมา สร้อยนาค และคณะ, 2561)

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ควรมีการกระตุน้ สร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคฯ ในทุกกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อการปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคอย่างเนื่อง
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามประเมินการปฏิบัติการป้องกันโรคฯอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการส่งเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรเพิ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่เป็นพื้นที่อื่นที่มีสถานการณ์เหมือนกัน โดยนำผลการ
ดำเนินงานมาเปรียบเทียบกัน เพื่อเลือกแนวทางการจัดการที่ดีที่สุด
2. ควรวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ฯ การมีส่วนร่วมฯ กับการเตรียมความพร้อมชุมชนของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานการณ์โรคติดเชื้อฯ เพื่อทราบปัจจัยทีแ่ ท้จริงที่เป็นเหตุเป็นผลต่อการเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินงาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนับสนุนทุน
ในการทำวิจัยในครัง้ นี้
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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
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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
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* 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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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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