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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
ผลงานโครงการ PNK ชวนขยับ นับก้าว ครบรอบ 63 ปี เดิน-วิ่ง ท้าใจ Season 1
สรรหามาฝาก
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ท่องเที่ยว
แวดวงสุขศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์: การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่
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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”

6
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WORLD STORIES
o หนังสือ ความรู้ และการแพร่กระจาย
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการวารสารฯ
ความเจริญในโบราณกาล ได้ทำให้เกิด “หนังสือ” ขึ้น ในรูปแบบแผ่นดินเหนียวที่เรียบง่าย สลักตัวอักษร
วาดลวดลาย และสัญลักษณ์ ก่อนที่จะพัฒนาเป็นม้วนกระดาษปาปิรัส (papyrus) ม้วนหนัง และแผ่นกระดาษแบบ
ในปัจจุบัน เพือ่ เก็บรวบรวมความรู้สาขาอาชีพต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในแต่ละยุคสมัยบนโลก
กระบวนการผลิตทำได้ช้า ทั้งยังต้องใช้ความอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างมาก เนื่องจากทุกขั้นตอน
ล้วนทำด้วยมือมนุษย์ทั้งสิ้น หนังสือจึงมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เข้าถึงหนังสือเหล่ านี้จึงมีน้อย
และเฉพาะกลุ่ม บางแห่งพวกพ่อค้าที่มั่งคั่งจึงสร้างที่เก็บหนังสือของตนเองไว้ที่บ้าน และอนุญาตให้บุคคลภายนอก
ทำได้เฉพาะเพียงอ่านและจดบันทึกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปได้
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1833 “ห้ องสมุ ด สาธารณะ” (public library) แห่ งแรกของโลก จึงได้ถูกสร้างขึ้น
ในเมืองปี เตอร์โบโรห์ มลรัฐนิว แฮมป์ซียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเงินภาษีของประชาชน ซึ่งสาธุคุณ Abiel
Abbot ผู้ได้ทดลองเปิดห้องสมุดที่บ้านของตนเองก่อนหน้านี้แล้ว 6 ปี ได้เสนอความคิดนี้ต่อคณะกรรมการชุมชน
ประชาชนจึงสามารถเข้าใช้บริการและยืมหนังสือกลับบ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่แหวกแนว
ในสังคมยุคนั้นทีผ่ ู้จะมีโอกาสเข้าถึงหนังสือในห้องสมุดได้จะต้องเป็นสมาชิกและเสียค่าบริการในอัตราสูง
ผลปรากฏว่าได้รบั ความนิยมและการตอบรับจากประชาชนชาวเมืองอย่างรวดเร็ว จนมีการขยายการสร้าง
ห้องสมุดสาธรณะไปยังเมืองอืน่ ๆ ของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ทุกวันนี้ หนังสือไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดิมเท่านั้น แต่ได้พัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ มีลักษณะเป็นแผ่น
(tablet) อีกครั้ง แต่ที่พิเศษคือ สามารถนำติดตัวไปได้คราวละหลายร้อย ไม่ใช่แค่เพียงเล่มเดียว
“การเข้าถึงความรู้ มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและพื้นฐานความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม”
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o ขมิ้นชัน ...แค่ต้มก็เสริมภูมิคุ้มกัน
โดย ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

“ขมิ้นชัน” นอกเหนือจากสรรพคุณเด่นต่อทางเดินอาหารแล้ว ขมิ้นชันยังช่วยบรรเทาอาการ
ของระบบทางเดินหายใจด้วย โดยเฉพาะภูมิแพ้ จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร การรับประทานขมิ้นชัน เป็ นประจำก็จะช่วยให้โรคภูมิแพ้ดีขึ้น จากการรายงานการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์พบว่า ขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ รวมไปถึงมีฤทธิ์ต้านฮิสตามีน
ปัจจุบันในตำราสมุนไพรจากต่างประเทศได้ให้การยอมรับว่า “ขมิ้นชัน” เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มี
ประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืด
จากการสืบค้นงานวิจัยของ “ขมิ้นชัน” พบว่า สารเคอร์คูมิน (Curcumin) เป็นสมุนไพรที่มี
ศักยภาพในการต้านไวรัส รวมถึงไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่
และ ไข้หวัดนก ล่าสุด (มีนาคม 2563) จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ของเชื้อไวรัสโควิด19 และสารสำคัญในสมุนไพรหลากหลายชนิด ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยประเทศอินโดนีเซีย พบว่า
สารเคอร์คูมิน ในขมิ้นชัน มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรติเอส (Protease enzyme) ทำให้
ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนในเซลล์ได้
การศึกษาในปี 2560 พบว่า สารสกัดน้ำของขมิ้นชัน ที่มีการควบคุมปริมาณสารสำคัญ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโพลีแซคคาไลด์ (Polysaccharide) มีฤทธิ์ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน (Immunomodulation) และ
มีผลให้เทโลเมียร์ที่สั้นลงกลับไปยาวใหม่ [เทโลเมียร์ เป็นดัชนีกำหนดความแก่ของเซลล์ ยิ่งสั้นยิ่งแก่ ]
จากงานวิจัยดังกล่าวเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในต่ างประเทศ ซึ่งนอกเหนื อจากสารสกัดน้ำ
ขมิ้นชัน ยังมีส่วนประกอบของสมุนไพรอื่นๆ ที่ช่ วยในการเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ชะเอมเทศ ขิง ดอก
เห็ดหลินจือ อบเชย สารสกัดไมซีเลียม พริกไทย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการใช้สมุนไพรขมิ้นชัน
ที่มีมากในประเทศของเรา เราอาจนำขมิ้นชันมาต้มเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันได้ โดยไม่ต้องใส่สมุนไพรอื่นก็ได้
เพราะเพียงแค่ขมิ้นชันก็มีประโยชน์มากโขแล้ว
สูตรน้ำขมิ้นชัน มีส่วนประกอบ ดังนี้
วัตถุดิบ (1) ขมิ้นสด 3-4 หัว หรือเงี่ยงที่ยาวประมาณ 3 ข้อนิ้วมือ (2) น้ำตาลกรวด 30 กรัม
(3) น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา (4) น้ำสะอาด 1 ลิตร (5) ขิงแก่ซอย 1 หยิบมือ (6) พริกไทยล่อน 14 ช้อนชา
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วิธีทำ
1. นำขมิ้นสดมาปอกเปลือกแล้วล้างให้สะอาด จากนั้นนำมาตำให้แหลก แล้วกรองเอาแต่น้ำ
ด้วยผ้าขาวบาง
2. นำน้ำสะอาด 1 ลิตร กับน้ำขมิ้นที่กรองไว้มาต้ม โดยใช้ไฟปานกลาง ต้ม 3 เอา 1
3. ซอยขิงแก่และบดพริกไทย นำไปต้มกับน้ำเล็กน้อยให้พอเดือดเล็กน้อย แล้วยกลง
4. นำน้ำขมิ้นที่ต้มได้ มาปรุงรสด้วย น้ำผึง้ น้ำตาลกรวด และน้ำต้มขิงกับพริกไทยที่ต้มแยกไว้
อาจเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมขึ้นอีกด้วยการใส่เกลือเพิ่มเล็กน้อย แต่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงไม่ควรปรุงรสด้วยน้ำตาลหรือเกลือ

o มาออกกำลังกายกันเถอะ
โดย ผศ.ดร.สุพรทิพย์ พูพะเนียด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การออกกำลังกายมีประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพ แต่หลายคนก็ยังไม่สนใจที่จะ
ไปออกกำลังกายมักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอว่า ไม่มีเวลา ทำงานมาเหนื่อยแล้ว อยากพักผ่อน ทำไมต้องการออกกำลัง
กายด้วย ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายแข็งแรง บางคนรู้ว่าการออกกำลัง กายดีมีประโยชน์แต่งยังไม่พร้อม หลาย
คนตั้งใจก็เตรียมความพร้อม เตรียมเสื้อผ้า รองเท้า แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจ รอจนมีปัญหาด้านสุขภาพ แพทย์แนะนำให้
ออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนัก ปวดเข่า หรือเป็นโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง เบาหวาน จึง
ตัดสิน ใจที่จะมาออกกำลังกาย เมื่อมาออกกำลังกายแล้วอาการของโรคต่างๆก็ดีขึ้น น้ำหนักตัวลดลง ปวดเข่า
น้อยลง เดินได้คล่องตัวมากขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น แล้วการออกกำลังกายควรจะเลือกออกแบบไหนดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิ ทยาลัยมหิดล (2559) รายงานคนไทยกับการออกกำลังกาย โดย
การเล่นกีฬา 37.9% เดินเพื่อสุขภาพ ยืนแกว่งแขน 21.8% วิ่ง 18.2% ปั่นจักรยาน 11.5 % โยคะ /ยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 7.7% เครื่องบริหารร่างกาย/ฟิตเนส 6.1%/ เต้นแอโรบิค 4.4% จะเห็นว่า คนไทยมีการเล่นกีฬาสูงสุด
รองมาคือการเดินเพื่อสุขภาพ ตามมาด้วยการวิ่ง ปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจในการวิ่งมากขึ้นและ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ทำการสำรวจผู้ที่ออกกำลังกายด้ว ยการวิ่งในประเทศไทยในปีเดี ยวกัน จำนวน
11.96 ล้านคน พบว่า เป็นเพศหญิง 7.4 ล้านคน เพศชาย 4.56 ล้านคน แบ่งผู้วิ่งตามที่อยู่ อาศัยในเมือง 8.08
ล้านคน อาศัยในชนบท 3.88 ล้านคน แบ่งผู้วิ่งตามช่วงวัย วัยเด็ก 0.69 แสนคน วัยรุ่น 1.9 ล้านคน วัยคนทำงาน
6.88 ล้านคน วัยผู้สูงอายุ 2.49 ล้านคน
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ปัจจุบันคนหันมาสนใจการออกกำลังกายกันมากขึ้น กลายมาเป็นเทรนฮิตของผู้บริโภคยุ คใหม่ที่หันมาใส่
ใจสุขภาพ ตื่นตัวด้านรักสุขภาพ มีร่างกายที่แข็งแรง มีรูปร่างดี สวยงาม ได้สัดส่วน เลียนแบบ จากผู้มีชื่อเสี ยง
นักแสดง/นักกีฬา การออกกำลังจะอยู่ ในรูปการเล่นกีฬา เช่น ว่ายน้ำ แบดมินตัน ฟุตบอล วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือ
การเต้นแอโรบิก โยคะ แม้แต่ออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายต่าง ๆ ในฟิตเนส ศาสตราจารย์ ดร. เจริญ
กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่
1. สร้างความแข็งแรงให้หัวใจ ปอด หลอดเลือด หรือที่เรียกว่าเป็นการออกกำลังกายในกลุ่มคาร์ดิโอ
เทรนนิ่ ง (Cardio Training) หรือแอโรบิ ค เอ็กซ์เซอร์ไซส์ (Aerobic Exercise) เช่น การ วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ
เต้นแอโรบิค ที่ทำอย่างต่อเนื่องจนหายใจเหนื่อยหอบโดยปกติ
2. สร้ า งความแข็งแรงของกล้ า มเนื้ อ เอ็น ข้ อต่ อ กระดู ก ซึ่ งก็คือ การออกกำลั งประเภทใช้ แรงต้าน
(Resistant Training) หรือเวท เทรนนิ่ง (Weight Training) ที่อาศัยแรงต้าน ทั้งที่มาจากน้ำหนักตัว เช่น การวิด
พื้น หรือจากเครื่องมือ เช่น เวท ดัมเบล สายเคเบิล หรือยางยืด
3. สร้างความยืดหยุ่น อ่อนตัวของกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ การออกกำลังกายในกลุ่ มนี้จะช่ วยสร้างการ
เคลื่อนไหว และทำให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อทำงานได้ดีขึ้น เช่น การยืดเหยียด โยคะ ไทชิ
การออกกำลั งกาย ควรออกกำลั งอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30 -50 นาที เริ่มต้น เวทเทรนนิ่ ง
ด้วย เวท ดัมเบล สายเคเบิล หรือยางยืดก่อนซัก 10 -20 นาที เพื่อเป็นการจัดระเบียบร่างกาย ระบบประสาท แล้ว
ต่อด้วย คาร์ดิโอด้วยการ วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิคอีก 20-30 นาที แล้วจบด้วยยืดเหยียดด้วย โยคะ ไทชิ
อีก 10-15 นาที

:
ทีม่ า: https://www.thaihealth.or.th/sook/info-body-detail.php?id=245
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ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ เสริมว่า “ควรออกกำลังอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ แล้วพอร่างกาย
แข็งแรงขึน้ ก็จะทำได้เพิ่มขึ้นเอง ทำให้ออกได้หนัก และบ่อยขึ้น เช่น เพิ่มเป็น 4 5 หรือ 6 ครั้ง/สัปดาห์ หรือออก
ทั้งเช้าและเย็นก็ได้ แต่ควรเลือกการออกกำลังที่หลากหลาย ไม่ควรออกหนักๆ ติดกันทุกวัน อาจจะหนักสลับเบา
และควรมีวันพักผ่อน 1 วัน” สำหรับคนที่ออกกำลังกาย
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จิรภรณ์ อังวิทยาธร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้กล่ าวถึง การเดิน เพื่อสุ ขภาพ เป็ น การเดินอย่างต่อเนื่องเพียงวันละ 30 นาที อย่างน้อย 4-5 วันต่อสั ปดาห์
เป็ น การออกกำลังกายที่ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินไป เกิ ดแรงกระแทกที่ข้อเท้าต่ำ เหมาะสำหรับผู้ ที่มี
น้ำหนักมาก ผู้สู งอายุ ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรือไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานาน หากไม่สามารถเดิน
ติดต่อกันได้นาน 30 นาที อาจแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 10-15 นาที แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลาให้ยาวขึ้น การเดินอาจไม่เผา
ผลาญพลังงานได้มากเท่าการวิ่งหรือการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่น แต่ก็เพี ยงพอต่อการรักษาสุขภาพ ควรเดินใน
อัตราเร็วที่ทำให้เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็วขึ้นกว่าปกติ ชีพจรเต้นเร็ว แต่ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทัน ขณะเดินยัง
สามารถพู ด คุ ย ได้ ต ามปกติ ไม่ ค วรเดิ น อย่ า งหั ก โหมจนเกิ น ไป ไม่ ต้ อ งพยายามเดิ น ให้ เร็ ว และนานเท่ า กั บ
หรือมากกว่าคนอื่น เนื่องจากสภาพร่างกายและความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ
เดิน เพื่อออกกำลังกายจะง่าย สะดวก และปลอดภัยก็ตาม แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ มีปัญหาข้อเท้าและหั ว เข่า
เนื่ องจากการเดิน มากๆ จะทำให้ ข้อและเข่าเกิดอาการเจ็บปวด ควรเปลี่ ยนเป็นการออกกำลั งด้ วยวิธีอื่ น เช่น
ว่ายน้ำ รำมวยจีน เป็นต้น
“ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาออกกำลังกายด้วยการเดินเพื่อสุขภาพ เป็นการออกกำลั งกายที่ง่าย สะดวก
ทำได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน เลือกเวลาได้ตามใจชอบ ประหยัดไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำได้ทุกเพศและ
ทุกวัย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์”

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). สถิติผู้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในประเทศไทย.
เข้าถึงได้จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/50345
เจริญ กระบวนรัตน์. ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
เข้าถึงได้จาก https:// www.thaihealth.or.th/sook/info-body-detail.php?
จิรภรณ์ อังวิทยาธร. การเดินเพื่อสุขภาพ.
เข้าถึงได้จาก https://www.pharmacyhidol.ac.th/th/knowledge/article/445/เดินเพื่อสุขภาพ/
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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
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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
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คุณปรีชา-คุณเกสร สุสันทัด
โทร. 081-637-9709
สนับสนุนการจัดทำ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาออนไลน์
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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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