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      บทบรรณาธิการ  

 

 

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ มีบทความวิชาการ บทความวิจัย ผลงานเด่นที่น่าสนใจ และได้
เปิดคอลัมน์ใหม่ชื่อว่า “เรื่องเล่าชาวสุขศึกษา” น่าสนใจและติดตาม โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดต้นฉบับ
เพ่ือใช้ประโยชน์และจัดทำลิงคเ์ผยแพร่ ได้ที ่http://hepa.or.th/journal.php  

น่ายินดีที่มีการใช้ประโยชน์จากบทความในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาในหลากหลายลักษณะ 
ได้แก่ การนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การทำงาน การศึกษาและอ้างอิงในงานวิจัย การใช้เป็น
บทความอ่านเพ่ือการเรียนรู้และอภิปรายของนิสิตนักศึกษา ฯลฯ ซ่ึงตัวอย่างของการสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น  

“เนื้อหาของวารสารมีความน่าสนใจ ทำความเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยัง
สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดจากความรู้เดิม.. ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ” 

“เป็นบทความที่น่ารักมากค่ะ ได้ทั้งความรู้ ข้อคิดและรอยยิ้ม แง่คิดที่ได้จากบทความคือ ทักษะในการ
สื่อสารหรือภาษาที่ใช้เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การที่เราจะให้ความรู้แก่ใครให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้นั้น เราจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ความสามารถของผู้รับเป็น
อย่างไร เราจะมีวิธีในการสื่อสารใหเ้ขาเข้าใจและรับข่าวสารอย่างถูกต้อง..”  

“ได้สัมผัสถึงความสุขระหว่างการทำงานของผู้เขียน แม้ว่าจะทำงานอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีความ
หลากหลายของประชากร ..การที่ประชาชนเจอเราเค้าจะได้มีสุขภาวะที่ดี.. เราต้องดูแลเขาให้ดีสมกับวิชาชีพ
และความเป็นมนุษย์ดว้ยเช่นกัน” 

“การที่เราได้เรียนและมีความรู้เป็นนักสาธารณสุข ทำให้ตระหนักว่าวิชาที่เราเรียน สามารถช่วยและ
เป็นประโยชน์โดยเฉพาะต่อคนในพ้ืนที่ห่างไกลที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพอีกมาก”  

“บทความนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราที่กำลังเรียนสาธารณสุขได้มีกำลังใจที่จะเรียนให้จบเพ่ือไป
ช่วยเหลือผู้คน” “เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพนักวิชาการสาธารณสุข ..เพราะไม่ว่าจะมีปัญหาด้านการเดินทาง 
ปัญหาด้านการสื่อสาร ก็ไม่ได้เป็นอปุสรรคในการทำงาน” เป็นต้น 

ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้ให้     
ความเอ้ือเฟ้ือในการพิจารณาบทความอย่างดียิ่ง และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านส่งบทความมาเล่าสู่กันฟังบ้าง 

 

                                                                       
 

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

 

เรยีน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและท่านผู้อ่านวารสารทุกท่าน 
 

วารสารของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาฉบับนี้ ออกมาในท่ามกลางความสับสนของข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 
19 หลายประการ เช่นประชาชนควรจะใส่หน้ากากอนามัยต่อไปหรือไม่  แม้ว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
จะได้มีการผ่อนคลายการใส่ด้วยความสมัครใจ ให้ใส่ในเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งก็ไม่ได้บังคับที่จะต้องใส่ในทุกสถานที่ 
ทุกโอกาส ข้อมูลที่สับสนในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 , 4, 5 จะยังคงให้ประชาชนฉีดต่อไปหรือไม่ กลุ่มใด
ควรฉีด กลุ่มใดไม่ควรฉีด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนบางท่านก็สนับสนุนให้ทำการฉีดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ แต่อีก
ฝ่ายหนึ่งไม่สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป รวมทั้งบางท่านยังระบุว่าไม่จำเป็นจะต้องฉีดแม้แต่เข็มแรก 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและติดตามข่าวทางวิชาการมาเรื่อยๆ ก็ยังไม่สามารถท่ีจะสรุปใด้ว่าควรจะเป็น
อย่างไร ก็ต้องยอมรับว่าโรคโควิดเป็นโรคระบาดใหม่ที่อุบัติขึ้นภายในสามปีที่ผ่านมา วัคซีนเพ่ิงเริ่มใช้ได้สองปี 
ดังนั้นผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวยังไม่สามารถสรุปได้  คงต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป จึงฝากให้ผู้อ่านทุกท่านได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโรค 
โควิด-19 ต่อไป 

วารสารฯเล่มนี้ มีทั้งบทความเกี่ยวกับผู้สูงวัย การเสนองานวิจัยในระดับหมู่บ้านจากจังหวัดต่างๆ     
ที่น่าสนใจ มีบทความจากประสบประการณ์ชีวิตนำมาฝากท่านผู้อ่าน สำหรับท่านผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแต่ยังไม่
สามารถออกไปเที่ยวได้ในช่วงเวลานี้ วารสารฯ ก็มีเรื่องท่องเที่ยวที่น่าสนใจนำมาฝากให้ท่านเป็นข้อมูล ซึ่งอาจ
เป็นแนวทางท่องเที่ยวครั้งต่อไปของท่านได้  นอกจากนั้นที่สำคัญในเล่มจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับทุน
สนับสนุนจากลักษณะการทำการวิจัย และการนำผลงานไปเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติด้วย
จากสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ท่านใดท่ีสนใจสามารถยื่นความจำนงสมัครตามข้อมูลที่ระบุไว้ท้ายเล่ม 

ท้ายสุดนี้ หวังว่าจะได้รับผลงานเผยแพร่จากสมาชิกและท่านผู้อ่านในฉบับต่อๆ ไปด้วยดี 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 

(ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 
นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

             ส 
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        ประจำหมู่บ้านที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคที่บ้าน จังหวัดชลบุรี 

37 

     การจัดการโรคไม่ติดตอ่เรื้อรัง พชอ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 52 
การจัดบริการรกัษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) ด้วยการประยุกต์ 
    หลักการความรอบรู้ด้านสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

58 

ย้อนรอย “คลนิิกเลิกบุหร่ี โรงพยาบาลฝาง” 66 
เร่ืองเล่าชาวสขุศึกษา 69 
1 เรื่องราว 1 ประสบการณ์แห่งชีวติ 70 
สรรหามาฝาก: ประเทศที่น่าใช้ชีวิต หนังสือน่าอ่าน สภาวะสังคมไทย                        75 
สะพายกล้องท่องทั่วไทย สุขใจได้ทอ่งเที่ยว   80 
แวดวงสุขศึกษา 87 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : การขอรับทุนสนบัสนุนจากสมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 
    กำหนดการทอดผ้าป่ามูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 

113 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิสมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 117 
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 118 
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ผูสู้งวัยอยูอ่ย่างสุขใจกับลูกหลาน 

นันท์นภัส ประสานทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมสุขภาพจิต 

 

เกริ่นนำ 
 ศตวรรษที่ 21 ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การมีความรู้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้นภายในปี ค.ศ.2030 จำนวน 1 ใน 6 
ของประชากรทั่วโลกคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า และประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมจำนวนจาก 1 พันล้านคน
ในปี ค.ศ.2020 เป็นจำนวน 1.4 พันล้านคนในปี ค.ศ.2050 และจำนวนประชากรที่มีอายุ 80 ปีและมากกว่าจะ
เพ่ิมถึงจำนวน 426 พันล้านคน ในปี ค.ศ.2050 (WHO, 2021) ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 โดยอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจากประเทศเกาหลีใต้ ในปี พ.ศ.2564 ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
และปี พ.ศ.2574 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากร
ทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564)   
 สภาพสังคมปัจจุบันที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไป (modernization perspective) เป็นปัจจัยทำให้
บทบาทของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงวัยอาจก้าวตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงที่มีความรวดเร็ว กระทบ
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น (intergenerational relationship)  การทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เทคโนโลยี การสื่อสารระหว่างวัย การเชื่อมโยงบุคคลแต่ละวัยแต่ละยุค ( intergeneration linkage) 
บางมมุมองต้องทำความเข้าใจระหว่างกันให้ถูกต้อง การมีทัศนคติ มุมมองต่อการสูงวัยในเชิงบวก มีผลต่อสังคม
โดยรวม การมีมุมมองใหม่ต่อการสูงวัยจะช่วยให้ผู้สูงวัยและผู้จะก้าวเข้าสู่การสูงวัย สามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขและความพึงพอใจ ไม่เพียงการอยู่ร่วมกับครอบครัวเยาวชน ลูกหลานอย่างมีความสุขเท่านั้น แต่การ
อยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างก็มีความสุขด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นความท้าทายของผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ความเข้าใจในการการพัฒนาสู่สูงวัยเชิงบวก มีแนวคิดทฤษฎีที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจและ
เป็นทางเลือกในการเป็นผู้สูงวัยที่อยู่ร่วมกับลูกหลานอย่างมีความสุข   

บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิด นิยามความหมาย แนวคิดสูงวัยเชิงบวก ผู้สูงวัยที่ประสบ
ความสำเร็จ (successful aging) แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น 
(intergenerational relationship) ประโยชน์และแนวทางในการอยู่ร่วมกับลูกหลานอย่างมีความสุข เพ่ือนำ 
ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงวัยเชิงบวก (Concept of Positive Aging)      
แนวคิดสูงวัยเชิงบวกเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัยและผู้ที่จะย่างเข้าสู่การสูงวัย เป็นแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน 

mindset ของผู้สูงอายุและผู้ที่จะก้าวสู่วัยนี้ ให้คงไว้ซ่ึงมุมมองที่ดีในชีวิต ความงอกงามทางจิตใจด้านบวกตลอด
ชั่ววัย เช่นเดียวกับช่วงชีวิตที่ผ่านมา การมีมุมมองด้านบวกในระหว่างช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลง ความสูญเสีย 
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ผ่านประสบการณ์ได้ง่ายขึ้น และมีความพึงพอใจในชีวิตได้มากข้ึน มีการให้นิยาม ความหมาย
ของแนวคิดผู้สูงวัยเชิงบวกไว้ ดังนี้ 
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องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามว่า “กระบวนการในการพัฒนาให้คงซ่ึงความสามารถ ศักยภาพที่คงอยู่
ของสุขภาพและสุขภาวะ ในผู้สูงอายุ” (WHO, 2020) 

The Australian Psychological Society: APS (2019) นิยามว่า “กระบวนการในการคงไว้ซึ่ ง 
ทัศนคติด้านบวก ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ยังคงรักษาความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย และมีชีวิตที่มีความสุข
และพึงพอใจเมื่อมีอายุมากข้ึน” 

Ministry of Social Development ประเทศนิวซีแลนด์ ให้นิยามว่า “ผู้สูงวัยเชิงบวกสะท้อนถึง
ทัศนคติและประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุมีเกี่ยวกับตนเอง และต่อคนรุ่นหลังอย่างผ่านกระบวนการสูงวัย ซึ่งรวมทั้ง
สุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน การพ่ึงพาตนเองได้ การมีความสุขและความพึงพอใจในตน การอาศัยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมั่นคงปลอดภัย (Ministry of Social Development, 2001)  

แนวคิดนี้เน้นที่ทัศนคติ มุมมองของสังคมต่อการสูงวัย เป็นทัศนคติที่ดีต่อการมีชีวิตสูงวัย มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อมุมมองของคนในสังคม มีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า “ทัศนติ คือทุกสิ่งทุกอย่าง” 
(attitude is everything) ไม่ว่าจะอายุเท่าใด ถ้ามีทัศนคติในด้านลบ ย่อมส่งผลร้ายต่อคุณภาพชีวิต  ดังนั้น
ทัศนคติสูงวัยเชิงบวกจึงมีความสำคัญต่อผู้สูงวัย ต่อสังคม ควรได้รับการส่งเสริมให้คนในสังคม ผู้สูงวัยและผู้ที่
จะก้าวเข้าสู่วัยนี้ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการสูงวัย มีความรู้สึกที่ดีต่อการสูงวัยของตน รักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง 
ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต การค้นหาวิถีทาง แนวทางที่ดีในการใช้ชีวิต เป็นผู้สูงวัยที่สง่างาม  มีทัศนคติ
ทีด่ีต่อเยาวชน ลูกหลานและ อยู่ร่วมกับเยาวชน ลูกหลานอย่างมีความสุข   

แนวคิดผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ (successful aging)  
ผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในชีวิต (successful ageing) และเป็นผู้ที่ยังสามารถทำคุณประโยชน์แก่

สังคมได้ (productive ageing) โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม จิตวิญญาณ 
คือ ดูแลตนเองได้ มีสุขภาวะทางกายและจิตที่ดี และพึงพอใจในชีวิต 2) มีส่วนร่วมในสังคม คือ มีการพัฒนา 
ความสามารถทางสังคม สามารถควบคุมตนเอง ทำสิ่งที่ปรารถนาตามศักยภาพของตน และมีอิสระในการ
ดำเนินชีวิต 3) มีหลักประกันที่ม่ันคง คือ พึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาความสามารถทางเศรษฐกิจและทำประโยชน์
ให้ผู้อื่นและสังคม 

แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) 

Robert Havighurst (1960) อธิบายถึงสถานภาพทางสังคมของผู้สู งอายุ ซึ่ งเน้นความสัมพันธ์    
ในทางบวกระหว่างการปฏิบัติ กิจกรรมกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ กล่าวคือเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น 
สถานภาพ และบทบาททางสังคมจะลดลง แต่บุคคลยังมีความต้องการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน  
ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือความสุขและการมีชีวิตที่ดี เช่นเดียวกับวัย
ผู้ใหญ่ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้ นั่นคือกิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติต่อเพ่ือนฝูง ต่อสั งคม หรือ
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติจะทำให้รู้สึกว่า ตนเองยังมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับ
ผู้สูงวัยที่ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนสังคม มีส่วนร่วมในสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยจำนวนมาก 
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ที่ชี้ว่าส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น และการมีกิจกรรมให้ผลเชิงบวกต่อสุขภาพจิต (Croezen et al., 2015) ต่อร่างกาย
จิตใจและคุณภาพชีวิต (Murayama et al, 2014) สติปัญญา (Tomioka et al., 2016) การตาย (Glass et 
al., 1999)  
 แนวคิดที่กล่าวมานั้น เป็นแนวคิดที่นำมาใช้กับการเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข และนำมาวางแผน นโยบาย
ในการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยในหลากหลายมิติ เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีศักยภาพ 
ภูมใิจในตนเอง พ่ึงพาตนเองได้ คงไว้ซึ่งสุขภาพและสุขภาวะไว้ให้นานที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น (Intergenerational Relationship) 
การวิจัยของ Stasova และ Krisikova (2014) ได้ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างลูกหลานกับปู่ย่าตายาย 

และความสำคัญของผู้สูงอายุในบ้าน ประเทศสาธารณรัฐเช็ค (The Czech Republic) พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นในเชิงบวก และลูกหลานมองว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าต่อครอบครัว และมีอิทธิพลมากต่อ
บรรยากาศภายในครอบครัว และการอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกันหรือแยกกันอยู่ ไม่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่าง
ลูกหลานและผู้สูงอายุ เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่สามารถให้ลูกหลานและผู้สูงอายุได้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างดี 
แม้ว่าจะแยกบ้านกันอยู่ ลูกหลานชื่นชมปู่ย่าตายาย และส่วนใหญ่รู้สึกดีใจที่มีปู่ย่าตายายและรู้สึกขอบคุณที่ได้
เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากปูย่่าตายาย 

ประโยชน์ในการอยู่ร่วม ติดต่อ สรา้งสัมพันธภาพกับเยาวชน ลูกหลาน 
  Eric Erickson ได้อธิบาย social development ตลอดช่วงชีวิต ลำดับสุดท้ายของพัฒนาการทาง
อารมณ์ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป การพัฒนาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับรุ่นที่อายุน้อยกว่า ช่วยให้
ผู้สูงอายุ มีความรูส้ึกมีความสุขและพึงพอใจ (sense of fulfilment) เพ่ิมมากขึ้น ในความเป็นจริงการเชื่อมโยง
ระหว่างคนสองรุ่น มีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สิ่งที่ได้รับจากสัมพันธภาพระหว่างกัน เช่น 
            1. คนทั้งสองรุ่นได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 
            2. การอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ  ตระหนักรู้ถึงความต้องการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในชีวิต (sense of purpose) ของตนได้ชัดเจน 
   3. ผู้สูงอายุยังช่วยให้เยาวชน ลูกหลานบรรเทาความกลัวในใจ ความกังวลในใจ 
            4. ในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ทำให้เด็กมีความเข้าใจเข้าใจและยอมรับความสูงวัยของตนง่ายขึ้น 
 5. เด็ก ๆ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกชุ่มชื่นมีชีวิต ชีวา และเติมพลังใจให้ผู้สูงอายุ 
 6. เด็ก ๆ ทำให้ลดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  
            7. ลดความโดดเดี่ยว การแยกตัวของผู้ใหญ่ 
            8. ผู้สูงอายุเป็นผู้เตมิเต็ม ให้เด็กท่ีไม่มีปู่ย่าตายายได้ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม 
            9. ผู้สูงอายุเป็นผู้รักษา เรื่องราวของครอบครัว วงศ์ตระกูล ให้ยังมีชีวิต 
           10. ช่วยกระตุ้นความจำ สติปัญญาให้ผู้สูงวัย มีสังคมที่กว้างขึ้น และคนรุ่นหลังแนะนำเทคโนโลยี
ให้กบัผู้สูงอายุ  
                 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0733464820938973
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0733464820938973
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0733464820938973
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0733464820938973
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     การศึกษาเกี่ยวกับความสุข ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของ Layard 
(2007) พบว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อความสุข 7 ประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานการณ์ทางด้าน
การเงิน การงานสังคมและเพ่ือนฝูง สุขภาพเสรีภาพ อิสรภาพส่วนบุคคล และค่านิยมส่วนบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ความสัมพันธ์ในครอบครัวการที่ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับลูกหลานมีความสัมพันธ์อันดีกับ 
บุตรหลานในครอบครัวญาติพ่ีน้องในครอบครัวไม่ทะเลาะกันสมาชิกในครอบครัวใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้สูง
วัย ซ่ึงความแตกต่างกันของสถานการณ์ในครอบครัวมีผลต่อความสุขเป็นอย่างมาก สัมพันธภาพในครอบครัวยัง
สัมพันธ์กับระดับซึมเศร้าของผู้สูงอายุ สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุคคลในครอบครัวมีลักษณะทั้งทางบวก
และทางลบ สัมพันธภาพทางบวก หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ราบรื่น การยอมรับ และการตระหนักในคุณค่าของ
กันและกัน ระหว่างผู้สูงวัยกับบุคคลในครอบครัว ส่วน สัมพันธภาพทางลบ หมายถึง สัมพันธภาพที่ เป็นไป
อย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่มีความหมาย ไม่มี คุณค่าและไม่เห็นคุณค่า สัมพันธภาพที่ดีของคนต่างวัยใน ครอบครัว
เดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เยียวยาชีวิตของผู้สูงวัย (เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ, 2557) การรับรู้ของผู้สูงอายุต่อการ
กระทำของบุคคลในครอบครัวในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความห่วงใย การมีปฏิสัมพันธ์ การเคารพและ
การให้ความสำคัญ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการพักผ่อนร่วมกันในครอบครัว มีความสำคัญและมีผลต่อ
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นแรงกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ขาดการให้กำลังใจ การแสดงความรัก การ
สนับสนุนจากครอบครัว อาจส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา้ได้    

เช่นเดียวกัน ผู้สูงวัยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาครอบครัว สืบสานวงศ์ตระกูลจากรุ่นสู่รุ่น  
เช่น เป็นผู้ถ่ายทอดความชาญฉลาด (wisdom) สู่ลูกหลาน ความสวยงามของสัมพันธภาพที่คนรุ่นก่อนส่งผ่านสู่
คนรุ่นใหม่ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ เติบโตประโยชน์จากความชาญฉลาด(wisdom) ของปู่ย่าตายาย เด็กได้เรียนรู้ 
ที่จะอ่อนน้อม ยอมรับ เคารพผู้อ่ืน (sense of respect) เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (compassion) เอาใจใส่ผู้ใหญ่ 
ฯลฯ  เป็นแรงบันดาลใจ แหล่งของการเรียนรู้ แหล่งแรงบันดาลใจ เกื้อหนุนทางอารมณ์ แหล่งความรู้ ปลูกฝัง
ทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ทักษะในการพบปะผู้คน 
มารยาทสังคม การสื่อสาร ให้คำแนะนำและ แรงบันดาลใจ ยังช่วยให้คนรุ่นหลังได้ค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต  
จากการเห็นภาพชีวิตของปู่ย่าตายาย เป็นกระจกสะท้อนให้แก่คนรุ่นต่อมา  

แนวทางการอยูร่ว่มกับลูกหลานอย่างมีความสุข 
 1. การมีทัศนคติด้านบวกกับเยาวชน ลูกหลาน ใส่ใจทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม การได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนต่างรุ่น   
           2. การให้เวลากับลูกหลาน การพูดคุยการติดต่อสื่อสาร ทั้งการพบหน้าและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว สม่ำเสมอ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความสุขกับการมีกิจกรรมกับ
ลูกหลาน พบระดับความซึมเศร้าน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่กิจกรรมกับลูกหลาน (Chunkai Li et al., 2019) 
 3. เป็นที่พ่ึงพาทางใจ สนับสนุนให้กำลังใจ ช่วยขจัดความวิตกกังวล ความกลัวในจิตใจลูกหลาน  
ให้ความม่ันใจในการดำเนินชีวิต   
 4. การถ่ายทอดความชาญฉลาด ถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณีของครอบครัว ผ่านการเล่า
เรื่องราว ประวัติของครอบครัว วงศ์ตระกูล ความภาคภูมิใจของครอบครัว ให้ลูกหลานรับรู้  
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 5. ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ พ่ึงพาตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองให้มาก
ที่สุด มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย คบหาสมาคม มีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 
ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับแนวคิด ผู้สูงวัยเชิงบวก จะส่งผลให้เป็นผู้สูงวัยที่
มีความสุขอย่างยั่งยืน (เสนอ อินทรสุขศรี, 2557) 

6. สร้างคุณค่าให้ตนเอง ผู้สูงอายุควรฝึกฝนเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 จากงานวิจัย   
ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้สูงอายุ คือ ทักษะ 3R x 7C ประกอบด้วย ทักษะ3 R คือ อ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะ 7C คือ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 3) ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ 5) ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้ เท่าทันสื่ อ 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 7) ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ ทักษะดังกล่าวผู้สูงอายุอาจไม่จำเป็นต้องมีครบทุก
ด้านเพราะบริบทของผู้สูงอายุแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ทักษะที่ผู้สูงอายุควรจะมีได้แก่ 3R อ่านออก เขียนได้ คิด
เลขเป็น และ 3 C คือ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์  

บทสรุป 
 ความสุขในการอยู่ร่วมกับลูกหลาน เยาวชน  ประกอบด้วย มุมมองสูงวัยเชิงบวก การมีทัศนคติที่ดีต่อ

การสูงวัย การให้โอกาสทั้งตนเองและลูกหลานในการอยู่ร่วมกัน การเรียนรู้ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง การมี
ทักษะที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ความรู้ในด้านต่าง ๆ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  ทำให้
การอยู่ร่วมกับคนต่างวัย เยาวชนและลูกหลานมีความสุขข้ึนได้มากที่สุดเทา่ที่จะเป็นไปได ้ 
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ขา่วประชาสัมพนัธ์   
 

o การสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
วัตถุประสงค์หนึ่งของ มูลนิธิ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คือการให้การสนับสนุน การศึกษาแก่สังคม จึงได้

จัดให้มีโครงการพชรเกียรติ มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์  ให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาที่ เรียนดี    
มีพฤติกรรมสุขภาพดี ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 2-4 ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ 
โดยปี พ.ศ.2565 เป็นปีแรกที่ได้จัดสรรทุนทั้งหมด 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) มีรายนามตาม
ประกาศนี้ 
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o ขอเชิญรว่มทอดผ้าป่ามูลนิธิสมจติต์ สุพรรณทัสน์  
 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มูลนิธิสมจิตต ์ สุพรรณทัสน์ 
“ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา สาขาสาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษา” 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
เจตจำนงการทอดผ้าป่า 

              มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 3134  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2564 การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษา สาขา
สาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติและจริยธรรมดี เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
ของสังคม  ในการดำเนินงานเพ่ือจัดหารายได้ เข้ามูลนิธิฯ เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังก ล่าว 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่า มูลนิธิสมจิตต์  สุพรรณทัสน์   “ทุนการศึกษา นิสิต 
นักศึกษา สาขาสาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษา”  

               ในโอกาสนี้มูลนิธิสมจิตต์  สุพรรณทัสน์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือหน่วยงานของท่าน 
รวมทั้งเครือข่ายกัลยาณมิตร ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า “ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษาสาขา
สาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษา”   ดังรายละเอียด ดังนี้ 
                (1) กองทุนพุทธเมตตา  กองละ  9,999.- บาท  
                (2) กองทุนพุทธรักษา  กองละ 2,999.- บาท  
                (3) กองทุนพุทธเกื้อกูล  กองละ    999.-  บาท 
                (4) กองทุนพุทธบารมี  กองละ ______ บาท 
 
             คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบคุณในจิตกุศลของท่านและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย       
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้ปราศจากภัยอันตรายท้ังปวง 
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย ประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลและ
นานเทอญ 
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กำหนดการพิธีทอดผ้าป่า มูลนิธิสมจิตต์  สุพรรณทัสน์ 

 “ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา สาขาสาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษา” 
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ ชั้น 6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.           -  ตั้งองค์ผ้าป่า  
                                          -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
               -  ถวายภัตตาหารเพล  
                -  พระสงฆ์สัมโมทนียกถา  
                                           -  ถวายกองผ้าป่าและปวารณาบุญและกุศล 
                                           -  ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ พระสงฆ์ให้พร 
 

                
  สามารถร่วมทำบุญเจ้าภาพกองผ้าป่าสามัคคี โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่บัญชี 254 - 221618-5 ชื่อบัญชี 
มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ หรือ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน เลขบัญชี 254 221160-6  

และโปรดส่งเอกสารการโอนเงินไปที่ รศ.ดร.พาณี  สีตกะลิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมจิตต์  
สุพรรณทัสน์  หมายเลขโทรศัพท์ 081-869 1475 อีเมล: panee_ps33@yahoo.com หรือนายคณาทรัพย์  
ธวัฒ ติ ง หมายเลขโทรศั พท์  064-632 0487 ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณ ะสาธารณ สุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ช่องทางผ่านไลน์ ผ้าป่ามูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ หรือช่องทางดังที่ท่านเคยติดต่อ 
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แบบตอบรับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มูลนิธิสมจิตต์  สุพรรณทัสน์ 
 “ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา สาขาสาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษา” 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

นามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ    ชื่อ - นามสถุล............................................................................................................... 
สถานที่ติดต่อ………………………….................................................................................................................................... 
…………………………………………………................................................................................................................................. 
e-mail :……………………………………….......................โทรศัพท์ ……………………................โทรสาร……………………………….  

รับเป็นเจ้ากองผ้าป่า ประเภท   
   กองทุนพุทธเมตตา กองละ 9,999.- บาท     จำนวน ………..    กอง  
   กองทุนพุทธรักษา  กองละ 2,999.- บาท     จำนวน ………..    กอง  
   กองทุนพุทธเกื้อกูล กองละ   999.-  บาท    จำนวน ………..    กอง  
   กองทุนพุทธบารมี  ตามกำลังศรัทธา          จำนวน ………..    กอง  
 
 จำนวน..........กอง  รวมเป็นเงิน.....................บาท (.................................................) 
 วิธีการบริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพ 
  เงินสด 
  โอนเข้าบัญชี ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  
  สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขบัญชี 254 221160-6 
  โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขบญัชี 254- 221618-5 
                           ชื่อบัญชี มูลนิธิ สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ 
     ***** ขอให้แนบใบโอนเงนิเข้าบัญชีมาพร้อมนี้ด้วย จักขอบคุณย่ิง 
                                            

…………………...................................................................................................................................... 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งความจำนงร่วมเป็นเจา้ภาพ ได้ที่ ฝ่ายประสานงานพีธีทอดผ้าปา่ 

รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 081 869 1475 อีเมล์: panee_ps33@yahoo.com 

หรือ ฝายประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 064 632 9487 , 089 7717062 
หรือผ่านช่องทางไลน์ ผ้าป่ามูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ 
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

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

เลขประจำตัวสมาชิก  ............................... 
(สมาคมกำหนดให้ภายหลงั) 

ใบสมัครเขา้เป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
  

วิธีชำระค่าสมัครสมาชกิ  
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  
สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น กรงุเทพฯ 
เลขทีบ่ัญชี 254 – 211090 - 7   
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คำแนะนำการเตรียมตน้ฉบับสำหรับการส่งเผยแพร่ 
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

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

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

วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
ก่อนการเผยแพร่ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการ งานวิจัย และสาระความรู้ 
ด้านสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค จากสมาชิกสมาคมฯ ผู้ปฏิบัติงาน
และบุคคลทัว่ไป เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร ่โดยมแีนวทางการจดัเตรียมตน้ฉบับ ดังนี้ 
 
 
ลักษณะของบทความทีส่่งเผยแพร ่ 

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

2. เป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เป็นบทความทีไ่มไ่ด้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
4. เป็นบทความท่ีไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
5. ระบุชื่อเจ้าของบทความและรายละเอียดการติดต่อ  

 
 

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ 
บทความวิชาการ ต้นฉบับจดัพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ระบุชื่อ

เรื่องไว้บรรทดัแรก กึ่งกลางหน้า บรรทดัถัดมาระบุชื่อเจ้าของบทความและสถานทีท่ำงาน จัดหัวข้อตามความ
เหมาะสม ควรระบุแหล่งข้อมูลทีน่ำมาใช้อ้างอิงประกอบไว้ด้วย ความยาวเรื่องไมเ่กิน 12 หน้า  
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ผลงานวิจัย ต้นฉบับจัดพิมพ์ ขนาด A4 ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 ความยาว
เรื่องไม่เกิน 12 หน้า จัดหัวข้อตามลำดับดังนี้ 

1. ชือ่เรื่อง (ภาษาไทย จัดกลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวหนา) 
2. ระบชุือ่ผูวิ้จัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานทีท่ำงาน  
3. บทคัดยอ่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 250 คำ) โดยระบุคำสำคัญทีบ่รรทัดสุดท้าย  
4. เนื้อหา ประกอบดว้ย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล  

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

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

 

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

วารสารฯ ได้จัดหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพ่ือการเผยแพร่ข้อความ 
และภาพโฆษณา ซ่ึงกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและการปฏิบัติตวัของประชาชน 

 
อัตราค่าบริการ มีดังนี ้
1. พ้ืนทีห่น้าก่อนปกหลัง เต็มหนา้ ราคา 2,000 บาท   
2. พ้ืนทีห่นา้ก่อนปกหลัง ครึ่งหน้า ราคา 1,000 บาท    
3. พ้ืนทีอ่ื่นหรือการจัดวางสอดแทรกเนื้อหาในรปูแบบอ่ืนๆ ราคาตามการตกลงเป็นรายกรณี   

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

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