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บทบรรณาธิการ 
สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน เริ่มปีหมูทองนี้ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ 

อ านวยพรให้ได้พบแต่สิ่งดีงาม พบแต่ความสุข มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ตั้งใจท าสิ่งใดใหส้ าเร็จสมความปรารถนาทุกสิง่อย่างค่ะ และ
จดจ าสิ่งที่ดีๆ ไว้เป็นก าลังใจ สานต่อการกระท าสิ่งใหม่ให้ดีขึ้นอีก  เช่นเดียวกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  ที่ได้มีการพัฒนางาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมากมาย ทั้งในรูปแบบเอกสารวิชาการ และจัดกิจกรรมตรวจสอบมาตรฐานงานสุข
ศึกษา ตลอดจน เตรียมการ จัดการประชุมสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤตทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข” 
ระหว่างวันท่ี 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม    จอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ท่านที่สนใจเข้าร่วม
ประชุม สามารถติดตามรายละเอียดได้ในฉบับนี้ค่ะ 

เราเริ่มรับศักราชใหม่ด้วยบทกลอน “โลกแห่งความหลัง” อ่านแล้วหวนคิดถึง ธรรมชาติในครั้งอดีต เมื่อนึก
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน ช่างเปลี่ยนแปลงไปมากมาย จากปัจจัยหลายสิ่ง ที่เราต้องหันมาใส่ใจ ด้วยจิตส านึกกับดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากทุกสิ่งอย่างรอบตัวล้วน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของเราทั้งโดยตรงและ
ทางอ้อม ดังนั้นเราต้องเพิ่มคุณภาพ  ด้วยการหาข้อมูลข่าวสาร  ที่ถูกต้อง ในการใช้ชีวิตแต่ละวัน ไม่ว่าการกิน การท างาน และ
การนอนหลับพักผ่อนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย   ด้วยการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องแล้วน าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะ
ของการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร               รองศาสตราจารย์.ดร.บุญยง เกี่ยวการค้า ท่านได้เสนอข้อคิดให้น าไปใช้ในงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ         อย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยในฉบับนี้น าเสนอเรื่องของการรับรู้ ทางด้านสุขภาพไว้สาม
กลุ่มเป้าหมาย คือ วัยเด็ก วัยผู้สูงอายุ และ ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  นอกจากนี้ ยังแนะน าการใช้สมุนไพรให้ถูกวิธี  ในบทความ”
ขมิ้นชัน มีดีกว่าที่คิด” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวางสาธารณสุข 

“ พลังแห่งเสียง ดนตรีกับผู้สูงวัย” เป็นเรื่องที่ อาจารย์ อุปถัมภ์ จีนสลุต ครูภูมิปัญญาดนตรีไทย กระทรวง
วัฒนธรรม เขียนจากประสบการณ์มากว่า 30 ปี เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุ ซึ่งบก.ก็ก าลังฝึกเรียนซออู้ด้วยเช่นกัน 
เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ ท้าทายความสามรถ ที่ทุกท่านท าได้อย่างมีความสุขค่ะ 

บก. ในนามของ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ขอขอบพระคุณอย่างสูง แด่ผู้เขียนบทความทุกท่าน ที่กรุณาน าความรู้มา
เผยแพร่ในหลายมุมมอง และเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และขอเชิญชวนท่านที่สนใจเขียนบทความวิ ชาการ 
งานวิจัยด้านสุขภาพ หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาที่ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เบอร์โทร 02-3548553 โทรสาร          
02-644-8999 E-mail :hepathai@gmail.com 

                                                                    
 
 

                                                          (นางจารุณี  ชัยชาญชีพ) 
                                                         jjarunee89@gmail.com 
                                                                 บรรณาธิการ  
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ารจากนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 

เรียน  สมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาท่ีรักทุกคน 

  
 วารสารสมาคมฉบับนี้ เป็นปีที่ 33 เล่มที่ 2 ซึ่งอยู่ในระบบ Online ทั้งนี้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของสมาคม
ตามท่ีเคยเรียนให้ทราบมาแล้วในฉบับก่อน หน้าปกฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมได้ไปแสดงความยินดี
ต่อนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ในโอกาสที่เข้ารับต าแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ              
ซึ่งท่านอธิบดี สบส.ก็เป็นนักสุขศึกษาดีเด่นในช่วงด ารงต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี         
ท่านอธิบดีกรม สบส.ก็ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนางานสุขศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                  
เรื่อง มาตรฐานงานสุขศึกษา ท าอย่างไร “ผลิตภัณฑ์” หรือ “สินค้าตัวนี้” คนเขาอยากซ้ือและเต็มใจจะซื้อ       
คงเป็นโจทย์ให้กรรมการบริหารสมาคมต้องไปหาค าตอบต่อไป 
 ภายในเล่มก็มีงานวิจัยและบทความวิชาการให้สมาชิกได้อ่านมากมาย ท่านที่เบื่อวิชาการก็อ่านสาระ
เบาๆจากเรื่อง ระบบการประกันสุขภาพของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือจะหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ 
จังหวัดชุมพร ก็หาอ่านได้ครับ 
 ขอขอบคุณเจ้าของบทความทั้งหมดที่น ามาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกท่านใดต้องการ
ส่งบทความก็เชิญได้ครับ เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานของวารสารทุกๆฉบับครับ 

ด้วยความปรารถนาดี 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์) 

นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
  

  

ส 
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เพลนิค ำ น ำสขุ 

“โลกแห่งควำมหลงั” 

 
 

     ฉันนึกภาพย้อนไปในความหลัง  เมื่อโลกยังเย็นชุ่มชอุ่มเขียว 
 ฉันมองเห็นต้นข้าวใบยาวเรียว   กระท่อมเดี่ยวปลายนาที่ฟ้าไกล 
 ชีวิตไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อน   โลกคือเรือนธรรมชาติที่วาดให้ 
 ทั่วทุกทิศทุกทางดั่งราวไพร   ฉันเห็นไม้เห็นน ้าเห็นล้าธาร 
 มนุษย์อยู่กับดินอยู่กับหญ้า   ที่ชานเรือนท้องฟ้าหลังคาบ้าน 
 ยามค่้าคืนฟ้าพราวดาวตระการ   ลมพัดผ่านฉันนอนผ่อนหัวใจ 
 โลกงดงามเรียบง่ายไม่บีบเค้น   เป็นโลกเย็นโลกสวยและโลกใส 
 โลกนั นคือความหลังที่ห่างไกล   อยู่ท่ีไหนโลกนั นฉันขอคืน 
  
 
 

 สาลี่  เกี่ยวการค้า 
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Health literacy: สิง่ทำ้ทำยส ำหรบังำนสขุศกึษำ 
 

รศ.ดร. บุญยง เกี่ยวการค้า 
นักวิชาการอิสระ 

 

ความน า 
การศึกษาทั่วไปมีอิทธิพลด้านบวกต่อการเกิดความรู้และทักษะของประชาชน (การอ่าน การเขียน 

การฟัง การพูด การนับตัวเลข เป็นต้น) และยังส่งเสริมการพัฒนาของความรอบรู้หลายๆ ด้าน (ตัวอย่างเช่น 
ความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สื่อต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร พลเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น ) รวมทั้ง Health literacy1 
องค์การอนามัยโลกให้ค านิยามของ Health literacy ว่าเป็นการรู้คิดและทักษะทางสังคมที่เป็นตัวก าหนด
แรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลข่าวสารในทางส่งเสริมและคงไว้
ซึ่งสุขภาพที่ดี2 การอธิบายแบบแยกส่วนของการรู้หนังสือซึ่งเป็นไปตามบริบทและเนื้อหาของการรู้หนังสือ
เฉพาะด้านที่ยืนอยู่ในสิทธิของตนและได้พิสูจน์ตัวมันเองดังประเด็นการพ่ึงตนเองในการบรรยายด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการสุขศึกษา 

แนวคิดที่เด่นชัดของ Health literacy ถูกน าเสนอในปี ค.ศ. 1974 ในเอกสารวิชาการสุขศึกษาใน
ลักษณะประเด็นเชิงนโยบายและแสดงถึงความสัมพันธ์ของงานสุขศึษาในโรงเรียนกับการพัฒนา Health 
literacy โรงเรียนถูกมองว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของหัวข้อสุขภาพที่แตกต่างกัน 
เช่น ความปลอดภัย โภชนาการ กิจกรรมการออกก าลังกาย สุขอนามัย เป็นต้น 3 การใช้แนวคิดของ Health 
literacy ในระยะแรกมักแสดงถึงความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างงานสุขศึกษากับ Health literacy4 
ปัจจุบัน Health literacy ถูกรับรู้ในลักษณะของเส้นทางที่เป็นไปได้ที่เชื่อมระหว่างการศึกษาและสุขภาพที่
สามารถวิจัย เข้าใจเป็นอยางดี และการตีความ5 มีหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ของการมี Health literacy 
ต่ ากับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แย่ลงและการใช้บริการสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การเสียค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสูงขึ้น
และการรายงานด้วยตนเองเก่ียวกับภาพรวมของสุขภาพต่ า ดังที่ Health literacy มีผลต่อสุขภาพ พฤติกรรม
ของสุขภาพที่เก่ียวข้อง และผลลัพธ์สุขภาพ จึงกลายเป็นตัวท านายที่มีพลังของสุขภาพ ท าให้มีความต้องการใน
การพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม Health literacy ในหมู่ประชากรมากขึ้น กิจกรรมปฏิบัติการสุขศึกษาเป็น
สิ่งส าคัญอย่างมากในการปรับปรุง Health literacy และท าให้ความรู้และสมรรถนะของสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมขึ้น งานสุขศึกษากับ Health literacy มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด งานสุขศึกษาชี้น าการ
ปรับปรุง Health literacy และถูกน าเสนอเป็นหนึ่งผลลัพธ์ส าคัญของนโยบายสุขศึกษา กิจกรรมต่างๆ และ
กิจกรรมปฏิบัติการ (Intervention)6 ในขณะเดียวกัน Health literacy ยังมีแนวคิดที่ก ากวมที่กลายเป็น
ประเด็นโดดเด่นของการศึกษาค้นคว้าทุกวันนี้ในด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 7 ความพยายามใน
การให้ค านิยาม การให้ค านิยามใหม่ การสร้างกรอบความคิด และการวัด Health literacy น าไปสู่สถานการณ์
ที่ว่า “ค าว่า ‘Health literacy’ โดยตัวของมันเองมีความหมายที่แตกต่างกันในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และ
กลายเป็นแหล่งของความสับสนและการโต้แย้ง”7 แนวคิดและวงการ Health literacy ค่อยๆ พัฒนาและ
ขยายในความหมาย ขอบเขต และความลุ่มลึก ดังนั้นค านิยามที่หลากหลาย แนวความคิด และโมเดลแนวคิดที่
แตกต่างกันของ Health literacy จึงมีอยู่ทั่วไปในขณะนี้ มีข้อถกเถียงต่อไปเกี่ยวกับการแก้ไขแนวคิดของ 
Health literacy และพิจารณาส าหรับสิ่งใหม่คือ การครอบคลุมและผสมผสามที่มากกว่าของค านิยาม Health 
literacy8 ทฤษฎี และแนวคิดที่หลากหลายของ Health literacy สามารถน าเสนอเป็นปัจจัยที่ท้าทายส าหรับ
งานสาธารณสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับทฤษฎีและการปฏิบัติงานสุขศึกษา 
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จากการศึกษาเชิงลึกในการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ Health literacy ของ นักวิชาการหลายท่าน 
สามารถสรุปการท้าทายของ Health literacy ส าหรับงานสุขศึกษาได้ 5 ประการ ดังตอ่ไปนี้ 

1. Health literacy เป็นผลลัพธ์ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมปฏิบัติการสุขศึกษา 
Nutbeam ให้ข้อสังเกตว่า จากมุมมองของงานสาธารณสุข Health literacy สามารถถูกเสนอเป็น

ผลลัพธ์ของงานสุขศึกษาและกิจกรรมการสื่อสารสุขภาพ การสุขศึกษาจะมุ่งไปที่การพัฒนา การปรับปรุง และ
การส่งเสริม Health literacy6 ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าคือ Health literacy สามารถถูกท าให้มีกรอบ
ความคิดในลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ในโรงรียนและ 5 องค์ประกอบหลักของ Health literacy ควรถูก
สอน เรียน และเข้าถึง ความรู้เชิงทฤษฎี ความรู้ด้านการปฏิบัติ การคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ การตระหนักรู้ใน
ตนเอง ความเป็นพลเมือง เกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมของสุขภาพที่เก่ียวข้อง9 

เมื่อมองว่า Health literacy เป็นผลลัพธ์ของงานสุขศึกษา บางแง่มุมของการศึกษาแบบฐานผลลัพธ์
สามารถน ามาใช้ในบริบทนี้ ในแง่ผลลัพธ์การศึกษาจะชี้น าทุกส่วนของกระบวนการการศึกษาและระบบ
การศึกษาโดยรอบของการน าเสนอและการออกแบบผลลัพธ์ที่แสดงอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความรู้ที่คาดหวัง 
ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะ ซึ่งท าให้กระบวนการการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายมากกว่าและถูกจัดท าเป็นอย่างดี
เพราะมุ่งเน้นไปที่ประสบการของการศึกษาและชักชวนนักเรียนแต่ละคนควรจะบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้การ
คิดอย่างใคร่ครวญและก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนจะช่วยในการวางแผน จัดท า และชี้แนะโปรแกรม
การศึกษา (เนื้อหา) และกระบวนการการเรียนรู้ (วิธีการ)10 

Health literacy จะเสนอกรอบส าหรับการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของงานสุขศึกษาที่คาดหวังว่า
จะถูกส่งจากกิจกรรมปฏิบัติการสุขศึกษาและจ าแนกผลลัพธ์ที่วางแผนเอาไว้ของโปรแกรมสุขศึกษา Health 
literacy อธิบายจุดมุ่งหมายของงานสุขศึกษาในขณะเดียวกันก็น าเสนอรายละเอียดอย่างชัดเจนของขอบเขต 
Health literacy อย่างไรก็ตามความต้องการค านิยามของ Health literacy ที่ขยายกว้างและผสมผสาน
มากกว่าจะท้าทายงานสุขศึกษาให้มีความหลากหลายมากข้ึนเช่นกัน 

2. หลายชั้นของ Health literacy และระดับที่แตกต่างกับของ Health literacy  
วงการของ Health Literacy ได้ขยายและพัฒนาไปอย่างช้าๆ อย่างเป็นที่น่าสังเกตในทศวรรตที่

ผ่านมา6,7 แนวคิดในระยะแรกของ Health literacy มุ่งไปที่การมีอิทธิพลเหนือกว่าของ Health literacy 
ระดับพ้ืนฐานและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการเข้าใจและปฏิบัติตามการแนะน าและข้อมูลข่าวสาร
เบื้องต้นด้านสุขภาพ ปัจจุบันได้มีการก าหนดระดับของ Health literacy ให้มีมากกว่าหนึ่งระดับ ตัวอย่างเช่น 
Nutbeam ได้จ าแนกและอธิบายเกี่ยวกับระดับหรือมิติของ Health literacy ว่ามีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ6 ได้แก่ 

2.1 Health literacy ระดับพ้ืนฐาน (Basic functional health literacy) คือกรอบความคิด
เกี่ยวกับความเพียงพอของ การอ่าน การเขียน การพูด ทักษะการนับเลข ที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผลในบริบทและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพในชีวิตประจ าวัน6 

2.2 Health literacy ระดับการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ (Communicative or interactive 
health literacy) มีความก้าวหน้ามากกว่าในด้านการรู้คิดและทักษะการรู้หนังสือร่วมกับทักษะทางสังคมที่
สามารถใช้ในการมีส่วนร่วมเชิงรุกในเรื่องกิจกรรมสุขภาพประจ าวัน การใช้รูปแบบที่แตกต่างกันของการ
สื่อสาร และประยุกต์ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทสุขภาพ6 

2.3 Health literacy ระดับมีวิจารณญาณ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างพินิจ
พิเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้บอกกล่าว จะเป็นชุดของทักษะที่เอ้ือ
ให้ผู้คนทั้งหลายมีส่วนร่วมเชิงรุกมากขึ้นในการตัดสินใจทางการเมืองและสังคมที่มีผลต่อสุขภาพของเขา
เหล่านั้น6 
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กรอบความคิดในทางนี้ท าให้ Health literacy มีความครอบคลุมและมีหลายชั้นมากกว่า 
ดังนั้น โปรแกรมและกิจกรรมปฏิบัติการของงานสุขศึกษาควรกล่าวถึงในทุกมิติของ Health literacy  

3. แนวคิดของ Health literacy และความครอบคลุม 
แนวคิดของสุขภาพมีหลายด้านและแสดงให้เห็นถึงระบบที่ซับซ้อน ซึ่งรวมทั้งไม่เพียงแต่ความ

เป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพและชีวภาพ แต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทาง สังคม จิตใจ และจิตวิญญานอีกด้วย 
สุขภาพมีความหมายมากกว่าการป้องกันการเจ็บป่วย (โรคและความพิการ เป็นต้น) ในระดับปัจเจกบุคคล 
แนวคิดที่ยังก ากวมและยังไม่นิ่งซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกับ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ11 หรือเรียกว่าตัวก าหนดด้านสังคมของสุขภาพ งานสุขศึกษาต้อง
ยอมรับและพิจารณาความซับซ้อนของสุขภาพและตัวก าหนดสุขภาพโดยรอบด้วย12 

กรอบความคิดของสุขภาพที่กว้างและครอบคลุมมากกว่าตัดสินให้ค านิยามของ Health literacy 
ขยายกว้างและครอบคลุมมากขึ้นเช่นกัน ท าให้วงการ Health literacy ได้ขยายขอบเขตและความลุ่มลึก2 
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวคิดของ Health literacy สามารถเป็นสิ่งท้าทายงานสุขศึกษาเช่นเดียวกัน       
ทุกวันนี้ Health literacy ได้ไปไกลเกินกว่ากรอบความคิดที่แคบและเกินกว่าความสามารถของปัจเจกบุคคล
ในการอ่านพ้ืนฐาน การเขียน และภาระงานนับต้องการการท างานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลใน
สิ่งแวดล้อมและวงงานของการรักษาสุขภาพ13 แนวคิดแนวใหม่ของ Health literacy มีความหมายมากกว่า
ความสามารถที่จะอ่านเอกสารแผ่นพับและประสบความส าเร็จในการนัดหมาย6 มีข้อสัณนิษฐานว่า Health 
literacy ควรได้รับการพิจารณาว่าไม่เพียงแต่เป็นประเด็นของปัจเจกบุคคลแต่ยังเป็นลักษณะของความเข้มข้น
และการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่าง Health literacy ส่วนบุคคล สุขภาพของเขาหรือของเธอและสถานะสังคมที่
เปิดกว้างรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทั่วไป2 ขณะนี้ Health literacy รวมทักษะขั้นสูงและซับซ้อนมากขึ้น ต้องการ
บทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วม และการสื่อสารในบริบทสุขภาพ และการคิดอย่างพินิจพิเคราะห์ด้วยการ
ประเมินผลและการใช้ข้อมูลข่าวสาร ท าการตัดสินใจที่บอกกล่าวเพ่ือบรรลุการควบคุมสถานการณ์สุขภาพ
มากกว่า6 องค์การอนามัยโลกย้ าว่า Health literacy ควรจะมีความซับซ้อนมากขึ้น รู้จักกันดีมากขึ้น          
การสื่อสารพฤติกรรมที่มุ่งเน้นของปัจเจกบุคคล และการร่วมมือควรประกอบด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อม การเมือง
และสังคมที่มีผลต่อสุขภาพของปัจเจกบุคคลและสาธารณะ12 เพ่ือหลีกเลี่ยงจุดบอดของสาเหตุทางสังคมของ
สุขภาพและการเจ็บป่วยมีความต้องการเสริมงานสุขศึกษากับความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นของตัวก าหนด
ทางสังคมของสุขภาพ สุขศึกษา ในการเข้าถึงที่ครอบคลุมมากกว่าควรพิจารณาถึงความซับซ้อนของสุขภาพ
และตัวก าหนดทางสังคมของสุขภาพ อาทิเช่น ปัจจัยสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลและบริบทสุขภาพชุมชนและผลลัพธ์สุขภาพ2 การตระหนักรู้ของตัวก าหนดทางสังคม
ของสุขภาพสามารถกระตุ้นและเพ่ิมพลังอ านาจประชาชนและชุมชนส าหรับการกระท าอย่างมีเหตุผลเพ่ือจูงใจ
และเปลี่ยนแปลงตัวก าหนดของสุขภาพ ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม11,12 

4. จากงานสุขศึกษาเชิงรับเป็นการมีปฏิสัมพันธ์และการเพิ่มพลังอ านาจมากข้ึน 
การเข้าถึงแบบพลวัตและครอบคลุมของ Health literacy ต้องการงานสุขศึกษาแบบมีปฏิสัมพันธ์

มากขึ้นไม่ใช่แต่เพียงการให้ข้อมูลข่าวสารแบบเฉื่อยๆ และใช้ค าสั่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพ่ิมพลังอ านาจ
ประชาชนโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและกิจวัตรของวิถีชีวิต           
การแสวงหา ประเมินผลอย่างพินิจพิเคราะห์และการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการกระตุ้นประชาชนให้ลง
มือกระท าเพ่ือปรับปรุงสุขภาพของเขา และอนุญาตให้พวกเขามองสุขภาพแบบองค์รวม11 การสุขศึกษาอย่าง
นั้นควรมุ่งเน้นสุขภาพของส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่ทางสังคม ตามที่ Nutbeam สรุปว่า Health 
literacy มีความส าคัญต่อการเพ่ิมพลังอ านาจส่วนบุคคล6 
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การเพ่ิมพลังอ านาจเป็นความส าคัญที่จ าเป็นในบริบทของ Health literacy แบบวิจารณญาณ
เพราะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของส่วนบุคคลและสังคม กระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมเชิงรุกและลึกซึ้งใน
กิจกรรมกลุ่มและการอภิปรายในสังคม เพ่ิมการควบคุมและความเชื่อในความสามารถที่จะเปลี่ ยนแปลงชีวิต
ตนเอง14 ส่งเสริมการตระหนักรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นและการอาศัยอยู่ของคน และ
น าไปสู่ความสามารถที่มากกว่าในการควบคุมตัวก าหนดของสุขภาพ15 

Health literacy แนวใหม่ต้องการการมีส่วนร่วมเชิงรุกของปัจเจกบุคคลมากขึ้นในกิจกรรม       
สุขศกึษาแทนการรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่เกี่ยวข้องที่แพร่กระจายแบบสั่งการหรือการเข้าถึงแบบจากบนลง
ล่าง งานสุขศึกษาควรใช้วิธีการที่อนุญาตการมีปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์และสะท้อนกลับอย่าง
พินิจพิเคราะห์ ในขณะที่โปรแกรมสุขศึกษาแบบดั้งเดิมมุ่งอย่างเด่นชัดไปที่การให้ข้อมูลข่าวสารแบบการ
ส่งผ่านและมองผู้เรียนอย่างง่ายๆ ว่าเป็นผู้คอยรับเท่านั้น การสุขศึกษาแนวใหม่มีประโยชน์ต่อการเอ้ือให้เกิด
การเชื่อมต่อกันกับข้อมูลข่าวสารสุขภาพ11 องค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่า การสุขศึกษาเช่นนี้น าไปสู่ Health 
literacy ชี้น าประโยชน์ส่วนบุคคลและสังคมโดยเอ้ือการกระท าของชุมชนที่มีประสิทธิผลและโดยมีส่วนท าให้
เกิดการพัฒนาทุนทางสังคม12 

5. Health literacy การสุขศึกษา และบริบทวัฒนธรรม 
การรู้หนังสือ สุขภาพ และ Health literacy ไม่ได้เกิดข้ึนในสูญญากาศหรือเขตที่เป็นกลาง เพราะ

ประชาชนได้พัฒนาความคิดและกรอบความคิดของการรู้หนังสือ สุขภาพ ความเจ็บป่วยและเป็นผู้ รอบรู้
เกี่ยวกับสุขภาพในกรอบของวัฒนธรรมที่ได้รับการชักจูงจากครอบครัวและประเด็นจากชุมชน ปัจจัยบริบท
ภาษาศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม16 ตัววัฒนธรรมให้ความหมายกับความเชื่อด้านสุขภาพ การอธิบาย และ
การตีความ ความเข้าใจบริบทวัฒนธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความเข้าใจเชิงลึกของสุขภาพ พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ Health literacy และความหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
และประสบการณ์จากครอบครัวมีผลต่อความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี จัดเรียงบริบทซึ่ง
ประชาชนสื่อสารและโต้แย้งเกี่ยวกับแก่นเรื่องสุขภาพและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ16 Health literacy ได้รับ
ผลกระทบจากระบบความเชื่อและรูปแบบการสื่อสารของชุมชนเฉพาะแห่งและวัฒนธรรมด้วย เช่นเดียวกันกับ
ประชาชนเข้าใจและมีวิธีการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ Health literacy ในฐานะ
โครงสร้างสังคมต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและบริบทภาษาศาสตร์ เพราะวัฒนธรรมและ
ภาษาก่อให้เกิดบริบทส าหรับการได้มาและการน าไปใช้ของทักษะ Health literacy16  

ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมปฏิบัติการสุขศึกษาจะต้องพิจารณาและตอบสนองต่อ
บริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น ในทางวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์ กิจกรรมปฏิบัติการสุขศึกษาที่เหมาะสมจึงเป็นที่
ต้องการ งานสุขศึกษาต้องสนองต่อประเด็นวัฒนธรรมชุมชนที่เกี่ยวกับสุขภาพดีและสุขภาพไม่ดี ต้องค านึงถึง 
วัฒนธรรม ภาษา และการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ได้ผลงานสุขศึกษาต้องปฏิบัติ
ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภาษาศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือจัดการปัญหาการเพ่ิมขึ้นอย่างมากมายของ
ประชากรหลายวัฒนธรรมและหลายภาษา มีความต้องการวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายและการ
ปฏิบัติงานสุขศึษา นักสุขศึกษาต้องยอมรับวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลายของ Health literacy และงาน
สุขศึกษา “ในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายสูงการเชื่อมโยงระหว่างกันระหว่าง Health literacy  
วัฒนธรรม และภาษาต้องถูกพิจารณาทั้งในนโยบาย การปฏิบัติ และฝึกอบรมด้วย”17 ทางวัฒนธรรมที่
อ่อนไหวงานสุขศึกษาคือการนับถือของความเชื่อด้านสุขภาพ การตีความ การปฏิบัติ ประสบการณ์ และเป็นที่
ต้องการของประชาชนที่แตกต่างกัน16 และโลกทัศน์ของเขาเหล่านั้น17 
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บทสรุป 
 แนวคิดของ Health literacy แสดงถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างมีความหมายระหว่าง 
การศึกษา การรู้หนังสือ และสุขภาพลักษณะพิเศษของความก้าวหน้าที่น่าประทับใจของวงการ Health 
literacy แนวคิดของ Health literacy ได้พัฒนาอย่างช้าๆ และขณะนี้น าเสนอตัวเองเชิงประเด็นทฤษฎีที่
ซับซ้อนและอย่างก ากวมที่ท้าทายการสุขศึกษาแบบดั้งเดิมและทฤษฎีกับวิธีการที่สนับสนุนความหลากหลาย
และความครอบคลุมของแนวคิด Health literacy สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งท้าทายงานสุกศึกษา Health 
literacy ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของปัจเจกบุคคลอีกต่อไป หรือมากไปกว่านั้น Health literacy ที่บกพร่องไม่ใช่
ความรู้ด้านสุขภาพอย่างง่ายๆ Health literacy ได้รับการยอมรับที่กว้างกว่าและครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับค า
นิยามและกรอบความคิด โมเดลหลายชั้นของ Health literacy ต้องการงานสุขศึกษาที่ซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น 
Health literacy แบบพ้ืนฐานมุ่งที่การสื่อสารของข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง Health literacy  
แบบมีปฏิสัมพันธ์มุ่งเน้นต่อการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการของสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ Health 
literacy แบบวิจารณญาณมุ่งเฉพาะที่การเพิ่มขีดความสามารถของส่วนบุคคลและชุมชน นอกจากนี้ประเด็นที่
สามารถน าไปใช้ได้จริงของ Health literacy ควรจะบอกให้รู้และการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวก าหนดทางสังคม
ของสุขภาพรวมทั้งถูกรวมไว้ในนโยบายและกิจกรรมปฏิบัติการสุขศึกษา การสุขศึกษาแนวใหม่ควรกระตุ้นการ
คิดอย่างพินิจพิเคราะห์ ผลักดันและกระท าอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการเลือกจากฐานข้อมูลข่าวสาร การมี
ส่วนร่วมเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ด ี
 Health literacy เป็นปรากฏการณ์ที่คล่องตัวและเป็นพลวัต เพราะสังคมและชุมชนต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอและไม่หยุดนิ่ง ผู้คนจากวัฒนธรรมและภูมิหลังทางภาษาที่แตกต่างกันท าให้มี
ระบบความเชื่อ ท่าทีของการสื่อสาร และความเข้าใจกับการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่แตกต่าง
กัน 
 การท าให้ค านิยามและโมเดลแนวคิดของ Health literacy ดีเพ่ิมขึ้นต้องการความซับซ้อนมากขึ้น 
ครอบคลุม มุ่งที่สังคม วัฒนธรรมที่อ่อนไหว การสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวางแผนมุ่งไปที่กิจกรรม
ปฏิบัติการสุขศึกษามากข้ึนและเพ่ือหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของงานสุศึกษา 
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ขม้ินชัน จึงอยากน าเรื่องดีๆเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับขมิ้นชัน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน บ้านเรามี  และใช้ประโยชน์จากขมิ้นมามาตั้งแต่โบร่ า
โบราณ ดูได้ง่ายๆจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสสุดฮิต มีการน า
ขมิ้นชันเป็นส่วนผสมในลูกประคบที่ใช้ประคบแม่นางการะเกด 
หลังจากโดนเฆี่ยน หรือใช้ขัดผิวเจ้าสาวก่อนแม่นางการระเกดเข้าพิธี
แต่งงาน ภาพเหล่านนี้สื่ออะไร ก็จะบอกว่าเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วล่ะลุง  
 

“ขมิ้นชัน” ถ้าเป็นคนในภาคใต้ก็จะรู้สึกธรรมดา เพราะวิถีชีวิตประจ าวันใช้ประโยชน์จากสมุนไพรนี้มา
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูอาหารในส ารับอาหารแต่ละมื้อ จะต้องมีส่วนประกอบของขมิ้นเป็นหลัก เช่น ไก่ต้ม
ขมิ้น ปลาทอดขมิ้น แกงเหลือง เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติในพ้ืนถิ่น ขมิ้นหรือขมิ้นชันถือเป็น
เครื่องเทศที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องแกงช่วยเพ่ิมความหอมเฉพาะตัว แถมมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทา
อาการจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ขมิ้นชันมีการน าไปใช้ประโยชน์กันทั่ว
โลก จึงมีการน าขมิ้นชันบรรจุในเภสัชต ารับและ monograph ของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ 
อินเดีย และองค์การอนามัยโลก ส าหรับประเทศไทยขมิ้นชันถูกบรรจุใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2016 
โดยมีทั้งขมิ้นชันที่เป็นสมุนไพรและยาแคปซูลขมิ้นชัน และบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีในทุกโรงพยาบาล และ
เป็น 1 ในจ านวนรายการยาจากสมุนไพร 13 รายการ ที่มีตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เรื่องต ารับยาแผนไทยที่ควรมีไว้ในตู้ยาประจ าบ้าน 13 รายการ ดูจาก QR Code ได้เลย 

ที่ส าคัญขมิ้นชันบ้านเราโดยเฉพาะขมิ้นไทยจากเทือกเขาวง จังหวัด  
สุราษฏรธานี ดินแดนสุวรรณภูมิ วัฒนธรรมศรีวิชัย ภาคใต้ของไทยถือว่าสุดยอด 
ปัจจุบันมีการน ามาท าสารสกัดผลิตเป็นเครื่องประทินโฉมชะลอชรา            
ลบลอยเหี่ยวย่นกัน ด้วยนวตกรรมยุค 4.0 มาท าให้ สมุนไพรขมิ้นชันมี
พัฒนาการที่ล้ าเลิศ ใช้ได้ผลเร็ว ในรูปแบบครีมบ ารุงผิวเสริมสร้างน้ าหล่อเลี้ยง
ผิวอุดมด้วยสาร curcumin และอนุพันธ์ เหล่านี้เป็นต้น สนใจก็ลองเดินดูตาม
ร้านเครื่องส าอางกันดูนะคะ ที่ส าคัญราคาดั้มกว่าของนอกมากมายหลายเท่าตัว 
คนไทยใช้ของไทย เงินทองไม่รั่วไหลไปนอกประเทศ 
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สารส าคัญในขม้ินชัน: คุณค่าจากธรรมชาติ 
ในเหง้าขมิ้นชันมีสารส าคัญในการออกฤทธิ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้ ามันหอมระเหย (volatilc oil) และกลุ่มสาร 

สีเหลืองส้มที่เรียกว่า เคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) สารทั้ง 2 กลุ่มจะออกฤทธิ์เสริมกันในการรักษาอาการแน่น
จุกเสียด  

 

สารต้านอนุมูลอิสระ : ประโยชน์ในการป้องกันโรคและการเสื่อมโทรมของเซลล์ 
อนุมูลอิสระ (Free radical) คือ โมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวซึ่งอยู่ในภาวะไม่คงตัว จึงว่องไวต่อการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีอนุมูลอิสระ มีบทบาทส าคัญต่อการเกิดพยาธิสภาพของโรคต่างๆ รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการแก่
ก่อนวัย ในสภาวะปกติอนุมูลอิสระถูกก าจัดโดยระบบป้องกันของร่างกาย แต่ถ้าปริมาณมากเกินกว่าจะถูกท า ลาย 
เช่น เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษสูง กินอาหารที่ไม่เหมาะสม สูบบุหรี่ หรือเป็นโรคบางชนิด จะก่อให้เกิดภาวะ 
oxidative stress ส่งผลให้เกิดการท าลายส่วนประกอบของเซลล์ 

สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระหรือท าลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นใน
ร่างกาย ป้องกันเนื้อเยื่อหรือซ่อมแซมส่วนของเซลล์ที่ถูกท าลายจากอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ พบมากใน
ผักผลไม้ ดังนั้นการบริโภคอาหาร จ าพวกผัก ผลไม้เป็นประจ าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น 
มะเร็ง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น จึงอยากบอกต่อ
ถึงประโยชน์ของขมิ้นชัน ปัจจุบันที่โด่งดังเข้าวินแซง
โค้งมาแล้วก็เรื่องการช่วยแก้ปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อม
นั่นเอง   

อย่างไรก็ตามสมุนไพรทุกชนิดมีทั้งคุณและ
โทษหากใช้ไม่ถูกต้อง ก็เกิดโทษได้เช่นกัน ตัวอย่าง
ขมิ้นชันที่ได้กล่าวถึงประโยชน์มากมายนั้น ก็มีข้อควร
ระวังด้วยเช่นกัน 

 

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ขม้ินชัน 
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ขมิ้นชันมีข้อห้ามใช้

ในผู้ที่ท่อน้ าดีอุดตันท่ีไวต่อยานี้ ผู้ป่วยโรคนิ่ว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา มีข้อควรระวัง คือ 
- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ าดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
- ควรระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
- ควรระวังการใช้ในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) และยาต้านการเกาะกลุ่มของ

เกล็ดเลือด (antiplatelets) 
 

 
ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การเภสัชกรรมและสมุนไพร และหนังสือ Champion Products จากภาควิชา

เภสัชวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล สงสัยข้อมูลด้านวิชาการสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 02-591-7007 ต่อกองวิชาการ
และแผนงาน 
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แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.phamacy.mahidol.ac.th/th/knowledge_article.php?page1&tag=herbal
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Factors related nutrition literacy of secondary school student in Ratchaburi province 
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การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรอบรู้ทางโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี จ านวน 378 คน      
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้แบบสอบถาม ศึกษาความรอบรู้ทาง
โภชนาการ 6 องค์ประกอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงวิเคราะห์            

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.6 อายุระหว่าง 12-16 ปี มีความรอบรู้
ทางโภชนาการระดับปานกลาง ร้อยละ 83.6 โดยทักษะที่อยู่ในระดับไม่เพียงพอมากที่สุด คือ ทักษะการตัดสินใจ 
คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ ทักษะการสื่อสาร ร้อยละ 27.2 และทักษะการเข้าถึงข้อมูล ร้อยละ 24.6      
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า คุณลักษณะบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และผลการเรียน 
มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นควรได้รับการสร้างเสริมความรอบรู้ทางโภชนาการเพ่ิมเติมในด้านทักษะการตัดสินใจ  เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 

ค าส าคัญ: ความรอบรู้ทางโภชนาการ ทักษะการตัดสินใจ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

* รองศาสตราจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
** นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Abstract  
This survey research aims to explore the nutrition literacy of secondary education 

students in Ratchaburi province. The sample of this study was 378 secondary education 
students studying in public schools under the Secondary Educational Service Area Office 8, 
Ministry of Education. The study period was from January to February 2017. Data were collected 
through questionnaires on personal information and 6-component nutrition literacy. Data were 
analyzed through descriptive statistics and analytical statistics. 

The results of this study showed that the sample was females (64.6%) and those aged 
12-16 years. 83.6% of them had moderate level of nutrition literacy. The most inadequate skills 
were decision making skills (48.9%), communication skills (27.2%) and data access skills (24.6%). 
The relationship between personal factors including age, education and school record and 
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nutrition literacy was found with statistical significance level.  Based on the results, the students 
should be promoting on nutrition literacy especially improve an decision making skills for 
accurate health behaviors.   

 

keywords: nutrition literacy, decision making skills, secondary education students 
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บทน า 
ภาวะโภชนาการของประชากรวัยผู้ใหญ่และวัยเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีภาวะน้ าหนักเกินและ

อ้วนเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับภาวะโภชนาการของประชากรทั่วโลก รายงานการส ารวจสุขภาพของประชาชนไทย   
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-25521 พบว่า กลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เกือบ 3 ใน 10 ของเพศชาย       
และ 4 ใน 10 ของเพศหญิง มีผลการประเมินภาวะโภชนาการจัดอยู่ในภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน ความชุกของ
ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 34.4 เป็น 40.7 ในช่วงปีดังกล่าว และเพศหญิง ร้อยละ 
22.5 เพศชาย ร้อยละ 28.4 มีภาวะอ้วนลงพุง ส าหรับกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 14 ปี พบว่า มีภาวะน้ าหนักเกินร้อยละ 
4.7 และอ้วนร้อยละ 4.6  

รายงานการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียนจังหวัดราชบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2558 ถึงมีนาคม พ.ศ. 25591 ซึ่งส ารวจโดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง พบว่า เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี มีภาวะ
น้ าหนักเกินและอ้วนร้อยละ 10.9 สูงเกินค่าเป้าหมายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 25592 ถึงร้อยละ 
5.8 นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ ร้อยละ 93.4 
บริโภคอาหารไขมันสูง ได้แก่ น้ ามัน กะทิ ไขมัน และครีมชนิดต่างๆ ในปริมาณสูงถึง 20.2-30 กรัมต่อวัน และร้อยละ 
98.3 บริโภคเครื่องปรุงรสในปริมาณสูงถึง 37.2-74.9 กรัมต่อวัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณสารอาหารอ้างอิง                 
ที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน ขณะเดียวกันพบว่า การบริโภคผักและผลไม้ มีปริมาณน้อยเพียง 4.3 -8.0 กรัมต่อวัน 
และมีการบริโภคไข่น้อยกว่าวันละ 1 ฟอง การดื่มนมหรือบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมมีน้อยมาก ท าให้ได้รับวิตามิน
และแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายและพัฒนาการทางสมองในปริมาณต่ า เช่น 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 ไนอาซีน วิตามนิซี กากใยอาหาร เป็นต้น  

ผลการศึกษาและงานวิจัยที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าภาวะโภชนาการที่ดีและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับ
ความต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย จะช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาทางด้านร่างกายและเจริญเติบโตได้
เต็มที่ตามศักยภาพ (Full growth potential) ทั้งการเพ่ิมขนาดร่างกาย ความสูง การสร้างกล้ามเนื้อและมวล
กระดูก พัฒนาการทางสมองและสติปัญญา 2 และการท าให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์การอนามัยโลก            
ได้เสนอแนะให้เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลคือ ความรอบรู้ทางโภชนาการ และนิยามว่า “ทักษะต่าง ๆ 
ทางการรับรู้และทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนดแรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกบุคคลในการที่จะเข้าถึง เข้าใจ 
และใช้ข้อมูลในวิธีการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ”3 ซึ่งจะท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง ท าความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพใน
การเรียนรู้ น าไปสู่การตัดสินใจปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ไข
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พฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่มีภาวะอ้วนได้ แต่จะต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองด้วย4 ซึ่งผล
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของกองสุขศึกษา ปี 25595 
พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-14 ปี ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 63.2) 
รองลงมา คือ ระดับดีมาก และระดับไม่ดี ตามล าดับ (ร้อยละ 31.8 และ 5.1) ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความรอบรู้   
ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย (BMI) ของเด็กท่ีมีน้ าหนักเกิน โดยมีความสามารถท านายค่า BMI ได้ถึง
ร้อยละ 386   

ข้อมูลความรอบรู้ทางโภชนาการที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม5 สะท้อนความรอบรู้ทางโภชนาการของ
นักเรียนในภาพรวมหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่    
การดื่มแอลกอฮอล์ การดูแลรักษาจิตใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว จิตส านึกต่อส่วนรวม ไม่ใช่เฉพาะมิติท างด้าน
อาหารและโภชนาการเท่านั้น ดังนั้น การน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการจึง
กระท าได้ค่อนข้างจ ากัดและขาดประสิทธิภาพ เพราะขาดข้อมูลเฉพาะด้านโภชนาการที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ศักยภาพของบุคคลหรือระดับความรอบรู้ทางโภชนาการ  

ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาระดับความรอบรู้ทางโภชนาการและภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นใน
จังหวัดราชบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางโภชนาการกับภาวะโภชนาการ โดยใช้แนวคิดความ
ฉลาดทางสุขภาพของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข7 ซึ่งก าหนดองค์ประกอบการประเมินความรอบรู้ทาง
โภชนาการ 6 ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
การจัดการตนเอง และทักษะการตัดสินใจ   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษานี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากร คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดราชบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 16,047 คน  

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) มีขั้นตอน
ดังนี้  

1) แบ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในจังหวัดราชบุรี 
ออกเป็น 3 กลุ่มตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอทางด้านชายแดนประเทศพม่า พ้ืนที่อ าเภอทางด้านขา
เข้ากรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่อ าเภอด้านลงสู่ภาคใต้  

2) สุ่มโรงเรียนจาก 3 พ้ืนที่ๆ ละ 1 โรงเรียน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling)   

3) สุ่มห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นละ 1 ห้องเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มทั้ง 3 โรงเรียน       
มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้า จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ (1) นักเรียนให้ความยินยอมและสมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย (2) ได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครองและผู้ดูแลให้เข้าร่วมงานวิจัย และ (3) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้  

การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วนแบบทราบจ านวนประชากร8 เก็บข้อมูลโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่าง ได้ส่งแบบสอบถามกลับและมี
ความสมบูรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ จ านวน 378 คน  
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เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ น้ าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย     

โรคประจ าตัว การรับประทานอาหารมื้อหลัก ความถี่ในการค้นหาข้อมูลด้านโภชนาการ และช่องทางในการค้นหา
ข้อมูลด้านโภชนาการ จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ทางโภชนาการ แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ (1) ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโภชนาการที่
สัมพันธ์กับสุขภาพ พลังงานและสารอาหาร กลุ่มของอาหาร ปริมาณอาหารที่ควรบริโภค การอ่านฉลากอาหาร 

และความปลอดภัยของอาหาร เป็นข้อค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 21 ข้อ (2) ทักษะการเข้าถึงข้อมูล 
จ านวน 6 ข้อ (3) ทักษะการสื่อสาร จ านวน 4 ข้อ (4) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 4 ข้อ (5) ทักษะการจัดการ
ตนเอง จ านวน 8 ข้อ โดยส่วนที่ 2-4 (ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และทักษะ
การจัดการตนเอง) เป็นข้อค าถามแบบมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ วัดความถี่ของการกระท าที่
สะท้อนถึงทักษะดังกล่าว (6) ทักษะการตัดสินใจ เป็นข้อค าถามแบบรูบริค (rubrics scoring) 4 ตัวเลือก จ านวน 
5 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย มีการด าเนินการดังนี้ (1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน (2) วิเคราะห์ความเที่ยงของเครื่องมือ โดยการทดสอบกับกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ (1) ความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ค่าความเที่ยง
ด้วย KR-20 มีค่าเท่ากับ 0.54 (2) ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการ
จัดการตนเอง และทักษะการตัดสินใจ วิเคราะห์ค่าความเที่ยงด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics) ได้แก่ สถิติทดสอบไคสแควร์ 
(Chi-square) 
 

จริยธรรมการวิจัย 
โครงร่างการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี MUPH 2017-002 
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ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตามลักษณะส่วนบุคคล และภาวะโภชนาการ  
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.6 เพศชาย ร้อยละ 35.4 อายุน้อยที่สุด 12 ปี มากที่สุด 16 ปี             

โดยเกือบ 3 ใน 4 มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 74.1) และมีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 
65.3)   

ส่วนที ่2 ความรอบรู้ทางโภชนาการ  
ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกลุ่มของอาหารมากที่สุด (ร้อยละ 

93.9-98.4) รองลงมา ได้แก่ โภชนาการที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (ร้อยละ 70.9-96.6) ประเด็นที่ตอบถูกน้อยที่สุด 3 
อันดับแรก คือ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ควรบริโภคตามหลักธงโภชนาการ (ร้อยละ 14.0) ปริมาณอาหารที่ได้รับ
ตามท่ีระบุไว้ในฉลากโภชนาการ (ร้อยละ 37.6) และพลังงานและสารอาหารจากโซเดียม (ร้อยละ 38.6) ตามล าดับ 

ด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูล ปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ขาดความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการห้องสมุด (ร้อยละ 26.9) รองลงมา ได้แก่ ความไม่มั่นใจในความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ค้นมาได้ (ร้อยละ 24.9) และไม่เข้าใจข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการที่ได้อ่าน (ร้อยละ 
23.3) ตามล าดับ 

ด้านทักษะการสื่อสาร ปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ขาดความสามารถในการให้ข้อมูลหรือ
ค าแนะน าด้านอาหารและโภชนาการแก่บุคคลอื่น (ร้อยละ 29.6) รองลงมา ได้แก่ ขาดความสามารถในการอธิบาย
ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจ (ร้อยละ 27.8) และขาดความสามารถในการท าให้เพ่ือนยอมรับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง (ร้อยละ 23.5) ตามล าดับ 

ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ขาดความสามารถ ในการตรวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูล โดยมักจะเชื่อในทันทีที่ได้รับข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการจากสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ 21.2) 
รองลงมา ได้แก่ ขาดความสามารถในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (ร้อยละ 18.2) 

ด้านทักษะการจัดการตนเอง ปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ขาดความสามารถ ในการจ ากัด
ปริมาณอาหาร จะหยุดเมื่อรู้สึกอ่ิมอย่างมาก (ร้อยละ 47.1) รองลงมา ได้แก่ มีขนมกรุบกรอบกักตุนไว้ที่บ้านเสมอ
และน ามากินได้เมื่อต้องการ (ร้อยละ 37.8) และไม่อ่านฉลากโภชนาการก่อนกินอาหาร (ร้อยละ 29.9) ตามล าดับ 

ด้านทักษะการตัดสินใจ ปัญหาที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ขาดความสามารถในตัดสินใจหลีกเลี่ยง
อาหารฟาสฟูดส์ (ร้อยละ 10.9) รองลงมา ได้แก่ การกินขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มรสหวาน (ร้อยละ 18.5) และ
การกินขนมหวาน (ร้อยละ 21.7) ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ทางโภชนาการ รายองค์ประกอบไม่เพียงพอมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ (ร้อยละ 48.9) รองลงมา ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร (ร้อยละ 24.6) และทักษะ
การเข้าถึงข้อมูล (ร้อยละ 20.6) ตามล าดับ 

ระดับความรอบรู้ทางโภชนาการภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 85.2 มีความรอบรู้ทางโภชนาการ
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับเพียงพอ ส่วนกลุ่มที่มีความรอบรู้ทางโภชนาการไม่เพียงพอมีประมาณ 1 ใน 5 ของ
กลุ่มตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรอบรู้ทางโภชนาการรายด้าน (n=378) 

องค์ประกอบของ 
ความรอบรู้ทางโภชนาการ 

ระดับความรอบรู้ทางโภชนาการ 

ไม่เพียงพอ 
(< 90 คะแนน) 

ปานกลาง-เพียงพอ 
(>91 คะแนน) 

   1) ความรู้ความเข้าใจ 71 (18.8) 307 (81.2) 
   2) ทักษะการเข้าถึงข้อมูล 93 (24.6) 285 (75.4) 
   3) ทักษะการสื่อสาร 103 (27.2) 275 (72.8) 
   4) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 58 (15.3) 320 (84.7) 
   5) ทักษะการจัดการตนเอง 78 (20.6) 300 (79.4) 
   6) ทักษะการตัดสินใจ 185 (48.9) 193 (51.1) 

                        ภาพรวม 56 (14.8) 322 (85.2) 
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับความรอบรู้ทางโภชนาการ และความสัมพันธ์

ระหว่างความรอบรู้ทางโภชนาการ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความรอบรู้ทางโภชนาการ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา

ปัจจุบัน และผลการเรียน มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value<0.05) โดยอายุและระดับการศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น จะมีความรอบรู้ทางโภชนาการระดับสูงเพ่ิมขึ้นด้วย 
และกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีขึ้น จะมีความรอบรู้ทางโภชนาการระดับปานกลางถึงเพียงพอเพ่ิมสูงขึ้น  

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความรอบรู้ทางโภชนาการ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความรอบรู้ทางโภชนาการ 

p-value 
ไม่เพียงพอ ปานกลาง-เพียงพอ 

อาย ุ(ปี)   .031* 
    13 14 (9.7%) 131 (90.3%)  
   14 20 (15.2%) 112 (84.8%)  
    15 22 (21.8%) 79 (78.2%)  
เพศ   .575 
   ชาย 18 (13.4%) 116 (86.6%)  
   หญิง 38 (15.6%) 206 (84.4%)  
ระดับการศึกษาปัจจุบัน   .005* 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 (7.3%) 114 (92.7%)  
   มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 (15.0%) 113 (85.0%)  
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 (22.1%) 95 (77.9%)  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความรอบรู้ทางโภชนาการ 

p-value 
ไม่เพียงพอ ปานกลาง-เพียงพอ 

ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย)   .018* 
   ตั้งแต่พอใช้ลงไป ( 1.5) 1 (14.3%) 6 (85.7%)  
   ปานกลาง (>1.5-2) 6 (23.1%) 20 (76.9%)  
   ค่อนข้างดี (>2-2.5) 18 (27.7%) 47 (72.3%)  
   ดี (>2.5-3) 7 (9.1%) 70 (90.9%)  
   ดีมาก (>3-3.5) 14 (13.0%) 94 (87.0%)  
   ดีเยี่ยม (>3.5-4) 10 (10.5%) 85 (89.5%)  
   หมายเหต ุ  * p-value <.05 
 

อภิปรายผล 
ความรอบรู้ทางโภชนาการ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.2 มีความรอบรู้ทางโภชนาการระดับปานกลางถึงระดับเพียงพอ 

สอดคล้องกับผลการประเมินความรอบรู้ทางโภชนาการตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ระดับประเทศ ปี 2557-2559 ของกองสุขศึกษา5 และจังหวัดราชบุรี ปี 2559 ที่พบว่าเด็กและเยาวชนมีความรอบรู้
ทางโภชนาการอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 86.48, 59.94, 63.2 และ 63.2 ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มความรอบรู้ทางโภชนาการที่ประเมินโดยกองศึกษา พบว่า มีแนวโน้มลดลงในระดับปานกลาง และเพ่ิม
สูงขึ้นในระดับดีมาก อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของศึกษานี้มีการสุ่มอย่างเป็นระบบ โดยใช้บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่
จัดท าขึ้น ท าใหไ้ด้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเป็นตัวแทนของประชากร แต่การประเมินของกองสุขศึกษามีการใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่สุ่มจากพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานโครงการต าบลจัดการสุขภาพระดับดีมาก และโครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีกระบวนการ
ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เข้มข้นกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ 
รวมทั้ง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพมากกว่าด้วย จึงอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินดังกล่าวมี
ผลประเมินแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรอบรู้ทาง
โภชนาการในระดับเพียงพอจ านวนที่ต่ ากว่า 

การศึกษาเปรียบเทียบระดับความรอบรู้ทางโภชนาการกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Shih และคณะ9 และการศึกษาของ Chang10 ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักเรียนในประเทศไต้หวันที่
ท าการศึกษา มีความรอบรู้ทางโภชนาการระดับปานกลางมากที่สุด คือ ร้อยละ 57.6  และ 49.3 ตามล าดับ ซึ่งต่ า
กว่าการศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้แตกต่างกับการศึกษาของ Khajouei11 ซึ่งพบว่านักเรียนใน
ประเทศอิหร่านที่มีความรอบรู้ทางโภชนาการเพียงพอ ร้อยละ 29 เท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยก าหนด
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการศึกษา คุณภาพของสื่อให้ข้อมูลความรู้ สังคม สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมการ
สื่อสารในสังคม เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความรอบรู้ทางโภชนาการและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรอบรู้ทางโภชนาการ  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความ
รอบรู้ทางโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง โดยความรอบรู้ทางโภชนาการระดับสูงเพ่ิมขึ้นตามอายุและระดับการศึกษา
ที่เพ่ิม สอดคล้องกับการศึกษาของ Khajouei11 ที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษาของ Ghaddar และคณะ12 ที่พบว่า นักเรียนเกรด 11-12 ใน
เมืองเท็กซัสตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีคะแนนความรอบรู้ทางโภชนาการสูงกว่านักเรียนเกรด 9-10  

เพศไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับการศึกษาอรทัย 
ใจบุญ13 ที่ศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการเรื่องฉลากโภชนาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Khajouei 11 ที่พบว่า 
เพศมีสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในประเทศอิหร่าน และการศึกษาของ  
Chang10 ที่ศึกษาพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาในประเทศไต้หวัน  

ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปจะ
มีความรอบรู้ทางโภชนาการอยู่ในระดับปานกลางถึงเพียงพอมากกว่านักเรียนที่ผลการเรียนต่ ากว่า สอดคล้องกับ
การศึกษาของอรทัย ใจบุญ13 ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51-4.00 มีความรอบรู้ทางโภชนาการเรื่อง
ฉลากโภชนาการมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียน 2.36-3.50 อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนระดับ
ดีขึ้นไป จะมีต้นทุนทางด้านสติปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้ จดจ า มีความรู้สะสมที่ได้รับจากการศึกษาใน
ห้องเรยีนและการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ด้วยตนเองมากกว่า 

 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. สถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ทางโภชนาการให้กับนักเรียน โดยอาจเพ่ิม

เนื้อหาวิชาการด้านอาหารและโภชนาการในรายวิชาเรียนสุขศึกษาในส่วนการ พัฒนาทักษะความรอบรู้ทาง
โภชนาการให้มากขึ้นภายใต้การเรียนสุขศึกษา หรืออาจสอดแทรกความรู้วิชาการด้านอาหารและโภชนาการและ
กิจกรรมพัฒนาทักษะของความรอบรู้ทางโภชนาการในวิชาเรียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ควรจัดสภาพแวดล้อมให้
เ อ้ือต่อการพัฒนาความรอบรู้ทางโภชนาการ ส่งเส ริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้านโภชนาการในโรงเรียนและบ้าน  

2. ครูและผู้ปกครอง ควรร่วมกันจัดและเสริมกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ทางโภชนาการใน
วิถีชีวิตประจ าวันตามโอกาสต่างๆ โดยเลือกใช้กิจกรรมและพัฒนาฝึกฝนทักษะที่จ าเป็น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่ายัง
มีคะแนนเฉลี่ยต่ า ได้แก่ ทักษะการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการสื่อสาร เพ่ือให้นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะความสามารถในการดูแลและสร้างความสมดุลในด้านโภชนาการให้กับตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

3. ครูควรมีการบูรณาการสาระที่มีความส าคัญ เน้นการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้ง 6 ด้าน 
โดยเฉพาะในประเด็นที่นักเรียนยังขาดความสามารถและทักษะ เพ่ือให้นักเรียนมีสามารถเข้าถึง เข้าใจ และน า
ข้อมูลความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือและบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลทางโภชนาการของนักเรียนเป็นระยะ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ และความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ใช้รูปแบบวิจัยแบบภาคตัดขวาง 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 276 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบคัดกรอง MNA®-SF และแบบสัมภาษณ์ ในเดือนธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Chi-square 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 58.3 มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ร้อยละ 35.5 
และมีภาวะขาดสารอาหาร ร้อยละ 6.2 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้าน
อายุ แหล่งที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงควรมีนโยบายให้
การสนับสนุนทางสังคม ให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตเมือง เพ่ือให้มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ : การสนับสนุนทางสังคม, ภาวะโภชนาการ, ผู้สูงอายุ 
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** นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ABSTRACT  
 The study of the relation between social support and nutritional status of the elderly in 
Muang district, Nakhonratchasima province aimed to assess the nutritional status among older 
people and determining the relationship between individual characteristics, social support, and 
nutritional status of the elderly. This research was a cross-sectional study. Data were collected 
by MNA®-SF and the interviewing forms while interviewing 276 elderlies living in Muang district in 
December 2016. Data were analyzed by Chi-square. The research results showed that 58.3 
percent of the older people had normal nutritional status, 35.5 percent were at risk of 
malnutrition and 6.2 percent had malnutrition. Samples had moderate level of social support. 
Age, habitat were statistically significant associated to nutritional status of the elderly. Therefore, 
Policy is increasingly needed to provide social support among the elderly especially in the 
urban area for improve nutritional status of the older people. 
KEY WORDS:  SOCIAL SUPPORT / NUTRITIONAL STATUS / ELDERLY 
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บทน า 
 การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่าอดีตเป็นอย่างมาก                 
ในศตวรรษที่ 21 ท าให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชาชนในปี พ.ศ.2557 เพ่ิมขึ้นเป็น 71.6 ปีในเพศชาย 
และ 78.4 ปีในเพศหญิง ประกอบกับอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 12.48 ในปี พ.ศ.2555 
ส่งผลให้สัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมไทยเพ่ิมสูงขึ้น คือ มีผู้สูงอายุร้อยละ 6.8 ในปี พ.ศ.2537 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
14.9 ในปี พ.ศ.25571 มีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society)2 
 การเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ซึ่งเกิดจากกระบวนการเสื่อมตามธรรมชาติ 
นอกจากนั้นยังพบการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และสังคม อันเป็นผลจากการวิถีการใช้ชีวิตของบุคคลในครอบครัว
เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งสิ้น 3 ภาวะ
โภชนาการมีความส าคัญกับผู้สูงอายุ เนื่องจากหากผู้สูงอายุสามารถรับพลังงาน สารอาหารอย่างเพียงพอ และไม่
เกินความต้องการของร่างกาย จะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยลดลง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ แต่ในทางตรงข้ามหากผู้สูงอายุไม่สามารถได้รับสารอาหารได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมาซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย ทั้งระบบย่อยอาหารที่เสื่อมลง ฟันที่สึกหรอ หรือความอยากอาหารที่ลดลง 
 ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการประกอบไปด้วย 
อายุที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสมีภาวะโภชนาการที่แย่ลง เพศหญิงมีโอกาสพบภาวะโภชนาการที่ต่ ากว่า
เพศชาย ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่ามีแนวโน้มจะมีภาวะโภชนาการที่ดีกว่า เช่นเดียวกับรายได้ นอกจากนั้นผู้สูงอายุที่
ยังมีงานท า พบว่ามีภาวะโภชนาการที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท างาน และโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุเป็นอีกปัจจัยที่
ส่งผลต่อภาวะโภชนาการเช่นเดียวกับปัจจัยข้างต้น 
 ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลใน
ครอบครัว อาทิ สามี ภรรยา บุตร หลาน หรือญาติสนิท หรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกครอบครัว อาทิ บุคลากร
ทางการแพทย์ หรือผู้ดูแล (Care giver) ดังนั้น การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่างๆ ด้วย สิ่งของ การให้คุณค่า 
ข้อมูลข่าวสาร หรือก าลังใจ จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพต่างๆ รวมถึงการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม จนน าไปสู่การมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ได้ 
 ผลการคัดกรองภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ.2556         
โดยสรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ4 พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการปกติ เพียงร้อยละ 76.4 แต่ยังขาดการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสภาวะที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ อันจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข มีความพึงพอใจในชีวิต และไม่เป็นภาระต่อบุคคล
ในครอบครัว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งจะท าให้สามารถทราบได้ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้
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ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ และปรับปรุงภาวะโภชนาการให้กับ
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางกับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Wayne7 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 276 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่อาศัยในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 6 เดือน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
และตรวจร่างกายผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยก าหนด ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นแบบสัมภาษณ์โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ์ส่วนการสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ 0.91 ใช้ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 6 – 20 ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางกับภาวะโภชนาการด้วย Chi-square โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ จ านวน 276 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 62 และเพศชาย ร้อยละ 
38 มีอายุเฉลี่ย 69.9 ปี โดยมีช่วงอายุระหว่าง 60 – 98 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 78.7 
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67 มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย 8,156.50 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 40.9 มีโรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 51.8 ส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการดื่ม
แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนในครอบครัว เช่น สามี/ภรรยา บุตร 
หลาน ญาติ พ่ีน้อง ร้อยละ 92.4 และส่วนใหญ่เตรียมอาหารด้วยตนเอง ร้อยละ 49.7  
 ประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโดยใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ (MNA®-SF) พบว่า 
ผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ร้อยละ 35.5 มีภาวะขาดสารอาหาร ร้อยละ 6.2 และมีภาวะ
โภชนาการปกติ ร้อยละ 58.3 และเมื่อพิจารณาเฉพาะดัชนีมวลกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะโภชนาการปกติ 
ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 31.2 ภาวะน้ าหนักเกิน ร้อยละ 20.3 และภาวะผอมน้อยที่สุด   
ร้อยละ 7.2 ส่วนการประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโดยใช้อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก (WHR) พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีอัตราส่วนเกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 64.5 และปกติร้อยละ 35.5 โดยเพศหญิงมีอัตราส่วนรอบเอวต่อ
สะโพกเกินถึงร้อยละ 74.3 และเพศชายมีอัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพกเกินร้อยละ 48.6 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ 
ภาวะโภชนาการ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ภาวะโภชนาการ วัดด้วย  MNA®-SF   
ภาวะโภชนาการปกติ 161 58.3 
เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร 98 35.5 
ภาวะขาดสารอาหาร 17 6.2 

ภาวะโภชนาการ ค านวณจากดัชนีมวลกาย (BMI)   
ผอม (< 18.4 กก./ม2) 20 7.2 
ปกติ (18.5 – 22.9 กก./ม2) 114 41.3 
น้ าหนักเกิน (23.0 – 24.9 กก./ม2) 56 20.3 
อ้วน (> 25.0 กก./ม2) 86 31.2 

ภาวะโภชนาการจากอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก (WHR)  
     เกินเกณฑ์ 178 64.5 
     ปกต ิ 98 35.5 

     เพศชาย   
          ปกติ (< 0.9) 54 51.4 
          เกินเกณฑ์ (> 0.9) 51 48.6 
     เพศหญิง   
          ปกติ (< 0.85) 44 25.7 
          เกินเกณฑ์ (> 0.85) 127 74.3 

 

การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 18 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.63 + 13.43) และเมื่อพิจารณาเฉพาะด้าน พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ และวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 70.29 + 18.15 และ 61.77 
+ 19.54 ตามล าดับ) และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 57.40 + 12.46)    
ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
การสนับสนุนทางสังคม มาก n (%) ปานกลาง n (%) น้อย n (%) Mean + SD 
ด้านอารมณ์ 104 (37.7) 105 (38.0) 67 (24.3) 70.29 + 18.15 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 54 (19.6) 86 (31.2) 136 (49.3) 61.77 + 19.54 
ด้านข้อมูลข่าวสาร 15 (5.4) 80 (29.0) 181 (65.6) 57.40 + 12.46 

ภาพรวม 30 (10.9) 148 (53.6) 98 (35.5) 63.63 + 13.43 
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ พบว่า อายุ
ที่เพ่ิมมากขึ้น มีความสัมพันธ์ทางลบกับคะแนนภาวะโภชนาการจากแบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ 
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(MNA®-SF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการปกติจากแบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ (MNA®-SF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุวัดด้วย MNA®-SF 

คุณลักษณะส่วน
บุคคล 

จ านวน ภาวะโภชนาการ 

χ2 p-
value คน 

 
ร้อยละ ปกต ิ

n (%) 

เสี่ยงและขาด
สารอาหาร 

n (%) 
เพศ     0.119 0.730 
     ชาย 105 62.0 63 (60.0) 42 (40.0)   
     หญิง 171 38.0 99 (57.9) 72 (42.1)   
อาย ุ(ปี)     16.432 <0.0001 
     60-69 153 55.4 106 (69.3) 47 (30.7)   
     70-79 79 28.6 34 (43.0) 45 (57.0)   
     80 ปีข้ึนไป 44 16.0 22 (50.0) 22 (50.0)   
ระดับการศึกษา     5.239 0.264 
     ไม่ได้เรียน 18 6.5 7 (38.9) 11 (61.1)   
     ประถมศึกษา 217 78.7 129 (59.4) 88 (40.6)   
     มัธยมศึกษา 29 10.5 19 (65.5) 10 (34.5)   
     ปริญญาตรีขึ้นไป 12 4.3 7 (58.3) 5 (41.7)   
สถานภาพสมรส     4.024 0.134 
     โสด 14 67.0 10 (71.4) 4 (28.6)   
     สมรส 185 27.9 101 (54.6) 84 (45.4)   
     หม้าย/หย่ารา้ง 77 5.1 51 (66.2) 26 (33.8)   
รายได้ครอบครัวต่อเดือน (บาท)   2.001 0.570 
     0-5,000 156 56.5 91 (58.3) 65 (41.7)   
     5,001-10,000 69 25.0 42 (60.9) 27 (39.1)   
     10,001-20,000 27 9.8 13 (48.1) 14 (51.9)   
     20,001 ข้ึนไป 24 8.7 16 (66.7) 8 (33.3)   
อาชีพ     2.473 0.116 
     ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ 

113 40.9 60 (53.1) 53 (46.9)   

     ประกอบอาชีพ 163 59.1 102 (62.6) 61 (37.4)   
โรคประจ าตัว     1.820 0.177 
     ไม่มีโรคประจ าตัว 90 32.6 58 (64.4) 32 (35.6)   
     มีโรคประจ าตัว 186 67.4 104 (55.9) 82 (44.1)   
ประวัติการด่ืมแอลกอฮอล ์    0.324 0.851 
     ไม่ดื่มเลย 188 68.1 111 (59.0) 77 (41.0)   
     ดื่มนานๆ ครั้ง 78 28.3 46 (59.0) 32 (41.0)   
     ดื่มประจ า 10 3.6 5 (50.0) 5 (50.0)   
ประวัติการสูบบุหร่ี     3.211 0.201 
     ไม่สูบเลย 231 83.7 141 (61.0) 90 (39.0)   
     สูบนานๆ ครั้ง 32 11.6 15 (46.9) 17 (53.1)   
     สบูประจ า 13 4.7 6 (46.2) 7 (53.8)   
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

จ านวน ภาวะโภชนาการ 

χ2 p-
value คน 

 
ร้อยละ ปกต ิ

n (%) 

เสี่ยงและขาด
สารอาหาร 

n (%) 
แหล่งที่อยู่อาศัย     10.103 0.001 
     ในเขตเทศบาล 138 50.0 68 (49.3) 70 (50.7)   
     นอกเขตเทศบาล 138 50.0 94 (68.1) 44 (37.9)   

การพักอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลในครอบครัว      0.596 0.440 
     คนเดียว 21 7.6 14 (66.7) 7 (33.3)   
     อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ 255 92.4 148 (58.0) 107 (42.0)   
บุคคลที่เตรียมอาหารให้รับประทาน   2.594 0.107 
     เตรียมอาหารเอง 137 49.6 87 (63.5) 50 (36.5)   
     ผู้อื่นเตรียมให ้ 139 50.4 75 (54.0) 64 (46.0)   
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน    4.220 0.121 
     เข้าร่วมน้อย 87 31.5 44 (50.6) 43 (49.4)   
     เข้าร่วมบ้าง 122 42.2 79 (64.8) 46 (35.2)   
     เข้าร่วมประจ า 67 24.3 39 (58.2) 28 (41.8)   

 

ผลการวิเคราะห์การได้รับการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับระดับคะแนนประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุจากแบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ 
(MNA®-SF) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุวัดด้วย MNA®-SF 

การสนับสนุนทาง
สังคม 

จ านวน 
(คน) 

ภาวะโภชนาการ 

χ2 p-
value ปกต ิ

n (%) 

เสี่ยงและขาด
สารอาหาร 

n (%) 
ด้านอารมณ ์    4.934 0.085 
      มาก 104 62 (59.6) 42 (40.4)   
      ปานกลาง 105 68 (64.8) 37 (35.2)   
      น้อย 67 32 (47.8) 35 (52.2)   
ด้านวัสดุอุปกรณ์    3.167 0.205 
      มาก 54 27 (50.0) 27 (50.0)   
      ปานกลาง 86 56 (65.1) 30 (34.9)   
      น้อย 136 79 (58.1) 57 (41.9)   
ด้านข้อมูลข่าวสาร   0.191 0.909 
      มาก 15 8 (53.3) 7 (46.7)   
      ปานกลาง 80 47 (58.8) 33 (41.3)   
      น้อย 181 107 (59.1) 74 (40.9)   
ภาพรวม    1.645 0.439 
      มาก 30 17 (56.7) 13 (43.3)   
      ปานกลาง 148 92 (62.2) 56 (37.8)   
      น้อย 98 53 (54.1) 45 (45.9)   
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีภาวะโภชนาการจากการ
ประเมินโดยแบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ (MNA®-SF) ปกติ ร้อยละ 58.3 ภาวะเสี่ยงต่อการขาด
สารอาหาร ร้อยละ 35.5 และมีภาวะขาดสารอาหาร ร้อยละ 6.2 สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติกร นิลมานัต 
และคณะ5 ที่ได้ศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า         
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.2 มีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 31.1 มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร และร้อยละ 
6.8 มีภาวะขาดสารอาหาร การศึกษาของสรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ4 ที่ได้ศึกษาการใช้แบบคัดกรองภาวะ
โภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมาโดยใช้แบบคัดกรอง MNA ในผู้สูงอายุจ านวน 312 คน พบว่าผู้สูงอายุมี
ภาวะโภชนาการปกติร้อยละ 76.4 มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 23.1 และทุพโภชนาการ ร้อยละ 
0.5 และการศึกษาของ Han Y. และคณะ6 ที่ได้ศึกษาปัจจัยท านายภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน
ของเมืองอู่ฮ่ัน (Wuhan) ประเทศจีน พบว่าผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 55.6 เสี่ยงต่อการขาด
สารอาหาร ร้อยละ 36.4 และมีภาวะขาดสารอาหารร้อยละ 8 การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประชาชนไทยและประชาชนจีนยังมีข้อจ ากัดคล้ายคลึงกัน ท าให้พบผู้สูงอายุมีภาวะขาดสารอาหารอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับภาวะโภชนาการกับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยกรม
อนามัย และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้คัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่เข้ารับ
บริการในโรงพยาบาล และในชุมชน เพ่ือค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง หรือขาดสารอาหาร ให้เข้ารับบริการทาง
การแพทย์ได้ทันท่วงที ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยิ่ง เนื่องจากภาวะโภชนาการเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ และประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 การวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการจากการค านวณดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 41.3 
ส่วนอีกร้อยละ 7.2 เป็นผู้สูงอายุที่ผอม ร้อยละ 20.3 มีภาวะน้ าหนักเกิน และร้อยละ 31.2 เป็นโรค เช่นกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของสรญา แก้วพิทูลย์ และคณะ4 เมื่อ พ.ศ.2556 ที่ได้ศึกษาการใช้แบบคัด
กรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้สูงอายุมีภาวะผอมร้อยละ  15.88 เป็นโรคอ้วนร้อย
ละ 19.23 ส่วนที่เหลือเป็นผู้สูงที่อายุที่มีน้ าหนักปกติ และมีน้ าหนักเกิน แต่จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่เป็น
โรคอ้วนมากกว่าในการศึกษาครั้งก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่
ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารประเภทผัด ทอด หรืออาหารที่มีน้ าตาลสูง เช่น 
อาหารประเภทขนม ของหวาน ซึ่งท าให้พบประชากรที่มีภาวะอ้วนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ 
 นอกจากนั้นพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีภาวะโภชนาการจาก
อัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อสะโพก (WHR) เกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 64.5 และปกติเพียงร้อยละ 35.5 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Fauziana R. และคณะ7 ที่ได้ศึกษาดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพกต่อความเสี่ยงใน
การเกิดโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุในประเทศสิงคโปร์ โดยพบว่ามีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 79.8 ที่มีอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อ
สะโพก (WHR) เกินเกณฑ์ ซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ท าให้เกิด
ภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวมากกว่ารอบสะโพก) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อาทิ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคของหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
 อายุมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุจากการประเมินโดยแบบคัดกรองภาวะโภชนาการ
ฉบับย่อ (MNA®-SF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) โดยผู้สูงอายุที่มีอายุมาก มีแนวโน้มที่จะพบ
ภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร และภาวะขาดสารอาหาร มากกว่าผู้สูงอายุที่อายุน้อยกว่า เนื่องจากความเสื่อม
ของร่างกาย การบริโภคอาหารที่ลดน้อยลง และความอยากอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุตอนปลาย ท าให้
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ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลถึงภาวะขาดสารอาหารที่พบได้มากขึ้นในผู้สูงอายุตอนปลาย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Naglaa A. และคณะ8 ซึ่งประเมินร่างกาย ภาวะโภชนาการ และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุใน
ประเทศอียิปต์ โดยการศึกษาภาคตัดขวางผู้สูงอายุในชุมชนของประเทศอียิปต์ จ านวน 2,219 คน  การศึกษาของ 
Jyväkorpi S.K. และคณะ9 ได้ศึกษาสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะโภชนาการปกติกับการบริโภคอาหารโปรตีน
คุณภาพต่ า พบว่า อายุที่เพ่ิมมากข้ึนมีความสัมพันธ์กับภาวะขาดสารอาหารอย่างมีนัยส าคัญ 
 แหล่งที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุจากการประเมินโดยแบบคัดกรองภาวะ
โภชนาการฉบับย่อ (MNA®-SF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.004) โดยพบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในเขต
เทศบาลมีโอกาสพบภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร และภาวะขาดสารอาหารมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยนอกเขต
เทศบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ Singhl D.R.10 ที่ศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลการ์ดมันดุ ประเทศเนปาล โดยใช้แบบประเมินภาวะโภชนาการ (MNA) ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 237 คน 
พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดสารอาหารร้อยละ 15.5 เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารร้อยละ 61 และภาวะโภชนาการ
ปกติร้อยละ 23.5 โดยพบผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลมีภาวะขาดสารอาหารในอัตราที่สูงเช่นเดียวกัน แต่ต่างกับ
การศึกษาของ Verma V. และคณะ11 ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศอินเดีย 
จ านวน 400 ราย ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุในเขตชนบทมีภาวะผอมมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง และพบว่าผู้สูงอายุในเขต
เมืองมีภาวะน้ าหนักเกิน และโรคอ้วนมากกว่าผู้สูงอายุในเขตชนบท โดยอธิบายได้ว่าในสังคมชนบท หรือนอกเขต
เทศบาล มีความขาดแคลนและเข้าถึงอาหารได้ยาก ท าให้พบว่าผู้สูงอายุในเขตชนบทมีภาวะผอมมากกว่าผู้สูงอายุ
ในเขตเมือง นอกจากนั้นในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุบางครอบครัวต้องอยู่อาศัยเพียงล าพังในช่วงกลางวัน เนื่องจาก
บุคคลอ่ืนในครอบครัวออกไปท างานหารายได้ ท าให้ผู้สูงอายุต้องดูแลจัดการอาหารด้วยตนเอง ซึ่งอาจท าให้
ผู้สูงอายุไม่สามารถบริหารจัดการอาหารให้ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายได้ ส าหรับประเทศไทยนั้น พ้ืนที่
นอกเขตเทศบาลยังเป็นสังคมที่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งทางด้านสังคม การดูแลความ
เป็นอยู่ รวมไปถึงเรื่องอาหารการรับประทานด้วย ท าให้ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตมีภาวะ
โภชนาการปกติมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล 
 การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ และด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุจากแบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ (MNA®-SF) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แตกต่างกับการศึกษาของ พรพิมล ว่องไว12 ที่ได้ศึกษาการรับรู้ความสามารถตนเองและการ
สนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดสระแก้ว  พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ในการรับประทานอาหารอย่างมีนัยส าคัญ การศึกษาของ Chen Y. และคณะ13 ที่ได้ศึกษาการอยู่เพียงล าพัง และ
การสนับสนุนทางสังคมในผู้สูงอายุประเทศจีน ที่พบว่า การที่ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนทางสังคม จะมีส่วนช่วย
ให้ผู้สูงอายุมคีุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุตอนต้น 
ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดี จึงยังต้องการการสนับสนุนทางสังคมน้อยกว่าผู้สูงอายุตอนกลาง และตอน
ปลาย นอกจากนั้นยังพบว่าผู้สูงอายุครึ่งหนึ่งยังคงสามารถช่วยเหลือในการจัดหาอาหารได้ด้วยตนเอง จึงต้องการ
การสนับสนุนทางสังคมทั้งด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และวัสดุอุปกรณ์จากบุคคลในครอบครัวน้อย สอดคล้องกับ
การศึกษาของอรุณี นาคะพงศ์14 ที่ได้ศึกษาภาวะทางร่างกาย ภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองด้านโภชนาการ และ
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ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่าผู้สูงอายุที่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง มีการดูแลตนเอง
ด้านโภชนาการดีกว่าผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถน าแบบคัดกรองภาวะโภชนาการฉบับย่อ (MNA®-SF) ไปใช้ในระดับจังหวัด ชุมชน หรือระดับ
ครัวเรือน เพ่ือให้สามารถค้นหาผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร และขาดสารอาหาร ให้สามารถเข้ารับ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทันท่วงที 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า อายุที่เพ่ิมมากข้ึนท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบภาวะโภชนาการผิดปกติสูงขึ้นตามวัย 
ดังนั้น การด าเนินการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ จึงต้องบูรณาการแผนงานด้านโภชนาการในทุกช่วงวัย และ
ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มอายุตอนกลาง และตอนปลาย (ตั้งแต่ 70 ปี 
ขึ้นไป) 
 3. ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล พบว่ามีภาวะโภชนาการปกติมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ดังนั้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ซึ่งต้องอยู่
อาศัยเพียงล าพังมากกว่าผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 
 4. จากการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองมีภาวะโภชนาการดีกว่าผู้สูงอายุที่ต้อง
พ่ึงพาผู้อื่น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการท างานตามความชอบ และความถนัดอย่างเหมาะสมตามความ
สมัครใจ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้าน และติดเตียงมากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของการได้รับสารอาหารในผู้สูงอายุในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารอาหารที่ควรบริโภคท่ีถูกต้องมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และศึกษาผลลัพธ์การใช้       
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการ
รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 103 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2561 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) แบบกลุ่มเดี่ยว โดยใช้
กระบวนการ Deming Cycle มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  โรงพยาบาล
ก าแพงแสน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาแสดง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test (Dependent t-test) ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช พบว่า
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่พัฒนาขึ้น มีผลต่อคุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ ในด้าน
การขาดยา ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังการพัฒนา ด้านการขาดยา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05(p<.001) ด้านอาการก าเริบรุนแรงต้องส่งต่อ หลังการพัฒนา ด้านอาการ
ก าเริบรุนแรงต้องส่งต่อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.045(P<0.05) ส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวม
ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.001)  

ข้อสรุป การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพ้ืนที่ อ าเภอ
ก าแพงแสน ส่งผลต่อคุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้านการขาดยาและด้านอาการก าเริบท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

ค าส าคัญ  วงจรคุณภาพ Deming ,การดูแล ผู้ป่วยจิตเวช 
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ABSTRACT 
 This research study was to improve care in psychiatric patient in Kamphaeng Saen 
Hospital by using Deming Cycle improvement in research and development. The sample of 
this study was 103 psychiatric patients who visit at OPD clinic during 1 November 2017 and 
30 November 2018. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
Dependent t test at significant level .05. The qualitative data were analyzed by content  
analysis  
 After the program was introduced, the study showed significant increase of medication 
adherence (p<.001), significant lowering of relapse rate and refer rate (p=0.05) and significant 
improvement of quality of life with the significantly increase of total mean score of quality of 
life than total mean score before the  program was introduced 
 Hence, The results from this study imply that using Deming Cycle Improvement 
model in curing for psychiatric patient could improve medication adherence, decrease 
relapse rate and improve quality of life for Psychiatric patients   
Key words: Deming Cycle, Psychiatric patient care  
 

บทน า 
ปัญหาสุขภาพจิต พบว่าเป็นปัญหาส าคัญของสาธารณสุขปัญหาหนึ่งที่พบอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผู้ป่วยจิต

เวช คือกลุ่มอาการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลเกิดความทุกข์ทรมาน หรือบกพร่องในกิจวัตรต่างๆ       
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน (2015) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา คนไทย ป่วยทาง   
จิตเวชเพ่ิมขึ้น ตัวเลขการเข้ารักษาตัวทางด้านจิตเวชเพ่ิมสูงถึง 1.5 ล้านคน และมีเพียงครึ่งหนึ่งที่เข้าถึงบริการ 
กรมสุขภาพจิตได้พยายามสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษา เน้นการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยการ
ผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
และเพ่ิมคุณภาพบริการของผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จากการด าเนินการดังกล่าว พบว่ามีการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง เพ่ิมขึ้นในปี 2557-2559 คิดเป็นร้อยละ 48.8,57.2 และ 64.87 
ตามล าดับ แต่ยังพบว่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชเพ่ือการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในชุมชนยัง
ต่ า ท าให้ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่อง ขาดยา ไม่ยอมรับการเจ็บป่วยหรือขาดผู้ดูแลที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วย
เหล่านี้กลับมาป่วยซ้ าและบางรายอาจก่อเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน   

ผู้ป่วยจิตเวช คือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจ ที่ท าให้ผู้ป่วยสูญเสียสมรรถภาพในการท างานอย่างสิ้นเชิง    
ท าให้ไม่สามารถด าเนินชีวิตตามปกติวิสัยได้ ลักษณะเด่นชัดของผู้ป่วยโรคจิตมีดังนี้ (Trethowan, 1985:17-48) 
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1. มีความผิดปกติทางความคิด ผู้ป่วยแสดงออกในรูปของความคิดประเภทหลงผิด (delusion) ความ
เชื่อมโยงการคิดหาเหตุผล การคิดเชิงวิเคราะห์เสียไป 

2. มีความผิดปกติทางการรับรู้ ทั้งทางการรับรู้ทางสายตา และการรับรู้ทางหู จึงมีอาการประสาทหลอน 
(hallucination) เช่น หูแว่ว เห็นภาพหลอน หลอนทางประสาทสัมผัส 
 3. มีความผิดปกติทางอารมณ์ ลักษณะทั่วไปของอารมณ์จะไม่แน่นอน ผิดแผกไปจากปกติ เช่น ในช่วงที่มี
อารมณ์รื่นเริงจะสนุกสนานผิดปกติ เมื่อเกิดอารมณ์เศร้าก็จะซึมเศร้าผิดปกติ การแสดงออกทางอารมณ์มีลักษณะ
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งในด้านความคิดและเหตุการณ์ โดยปกติแล้วผู้ป่วยเป็นโรคจิตจะแสดงออกลักษณะ
ของอารมณ์ในลักษณะไม่สนใจใยดี 

4. ความผิดปกติของพฤติกรรมเคลื่อนไหว ส่วนมากจะมีการเคลื่อนไหวช้า (psychomotor retardation) 
ท าให้กิจกรรมในชีวิตประจ าวันช้ามาก หรือมีท่าทางอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งอย่างผิดปกติ เป็นเวลานาน ไม่มีอาการ
เคลื่อนไหว (catatonia) รวมทั้งไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งแวดล้อม และรวมทั้งการพูด 

5. มีความผิดปกติเก่ียวกับความจ า ผู้ป่วยโรคจิตจะมีความจ าเสื่อม ทั้งความจ าเสื่อมระยะสั้นและความจ า
เสื่อมระยะยาว บางครั้งก็หลงๆลืมๆ ท าให้มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมโต้ตอบทางสังคมด้วย 

6. มีความผิดปกติทางสังคม ผู้ป่วยโรคจิตจะไม่สนใจสังคม มีพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคม สูญเสียการ
แสดงออกทางสังคม (Social dis orientation) ทั้งหมด ไม่สามารถปฏิบัติตามมารยาททางสังคม 

7. สูญเสียการแสดงออกและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Disorientation) ผู้ป่วยจะขาดการ
สนใจตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ขาดการสร้างความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ เวลา สถานที่ บุคคล จึงไม่สนใจการ
อาบน้ า การแต่งตัว การกิน การอยู่ นิสัยใจคอก็เปลี่ยนแปลงไป 

8. สูญเสียแรงจูงใจ ผู้ป่วยโรคจิตจะเป็นผู้ที่ขาดแรงจูงใจทั้งหมด เป็นผู้ที่ไม่มีความหวัง ไม่มีความ
กระตือรือร้น จึงท างานไม่ได้และขาดความรับผิดชอบ 

9. สูญเสียการรู้จักตนเอง ผู้ป่วยอยู่ในภาวะไม่รู้สึกตัว ไม่เข้าใจความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเอง จึงไม่มีโอกาส
รู้ว่าตนไม่สบายและปฏิเสธการรักษา 
 

การจัดกลุ่มโรคจิต 
การจัดแบ่งโดยพิจารณาจากเกณฑ์ สาเหตุของการเกิดโรคจัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ 

1. โรคจิตที่มีสาเหตุทางกาย (Organic Psychoses) โรจจิตชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะพยาธิสภาพของสมอง 
ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อและพิษจากสารเคมี ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทระบบใดระบบหนึ่ง โดยเฉพาะต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น โรคจิตในวัยชรา (Senile psychosis), โรคพิษ
สุราเรื้อรัง (Alcoholic Psychosis), โรคลมชัก (Epilepsy) ความผิดปกติของพฤติกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ทางสมอง เป็นต้น 
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2. โรคจิตที่มีสาเหตุทางจิตใจ (Functional Psychosis) เกิดจากการที่จิตใจถูกกดดันอย่างรุนแรง    
จนผู้ป่วยไม่สามารถที่จะอดทนได้อีกต่อไป จึงพัฒนาอาการทางจิตขึ้นมา เช่น โรคจิตเภท โรคจิตที่เกิดจากโรค
อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น 

 

ชนิดของโรคจิตและอาการ 
 1. ความผิดปกติของอารมณ์ (Affective Disorder) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ มี 3 ประเภท คือ 

ประเภทคลั่ง ประเภทซึมเศร้า และประเภทคลั่งสลับซึม เป็นลักษณะของการป่วยทางจิตที่ผู้ป่วยสูญเสีย
สมรรถภาพทางอารมณ์ ท าให้ผู้ป่วยขาดความสนใจใยดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว หมดความรู้สึกต่อทุกสิ่งทุกอย่าง 
และสูญเสียความสัมพันธ์กับความเป็นจริง โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของอารมณ์ที่พบบ่อย (Mc Mahon And 
Mc Mahon,1980:252-289) มีดังนี ้

2. โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทางจิตที่พบมากที่สุด ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยจิตเภท 26 ล้านคน 
โดยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ในประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยมากว่า 4 แสนราย โรคจิตเภทเป็นโรค
ที่มีความผิดปกติของความคิด อารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของร่างกาย    
ในด้านความผิดปกติของความคิดคือ การที่ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการคิด อารมณ์ ขาดการเชื่อมโยงของการคิดหา
เหตุผล ไม่สามารถล าดับเรื่องราว หรือการติดตามขั้นตอนของเหตุการณ์ ผู้ป่วยจึงไม่เข้าใจ ตอบค าถามไม่ตรงจุด 
หรือตอบคนละเรื่องกับที่ถามหรือพูดซ้ าๆ โดยไม่มีความหมาย ผู้ป่วยจะมีลักษณะเฉยเมย ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มี
ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น หากได้รับค าบอกเล่าว่ามีญาติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรม ผู้ป่วยก็
จะไม่แสดงอารมณ์ใดๆ ออกมาให้ปรากฏ ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดปกติการรับรู้ที่พบบ่อยคือ มีอาการหูแว่ว       
มีอาการได้ยินเสียงจากภายนอก อาจจะเป็นค าพูด ค าสนทนา มีเสียงคนมาดุด่าว่า ผู้ป่วยบางรายอาจพูดตอบสนอง
ต่อการหูแว่ว แต่บางรายกลับนั่งฟังเฉยๆ ส่วนความผิดปกติทางพฤติกรรม คือความผิดปกติของการเคลื่อนไหว 
ผู้ป่วยเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า มีอาการต่อต้านต่อค าสั่ง เช่น เมื่อถูกสั่งให้คลายมือออก ผู้ป่วยกลับก ามือแน่น 
ผู้ป่วยขาดความสนใจที่จะท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่น นอนเฉยๆ ไม่ลุกไปไหน ไม่ท าอะไรเลย นั่งเฉยๆ      
ยืนเฉยๆ ไม่สนใจบุคคล ไม่สนใจต่อเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาของวรัทยา ราชบัญดิษฐ์  (2013) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
โรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม และจากการศึกษาของอรสา วัฒนศิริ และคณะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนา
กระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภท โดยทีม สหสาขาและเครือข่ายผู้ดูแลโรงพยาบาลก าแพงเพชร ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ภายหลังการพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่อง พบว่า อาการก าเริบซ้ า อาการก าเริบรุนแรงต้องส่ง
ต่อลดลง การรับประทานยาสม่ าเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ระดับความสามารถโดยรวม และคุณภาพชีวิต
จากผลการวิจัยและพัฒนากระบวนการดูแลดังกล่าว  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเภทมีคุณภาพชีวิตและระดับ
ความสามารถโดยรวมดีข้ึน ลดอาการก าเริบและการกลับเป็นซ้ าที่รุนแรง  

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง มักพบความยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะญาติหรือผู้ดูแลขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค อาการ การรักษา การสังเกตอาการ และการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อ
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คุณภาพในการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลก าแพงแสน ระหว่างปี 
2557-2559 พบว่า จ านวนผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี จะเห็นได้จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นและจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
จิตเวช โรงพยาบาลก าแพงแสนโดยใช้กระบวนการ Deming Cycle  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลก าแพงแสน 
2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลก าแพงแสนโดย  กระบวนการ 

Deming Cycle 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
ระยะที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan)  
1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี มาตรฐานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจติเวช 
2.วิเคราะหส์ถานการณ์ของผู้ป่วยจิตเวช                                                   
3.จัดสนทนากลุม่(Focus group) ทีมสหสาขาวิชาชีพ เครือข่ายผูดู้แลผู้ป่วยจติเวช 
น าผล มาร่วมกันก าหนดแนวทางการดูแล 
4.ให้ความรู้แก่เครือข่ายผูดู้แลผู้ป่วยจิตเวช เรื่องโรคจิตเวชและการดแูลผู้ป่วยจิต
เวช พร้อมวัดผลก่อนและหลังการอบรม 
ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Do) บรกิารการดูแลผู้ป่วยจิตเวช                                           
1. จัดคลินิกเฉพาะผู้ป่วยจติเวช 
2. จัดทีมสหวิชาชีพวิชาชีพ ได้แก่แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว เภสัชกร พยาบาลจติ
เวชท าหน้าที่เป็นCase manager โดยใช้ทีมเดมิ  
3. ให้ค าปรึกษาตามปญัหาของผู้ปว่ยความจ าเป็นของการรักษาต่อเนื่องและ
ผลข้างเคยีงของยา 2 เดือน/ครั้ง 
4. ติดตามผู้ป่วยขาดนดัโดยการใช้โทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยและญาติ 
5. เครือข่ายผูดู้แลผู้ป่วยจติเวช  
 - ตดิตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจติเวช เดือนละ 1 ครั้งและติดตามผู้ป่วยขาดนัด 
- ติดตามใหผู้้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษา, Drug  delivery 
ระยะที่ 3 ขั้นติดตามและประเมินผล ( Check )  
1. วัดคุณภาพชีวิต  
2. ติดตามตัวช้ีวัดด้านคณุภาพการรักษา  
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยจิตเวช 

ระยะที่ 4 ขั้นการปรับปรุง (Act) 
.วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง  

-คุณภาพการรักษา 
- คุณภาพชีวิต 
- ความพึงพอใจ 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
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นิยามศัพท ์
 

ผู้ป่วยจิตเวช หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตเวชตามระบบ ICD-10 (F 20.0 – F 29.0) 
ทีมสหสาขา หมายถึงบุคลากรที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ แพทย ์พยาบาลจิตเวช พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรใน
โรงพยาบาลก าแพงแสน 

เครือข่ายผู้ดูแล หมายถึงผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

กระบวนการ Deming Cycle หมายถึงแนวคิดที่เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมี
เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 1. Plan คือการวางแผน 2. Do คือการปฏิบัติตามแผน     
3. Check คือ การตรวจสอบ 4. Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่ 
ซึ่งคือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ   
 

รูปแบบการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) แบบกลุ่มเดี่ยว โดยใช้

กระบวนการ Deming Cycle มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช วัดผล ก่อน-หลัง 
โดยด าเนินการวิจัย ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561  

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลก าแพงแสนสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทย และยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย จ านวน 103 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย    
 1. เวชระเบียนการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาล ก าแพงแสน 
 2. แบบประเมินความรู้ของบุคลากร 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งได้ปรับปรุงจาก แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ผู้ป่วยนอก (OPD VOICE) ของส านักการพยาบาล 
 4. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) พัฒนาโดย 
สุวัฒน์ มหัทนิรันดร์กุล และคณะ (2540) 
 5. แบบประเมินอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเวช 8 ข้อ (ฉบับพระศรีมหาโพธิ์) Prasri Assessment 
Schizophenia scale (PASS 8) 
 6. แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มก่อนและหลังการทดลอง 
 7. เอกสารประกอบการอบรมบุคลากรเครือข่ายผู้ดูแล 
 8. แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
 9. แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
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การเก็บข้อมูลการวิจัย ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลเองทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
1. ก่อนการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
2. หลังด าเนินการ ตามแนวทางการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 6 เดือน 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
ระยะที ่1 ขั้นวางแผน (Plan) 
 1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร มาตรฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
 1.2 ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช จากเวชระเบียนการให้บริการของโรงพยาบาลก าแพงแสน ปีงบประมาณ 
2559 (ต.ค 58 – ก.ย 59) จัดจ าแนกผู้ป่วยเป็นรายต าบล ในแต่ละพ้ืนที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 1.3 จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมสหสาขา โรงพยาบาลก าแพงแสน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือสอบถามปัญหา และความต้องการในการพัฒนา แนวทางการดูแลผู้ป่วย    
จิตเวช ความต้องการช่วยเหลือ และน าผลจากการสนทนามาสรุปเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
 1.4 จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
เครือข่ายโรงพยาบาลก าแพงแสน (เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช) เรื่องโรคจิตเวช, การใช้ยาจิตเวช การดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชน และการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลก าแพงแสนสู่การดูแลต่ อเนื่องในชุมชน     
มีการวัดผลความรู้ ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ความรู้หลังการอบรมดีกว่าก่อนการอบรม โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 
4.65 และ 6.70 
ระยะที ่2 ขั้นปฏิบัติการ (Do) การจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ได้มีการออกแบบระบบบริการ ได้แก่ 
 2.1 ด้านบุคลากร จัดพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช ท าหน้าที่เป็น Case Manager และแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจรักษา การดูแลผู้ป่วยโดย ทีมสหสาขา 
 2.2 ด้านสถานที่บริการ จัดตั้งคลินิคผู้ป่วยจิตเวช ใช้สถานที่แยกออกจาก OPD ทั่วไป ก าหนดวัน
ให้บริการ คือ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
 2.3 ด้านระบบบริการ ตรวจและวินิจฉัย บ าบัดรักษาตามแนวทางมาตรฐาน การดูแลทางสังคมและจิตใจ 
โดยมีระบบการให้ค าปรึกษา โดยพยาบาลจิตเวช โดยใช้แบบประเมินอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเวช 
 2.4 ระบบยา เภสัชกรให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา มีระบบควบคุมความคลาดเคลื่อนทางยา 
ติดตามการใช้ยาต่อเนื่องของผู้ป่วย บันทึกประวัติการใช้ยาจิตเวชในผู้ป่วยเฉพาะราย ติดตามประเมินอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา (ADR=Adverse Drug Reaction) และอาการส าคัญที่บ่งบอกถึงอันตรายจากการใช้ยากลุ่มเสี่ยง 
(High alert drug)  
 2.5 ระบบการส่งต่อและการให้ค าปรึกษา มีระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยจิตเวชที่
มีปัญหาซับซ้อน ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลก าแพงแสน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 
และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีการส่งต่อข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกัน 
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 2.6 ด้านข้อมูล จัดท าทะเบียนผู้ป่วยจิตเวช แยกตามพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลก าแพงแสนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และลงบันทึกการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชใน เวชระเบียนและโปรแกรมส าหรับใช้
งานในสถานบริการ (Hos XP) 
 2.7 ด้านการดูแลต่อเนื่อง มีระบบติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่มีปัญหา และสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชน ได้แก่  

 2.7.1 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านการอบรม (เครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช) ติดตามให้ผู้ป่วย
ได้รับยาต่อเนื่อง ส่งมอบยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน ในกรณีไม่สามารถมารับยาเองได้ เนื่องจากมีความยากล าบากในการ
เดินทาง และติดตามฉีดยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน 
 2.7.2 การเยี่ยมบ้านโดยเครือข่ายผู้ดูแลในกรณีผู้ป่วยจิตเวชขาดยา 1-2 สัปดาห์ และโดยทีมสหสาขาใน
กรณีผู้ป่วยจิตเวชขาดยา ตั้งแต ่1 เดือนเป็นต้นไป 
ระยะที ่3 ขั้นติดตามและประเมินผล ( check ) 
 3.1. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ก่อน
และหลังด าเนินการ 6 เดือน 
 3.2. ติดตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพการรักษา คือ ร้อยละ ของการขาดยา ร้อยละของการก าเริบของโรคท่ีมี 
การส่งต่อจ านวนผู้ป่วยจิตเวช  
 3.3. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หลังด าเนินการ 6 เดือน 
          3.4 ติดตามการดูแลต่อเนื่อง ทุกเดือนโดยเครือข่ายผู้ดูแล 
 ระยะที ่4 ขั้นการปรับปรุง (Act)  

1. วิเคราะห์จุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและจุดแข็งที่จะต้องสร้างเสริมเพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง  โดยการ
ประชุมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ทีมสหสาขา, เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ญาติ, 
จิตอาสา โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group) 
สรุปผลจากการสนทนากลุ่มกับทีมสหสาขาและเครือข่ายได้ร่วมกันออกแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใหม่ซึ่ง
แตกต่างจากรูปแบบเดิมดังต่อไปนี้ 

ข้อมูล รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบเดิม รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบใหม่ 
ด้านบุคลากร ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบชัดเจน มีที มสหสาขาดูแล  ได้ แก่ แพทย์ เ วชศาสตร์

ครอบครัว เภสัชกร พยาบาลจิตเวชท าหน้าที่เป็น
Case manager โดยใช้ทีมเดิม 

ระบบการนัดหมาย 2 เดือน/ครั้ง 2 เดือน/ครั้ง 
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ข้อมูล รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบเดิม รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบใหม่ 
การติดตามผู้ป่วยขาด
นัด 

ไม่มี ติดตามผู้ป่วยขาดนัดโดยการใช้โทรศัพท์ติดตาม
ผู้ป่วยและญาติ 

การเยี่ยมบ้าน ไม่มี -ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเครือข่ายที่ผ่านการอบรม   
-ติดตามกรณีขาดนัดที่โรงพยาบาลที่ติดตามทาง
โทรศัพท์ไม่ได้ให้กลับมารับการรักษา 

Drug delivery ไม่มี โรงพยาบาลจัดยาส่งมอบให้ผู้ป่วยโดยผ่านเครือ 
  ข่ายผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมกรณีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล

และไม่มีผู้ดูแล 
การดูแลให้ได้รับยาตาม
แผนการรักษา 

ไม่มี ดูแลให้ได้รับยาฉีดตามแผนการรักษาโดยเครือข่าย
ผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมฉีดยาให้ที่บ้าน 

สถานที่ จัดรวมกับผู้ป่วยทั่วไปในแผนก
ผู้ป่วยนอก 

จัดคลินิกแยกเฉพาะผ็ป่วยจิตเวช 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา
แสดงค่าเฉลี่ยและอัตราเป็น ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย       
T-Test (Dependent T-test) ก าหนดระดับนัยส าคัญที ่.05 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 

ผลการศึกษา 
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 ราย เป็นเพศชายจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 65.05 เพศ

หญิงมีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.95 ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 40-49 ปี จ านวน 35 คน รองลงมาคือช่วง
อายุ 50-59 ปี จ านวน 31 คน และ ช่วงอายุ 30-39 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.98,30.10และ 26.21 
ตามล าดับ โดยมีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 45.50 ปี (S.D.=10.28) กลุ่มตัวอย่างมีสถานสภาพโสด จ านวน 52 คน 
รองลงมาคือสถานภาพ สมรส จ านวน 24 คนและหม้าย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50.49 , 23.30 และ 7.7  
ตามล าดับ ระดับการศึกษาจบประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 68 คน รองลงมาเป็น มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา 
จ านวน 26 คน และไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 66.02 , 25.24 และ 6.80 ตามล าดับ อาชีพ
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างมากที่สุด จ านวน 30 คน รองลงมาคือไม่ได้ท างานจ านวน 28 คน และ อาชีพเกษตรกร 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 , 27.18และ 21.36 ตามล าดับ 

ด้านคุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าในด้านการขาดยา พบว่า ก่อนการ
พัฒนาผู้ป่วยจิตเวชมีการขาดยาจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 ส่วนเบี่ยงเบน



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       43 
 

ปีที่  33 เล่มที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

มาตรฐานเท่ากับ 0.35 หลังการพัฒนา พบว่า ผู้ป่วยจิตเวชขาดยาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 ดังนั้นผลการเปรียบเทียบคุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก่อน
และหลังการพัฒนา ด้านการขาดยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05(p<.001) ด้านอาการก าเริบ
รุนแรงต้องส่งต่อ พบว่า ก่อนการพัฒนาผู้ป่วยจิตเวชมีอาการก าเริบรุนแรงต้องส่งต่อ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.88 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 หลังการพัฒนา พบว่า ไม่พบผู้ป่วยจิตเวชขาดยา 
คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ดังนั้นผลการเปรียบเทียบ
คุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังการพัฒนา ด้านอาการก าเริบรุนแรงต้องส่งต่อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05(p=0.045) ดังตารางที่ 2 เปรียบเทียบ คุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลัง
การพัฒนาดังตารางที่1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบ คุณภาพการรักษาผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังการพัฒนา              
                                                                                (n=103) 

ข้อมูล 
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

T-value P-value 
จ านวน ร้อยละ   SD จ านวน ร้อยละ   SD 

การขาดยา 15 14.56 0.15 0.35 1 0.97 0.01 0.10 4.006 0.000 
อาการก าเริบ
รุนแรงต้องส่งต่อ 

4 3.88 0.39 0.19 0 0.00 0.00 0.00 2.030 0.045 

 

คุณภาพชีวิตโดยรวม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.54 หลัง
การทดลองคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 14.16 เมื่อน ามา
ทดสอบความแตกต่างทางถิติ ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P =0.001 ) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต โดยรวม ก่อนและหลังการพัฒนา 
(n=103) 

ก่อนการพัฒนา 103 91.29 16.54 
-3.572 102 0.001 หลังการพัฒนา 103 96.87 14.16 

ความพึงพอใจต่อบริการทุกด้าน อยู่ในระดับดีโดยมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 รองลงมาคือ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือจากพยาบาล ด้วยความมีน้ าใจ เท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 
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สรุป และข้อเสนอแนะโดยรวมจาก กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) หลังการพัฒนา 6 เดือน 
1. ด้านบุคลากร – ต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และให้มีการทบทวนแนว

ทางการดูแล ผู้ป่วยและติดตามการดูแลผู้ป่วย โดยการน าเสนอ Case conference 
2. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช – มีการจัดท า แนวทางให้ครอบคลุมถึงผู้ป่วยจิตเวชเด็ก , 

ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ การเชื่อมโยงข้อมูล การดูแลผู้ป่วยให้ได้การดูแลต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
สมุดคู่มือประจ าตัวผู้ป่วย และพัฒนาระบบข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในระบบอิเล็กโทรนิคให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน
ได้ภายในเครือข่าย 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เป็นการด าเนินการในระยะเวลาสั้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลระหว่างเดือน

พฤษภาคม 61-พฤศจิกายน 61 เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัย เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และมีความยั่งยืน ควรจะต้อง
มีการด าเนินการตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป และจะต้องมีการติดตามและประเมินระบบ อย่างสม่ าเสมอ
ทุก 3-6 เดือน และมีการรับฟังความคิดเห็นจากทีมสหสาขา เครือข่ายผู้ดูแลและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดจากการวิจัยนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ของญาติและชุมชน 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิทยากรหลักสูตร การเข้าถึงบริการ และดูแลผู้ป่วยโรคจิต ส าหรับ

พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: ส านักบริหารระบบบริการ สุขภาพจิต; 2558. 
2. กรมสุขภาพจิต. ผลส ารวจสุขภาพจิตคนไทยระดับชาติ (อินเตอร์เน็ต). 2015 (เข้าถึงเมือ่ 2560 ตุลาคม 15) 

เข้าถึงได้จาก https://forums.dmh.go.th/index.php ? Topic = 138165.0 
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6. เพ็ญศิร ิสมใจ, วิภาดา คณะไชย, สุบิน สมีน้อย. ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพดีต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์. วารสารสมาคม
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เครือข่ายผู้ดูแล โรงพยาบาลก าแพงเพชร. วารสารการพยาบาล 2556; 1 : 67-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaihealth.or.th/content%2028593
http://www.ftpi.or.th/2015/2125
https://www.dmh.go.th/test/download/files/whogol.pdf


           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       46 
 

ปีที่  33 เล่มที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

กำรส่งเสรมิพฒันำมำตรฐำนงำนสขุศกึษำของโรงพยำบำลในพื้นท่ี สบส.เขต 10 
 

นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
กรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาปี พ.ศ. 59-61 

 

 ด้วยประสบการณ์ ที่กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้โอกาสและ
มอบหมายให้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดยการพัฒนา
มาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และเป็นแกนหลักในการถ่ายทอด พัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งสนับสนุน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาให้สามารถบริการสุขศึกษา แก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานบริการสาธาณสุขนั้นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ที่ส าคัญ ยังพัฒนาระบบการ
ประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข (ประเมินภายนอกโดยองค์กรวิชาชีพ) ที่สามารถ
ด าเนินการผ่านมาตรฐานสุขศึกษา (ประเมินภายในโดยคณะกรรมการสุขศึกษาระดับจังหวัด) เพ่ือสร้างคุณค่า    
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ให้บริการสุขศึกษา และผู้รับบริการสุขศึกษา โดยใช้มาตรฐานงานสุขศึกษาของสถาน
บริการสาธารณสุข เป็นเครื่องมือด าเนินการ และวัดความส าเร็จของการด าเนินงานดังกล่าว หลังจากเกษียณอายุ
ราชการ ในปีงบประมาณ 2559-2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 (สบส.10) ซึ่งดีใจและยินดี
ให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายสุขศึกษา และได้ร่วมเรียนรู้การท างานของพ้ืนที่ด้วย 
 จากการเข้าร่วมฝึกอบรมกรรมการประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา (ซึ่งทุกคนต้องผ่าน
ขั้นตอนนี้ ) ท าให้ทราบว่ากองสุขศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา ของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน และส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานงานสุขศึกษา ให้ผ่านคุณภาพมาตรฐานสุข
ศึกษา รวมทั้งสามารถผ่านการประเมินคุณภาพบริการ (HA) ด้านสุขศึกษาได้ด้วย โดยการพัฒนามาจากมาตรฐาน
งานสุขศึกษาฉบับปี พศ. 2555 ที่เน้นการด าเนินงานสุขศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพบริการ (HA) มีแนวทาง
การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาประกอบด้วย 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์ ดังนี้ 
หมวดที่ 1  
การบริหาร 

องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน 
1.นโยบายการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

1.มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานสุขศึกษา 10 องค์ประกอบและ
มีมาตรการ/แนวทางการ/แผนการปรับปรุงคุณภาพ 
2.มีนโยบายการด าเนนิงานสุขศกึษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

2.ทรัพยากรการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

3.มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ (ในปีที่
ผ่านมาจนถึงปัจจบุัน) 
4.ได้รับงบประมาณ/ทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานสุขศึกษาฯตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 

3.ระบบข้อมูลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

5.มีฐานข้อมูลความรอบรู้ด้านสขุภาพ(HL)และพฤติกรรมสุขภาพ(HB)ที่
สอดคล้องกับปัญหาธารณสุขทีส่ าคัญ 
6.มีฐานข้อมูลสื่อสุขศึกษา 
7.มีฐานข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษา(เปน็เครือข่ายที่ร่วมจัด
กิจกรรมในปีปัจจุบนั) 
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หมวดที่ 2  
การด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน 
4.การวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

8.มีแผนงาน/โครงการฯที่มีวตัถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสขุภาพที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขในพืน้ที่รบัผิดชอบของโรงพยาบาล 

5.การด าเนินงานสุข
ศึกษา 

9.มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ และการเกิดปัจจัยแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
ตัวชี้วัด 

6.การติดตาม
สนับสนนุการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 

10.มีการติดตามสนับสนนุให้การด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ 

7.การประเมินผล
การด าเนินงานสุข
ศึกษา 

11.มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชีว้ัดพฤติกรรม เครื่องมือ ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
12.มีการประเมินผลและรายงานผลเปน็ลายลักษณ์อักษร 

หมวดที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพ 

8.การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

13.มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพ เปา้หมาย 
วิธีการ ระยะเวลา และกลุ่มเปา้หมาย 

9.การวิจัยด้านสุข
ศึกษา 

14.มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขของโรงพยาบาล และเก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนนิงานสุข
ศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย 1 เร่ือง 

หมวดที่ 4 
 ผลลัพธ์ 

10.คุณภาพบริการ
สุขศึกษา 

15.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสขุศึกษา
ตามแผนงาน/โครงการ 

 16.ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาฯ 
17.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี HL และ HB ในปัญหาสาธารณสุขส าคัญ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (สอดคล้องกับ อ.4) 
18.ร้อละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษาสง่ผลตอ่ภาวะ
สุขภาพดีขึ้น 
19.มีนวัตกรรมหรือต้นแบบหรือผลงานเด่นทีป่ระสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาฯปีละ 1 เรื่องภายใต้ปัญหาสาธารณสุขส าคญั 
20.มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง (Continous Quality Improvement:CQI:การพัฒนาต่อเนื่อง 
ปีละ 1 เรื่อง) 

 

การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จะใช้วิธีการ 

1. พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และแนวทางการส่งเสริมพัฒนา 
 แจกจ่ายแก่ผู้รับผิดชอบ 
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2. จัดอบรม พัฒนาศักยภาพ กรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของสสจ.และโรงพยาบาลเป้าหมาย 

3. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยใช้แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา ปี 2555 (10 องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัดและ 40 เกณฑ์ วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาเพื่อให้
ได้มาตรฐานสุขศึกษาต่อไป แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจว่าประเมินตนเองท าไม ยังมีการประเมินเพื่อส่ง         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เท่านั้น) 

4. คณกรรมการประเมินมาตรฐานด้านสุขศึกษา ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้ง และผ่านการ 
ฝึกอบรมลงไปประเมินการด าเนินงานสุขศึกษา โดยใช้แบบประเมิน 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 20 เกณฑ์   
การประเมิน ตามที่กองสุขศึกษาได้พัฒนาขึ้น ใช้ผลงานในปีงบประมาณที่เยี่ยมประเมินเป็นส่วนใหญ่ และเน้น
การด าเนินงานสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคไม่ติดต่อที่ด าเนินการครอบคลุมทั้ง
ผู้ป่วย กลุม่เสี่ยง ทั้งในสถานบริการและในชุมชน และใช้วิธีน าเสนอผลงาน การตรวจเอกสาร และลงเยี่ยมใน
พื้นที่จริง พร้อมทั้งชี้แนะ แนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาให้ได้มาตรฐานสุขศึกษา ต่อไป  

5. สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาและก าหนดแนวทางการพัฒนา และแจ้งแก่ผู้บริการโรงพยาบาลทราบ 
เพ่ือให้การสนับสนุนในการพัฒนาต่อไป มอบเกียรติบัตรโดยผู้บริหาร 

การที่ได้ร่วมด าเนินการประเมิน และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนที่ สบส.เขต 10 อุบลราชธานี ที่ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ านาจเจริญ มาระยะหนึ่ง ท าให้เกิดการเรียนรู้หลาย
ประเด็น ทั้งในเชิงนโยบายของพ้ืนที่ และการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุข
ศึกษา ได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการ สบส.เขต 10 หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับรู้ ถือเป็น
ภาระกิจ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานสุขศึกษาของสบส.เขต 10 ร่วมเรียนรู้ระบบมาตรฐานงานสุขศึกษา 
สามารถประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด และให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานงานสุข
ศึกษาในพื้นที่ สบส.เขต 10 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานสุขศึกษา) 

2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ยอมรับ ให้ความส าคัญ มอบหมายผู้รับผิดชอบงานมาตรฐาน
สุขศึกษา บางจังหวัดมีงานสุขศึกษาโดยตรง ไม่มีปัญหา บางจังหวัดที่ไม่มีก็มอบหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะอยู่ที่
งานส่งเสริมสุขภาพ และ/หรืองานคุณภาพบริการ ซึ่งทุกท่านที่ได้รับมอบหมายจะเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในการเรียนรู้ระบบ
มาตรฐานงานสุขศึกษา การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ และการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล ที่สบส.เขต 10 รับผิดชอบ (มีค าสั่งมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบมาตรฐานสุขศึกษาและมีแผนการส่งเสริมพัฒนา) 

3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ยอมรับ ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป ที่โครงสร้าง มีฝ่ายสุขศึกษา โรงพยาบาลชุมชน มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและมีคณะกรรมการสุขศึกษาของ
โรงพยาบาล พยายามที่จะเรียนรู้  และเข้าใจมาตรฐานงานสุขศึกษาที่  กองสุขศึกษาได้พัฒนาขึ้น โดยการใช้
มาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน และการน าเสนอผลการพัฒนางานสุขศึกษาของโรงพยาบาล
ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มากกว่านี้ สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบงานที่ด าเนินการและ
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น าเสนอผลงาน (ค าสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบมาตรฐานสุขศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสุขศึกษา
ของโรงพยาบาล ทั้งในผู้ป่วยและในชุมชน) 

4. ภาคีเครือข่ายสุขศึกษาของโรงพยาบาลทั้งในโรงพยาบาล (โดยร่วมเป็นคณะกรรมการสุขศึกษา
โรงพยาบาล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเครือข่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน
สุขศึกษาของโรงพยาบาล เพราะเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การแก้ไขปัญหาสุขภาพใน
พ้ืนที่โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญได้แก่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้น
(มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย) 

5. ผู้ป่วย ญาติ กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากการ
สื่อสารของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ ท าให้เห็นถึงปัญหา และเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้น 
รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสุขศึกษา (ยังมีผลการประเมินความพึงพอใจของโรงพยาบาลแทนผลการ
ประเมินกิจกรรมสุขศึกษา) 

6. ผู้ป่วย ญาติ กลุ่มเสี่ยงในชุมชน ได้รับการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขศึกษาทั้งในสถานบริการและในชุมชนต่อเนื่อง จนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
ยอมรับในการรักษาพยาบาล และมีสุขภาวะดีขึ้น (ผลการประเมินพฤติกรรม และสภาวะสุขภาพ) 

7. มีนวัตกรรมสุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากมายที่สามารถใช้ต่อยอดพัฒนางานได้
(ผลการประเมินนวัตกรรม) 

 

สิ่งท่ีควรจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลทุกระดับที่มีเป้าหมายให้ผ่านการประเมิน

คุณภาพบริการสุขศึกษา (HA) ให้ทันสมัย น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ โดยมีส่วนร่วมของนักวิชาการ และผู้น า
มาตรฐานงานสุขศึกษาไปใช้ 

2. พัฒนาระบบการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ และ
เป็นที่ยอมรับ  

3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา และ
การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาศักยภาพ และท าความเข้าใจ ความจ าเป็นที่ต้องใช้มาตรฐานงานสุขศึกษาในพัฒนาการบริการสุข
ศึกษา แก่ผู้ปฎิบัติงานสุขศึกษาของโรงพยาบาลทุกระดับ ให้สามารถน ามาตรฐานงานสุขศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสภาวะสุขภาพ ของผู้ป่วย และประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบต่อไป 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มกีารพัฒนานวัตกรรมการด าเนินงานสุขศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความทันสมัยในยุค 4.0 และการพัฒนางานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป 

 
 
 



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       50 
 

ปีที่  33 เล่มที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

สุดท้าย การพัฒนามาตรฐานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขที่ประสบผลส าเร็จ นโยบายต้อง
ชัดเจน การด าเนินงานต้องมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขศึกษาทุกระดับทั้งด้านวิชาการ การสนับสนุนทั้ง
นโยบาย งบประมาณ ร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่และร่วมประเมินผล เพื่อเห็นความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ขอบคุณภาคีเครือข่ายสุขศึกษาทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย
ใช้มาตรฐานงานสุขศึกษาเป็นเครื่องมือ และวัดความส าเร็จของการด าเนินงานสุขศึกษา ที่มีเป้าประสงค์ต้องการให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพถูกต้อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โรงพยาบาลเป็นองค์กรคุณภาพ (HA) ด้านสุขศึกษา 
เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้ระบบงานสุขศึกษา สามารถด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีนวัตกรรมสุขศึกษาและการพัฒนา
พฤตกิรรมสุขภาพ ต่อไป จะเป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏบัติทุกท่านและทุกพ้ืนที่  
 

เอกสารอ้างอิง 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2555). มาตรฐานงานสุขศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป พ.ศ.2555. โรงพิมพ์กองสุขศึกษา 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.(2555). มาตรฐานงานสุขศึกษาโรงพยาบาล

ชุมชน พ.ศ.2555 โรงพิมพ์กองสุขศึกษา 
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2561)แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ(ด้านสุขศึกษา) ปี2561.อัดส าเนา. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หอผู้ป่วย 



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       51 
 

ปีที่  33 เล่มที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนใจงาน ร่วมเยี่ยมในพื้นที่ด้วย  



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       52 
 

ปีที่  33 เล่มที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

 
1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรับฟังวัตถุประสงค์การเยี่ยมประเมิน 

 

3.น้องๆให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังน าเสนอผลการด าเนินงาน 
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                  4. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดมุกดาหารลงเยี่ยม รับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ีแผนกผู้ป่วยนอก 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                5.พยาบาลหอผู้ป่วยในอธิบายการจัดท าแผนจ าหน่ายผูป้่วย (Dischage Plain) 
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                6. ประธานคณะท างานน าเสนอการด าเนินงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  8. จบการเยีย่มประเมินถ่ายภาพร่วมกันอยา่งมีความสุข 
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ระบบกำรประกนัสขุภำพ ของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์         

                                               

          ปรีชา  สุสันทัด 
                                                                        รองเลขาธิการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

ในระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2561 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา น าโดยนายก
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศาสตราจารย์ ดร. สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ พร้อมผู้บริหารและ

สมาชิก จ านวน 32 คน ได้ เดินทางไปทัศนศึกษา  
ภายใต้แผนงานศึกษาดุงานต่างประเทศ ปี 2561 ณ 
ประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเยอรมนี 
และ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์
ศึกษาดูงานด้านสุขอนามัย ในฉบับนี้ขอเสนองานด้านสุขอนามัยของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้    

 

ข้อมูลทั่วไป   
ทิศเหนือ ติดกับประเทศเยอรมันนี 
ทิศตะวันออก ติดกับประเทศออสเตรีย 
ทิศใต้ ติดกับประเทศอิตาลี  
 

การเมืองการปกครอง 
แต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลท้องถิ่นของตนเอง โดยมีอิสระจาก

การบริหารราชการของส่วนกลาง อ านาจนิติบัญญัติของสมาพันธ์อยู่ที่รัฐสภา
แห่งสมาพันธ์ (Fedderal Assembly) มีส่วนบริหารราชการแผ่นดิน         
นิติบัญญัติและตุลาการ 
 

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่เป็นการรวมตัวของรัฐต่างๆ 26 รัฐ ภายใต้รัฐบาลกลาง

เรียกว่า “ สมาพันธรัฐ” ภาษาท่ีใช้ ส่วนใหญ่เป็นภาเยอรมันเป็นภาษาทางการนอกนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสและอิตาลี  
สกุลเงินใช้ฟรังส์สวิสต์เป็นของตนเองทางธุรกิจ และเข้าร่วมเป็นประเทศในสนธิสัญญาเช็งเก้น (Schengen) เป็น
แบบมัลติเพิล (multiple) ของประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถเดินทางเข้าออกประเทศอ่ืนๆ  ได้ส าหรับ
นักท่องเที่ยว โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆ ซึ่งมีถึง 27 ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก 
กรีซฯลฯ เป็นต้น 
 

เมืองที่ส าคัญ เช่น กรุงเบิร์น เจนีวา ซูริค บาเซล ลูเซิน เป็นต้น 
 

ประชากร มีจ านวนประชากร 7.7 ล้านคน 
 

ด้านภูมิศาสตร์ พ้ืนที่มากกว่า 70 % เป็นเขตภูเขา ที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ เทือกเขาแอลป์ แม่น้ าไรน์ แม่น้ าโรน 
 

ธงชาติ เป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนสีแดง กลางธงเป็นรูปกากบาทสีขาว และธงชาติสวิสเซอร์แลนด์ นับเป็นต้นแบบ 
ของธงองค์การกาชาดสากล 
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ความแตกต่างของเวลา    
สวิสเซอร์แลนด์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงเวลา Daylight Saving Time คือนับจากวัน

อาทิตย์ของตุลาคม ไปจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแต่ละปี เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง 
 

ระบบสุขอนามัย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีข้อบังคับให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้องท า

ประกนัสุขภาพและอุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมาจากไหน หรือมีสถานภาพการพ านักอย่างไร ต้องท าประกัน
สุขภาพภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุญาต ให้พ านักอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ส าหรับทารกไม่เกิน 
3 เดือนหลังคลอด จึงมีบริษัทประกันสุขภาพมากกว่า 53 บริษัท ที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐานใน
รูปแบบเดียวกันหมดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ซึ่งผู้ที่เลือกซ้ือประกันสุขภาพตามท่ีตนต้องการมีอิสระอย่างเต็มที่ทั้ง
รายชื่อบริษัทและอัตราค่าประกันสุขภาพ  การประกันสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ให้ความคุ้มครองที่ส าคัญดังนี้ 
การเขา้รับการรักษาใน
แผนกผู้ป่วยนอก 

ผู้ให้การรักษาต้องเป็นแพทย์ในวิชาชีพ  ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 

การเข้ารับการรักษาใน
แผนกผู้ป่วยใน 

การรักษาและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยทั่วไป (มีผู้ป่วยหลายรายอยู่ในห้อง
เดียวกัน) โดยต้องเป็นโรงพยาบาลขแงรัฐในเขตที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ และอยู่ในบัญชีรายชื่อ
โรงพยาบาลที่ก าหนดไว้ 

กรณีฉุกเฉิน เช่นป่วย
กะทันหัน  หรือ  ประสบ
อุบัติเหตุ 

- การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
- ค่ารถพยาบาลหรือยานพาหนะน าผู้ป่วยส่งโรงพบาบาลและค่าใช้จ่ายในการช่วยชีวิต 

ยา ยาตามที่แพทย์สั่ง การตรวจและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็ป) ที่อยู่ในรายการ
ตามที่ก าหนดไว้ (บัญชีรายชื่อยาและการวิเคราะห์โดยเฉพาะ) 

การตั้งครรภ์และการ
คลอด 

การตรวจครรภแ์ละการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ ค่าใช้จ่ายในการคลอด การเข้าฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมตัวคลอด ค าแนะน าการเลี้ยงบุตรด้วยน้ านมมารดา และการท าแท้ง   

การดูแลสุขภาพ -การตรวจโดยสุตินรีเวช การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
การฟื้นฟูสุขภาพ  
สมรรถภาพและการพัก
ฟื้น 

การฟื้นฟูสุขภาพ สมรรถภาพและการพักฟื้น ในแผนกผู้ป่วยใน ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการพัก
ฟื้น หลังการผ่ าตัด หรือหลังจากการเจ็บป่วยหนัก การท ากายภาพบ าบัด และ
กิจกรรมบ าบัด ตามค าแนะน าของแพทย์ 

กรณีเจ็บป่วยใน
ต่างประเทศ 

บริษัทประกันให้ความคุ้มครองการรักษาฉุกเฉิน ในกรณีที่ไปต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว 
เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนประจ าปี 

การรักษาโดยแพทย์
ทางเลือก 

การรักษาแบบองค์รวม (Anthroposophische Medizin) การกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด
ความสมดุลในร่างกาย (Homdopathie) ประสาทบ าบดั (Neurotherapy) พฤกษศาสตร์
บ าบดั หรือการรักษาด้วยพืช สมุนไพร (Phyto therapie) และการรักษาตามแบบแพทย์
แผนจีน 

รายละเอียดการให้ความคุ้มครองจากบริษัทประกันในแต่ละประเภทดุได้จากข้อก าหนดของบริษัทประกันสุขภาพที่เลือก 
 

นอกจากการท าประกันสุขภาพ เบื้องต้นตามที่ก าหนดในกฎหมายแล้วผู้เลือกซื้อยังท าประกันเสริมได้อีก  
ซ่ึงกฏหมายมิได้บังคับว่าต้องให้มีแต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ท าประกันเอง ซึ่งจะต้องเสียค่าประกันเพ่ิมขึ้น
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ด้วย การประกันเสริมได้แก่ การจัดฟันส าหรับเด็ก ท าแว่นตาและคอนแทคเลนส์ การเลือกสิทธิ์ห้องพักใน
โรงพยาบาล (แบบส่วนตัวหรือก่ึงส่วนตัว) เลือกสิทธิ์ใช้แพทย์ตามที่ตนเองต้องการ 

การประกันเสริมของแต่ละบริษัท จะให้ความคุ้มครองแตกต่างกันไป ไม่จ าเป็นต้องท าบริษัทเดียวกับการ
ประกันขั้นพ้ืนฐาน การท าประกันเสริมกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องมี ดังนั้นบริษัทอาจจะปฏิเสธ คือไม่รับผู้ขอท า
ประกันเข้าเป็นสมาชิกของปัญหาด้านสุขภาพ 
 

สิทธิของผุ้ป่วย   
1. สิทธิได้รับการปรึกษาในยามเจ็บป่วย กรณีฉุกเฉิน เช่นเจ็บป่วยกะทันหัน ประสบอุบัติเหตุ แพทย์ทุก

คนมหีน้าที่ให้การรักษา หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือแพทย์เฉพาะทาง 
2. สิทธิในการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือและตัดสินใจ ขั้นตอนการตรวจรักษาต่างๆ ต้องได้รับความยินยอม

จากผู้ป่วย เช่น คนตรวจ การรักษา การผ่าตัด เป็นต้น หากไม่เห็นด้วยกับแพทย์ผู้รักษาคนแรก คุณสามารถเลือก
แพทย์คนอ่ืน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นช่วยให้แนวทางในการตัดสินใจดีขึ้น 

3. สิทธิรับรู้ข้อมูลและขั้นตอนการรักษา แพทย์ต้องแจ้งข้ันตอนต่างๆ ในการตรวจรักษา ชี้แจง อธิบายถึง
ผลดีผลเสีย ความเสี่ยง ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล ฉะนั้นหากไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจน คุณต้องสอบถามแพทย์หรือ
ผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 

4. สิทธิได้รับความช่วยเหลือ และมีผู้ติดตามดูแล ระหว่างการรักษาผู้ป่วย สามารถให้ญาติหรือผู้ที่
ไว้วางใจติดตามดแูลและให้ความช่วยเหลือได้ 

5. การรักษาข้อมูลและประวัติของผู้ป่วยเป็นความลับ บุคลากรของโรงพยาบาล แพทย์ประจ าบ้าน 
แพทย์เฉพาะทาง ผู้ช่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักแพทย์ มีหน้าที่รักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยเป็นความลับห้าม
เผยแพร่ให้กับบุคคลอืน่ ยกเว้นผู้ป่วยจะอนุญาต 

6. สิทธิขอเอกสารและประวัติการรักษาของตนเอง ผู้ป่วยมีสิทธิขอเอกสารบันทึกการรักษา รวมทั้ง
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

 
แหล่งที่มาของข้อมูล: 
 Swiss  Confederation 
;Federal Department of Home Affairs FDHA 
;Federal Office of Public  Health FOPH. 
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พลงัแห่งเสยีงดนตรไีทย ต่อผูส้งูวยั 

นายอุปถัมภ์  จีนสลุต 
            ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรมดนตรีไทย 

    ส่านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม 
 

“ผู้สูงวัย” หรือบางคนเรียกว่า ‘ผู้สูงอายุ’ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) 
และองค์การสหประชาชาติ (United Nations,UN) ใช้ค าในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older person or 
Elderly person  องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย    
ซึ่งเป็นครบ วัยเกษียณอายุ ส าหรับผู้ที่รับราชการท างานในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มี
เวลาว่างมากขึ้น จะเลือกท าสิ่งใดได้ตามท่ีใจรักและมีความสุข ในขณะเดียวกันก็อาจมีบางกลุ่มที่ยังปรับตัวไม่ได้กับ
วัยนี้เกิดความเหงา เศร้า ซึม หรือรู้สึกไร้คุณค่า    

ในความเป็นจริงแล้วชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดยังสามารถท าอะไรได้อีกหลายสิ่งหลายอย่าง เพียงแค่
ลองเปิดตัวเปิดใจให้กับชีวิตลองท าในสิ่งแปลกใหม่ ในทีน่ี้ผู้เขียนในฐานะที่คลุกคลีกับดนตรีไทยทั้งเคยสอนและเล่น
มานานนับหกสิบปี ดังนั้นดนตรีไทยอาจเป็นมุมมองอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นเพ่ือนเราได้ค้นพบความสุขได้ด้วยตัวเรา
เอง เดินเข้าหากลุ่มคนเล่นดนตรีเพ่ือรับค าแนะน าการเล่นการฝึกฝนลองฟังดนตรีไทยให้มากขึ้น เพ่ือความคุ้นชิน 
ตลอดจนการตั้งเสียงของเครื่องดนตรีที่จะเล่น กรณีที่เคยฝึกซ้อมเล่นดนตรีมาบ้างแล้วจะเล่นเป็นหรือไม่เป็น       
ถ้าชอบก็สามารถฝึกฝนได้ โดยเลือกเครื่องดนตรีที่เล่นคนเดียวได้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายน าติดตัวไปฝึกซ้อม หรือ
เล่นยามว่างได้ฟังคนเดียวมีความสุขได้เมื่อยามที่อยู่คนเดียว อย่างเช่น ซอด้วง ซออู้ หรือขิม ต่อเมื่อเราฝึกซ้อมได้
ก้าวหน้าถึงระดับที่มัน่ใจยังสามารถเล่นให้เพ่ือนฟังในยามที่พบปะสังสรรค์กลุ่มเพ่ือนฝูง หรือโดยเฉพาะในปัจจุบัน 
สมัครเป็นจิตอาสาเล่นในองค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันการเล่นในวงดนตรี
ไทยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมเช่นกัน 

ด้วยเวลาที่ฝึกซ้อมพยายามเรียนรู้เพลงง่ายๆ ที่เคยได้ยินแต่ไม่รู้จักชื่อ เช่น เพลง “ช้าง ช้าง ช้าง หนูเคย
เห็นช้างหรือเปล่า” เพลงนี้ ชื่อพม่าเขวหรืออีกเพลง คือ เพลงไก่ฟ้าเอย ในทางดนตรีไทยเรียกว่าเพลงลาวจ้อย 
อย่างเพลงดังระดับชาติ ได้แก่ เพลงเขมรไทรโยคแท้จริงคือเพลงขอมกล่อมลูก อย่างเพลงลาวด าเนินเกวียน กลาย
มาเป็น เพลง ลาวดวงเดือน เป็นอารมณ์ของการฟังเพลงแบบชาวบ้าน อย่าไปถือสาหาความ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาไม่ได้สอน ถึงสอนแต่ก็มีโรงเรียนละประมาณ 10 คน ที่ฝึกเฉพาะเด็กดนตรีไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจ      
ให้เล่นในนามดนตรีของสถาบัน เด็กอีกนับพันคนไม่ได้เรียน จึงเป็นข้อคิดแทน เด็กไทยอีกหลายคนที่สนใจและ
ต้องการเรียนก็จะพลาดโอกาสไปหรือไม่ 
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         อาจารย์อุปถัมภ์ จีนสลุต บรรเลงซออู้ในงานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมเขตบางเขน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
 ประโยชน์ของการเล่นดนตรีไทย การเล่นดนตรีจะท าให้สมองหลายส่วนถูกกระตุ้นเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสมองในระยะยาวได้ เกิดความอ่ิมเอิบใจได้แสดงออกถึงความรู้สึกของ
ตนเอง เรียกว่าความสุขถ้าเป็นเยาวชนที่เล่นดนตรีชีวิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลาย ด าเนินชีวิตไปอย่างมี
ความสุข รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเพ่ิมขึ้นด้วยมันจะเป็นส่วนช่วยระบบทางด้านความคิด ระบบอารมณ์ ระบบการ
ตอบสนองต่อความเครียด ระบบการรับรู้ และการเคลื่อนไหว และที่แน่ๆ คือ ระบบความจ าในการฝึกหัดทักษะ
ของเครื่องดนตรีไทย  
ประเภทเครื่องสาย ซอ 
 1. ฝึกการใช้และการควบคุมกลามเนื้อและปลายนิ้ว  
 2. ตากับมือต้องประสานกันในเบื้องแรก มือซ้าย-ขวา 
 3. ฝึกการฟังให้เกิดจังหวะและสัดส่วนของเพลง 
ประเภทเครื่องตี - เคาะ ขิม 
 1. ฝึกการใช้การควบคุมกล้ามเนื้อแขน 
 2. ฝึกการรัวอย่างเร็วหรือรัวอย่างละเอียด โดยสลับมือตลอดเวลาหรือสบัดไม้ 
 3. ฝึกการฟังให้เกิดจังหวะและสัดส่วนของเพลง 
พลังของเสียงดนตรีต่อสุขภาพจิต            

เสียงดนตรีที่มีจังหวะเร็ว สนุกสนาน แบบร็อค เรคเก้ ช่วยบ าบัดอาการซึมเศร้า ถ้าเสียงเบา อย่างไลต์    
มิวสิค บ าบัดอาการทางจิตที่มีอารมณ์รุนแรง ปรับสภาพจิตให้สมดุลย์ ผ่อนคลาย สร้างสมาธิ ลดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เสียงดนตรีจะควบคุมจังหวะ การเต้นของหัวใจ ระดับความดันเลือด อยู่ในระดับคงที่องค์ประกอบต่างๆ 
ของดนตรีมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป เช่น 

1) จังหวะหรือลีลา (Rhythm) ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผ่อนคลาย (Relax) 
2) ระดับเสียง (Pitch) เสียงในระดับต่ าและระดบสูงปานกลางจะช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบ 
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3) ความดัง (Volume/ Intensity) พบว่าเสียงที่เบานุ่มจะท าให้เกิดความสงบสุขสบายใจในขณะที่เสียงดัง
ท าให้เกิด การเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อได้ ความดังที่เหมาะสมจะช่วยสร้างระเบียบในการควบคุมตนเองได้ดีมี
ความสงบ และเกิดสมาธิ 
จะเริ่มต้นอย่างไรดี ถ้าต้องการเล่นดนตรีไทย  

คราวนี้เราจะมาลองดูในบ้านเราว่า มีเครื่องดนตรีอะไรที่เราปล่อยทิ้งไว้จนขึ้นสนิม หรือของลูกหลานที่อยู่
ใกล้ตัวเราเอง แต่ที่ส าคัญ คือ ความรู้สึกที่ติดตัวมาตั้งแต่เยาวัยเรื่องการอยากเล่นดนตรีไทยเมื่อเก่าก่อน แต่ไม่ได้
เล่นสักท ีเครื่องอะไร ขิม ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย จนล่วงเลยมาจนถึงทุกวันนี้อย่าปล่อยให้ค้างอยู่ในอารมณ์ให้รีบ
ตอบสนองความรู้สึกอยากทันที โดยเริ่มจัดหาปรับปรุงตรวจสอบเครื่องว่าช ารุดตรงไหนอะไรบ้างอุปกรณ์ดนตรีไทย
มีจ าหน่ายที่ถนนราชด าเนิน คือ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิช ใกล้สี่แยกคอกวัว ถ้าเมื่อก่อนนี้จะแนะน าให้ไปที่ เวิ้งนาคร
เขษม แต่ตอนนี้ กลายเป็นต านานไปแล้ว สายซอ สายขิมสแตนเลส 6 ซอง ต่อขิม 1 ตัว 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ซอด้วง ซออู ้ ขลุ่ย 

ขิม จะเข ้
ระนาด 
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ในเบื้องต้นของการฝึกเรียนนั้นหนังสือโน้ตเพลงและเครื่องดนตรียังไม่ต้องรีบซื้อท่านเรียนกับใคร สามารถ
ใช้เพลงของครูท่านนั้นฝึกเรียนไปก่อน เพ่ือประเมินดูว่าเราชอบจริงและถูกใจหรือไม่ นอกจากว่าท่านมีเครื่องดนตรี
อยู่แล้วหรือโน้ตเพลงอยู่แล้ว เพราะเพลงไทยเดิมมีหลายส านักชื่อเพลงเดียวกัน อาจมีโน้ตไม่เหมือนกันซึ่งค าว่า 
ส านักนี้เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นี่เอง มีบทบาทในการควบคุมความรู้ทางดนตรีในกรณีที่เล่นในเชิงของการ
แข่งขันหรือประกวดดนตรีไทย ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาเพ่ือป้องกันการหวงวิชาหวงโน้ตหวงความรู้และเกิด
เคลือบแคลงใจกันในที่สุด ซึ่งผิดไปจากความหมายและประโยชน์ของการเล่นดนตรีไทยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น   
ความรู้ทางดนตรีเป็นเรื่องลึกลับ ถ้าผิดไปจากท่ีครูสอน จะเรียกว่า นอกคร ู 

 

 

 

 

 

  

 

ก่อนอ่ืนต้องขออภัยส าหรับนักดนตรีที่เชี่ยวชาญและเล่นดนตรีจนเก่งช านาญแล้ว เพราะในที่นี้มีความ
มุ่งหวังจะให้ข้อแนะน าส าหรับนักดนตรีไทยมือใหม่จริงๆ และผู้ฝึกหัดเล่นที่ยังรู้สึก กล้า ๆ กลัว ๆ ต่อการฝึกเล่น  
และขอแนะน าให้หาห้องกระจกหรือห้องที่ปิดมดิชิดเพ่ือป้องกันเสียงฝึกดนตรีไปรบกวนผู้อ่ืน และเพ่ือฝึกมือในส่วน
ของเรื่องโน้ตเพลงให้หัดเป็นโน้ต โด เร มี ฟา ซอล ลา ที แบบผสมสากลการไล่เสียงจะง่ายขึ้นต่อการจดจ าและ
ค านึงถึงการเล่นดนตรีเพ่ือความสุขของตัวเราเอง มิได้ไปประชันขันแข่งกับใคร เพลงใหญ่ เพลงเล็ก เล่นเร็วหรือ
เล่นช้า ส าคัญอยู่ที่ว่า  เล่นแล้วมีความไพเราะหรือไม่   
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การตั้งเสียงเครื่องดนตรีประเภทซอ ให้หาขลุ่ยเพียงออมาเป่าแบบธรรมดา คือ ซออู้ ตั้งเสียงเท่าขลุ่ย คือ 
โดและซอล ส่วนซอด้วง เท่าเสียง ซอลและเร ถ้าเป็นขิม หนึ่งเสียงมี 3 สาย แต่ละเสียงมี 3 ต าแหน่ง คือ เสียงสูง 
เสียงกลาง เสียงต่ า มีเครื่องตั้งไฟฟ้า โซโล่จูนเนอร์ CHROMATIC CA1 ของ KONG ราคา 7-8 ร้อยบาท สามารถ
ตั้งเสียงกบัเครื่องสายสากลได้เกือบทุกชนิด มีขายตามร้านขายเครื่องดนตรีสากลทั่วไป แต่ถ้าไม่สนเครื่อง โซโล่จูน
เนอร์ ผู้เขียนยินดีช่วยเหลือการตั้งเสียงแบบธรรมชาติ คือ แบบใช้หูเราเองในการตั้งเสียง ให้ปรึกษา บ.ก. ของ
หนังสือฉบับนี้ เฉพาะสมาชิกจริงๆ เท่านั้น โดยเฉพาะขิมสาย เพราะขิมมีสายถึง 42 เส้น แต่ขิมก็มีเสียงสว่าง
กระจ่างใจมนต์จริงๆ เสียงชัดเจนอารมณ์ดีเมื่อกล่าวถึงเครื่องสายคนไทยไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับวงเครื่องสายอย่าง  
ซออู้ ซอด้วง ขลุ่ย ขิมและจะเข้ เครื่องดนตรีเหล่านี้เรียกว่าดนตรีไทยเครื่องห้าเล่นในงานมงคลต่างๆ แต่พอพูดถึง
ดนตรีไทยคนทั่วไปจะนึกถึงวงปี่พาทย์เ  

ผู้เขียนขอเพ่ิมข้อมูลให้เป็นความรู้ เบื้องต้น แบบกว้างๆ เกี่ยวกับดนตรีไทย คือ งานมงคลที่กล่าวถึงนั้น  
ส่วนมากจะใช้เพลงที่น าหน้าถ้อยค าว่า ลาว เช่น ลาวดวงเดือน ลาวด าเนินทราย ลาวค าหอม ลาวต้อยตลิ่ง หรือ  
ตับลาวเจริญศรี เป็นเพลงที่ฟังจนคุ้นหูและรู้จัก ฟังแล้วชื่นใจ และผู้เขียนขอแนะน าให้หัดเล่นเพลงจ าพวกนี้  
ส าหรับคนที่เริ่มสนใจเครื่องสาย 

ขอเล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ 3-11 พฤศจิกายน ปี 2018 ในวงการดนตรีไทยแท้ที่จริงแล้วในกลุ่มของ
เครื่องสาย ได้มีการรวมตัวเครื่องสายโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองซิไล มีจ านวนถึง 11 ประเทศ ที่ได้รับเกียรติให้
ไปแสดงเครื่องสายโลก ซึ่งน่าภูมิใจอย่างมากที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในนั้นด้วย ได้แก่ 
 1. ประเทศไทย   2.ประเทศ ฝรั่งเศส  3. ประเทศอินเดีย 
 4. ประเทศอิสราเอล  5.ประเทศ เวียดนาม  6.ประเทศ อิหร่าน 
 7. ประเทศไต้หวัน  8. ประเทศฟิลิปปินส์  9. ประเทศโปรตุเกส 
 10. ประเทศเกาหลีใต้  11. ประเทศอูกันด้า 

  

 

 

 

การสาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย โดย รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ เมืองซิไล ประเทศฟิลิปปินส์โดย
การน านักดนตรีระดับฝีมือ ปริญญาโทและปริญญาเอกของประเทศไทยไปแสดงระดับโลก พร้อมทั้งการสาธิต
เครื่องดนตรีเครื่องสายแก่ประเทศเหล่านั้น โดยท่าน รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วงดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ เมืองซิไล  ประเทศฟิลิปปินส์ 
  

การได้บรรเลงเพลงไทย เครื่องสายไทย ซึ่งแต่งด้วยคนไทยอย่างมีมุขเม็ด  และยังสามารถปรับเครื่องสาย
ให้ได้ร่วมบรรเลงรวมวงทั้ง 11  ชาตินั้น จึงขอแสดงความภาคภูมิใจและขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วยครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด มีเสียงและรูปลักษณ์ ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเมื่อได้รวมเป็นวงใหญ่    

ด้วยระดับของเสียงที่แตกต่างกลับเป็นเสียงเดียวที่มีพลังต่อจิตใจที่สงบและอารมณ์ของผู้ฟัง  ทุกกลุ่มเป้าหมาย    
ทุกระดับอายุด้วยคุณประโยชน์ในทางที่ดีอย่างลงตัว ผู้เขียนขอฝากดนตรีไทย ไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง ส าหรับผู้ที่
สนใจ ในเสียงดนตรีแบบไทยๆ ที่ใช้งบประมาณสมเหตุสมผลไม่สูงเกินไป แต่กลับได้ผลที่มากมายด้วยคุณค่าอย่าง
ไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทย อีกทางหนึ่งด้วย 

 

บก.เรียนซออู้ กับอาจารย์อุปถัมภ์ จีนสลุต 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
1. “องค์ความรู้และแนวปฏิบัติเรื่องการบูรณาการดนตรีบ าบัด ในงานบริการการแพทย์” (ปีพ.ศ. 2552)          

กรมสุขภาพจิตและกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ,พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัทบียอน  
พลับบลิชชิ่ง จ ากัด: ข้อมูลจาก http://www.honestdocs.co/music therapy-mental-health  ค้นเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2561. 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ วว.รังสีรักษาและเวชสาสตร์นิวเคลียร์. 
“บทความสุขภาพ,สุขภาพผู้สูงอายุ(Older person)”: ข้อมูลจาก http:// haarmor.com/#; สืบค้นเมื่อวันที ่

13 ธันวาคม2561 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Cimbolom , ค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561. 

 
  

http://www.honestdocs.co/music
http://en.wikipedia.org/wiki/Cimbolom
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สะพำยกลอ้งเท่ียวไป  สขุใจไดท่้องเท่ียว 

ตอน “ เกำะพทิกัษช์มุพร” 

                                                                 สรงค์กฎณ์  ดวงค่าสวัสดื   
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 

หลังจากเสร็จภารกิจออกตรวจมาตรฐานสุขศึกษาร่วมกับท่านนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา            
ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ตากับยายเอ๊ย! ลุงกับป้าก็พากันท่องเที่ยว นัดเจอ ดวงกมล(มล)เพ่ือนรักจากสุรินทร์ไป

ลงเรือไปท่องทะเลอ่าวไทย ที่เกาะพิทักษ์ ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณอ่าวท้องครก ต.บางน้ าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
เกาะนี้ยังคงมีความเป็นธรรมชาติมากๆ ถึงแม้อยู่ใกล้
แผ่นดินใหญ่เพียง 1 กม. ก็ตาม เกาะนี้แต่เดิมมีชื่อ
เ รี ยกว่ า  “ เกาะผี ทัก”   ชาวบ้ านบอกว่ า เ วลา
ชาวประมงออกมาหาปูปลากุ้งหอยแถวบริเวณนี้เวลา
มองขึ้นไปยังเกาะเหมือนมีเงาของคนกวักมือเรียก 

 
แต่พอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่เห็นอะไรจึงพากันเรียกว่า “เกาะผี

ทัก” จวบจนกระทั่งต่อมาเมื่อมีชาวประมงย้ายขึ้นมาอาศัยอยู่บน
เกาะ จึงเปลี่ยนชื่อเกาะนี้เป็น “เกาะพิทักษ์” นะครับเพ่ือความ
เป็นศิริมงคลและเพ่ือไม่ให้คนกลัวผีได้เข้ามาเที่ยวที่เกาะด้วยอย่าง
สบายใจ 

 
 

การมาเที่ยว เกาะพิทักษ์นั้นง่ายมากครับ 
เปิดดูที่กรูเกิลท่านก็จะมีข้อมูลแนะน าท่านทุกอย่าง 
ถ้าขับรถมา จากกรุงเทพฯก็มาตามถนนหมายเลข 4 
ถนนเพชรเกษม ตรงมาที่ ปากน้ าหลังสวน อ าเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร จะมีป้ายบอกว่าไปปากน้ า ก็ขับรถ
ลัดเลาะไปตามถนนเลียบชายทะเลมีป้ายบอกตลอด

ประมาณ 12 กม. ก็จะถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าซอยไปอีก 100 เมตร ก็จะถึงท่าลงเรือไปเกาะพิทักษ์นะครับ....
รับรองไปง่ายสะดวกไม่มีหลง 
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เกาะพิทักษ์มีความเป็นธรรมชาติ
อย่างมาก บรรยากาศเงียบสงบลมทะเลพัด
เรื่อยๆ เหมาะมากส าหรับนักท่องเที่ยวที่
นิ ย มสั ม ผั ส กั บ วิ ถี ชี วิ ต คนช า ว เ ลห รื อ
เรือประมง ได้ล่องเรือชมปะการังน้ าตื้นและ
หอยมือเสือ ได้ออกเรือไปตกหมึกยามค่ าคืน 
ได้ อ อก ไป ร่ ว ม ว า งก ร งดั กปู ท ะ เ ล กั บ
ชาวประมง หัดท าน้ ามะพร้าวกับกลุ่ ม
แม่บ้าน เดินเล่นชายหาดหรือปั่นจักรยาน
หรือเดินวิ่งรอบเกาะก็ได้ ซึ่งมีความยาวเพียง 4 กม. เท่านั้น หรือถ้าอยากอยู่นิ่งๆ ปล่อยอารมณ์ชมทะเลจิบกาแฟ
แบบชิลๆ  

 
มือสัมผัสน้ าทะเลก็ท าได้ ถึงแม้จะ

เป็นเกาะเล็กๆก็ตามแต่ก็มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้พอสมควรอาทิ มีร้านกาแฟ 
ร้านช๊อปปิ้ง สินค้าส่วนใหญ่เป็นของบน
เกาะผลิตเองนะ รวมทั้งมี wifi ให้ส าหรับ
นักเลงคีย์บอร์ดชอบแชทด์ชอบโพสต์รูปอีก
ด้วยหละ 

 
 

 
 
 อยู่บนเกาะลมเย็นสบายบางทีก็มีฝนตกต้องเตรียมเสื้อกันลมกัน

ฝน ไปหน่อยนะส าหรับคนที่เจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหลาย แต่ก็
ไม่น่าเป็นห่วงกังวลครับเตรียมยาประจ าตัวไปด้วยนั้นหละสิ่งส าคัญ 
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พวกเรา 6 คน มี น้อย ต๋อม เส็ง มล เนิน 
และดาไลล่า คนนี้ เป็นเ พ่ือนมลบินตรงมาจาก
ประเทศโมร๊อกโก จากเมืองที่ชื่อว่า “คาซาบลัง
ค ล า ”  เ มื อ ง ที่ มี ฮ อ ล์ ลิ วู ด ไ ป ถ่ า ย ห นั ง เ รื่ อ ง 
“มิชั่นอิมพอสสิเบิล” ร่วมไปกับเราด้วย เธอบบอก
ว่ า  “สุ ดยอดสวรรค์ ”  พวก เ รา ไป พักที่ บ้ า น    
ป้าโต๊ย+ลุงก า เป็นโฮมสเตย์บ้านอยู่ริมทะเลเลย 
เวลาน้ าขึ้นก็เหมือนอยู่กลางทะเล โฮมสเตย์ที่นี่ 
สะอาด สะดวก สบาย อาหารมื้อเย็นเป็นอาหารทะเลล้วนๆ ตามแบบพื้นบ้านชาวเล ส่วนที่หลับนอนก็นอนกับพ้ืนมี
ฟูกปูให้นอนตามแบบชาวเล ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง 

 
ลมพัดเย็นสบายไม่ต้องกางมุ้ง กลางคืน

ได้นอนชมเดือนชมดาวท้องฟ้าสวยงามมากหาก
ไม่มีเมฆมาบดบังเป็นช่วงๆ แต่พอตกดึกคืนที่เรา
นอนปรากฏว่ามีฝนตกหนักไปจนถึงตกพร าๆ ได้
ยินเสียงเกือบทั้งคืน ตื่นเช้าขึ้นมาฝนก็หยุดตก
แล้ว อากาศสดชื่นมากๆ อาบน้ าล้างหน้าเสร็จ
พวกเราก็ตั้งวงกินข้าวต้มปลารสเด็ดฝีมือป้าโต๊ย
กับกาแฟ 

 
 

 
เสร็จแล้วก็ลงเรือกลับฝั่งแผ่นดินใหญ่

คนขับเรือก็คือลุงก าฝารมีป้าโต๊ยอีกนั่นแหละ 
เที่ยวเกาะพิทักษ์ใช้เวลาแค่ 1 คืน 1 วัน สบายๆ 
ถ้าจะให้ดีต้อง 2 คืน 2 วัน ถึงจะดีจะได้เวลาเดิน
เที่ยวส ารวจธรรมชาติรอบเกาะ ก็แค่ 4 กม. เท่า
นั้นเอง เห็นทีปีหน้าจะมาใหม่นะ “เกาะพิทักษ”์ 
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หลังจากเกาะพิทักษ์เรา
ก็แยกทางกับเพ่ือนมลเพราะเขา
ต้องรีบกลับไปท างานวันจันทร์ 
ส่วนเราตากับยายเอ๊ย! ลุงกับป้า
ก็พากันท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
ต่อ เริ่มไปกราบไหว้ขอพรกรม
ห ล ว ง ชุ ม พ ร เ ข ต อุ ด ม ศั ก ดิ์     
“องค์บิดาของทหารเรือไทย” 
คนทั่วไปๆ จะนิยมเรียกท่านอีกชื่อว่า “เสด็จเตี่ย” โดยเฉพาะพวกท่ีนิยมเล่นของขลังนะครับ  
 

ที่ชุมพรนี้จะมีศาลของท่าน ใหญ่ๆ อยู่สองแห่งครับ ที่ปากน้ าหลังสวน อ.หลังสวน เป็นเรือจักรีนฤเบศ
จ าลอง มีขนาดกว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านปากน้ าหลังสวน 

ทุ่มเททั้งก าลังทรัพย์และแรงงาน รวมเป็น
เงินถึง 12 ล้านบาท อีกแห่งหนึ่งอยู่
บริเวณหาดทรายรี อ.เมืองชุมพร เราไป
กราบไหว้ทั้งสองแห่งครับ ไหนๆก็มา
ชุมพรแล้วมีหลายคนเล่าให้ ฟังว่าขอ
พระองค์เสด็จเตี่ยจะต้องไหว้ด้วยกุหลาบ
แดงและแก้บนด้วยการจุดประทัดแล้วจะ
ได้ในสิ่งที่บนขอท่านไว้ เราสองคนไม่ได้
ขออะไรท่านครับนอกจากไปไหว้ด้วย
กุหลาบแดงแล้วก็กลับ (แต่ในใจนึกขอให้

เราสองคนรักกันและอยู่ด้วยกันไปนานๆ อิอิ ไม่ขอเรื่องรวยๆนะ) แค่นี้ก็ปาไปครึ่งวันกว่าแล้ว เราวางแผนไว้ว่าต้อง
ไปเที่ยวสถานที่อีกแห่งหนึ่งของชุมพร ซึ่งเป็นที่เที่ยวใหม่มาแรง 
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ก็ท่ีนี่แหละ  “สะพานไม้เคี่ยม”  แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
จังหวัดชุมพร คือ สะพานไม้เคี่ยม อยู่ในบริเวณแก้มลิง หนองใหญ่ 
ชุมพร ซึ่งเป็นที่เก็บน้ าของจังหวัดตามพระราชด าริของในหลวง ร.9 
สะพานนี้สร้างด้วยไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีเนื้อแข็งมาก หนัก เหนียว ทนแดด 
ทนฝน ชื่อว่า “ไม้เคี่ยม” สมัยก่อนจะใช้ท าเสาเรือ กระดานเรือ ตัว
เรือ ล้อเกวียน ครกสาก สะพาน ท่าเรือและที่ส าคัญ คือ ท าเป็นไม้

หมอนรถไฟ นอกจากนี้ไม้เคี่ยมยังเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานปลูกเป็น
มงคลประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย “ไม้เคี่ยม” มีประโยชน์
มากมายใช้เป็นยาก็ได้ เช่น ยอด ราก ดอก ล าต้น ใช้ผสมเปลือกหว้า
ต้ม ใช้เป็นยาบ้วนปาก รักษาแผลปากเปื่อย หรือถ้าต าก็น ามาพอกแก้
อาการฟกช้ าบวมได้ ชันไม้เคี่ยมใช้แก้ท้องร่วง ใช้สมานแผล เปลือกก็
ใช้เป็นยาล้างแผลได้ ปัจจุบันเป็นไม้หายากและมีราคาแพง  

 
สะพานไม้เคี่ยมของจังหวัดชุมพรแห่งนี้ ลักษณะสะพาน
จะสร้างเป็นรูปตัว “S” ความยาว 290 เมตร มีระดับสูง
ต่ าทอดยาวไปจากอีกฟากหนึ่งไปสุดเกาะกลางน้ า 
เปรียบดั่งจินตนาการว่าเป็นสะพานก้าวไปสู่ดวงดาว
หรือไปในอนาคตซึ่ งจะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค
มากมายกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของการเป็นดาว
หรือจุดหมายของชีวิต  

 
 
สะพานนี้มีความเป็นพิเศษเพราะว่าสร้างเสร็จภายในวัน

เดียว (เมื่อ 21 กรกฎาคม 2560) โดยความร่วมมือของประชาชน
และส่วนราชการทุกภาคส่วนมีคนเล่าว่ากระดานหนึ่งกระดานใช้
คนประจ ากระดานกระดาน 2-3 คน เพ่ือจะตอกตะปูพรั้อมๆ กัน
เลยทีเดียว ที่นี่บรรยบากาศดีมากๆ ครับตั้งแต่เช้าจรดเย็น ที่นี่มี
บริการที่พักแบบธรรมชาติให้พักคืนละ 100 บาท แต่ไม่มีไฟฟ้า 
(ต้องจุดตะเกียงหรือไฟจากแหล่งถ่านไฟฉายนะ) ไม่มีประปา (ใช้
น้ าในอ่างเก็บตักเอง) เวลานอนก็หาฟูกมาปูเองและกางมุ้งนอน อยู่
กับธรรมชาติจริงๆ แถมยังมีฝูงกวางเกือบๆ 50-60 ตัว มาแระเล็มหญ้าอยู่รอบๆบ้านพักด้วย ชิลๆเลย          
แต่ค่ าคืนนี้เราจะพักท่ีไหนดีนะใกล้จะค่ ามืดแล้วหละเกือบๆหกโมงกว่าแล้ว.พบกันใหม่ฉบับหน้าครับสวัสดีครับ 
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ข่ำว ประชำสมัพนัธ์   
คุณนลินี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอ 
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ขอเชญิผูส้นใจท่ีจะเป็นมืออำชีพในงำนสำธำรณสขุ  สมคัรเขำ้รบักำรอบรม 

 “หลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตัิกำร เรือ่ง กำรส่งเสรมิสขุภำพและกำรป้องกนัโรคสู่ควำมเป็นเลศิ 

ดว้ยงำนสขุศกึษำ ยุค 4.0 “ ท่ีจดัท ำโดยสมำคมวิชำชพีสขุศกึษำ 

 
 เพื่อให้นักวิชาการสุขศึกษาและนักวิชาการสาธารณสุขทุกสาขามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ขั้นสูงในการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างครอบคลุม สามารถวางแผนและประเมินผล
โครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเขียนโครงการวิจัยและท าวิจัยเพื่อ
ตอบปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ การอบรมนี้จัดเป็นหน่วย แบบเต็มหลักสูตร จ านวน 5 หน่วย ด้วยอัตราค่า
อบรม 13,000 บาท หรือเลือกเรียนแต่ละหน่วย ในอัตราหน่วยละ 4,000 บาท  ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1 เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แนวใหม่ และวิธีการสร้างพลังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

หน่วยที่ 2 การวางแผนและกระบวนการจัดท าโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

หน่วยที่ 3 การส่งเสริมวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าทางวิชาการ ด้วยการวิจัยเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

หน่วยที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักสาธารณสุขที่ท างานด้านสุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพอย่างมืออาชีพเพื่อก้าวไปเป็นนักสุขศึกษาในยุค 4.0  

หน่วยที่ 5 เรียนรู้และน าเสนอผลการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน 
หน่วยงานใดหรือท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมานี้ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ประธานวิชาการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา E-mail: 
supreya.tun@mahidol.ac.th โทร. 095-960-1616 หรือ นายอนุชิต วรกา เจ้าหน้าที่สมาคมวิชาชีพสุข
ศึกษา E-mail: hepathai@gmail.com โทร. 086-778-8977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา       73 
 

ปีที่  33 เล่มที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

ออกวำงจ ำหน่ำยแลว้ หนงัสอื Health Literacy 

 
ยิ่งดู ยิ่งรู้ ยิ่งอ่าน  ยิ่งรอบรู้  หนังสือ "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" เขียนโดย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 

อาจารย์ประจ าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ าหน่าย
ที่ร้านนายอินทร ์ร้านซีเอ็ดบุ๊ค และศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขา 
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แวดวงชำวสขุศกึษำ 
 
 สวัดดีปีใหม่ 2562 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อ านวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข สุขภาพ
แข็งแรง ทั้งกาย ใจ คิดสิ่งใดสมปรารถนาค่ะ.มีข่าวคราวของสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯและเครือข่ายฯมาฝาก
เช่นเคยค่ะ    

 

เริ่มที่งานของสมาคมฯ ในการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 
3-6 กค.61 น าทีมฯโดย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ พร้อมด้วยคุณสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสด์และ  

คุณธัญชนก วงค์สวัสดิ์ชาติ เยี่ยมประเมิน จ.ชุมพร ณ โรงพยาบาลทุ่งตะโก,โรงพยาบาลท่ าแซะ และ
โรงพยาบาลอ ามฤต ผอก.ทุกท่านให้ความส าคัญในงานสุขศึกษาฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ขวัญ ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง ทุกคนกระตือรือร้น ดีใจที่ทีมประเมินเข้าเยี่ยมส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานอย่างถูกต้อง่ตรงประเด็นปัญหา ตรงกลุ่มเป้าหมาย แก้ปัญหาพฤติกรรม สามารถวัดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ชัดเจน รวมทั้งเกิดผลงานเด่นหรือนวตกรรมที่เกิดจากการท างานอย่างน่าพึงพอใจ..... 

23-26 กค.61 มี 2 คณะ คณะเดิมลงเยี่ยมประเมิน จ.สุราษฎร์ธานี อีกคณะน าโดย รศ.ดร.พาณี      
สีตะกลิน พร้อมด้วย อาจารย์ธรรมศักดิ์ สายแก้ว และคุณจริยากร ดิษจินดา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่มีความเชื่อมั่นในการท างานสุขศึกษาฯตามมาตรฐานงานสุข
ศึกษา อย่างมีความสุข ชุมชนใหความร่วมมือเข็มแข็ง ได้ใจไปเต็มๆค่ะ.... 

25 สค. 61 งาน “78 ปี กตเวทิตาจิต ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรณณทัสน์” ณ ร้านเพลิน ถ.วิภาวดี กทม.  
น าโดย รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล และคณาจารย์ในภาควิชาสุขศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน เป็น
เจ้าภาพ รวมทั้ง รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล พลังความรัก สามัคคี ของชาวสุขศึกษา มอบให้อย่างล้นหลาม    
รศ.ดร.ยุพา อุดมศักดิ์ ผู้พัฒนาวิชาชีพสุขศึกษาของประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวอวยพรอดีตปลัดอุทัย สุดสุข, 
อดีตปลัดไพจิตร ปวะบุตร เป็นตัวแทนมอบภาพในดวงใจจากใจทุกคนร าอวยพรอภินันทนาการจาก         
รศ.ดร.พาณี สีตะกลิน ขับเสภาได้ไพเราะเสนาะใจ จากพันเอกหญิงจันทนา กมลศิลป์ ที่งามสง่าในชุดไทย  
ร.5, ครวญเพลง 1 ใน 100 ได้หวานจับใจ โดย พันอากาศเอกหญิงภัทธิรา ดีประวัติ .พิธีกรสาวสวย               
ผศ.ดร.ก าไลรัตน์ เย็นสุดจิตร ในชุดไทย ร.5 สีชมพูหวานแหวว คู่กับ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง ในชุดพ่ี
หมื่นที่รูปงามสุดๆ.ช่างภาพกิตติมศักดิ์ถ่ายได้เยี่ยมยอด อาจารย์ศุภมาศ อิสระพันธ์,คุณสรงค์กฏณ์ ดวงค า
สวัสดิ์ และผู้ช่วย คุณจริยากร ดิษจินดา สร้างสีสันสดใสในชุดไทย ร.5 และชุดไทยสมัยนิยม อาทิ รศ.ดร
นิตยา เพ็ญศิรินภา,คุณนลินี  มกรเสน,คุณจารุณี      ชัยชาญชีพ, คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์ คุณเกสินี จันทสิริ
ยากร คุณเพ็ญศรี เกิดนาค,คุณสุดาพร ด ารงค์วานิช.งามอย่างไทยทุกคน แตง่ตัวมาแล้วต้องให้คุ้ม ทั้งยกป้าย 
เข็นโต๊ะเค็ก ไม่ต้องใช้พนักงานโรงแรมเช่าชุดมาแล้วใช้ให้คุ้มค่ะ กรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้ง รศ.ดร.สุรีย์ 
จันทรโมลี ,รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย,คุณปรีชา สุสันทัด.คุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์. 
คุณนภาพร ม่วงสกุล มากันพร้อมเพรียง ครูบาอาจารย์ก็มากันหลายท่าน รศ.ดร.บุญยงค์ เกี่ยวการค้า,ผศ.
ชาญชัย ยามะรัต, ผศ.พิมพ์สินี นาวานุรักษ์, ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์,ผศ.อารี สงวนซื่อ ,รศ.ดร.พรสุข 
หุ่นนิรันดร์ ,รศ.ดร.ปาริชา นิพพานนท์, ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนกุล เพ่ือนสนิท มิตรสหาย ลูกศิษย์ลูกหามา
กันทั่วสารทิศ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ระเด่น หัสด ีจากโคราช, ดร.ชาตรี-คุณกาญจนา ประชาพิพัฒน์ จาก ล าปาง
,คุณมาลา รักษาพราหมณ์            จากสุราษฎร์,คุณรุ่งกานต์ ศรลัมภ์ จากพิษณุโลก, ศิษย์เก่า วทม.รุ่น 16 
มากัน 6 คน จาก กทม. มีคุณสุดาพร ด ารงค์วานิข,และคุณลัดดาวัลย์ ชานวิทิตกุล  ,คุณสุภาพร องค์สุริยา
นนท์ จากสุพรรณบุรี,คุณพรรณี   สฤษดิ์อภิรักษ์ และคุณเพ็ญศรี เปลี่ยนข า จากเพชรบุรี, จาก กทม. วทม.
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รุ่น 20 มา 7 คน จาก กทม.มี     คุณจริยากร ดิษจินดา ผศ. ดร.ขัญเมือง แก้วด าเกิง ดร.จรรยาลักษณ์ฯ 
พท.หญิงกมลวรรณ หวังสุข      คุณธัญญา รอดสุข คุณปรินดา ทุนค า จาก สุพรรณบุรี คือ คุณประสิทธิ์ 
กล้าหาญ คุณสมควร วิเชียรศรี จากสระบุรี,คุณดวงกมล จันทร์ฤกษ์ จาก สุรินทร์, ศิษย์ปริญญาตรีรุ่นนี้ก็มา
กัน 6 คน น าโดย คุณสมบูรณ์    ขอสกุล ,คุณสมศรี คามากิ, รศ.ดร.อดิศักดิ์  สัตย์ธรรม, คุณวิภาวี เกียรต์
ศิริ และคุณพรเพชรฯ รุ่นอ่ืนๆ ที่เห็นๆ ก็มี คุณเพียรพันธ์ อัศวพิทยา,คุณจารุณี นันทวโรญาณ,คุณจินตนา 
เจริญศุข อีกท่านหนึ่งถ้าทราบไม่เคยไม่มา คุณประวีณ พยัพวิภาพงศ์ ส าหรับท่านที่มาแล้วไม่ได้เอ่ยนามอีก
หลายท่านต้องขออภัยนะคะ จ าได้ไม่หมดค่ะ.ทุกคนต่างแฮปปี้ . ขอให้เจ้าของวันเกิดมีความสุข สุขภาพ
แข็งแรง อยู่กับพวกเราไปนานๆ นะคะ... 

9 กย.61 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา จัดงาน “ร้อยรักถักใจ สานสายใย มุทิตา 2562” ณ ร้านเพลิน     
ถ.วิภาวดี กทม. ให้ผู้เกษียณ 11 ท่าน ผู้เกษียณต่างแต่งกายสาวไทยประจ าสีวันเกิด มาร่วมงาน 8 ท่าน ได้แก่ 
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา,รศ.ดร.ปาริชา นิพพานนท์ อาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น,ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ม.ราชภัฎพระ
นคร,ผศ.ดร.ก าไลรัตน์ เย็นสุดจิตร อาจารย์ประจ าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย,       
คุณดวงกมล จันทร์ฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สุรินทร์,คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์ นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,คุณสุดาพร ด ารงค์วานิช นักวิชาการสาธารณสุข     
ช านาญการพิเศษ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 สาวสวยนอกจากจะเป็นต้นแบบการดูแล
สุขภาพที่ดีแล้ว ทราบว่าแม้เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป เริดค่ะ.และคนสุดท้ายที่มาอีกท่านหนึ่งคือ    
คุณจุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์ทันตกรรมระหว่างประเทศ   
กรมอนามัย จ.เชียงใหม่ ไม่สามารถมาร่วมงานได้ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.จุฬาพร โสตะ อาจารย์ประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษา         
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,คุณพนิตนาฏ วงค์สวัสดิ์ชาติ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ           
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ,มีการน าเสนอวิดิทัศน์ชื่นชมผลงานผู้เกษียณ,แสดงมุทิตาจิต มอบของที่ระลึกฯ 
บรรยากาศอาลัยรักอย่างอบอุ่น ประทับใจ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและโฃคดีกับเส้นทางชีวิตใหม่ค่ะ 

24 กย.61 นายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ น าพวงมาลาไปถวายสักกาะพระราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศร์ฯพระบรมราชชนก  พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันมหิดล  

25-26 กย.61 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
แวนชั่น กรุงเทพฯ พร้อมมอบโล่ให้เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆกับ กรมสบส. คุณปรีชา สุสันทัด 
เป็นตัวแทนสมาคมฯรับโล่ เรายังคงเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะ 

29 กย. 61 ณ ครัวเกษร ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแสดงความยินดีกับ 
ศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และ ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง หัวหน้า
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ฯม.มหิดล คนใหม่ ยินดีกับความส าเร็จและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และการบริหารของทั้ง 2 ท่านค่ะ 

 
 
17 ตค. 61 นายกสมาคมฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาฯ     

ม.มหิดลและ รศ.ดร.บุญยงค์ เกี่ยวการค้า เข้าพบและแสดงความยินดีกับนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ 
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อดีตนักสุขศึกษาดีเด่น ประเภทบริหาร ในโอกาสที่ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนใหม่  
โดยนายกสมาคมฯได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนด้านวิชาการในการด าเนินงานสุขศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป็นรูปธรรมเราจะยังคงเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะ 

20 ตค.61 ณ ร้านอาหารนาทอง ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาลาจากชีวิต
ราชการอายุครบ 65 ปี ของ รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาฯ ม.มหิดล งานนี้ท่านนายก
สมาคมฯท าป้าย back drop และติดป้ายด้วยตนเองด้วยค าว่า อ าลา จากชีวิตราชการ อาลัย จากมวลมิตรสุข
ศึกษา ดีใจมีเวลาช่วยงานสมาคมฯมากข้ึน วลีเด็ดมากค่ะท่านนายกฯ..... 

จากข่าวที่น่ายินดีมาเป็นข่าวเศร้า ขอแสดงความเสียใจกับคุณวิลาวรรณ ประทีปแก้ว สมาชิก    
สมาคมฯ ที่สูญเสียสามีคือคุณเสมอ ประทีปแก้ว อดีตกรรมการบริหารสมาคม ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 61 นายกสามาคมฯเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 61 ขอดวง
วิญญาณผู้วายชนม์สู่สุขคติ... 

1-9 พย.61.สมาคมฯจัดทัศนศึกษายุโรป 4 ประเทศ ออสเตรีย เยอรมัน สาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย
และสวิสเซอร์แลนด์ หัวหน้าทัวร์เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายกสมาคมฯมีกรรมการบริหารสมาคมฯและ
สมาชิกสมาคมฯจ านวน 33 คน อากาศเย็นสบายๆ 10 กว่าองศา สนุกสนานและได้สาระจากอาจารย์หลายๆ
ท่าน ทั้ง รศ.ดร.สุปรียา รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล,  ผศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย,คุณปรีชา สุสันทัด          
และคุณชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ ได้การบ้านบรรยายสรุปงานระบบบริการสุขภาพของแต่ละประเทศ ให้ลูกทัวร์ทุกคน
ได้รับความรู้กันถ้วนหน้า วารสารฉบับนี้ก็จะมีสาระส าคัญในหัวข้อนี้มาให้อ่านกันค่ะ 

28-30 พย.61 กระแส Health Literacy ยุค 4.0 ก าลังมาแรง ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง,      
คุณสรงค์กฏณ์ ดวงค าสวัสดิ์ และคุณจริยากร ดิษจินดา รับเชิญเป็นวิทยากรของกรมควบคุมโรค 
องค์ประกอบที่ส าคัญ ของ HL อันเป็นทักษะทางพฤติกรรม ประกอบด้วย “เข้าถึง เข้าใจ ไต่ถาม ตัดสินใจ 
น าไปใช้” มีการสื่อสาร 5 ค านี้ด้วยภาษามือง่ายๆ  ต้องให้ผศ.ดร.ขวัญเมืองช่วยท าท่าทางประกอบค่ะ 

26-27 ธค.61 กรรมการบริหารสมาคมฯประชุมสัญจร ณ จังหวัดลพบุรี เพ่ือปรับคู่มือการประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษา ของ รพสต.ใหม่ เพ่ือน าไปประชุมหารือข้อสรุปร่วมกันกับกองสุขศึกษา กรม สบส.ได้
งานแล้วไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ แลกเปลี่ยนการบริหารและการด าเนินงานกับสมาคมพลร่ม
ไทย โอกาสนี้นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ รับเสื้ อและหมวกจากนายก
สมาคมพลร่มไทย ขอขอบคุณ คุณปรีชา สุสันทัดและแม่บ้าน ผู้อยู่เบื้องหลังอ านวยความสะดวกอย่างราบรื่น 
แถมได้ไข่เค็มดินสอพองของแมบ่้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นของฝากกลับบ้าน 
 

ในส่วนของเครือข่ำยก็มีมำฝำกกนัค่ะ จำกแดนไกล คุณอวำทิพย์ แว หวัหนำ้กลุ่มงำนสุขศึกษำ โรงพยำบำลยะลำ 

เล่ำกจิกรรมสขุศกึษำมำเพยีบ 

กค.61 ร่วมกับเทศบาลนครยะลา อบรมหลักสูตร “You are Superteen” ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ให้มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม,จัดประชุมคณะท างานมาตรฐานงานสุขศึกษาและเครือข่าย,  ต้อนรับ 
เจ้าหน้าที่จาก อ.ยะรัง ศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาระดับคุณภาพ 
 ตค.61 ร่วมกับ สสจ.ยะลา จัดนิทรรศการและตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรส่วนราชการ จ.ยะลา, 
 พย. 61 ร่วมกับ ศสม.เทศบาลยะลา ให้ความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ,  โรคเบาหวาน,      
โรคความดันโลหิตสูง ในงานสัปดาห์วันออมสินแห่งชาติ 

25 ธค 61 ร่วมกับ สสจ.ปัตตานี จัดประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา การ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนา HL/HB ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสุขศึกษา โรคไม่ติดต่อฯลฯ เพ่ือ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มวัย
ท างานและกลุ่มเด็กและเยาวชน ตั้งใจ มุ่งมั่น แบบนี้ แมวมองพิจารณาด้วยนะคะ 

แม้จะมีโรครุมเร้าที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ก็ไม่เคยหยุดการท างาน
อุทิศตัวเพ่ือสังคม หลังจากเกษียณอายุราชการยังคงท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง     
คุณสุพร บุหลัน จากจังหวัดสงขลา เลือดนักสุขศึกษายังเข้มข้นเป็นทั้งวิทยากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
วิทยากรฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายด้วยโยคะและลีลาศ เป็นตัวแทนผู้สูงอายุในการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการเอดส์ในผู้ต้องขังเรือนจ า อ.นาทวี , วิทยากรอบรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือเติมเต็มจิตอาสา ล่าสุดได้รับพระราชทานรางวัลจากพระองค์โสมฯในงาน
เทียนส่องใจที่ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ เธอบอกว่าจะอุทิศตัวและสู้เพ่ืองานจิตอาสาจนกว่าเธอจะหมดแรงเป็น
ก าลังใจให้เธอกันนะคะ 

จากใต้ไปภาคอีสานบ้าง คุณณัฐกาญจน์ วิริยะบุตร สสจ.หนองคาย มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง บากบั่น       
สู้งาน เพ่ือให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง กวาดรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
สุขภาพมาหลายรางวัล การันตีด้วยรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตั้งแต่ปี 2542 แมวมองช่วยส่องมาด้วยนะคะ 

ขอแสดงความยินดีกับคุณนพพร สุดจิตต์ อดีตนักสุขศึกษาดีเด่น ของ สสจ.พัทลุง คว้ารางวัลโล่
เกียรติคุณการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพที่ 12 
ดีเด่นปี 2561 คนขยัน คนเก่ง หยิบจับอะไร ก็ประสบความส าเร็จ น่าชื่นชม ปรบมือรัวๆให้เลยค่ะ... 
 

ก่อนจะจำกกนัไปมีข่ำวประชำสมัพนัธ์ค่ะ 

เชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เป็นเรื่องราวย้อนประวัติศาสตร์สุขศึกษาในอดีต (ปี 2459) พัฒนาการสื่อในอดีต สนใจติดต่อได้ที่ 02 -193-
7000 ต่อ 18614 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562  ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2561 ณ ห้องประชุมสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ชั้น6 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจะจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 
19  ณ โรงแรมจอมเทียนปาลม์บีชโฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี  รายละเอียดติดตามได้จาก อีเมล์  hepathai 
@gmail.com  โทร.086-778-8977  คุณอนุชิต วรกา ค่ะ  

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าประชุม น าเสนอผลงาน แจ้งเพ่ือนฝูงในวงการให้เตรียมตัว และเข้าร่วมประชุม 
แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 
 

 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา ร่วมกับส านักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “  

การออกแบบและสร้าง HL” ในวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต และเนื่องในวาระคล้ายวันเกิด   

นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศาสตราจารย์สมจิตต์ สุพรรณทัสน์. ณ. ภัตตาคาร เพลิน วิภาวดี กรุงเพมหานคร 
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เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2561 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา น าโดยนายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ 
สุพรรณทัสน์ ได้เลี้ยงสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ 60 ปี ณ. ภัตตาคารเพลิน 
วิภาวดี กรุงเทพมหานคร 

                                             
_ 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ในนามสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้จัดเลีย้งแสดง
ความยินดีศาสตราจารย์ ดร.เอมอัฌา วัฒนบุรานนท์ ท่ีได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน  รวมทั้งผศ.ดร.ขวัญเมือง 
แก้วด าเกิงได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                คณะสาธารณสุขศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ร้านอาหารครัวเกษร 

 
 
 
 
 
 

25-26 กันยายน2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมวิชาการ  ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน. 
กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบโล่ให้เครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาโดยตลอด. ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ก็ได้รับโล่ดังกล่าวเช่นกัน 
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นายนพพร สมจิตต์ อดีตนักสุขศึกษาดีเด่น สสจ.พัทลุง รับโล่เกียรติคุณการป้องกันการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 
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เมื่อวันที่17ตุลาคม2561 สมาคมวิชาชีพสุขศึกศึกษา น าโดยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ พร้อมคณะ
ผู้บริหารและกรรมการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เข้าพบแสดงความยินดี กับ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล    
ครบวาระการต่ออายุการปฏิบัติงาน ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ณ ร้านอาหารนาทอง กรุงเทพมหานคร 

 
    

 
 
 

 

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาน าโดยศาสตราจารย์ดร .สมจิ ตต์สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา                   
น าคณะกรรมการสมาคมศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรีย เยอรมัน สาธารณรัฐเช็คโกสโลวาเกีย และสวิสเซอร์แลนด์        
เมื่อวันท่ี 1-9 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 

เชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นเรื่องราว
ย้อนประวัติศาสตร์สุขศึกษาในอดีต (ปี 2459)   
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ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับส าหรับการส่งเผยแพร่ 
ในวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

 
 กองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  มีความยินดีที่จะรับบทความวิชาการและรายงาน
การวิจัยต่างๆ จากท่านสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาและผู้ท างานที่เกี่ยวข้ องเพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  เพื่อคามสะดวกในการส่งบทความและวิจัย  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ลักษณะของบทความ 

1. เป็นบทความสรุปงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยและศึกษาการสรุปผลที่
จะเป็นประโยชน์ต่อไปได ้

2. เป็นบทความที่ไม่เคยไดร้ับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ 
3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

 
 บทความในลักษณะอ่ืนๆ  นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น  จะได้รับการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ 

1. ประเภทเรื่องที่จะตีพิมพ์  ได้แก่ (ก) เรื่องเล่าหรือบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน/ทโครงการ
ด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ข) บทความวิชาการทางด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ หรือวิชาชีพสุข
ศึกษา (ค) บทความทั่วไป เรื่องแปล และข้อมูลวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และ (ง) รายงานวิจัยทางสุขศึกษา โดยเรื่อง
ที่ส่งต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

2. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ 
 2.1  บทความ  ต้นฉบับพิมพ์เว้นบรรทัดและพิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 
จ านวนไม่เกิน 12 หน้า (ระบุเลขหน้าด้านขวาบน) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด 1 line ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรก และชื่อผู้เขียน ต าแหน่งและที่ท างาน อยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทาง
ขวามือ 
 2.2  รายงานวิจัย  ต้นฉบับพิมพ์เว้นบรรทัดและพิมพ์หน้าเดียว  โดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 
จ านวนไม่เกิน 12-15 หน้า (ระบุเลขหน้าด้านขวาบน) ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 point ระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด 1 line ล าดับ ดังนี้ 
  (1)  หน้าแรก – ชื่อเรื่อง ภาษาไทย (กลางหน้ากระดาษ) ตัวหนา 

- ชื่อ-สกุล ผู้เขียน (ขวามือหน้ากระดาษ) เรียงตามล าดับหัวหน้าโครงการ ชื่อแรกกรณี
ใช้เพื่อส าเร็จการศึกษา  ใส่ชื่อนักศึกษาชื่อแรกตามด้วยประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ใส่หมายเลขตัวยกท้ายชื่อ 

- ต าแหน่ง และที่ท างาน ของผู้แต่งตามล าดับ หมายเลขตัวยก 
- บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่เกิน 300 ค า) พร้อม ค าส าคัญ 

 (2)  หน้าที่ 2 ภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อของหน้า  1 
 (3)  หน้าต่อไป ประกอบด้วย – บทน าความยาวไม่เกิน 1-1 หน้า  วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี
วิจัย, สรุปและอภิปรายผล, ข้อเสนอแนะ (ในการน าผลการวิจัยไปใช้และในการวิจัยครั้งต่อไป) 
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3. ระบบการอ้างอิง  เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงทั้งบทความและรายงานวิจัย ใช้ตามรูปแบบของ 
Publication Manual of the American Psychological Association (หรือ APA style) – ระบบนาม-ปี 
 กรณีเรื่องเล่าหรือถอดบทเรียนจากการท าโครงการหรือการปฏิบัติงานไม่ต้องลงเอกสารอ้างอิง ถ้าไม่มี
การอ้างอิงใดๆ 

4. การส่งต้นฉบับ  เอกสารน าส่งประกอบด้วย  1) ใบน าส่ง  2) เอกสารต้นฉบับเป็น Electronicfile  ที่  
E-mail : phpsurin@gmail.com; hepathai@gmail.com หรือ   ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

  

สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
อาคาร  3 ชั้น  7  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
420/1 ถ. ราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
10400 
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สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

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

เลขประจ าตัวสมาชิก  ............................... 
(สมาคมก าหนดให้ภายหลัง) 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
 

1. ข้าพเจ้าชื่อ นาย / นาง / นางสาว / ยศ. ..........................................................นามสกุล ................................................... 
2. สถานภาพสมรส    (  ) คู่  (  ) โสด 
3. การศึกษาระดับสูงสุด ..................................................................ปีการศึกาที่ส าเร็จ ............................................................ 

วุฒิทางสุขศึกษา คือ .............................................................. จากสถาบัน .......................................................................... 
4. อายุ ................... ปี  ในกรณีที่สามารถเปิดเผย วัน เดือน ปี  ได้โปรดระบุด้วย ................................................................ 

เกิดวันที่ .................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. ............................................................ 
5. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน................................................ กรณีเกษียณ ต าแหน่งสุดท้าย........................................................ 
6. หน่วยงานที่ท าในปัจจุบัน (โปรดระบุให้ละเอียด เช่น แผนก กอง กรม กระทรวง) 

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

7. ที่อยู่ของสถานที่ท างาน  เลขที่ ........................... ถนน .................................................. ซอย ...................................... 
แขวง/ต าบล .......................................... เขต/อ าเภอ .............................................. จังหวัด .........................................รหัส
ไปรษณีย์......................... โทรศัพท์ .................................... E-mail .................................................................... 

8. บ้านที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่ ......................................... ถนน ...........................................................ซอย ............................... 
แขวง/ต าบล ................................. เขต/อ าเภอ ............................................... จังหวัด ...................................................รหัส
ไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.............................................................................................................. 

9. การติดต่อเอกสารต้องการส่งที่ (   ) บ้าน (   )  ที่ท างาน 
10. ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  ประเภท 

(   )  สมาชิกกิตติมศักดิ์   จ านวน ........................................... บาท 
(   )  สามัญตลอดชีพ  1,000 บาท  จ านวน ........................................... บาท 
     ผู้สมัคร ................................................................... 
     วันที่รับสมัคร .................../......................../............ 
     ผู้รับสมัคร .............................................................. 
 

 

 
 
  

1. โอนเงินเข้าบัญช ี “สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา”  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา รพ. เวชศาสตรเ์ขตร้อน กรงุเทพฯ      
เลขท่ี บัญี 254-211090-7  ประเภทออมทรัพย์ หรือ 

2. ส่งเงินธนาณัติ  (สั่งจ่าย ปณ. สามเสนใน) กรุณาส่งในนาม อาจารย์ ดร. ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.  10400  โทร. 0-2354-8543 ต่อ 3601  โทรสาร: 0-2644-8999 

3. ค่าลงโฆษณา  ปกหน้าใน, ปกหลังใน ราคา 1,500 บาท ปกหลัง ราคา 2,000 บาท  สนใจ ติดต่อ  คณุปรีขา สุสันทัด 
เบอร์มือถือ 081-6379709 e-mail precha2488@gmail.com 
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ค าสั่งสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

ที่ส.ว.ส.   9  / 2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะบรรณาธิการ วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคส์ 

------------------------------------ 

 ตามที่สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้ด าเนินการจัดพิมพ์วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษามาเป็นระยะเวลา
33 ปี  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม ข่าว ความรู้ทั้งด้ าน  บทความวิชาการ งานวิจัย  และการ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของวิชาชีพสุขศึกษา  ให้สมาชิกได้รับทราบนั้น   เนื่องจากการติดต่อสื่อสารในปั จจุบันทาง
อินเตอร์เน็ต  มีความทันสมัยรวดเร็วขึ้น ทันเหตุการณ์  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงมีแนวคิดในการจัดท า
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาอิเลคทรอนิคส์ โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2560   
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าวารสารสมาคมวิชาชีพอิเลคทรอนิคส์เป็นไป  ด้วยความเรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาจึงขอแต่งตั้งคณะกองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
อิเลคทรอนิคส์  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้   
1. คณะที่ปรึกษา 

1.1  ศาสตราจารย์.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   
1.2  รองศาสตราจารย์ดร.สุรีย์  จันทรโมลี  
1.3  รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์   ธีรเวชเจริญชัย   
1.4  รองศาสตราจารย์ดร.  เฉลิมพล    ตันสกุล   
1.5  รองศาสตราจารย์ดร. สุปรียา  ตันสกุล   
1.6  รองศาสตราจารย์ดร. เอมอัชฌา   วัฒนบุรานนท์  
1.7  รองศาสตราจารย์ดร.พาณี  สีตกะลิน    
1.8  ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา  

 บทบาทหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบายร่วมกับบรรณาธิการในด้านการวางแผนสื่อโดยภาพรวมทั้งเนื้อหา รูปเล่ม  การ

เผยแพร่ 
2) ให้ค าปรึกษาแนะน าและอ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิต  เช่น การประส่านงานกับ

หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเป็นต้น 
3) แสดงความคิดเห็นในด้านการประเมินผลงานสื่อที่ผลิตออกมาพร้อมให้ค าแนะน าในการปรับปรุง  

พัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
 2.   บรรณาธิการ       นางจารุณี  ชัยชาญชีพ    
     บทบาทหน้าที่    

1) น านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยให้นโยบายและแนวคิด  แนวทางการด าเนินงานด้านวิชาการต่างๆแก่
ผู้ช่วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  เพ่ือการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์  เผยแพร่ให้มีคุ ณภาพตาม
มาตรฐาน 
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2) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
3) สนับสนุนองค์ความรู้และ  ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น  เหมาะสมควรแก่การเผยแพร่ผ่านสื่อ 

3.   ผู้ช่วยบรรณาธิการ               
3.1   นางนลินี  มกรเสน  
3,2   นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
3.3   นายปรีชา  สุสันทัด 
3.4   น.สพ. เมธี สุทธศิลป์  

  บทบาทหน้าที่    
1) ขยายผลนโยบายการด าเนินงานผ่านสื่อถ่ายทอดสู่ทีมงานกองบรรณาธิการ 
2) วางนโยบายการผลิตและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3) สนับสนุนองค์ความรู้และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ  

4.   กองบรรณาธิการ 
1.1 รองศาสตราจารย์ดร.สุรีย์  จันทรโมลี  
1.2 รองศาสตราจารย์ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภรณี  วัฒนสมบูรณ์  
1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง 
1.5 นายปรีชา สุสันทัด 
1.6 นายชัยสิทธิ์  ลูกรักษ์ 
1.7 นางนลินี  มกรเสน   
1.8 นางเพ็ญศรี  เกิดนาค 
1.9 นายสรงค์กฏณ์   ดวงค าสวัสดิ์  
1.10 นางลัดดา  ปิยะเศรษฐ์  
1.11 นางสุดาพร  ด ารงวานิช 
1.12 เครือข่ายระดับ ภาค 

                  เครือข่ายภาคเหนือ  
 4.12.1  นางสาวภก าไลทิพย์  ระน้อย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 4.12.2  นางพวงผกา สุริวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
                  เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   4.12.3  นางสาวทองสุข  โพนเงิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ              
             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
            4.12.4  นายมานิตย์  ไชยพะยวน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                                                 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    
 เครือข่ายภาคกลาง 
                  4.12.5  นางศิริพร  เทพสูตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     
                                                 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี        
 4.12.6  นายธีระ  แสงสุรเดช   นักวิชาการสาธารณสุข 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว       
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 เครือข่ายภาคใต้ 
 4.12.7  นางสินีลักษณ์  จิรสัตย์สุนทร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ            
             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
 4.12.8  นางอวาทิพย์  แว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
          หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
              บทบาทหน้าที่    

1) ก าหนดขอบเขต  ประสานจัดท าเนื้อหาถ่ายทอดผ่านสื่อทุกฉบับ 
2) ประสานรวบรวมบทความวิชาการข่าวสารงานวิจัยจากเครือข่ายนักวิชาการ  นักเขียนและ

แหล่งข่าวต่างๆ 
3) พิจารณาคัดกรองข้อมูลวิชาการ  นักเขียนและเวทีวิชาการข่าวสารองค์ความรู้ผลงานนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ 
4) สัมภาษณ์ท าข่าวในพ้ืนที่และเวทีวิชาการต่างๆ 
5) จัดท าต้นฉบับ 
6) ตรวจสอบความถูกต้อง  ความสมบูรณ์  ปรับแก้  โดยประสานกับเจ้าของงาน(กรณีที่เป็นผู้เขียน

จากภายนอก)  ติดตามการส่งออกเผยแพร่ และกระจายสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
7) นิเทศ  ติดตามและประเมินผล 

           
                    ค าสั่ง ณ วันที่  18 กันยายน  2560 
 
  
 
                                                           (ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์)  
                                                     นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา  
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โดย  จารุณี 

ขอบคุณที่มาของบทความดีดี และขออนุญาตน ามาส่งต่อนะ 
 


