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บทบรรณาธิการ 

บทวิจัย 

 การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงและมีความสามารถในการทํางานระดับดีเลิศของอาจารย      

ท่ีปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบตัิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัด

ปทุมธานี 

 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ ของผูชวยแพทยแผนไทย           

ในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 ผลของโปรแกรมควบคุมนํ้าหนักโดยประยุกตแนวคิดการกํากับตนเองตอดัชนีมวลกายของประชาชนท่ีมี

นํ้าหนักเกินในอําเภอบอทอง จังหวัดชลบรุี 

 ผลของโปรแกรมการรบัรูความสามารถของผูดูแลในการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานทารกตอภาวะสุขภาพ

ทารกเกิดกอนกําหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส 

 โปรแกรมสงเสริมการปรบัตวัสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายท่ีรักษาดวยวิธีการลางไตทางชองทอง 

 ผลของโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับการใหขอมูลยอนกลับตอพฤติกรรม        

การปองกันอันตรายจากเสียงของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีแหงหน่ึง จังหวัดระยอง 

 ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุกลุมเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว 

 ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรูในผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มตน 

 การทบทวนความรูงานวิจยัดานการจดัการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลกัษณะหัวใจความเปนมนุษย:กรณีศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 

 ความสัมพันธระหวางการเตรียมความพรอมกับพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรแกผูปวยระยะสุดทาย      

ของพยาบาลจบใหม 

บทความ 

 บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการใหบริการพยาบาลผูปวยมะเร็งบริเวณศีรษะและลําคอท่ีบาน 

 บทบาทครอบครวักับการดูแลผูสูงอายุภาวะสมองเสื่อมในชุมชน         

 
  

 

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย



 

วารสารสมาคมพยาบาลสาธารณสขุ ปที่ 31 ฉบบัที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 

 วารสารฉบับน้ีนับไดวาเปนฉบับตอนรับปไกทองหรือประกาน่ันเอง กองบรรณาธิการ หวังวาจะเปนป ท่ีไกมีความสุข                

พบความสําเร็จและสุขภาพแข็งแรงกันถวนหนา  วันเวลาผานไปสถานการณตางๆท้ังระดับโลกและระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วในหลายดานซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพ การอยูดีมีสุข คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของประชาชน  องคการอนามัยโลกไดเรียกรอง    

ใหแตละประเทศมุงความสําคัญในการลดภาวะการเจ็บปวย การตาย การเกิดโรคท่ีสามารถปองกันได จากภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน 

ปจจัยอันตรายท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงของโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางย่ิง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง  จากผลการวิจัยของคณะทํางานจัดทําภาระโรคและปจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พบวา ภาวะอวนลงพุง

มีความสัมพันธกับภาวะตานอินซูลิน และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะอวนจึงมีผลทําใหปสุขภาวะลดลง จากการเกิดโรคเรื้อรัง มีผลตอ

คุณภาพชีวิตและความสญูเสียทางเศรษฐกิจเน่ืองจากเพิ่มคาใชจายทางสุขภาพและการสูญเสียปสุขภาวะจากภาวะพิการและการตายกอนวัยอันควร 

เชนภาวะอวน  เปนปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years (DALYs) Loss) เปนอันดับ 2 ในผูหญิงไทย และ

เปนอันดับ 6 ในผูชายไทย อีกท้ังพบวา รอยละ 22.5 ในชาย และ 34.4 ในหญิง มีภาวะอวน ขณะท่ีรอยละ 15.4 ในชาย และ 36.1 ในหญิง 

มีภาวะอวนลงพุง ในฉบับน้ีจึงนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการจัดโปรแกรมดูแลจัดการ

สําหรับผูเจ็บปวยเรื้อรัง และประชากรกลุมเสี่ยงรวมถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของผูเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษา 

  จุดมุงหมายของวารสารพยาบาลสาธารณสุขท่ีไดยืนยาวมากวา 30 ป เปนแหลงรวบรวมผลงานวิจัย วิชาการของสมาชิก         

ในวิชาชีพแลวเผยแพรสื่อสาร ผลงานและนวัตกรรมไปสูสมาชิกและผูสนใจตีพิมพปละ 3 ฉบับ สถานะภาพ คุณภาพ ของวารสารในปจจุบัน

อยูในระดับ Q1 หมายถึงวารสารกลุมท่ี 1 ท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูในฐานขอมูล TCI จนถึง ธันวาคม 2563 และจะถูก

คัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป น่ันคือเหตุผลวาเราตองปรับปรุงคุณภาพของวารสารอยางตอเน่ือง ซ่ึงทาง

กองบรรณาธิการ คณะผูรับผิดชอบในการจัดทําไดชวยกันจัดการคุณภาพอยางถูกตอง เหมาะสมของการตอบรับผลงานวิจัยตนฉบับท่ีมีสวน

สรางสรรคองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยคัดสรรผลงานจากสมาชิก นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญการปฏิบัติและนักวิจัยท่ีมีคุณคา        

เพื่อขยายขอบเขต ปรับปรุงสรางผลงานสูสาธารณะอยางตอเน่ือง เพื่อใหวารสารเขาสูระดับฐานขอมูลสากล ดังน้ันจึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะของการนําเสนอผลการวิจัยและใช การเขาถึงผานระบบไดท่ี www.thaiphn.org ใน 1 ปแรก ผูอานหรือผูสนใจสามารถเขาอาน 

หรือ  load ผลงานวิจัย ท้ังฉบับฟรี การสงเรื่องวิจัย บทความทางวชิาการลงตีพิมพ สามารถเขาถึง Download แบบฟอรม ไดโดยอิสระและ

งายเชนกัน เพื่อเปดโอกาสใหวารสารเปนท่ีรูจักแพรหลายย่ิงข้ึน นับเปนการทาทายท่ีย่ิงใหญ ซ่ึงกองบรรณาธิการไดพยายามรักษาระดับ

คุณภาพของวารสารและพัฒนาตอยอดใหขึ้นสูสากลดวยการเชิญผูเขียนรายงานวจิัยท่ีมีคุณคา บทความเดน มารวมสรางสรรคเผยแพรผลงาน

รวมถึงการเชิญผูเช่ียวชาญสาขาท้ังการพยาบาล การสาธารณสุขและผูเกี่ยวของท่ีหลากหลายศาสตรสาขา ตลอดจนดุษฐีนิพนธในระดับ

ปริญญาเอกมารวมตีพิมพเพื่อใหผูอานไดรับประโยชนสูงสุดและถือโอกาสน้ีเชิญคณาจารย ผูวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดนําสงผลงาน

อันมีคุณคาของทาน มารวมตีพิมพเผยแพรเพื่อรวมยกระดับพัฒนาคุณภาพของวารสารอยางตอเน่ือง 

ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกฝายท่ีชวยใหวารสารพยาบาลสาธารณสุขไดมีคุณภาพนาเช่ือถือและไดรับการยอมรับเสมอมา

 พบกันใหมฉบับหนา ท่ีกําลังตามมาเร็วๆน้ี ขอใหผูอานทุกทานมีความสุขในวันปใหมไทยโดยท่ัวกันคะ 

รองหวัหนากองบรรณาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา 
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ใหแตละประเทศมุงความสําคัญในการลดภาวะการเจ็บปวย การตาย การเกิดโรคท่ีสามารถปองกันได จากภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน 
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อยูในระดับ Q1 หมายถึงวารสารกลุมท่ี 1 ท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูในฐานขอมูล TCI จนถึง ธันวาคม 2563 และจะถูก
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 รศ.ดร.อาภาพร                     เผ่าวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รศ.ดร.รัชน ี สรรเสริญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 ผศ.ดร.วนิดา   ดุรงค์ฤทธ์ิชัย    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 ผศ.ดร. นันทพันธ์  ชินล้ําประเสริฐ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผศ.ดร.ทัศนีย ์  รวิวรกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผศ.ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 ผศ.ดร.พรนภา  หอมสินธ์ุ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 Dr. Stephen   Hamann   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
 Dr. Carol  Hutchinson                   มหาวิทยาลัยมหิดล 
เจ้าของ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ  โทรศัพท์/โทรสาร  02  354  8542 
สถานท่ีต้ัง  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 420/1  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
กําหนดการออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม 
พิมพ์ท่ี บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
 99/164 ม.2 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสึ่ กรุงเทพฯ 10210 
 โทรศัพท์ : 02-575-1791-3 , โทรสาร : กด 16 
เน้ือหา บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารนี้ ถือว่าเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะทาง 
 คณะกรรมการจัดทําวารสารหรือสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ไม่จําเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 


