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พญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์

สวสัดค่ีะพีน้่องชาว สคร. 7 และผูอ่้านทีรั่กทกุท่าน 
ผอ.ขอคุยด้วย 

 สวัสดีปีใหม่ 2559 ท่านผู้อ่านจุลสาร สคร. 7 ทุกท่าน เนื่อง

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ น้ี ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ขอ

อาํนาจสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงดลบนัดาลให้ทกุท่าน มคีวามสขุ ประสบ

พบแต่สิ่งที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไป จุลสาร ฉบับนี้ เป็น

ฉบับแรกของปี 2559 ซึ่งที่ผ่านมา เราได้ผลิตจุลสาร ขึ้นมา

เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานของ สคร.7และ

หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ในการดําเนินงานเฝ้าระวัง 

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซ่ึงการมีส่วนร่วม

การดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วย

งาน นั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ส่งผลต่อความ

สาํเร็จ ตามเป้าหมายลดโรค และภยัสขุภาพ เพือ่

ประชาชนสุขภาพดี ในปีงบประมาณ 2559 นี้ 

กรมควบคุมโรค ได้มีการปรับเปลี่ยน 

สํานักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขตให้

สอดคล้องกบัเขตบรกิารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุข ดังนัน้สคร.6 ขอนแก่นเดิม จึงเปล่ียนเป็น สคร.7 ขอนแก่น

ใหม่ ตามเขตบริการสุขภาพ 7 ขอนแก่นซึ่ง รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 

หรือ จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ การปรับนี้ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดําเนินงานร่วมกับเขตบริการ

สุขภาพ 7 ขอนแก่น เพื่อกํากับ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และประเมินมาตรการ

ต่างๆ ตลอดจนสนบัสนนุการดาํเนนิงานโรคและภยัสขุภาพ  และตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิในระดบัเขตทีร่บัผดิชอบ ให้

ได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค. 

 สดุท้ำยขอเป็นก�ำลงัใจให้บคุลำกรทกุท่ำน และขออวยพรให้สมำชกิเครอืข่ำยทกุท่ำนจงประสบแต่ควำมสขุ

กับกำรท�ำงำน ตลอดปี 2559 นะคะ 

 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ 

 ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
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สาํหรบัประเทศไทยจากการคาดประมาณจาํนวนผู้ตดิเชือ้

เอชไอวีและผู ้ป่วยเอดส์นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปี 

พ.ศ. 2558 มผีูต้ดิเชือ้เอชไอวีและผูป่้วยเอดส์เป็นผูใ้หญ่ ตวัเลข

สะสมแล้วทั้งสิ้น จํานวน 1,201,839 คน จากจํานวนน้ียังมี

ชีวิตอยู ่ 426,707 คน ในจํานวนนี้เป็นผู ้ติดเชื้อรายใหม่ 

7,324 คน โดยร้อยละ 90 ของผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่เกดิจาก

พฤติกรรมเสี่ยง การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 

ในการนี้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ

แก้ไขป ัญหาเอดส์  ได ้ เห็นชอบการยุติป ัญหาเอดส์ใน

ประเทศไทยให้สําเร็จตามเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่ง

ได้เพิม่ยทุธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาต ิพ.ศ. 

2557 – 2559 โดยเพิม่เตมิมาตรการสําคญัเพือ่เตมิเตม็ช่องว่าง

การดาํเนนิงานในปัจจุบนัให้มปีระสทิธิภาพสงูขึน้ ประกอบด้วย
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วันเอดส์โลก

นางนัทนัน  วิรุฬเดช
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

E-mail : gaanwi@gmail.com

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็น
วาระส�าคญัท่ีทุกประเทศท่ัวโลกร่วมกนัรณรงค์สร้าง ความเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียว
กับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ส�าคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ อัน
จะเป็นแนวทางน�าไปสู่เป้าหมายความส�าเร็จในการหยุดปัญหาเอดส์ (Ending 
AIDS) ได้ภายในปี พ.ศ. 2573

1 ขยายความครอบคลมุการด�าเนนิงานป้องกันผสม

ผสานกบัการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมให้การปรกึษา 

และตรวจการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่ประชากรหลกั ได้แก่ 

ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานให้บริการทางเพศ ผู้

ใช้สารเสพติดด้วยวีธีฉีด ให้ครอบคลุมร้อยละ 90

2 รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยยาต้านไวรัส ในทุกคน

ที่ตรวจพบเชื้อ ไม่ว่าจะมีระดับซีดีโฟร์ ( CD4) 

เท่าใดก็ตามรวมถึงการวินิจฉัยทารกที่คลอดจากแม่ติด

เชือ้ให้เร็วทีส่ดุ ภายในอาย ุ2 เดอืนและเร่ิมให้กินยาต้าน

ไวรัสทุกราย โดยเร็วที่สุด 

3 สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อ กินยาสม�่าเสมอ มีอัตรากิน

ยาต่อเนือ่ง มากกว่าร้อยละ 90 โดยมุ่งเน้นการผสม

ผสาน บูรณาการระหว่างงานด้านการป้องกันและการ

รักษาตามแนวคิด อาร์ อาร์ ที ที อาร์ (RRTTR) คือ 

3.1 การเข้าสู่ระบบ (Reach & Recruit) ช่วยผู้ติดเชื้อ เข้า

มาในระบบบริการโดยเร็ว

3.2 การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (Test) ช่วยผู้ติดเชื้อ ได้

รับการตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว

3.3 การรักษา (Treat) ช่วยผู้ติดเชื้อ ได้รับการกินยารักษา

เร็วลดการแพร่เชื้อ ลดอาการแทรกซ้อนได้สูงมาก

3.4 การคงอยู่ในระบบบริการ (Retain) 
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นอกจากนี ้ยงัมรีะบบบรกิารส่งเสรมิให้ทกุคนทีต่ดิเชือ้เอช

ไอวี ได้การปรึกษาเพื่อรับรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีของ

ตนเอง ควบคู่ไปกับการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีให้

กบัผู้ติดเชือ้ ในทกุระดบั CD4 ทีส่าํคญัคอื ผูต้ดิเชือ้ต้องมคีวาม

พร้อมที่จะเริ่มการรักษาโดยสมัครใจ และตระหนักในความ

สาํคญัของความร่วมมอืในการดแูลสขุภาพของตนเอง และร่วม

มือในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับการบริการท่ีเอื้อให้ประชาชน ได้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน คือ 

- จดัให้มรีะบบบรกิารตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอวแีบบรู้

ผลวันเดียวโดยมีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ

ตรวจเอชไอวี ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา

- ส่งเสริมให้วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้าถึง

บริการตรวจเลือดมากขึ้นและเป็นไปโดยสมัครใจสามารถเข้า

รับการตรวจเลือด โดยไม่ต้องขอการยินยอมจากผู้ปกครอง 

4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ 

(National Condom Strategy) พ.ศ.2558-2562 โดยมี

เป้าหมายให้การใช้ถุงยาง เป็นวิถีชีวิตโดยปกติของประชาชน

เพือ่ป้องกนัโรคเอดส์โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ และป้องกนัการ

ตั้งครรภ์

5 การดําเนินมาตรการเพื่อทําให้เรื่องเอชไอวี และการ

ตรวจค้นหาเอชไอวเีป็นเรือ่งปกต ิทีท่กุคนสามารถตรวจ

เป็นประจําเมื่อมีพฤติกรรมท่ีไม่ป้องกัน โดยสร้างความเข้าใจ

เร่ืองการตตีรา และไม่เลือกปฏิบตัใินทุกระดบัของสงัคม ตลอด

จนส่งเสรมิให้หน่วยงานรฐั เป็นตวัอย่างในการดําเนนิงาน ภาย

ใต้แนวคิด “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์”

โดยในวันเอดส์โลกประจําปี 2558 น้ี ทางสํานกังานป้องกนั

ควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น ได้จดันิทรรศการเร่ืองโรคเอดส์ 

ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ เอกชน อาสา

สมคัรต้านภัยเอดส์ กลุ่มเอม็หรีดขอนแก่น ณ บรเิวณสนามหน้า

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 

2558 ภายใต้คําขวัญ “ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ ” เพื่อ

กระตุ้นให้ประชาชนท่ัวไปเกิดความตระหนักถึงปัญหา โรค

เอดส์ และให้ความสําคัญท่ีจะร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา 

สร้างความเข้าใจและให้กําลังใจกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี กิจกรรม

ภายในงาน มีการบริการปรึกษาปัญหาเอดส์ เล่นเกมส์ ตอบ

ปัญหาชิงรางวัล สันทนาการ แจกฟรี ถุงยางอนามัยและ สื่อ

ความรู้ ของที่ระลึกจํานวนมาก นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์ 

เชญิชวนให้ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะผูท้ีเ่คยมพีฤตกิรรมเสีย่ง 

ต่อการติดเชื้อเอชไอวี สามารถเข้ามารับบริการให้คําปรึกษา 

และตรวจหาการตดิเช้ือเอชไอว ีได้ท่ีโรงพยาบาลของรฐัทกุแห่ง

ใกล้บ้านท่าน 

“ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ ”

แหล่งข้อมูล : ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
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■ นโยบายการกวาดล้างโปลิโอจาก
อดีตถึง พ.ศ. 2553

โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ

ความพิการแก่ผู้ป่วยเด็กทั่วโลกมาแล้วเป็นจํานวนมาก นานา

ประเทศทั่วโลกจึงได้ลงนามรับรองปฏิญญาว่าด้วยความอยู่

รอด การปกป้องคุ้มครอง และการพัฒนาเด็กในปี พ.ศ. 2531 

โดยได้ตัง้เป้าหมายประการหนึง่ว่า จะกวาดล้างโปลโิอให้หมด

ไปจากโลกในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกได้

ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว มาตั้งแต่แผนพัฒนา

สาธารณสุขแห่งชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2534) เป็นต้น

มา และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี โดย

ประเทศไทยพบผู ้ป ่วยโปลิโอราย

สุดท้ายจากเชื้อโปลิโอก่อโรค (Wild 

type poliovirus) ในเดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2540 และประเทศไทยอยู่

ในสถานะปลอดโปลิโอมาอย่าง

ต่อเนือ่ง ท้ังนี ้ความสาํเรจ็เกดิจาก

ความร ่วมมือของหน ่วยงานที่

เ ก่ียวข ้องทั้งในและนอกกระทรวง

สาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว

ประเทศ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นปีเป้าหมายที่

องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ จนถึงปี พ.ศ. 2553 พบว่ายังคง

มีการระบาดของโปลิโอในบางประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน 

อินเดียและไนจีเรีย และมีการกลับมาระบาดใหม่ของโปลิโอ

อย่างรุนแรงในประเทศท่ีเคยปลอดโปลิโอมาแล้วเป็นเวลา

ยาวนาน เช่น อินโดนีเซีย แองโกลา ทาจีกิสถาน แม้ว่าในที่สุด

ประเทศเหล่านี้จะสามารถกลับมาควบคุมโรคได้อีก แต่การ

โครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย
ตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอ
ในระดับโลก พ.ศ. 2559 - 2563

ระบาดนี้กลับเป็นสัญญาณเตือนสําคัญที่ทั่วโลกต้องตระหนัก

ถึงความเร่งด่วนทางสาธารณสุขของการกวาดล้างโปลิโอและ

การปรบัยทุธศาสตร์ให้เหมาะสมซึง่จะนําไปสูก่ารกวาดล้างโรค

ให้สําเร็จ

■ นโยบายการกวาดล้างโปลิโอ  
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน

ในช่วงเวลาหลังปี พ.ศ. 2554 มีข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่

สาํคญั ซึง่นําสู่การกําหนดนโยบายการกวาดล้างโปลโิอในฉาก

สุดท้าย (End game strategy) ได้แก่ 1) การกลับมาระบาด

ของโรคโปลิโอในประเทศที่เคยปลอดโปลิโอ 2) 

การระบาดของเชือ้โปลิโอกลายพนัธุจ์าก

สายพันธุ ์ไวรัสชนิดที่ 2 ในวัคซีน 

(CVDPV type 2: Circulating 

Vaccine Derived Poliovirus) มี

จํานวนเพิ่มขึ้นและมีจํานวนสูง

กว่าผู้ป่วยจากเชื้อโปลิโอก่อโรค 

3) ความสําเร็จของอนิเดยีซึง่เป็น 1 

ใน 4 ประเทศท่ีมีการระบาด โดยที่

อนิเดยีสามารถกวาดล้างโปลโิอให้หมดไป

ได้เป็นผลสาํเรจ็ นาํสูค่วามสาํเรจ็ของภูมภิาคเอเชยี

ใต้และตะวันออกท่ีได้รับการรับรองเป็นภูมิภาคปลอดโปลิโอ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ความสําเร็จของอินเดียเป็นแรง

บันดาลใจสําคัญที่ทําให้ทั่วโลกเห็นว่าการกวาดล้างโปลิโอให้

สําเร็จเป็นเรื่องไม่ไกลเกินฝัน

ด้วยข้อมูลสําคัญเหล่าน้ี นําสู่ความเคลื่อนไหวในการ

กําหนดนโยบายระดับโลกที่สําคัญ ดังนี้
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1 ปีพ.ศ. 2555 ในการประชมุสมชัชาอนามยัโลกสมยั

ที่ 65 ได้รับรองข้อตกลง WHA 65.5 ซึ่งมีสาระ

ส�าคัญดังนี้

• ประกาศให้การกวาดล้างโปลิโอเป็น Programmatic 

emergency for global public health และรัฐสมาชิกร่วมเห็น

พ้องว่าการกวาดล้างโปลโิอเป็น national public health emer-

gency เพือ่แสดงว่าประเทศต่างๆ ให้ความสาํคญักบัการกวาด

ล้างโปลิโอในลําดับต้น

• ให้รัฐสมาชิกพิจารณาดําเนินการ 1) เร่งรัดการรักษา

ความครอบคลุมวัคซนีให้อยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่ี

ความเสี่ยง 2) พัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโปลิโอให้เข้ม

แข็งตาม certification standard 3) จัดให้มีงบประมาณเพียง

พอที่จะดําเนินงานตามแผน 4) ให้องค์การอนามัยโลกจัดทํา

แผนสําหรับการกวาดล้างโปลิโอในระยะต่อไป รวมถึงการ

ประสานจัดการให้มีวัคซีนเพียงพอสําหรับใช้ในการกวาดล้าง

โปลิโอทั่วโลก

2 องค์การอนามัยโลกจึงจัดท�า Polio Eradication 

and Endgame Strategic Plan 2013-2018 ซึง่มรีาย

ละเอียดส�าคัญดังนี้ 

• เป็นแผนท่ีมีระยะเวลา 6 ปี และเน้นกวาดล้างเชื้อทุก

ชนดิ รวม wild type virus และ VDPV/VAPP (VDPV: Vaccine 

Derived Poliovirus, VAPP : Vaccine Associated Paralytic 

Poliomyelitis) 

• แผนนี้ครอบคลุมประเทศที่มีการระบาด ประเทศที่

มีความเสี่ยง และขยายสู่ประเทศอื่นๆ อีก 144 

ประเทศ ที่ใช้ t-OPV (t-OPV : Trivalent 

OPV) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคของประเทศและมีแผนจะขยาย

ไปทั่วโลก

• ให ้ความสําคัญกับความ

ครอบคลุมวัคซีนและการสร ้าง

ความเข้มแข็งของระบบสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค และการพัฒนากําลัง

คน ทั้งนี้ให้สอดคล้องและบูรณาการ

กับ Global Vaccine Action Plan

3  

วัตถุประสงค์ส�าคัญของแผน

1) เฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคโปลิโอ เพื่อการค้นหาเชื้อ

โปลิโอและหยุดยั้งการแพร่กระจายเชื้อให้ได้โดยเร็ว

2) ส่งเสริมความเข้มแข็งและเร่งรัดมาตรการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคโดยเฉพาะการให้วัคซีนโปลิโอตามกําหนดปกติ 

และกําหนดเป้าหมายในระยะแรกคือให้มีการเลิกใช้ส่วน

ประกอบในวัคซีนชนิดรับประทานแบบเดิม โดยการถอนไวรัส

โปลิโอชนิดที่ 2 ออก ในปี พ.ศ. 2559

3) รับรองมาตรการกกักันเชือ้ไวรัสโปลิโอ โดยกาํหนดเป้า

หมายระยะแรก ให้ 6 ภมิูภาคขององค์การอนามยัโลกผ่านการ

รับรองว่าทุกภูมิภาคสามารถกวาดล้างเชื้อไวรัสโปลิโอท่ีมีอยู่

ตามธรรมชาติให้หมดไปได้ภายในปี พ.ศ. 2561

4) นําประสบการณ์และปัจจัยพื้นฐานที่สั่งสมมาตลอด

ระยะเวลาทีก่วาดล้างโปลโิอมาใช้ต่อยอดเพือ่พฒันาความเข้ม

แข็งของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

• กรอบเวลาสําคัญที่จะดําเนินงานตามวัตถุประสงค์

ข้อที่ 2 ซึ่งเป็นจุดเน้นในช่วง พ.ศ. 2558-2559 

• ภายในธันวาคม 2558 : การนําวัคซีนโปลิโอแบบ

ฉีด= IPV (Inactivated Polio Vaccine) มาใช้ 

• เมษายน 2559: สับเปล่ียนชนิดของวัคซีนพร้อม

เพรยีงกนัทัว่โลก โดยเปลีย่นจาก Trivalent OPV เป็น Bivalent 

OPV 

หากการดําเนินงานในกรอบเวลาน้ีประสบผลสําเร็จ

เป็นอย่างด ีคาดว่าจะสามารถเลิกใช้วคัซีน Bivalent OPV 

ได้ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะนําสู่ฉากสุดท้าย

ของการกวาดล้างโปลิโอในที่สุด 
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■ นโยบายการกวาดล้างโปลิโอใน
ประเทศไทย

 ประเทศไทยได้ร่วมดําเนนิการกวาดล้างโปลิโอร่วมกบั

ประชาคมโลกมาตลอดในระยะ 2 ถึง 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา 

สาํหรบัในฉากสุดท้ายตาม Polio Eradication and Endgame 

Strategic Plan 2013 -2018 ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะ

ร่วมกับนานาประเทศในการเดินตามนโยบายระดับโลกตาม

บริบทของประเทศ โดยมีการตัดสินใจระดับนโยบายที่สําคัญ 

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคจึงได้จัดทําโครงการ

กวาดล้างโปลโิอของประเทศไทยตามนโยบายฉากสุดท้ายของ

กวาดล้างโปลิโอในระดับโลก พ.ศ. 2559 - 2563 เพื่อให้การ

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย

1. การนําวัคซีน IPV มาใช้ โดยฉีด 1 เข็ม เป็นการฉีดเพิ่ม

เติมจากตารางปกติที่อายุ 4 เดือน (หยอดวัคซีนโปลิโอ 5 ครั้ง 

เหมือนเดิม ที่อายุ 2 , 4 , 6 เดือน , 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี)

 2.การปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนจาก Trivalent OPV เป็น 

Bivalent OPV ตามกรอบเวลาทีกํ่าหนดและเหมาะสมกบับรบิท

ของประเทศ

วัตถุประสงค์

1  รักษาสถานะปลอดโปลิโอของประเทศไทย

2  ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

การนําวคัซนี IPV มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมคิุม้กันโรคและ

การสับเปลี่ยนวัคซีน Trivalent OPV และ Bivalent OPV ให้

เป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดร่วมกับนานาประเทศและ

เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

3  สามารถกกักนัเชือ้ไวรัสโปลิโอให้เป็นไปตาม certifica-

tion standard and GAP III (Global Action Plan III) 

ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของประเทศ

4 ดําเนินการกวาดล้างโปลิโอโดยส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

เป้าหมายการด�าเนินงาน

1  ความครอบคลุมวัคซีนโปลิโอ 3 โด๊สในเด็กอายุ ครบ 

1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทุกตําบล

2  การค้นหาผู้ป่วยท่ีมีอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อน

ปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากร

เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี รายจังหวัด

3  การสอบสวนและควบคมุโรคผูป่้วยทีม่อีาการอัมพาต

กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลันกลุ่มเสี่ยงสูง 

ภายในเวลาที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 90 ตาม

ลําดับ

4  การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กในพื้นท่ีเสี่ยงท่ัว

ประเทศ

5  ม ีBivalent OPV สาํรองในคลงัอย่างน้อย 6 เดือนและ

มี IPV เพียงพอต่อเนื่อง

6  มีการทําลายวัคซีน Trivalent OPV ได้ตาม certifica-

tion standard

7  มีการกักกันเชื้อไวรัสโปลิโอในห้องปฏิบัติการได้ตาม 

certification standard

แหล่งที่มำ : http://thaigcd.ddc.moph.go.th
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วิเคราะห์ลูกหนี้เงินยืม สคร.6 ขอนแก่น

■  ความเป็นมา
 งานการเงินและบัญชี เป็นงานนับสนุนงบ

ประมาณให้เจ้าหน้าทีใ่นสงักดั สคร.6 ขอนแก่น 

ปฏิบัติงานให้สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่การเบิก — จ่ายเงิน ก็มี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

ให้ถือปฏิบัติตาม เมื่อสิ้นปีงบประมาณก็มีเจ้า

หน้าที่ตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานถ้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ฯลฯ ก็มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร

 จากการปฏิบัติงานที่

ผ่านมามีข้อทักท้วงเกี่ยว

กบัการยมืเงนิทดรองและ

เงินยืมราชการ ดังนี้

1. การส่งคืนเงินยืม ร้อย

ละ 100

2. การส่งคืนเงินยืมมากกว่า ร้อยละ 30

3. การส่งใบสําคัญเงินยืมเกินระยะเวลาที่

กําหนด

3.1 การฝึกอบรม/ประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ

เงิน

3.2 การเดินทางไปราชการส ่งคืน

ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุด

การเดินทาง

■  วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้สามารถเปรยีบเทยีบและรายงาน

ผลลูกหนี้ หมุนเวียนในแต่ละปี

2. ลดลูกหนี้เงินยืมราชการให้น้อยลง

3. ลดระยะเวลาของการให้บริการ

4. ลดขั้นตอนการยืมเงิน

■  ปัญหาก่อนท�า
■  จากประเด็นข้อทักท้วง
 เราพบว่า ลกูหนีเ้งนิยมืราชการ/เงนิทดรอง

ราชการ ที่ส่งคืนเงินยืมมากว่าร้อยละ 30 ของ 

สคร.6 มีอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากว่าร้อยละ 5 ซึ่ง

ทําให้การบริหารเงินยืมไม่เป็นไปตามระเบียบ

 ดังน้ัน งานการเงินจึงได้หาแนวทางแก้ไข

เพือ่ลดลูกหน้ี เงนิยมืราชการ โดยใช้ระบบ ONE 

STOP SERVICE การยมืเงนิทดรองราชการ คือ

รวบรวมระบบงานท่ีเหมือนกันมาไว ้ ท่ีจุด

เดยีวกนั โดยเราได้ประชาสัมพนัธ์มาตราการให้

เจ้าหน้าที่ได้ทราบ ว่าการเดินทางไปราชการ/

ฝึกอบรม/จัดประชุมสัมมนา ใบสําคัญไม่เกิน 

เกิน 10,000 บาท (ถ้าไม่ยืมเงินเจ้าตัวสํารอง

จ่ายก่อน) ให้นําใบสําคัญที่เอกสาร ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้วนําไปยื่นขอรับเงินได้ท่ี จุดรับ

บริการ/ตรวจสอบ (ONE STOP SERVICE)

■  ขั้นตอนการปฏิบัติ
ก่อนมีจุดบริการ

หลังมีจุดบริการ

■  ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

■  ข้อเสนอแนะและแนวทาง
แก้ ไขปัญหา

1. ควรกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ชัดเจน เพือ่ให้

เจ้าหน้าท่ีได้ถือปฏิบัติในการส่งคืนเงิน

ยืม

2. ดาํเนนิการจดัโครงการแลกเปลีย่นเรยีน

รูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัเิกีย่ว

กับเงินยืมราชการ และเงินยืมทดรอง

ราชการ

3. บุคลากรทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ

ในการยมื และส่งคนืเงนิทดรองราชการ
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“สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” 

“ปีใหม่” เป็นเทศกาลแห่งความสุข ความ

รื่นเริง ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 

เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจํานวน

มากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยว 

เดนิทางไปพบปะสังสรรค์กนัระหว่างคนในครอบครวั ญาต ิหรอื

เพือ่น อนัเป็นการเพิม่ปัจจยัเสีย่งการเกดิอบุตัเิหตใุห้สงูกว่าช่วง

เวลาปกต ิจากสถิตย้ิอนหลงั 3 ปี (2556-2558) ชีว่้าจาํนวนครัง้

การเกิดอุบัติเหตุเฉล่ียช่วงเทศกาลปีใหม่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ 

2 เท่า สอดคล้องกบัข้อมลูการบาดเจบ็เฉลีย่ของช่วงเทศกาลปี

ใหม่ทีเ่พิม่สูงเป็น 2 เท่าของช่วงเวลาปกตเิช่นเดยีวกนั ส่วนการ

เสียชีวิตพบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลง 0.56 เท่า สําหรับสถานการณ์

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่ผ่านมา พบว่า 

อบุตัเิหตเุกดิ 2,997 ครัง้ เสียชวิีต 341 คน และบาดเจบ็ (admit) 

3,117 คน โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ 

เสียชีวิต และบาดเจ็บ (admit) สูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

พฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่

เป็นผู้ขับข่ีและเป็นคนในพ้ืนท่ี (ในตําบล/แขวง) รวมท้ังรถ

จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

ในการเฉลิมฉลองของเทศกาลแห่งความสุขนี้ยังคงมีความ

เชือ่ทีผ่ดิๆ ทีต้่องสงัสรรค์กนัด้วยสรุาหรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ 

ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางที่

ส่งผลให้สญูเสยีทัง้ชวีติและทรัพย์สนิ แม้หลายฝ่ายทัง้ภาครัฐและ

เอกชนจะร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ “เมาไม่ขับ” เพื่อป้องกันการ

เกิดอุบัติเหตุก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเกิด

อุบัติเหต ุและจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีใหม่ 2558 

มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก นั่นก็คือ 84.17% ของยานพาหนะที่เกิด

อุบัติเหตุ คือ มอเตอร์ไซด์ น่ันหมายความว่า หากมีการมุ่งเน้น

การรณรงค์ หรอื ควบคมุไปท่ีผูขั้บข่ีมอเตอร์ไซด์เป็นพเิศษแล้วละ

เทศกาลปีใหม่กับภัยอุบัติเหตุ

กอ็บุติัเหตุจะลดลงมากกว่าคร่ึงหนึง่อย่างแน่นอน ดงันัน้นอกจาก

รณรงค์เรือ่งเมาไม่ขบัแล้ว ควรเน้นมาตรการควบคุมไปท่ีรถมอเต

อร์ไซด์เป็นพิเศษ ส�าหรับแนวทางที่น่าสนใจ ควรแบ่งเป็นเรื่อง

ของการรณรงค์ด้านจิตส�านึก การสนับสนุนจากภาครัฐหรือ

เอกชน และ การควบคุม

ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กร

หลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกบัหน่วยงานและองค์กรภาคเีครอื

ข่าย ท่ีเกีย่วข้องกําหนดแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ข้ึน โดยการรณรงค์ป้องกัน

และลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ใช้ชือ่ว่า “สขุ

กาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” เพื่อสร้างความ

ตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสํานึกให้กับประชาชนผู้ใช้

รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้กําหนดมาตรการเน้น

หนักขึ้นในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) 
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บูรณาการการดําเนินงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน และภาคประชาสงัคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจยั

เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่ง

แวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักด้าน

ความปลอดภัยทางถนน ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน 

ตลอดจนให้ความสําคัญกับในระดับพ้ืนที่ โดยการดึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และ

ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสําคัญเป็นเจ้าภาพ

ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

โดยเน้นการใช้มาตรการ 5 มาตรการ ประกอบด้วย

1. มาตรการป้องกัน ประกอบด้วย

 1.1 มาตรการการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

จริงจัง และต่อเนื่อง 

 - กฎหมายจราจร ให้บงัคบัใช้กฎหมายตามมาตรการ 

๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม) ด้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่า

กฎหมายกําหนด ๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 

๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) แซงในที่คับขัน ๗) 

เมาสุรา ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 

๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

 - กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ 

 - กฎหมายทางหลวง ให้เข้มงวดกวดขันการใช้

ความเรว็ตามทีก่ฎหมายกําหนด และการตดิตัง้ แขวน วางหรอื

กองสิ่งใดๆ ในเขตทางในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวางหรืออาจ

เป็นอันตราย แก่ยานพาหนะ 

 - กฎหมายขนส่งทางบก ให้เข้มงวดกวดขนัพนกังานขบั

รถโดยสารสาธารณะ

 - กฎหมายลักษณะปกครองท้องที ่โดยให้ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เป็นกลไก

หลักในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย 

 - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มาตรการด้านสังคมและชุมชน

 2.1 ให้จงัหวดัและกรงุเทพมหานครจดัตัง้ “ด่านชมุชน” 

โดยบูรณาการร่วมกับอ�าเภอ ส�านักงานเขต องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ

 2.2 ให้จังหวดัและกรุงเทพมหานครจัดกจิกรรมสวดมนต์

ข้ามปี เพือ่ดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสีย่งในการ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่

3. มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

4. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

5. มาตรการการสัญจรทางน�้า

6. มาตรการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การแก้ไข

ปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ใหญ่ การแก้ไขปัญหาจดุตดัทางรถไฟ และการปรบัสภาพ

สิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทาง

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี ้มคีวามหวงัว่ามาตรการต่างๆท่ีหลาย

ฝ่ายได้ร่วมมือกันในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จะสามารถลด

อตัราการเกดิอบุติัให้น้อยลง เพ่ือประชาชนทุกคนจะได้ร่วมฉลอง

ในเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข และขอให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขทุกท่าน ที่ต้องท�าหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 

และขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ท่ีจะถงึนีอ้ย่างมคีวาม

สุข มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง พร้อมที่จะท�าหน้าที่ในการส่ง

เสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป…

แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง

1. ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยhttp://www.roadsafety.disaster.

go.th

2. สำานกังานสถติแิห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร

3. http://www.thaisafetywork.com

4. สำานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค http://www.

thaincd.com
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จากข้อมลูเฝ้าระวงัโรคของสํานกัระบาดวทิยา กรมควบคมุ

โรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ประเทศไทย

พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จํานวน ๒๖,๔๐๗ ราย คิดเป็นอัตรา

ป่วย ๔๐.๕๕ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒ ราย ส่วนใหญ่เป็น

เดก็ในปกครองร้อยละ ๘๙.๓ รองลงมาเป็นนกัเรียนร้อยละ ๙.๓ 

ส่วนในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๖ 

จังหวัดขอนแก่น พบผู้ป่วยจํานวน ๒,๔๒๒ ราย คิดเป็นอัตรา

ป่วย ๒๘.๒๖ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต

โรคมือ เท้า ปาก เกดิจากเชือ้ไวรสัทีม่ชีือ่ว่า เอนเทอโรไวรัส 

(Enterovirus) มีหลายชนิด ที่พบบ่อยคือ ไวรัสค็อกแซกกี เอ 

๑๖ (Coxsackieviruses A ๑๖) ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่รุนแรง ป่วย

ประมาณ ๗-๑๐ วันจะหายเองได้ ส่วนชนิดที่รุนแรงทําให้เด็ก

เสียชีวิตได้คือ ไวรัสเอนเทอโร ๗๑ (Enterovirus ๗๑) โรคมือ 

เท้าปาก จะปรากฏอาการหลังติดเชื้อประมาณ ๓-๖ วัน เริ่ม

จากมีไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมาจะมีเจ็บที่ปาก และเริ่ม

เกิดผื่นแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม และฝ่ามือ ฝ่าเท้า ผื่นมัก

ไม่คันต่อมาจะกลายเป็นตุม่พองใสรอบๆจะแดง และแตกออก

เป็นหลุมตื้นๆ เชื้อโรคจะถูกขับออกมาทางอุจจาระผู้ป่วย และ

นํ้าในตุ่มพองที่แตก สามารถติดต่อคนอ่ืนได้จากการกิน โดย

จะติดมากับมือ หรือสิ่งของเครื่องใช้

นายบุญเทียน อาสารินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

โรคมือ  เท้า  ปาก
■ มาตรการป้องกันควบคุมโรค 

มือ เท้า ปาก

1 การเฝ้าระวงัป้องกนัโรคล่วงหน้า โดยการคดักรอง

อาการป่วย

1.1 มีนโยบายหรือแผนปฏิบัติงานในการป้องกัน

ควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

1.2 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ คดักรองอาการ

ป่วยและลงบันทึกทุกวัน

2 การควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยการแยก 

เด็กป่วยและท�าความสะอาด

2.1 มีห้อง/พื้นท่ีสําหรับแยกเด็กป่วย มีขั้นตอนการ

ดําเนินงานเมื่อพบเด็กป่วย และหากพบเด็กป่วยต้องแจ้งเจ้า

หน้าท่ีสาธารณสขุในพืน้ทีท่ราบโดยเรว็ (หากมเีดก็ป่วยเป็นโรค

มือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า ๒ คน ใน ๑ 

สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนท่ีมีเด็กป่วย หากพบมีเด็ก

ป่วยหลายห้องเรียนควรพจิารณาปิดศนูย์เดก็เลก็หรอืโรงเรยีน

ประมาณ ๕ วันทําการ นับจากผู้ป่วยรายสุดท้าย)

2.2 มีการทําความสะอาดห้องเรียน ของเล่น ที่นอน 

รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้

ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

3.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรค

มือ เท้า ปาก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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■ หลักการป้องกันควบคุม 
โรคมือ เท้า ปาก 

1 หากพบเด็กป่วย ต้องรีบแยกเพื่อป้องกันไม่ให้ 

เช้ือแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไป

พบแพทย์ และหยุดรักษาตัวท่ีบ้านประมาณ 5 - 7 วัน หรือ

จนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติที่

อาจเกิดขึ้น ไม่ควรพาเด็กไปในสถานท่ีแออัด เช่น สนามเด็ก

เล่น สระว่ายนํา้ ตลาด และห้างสรรพสนิค้า ควรอยูใ่นทีท่ีม่กีาร

ระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ใช้ผ้าปิดจมูก ปากเวลาไอจาม และ

ระมัดระวังการไอจามรดกันและผู ้ดูแลเด็กต้องล้างมือให้

สะอาดทุกครั้ง หลังสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย

2 หากมีเด็กป่วยจ�านวนมาก ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้

จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องดําเนินการ ดังนี้

• ปิดห้องเรยีนทีมี่เด็กป่วยหรือปิดทัง้โรงเรยีนชัว่คราว 

(ประมาณ 5 – 7 วัน)

• ทาํความสะอาดสถานทีเ่พือ่ฆ่าเชือ้โรค บริเวณห้อง

นํ้า ห้องส้วม สระว่ายนํ้า ครัว โรงอาหาร

• บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้ผง

ซกัฟอก หรือสบู่ทําความสะอาดก่อน แล้วตามด้วยคลอรนีหรอื

นํ้ายาฟอกขาว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วล้าง/เช็ด/แช่ ด้วย

นํ้าสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง

• ทาํความสะอาดของเล่น เครือ่งใช้ของเด็กด้วยการ

ซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง

• หยดุใช้เครือ่งปรบัอากาศ เปิดม่านให้แสงแดดส่อง

เพื่อระบายอากาศ

3 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัย

• เด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนตาม

เกณฑ์

• อาหารครบถ้วน ๕ หมู่ 

• ออกกําลังกายให้เพียงพอ

• ดูแลความสะอาดของร่างกาย

• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

• จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยเช่น การล้าง

มือ การแยกของใช้ เป็นต้น
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ทนพ.ธีระพจน์ สิงห์โตหิน
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

thiraphot@yahoo.com

สวัสดีครับ ผู ้ติดตามอ่านจุลสาร สคร.๖ ขอนแก่น (อุ ๊บ! สคร.๗ ขอนแก่น 

ถึงจะถูกเนาะเพราะหน่วยงานของเราเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๘ แล้ว) 

มาพบกับผมในฉบับแรกของปี ๒๕๕๙ แต่เป็นปลายปี ๒๕๕๘ ฉบับนี้ จะขอน�าท่านผู้อ่านไปแก้ไข

ปัญหางานประจ�ากับการประยุกต์ใช้งานไอที สืบเนื่องมาจากผมมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจเลือด

ผู้ป่วยเอดส์ ปีหนึ่งๆเป็นจ�านวนมาก นอกจากหน้าที่ดังกล่าวผมยังต้องจัดเก็บข้อมูลคนไข้ ผลการ

ตรวจของผู้ป่วยเพื่อการทวนสอบ งานมาตรฐาน และการเรียกเก็บเงิน ที่ผ่านมาผมก็น�าไปจัดเก็บ

ในโปรแกรม Microsoft Office Excel ซึ่งเป็นการจัดเก็บง่ายๆไม่ซับซ้อน แต่ปัญหาที่ผมพบคือ เมื่อ

ต้องจัดท�าใบรายงานผลให้ทางโรงพยาบาล หรือเรียกเก็บเงิน มีความไม่สะดวก ล่าช้า ต้องมานั่งท�า

แบบฟอร์ม คัดลอก แม้โดยโปรแกรมจะใช้งานง่าย สะดวกในการกรองข้อมูลก็ตาม พอเริ่ม

ปีงบประมาณนี้ ผมจึงมีแนวคิดว่าท�าอย่างไรที่จะลดเวลาการท�างาน ท�าให้การท�างานสะดวกขึ้น จึง

คิดจะเขียนฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Office Access ซึ่งตอนนี้ก็ส�าเร็จแล้วมากกว่า 90% ดังนั้นเพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และอาจช่วยจุดประกายส�าหรับผู้ที่ต้องจัดเก็บข้อมูลเป็นจ�านวนมาก หันมาใช้

โปรแกรมนี้ดู ผมจึงขอน�าท่านผู้อ่านทุกท่านมารู้จักโปรแกรมใกล้ตัวที่หลายท่านไม่เคยใช้ 

จุดประกายความคิด : ฐานข้อมูลอย่างง่ายกับ 
Microsoft ACCESS

โปรแกรม Microsoft Office Access เป็นโปรแกรมสามญัประจาํเครือ่งของทกุท่านน่ีล่ะครบั โปรแกรมนีเ้ก่งทางด้านจดัการ

ฐานข้อมูลครับ พูดง่ายๆคือ สามารถจัดเก็บข้อมูลของเราอย่างเป็นระบบ และสามารถนําข้อมูลออกมาได้อย่างสะดวก มีหน้า

ตาที่สวยงามได้ด้วยมือเรา โดยโปรแกรมนี้จะมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลหลักๆ ดังนี้

1. ตาราง (Table)
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2. ฟอร์ม (Form)

3. แบบสอบถาม (Query)

4. รายงาน (Report)

ภาพโปรแกรมส�าเร็จพร้อมใช้งาน

ภาพตัวอย่างส่วนประกอบจากโปรแกรมที่ผม

สร้างขึ้นใช้งานเอง พูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านโดย

สรุปก็คือ ถ้าผมอยากได้ฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์นี้ ผม

กต้็องสร้างตาราง(Table) สาํหรบัไว้เกบ็ข้อมลูผูป่้วย 

จากนั้นผมจะต้องสร้างแบบฟอร์ม (Form) สวยๆไว้

กรอกข้อมูลเพื่อสะดวกในการใช้งาน และเมื่อ

ต้องการรูปแบบข้อมูลที่ต้องการทราบผมก็จะต้อง

สร้างแบบสอบถาม (Query) เราอยากรู้อะไรจากฐาน

ข้อมูลนี้ก็ต้ังแบบสอบถามได้เลย และส่งออกข้อมูล

นั้นๆด้วยรายงาน (Report) ที่สร้างไว้ ขั้นตอนการ

สร้างส่วนต่างๆก็ไม่ยุ ่งยากมากครับ เนื่องจาก

โปรแกรมได ้ จัดทําเคร่ืองมือไว ้อย ่างครบครัน 

โปรแกรมเวอร์ชนัใหม่ๆกย็ิง่จะมเีคร่ืองมอืให้ใช้หลาก

หลาย หากอยากได้รปูแบบโปรแกรมทีซ่บัซ้อนกอ็าจ

จะต้องศึกษาการเขียนโค้ด VBA เพื่อเรียกใช้งานที่

ซับซ ้อนได ้มากขึ้น (ยากแต ่น ่าเรียนรู ้ )  จาก

ประสบการณ์เรียนรู ้ด ้วยตนเอง สําหรับท่านที่

ต้องการจะทดลองทําหรือเรียนรู้ ท่านควรจะเริ่มต้น

จากการทําความเข้าใจระบบของฐานข้อมูลก่อนว่า 

ฐานข้อมลูทาํงานเกีย่วเนือ่งกนัด้วยอะไร สัง่งานด้วย

อะไร และข้อมูลที่จะออกมาในรูปตาราง ฟอร์ม 

แบบสอบถาม และรายงาน นั้น ล้วนเกี่ยวเน่ืองมี

ความสัมพันธ์กัน (Relation) หากพร้อมแล้วก็ลอง

เปิดโปแกรมในเคร่ืองของท่านมาทดลองเล่นดู เผื่อ

งานประจําของเราที่ต้องจัดเก็บข้อมูลเยอะๆจะ

สะดวกขึ้นครับ

ฉบับนี้เป็นการจุดประกายความคิดการ

ประยุกต์ใช้งานไอที เพื่อช่วยให้การท�างาน

สะดวกเกิดประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น ไม่ได้ลง

วิธีโดยละเอียดเพราะอาจต้องใช้พื้นท่ีเยอะ

ให้การอธิบาย หากท่านใดสนใจก็พูดคุยเข้ามา

ผ่านอีเมล์ก็ยินดี ก่อนจากกันฉบับน้ีก็ขอฝาก

แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา ตามธรรมเนียม

คอลมัน์ของเราว่า “การท�างานทีด่ขีองโปรแกรม

ฐานข้อมูลอาศัยความสัมพันธ์ของตารางข้อมูล

ต่างๆ องค์กรหนึ่งๆก็เช่นกัน” พบกันฉบับหน้า 

สวัสดีครับ
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น
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มยุรา สีสาร (นก)
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ 

E-mail: msnseesarn@gmail.com
Line ID: 0910608199 (NokMayura)

สวัสดีคะ เจอกันอีกเช่นเคยสําหรับคอลัมน์ภาษา

อังกฤษในชีวิตประจําวัน ในฉบับนี้ขอเสนอการ 

present งานเป็นภาษาอังกฤษ ตามกฎบัตรอาเซียน

ข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall 

be English” “ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษา

อังกฤษ” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาท่ีมี

บทบาทสําคัญต่อองค์กรภาครัฐที่จะใช้ในการติดต่อ ประสาน

งาน ประชุม ฯลฯ ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของโครงการความร่วมมือ การ

ประชุมระดับวิชาการ ระดับเทคนิค ระหว่างหน่วยงานรวมถึง

การแลกเปลี่ยนผู ้เชี่ยวชาญหรือข้อคิดเห็นระหว่างองค์กร 

เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จึงจะต้อง

ตระหนักและให้ความสาํคญักบัการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนในการใช้

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอยู ่เสมอ มีประโยคพ้ืนฐานอยู ่ไม่กี่

ประโยคที่ควรจดจําให้ขึ้นใจเพื่อใช้พูดกํากับเนื้อหาที่เราจะนํา

เสนอ  เช่น การเริ่มชี้แจงหัวข้อที่จะพูด  การเริ่มพูด-สรุปแต่ละ

หัวข้อ การเช็กความเข้าใจของผู้ฟัง ประโยคท่ีใช้ในการตอบ

คําถาม การพูดโยงกลับไปยังเรื่องที่พูดแล้วหรือเรื่องที่จะพูด

ต่อไป การสรุปเมื่อพูดครบทุกหัวข้อแล้ว เป็นต้น  ประโยค

เหล่านี้เป็นประโยคง่าย ๆ แต่มันมีประโยชน์มากเพราะช่วย

ให้การพดูกระชบั ไม่หลง เชือ่มโยงประโยคทีพ่ดูให้ต่อเน่ืองกัน 

เน้นยํ้าจุดสําคัญ และเป็น

บทท่ี 1 ซึ่งผู้ present 

ง า น เ ป ็ น ภ า ษ า

อั ง ก ฤ ษ ต ้ อ ง ไ ด ้

นําไปใช้ค่ะ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน
Giving talks and presentations (Part 1)

การกล่าวทักทาย (Introduction)

Good morning/afternoon/evening, ladies and 

gentlemen, I’m.....ชื่อ.....

เรื่อง/วัตถุประสงค์ของการน�าเสนอ

Today, I’d like to explain / talk about ....เรื่องที่จะ

พูด.... (วันนี้ผมอยากจะอธิบาย / พูดคุยเกี่ยวกับ)

Today, I’m going to talk about....เรื่องที่จะพูด....

(วันนี้ผมจะพูดถึง)

In my presentation I’ll be proposing / talking 

about..เร่ืองท่ีจะพูด...(ในการนําเสนอของฉันฉันจะได้รับ

การเสนอ / พูดคุยเกี่ยวกับ)

In my presentation today I’m going to explain..

เรื่องที่จะพูด..(ในการนําเสนอของฉันวันนี้ฉันจะอธิบาย)

This morning/afternoon I’d like to review ....เรื่อง

ที่จะพูด....(เช้านี้ / ช่วงบ่ายฉันต้องการที่จะทบทวน)

The subject / topic of my / this / today’s 

presentation is..เรื่องที่จะพูด..(เรื่อง / หัวข้อของฉัน / นี้  

นําเสนอวันนี้คือ)

What I’d like to do this morning / afternoon is to 

present /review / etc. ....เรื่องที่จะพูด....

(สิ่งที่ผมอยากจะทําตอนเช้านี้ / ช่วงบ่ายเพ่ือเสนอ / 

ทบทวน / etc)

The aim of this presentation is to ....เรือ่งทีจ่ะพดู....

(จุดมุ่งหมายของงานนําเสนอนี้คือการ)
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What I’m going to explain this afternoon / morning 

are ....เรื่องที่จะพูด....(สิ่งที่ผมจะอธิบายช่วงบ่ายวันนี้ / ตอน

เช้าเป็นเรื่อง)

What I’ll be proposing in my presentation are ....

เรื่องที่จะพูด....(สิ่งที่ผมจะนําเสนอในงานของฉัน)

My presentation this morning / afternoon deals 

with ....เรื่องที่จะพูด....(การนําเสนอของฉันเช้านี้ / ช่วงบ่าย 

เกี่ยวกับ)

Today’s presentation will be / focus on....เรื่องที่

จะพูด....(การนําเสนอในวันนี้จะเป็นเรื่อง / มุ่งเน้นไปท่ีเร่ือง)  

เช่น 

This morning I’m going to .. (talk about ..)/Today 

I’d like to.. (describe ..)= บอกหัวข้อเรื่องที่จะพูด

The aim of my presentation is to .. (explain ..) = 

บอกวัตถุประสงค์ของการนําเสมอครั้งนี้ 

การบอกผู้ฟังคร่าวๆ ว่าประเด็นท่ีเราจะพูดมี

อะไรบ้าง

- I’ve divided my presentation into .. / My talk will 

be in .. (3 parts).

ฉันได้แบ่งออกเป็นการนําเสนอของฉัน .. / พูดคุยของ

ฉันจะอยู่ใน .. (3 ส่วน)

- First, I’d like to .. (give you an overview of .. ) 

ครั้งแรกที่ผมอยากจะ .. (ให้ภาพรวมของ .. )

- Second, I’ll move on to .. /Then I’ll focus on 

..ประการที่สองผมจะย้ายไป ../แล้วฉันจะมุ่งเน้นไปที่ ..

- After that we’ll deal with.. /Finally, we’ll consider..

หลังจากนั้นเราจะจัดการกับ../สุดท้ายเราจะพิจารณา ..

ส�ำหรับฉบับน้ี  คงต ้องฝำกไว ้แค ่นี้ก ่อนนะคะ 

โปรดติดตำมต่อฉบับหน้ำ Giving talks and presentations 

(Part 2) ทีจ่ะมำบอกวธิกีำรใช้ภำษำองักฤษส�ำหรบักำรน�ำเสนอ

งำนค่ะ 
 

คําทกั
ภาษาไทย 
สวสัดี 

ยินดีที�ได้รู้จกั 

ลาก่อน 
สบายดีไหม 

คณุชื�ออะไร 

ฉนัชื�อ 

กทาย (Greet
ภาษาอังก
Hi/Hello

Nice to m
you 

Good by

How are
you? 

What is yo
name?

My name 

ting) 
ฤษ  ภาษา
o  ซวัซ
eet  รีก-เรีย

บาน 
ye  เลีย เซ็
e  ซกุ-ซบั

เจีย
our 
? 

เนียะ
อะ

is…  คญ็ม 

าเขมร 
ซฺเดย็ ห
ยย โดย
 ซฺกวล 

ตะ

ซน็ เฮิย 
บ-บาย-
ย-เต 
ะ ชฺมฮุ-
ะเว๊ย 

ขิ�น

 ชมฮุ…  จ

ภาษาพม่า 
หมิ�นกะหลา่บา่
ะเว๊ ยะดา่ วนัตา

บา่แด 
ตวัด๊อ แหม ่
เหน่เกาง์ ลา 

นบยา นะแหม่ 
แบโลแล 

ะน้อนะแหม…่

า
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น�้ำอุ่น
มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยหลำยประกำร 

ทีเดียวลองมำดูพลังมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใน

น�้ำอุ่น 1 แก้วกันเถอะว่ำสำมำรถเสริมสร้ำง

ควำมแข็งแรงให้ร่ำงกำยเรำ 

ได้อย่ำงไรบ้ำง

อันน่าทึ่งที่หาได้จากน�้าอุ่นธรรมดา

เก
ร
็ด
ค
ว
าม
ร
ู้

1 ช่วยดีท็อกซ์ร่างกาย

นํา้อุ่นช่วยดทีอ็กซ์ของเสียออกจากร่างกายทีไ่หลเวยีนอยูต่าม

อวัยวะสําคัญต่าง ๆ เช่น ปอด ตับ ไต และลําไส้ โดยที่นํ้าอุ่น

จะช่วยขับถ่ายของเสียเหล่านั้นออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ปัสสาวะ อจุจาระ ขีม้กู ข้ีตา และเหงือ่ไคล เป็นต้น ร่างกายของ

เราก็จะสะอาดจากภายใน ซ่ึงเราสามารถเช็กได้ง่าย ๆ ก็คือ 

การที่ร่างกายไม่มีกลิ่นตัวตามข้อพับ ไม่มีกลิ่นปาก 

มีแววตาสดใส เป็นต้น

2 ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย

ใครทีเ่ป็นคนธาตหุนัก ท้องผกู ขับถ่ายยาก 

ขอแนะนําว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอน อย่า

เพ่ิงล้างหน้าแปรงฟัน ให้ดื่มน้ําอุ่น 1แก้ว 

แล้วนวดวนตามเข็มนาฬิกาเบา ๆ  ทีบ่รเิวณท้อง 

รับรองว่าไม่นานก็จะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องนํ้า

แน่นอน เพราะการดืม่น้ําอุน่เป็นแก้วแรกของวนัในขณะทีท้่อง

กําลังว่างอยู่เป็นการลดแก๊สในกระเพาะอาหาร และยังช่วย

กระตุ้นระบบขับถ่ายของเราให้ทํางานเป็นปกติอีกด้วย

ประโยชน์สุขภาพ

การดื่มน�้าอุ่นที่เราก�าลังพูดถึงกันอยู่นี้หมายถึง การดื่มน�้า 

ที่อุณหภูมิห้อง หรือน�้าที่มีความร้อนก�าลังเหมาะ ซึ่งความอุ่นของน�้า

นี่เอง ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยง 

ตามเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ส่งผลให้ระบบการท�างานของอวัยวะ

ต่างๆ ภายในร่างกายเป็นปกติ เราจงึแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยง่าย แต่เอ๊ะ ! 

น�้าอุ ่นธรรมดาเพียง 1 แก้วเนี่ยจะท�าให้เราแข็งแรงได้ง ่ายๆ  

เลยจริงเหรอ ใครอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ ก็ต้องลองอ่านกันดูนะจ๊ะ 

3 ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค 

ท�าให้เราป่วยยาก

ทุกวันน้ีอากาศในบ้านเราเดีย๋วร้อน เดีย๋วหนาวจนร่างกายปรบั

ตวัไม่ทัน จนบางทีอยูด่ ีๆ  ร่างกายกแ็สดงอาการผดิปกตขิึน้มา 

เช่น ปวดหวั เจบ็คอ มน้ํีามกู คดัจมกู ไอ เป็นต้น ซึง่อาการเหล่า

นี้เป็นสัญญาณเตือนเล็ก ๆ ว่าสุขภาพของเราเริ่มอ่อนแอลง

แล้วนะ ควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อย และการ

ดูแลตัวเองอย่างง่าย ไม่ให้อาการหวัดถามหาก็

คือ การจิบนํ้าอุ่นเป็นประจําทุกวัน เพราะนํ้า

อุน่ช่วยให้ร่างกายไม่สะสมเช้ือโรคไวรสัและ

แบคทีเรีย ที่สามารถนําไปสู่อาการเจ็บป่วย

ต่าง ๆ ได้ เพียงเท่าน้ีอาการป่วยก็ห่างไกล

เราแล้ว

4 ช่วยให้เราควบคุมน�้าหนักตัวง่ายขึ้น

ผลการวิจัยส่วนใหญ่ เผยว่า  การดื่มนํ้าอุ่นในตอนเช้าวันละ 2 

แก้วเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงานมาก

ขึ้นถึงร้อยละ 30 ทําให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ในอาหารได้
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มากขึ้น สาเหตุเป็นเพราะนํ้าอุ่นช่วยลดการสะสม

ของเซลล์ไขมันสีขาวในร่างกาย เราจึงลดนํ้า

หนักได้ง่ายขึ้น กินอะไรก็สะสมเป็นไขมันใน

ร่างกายได้ยาก  อย่างไรก็ตาม เราก็ควรงด

อาหารจําพวกไขมันทรานส์ แป้ง และ

นํ้าตาลควบคู่กันไปด้วยนะคะ

5 ช่วยบรรเทาอาการปวดประจ�าเดอืน

สาว ๆ  คนไหนทีม่กัจะมอีาการปวดประจําเดอืนบ่อยครัง้ 

ทาํให้รูส้กึไม่มแีรง และไม่อยากขยบัตวัทําอะไร  เราขอแนะนํา

ให้จิบน้ําอุ่นแทนนํ้าเย็น  เพราะน้ําอุ่นเป็นเหมือนยาแก้ปวด

ธรรมชาตทิีจ่ะช่วยคลายการบบีรดัของกล้ามเนือ้ท้อง อกีทัง้ยงั

ช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนเป็นปกติอีกด้วย เพียงเท่าน้ี

ร่างกายเราก็จะไม่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงแล้วจ้า 

6  ช่วยกระตุ้นระบบไหล

เวียนโลหิต

การดื่มนํ้าอุ่นให้ได้อย่างน้อย 

2 แก้วต่อวนักส็ามารถเพ่ิมชุม่

ชื้นให้กับผิวพรรณของเราได้

แล้ว เพราะน้ําอุ่นช่วยเพิ่มการ

ไหลเวียนเลือดในเซลล์ผิวหนังท่ัวท้ัง

ร่างกาย ส่งผลให้เรามีผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง เส้นผมเงางาม มี

นํ้าหนัก ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะ เช่น รังแค ผมร่วง ผมบาง 

และหนังศีรษะแห้งลอกเป็นแผ่น เป็นต้น

7 ช่วยให้เราดูอ่อนกว่าวัย

คนรกัสวยรกังามหลายคนต้องไม่เชือ่แน่

เลยว่าการดื่มน้ําอุ่น 1 แก้วในตอนเช้า 

สามารถลดปัญหาผิวหน้าของเราได้ เช่น 

สิว ริ้วรอยแห่งวัย จุดด่างดํา อีกทั้งยังช่วย

กระตุน้การสร้างอิลาสตนิใต้ชัน้ผวิหนงัของเราด้วย สาเหตเุป็น

เพราะน้ําอุ่นช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมน้ํา

เหลืองให้ทํางานเป็นปกติ และระบบฮอร์โมนต่าง ๆ ภายใน

ร่างกายของเราทํางานเป็นปกติข้ึน เราจึงมีผิวพรรณที่ดีทั้งผิว

หน้า และผิวกาย ใครเห็นแล้วก็ต้องชมว่าดูอ่อนวัยจังเลย

8  ช ่วยให้สมองท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การด่ืมนํา้อุน่เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การคิดอ่านของสมองเรา ส่วนหน่ึงเพราะ

นํ้าอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 

ดังน้ันหากรู ้ สึกว ่าทํางานแล้วไอเดียไม่

บรรเจิดเลย ขอแนะนําหยุดพักสักเล็กน้อย เดิน

ไปหาน้ําอุน่มาจบิสักแก้วหน่ึง เพยีงเท่านีก็้จะช่วยให้

ร่างกายกระปรีก้ระเปร่าขึน้ สมองไม่ล้า สามารถลยุกบังานยาก 

ๆ ต่อได้

9 ช่วยลดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ

อาการเจ็บคอเกิดจากการท่ีร่างกายติดเชื้อไวรัส หรือเช้ือ

แบคทีเรียในบริเวณทางเดินหายใจ โดยที่บางครั้งจะมีอาการ

ไอร่วมด้วย แต่เราสามารถลดการสะสมเชื้อโรคเหล่านี้ได้ด้วย

วิธีง่าย ๆ  คือ จิบนํ้าอุ่นให้ได้ทั้งวัน หรือใช้วิธีกลั้วคอด้วยนํ้าอุ่น

ในตอนเช้าและก่อนนอนก็ได้

10 ช่วยให้การออกก�าลังกายเห็นผลดียิ่งขึ้น

การออกกําลังกายในแต่ละวันของเราจะมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น หากหลังออกกําลังกายเสร็จแล้ว เราจิบนํ้าอุ่นอย่างน้อย 1 

แก้ว เพราะน้ําอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพ่ือลดการ

บาดเจ็บของข้อต่อและกล้ามเน้ือทั่วทั้งร่างกาย ทําให้เราไม่มี

กล้ามเนื้อตึง หดเกร็ง หรือเป็นตะคริว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความ

สมดุลให้กับระบบประสาทและสมองอีกด้วย เราจึงรู้สึก

สดชื่น แจ่มใสมากขึ้น

เมื่อรู้ข้อดีของน�้ำอุ่นกันแล้ว อย่ำลืมหันมำดื่มน�้ำอุ่นให้

มำกกว่ำน�้ำเย็นนะคะ ส่วนใครท่ีไม่อยำกดื่มแค่น�้ำอุ ่น

ธรรมดำก็สำมำรถเพิ่มเติมประโยชน์จำกอำหำรท่ีมีคุณสมบัติ

เป็นยำได้เช่นกันนะคะ เช่น เลมอน ขิง และน�้ำผึ้ง เพียงเท่ำนี้

ร่ำงกำยเรำก็จะลืมไปเลยว่ำเคยป่วยครั้งสุดท้ำยเมื่อไรกัน



20 จุลสาร สคร. ๗ จ.ขอนแก่น

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

ณัฐกิตติ์ โคตมะ
นักประชำสัมพันธ์ 

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพภาพกิจกรรม

■ พญ.ศศิธร ต้ังสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรร่วมใจต้อนรับ พญ.ฉันทนา ผดุงทศ 

ผูอ้าํนวยการสํานกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่8 จงัหวดัอดุรธานี พร้อมคณะ และ

ร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ IHR เมื่อวันที่ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม

กาสะลอง

■ เครือข่ายศูนย์ประสานงานโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ประกอบด้วย สํานักงานป้องกันควบคุมโรค 

ศูนย์อนามัยเขต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตําบลพื้นที่เสี่ยง 

ได้ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง ตําบลจัดการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ

จัดการสิ่งแวดล้อมในการลดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี โดยมี 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป ็น

ประธานเป ิดงานคร้ังนี้  เมื่อวันที่  ๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษะ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ต้อนรับ สคร 8 อุดรธานี



21จุลสาร สคร. ๗ จ.ขอนแก่น

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

■ บุคลากรส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมใจปั่นจักรยานเพื่อพ่อ Bike For DAD 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ท่ี  

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘



22 จุลสาร สคร. ๗ จ.ขอนแก่น

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

■ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ท่ีเทศบาล

เมืองศิลา/รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น นพ.อํานวย กาจนีะ อธบิดกีรมควบคมุโรค 

พร้อมนายศิวโรจน์ มุ ่งหมายผล รองผู ้ว ่าราชการ 

จ.ขอนแก่น, ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมือง

ศิลา,ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ม.ขอนแก่น, 

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น, 

ผศ.พญ.เนตรเฉลยีว สณัฑ์พทิกัษ์ ประธานมลูนิธิมะเรง็ท่อนํา้ดี 

และรศ.นพ.ณรงค์ ขนัตแีก้ว หัวหน้าโครงการฯ CASCAP ร่วมเปิดมหกรรม “วาระอสีานต้าน

ภัยมะเร็งท่อน�้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดีสัญจร ครั้งที่ 34” ตามยุทธศาสตร์ “ก�าจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน�้าดี 

วาระแห่งชาติ”

“หมออ�านวย” อธิบดีกรมควบคุมโรค

เปิดมหกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน�้าดี” 

เน้น 5 มาตรการเชิงรุกในชุมชน

กิจกรรมเภสัช



23จุลสาร สคร. ๗ จ.ขอนแก่น

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

กิจกรรม "วันเอดส์โลก"
■ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สํานักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ ๗ ขอนแก่น ร่วมจัดงานนิทรรศการเรื่องโรคเอดส์ ร่วมกับหน่วย

งานภาคเีครอืข่าย องค์กรภาครฐั เอกชน อาสาสมคัรต้านภยัเอดส์ กลุม่

เอม็หรดีขอนแก่น ณ บรเิวณสนามหน้าศาลากลางจังหวดัขอนแก่น ใน

เทศกาลงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด

ขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๘ ภายใต้คําขวัญ “ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติ

เอดส์ ” เพือ่กระตุน้ให้ประชาชนทัว่ไปเกดิความตระหนักถึงปัญหา โรค

เอดส์ และให้ความสําคัญที่จะร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหา สร้าง

ความเข้าใจและให้กําลังใจกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี



24 จุลสาร สคร. ๗ จ.ขอนแก่น

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ค�าปลิว

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหน้าศตม.ที ๗.๑ ขอนแก่น

24 จุลสาร สคร. ๖ จ.ขอนแก่น

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ เดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘

หยุดคิดเป็นดับทุกข์ได้

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ ในปี ๒๕๕๙ นี้

ขออวยพรให้ท่านจงประสบความส�าเรจ็ในทุกๆ สิง่ใน

ตลอดปีและตลอดไปนะครบั บทความต่อไปน้ีจะบอก

เล่าถึงความคิดมีหัวข้อว่า “ หยุดคิดเป็นดับทุกข์ได้ ” ปัญหา

ของคนเราส่วนใหญ่คอืการควบคมุความคดิ บางคนไม่สามารถ

ควบคมุความคดิของตนเองได้ โดยทีเ่ขาไม่รูต้วั เขาจงึคดิเยอะ 

คดิมาก เม่ือมปัีญหาหนกัๆ และคมุความคดิไม่เป็น หยุดความ

คิดไม่เป็น ย่อมเป็นอันตรายต่อ ตัวเขาเอง หรือบุคลรอบข้าง 

สงัคมเดอืดร้อนเพราะบคุคลประเภทน้ีบ่อยข้ึนถ่ีข้ึน ท�าอย่างไร

เราจึงควบคุมความคิดได้ ต้องเริ่มจากฝึกให้หยุดคิดเป็น การ

หยุดคิดเป ็นมิได ้ เ กิดกับทุกคน หรือเ กิดก็อาจไม ่ เต็ม

ประสิทธิภาพ เราจึงควรหันมาสนใจฝึกฝนอย่างจริงจังเพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้ฝึกเอง การฝึกหยุดคิดตามหลักของศาสนาคือ

ต้องรู ้จักถอนสมมติบัญญัติฝึกหยุดคิดคือฝึกถอนสมมติ

บัญญัตินั่นเอง

เราว่างเมื่อไร ว่างเวลาใด จงสนใจฝึกถอนสมมติ

บัญญัติทันที ไม่นานคุณก็จะหยุดคิดเป็น ฝึกจนช�านาญก็จะ

สามารถ ดับทุกข์ได้ เป็นของแถม เพราะธรรมะสองข้อนี้เกี่ยว

เนือ่งกัน สงัเกตดุเูมือ่เราเริม่ต้นคดิ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งดีๆ  แต่

คิดไปเรื่อยๆกลับไปคิดเรื่องท่ีท�าให้เราเป็นทุกข์ และลองคิดดู

ถ้าครัง้ใดเรามเีรือ่งร้ายให้เริม่ต้นคดิ มนัจะคิดไปสูค่วามเลวร้าย

เพ่ิมมากขึ้น มากข้ึน จนบางคนเอาไม่อยู่จึงเกิดการท�าลาย

สิ่งของ ท�าร้ายตนเอง ท�าร้ายคนอื่น และบางทีท�าร้ายคนที่ไม่รู้

อโิหน่อเิหน่เป็นจ�านวนมากๆ ซึง่มข่ีาวเช่นนีอ้ยู่ทัว่ทกุมมุโลก ดงั

ทีท่ราบกันดอียู่แล้ว ดงันัน้แม้ขณะทีเ่รายังไม่มเีรือ่งร้ายๆ ให้คดิ 

หรอืยังไม่มคีวามทุกข์สาหสัสากรรจ์ เราก็ต้องฝึกหยุดคดิให้เป็น 

เพ่ือเอาไว้เป็นเกราะป้องกันตัวเอง เหมือนบ้านต้องมีถัง

ดับเพลิง จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ต้องมี เช่นเดียวกับคนเราจะมี

ทุกข์หรือไม่มีทุกข์ ก็ต้องฝึกหยุดคิดให้เป็น

วิธีการฝึกหยุดคิดที่ได้ผลที่สุดคือ การถอนสมมติ

บัญญัติ ต้องทดลองท�า และท�าให้ได้ผลจริงๆ ท่านก็จะ

หยุดคิดเป็น

อะไรคือสมมติบัญญัติ ตัวอย่างเช่น หนังสือ หนังสือ

คอืสมมตไิม่ใช่ของจรงิ เพราะของจรงิมนัคอืกระดาษเอามาเย็บ

รวมกัน ตัวตนท่ีแท้ของหนังสือไม่มี ท่ีแท้จริงมันคือกระดาษ 

และกระดาษก็เป็นสมมตอิกีเพราะท่ีแท้มนัเป็น เย่ือไม้ เย่ือฟาง 

เยื่อไม้หรือเยื่อฟางก็มิใช่ของจริงอีก เพราะแท้จริงมันคือ ธาตุ

คาร์บอน หรอืกล่าวโดยสรปุ ทกุข์สรรพสิง่ในจกัรวาลน้ี ล้วนเป็น

สมมติบัญญัติทั้งสิ้น สิ่งที่แท้จริงคือโลกนี้มีแต่ธาตุต่างๆ

“จงมองทุกอย่างด้วยความเป็นธาตุ” มองบ่อยมอง

เรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาไม่ว่าหนักเบาถ้าเราอยากหยุดคิดเป็น ก็

ก�าหนดท�าไว้ในใจว่า มนัแค่ธาตตุามธรรมชาต ิมนัเป็นเรือ่งของ

ธาตุ จะไปสนใจอะไรกับธาตุ ธาตุมีทั้ง วัตถุธาตุ และนามธาตุ 

เราจึงก�าหนดทั้งรูปธรรมนามธรรมเป็นธาตุได้หมด

แบบทดลอง ทุกๆ เรื่องที่กล่าวมา ต้องลงมือท�า วันละ

เล็กวันละน้อย แบบโน้นบ้าง แบบน้ีบ้าง จะเพิ่มพลังจิตผู้

ทดลองให้เข้มแข็งขึ้น เวลามีปัญหาชีวิต จะช่วยแก้ไขปัญหา

ได้อย่างวิเศษ แต่ต้องลองท�า อย่าแค่รู้เฉยๆ ถ้ารู้เฉยๆ เวลามี

ปัญหาจะไม่มีพลังเพียงพอที่ใช้แก้ปัญหาได้

เหมือนหลายคนที่ฆ่าตัวตาย ถามว่าพวกเขารู้ไหมว่า

อย่าไปยึดถือ อย่าไปจริงจังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทุกคนรู้หมด แต่พอ

เจอปัญหาจรงิๆ ไม่รูว้ธีิไม่มวิีธี ท่ีจะท�าให้ไม่ยึดถือไม่จรงิจงั ไม่รู้

จะท�ายังไง คิดแต่ปัญหาที่ตัวเองประสบ ยิ่งคิดยิ่งตัน ยิ่งคิดยิ่ง

มืด หยุดคิดไม่ได้ คิดต่อก็ทุกข์จนทนไม่ไหว เลย ตายดีกว่า นี่

คือความจริงอันโหดร้ายของธรรมชาติ แต่เราป้องกันได้ ด้วย

คาถาพระพุทธเจ้า” จงมองทุกอย่างด้วยความเป็นธาตุ” มอง

เห็นทุกสิ่งเป็นธาตุคราใด ท่านก็หยุดคิดเป็นครานั้น หยุดคิด

เป็นคราใด ก็หยุดทุกข์เป็นคราน้ัน น่ีคอืความจรงิของธรรมชาติ 

ที่ทุกๆท่าน สามารถค้นพบได้ด้วยตัวของท่านเอง ใครค้นพบ

ย่อมสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอน

• แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ •


