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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านจุลสาร สคร 7 ขอนแก่นที่รักและ

เคารพทุกๆท่าน

พบกันอีกครั้ง ปีนี้ จุลสารเราเป็นปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 ปี 2559  
ณ ช่วงเวลานี้ พวกเราได้ผ่านช่วงเวลาการท�างานไตรมาสแรกไป 
อย่างรวดเร็ว หลายท่านท�าหน้าที่หัวหน้าโครงการและการบริหาร 
ฃงบประมาณ อีกทั้งมีตัวชี้วัดมาก�ากับติดตามกันมากมายหลายตัว 
แต่ละตัวชี้วัดก็มีความยากในการจัดการต่างกันไปเพื่อให้บรรลุได้  
ซึง่ท้ังหวัหน้าโครงการและสมาชกิต้องเร่งมอืกันเพ่ือให้ผ่านไปได้ด้วยดี 
ก็คงเหนื่อยกันถ้วนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม เราทุกท่าน มีเป้าหมาย
เดียวกันคือความส�าเร็จ ที่ประชาชนมีสุขภาพดี พวกเราชาว สคร.7 
ขอนแก่นเอง ไม่สามารถท�างานได้เพียงล�าพัง จึงได้มีการประสาน 
เครอืข่ายทีห่ลากหลาย ภาคส่วนให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการท�าให้
เกิดภาพความส�าเร็จได้ เกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
ในการรับรู้ของหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

จุลสาร สคร. 7 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์
ภาพลกัษณ์ และการน�าเสนอภาพผลงานเด่นในทกุๆ ด้าน พร้อมทัง้การ
สือ่ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ต่อท่านผูอ่้านทีติ่ดตามทกุท่านตลอดไป พบ
กันฉบับหน้า นะคะ สวัสดีค่ะ 

บรรณาธิการบริหาร
กนกพร  พินิจลึก

kpinitleuk@yahoo.com
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พญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์

สวัสดีค่ะพี่น้องชาว สคร 7 และสมาชิกเครือข่าย 
ที่รักทุกท่าน

 ท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 ทุกท่านที่ได้กรุณามีการติดตาม 

สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มาตลอดทุกๆฉบับ ฉบับนี้ เป็นฉบับ

คร่ึงปีงบประมาณ 2559 การขบัเคลือ่นงานผ่านไปด้วยด ีพี่ๆ  น้องๆ

ชาวสคร.7 ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายในพื้นที่ ท่านทั้งหลาย

ล้วนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกนัควบคมุโรค ซึง่การมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นการดาํเนนิงาน

ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน สําคัญอย่างยิ่ง  

ส่งผลต่อความสําเร็จ ตามเป ้าหมายที่มีผลต ่อการ 

ป้องกนัโรคและภัยสขุภาพของประชาชน สาํหรับประเดน็ 

พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นประเด็น

ทีทุ่กท่านให้ความสนใจตดิตาม เพราะจะเกีย่วข้อง

กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะผู ้ปฏิบัติงานด้าน 

การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคซ่ึงมบีทบาท 

การเป็นคณะกรรมการ การแต่งตั้งเป็น 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จึงขอฝากเรื่องการศึกษา รายละเอียดสาระสําคัญ เพื่อท่ีเราจะได้ใช้บังคับกฎหมาย 

ฉบับนี้ เอื้อต่อการทํางานต่อไป

 สุดท้ำยขออ�ำนวยอวยพรให้สมำชิกทุกท่ำน มีควำมสุขดื่มด�่ำกับควำมสุขสดช่ืนในเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2559 

นี้ นะคะ 

 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ 

 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
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สวัสดีท่านผู้อ่านท่ีรักทุกท่าน ฉบับน้ีผู้เขียนจะมาบอกเล่าถึง

เรื่องโรคภัยที่ก�าลังเป็นประเด็นร้อนอยู ่ในขณะนี้ คือ 

โรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika virus disease) ซึ่งโรคติดเชื้อ

ไวรัสซิกานี้ มีการระบาดในหลายประเทศ ในแถบอเมริกากลาง

และใต้ ซึ่งองค์กรอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้เป็น

ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้ว 

 ซึ่งโรคนี้เกิดจากการติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) 

เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด RNA สายเดี่ยว อยู่ในตระกูล 

Flavivirus มีลักษณะคล้ายไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต

ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบ ไวรัสซิกาถูกแยกเชื้อเป็นครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2490 จากน�้าเหลืองของลิง rhesus ในป่าที่ชื่อว่า ซิกา 

ประเทศยกูนัดา และแยกเชือ้ได้จากคนในปี พ.ศ. 2511 ทีป่ระเทศ

ไนจีเรีย

สาเหตุหลักของการติดเชื้อไวรัสซิกา

1. โดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด

2. การแพร่ผ่านทางเลอืดโดยแพร่จากแม่ทีป่่วยเป็นโรคตดิ

เชื้อไวรัสซิกาสู่ทารกในครรภ์

ไวรัสซิกา มีระยะฟักตัว 4-7 วัน ผู้ติดเชื้อนั้นจะมีอาการดังนี้

- เป็นไข้

- ปวดศรีษะรุนแรง วิงเวียน

- มีผื่นแบบ maculopapular ขึ้นบริเวณล�าตัว แขนขา

- เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง

- อาจจะมีอาการต่อมน�้าเหลืองโตและอุจจาระร่วง

 มีรายงานพบการระบาดในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเซีย  

มกีารระบาดขยายวงกว้างขึน้ในละตนิอเมรกิา โดยเฉพาะบราซลิ 

เป็นประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกามากที่สุดในขณะนี้ 
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
( Zika virus disease )

รัชนี  นันทนุช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

e-mail : nantanuch.p@hotmail.com

 กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยถึงสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัซิกา องค์การอนามยัโลก ประกาศเป็น 

“ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่  

1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ได้ก�าชับให้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง

และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง  

โดยเน้นเฝ้าระวัง 4 เรื่อง คือ 

4 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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1. เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

2. เฝ้าระวังทางกีฏวิทยา  

3. เฝ้าระวงัในหญงิตัง้ครรภ์ ผูท้ีมี่ไข้ออกผืน่ ทารกทีม่คีวาม

ผิดปกติศีรษะเล็ก 

4. เฝ้าระวังในผู้ที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ

การตรวจหาเช้ือทางห้องปฏิบตักิารสามารถตรวจหาการตดิเชือ้

ได้ 2 วิธี คือ

1. การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี PCR โดยเป็น 

การเก็บตวัอย่างน�า้เหลอืงอย่างเรว็ท่ีสุดหลงัจากทีผู่ป่้วย

เริ่มมีอาการเจ็บป่วย (ไม่เกิน 9 วันหลังมีอาการ)

2. การตรวจหา IgM ที่จ�าเพาะต่อไวรัสซิกาด้วยวิธี ELISA 

โดยเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเก็บในวันที่เริ่ม 

มีอาการ และครั้งท่ีสองนั้นจะห่างจากครั้งแรก 2-3 

สัปดาห์

 วธิกีารรกัษาโรคไข้ซกิา ปัจจบัุน ยงัไม่มวัีคซนีป้องกนัเฉพาะ 

การรักษาจะท�าการรักษาตามอาการ

 ศนูย์ปฎบิติัการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสขุ ได้ออก

ประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ ชื่อและอาการส�าคัญผู้ป่วย และประกาศ

ให้โรคไข้ซกิาเป็นโรคตดิต่อทีต้่องแจ้งความ ตาม พ.ร.บ.โรคตดิต่อ 

พ.ศ.2523 หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทันที 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่

ระบาดของโรค แต่ละปีมีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 5 คน โรคนี้ส่วนใหญ่

ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต 

มีปัญหาเฉพาะกับหญิงต้ังครรภ์ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ 

ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง อาการเหล่านี้

ทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน 

การควบคุมโรค

 ขอความร่วมมอืประชาชน ร่วมมือก�าจดัแหล่งเพาะพันธุย์งุ

ลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านและในชุมชน ทั้งคนในครอบครัวและ

คนในชุมชนเองต้องช่วยกันค้นหาและก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ลายร่วมกัน
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โครงการกวาดล้างโรคโปลิโอ
ของประเทศไทย

ภญ.กัลยา สกุลไทย 
เภสัชกรชำานาญการ 

e-mail Kanlaya88@gmail.com
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 ขอนแก่น ที่รักทุกท่าน 

ในฉบับนี้ผู ้เขียนจะขอนําเสนอเรื่อง โครงการกวาดล้าง 

โรคโปลิโอของประเทศไทย โดย ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค  

นายแพทย์อํานวย กาจีนะ กล่าวไว้ว่า

“กำรกวำดล้ำงไวรัสโปลิโอในวัคซีนชนิดที่ 2 ให้หมดไปจำก

โลก โดยมีขั้นตอนส�ำคัญที่จะเน้น ในปี พ.ศ.2558-2559 คือ 

กำรน�ำวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดมำใช้ 1 ครั้ง ในเด็กอำยุ 4 เดือน 

เพื่อเสริมประสิทธิภำพในกำรป้องกันโรคให้ดียิ่งขึ้น โดยเด็ก

ไทยจะได้มีภูมิคุ้มกนัต่อเชือ้โปลโิอทัง้ 3 ชนดิ และจะน�ำวคัซนี

โปลิโอชนิดกินแบบใหม่ มำใช้ตำมก�ำหนดเดิม โดยให้วัคซีน

ที่อำยุ 2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน และ 4 ปี กำร

เปล่ียนมำใช้วคัซนีโปลโิอในชนดิกนิแบบใหม่นี ้ประกอบด้วย

ไวรัสโปลิโอ 2 ชนิด (bivalent OPV) คือ ไวรัสโปลิโอชนิด

ที1่ และ 3 โดยใช้แทนวคัซนีโปลโิอท่ีใช้อยูใ่นปัจจบัุน ทีม่ส่ีวน

ประกอบของไวรัสโปลิโอ 3 ชนิด (trivalent OPV) เพ่ือ

กวำดล้ำงไวรัสในวคัซนีชนดิที ่2 ซึง่ทกุประเทศจะด�ำเนนิกำร

โดยพร้อมเพรียงกัน และองค์กำรอนำมัยโลกคำดว่ำจะ

สำมำรถก�ำจดัไวรสัโปลโิอชนดิที ่1 และ 3 ให้หมดไปในล�ำดับ

ต่อมำภำยในปี พ.ศ.2563 ซึง่จะน�ำสูค่วำมส�ำเรจ็ในกำรกวำด

ล้ำงโปลิโอได้ในที่สุด”

 การดําเนินตามโครงการดังกล่าว ซึ่งหน่วยบริการของรัฐ

ทุกแห่ง ได้เริ่มมาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่งอาจมีข้อสงสัยบาง

ประการ จึงขออนุญาต นําบทความ จากสํานักโรคติดต่อท่ัวไป 

กรมควบคุมโรค มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

ค�าถามที่พบบ่อย ในการปรับเปลี่ยนการใช้
วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ

ถาม: ทําไมต้องเปลี่ยน Trivalent OPV เป็น Bivalent OPV

ตอบ: เหตุผลที่ต้องเปลี่ยน Trivalent OPV (ประกอบด้วยเชื้อ

ไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีน ชนิดที่ 1,2,3) เป็น Bivalent OPV 

(ประกอบด้วยเชือ้ไวรสัโปลโิอสายพนัธุว์คัซนีชนดิท่ี 1,3) เนือ่งจาก

1. ทั่วโลกกวาดล้างเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคชนิดที่ 2 

ที่มีตามธรรมชาติหมดไปแล้วตั้งแต่ปี 2542 จึงไม่มีความ

จาํเป็นต้องใช้วคัซนีทีม่ส่ีวนประกอบของไวรสัชนดิที ่2 อีก

2. หลายปีที่ผ่านมาเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนเกิดการ 

กลายพันธุ์ (circulating vaccine – derived poliovirus 

: cVDPV) ส่วนใหญ่เป็นไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ วัคซีนชนิดที่ 

2 และเชื้อสายพันธุ ์วัคซีนที่กลายพันธุ ์นี้ทําให้เกิดการ

ระบาดในหลายพื้นที่ (การกลายพันธุ์มักเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่

มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตํ่าเท่านั้น)

6 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559



ค�าถามที่พบบ่อย ในการปรับเปลี่ยนการใช้
วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ

ถาม: ทําไมต้องเปลี่ยน Trivalent OPV เป็น Bivalent OPV

ตอบ: เหตุผลที่ต้องเปลี่ยน Trivalent OPV (ประกอบด้วยเชื้อ

ไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีน ชนิดที่ 1,2,3) เป็น Bivalent OPV 

(ประกอบด้วยเชือ้ไวรสัโปลโิอสายพนัธุว์คัซนีชนดิที ่1,3) เนือ่งจาก

1. ทั่วโลกกวาดล้างเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคชนิดที่ 2 

ที่มีตามธรรมชาติหมดไปแล้วตั้งแต่ปี 2542 จึงไม่มีความ

จาํเป็นต้องใช้วคัซนีทีม่ส่ีวนประกอบของไวรสัชนดิที ่2 อกี

2. หลายปีท่ีผ่านมาเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนเกิดการ 

กลายพันธุ์ (circulating vaccine – derived poliovirus 

: cVDPV) ส่วนใหญ่เป็นไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ วัคซีนชนิดที่ 

2 และเชื้อสายพันธุ ์วัคซีนที่กลายพันธุ ์นี้ทําให้เกิดการ

ระบาดในหลายพื้นที่ (การกลายพันธุ์มักเกิดขึ้นในพื้นที่ ที่

มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตํ่าเท่านั้น)

 จากข้อมูลข ้างต ้น องค ์การอนามัยโลกจึงกําหนด

ยุทธศาสตร์ให้กวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 ให้หมดไปเป็น

ลาํดบัแรก โดยในช่วงปี 2558 จะมกีารสบัเปลีย่นชนดิวคัซนี จาก

เดิมที่ใช้ Trivalent OPV เป็น bivalent OPV (ซึ่งนําไวรัสสาย

พันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2 ออก)

ถาม: ทําไมถึงให้วัคซีนโปลิโอแบบฉีด (IPV) ในเด็กอายุ 4 เดือน

ตอบ: วคัซีน IPV นํามาใช้เพือ่ปูพืน้ฐานให้เดก็มภีมิูคุม้กนัต่อไวรสั

โปลิโอสายพันธุ์ที่ 2 เนื่องจากหลังใช้ bivalent OPV (ประกอบ

ด้วยเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 1,3) แล้ว เด็กจะไม่มี

ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 โดยจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัส

โปลิโอชนนิดที่ 1 และ 3 เท่านั้น สําหรับการให้วัคซีนในเด็กอายุ 

4 เดอืน เนือ่งจากการให้วคัซนีในเดก็อาย ุ4 เดือน เป็นระยะเวลา

ที่เร็วที่สุดที่ ร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

ถาม: เมื่อฉีดวัคซีน IPV 1 ครั้งแล้วจะมีภูมิคุ้มกันเท่าไร

ตอบ: เด็กที่ ได้รับวัคซีน IPV 1 ครั้ง ตั้งแต่ อายุ 4 เดือนขึ้นไปจะ

มภีมูคุ้ิมกันประมาณ 63% ซึง่เพยีงพอทีจ่ะกระตุน้ภมูคิุม้กนัได้ใน

ระดบัหนึง่ อกีทัง้ระบบภมูคิุม้กนัของเดก็จะจดจําเชือ้ไวรสัชนดิที่ 

2 ได้ ทําให้ ระบบภูมิคุ้มกันมีความพร้อม ดังนั้น หากมีเชื้อไวรัส

โปลิโอชนิดที่ 2 เข้ามาในพื้นที่ เด็กที่เคยได้รับวัคซีน IPV 1 จะ

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็วและสูงเพียงพอต่อการ

ป้องกันโรค 

ถาม: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ถ้าเด็กอายุ 3 ½ 

เดือน มารับวัคซีน โดยไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน จะให้วัคซีน

โปลิโออย่างไร

ตอบ: ให้หยอดวัคซีนโปลิโอชนิดกินในครั้งแรกทีพ่บ หลงัจากนั้น

เมื่อมารับวัคซีนโปลิโอครั้งท่ี 2 ให้ฉีดวัคซีน IPV 1 เข็ม พร้อม

หยอดวัคซีน OPV จากนั้นให้นัดหยอดวัคซีนโปลิโอตามกําหนด

เดิม

ถาม: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ถ้าเด็กอายุ 5 เดือน

ขึ้นไปมารับวัคซีน โดยไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน จะให้วัคซีน

โปลิโออย่างไร

ตอบ: เนื่องจากเด็กมี อายุ มากกว่า 4 เดือน ดังนั้นเจ้าหน้าที่

สามารถฉีดวัคซีน IPV 1 ครั้ง พร้อมหยอดวัคซีน OPV 1 ครั้ง ได้

ทันทีที่พบเด็ก จากนั้นให้ นัดหยอดวัคซีน OPV อีก 4 ครั้งตาม

กําหนดเดิม ดังนี้

 ครั้งที่ อายุ ชนิดของวัคซีนโปลิโอ

 1 2 เดือน OPV1 และ DTP-HB1

 2 4 เดือน IPV1, OPV2 และ DTP-HB2

 3  6 เดือน OPV3 และ DTP-HB3

 4 1 ปี 6 เดือน OPV4 และ DTP4

 5 4 ปี OPV5 และ DTP5

ถาม: IPV ใช้ได้ ในเด็กอายุเท่าไร

ตอบ: ตามเอกสารกํากับวัคซีน ระบุว่าสามารถให้วัคซีน IPV ใน

เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป แต่เนื่องจากตารางการให้วัคซีน

ของประเทศไทย กําหนดให้ใช้วัคซีน IPV 1 เข็ม ร่วมกับ OPV 5 

ครั้ง จึงกําหนดให้ วัคซีน IPV ในเด็กอายุ 4 เดือน ซึ่งเป็นช่วงอายุ

ที่เหมาะสมและเร็วที่สุดที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

ถาม: ทาํไมถงึไม่ให้วคัซีนโปลิโอในช่วงวนัที ่23-28 เมษายน 2559

ตอบ: เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่หน่วย

บริการและคลังวัคซีนดําเนินการเก็บกลับและทําลายวัคซีน ดัง

นั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Trivalent OPV จะมีการเก็บกลับและ

ทาํลายให้หมดส้ินไปไม่มหีลงเหลอือยู ่และไม่เกดิการสับสน สลับ

ชนดิวคัซีน จึงขอให้หน่วยบริการเล่ือนนดัเด็กทีจ่ะต้องได้รบัวคัซนี

โปลิโอในช่วงนี้ ออกไปก่อน และนัดให้มารับ bivalent OPV ได้ 

ตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (National Switch 

Day)

ถาม: กรณีเด็ก ป.1 หรือเด็กอายุ 7 ปี จะต้องให้วัคซีนโปลิโอ

อย่างไร

ตอบ: ให้สอบถามประวัติการได้รับวัคซีนโปลิโอ แล้วให้วัคซีน 

IPV/OPV ตามตาราง ดังนี้

ประวัติการได้รับ
วัคซีน OPV 

การให้วัคซีน 
IPV/OPV 

การให้วัคซีน 
OPV ครั้งต่อไป

ไม่เคยได้รับวัคซีน 
OPV มาก่อน 

ให้ IPV1 พร้อม OPV1 ให้ OPV2 ห่างจาก 
OPV1 อย่างน้อย 1 
เดือน และให้ OPV3 
เมื่อเด็กเข้าเรียน 
ชั้น ป.2 

เคยได้รับวัคซีน 
OPV 1 ครั้ง 

ให้ IPV1 พร้อม OPV2 ให้ OPV3 เมื่อเด็ก 
เข้าเรียนชั้น ป.2

เคยได้รับวัคซีน 
OPV 2,3,4 ครั้ง 

ให้ OPV อี ก 1 ครั้ง ไม่ต้องให้ IPV

เคยได้รับวัคซีน 
OPV ครบ 5 ครั้ง 

ไม่ต้องให้วัคซีน 

7จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559



ถาม: ขนาดวัคซีน IPV และ bivalent OPV ให้กับเด็กครั้งละ

เท่าไร

ตอบ: IPV ให้คร้ังละ 0.5 มิลลิลิตร ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ และ 

bivalent OPV ให้เหมือนกับ trivalent OPV คือ หยอดครั้งละ 

2-3 หยด

ถาม: เด็กที่ได้รับวัคซีน IPV เดี่ยว หรือวัคซีนรวมที่มี IPV เป็น

ส่วนประกอบ เช่น Infanrix-IPV

Tetraxim Pediacel Pentaxim Infanrix-IPV/Hib Infanrix-

Hexa จะต้องฉีด IPV เสริมอีกหรือไม่

ตอบ: ไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีน IPV เสริมอีก เนื่องจากได้รับ IPV 

อยู่แล้ว (ให้ตรวจสอบจากฉลากกํากับวัคซีน)

ถาม: อาการข้างเคียงของการได้รับวัคซีน IPV มีอะไรบ้าง

ตอบ: วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดที่ใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคในขณะนี้ มีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ยังไม่พบรายงานอาการ 

ไม่พึงประสงค์ที่มีความสัมพันธ์กับวัคซีนอย่างชัดเจน นอกจาก

อาการแดงเล็กน้อยบริเวณท่ีฉีด ซึ่งพบได้ 0.5 %-1%, ตุ่มแข็ง

บริเวณที่ฉีด 3% - 11% และกดเจ็บบริเวณที่ฉีด 14% - 29%

ถาม: หากมีวัคซีน IPV คงคลังมากเกินไปจะต้องทําอย่างไร

ตอบ: เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คลังวัคซีนโรงพยาบาล ควรตรวจ

สอบค่า ROP ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยการใช้

วัคซีน IPV 3 เดือนย้อนหลัง หากค่า ROP ในระบบ VMI สูงหรือ

ตํ่ากว่าความเป็นจริง ให้ขอปรับเปลี่ยนค่า ROP โดยกรอกข้อมูล

ลงในแบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ IPV (แบบ FM3) แล้วแจ้ง

ข้อมูลไปที่ สปสช. ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-141-4297 และโทรสาร 

02-143-9730 – 31 หรือ E-mail: wannapa.k@nhso.go.th 

จากนั้น สปสช. จะส่งข้อมูลให้สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุม

โรค เพ่ือพิจารณาปรับค่า ROP แล้วแจ้งองค์การเภสัชกรรม 

ต่อไป 

ถาม: หากมีวัคซีน IPV ไม่เพียงพอ คลังวัคซีนโรงพยาบาลจะต้อง

ทําอย่างไร

ตอบ: ในกรณีที่วัคซีน IPV ไม่เพียงพอ คลังวัคซีนฯ สามารถขอ

เบิกวัคซีน IPV เพิ่มเติมได้ โดยใช้แบบฟอร์มใบเบิกกรณีต้องการ

วัคซีนเพิ่มระหว่างรอบ โดยแจ้งไปยังองค์การเภสัชกรรม ที่เบอร์

โทรสาร 02- 203-8909, 02-354-8854, 02-354-8861 หรือ 

E-mail: vmi@gpo.or.th

ถาม: เมื่อได้รับวัคซีน IPV มาแล้วจะต้องจัดเก็บอย่างไร

ตอบ: จัดเก็บในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ในชั้นเดียว

กับวัคซีน dT ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งเด็ดขาด

ถาม: ขนาดบรรจุและอัตราสูญเสียของวัคซีน IPV (สําหรับป ี

2559) และ OPV เป็นเท่าไร 

ตอบ: 1. ขนาดบรรจุวัคซีน IPV คือ 10 โด๊ส/ขวด กําหนดอัตรา

การสูญเสีย ร้อยละ 25 (ในอนาคตอาจมี การจัดซื้อขนาดบรรจุ 

1 โด๊ส/ขวด หรือ 5 โด๊ส/ขวด)

2. OPV มขีนาดบรรจุ 20 โด๊ส/ขวด กาํหนดอตัราการสญูเสยี ร้อย

ละ 25 (รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ bivalent OPV จะแตกต่างจาก 

trivalent OPV ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิต

ถาม: หลังจากเปิดใช้ IPV สามารถเก็บไว้ได้กี่ชั่วโมง 

ตอบ: แม้ว่าในฉลากกํากับยาจะระบุว่าให้ใช้ในทันที แต่สําหรับ

ประเทศไทย กําหนดให้สามารถใช้ได้ภายใน 8 ชั่วโมง หลังจาก

เปิดใช้แล้ว
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ถาม: คลงัวคัซนีจะได้รบัวคัซนี Trivalent OPV ครัง้สดุท้ายเมือ่ไร

ตอบ: องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีน Trivalent OPV ครั้ง

สุดท้ายภายในเดือนมีนาคม 2559

ถาม: คลงัวคัซนีโรงพยาบาลเบิกวคัซนี bivalent OPV ได้อย่างไร

ตอบ: เดือนมีนาคม สามารถเริ่มเบิกวัคซีน bivalent OPV ได้

เป็นครัง้แรก โดยบนัทกึปรมิาณวคัซนี bivalent OPV คงคลัง (ค่า 

on hand) ในระบบ VMI โดยคลิกที่ zero on hand หลังจาก

นั้นองค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีน bivalent OPV ให้คลัง

วัคซีนโดยอ้างอิงจากค่า ROP ของ trivalent OPV เดิม โดยครั้ง

แรกคลังวัคซีนจะได้รับ bivalent OPV ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 

– 22 เมษายน 2559

ถาม: เมือ่คลงัวคัซนีได้รบั bivalent OPV จากองค์การเภสชักรรม

ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2559 จะต้องจัดเก็บ

วคัซนีนัน้อย่างไร และเริม่จ่าย bivalent OPV ให้แก่หน่วยบริการ

เมื่อใด

ตอบ: ควรแยกจัดเก็บวัคซีน bivalent OPV ในช่องแช่แข็งของ

ตู้เย็นอ่ืนที่ไม่ได้เก็บวัคซีน trivalent OPV เพื่อไม่ให้ปะปนกัน 

และป้องกันการหยบิผดิสลับกัน และควรเร่ิมจ่าย bivalent OPV 

ให้หน่วยบริการตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป และ

ไม่อนุญาตให้หน่วยบริการเปิดใช้ bivalent OPV ก่อนวันที่ 25 

เมษายน 2559

ถาม: ทําไมคลังวัคซีนโรงพยาบาลจึงไม่ควรจ่ายวัคซีน bivalent 

OPV ให้หน่วยบริการก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559

ตอบ: เพื่อไม่ให้ปะปนกับ trivalent OPV และป้องกันการหยิบ

ผิดนํา bivalent OPV ไปทําลาย ท้ังนี้ ไม่อนุญาตให้เปิดใช้ 

bivalent OPV ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559

ถาม: หน่วยบริการจะเริ่มให้บริการวัคซีน bivalent OPV ได้ 

เมื่อไร

ตอบ: ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งกําหนดให้เป็น

วัน National Switch Day

ถาม: หน่วยบรกิารและคลงัวคัซนีต้องเกบ็วคัซีน Trivalent OPV 

เพื่อการทําลายอย่างไร

ตอบ: หน่วยบริการและคลงัวคัซนีต้องเกบ็วคัซนี Trivalent OPV 

เพื่อการทําลาย ดังนี้

1. เก็บวัคซีน tOPV ที่เปิดใช้แล้วพร้อม Dropper และวัคซีน

ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ แยกกัน ใส่ถุงซิปใสไว้

2. นําวัคซีน tOPV ที่รวบรวมไว้ ในถุงซิปใส ใส่ถุงขยะติดเชื้อ

สีแดงอีกชั้นหนึ่ง

3. ติดสติ๊กเกอร์ที่กรมควบคุมโรคแจกมา บนถุงขยะติดเชื้อสี

แดงและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

4. หน่วยบริการส่งให้ CUP ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 

และ CUP รวบรวมส่งถุงใส่วัคซีนดังกล่าวส่งให้ สสจ. 

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2559 

ถาม: วัคซีน Trivalent OPV ที่รวบรวมเพื่อทําลาย ต้องเก็บภาย

ใต้ระบบลูกโซ่ความเย็นหรือไม่

ตอบ: ไม่ต้องเก็บภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที ่

งานเภสัชกรรม สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 

โทรศัพท์ 043-222818-9 ต่อ 402

แหล่งที่มาของข้อมูล

กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

กรมควบคุมโรค

9จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559



นางนัทนัน  วิรุฬเดช
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

E-mail : gaanwi@gmail.com

“รวมพลัง ยุติ วัณโรค”
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สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 ทุกท่าน ส�าหรับฉบับที่ 2 

ประจ�าปี 2559 นี้ ผู้เขียนขอน�าเสนอเรื่องวันวัณโรคสากล

ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยสหพันธ์องค์กรต่อต้าน

วัณโรคและโรคปอดนานาชาติ ก�าหนดให้วันที่ 24 มีนาคม ของ

ทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) อย่างเป็นทางการ 

เพ่ือย�้าเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาด

ทั่วโลก และร่วมกันต่อด้านวัณโรค โดยในปี 2559 นี้ ทาง Stop 

TB Partnership และองค์กรต่างๆระดับนานาชาติ ได้ก�าหนด

ค�าขวัญเพื่อเป็นข้อความสื่อไปถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ คือ 

“รวมพลัง ยุติ วัณโรค” โดยมีความหมายว่า “เราจะร่วมกันทุก

ภาคส่วน เพื่อจะยุติปัญหาวัณโรค”

 วณัโรคเป็นโรคตดิต่อส�าคญัท่ียงัเป็นปัญหาสาธารณสขุไทย 

ซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัของการป่วยกว่า 120,000 รายต่อปี และการ

ตายกว่า 10,000 รายต่อปี ที่ส�าคัญยังก่อให้เกิดเป็นวัณโรคดื้อยา

หลายขนานที่คาดว่าอาจมีมากถึง 1,900 รายในประเทศไทย แต่

ปัจจุบันการค้นหาและรักษาวัณโรคที่รายงานนั้นมีไม่ถึงร้อยละ 

70 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหานี้

มาโดยตลอด จึงได้ด�าเนินงานควบคุมวัณโรคโดยต้องอาศัยเครือ

วันวัณโรคสากล (World TB Day) 

ข่ายการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน และสถานบริการ

สาธารณสขุทกุระดบัทัง้ภาครฐัและเอกชนในการมส่ีวนร่วมในการ

ควบคุมวัณโรค โดย การค้นหา การรักษา การส่งต่อ การรายงาน

ข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้วัณโรคสู่

ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการควบคุมวัณโรคเป็นไป

อย่างมปีระสทิธิภาพและได้มาตรฐานการด�าเนนิงานวณัโรค และ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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 เนื่องในวันวัณโรคสากล ปี 2559 นี้ สคร.7 จ.ขอนแก่น 

ได้ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์วัน

วัณโรคสากล ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 (บขส.1) อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เพือ่เป็นการส่งเสริม สร้างกระแสให้ประชาชนเกดิการรบัรู้ ต่ืนตัว 

ตระหนักและมีความรู ้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค 

ตลอดจนสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการด�าเนนิ

งานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค อันจะน�าไปสู่จุดมุ่ง

หมายอันสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ต่อไป 

 ดงันัน้ จงึขอประชาสมัพนัธ์ไปยงัประชาชนทกุท่านหากพบ

ผู้ท่ีมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค คือ ไอติดต่อกันเกิน 2 

สัปดาห์ ไอมีเลือดปน หรือ มีไข้ น�้าหนักลด  หรือเคยอยู่ร่วมบ้าน

เดียวกับผู ้ป่วยวัณโรค ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัย ที่สถาน

พยาบาลใกล้บ้านซ่ึงในปัจจบุนัมียารักษาวณัโรคทีมี่ประสทิธภิาพ

สูงในการรักษา สามารถรักษาวัณโรคให้หายขาดได้ภายใน 6 – 8 

เดือน สิ่งส�าคัญคือ ผู้ป่วยต้องกินยาให้ครบตามขนาดที่แพทย์สั่ง

ทกุเม็ดและทกุมือ้อย่างเคร่งครดั และมาตรวจตามนดัทกุครัง้  เม่ือ

อาการดขีึน้อย่าตดัสนิใจหยดุยาเองโดยเข้าใจว่าหายแล้ว   เพราะ

เช้ือวัณโรคในร่างกายอาจยังไม่หมด  เกิดการดื้อยาและกลับมา

ก�าเริบใหม่ ท�าให้การรักษายุ่งยากมากขึ้นและอาจเป็นอันตราย

ถึงชีวิตได้

“รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย”
แหล่งข้อมูล : สำานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
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น.ส.วัชราภรณ์ กิตติรัฐพันธุ์
นักกีฏวิทยา กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

e-mail : watchrapornn@gmail.com
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ลมเปลี่ยนทิศ พระอาทิตย์เปลี่ยนทาง สันญาณการมาเยือนของ

ฤดูร้อนเริ่มต้นขึ้นแล้ว และแน่นอน เมื่อหน้าร้อนมาถึง ก็เป็น

ช่วงของการปิดเทอมใหญ่ของน้องๆวยัเรยีน ปิดเทอมใหญ่หวัใจว้าวุน่ ไม่ใช่

เพียงหัวใจวัยรุ่นที่ว้าวุ่นนะคะ เม่ือฤดูกาลน้ีมาเยือน หัวใจของพ่อแม่ผู้

ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ก็ว้าวุ่นจากปัญหาการเสียชีวิต

จาการตกนํ้าจมนํ้าของเด็กไม่ใช่น้อยเลย จากข้อมูลล่าสุดจากกระทรวง

สาธารณสขุ รายงานการจมน้ําระดบัโลก (Global Report on Drowning) 

ขององค์การอนามยัโลก พบว่า ในแต่ละปีมคีนจมนํา้เสยีชวีติสงูถงึ 372,000 

คน คนที่จมน้ําเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุต่ํากว่า 25 ปี 

ทั้งนี้ ในกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีพบว่าการ จมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) 

โดยมีจํานวนการเสียชีวิตปีละ 140,219 คน ประเทศไทยในกลุ่มเด็กไทย

อายต่ํุากว่า 15 ปีการจมน้ําเป็นสาเหตกุารเสยีชวีติอนัดบัหนึง่ ในทกุสาเหตุ

ทัง้โรคตดิเชือ้และไม่ตดิเชือ้ อตัราการเสยีชวีติต่อประชากรแสนคน (ปีพ.ศ. 

2548 - 2557) อยู่ในช่วง 6.8-11.5 และมี จํานวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 

1,177 คนหรือวันละ 3.2 คน อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) จาก

การจมนํา้ เท่ากับร้อยละ 37.2 จาํนวนและอตัราการเสยีชวิีตต่อประชากร 

100,000 คน ของเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีจากการตกนํ้า จมนํ้า ประเทศไทย 

ปีพ.ศ. 2546 - 2557 กลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้แก่ เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีซึ่ง

มีสัดส่วนการเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้าสูงถึง ร้อยละ 30 ของทุกกลุ่ม

วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำา

กลุ่มอายุ โดยเฉพาะเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 

2 เท่าตัว เด็กอายุ 5-9 ปีมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าในทุกกลุ่มอายุ ปัจจัย

ทีเ่กีย่วข้อง จากข้อมลูการเฝ้าระวงัพบว่าเดก็มกัจะจมน้ําเสยีชวีติพร้อมกนั

ครั้งละหลายๆ คน เนื่องจากเด็กไม่รู้ วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการ

ช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่ตกนํ้า และจากการศึกษา 

ของสํานกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรคพบว่าเดก็ไทยอายต่ํุากว่า 15 ปีว่าย

นํ้าเป็นร้อยละ 23.7และว่ายน้ํา เพื่อเอาชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความ

ปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการช่วยเหลือ) เพียง

ร้อยละ 4.4 ทั้งนี้เด็กที่เรียนหลักสูตรว่ายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีความรู้

เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะ การเอาชีวิตรอด ในนํ้า และทักษะการ

ช่วยผู้ประสบภัยทางน้ํา มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนถึง 7.4 เท่า, 20.7 เท่า 

และ 2.7 เท่า ตามลําดับ ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิต

มากที่สุด เท่ากับ 148 คน รองลงมาคือมีนาคม มีจํานวน 129 คนและ

พฤษภาคม 125 คน ซึง่ช่วงดงักล่าวเป็นช่วงปิดภาคการศกึษา ท้ังนีใ้นปีพ.ศ. 

2555 และ 2556 พบว่าในช่วงวันธรรมดามีการเสียชีวิตจากการจมนํ้าสูง

กว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ (แตกต่างจากช่วง ก่อนหน้านี้ที่พบว่าวันเสาร์

อาทิตย์จะมีการจมนํ้าสูงสุด) ทั้งนี้ช่วงเวลา 12.00 - 17.59 น. ยังคงเป็น

ช่วงทีม่กีาร เกดิเหตสุงูสดุ สถานทีท่ีเ่ดก็ตกนํา้ จมนํา้อยูท่ีบ้่าน และบริเวณ
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บ้าน สูงที่สุด (ร้อยละ 38.5) แหล่งนํ้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมนํ้า

สงูทีส่ดุคอืแหล่งนํา้ธรรมชาต ิ(ร้อยละ 49.4) รองลงมา คอืสระว่ายนํา้ (ร้อย

ละ 6.9) และอ่างอาบนํ้า (ร้อยละ 4.6) การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงเล่นนํ้า

เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการตกนํ้า จมนํ้า เด็กอายุ 10-14 ปีที่บาด

เจบ็รนุแรงจากการตกนํา้ จมนํา้มกีารดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.03 

เดก็ในแต่ละกลุม่อายจุะมคีวามเสีย่งต่อการจมน้ําแตกต่างกนั (2,4, 8) โดย

เด็กเล็ก (อายุตํ่ากว่า 5 ปี) การทรงตัวมักไม่ดีเนื่องจากมวลสารของศีรษะ 

ยังมีสัดส่วนสูงจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจึง ทําให้ล้มในท่าที่ศีรษะทิ่มลงได้ง่าย จึง

มักพบเด็กจมนํ้าสูงในแหล่งนํ้าภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถัง

นํ้า กะละมัง บ่อนํ้า แอ่งนํ้า ส่วนเด็ก อายุมากกว่า 5 ปีเด็กเริ่มโตและซน 

จะเริม่ออกไปเล่นนอกบ้าน ประกอบกบัเดก็/ผูด้แูล/ชมุชนไม่รูส้กึว่าแหล่ง

นํา้ เป็นความเสีย่งต่อเดก็ ดงันัน้แหล่งน้ําทีพ่บเดก็จมน้ําสงูคอื แหล่งน้ําขดุ

เพื่อการเกษตร และแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ (แม่นํ้า คลอง บึง ฯ) ดังนั้น 

เพือ่ความไม่ประมาทผูป้กครองจงึควรเอาใจใส่ดแูลบตุรหลาน โดยการสอน

ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า 5 ประการ แก่ลูกหลาน ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง 

 พบสาระแนวทางการป้องกันการเสียชีวิตจากการตกน�้า 

จมน�้าได้ในฉบับต่อไป ส�าหรับฉบับนี้ สวัสดีค่ะ

หัวใจหลักของ วัคซีนป้องกันเด็กจมน�้า 
มีดังนี้

1. สอนให้เด็กรู้ว่าแหล่งนํ้าไหนเสี่ยง ไม่ควรไปวิ่งเล่นใกล้ๆ โดย

อาจจะพาเดก็เดนิสาํรวจส่ิงแวดล้อมในชุมชน และพาเขาไปดู

ว่าจุดไหนที่อันตราย และจุดไหนที่ปลอดภัย เพราะเด็กวัยนี้

จะเข้าใจ ในเหตุและผลได้แล้ว

2. ฝึกลอยตัวในนํ้า 3 นาที เนื่องจากสาเหตุของการจมนํ้าส่วน

ใหญ่ คอืไม่สามารถลอยตวัขึน้ฝ่ังได้การทีเ่ดก็มกัจะเล่นกันใกล้

ฝั่งและพลาดตกลงไปในนํ้า หรือการเล่นที่คึกคะนอง แข่งขัน

กระโดดลงน้ําแต่กลบัไม่มคีวามสามารถทีจ่ะลอยตัวขึน้มาเพือ่

จะเข้าฝั่งให้ได้ เพราะฉะนั้นถ้าลอยตัวได้ 3 นาที เด็กที่พลัด

ตกในจดุทีไ่ม่ไกลจากฝ่ังกจ็ะสามารถช่วยตวัเองได้ ท่าลอยตวั

ที่ง่ายและใช้เพื่อตะกายเข้าฝั่ง เช่น ท่าปลาดาว ท่าแม่ชีลอย

นํ้า ว่ายท่าลูกหมา เป็นต้น

3. ฝึกให้ว่ายน้ําได้ 15 เมตร เพื่อเป็นทักษะในการว่ายเข้าฝั่ง 

นอกจากการลอยตวัให้ได้ 3 นาทแีล้ว เดก็ยงัต้องสามารถว่าย

ได้ไกลถึง 15 เมตร เพื่อเป็นทักษะในการว่ายเข้าฝั่งหากพลัด

ตกลงไปในนํ้า ตามมาตรการ 3 น 15 ม (3 นาที 15 เมตร) 

นั่นเอง

4. รู้อันตราย ไม่กระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่กําลังจมน้ํา แต่ให้ทํา

ตามหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” เด็กต้องรู้ว่า การกระโดดลงไป

ช่วยเพื่อนที่กําลังจมน้ํานั้นเป็นเรื่องท่ีอันตรายมาก แม้จะถูก

ฝึกมาอย่างดี ดังนั้นจึงมีหลัก 3 ข้อ คือ “ตะโกน โยน ยื่น” 

ตะโกนให้ผู้ใหญ่มาช่วย, โยน สิ่งของที่อยู่รอบตัว เช่น ขวดนํ้า 

ถังนํ้า แกลลอน กะละมัง รองเท้าแตะ เพื่อให้เพื่อนเกาะและ

สามารถใช้ลอยตัวได้, ยื่น สิ่งยาวๆ ให้เพื่อนจับแล้วดึงเข้ามา

ใกล้ฝั่ง (ฝั่งที่เขายืนก็ต้องมั่นคงด้วย) 

5. สอนการใช้ชูชีพ การลอยตัวเมื่อใส่ชูชีพ เพื่อความปลอดภัย

ในการเดนิทางทางนํา้ ไม่ว่าจะเรอืพาย เรอืแจว จะว่ายนํา้เป็น

ไม่เป็น กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะจมนํา้ได้ทัง้นัน้หากเกดิอุบตัเิหต ุดงั

นั้นจึงต้องเคยฝึกที่จะใส่ - ถอดชูชีพให้ถูกวิธี และอย่างน้อย

ต้องหัดลอยตัวเมื่อใส่ชูชีพให้ได้ เพราะถ้าลอยตัวไม่เป็น หน้า

ควํ่าลงก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดได้เหมือนกัน

ข้อมูลจาก

1.www.thaihealth.or.th

2.ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ทนพ.ธีระพจน์ สิงห์โตหิน
นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ

thiraphot@yahoo.com
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 สวัสดีท่านผู ้อ่านจุลสาร สคร.7 ขอนแก่น ที่รักทุกท่านครับ  

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปเดินร้านหนังสือเพื่อหาหนังสือด้านกฎหมาย 

มาอ่านเล่น เข้าไปทีช่ัน้วางหนงัสอืตากเ็หลอืบไปเหน็หนงัสอืเล่มหนึง่เขยีน

ที่หน้าปกว่า Infographic ป.วิ.อาญา ด้วยความสนใจหยิบมาเปิดอ่าน 

เนือ้หาว่าด้วยเรือ่งขัน้ตอนในช้ันศาล มแีต่ภาพกบัตวัหนังสอืน้อยๆ อ่านไป

รอบเดียวแต่ทําให้ผมเข้าใจเน้ือความได้ไม่ยากจากภาพท่ีสื่อสาร ผมต้อง

ยอมควักกระเป๋า 400 บาทเพื่อซื้อหนังสือเล่มนี้เลยทีเดียว ใจความสําคัญ

ของเหตกุารณ์นีก้ระตุน้ความอยากรูข้องผมเป็นอย่างมากว่า infographic 

คอือะไร ใช้ทําอะไร และจะสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบังานของเราได้หรอื

ไม่ หลงัจากนัน้กต้ั็งหน้าตัง้ตาหาคาํตอบ จนเป็นทีพ่อใจ ไหนๆกท็ราบข้อมลู

แล้วก็ขอนํามาเล่าให้ท่านผู้อ่านอีกต่อหน่ึง เพื่อกระตุ้นความคิดประยุกต์

ใช้งานต่อไป

Infographic คืออะไร?
 อินโฟกราฟิก (Infographic) ย่อมาจาก Information Graphic 

คือ ภาพหรือกราฟิกซ่ึงบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข 

เป็นต้น เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่

กวาดตามอง ซึง่เหมาะสําหรบัผูค้นในยคุไอททีีต้่องการเข้าถึงข้อมลูซับซ้อน

มหาศาลในเวลาอันจํากัด (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจําภาพสวยๆ 

ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจจุบันกําลังเป็นท่ีนิยมในโลกของ Social 

Network

 ประโยชน์และพลังของอินโฟกราฟิก นั้นมีอยู่มากมาย เพราะด้วย

แผนภาพสวยๆนี้ สามารถทําให้คนท่ัวๆไปสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล

ปริมาณมากๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวเท่านั้น ด้วยข้อมูลที่ถูกคัดกรองมา

เป็นอย่างด ีทาํให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นวธิกีารนาํเสนอข้อมลูเชงิสร้างสรรค์ 

ซึ่งเราสามารถหยิบยกเรื่องราวเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องราวใหญ่โตมานําเสนอ 

ในมมุมองทีแ่ปลกตา ทนัสมัย ทนัต่อเหตกุารณ์ในโลกปัจจบุนั โดยรปูแบบ

หรอืประเภทของอนิโฟกราฟิก ตามวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน สามารถจดั

หมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. ข่าวเด่น ประเด่นร้อนและสถานการณ์วิกฤต
อินโฟกราฟิกที่ได้รับการแชร์มากๆ มักจะเป็นประเด็นใหญ่ระดับ

ประเทศ เช่น ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2. สอน HOW TO
บอกเล่ากลยุทธ์ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เช่น เล่าถึงกลยุทธ์การ

ออมเงิน ที่ใครๆก็มักมองข้าม

3. ให้ความรู้
ในรูปแบบของ Did You Know หรือ สถิติสําคัญทางประชากรต่างๆ

ตลอดจนการถ่ายทอดความรูท้างวชิาการทีน่่าเบือ่ ให้มสีสีนั สนกุ และ 

น่าติดตาม

4. บอกเล่าตำานานหรือวิวัฒนาการ
เรื่องราวบางอย่างอาจต้องถ่ายทอดผ่านตําราหนาๆ แต่ด้วยอินโฟ

กราฟิก จะช่วยทาํให้ตาํนานเหล่านัน้บรรจอุยูใ่นพืน้ที่ๆ จาํกดัได้อย่าง

น่าทึ่ง 

5. อธิบายผลสำารวจ และ งานวิจัย
อินโฟกราฟิก เหมาะที่สุดที่จะถ่ายทอดงานวิจัยที่ดูยุ่งเหยิงไปด้วย

ตัวเลขและข้อมูลมหาศาลออกมาเป็นแผนภาพสวยๆและทรงพลัง มี

หลายบริษัทเริ่มใช้เครื่องมือนี้ เพื่อทําให้งานวิจัยของตัวเองเข้าถึงคน

หมู่มาก

6. กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เช่น ภัยของการสูบบรุีท่ีม่ต่ีอคนสูบและคนทีไ่ม่ได้สูบแต่ต้องได้รบัผลก

ระสบูจากการสบูบรุีด้่วย ขอเทจ็จริงเหล่านีล้้วนมุง่หวงัให้คนอ่านเกิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมให้ดขีึน้ หากได้รบัการแชร์

มากๆในโลกออนไลน์ ก็อาจสร้างกระแส จนถึงขั้นนําพาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในโลกออนไลน์ในที่สุด

7. โปรโมทสินค้าและบริการ
เช่น การใช้อินโฟกราฟิก เพื่อโปรโมทสินค้ามือถือ ชี้เหตุผลว่าทําไม

จึงต้องเปลี่ยนจากยี่ห้อนี้ เป็นอีกยี่ห้อในสไตล์อินโฟกราฟิก

Infographicเปลี่ยนการสื่อสารของคุณ
      ให้ง่ายกว่า...ด้วย
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10 เคล็ดลับเพื่อการสร้าง 
Infographic สุดแจ่ม

1. กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการนําเสนออินโฟกราฟิกว่า

ต้องการนําเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและ

หาลูกค้ากลุ่มใหม่ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อการศึกษา 

หรือเพ่ือต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการกําหนดเป้า

หมายอย่างชัดเจนในการทําอินโฟกราฟิกจะช่วยทําให้สามารถเลือก

รูปแบบการนําเสนอได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมมากขึ้น

2. กาํหนดกลุม่เป้าหมายในการนําเสนอว่าเป็นผูช้มกลุม่ไหน เพือ่

เป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของ

ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

3. มีการกําหนดใจความสําคัญในการนําเสนออินโฟกราฟิกเพียง

เรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของผู้ชมใน

การเข้าถึงข้อมูล

4. เนื้อหาที่นําเสนอต้องมีความทันสมัย รวมถึงยังต้องสามารถ

สื่อสารได้อย่างตรงประเด็น สั้นและกระชับ เนื่องจากผลการ

สํารวจพบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมากที่สุดเพียง 3 

นาทีเท่านั้น

5. มีการสํารวจข้อมูลที่ใช้ในการนําเสนอมาเป็นอย่างดี ซึ่งหมาย

ถึงมีการรวบรวมข้อมูลจากรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากโซ

เชียลมีเดีย สถิติและข้อมูลสาธารณะเพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่หลาก

หลายและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น

6. นําเสนอหัวเรื่อง (Header) ที่ดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม 

โดยผลสํารวจพบว่าผู้ชมกว่า 90% จะตามเข้าไปดูเนื้อหาบน

อินโฟกราฟิกเพิ่มเติมหากพบว่าหัวเรื่องนําเสนอนั้นมีความน่าสนใจ

7. ออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความโดดเด่นสะดุดตา ซึ่งการ

ออกแบบนอกจากช่วยเรื่องความสวยงามแล้วยังช่วยให้ผู้ชม

สามารถเข้าถึงและทําความเข้าใจกับข้อมูลที่นําเสนอได้ง่ายยิ่งขึ้น

8. มกีารบอกต่อและแชร์อนิโฟกราฟิกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่อง

ทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น โซเชยีลมเีดยีอย่าง Facebook, Twitter 

รวมถึงการนําเสนออินโฟกราฟิกบนเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมอิน

โฟกราฟิก เพื่อเพิ่มการมองเห็นจากผู้ชมเพิ่มมากขึ้น

9. ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน

10. มกีารสรุปข้อมลูท้ังหมดทีน่าํเสนอ เพือ่ช่วยให้ผู้ชมสามารถ

เข้าใจถึงใจความสําคัญของเนื้อหาที่นําเสนอได้อย่างถูก

ต้องและตรงประเด็น

การสร้าง Infographic
ไม่ได้มีหลักตายตัวในการสร้างอินโฟกราฟิก ตามความเข้าใจของผม

อยู่ที่ความถนัด และการรู้จักเลือกใช้โปรแกรมมากกว่า ซึ่งผมพอจะ

คิดได้ดังนี้

1.ใช้โปรแกรมช่วยสร้างอินโฟกราฟิก ผ่านระบบออนไลน์ หรือ

โปรแกรมฟรี สามารถค้นหาได้ใน google (เพื่อไม่เป็นการ

โฆษณา) ลองทดลองใช้กันดู 

2.ใช้โปรแกรมงานกราฟิกทั่วไป เช่น Photoshop หรือ 

illustrator เป็นต้น ซ่ึงต้องใช้ทักษะด้านโปรแกรม แต่จะได้

งานกราฟิกที่สวยงาม

3.ใช้โปรแกรมง่ายๆในเครื่องประยุกต์ใช้เช่น Microsoft office 

PowerPoint แต่ต้องอาศัยศาสตร์ศิลป์ทางด้านกราฟิกมาก

หน่อย ซึ่งก็พัฒนากันได้ไม่ยาก

 พออ่านมาถงึท้ายของเนือ้หา กค็งจะเหน็ประโยชน์ของงานอินโฟ

กราฟิก แล้วใช่ไหมครบั ผมคิดว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบังานป้องกนั

ควบคมุโรค ประชาสมัพนัธ์ งานวจิยัต่างๆ สามารถประยกุต์ใช้ได้กจ็ะ

เกิดผลดี สามารถส่ือสารเนื้อหาสาระหรือข้อมูลไปสู่กลุ่มประชาชน 

หรือบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเข้าใจง่าย กว้างขวาง ทันต่อยุคสมัย

ปัจจุบัน ซึ่งผมเองคิดว่าจะพัฒนาตนเองในด้านนี้เช่นกัน เนื่องจากมี

ประโยชน์ต่องานและองค์กรที่ทําอยู่มาก ท้ายที่สุดก่อนจาก ขอฝาก

แนวคิดว่า “สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตคนเรานั้น มีคุณค่าทุกอย่าง

ขึน้กบัว่าเราจะหยบิน�ามาใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ในดกีม็เีสยี 

ในเสียก็มีดี สิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อชีวิต การงานและองค์กรมาช่วย

กันสร้างครับ” สําหรับฉบับนี้สวัสดีครับ

อ้างอิง

http://thumbsup.in.th

http://www.oknation.net/blog/digitalmarketing

15จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559



มยุรา สีสาร (นก)
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Line ID: 0910608199 (NokMayura)

Giving talks and presentations (Part 2)

น
าน
าส
าร
ะ

➽ Referring to questions (แจ้งเรื่องการ
ถาม-ตอบ)

Feel free to / Do interrupt me if there’s anything you 

don’t understand.

= ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้ฟังถามได้ทันทีในขณะที่เราพูดอยู่

If you don’t mind, we’ll leave questions till the end.

= ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ฟังถามตอนสุดท้าย ไม่ขัดจังหวะขณะที่

เราพูด
➽ Introducing each section (การเริ่มพูด
แต่ละหัวข้อ) การเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นต่าง ๆ 
ตามล�าดับ ดังนี้

◆ So, let’s start with .. (the objectives ..) ดังนั้นขอเริ่ม

ต้นด้วย .. (วัตถุประสงค์ .. )

◆ Now let’s move on to .. ( the next part ..) ตอนนี้ขอ

ย้ายไป .. (ส่วนต่อไป .. )

◆ Let’s turn our attention to .. (the question of ..) 

ลองหันความสนใจของเรา .. (คําถามที่ .. )

◆ This leads me to .. (my third point ..) นี้ทําให้ผม .. 

(จุดที่สามของฉัน .. )

◆ Finally .. (let’s consider ..) ในที่สุด .. (ขอพิจารณา .. )

◆ การสรุปสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว เช่น

“หม่ินกะหล่าบ่า” “สวสัดค่ีะ” พบกนัอกีคร้ังกบัภาษาองักฤษในชีวติ

ประจ�าวัน ฉบับนี้ผู้เขียนใช้ค�าทักทายด้วยภาษาพม่า จ�ากันได้ไหมค่ะ ASEAN CORNER ท่ีผู้

เขียนได้เพิ่มเติมการทักทายภาษาอาเซียนให้กับผู้อ่านไว้ ต้องตามเทรนภาษาอาเซียนกันหน่อย

แล้วค่ะ เพราะต้ังแต่เปิดประตูสู่อาเซยีนมาก็พอได้ใช้ค�าทกัทายภาษาอาเซียนกบัเพือ่นๆ ชาวต่าง

ชาติมาบ้างแล้ว สนุกมากค่ะ ออกเสยีงผดิบ้างถกูบ้าง กต้็องลองพดูออกไปคะแล้วเจ้าของภาษา

จะช่วยเราแก้ไขให้ถูกต้องเอง ถือว่าได้ฝึกการใช้ภาษาไปในตัว (ภาษามือก็ใช้ได้ถนัดมาก) และ

ตามท่ีสัญญาไว้ ในฉบับนี้จะมีเร่ืองราวท่ีต่อเน่ืองกันเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับ

การน�าเสนองาน หรือ Giving talks and presentations (Part 2 ) ค่ะ

➽ Summarizing a section (การสรุปหัวข้อที่
พูดจบแล้ว)

That completes my .. (description of ..) / So, to sum-

marize .. (there are five key points ..)

ที่เสร็จสมบูรณ์ .. ฉัน (รายละเอียดของ .. ) / ดังนั้นเพื่อ sum-

marize .. (มีห้าจุดสําคัญ .. )
➽ Referring backwards and forwards (พูด
โยงไปถึงเรื่องที่พูดแล้ว และจะพูดต่อไป) 

As I mentioned earlier .. ( the importance of ..) การอ้าง

ถงึสิง่ทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว และการขอพดูถึงประเดน็ใดประเดน็หนึง่

อีกครั้งที่สําคัญ

I’ll say more about this later. / We’ll come back to this 

point later. (ฉันจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในภายหลัง / 

เราจะกลับมาที่จุดนี้ในภายหลัง)
➽ Checking understanding (การถามเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟัง)

Is that clear? / Are there any questions? = คงฟังดูสุภาพ

กว่า Do you understand? 

มากเลยใช่ไหมคะ
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➽ Referring visual information (การพูดถึง
ข้อมูลที่ใช้โสตทัศนูปกรณ์ช่วยน�าเสนอ)

This transparency/diagram shows .. (การนําเสนอ/แผนภูมิ

นี้แสดงให้เห็นว่า...)

If you look at this graph you can see ..(ถ้าคุณดูที่กราฟนี้

คุณสามารถเห็น..)

What is interesting in this slide is ..(สิ่งที่น่าสนใจในสไลด์นี้

คือ..)

I’d like to draw your attention to .. ( this chart ..) [ฉัน

ต้องการที่จะดึงความสนใจของคุณ .. (แผนภูมินี้ .. )]
➽ Referring to common knowledge (การ
กล่าวถึงสิ่งที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป)

As you know .. / As I’m sure you are aware .. [ในขณะที่

คุณรู้ว่า .. / เป็นฉันแน่ใจว่าคุณมีความตระหนัก ..]
➽ Concluding (การกล่าวเพื่อจบการน�าเสนอ)

That concludes my talk. / That brings me to the end 

of my presentation.

[สรุปว่าการพูดคุยของฉัน. / ที่นําฉันไปที่จุดสิ้นสุดของงานนํา

เสนอของฉัน]

If you have any questions, i’d be pleased/I’ll do my 

best to answer them. Thank you for your attention.

หากคุณมีคําถามที่จะถาม ฉันจะยินดีที่จะตอบ / ฉันจะตอบ

คําถามเหล่านี้  ขอขอบคุณสําหรับความสนใจของคุณ

การจัดการกับคําถาม

➽ Dealing with questions (เมื่อถึงเวลาตอบ
ค�าถาม)

That’s a good point. /I’m glad you asked that question.

ใช้ชมผู้ถามอย่างจริงใจ เมื่อคําถามนั้นๆ เป็นคําถามที่ดี ไม่ควร

ใช้ 2 ประโยคนี้กับทุกๆ คําถาม เพราะจะฟังดูเสแสร้ง ไม่จริงใจ

Can I get back to you on that later? I’m afraid I don’t 

have .. (the information at present). /I’m afraid I’m not 

the right person to answer that.

= ไม่แน่ใจว่าเราจะตอบคําถามนั้น ๆ ได้กระจ่างและถูกต้อง ถือ

เป็นการหลีกเลี่ยงการตอบคําถามแบบสุภาพ

 อ้อ....เมือ่เสรจ็สิน้การน�าเสนอ อย่าลมืขอบคุณท่านผู้ฟังด้วย

นะคะ ส่วนมากก็จะใช้ประโยคที่ว่า  It comes to the end of 

my presentation. Thank you very much for your atten-

tion. ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผูอ่้านจะได้ประโยชน์จากบทความ

ในฉบับนี้ไม่มากก็น้อยค่ะ แต่อย่าลืมนะคะ ฝึกพูดบ่อย ๆ แล้วจะ

ท�าให้คุ้นเคยกบัการใช้ภาษาองักฤษมากขึน้ค่ะ Is there anything 

wrong apologize at here. หากมีข้อผิดพลาดตรงไหนผู้เขียน

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ที่มาและแหล่งสืบค้นเพิ่มเติม

http://www.dek-d.com/board/view/3436520/ และ http://

issuu.com/aragornyeh/does/presentation_phrase
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นางสุพรรณีย์ อรุณรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน
Email s.arunrat@ hotmail.com
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เมล็ดเจีย หรือ เมล็ดเชีย 
สิ่งเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
 หากเอ่ยถงึเรือ่งสขุภาพแน่นอนว่าสมยันีผู้ค้นต่างรักและ

ห่วงใยในสุขภาพกันมากขึ้น ทําให้มีการศึกษาวิจัยเรื่องอาหาร

อาหารเสรมิหรือธญัพชืต่างๆข้ึนมามากมาย รวมท้ังเมลด็เจยีหรอื

ที่บางคนเรียกว่าเมล็ดเชีย ซึ่งเจ้าเมล็ดที่ว่านี้ถึงจะมีรูปร่างเล็ก

เหมือนเมล็ดแมงลักแต่คุณประโยชน์ไม่เล็กเลย วันนี้เราจะมา

ทําความรู้จักเจ้าเมล็ดเจียโดยละเอียดกันนะคะ

ลักษณะและความเป็นมา 
ของเมล็ดเจีย (หรือเมล็ดเชีย)
เมลด็เจยีหรอืเมลด็เชยี (Chia Seed) นัน้ จดัเป็นพชืในกลุ่มเคร่ือง

เทศตระกูลเดียวกับมินต์หรือกะเพรา มีถิ่นกําเนิดทางตอนกลาง

และใต้ของประเทศเม็กซิโก และกัวเตมาลา เป็นพืชท่ีมีอายุ

มากกว่า 3,500 ปีก่อนคริสตกาล จัดเป็น Super Food ระดับ

โลกเลยทเีดียว เป็นพืชท่ีนิยมรบัประทานกนัท่ัวโลกด้วยเพราะขึน้

ชื่อในด้านการลดนํ้าหนักและประโยชน์มหาศาลที่อยู่ในเมล็ด

เล็กๆ นี้

ประโยชน์และสรรพคุณ
ของเมล็ดเจีย หรือเมล็ดเชียเมล็ดเจีย

Chia seeds Health foods Thailand

 เมลด็เจยีมช่ืีอทางพฤกษศาสตร์ว่า Salvia Hispanica L. 

ลําต้นสูงประมาณ 4 – 6 ฟุต มีสีดําและสีขาว เจริญเติบโตได้ดีใน

สภาพอากาศหนาวเย็น นิยมปลูกมากในทวีปอเมริกา เป็นเม็ด

เล็กๆเปลือกนอกสามารถพองตัวได้เหมือนเม็ดแมงลัก ส่วนใน

ประเทศไทยจังหวัดที่สามารถปลูกได้คือ ลําปางและกาญจนบุรี 

เป็นต้น ด้วยลักษณะของเมล็ดเจียที่ดูเผินๆอาจคิดว่าเป็นเม็ด

แมงลัก ซ่ึงในความจริงเป็นพืชคนละชนิดกัน สามารถสังเกตได้

คือเมล็ดเจียนั้นจะเรียวรี สีน้ําตาลเทา เมื่อแช่น้ําจะพองตัวมี

ลักษณะใส ส่วนเม็ดแมงลักนั้นจะมีสีดําเข้ม แช่นํ้าแล้วจะพองตัว

ลักษณะเป็นเมือกสีขาวขุ่น นอกจากนี้ในเมล็ดเจียที่เห็นเมล็ด

เล็กๆอย่างนี้ แต่แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทาง

อาหารไว้ข้างในอย่างมากมาย ได้แก่ โปรตีน พลังงาน นํ้า ไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ แคลเซียม เหล็ก แมกนเีซียม โพแทสเซยีม 

ฟอสฟอรัส ซิงก์ โซเดียม วิตามินเอ วิตามินบี 1 ถึงบี 3 และบี 6 

ตลอดจนโฟเลต กรดไขมนัอิม่ตวัและไม่อิม่ตัว เป็นต้น ทีสํ่าคัญใน

เมลด็เจยีนีย้งัได้ชือ่ว่าเป็นตวัช่วยลดนํา้หนกัได้อย่างดเียีย่มอีกด้วย 

นับได้ว่าเมล็ดเจียเป็นทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพรไปพร้อมกัน

ในตัว

18 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559



จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า
เมล็ดเจียนั้นมีสารอาหารดีๆ  
อยู่มากมายเช่น

 ■ มีโอเมก้า 3 มากกว่าปลาแซลมอนถึง 8 เท่า (เทียบที่

นํ้าหนักเท่ากัน)

 ■ มีแมกนีเซียมเป็น 15เท่าของบล็อกโคลี่

 ■ มีแคลเซียมเป็น 5เท่าของนม

 ■ มีธาตุเหล็กมากเป็น 3เท่าของผักโขม

 ■ มี แอนตี้ออกซิแดนท์มากเป็น 3เท่าของบลูเบอร์รี่

 ■ ฯลฯ

คุณค่าทางอาหารของเมล็ดเจีย
 ■ ช่วยทําให้หัวใจแข็งแรง

 ■ ช่วยให้บาดแผลหายเร็ว ไม่ติดเชื้อจากบาดแผลง่ายๆ

 ■ ทําให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานประเภท 2

 ■ ช่วยบํารุงสมองและความจํา

 ■ ป้องกันโรคกระดูกพรุน

 ■ ช่วยให้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายดีขึ้น

 ■ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายให้เป็นปกติ

 ■ ช่วยให้ระบบย่อยทํางานได้ดีขึ้น พุงไม่ป่อง ท้องไม่ผูก

 ■ ช่วยให้อารมณ์ของเราดีขึ้น

 ■ ช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย (ช่วยให้หน้าเด็ก)

เมล็ดเจียกับการรับประทาน
 การรับประทานเมล็ดเจียนั้นสามารถรับประทานได้ทั้ง

แบบอาหารคาว อาหารหวาน หรือจะทําเป็นเครื่องดื่มก็ได้ อาจ

ใส่ทานกบัสลดัผกั สปาเกตต้ี หรือพวกพิซซ่า ก๋วยเตีย๋ว กไ็ด้ ตลอด

จนโรยหน้าไอศกรีม โยเกิร์ต ซีเรียลอาหารเช้า หรือแม้กระทั่งใส่

ในนํ้าผลไม้ ชาหรือกาแฟได้อีกสารพัดตามใจชอบ

รู้อย่างนี้แล้วก็ลองไปหามารับประทานกันดู เมล็ดเจียเมล็ด

เล็กๆ ประโยชน์ท่ีไม่ควรมองข้ามของคนรักสุขภาพจริงๆ 

ดังค�ากล่าวที่ว่า … การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
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ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจเยี่ยม
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ และ ดร.นายแพย์อิทธิพล 

สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพท่ี ๗ พร้อมคณะ 

ตรวจเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิงานส�านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบนโยบาย 

ในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๗ ขอนแก่น โดยม ี

แพทย์หญิงศศธิร ตัง้สวสัดิ ์ผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๗ จงัหวดัขอนแก่น น�าทมีคณะผูบ้รหิาร และบคุลากร 

ร่วมให้การต้อนรบัและน�าเสนอผลการด�าเนินงานตามภารกจิของส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคท่ี ๗ จงัหวดัขอนแก่น พร้อมมอบ

ของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๕๙

ณัฐกิตติ์ โคตมะ
นักประชำสัมพันธ์ 

email 9-10jack@hotmail.co.thภาพกิจกรรม

วันราชประชาสมาสัย
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สคร. ๗ ขอนแก่น ร่วมจัดงาน 

วนัราชประชาสมาสยั ประจ�าปี ๒๕๕๙ พร้อมร่วมกจิกรรมรณรงค์ค้นหาผูป่้วย

โรคเรือ้นเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ 

“ รักษาแต่ต้นจะพ้นอันตราย โรคเรื้อนจะหาย ร่างกายไม่พิการ ”

เนื่องในวันราชประชาสมาสัย ปี ๒๕๕๙ นี้ สคร.๗ ขอนแก่น น�าโดย พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ ์ผู้อ�านวยการ สคร.๗ 

ขอนแก่น ร่วมกับ ชาวชุมชนโนนสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต�าบลโนนสมบูรณ์ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในอ�าเภอบ้านแฮด 

จดักจิกรรมรณรงค์วนัราชประชาสมาสยั ปี ๒๕๕๙ พร้อมท�าบญุตกับาตร จดันทิรรศการให้ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ท่ีบ้านโนน

สมบูรณ์ ต�าบลโนนสมบูรณ์ อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
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เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2559 นายแพทย์อ�านวย กาจนีะ อธบิดกีรมควบคมุโรค และนายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจนิ 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามการท�างาน ณ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 

7 จงัหวัดขอนแก่น โดยม ีแพทย์หญงิศศธิร ตัง้สวสัดิ ์ผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 จ.ขอนแก่น 

คณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ

อธิบดีฯ ตรวจเยี่ยม

โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ท่ี จ.สกลนคร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลดั

กระทรวงสาธารณสุข เปิด “โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น�า้ดี ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสด็จขึน้ครองราชย์ 

70 ปี พ.ศ. 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 84 พรรษา และในปีพ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา” พร้อมเป็นสักขีพยานการรับมอบเครื่อง

อลัตราซาวด์ โดยส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ ให้มหาวทิยาลยัขอนแก่นและ

กระทรวงสาธารณสุข การมอบเงินช ่วยเหลือผู ้ป ่วยมะเ ร็งท ่อน�้ าดีที่ยากไร ้  

โดยประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน�้าดี
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สัมมนาวิชาการ
วันท่ี 22 มกราคม 2559 ท่ีโรงแรมเซ็นทาราฯ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์

อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสุขภาพ เครอืข่าย

ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 8 9 และ 10 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ครัง้ท่ี 19 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายส�านักงาน

ป้องกนัควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวัดขอนแก่น, 8 จงัหวัดอดุรธานี, 9 จงัหวดันครราชสมีา 

และ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางในการด�าเนินงานจากเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากร

ในเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการพัฒนายกระดับความรู้และน�ามาปรับประยุกต์ใช้ในการท�างานในพื้นที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

5ส 3 เก็บ
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโยบาย 

5ส 3 เก็บ ออกสุ่มประเมินลูกน�้ายุงลายในพื้้นที่เขตตรวจราชการ เขต

สุขภาพที่7 จังหวัดขอนแก่น โดยเจ้าหน้าที่ศตม.7.1 ขอนแก่น (ร้อย

แก่นสารสินธุ)์ ระยะเวลาด�าเนินการ 14 กมุภาพนัธ์-14 เมษายน 2559

อบรมการใช้และบ�ารุงฯ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ 7.1 ขอนแก่น สนับสนุน

วิทยากรอบรมการใช้และบ�ารุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี ในพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 5 รุ่นๆ ละประมาณ 40 คน ระหว่างวันที่ 

15-19 กุมภาพันธ์ 2559

22 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559



รณรงค์โรคเรื้อนฯ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับ

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้จัด

ท�าโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (เฉลิมพระเกียรติ 

๗๐ ปี แห่งการครองราชย์) ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี เปิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวผลการพัฒนานิคมโนนสมบูรณ์สู่ชุมชนทั่วไปและ

มอบเอกสารสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ แก่สมาชิกและบุตรหลาน และมศีาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิ

ราชประชาสมาสยัในพระบรมราชปูถมัภ์ พร้อมด้วย นายแพทย์อาจนิต์ ชลพนัธ์ ผู้อ�านวยการสถาบนัราชประชาสมาสยัร่วมแถลง

ข่าว “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี แห่งการ 

ครองราชย์”

กิจกรรมวันวาเลนไทม์ สื่อสารจัดประชุม
 ประชุมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน วันที่  

15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

23จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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นายพงษ์ศักดิ์ ค�าปลิว
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

email khunpong312@gmail.com

 วนัมาฆบชูา : ตรงกับวันขึน้ ๑๕ ค�า่ เดอืน ๓ “มาฆะ” เป็นชือ่ของเดอืน ๓ 
มาฆบูชานัน้ ย่อมาจากคําว่า “มาฆบรุณม”ี แปลว่าการบชูาพระในวนัเพ็ญ เดอืน ๓ 
วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 
๘ สองคร้ัง วนัมาฆบูชาก็จะเลือ่นไปเป็นวนัขึน้ ๑๕ คํา่ เดอืน ๔ เป็นวนัสาํคญัวนัหนึง่ 
ในวนัพทุธศาสนา คือวนัทีม่กีารประชมุสงัฆสนันบิาตครัง้ใหญ่ ในพทุธศาสนา ทีเ่รียก
ว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาท
ปฎโิมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครัง้แรก ณ เวฬวุนัวหิารกรงุราชคฤห์เพ่ือให้พระสงฆ์
นําไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 คาํว่า “จาตรุงคสนันบิาต” แยกศัพท์ได้ดังนี ้คือ “จาตรุ” แปลว่า ๔ “องค์” 
แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความ
ว่า “การประชุมด้วยองค์ ๔” กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ 
คือ

๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุม
พร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการ
อุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ท่ีได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ ้ได้บรรลุ
พระอรหันต์แล้วทุกๆ องค์

๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกําลังเสวยมาฆฤกษ
 หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึงหลักคําสอน
คําสําคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต
เป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น หรือคําสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้
❖ หลักการ ๓

๑. การไม่ทําบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ทําบาปทั้งปวง ซึ่ง
ได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ อันเป็นความชั่ว
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม 
ความชั่วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ 
ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และ
ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 

๒. การทํากศุลให้ถงึพร้อม ได้แก่ การทําความด ีทกุอย่างซึง่ได้แก่ กศุลกรรมบถ 
๑๐ เป็นแบบของการทําฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย ทาง
วาจาและทางใจ
การท�าความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทําร้ายเบียดเบียน ผู้อื่นมี
แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาส่ิงของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็น
ของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม 
การท�าความดทีางวาจา ได้แก่ การไม่พดูเท็จ ไม่พดูส่อเสียด ไม่พูดคําหยาบ 
และไม่พดูเพ้อเจ้อพดูแต่คําจรงิ พดูคําอ่อนหวาน พดูคําให้เกดิความสามคัคี
และพูดถูกกาลเทศะ 
การท�าความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิดเสีย
สละการไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและปรารถนาดีและมีความ
เหน็ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องตามทาํนองคลองธรรม เช่น เหน็ว่าทาํดีได้ดี 
ทําชั่วได้ชั่ว 

๓. การทําจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทําจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนวรณ์ซึ่ง
เป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่

๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ) 
๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท) 

“ วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือวันที่ได้ท�าบุญและให้อภัย
วันที่ชีวิตได้ก�าไรคือวันที่เราตั้งใจ  ท�าความดี ”
…ฉบับนี้พากัลยาณมิตรและญาติธรรม น้อมจิตอธิฐานร่วมท�าบุญ ในวันพระใหญ่….

วันมาฆบูชา “โอวาทปาติโมกข์” หัวใจพระพุทธศาสนา

๓. ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ) 
๔. ความฟุ้งซ่าน รําคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ 
๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เช่น สงสัยในการทําความดี ความชั่วว่า

มีผลจริงหรือไม่ 
 วธิกีารทําจติให้ผ่องใส ทีแ่ท้จรงิเกดิขึน้จากการละบาปทัง้ปวงด้วยการถือศีล
และบาํเพ็ญกศุล ให้ถึงพร้อมด้วยการปฏบิติัสมถะและวปัิสสนา จนได้บรรลอุรหตัผล 
อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง 
❖ อุดมการณ์ ๔ 

๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทําบาปทั้งทางกายวาจา ใจ 
๒. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทําร้ายรบกวน หรือ 

เบียดเบียนผู้อื่น 
๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิด

ขึ้นได้จาการดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ 
❖ วิธีการ ๖ 

๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร 
๒. ไม่ท�าร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
๓. ส�ารวมในปาติโมกข ์ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎ กติกา กฎหมาย 

รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม 
๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหาร หรือการใช้สอย

สิ่งต่าง ๆ 
๕. อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ ฝึกหัดชําระจิตให้สงบมีสุขภาพ คุณภาพและ

ประสิทธิภาพที่ดี 

 เมื่อวันมาฆบูชาเวียนมาบรรจบในแต่ละรอบปี พุทธบริษัทจะร่วมกัน
ประกอบศาสนพธิ ีซึง่การปฏิบตัน้ัินจะด�าเนินไปเช่นเดยีวกบัวันวสิาขบชูา แต่ใน
วันน้ีพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์ จะเห็นได้ว่า
ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนนี้ ล้วนมีความหมาย และความส�าคัญต่อการ
ด�ารงชีวติ ไม่เพยีงแต่ผูอ้ยู่ในเพศบรรพชิตท่ีบวชเรยีนเท่าน้ัน คฤหัสถ์ผูค้รองเรอืน 
และฆราวาสอย่างพวกเราทกุคนกส็ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชวีติได้
เป็นอย่างดี มอบความรัก ความเมตตาต่อตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และ
เพื่อนร่วมโลกท้ังหลาย โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมค�าส่ังสอนของ
พระพทุธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการพดูด ีคดิด ีท�าด ีไม่คดิร้ายท�าลายผูอ้ืน่ทัง้กาย วาจา 
และใจ เพยีงเท่าน้ี สังคมทุกแห่งกจ็ะเกดิสงบสขุ กจิกรรมต่างๆกลัยาณมติรทีค่วร
ปฏิบัติในวันมาฆบูชา ท�าบุญใส่บาตร ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรม
เทศนา ไปเวียนเทียนที่วัด ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจนทุกวันนี้

…………..พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ24 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2559


