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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านจุลสาร สคร 7 ขอนแก่นที่รักและ

เคารพทุกๆท่าน

พบกันอีกครั้ง ฉบับที่ 3 ปี 2559 ช่วงเวลาการท�างานของพวกเรา 
ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินผ่านไปครึ่งปีแล้ว อย่างไรก็ตามก็พอ
จะท�าให้ หลายๆ ท่าน คลายความเครียดความกังวล ในการตอบ
ตัวชี้วัดไปได้ไม่มากก็น้อย และอะไรก็ไม่ส�าคัญเท่ากับการที่เราได้
พยายามมุ่งมั่นปฏิบัติงาน ท่ีแม้บางงานท่ีท�าจะไม่ได้ถูกก�าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดส�าคัญ แต่นั่นก็นับเป็นการท�างานเพ่ือให้เกิดสิ่งดีๆ ในการให้
บริการตอบสนองความต้องการให้ กับพ่อ แม่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่
ของเราได้มคีวามปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจบ็ต่างๆ ซึง่ทุกๆ คนได้ท�างาน
อย่างทุ่มเท มีความส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากันเลย ส�าหรับจุลสาร
ของเราฉบบันีไ้ด้น�าเรือ่งราวสาระส�าคญัๆ ท่ีน่าสนใจพร้อมแล้วส�าหรบั
ท่านผูอ่้านได้เปิดอ่านท�าการศึกษาเรยีนรูกั้น เช่นเคยค่ะ ส่วนท่านผูอ่้าน
ท่านใด มีความสนใจและมีความประสงค์จะร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมส่งบทความหรือบอกเล่าประสบการณ์ เรื่องราวดีๆ จากพื้นที่ 
ทาง บก.กยิ็นดขีอเรียนเชญิส่งมาลงตีพิมพ์ เป็นการเผยแพร่แลกเปลีย่น
เรียนรู้กันได้นะคะ 

จุลสาร สคร 7 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์
ภาพลักษณ์ และการน�าเสนอภาพกิจกรรมผลงานเด่นในทุกๆ ด้าน 
พร้อมท้ังการสือ่ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อท่านผูอ่้านท่ีตดิตามทกุท่าน
ตลอดไป พบกันฉบับหน้า นะคะ สวัสดีค่ะ 

บรรณาธิการบริหาร
กนกพร  พินิจลึก

kpinitleuk@yahoo.com
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พญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์

สวัสดีค่ะพี่น้องชาว สคร 7 และสมาชิกเครือข่าย 
ที่รักทุกท่าน

 ขอขอบคุณท่านผู้อ่านจลุสาร สคร.7 ทกุท่านทีใ่ห้ความสนใจ

ติดตาม สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มาโดยตลอดทุกๆฉบับ ฉบับนี้ 

ก้าวเดินมาครึ่งปี แล้ว การขับเคลื่อนงานผ่านไปด้วยดี พี่ๆ น้องๆ

ชาว สคร.7 ขอนแก่น และสมาชิกเครือข ่ายทั้งภาคส่วน 

สาธารณสุขและเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ภาคอีสานของเรา 

ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจ ในการดําเนินงานด้าน

การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แม้ปัญหาใน

หลายเร่ืองจะหนักเนื่องจากมีความสลับซับซ้อนมาก 

แต่พวกเราก็สามารถฟันฝ่าไปได้อย่างดี ในนาม 

ผู ้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 

จังหวัดขอนแก่น ขอขอบพระคุณคุณสมาชิก

เครือข่ายทุกๆ ท่าน ที่ให้การทุ ่มเทกับงาน

ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้

อย ่างดียิ่ง ที่สําคัญๆ ผู ้บริหารกรม

ควบคุมโรค นําโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อํานวย กาจีนะ ท่านมีจุดเน้นประเด็นต่างๆ หลายเรื่อง 

ถือเป็นวาระเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ําดี ปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค 

การปรับเปลี่ยนวัคซีนตามแผนวัคซีนแห่งชาติ การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ปัญหาขยะ

อิเลคทรอนิกส์ การป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลที่ผ่านมา เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีอีกหลายโรคตลอดจนภัยสุขภาพ ท่ียังคงมีความสําคัญ ซึ่งเครือข่ายที่ร่วมทํางานน้ันนับเป็นพลังที่สําคัญ 

ในการขับเคลื่อนและก้าวเดินต่อไป 

 พบกับ จุลสำร สคร.7 และผอ.ขอคุยด้วย ในฉบับต่อไป และขออ�ำนวยอวยพรให้สมำชิกทุกท่ำน มีควำมสุขใน

กำรท�ำงำน มีควำมส�ำเร็จบรรลุตำมเป้ำหมำยทุกท่ำน

 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ 

 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
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“ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค”

องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของ

ทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งใน ปี 2559 นี้ ประเทศไทย 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�าหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ 

“ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค” โดยมีเป้าหมาย

เพือ่ลดอตัราการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติจากการสบูบุหรีข่องคนไทย

 จากสถานการณ์การบริโภคยาสบูของประชากรไทยในช่วง 

24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 – 2558) พบว่า จ�านวนผู้สูบบุหรี่

ลดลงจาก 12.2 ล้านคนในปี 2534 เป็น 10.9 ล้านคนในปี 2558 

ในจ�านวนนี้ พบว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุ 15-18 ปี (เยาวชน) 3.1 

แสนคน และยังคงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อ

ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ซ่ึงบุหร่ีเป็น

สาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยเป็นอันดับที่สองของ

ประชากรไทยท�าให้อายุสั้นกว่าคนทั่วไป 12 ปี และจะทนทุกข์

ทรมานก่อนเสียชีวิต 2 ปี สารต่างๆ ในบุหรี่ท�าให้เกิดโรคร้ายแรง 

พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เช่น มะเร็งปอด ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ถุงลมโป่งพอง 

เส้นโลหิตแดงแข็งตัวและตีบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มะเร็งไต 

มะเร็งริมฝีปาก และมะเร็งหลอดลม ผู้ที่สูบบุหรี่จัดมีโอกาส

เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู ้ไม่สูบบุหรี่ถึง 20 เท่า ใน

ปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึงปีละ 50,710 คน 

 ส�าหรับประเด็นในการรณรงค์ในปีนี้ คือ “ซองบุหรี่

แบบเรยีบ ลดภยัเงยีบ ลดโรค” ซึง่ซองบหุรีแ่บบเรียบนัน้หมายถงึ 

ซองบุหร่ีที่มีภาพและค�าเตือนพิษภัยของบุหรี่ที่ชัดเจน และ

อนญุาตให้พมิพ์ชือ่ยีห้่อบหุรี ่แต่ละยีห้่อเป็นตวัอกัษรเท่านัน้ ห้าม

พิมพ์ลวดลายสีสันและเคร่ืองหมายการค้าใดๆทัง้สิน้บนซองบุหร่ี 

เนือ่งจากทีผ่่านมาบริษทับหุร่ีพยายามทีจ่ะออกแบบลวดลายสสีนั

บนซองเพือ่กลบเกลือ่นความเด่นชดัของภาพและค�าเตอืนนัน้ โดย

ประเทศออสเตรเลยีเป็นประเทศแรกทีใ่ช้ซองบหุรีแ่บบเรยีบตัง้แต่ 

พ.ศ.2555 และผลการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของ

ออสเตรเลียพบว่าอตัราการสูบบหุรีข่องเยาวชนลดลง ท�าให้ผูส้บู

บหุรีอ่ยากเลกิสบูมากขึน้ สงัเกตเหน็ภาพค�าเตอืนซองบหุรีเ่ด่นชดั

ขึ้น จากการวิจัยส�ารวจเด็กอายุ 12-17 ปีในออสเตรเลีย โดยการ

เปรียบเทียบซองบุหรี่ก่อนและหลังการใช้ซองแบบเรียบ พบว่า

เยาวชนเหน็ว่าซองบหุร่ีแบบเรียบมคีวามดึงดูดน้อยกว่าซองบุหรี่

นายอนุชา มะลาลัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน

email amalalai_301@hotmail.comWORD NO TOBACCO DAY
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แบบเดิมโดยเฉพาะวัยรุ่นท่ีสูบบุหร่ี และจากการวิจัยโดยการ

ส�ารวจในผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนมากไม่ชอบซอง

บหุรีแ่บบเรยีบ รูส้กึว่าคณุภาพของบหุรีล่ดลงมคีวามพงึพอใจการ

สูบบุหร่ีลดลง สังเกตเห็นภาพและค�าเตือนพิษภัยของบุหรี่ได้

ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความอยากท่ีจะเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น หาก

ประเทศไทยมีการน�ามาตรการการจัดท�าซองบุหรี่แบบเรียบนี้มา

ปรับใช้จะเป็นการช่วยลดแรงจูงใจในการสูบบุหรี่ของประชากร

ไทยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และจะช่วยลดอัตราการเจบ็ป่วยและ

เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่างซองบุหรี่แบบเรียบประเทศออสเตรเลีย

แหล่งข้อมูล : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ฝ่ายกิจกรรมเทศบาล

นครขอนแก่น

 และเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2559 นี้ เทศบาลนคร

ขอนแก่น ร่วมกับองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย ส�านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารกัษ์ขอนแก่น โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เครือข่ายครู

เพ่ือโรงเรียนปลอดบหุร่ีจังหวดัขอนแก่น วทิยาลัยเทคโนโลยภีาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยุชุมชนเอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิรตซ์ ผนึก

ก�าลังร่วมกนัจัดงานวนังดสูบบหุร่ีโลกข้ึน เพ่ือสร้างกระแสรณรงค์ 

ให้ประชาชน เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ตื่นตัวตระหนักในพิษภัย

ของการสูบบุหร่ี และรู้เท่าทันเล่ห์กลไม่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจที่

จะเข้ามามอมเมาเยาวชน 

 ซึง่ในงานดงักล่าวฯ มกีจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน

เข้าร่วมกจิกรรมมากมาย เช่น การตอบค�าถามรอบรูเ้รือ่งบหุรี ่การ

แสดงเพลงฉ่อยรณรงค์ การแสดงละคร การจัดนิทรรศการให้

ความรู้เร่ืองพิษบุหรี่ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตลอดจนนิทรรศการโรงเรียน

ปลอดบุหรี่
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ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ ?

วันความดันโลหิตสูงโลก

Know Your Numbers

 ส�าหรบัโรคความดนัโลหติสงู เป็น 1 ในสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้

ประชากรท่ัวโลกตายก่อนวัยอันควร และเป็นปัญหาท่ีก�าลังมี

ความรุนแรงมากขึ้น โดยประชากรจ�านวนมากไม่รู้ตัวมาก่อนว่า

ตนเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญของ

โรคหลอดเลอืดหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง ส�าหรบัสาเหตขุอง

โรคหลอดเลอืดสมองตบี ร้อยละ 50 เกดิจากภาวะความดนัโลหิต

สูงและภาวะความดันโลหิตสูงยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด

หลอดเลือดสมองแตก ส�าหรับในประเทศไทยจากรายงานของ

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พบว่าอัตราการตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในภาพรวม

ของประเทศในปี 2556 – 2558 เท่ากบั 8.09, 18.28 และ 25.32 

ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการตายด้วยความดันโลหิตสูงในปี 

2558 นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากปี 2556 และจากการส�ารวจ

สขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบว่า ประชากรไทย

ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน 

และสิ่งที่น่าวิตกอย่างยิ่ง คือ ในจ�านวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

ร้อยละ 60 ในเพศชายและ ร้อยละ 40 ในเพศหญิง ไม่เคยได้รับ

สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 ทุกท่าน สําหรับฉบับที่ 3 

ประจําปี 2559 นี้ ผู้เขียนขอนําเสนอเรื่องวันความดัน

โลหิตสูงโลก โดยสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก และสมาคม

โรคความดนัโลหิตสงูนานาชาต ิได้กาํหนดให้วันท่ี 17 พฤษภาคม 

ของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก(World Hypertension 

League) โดยในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2561 มีคําขวัญ

เพื่อการรณรงค์ คือ “Know Your Numbers ท่านทราบ

ระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” ซึ่งมีเป ้าหมาย

เพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง

การตรวจวินิจฉัยมาก่อน (ไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูง) โดย

ปัจจัยที่ เป ็นสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง คือ 

รบัประทานอาหารทีม่รีสหวาน มนั เคม็มากเกนิไป ไม่รบัประทาน

ผักและผลไม้ ไม่ออกก�าลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก  

สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่าควันบุหรี่

มือสอง

นางนัทนัน  วิรุฬเดช
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

E-mail : gaanwi@gmail.com
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แหล่งข้อมูล : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 ดังนั้น ประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิต

สูงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้น คือ ลดการรับประทาน

อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพ่ิมการรับประทานผักและผลไม้  

(รสหวานน้อย) มกีจิกรรมทางกายอย่างสม�า่เสมอ โดยเร่ิมต้นด้วย

กิจกรรมเบาๆ ไปจนถึงกิจกรรมปานกลางเช่น การท�าสวน การ

เดินและท�างานบ้าน ควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ลดละการด่ืมแอลกอฮอล์ ลดละการสูบบุหรี่ และควรรับการ 

ตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งการวัดความ

ดันโลหิตอย่างสม�่าเสมอเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพื่อที่จะสามารถติดตาม

ผลท�าให้รู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตของตนเองได้

นั่นเอง ตามค�าขวัญวันความดันโลหิตสูงโลกปีนี้ “Know Your 

Numbers ท่านทราบระดบัความดนัโลหติของท่านหรอืไม่” หาก

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรม

ควบคุมโรค 1422
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“ประชารัฐร่วมใจ กำาจัดโรคไข้มาลาเรีย”

 จากสถานการณ์โรคมาลาเรยีในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา 

พบผูป่้วยโรคมาลาเรยี จ�านวน 2,898 ราย ในจ�านวนนีเ้ป็น คนไทย จ�านวน 

2,176 ราย ต่างชาติ 722 ราย แนวโน้มประเทศไทยมีจ�านวนผู้ป่วยลดลง

จากปี พ.ศ.2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 17.65 สถานการณ์เส่ียง

ระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดท่ีพบผู้ป่วยสูงที่สุด ได้แก่ อุบลราชธานี 

1,105 ราย ตาก 637 ราย กาญจนบุรี 200 ราย ยะลา 149 ราย ศรีสะเกษ 

132 ราย ตามล�าดบั ส�าหรบัสถานการณ์ในเขตพืน้ทีเ่ขตบรกิารสขุภาพที ่7 

ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ

ร้อยเอด็ มรีายงานผูป่้วยในปี พ.ศ.2559 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม-20 เมษายน 

2559 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคมาลาเรีย รวมทั้งสิ้น 2 ราย และไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยในภาพรวมพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 นับว่าเป็นพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมาลาเรียต�่ากว่าพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ 

 ซึง่โรคมาลาเรยี สามารถตดิต่อแพร่ระบาดได้โดยมยีงุก้นปล่องเป็น

พาหะน�าโรค แหล่งแพร่พันธุ์ของยุงก้นปล่อง พบมากในจังหวัดชายแดน

ประเทศไทยที่มีบริเวณเป็นภูเขาสูง ป่าทึบ สวนยางพารา มีแหล่งน�้า

ธรรมชาติหรือเขาสูงชันมีล�าธาร เมื่อคนถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด 

ประมาณ 10 -14 วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวส่ัน สลับร้อน 

เหงื่อออก ให้สงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคมาลาเรีย แนะน�าให้รีบไปพบแพทย์ 

วันมาลาเรียโลก 25 เมษายน 2559

วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก (World Malaria 

Day) โดยค�าขวญัวนัมาลาเรียโลกในปี2559 นี ้องค์การอนามยัโลก 

ก�าหนดค�าขวัญว่า “End malaria for good” ถอดความเป็น

ภาษาไทยว่า “ประชารัฐร่วมใจ ก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย” การ

รณรงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงาน

ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรท้องถิ่น ชุมชนและ

ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันก�าจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจาก

ประเทศไทย

ทีส่ถานพยาบาลทกุแห่งใกล้บ้าน เพือ่เจาะเลอืดตรวจวนิจิฉยัหาการตดิเชือ้

มาลาเรีย ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการจะรุนแรงมากขึ้น

 และวธิกีารป้องกนัมาลาเรยีทีไ่ด้ผลด ีคือ ประชาชนควรระมดัระวงั

เป็นพเิศษหากต้องเข้าไปในเขตป่าเขาพืน้ทีท่ีม่คีวามเส่ียงสงูต่อโรคมาลาเรยี 

โดยการนอนในมุง้ และป้องกนัไม่ให้ยงุกดั สวมเสือ้ปกปิดร่างกายให้มดิชดิ 

ร่วมกับการใช้ยาทากันยุงหรือยาจุดกันยุง ที่ส�าคัญควรใช้มุ้งชุบสารเคมี

ซึ่งมีฤทธิ์ท�าให้ยุงเป็นอัมพาตและตายในระยะเวลาอันสั้น แต่มุ ้งชุบ

สารเคมีน้ีจะไม่เป็นอันตรายต่อคน และหากมีประวัติเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง

และมอีาการดงักล่าวข้างต้น ควรแจ้งแก่แพทย์เพือ่รบีท�าการตรวจวนิจิฉัย

ได้ทันเวลา หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วน

กรมควบคุมโรค 1422

นายพงษ์ศักดิ์ ค�าปลิว
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

email khunpong312@gmail.com
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“ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก”

สวสัดท่ีานผูอ่้านจลุสาร สคร.7 ทีร่กัทกุท่าน สาํหรบัจลุสาร

ฉบับท่ี 3 ป ี  2559 นี้  ผู ้ เ ขียนขอนําเสนอเรื่อง

วันไข้เลือดออกอาเซียน ซ่ึงปัญหาของโรคไข้เลือดออกไม่ได้มี

เฉพาะประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเขตร้อนชื้น เช่น เอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ กม็ปัีญหาเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ ประเทศสมาชกิ

กลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 

จึงมีมติร่วมกันกําหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น 

“วันไข้เลือดออกอาเซียน” เพื่อร่วมมือรณรงค์ไปด้วยกัน 

โดยในปี 2559 นี้ ประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “ประชารัฐ

ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” เป็นการรณรงค์ให้ประชาชน

สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ทุกภาคส่วน ให้มุ ่งเน ้นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ด้วยตนเองโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธุ ์ยุงลาย และการกําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะ

ทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่ 6

 โดยในวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2559 นี้ ประเทศไทย

ได ้ รับเกียรติ เป ็นเจ ้าภาพในการจัดงาน ภายใต ้ค�าขวัญ 

“ประชำรัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” ทั้งนี้ ประเทศไทย

ได้เชิญผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมเพื่อน�า

องค์ความรู้ไปเป็นข้อมูลประกอบส�าหรับจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป โดย

กิจกรรมในงานวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่ 6 จะประกอบด้วย 

การประชุมสมาชิกจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ 10 ประเทศ และผูบ้รหิารในภมูภิาคเอเชยี และนานาชาติ

ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม แชงกรี-ล่า 

กรงุเทพมหานคร และจดักจิกรรมรณรงค์วนัไข้เลอืดออกอาเซยีน 

โดยมีค�าขวัญวันรณรงค์ ว่า Community Empowerment 
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A Sustainable Success to Fight Dengue “ประชำรัฐร่วมใจ 

ขจัดภัยไข้เลือดออก” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียน

อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจากข้อมูลส�านักโรคติดต่อน�า

โดยแมลง กรมควบคุมโรครายงานตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 16 

พฤษภาคม 2559 พบผูป่้วยโรคไข้เลอืดออก 17,170 คน เสียชวีติ 

14 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ 

อายุ 5-9 ปี อายุ 15-24 ปี อายุ 0-4 ปี และ 25-34 ปี ตามล�าดับ 

ส�าหรบัสถานการณ์โรคไข้เลอืดออกในเขตพืน้ทีเ่ขตบรกิารสขุภาพ

ท่ี 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ ์ 

มหาสารคาม และร้อยเอด็ มรีายงานผูป่้วยในปี พ.ศ.2559 พบว่า 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราป่วยสูงที่สุด จ�านวนผู้ป่วย 377 ราย รอง

ลงมาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จ�านวนผู้ป่วย 258 ราย เสียชีวิต 1 

ราย จังหวัดมหาสารคาม จ�านวนผู้ป่วย 219 ราย และจังหวัด

กาฬสนิธุ ์จ�านวนผูป่้วย 190 ราย ตามล�าดบั สถานการณ์โดยรวม

ผูป่้วยโรคไข้เลอืดออกในประเทศไทยปีนีย้งัมคีวามรนุแรง และจะ

เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน เพราะน�้าฝนที่ขังนิ่งอยู่ในภาชนะต่างๆ

คือแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายเป็นอย่างดี และประชาชนไม่ให้

ความส�าคัญต่อการก�าจัดลูกน�้าและแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัว

แหล่งข้อมูล : สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง กรมควบคุมโรค

 ดังนั้น ทุกท่านต้องหันมาใส่ใจการดูแลสภาพแวดล้อมใกล้

ตัวไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 

ได้แก่ เกบ็บ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่งไม่ให้ยงุเกาะพกั เกบ็ขยะ 

เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน�้า ปิดฝาภาชนะให้

มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน�้าไม่ให้ยุงลายวางไข่ ท�าต่อเนื่องทุก

สัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ท�างาน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานรับเลี้ยง

เด็กเล็ก โรงพยาบาล รวมทั้งการก�าจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายใน

บ้าน ร่วมกบัการป้องกันไม่ให้ยงุกัด ใช้ยาทากนัยงุ นอนกางมุ้งจะ

ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้ 

 ส�าหรับมาตรการ 3 เก็บ เป็นมาตรการรับมือยุงลายที่ง่าย 

และมีประสิทธิภาพสามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อตัดวงจรชีวิตของ 

ยุงลายได้ เพราะการก�าจัดลูกน�้า เป็นการหยุดแพร่ขยายพันธุ ์

ยุงลายเป็นการแก้ไขปัญหาจากที่ต้นเหตุ ดีกว่ามารักษาเมื่อต้อง

ป่วยเป็นไข้เลือดออก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
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การใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ

โรคโปลิโอ เป็นโรคติดต ่อที่ก ่อให ้ เกิดการ

สูญเสียชีวิตและความพิการแก่

ผู้ป่วยเด็กทั่วโลกมาแล้วเป็นจ�านวนมาก นานาประเทศท่ัวโลก

จึงได้ลงนามรับรองปฏิญญาว่าด้วยความอยู่รอด การปกป้อง

คุ้มครองและการพัฒนาเด็กในปี พ.ศ. 2531 โดยได้ตั้งเป้าหมาย

ประการหนึ่งว่า จะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลกในปี 

พ.ศ. 2543 ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกได้ตอบสนองต่อ

เป้าหมายดังกล่าว โดยบรรจุในแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ 

ฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2530 - 2534) เป็นต้นมา และประสบความส�าเรจ็

เป็นอย่างดี โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้ายจาก

เชื้อโปลิโอก่อโรค (Wild type poliovirus) ในเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2540 และประเทศไทยอยู ่ในสถานะปลอดโปลิโอมา

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความส�าเร็จเกิดจากความร่วมมือของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐ

และภาคเอกชนทัว่ประเทศ รวมถงึภาคประชาชนและภาคประชา

สังคม อย่างไรก็ตาม ภายหลังปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นปีเป้าหมายที่

องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ จนถึงปีพ.ศ. 2553 พบว่ายังคงมี

การระบาดของโปลิโอในบางประเทศ ได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย

และไนจีเรยี และมกีารกลบัมาระบาดใหม่ของโปลิโออย่างรนุแรง

ในประเทศที่เคยปลอดโปลิโอมาแล้วเป็นเวลายาวนาน เช่น

อินโดนีเซีย แองโกลา ทาจีกิสถาน แม้ว่าในที่สุดประเทศเหล่านี้

จะสามารถกลบัมาควบคมุโรคได้ แต่การระบาดนีถื้อเป็นสญัญาณ

เตอืนส�าคัญทีท่ัว่โลกต้องตระหนกัถงึความเร่งด่วนทางสาธารณสขุ

ของการกวาดล้างโปลิโอและการปรับยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม

ซึ่งจะน�าไปสู่การกวาดล้างโรคให้ส�าเร็จ องค์การอนามัยโลกจึง

จัดท�า Polio Eradication and Endgame Strategic Plan 

2013-2018 ที่เน้นกวาดล้างเชื้อโปลิโอทุกชนิด รวม wild type 

virus และ VDPV/VAPP(VDPV: Vaccine Derived Poliovirus, 

VAPP : Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis) 

แผนยุทธศาสตร์นี้ครอบคลุมประเทศที่มีการระบาด ประเทศที่มี

แนวทางการปรับเปลี่ยน

ความเส่ียง และขยายสู่ประเทศอืน่ๆ อกี 144 ประเทศ ท่ีใช้ t-OPV 

(t-OPV : Trivalent OPV) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ของประเทศและมีแผนจะขยายการด�าเนินงานครอบคลุม

ทุกประเทศทั่วโลกในทศวรรษนี้ บุคลากรด้านสุขภาพและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจากภาคส่วนต่างๆ จะได้รบัโอกาสส�าคัญใน

ประวัติศาสตร์ที่จะมีส่วนร่วมประกอบกิจอันยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพ

ของประชาชนไทยและมนุษยชาติ คือการก�าจัดกวาดล้างโปลิโอ

อันเป็นโรคติดต่อที่ส�าคัญให้หมดสิ้นไปจากโลกนี้ 

ความเป็นมาในการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีน 
เพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ

ตามท่ีประเทศไทยได ้ร ่วมมือกับนานาประเทศทั่วโลกใน

การกวาดล้างโปลิโอให้หมดไป ปัจจุบันสถานการณ์โรคโปลิโอ

ทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�าดับ โดยการที่ไม่พบเชื้อไวรัสโปลิโอ

สายพันธุก่์อโรคตามธรรมชาติชนดิที ่2 (Wild poliovirus type 2) 

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 รวมทั้งเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตาม
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ธรรมชาตชินดิที ่3 ได้หยดุการระบาดมาตัง้แต่ พ.ศ. 2555 อย่างไร

ก็ตามการกวาดล้างโปลิโอยังมีประเด็นท้าทายท่ียังคงเป็นปัญหา

หลงเหลืออยู่ขณะนี้คือ การระบาดของเช้ือไวรัสโปลิโอสายพันธุ์

ก่อโรคตามธรรมชาตชินดิที ่1 และการระบาดของเชือ้ไวรัสโปลิโอ

สายพนัธุว์คัซีนทีม่กีารกลายพนัธุ ์(Circulating vaccine derived 

poliovirus : cVDPV) ในบางประเทศ ซึ่งมีสาเหตุจากความ

ครอบคลุมของวัคซีนโปลิโอต�่า ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก จึงมี

มติร่วมกันและประกาศยุทธศาสตร์การกวาดล้างโรคโปลิโอ 

พ.ศ. 2556–2561 เพื่อยกระดับสู่ก้าวต่อไปของการกวาดล้าง

โรคโปลโิอในฉากสดุท้าย โดยมมีาตรการท่ีส�าคญัประการหนึง่ คือ 

การก�าจัดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 ในวัคซีนออกเป็นล�าดับแรก 

เนื่องจากเชื้อก่อโรคตามธรรมชาติชนิดที่ 2 ได้หมดไปจากโลกนี้

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 อีกทั้งเช้ือโปลิโอไวรัสในวัคซีนชนิดที่ 2 มี

การกลายพันธุ์และก่อโรคท�าให้เกิดการระบาดในบางประเทศ 

ดังนั้น จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ไวรัสวัคซีนชนิดที่ 2 อีกต่อไปจึง

เป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

รปูแบบรบัประทานซึง่ประกอบด้วยไวรัส 3 ชนดิ (Trivalent OPV 

Poliovirus type 1 , 2 แล ะ 3 : Trivalent OPV) มาเป็นวัคซีน

รูปแบบรับประทาน ที่ประกอบด้วยไวรัสชนิดที่ 1 และ 3 แทน 

โดยน�าไวรัสชนิดที่ 2 ในวัคซีนออก (Bivalent OPV Poliovirus 

type 1 และ 3) และเพื่อปูพื้นให้ประชาชนรุ่นต่อไปที่จะไม่ได้รับ 

Trivalent OPV อีกต่อไปมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 

องค์การอนามัยโลกจึงแนะน�าให้น�าวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

รูปแบบฉีด ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งประกอบด้วยไวรัสโปลิโอท้ัง 

3 ชนดิ (Inactivated Polio Vaccine : IPV) มาใช้อย่างน้อยหนึง่เขม็

ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

แหล่งที่มำของข้อมูล

กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป 

กรมควบคุมโรค

http://thaigcd.ddc.moph.go.th/

 ในการนี้ องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดกรอบเวลาให้

ประเทศต่าง ๆ จัดให้มีวัคซีน IPV อย่างน้อย 1 เข็ม ในแผนงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของแต่ละประเทศภายในปี พ.ศ. 2558 

และให้เริ่มใช้ Bivalent OPV ในเดือนเมษายน 2559 รวมทั้ง

ท�าลายวคัซีน Trivalent OPV ให้หมดไปโดยจะด�าเนนิการพร้อม

เพรยีงในช่วงเวลาเดยีวกนัทัว่โลกเพือ่ร่วมขบัเคลือ่นการกวาดล้าง

โปลิโอให้บรรลุเป้าหมายในระดับโลกตามมติสมัชชาอนามัยโลก

กระทรวงสาธารณสขุ ก�าหนดให้การกวาดล้างโปลโิอเป็นนโยบาย

เร่งด่วนและส�าคัญในล�าดับต้น โดยบรรจุเพิ่มวัคซีน IPV จ�านวน 

1เข็ม ที่อายุ 4 เดือนเสริมจากการให้วัคซีน Trivalent OPV ตาม

ตารางปกติ และเร่ิมใช้วัคซีน Bivalent OPV แทนการใช้ 

Trivalent OPVโดยให้มกีารเก็บกลบัและท�าลายวคัซนี Trivalent 

OPV ให้หมดไปในที่สุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยพร้อม

เพรียงกัน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีคณะกรรมการ

เกบ็กลบัและท�าลายวคัซนี Trivalent OPV และมคีณะกรรมการ

ประเมินรับรองผลกวาดล้างโปลิโอทั้งในระดับอ�าเภอ ระดับ

จังหวัด ส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้าง

โปลิโอและก�าจัดโรคหัดแห่งชาติเพ่ือพิจารณา และประเทศไทย 

ประกาศรับรองผลส�าเร็จในการสับเปล่ียนวัคซีนโปลิโอ ในวันที่ 

13 พฤษภาคม 2559 (National validation date)
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ทนพ.ธีระพจน์ สิงห์โตหิน
นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ
thiraphot@yahoo.com
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สรุปขั้นตอนการเข้าใช้งาน

1. เข้าสู่เวบไซต์ 

2. สมัครสมาชิก ขอรหัสเข้าใช้งาน

รายละเอียด

1. เข้าสู่เวบไซต์ http://www.gpf.or.th/ เลือกเข้าใช้งาน 

ไอคอน “GPF Web Service”

รู้จักใช้ได้ประโยชน์ :

GPF Web Service

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน จุลสาร สคร.7 ขอนแก่นก็มาถึงฉบับท่ี 3 ของปีงบประมาณ 2559 ผ่านช่วงท่ีมีการเสียภาษี 

โดยเฉพาะข้าราชการท่ีต้องเตรียมหลักฐานกันมากมาย หลักฐานหน่ึงท่ีต้องเตรียม คือ เอกสารยอดเงิน/ใบแจ้งยอด

เงินสมาชิกของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งมักจะส่งมายังหน่วยงานต้นสังกัดล่าช้า ท�าให้ช่วงนั้นต้องยื่น

เอกสารภาษีล่าช้า ผมยังไม่มโีอกาสเข้าไปหาข้อมูลทีเ่วบไซต์ของ กบข. จงึตัดสนิใจเข้าไปหาข้อมูลพบว่าเมือ่ไม่นานมานี ้กบข.

ได้มีบริการที่หน้าเวบไซต์ ที่เรียกว่า GPF Web Service หลักใหญ่ใจความก็ตามสโลแกนที่ว่า “ปรับเปลี่ยนฉับไว รู้ทันใจ
ทุกเรือ่ง” เพือ่ให้สมาชกิตรวจสอบสถานะ รายละเอยีดการเงนิของสมาชกิได้ตลอดเวลา แถมสามารถพมิพ์เอกสารทีต้่องการ

ได้ทันที เม่ือทราบและได้ลองเข้าใช้ประโยชน์ ผมเห็นว่าข้าราชการท่านอื่นน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งน้ี จึงน�ามาเล่าตามสไตล์

คอลัมน์ไอทีฟรีสไตล์ (เปล่าโฆษณาเวบไซต์นะจ๊ะ) เรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับ

2. สมัครสมาชิก ขอรหัสเข้าใช้งาน 

ก่อนท่ีจะสมคัรกอ่็านข้อตกลงให้เข้าใจก่อนนะครับ เมือ่เข้าใจแล้ว

ก็ สมัครสมาชิกขอรหัสผ่าน ผมหาปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ตั้งนานว่า

อยู่ไหน สุดท้ายก็ได้ค�าตอบว่า ไม่มี (ท�าเอาผู้ใช้งง) วิธีสมัครก็คือ 

2.1 คลิกเลือก “ขอรหัสผ่านใหม่”

2.2 กรอกรหัสประจ�าตัวประชาชน 13 หลักของเราลงไป และ

คลิก “ถัดไป”
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2.3 เข้าสู่ “กรุณาเลือกตัวเลือกส�าหรับขอก�าหนดรหัสผ่าน

ใหม่” ซึ่งมี 3 ตัวเลือก คือ

2.3.1 ขอรับรหัสยืนยันตัวตนผ่านทางมือถือ

2.3.2 จ�าข้อมลู E-mail ทีใ่ห้กับทาง กบข.ได้ ขอก�าหนดรหสั

ผ่านใหม่ผ่านทาง E-mail

2.3.3 จ�าข้อมูล E-mail ที่ให้ไว้กับทาง กบข. ไม่ได้ หรือรูป

แบบ E-mail ที่ให้ข้อมูลไว้กับทาง กบข. ไม่ถูกต้อง

 ท่านทีเ่ป็นสมาชกิ กบข. กเ็ลอืกช่องทางรับรหสัใหม่กันตาม

เหมาะสมนะครับ (ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็เลือกข้อ 2.3.3) โดยท�าตาม

ขัน้ตอนทีร่ะบบแนะน�า เมือ่ได้รบัรหสัผ่านแล้ว ก ็Login เข้าระบบ

กันเลย

 โดยหน้าเวบไซต์จะมีเนื้อหาที่ส�าคัญส�าหรับสมาชิก เช่น 

เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน ยอดเงิน/

ใบแจ้งยอดเงนิสมาชกิ เป็นต้น ส่วนท่ีผมเข้าไปใช้ประโยชน์ประจ�า

ก็ได้แก่ ส่วนยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ซึ่งจะเป็นข้อมูลใช้

ตรวจสอบยอดเงินและลดหย่อนภาษี ได้นั่นเองครับ

 ส่วนข้อมูลส่วนตัวสมาชิกก็สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็น

ปัจจบุนัด้วยตนเอง ถอืได้ว่าการใช้เทคโนโลยมีาช่วยจดัการข้อมลู

สมาชิก กบข. ช่วยให้การท�างานรวดเร็วข้ึน และน่าจะสื่อสาร

ข้อมูลระหว่างสมาชิกได้ดีขึ้น เวลาว่างๆสมาชิกก็ลองแวะชมนะ

ครับ ผมว่าเกิดประโยชน์แน่นอน 

 ก่อนจากกนัฉบบันี ้ขอฝากความห่วงใยถงึการใช้เทคโนโลยี

นะครับ เทคโนโลยทีกุวนันีช่้วยให้เราสะดวกในการเรยีนและการ

ท�างานเป็นอย่างมากนะครับ แต่ที่ทราบๆนะครับในดีก็มีเสีย ใน

เสยีกม็ดีี สังเกตได้ว่าคนทกุวนัน้ี เครยีดกนัง่ายเนือ่งจากเทคโนโลยี 

เช่น Facebook Line หรือ Instragram ได้เข้ามามีอิทธิพลมาก

ขึ้น จนบางครั้งคนเราเสียเวลาของสุขภาพ พลาดช่วงเวลาดีๆใน

ชีวิตไป เรามีเวลาให้กับการท�างานและติดตามเรื่องราวชีวิตผู้อื่น

ได้ 24 ชั่วโมงผ่านโลกโซเชียล (ความสุขน้อยลง) แต่เรากลับไม่มี

เวลาสนใจตนเองเลย เราถูกภัยเทคโนโลยีคุกคามแบบเงียบๆ 

เครยีดกันแบบไม่รูต้วั ดงันัน้เราอาจลองหาวนัดีๆ ตัง้สตแิละวางมือ

ถือลง ไปดูหนังฟังเพลง ออกก�าลังกาย ท�ากิจกรรมกับครอบครัว 

ฯลฯ คาดว่าน่าเป็นวันที่ดีแน่ๆ เทคโนโลยีท�าให้โลกแคบลงเรา

สามารถสือ่สารได้แม้อยูห่่างไกลกนั แต่พบว่าความสขุทีไ่ด้นัน้อาจ

ต่างจากวันวานที่เขียนจดหมายใส่ซองหากัน บางครั้งเสน่ห์ของ

มิตรภาพอาจไม่จ�าเป็นต้องรู้จักกันทุกแง่มุมตลอด 24 ช่ัวโมง 

เพราะอะไรนั้นผู้อ่านคงตอบได้ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแล

สุขภาพกันถ้วนหน้า พบกันใหม่ฉบับท้ายปี สวัสดีครับ
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มยุรา สีสาร (นก)
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ 
E-mail: msnseesarn@gmail.com
Line ID: 0910608199 (NokMayura)
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99 ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 1. Help yourself! เชิญตามสบาย

 2. Absolutely! อย่างแท้จริง

 3. What have you been doing? ช่วงนี้คุณท�าอะไรบ้าง

 4. Nothing much. ไม่มีอะไรมาก

 5. What’s on your mind? คุณคิดอะไรอยู่

 6. I was just thinking. ฉันแค่ก�าลังคิด

 7. I was just daydreaming. ฉันแค่ฝันกลางวัน

 8. It’s none of your business. ไม่ใช่เรื่องของคุณ

 9. Is that so? อย่างนั้นหรือ

 10. How come? ท�าไมล่ะ

 11. How’s it going? เป็นอย่างไรบ้าง

 12. Definitely! อย่างแน่นอน

 13. Of course! แน่นอน

 14. You better believe it! เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย

 15. I guess so ฉันเห็นด้วย

 16. There’s no way to know. ไม่มีทางที่จะรู้เลย

 17. I can’t say for sure. ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า

 18. This is too good to be true!  มันดีเกินกว่าที่จะ

เป็นจริง (เหลือเชื่อ)

สวัสดค่ีะ พบกันอกีครัง้กับ ภาษาองักฤษในชวิีตประจ�าวัน 
ฉบับที่ 3 ของปีนี้ ผู้เขียนหวังว่าหลายคนคงได้ฝึกพูด

และน�าเสนอผลงานหรือข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษไปบ้าง 
การฝึกพดูภาษาองักฤษในชวิีตประจ�าวัน บางครัง้ก็นกึค�าพูด
ไม่ออก หรือไม่รู้ค�าศัพท์กันบ้าง ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรนะคะ 
ขอแค่เริ่มพูดบ่อยๆ ก็จะค่อยๆดีขึ้นคะ และในฉบับนี้ มี 99 
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ ในชีวิตประจ�าวัน มาฝากกันค่ะ!! 
ซึ่งประโยคเหล่านี้เราสามารถน�าไปปรับใช้กับการพูดหรือ
บทสนทนากับเพื่อนต่างชาติของเราได้แน่นอน เอาล่ะไป
ติดตามกันเลยค่ะ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวัน
 19. No way! (Stop joking!) ไม่มีทาง

 20. I got it. ฉันเข้าใจแล้ว

 21. Right on! (Great!) ถูกต้อง!

 22. I did it! (I made it!) ฉันท�าได้แล้ว

 23. Got a minute? มีเวลาไหม?

 24. About when? เมื่อไหร่?

 25. I won’t take but a minute. ฉันใช้เวลาไม่นานหรอก

 26. Speak up! พูดซิ

 27. Never mind! ช่างมันเถอะ

 28. So we’ve met again, eh? เราจะได้พบกันอีกใช่ไหม?

 29. Come here. มานี่

 30. Come over. มาเยี่ยม

 31. Don’t go yet. อย่าเพิ่งไป

 32. Please go first. After you. เชิญไปก่อนเลยครับ

 33. Thanks for letting me go first. ขอบคุณที่ให้ฉันไป

ก่อนนะคะ

 34. What a relief. โล่งอกไปที

 35. bad luck! โชคร้าย

36. You’re a life saver. คุณช่วยชีวิตฉันไว้

 37. I know I can count on you. ฉันรู้ว่าฉันสามารถไว้ใจ

คุณได้

 38. Anything else? มีอะไรอีกไหม?

 39. That’s a lie! นั่นเป็นเรื่องโกหก

 40. Do as I say. ท�าอย่างที่ฉันพูด

 41. This is the limit! นี่คือขีดจ�ากัด

 42. Explain to me why. อธิบายฉันมาซิว่าท�าไม

 43. Ask for it! แส่หาเรื่อง

 44. In the nick of time. ทันเวลาพอดี

 45. No litter. ห้ามทิ้งขยะ

 46. Go for it! ลงมือท�าเลย

 47. Don’t forget อย่าลืมนะ

 48. How cute! ช่างน่ารักอะไรอย่างนี้

15จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559



 49. None of your business! ไม่ใช่ธุระของคุณ

 50. Don’t peep! ห้ามแอบดู

 51. What I’m going to do if… ฉันจะท�ายังไงถ้า…

 52. Stop it right away! หยุดเดี๋ยวนี้เลย

 53. A wise guy, eh?! คนที่อวดฉลาดเหรอ?

 54. You’d better stop dawdling. คุณควรจะหยุดท�าตัว

อืดอาดได้แล้ว

 55. Say cheese! ยิ้มหน่อย

 56. Be good! อย่าซน ท�าตัวดีๆ

 57. Please speak more slowly กรณุาพดูช้าๆกว่านีห้น่อย

 58. Me? Not likely! ฉันเหรอ? ไม่น่าจะใช่นะ

 59. Scratch one’s head. เวลาที่เราพบความยากล�าบาก

ในการท�าความเข้าใจกับบางสิ่งบางอย่าง

 60. Take it or leave it! ยอมรับหรือลืมมันเสียเถอะ

 61. what a pity! น่าเสียดายจัง

 62. Mark my words! จ�าค�าพูดฉันเอาไว้นะ

 63. What a relief! โล่งอกไปที

 64. Enjoy your meal! ทานอาหารให้อร่อยนะ

 65. It serves you right! สมน�้าหน้า

 66. The more, the merrier! คนยิ่งเยอะก็ยิ่งครึกครื้น

 67. Boys will be boys! ผู้ชายก็เป็นผู้ชายอยู่วันยังค�่า

 68. Good job! / Well done! ดีมาก

 69. Just for fun! แค่สนุกๆ, ข�าๆ

 70. Try your best! พยายามให้ถึงที่สุด

 71. Make some noise! ขอเสียงหน่อย

 72. Congratulations! ขอแสดงความยินดีด้วย

 73. Calm down! ใจเย็นๆ

 74. Go for it! ลงมือท�าเลย

 75. Strike it lucky. โชคดี

 76. Always the same. เหมือนเดิมตลอด

 77. Hit it off. ถูกชะตากัน

 78. Hit or miss. อย่างไม่ระมัดระวัง อย่างไร้ทิศทาง

 79. Add fuel to the fire. เติมเชื้อไฟ

 80. Don’t mention it! / Not at all. ไม่เป็นไร

 81. Just kidding (joking) ล้อเล่น

 82. No, not a bit. ไม่แม้แต่น้อยเลย ไม่เลย

 83. Nothing particular! ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

 84. I’ll take your word for it. ฉันจะเชื่อคุณละกัน

 85. The same as usual! เหมือนเดิม

 86. Almost done! เกือบเสร็จแล้ว

 87. You ‘ll have to step on it. คุณต้องรีบๆ หน่อย

 88. I’m in a hurry. ฉันก�าลังรีบ

 89. Sorry for bothering! ขอโทษที่รบกวน

 90. Give me a certain time! ให้เวลาที่แน่นอนกับฉันด้วย

 91. Provincial! บ้านนอก

 92. Discourages me much! ฉันรู้สึกท้อมาก

 93. It’s a kind of once-in-life! มันคือครั้งหนึ่งในชีวิต

 94. The God knows! พระเจ้าทรงทราบ พระเจ้าทรงเป็น

พยาน

 95. Poor you/me/him/her..! น่าสงสารจัง

 96. Got a minute? มีเวลาไหม?

 97. I’ll be shot if I know ฉันต้องตายแน่ถ้าฉันรู้

 98. To argue hot and long ข้อโต้แย้งที่รุนแรง

 99. This one is on me! ฉันเลี้ยงเอง

 หำกมีโอกำสก็อย่ำลืมน�ำประโยคเหล่ำนี้มำใช้กันบ้ำง

นะคะ Don’t give up !!! อย่ำท้อ เพรำะคุณท�ำได้แน่นอน 

“Keep working hard” แล้วคุณจะประสบควำมส�ำเร็จ

แน่นอนค่ะ  ขอบคณุข้อมลูจำก  english.topicanative.asia 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำนะคะ
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นางสุพรรณีย์ อรุณรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน
Email s.arunrat@ hotmail.com

เก
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วิธีท�าน�้ากระชาย 
เพื่อสุขภาพสรรพคุณประโยชน์สุดยอดสมุนไพรไทย

1. น�ากระชายมาล้างให้สะอาดด้วยน�้าเกลือ ขูดเปลือกออก 

ประมาณ 1ขีด

2. เม่ือเสร็จแล้วน�ามาหั่นเป็นท่อนๆ ใส่เครื่องปั่น เติมน�้า 

3 แก้ว

3. ปั่นให้ละเอียด แล้วกรองเอาแต่น�้าเท่านั้น ห้ามกินกาก

4. ที่นี้เราก็จะได้น�้ากระชายเหลืองสดๆ ซ่ึงสามารถเก็บเป็น

หัวเชื้อไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือน

มารู้จักสมุนไพร “กระชาย” กันเถอะ

5. เมือ่จะดืม่กใ็ช้เพยีงแค่ 1-2 ช้อนชา เตมิน�า้สะอาดให้เจือจาง 

ห้ามกินแบบข้นๆ หรือ น�ามาผสมกับมะนาวน�้าผึ้ง 

ได้ตามใจชอบ

6. แต่ถ้ากลัวว่ากลิ่นกระชายจะแรงไป ก็สามารถใช้ใบบัวบัก 

หรือใบโหระพา มาปั่นรวมกันก็ได้ตามใจชอบ เพราะไม่มี

ส่วนผสมที่เป็นสูตรตายตัวเท่าไหร่

สรรพคุณของกระชาย 
สรรพคุณช่วยบ�ารุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ 

1. ผมแข็งแรง ผมขาวกลับด�า ผมบางกลับหนา

2. ช่วยย่อยอาหาร

Fingerroot

กระชาย (Fingerroot) เป็นพืชตระกูลโสม จะมีสรรพคุณ
เป็นสมนุไพรเหมอืนดัง่กับโสม หมนุเวียนไปทัว่ร่าง 

แต่กระชายจะระบายออกตามธรรมชาติ ส่วนโสมนั้น ถ้าดื่มกินเป็นประจ�า โสมจะ
ค้างติดหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือด ไม่มีการขับถ่ายออก จึงเกิดโทษในภายหลัง 
คือเลือดจะเหนียวข้น ระบบการไหลเวียนของโลหิตจะติดขัด ชาวจีนหันมากิน
กระชาย ซึ่งมีราคาถูกปลอดภัยหาซื้อได้ง่าย ปลูกกินเองได้ แต่คนไทยกลับไปซื้อ
โสมมากินกัน เมื่อเราพบแล้วว่ากระชายคือโสมเมืองไทย อยู่ในพ้ืนดินไทยใกล้
ตัวเรานี่เอง ก็อย่าเมินอย่ามองข้ามกระชายอีกเลย มาดูสูตรน�้ากระชายและมา
ดูกันว่ากินกระชายแล้วได้อะไรบ้าง
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3. เสรมิสมรรถภาพทางเพศอย่างเหน็ได้ชดั ส�าหรบัสรรพคุณ

อืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ทีส่ดุคอื เป็นตวักลางในการประสาน 

เอสโตรเจน เข้ากับแคลเซียม และวิตามินดี

งานวิจัยต่างๆ
1. งานวจิบัจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ร่วมกบัมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจากกระชาย

สามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอด

ทดลองได้ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

2. งานวิจัยในประเทศกานาพบว่าสาร Pinostrobin 

จากรากและใบมีฤทธิ์ช ่วยต้านเชื้อ Plasmodium 

falciparum ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรีย

3. งานวจัิยของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าสารสกัด

คลอโรฟอร์มและเมทานอลจากรากของกระชายมีฤทธิ์

ในการต้านการเจริญเติบโตของเชือ้ Giardia intestinalis 

ซึง่เป็นพยาธเิซลล์เดยีวในล�าไส้ ทีก่่อให้เกดิภาวะท้องเสยี 

ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส�าคัญอย่างมากส�าหรับผู้ป่วยที่เป็น

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

4. งานวิ จัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสาร 

Pinostrobin, Pinocembrin, Panduratin A และ 

Alpinetin ของกระชายนั้นมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้

หลายชนิด

Tip : น�้ากระชายไม่ควรเก็บไว้นานมาก เพราะจะท�าให้

ความซ่าและความหอมของกระชายลดน้อยลง ท�าให้เกิด

ตะกอนที่ก้น ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ควรดื่มให้หมดภายใน 1 อาทิตย์ 

จะได้รสชาตท่ีิซ่า ดืม่แล้วชืน่ใจพร้อมสรรพคณุอกีเตม็ๆ อกีด้วย 

แต ่ส�าหรับผู ้ที่ดื่มน�้ากระชายแล ้วมีอาการรู ้สึกแปลกๆ 

ร้อนวูบวาบ หรือมีอาการเหงื่อออกหรือเรอออกมาก็ไม่ต้อง

ตกใจ เพราะเป็นอาการปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ หากดื่มไปสักพัก

เดี๋ยวก็ชินไปเอง

● บ�ารุงกระดูก (เพราะมีแคลเซียมสูง)
● บ�ารุงสมอง (เลือดเลี้ยงสมองส่วนกลางดีขึ้น)
● ปรับสมดุลของความดันโลหิต (ความดันโลหิตที่สูง

จะลดลง ความดันโลหิตที่ต�่าจะสูงขึ้น)
● ปรับสมดุลของฮอร์โมน
● แก้ปัญหาผมหงอก ผมร่วง
● แก้โรคไต ท�าให้ไตท�างานดีขึ้น
● ป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ
● บ�ารุงมดลูก (เพศหญิง)
● ควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโต (เพศชาย)
● แก้ปัญหาไส้เลื่อน (เพศชาย)
● กระเพาะปัสสาวะเกร็ง (กรณีนี้อาจใช้เม็ดบัวที่ต้มแล้ว

น�ามากนิร่วมกัน) ต�ารายาไทยใช้เหง้าแก้โรคในปาก เช่น 

ปากเปื่อย ปากเป็นแผล ปากแห้ง ขับระดูขาว ขับ

ปัสสาวะ รกัษาโรคบดิ แก้ปวดมวนท้อง จากการทดลอง

ในสารสกัดแอลกอฮอล์และคลอโรฟอร์ม พบว่า มีฤทธิ์

ต้านเชื้อรา ท่ีท�าให้เกิดโรคผิวหนังและในปากได้ดี

พอควร
● กระชาย มีสรรพคุณในการแก้บิด รักษาท้อง
● บ�ารุงธาตุ และเป็นยาบ�ารุง ที่เรียกกันว่ายาอายุวัฒนะ 
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พิธีวางศิลาฤกษ์
(19 พฤษภาคม 2559) นายแพทย์อ�านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประกอบพิธี

วางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารอ�านวยการ ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารฯ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ณัฐกิตติ์ โคตมะ
นักประชำสัมพันธ์ 

email 9-10jack@hotmail.co.thภาพกิจกรรม
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ท�าลาย t-OPV ของ เขต7
การเผาท�าลาย t-OPV ในเขตพื้นท่ีเขตบริการสุขภาพที่ 7 

ประกอบด้วย 4 จงัหวดั ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสนิธ์ุ มหาสารคาม 

และร้อยเอ็ด ตามโครงการกวาดล้างโปลิโอตามพันธะสัญญา

นานาชาติ

ประเมิน OPV
ผู้แทนของคณะกรรมการรับรองผลการกวาดล้างโปลิโอและ

การก�าจัดโรคหัดแห่งชาติ ด�าเนินการตรวจประเมินผลการ

สับเปลี่ยนวัคซีน จาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV 

ณ คลังวัคซีน และหน่วยบริการ อ.ชุมแพ
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ด่านชุมชนสงกรานต์
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ออกรณรงค์

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการตั้งจุดสกัดภายในชุมชนมีเป้าหมาย 4 อ�าเภอ ได้แก ่

อ.ชุมแพ อ.กระนวน อ.แวงน้อย และ อ.พล โดยส่งเสริมมาตรการเน้นหนักให้

ทุกพื้นที่ด�าเนินการ คือ

1. การควบคุมการใช้ความเร็ว

2. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ 

3. การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

4. การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้าย

5. การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศส�านักนายก

รัฐมนตรี ฉบับล่าสุดปี 2558

6. สนับสนุนการตั้งจุดสกัด หรือด่านชุมชนหวังปกป้องกลุ่มเสี่ยง เจ็บ - ตายจาก

การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประเมิน OPV
ผูแ้ทนของคณะกรรมการรบัรองผลการกวาดล้างโปลิโอและการก�าจัดโรคหัดแห่งชาต ิด�าเนินการตรวจประเมนิผลการสบัเปลีย่น

วัคซีน จาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV ณ คลังวัคซีน และหน่วยบริการ อ.บ้านฝาง
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นักศึกษาดูงาน
(30 พฤศภาคม 2559) คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตสกลนคร น�าโดยคณะอาจารย์ประจ�าภาควิชาแขนงการ

สาธารณสุข พร้อมนักศึกษาจ�านวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ

ควบคมุโรค และการสาธารณสขุที ่ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 จังหวดั

ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมคณะ

เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ลงนาม MOU
(19 พฤษภาคม 2559) ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์อ�านวย 

กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการด�าเนินงาน “โครงการก�าจัด

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เสด็จ

ขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี

22 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559



ประชุมวิชาการ
(30 พฤษภาคม 2559) กลุ่มพัฒนาวิชาการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 

จงัหวดัขอนแก่น จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรพฒันาความรูค้วามสามารถครู

ผู้ดูแลเด็ก เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”  

สู่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม 2559 วันงดสูบบุหรี่โลก ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในวันงด

สบูบุหร่ีโลก แจกส่ือรณรงค์ต่างๆ และให้ความรูแ้ก่ผูท่ี้มาร่วมงาน เกีย่วกับพษิภยัของบหุรี ่เพือ่เป็นการกระตุน้เตอืนให้ประชาชน

เกิดการตื่นตัวหวังลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม  GenZ
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นายพงษ์ศักดิ์ ค�าปลิว
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

email khunpong312@gmail.com

 เม่ือความทุกข์ที่สุดมาถึง สิ่งที่ควรระลึกถึงมีสองสาม

อย่างคือ หนึ่ง อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอดไป เพราะ

มันจะไม่คงอยู่ตลอดไป เดี๋ยวมันก็จางไป สอง อย่าคิดว่าไม่มี

ทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เพราะจะมีทางแก้ไขเสมอ เพียงแต่ตอน

นี้ยังนึกไม่ออกเท่านั้น สาม อย่านึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้รับ

สิ่งดีๆ อีก เพราะเมื่อทุกข์ผ่านไป เราจะยังมีความสุข 

สนุกสนาน ได้อย่างเดิมแน่นอน และสุดท้ายคือ ให้นึกถึงคน

ข้างหลัง ที่เขาจะต้องเศร้า ได้รับการกระทบกระเทือน จาก

การกระทําด้วยอารมณ์ของเรา เมือ่ทกุข์ทีส่ดุมาถงึสิง่ทีเ่ราต้อง

ทาํทนัที ในขณะทีย่งัต้ังตวัปรบัใจไม่ทันกค็อื รบีหาทางเปลีย่น

อารมณ์ เมื่อเราไปเจอคนอ่ืนทุกข์สิ่งท่ีต้องทําอันดับแรกคือ

ช ่วยเปลี่ยนอารมณ์เขาก ่อน จากนั้นสติจึงจะตามมา 

ความทุกข์ที่มากสุดจะแก้ได้เร็วและง่ายที่สุด ด้วยการเปลี่ยน

อารมณ์ ดึงอารมณ์ออกจากสถานการณ์นั้นก่อน อาจง่ายๆ 

เพียงแค่ทําอะไรที่ชอบ ฟังเพลง ดูหนัง หาของอร่อยกิน ชวน

เพื่อนไปเที่ยว ชวนคุยเรื่องอื่น ลืมเรื่องทุกข์ไปชั่วคราวก่อน 

บางทีก็เบาบางได้เอง ที่สําคัญถ้ามีเพื่อนดี จะเบาบางไปได้

มากทีส่ดุ ทีไ่ม่ควรทําคอืดืม่สรุา หรอืพดูง่ายๆ ก็คือ ไม่ควรหนั

ไปด่ืมเหล้าเบียร์ เพราะการกินเหล้าก็ดับทุกข์ได้ระดับหนึ่ง

เท่านั้น แต่จะมีข้อเสียกว่าคือ จะยิ่งโกรธง่าย น้อยใจง่ายและ

โมโหง่ายกว่าเดิม และไม่มีสติยับยั้งความโกรธ หรืออารมณ์ที่

รุนแรงเหล่านั้น เมื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ใจจะเข็มแข็งมากพอที่

จะแก้ในขั้นต่อไป

 ขั้นต่อไปคือพยายามตั้งใจใช้สติคิดว่าจะแก้ได้อย่างไร 

อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล สายไปแค่ไหนแล้วและแก้ได้หรือ

ไม่ ทําให้ดขีึน้ได้หรอืไม่ ถ้าแก้ไม่ได้ ข้ันสดุท้ายคอื ทําให้ใจของ

เรายอมรับสิ่งนั้นให้ ได้ ใจของเราจะยอมรับได้ คิดได้ ปลงตก

ได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ

 ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนว่า โดยสรุปรวมในธรรมะของ

พระพุทธเจ้า อาจสรุปเป็นแบบหนึ่งได้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง

ไม่ควรยดึม่ันถอืมัน่ นัน่เป็นเพราะในความเป็นจรงิ สิง่ทัง้หลาย

ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร
อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้น จะมีตลอดไป... อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไข...

ย่อมไม่ได้ดัง่ใจเรา มคีวามไม่เทีย่ง แปรเปลีย่นไปได้ตลอดเวลา

ด้วยเหตุและปัจจัย จึงไม่สมควรท่ีจะไปหลงยดึมัน่หมายว่าเป็น

เรา เป็นตัวเรา หรือเป็นของของเรา สิ่งทั้งหลายไม่ได้ดั่งใจทั้ง

นั้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร รวยเพียงใด อํานาจล้นฟ้าขนาดไหน 

ต่างกม็คีวามทกุข์ประจําตัวประจําอยูท่กุคนทัง้ส้ิน ความทกุข์

ที่เกิดขึ้น มักเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนคิดจะทําความดี เพราะ

ธรรมชาติของเราจะหลงลืมและเพลินในสุข ซ่ึงความสุขส่วน

มากที่เราชอบ มักจะต้ังอยู่บนความไม่เที่ยงทั้งสิ้น พระพุทธ

องค์เห็นข้อนี้จึงสละทุกส่ิงออกบวชแสวงหาธรรมะ แต่อย่าง

เราๆ มักจะไม่คิดเรื่องนี้จนกว่าจะทุกข์ เสียก่อน เราจึงพบว่า

คนจํานวนมาก ได้ประพฤติธรรมะ ได้ทําสิ่งดีๆ แก่ตนและผู้

อืน่เพราะประสพกบัความทกุข์มาแล้ว ดงันัน้เมือ่มทุีกข์นัน่คือ

เราได้อยูใ่กล้ธรรมะแล้ว ถ้าผ่านช่วงนีไ้ปได้กม็กัจะมีสิง่ดโีอกาส

ดี และเราเองก็จะดํารงอยู่ในความดีมากขึ้น ความทุกข์และ

ความสุขเป็นของคู่โลกเช่นนี้มาตลอด

 เม่ือเราทุกข์หรือพบคนที่ทุกข์ อย่าลืมเปลี่ยนอารมณ์ 

ต้ังสติหาทางแก้ไข ใช้ความดีเอาชนะส่ิงไม่ดี ทกุข์ย่อมไม่เทีย่ง 

ย่อมผ่านไป เป็นธรรมดา และเราก็มีโอกาสที่จะได้รับส่ิงท่ีดี 

ได้ปรับปรุงตนเป็นคนดีเสมอ หวังว่าบทความนี้จะเป็น

ประโยชน์กับทุกท่าน

ที่มา http://www.dhammajak.net/dhamma/1.html
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