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เคารพทุกๆท่าน

พบกันครั้งน้ีเป็น ฉบับที่ 1 ปี 2560 ส�ำหรับจุลสำรของเรำฉบับนี้ได้น�ำเรื่อง
รำวสำระส�ำคญัๆ ท่ีน่ำสนใจพร้อมแล้วส�ำหรบัท่ำนผูอ่้ำน สำระน่ำอ่ำน ชวนตดิตำม 
ได้แก่ พระมหำกรณุำธิคณุทีม่ต่ีองำนควบคมุโรค ปฏทินิรณรงค์ ในเดอืนธันวำคม 
เรื่องวันเบำหวำนโลก วันเอดส์โลก และเช่นเคย บอกเล่ำก้ำวเภสัช กฎหมำย
สำธำรณสขุ เรือ่งเล่ำจำกพ้ืนที ่ไอทฟีรสีไตล์ ภำษำองักฤษในชวีติประจ�ำวัน นำนำ
สำระ ธรรมะกับกำรด�ำเนินชีวิต และภำพกิจกรรม ซึ่งเนื้อหำในแต่ละประเด็นมี
ควำมน่ำสนใจ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำน ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และหวังว่ำ
เนื้อหำในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่ำนผู้อ่ำนค่ะ

ท่ำนผู้อ่ำนที่รักทุกท่ำนสำมำรถร่วมรำยกำร แสดงควำมคิดเห็น และร่วมส่ง
บทควำมหรอืบอกเล่ำประสบกำรณ์ เรือ่งรำวดีๆ จำกพ้ืนท่ี ทำง บก.เรำยินดขีอเรยีน
เชิญส่งมำลงตีพิมพ์ เป็นกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ ส่งมำได้ท่ี 
บก.คุณกนกพร พินิจลึก E-mail : Kpinitleuk@yahoo.com หรือ คุณณัฐกิตต์ 
โคตมะ E-mail : nuthakit8899@gmail.com ส่งมำได้ ทั้ง 2 เมลเลยนะคะ 

จลุสำร สคร 7 เรำยังคงมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสือ่กลำงในกำรสร้ำงสรรค์ภำพลกัษณ์
เชดิชบูคุคลดเีด่นทีม่ผีลงำนด้ำนวชิำกำรและคณุธรรมจรยิธรรม กำรเผยแพร่ภำพ
กิจกรรมผลงำนเด่นในทุกๆด้ำน พร้อมทั้งกำรสื่อข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ ต่อท่ำน
ผู้อ่ำนทุกๆท่ำนที่ร่วมติดตำมตลอดไป พบกันได้ใหม่ฉบับหน้ำ นะคะ สวัสดีค่ะ

บรรณำธิกำรบริหำร
กนกพร พินิจลึก

kpinitleuk@yahoo.com
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พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความสนใจติดตาม สถานการณ์ข้อมูลข่าวสาร มาโดย

ตลอดทุกๆ ฉบับ ฉบับนี้เป็นฉบับ 1 ของปีงบประมาณ 2560 นับเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 13 

ตลุาคม 2559 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิดี 

จกัรีนฤบดนิทร สยามนิทราธริาชบรมนาถบพติรเสดจ็สวรรคต นบัเป็นช่วงเวลาท่ีพวกเรา

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน อยูใ่นระหว่างการถวายความอาลยั มกี�าหนดแต่งกายไว้ทุกข์มกี�าหนด 1 ปี ตัง้แต่วันที ่14 ตลุาคม 

2559 เป็นต้นไป และด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ หน่วยงานยงัคงด�าเนนิกจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์กนัอย่างต่อเน่ือง

ต่อไปตลอดทั้งปี

 ส่วนของงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2560 นั้นก็เร่งรัด ตามนโยบาย โดยเฉพาะ การเร่งรัด

งบรายจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดอบรมประชุมสัมมนา ในไตรมาสแรก ดูเหมือนจะเข้มข้นมากจริงๆ อย่างไรก็ตามทุกโครงการยังคงเน้น

การบูรณาการเพ่ือคุณภาพของกระบวนการที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สําหรับแนวนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0”  

ที่ทุกกระทรวงได้นําไปจัดทําแผนให้สอดคล้อง ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตาม

นโยบายรฐับาลทีจ่ะนําประเทศไทยก้าวสู ่Thailand 4.0 รองรบัอนาคตทีม่คีวามเป็นสงัคมเมอืง สงัคมผูส้งูอายซึุง่ในปี 2573 ไทยจะมผีูส้งูอายุ

ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมลํ้าการเข้าถึงระบบ

สุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” จากแนวนโยบายดังกล่าว เราในฐานะบุคลากร

ของกระทรวงสาธารณสุข คงต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ และนํามาปฏิบัติ นับเป็นก้าวย่างของความเปล่ียนแปลง การเติบโตในทุกๆ ด้าน  

ของประเทศไทย ท่ีจะมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ กรมควบคุมโรค เองก็ขานรับนโยบายนี้ และถ่ายทอดสู่องค์กร ของเราดังนั้น  

จงึเชญิชวนสมาชกิ สคร 7 ขอนแก่น รวมถึงเพ่ือนๆสมาชิกเครอืข่าย ได้ร่วมกันขานรบันโยบาย โดยต้องศกึษาเรยีนรูทํ้าความเข้าใจกบันโยบาย 

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ นโยบายกระทรวง และกรมควบคุมโรค อย่างละเอียด เพื่อที่เราทุกๆคนจะได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวางแผน 

และลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ท้ายที่สุดนี้ ขอเชิญชวน พวกเราทุกคนตั้งมั่นในการท�าความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ 

 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์

 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาว สคร.7 จ.ขอนแก่น 
และสมาชิกเครือข่ายที่รักทุกท่าน

3จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ

ในหลวงรัชกาลที ่9 ของปวงชนชาวไทย  ทรงครองราชย์ยาวนานทีส่ดุ

ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและของโลก  (ตั้งแต่ 2489-2559 

และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ) พระองค์ทรงห่วงใย

ในความเป็นอยูข่องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่เร่ืองสขุภาพอนามยั 

ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ

รกัษาโรค และการฟ้ืนฟสูภาพ  และทรงได้รบัรางวัลความส�าเรจ็สงูสดุ

ด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  พระ

มหากรุณาธิคุณต่องานด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีหลาย

ประการ  อาทิ โรคเรื้อน โรควัณโรค  โรคโปลิโอ เป็นต้น  ในจุลสาร

ฉบับนี้ จะขอน�าเสนอเรื่องโรคเรื้อนเป็นอันดับแรก

ย้อนกลบัไปในปี พ.ศ.2496 ประเทศไทยเคยมผีูป่้วยโรคเรือ้น

จ�านวนมากถงึ 140,000 คน คิดเป็นความชกุ 50 ต่อประชากรหมืน่คน  

(ขณะนั้น ประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 22 ล้านคน)  โดยที่การ

แพทย์ไทยยงัไม่ก้าวหน้าและประชาชนยงัเข้าไม่ถงึระบบการรกัษา  ผู้

ป่วยโรคเรื้อนจ�านวนมากจึงไม่ได้รับการรักษาที่ดี  จนกระทั่งจากเดิม

ป่วยแค่ระยะแรกๆ กลายเป็นเข้าสูร่ะยะท้ายๆ  มผีืน่ผวิหนงัเตม็ตวั หู

หนา ตาเร่อ ปากจมูกแหว่ง นิ้วมือนิ้วเท้ากุด ทุพพลภาพ ซ่ึงเป็นท่ี

รังเกียจและโดนกดีกนัจากสงัคม และยากต่อการควบคมุแยกโรคเพือ่

รักษาได้อย่างเป็นระบบ

จากปูมประวัติการควบคุมโรคเรื้อน บันทึกไว้ว่า

 ❝ เ มื่ อ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว เ ส ด็ จ
พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรบ้านเมืองในกรุงเทพฯ 
โรคภัยอีกอย่างหนึ่งที่ทรงพบคือ โรคเร้ือน ผู้ที่เป็นโรค
ไม่ได้รับการรักษาและอยู่ร่วมกับผู้คนปกติทั่วไป ทรงวิตก
ด้วยเป็นโรคร้ายแรงทีส่่งผลทกุขเวทนาต่อร่างกายและจติใจ
ของผู้ป่วย เนื่องจากถูกผู้คนที่ไม่มีความรู้เก่ียวกับโรคดัง
กล่าวแสดงอาการรังเกียจหวาดกลัว เสมอืนผูป่้วยโรคนีเ้ป็น
อาชญากรที่ต้องถูกจับกุม ส่งผลให้ผู้ป่วยหลบซ่อนตัวไม่
ยอมให้ใครมารักษาบ�าบัดท�าให้โรคแพร่ออกไปอีกมาก ❞

พระองค์ทรงรบังานการรกัษาป้องกนัโรคเรือ้นให้เป็นโครงการ

ในพระราชด�าริ พระราชทานพระราชด�าริให้กระทรวงสาธารณสุข

เร่งรัดงานปราบโรคเรื้อน โดยให้อบรมบุคลากรและค้นหาผู้ป่วยมา

รกัษา ทรงพระราชทานพระราชทรพัย์จากทนุอานนัทมหิดล เพ่ือเป็น

ทุนก่อสร้างอาคารวิจัยและฝึกอบรมวิชาโรคเรื้อน ในบริเวณสถาน

พยาบาลพระประแดง อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ  ทรง

วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2501 พระราชทานนามว่า 

“สถาบันราชประชาสมาสัย” และทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 16 

มกราคม พ.ศ.2503 ทรงอธิบายความหมายของค�า “ราชประชา

สมาสัย”  ว่า หมายถึง “พระราชาและประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัย

กัน” ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นท่ีมีต่อผู้ป่วยโรคเร้ือน 

นอกจากนี้ยังทรงให้การสงเคราะห์ดูแลลูกหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อน 

ด้วยการให้จดัตัง้สถานเลีย้งดเูดก็ และโรงเรยีนราชประชาสมาสัย เพ่ือ

ให้เติบโตและอยู่ร่วมในสังคมได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน นางลักษณา หลายทวีวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ

4 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559



❝ ปู่ดาวเล่าทั้งน�้าตา! ในหลวง ร.9 
ทรงไม่รังเกียจ แม้ป่วยเป็นโรคเรื้อน ❞

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ส�านักข่าวแห่งหนึ่งได้แพร่ภาพ 

นายดาว งอวอ หรือปู่ดาว อายุ 93 ปี อดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนที่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเคยสัมผัสตัวโดยไม่

รังเกียจแต่อย่างใด ปู่ดาวเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า ตนได้มีโอกาส

เป็นผู้ถวายฎีกาพระองค์ท่านในปี 2522 ครั้งเสด็จฯ มาทรงเยี่ยม

ราษฎร ซ่ึงก่อนหน้าน้ันประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเร้ือน มีความทุกข์

ทรมานจากการโดนสังคมรอบข้างปฏเิสธ แต่พระองค์กลบัทรงปฏบิตัิ

กับผู้ป่วยอย่างไม่มีท่าทีรังเกียจ เพื่อเป็นแบบอย่างให้สังคมได้เข้าใจ

สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย พบว่าสามารถ

ด�าเนินงานควบคุมโรคเรื้อนได้บรรลุเป้าหมายและไม่เป็นปัญหา

สาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ.2537   

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 มกราคม 2558  ทั่วประเทศมีผู้ป่วยโรคนี้ขึ้น

ทะเบียนรักษารวม 576 ราย กระจายทุกภาค โดยพบผู้ป่วยราย

ใหม่ 187 ราย  อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่น่าห่วงขณะนี้ คือ  ผู้ป่วย

รายใหม่มักมีความพิการขั้นรุนแรงก่อนมาพบแพทย์รักษา เช่น 

หนังตาปิดไม่สนิทเวลาหลับ นิ้วมือนิ้วเท้าหงิก งอ กุดหรือด้วน หรือ

เป็นแผล สูงขึน้ถงึร้อยละ 16   ดังนัน้  กระทรวงสาธารณสขุจงึได้ปรบั

ระบบบริการแนวรุก เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ทั้งชาวไทยและ

ต่างชาตทิกุสญัชาต ิโดยตรวจสขุภาพ หากพบจะให้การรกัษาฟร ีกลุม่

ที่เน้นเป็นพิเศษ คือ  แรงงานข้ามชาติ เรือนจ�า พื้นที่ชายแดน และ

แรงงานย้ายถิ่น 

โรคเรือ้น (Leprosy) เป็นโรคตดิเช้ือเรือ้รงัแบบตดิต่อ เกดิจาก

การติดเช้ือกลุ่มมัยโคแบคทีเรีย (Mycobacterium leprae ) ซึ่ง

เป็นกลุม่เดยีวกบัเช้ือวัณโรค แต่ต่างสายพนัธ์ุกนั ผูป่้วยโรคเรือ้นจะเกดิ

ความผดิปกตทิีส่องอวยัวะหลกัคอื ระบบผวิหนงัและเส้นประสาทส่วน

ปลาย โดยอาการทางผิวหนังจะมีตั้งแต่รอยด่างขาวเรียบๆ ไปจนถึง

บวมแดงเป็นป้ืนนนูหนา ส่วนอาการทางระบบประสาทจะเป็นอาการ

ชาหรืออ่อนแรงของอวัยวะท่ีเลี้ยงโดยเส้นประสาทนั้นๆความรุนแรง

ของอาการข้ึนกับปริมาณเช้ือในร่างกาย บางคนเป็นแค่รอยผ่ืนเล็กๆ

ปรมิาณไม่มาก บางคนเป็นท้ังตวั บางคนเป็นมากจนเกดิรปูร่างใบหน้า

เปลีย่น บางคนเส้นประสาทอกัเสบมากเกดิภาวะพกิารกล้ามเนือ้อ่อน

แรง หรือนิว้ด้วนนิว้กดุจากอาการชาปลายมอืปลายเท้าแล้วใช้งานโดย

ไม่ได้ระวัง การเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆด้วยยาปฏิชีวนะจะช่วยลด

การเกิดภาวะทุพพลภาพจากโรคได้เป็นอย่างมาก  ด้านการแพร่เชื้อ

ทางหลักจะเป็นทางฝอยละอองทางเดินหายใจ คือการพูด ไอ จาม 

ออกมาโดนผู้อื่น ส่วนการสัมผัสผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลอาจเกิดได้

แต่น้อยกว่ามาก  

แหล่งข้อมูล http://thaipublica.org และ http://health.

sanook.com/5257/

5จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559



นายอนุชา มะลาลัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน

ปฏิทินรณรงค์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ จุลสาร สคร.7 

จ.ขอนแก่น ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2560 ในคอลัมน์ปฏิทินรณรงค์ครับ ตาม

ปฏิทินรณรงค์ของกรมควบคุมโรค ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม จะมี

วันรณรงค์อยู่หลายวัน ตัวอย่างเช่น วันอัมพฤษ์อัมพาตโลก วันเบาหวาน

โลก วนัเอดส์โลก เป็นต้น ในฉบบันีผู้เ้ขยีนขอหยบิยกเรือ่งวนัเบาหวานโลก 

มาน�าเสนอให้กับท่านผู้อ่านครับ ส�าหรับวันเบาหวานโลกน้ัน สมาพันธ์

เบาหวานนานาชาติ ได้ก�าหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น

วันเบาหวานโลก โดยในปี ค.ศ.2016 นี้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้

ก�าหนดค�าขวัญรณรงค์วันเบาหวานโลก คือ “Eyes on Diabetes.” 

ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ก�าหนดค�าขวัญเพื่อการรณรงค์ใน

วันเบาหวานโลกปี พ.ศ.2559 คือ “เบาหวานรู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อ

ควบคุม” โดยเน้นสร้างความตระหนักต่อโรคเบาหวาน และให้เห็นถึง

อันตรายของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวาน โรคเบาหวานยัง

คงเป็นเร่ืองที่น่าเป็นห่วงและเป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก ใน

ประเทศไทย พบว่าอตัราการเสยีชวิีตด้วยโรคเบาหวาน ในปี 2556 - 2558 

เท่ากบั 14.93 17.53 และ 17.83 ต่อแสนประชากร ตามล�าดบั จากตวัเลข

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นใน

ทุกๆ ปี และที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ 1 ใน 3 ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 

ไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวาน และไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า

เป็นโรคเบาหวานมาก่อน ส่งผลให้ไม่ใส่ใจสุขภาพตนเองและไม่มีการ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซ่ึงการที่ระดับ

น�้าตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานนั้น ก็จะท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่

รุนแรงได้ 

หากพดูถงึโรคเบาหวานหลายท่านคงทราบว่าโรคเบาหวานเกดิจาก

อะไรและอนัตรายอย่างไร แต่ก็มหีลายท่านทีย่งัไม่ทราบเช่นกนั ส�าหรับโรค

เบาหวานนัน้ คอื ความผดิปกตขิองร่างกายทีม่กีารผลติฮอร์โมนอนิซลิูนไม่

เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูง ในระยะยาวจะมีผลในการ

ท�าลายหลอดเลือด หากป่วยด้วยโรคเบาหวาน อย่างน้อย 5 ปี และไม่ได้

รับการรักษาอย่างจริงจัง ก็จะน�าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อ เท้า ไต 

ตา ระบบประสาท หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และหลอดเลือด

ส่วนปลาย ส่งผลให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่ถ้าหากรู้ว่าตนเองเป็นโรค

เบาหวานเร็วและได้รับการรักษาเร็วก็จะช่วยลดความรุนแรงของอาการ

แทรกซ้อนได้ สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคเบาหวาน เกิดจากพฤติกรรมการ

ด�าเนนิชวีติในปัจจบุนัทีม่ปัีจจยัเส่ียงมากมาย ได้แก่ การรบัประทานอาหาร

รสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ทานผักผลไม้น้อยลง ออกก�าลังกายและ

14 พฤศจิกายน
วัน เบาหวาน โลก

เคลื่อนไหวนอ้ยลง มีความเครียดเพิม่มากขึ้น มกีารสูบบุหรี่ และดื่มเครือ่ง

ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังละเลยการตรวจสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้

เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะอ้วนและจะส่งผลให้เกิดโรคตามมา

มากมาย เช่น ความดนัโลหติสงู ไขมนัในเลอืดสงู และโรคเบาหวาน เป็นต้น

ดงันัน้การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ชวีติประจ�าวนักจ็ะสามารถ

ช่วยให้ท่านห่างไกลจากโรคเบาหวานและควบคุมโรคเบาหวานได้ การปรบั

เปล่ียนพฤตกิรรมง่ายๆ คอื ลดการรบัประทานอาหารทีมี่รสหวาน มนั เคม็ 

ควรรบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่เพิม่การรบัประทานผกัและผลไม้ควร

เลือกที่มีรสหวานน้อย ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 150 นาที ต่อสัปดาห์ 

ควบคุมน�้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

ไม่สูบบุหรี่ ท�าจิตใจให้แจ่มใส ที่ส�าคัญควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ จะท�าให้ทราบถงึสภาพความสมบรูณ์ของร่างกาย หากพบว่ามคีวาม

ผิดปกติจะได้รับการรักษาโดยทันทีก็จะช่วยลดความรุนแรงโรคได้ และ

ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตจะดีตามมาครับ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความน้ีจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่านไม่มาก

ก็น้อยนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับหากมีข้อสงสัยสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

แหล่งข้อมูล : สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคเรียบเรียง/เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

❝ เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน 
รู้ทันเพื่อควบคุม ❞
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ปฏิทินรณรงค์

สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสาร สคร.7 จ.ขอนแก่น ทุกท่านครับ วันที่ 1 

ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระ

ส�าคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว

กับโรคเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ส�าคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติด

เชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอชไอวี และไม่มีการตีตรา

ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ซึง่จะเป็นแนวทางน�าไปสูเ่ป้าหมายความส�าเรจ็ในการหยดุ

ปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ได้ภายในปี พ.ศ.2573 โดยในปี พ.ศ.2559 นี้ 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดประเด็นรณรงค์เน่ืองในวันเอดส์โลก คือ 

“ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

ท่านทราบไหมครบัว่าเอดส์คอือะไร และตดิต่อกนัได้อย่างไร เอดส์ 

คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งเชื้อไวรัสเอชไอวีนี้เมื่อ

เข้าสู่ร่างกายแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะที่ไม่มี

อาการอยู่ในภาวะเริ่มติดเชื้อ ระยะที่สองเริ่มมีอาการ เช่น ไข้เรื้อรัง ท้อง

เสียเรื้อรัง เชื้อราในช่องปาก งูสวัด หรือมีตุ่มข้ึนตามร่างกาย และระยะ

สุดท้าย คือระยะเอดส์เต็มข้ันซ่ึงเป็นระยะท่ีมีอาการรุนแรง ท�าให้การ

ท�างานของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายต�่าลงมาก ส่งผลให้มี

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เชื้อราในปอด หรือในสมอง ร่างกายท�างาน

ผิดปกติและเสียชีวิตในที่สุด ในประเทศไทยจากข้อมูลส�านักระบาดวิทยา 

สถานการณ์ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีปี 2558 ท่ีผ่านมา มีผูม้ตีดิเชือ้รายใหม่ 6,759 

คน และมผีูต้ดิเชือ้เอชไอวสีะสมทัง้หมด 1,526,028 คน กลุม่เส่ียงมากทีสุ่ด

คือกลุ่มชายรักชาย รองลงมาคือกลุ่มใช้สารเสพติด และกลุ่มขายบริการ

ทางเพศ

ส�าหรบัการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวีนัน้สามารถตดิต่อกันได้ 3 ทางหลกั 

คือ ทางที่ 1 ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธุ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือการมี

เพศสมัพันธุท์ีไ่ม่ป้องกัน ระหว่างชายรกัชาย หญงิรกัหญงิ และชายรักหญงิ 

ซึง่ผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวร้ีอยละ 80 ล้วนรบัเชือ้มาจากสาเหตกุารมเีพศสมัพนัธุ์

ทีไ่ม่ป้องกนันี ้ทางที ่2 ตดิต่อทางเลอืดและการถ่ายเลือด รวมทัง้การใช้เขม็

ฉีดยาร่วมกัน ใช้เคร่ืองมือที่ไม่สะอาดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือมีบาดแผล

WORLD AIDS DAY
วั น เ อ ด ส์ โ ล ก

แล้วไปสัมผัสกับเลือดหรือน�้าเหลืองของคนมีเช้ือเอชไอวี ทางท่ี 3 การ

ตดิต่อจากแม่สูล่กู ซึง่เกดิจากแม่ทีม่เีชือ้เอชไอวอียูแ่ล้ว และมกีารตัง้ครรภ์

ส่งผลให้ถ่ายเช้ือไปสู่ลูกในครรภ์ นอกจากนีเ้ชือ้ไวรสัเอชไอวสีามารถตดิต่อ

ผ่านทางอืน่ได้ เช่น การใช้ของมคีมร่วมกบัผู้ตดิเชือ้เอชไอว ีการเจาะหู การ

สักผิวหนัง สักคิ้ว โดยใช้เครื่องมือร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการ

ติดต่อโดยการสัมผัสกับเลือด หรือน�้าเหลืองโดยตรง

หลายท่านมีความเข้าใจผิดเก่ียวกับการติดเชื้อเอสไอวี ความจริง

แล้วเชือ้เอชไอวนีัน้ไม่สามารถตดิต่อกนัได้ด้วยการปฏสิมัพนัธ์ภายนอกอ่ืนๆ 

เช่น การพูดคุย การกอด การใช้ห้องน�้าร่วมกัน การใช้เตียงนอนร่วมกัน 

การรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกัน การใช้รถร่วมกัน เป็นต้น ยุงทุกชนิดไม่

สามารถน�าเชือ้เอชไอวมีาสูค่นได้ และเช้ือเอชไอวไีม่ใช่โรคตดิต่อทางอากาศ

เหมือนกับไข้หวัด ดังนั้นหากท่านไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3 ทางหลักดังกล่าว 

ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อ เอชไอวี ครับ

สนับสนุนเส้ือยืดพิมพ์ลายค�าขวัญวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รักษา

เรว็ ยติุเอดส์” แพคเกจประเป๋าถงุยางอนามัย และสือ่ประชาสมัพนัธ์ความ

รู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

นายณัฐกิตติ์ โคตมะ
นักประชาสัมพันธ์ 
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ในปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแม้จะยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ 

แต่ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้ เน่ืองจาก

ปัจจุบันยาต้านไวรัสเอชไอวีมีประสิทธิภาพสูงสามารถควบคุมเช้ือไม่ให้

เจริญเติบโตและช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ท�าให้ผู้ติดเชื้อที่กินยาอย่างถูกต้อง

มีอายุที่ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้

และขอใช้พื้นที่น้ีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธุ์ ไม่

ใช้สารเสพติดทุกชนิด ก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร ควรตรวจร่างกาย ตรวจ

เลอืด และขอรบัค�าปรกึษาเรือ่งการตดิเชือ้เอชไอวจีากแพทย์ก่อน และหาก

มีพฤติกรรมเสี่ยงควรรับการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ที่โรง

พยาบาลทกุแห่งภายใต้ระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิซึง่สามารถตรวจ

ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง โดยใช้บัตรประชาชน นอกจากนี้ เยาวชนที่มีอายุต�่ากว่า 

18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือได้โดยไม่ต้องขอ

ค�ายินยอมจากผู้ปกครอง หากตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้าสู่

ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยทันที ปัจจุบันยาต้านไวรัสมี

ประสิทธิภาพสูง การกินยาต้านไวรัสเร็วจะท�าให้สามารถควบคุมปริมาณ

เชือ้ไม่ให้เชือ้เจริญเตบิโตไปสูร่ะยะอนัตรายได้ และช่วยเพิม่ระดบัภมูคิุม้กัน 

ช่วยลดความเสีย่งการเกดิโรคแทรกซ้อน และจะน�าไปสูก่ารยตุปัิญหาเอดส์

ได้ในอนาคต ตามค�าขวัญวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” 

สนับสนุนเสื้อยืดพิมพ์ลายค�าขวัญวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รักษา

เรว็ ยตุเิอดส์” แพคเกจกระเป๋าถุงยางอนามยั และสือ่ประชาสมัพนัธ์ความ

รู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

สนับสนุนเส้ือยืดพิมพ์ลายค�าขวัญวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รักษา

เรว็ ยตุเิอดส์” แพคเกจกระเป๋าถงุยางอนามยั และสือ่ประชาสมัพนัธ์ความ

รู้เรื่องโรคเอดส์ ให้กับโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

เน่ืองในวันเอดส์โลกประจ�าปี พ.ศ.2559 น้ี ส�านักงานป้องกัน

ควบคมุโรคที ่7 จงัหวดัขอนแก่น ร่วมกบัหน่วยภาคเีครอืข่าย ประกอบด้วย 

เทศบาลนครขอนแก่น ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข กลุ่มสุขภาพวัยเจริญ

พันธุ์ และสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผนึกก�าลังสร้างภาพลักษณ์ให้

ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหา โรคเอดส์ โดยร่วมกันจัดกิจกรรม

รณรงค์วันเอดส์โลก ประจ�าปี พ.ศ.2559 ภายใต้แนวคิด “ตรวจเร็ว รักษา

เรว็ ยตุเิอดส์” ณ วทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภายในงานมกีจิกรรม

การให้ความรู้โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมการตอบ

ปัญหาเพื่อชิงรางวัลมากมายอาทิ แพคเกจกระเป๋าถุงยางอนามัย เสื้อยืด

พิมพ์ลายค�าขวัญวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจ�านวน 200 คน นอกจากน้ีกลุ่ม

สือ่สารความเสีย่งฯ สคร.7 จ.ขอนแก่น ได้ให้การสนบัสนนุเสือ้ยดืพมิพ์ลาย

ค�าขวัญวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” แพคเกจกระเป๋าถุง

ยางอนามัย และสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ไปยังพื้นที่รับผิด

ชอบทั้งหมด 4 จังหวัดโดยกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา โรคเอดส์ และร่วมกันรณรงค์

ในวนัเอดส์โลกปี 2559 ไปพร้อมกนั หากมข้ีอสงสยัสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสายด่วนปรึกษาเอดส์ 

1663
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บอกเล่าก้าวเภสัช

ภญ.กัลยา สกุลไทย 
เภสัชกรชำานาญการ

ตามที่กรมควบคุมโรคได้เร่งรัดการผลักดันให้น�าวัคซีนป้องกัน

มะเร็งปากมดลูก(วัคซีนเอชพีวี HPV) บรรจุในรายการบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ทีป่ระชมุได้มกีารพจิาณาโครงการขยายการให้บรกิารวคัซนีป้องกนัมะเรง็

ปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560 

เนื่องจากหน่วยบริการจะสามารถใช้วัคซีนได้เฉพาะที่อยู่ภายใต้บัญชียา

หลักแห่งชาติ นั้น

ในขณะนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติมีมติเห็น

ชอบและให้บรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) ใน

รายการบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ท�าให้วัคซีนเอชพีวี เป็นวัคซีนตัวที่ 11 

ในรอบ 17 ปี และถือเป็นผลงานส�าคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ได้

ร่วมกันผลักดันจนสามารถบรรจุวัคซีนเอชพีวีอยู่ในแผนงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้

ทั้งนี้ ประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่ประชาชนในการมี

วัคซีนที่ดี มีความปลอดภัยไว้ใช้ป้องกันโรคได้อย่าง

ทั่วถึง และเท่าเทียม ซ่ึงขั้นตอนต่อไป จะเข้าสู ่

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะด�าเนินการแล้ว

เสร็จและสามารถให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวีได ้ 

ภายในปี 2560 นี ้และจะมีการน�าร่องให้บรกิารวคัซนี

เอชพีวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในกลุ่มเป้าหมาย เป็น

เด็กหญิงที่ก�าลังเรียนอยู ่ชั้น ป.5 ซึ่งมีอยู ่ประมาณ 

400,000 คนทั่วประเทศ ถือเป็นวัยท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการได้

รับวัคซีนและสอดคล้องตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก จากเดิม

ที่ต้องฉีดถึง 3 เข็ม จะฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน นอกจากจะเป็นวัคซีน

ที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้แล้วยังนับเป็นวัคซีน

กรมควบคุมโรค เผย คกก.พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

เห็นชอบและให้บรรจวุัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  
(วัคซีนเอชพีวี HPV) ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

นับเป็นวัคซีนตัวที่ 11 ในรอบ 17 ปี

ที่มีความคุ้มทุนกับการน�ามาใช้และช่วยให้ทุ่นค่าใช้จ่ายลงได้

โดยที่ ผ ่ านมาการประชุมคณะอนุกรรมการสร ้ า ง เสริ ม

ภูมิคุ ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป ็นคณะ

อนุกรรมการที่ก�าหนดชนิดวัคซีนและตารางการให้วัคซีนที่เหมาะสม

ส�าหรับประชากรไทยได้มีมติเห็นชอบ แนะน�าให้น�าวัคซีนป้องกันมะเร็ง

ปากมดลูก(วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดย

เรว็ เนือ่งจากเป็นวคัซนีทีม่ปีระสิทธภิาพและความปลอดภยัสงู สอดคล้อง

กับผลการศึกษาน�าร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่

ปี 2557 ที่พบว่าได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความ

ครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในเกณฑ์ดี ไม่มีอาการภาย

หลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม มะเร็งปากมดลูก นับเป็นมะเร็งที่พบบ่อย

เป็นอันดับต้นๆในหญิงไทย ที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากถึงปี

ละประมาณ 5,000 รายและมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละกว่า 

10,000 ราย การให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะ

ช่วยลดความสูญเสียชีวิตอีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีการตรวจ

อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากน้ีวัคซีนเอชพีวี 

ยังเป็นวัคซีนที่ทางส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ(สปสช.) ได้เตรียมที่จะขยายสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีน

ส�าหรับเด็กเพิ่มเติม โดยได้จัดท�าค�าของบประมาณปี 2560 เพื่อ

รองรับการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนเอชพีวี ใน

สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนมีข้อ

สงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แหล่งที่มา สำานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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นางสาวพนิดา ศรีประสาน
นิติกรปฏิบัติการ

บทความกฎหมายสาธารณสุข

หากมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นเหตุให้

ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนเสียหาย เคยสงสัยไหมว่าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

ผู้นั้นหรือหน่วยงานต้นสังกัด ใคร??? คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย

ดงักล่าว เช่น พนกังานขบัรถของทางราชการขบัรถไปชนรถยนต์ประชาชน

จนได้รับความเสยีหาย ใครจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบ ระหว่างพนกังานขบัรถ 

หรือ หน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่ เรื่องนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับ 

“พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จักก่อนว่าการท�าละเมิดคืออะไร? การท�า

ละเมดิคอื การกระท�าโดยจงใจหรอืประมาท เลนิเล่อ โดยผดิกฎหมายท�าให้

เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่กระท�าการใดใดท�าให้

เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ตามหลักกฎหมายถือว่าเจ้าหน้าที่คนดัง

กล่าวกระท�าละเมดิ ถ้าเป็นตามหลกักฎหมายแพ่งและพาณชิย์ผูท้ีท่�าละเมดิ

นั้นต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น นายสมชายมี

ต�าแหน่งเป็นพนกังานขบัรถของหน่วยงานรฐัแห่งหนึง่ ได้รบัมอบหมายให้

ขับรถพาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติราชการท่ีต่างจังหวัด ระหว่าง

ทางฝนตกถนนลืน่นายสมชายควบคมุรถไม่อยูจ่งึเฉีย่วชนกับรถยนต์คนัอืน่ 

รวมมลูค่าความเสยีหาย 50,000 บาท ถ้านายสมชายต้องรบัผดิชอบความ

เสียหายทั้งหมดเพียงผู้เดียวตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะถือว่า

ยุติธรรมหรือไม่ ?

“พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ” มี 

พื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ

ตน แต่เป็นการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของส่วน

รวม หากเจ้าหน้าทีต้่องรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยท่ีหน่วยงานไม่รบัผิด

ชอบใดใดเลยก็ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรม 

ส�าหรับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐมี

เกณฑ์พิจารณาดังนี้

ประการที่หนึ่ง  ใครต้องเป็นผู ้รับผิด “เจ้าหน้าที่” หรือ 

“หน่วยงาน” ?

หากการกระท�าละเมิดเป็นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าที ่หน่วย

งานของรฐัต้องรับผดิต่อผูเ้สยีหาย ผูเ้สียหายจะฟ้องคดไีด้เฉพาะหน่วยงาน

ของรัฐ  ไม่สามารถฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ท�าละเมิดนั้นได้ เช่น นายสมชายมี

ต�าแหน่งเป็นพนกังานขบัรถของหน่วยงานรฐัแห่งหนึง่ ได้รบัมอบหมายให้

ค ว า ม รั บ ผิ ด
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี รั ฐ

ขับรถพาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติราชการท่ีต่างจังหวัด ระหว่าง

ทางฝนตกถนนลืน่นายสมชายควบคมุรถไม่อยูจ่งึเฉีย่วชนกับรถยนต์คนัอืน่ 

กรณีนี้ถือว่าการกระท�าละเมิดเป็นการกระท�าในการปฏิบัติหน้าท่ี คืออยู่

ระหว่างปฏิบัติงาน ผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นผู้รับผิด

ชอบความเสียหายดังกล่าว 

แต่ถ้าเป็นการกระท�าละเมดิโดยไม่ได้เกดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่ใน

กรณีเช่นนี้ผู้ที่ต้องรับผิดในมูลละเมิดนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ผู้ท�าละเมิดเท่านั้น 

หน่วยงานของรัฐไม่ได้ร่วมรับผิดด้วย เช่น นายสมชายมีต�าแหน่งเป็น

พนักงานขับรถของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง แต่แอบน�ารถของราชการไปรับ

ลูกหลงัเลิกงานแล้วเกดิอบุตัเิหตไุปชนรถยนต์ผูอ้ืน่เสียหาย นายสมชายต้อง

รับผิดเอง และผู้เสียหายจะต้องฟ้องนายสมชายเป็นการส่วนตัว 

ประการทีส่อง  ถ้าการกระท�าละเมดิเป็นการกระท�าในการปฏิบตัิ

หน้าที ่และหน่วยงานรบัผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อนแล้ว หน่วย

งานมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ที่ท�าละเมิดได้หรือไม่ ?

ค�าตอบคือได้เฉพาะกรณี ความเสียหายได้เกิดข้ึนจากการกระท�า

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น เช่น นายสมชายมี

ต�าแหน่งเป็นพนกังานขบัรถของหน่วยงานรฐัแห่งหนึง่ ได้รบัมอบหมายให้

ขับรถพาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติราชการท่ีต่างจังหวัด ระหว่าง

ทางเห็นคู่อริของตนก�าลังข้ามถนนจึงจงใจขับรถพุ่งชนด้วยความแค้น 

ถอืว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจ หรอือกีกรณหีนึง่ นายสมชายมตี�าแหน่งเป็น

พนักงานขับรถของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ขับรถพาเจ้า

หน้าที่ของหน่วยงานไปปฏิบัติราชการที่ต่างจังหวัด แต่ดื่มสุราจนมีอาการ

เมามายขณะขับรถ การกระท�าดังกล่าวเล็งเห็นได้ว่าอาจจะก่อให้เกิด

อนัตรายแต่กย็งักระท�า ถอืว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หาก

หน่วยงานรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อนแล้ว หน่วยงานยังมี

สิทธิ์เรียกค่าสินไหมดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ที่ท�าละเมิดได้ด้วย

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็น

กฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม 

เป็นกฎหมายที่มีความส�าคัญและมีรายละเอียดอีกมากซึ่งจะขอกล่าวใน

โอกาสถัดไป
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เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก พื้ น ท่ีนายคณาวุฒิ ศรศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์ ใน

ฉบบันีช่้วงทีผู่เ้ขยีนได้เขยีนบทความอยูน่ี ้เป็นช่วงทีเ่ราชาวไทยทกุคน ต่าง

โศกเศร้าเสียใจจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชัการที ่9 ของพวกเราชาวไทย รฐับาลประกาศ

ไว้ทุกข์ ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี แม้นเราจะเสียใจ และโศกเศร้า

หลายคนยังทําใจไม่ได้ หลายๆคนมีอาการเครียดและซึมเศร้า ซึ่งเป็น

ธรรมดาของปุถุชนที่แสดงออกจากอาการทางกายและใจ เมื่อต้องสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รักและเทิดทูลยิ่ง ซ่ึงเราชาวไทยหัวอกเดียวกันก็ต้องดูแล

กันและกันต่อไป ให้เวลาเพื่อการปรับตัว เพราะชีวิตของพวกเราก็ยังต้อง

ก้าวเดนิต่อไป แม้จะคดิถึงและอาลยัต่อพระองค์ท่านเป็นอย่างยิง่สดุหวัใจ 

ซึง่บทความนีก้จ็ะขอนาํบทความจากกรมสขุภาพจติ มาให้เราปฏิบตัใินช่วง

ทีป่ระชาชนคนไทยโศกเศร้าเสยีใจ และอยูใ่นช่วงไว้ทกุข์นี ้เพือ่ให้เรานาํไป

ดแูลตวัเองและคนรอบข้าง เพราะสขุภาพกายและสขุภาพจติเป็นของคูก่นั 

จิตใจดีร่างกายก็ดีตาม กรมสุขภาพจิตจึงแนะหลัก 3L (LOOK, LISTEN, 

LINK) ดูแลสุขภาพจิตคนใกล้ชิดท่ีมีความรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรง กรณี

สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศการสูญเสียนํามาซึ่งความทุกข์

ใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไป

อย่างกว้างขวางรวมทั้งการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ท้ังหลาย แต่ก็เป็นโอกาส

ในการทีจ่ะสร้างความเชือ่มโยงของคนทัง้สงัคมทีจ่ะร่วมกนัเป็นหนึง่ในการ

ไว้อาลยั ร่วมสบืทอดปณธิานของพระองค์ท่านเพือ่ให้สงัคมไทยได้ก้าวต่อไป 

หลัก 3 L เพื่อจะดูแลกันและกันในยามนี้คือ

1. Look
การมองหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน คือคนที่แสดง

อาการเสียใจอย่างรุนแรง ร้องไห้ไม่หยุด ครํ่าครวญ เครียด กินไม่ได้ นอน

ไม่หลับ และกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางจิตใจมากกว่าปกติ คือ เด็กเล็ก 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เจ็บป่วยเรื้อรังทางทั้งกายและทางจิต รวมถึงผู้ที่มี

ปัญหาชีวิตอยู่แล้วก่อนหน้า

2. Listen
คอืการรบัฟังอย่างมสีต ิอย่างตัง้ใจ ใช้ภาษากาย เช่น สบตา จบัมอื 

โอบกอด แสดงถึงความสนใจและใส่ใจเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาได้ระบาย

ความรู้สึกออกมา ทําให้เขาคลายความทุกข์ในใจ และจัดการอารมณ์ให้

สงบ แต่ให้ระมัดระวังว่าอย่าแสดงความเห็นใจจนมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้ท่ี

ประสบเหตุวิกฤต เช่น ร้องไห้ตามไปด้วย เป็นต้น

3. Link
คือการช่วยเหลือแก้ปัญหาในฐานะที่ทําได้ แต่หากช่วยเหลือเบื้อง

ต้นแล้วไม่ด ีให้ส่งต่อ โดยเฉพาะหากเป็นปัญหาด้านสขุภาพจติสามารถโทร

ปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ทนพ.ธีระพจน์ สิงห์โตหิน
นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการ

ไอที ฟรีสไตล์

เร่ิมปีงบประมาณ 2560 กบัภารกจิประจ�าตรวจเลอืดคนไข้ แต่

งานที่ได้รับมอบหมายเขียนคอลัมน์ไอทีฟรีสไตล์ก็เข้ามา พร้อมกับ

ค�าถามว่า จะเขียนเล่าเรื่องอะไรดี เดือนนี้เดือนพฤศจิกายน สคร.๙ 

จังหวัดนครราชสีมา ประสานกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สคร.

๗ ขอนแก่น เพื่อมาเรียนรู้ระบบงานวารสารและฐานข้อมูล ซึ่ง สคร.

๗ ขอนแก่น ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI แล้ว ผมจึงคิดว่าจะน�า

เร่ืองน้ีมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟัง เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป ก้าวสู่ยุค 

Thailand 4.0 เราจะต้องน�าเทคโนโลยมีาใช้บรหิารจดัการงาน ธรุกจิ 

ฯลฯ เพ่ือการพัฒนาองค์รวมของประเทศไทยให้ก้าวหน้า งานวิจัย

ต่างๆของไทยมีปริมาณมากมาย การเผยแพร่งานวิชาการเป็นส่วน

ส�าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย การเผย

แพร่งานวิจัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) จึงจ�าเป็นมากใน

ยคุปัจจบุนั เพือ่ง่าย สะดวกต่อการเข้าถงึข้อมลูและการอ้างองิ หน่วย

งาน สคร. ๗ ขอนแก่นได้ด�าเนินการตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งที่เป็น

รูปเล่ม และเข้าร่วมฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข (Health Science Journals in Thailand) เป็นระบบ

ฐานข้อมูลฟรี (Open Journal System; OJS) ดูแลฐานข้อมูลโดย

ส�านักวิชาการสาธารณสุข แต่เป็นโปรแกรมพัฒนาโดยเครือข่ายมหา

วทิยาลัยสแตนฟอร์ด เราลองมาดูกนัว่า OJS จะหน้าตาแบบไหน และ

จะช่วยเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย ของเราได้ดีอย่างไร 

การเข้าใช้งาน

1. เข้าสู่เวบไซต์ OJS ฐานข้อมลูกระทรวงสาธารณสขุ: http://

thailand.digitaljournals.org/

2. เข้าสู่ OJS ฐานข้อมูล สคร. ๗ ขอนแก่น: http://thailand.

digitaljournals.org/index.php/JODKK (รูป 1)

3. ระบบการแสดงบทความ แสดงในรูปแบบ Section ผู้อ่าน

สามารถเข้าอ่านบทความหรือดาวน์โหลดบทความทั้งฉบับได้ฟรี ใน

รูปแบบไฟล์ PDF (รูป 2)

วารสารอิ เล็กทรอนิกส์
( E - j o u r n a l )

รูป 1 เข้าสู่ OJS สคร. ๗ ขอนแก่น

รูป 2 รูปแบบการแสดงบทความ OJS สคร. ๗ ขอนแก่น 

(Table of Content)

4. ผูป้ระสงค์จะลงตีพมิพ์กบัวารสาร สคร. ๗ ขอนแก่น สามารถ

ส่งบทความผ่านระบบให้แก่ทีมบรรณาธิการได้ โดยต้องลงทะเบียน 

(Register) ก่อน จึงจะสามารถด�าเนินการส่งบทความตามค�าแนะน�า

ของระบบต่อไป (รูป 3)
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รูป 3 สมัครสมาชิก ลงทะเบียน (Register) ส่งบทความ

5. บทความวชิาการท่ีจะแนบไฟล์ส่งต้องอยูใ่นรปูแบบ Micro-

soft Word เพื่อสะดวกต่อการ แก้ไขตรวจสอบของทีมบรรณาธิการ 

(ศึกษารายละเอียดการลงตีพิมพ์ได้ในคู่มือผู้เขียนนะครับ)

ข้อดีของระบบ OJS (หากใช้งานเต็มประสิทธภิาพ)

1. ช่วยเผยแพร่บทความ งานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง เป็น

มาตรฐานเดียวกัน

2. สะดวกต่อการอ้างองิ บทความ งานวจิยั (เพิม่คุณค่าวารสาร

วิชาการด้วยค่า Thai Journal Impact Factor)

3. ส่งเสรมิการท�างานวจิยัแบบอิสระ แลกเปลีย่นเรยีนรูพ้ฒันา

ต่อยอดงานวิจัยด้านต่างๆ

4. ประหยัดทรัพยากรกระดาษ หากสามารถเข้าใช้ระบบฐาน

ข้อมูล OJS ได้ทุกคนในกองบรรณาธิการ และใช้คุณสมบัติของ OJS 

ได้เต็มประสิทธิภาพ

จุดที่ต้องพัฒนาในการใช้ OJS 
ของกระทรวงสาธารณสุข

เนือ่งจากการน�า OJS มาใช้งานของ ส�านกัวชิาการสาธารณสขุ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการสอนให้เครือข่ายน�า

เอกสารไฟล์ PDF ทีไ่ด้จากการท�ารปูเล่มกระดาษส�าเรจ็แล้วขึน้สูฐ่าน

ข้อมูล OJS  ซึ่งจริงๆแล้ว ระบบ OJS มีจุดประสงค์เริ่มต้นที่ส�าคัญ

เพื่อการท�างานบนระบบออนไลน์ของทีมบรรณาธิการจนเสร็จสิ้นขั้น

ตอน และออกมาเป็นไฟล์น�าเสนอบนฐานข้อมูลได้เลย โดยไม่ต้อง

อาศยักระดาษทีเ่ป็นรปูเล่มให้สิน้เปลอืง แต่ปัญหาทีเ่กดิกบัคนไทยพบ

ว่า ทีมบรรณาธิการมีขีดความสามารถใช้โปรแกรมและเครื่องมือ

สารสนเทศได้แตกต่างกัน ท�าให้รูปแบบการท�างาน OJS ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ก็ต้องรอต่อไปครับว่าไทยจะสามารถพัฒนาต่อไปให้

สามารถท�างานแบบไม่ใช้กระดาษได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าระบบ OJS อาจ

จะยังไม่สมบูรณ์ แต่การน�าเสนอบทความในรูปแบบนี้ก็มีประโยชน์

มากต่อวงการศึกษาวิจัยของไทย ผู้สนใจส่งบทความกับ สคร. ๗ 

ขอนแก่น กส็ามารถแวะเข้าไปเรยีนรูฐ้านข้อมลู OJS นี ้หรอืสะดวกที่

เวบไซต์ของหน่วยงานโดยตรง กต็ามลิง้ค์นีค้รบั http://odpc7.ddc.

moph.go.th/journal/ หรือหน่วยงานใดที่มีวารสารวิชาการ แต่ยัง

ไม่เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารกระทรวงสาธารณสุข ก็ประสานส�านัก

วิชาการสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมเผยแพร่วารสารหน่วยงานของท่าน

ฉบับนี้เป็นฉบับที่อยู่ในช่วงแห่งการสูญเสียของพสกนิกร

ชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

เสดจ็สวรรคต กระผมผูเ้ขยีนคอลัมน์ไอทฟีรสีไตล์ ขอพระองค์สถติ

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 

ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุเป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสดุมไิด้ และขอ

น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระองค์เป็นแนวทางในการด�าเนิน

ชีวิต

“ ...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจ�าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก 

ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น 

แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย 

พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ ไม่ได้ ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 กรกฎาคม 2506

พบกันใหม่ฉบับหน้า 2/2560 ด้วยการทำาความดี ปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป รักษาไว้ซึ่งความพอเพียงกันทุกคน สวัสดีครับ...
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นางสาวมยุรา สีสาร (นก)
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

English

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จำ า วั น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านท่ีรักทุกท่าน คอลัมน์ภาษาอังกฤษในชีวิต

ประจ�าวันฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมน�าพระราชด�ารัสในด้านต่างๆ ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่เพื่อ

เป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต  “วาทะแห่งภูมิปัญญา”  

“Words of Wisdom from His Majesty The King”  จากที่

รวบรวมมานี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง

ในชีวิตประจ�าวันและแก้ไขปัญหาการท�างาน อีกทั้งแปลเป็นภาษา

อังกฤษเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ภาษาและค�าศัพท์ใหม่ๆ ที่ขีดเส้นใต้ไว้ 

เพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันได้นะคะ

“การปรับปรุงตนเอง” (Self-Improvement)

“ความรู ้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท�าให้สามารถฟันฝ่า

อุปสรรคได้และท�าให้เป็นคนที่มเีกียรต ิเป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่มี

ความพอใจได้ในตวัว่าท�าประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจาก

วชิาความรู้ กจ็ะต้องฝึกฝนในสิง่ทีตั่วต้องปฏบิติัให้สอดคล้องกบัสงัคม 

สอดคล้องกบัสมยัและสอดคล้องกบัศลีธรรมทีด่งีาม ถ้าได้ทัง้วชิาการ

ท้ังความรู้รอบตวั และความรูใ้นชวีติ กจ็ะท�าให้เป็นคนทีค่รบคน ทีจ่ะ

ภูมิใจได้”  - 25 มีนาคม 2515

“Academic knowledge is one way to overcome ob-

stacles. It can help you become an honourable person, 

and find satisfaction in helping yourself and society. In 

addition to academics, you must learn how to better 

yourself for society and be consistent with the times as 

well as consistent with good morals. If you can achieve 

knowledge in academics, knowledge of your surroundings 

and knowledge of life then you can take pride in being a 

well rounded person.” – 25 March 1972.

“การร่วมมือ” (Collaboration)

“ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน 

และการด�ารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าท่ีของบุคคลผู้ใดหมู่ใด

โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คน ที่จะต้องร่วม

มอืกระท�าพร้อมกนัไปโดยสอดคล้องเกือ้กลูกนั” – 8 มถินุายน 2514

“Our nation is the life, blood and treasure of us all. 

The maintenance of the country is not the responsibility 

of any one particular person or group, but the duty of all 

parties. Everyone must collaborate in accordance with one 

another.” – 8 June 1971.

“การแก้ปัญหา” (Problem Solving)

“ในการปฏบัิตงิานนัน้ ย่อมมปัีญหาต่าง ๆ  เกดิขึน้ได้เสมอ เมือ่

ปัญหาเกิดขึน้ต้องแก้ไข อย่าทิง้ไว้พอกพนูลกุลามแก้ยาก ขอให้ทกุคน

ระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิด

ช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอน

ท�าลายความเจริญและความส�าเร็จของการงาน” - 13 กรกฎาคม 

2533

“When doing work there will always be the chance 

for problems to arise. When this happens, you must correct 

it, do not leave it to spread. Remember that every problem 

has a solution. If you can not resolve it on your own, then 

you may need the cooperation of many people to think 

of many resolutions. With the help of many people, the 

problem will no longer be an obstacle that would under-

mine the prosperity and success of the job.” -13 July 1990

14 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559



นานาสาระ

นางสุพรรณีย์ อรุณรัตน์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำานาญงาน

มารู้จักกับแตงโมกันสักนิด

แตงโม ผลไม้แสนโปรดของใครหลายๆคน ยิ่งช่วงหน้าร้อน อยาก

หาแตงโมสกัลกูมากนิกนัให้ชืน่ใจ กนัเลยกว่็าได้ ในบ้านเรามหีลายสายพนัธุ์

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น แตงโมจินตหรา แตงโมตอปิโด และแตงโมน�้าผ้ึง  

(ที่มีเนื้อสีเหลือง)

แตงโม เป็นพืชล้มลุกประเภทเถาเลื้อย โตเร็ว ลักษณะทั่วไปคล้าย

แตงชนิดอื่น ๆ แต่ใบมีลักษณะพิเศษกว่าแตงอื่นๆ ที่มักเป็นแผ่นเดียวกัน

ตลอด ใบแตงโมเป็นแฉกๆ แคบๆ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ ดอกมี 2 เพศ แยก

จากกันบนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่อาจมี

สีผิวเขียวอ่อน เขียวแก่ น�้าเงินแก่ เขียวลายขาว ฯลฯ ลักษณะผลมีทั้งกลม 

รูปไข่ หรือทรงกระบอกยาวหัวท้ายมน ฯลฯ

W a t e r m e l o n
แ ต ง โ ม

ผ ล ไ ม้ มี ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ก ว่ า ท่ี เ ร า คิ ด

อากาศร้อนๆ แบบน้ีถ้าได้ผลไม้หวานๆ สกัอย่างมาคลายร้อน

ก็น่าจะดี วันน้ีเลยขอแนะนำาผลไม้ลูกกลมๆ หวานฉำ่า แสน

อร่อย หรือที่เราเรียกกันว่า “แตงโม” กินง่าย หาซื้อได้ง่าย 

แถมยังมีประโยชน์มากกว่าทีเ่ราคิดด้วยนะครับ เรามาดกูนัว่า 

แตงโม จะมีประโยชน์และสรรพคุณอะไรบ้าง

มขีนาดตัง้แต่ค่อนข้างเลก็ไปจนโตหลายกโิลกรัม สขีองเนือ้เมือ่อ่อน

สีขาว เมื่อแก่จัดมีทั้งสีขาว เหลือง ชมพูและแดง เมล็ดแบน เปลือกหนา

กว่าแตงกวา สเีปลอืกเมลด็มทีัง้สนี�า้ตาลอ่อนไปถงึเข้าและสดี�า เนือ้ในเมลด็

สขีาว เนือ้ในผลแตงโมมลีกัษณะฉ�า่น�า้ รสหวานมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัพนัธุ์

และการดูแลรักษา

ประโยชน์และสรรพคุณของแตงโม

แน่นอนค่ะ ไม่เพียงแต่แตงโมจะมีรสหวาน และเย็นฉ�่าเท่านั้น ยัง

มากด้วยสารอาหาร และประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่ร่างกายด้วย อาทิ 

แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, โปแตสเซียม, และวิตามิน ต่างๆ โดย

เฉพาะ วติามนิเอ จะมมีากในเนือ้แตงโมพนัธุท์ีม่เีนือ้สแีดง ส�าหรบัเพือ่นๆ

ที่ชื่นชอบในการดื่มน�้าผลไม้ แตงโมก็เป็นผลไม้อีกหนึ่งอย่าง ที่จะช่วยแก้

กระหายน�า้ หรอืว่าลดอาการอ่อนเพลยี เพิม่ความกระชุม่กระชวยได้ด้วย

 

แตงโมยังมีสรรพคุณที่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ เพราะจาก

การดื่มน�้าแตงโมจะช่วยเพิ่มเบต้าแคโรทีน ซึ่งร่างกายสามารถใช้ในการ

สร้างวติามนิเอ และการมวีติามนิเอมากๆ กจ็ะช่วยป้องกนัการตดิเชือ้ได้ 

แตงโมยงัเป็นผลไม้ทีม่ ีcitrulline อยูม่าก สารตวันีจ้ะไปช่วยในการรักษา

แผลให้หายเร็วขึ้น ในการรับประทานแตงโม ไม่ใช่แค่ว่าจะดื่มน�้าแตงโม

อย่างเดียว เราควรกินเนื้อของแตงโมเข้าไปด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น

เนื้อสีขาวที่อยู่ลึกลงไป แม้รสชาติจะไม่ค่อยหวานซักเท่าไหร่ แต่กลับมี

ประโยชน์มากมายเลยทีเดียว

15จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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วิธีการเลือกซื้อแตงโม

·	 ควรเลือกแตงโมที่ลักษณะ เปลือกผิวเรียบ ไม่เป็นรอยบุบ หรือช�้า

·	 ลองดีดแตงโมจะได้ยินเสียงที่แน่น แปลว่าเนื้อในกรอบ

·	 สังเกตุที่ขั้วแตงโมจะไม่แห้งมากสีคล้ายคลึงกับผิวแตงโม

·	 ถ้าเขาผ่าแตงโมให้ดู ควรเลือกท่ีมีสีแดงเป็นธรรมชาติไม่สดมาก 

เพราะถ้าสีแดงสดมากใช้สารเร่งสีเยอะ

 

วิธีผ่าแตงโมเหมือนจะง่าย 
แต่ผ่าผิดวิธีอันตรายมาก

เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินมาเรื่องสารต่างๆที่ติดกับมีด ตอนที่เราผ่า

แตงโม ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงต่างๆ รวมไปถึงสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนผิว

ของแตงโมด้วย แต่ถ้าเราเลีย่งได้โดยปลอกให้ถูกวธิก็ีสบายใจไปหน่อยครบั

·	 หามีดที่จะน�ามาใช้ปลอกแตงโมมาสัก 2 เล่ม หรือถ้าใครมี 1 เล่ม

ก็ได้

·	 ผ่าตรงหัวแตงโม 1 ด้าน แล้วปลอกเปลือกออกตามแนวนอนพอ

สมควร จากนัน้ ล้างมดี 1 รอบ แล้วค่อยผ่าแตงโมออก ครึง่ลกู แล้ว 

ผ่าเป็นชิ้นๆ พร้อมเสิร์ฟจ้า

แตงโมช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือ?

ถ้าถามว่า แตงโมเนี่ยลดความอ้วนได้แน่นอนเลยหรือไม่ ก็อาจจะ

ไม่ได้ลดได้ถึง 100 % นะครับ แต่จากงานวิจัยต่างๆที่ตีพิมพ์ใน วารสาร

โภชนาการ ของต่างประเทศ “Journal of Nutrition” ได้ให้ข้อมูลว่า 

กรดอะมิโนในแตงโม ที่มีชื่อว่า “อาร์จินิน (Arginine)” มีอยู่มากมายใน

เนื้อแตงโม เป็นสารที่ช่วยในการเผาพลาญแคลอรี่ได้ โดยนักวิจัยได้ให้

อาหารเสริม Arginine แก่หนูท่ีมีน�้าหนักเกินเป็นเวลาติดต่อกันกว่าสาม

เดือน และพบว่ามันช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกาย ลูงได้ถึง 64 % ไม่

เพียงแค่นั้น ยังช่วยให้เราอิ่มได้ไวขึ้นอีกด้วย

กินแตงโมแล้วคลายเครียด

ใช่เลยครับสภาวะแรงกดดันมากมายในยุคปัจจุบัน การกินแตงโม

ก็สามารถช่วยลดความตึงเครียดได้อีกด้วย เพราะโพแทสเซียมในแตงโม 

จะช่วยควบคุมความดันโลหิต ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดีเย็นชื่นใจ 

เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัยเลยครับ

แตงโมช่วยท�าให้ผิวพรรณดี

สาวๆ หลายคนคงทราบเคล็ดลับนี้ดีครับ หรือหนุ่มๆอย่างเราก็

สามารถท�าได้ วธิที�าไม่อยากเลยครบั ให้เราเฉือนแตงโมให้เป็นช้ินบางๆนะ

ครับพยายามใช้เนื้อที่อยู่วงในสุดนะครับ (ถ้าใช้เนื้อแตงโมที่อยู่ใกล้เปลือก

จะมีความเข้มข้นของกรดครับ) พอได้สักประมาณ 10-15 ชิ้นแล้ว ให้เรา

น�ามาวางที่ผ้าขาวบาง แล้วน�ามาปิดลงที่ใบหน้า ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 

นาที แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาดครับ

อ่านบทความสุขภาพไทย ได้ความรูเ้รือ่งสขุภาพแล้วอย่าลืมแชร์

ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับv

16 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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นายณัฐกิตติ์ โคตมะ
นักประชาสัมพันธ์ 

ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บคุลากรและเครอืข่ายการสือ่สารสาธารณะ ในการจดัทําประเดน็สารและสาระสําคัญ (Key message) เพือ่การป้องกนัโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 

2560 วนัที ่14 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น โดยการประชมุครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคตดิต่อและ

ภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทําประเด็นสารและสาระสําคัญในการป้องกันโรคและ

ภัยสุขภาพที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม ครอบคุลมทั้ง 4 Cluster โรค ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขศีกษา

ประชาสมัพนัธ์และงานควบคมุโรคจากสํานกังานสาธารณสขุจังหวดั ประชาสัมพนัธ์จงัหวดั ตวัแทนส่ือมวลชน PCM PM Core team โรคทัง้ 4 Cluster 

สคร.7 จ.ขอนแก่น

ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 ขอนแก่น ร่วมกบั สาํนกัโรคจากการประกอบอาชพี

และสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับการจัดบริการ

อาชีวอนามัยตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน (พื้นที่ สคร.7,8,9,10 ) โดยมี 

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 

เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

17จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ
นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 7 รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานเปิดการประชมุเชิงปฎบิตักิาร พัฒนาการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการแผนงานป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพ พืน้ทีเ่ขตบริการสขุภาพ

ที่ 7 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นร์ พร้อม มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

1) โล่รางวัลอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ 

2) ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงาน/ทีมปฎิบัติการ ที่มีผลการดําเนินงานป้องกันการจมนํ้าดีเด่น

3) โล่รางวัลการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับ5 ประจําปี 2559

18 จุลสาร สคร. 7 จ.ขอนแก่น
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ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงาน ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย และการบันทึกข้อมูลรายงานผลศูนย์เด็กเล็ก ในระบบฐานข้อมูล วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ 

โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สคร.7 จ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ปลอดโรค ปลอดภัย เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สามารถใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรม “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานศูนย์เด็กเล็กจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครูพี่เล้ียงจากศูนย์เด็กเล็ก

และโรงเรียนอนุบาล ที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด สารคาม และกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 80 คน

ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่7 จงัหวดัขอนแก่น นาํโดยแพทย์หญงิศศธิร ตัง้สวสัดิ ์ผูอ้าํนวยการฯ เข้าร่วมพธิบีาํเพญ็กศุลปัญญาสมวาร ครบ 50 วนั 

เพ่ืออทุศิถวายพระราชกศุลพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช โดยม ีนายพงษ์ศักดิ ์ปรชีาวทิย์ ผู้ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น

เป็นประธาน ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ ์ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร สคร.7 จ.ขอนแก่น ร่วม

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) รวมพลังทําความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน

สถาปนากระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณสวนป่า สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
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รณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้าในเทศกาลวันลอยกระทง ประจ�าปี 2559 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจําปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการสุขภาพ แจกส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ในการช่วยเหลือคนตกนํ้า “ตะโกน โยน ยื่น”  

รวมถงึมาตรการป้องกนัการจมน้ําของเดก็อายต่ํุากว่า 5 ปี และ อายมุากกว่า 5 ปี มกีจิกรรมตอบปัญหาชงิรางวลัชวนคดิชวนคยุพร้อมให้ความรูส้ขุภาพ

แก่ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อัมพาตโลก (World Stroke Day)
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น นําโดย นางลักษณา หลายทววีฒัน์ ผูช่้วยผูอํ้านวย

การ ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ประจําปี 2559 ภายใต้แนวคิด 

“อัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกัน รักษาได้” เนื่องในวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก (World Stroke Day)

สําหรับกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการสุขภาพแจกสื่อประชาสัมพันธ์ บริการ

ตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลชวนคิดชวนคุย และการสาธิตการใช้ถุงยาง

อนามัยที่ถูกต้องเพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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กิจกรรมวันเอดส์โลก

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข กลุ่มสุขภาพวัยเจริญ

พันธุ์ และสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผนึกกําลังสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนเกิด

ความตระหนักถึงปัญหา โรคเอดส์ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจําปี 

พ.ศ.2559 ภายใต้แนวคิด “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” ณ วิทยาลัยภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื วนัที ่1 ธนัวาคม 2559 ภายในงานมกีจิกรรมการให้ความรูโ้รคเอดส์ และโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กิจกรรมการตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลมากมายอาทิ แพคเกจประ

เป๋าถุงยางอนามยั เสือ้ยดืพมิพ์ลายคาํขวัญวนัเอดส์โลก “ตรวจเรว็ รกัษาเรว็ ยตุเิอดส์” 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจํานวน 200 คน
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นายพงษ์ศักดิ์ ค�าปลิว
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

ออกพรรษา ลาพระเจ้า ต่างร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีและ

ผ้าป่าสามัคคี กัลยาณมิตร ญาติธรรม (สายบุญ) สร้างบุญสร้างกุศลร่วม

กัน พร้อมก้าวสู่ปีใหม่ปี ๒๕๖๐ คิดใหม่ ท�าใหม่ เพื่อให้สิ่งดีๆ เข้ามาใน

ชีวิต ในครอบครัว ในองค์กรของเรา “ท�าดีเพื่อพ่อ พอเพียง” สวัสดี

ปีใหม่ ๒๕๖๐

ส�าหรับมนษุย์เงนิเดอืน หนึง่ปีงบประมาณผ่านไป ไวเหมอืนโกหก 

นี่ก็เข้าสู่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่๑ พึ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ ปัญหา

อปุสรรคต่างๆในปีงบประมาณทีผ่่านมา ปีนีย้งัมโีอกาสได้พฒันาสิง่ต่างๆ

เหล่านั้นให้ดีขึ้น เป็นผลดีต่อประชาชน ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อไป การ

ท�างานแม้ว่าจะมีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ถือเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่มนุษย์

เงินเดือนทุกท่าน ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ก็มุ่งมั่นตั้งใจท�างาน

ต่างๆที่ได้รับมอบหมายจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี “ท�างานใต้เบื้องพยุค

ลบาท” ในการด�าเนนิชีวติทัง้ในเรือ่งส่วนตวัและในการท�างาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับการท�างานดูเหมือนว่าก�าลังอยู่ในกระแส 

หรือ in-trend ข้อคิดแนวทางท่ีถูกหยิบยกมาพูดถึงกันมากก็คือ “ท�า

อย่างไร? จึงจะมีความสุขในการท�างาน” หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ จะ

สร้างบรรยากาศในการท�างานให้คนท�างานมีความสุขและผลงานมี

ประสิทธิภาพในลักษณะ “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตมีสุข” ได้อย่างไร ซึ่งในโลก

ของการท�างานจรงิๆ ยากนกัทีจ่ะเกดิขึน้ได้ แต่กใ็ช่ว่าจะไม่สามารถท�าให้

มนัเกดิขึน้มาได้ มนัสามารถท�าให้เกดิขึน้ได้ภายใต้บรรยากาศของการท�า

หน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคน (หน้าท่ี-น่าท�า) และความสามัคคีร่วม

แรงร่วมใจกัน

ในฐานะเมืองไทยเป็นเมอืงพทุธ ประชาชนส่วนใหญ่นบัถอืศาสนา

พุทธ แนวคิดที่ถูกน�าเสนอหรือ หยิบยกข้ึนมาพูกันมากก็คือ การน�า 

“ธรรมะ” หรือ หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง

บรรยากาศการท�างานทีพ่งึประสงค์ คอื งานสมัฤทธิ ์ชวีติรืน่รมย์ ดงักล่าว 

โดยให้ความส�าคัญกับชุด “ธรรมะ” ที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่ตาม

“ธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน”
บทบาทของแต่ละคนทีเ่ป็นอยูใ่นหน่วยงาน/องค์กร คอื ผู้บรหิาร ผูป้ฏบิตัิ

งาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แต่ละคนรู้จัก “ท�า

หน้าที”่ ตามบทบาทของตนได้อย่างถกูต้อง ชวีติของผูค้นในหน่วยงาน/

องค์กรก็จะมีความหมาย และบรรยากาศในองค์กรก็จะเป็นมิตรและ

ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

 ธรรมะส�าหรับผู้บริหาร

 ผู้บรหิาร คือ ผู้ทีท่�างานโดยใช้คนอืน่ ดงันัน้ ชุดธรรมะทีเ่หมาะ

สมส�าหรับผู้บริหาร คือ พรหมวิหาร 4 ซึ่งหมายถึง ธรรมของพรหม หรือ 

ธรรมของท่านผูเ้ป็นใหญ่ เป็นหลกัธรรมทีจ่ะช่วยให้ผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบั

บัญชา สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ ลูกน้องให้มีความสุข 

และมีขวัญก�าลังใจที่จะท�างานให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด โดยหลัก

ธรรมในพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย

1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพื่อปรารถนาดี ปรารถนา

ให้ผู้อื่นเป็นสุข ผู้บริหารควรมีความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชาด้วยการให้ค�าแนะน�า สั่งสอน หรือ อบรมทั้งใน

งาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน 

และความถนัด

2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผู้อื่น

พ้นทกุข์ ผูบ้รหิารควรมคีวามกรณุาต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยการให้ความ

ช่วยเหลือ แบ่งปันน�้าใจ หรือ สงเคราะห์ทั้งทางด้านวัตถุ ก�าลังกายและ

ก�าลังใจ รวมถึง การจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ให้

เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา

3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หมายถึง ความปรารถนาให้

ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผู้บริหาร

ควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึง

ครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและ

ชีวิตครอบครัว รวมถึง การเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน�้าใจ

4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง 

ผู้บรหิารควรมคีวามปรารถนาดต่ีอผู้ใต้บงัคับบญัชาด้วยการช่วยเหลอืให้

พ้นทกุข์/มคีวามสุขในลักษณะทีถู่กต้องตามท�านองคลองธรรม ด้วยความ

ยุติธรรม ไม่ล�าเอียงหรือ อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะ รัก ไม่ชอบ (เกลียด) 

เขลา และกลัว

(อ่านต่อหน้า 24)
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ธรรมะส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานหรือคนท�างาน คือ ผู้ที่ถูกมอบหมายให้ท�างานจากผู้

บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือ คนท�างานทุกคนต่างก็

ปรารถนาที่จะประสบความส�าเร็จในการท�างานด้วยกันทุกคน ดังน้ัน ชุด

ธรรมะที่เหมาะสมส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งหมายถึง ธรรม

แห่งความส�าเร็จ โดยหลักธรรมในอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย

1. ฉันทะ : ความพอใจ หมายถึง ความรักงาน- พอใจกับงานที่ท�า

อยู่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชอบหรือ ศรัทธางานที่ท�าอยู่ จะต้องพอใจที่จะท�า

และมีความสุขที่ได้ท�างานที่ได้รับมอบหมาย

2. วริยิะ : ความพากเพยีร หมายถงึ ขยนัหมัน่เพยีรกบังาน ผูป้ฏิบัตงิานจะต้อง

มคีวามขยันหมั่นเพียร  ในการท�างานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง หมั่นฝึกฝน

ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. จิตตะ : ความเอาใจใส่ หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบงาน ผู้

ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อกับงานที่ท�า รวมถึง มีความ

รอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ท�าอย่างเต็มสติก�าลัง

4. วิมังสา : ความสอดส่องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจ

พเิคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงานผูป้ฏบิตังิานจะต้องท�างานด้วยปัญญา 

ด้วยสมองคิด รวมถึง การมีความเข้าใจในงานอย่างลึกซ้ึงท้ังในแง่ขั้นตอน

และผลส�าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ธรรมะส�าหรับการท�างานร่วมกัน

“งาน” ทุกอย่างไม่สามารถท�าส�าเร็จด้วยตนเพียงคนเดียว ต้อง

อาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ชุดเหมาะสมส�าหรับการ

ท�างานร่วมกัน คือ สังคมวัตถุ 4 ซ่ึงหมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูล โดยหลักธรรมในสังคห

วัตถุ 4 ประกอบด้วย

1. ทาน : เกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ 

การเอือ้เฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ ไม่ตระหนีถ่ีเ่หนยีว 

ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ดังน้ัน การท�างานจะต้องช่วยเหลือกันแบ่ง

ปัน ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึง การมีน�้าใจที่ดีต่อกัน

2. ปิยวาจา : ใช้วาจาประสานไมตร ีหมายถงึ การพดูจาด้วยถ้อยค�า

ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดใน

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเหมาะสมกบักาลเทศะ ดงันัน้ การท�างานร่วมกนัจะ

ต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ 1) เว้น

จากการพูดเท็จ 2) เว้นจากการพูดส่อเสียด 3) เว้นจากการพูดค�าหยาบ 

และ 4) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ 

เจรจากันดัวยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน

3. อัตถจริยา : ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์

ทุกชนิดหรือ การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังน้ัน การท�างาน

ร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยก�าลังงาน (กาย) ก�าลังความคิด และ

ก�าลังทรัพย์

4. สมานัตตา : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มี

ความสม�า่เสมอ หรอืมคีวามประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดงันัน้ การท�างาน

ร่วมกันจะต้องถึงคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ” และผู้ท�างานร่วม

กนัทกุคนจะต้องไม่ถอืตวั มคีวามเสมอภาค วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ท�า

ตนให้เป็นที่น่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวม

ถึง การท�าตนให้คงเส้นคงวา มีความมั่นคงในอารมณ์ (Maturity) หรือการ

มี EQ ที่ดี

จะเหน็ได้ว่า หลักธรรมทีใ่ช้ในการท�างานท่ีกล่าวมา ทัง้ พรหมวหิาร 

4 อทิธบิาท 4 และสังคมวตัถ ุ4 เป็นเรือ่งง่ายๆใกล้ตวัทีเ่ราปฏิบติักนัอยูแ่ล้ว

ในฐานะปัจเจกชน (Individualism) แต่อาจยังขาดความเข็มข้น/เอาจริง

เอาจงักนัเท่าทีค่วร การจดัแบ่งชดุธรรมะส�าหรบัผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิตังิาน และ

การท�างานร่วมกันตามนัยดังกล่าว เป็นจุดเน้นที่ผู้ด�ารงตนในต�าแหน่งควร

จะให้ความสนใจหรอืมกีารปฏิบตัใินชดุธรรมะนัน้ ให้มากเป็นพเิศษกว่าคน

อื่น แต่มิได้หมายความว่า การปฏิบัติตามชุดธรรมะจะเป็นเอกเทศต่อกัน 

ทกุชดุธรรมะจะเกือ้กูลต่อกนั และหากทุกคนสามารถปฏบิตัไิด้พร้อมกบัท�า

หน้าท่ีของตนเต็มก�าลังความสามารถอย่างสมบูรณ์ เชื่อเหลือเกินว่า

บรรยากาศในการท�างาน “งานสัมฤทธิ์ ชีวิตมีสุข” คงเกิดขั้นได้ไม่ยาก สม

ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ทรงปรารถนาทีจ่ะ

เห็นคนไทยมีความสุขในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการให้ คือ ให้ความรัก 

ความเมตตากัน ให้น�้าใจไมตรีต่อกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์

อนเุคราะห์กนั โดยมุง่ดมีุง่เจรญิต่อกนัด้วยความบรสิทุธ์ิใจและจริงใจ ดงันัน้ 

จึงขอให้พวกเราตั้งจิตอธิฐานที่จะน้อมน�าหลักธรรมและกระแสพระราช

ด�ารสัดงักล่าว มาใช้ในการด�าเนนิชวีติและในการท�างาน โดยเฉพาะการรกั

งานที่ท�า ขยันท�างาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน รวมถึง

การให้ การเกื้อกูลกัน และการปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับการปฏิบัติต่อ

ตนเอง(เอาใจเขามาใส่ใจเรา) ซึ่งทุกคนสามารถท�าได้ เพราะทุกอย่างอยู่ที่ 

“ใจ” ใจที่จะเริ่มท�าส่ิงใหม่ๆ ให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความสุข…“ขอเป็นข้า

รองบาททุกชาติไป”

ธรรมดาของโลก… มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา 

สรรเสริญ สุขและทุกข ์แปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ ไม่ยั่งยืน 

มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ผู้มีปัญญา มีสติ รู้ความข้อนี้แล้ว ย่อมเพ่ง

อยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ

ที่มา : http://www.learntrepitaka.com/
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