ปีที่ 37 ฉบับที่ 2
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

วัน

อสม.แห่ง“สมาร์
ชาติท อสม.ปี 2561
ยุค 4.0”

ย�ำ้ จุดยืนการพัฒนาสู่

2 เรื่องจากปก :

วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561
ย�้ำจุดยืนการพัฒนาสู่
“สมาร์ท อสม. ยุค 4.0”
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รายงานพิเศษ :
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อสม. พิทักษ์สิทธิ์ :
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นวัตกรรมสุขภาพ :

6

องค์ความรู้สู่ อสม. :

สบส.เร่งพัฒนาศักยภาพ
อสม.นักจัดการฯ และ อสค.
การใช้งานแอพพลิเคชั่น
“SMART อสม.”
สธ.น�ำร่อง ชุมชน
ลดเค็ม ลดโรค ต้นแบบ
เปิดร้านนวดแผยไทย
ต้องถูกกฎหมาย

ซาเล้งโมบายยูนิตเพื่อชุมชน
ต�ำบลคูสะคาม
ปฏิบัติเชิงรุกสกัดรถเร่ขายยา

6 อาการ ที่เกิดจากอากาศร้อน
และวิธีดูแลตนเอง

7 แชร์ข่าวชัวร์ :

ความจริงเรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า”

8

อสม. เล่าเรื่อง :
ประสบการณ์การอบรม
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็น
“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ในปี
2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดพิธีมอบ
รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับ
ต่างๆ พร้อ มมอบนโยบายการพัฒนา
อสม.ให้เป็น อสม.4.0 เน้นความรอบรู้
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีจติ อาสา เป็นผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลง ให้ประชาชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์เจษฎา
โชคด�ำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม.ดีเด่นระดับชาติ พร้อมประกาศเจตนารมณ์การท�ำงานของ อสม.ในปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา
บาย เซ็นทารา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของ อสม. ว่า รัฐบาลก�ำหนดให้
วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านหรือ อสม.
ที่มีจิตอาสา เสียสละท�ำงาน ดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นตัวเชื่อมการท�ำงานระหว่างชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเกิดผลส�ำเร็จ ปัจจุบันมี อสม. ทั่วประเทศ 1,041,386 คน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ต่อสังคม เช่น การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น
อ่านต่อหน้า
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บรรณาธิการ

แพทย์หญิงประนอม ค�ำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในปี 2561 นี้ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแด่ อสม. ดีเด่น ทั้งจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติ รวมถึง อสม. ดีเยี่ยม
อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ โดยมี
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธฯี และได้กล่าวมอบนโยบาย
แก่ อสม. ที่มีอยู่กว่า 1 ล้าน 4 หมื่นคน ทั่วประเทศ ว่า  
“อสม. เป็นพลังส�ำคัญทีส่ ดุ พลังหนึง่ ของระบบสุขภาพของประเทศ ทุกท่านมีภารกิจส่วนตัวของท่านอยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ทีท่ า่ นท�ำอยู่ คือความมีจติ อาสาทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น
ต�ำบลมีสุขภาพที่ดี โดย อสม.เป็นตัวจักรส�ำคัญที่จะส่งต่อความรู้ในระบบสาธารณสุขไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ค�ำว่า  “อสม.4.0” ในความเห็นส่วนตัวนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะ
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน สิ่งที่ อสม. มีอยู่ คือ “จิตอันเป็นกุศล” จิตอาสาเพื่อจะท�ำเพื่อชุมชน ค�ำว่า 4.0 หมายความว่า เราสามารถเข้าหาองค์ความรู้นั้นได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เรา
ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ตอ้ งสูงส่งจนเข้าไม่ถงึ เพียงแค่สมาร์ทโฟนทีม่ อี ยูก่ ส็ ามารถเข้าหาองค์ความรูไ้ ด้ กระทรวงสาธารณสุขเองพยายามใส่แอพพลิเคชัน่ ลงไปในโทรศัพท์มอื ถือของท่าน
ดังนั้น หากท่านต้องการรู้เรื่องใดสามารถค้นหาได้ และน�ำสิ่งนั้นไปสู่พี่น้องประชาชน นั่นคือ อสม.4.0 รู้ที่จะเข้าหาความรู้ และรู้ที่จะน�ำความรู้นั้นๆ ไปสู่ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ของท่าน
อยากจะชื่นชมกับ อสม.ดีเด่นทุกระดับ และ อสม.ทั่วประเทศ สิ่งส�ำคัญที่สุด อสม.ต้องท�ำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ว่าเราจะไปดูแลสุขภาพคนกลุ่มใด อสม.ต้องดูแลสุขภาพตนเอง
ให้ดีก่อน และควรละอบายมุขต่างๆ เหล้า บุหรี่ สิ่งที่จะท�ำให้ชุมชนเห็นควรจะเป็นสิ่งที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี กระทรวงฯ พร้อมทุกด้านที่จะสนับสนุน อสม.และขอขอบคุณในความเสีย
สละของ อสม.ทุกท่าน ขอคุณงามความดีที่ อสม.ได้ท�ำมาตลอด ได้ย้อนกลับไปสู่ตัว อสม.ทุกท่าน ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ประสบแต่ความสุขความเจริญ
และสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต มีพลังที่จะท�ำงานจิตอาสาให้พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศมีสุขภาพที่ดีเท่าที่เราจะท�ำได้ อสม.จะอยู่คู่สุขภาพของประชาชนและประเทศไทยตลอดไป...”
													บรรณาธิการ

วัน

อสม.แห่งชาติ ปี 2561 “สมาร์ท อสม. ยุค 4.0”
ย�้ำจุดยืนการพัฒนาสู่

“กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพ
บริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนด้วยการ
วางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การบริการ
ด้ า นสาธารณสุ ข โดยเน้ น ความทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐาน
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็น
“สมาร์ท อสม.4.0 ร่วมชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี เลิกสูบบุหรี่
ลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด” มีเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ให้เป็น “อสม. 4.0” ทั่วประเทศ มีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�ำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
การแนะน�ำประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น SMART อสม. แสดง

การเป็นจิตอาสาและเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
โดยมีทกั ษะการช่วยเหลือสังคมด้านการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี และสามารถจัดการ
สุขภาพชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทางด้าน แพทย์หญิงประนอม ค�ำเที่ยง อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัล
อสม. ดีเด่นระดับชาติ 16 คน ใน 11 สาขา ระดับภาค 32
คน อสม. ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 88 คน อสม. ดีเด่นระดับ
จังหวัด 78 ทีม ต้นแบบ อสม. 4.0 จ�ำนวน 4 รางวัล ทีม
เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 16 ทีม และ
องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ระดับ
เขต ประจ�ำปี 2560 36 องค์กร พิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 42 คน ประกอบด้วยชั้น เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ 3 คน ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 11 คน และ
ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 28 คน โล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กร
อสม.สร้ า งสุ ข ภาพ รู ้ ต น ลดเสี่ ย ง ลดโรค ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับเขต ประจ�ำปี 2559 12 องค์กร

“...ขอชื่นชม อสม. ทุกท่าน ที่ท�ำหน้าที่ด้วยจิตอาสา

มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี
เป็นพลังสังคมขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ในหมู่บ้าน ต�ำบล
และยังร่วมพัฒนาเป็น อสม.4.0

น�ำองค์ความรู้จากเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ ใช้

สร้างการรับรู้ ดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัว ชุมชน

นับเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน...”

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หนังสือพิมพ์

เพื่อน ผสส.-อสม.

สบส.เร่งพัฒนาศักยภาพ

อสม.นักจัดการฯ และ อสค.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเร่งให้จงั หวัดต่างๆ ใน 12 เขตสุขภาพ ด�ำเนิน
การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ต�ำบลละ 10 คน โดยแบ่ง
เป็น อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน 5 คน อสม.เฝ้าระวังกลุ่มวัยท�ำงาน 3 คน อสม.เฝ้า
ระวังกลุ่มวัยสูงอายุ 2 คน รวม 72,550 คน พัฒนาอาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.)
ในการดูแลสุขภาพครอบครัว รวม 500,000 คน และพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) และระบบการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อม

โยงกับระบบบริการปฐมภูมิ พร้อมทั้งการติดตาม ประเมินผล และคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม
สุขภาพชุมชนดีเด่น
นอกจากนี้ ยังให้จังหวัดต่างๆ พัฒนาระบบข้อมูลและการรายงานผลการด�ำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทยฯ งานพัฒนา อสม.4.0 งานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ เป็นต้น

การใช้งานแอพพลิเคชั่น

		 “SMART อสม.”

วิธีติดตั้ง Mobile Application SMART อสม.
ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android เข้าไปที่ Play
Store ค้นหาคำ�ว่า “SMART อสม.”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น
“SMART อสม.” ส�ำหรับโทรศัพท์มอื ถือระบบ Android เพือ่ ใช้เป็น
เครือ่ งมือในการสือ่ สารและถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั อสม. และได้มขี อ้
แนะน�ำการใช้งานฯ ดังต่อไปนี้

เมื่อพบ Application SMART อสม.
ให้กด “ติดตั้ง”
หรืออีกช่องทางการค้นหา คือ ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ของ
ท่านเข้าไปที่ www.อสม.com จะพบ link ภาพเพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น
SMART อสม. หรือเข้าแอพพลิเคชั่นจาก link QR code นี้
สำ�หรับโทรศัพท์มือถือระบบ IOS จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น SMART อสม.
ได้ในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2561
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สธ.นำ�ร่อง ชุมชน
ลดเค็ม ลดโรค ต้นแบบ
คนไทยส่วนใหญ่ยงั มีความเข้าใจผิดว่า สิง่ ทีใ่ ห้ความเค็มหรือเกลือโซเดียม
มีอยู่ในเกลือหรือน�้ำปลาเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องปรุงรส เช่น ซีอิ๊ว ซอส ผงปรุง
รส ผงชูรส รวมไปถึงอาหารกึ่งส�ำเร็จรูปต่างๆ เช่น บะหมี่-โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูป ปลา            
กระป๋อง ขนมกรุบกรอบ ล้วนมีสารให้ความเค็ม (เกลือโซเดียม) เป็นส่วนประกอบ
ล่าสุดพบคนไทยบริโภคเกลือโซเดียมเฉลี่ย 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวันหรือกว่า             
2 ช้อนชา เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกคือ 2,000 มิลลิกรัมหรือ 1 ช้อนชาต่อวัน
โดยการบริโภคอาหารทีม่ รี สเค็มอย่างต่อเนือ่ ง เป็นปัจจัยเสีย่ งอันดับ 2 ทีท่ ำ� ให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตสูง น�ำไปสูโ่ รคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคไตเรือ้ รัง  โรคหัวใจ โรค
เบาหวาน ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโรคดังกล่าวป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้นำ� ร่อง “ชุมชน
ลดเค็ม ลดโรคต้นแบบ” ใน 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลกุมภวาปี อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัด

อุดรธานี ต�ำบลห้วยยอด อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และต�ำบลคูบัว อ�ำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อลดปริมาณเกลือในอาหารลงร้อยละ 20 ลดระดับความ
ดันโลหิตตัวบนลง 10 และตัวล่าง 5 มิลลิเมตรปรอท โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ             
การบริโภคเกลือ สร้างค่านิยม “กินจืดยืดชีวติ ” มีการใช้เครือ่ งวัดความเค็ม หรือ
Salt meter เพื่อแสดงให้เห็นปริมาณเกลือในอาหาร และมีการปรับสูตรลดความ
เค็มของอาหาร พร้อมขยายผลทั่วประเทศต่อไป

8 วิธีในการลดปริมาณเกลือที่บริโภค
ได้แก่ 1.ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง 2.ลดการเติมเครื่องปรุงรส ไม่ควรมีขวด
น�้ำปลา ซีอิ้ว ซอส เกลือ บนโต๊ะอาหาร 3.ลดการกินอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก
เบคอน  ผัก –ผลไม้ดอง ปลาเค็ม ไข่เค็ม เต้าหู้ยี้ 4.ลดการกินอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป
เช่น บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ปลากระป๋อง และไม่ใส่เครื่องปรุงหมดซอง 5.ลดความถี่
และปริมาณน�ำ้ จิม้ ของการกินอาหารทีม่ นี ำ�้ จิม้ 6.หลีกเลีย่ งอาหารจานด่วน 7.ลด
การกินขนมกรุบกรอบ และ 8.เลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทมี่ ฉี ลากระบุโซเดียมไม่เกิน 200

มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
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ปัจจุบนั ร้านนวดแผนไทยมีเปิดให้บริการแพร่หลายทัว่
ประเทศ เนื่องจากการนวดไทยเป็นทางเลือกของการดูแล
สุขภาพทีป่ ระชาชนให้ความสนใจอย่างมาก จนดูเหมือนจะเป็น
กิจการที่ใครก็สามารถเปิดได้ แต่ในความเป็นจริง ทราบหรือ
ไม่ว่า การเปิดกิจการร้านนวดแผนไทยนั้นต้องท�ำให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทัง้ สถานทีแ่ ละหมอนวดแผนไทย หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามจะมีโทษทางกฎหมาย
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า การเปิดกิจการร้านนวดต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 27
กันยายน 2559 เป็นกฎหมายที่ใช้ก�ำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เช่น ร้านนวด สปา เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวพบ
ว่ามีกิจการที่ได้รับใบอนุญาตกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย่างไร
ก็ตาม ยังมีผปู้ ระกอบการบางส่วนทีย่ งั ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายดัง
กล่าว โดยอ้างว่าไม่รกู้ ฎหมายจึงยังไม่ได้ยนื่ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้
ถูกต้อง กรมฯ จึงได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการที่
เข้าสู่ระบบ รวมถึงโทษทางกฎหมาย เช่น เปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มี
โทษจ�ำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ รวมทั้ง
ต้องรับผูใ้ ห้บริการ (หมอนวด) ทีผ่ า่ นการขึน้ ทะเบียนกับกรม สบส.แล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จดั อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายฉบับ
นี้แก่ผู้ประกอบการนวดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
และผู้ให้บริการร้านนวดควรเข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ส�ำหรับกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้
รับความปลอดภัยจากการเข้ารับบริการนวดแล้ว กิจการที่เข้าสู่ระบบยังจะ
ได้รับส่งเสริมหลายด้าน เช่น ส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสู่ระดับ
สากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ สร้างชื่อเสียงแก่ผู้ประกอบการและประเทศชาติ
ทั้งยังได้ยกเว้นภาษีสรรพสามิต รวมไปถึงได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้าน
บุคลากรและหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ การขออนุญาต สามารถขอทีก่ รมฯ
หรือที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนในอดีต เพราะมีการปลดล็อคกิจการนวดและ         
สปาไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว

ซาเล้งโมบายยูนิต

ตำ�บลคูสะคาม ปฏิบัติเชิงรุกสกัดรถเร่ขายยา
รถเร่ขายยา เป็นหนึง่ ในช่องทางการขายยาชุดทีไ่ ด้รบั ความ

นิยมของชาวบ้านโคกแสง ต�ำบลคูสะคาม อ�ำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนครมาช้านาน โดยเฉพาะผูท้ มี่ าอาการปวดเมือ่ ยจาก
การท�ำอาชีพเกษตรกรรม มักจะหาซือ้ ยาชุดจากรถเร่มากินเองเพือ่
บรรเทาอาการได้อย่างรวดเร็วทันใจ เพราะยาส่วนใหญ่ที่น�ำมาขายมี
ส่วนผสมของสารสเตียรอยด์ เอ็นเส็ด และสารต้องห้ามอื่นๆ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโคกแสง จึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีหนาม
ยอกเอาหนามบ่ง จัดท�ำนวัตกรรม “ซาเล้งโมบายยูนิตเพื่อชุมชน” ออกให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยา
นายจักรพันธ์ อรรคฮาด หนึง่ ในทีมพีเ่ ลีย้ ง อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุ ชน และหัวหน้าทีมซาเล้ง
โมบายยูนติ เพือ่ ชุมชน เล่าถึงการท�ำงานเชิงรุกในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพว่า เริม่ จากการเปิดศูนย์คมุ้ ครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพในต�ำบลคูสะคามขึ้น โดยได้จัดอบรม อสม. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นทีม “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” เน้นให้ความรู้ด้านยา อาหาร
และเครื่องส�ำอาง ซึ่งในปี 2558 มี อสม.ได้รับการอบรมและทดสอบการท�ำงานจนผ่านหลักสูตร อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จ�ำนวน 3 คน ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายเครือข่าย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุมชนเข้าสู่โรงเรียน อสม. มีการทดสอบความรู้ความสามารถจนผ่านหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จ�ำนวน
24 คน ใน 8 หมูบ่ า้ น และได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมปลอกแขน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุ ชนจากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์อีกด้วย
ต่อมาประสานขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพจากเทศบาลต�ำบลคูสะคาม เพื่อพัฒนา
รถโมบายยูนติ จากเดิมทีใ่ ช้รถมอเตอร์ไซด์เป็น “ซาเล้ง โมบายยูนติ เพือ่ ชุมชน” เพือ่ สะดวกต่อการบรรทุกอุปกรณ์ เครือ่ ง
มือการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างง่ายตระเวนไปถึงประตูบ้านทุกพื้นที่ในชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน โดยจะออกให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกเดือนละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 และ
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยจะมีแบบลงทะเบียนการส่งตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน และเมื่อมีการ
แจ้งเหตุเข้ามายังหน่วยบริการ จะมีเจ้าหน้าที่และ อสม. ออกตรวจทันที จากการริเริ่มใช้นวัตกรรมรถซาเล้งโมบายยูนิตฯ พบว่า ปัจจุบันไม่มีรถเร่ขายยาชุดเข้ามาในพื้นที่อีกเลย และไม่พบ
ยาอันตรายและเครื่องส�ำอางที่เป็นอันตรายในร้านค้า ร้านช�ำ  ร้อยละ 100 ไม่พบอาหารปนเปื้อนสารอันตรายในร้านค้า ร้านช�ำและแผงลอย ร้อยละ 100 ขณะที่ประชาชนในชุมชนมีการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าที่ปลอดภัย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาลงได้ อีกทั้งในชุมชนยังไม่พบการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารติดต่อกัน 4 ปี ร้านค้า แผงลอย
จ�ำหน่ายอาหารไม่มีการจ�ำหน่ายอาหารที่มีสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงร้านค้าไม่มีการน�ำเครื่องส�ำอางที่ไม่มีคุณภาพมาจ�ำหน่ายอีกด้วย
ในอนาคตทีม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนมีแผนจะขยายเครือข่ายการท�ำงานไปในพื้นที่อื่นๆ โดยจะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลักดันนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความทันยุคสมัย ประชาชนมีความเข้มแข็งตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลต่อไป
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อาการ ทีเ่ กิดจากอากาศร้อน
และวิธีดูแลตนเอง

ประเทศไทยก�ำลังเข้าสูฤ่ ดูรอ้ น ช่วงกลางวันมีอณุ หภูมสิ งู ขึน้ ซึง่ ความร้อนเป็นปัญหาทีก่ อ่ ให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวติ ได้ ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงทั้ง เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ผู้ท�ำงานหรือออกก�ำลังกายกลางแจ้ง
เช่น เกษตรกร คนงานก่อสร้าง นักกรีฑาหรือผู้ที่เล่นกีฬาหนักๆ รวมทั้งทหารเกณฑ์ จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลกระทบจากอากาศ
ร้อน อบอ้าวต่อสุขภาพคนเรา ว่า เมือ่ ร่างกายได้รบั ความร้อนสูงเกินกว่าจะทนได้ อาจท�ำให้
เกิดการเจ็บป่วยได้ ดังนี้

1.ผื่นผิวหนัง เกิดจากร่างกายขับเหงื่อออกมามากจนเกิดการอักเสบของรูขุมขน
ท�ำให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองและเป็นตุ่มสีแดงหรือผื่นทีบ่ ริเวณหน้า ล�ำคอ หน้าอกส่วน
บน ใต้ราวนม และขาหนีบ แนะน�ำให้อาบน�้ำ สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และทายา
บริเวณที่เป็นผื่น

2.บวมที่ข้อเท้า เกิดจากเส้นเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัว ท�ำให้เกิดอาการบวม
ที่ขา โดยเฉพาะที่ข้อเท้า จึงควรพักผ่อนและนอนยกขาสูง

3.ตะคริว เกิดจากกล้ามเนื้อหดตัวและเกร็งอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะบริเวณขา
แขน และท้อง ซึ่งพบในผู้ที่ท�ำกิจกรรมหรือออกก�ำลังกายกลางแจ้งอย่างหนัก จนร่างกาย
สูญเสียน�ำ้ และเกลือแร่ทางเหงือ่ เป็นจ�ำนวนมาก แนะน�ำให้ยดื กล้ามเนือ้ บริเวณทีเ่ ป็นตะคริว
นวดกล้ามเนื้อเบาๆ ประมาณ 1-2 นาที สลับกับการยืดกล้ามเนื้อ และดื่มเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของเกลือแร่ เพื่อชดเชยน�้ำที่ร่างกายสูญเสียไป

4.เป็นลม เกิดจากร่างกายไม่สามารถปรับตัวต่ออากาศทีร่ อ้ นขึน้ เนือ่ งจากร่างกาย
พยายามขับความร้อนส่วนเกินออก โดยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปที่ผิวหนังเป็นผลให้
เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชั่วขณะ ท�ำให้เป็นลมหมดสติได้ วิธีช่วยเหลือคือให้ผู้ป่วยนอน
หงายราบกับพื้น ใช้หมอนรองขาและเท้าสูงกว่าล�ำตัว พัดโบกลมให้ถูกหน้า ล�ำตัว และให้
ดมยาหม่องหรือยาดมอื่นๆ ใช้ผ้าชุบน�้ำเย็นเช็ดหน้า และบีบนวดแขนขา หากอาการไม่ดี
ขึ้นภายใน 30 นาที ให้ไปพบแพทย์

5.เพลียแดด สาเหตุส�ำคัญเกิดจากการสูญเสียน�้ำหรือเกลือแร่ที่ส�ำคัญจ�ำนวนมาก
ไปกับเหงื่อเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ผู้ที่มีอาการเพลียแดดยังคงมีเหงื่อออก อ่อนเพลีย
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และกระหายน�้ำอย่างมาก หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว แต่ยัง
คงมีสติอยู่ วิธีช่วยเหลือคือให้ผู้ป่วยนอนยกขาสูง ใช้พัดลมเป่า วางถุงใส่น�้ำแข็งไว้ตามซอก
คอ รักแร้ ข้อพับและขาหนีบ หากผูป้ ว่ ยมีอณ
ุ หภูมภิ ายในร่างกายสูงกว่า 39 องศาเซลเซียส
ให้น�ำส่งโรงพยาบาลทันที

6.โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นโรคที่รุนแรงมาก
เกิดขึน้ เมือ่ อยูใ่ นอากาศทีร่ อ้ นจัด ส่งผลให้อณ
ุ หภูมใิ นร่างกายเพิม่ สูงขึน้ กว่า 40
องศาเซลเซียส และไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ตามปกติ อาการทีพ่ บ
คือ ผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังแดง ร้อน เหงื่อไม่ออก สับสน หมดสติ และ
หากไม่ได้รบั การปฐมพยาบาลทันทีอาจเสียชีวติ ได้ภายในไม่กชี่ วั่ โมง วิธชี ว่ ยเหลือ
ผู้ป่วยคือพาผู้ป่วยหลบเข้าที่ร่ม หรือในรถที่เปิดเครื่องปรับอากาศ หรือห้องที่มี
ความเย็น ถอดเสื้อผ้าให้เหลือเท่าที่จ�ำเป็น ใช้ผ้าชุบน�้ำเย็นเช็ดตามตัว ใช้พัดลมเป่า
วางถุงใส่น�้ำแข็งไว้ตามซอกคอ รักแร้ ข้อพับและขาหนีบ และรีบน�ำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
โดยรถปรับอากาศ หรือเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทั้งนี้ หากพบคนไม่สบายหรือต้องการ
ความช่วยเหลือให้รีบโทรหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือติดต่อสายด่วนช่วยชีวิต 1669
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ความจริงเรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า”
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปี 2561 นับว่ามีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา มีผู้
เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ที่ จ.สุรินทร์ สงขลา และตรัง โดย 2 รายลูกสุนัขกัด มีแผลเล็กน้อย ส่วนอีก 1 รายเป็น
สุนัขมีเจ้าของกัด ทั้ง 3 รายไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้า
สู่ระบบประสาท แสดงอาการป่วยแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย ขณะเดียวกัน มีข่าว
แพร่สะพัดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขที่ด้อยคุณภาพ จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ใช้ใน
ประเทศไทยทั้งในคนและในสัตว์ มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ผ่านการตรวจสอบทั้งจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความเข้าใจผิดเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ร้อยละ 60 คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ / ร้อยละ 34 ไม่ทราบว่าหากฉีดวัคซีนไม่ครบ
ชุด ไม่ตรงตามก�ำหนดนัดอาจตายได้ถ้าสุนัขที่มากัดเป็นสุนัขบ้า / ร้อยละ 32 ไม่ทราบว่า การล้างแผลด้วย
น�้ำสะอาด ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง และทายาเบตาดีนช่วยลดเชื้อที่บาดแผลได้

ช่วยกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย
น�ำสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมวไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อมีอายุ 2–4 เดือน และฉีดซ�้ำตามก�ำหนดทุกปี
ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกไปนอกบ้านเพราะอาจติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้
นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงที่มีประวัติพ่อแม่ของสัตว์ ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค หลังซื้อให้รีบ
พาไปตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์อายุ และยึดหลัก 5 ย.ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัด คือ 1.อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา
หรือท�ำให้ตกใจ 3.อย่าแยกสุนัขที่ก�ำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขก�ำลังกินอาหาร และ 5.อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ
นอกบ้าน ที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ

ท�ำอย่างไรเมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน
หากถูกสุนัข แมว กัด ข่วน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน�้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีน ซึ่งจะช่วยลด
อัตราเกิดโรคได้ถึงร้อยละ 80-90 รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุด หากสัตว์เลี้ยงมีอาการซึม ไม่กินข้าว แอบอยู่ในที่มืด เห่าหอนผิดปกติ หรือพบเห็นสัตว์ที่มี
อาการหางตก เดินโซเซ น�้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อย่าเข้าไปใกล้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้น�ำชุมชน หรือหากเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน
ให้ขงั ไว้ 14 วันหากสัตว์เลีย้ งตายให้สงสัยว่าใช่ ขอให้สง่ หัวสัตว์เลีย้ งไปตรวจ ในพืน้ ที่ กทม.ส่งทีส่ ถานเสาวภา สภากาชาดไทย หรือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ต่างจังหวัดส่งที่ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอ�ำเภอ

ความรู้ที่ได้รับจาก นสพ.เพื่อน ผสส.-อสม.
กาเครื่องหมาย (ถูก) หรือ (ผิด) หน้าข้อความ
ปี 2561 กรม สบส.มีเป้าหมายพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพต�ำบลละกี่คน
0 3 คน 		
0 10 คน
นวัตกรรมซาเล้งโมบายยูนิตที่นำ�เสนอในฉบับนี้ อยู่ที่จังหวัดใด
0 พระนครศรีอยุธยา
0 สกลนคร
ควรนำ�สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก
เมื่ออายุกี่เดือน
0 2-4 เดือน 		
0 1-5 ปี
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นในช่วงใด
0 มกราคม-ธันวาคม 2560 0 มีนาคม-เมษายน 2561
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เรียน อสม.และท่านผู้อ่าน
มี อสม. และผู้อ่านจ�ำนวนมากสอบถามเข้ามายังกองบรรณาธิการ
นสพ.เพื่อน ผสส.-อสม. เกี่ยวกับการขอรับเป็นสมาชิก นสพ.ฯ และการจัด
ส่งหนังสือพิมพ์ฯ กองบรรณาธิการ จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ณ ที่นี้ ว่า การผลิตหนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส.อสม. ในปีงบประมาณ 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเผยแพร่ในเว็ปไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน และทางสื่อออนไลน์ facebook นสพ.เพื่อน ผสส.-อสม. ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code นี้
เพื่อเชื่อมเข้าไปสู่เว็ปไซต์กองฯ ได้ ส่วนจดหมายและภาพกิจกรรมของ อสม. ทุกพื้นที่ สามารถจัดส่งได้ตาม
ปกติ ทั้งทางไปรษณีย์ email : vhv_newspaper@gail.com และทาง facebook fanpage ดังกล่าว
ซึง่ กองบรรณาธิการจะได้นำ� ลงเผยแพร่ใน นสพ.ต่อไป และขอขอบคุณ
อสม.และท่านผูอ้ า่ น ทีไ่ ด้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ทาง นสพ.
เพื่อน ผสส.-อสม. ด้วยดีตลอดมา

กองบรรณาธิการ

ประสบการณ์การอบรม

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โดย...ชมรม อสม. จังหวัดนนทบุรี

สวัสดีพี่น้อง อสม.และผู้อ่านทุกท่าน

ฉบับนี้ อสม.จังหวัดนนทบุรีมีเรื่องราวดีๆ มาแบ่ง
ปันให้เพื่อน อสม. และผู้อ่าน จากการที่ทีม อสม.จังหวัดนนทบุรีที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการ
อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ที่จังหวัดสงขลา นนทบุรี และปัตตานี ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 ส�ำหรับจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการ
อบรมขึ้น ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

กิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่จัดขึ้นนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะหัวใจ

หยุดเต้นฉับพลัน ซึง่ อาจเกิดได้กบั ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวติ จากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 54,000 คน หรือ
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ๆ ละ 6 คน แต่ละนาทีที่ผ่านไปหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะท�ำให้โอกาสการรอดชีวิตลดลงร้อยละ 7-10 แต่หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR) อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ภายในระยะเวลา 4 นาที หลังจากหัวใจหยุดเต้น จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ได้ จึงนับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ส�ำหรับ อสม. เพราะภารกิจการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนั้น เป็นเรื่องส�ำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้ อสม. มีความรู้เบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนต่อไป
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เพื่อน ผสส.-อสม.

