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อสม.

จ่ายค่าป่วยการ อสม.
ผ่าน e-Payment
เริ่มกรกฎาคม 2561

เด่นในฉบับ

2

ผสส.->

เรื่องจากปก :
จ่ายค่าป่วยการ อสม.
ผ่าน e-Payment
เริ่มกรกฎาคม 2561
รายงานพิเศษ :
ปฏิบัติการ อสม. หญิงเหล็ก
ใน “กองร้อยน้ำหวาน”
อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อสม. พิทักษ์สิทธิ์ :
กรม สบส. คุมเข้มโฆษณา
สถานพยาบาล พวกชอบรีวิว
สินค้า-บริการโอ้อวดเกินจริง...
โดนด้วย
ระดมเครือข่ายภาคประชาชน
แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นวัตกรรมสุขภาพ :
เส้นทาง 10 ปี
“หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก”
อ.รัษฎา จ.ตรัง
องค์ความรู้สู่ อสม. 4.0 :
มาตรการลดวัณโรคของ
กระทรวงสาธารณสุข
แชร์ข่าวชัวร์ :
สกัดเว็ปไซต์สาธารณสุขปลอม
ตอบกลับ ลุ้นรางวัล
หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส.-อสม. ฉบับที่ 3
ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561

กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) เพือ่ ให้กรมบัญชีกลางสามารถจ่าย
เงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้
กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และกรมบัญชีกลาง
มีกำหนดเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่าน e-Payment ใน
เดือนกรกฎาคม 2561 พร้อมทัง้ ได้แจ้ง (ร่าง) แผนและขัน้ ตอนการเตรียมความพร้อม
การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่าน e-Payment เพือ่ ให้จงั หวัดดำเนินการเตรียม
ความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมเป็น e-Payment
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านบัญชีธนาคาร
โดยได้แจ้งให้จังหวัดทำการแจ้งพื้นที่ให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านบัญชีธนาคาร
ให้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 ด้วย กรณีการจ่ายค่าป่วยการ
ของ อสม. มีคา่ ธรรมเนียมขอให้มกี ารแจ้งข้อมูล
ให้ อสม. ทราบด้วยเช่นกัน
อ่านต่อหน้า

2

อสม. เล่าเรื่อง :
ชุมชนบ้านท่าแดง
ต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตู้ ปณ. อสม.

หนังสือพิมพ์
เพื่อน ผสส.-อสม.
หนังสือพิมพ์เพื่อการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18712
www.phc.moph.go.th
www.facebook.com/นสพ.เพื่อน ผสส.-อสม.
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บรรณาธิการ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ถึงแม้ช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงฤดูร้อน แต่ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศทำให้มีฝนตกชุกลงมา
ทุกภาคของประเทศ และยังเป็นช่วงเปลีย่ นผ่านจากฤดูรอ้ นสูฤ่ ดูฝน ทำให้มแี นวโน้มพบผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกสูงขึน้
จากข้อมูลกรมควบคุมโรคในปีนี้ ตั้งแต่มกราคม - 21 เมษายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 7,536 ราย
เสียชีวิต 12 ราย อัตราป่วยสูงสุดในภาคใต้ รองลงมาคือภาคกลาง แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะน้อยกว่า ช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่อาจนิ่งนอนใจได้ เนื่องจากกรมควบคุมโรคคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วยสูงกว่าปี 2560 จำเป็นต้องเร่งดำเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม รวมทั้งจุด
ทีม่ กั มองข้ามภายในบ้าน คือ แก้วน้ำ แจกันหน้าหิง้ พระ และศาลพระภูมิ ขอให้ลา้ งและเปลีย่ นน้ำทุกสัปดาห์ ดังนัน้ ภารกิจของ อสม. ในการกระตุน้ เตือนให้ประชาชน
ในพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในบ้าน โรงเรียน วัด ศาสนสถาน ซึง่ เป็นวิธปี อ้ งกันไข้เลือดออกทีด่ ที ส่ี ดุ ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มมี มุ อับทึบ
เป็นทีเ่ กาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนือ่ งสัปดาห์ละครัง้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุย์ งุ และ 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่นำ้ ต้องปิดฝาให้มดิ ชิดหรือ
ปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมทั้งขอให้โรงพยาบาล
ทุกแห่งให้ความสำคัญกับการตรวจ วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง ให้คำนึงถึงโรคไข้เลือดออกด้วย และดูแลทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้มียุงลายไปกัดผู้ป่วย
บรรณาธิการ

เรื่อง
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จ่ายค่าป่วยการ อสม.
ผ่าน e-Payment
เริ่มกรกฎาคม 2561
ร่างแผนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ e-Payment
(ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ
และส่งไฟล์โครงสร้างหน่วยงาน
3 ระดับ ได้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ. สต.)
(ภายในวันที่ 20
เมษายน 2561)

กรมบัญชีกลาง
จะจัดส่งกำหนดสิทธิผู้ใช้ (Template)
ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561) จัดส่งต่อไปยังสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
และ รพ. สต. ดำเนินการบันทึกข้อมูลกำหนดสิทธิ
ผู้ใช้ (Template) แล้วส่งกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561) เพื่อจัดส่งต่อไปยัง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และกรมบัญชีกลาง

หนังสือพิมพ์เพือ
่ การพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

เพื่อน
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อสม.

ผลิตโดย

กรมบัญชีกลาง
จะจัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรมฯ ผ่าน
ระบบ VDO Conference ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ IT
ผู้เกี่ยวข้อง (ครู ก) ระหว่างวันที่ 15 - 16
พฤษภาคม 2561 ก่อนที่จะดำเนินการ
เริ่มจ่ายเงินค่าป่วยการ
ผ่านระบบ e-Payment ต่อไป

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18712

Website : www.phc.moph.go.th

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.

vhv_newspaper@gmail.com

www.facebook.com/นสพ.เพื่อน ผสส.-อสม.

รายงาน
พิเศษ

ปฏิบัติการ อสม. หญิงเหล็ก
ใน “กองร้อยน้ำหวาน” อ.เชียงคำ จ.พะเยา
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2561 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหต ุ(สคอ.)
ร่วมกับสมาชิกตำรวจบ้าน “กองร้อยน้ำหวาน” และสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ
มีกิจกรรมรณรงค์ดื่มไม่ขับ ลดเร็ว ลดเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัยในเส้นทางชุมชนและตลาด

การดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
คงไม่มีใครทำได้ดีไปกว่าคนในชุมชนเอง
แนวคิดดังกล่าว เป็นแรงผลักดันให้เกิด
เครือข่าย “สมาชิกตำรวจบ้าน” หรือ สตบ.
ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่
ปี 2546 ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
เชียงคำ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
การจราจร การดูแลสุขภาพและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
นายสุนทร หายทุกข์ ประธานสมาชิกตำรวจบ้าน หรือ สตบ. กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงาน
ของ สตบ. ว่า สมาชิก สตบ.ซึ่งมาจากชาวบ้านที่มีจิตอาสาทุกคนจะได้รับการฝึกฝนภาคทฤษฎี 3 เดือน
ภาคปฏิบัติ 3 เดือน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 8,300 คน ในจำนวนนี้มีสมาชิกผู้หญิงกว่า 800 คน และ
ได้ยกระดับแยกออกมาเป็นกลุ่ม “กองร้อยน้ำหวาน” ตามคอนเซ็ปต์ผู้หญิงที่มีความนุ่มนวล อ่อนหวาน
และใช้จุดแข็งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นกลวิธีการทำงาน สามารถตรวจค้นผู้กระทำความผิดที่เป็น
ผู้หญิงได้สะดวกกว่าผู้ชาย ทั้งยังได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี
“สมาชิกกองร้อยน้ำหวานคือกลุ่ม อสม. ที่ทำงานอยู่ในชุมชนอยู่แล้วจึงง่ายต่อการทำงานในชุมชน
มีการสืบข่าวและข้อมูลคนในชุมชนได้ดีกว่าผู้ชาย รวมทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุที่สมาชิก สตบ.
และกองร้อยน้ำหวานร่วมกันรณรงค์และดูแลอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอ
เชียงคำในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา ทำให้อบุ ตั เิ หตุลดลง
เป็นอย่างมาก” นายสุนทร กล่าว

นางกาญจนา มีหลาย

อสม. บ้านวังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ
อำเภอเวียงคำ จังหวัดพะเยา

นางกาญจนา มีหลาย อสม.
บ้านวังเค็มใหม่ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอ
เชียงคำ จังหวัดพะเยา หนึ่งในสมาชิก
กองร้อยน้ำหวานเล่าว่า ตนเป็น สตบ.
ในกองร้อยน้ำหวานมาตั้งแต่เริ่มต้น
ทำงานควบคูไ่ ปกับภารกิจของ อสม. ซึง่
อสม. จะได้เข้าอบรม สตบ. หมูบ่ า้ นละ
2 คน ร่วมกับผู้ชาย ฝึกปฏิบัติเหมือน
กันทุกอย่าง ทั้งการฝึกความอดทน
การกระโดดหอและอบรมด้านกฎหมาย
การจราจร ใช้เวลาในการฝึก 3 เดือน และยังมีการฝึกต่อเนื่อง
ทุก 3 เดือน ทำหน้าทีป่ ฏิบตั เิ ป็นอาสาจราจร คอยช่วยงานด้านจราจรในหมูบ่ า้ นและตามสถานที่
ราชการต่างๆ เวลาปฏิบตั งิ านช่วงเช้าและช่วงเย็น รวมทัง้ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ขณะเดียวกันก็ยงั ปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักด้านการดูแล
สุขภาพในฐานะ อสม. ควบคู่กันไป ทั้งการเฝ้าระวังป้องกันโรค เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ การดูแล
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ
สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทผ่ี า่ นมา กองร้องน้ำหวาน หรือสมาชิก สตบ. ได้ออกปฏิบตั งิ านร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) ในการตั้งด่านตรวจค้นด่านชุมชน
ในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากรู้จักและคุ้นเคยกับสมาชิกกองร้อยน้ำหวาน
ซึง่ ก็คอื เหล่าบรรดา อสม. เป็นอย่างดี ทำให้สถานการณ์ดา้ นอุบตั เิ หตุลดลง รวมถึงปัญหาด้านอืน่ ๆ ก็สามารถคลีค่ ลาย
ในทางที่ดี จากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย
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อสม.
พิทักษ์สิทธิ์

กรม สบส.คุมเข้ม
โฆษณาสถานพยาบาล
คนรีวิวสินค้า-บริการ
โอ้อวดเกินจริง... โดนด้วย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหตั ถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล” กำหนดให้การกระทำไม่วา่ โดยวิธใี ดๆ ให้ประชาชนเห็น
ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพื่อการโฆษณาหรือ
ประกาศอันเป็นประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล จะต้อง
ขออนุมัติจากผู้อนุญาต คือ กรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ ยกเว้นการแสดงซึง่ ชือ่ สถานทีต่ ง้ั หรือ
การแสดงรายละเอียดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล
กำหนดให้แสดง ณ สถานพยาบาลนัน้ ๆ ไม่ตอ้ งขออนุมตั ิ ซึง่ การกำหนด
ให้ต้องขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล
ก่อนการเผยแพร่นน้ั จะเป็นประโยชน์กบั ทุกฝ่าย ทัง้ ประชาชนก็จะเกิด
ความมั่นใจในการบริการของสถานพยาบาลว่ามิได้มีการโอ้อวด
เกินจริง หรือหลอกลวงแต่อย่างใด และสถานพยาบาลเองก็อนุ่ ใจได้วา่
การโฆษณาหรือประกาศของตนนัน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดปัญหา
การฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ การทีม่ คี ณะกรรมการฯ
ร่วมพิจารณาอนุมัติเนื้อหาก่อนเผยแพร่จะช่วยให้การโฆษณาหรือ
ประกาศฯ ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นธรรมกับ
สถานพยาบาลที่กระทำถูกต้องตามกฎหมาย



นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
พ.ศ. 2559ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศ  เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจาก
สถานพยาบาล โดยใช้ขอ้ ความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง กฎหมายฉบับนี้
จึงครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนที่จะมีความผิดหากมีการเผยแพร่รายละเอียดในเชิงโอ้อวด
หรือเป็นเท็จ โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือเน็ตไอดอลที่มักจะมีการโพสต์ หรือรีวิว สินค้า และ
บริการอยู่บ่อยครั้ง จึงอาจมีการกระทำที่เข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ และปรับเพิม่ อีก
วันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณานั้น
ทั้งนี้ กรม สบส. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการอนุญาตโฆษณา เพื่อเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และหากผู้ใดต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศของ
สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์
0 2193 7000 ต่อ 18832 หากอยูใ่ นส่วนภูมภิ าคสามารถติดต่อได้ทส่ี ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.

อย. ระดม

เครือข่ายภาคประชาชน
แจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปัญหาการผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในยุคที่โลกออนไลน์แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่
ล่าสุดกรณี บริษัท เมจิก สกิน ที่กำลังตกเป็นข่าวฮือฮาอย่างมาก
ในขณะนี้ ทางด้านคดีความรวมถึงการขยายผลเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง
ยังคงดำเนินการต่อไป ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.
ได้ออกชี้แจงระบบเฝ้าระวังเชิงรุกในกรณีดังกล่าวจนประสบผลสำเร็จ
เป็นปรากฏการณ์ตัวอย่างให้ผู้กระทำผิดพึงระวัง และผู้บริโภคเอง
ควรต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อย่าหลงเชื่อเพียงแค่การรีวิวสินค้า
โดยใช้ดาราหรือคนมีชื่อเสียง เช่น แพทย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ
แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนว่า การทลายเครือข่ายของบริษทั เมจิก สกิน จำกัด นัน้ อย.ได้มกี ารเฝ้าระวัง
มาตั้งแต่ต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในเครือของบริษัทฯ ได้มาจดแจ้งกับ อย. ในปี 2560
ซึง่ อย. ได้มกี ารสุม่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังเชิงรุกการโฆษณาในโลกโซเชียลมาโดยตลอด
จนตรวจพบความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จึงได้
ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบสถานที่ผลิตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และได้ร่วมกับ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก. ปคบ.)
เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิต 2 แห่ง โดยทางบริษัทก็ให้การรับสารภาพว่าไม่ได้ผลิตตามที่จดแจ้ง อย.
จึงมีคำสัง่ เพิกถอนใบรับแจ้งและเรียกคืนเครือ่ งสาอาง รวม 266 รายการ และประกาศให้ประชาชน
ทราบไปแล้วในเดือนมีนาคม 2561
จากกรณีทเ่ี กิดขึน้ นีเ้ ป็นปรากฏการณ์ทแ่ี สดงถึงโทษทีผ่ กู้ ระทำผิดกฎหมายจะได้รบั อย่าง
ชัดเจน จึงขอให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัย
ของผูบ้ ริโภค ในส่วนของผูบ้ ริโภคขอให้ตน่ื ตัวในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อย่าหลงเชือ่ เพียงเพราะ
มีดารานักแสดงหรือเน็ตไอดอลมากล่าวชวนเชิญ
นอกจากนี้ อย. มีมาตรการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนให้ประชาชนและเครือข่ายออนไลน์
เว็บเพจต่างๆ ได้เข้ามาร่วมกับ อย. ในการช่วย
สอดส่องผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์
โดยสามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน อย. 1556,
อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th, Line : FDAthai,
ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.
oryor.com และสามารถติดต่อด้วยตนเองที่
อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่
ให้ ก ารสกั ด กั ้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ผ ิ ด กฎหมาย
ครอบคลุมทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่ รวมทัง้ หากมูลนิธหิ รือ
เครือข่ายใดมีโครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ดี น่าสนใจ เห็นผลเป็นรูปธรรม
สามารถส่งโครงการเข้ามาให้ อย. พิจารณา
โดย อย. จะจัดสรรงบให้ดำเนินการอีกด้วย

นวัตกรรม
สุขภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ต้นแบบบูรณาการ
ขับเคลื่อนงานรวมไปถึงนวัตกรรมในชุมชน ด้านการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกดีเด่น และได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก 10 ปี

เส้นทาง 10 ปี
“หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก”
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิง่ เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ (พชอ.) ด้านการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกดีเด่น ผลงานที่เป็นเลิศ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่ยั่งยืนชุมชนตัวอย่างที่เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาคเอกชน ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยมีระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ
ซึง่ มีเป้าหมาย คือ อำเภอเดียวกันไม่ทอดทิง้ กันและคนไทยใส่ใจดูแลกัน สำหรับการดำเนินงานเพือ่ ป้องกันและควบคุมโรค
นายสุกรี ครรธรักษา
ในพืน้ ทีก่ เ็ ช่นเดียวกัน จำเป็นต้องใช้หลักการทำงานของ พชอ. เพือ่ ประสานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน
ประธาน อสม. หมู่ 8
บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
โดยมีแนวคิด “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และหัวใจสำคัญคือ “ภาวะนำร่วม บูรณาการ และ
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
มีสว่ นร่วม” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ที่ โดยจัดการแบบองค์รวม ทัง้ 4 มิตขิ องสุขภาพ
คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพ
นายสุกรี ครรธรักษา ประธาน อสม.หมู่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา กล่าวว่า อสม. เน้นการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือ
ซึง่ กันและกัน หมูบ่ า้ นมีระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของหมูบ่ า้ นอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการต่อเนือ่ ง
เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน ทุกคนในชุมชนเห็นความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงร่วมกันหามาตรการกำจัดโรคโดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
เกิดการประกวดบ้านสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบ้าน โดยมีหมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านตัวอย่างและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับรางวัลชนะเลิศการป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ร่วมกับหมู่ 5 และ หมู่ 8 ในตำบลเดียวกัน
“การทำงานภายใต้การมีส่วนร่วมและสนับสนุนของทีมระดับตำบล อำเภอ คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพตำบล คณะกรรมการป้องกัน
ควบคุมโรคระดับหมูบ่ า้ น ทีมสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็วระดับตำบล (SRRT) ทีมปฏิบตั กิ ารระดับท้องถิน่ /ชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเหตุการณ์ผดิ ปกติของหมูบ่ า้ น
ซึง่ ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยแก้ปญ
ั หาสุขภาพของพืน้ ที่ โดยเฉพาะในเรือ่ งโรคไข้เลือดออก เกิดการเรียนรูใ้ ช้ระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน
เพือ่ รับมือโรคและภัยอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ พัฒนาศักยภาพทักษะภายในทีมอย่างต่อเนือ่ งและ อสม.เองต้องเป็นบ้านตัวอย่างให้กบั ชุมชนได้เห็นว่าบ้านสะอาด
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกอย่างที่จริง” นายสุกรี กล่าว
นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ยังได้คิดค้นนวัตกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
ควบคุมโรคระดับตำบล ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติตำบล/หมู่บ้าน จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เชื่อมต่อเครือข่ายเฝ้าระวังในทุกระดับ
สร้างคูม่ อื การเฝ้าระวังและควบคุมโรคเบือ้ งต้น แผนทีค่ วบคุมโรคติดต่อ กระเป๋าทีมสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็วระดับตำบล (SRRT) ชาวบ้านในพืน้ ทีส่ ร้างอาชีพ
และรายได้ให้ตนเอง โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ คิดค้นและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น สบูส่ มุนไพรพิชติ ยุงลาย น้ำหมักชีวภาพกำจัดยุง ไว้ขาย
เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จนทำให้พื้นที่ต้นแบบดังกล่าวได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก 10 ปี (ปี 2558)
และอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ระดับเขต ปี 2555/2557 เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.



วั ณ โ ร ค
องค์ความรู้
สู่ อสม. 4.0

วัณโรค

มาตรการลดวัณโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข

... องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคใหม่ปีละประมาณ 120,000 ราย
... ถึงแม้จากรายงานในปี 2560 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา
(75,004 ราย) แต่ยังคงต้องเร่งรัดค้นหาต่อไป
... ผลการรักษาวัณโรคที่ผ่านมามีอัตราการกินยาครบและหายเพียง ร้อยละ 80 ทำให้เกิดการ
แพร่กระจายเชื้อในชุมชน

คือ โรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดจาก
เชือ้ แบคทีเรีย ชือ่ มัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คโุ ลซิส
โรคนี้เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่
พบบ่อยและเป็นปัญหามากที่สุดในปัจจุบัน คือ
วัณโรคปอด ติดต่อได้จากการแพร่กระจายจาก
คนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่ ทางระบบหายใจ โดยผูป้ ว่ ย
ที่มีเชื้อในเสมหะ พูดคุย ไอ จาม โดยไม่ปิดปาก
เชื้อวัณโรคจะลอยไปกับละอองเสมหะ ผู้ที่สูด
หายใจเอาเชือ้ วัณโรคเข้าสูป่ อดทำให้มโี อกาสติดเชือ้
และป่วยเป็นวัณโรคได้ แต่ผทู้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ วัณโรคแล้ว
ไม่จำเป็นต้องป่วยเป็นวัณโรคทุกคน เพราะร่างกาย
มีกลไกหลายอย่างทีจ่ ะต่อสูแ้ ละป้องกันเชือ้ วัณโรค
มีเพียง ร้อยละ 10 ของผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคเท่านั้น
ทีจ่ ะป่วยเป็นวัณโรคผูม้ อี าการสงสัยว่าจะป่วยเป็น
วัณโรคปอด คือ ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
ไอแห้งๆ ไอมีเสมหะ หรือไอมีเสมหะปนเลือด
เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงผิดปกติ เจ็บหน้าอก
เหนือ่ ยหอบ มีไข้ตำ่ ตอนบ่ายหรือค่ำ มีเหงือ่ ออก
มากผิดปกติในตอนกลางคืน ผู้ป่วยวัณโรคควร
กินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง และพบแพทย์
ตามนัดทุกครั้งจนกว่าแพทย์จะสั่งหยุดยา เพราะ
การรักษาไม่ครบ โรคยังไม่หายจะทำให้เชื้อวัณโรค
ดื้อยา รักษาหายยาก
การรักษาวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ งคอยดูแลผูป้ ว่ ย
เรียกว่า ด็อท (DOT : Directory Observed Treatment)
อสม. จะเป็นพีเ่ ลีย้ งทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ว่ ยวัณโรค จะคอย
ดูแล กำกับการกินยาพร้อมบันทึกการกินยาของ
ผู้ป่วยวัณโรค และคอยให้กำลังใจผู้ป่วยกินยา
ให้ครบตามกำหนดการรักษา รวมถึงแนะนำการ
ปฏิบัติตนในการรักษา

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำชับศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคทุกจังหวัด เข้มข้นมาตรการ
ลดวัณโรค ทั้งการค้นหา คัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ เน้นในกลุ่มเสี่ยง และการดูแลรักษา กำกับติดตาม
การกินยาให้ครบจนหายทุกราย โดยได้ตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จาก 172 ต่อแสน
ประชากรในปี 2558 เหลือ 10 ต่อแสนประชากรในปี 2578
บทบาทศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคที่จัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด ดำเนินการใน 2 มาตรการ
ควบคู่กัน คือ เร่งรัด ค้นหา โดยเฉพาะการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาคัดกรอง
ในผู้ต้องขังเรือนจำทุกราย พบผู้ป่วยถึง 3,905 ราย เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 72 และในปี 2561 นี้
จะได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกในผู้ต้องขังทุกราย โดยคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก รวมทั้ง
ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขัง ให้มีส่วนร่วมค้นหาผู้มีอาการ
สงสัยวัณโรค เพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่พยาบาล และดูแลวินิจฉัยต่อไป และการกำกับดูแลรักษา
สร้างเครือข่ายการส่งต่อติดตามผลการรักษาครบถ้วนทุกราย เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล
กับชุมชน จนถึงระดับครัวเรือนผูป้ ว่ ยวัณโรค รวมถึงการนำผูส้ มั ผัสร่วมบ้านมารับการตรวจวินจิ ฉัย
เพื่อรักษาโดยเร็วกรณีป่วยเป็นวัณโรค
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป้าหมายค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 90
โดยค้นหาในคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกเอดส์ เบาหวาน บุหรี่ ไต และการคัดกรองเชิงรุกใน
3 กลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ กลุม่ ผูส้ มั ผัสวัณโรค เช่น ผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน ผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ กลุม่ ทีม่ โี รคร่วม
เช่น เอชไอวี เบาหวาน ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ฝุ่นใยหิน ขาดสารอาหาร ผู้ใช้ยาสูบและ
สารเสพติด และกลุ่มประชากรเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ บุคลากรสาธารณสุข แรงงาน
ต่างชาติ คนเร่รอน ผู้พิการ ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน
เครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หรือ อสม. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ หรือ อสรจ. ให้สามารถค้นหาผู้ที่มีอาการ
สงสัยวัณโรคในชุมชน/เรือนจําได้ ถ้าพบผู้มีอาการไอเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่ทราบ
สาเหตุ ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไป
หากมีปัญหาสงสัยสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขสายด่วน 1422



ข้อมูลจาก : หนังสือคู่มือเรียนรู้ เข้าใจวัณโรคด้วยตนเอง สำหรับ อสม. และผู้นำชุมชน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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แชร์
ข่าวชัวร์
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นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สมั ภาษณ์วา่ จากการทีม่ เี ว็บไซต์
ปลอมอ้างเป็นกรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โฆษณาขาย
ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก สร้างความเสียหายให้กระทรวงสาธารณสุข
มีภาพและชื่อนายแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ ขอชี้แจงว่า
 กระทรวงสาธารณสุขไม่มีกรมสุขภาพ
 ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงไม่ใช่งูพันคบเพลิงบนพื้นกากบาทสีเขียว
 เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ https://www.moph.go.th
ทั้งนี้ ได้มอบให้กองกฎหมายดำเนินการทางกฎหมาย พร้อมให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารทำหนังสือถึงผูใ้ ห้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่
เว็บไซต์ดงั กล่าว ซึง่ การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 “มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” โดยทุจริต
หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
จึงขอให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆ อย่างรอบด้าน อย่าหลงเชื่อ
การโฆษณา หากไม่แน่ใจสามารถแจ้งหรือสอบถามความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างก่อน ไม่ส่งต่อข้อความหรือภาพโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ควร “เช็คก่อนแชร์” ทุกครั้ง

ตอบกลับ...
ลุ้นรางวัล

โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน  และเติมคำในช่องว่าง
ตามความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส.-อสม.

 รูปแบบของหนังสือพิมพ์ เหมาะสมหรือไม่

ชือ่ /นามสกุล.................................................................................
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................  ระยะเวลาการออกหนังสือพิมพ์ทุกเดือน เหมาะสมหรือไม่
..........................................................................................................
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
..........................................................................................................  ข้อมูลข่าวสารตรงกับความต้องการหรือไม่
 ตรง
 ไม่ตรง
โทรศัพท์........................................................................................
เนื่องจาก...........................................................................................................
โทรสาร.......................................................................................
ข่าวสารทันสมัยหรือไม่
สถานทีท่ ำงาน.............................................................................   ทันสมัย
 ไม่ทันสมัย
..........................................................................................................

เนื่องจาก...........................................................................................................
ได้รบั หนังสือฉบับประจำเดือน...........................................  ฉบับต่อไปท่านอยากอ่านเรื่องอะไร
วันที.่ ..................เดือน......................................พ.ศ. ...............
เรื่อง...................................................................................................................

ตอนที่ 2 ความรู้ที่ได้รับจาก นสพ.เพื่อน ผสส. - อสม.
			 กาเครื่องหมาย  หรือ  หน้าข้อความ

 การจ่ายค่าป่วยการให้แก่ อสม. เปลี่ยนจากระบบเดิมเป็นระบบใด

ก. e-Payment		 ข. e-ticket
 นวัตกรรมสุขภาพที่นำเสนอในฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคใด
ก. โรคไข้เลือดออก		 ข. โรคไข้หวัดใหญ่
 วัณโรคเป็นโรคที่เกิดขึ้นในหลายอวัยวะ แต่ผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่มักเป็น
ที่อวัยวะส่วนใด
ก. ปอด		 ข. หัวใจ
 หากต้องการแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ สามารถโทรศัพท์แจ้งสายด่วน อย.
หมายเลขใด
ก. 1444		 ข. 1556
ข้อเสนอแนะ : นสพ.ฯ ฉบับนี้ ท่านพึงพอใจข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้
ในคอลัมน์ใดมากที่สุด ..........................................................................................
..................................................................................................................................

โปรดส่งคำตอบกลับมาที่ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส.-อสม. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.



มาเยี่ยมมาเยือน

ตู้ ป.ณ.
อสม.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) และ
อาสากาชาดพร้อมทั้งได้มอบรถนั่งผู้ป่วยบริการตรวจวัด
ความดันโลหิต และเยี่ยมให้กำลังใจญาติและผู้ป่วยในชุมชน

ประเมินผลงาน
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัด
นครราชสีมา โดย ดร.สมภพ อาจชนะศึก หัวหน้า
โครงการวิจัยฯ นางสาวกัญจนา เข่งดี นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการนายสรสิน วันทาเขียว ผู้ช่วย
โครงการวิ จ ั ย ฯ ออกติ ด ตามประเมิ น ผลงานวิ จ ั ย
การพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ปีท่ี 3
ณ ตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ มี
นายวัฒนา โพธา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม
โครงการวิจัยฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ 1 พฤษภาคม
2561

อสม.
เล่าเรื่อง

ชุมชนบ้านท่าแดง
ต้นแบบป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดย...อสม. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านท่าแดง
ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

สวัสดีพี่น้อง อสม. และผู้อ่านทุกท่าน ช่วงปลายฤดูร้อนก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
แบบนี้ อสม. คงต้องลุยงานหนักกับภารกิจรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้เลือดออก
กันเช่นเคย ซึ่งคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
เช่นเดียวกับพวกเราชาว อสม. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านท่าแดง หมู่ 7
ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เดินหน้าโครงการชุมชน
บ้านท่าแดงต้นแบบป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้ดำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง และในช่วงทีผ่ า่ นมา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้เปิดโอกาสให้ศนู ย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านท่าแดงไปจัดบูธนิทรรศการของกรมฯ โดยมีนายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรคเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ และเรายังได้รับรางวัลดีเด่น ผลงานเรื่อง รูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ชุมชนบ้านท่าแดงต้นแบบ จากสำนักควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ดังนัน้ โครงการนีจ้ งึ นับว่าประสบความสำเร็จ สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก
ด้วยการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน แล้วพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าแดงต้นแบบ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
พบกันใหม่โอกาสหน้าครับ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
88/20 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ สพ. 0705.

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 21/2552
ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
เหตุขัดข้องนำจ่ายผู้รับไม่ได้
 1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
 5. ไม่มารับภายใน
 6. เลิกกิจการ
 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ท่านผู้อ่าน
โปรดส่งข่าวมาลงเผยแพร่ หรือ
สมัครสมาชิก นสพ.เพื่อน ผสส.-อสม.
ได้ทก
ี่ องสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18712
email
: vhv_newspaper@gmail.com
facebook : นสพ. เพื่อน ผสส.-อสม.

