หนังสือพิมพ์เพือ
่ การพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

น
อ
่
ื
เพ

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
เดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

2
3
4
5
6
7
8

อสม.
http://www.phc.moph.go.th

ปี 2561 มุ่งสู่การพัฒนา

เด่นในฉบับ

หน้า

ผสส.->

ISSN : 0587-51852

Smart อสม. ยุค 4.0

เส้นทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) จากจุดเริม่ ต้น
ในยุค 1.0 (พ.ศ. 2520 - 2529) หรือยุคสังคมเกษตรกรรมทีเ่ ริม่ มีการวางรากฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ได้มกี ารพัฒนาภาคประชาชนให้เป็นผูส้ อ่ื ข่าวสาธารณสุข
ั หาสาธารณสุข
(ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) เพือ่ แก้ปญ
ทั้งโรคติดต่อและปัญหาสุขภาพต่างๆ ผ่านมาถึงยุค 2.0 (พ.ศ. 2530 - 2549) เมื่อ
รายงานพิเศษ :
ั ญาชาวบ้านจัดการกับปัญหา
ประเทศไทยก้าวสูย่ คุ อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีการใช้ภมู ปิ ญ
ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ความสำเร็จไปไกล
สาธารณสุข เน้นการป้องกันและรักษาโรค มีเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการหลัก จนกระทัง่ ยุค 3.0 (พ.ศ. 2550 - 2560) ซึง่ เป็น
แค่ไหน พร้อมเปิดใจคนต้นแบบเลิกบุหรี่ ยุคสังคมอุตสาหกรรมหนัก ระบบสาธารณสุขมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ คือ โรคเรื้อรัง (NCD)
อสม. พิทักษ์สิทธิ์ :
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ การดำเนินงานสุขภาพในชุมชนเน้นการสร้างครือข่ายและใช้แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์
ผู้ ไม่สูบบุหรี่ เพิ่มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่
เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีโครงการ อสม. เชิงรุก มีหมูบ่ า้ นจัดการ
ดูแลสุขภาพผู้คนให้รอดพ้น
สุขภาพและพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ มีการพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
จากควันบุหรี่มือสอง
มากขึ้น นำไปสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัย

เรื่องจากปก :
เกาะติดเส้นทางการพัฒนา อสม.
จากยุค 1.0 สู่ สมาร์ท อสม. ยุค 4.0
และสิ่งสำคัญ 3 ข้อ ที่ อสม. ควรมี

นวัตกรรมสุขภาพ :
การขยายเครือข่าย อสค. สู่วัยทีน
กับศิลปินดนตรีแรพ ที่จะถ่ายทอด
เรื่องราวการดูแลสุขภาพผ่านเนื้อหา
และท่วงทำนองแนว “แรพ”

องค์ความรู้สู่ อสม. 4.0 :
เบื้องต้นปฐมพยาบาล สิ่งที่ อสม.
ท่องจำขึ้นใจ ถึงเวลาต้องฟื้นความรู้
และต่อยอดการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
แชร์ข่าวชัวร์ :
ทำความเข้าใจกับวัคซีนป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า
ไม่มีอันตรายอย่างที่เผยแพร่
ในโซเชี่ยล มีเดีย

พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็นการก้าวสูย่ คุ 4.0 หรือยุคสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทเ่ี น้นนวัตกรรมเพือ่ เพิม่
ผลผลิ ต ลดต้ น ทุ น โดยเน้ น ระบบการจั ด การที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ต็ ม รู ป แบบ
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน และการเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เพือ่ นำคนไทยสูส่ ขุ ภาพดี เพือ่
ความเป็น SMART CITIZEN อย่างสมบูรณ์ ทัง้ นี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มกี ารดำเนินงานสนองนโยบาย
รัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข”โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น “อสม. 4.0” ด้วยเช่นกัน
เพือ่ รองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผูส้ งู อายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน โดยการดำเนินงานแบบ 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การดูแล
รักษาพยาบาลเบือ้ งต้น และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพเพือ่ ป้องกันโรค ดูแลผูส้ งู อายุและเด็ก ลดกลุม่ เสีย่ ง
โรคเรื้อรังในชุมชน ลดภาระการเกิดโรคใน 5 กลุ่มวัย ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการพัฒนา อสม.
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ว่า จุดประสงค์หลักประการแรก คือ เพื่อพัฒนา อสม.
อ่านต่อหน้า 2

อสม. เล่าเรื่อง :
พันธ์ อ่อนเกลี้ยง
ประธานชมรม อสม. จังหวัดพัทลุง
เล่าเรื่องการก้าวสู่ปีที่ 4
โครงการบ้าน อสม. น่าอยู่
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเพรียงทั้งจังหวัด
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แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการดำเนินงานสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับความเป็น
สังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
โดยการดำเนินงานแบบ 4 มิติ คือ การส่งเสริม การป้องกัน การดูแลรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เพือ่ ป้องกันโรค ดูแล
ผู้สูงอายุและเด็ก ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน ลดภาระการเกิดโรคใน 5 กลุ่มวัย ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น และเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อลดโรคติดต่อเรื้อรังของคนชุมชนได้
ขณะเดียวกัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น หรือ อสม. ทีม่ จี ำนวนกว่า 1,040,000 คน ทัว่ ประเทศ จะต้องได้รบั การพัฒนาความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพใหม่ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน โดยเฉพาะ
การติดต่อสื่อสารของ อสม. กับชาวบ้านในหมู่บ้าน / ชุมชน จากเดิมที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ที่มีการคิดค้น
แอพพลิเคชัน่ มากมาย จะช่วยให้การติดต่อสือ่ สารนอกจากจะสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังมีความหลากหลายในเนือ้ หาของแต่ละแอพพลิเคชัน่ ทีค่ ดิ ค้นโดยหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
แม้กระทั่งในหน่วยงานด้านสาธารณสุขเองก็ตาม ดังนั้นกรมฯ จึงมุ่งสร้างคลังความรู้ให้ อสม. เพื่อสกัดข้อมูลที่มีประโยชน์และสอดรับกับภาระงานอย่างแท้จริง โดยในเบื้องต้นได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น
“สมาร์ทอสม.” ทีก่ ำลังดำเนินการพัฒนาอยูใ่ นขณะนี้ เพือ่ ให้ อสม. ก้าวไปสูก่ ารเป็น อสม. 4.0 มีความเป็น “นักจัดการสุขภาพ” ทีม่ คี วามรอบรู้ ชาญฉลาดในการจัดการสุขภาพ ต่างจากในอดีตที่ อสม.
จะต้องเข้าไปทำงานแทนประชาชน เช่น การคว่ำภาชนะทีม่ นี ำ้ ขัง แต่ อสม. 4.0 หรือ สมาร์ท อสม. จะมุง่ สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม ให้ประชาชนปฏิบตั ติ นในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถพึง่ ตนเอง
ด้านสุขภาพได้ เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน...
บรรณาธิการ

เรื่อง
จากปก
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ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy) โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
แอปพลิเคชั่น สมาร์ท อสม. หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่
กำหนดได้ ประการที่สอง พัฒนา อสม. ให้มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และเรือ่ งอืน่ ๆ ผ่านระบบการ
สื่อสารดิจิทัล และประการที่สาม พัฒนาให้ อสม.
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ มีจิตอาสา
มีทักษะปฏิบัติในการช่วยเหลือสังคมด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
“ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชี่ยล
มีเดีย มีอยูม่ าก มีทง้ั ข้อมูลทีถ่ กู และผิด ดังนัน้ เราจึง
ต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้ อสม. จัดทำเป็นคลัง
ความรู้จากกรมต่างใส่ในแอปพลิเคชั่น และพัฒนา
รูปแบบการสือ่ สารด้านอืน่ ๆ เพือ่ ให้ อสม. สามารถใช้
สื่อโซเชี่ยลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็น
อสม. นักจัดการสุขภาพ ต่างจากในอดีตที่ อสม. ต้องลงไปทำให้ชาวบ้าน แต่เปลี่ยนเป็นไปแนะนำ กระตุ้น
ให้ชาวบ้านหันมาปฏิบัติเองเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในระบบสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง” นพ.ภานุวัตน์ กล่าว

เป้าหมายการพัฒนาสมาร์ท อสม. ร้อยละ 70 ของ อสม. กลุ่มเป้าหมาย (210,000 คน) มีความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และในจำนวนนี้ ร้อยละ 35 (73,500 คน) มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
โดยในปี 2561 จะมีการอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน ตำบลละ 30 คน และ อสม. ที่มีสมาร์ทโฟน
รวมทั้งสิ้น 300,000 คน ทั้งนี้ มุ่งเน้นการอบรมประธาน อสม. ก่อน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
ดังกล่าว สามารถบอกต่อสมาชิก อสม. ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
สำหรับระยะเวลาในการดำเนินงาน แบ่งได้ดังนี้
ระยะแรก (ต.ค. - ธ.ค. 2560) เป็นขัน้ เตรียมการ บูรณาการ
ความร่วมมือ โดยจัดทำแนวทางการพัฒนา อสม. 4.0 พัฒนา
แอปพลิเคชั่น “สมาร์ทอสม.” และสื่อดิจิทัลต่างๆ รวมถึง
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ระยะที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2561) เป็นระยะการถ่ายทอด
สู่ผู้ปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพ โดยประชาสัมพันธ์และ
ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติในระดับ
พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ระยะที่ 3 กำกับ ติดตาม มีการประเมินความรู้
first aid ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ระยะที่ 4 ประเมินและสรุปผล เป็นการ
ประเมินทักษะการช่วยฟืน้ คืนชีพ (CPR) ประเมินผล
และสรุปบทเรียน

3 ข้อ

สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ ท โฟน ที ่ ม ี แ อปพลิ เ คชั ่ น ต่ า งๆ เช่ น สมาร์ ท อสม. เป็ น ต้ น
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน “รู้เท่าทัน ใช้ ให้เป็น”

ต่อจากหน้า

1

สมาร์ท อสม. ต้องมีในยุค 4.0

อสม. 4.0
หนังสือพิมพ์เพือ
่ การพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ

เพื่อน

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
เดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
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มีความรอบรูด
้ า้ นสุขภาพเรือ
่ งใดเรือ
่ งหนึง่ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความ
รอบรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือเรื่องอื่นๆ ที่กำหนด เช่น
การเลิกสูบบุหรี่ และสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มต่อไปในอนาคต
สามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และคนในชุมชน
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และมีทักษะ
ในการช่วยเหลือสังคม
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รายงาน
พิเศษ

สู่ปีที่สอง

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ

ผ่านปีแรกไปได้ดว้ ยดี เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นทีน่ า่ พอใจสำหรับโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทัว่ ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยความร่วมมือและ
ดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่าย
หมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และสมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่ายใช้กลไก “เครือข่าย
หมออนามัย และ อสม.” สร้าง “กิจกรรมลงมือทำ (Action-based activity)” ควบคูไ่ ปกับ “กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส (Campaign-based activity)”
โดยที่กิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง “ทัศนคติ” ส่วนกิจกรรมลงมือทำมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม
โดยโครงการนีจ้ ดั ให้มกี ารทำกิจกรรมออกกำลังกายในระดับตำบลทุกสัปดาห์ (ซึง่ แต่ละหมูบ่ า้ นสามารถเป็นตัวแทนระดับตำบลเวียนกันจัดกิจกรรมได้)
และจะเชิญคนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า) ร่วมกันทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมขับเคลือ่ นนโยบาย โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำหรับสาธารณสุขอำเภอ เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดย
กระทรวงสาธารณสุข และ สสน. ได้มกี ารสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
ในช่วง 1 ปีแรก มียอดรวมผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ทั้งหมด (รวม
ผู้ลงนามออนไลน์ที่สมัครด้วยตัวเองและจากเครือข่ายฯ) จำนวน
631,702 ราย และในทั้งนี้ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้นำผูท้ เ่ี ลิกสูบบุหรีจ่ ำนวน
150 คน ถวายคำปฏิญาณตนเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิต และ เชิญ
ชวน เลิกบุหรี่ เทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีท่ ว่ั ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในงานเดิน - วิง่ มหากุศล
นครธนมินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 10 ณ โรงพยาบาลนครธน ซึง่ เป็นความ
ร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สสส. และโรงพยาบาลนครธน เพือ่
ให้สังคมเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และหันมาดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย และเพื่อให้ผู้ที่เลิก
บุหรี่ได้แสดงออกถึงภาวะสุขภาพที่แข็งแรงหลังจากได้เลิกสูบบุหรี่
มาแล้ว ซึง่ มีทง้ั บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป
ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีท่ ว่ั ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้ดำเนินการ
มาเป็นปีท่ี 2 ซึง่ เป็นความตัง้ ใจของกระทรวงสาธารณสุข สสส. และ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่จะทำให้มีจำนวนของผู้ที่เลิกบุหรี่ให้มากขึ้น
กว่าปัจจุบันที่มีจำนวนกว่าหกแสนคน ทำให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้
สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมา จนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ การเลิกสูบบุหรี่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของประเทศ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
จำนวน 6,300 บาท ต่อผู้ที่เลิกสูบ 1 คน

ด้านนายมงคล เงินแจ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผูเ้ ลิกบุหรีม่ าได้
1 ปีครึ่ง กล่าวถึงข้อดีของการเลิกบุหรี่ว่า หากบุคลากรสาธารณสุข
สูบบุหรีอ่ าจทำให้ผรู้ บั บริการไม่เชือ่ ถือ และยังทำให้เจ็บป่วยได้งา่ ย
ด้วย โดยส่วนตัวช่วงแรกที่เลิกสูบบุหรี่รู้สึกกระวนกระวาย มีความ
อยากแต่ก็อดทนเมื่อนึกถึงผลดีที่จะตามมา ซึ่งในที่สุดก็เกิดผลดี
จริงๆ คือ ประหยัดเงินค่าบุหรี่ สุขภาพดีขึ้น ที่สำคัญเป็นตัวอย่าง
ให้กบั ผูร้ บั บริการและคนทัว่ ไปทีอ่ ยากเลิกบุหรีด่ ว้ ย และรูส้ กึ ดีใจมาก
ที่แสดงศักยภาพในการร่วมกิจกรรมถวายคำปฏิญาณตนตาม
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
นางยุพนิ มีกง อสม. รพ. สต. บ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบในการเลิกบุหรี่ของ
ชุมชน โดยเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ตั้งแต่
ปี 2560 กล่าวว่า รู้สึกดีใจและไม่นึกว่าจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ และ
มีร่างกายที่แข็งแรงจนสามารถทำกิจกรรมวิ่งออกกำลังได้ การได้
ถวายคำปฏิญาณตนตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
เทิดไท้องค์ราชันให้กับพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าจะเลิกสูบบุหรี่
โดยเด็ดขาดตลอดไปนั้น เป็นสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต สิ่งที่จะทำ

ต่อไปคือ เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ในชุมชนให้ได้มากที่สุด
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายอนันท์ ฐิติพิสุทธิพงค์ กำนันตำบล คลองข่อย อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ มาตั้งแต่
ปีที่แล้วเช่นเดียวกัน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก
การถวายคำปฏิญาณตน เป็นการเสริมพลังใจให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ มี
กำลังใจที่เข้มแข็งและไม่หันกลับไปสูบอีก และเป็นพลังหนุนให้
ทำความดี ถวายพระองค์ท่าน โดยการไปรณรงค์ให้ลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ในชุมชนของตนเองต่อไป
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบุคคลต้นแบบในการเลิกสูบ
บุหรี่ ซึ่งนอกจากตนเองจะมีจิตใจที่มั่นคงในการไม่กลับไป
สูบซ้ำอีก ยังมีความตั้งใจที่จะชักชวนคนรอบข้างและคนใน
ชุมชนให้เลิกสูบบุหรี่ต่อไป เป็นการสร้างสังคมปลอดบุหรี่
สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมต่อไป

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.



อสม.
พิทักษ์สิทธิ์

การคุ้มครองสิทธิ

ผู้ ไม่สูบบุหรี่
จากการสำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทย
สูบบุหรี่ เกือบสิบล้านคน แต่พษิ ภัยของบุหรีเ่ ป็นแหล่งสำคัญ
ที่สุดของสารก่อมะเร็งที่มนุษย์ได้รับ และคร่าชีวิตคนไทย
ไปกว่า 40,000 คนต่อปีผลร้ายของบุหรี่ไม่ได้เกิดเฉพาะ
กับคนที่สูบเองเท่านั้น พบว่ามีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตเพราะ
ควันบุหรี่มือสอง ถึงปีละหกแสนคน



องค์การอนามัยโลก มีแนวทางการลดการสูบบุหรีใ่ นทีส่ าธารณะให้ได้ผล
3 แนวทาง คือ
 ทำให้ทุกคนรู้ถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง
 ทำให้คนรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 บังคับใช้กฎหมาย
แต่การรับรู้กฎหมายยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ดังนั้น
จึงขอเผยแพร่ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด มีดังนี้
ก. สถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ทั้งหมด ได้แก่
1) สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท เช่น
สถานีอนามัย โรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก สถานอบไอน้ำ อบสมุนไพร สปา
นวดแผนไทย
2) สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาทุกประเภท เช่น สถานฝึกอาชีพ
อุทยานเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สถานกวดวิชา พิพิธภัณฑ์สถาน
3) สถานทีส่ าธารณะทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกันทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น
สถานทีอ่ อกกำลังกาย สนามกีฬาทุกประเภท สถานบันเทิง ร้านอาหารทัง้ ทีม่ ี และไม่มี
เครือ่ งปรับอากาศ สถานทีจ่ ดั เลีย้ ง อาคารโรงงาน สำนักงาน ตลาด สวนสนุก สวนสัตว์
อุทยานประวัติศาสตร์ ร้านค้า และบริเวณโถงพักคอย และทางเดินภายในอาคาร
โรงแรม หอพัก คอนโดมิเนียม หรือสถานที่ให้บริการลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
4) ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง
รถไฟ รถตู้โดยสาร รถส่วนกลางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เรือโดยสาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานที่พักคอยผู้โดยสาร ทุกประเภท ป้ายรถเมล์
5) พื้นที่ตั้งแต่บริเวณรั้วศาสนสถานทั้งหมด
ข. สถานที่ที่ต้องปลอดบุหรี่ แต่อาจจัดหรือไม่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่ก็ได้ เช่น
สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปั๊มน้ำมันและสนามบินนานาชาติ โดยสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นหากเป็นอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นอาคารสนามบิน
นานาชาติ
ส่วนพื้นที่ที่ไม่ใช่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องปลอดบุหรี่ด้วยแต่อาจจะจัดให้
มีเขตสูบบุหรี่หรือไม่จัดก็ได้ และจะต้องติดเครื่องหมาย/สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
และห้ามมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่
สำหรับบทลงโทษ หากมีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท เจ้าของสถานทีไ่ ม่ตดิ เครือ่ งหมายเขตปลอดบุหรีห่ รือเขตสูบบุหรีม่ โี ทษปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าของสถานที่ไม่จัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่
มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั มีการกำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การไม่สบู บุหรีม่ ากขึน้ ทางทีด่ คี วรมา
เลิกบุหรี่ด้วยความสมัครใจกันเถอะค่ะ โดยกำหนดเป้าหมาย อสม. 1 คน ชักชวน
ผูส้ มัครใจเลิกบุหรี่ 1 คน/ปี เรามาช่วยกันรณรงค์เลิกสูบบุหรีก่ นั เถอะค่ะ เพือ่ สุขภาพ
ของคนที่ท่านรัก

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.

“ทันตสุขภาพ”สาขาที่ 11
การประกวด อสม. ดีเด่น
เริ่มปี 2561
การประกวด อสม. ดีเด่น ในปี 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้เพิ่มสาขาขึ้นมาอีก 1 สาขา เป็นสาขาที่ 11 นั่นคือ สาขา
ทันตสุขภาพ เนื่องจากการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน หรือ
ทันตสุขภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจของ อสม.

ทั้งนี้ ความหมายของ ทันตสุขภาพ หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการของ
อสม. ในการดูแลทันตสุขภาพของตนเองและประชาชน โดย
 สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของโรค ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่องปาก และ
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคในช่องปากได้
 ตระหนักถึงการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม ดูแลทันตสุขภาพของตนเองและ
ประชาชน โดยมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร การทำความสะอาดช่องปากและใช้
ผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างการมี
ส่วนร่วม ผลักดันและสนับสนุนการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อทันตสุขภาพ
 สามารถจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสาเหตุของปัญหาและทำให้เกิดความผิดปกติท่ี
ทำให้เกิดโรคในช่องปากได้ เช่น ลดปัจจัยเสีย่ งในการบริโภคอาหารหวาน การดืม่ แอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อโรคในช่องปาก ทำให้เกิดโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ
และโรคปริทันต์
 สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินกลุม่ เสีย่ ง ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม ผลิตภัณฑ์
ทางด้านทันตสุขภาพ โดยมีส่วนผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตสุขภาพที่เหมาะสม
 สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และส่งต่อประชาชนไปรับบริการเพือ่ ป้องกัน แก้ไข
รักษาและฟืน้ ฟูโรคในช่องปากของประชาชนในชุมชนได้ ทัง้ นี้ เพือ่ การบรรลุซง่ึ ทันตสุขภาพ
ที่เหมาะสม

นวัตกรรม
สุขภาพ

“แร็พเปลี่ยนโลก”
เครือข่าย อสค. เลือดใหม่

อาจารย์วิรุณศิริ อารยวงศ์
นายบงกช ยุพา
อาจารย์วิรุณศิริ อารยวงศ์

กระทรวงสาธารณสุขได้
ดำเนินการพัฒนา “อาสาสมัครประจำครอบครัว นายบงกช ยุพา
หรือ อสค.” เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตนเองได้
โดยในปี 2559 ซึง่ เป็นระยะแรกของโครงการฯ เน้นการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตั ิ
สมาชิกในครอบครัวใน 3 กลุม่ หลัก คือ ครอบครัวทีม่ ผี ปู้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รัง
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง และผูส้ งู อายุตดิ บ้านติดเตียง ไม่วา่ จะเป็นลูก หลาน
ญาติพน่ี อ้ ง รวมถึงเพือ่ นบ้านหรือบุคคลทีค่ รอบครัวไว้วางใจ ให้มาเป็น
ผู้ดูแลสุขภาพของครอบครัว โดยเน้นให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รวมทั้งดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องดูแล
เป็นพิเศษ คัดเลือกผูท้ จ่ี ะมาเป็น อสค. จากครอบครัวเป้าหมาย นำร่อง
ตำบลละ 5 คน จัดการเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ทิ ่ี รพ. สต. หรือสถานบริการ
สุขภาพทีก่ ำหนด ตัง้ เป้าผลิต อสค. 4 ล้านคน ทัว่ ประเทศ ซึง่ ในปัจจุบนั
สามารถผลิต อสค. ได้กว่า 560,000 คน และมีโครงการขยาย
เครือข่ายเพิ่มขึ้น

ในปี 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้ตั้งเป้าหมายขยายเครือข่าย อสค. ไปยังกลุ่มต่างๆ
อาทิ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้พิการ โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครือข่าย สูก่ ารเป็นจิตอาสาของการดูแลสุขภาพระดับครอบครัว “ความรักและการให้
คุณค่าและความหมายของชีวิต” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซึง่ ในบรรดาเครือข่ายจากกลุม่ ต่างๆ ดังกล่าว สิง่ ทีน่ บั เป็นนวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพของกลุม่ เยาวชนคนรุน่ ใหม่
กลุ่ม “ฮิปฮ็อป” ที่รักในดนตรีแร็พ (Rapper) นายบงกช ยุพา เจ้าของช่องโซเชี่ยล มีเดีย นาม “Thairap TV” มาร่วม
ในงานประชุม และนำเสนอแนวคิดใหม่ในการสื่อสารด้านสุขภาพผ่านดนตรีแนวที่มีคนฟังเฉพาะกลุ่ม
นายบงกช ยุพา เจ้าของฉายา “ค็อปบร้าเค” (CobraK) เล่าย้อนความเป็นมาของการเข้ามาสูเ่ ส้นทางสายแร็พ
ว่า หลงรักดนตรีแนวนี้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปี 2549 ยุคที่เพลงแร็พยังไม่แพร่หลายในวงการ
เพลงเมืองไทยมากนัก จนกระทั่งเรียนจบวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเข้าทำงานกับ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ทำงานได้ไม่ถึงปีได้ตัดสินใจผันตัวเองเข้าสู่การทำงานเพลงแร็พเต็มตัว
“ชอบเพลงแนวนีเ้ พราะเนือ้ หาไม่ซำ้ ซาก จำเจ 1 เพลง เขียนเนือ้ ได้ 2 - 3 หน้าเอสี่ เนือ้ หาไม่ซำ้ กันเลย จึงออกมา
ทำเพลงแร็พเชิงแบทเทิล คือ การร้องสดประชันกันบนเทวี เนื้อหาและถ้อยคำรุนแรงแต่ทำได้ระยะหนึ่งรู้สึกว่า
มันไม่ใช่ทางเรา จึงเข้าร่วมโครงการกล้าเลือก กล้ารับผิดชอบกับกลุ่มลูกเหลียง จังหวัดยะลา เนื้อหาเป็นแนวรณรงค์
ไม่ดถู กู เพศทีส่ าม ออกมาได้อาทิตย์เดียวได้รบั การตอบรับจากชาวโซเชีย่ ลดีมาก จากนัน้ ก็เดินสายนีม้ าตลอด เนือ้ หา
เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ออกสื่อมากขึ้น และมองว่าคนที่เก่งกว่าผมมีอีกเยอะ แต่ไม่มีพื้นที่ ผมเลยตั้งช่องทางขึ้นเอง เป็น
ช่อง Thairap TV” แร็พเปอร์หนุ่ม กล่าว
ถึงแม้ภาพลักษณ์ของวงการดนตรีแร็พจะมีทง้ั ด้านมืดและด้านสว่าง เนือ่ งจากมีไม่นอ้ ยทีเ่ ป็นกลุม่ ใช้ยาเสพติด
แต่ในความคิดของนายบงกช เขาจะไม่พยายามดึงคนจากฝัง่ ด้านมืดเข้ามา แต่จะสร้างคนปกติธรรมดาทีร่ กั ดนตรีแร็พ
เข้ามาให้เห็นว่าขาวกับดำอย่างไหนดีกว่ากัน ซึง่ ผ่านไประยะหนึง่ เขาเริม่ เห็นความเปลีย่ นแปลง จนได้เข้าร่วมงานกับ
กระทรวงวัฒนธรรม ผลิตเพลงแร็พแนวสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานแห่งนี้ ผลตอบรับกลายเป็นที่ชื่นชอบของทั้ง
กลุ่มเด็กเยาวชน ไปจนถึงกลุ่มผู้ใหญ่ จึงนับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ล่าสุด เขาได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาในฐานะ “อาสาสมัครครอบครัว” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภายใต้การชักชวนของ อาจารย์พริ ยิ ะ ทองสอน เลขาธิการมูลนิธสิ อ่ื เพือ่ เยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึง่ เคยร่วมงานกันมาก่อน และได้รว่ มแสดงศักยภาพในเวทีการประชุมฯ
เครือข่าย อสค. ในครั้งนี้
“เวทีนน้ี บั เป็นครัง้ แรกทีผ่ มได้รว่ มงานกับกระทรวงสาธารณสุข ความจริงก่อนหน้านีไ้ ด้ผา่ นงานในเครือข่ายอืน่ ๆ
มาบ้าง เช่น เครือข่ายครอบครัว แต่เมือ่ ได้มาสัมผัสกับกลุม่ จิตอาสาของกระทรวงฯ ทำให้ได้รถู้ งึ ข้อมูลทีไ่ ม่เคยรูม้ าก่อน
โดยเฉพาะสถิติผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนดูแลสุขภาพ ไม่กินเหล้า
ไม่สูบบุหรี่ ทั้งๆ ที่บ้านผมขายบุหรี่ จึงคิดว่าสภาพแวดล้อมมีส่วนทำให้คนมีพฤติกรรมแบบนั้นจริงหรือไม่ ผมว่าขึ้น
อยู่ตัวบุคคลมากกว่า”
อาจารย์วริ ณ
ุ ศิริ อารยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กล่าวว่า
สิ่งสำคัญที่ต้องการดึงกลุ่มแร็พเข้ามาเป็นเครือข่าย อสค. เพราะตัวแทนอย่างนายบงกชเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวเป็นอย่างดี นับเป็นให้เป็นต้นแบบของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งในกลุ่มแร็พเอง
ก็มีหลายคนที่รักสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่ยังขาดพื้นที่ในการแสดงออก
ในอนาคตอันใกล้น้ี เขากำลังจะมีผลงานชิน้ ใหม่ ภายใต้ชอ่ื “โปรเจ็คท์ วัน ไมค์” แร็พเปลีย่ นโลก เป็นการรณรงค์
เชิงสังคม เช่น เด็กติดเกม ครูสอนพิเศษ เป็นต้น โดยจะเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่ 25 มกราคม 2561 นี้ ทาง
ช่อง Thairap TV และจะมีผลงานในด้านจิตอาสา อสค. ตามมา ให้ได้ติดตามกันต่อไป

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.



องค์ความรู้
สู่ อสม. 4.0

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

คือการปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้น หรือคนที่
หยุดหายใจอย่างกะทันหัน เพื่อทำให้หัวใจที่หยุดเต้นสามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยงสมองได้
มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม ทั้งนี้ ตามหลักแล้วหากสมองคนเราถ้าขาดออกซิเจน
ไปเลี้ยงเกินกว่า 4 นาที จะมีผลทำให้เกิดการสูญเสียของเซลล์สมองบางส่วนไปได้อย่างถาวร แม้หัวใจจะ
สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ในภายหลัง แต่สมองส่วนที่เสียไปแล้วจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถฟื้นคืนสติ
กลับมาได้สมบูรณ์ดังเดิมอีก

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
(Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

C
P
R

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ได้ให้ขอ้ มูลการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานหรือทีเ่ รียกว่า “CPR”
ว่าถือเป็นหนึ่งวิธีการที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น
กะทันหันได้เป็นอย่างดี โดยอาการนีอ้ าจจะพบได้ทง้ั ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หา
โรคหัวใจมาก่อน หรือผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาโรคหัวใจแบบเฉียบพลัน หรือผูท้ ่ี
ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานๆ หากเราสามารถรูถ้ ึงวิธกี ารปฐมพยาบาล
ทีถ่ กู ต้อง ถูกวิธี ก็จะยิง่ เพิม่ โอกาสให้ผปู้ ว่ ยรอดชีวติ ลดการบาดเจ็บได้อกี
และการช่วยฟืน้ คืนชีพจะได้ผลดี ต้องทำควบคูก่ บั การใช้เครือ่ งฟืน้
คืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ก็จะเพิ่มโอกาสรอด
ได้ถึงร้อยละ 45

ขั้นตอนในการทำ CPR มีหลักการ 8 ขั้นตอน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เมื่อพบคนหมดสติ ให้ตรวจดูความปลอดภัยก่อนเช้าไป
ช่วยเหลือ
ปลุกเรียกผู้ป่วยด้วยเสียงที่ดัง และตบไหล่ทั้งสองข้าง หาก
ผู้ป่วยรู้สึกตัว หายใจเองได้ให้จัดท่านอนตะแคง แต่หาก
ยังไม่หายใจให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 พร้อมร้องขอ
เครื่อง AED ที่อยู่ใกล้
ประเมินผู้ป่วย หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้ทำการช่วยเหลือ
ฟื้นคืนชีพทันที
ช่วยเหลือฟืน้ คืนชีพ ด้วยการกดหน้าอกจัดท่าให้ผปู้ ว่ ยนอนหงาย
วางส้นมือข้างหนึง่ ตรงครึง่ ล่างของกึง่ กลางกระดูกหน้าอก และ
วางมืออีกข้างทับประสานกันไว้ เริ่มการกดหน้าอก ด้วย
ความลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร ในอัตราเร็ว 100 - 120 ครั้ง
ต่อนาที
เมือ่ เครือ่ ง AED มาถึง ให้เปิดเครือ่ ง และเปิดเสือ้ ผูป้ ว่ ยออก และ
ทำตามที่เครื่อง AEDแนะนำ
ติดแผ่นนำไฟฟ้าบนตัวผู้ป่วยตามรูปและห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย
ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ครือ่ ง AED แนะนำ จนกว่าทีมกูช้ พี จะมาถึง และ
ส่งต่อผู้ป่วยให้กับทีมกู้ชีพเพื่อนำส่งโรงพยาบาล เพียงเท่านี้
ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมีโอกาสรอด และปลอดภัย

หากพบผู้ป่วย
ด้วยโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที และถูกวิธี คือ
การช่วยเหลือโดยการ CPR ภายใน 4 นาที หลังจากหัวใจหยุดเต้น
ประกอบกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ก็จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต
ของประชาชนที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกสถานพยาบาล



หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.

แชร์
ข่าวชัวร์

โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า

ข่าวการระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าทางโซเชี่ยล มีเดีย แพร่สะพัด
จนทำให้ ป ระชาชนเกิ ด ความตระหนก โดยเฉพาะความเข้ าใจผิ ด ที ่ ว ่ า วั ค ซี น
ป้องกันโรคดังกล่าวมีอันตรายกับคนไข้ ทั้งนี้ นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจาก
ไวรัสโรต้านั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมี ใ ช้ ใ นประเทศไทยเป็ นเวลากว่ า 10 ปี แ ล้ ว
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเตรียมขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากปัจจุบัน
ทีใ่ ห้บริการอยูใ่ นสองจังหวัดคือ สุโขทัย และเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดทีน่ ำร่องการให้บริการ
วัคซีนดังกล่าว ซึ่งได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยพาบุตรหลาน
มารับบริการวัคซีนดังกล่าวเป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง
ที่ต้องนอนโรงพยาบาลลดลงเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ขณะนี้กำลัง
รอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อนำ
วัคซีนโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ แล้วจะนำเข้าสู่
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีให้บริการ
ในโรงพยาบาลรัฐทั่วไป แต่มีให้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลของรัฐบางแห่ง         
สำหรับข้อบ่งใช้วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า นั้น ใช้เฉพาะในเด็กเล็กเป็นวัคซีนชนิดหยอด
เข้าทางปาก จำนวน2 หรือ3 ครั้งขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนอายุที่ให้วัคซีนคือ 2 และ4 เดือน ถ้าเป็นชนิดหยอด
สองครั้ง และ 2, 4 และ 6 เดือน สำหรับชนิดหยอด 3 ครั้ง โดยวัคซีนสามารถลดการป่วยหรือลดความรุนแรง
ของโรคได้
คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันโรค คือ ใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ดังนี้
1. รับประทาน-อาหารทีป่ รุงสุกใหม่ดว้ ยความร้อน และสะอาด 2. ใช้ชอ้ นกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน
และ 3. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนหมัน่ สังเกตอาการ หากเริม่ มีไข้ อาเจียน หรืออุจจาระร่วง ควรหยุดเรียน
หยุดงาน หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด ดื่มน้ำเกลือแร่หรือสารละลายเกลือแร่ เพื่อทดแทนน้ำ
และเกลือแร่ทส่ี ญ
ู เสียไป ไม่ควรซือ้ ยาฆ่าเชือ้ กินเอง เพราะโรคนีส้ ามารถหายได้เอง แต่หากอาการรุนแรงขึน้
เช่น อาเจียนหรือถ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว

ตอบกลับ...
ลุ้นรางวัล

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

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

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

ก. 7 ข้อ
ข. 3 ข้อ
 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
ก. 2559
ข. 2560
 สาขาที่ 11 ในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น คือ สาขาอะไร
ก. สาขาการนวดไทย ข. สาขาทันตสุขภาพ
 สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ไม่สูบบุหรี่มีกี่แห่ง
ก. 3 แห่ง
ข. 5 แห่ง
ข้อเสนอแนะ : นสพ.ฯ ฉบับนี้ ท่านพึงพอใจข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้
ในคอลัมน์ใดมากที่สุด ..........................................................................................

ได้รบั หนังสือฉบับประจำเดือน...........................................
วันที.่ ..................เดือน......................................พ.ศ. ...............

..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

 รูปแบบของหนังสือพิมพ์ เหมาะสมหรือไม่

..........................................................................................................

เนื่องจาก...........................................................................................................
 ฉบับต่อไปท่านอยากอ่านเรื่องอะไร
เรื่อง...................................................................................................................

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

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.



ตู้ ป.ณ.
อสม.

เรียน
คุณพุทธา พลเรียงโพน

กองบรรณาธิ ก าร ขอขอบคุ ณ คุ ณ พุ ท ธา
พลเรียงโพน ประธาน อสม. บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี
อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้เขียนจดหมาย
เล่ า เรื ่ อ งการปฏิ บ ั ต ิ ง านในพื ้ น ที ่ ข องที ม อสม.
อย่างเข้มแข็ง กองบรรณาธิการ ขอชืน่ ชมในความเป็นจิตอาสาขอท่าน
และจะจัดส่ง นสพ.ฯ มาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมา
กองบรรณาธิการ

อสม.
เล่าเรื่อง

พัทลุงคึกคัก เข้าปีที่ 4 ประกวด
บ้าน อสม. น่าอยู่ฯ
โดย...นายพันธ์ อ่อนเกลี้ยง
ประธานชมรม อสม. จังหวัดพัทลุง และประธานชมรม อสม. ภาคใต้

สวัสดีครับพีน่ อ้ ง อสม. และผูอ้ า่ นทุกท่าน เมือ่ 3 ปีกอ่ น ผมได้จดั ทำโครงการบ้าน อสม. น่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดประกวด
บ้านประธาน อสม. ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทุกแห่งของจังหวัดพัทลุง ตามเกณฑ์ทั้งหมด 10 ข้อ อาทิ บ้านแข็งแรง สะอาด
คนไม่เสพอบายมุข รอบบ้านปลูกผักปลอดสารฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น มีคณะกรรมการจากชมรม อสม.
จังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกบ้าน อสม. น่าอยู่
ผ่านไป 3 ปี ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะความตื่นตัวของแกนนำ อสม. และพี่น้อง อสม. พากันดูแลบ้านตามเกณฑ์
การประกวด ทำให้ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการจัดประกวด คณะกรรมการทุกคนมีความหนักอกหนักใจ เพราะแต่ละครอบครัวต่าง
มีผลงานดีๆ เรียกว่าสูสีกันมาก ขณะเดียวกัน เป็นที่น่ายินดีว่า ได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่สนับสนุนทั้งของรางวัล ยานพาหนะพร้อมคนพลขับ และร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการตัดสิน
เช่นเดียวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างดีเสมอมา
การประกวดฯ ในปี 2561 นี้ มีการประกวดบ้าน อสม. น่าอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 1. ประธาน อสม. หมูบ่ า้ น 2. ตัวแทน อสม.
รพ. สต. และ 3. ตัวแทน อสม. รพช. รวมทั้งสิ้น 33 ราย/ครัวเรือน โดยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ทั้งจากชมรม อสม.ฯ อบจ.
และ สสจ. ลงประเมินจนเสร็จสิน้ ในวันที่ 19 มกราคม 2541 และจะทราบผลภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 และทีน่ า่ ยินดีคอื
ในปี 2561 อสม. จังหวัดพัทลุง 2 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สาขาสุขภาพจิตชุมชน และ
การจัดการสุขภาพชุมชนเป็นคนทีไ่ ด้รางวัลบ้าน อสม. น่าอยูฯ่ มาแล้วทัง้ สองคน และทีน่ า่ ยินดีกค็ อื ละแวกบ้าน อสม.
ทีเ่ ข้าประกวด ชาวบ้านต่างตืน่ ตัวหันมาทำบ้านน่าอยูต่ ามเกณฑ์กนั เป็นจำนวนมาก ไม่วา่ จะเป็นการปลูกผักสวนครัว
สมุนไพร เลี้ยงปลา เพาะเห็ด เรียกว่า อสม. เป็นต้นแบบที่ดีด้วยการปฏิบัติให้คนเห็นเป็นตัวอย่างนั่นเอง
สำหรับการต่อยอดโครงการนี้ ขณะนี้มีหลายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ติดต่อ
มาขอเกณฑ์การประกวดฯ เพื่อนำไปดำเนินการในพื้นที่ โดยจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดแรกที่จะเริ่ม
ดำเนินการในเร็วๆ นี้ส่วนความคืบหน้าจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป
สวัสดีครับ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
88/20 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
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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.
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