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เรื่องจากปก :
 ประกาศเกียรติคุณ
100 อสม. ดีเด่น
100 ปี การสาธารณสุขไทย

ประกาศเกียรติคุณ

รายงานพิเศษ :
 การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ผ่านระบบ e-Payment
อสม. พิทักษ์สิทธิ์ :
 ข้อแนะนำการใช้บริการนวดแผนไทย
 ทลายแหล่งขายยาลดความอ้วน
นวัตกรรมสุขภาพ :
 นวัตกรรมฟันดี
โดย อสม. จำเนียร คุ้มวัน
อสม. ดีเด่น ระดับชาติคนแรก
สาขาทันตสุขภาพ
องค์ความรู้สู่ อสม. 4.0 :
 รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่
แชร์ข่าวชัวร์ :
 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง
ตู้ ปณ. อสม.
อสม. เล่าเรื่อง :
 นวดกดจุดเลิกบุหรี่
รพ. สต. ดอนทราย

100 อสม. ดีเด่น
100 ปี การสาธารณสุขไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดงาน 16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพือ่ คนไทย 4.0 ก้าวสูท่ ศวรรษหน้า เพือ่ ให้
บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เกิดความร่วมมือ ทางวิชาการ
และนวัตกรรม นำไปพัฒนางานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
สูก่ ารจัดการระบบบริการสุขภาพทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม 963 คน พร้อมประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น
เนื่องในโอกาส 100 ปี การสาธารณสุข โดยจัดขึ้น
ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 - 22
พฤษภาคม 2561
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล
สกลสัตยาทร ประธานในพิธเี ปิดงานฯ กล่าวว่า กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ช่วยให้
ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ มีทกั ษะสุขภาพเหมาะสม
กับยุคสมัย มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ สามารถพึง่ ตนเอง
ด้านสุขภาพได้ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนที่มี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ่านต่อหน้า 2

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.

บก
แถลง

บรรณาธิการ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวคราวการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข ได้มอบนโยบายการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายว่า กระทรวงสาธารณสุขจะทำในทุกวิถีทาง
เพือ่ ทีจ่ ะให้ผบู้ ริโภคได้รบั การคุม้ ครองทีด่ ที ส่ี ดุ โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชารัฐ เพือ่ ทีจ่ ะคุม้ ครองเรือ่ งนีอ้ ย่างเต็มที่
ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ สำหรับในส่วนการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่นั้นจะดำเนินการตามความเหมาะสม สิ่งสำคัญ คือ
เครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว อาทิ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการให้ความรู้กับประชาชนให้มีความรู้
มีวิจารณญาณที่จะช่วยกันดูแลสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ หากประชาชนสงสัยสินค้าว่าไม่มีคุณภาพ ผิดกฎหมายขอให้สอบถามที่สายด่วน อย. โทร 1556
ดังนัน้ อสม. ทีม่ อี ยูท่ กุ หมูบ่ า้ น/ชุมชน ทัว่ ประเทศ และมีภารกิจด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ จึงจะเป็นอีกกำลังหลักสำคัญทีจ่ ะคอยสอดส่องดูแลผลิตภัณฑ์
สุขภาพผิดกฎหมาย รวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวัง และป้องกันการซื้อหรือใช้บริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยสามารถร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
ที่มีอยู่ อย่างเช่น อย. ที่มีระบบเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในท้องตลาดเป็นประจำ รวมทั้งจากการได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายผู้บริโภค
ภาคประชาชน ในแต่ละปีได้ดำเนินคดีเฉลี่ยปีละ 1,000 กว่าราย นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
บรรณาธิการ

เรื่อง
จากปก
ต่อจากหน้า

ประกาศเกียรติคุณ

1

100 อสม. ดีเด่น
100 ปี การสาธารณสุขไทย
เป็นกลไกสำคัญ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ได้ อีกทั้ง
ยังมีความสำคัญในการคุ้มครองระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีความพร้อมด้านองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยในยุค 4.0 และมีเครือข่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางาน โดยมี
เป้าหมายเดียวกันคือ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี
ด้านแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนา
อสม. ภาคีเครือข่าย และท้องถิน่ ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมทัง้ การจัดการนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน พัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน และศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน รวมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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ผสส.->

อสม.

ผลิตโดย

การจัดการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีของการรวบรวม นำเสนอ องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
ผลงานเด่น ในการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพทีไ่ ด้พฒ
ั นามาตลอด 16 ปี ซึง่ เป็นผลงานที่เหมาะสม
ต่อการนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทัง้ ประเทศ และเป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน ทัง้ ในและ
นอกสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและขยายผลทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. จำนวน
100 คน เนื่องในโอกาส 100 ปีการสาธารณสุขไทย อสม. เลิกบุหรี่ ทำดีถวายพ่อ จำนวน 12 คน
ตำบลจัดการสุขภาพ 12 ตำบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนต่อเนื่อง 45 คน
หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2558 - 2559 จำนวน 105 หมู่บ้าน โรงเรียน
ต้นแบบ สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ ปี 2559 จำนวน 41 แห่ง มอบป้าย Thai World Class Spa
24 แห่ง โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ 107 แห่ง และ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น 3 แห่ง

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

การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.  
ผ่านระบบ e-Payment
โดย...นางศุภัคชญา ภวังคะรัต ว่าที่ ร.ต.จักรี แป้นจันทร์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ในปี 2561 รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
Master Plan และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. และ
ลดการทำงานทีซ่ ำ้ ซ้อน และลดการทุจริต ระบบการจ่ายเงินค่าป่วยการ
แบบใหม่นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการในทำงาน โดย อสม.
จะได้รับเงินค่าป่วยการอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลา และเป็นการลดขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
ที่สำคัญได้เป็นอย่างดี

การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. ผ่านระบบ e-Payment จะเริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 โดย





อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน
ดำเนินการตามแผนอย่างน้อย 4 วันต่อเดือน หรือ 1 วันต่อสัปดาห์ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จัดทำรายงาน อสม. 1 ส่งประธาน อสม. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
เข้าประชุม/อบรมเพิ่มพูนความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
 อสม. รับเงินค่าป่วยการ จากกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

ขั้นตอน

ภายในวันที่ 25

อสม. ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ และ
ส่งรายงานประจำเดือน

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ
ผ่านระบบ e–Payment




อสม. ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง
เข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้
กับธนาคารรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ



เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประชุม และให้ความรู้
ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ตรวจสอบและรับรอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
ตรวจสอบและรั บ รองผลการ
ปฏิบัติงานของ อสม.
เจ้าหน้าที่บันทึกการส่งรายงาน
อสม. 1 ในฐานข้อมูล

ภายในวันที่ 8

ภายในวันที่ 20
กรมบัญชีกลางดำเนินการ
ตรวจสอบ และโอนเงิน
ให้ อสม.

ภายในวันที่ 5

ภายในวันที่ 10
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยืนยันสิทธิ
ได้รับค่าป่วยการ ส่งกรมบัญชีกลาง
(ผ่านระบบฐานข้อมูล)



สสอ. ยืนยันสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการ



สสจ. ยืนยันสิทธิได้รับ
ค่าป่วยการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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อสม.
พิทักษ์สิทธิ์

ทลาย

ข้อแนะนำ
การใช้บริการนวดแผนไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนที่ใช้บริการบำบัด รักษาโรค
และฟืน้ ฟูสขุ ภาพโดยใช้ศาสตร์นวดไทยนัน้ ตามร้านนวด หรือสปาหากผูน้ วด
ขาดความชำนาญก็อาจจะทำให้เกิดอาการฟกช้ำ กล้ามเนือ้ อักเสบ บวมแดง
หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อโรคประจำตัวของผูร้ บั บริการได้ จึงต้องกระทำ
ในสถานพยาบาล และรับบริการจากแพทย์ทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันร้านสปา ร้านนวดไทยมักมี
การโฆษณาว่าสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพของตนสามารถให้บริการบำบัด
รักษาโรค อาทิ โรคไมเกรน โรคเกาต์ โรครูมาตอยด์ กระดูกทับเส้น ฯลฯ
จึงถือว่าเป็นการโฆษณาในลักษณะทีเ่ ป็นเท็จโอ้อวดเกินจริง ทำให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกีย่ วกับการประกอบกิจการ หากพนักงานเจ้าหน้าทีฯ่
ตรวจพบจะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขให้ถูกต้องในระยะเวลาที่
กำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดจะดำเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป ซึ่งมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต



นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ทั้งสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเสริมความงามที่ขึ้นทะเบียนกับกรม สบส. และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เกือบ 3,000 แห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดการแข่งขันเชิงธุรกิจสูง มีการโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ทัง้ การจัดโปรโมชัน่ หรือขึน้ ป้าย
โฆษณาเพือ่ ดึงดูดให้ประชาชนเข้ารับบริการกับตน ซึง่ ถึงแม้ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ
พ.ศ. 2559 ไม่ได้มกี ารห้ามให้มกี ารโฆษณา แต่ผรู้ บั อนุญาตให้ประกอบกิจการฯ จะต้องดำเนินการ
ให้ถกู ต้องและเหมาะสมตามทีก่ ฎหมายกำหนด ไม่โฆษณาในลักษณะทีเ่ ป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือ
ส่อไปในทางลามกอนาจาร โดยเฉพาะการอวดอ้างสรรพคุณของการบริการว่าสามารถรักษาหรือ
ป้องกันโรคได้นั้นยิ่งห้ามโดยเด็ดขาด เนื่องด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นจัดตั้งขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบำบัดด้วยน้ำ
หรือการนวดร่างกายเป็นหลักมิได้มีบทบาทในการป้องกัน บำบัด รักษาโรคแต่อย่างใด
ส่วนผูใ้ ห้บริการหรือหมอนวดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ หากสังกัดร้านสปา
หรือร้านนวด จะต้องขอใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยผู้ใช้บริการจะได้รับ
ความคุ้มครองกรณีที่มีความผิดพลาด ต่างจากหมอนวดที่ให้บริการนวดนอกสถานที่ เช่น
ดิลิเวอรี่ตามบ้าน ตามชายหาดในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่มีใบอนุญาต แต่ผู้ใช้บริการต้อง
รับความเสี่ยงเองหากเกิดข้อผิดพลาด

หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.-อสม.

แหล่งขายยาลดความอ้วน
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการทลาย
แหล่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความดูแลของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อมิให้ประชาชนได้รับอันตราย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ผสมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
โดยได้มีการให้ยกระดับ “ไซบูทรามีน” เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 แล้ว เนื่องจาก
ต้องการให้เพิม่ โทษหนักขึน้ ต่อผูผ้ ลิต/จำหน่ายและนำเข้าทีล่ กั ลอบใส่สารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์
อาหาร ซึ่งล่าสุดพบมีผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชื่อ เอเชีย สลิม (Asia Slim) บางราย
กินแล้วเกิดอาการเบลอ ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ อย. ภายใต้การอำนวยการ
ของ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ ตํารวจ
บก. ปคบ. กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง ได้ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
โดยประสานความร่ ว มมื อ กั บ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอเชีย สลิม (Asia Slim)
จำนวน 4 จุด

ทั้งนี้ การทลายแหล่งจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ Asia Slim เจ้าหน้าที่จึงยึด
ของกลางทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีคิดเป็น
มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และส่งผลิตภัณฑ์ตรวจ
วิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไป
การดำเนินคดีในเบือ้ งต้น พบการกระทำความผิดหลายข้อหา อาทิผลิตภัณฑ์ Asia Slim
ที่ฉลากระบุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควบคุมน้ำหนัก แต่เมื่อแกะจากซอง พบภายในเป็นซอง
พลาสติกใส 2 ซอง และข้างในพบเป็นเม็ดยาลักษณะยาชุด ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 มีโทษมีความผิดขายยาชุด โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ.
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดอื่นๆ อีกหลายข้อ
หากมีประกาศตามกฎหมายให้ยกระดับไซบูทรามีนเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทประเภท 1 แล้ว ผูใ้ ดขายผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นผสมของยาไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์
อาหาร จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 บาท - 2,000,000 บาท

นวัตกรรม
สุขภาพ

นวัตกรรมฟันดี
โดย อสม.จำเนียร คุ้มวัน
อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ คนแรก
ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เพิม่ สาขา อสม. ดีเด่น ขึน้ มาอีก 1 สาขา เป็นสาขาที่ 11
นัน่ คือ สาขาทันตสุขภาพ โดย อสม. ทีป่ ระเมินรางวัลนีเ้ ป็นคนแรก คือ นางจำเนียร คุม้ วัน อสม. ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ซึง่ ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านทันตสุขภาพว่า ได้ปฏิบตั งิ าน อสม. อย่างต่อเนือ่ งมากว่า 16 ปี โดยร่วมกับ
ทีมงาน อสม. ดูแลประชาชน 81 หลังคาเรือน ปัจจุบนั เน้นการสือ่ สารผ่านระบบออนไลน์ ทัง้ เฟสบุค๊ ทัง้ ไลน์ ในการแจ้งข่าวสาร
และข้อมูลสุขภาพของประชาชน องค์ความรูต้ า่ งๆ ควบคูไ่ ปกับการทำงานเชิงรุกด้านทันตสุขภาพ ด้วยวิธเี คาะประตูบา้ น
ตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี แจกสื่อความรู้ให้ทุกครัวเรือน
อสม. จำเนียร คุม้ วัน ยังได้คดิ ค้น “นวัตกรรมใบแดงฟันดี” สำหรับผูท้ ต่ี รวจพบปัญหาสุขภาพ
ช่องปากทีต่ อ้ งได้รบั บริการทันตกรรมเร่งด่วน ลดขัน้ ตอนการเข้าคิวรอตรวจทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ. สต.) ซึ่งจะเปิดให้บริการช่องทางด่วนสำหรับผู้มีใบแดงฟันดีให้เข้ารับบริการก่อนคนไข้
ทั่วไป ทำให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทำการสอนวิธีการดูแล
สุขภาพช่องปากให้กบั คนทัว่ ไป เช่น การแปรงฟันทีถ่ กู วิธเี พือ่ ป้องกันฟันผุ เน้นหนักกลุม่ เด็ก
อายุ 4 ปี และดึงเยาวชนในโครงการ To Be Number 1 ร่วมเป็นเครือข่าย To Be
Little Dent ทีจ่ ะได้รบั การอบรมความรูก้ ารดูแลสุขภาพฟันและบอกต่อความรู้
ไปยังเพื่อนและครอบครัว นับว่าเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
การดำเนินงานด้านทันตสุขภาพของ อสม. จำเนียร
ได้ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มุ่งเน้นกลุ่มเด็ก
4 ช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก 0 - 2 ปี ผ่านโครงการ
ตำบลเข้มแข็ง ครอบครัวผูกพัน เด็กเล็กฟันดี

ที่มี อสม. หมอฟันอาสาร่วมทำงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปี (2556 - 2560) ใช้หลัก
กิน กอด เล่น เล่า นอน และเฝ้าดูฟัน มีสมาชิกในโครงการฯ 46 ครอบครัว ผลการดำเนินงาน พบว่า อัตรา
การเกิดฟันผุในเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 78.3 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 25 ในปี 2559 กลุ่มเด็ก
ก่อนวัยเรียน ได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักสร้างมาตรฐาน
เด็กเล็กปลอดขวดนม เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ การแปรงฟันที่ถูกวิธีและแปรงฟันหลัง
มือ้ อาหาร ผลการดำเนินงานพบว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 4 แห่งในชุมชน เด็กฟันผุลดลงถึงร้อยละ 75 กลุม่ วัยเรียน
ใช้หลักการเลขเด็ดฟันดี 2 - 6 ประกอบด้วย 2 - 2 - 2 คือ แปรงฟัน 2 ครัง้ ต่อวัน อย่างน้อย 2 นาที และไม่กนิ
อาหารหลังแปรงฟันอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง และ 6 - 6 - 6 - 6 คือ ฟันน้ำนมซีแ่ รกขึน้ เมือ่ 6 เดือน ฟันแท้ 6 ปี
กินหวานพอดี 6 ช้อนชา และตรวจฟันทุก 6 เดือน และกลุม่ เด็กวัยรุน่ ซึง่ มีปญั หาผลกระทบจากการจัดฟัน
แฟชั่น ทำให้เกิดโรคเหงือก วัสดุหลุดลงคอ ฟันผุจากการแปรงฟันไม่สะอาด จึงได้ชักชวนเครือข่าย
To Be Little Dent และกลุม่ หมอฟันอาสาออกให้ความรูแ้ ก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ในการดูแลสุขภาพฟัน
ให้ถูกต้องและถูกวิธีผ่านเนื้อหาในเพลง เช่น เพลงฟันดีที่ 2 - 2 - 2 เพื่อสอนร้องในการทำกิจกรรมเป็น
การกระตุ้นการแปรงฟันอย่างถูกวิธีถือเป็นการปลูกฝังให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ อสม.จำเนียร ยังได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานด้านทันตสุขภาพ
ไปยังกลุ่มพระสงฆ์ และกลุ่มนักโทษในเรือนจำในการให้ความรู้ด้านทันตกรรมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เช่น ฝาชีฟันดี หมอนน้อยกันกัด และ
ถุงนิ้วจากพี่สู่น้องจากบ้านฉันสู่บ้านเธอ เป็นต้น
ความสำเร็จที่ส่งผลให้ประชาชนในตำบลวัดแก้วมีสุขภาพฟันที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ อสม. จำเนียร คุ้มวัน เป็น อสม. ที่ประเดิมรางวัล อสม.
ดีเด่น ระดับชาติ สาขาทันตสุขภาพ ในปี 2561
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องค์ความรู้
สู่ อสม. 4.0

์
ษ
รักใจ ห่างไกลบุหรี่
หัว

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้วนั ที่ 31
พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรีโ่ ลก หรือ World No Tobacco Day เพือ่
รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของบุ ห รี ่ ที ่ ม ี ต ่ อ สุ ข ภาพ
และโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้
องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease”
หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”
ปีนเ้ี ป็นครัง้ แรกทีป่ ระเด็นการรณรงค์เป็นเรือ่ งบุหรีก่ บั โรคหัวใจ จากรายงานการวิจยั ในสหรัฐอเมริกา
พบว่า กลุ่มผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่
2.4 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ บู บุหรีท่ เ่ี ป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง จะเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดถึง 1.5 เท่า ซึ่งหากผู้สูบบุหรี่นั้นเป็นทั้งความดันเลือดและไขมันใน
เลือดเสื่อม และเกิดความตีบตันเร็วมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 - 15 ปี นอกจากนี้ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25
ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นผลจากการสูบบุหรี่ และผู้หญิงสูบบุหรี่ที่ได้รับ
ยาคุมกำเนิด จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าสตรีทั่วไปถึงเกือบ 40 เท่า และยัง
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบและโรคระบบหลอดเลือดสูงกว่าสตรีทั่วไปด้วย

ผลจากการสูบบุหรี่ต่อการทำงานของหัวใจ
ขณะนี้โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยส่วนใหญ่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งการสูบบุหรี่เป็น
สาเหตุทส่ี ำคัญ ผูส้ บู บุหรีม่ โี อกาสหัวใจวายตายในอายุประมาณ 30 - 40 ปี ซึง่ สูงกว่าผูไ้ ม่สบู ถึง 5 เท่า สารพิษในควันบุหรี่
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั่วร่างกาย โดยเกิดเป็นคราบเกาะภายในหลอดเลือด ทำให้รูหลอดเลือด
ค่อยๆ ตีบลง จนเกิดการตีบตันของเส้นเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง จึงทำให้เกิด
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือโรคหัวใจขาดเลือดได้ เมื่อหลอดเลือดตีบจนมีผลให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ จะเกิด
อาการจุกเสียด เจ็บหน้าอก และถึงขั้นหัวใจวายได้ในที่สุด
จากรายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ล่าสุดในปี 2560 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ จำนวน 10.7 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 19.1 โดยกลุ่มเยาวชน
อายุระหว่าง 15 - 24 ปี ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ และมุ่งเน้นดำเนินการให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ร่วมไปด้วย เพราะการไม่สูบบุหรี่นั้น
จะทำให้อัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องลดลงได้ โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด
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แชร์
ข่าวชัวร์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง

ฟรี

ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำเฉพาะคนไทย
7 กลุม่ เสีย่ งเท่านัน้ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพือ่ ป้องกันโรคแทรกซ้อน
เหตุมภี มู ติ า้ นทานน้อย ตามที่ สปสช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 3.5 ล้านโด๊ส ฉีดให้กับประชาชน
ทุกสิทธิการรักษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและ
ลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่นั้น
ขณะนี้มีความเข้าใจผิดว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวนั้น ให้ฉีดได้สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย สปสช.
จึงขอย้ำว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 3.5 ล้านโด๊ส ดังกล่าวนี้ สำหรับประชาชนที่เป็น 7 กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น เนื่องจาก
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคพบบ่อยในทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ เป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่ระบาด
มากในฤดูฝน อาการป่วยส่งผลต่อสุขภาพและต้องหยุดพักรักษาตัว ซึ่งประชาชนในกลุ่มเสี่ยงมีภูมิต้านทานน้อย
หากติดไวรัสไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง ดังนัน้ จึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันในประชาชน 7 กลุม่ เสีย่ งไว้กอ่ น
จึงขอให้ผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวนี้ ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนรุนแรงที่จะเกิดตามมา

สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม คือ

 หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
 ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย





หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

อภ. เดินหน้ากระจายวัคซีนทั่วระเทศ

ด้าน นายแพทย์นพพร ชืน่ กลิน่ ผูอ้ ำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ขณะนีก้ ระทรวงสาธารณสุขได้เตรียม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ในเบื้องต้น จำนวน 405,000 โด๊ส และองค์การเภสัชกรรมได้จัดหาและสนับสนุนให้กับระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้อีก จำนวน 3.4 ล้านโด๊ส ทั้งนี้องค์การฯมีหน้าที่ในการกระจายวัคซีนฯ ไปยังโรงพยาบาล
และสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาการกระจายวัคซีนฯอาจจะล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ที่มีรายละเอียด
ในกระบวนการค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันได้แก้ปัญหาต่างๆ ไปแล้ว และองค์การฯได้ทำการจัดส่งและกระจายวัคซีนฯ ล็อตแรกไปแล้วกว่า ร้อยละ 90 โดยวัคซีนฯที่จัดหามาในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง
ผลิตจาก บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
ทั้งนี้ บุคคลใน 7 กลุ่มเสี่ยง ดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2561 ณ สถานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เข้าข่าย 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถไปขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยวัคซีนฯ มีราคาประมาณโด๊สละ 300 - 400 บาทเท่านั้น และสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เป็นเวลา 1 ปี
โดยการฉีดวัคซีนในปีนี้สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ 3 สายพันธุ์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A Michigan (H1N1), สายพันธุ์ A Singapore (H3N2) และสายพันธุ์ B Phuket
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ตู้ ป.ณ.
อสม.
การบ้านสีเขียว
รพ. สต. แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จัดทำโครงการดีๆ “ปลูกผักรักษ์สุขภาพ กินที่ปลูก ปลูกที่กิน
เหลือกินเหลือใช้ให้แบ่งปัน” โดยให้ อสม. ปลูกผักไว้กินเอง เพื่อสุขภาพ จึงมีการบ้านสีเขียว
มาส่งกันถ้วนหน้า

อบรมช่วยชีวิต
สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปั ต ตานี ร ่ ว มกั บโรงพยาบาล
ปัตตานี จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาและ
ประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้การช่วยชีวิต (CPR) ขั้นพื้นฐาน และการใช้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) สามารถช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทักษะที่ถูกต้อง

นวดกดจุด
อสม.
เล่าเรื่อง

เลิกบุหรี่

     รพ. สต. ดอนทราย
“การนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่” เป็นนวัตกรรมที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
มากว่า 3 ปี ทัง้ นี้ นางสมศรี โพธิป์ ระสิทธิ์ ผูอ้ ำนวยการ รพ. สต. ดอนทราย
เล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้ เริม่ จากในปี 2558 รพ. สต. ดอนทรายได้
เป็นหนึ่งในพื้นที่วิจัยการนวดกดจุดเลิกบุหรี่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จากนั้นได้เปิดให้บริการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่
ที่ รพ. สต.ฯ มาจนถึงปัจจุบนั โดยในเบือ้ งต้นมีสมาชิกในครอบครัว อสม. จำนวน 3 คน
เข้ารับการบำบัดจนสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

“การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บวกกับความสมัครใจของตัวบุคคลที่ยังไม่สามารถเลิกเองได้
โดยการกดจุดที่เท้าซึ่งสัมพันธ์กับสมองและส่วนต่างๆ ของร่างกายที่จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ เช่น ลำคอ (ท่อหายใจ) และจมูก ผสมผสานกับการใช้หลักการพูดคุยให้สุขศึกษา ความรู้และโทษของบุหรี่ที่จะเกิดขึ้น
กับเขาหากยังสูบอยู่ เป็นการกระตุ้นให้เขาอยากเลิกบุหรี่” นางสมศรี กล่าว
ภายหลังการบำบัดด้วยวิธีนวดกดจุดที่เท้าในระยะเวลา 10 วัน จะมีการติดตามผลต่อเนื่องทุก 1, 3 และ 6 เดือน ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วม
โครงการนี้ด้วยความสมัครใจจำนวน 484 ราย สามารถเลิกได้สำเร็จ 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์องค์การอนามัยโลก
ที่กำหนดไว้ร้อยละ 30 เป็นความสำเร็จที่มาจากหลายส่วน ทั้งกระแสคนรักสุขภาพ การรณรงค์และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ
วิธีการรักษาที่ใช้ความสมัครใจเป็นสำคัญ ทำให้คนที่เดินข้ามาสู่คลินิกแห่งนี้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยาย
ผลโครงการเข้าไปในโรงเรียน วัด และยังมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมบำบัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การเข้ามาศึกษาดูงานอย่างไม่ขาดสาย
คลินกิ เลิกบุหรี่ รพ. สต. ดอนทราย เปิดให้บริการทุกวัน โดยเจ้าหน้าทีท่ กุ คนและ อสม. ทีม่ สี มาชิกในครอบครัวสามารถเลิกบุหรี่
ได้แล้ว มาร่วมให้บริการ และสามีของ อสม. ที่เลิกบุหรี่ยังมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ที่มาบำบัดในคลินิกฯ อีกด้วย
“เลิกบุหรีอ่ ยูท่ ใ่ี จ แต่หากยังไม่เข้มแข็งพอ ก็มาใช้วธิ กี ารนวดกดจุดสะท้อนเท้าที่ รพ. สต. ดอนทราย มาด้วยใจ
เลิกได้แน่นอน” นางสมศรีกล่าวฝากมายังผู้ต้องการเลิกบุหรี่ทุกคน

