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จดหมายขาว ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2560

VISION 20 years DoH 4.0 to
SMART Thai CITIZEN 4.0

พ.ศ. 2579 “คนไทยทุกกลุมวัย รอบรูสุขภาพ
อายุยืนยาวพรอมสุขภาพยอดเยี่ยม”
โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร อธิบดีกรมอนามัย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ป กรมอนามัย 12 มีนาคม 2560
ประชาชนจะอายุยืนยาวพรอมสุขภาพยอดเยี่ยม ตองมี
ความรอบรูดานสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพไดดวยตนเอง
(Self-Management) และอยูในสังคมรอบรู(Literate Society)
ผลการวิจัยของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริการะบุตรงกันวาผู
ที่มีความรอบรูดานสุขภาพตํ่าสงผลใหเจ็บปวยจนตองพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ผลิตภาพ(Productivity) ลดลงและคาใชจา ยสุขภาพ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับการคนหาขอมูลสุขภาพแบบออนไลนดวยตนเอง
กรมอนามั ย ประกาศเจตนารมณ “รวมพลั ง ” เปลี่ ย น
กรมอนามัย ตั่งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 เปนตนมา เพื่อเตรียม
คนกรมอนามัยใหเปนคนไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดวย
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยจัดทําแผนใหมีทิศทางเดียวกัน มีการ
บูรณาการเชือ่ มโยงระหวางแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบตั กิ าร การนํา
แผนสูการปฏิบัติและระบบปฏิบัติการ เปลี่ยนจากการทํางานตาม
บทบาทและหนาที่ ของแตละสํานัก/กอง เปนการทํางานรวมกัน
แบบหุนสวน เปนกลุม(clusters) พึ่งพาอาศัยกัน มีความผูกพัน
และเห็นความสําคัญซึง่ กันและกัน กรมอนามัยจึงไดพฒ
ั นาบุคลากร
ให มี ค วามสามารถทํ า งานข า มวั ฒ นธรรมการทํ า งานแบบเดิ ม
(Cross functions) เขาใจงานทุกระบบ ทํางานไดหลากหลาย
มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถดานเทคโนโลยีและผลิต
นวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการ พรอมรับมือกับปญหาใหมๆ
ของคนและสังคมไทย
หนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญ ที่จะผลักดันกรมอนามัย 4.0เพื่อ
มุ  ง สู  วิ สั ย ทั ศ น ก รมอนามั ย ป พ .ศ. 2579 “ทุ ก กลุ  ม วั ย รอบรู 
สุขภาพ อายุยืนยาวพรอมสุขภาพยอดเยี่ยม” คือ การพัฒนา
กรมอนามั ย เป น องคก รรอบรูด านสุขภาพ (Health Literate
Organization) ซึ่งหมายถึงการรอบรูดานสุขภาพ เปนเรื่องของ
ทุกคนในองคกร การจัดระบบ กระบวนการ และบริการใหความ

สําคัญกับเรื่องขอมูลและการสื่อสาร และเอื้อใหบุคลากรทุกคน
มีความสามารถในการสื่อสาร การใหขอมูลและความรูสุขภาพ
จนทําใหผรู บั บริการ ภาคีเครือขาย ทัง้ ในและนอกระบบสุขภาพเกิด
การเขาถึง เขาใจ นําขอมูลไปประยุกตใชในชีวิตได ไมวาผูคนเหลา
นั้นจะเปนใครและมีลักษณะประชากรหรือขอจํากัด เปนอยางไร
กรมอนามั ย วาง Roadmap 20 ป โดยแบ ง ออกเป น
4 ชวง ๆ ละ 5 ป กรมอนามัยขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตที่มุงลด
ความเหลื่อมลํ้า(Inclusive Growth Engine) และมุงการพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม(Green Growth Engine) กําหนด
เปาหมาย 5 ปแรก คือ 3 เปาหมายใน Inclusive Growth Engine
และอีกหนึ่งเปาหมายใน Green Growth Engine ดังนี้
1. Smart kids
2. Smart longest living and healthiest Citizen
3. PP&P disruptive health model by Health Literacy
4. Green & Clean Hospital by Tracking Tools
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ชวง 5 ปแรก
เปาหมายที่หนึ่ง Smart kids

มีกิจกรรมสําคัญ (Key Action) คือ
1. ยกระดับความรอบรูดานสุขภาพของพอ แม ดวย Digital Health และ Application : สมุดสีชมพู (คูมือ พอแม ในการดูแลตนเองและลูกทุกมิติ) และ
DSPM (คูมือ เฝาระวังพัฒนาการเด็ก โดย พอแม ผูปกครอง)
2. กระตุนใหประชาชนอยาก เขาถึงและเขาใจ ขอมูลความรู เพื่อ เพิ่มความรอบรูและความครอบคลุม (Create demand) ตามเสนทางชีวิตและสุขภาพ

เปาหมายที่สอง Smart longest living and healthiest Citizen

(ผูมีอายุยืนยาวพรอมสุขภาพยอดเยี่ยม เปนหลักชัยใหสังคม) กิจกรรมสําคัญคือ
1. สงเสริมการสื่อสารและความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) โดยใชคูมือดูแลผูสูงอายุ “ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย” ทั้งแบบสมัยใหม
Application, Digital Health และแบบคุนเคยเดิม
2. สรางพื้นที่ตนแบบการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (ศพอส.) จํานวน 879 แหง ดวยรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งชมรม/โรงเรียน/วิทยาลัย
ผูมีอายุยืนยาว ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีผสม เกาใหม.

เปาหมายที่สาม Disruptive Health PPP Model by Health Literacy

(สรางโมเดล การเปลี่ยนแปลง วิธีทํางาน การสงเสริม ปองกัน และปกปอง ประชาชน ดานสุขภาพ แบบใหมและทันสมัย นําไปสูการเปลี่ยนกระบวนคิดของคน
ที่อยูในระบบทั้งหมด) กิจกรรมสําคัญคือ
1. สรางเครื่องมือ และประเมินความรอบรูดานสุขภาพ ของประชากรไทย พรอมลงมือสํารวจระดับชาติ (National survey) ทุก 3 ป เริ่ม ในป 2560
2. ปรับ Actual Services ในปจจุบัน เปน Health Literate Quality Services ในทุกกิจกรรม PPP
3. พัฒนาระบบ Electronic Health & Mobile Health ที่จะถูกนําไปใชงานอยางกวางขวาง
4. เพิ่มแนวทางใหมในกระบวนการผลิตสื่อดานสุขภาพและหาชองทางเผยแพรขอมูล ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตคนไทยในปจจุบันและอนาคต
5. สนับสนุนการศึกษาวิจัย และจัดใหมี Center of Excellence ความรอบรูสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ

เปาหมาย Green & Clean Hospital

ใชประเด็นปญหาขยะติดเชือ้ เปนหัวหอกนําการเปลีย่ นแปลงระบบกิจกรรมสําคัญ คือ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2. ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 และ
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาระบบ Digital Infectious Waste Tracking Control
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการใชระบบขางตน
ผลลัพธ ชวง 5 ปแรกจะสงผลตอชวงที่สอง 10 ป คือ ขยายผล Health Literate
School เต็มทุกพืน้ ที่ สงผลใหวยั เรียนเจริญเติบโต แข็งแรง เปนคนดีมวี นิ ยั เกง มีทกั ษะสุขภาพ
พรอมสูงดีสมสวน (4 H) ซึ่งจะสงผลตอชวงที่สาม 15 ป คือ มี Health Literate Setting/
Community เต็มพืน้ ที่ สงผลใหวยั รุน ไทยมี life skill & Health skill ทีม่ คี ณ
ุ ภาพพอเพียง มีภมู ิ
คุน กัน พรอมมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค และชวงทีส่ ี่ 20 ป คือ คนไทยวัยทํางาน มีความรอบรูด า นสุขภาพสามารถจัดการสุขภาพภายใตบริบทของตนเอง (Self Management)
สังคมไทยเปน Health Literate Society สงตอใหเกิด Smart Longest living and Healthiest Citizens ผูสูงวัยไทยอายุยืนยาว สุขภาพยอดเยี่ยมเปนหลักชัยของสังคม
โดยคาดหวังวาจะทําใหคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ 75 ป HALE (Health Adjusted Life Expectancy) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(Life Expectancy
Rate) 85 ป ในป 2579 (Smart Thai Citizen 4.0 / Healthy Environment/ Health literate Society)
โดยบทบาทของกรมอนามัยทําหนาที่ ในการสังเคราะห ใชความรู และดูภาพรวมเพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง
แวดลอม โดยการประสานงาน สรางความรวมมือ และกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการดําเนินงานรวมกัน
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มาสรางมาตรการ

ปองกันเด็กจมนํ้ากันเถอะ

นิพนธ กุลนิตย นักโภชนาการชํานาญการ หัวหนากลุมสื่อสารสุขภาพและเทคโนโลยี
ชวงปดเทอมภาคฤดูรอน ชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของ
ทุกป จะเปนชวงที่ประเทศไทยมีอากาศรอนอบอาว เด็กๆ ที่อยู
ระหวางปดภาคเรียนมักจะหาโอกาสไปเลนนํา้ คลายรอนบริเวณแหลง
นํา้ ตามบานเรือน หรือแหลงนํา้ ตามธรรมชาติ เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ให
เด็กจมนํ้าเสียชีวิตจํานวนมาก
องคการอนามัยโลกไดรายงานวา ในทุกๆปมีเด็กทั่วโลก อายุ
ตํา่ กวา 15 ป เสียชีวติ จากการจมนํา้ 140,219 คน สําหรับประเทศไทย
พบวาการจมนํ้าเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1ของเด็กไทยอายุต่ํา
กวา 15 ป จากขอมูลในชวง 10 ปที่ผานมา พบวามีเด็กจมนํ้าเสีย
ชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 1,000 คน ตอป หรือวันละเกือบ 3 คน ขอมูลของ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวาทุกๆ
8 ชั่วโมง จะมีเด็กจมนํ้าเสียชีวิต 1 คน โดยเฉลี่ยทุกๆ 1 เดือนมีเด็กจม
นํา้ เสียชีวติ มากกวา 90 คน ภาชนะทีพ่ บวาเด็กจมนํา้ บอย ไดแก ถังนํา้
ถังสี กะละมัง กระติกนํ้า โอง และอางอาบนํ้าในหองนํ้า ภายในบาน
และในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสระวายนํ้าภายในบานของตนเอง
พบวาเด็กเล็กมักจะจมนํ้าในภาชนะที่มีนํ้าเล็กนอยประมาณ 1-2 นิ้ว
เทานัน้ สาเหตุเกิดจากผูด แู ลเด็กทํากิจกรรมบางอยางเพียงระยะเวลา
สั้นๆ ที่ไมไดดูแลเด็ก เชน เขาหองนํ้า ทํากับขาว คุยโทรศัพท เปด-ปด
ประตูบาน เปนตน
สําหรับมาตรการปองกันการจมนํ้า เนนใน 2 กลุมสําคัญ ไดแก
1. มาตรการปองกันการจมนํ้าในเด็กเล็ก อายุตํ่ากวา 5 ปคือ
“เทนํ้า กั้นคอก ปดฝา เฝาดูตลอดเวลา” ดังนี้
- เทนํ้าทิ้งหลังใชงาน ฝง/กลบหลุมหรือรองนํ้าที่ไมไดใชงาน
- กั้นคอก จัดใหมีสถานที่เลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็กซึ่งหาง
ไกลจากแหลงนํ้า โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วลอมรอบทั้ง 4
ดาน ในทุกครัวเรือนทีม่ เี ด็กอายุตาํ่ กวา 2 ปควรใชคอกกัน้ เด็ก สามารถ
ทําไดเองงายเชน ไมไผ ทอพีวีซี เปนตน
- ปดฝาภาชนะใสนํ้า กะละมัง โองนํ้า ตุมนํ้า
- เฝ า ดู ต ลอดเวลาไมป ลอยใหเด็กอยูต ามลําพังแมเพียง
ชั่วขณะ
2. มาตรการปองกันการจมนํ้าในเด็กโต อายุมากกวา 5 ป
คือ“ลอยตัว ชูชีพ ชวยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้
- ลอยตัว สอนใหเด็กรูวิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้าเมื่อตกนํ้า โดย
การลอยตัวเปลาหรือลอยตัวโดยใชอุปกรณชวย
- ชูชพี สอนใหประชาชนและเด็กรูจ กั กฎความปลอดภัยทาง
นํ้า เชน ไมปลอยใหเด็กอยูใกลแหลงนํ้าตามลําพัง ไมวายนํ้าคนเดียว
ไมแกลงจมนํ้า ไมดื่มสุรา รวมถึงการใชชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางนํ้า
- ช ว ยเหลื อ สอนให เ ด็ ก รู  จั ก วิ ธี ก ารช ว ยเหลื อ ที่ ถู ก ต อ ง
โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกใหผูใหญมาชวย และโทร
1669, โยน : โยนอุปกรณเพือ่ ชวยเหลือคนตกนํา้ เชน ขวดนํา้ พลาสติก
หวงชูชพี อุปกรณทผี่ กู เชือก, ยืน่ : ยืน่ ไม เสือ้ กางเกง เข็มขัด เพือ่ ชวยเหลือ
คนตกนํ้า)

- ปฐมพยาบาล สอนและฝกปฏิบัติใหประชาชนและเด็ก
รูวิธีการปฐมพยาบาลคนจมนํ้าที่ถูกตอง โดยหามจับเด็กอุมพาดบา
แลวกระแทกเพื่อเอานํ้าออก
ดานนพ.ภูมินทร ศิลาพันธ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย
ฉุ ก เฉิ น แห ง ชาติ (สพฉ.) กล า วว า ที่ น  า เป น ห ว งที่ สุ ด คื อ การช ว ย
เหลือเด็กจมนํ้า โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ หามนําเด็กวิ่งอุมพาดบา
เพราะนอกจากจะไมไดชวยใหนํ้าในปอดไหลออกมาแลว จะยิ่งทําให
การชวยเหลือชีวิตเด็กนั้นเปนไปอยางลาชาและยากลําบาก ซึ่งวิธีที่
ถูกตองในการชวยเหลือเด็กจมนํ้าคือ เมื่อเรานําเด็กขึ้นมาจากนํ้าแลว
ใหรบี วางเด็กลงบนพืน้ แหง แข็ง ถอดเสือ้ ทีเ่ ปยกออก เช็ดตัวเด็กใหแหง
หากเด็กไมรูสึกตัว ไมหายใจ หรือหายใจเฮือก ใหรีบชวยฟนคืนชีพ
(CPR) ซึ่งในเด็กเล็กเราจะกดหนาอกดวยมือเพียงขางเดียว วิธีการคือ
วางสนมือขางหนึ่งไวตรงกลางหนาอก ระดับราวนมและใชมืออีกขาง
หนึง่ วางบนหนาผากของเด็กพยายามใหเด็กหงายหนาขึน้ เพือ่ เปดทาง
เดินหายใจ กดหนาอกใหกดลงไประหวาง 1/3 ของความลึกของหนาอก
ทําการกดหนาอก 30 ครั้ง สลับกับการเปาปากชวยหายใจ 2 ครั้ง
กดแตละครัง้ ตองเร็ว 100–120 ครัง้ ตอนาที ไมมกี ารหยุด และหากใน
บริเวณนั้นมีเครื่องช็อตหัวใจ AED ใหนํามาใชชวยเหลือ ทั้งนี้ใหทําไป
จนกวาเจาหนาที่และรถพยาบาลจะเขามาใหความชวยเหลือและนํา
เด็กสงตอไปยังโรงพยาบาล ตอไป
ที่มา 1. สํานักโรคไมติดตอ / สํานักสื่อสารความเสี่ยงฯ
กรมควบคุมโรค : www :thaincd.com
2. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ :
https://health.kapook.com/view157116.html
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“ลางสวมพรอมกัน รับวันสงกรานต”
...เที่ยวสงกรานตสุขใจ ใชสวมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

ไกรวัลย มัฐผา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม

ในชวงวันที1่ – 7 เมษายนของทุกป เปนสัปดาหการรณรงค
ลางสวมพรอมกันทั่วไทย ตอนรับเทศกาลสงกรานต ซึ่งถือวา
เปนวันปใหมไทยประชาชนไทยรวมถึงหนวยงานตางๆ ไดถือ
เอาวาระอันเปนสิริมงคลนี้ เปนโอกาสในการทําความสะอาด
บานเรือน ตลอดจนทําความสะอาดสวมในสถานที่สาธารณะ
ตางๆ เชน แหลงทองเทีย่ ว ศาสนสถาน ปม นํา้ มัน โรงพยาบาล
สถานที่ราชการตางๆ เพื่อดูแลสวมใหไดตามมาตรฐาน HAS
(H : Health : สะอาด A : Accessibility : เพียงพอ
S : Safety : ปลอดภัย) ไมใหเปนแหลงแพรกระจายเชื้อ
โรค และสรางพฤติกรรมการใชสวมสาธารณะที่ถูกตองให
กับประชาชน เพื่อใหผูเดินทางในชวงเทศกาลสงกรานต ได
ใชบริการสวมสาธารณะอยางมีความสุขและปลอดภัย โดย
เนนการทําความสะอาดอยางถูกวิธี เพื่อลดการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคใน 3 จุดอันตราย และ 4 จุดเสี่ยงที่ตรวจพบการ
ปนเปอนเชื้อโรค ไดแก
1. ที่ จั บ สายฉี ด ชํ า ระตรวจพบเชื้ อ โรคมากที่ สุ ด คื อ
รอยละ 85
2. บริเวณพื้นหองสวม พบรอยละ 50
3. ที่รองนั่งโถสวมพบรอยละ 31
4. ที่กดโถสวมและที่กดโถปสสาวะพบรอยละ 8
5. ที่เปดกอกอางลางมือ รอยละ 7
6. กลอนประตูหรือลูกบิดรอยละ 3
ซึ่งการปนเปอนเชื้อโรคดังกลาวจะทําใหเกิดการระบาด

ของโรค เชน โรคระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในสวม
สาธารณะ ที่มีผูใชบริการจํานวนมากๆ รวมทั้งสงเสริม
พฤติกรรมการใชสวมที่ถูกวิธีคือ ไมขึ้นไปเหยียบบนโถสวม
แบบนั่งราบ ไมทิ้งวัสดุลงโถสวม ราดนํ้าหรือกดชักโครก
ทุกครั้งหลังการใชสวม และลางมือทุกครั้งหลังการใชสวม
ชวยกันดูแลสวมสาธารณะใหสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
...เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูใชบริการกันนะคะ.
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17 มีนาคมวันนอนหลับโลก

“หลับสนิท ชีวิตเปนสุข”
การนอนหลับเปนสิ่งที่จําเปน และสําคัญสําหรับชีวิตไมนอย
ไปกวาการรับประทานอาหารที่ดี และการไดสูดอากาศที่บริสุทธิ์
มนุษยเราใชเวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ การนอน
หลับนั้นเปนชวงเวลาที่อวัยวะตางๆของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะไดพักผอน นอกจากนี้ยังเปนชวงที่
มีการซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย ปรับสมดุลของสารเคมี
ตางๆในรางกาย ตลอดจนเปนเวลาที่สมองทําการเรียบเรียงขอมูล
ตางๆ และจัดเก็บใหเปนหมวดหมู อันเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู
ทําใหสมองเกิดการจดจําและมีพัฒนาการ
วงจรการนอนหลับ แบงออกเปน 2 ระยะใหญๆ เกิดขึ้น สลับกัน
ไปในแตละคืน ระยะที่ 1 เรียกวา “ระยะหลับเงียบ” คือ หลับตื้น
ตอมาเปนหลับลึก แลวจึงเกิดระยะหลับฝน ซึ่งเปนระยะที่ 2 เปน
วงจรสลับกันไปเรื่อยๆ โดยในครึ่งคืนแรกมักจะเปนระยะหลับ
เงียบเปนสวนใหญ สวนครึ่งคืนหลังมักจะเปนระยะหลับฝน ดังนั้น
เราจึงมักจะพบวาเราฝนบอยตอนเชามืด
อาการเตือนที่ควรพบแพทย...เรื่องการนอน
ควรพบแพทย เมื่อมีปญหานอนไมหลับเปนเวลาอยางนอย1
เดือน นอนกรนเปนประจํา ญาติสังเกตพบวาอาการหยุดหายใจ
ขณะหลับ และมีอาการงวงนอนผิดปกติในเวลากลางวันทั้งที่นอน
เพียงพอแลว หรือมีอาการงีบหลับหรืออาการหลับในในขณะขับ
รถ หรือมีภาวะนอนไมหลับจนทําใหการทํางานหรือชีวิตประจําวัน
มีปญหา

จินตนา ฑีฆะพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2560

วิธีที่ทําใหการนอนหลับ
ของคุณดีขึ้น
1. การออกกํ า ลั ง กายเป น ประจํ า ทุ ก วั น การออกกํ า ลั ง
กายเป น ประจํ า ครั ง ละ 20-30 นาที อย า งน อ ย 3 ครั้ ง
ตอสัปดาห สามารถชวยใหการนอนหลับดีขึ้น
2. อย า งี บ ตอนกลางวั น หรื อ ตอนเย็ น เพราะจะทํ า ให ต อน
กลางคืนหลับยากมากยิ่งขึ้น
3. งดสู บ บุ ห รี่ งดเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค าเฟอี น และแอลกอฮอล
ก อ นเข า นอนอย า งน อ ย 4 ชม.เพราะจะส ง ผลต อ ระบบ
การนอน ทํ า ให น อนกรน และมี อ าการหยุ ด หายใจขณะ
นอนหลับ
4. หลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานอาหารเย็ น หรื อ มื้ อ หนั ก ก อ น
เขานอนอยางนอน 4 ชม.
5. ไม ค วรทํ า กิ จ กรรมที่ ทํ า ให จิ ต ใจได รั บ การกระตุ  น ก อ น
นอน เช น ดู ห นั ง ดู กี ฬ า อ า นหนั ง สื อ ที่ ตื่ น เต น เกิ น ไป
กอนนอน
6. พยายามจั ด เวลาสํ า หรั บ การผ อ นคลายช ว งหนึ่ ง ก อ น
เขานอน อยางนอน 20 นาที
7. ปรั บ ห อ งนอนให เ หมาะสม มี อุ ณ หภู มิ ที่ พ อดี มี ห มอน
ผาหมที่สุขสบาย ในหองไมมีเสียงดังรบกวน ไมนอนเปดไฟ
หรือโทรทัศน
8. เตี ย งนอนมี ไว สํ า หรั บ นอนหลั บ เท า นั้ น ไม ค วรทํ า กิ จ กรรม
อื่นๆ บนเตียงนอน เชน กินอาหาร โทรศัพท อานหนังสือ
9. เมื่อเอนตัวลงนอนแลว ควรหยุดอุปนิสัยบางอยางที่เกิดจาก
ความเคยชินจนเปนนิสัย
10. ไมควรดื่มนํ้าปริมาณมากๆหลังอาหารเย็น เพราะจะทําให
ปวดปสสาวะกลางดึกรบกวนการนอนได
11. หากนอนเปนเวลา 30 นาที แลวแตยงั ไมหลับ ใหลกุ จากเตียงไป
หากิจกรรมเบาๆทํา เชน อานหนังสือ ฟงเพลงสบายๆ รอจนงวง
คอยกลับไปนอน
12. อยาดูนาฬกาบอยๆ จะทําใหกดดันตัวเองวาทําไมไมหลับสักที
และจะทําใหไมหลับจริงๆ
13. หากคูน อนมีอาการนอนกรนหรือนอนดิน้ อาจใชทอี่ ดุ หูชว ยกอน
ถาไมไหวจริงๆจําเปนตองแยกเตียงนอนหรือหองนอน
14. การตืน่ นอน ควรตืน่ นอนตรงเวลาทุกวัน เพราะการตืน่ ตรงเวลา
จะทําใหวงจรการหลับ-การตื่นเขาที่ไมเสียสมดุล

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2560
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ลัดดา ใบดํา นักประชาสัมพันธ

นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 10
อุบลราชธานี เปนประธานในพีธีมอบเกียรติบัตร ใหกับผูเขาอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 10อุบลราชธานี

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยคุณจินตนา ฑีฆะพันธ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รวมบันทึกเทปรายการ มองรอบทิศ
ประเด็น วันนอนหลับโลก ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จ.อุบลราชธานี

ทีมผูสื่อขาวจังหวัดอุบลราชธานี ถายทําสารคดี “ไสเดือนดินกินขยะ
ลดภาวะโลกรอน” ที่ศูนยเรียนรู สูความพอเพียงลดเสี่ยงโลกรอน
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 10
อุบลราชธานี เปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบการสงตอ(fast track)ในกลุมหญิงตั้งครรภหญิงคลอดที่
มีภาวะเสี่ยงและเด็กมีพัฒนาการลาชาในโรงพยาบาลแมขาย(Node)
เขตสุขภาพที่ 10

นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผูอํานวยการศุนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
สรุปบทเรียน ประสบการณของประเทศไทยที่ผานการรับรองของ
WHO. ในการยุติการถายทอดเชื้อ เอส ไอ วี จากแมสูลูก
เปนประเทศแรกในเอเชีย และที่สองของโลก ใหตางประเทศ
ทั่วโลก ผานVDO conference ชึ่งดําเนินการโดย UNICEF

ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปด “ตลาดนัดสีเขียว
เหลียวแลสุขภาพ” ใหเจาหนาที่และเครือขายรวมแลกเปลี่ยนซื้อ
ขาย ผักปลอดสาร อาหารสุขภาพ และสินคาอื่นๆ

Sport day
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จดหมายขาว ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2560

อนุสรณ สองแสง พยาบาลวิชาชีพ/นักวิทยาศาสตรการกีฬา
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน

ออกกําลังกายหนารอน การดื่มนํ้า สําคัญอยางไร

การมีกจิ กรรมทางกาย การทํางานประกอบอาชีพในชีวติ ประจําวัน การออกกกําลังกายหรือการเลนกีฬาในชวงหนารอน จําเปนตองดืม่ นํา้ ในปริมาณทีเ่ พียงพอ เพราะ
ถารางกายขาดนํ้าหริอภาษาทางการแพทยเรียก Dehydration หมายถึงภาวะที่รางกายเราสูญเสียนํ้ามากกวาที่รางกายไดรับ ซึ่งหากขาดนํ้ามากๆและไมไดรับการ
ทดแทนอยางเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะกอใหเกิดผลเสียตามมา
60% ของนํา้ หนักตัวคนเราคือนํา้ แมวา นํา้ จะไมใหพลังงานหรือสารอาหารใดๆ หากแตเปนสิง่ สําคัญทีซ่ งึ่ ชวยรักษาภาวะสมดุลรางกาย (homeostasis) เพือ่ การมีชวี ติ
อยู ทั้งนี้ปริมาณนํ้าในรางกายจะแตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณของไขมันในรางกาย เพศ และอายุ
ในฤดูรอนของไทย มีผลใหรางกายตองรักษาสมดุลในรางกายมากขึ้น รางกายตองการนํ้ามากกวาฤดูอื่นเพื่อปรับใหรางกายมีอุณหภูมิในระดับปกติ

อาการแสดงเมื่อรางกายขาดนํ้า

ขาดนํ้า 1-3% ของนํ้าในรางกาย อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น
ขาดนํ้า 4-5% ของนํ้าในรางกาย เหนื่อยลา ความเร็ว ความอดทนและความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง
ขาดนํ้า 6% ของนํ้าในรางกาย กลามเนื้อหดเกร็ง เปนตะคริว
ขาดนํ้า 10% ขึ้นไปของนํ้าในรางกาย อุณหภูมิรางกายสูงมาก เกิด Heat Stoke อาจเสียชีวิตได

สีปสสาวะบอกภาวะขาดนํ้าได
เทียบสีปสสาวะของทานกับตารางดานขวามือ

ระดับ 1-3 ปกติ
ระดับ 4-7 มีภาวะขาดนํ้า ควรไดรับนํ้าเพิ่ม
ระดับ 8-9 มีภาวะขาดนํ้ารุนแรง ควรสงพบแพทยโดยดวน

ปริมาณนํ้าที่ควรดื่ม

คําแนะนําทั่วไปคือ 6-8 แกว/วัน หรือคําแนะนํางายๆคือเสียนํ้าหนักไปเทาไหรใหดื่มนํ้าเพิ่มไปเทานั้น หรือคํานวณจากสูตร
(นํ้าหนักตัวเปนกิโลกรัม/2) x 2.2 x 30 เชน คนนํ้าหนัก 60 กิโลกรัม ปริมาณการดื่มนํ้าตอวัน ควรดื่มนํ้า (60 กิโลกรัม / 2) x 2.2 x 30 = 1,980 มิลลิลิตร หรือ
ประมาณ 8 แกวทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสูญเสียนํ้าระหวางวันดวย
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