ข่าวสารสาหรับประชาชน
๑๐๘ เคล็ดลับ ความสุข ของครอบครัว
งานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด อบต.

ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๗

สายใยรักแห่งครอบครัว คือ สายใยแห่ง...ครอบครัวร่มเย็น สังคมไทยมีสุข
๑๐๘ เคล็ดลับ ความสุขของครอบครัว
“เรื่องราวความสุขของครอบครัว ที่ถูกเล่าเรียงถ้อย ร้อยคา จากใจของหลากหลายครอบครัว ในงาน
วันแห่งครอบครัว ประจาปี ๒๕๕๒ จัดโดย...สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิธีการคิดในการสร้างสายใยรักแห่งครอบครัวให้ก่อเกิดความรัก ร่มเย็นเป็นสุข
๑๐๘ วิธีการที่จะเป็นตัวอย่าง ถึงแม้เคล็ดลับของคุณจะแตกต่าง แต่เป้าหมายตรงกัน คือเพื่อความรัก ความ
อบอุ่น ร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัว”
๑. กอดและหอมแก้ม เพื่อแทนคำบอกรัก สื่อให้เห็นถึงควำมผูกพันใกล้ชิดของคนในครอบครัว
๒. ครอบครัวจะมีสุขได้เมื่อมีควำมรัก ควำมเข้ำใจ ควำมเอื้ออำทร ห่วงใย ควำมไว้วำงใจ ควำมซื่อสัตย์
และเพียงพอในสิ่งที่มีอยู่
๓. ต้องมีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน เวลำมีปัญหำต้องคุยกันด้วยเหตุผลและไม่ควรใช้อำรมณ์ใ นกำรตัดสิน
ปัญหำ
๔. ต้องเป็นทั้งพ่อ แม่ และเพื่อนให้ลูก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องรับรู้เรื่องของลูกทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นควำม
ทุกข์ หรือควำมสุขที่ลูกมี ต้องคุยกับลูกทุกเรื่อง
๕. ครอบครัวเรำมีควำมสุข เพรำะครอบครัวเรำมีควำมซื่อตรงต่อกัน มีเรื่องอะไร เรำปรึกษำหำรือกัน
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและมีกำรสร้ำงกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ
๖. ต้องมีควำมรักใคร่ ห่วงใยเมตตำอำทรต่อทุกๆคนในครอบครัวด้วยควำมจริงใจ
๗. ต้องให้ควำมอบอุ่นกับครอบครัว มีเวลำให้ควำมรัก ควำมห่วงใย และให้ควำมสำคัญกับครอบครัว
๘. อีกคนหนึ่งร้อน อีกคนหนึ่งต้องใจเย็น ต้องมีควำมรักควำมเข้ำใจ ซึ่งกันและกันครอบครัวถึงจะอยู่ได้
๙. ยึดหลักประชำธิปไตย ยอมรับควำมคิดเห็นของกันและกัน แม้ว่ำจะมีควำมแตกต่ำงกัน เช่น วัย เพศ
แต่ทุกคนล้วนเป็นคนสำคัญในครอบครัว
๑๐. เห็นควำมสำคัญซึ่งกันและกัน ให้ทุกวันคือวันสำคัญ เอำใจใส่ในทุกๆด้ำน ให้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่
แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนมีควำมรู้สึกว่ำมีคนห่วงใยอยู่เสมอ
๑๑. ทำดีให้ลูกหลำนดู กตัญญูให้ลูกหลำนเห็น
๑๒. ช่วงรับประทำนอำหำรเย็น เรำแลกเปลี่ยนควำมคิด และประสบกำรณ์จำกที่เรำไปพบเจอมำ เป็น
ควำมสุขของแต่ละวัน
๑๓. มีควำมรักควำมเข้ำใจกัน พูดคุยปรึกษำกันภำยในครอบครัวและบอกรักโดยไม่ต้องอำย
๑๔. ต้องมีควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และมีเหตุผลให้กันในยำมที่มีปัญหำ
๑๕. อยู่อย่ำงสำมัคคี เล่นอย่ำงสนุก อยู่อย่ำงพอเพียงตำมพ่อหลวงบอก
๑๖. ศีลต้องเสมอกัน มีควำมสำมัคคี ไม่ทะเบำะกัน มีควำมซื่อสัตย์ ให้อภัยซึ่งกันและกัน
๑๗. รัก...เข้ำใจ...ห่วงใย...เอื้ออำทรผูกพัน และอภัยให้กันและกันตลอดเวลำ
๑๘. เข้ำใจ เอำใจใส่ ใกล้ชิด มีเวลำให้แก่กัน เสริมควำมรัก สร้ำงควำมผูกพันให้กับสมำชิกในครอบครัว
๑๙. มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หันหน้ำคุยกัน มีเรื่องอะไรก็ปรึกษำคนในครอบครัว
ซึ่งครอบครัวของเรำเป็นกำแพงที่ยิ่งใหญ่มำกหำที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

๒๐. ให้ควำมเข้ำใจ ห่วงใยและร่วมกันให้เวลำกับครอบครัว
๒๑. ครอบครัวโอนอ่อนต่อกัน รับฟังควำมคิดเห็นของทุกคน จะทำให้ครอบครัวมีควำมสุข
๒๒. ควำมหวังและกำลังใจจำกครอบครัว คือ แรงพลังให้ทุกๆวัน เรำเข้มแข็งเพื่อให้ผ่ำนพ้นอุปสรรคต่ำงๆ
ไปได้
๒๓. พู ด จำให้ เกี ย รติ ซึ่ งกั น และกั น ไม่ ท ำร้ำยน้ ำใจ รู้ จั ก กำรให้ อ ภั ย ต่ อ กั น และอย่ ำ ลื ม เติ ม เต็ ม ให้ กั บ
ครอบครัวในโอกำสต่ำงๆ
๒๔. พูดคุยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจยำมมีปัญหำ รักอย่ำงมีเหตุผล จึงจะได้มำซึ่งควำมเข้ำใจและ
ควำมอบอุ่น
๒๕. มีควำมห่วงหำอำทรเห็นใจกัน มีศีลธรรม รู้เขำ รู้เรำ มีควำมสุขและพอใจในสิ่งที่เรำมีอยู่ ที่สำคัญรัก
ครอบครัวให้มำกๆ
๒๖. รู้... รัก... สำมัคคี... ผิดอะไร ก็ให้อภัยกัน
๒๗. อยู่อย่ำงพอมี อยู่อย่ำงพอดี ชีวิตครอบครัวเป็นสุข
๒๘. มองปัญหำใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก มองเห็นแต่แง่มุมดีๆต่อกัน
๒๙. “ควำมเข้ำใจ” เป็นสิ่งสำคัญมำก สมำชิกในครอบครัวจะต้องสำมำรถคุยและปรึกษำกันในทุกเรื่อง
คุยกันด้วยควำมรักและควำมเข้ำใจ
๓๐. เข้ำใจซึ่งกันและกัน คุยกันด้วยเหตุผล ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้วีนอำทิตย์เป็นวันครอบครัว
๓๑. คอยดูแลเอำใจใส่ทุกๆเรื่องในครอบครัว เมื่อมีปัญหำกัน ก็จะพูดคุ ยทำควำมเข้ำใจต่อกัน กอดกัน
บอกรักต่อกันทุกวัน
๓๒. ต้องมีควำมอำใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ต้องยอมเสียสละเวลำส่วนตัว เพื่อควำมสุขของส่วนรวม มี
ควำมรักและสำมัคคีให้มำกที่สุด
๓๓. เป็นคนอำรมณ์ดี ขำขัน ไม่โกรธง่ำย แค่นี้ก็มีควำมสุข ทำให้คนรอบข้ำงไม่เบื่อและรู้สึกดี
๓๔. เข้ำอกเข้ำใจกัน ยืดหยุ่น หนักแน่น และรู้จักให้อภัยกัน
๓๕. ให้ควำมรักกับลูกและภรรยำเหมือนพ่อแม่ให้เรำ ชี้ให้เห็นสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก
๓๖. ถ้อยทีถ้อยอำศัยเข้ำใจในครอบครัว ให้ควำมอบอุ่นกับครอบครัวให้อภัยในสิ่งที่ผิดและพูดกันให้เข้ำใจ
คือ สำยใยรักแห่งครอบครัว
๓๗. ให้เกียรติทุกคนในครอบครัว เคำรพควำมคิด และพร้อมจะเสียสละให้ครอบครัวได้
๓๘. ครอบครัวมีควำมสุข อยู่อย่ำงพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพ่อหลวงพอมีพอกิน
๓๙. “ครอบครัวมีควำมรัก ควำมสุข ควำมอบอุ่น” แบ่งเวลำให้ครอบครัวอำทิตย์ละ ๑ วัน
๔๐. ร่วมทุกข์ ร่วมสุข รู้จักอภัย และปรึกษำซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหำ
๔๑. เรำเป็นหัวหน้ำครอบครัวจะต้องคอยดูแล และให้ควำมห่วงหำอำทรซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจเมื่อยำม
ทุกข์ และร่วมดีใจเมื่อมีควำมสุข
๔๒. ให้อภัยซึ่งกันและกัน ควำมสุขในครอบครัวอยู่ที่ทุกคน ถ้ำเข้ำใจกันทุกๆอย่ำงก็จะมีควำมสุข
๔๓. บิดำ-มำรดำ พูดคุยกับลูกได้ทุกเรื่องทำตัวให้ลูกไว้ใจ อย่ำนำเรื่องเครียดๆมำคุยกับลูกๆ ทำนข้ำว
ร่วมกันบ่อยๆถือเวลำวันหยุดไปเที่ยวต่ำงจังหวัด
๔๔. เชื่อฟังพ่อแม่และกตัญญูต่อพ่อแม่ ซื่อสัตย์กับครอบครัว ขยันทำงำนที่ได้รับมอบหมำยในครอบครัว
๔๕. เข้ำใจซึ่งกันและกัน ดูแลเอำใจใส่กัน
๔๖. มีควำมเข้ำใจกันของคนในครอบครัวในทุกๆด้ำน
๔๗. ทำกิจกรรมร่วมกัน รับผิดชอบหน้ำที่ของตนเอง มีอะไรปรึกษำหำรือกัน ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นอยู่
เป็นนิจ
๔๘. ให้ควำมรักควำมเข้ำใจกัน ดูแลห่วงใยกัน ให้กำลังใจเมื่อยำมท้อแท้หรือสิ้นหวัง และก้ำวไปข้ำงหน้ำ
พร้อมๆกัน

๔๙. เอำใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันและหมั่นคอยใส่ใจถำมไถ่ มีควำมรักควำมผูกพันซึ่งตรงต่อกัน นั่นคือควำม
รัก ควำมเข้ำใจและมั่นใจในกันและกัน
๕๐. ให้ครอบครัวมีจริยธรรมและคุณธรรมและรู้จักหน้ำที่ พ่อ แม่ ลูก
๕๑. ให้ควำมรักควำมคิดถึงส่งไปถึงคนในครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ว่ำมีคนที่ยังรักคอยห่วงใยและเอำใจใส่
ดูแลคนที่เรำรักอยู่เสมอ
๕๒. ให้ควำมรักควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน ยอมให้เป็นและเย็นให้ได้ ให้อภัย
แก่กัน
๕๓. ทุกคนจะต้องมีกำรให้อภัยกัน ไม่ถือทิฐิซึ่งกันและกัน
๕๔. มีกำรพูดคุยกัน มีกำรให้อภัยกัน รักษำคำพูด มีวินัย มีกำรแก้ปัญหำร่วมกัน
๕๕. กอดกันสักนิด มีเวลำให้กันสักหน่อย มอบควำมรักให้กัน ชีวิตในครอบครัวจะประสบสุขถ้วนหน้ำ
๕๖. ไม่ดื่มเหล้ำ ไม่เจ้ำชู้ มีควำมจริงใจ และห่วงใยเออำทรต่อกัน ถ้ำเรำทำผิดพลำดไปเรำต้องกล่ำวคำขอ
โทษและไม่เอำตัวเองเป็นใหญ่
๕๗. ทุคนในครอบครัวจะยอมเสียสละเวลำส่วนตัวอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๒-๓ ชม.เพื่อรวมตัวกันพบปะ
สังสรรค์ที่บ้ำนคุณตำ คุณยำยถือเป็นสัญญำใจต่อกัน
๕๘. ต้องเริ่มจำกควำมเข้ำใจของทุกคนในครอบครัว มีควำมสำมัคคีปรองดองกัน รู้จักกำรให้อภัย เมื่อลูก
ล้มไม่ควรซ้ำเติม ควรให้ข้อคิดและกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีของลูกๆ
๕๙. มีควำมรักควำมสำมัคคีช่วยเหลือพึ่งพำกันและกัน ปรึกษำพูดคุยภำยในครอบครัว ให้ควำมอบอุ่นกับ
ทุกคนในครอบครัว
๖๐. ครอบครัวมีควำมสุขเริ่มจำกควำมรักที่ดูแลใส่ใจในแต่ละหน้ำที่ของแต่ละบุคคลก็จะมีควำมสุขกับทุกคน
ในครอบครัว
๖๑. แบ่งเวลำให้กับทุกคนในครอบครัว วันอำทิตย์จะไม่ไปไหน ถ้ำไปก็จะไปเป็นครอบครัว ทำอำหำร
รวมกัน เล่นเกมส์กัน ถ่ำยรูปร่วมกัน พูดคุยกันด้วยควำมรัก ใครมีปัญหำก็จะนำมำปรึกษำและคุยกัน
๖๒. กำรที่เรำทำอะไรร่วมกันก็มีควำมสุขถึงจะทะเลำะกัน เถียงกัน แต่พอกลับมำคิดก็สนุกดี ถือเป็นสีสัน
ของครอบครัว คล้ำยๆกับลิ้นกะฟัน ที่อยู่ไปนำนวันก็มีกระทบกันบ้ำง
๖๓. มีเวลำให้ครอบครัวไม่สร้ำงปัญหำให้แก่กัน สร้ำงรอยยิ้มให้ควำมอบอุ่น เป็นห่วงเป็นใยกัน รักใคร่
ปรองดองกัน
๖๔. มั่นใจในกันและกัน คุยกันเสมอเพื่อควำมเข้ำใจที่ดี “รัก อภัย เข้ำใจ ยอมรับ ให้เวลำกันและกัน”
๖๕. มีเวลำอยู่พร้อมหน้ำ พ่อ แม่ ลูก ทำกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์หรือเข้ำวัดฟังธรรมอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง
๖๖. มีเวลำดูแลครอบครัวและลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง “คือ สำยใยรัก ผูกพันครอบครัวเรำ”
๖๗. ขยัน อดทน หนักนิดแรงหน่อยก็ให้อภัยกัน ช่วยดูแลสุขภำพซึ่งกันและกัน เอื้ออำทรต่อกัน กินอยู่
อย่ำงประหยัด เรำคิดว่ำ กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
๖๘. กำรเข้ำใจซึ่งกันและกัน มีปัญหำปรึกษำกัน มีเวลำให้กันและกัน
๖๙. ดูแลลูกๆให้มีควำมสุข ทุกคนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของลูก
๗๐. ให้ควำมใส่ใจดูแลในทุกๆเรื่องไม่ว่ำเล็กหรือใหญ่ ห่วงใยและปรึกษำกันในทุกๆเรื่อง
๗๑. จะต้องเอำใจใส่ซึ่งกันและกัน จะต้องไม่มีควำมลับต่อกัน จะต้องให้เกียรติซึ่งและกัน จะต้องพูดจำดี
ไม่หยำบคำยหรือก้ำวร้ำว จะต้องมีเหตุผล ผิด-ถูกต้องยอมรับ อยู่ด้วยกันต้องทำตัวให้เข้ำได้กับทุกสถำนกำรณ์
๗๒. ให้ควำมรักและควำมเข้ำใจ รับฟังควำมคิดเห็นของทุกคนในครอบครัว
๗๓. เลี้ยงลูกด้วยควำมรัก ควำมผูกพัน ควำมอบอุ่น มีทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ
๗๔. กำรเข้ำใจกันและกัน รับฟังเหตุผลกันและกัน ให้อภัยกันและกัน และรักกันตลอดไป

๗๕. ควำมรัก ควำมเข้ำใจ ควำมอบอุ่น ให้เวลำแก่ครอบครัว ธรรมะในกำรครองเรือน
๑. สัจจะ

ซื่อสัตย์สุจริต

๒. ทมะ

ควำมข่มใจ

๓. ขันติ

ควำมอดทน

๔. จำคะ

ให้เสียสละ

๗๖. จะไปไหนต้องไปด้วยกัน มีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย มีสุขก็สุขด้วยกัน มีปัญหำต้องพูดคุยหำทำงออกแก้ปัญหำ
ให้กันและกัน
๗๗. ได้อยู่กันอย่ำงพร้อมหน้ำพร้อมตำ จึงทำให้เรำมีควำมสุขในวันข้ำงหน้ำ
๗๘. ควำมเข้ำใจ ให้อภัย และควำมซื่อสัตย์
๗๙. กอดลูกทุกครั้งที่เขำจะเดินออกจำกบ้ำน โรงเรียน และกลับเข้ำบ้ำน
๘๐. ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และให้ควำมรักต่อครอบครัวที่ดีที่สุด
๘๑. ให้ควำมรักและควำมอบอุ่นแก่ลูก ให้ควำมสนิทสนมให้อภัยลูกทุกครั้งที่ลูกทำผิด
๘๒. บอกรักกันบ่อยๆ กอดกันอยู่เรื่อยๆมีควำมใจเย็นให้กันเสมอ คิดถึงกัน แค่นี้ก็เป็นสุขทั้งครอบครัว
๘๓. ครอบครัวจะพบสุขเมื่อทุกคนรักกัน
๘๔. ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ให้ควำมรักและปรึกษำหำรือทุกๆเรื่องได้เหมือนเพื่อน
๘๕. เรำต้องสร้ำงควำมรักให้กันและกัน พ่อแม่ลูกต้องดูแลกันและให้อภัยกัน ต้องเป็นผู้ให้สิ่งดีๆต่อกัน
๘๖. มีควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีรอยยิ้มและพร้อมที่จะรับฟังควำมคิดเห็น
ร่วมกัน ให้อภัยกัน
๘๗. ให้ควำมรักและเอำใจใส่ รักใครให้ควำมสุขเท่ำเทียมกัน พูดคุยกับลูกๆทุกคนสม่ำเสมอ
๘๘. จัดหำกิจกรรมทำร่วมกันสม่ำเสมอ
๘๙. ครอบครัวของเรำมีควำมสุขเพรำะอบอุ่น ลูก-หลำนสอนง่ำยทุกคนอยู่อย่ำงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่
อย่ำงพอเพียง
๙๐. กินข้ำวพร้อมพัน ไปเที่ยวด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้ำงควำมสุขร่วมกัน
๙๑. ทำอำหำรร่วมกัน และดูละครร่วมกัน โดยกำรใช้เวลำว่ำงร่วมกันให้มำกที่สุด โดยเฉพำะวันหยุด
๙๒. รัก-เล่น-เป็นกันเอง ก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
๙๓. อยู่อย่ำงพอเพียง รักกันและเข้ำใจกัน ปรึกษำและหันหน้ำเข้ำหำกัน ครอบครัวถึงจะมีควำมสุข
๙๔. ควำมอำทรห่วงใย คือ สำยใยแห่งควำมสุขของครอบครัว
๙๕. ตั้งมั่นทำควำมดี อยู่แบบพอเพียง ใส่ใจซึ่งกันและกัน ทุกวันหยุดเทศกำล พำกันไปทำบุญ และ
ท่องเที่ยวด้วยกัน ทำนอำหำรร่วมกัน
๙๖. กำรให้ควำมรัก เอำใจใส่ ดูแลกัน และพยำยำมใช้เวลำอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันให้มำกที่สุด
๙๗. ควำมเข้ำใจ ควำมเอื้ออำทร ห่วงใยซึ่งกันและกัน จะสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๙๘. กำรดูแลเอำใจใส่ ห่วงใย มีเมตตำ รับฟังปัญหำ อบรมสั่งสอนลูกให้รู้จักประหยัดใช้เงินอย่ำงคุ้มค่ำ
เป็นคนดีในสังคม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แด่ผู้ตกทุกข์
๙๙. ไม่ต้องรอให้เค้ำหรือใครเป็นฝ่ำยปรับตัว ตัวของเรำนั่นแหละเป็นฝ่ำยปรับตัวเสียก่อน เพื่อควำมรักใคร่
ประนีประนอมของครอบครัว อยู่กันอย่ำงมีควำมสุข
๑๐๐. รับฟังควำมคิดเห็นของลูกหลำน และเป็นกันเองกับลูกหลำน ปัญหำทุกอย่ำงแก้ไขได้ และอยู่อย่ำง
พอเพียง
๑๐๑. กอดกันวันละนิด ยิ้มให้กันวันละหน่อย แบ่งปันควำมสุขร่วมกัน แล้วอย่ำลืม...“วันอำทิตย์ คือวัน
ของครอบครัว”
๑๐๒. ดำเนินชีวิตพออยู่พอกิน ตำมแนวพระรำชดำริของในหลวง
๑๐๓. สร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว รักกันต้องไม่ปิดบัง ควำมสุขก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณ
๑๐๔. ปัญหำทุกอย่ำงมีทำงแก้ แคร์ควำมรู้สึกซึ่งกันและกัน แชร์ควำมสุขให้ทุกคนในครอบครัว

๑๐๕. ควำมรัก ควำมเข้ำใจ กำรให้อภัย คือหัวใจสำคัญของควำมอบอุ่นในครอบครัว
๑๐๖. เอำใจเขำมำใส่ใจเรำและรักคนในครอบครัวเหมือนรักตัวเองและรักให้มำกกว่ำ
๑๐๗. ดู แ ลเอำใจใส่ ต่ อ ครอบครั ว มี เวลำให้ กั บ ครอบครั ว อย่ ำ งน้ อ ยสั ป ดำห์ ล ะ ๑ วั น เพื่ อ เชื่ อ ม
ควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มีควำมสุข
๑๐๘. ทำสิ่งดีๆให้แก่กันทุกวัน จำสิ่งดีๆไม่รื้อฟื้นเรื่องเก่ำที่ทำให้หมองใจกัน

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำคง
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
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ข่าวสารสาหรับประชาชน
งานสาธารณสุข สานักงานปลัด อบต.

ฉบับที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

กรมควบคุมโรค เตือนปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กเสี่ยงจมนาสูงสุด
แนะใช้หลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ในการช่วยชีวิต
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข เผยในช่ ว งปิ ด เทอมภาคฤดู ร้ อ นของทุ ก ๆปี (มี น าคม -พฤษภาคม)
จะมีเด็ กจมน าเสียชีวิต สูงถึง ๔๐๐-๕๐๐ คน และพบว่าในช่วงปี ที่ผ่านมา ร้อยละ ๗๔.๑ ของเด็กที่ตกน าจะเสียชีวิต
แม้ เด็ ก จะว่ า ยน าเป็ น หรื อ ว่ า ยน าเก่ ง ก็ มี โอกาสจมน าเสี ย ชี วิ ต ได้ เด็ ก ที่ จ มน าส่ ว นใหญ่ อายุ ๕-๙ ปี ร้ อ ยละ ๔๑.๙
พร้อมแนะใช้หลัก“ตะโกน โยน ยื่น ” (ตะโกน: ให้ผู้ใหญ่ช่วย, โยน: วัสดุที่ลอยนาได้ , ยื่น: ไม้ กิ่งไม้ หรือเสือให้คนตกนา
จับ) เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเด็กที่ตกนา
วันนี้ (๒๙ เมษำยน ๒๕๕๗) นำยแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ำวว่ำ ในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อน เดือน
มีนำคม-พฤษภำคม มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมำกที่สุด รองลงมำคือ เดือนตุลำคม ซึ่งตรงกั บช่วงปิดเทอมของเด็กเช่นเดียวกัน โดย
ช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อนของทุกๆปี (มีนำคม-พฤษภำคม) จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง ๔๐๐-๕๐๐ คน จำกข้อมูลกำรเสียชีวิต
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุขในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๖) พบว่ำมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต
สู ง ถึ ง ๕ ,๒ ๙ ๘ ค น ห รื อ ป ร ะ ม ำ ณ ปี ล ะ ๔ ๔ ๒ ค น แ ล ะ พ บ ว่ ำ ใน ช่ ว ง ปี ที่ ผ่ ำ น ม ำ ร้ อ ย ล ะ ๗ ๔ .๑
ของเด็กที่ตกน้ำจะเสียชีวิต โดยเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตเป็นเด็กที่ว่ำยน้ำเป็นถึงร้อยละ ๒๖.๓ ชี้ให้เห็นว่ำ แม้เด็กจะว่ำยน้ำเป็นหรือ
ว่ำยน้ำเก่ง ก็มีโอกำสจมน้ำเสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน และพบว่ำเพศชำยจมน้ำสูงกว่ำเพศหญิง กลุ่มเด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่อำยุ ๕-๙
ปี จมน้ำมำกที่สุด (ร้อยละ ๔๑.๙) รองลงมำคือ ๑๐-๑๔ ปี และต่ำกว่ำ ๕ ปี ร้อยละ ๒๘.๖ และร้อยละ ๒๗.๗ ตำมลำดับ
ส่วนแหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ำมำก คือ แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรมำกที่สุด (ร้อยละ ๕๔.๕) รองลงมำคือ คู/คลองระบำยน้ำข้ำง
บ้ำน (ร้อยละ ๑๒.๕)
จำกกำรสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ปี ๒๕๕๖) พบว่ำ เด็กไทย (อำยุ ๕-๑๔ ปี) ว่ำยน้ำเป็น ร้อยละ
๒๓.๗ แต่ว่ำยน้ำเพื่อเอำชีวิตรอดได้เพียง ร้อยละ ๔.๔ โดยเด็กที่เรียนหลักสูตรว่ำยน้ำเพื่อเอำชีวิตรอดจะมี ควำมรู้เรื่องควำม
ปลอดภัยทำงน้ำ ทักษะกำรเอำชีวิตรอดในน้ำ และทักษะกำรช่วยผู้ประสบภัยทำงน้ำ มำกกว่ำคนที่ไม่ได้เรียนถึง ๗.๔ เท่ำ,
๒๐.๗ เท่ำ และ ๒.๗ เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งกรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำคท้องถิ่นและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว ม ส ร้ ำ ง เด็ ก ไ ท ย ใ ห้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ ง กั น ก ำ ร จ ม น้ ำ โ ด ย เริ่ ม จ ำ ก ก ำ ร อ บ ร ม ค รู ผู้ ส อ น (ค รู ก )
ตำมหลั ก สู ต รว่ำยน้ ำเพื่ อ เอำชี วิต รอด ตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๒ และขยำยผลอบรมครูผู้ ส อน (ครู ข) อย่ำงต่ อเนื่ อ งจนถึงปั จ จุบั น
เพื่อผลักดันให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรดังกล่ำวให้กับเด็กทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ ซึ่งจะมีส่วนในกำรช่วย
ลดกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ำของเด็กอีกทำงหนึ่ง
นอกจำกนี้ ผลส ำรวจยั งพบว่ำ เด็กที่ ได้รับกำรช่วยเหลื อขึ้น มำจำกน้ำแล้ ว ได้รับ กำรปฐมพยำบำลโดยผู้ พ บเห็ น
เหตุกำรณ์และญำติมำกที่สุด ร้อยละ ๔๑.๑ รองลงมำคือ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ร้อยละ ๑๗.๐ ในกรณีที่ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์
และญำติให้กำรช่วยเหลือโดยกำรปฐมพยำบำล พบว่ำ เป็นกำรปฐมพยำบำลที่ถูกต้องเพียงร้อยละ ๑๕.๒ นอกจำกนั้น เป็นกำร
ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยกำรจั บ เด็ ก อุ้ ม พำดบ่ ำ กระโดดหรื อ กระแทก หรื อ เขย่ ำ เพื่ อ เอำน้ ำออก ซึ่ งเป็ น วิ ธีก ำรปฐมพยำบำลที่ ผิ ด
๒/นายแพทย์โสภณ กล่าว…
-๒นำยแพทย์โสภณ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในกรณีที่ช่วยเหลือคนจมน้ำขึ้นมำจำกน้ำได้แล้ว ห้ำมจับคนจมน้ำอุ้มพำดบ่ำแล้ว
กระโดดหรือวิ่งไปมำเพื่อให้น้ำออก เนื่องจำกน้ำที่ออกมำจะเป็นน้ำจำกกระเพำะไม่ใช่จำกปอด ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด เพรำะจะทำให้
ค น จ ม น้ ำ ข ำ ด อ ำ ก ำ ศ ห ำ ย ใจ น ำ น ยิ่ ง ขึ้ น แ ล ะ เสี ย ชี วิ ต ซึ่ ง วิ ธี ก ำ ร ช่ ว ย เห ลื อ ที่ ถู ก ต้ อ ง อั น ดั บ แ ร ก คื อ
๑. ให้ตะโกนขอควำมช่วยเหลือ ๒. วำงคนที่จมน้ำนอนรำบ ตะแคงหน้ำเอำน้ำออกจำกปำก ๓.ช่วยให้หำยใจได้เร็วที่สุด โดย
วิธีกำรผำยปอด และเป่ ำลมเข้ำทำงปำกติดต่อกันหลำยๆครั้ง ๔. ถ้ำหัวใจหยุดเต้นให้นวดหั วใจ โดยกำรกดที่บ ริเวณกลำง
หน้ำอก ลึกประมำณ ๑-๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐๐ ครั้งต่อนำที และ ๕. รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุ ขที่อยู่ใกล้บ้ำนหรือโทรแจ้ง

๑๖๖๙ โดยเร็วที่สุด วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก อย่ำปล่อยเด็กไปเล่นน้ำกันเองตำมลำพัง เด็กเล็กต้องอยู่
ในระยะที่มอื เอื้อมถึงและคว้ำถึง
“ส่วนอีกมำตรกำรที่ต้องยึดไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน คือ “ตะโกน โยน ยื่น” ได้แก่ ๑.ตะโกน คือ กำรเรียกให้ผู้ใหญ่มำช่วยและ
โทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ ๑๖๖๙ ๒.โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกำะจับพยุงตัว เช่น เชือก ถังแกลลอนพลำสติก
เปล่ำ ขวดน้ำพลำสติกเปล่ำ หรือวัสดุที่ลอยน้ำได้โดยโยนครั้งละหลำยๆ ชิ้ น ๓.ยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ เช่น ไม้
เสื้อ ผ้ำขำวม้ำ ให้คนตกน้ำจับและดึงขึ้นมำจำกน้ำ ซึ่งเน้นให้เด็กรู้วิธีกำรช่วยเหลือคนตกน้ำที่ถูกต้อง โดยต้องไม่กระโดดลงไป
ช่วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนในท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน ควรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำที่มีควำมเสี่ยง เช่น จัดหำ
อุปกรณ์ ลอยน้ ำ แกลลอนพลำสติก ไม้ เชือก สร้ำงรั้ว ทำป้ำยเตือน และสถำนบริกำรสำธำรณสุขมีกำรให้ ควำมรู้ในเรื่องนี้
เช่นเดียวกับกำรให้วัคซีนแก่เด็ก หำกสงสัยสำมำรถติดต่อได้ที่สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โทร ๐๒ ๕๙๐ ๓๙๖๗ หรือ
สำยด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โทร ๑๔๒๒” นำยแพทย์โสภณ กล่ำวปิดท้ำย
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