
เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 24 – 26 มิถุนายน 2558 

งานประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.พจิิตร 

 
ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าวสาร 
-โพสต์ทเูดย์ 
-ผู้จดัการรายวนั 
-ไทยรัฐ       -
เดลนิิวส ์
 

ประกาศเจ้าพนักงานสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2558 และฉบับที่ 2/2558 
        นายแพทย์โสภณ  เมฆธนอธิบดีกรมควบคมุโรค ได้ลงนามในประกาศเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 
1/2558    เร่ืองให้เจ้าของหรือผู้ รับผิดชอบสถานพยาบาลด าเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ่ พ.ศ. 2523    กรณีมี
การโรคเมอร์สเกิดขึน้ในสถานพยาบาลก าหนดให้แยกผู้ ป่วยไว้ตา่งหาก แยกผู้สมัผสัโรคเช่น ญาติไมใ่ห้ปะปน
กบัผู้อื่น รวมถึงมาตรการอื่นๆ เพือ่สกดัการแพร่ระบาด หากมีการฝ่าฝืนมีโทษสงูสดุจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน ปรับไม่
เกิน 1 หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ    และประกาศเจ้าพนกังานสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 24 มิ.ย.2558  ซึง่
เป็นข้อปฏิบตัิส าหรับประชาชนกรณีโรคเมอร์ส มีสาระส าคญั คอื   1.ให้ผู้ ป่วยหรือผู้ที่สงสยัวา่ตนเองจะป่วย 
หรือผู้ที่สมัผสักบัผู้ ป่วย ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยดว่นท่ีสดุ เพื่อรับการตรวจหรือรับการรักษาในทาง
การแพทย์ 2.ในกรณีที่มีการป่วยเกิดขึน้ หรือมเีหตสุงสยัวา่ได้มีการป่วยเกิดขึน้ในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้
ควบคมุดแูลบ้านแจ้งช่ือและที่อยูข่องตน ความสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย ช่ือ อาย ุ  และที่อยูข่องผู้ ป่วย โรงพยาบาลหรือ
คลนิิกที่ผู้ ป่วยรับการรักษา วนัท่ีเร่ิมป่วย และอาการส าคญัของผู้ ป่วย     ให้แกเ่จ้าพนกังานสาธารณสขุหรือ
พนกังานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชัว่โมง นบัแตเ่ร่ิมมีการป่วยขึน้หรือมีเหตสุงสยัวา่ได้มีการป่วยเกิดขึน้ และ 3.กรณี
ผู้ ป่วยหรือผู้ที่สงสยัวา่ตนเองอาจจะป่วย หรือผู้ที่สมัผสัผู้ ป่วย ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ หรือกรณีเจ้าบ้านหรือผู้
ควบคมุดแูลบ้านไมป่ฏิบตัิตาม ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2 พนับาท 

- ไทยรัฐ 
-ไทยโพสต์ 
- เดลนิิวส์ 
 
  

ห้าม’รพ.’ปฏิเสธผู้ป่วยโรคเมอร์ส 
        นพ.สรุเชษฐ์ สถิตนิรามยั รักษาราช การปลดักระทรวงสาธารณสขุ     ให้สมัภาษณ์ถงึความคืบหน้าในการ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบ คมุโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลางวา่ กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศค าสัง่เจ้า
พนกังานสาธารณสขุตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ่ พ.ศ.2523 ให้สถานพยาบาลทกุแหง่ปฏิบตัิ ดงันี ้ เมือ่มีผู้ ป่วยสงสยั
ต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสขุทนัที ห้ามปฏิเสธการรับผู้ ป่วย และถ้าต้องสง่ ตอ่เพื่อรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ห้าม
สง่ผู้ ป่วย เดินทางไปเองด้วยรถสาธารณะ  ให้สง่ด้วยรถพยาบาลที่มีการป้องกนัการตดิเชือ้   หากฝ่าฝืนมี
ความผิด ปรับตัง้แต ่ 2,000 - 10,000 บาท จ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรือทัง้จ าทัง้ปรับ โดยให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวย การส านกัควบคมุโรคติดตอ่ อธิบดีกรมควบ 
คมุโรค เป็นเจ้าพนกังาน 
        นอกจากนี ้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการจดัการเดินทางของผู้แสวงบญุที่ประเทศซาอดุีอาระเบีย ให้ขึน้ทะเบียน
และสง่รายช่ือผู้ทีจ่ะเดินทางไปแสวงบญุพิธีฮจัญ์ รวมทัง้พิธีอมุเคราะห์     ให้นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั 
สาธารณสขุอ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในพืน้ท่ีทราบ เพื่อติดตามดแูลและเฝ้า
ระวงัโรคในผู้แสวงบญุทกุคนเมื่อกลบัถึงประเทศไทย  อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัมคีวามเสีย่งโรคเมอร์ส 
เนื่องจากเป็นประเทศเปิด มีผู้ เดนิทางเข้า-ออกตลอดเวลา   ขอความร่วมมือประชาชน หากกลบัจากพืน้ท่ีเสีย่ง
ภายใน 14 วนัแล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้แยกตวัเองและรีบไปพบแพทย์ ถ้าจ าเป็นต้องรับความชว่ยเหลอื
ในการไปโรงพยาบาล โทร.แจ้ง 1669 อยา่นัง่รถสาธารณะมาเอง 

- มติชน  กรมควบคุมโรค ประชุมวิชาการเฝ้าระวังโรคฉ่ีหนู ชูมาตรการ 4 ลด...ป้องกนัโรค เตรียมรับมือหลัง
เข้าสู่อาเซียน 
       ศาสตราจารย์กิตติคณุนายแพทย์วศิิษฏ์ สติปรีชา ประธานชมรมเลปโตไปโรสสิแหง่ประเทศไทยกลา่ว



ภายหลงัเป็นประธานเปิดการประชมุ วชิาการโรคเลปโตไปโรสสิ ประจ าปี 2558 วา่จากข้อมลูเฝ้าระวงัโรคของ
ส านกั ระบาดวิทยาสกรมควบคมุโรค   ตัง้แตว่นัท่ี1 มกราคม -12 มิถนุายน2558 พบผู้  ป่วยโรคฉ่ีหนแูล้ว 492 
ราย ในพืน้ท่ี 50 จงัหวดั เสยีชีวติ 7 ราย  กลุม่อาย ุที่พบมากทีส่ดุ คือ อาย5ุ5-64ปี (ร้อยละ 20.33) รองลงมา 
45-54 ปี และ 35-44 ปี ตามล าดบัอาชีพสว่นใหญ่เป็นเกษตร ร้อยละ53.9   นอกจากนีย้งัพบ ข้อมลูส าคญัจาก
การรวบรวมของส านกัระบาดวิทยาในช่วง10 ปีที่ผา่นมา(พ .ศ.2546-2555)  พบวา่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เป็นภาคที่มีอตัราป่วยสงูสดุรองลงมาคือภาคเหนือ ภาคใต้และภาคกลางตามล าดบัและตัง้แตปี่พ.ศ.2549   
ภาคใต้เร่ิมมีอตัรา ป่วยเพิ่มขึน้ช่วงที่พบผู้ ป่วยโรคฉ่ีหนูสงูสดุคอืเดือนสงิหาคมถึงเดือนตลุาคมผู้ป่วยเพศชาย
มากกวา่เพศหญิงเกือบ4เทา่ (3.6)    กลุม่อายทุี่มีอตัราป่วยสงูสดุคืออาย5ุ5-64ปีและอาชีพท่ีพบมากที่ สดุคือ
เกษตรกรรมจากการเฝ้าระวงัของกรมควบคมุโรคในปี2558พบการระบาดที่มี ผู้ ป่วยจ านวนมากคือที่อ าเภอ
อทุมุพรพิสยัจงัหวดัศรีสะเกษ   มีผู้ ป่วยทัง้ หมด48รายในจ านวนนีอ้าการหนกั4รายและท่ีอ าเภอภสูงิห์ จงัหวดั
ศรีสะเกษ มีผู้ ป่วย131รายเสยีชีวติ1รายซึง่ทัง้สองเหตกุารณ์มีสาเหตมุาจากที่ ชาวบ้านไปร่วมกนัขดุลอกคคูลอง
เพื่อหารายได้ในชมุชน 
       ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายนเป็นต้นไปมกัพบโรคฉ่ีหนเูพิ่มขึน้เพราะเป็นฤดฝูนและ เข้าสูช่่วงการท านาโดยเฉพาะ
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้    โรคนี ้สามารถรักษา ให้หายขาดได้แตอ่าจจะตดิเชือ้และป่วยซ า้ได้
อีกอาการของโรคไข้ฉ่ีหนสูว่น ใหญ่มีอาการไม่รุนแรงเช่นสมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้โดยเฉพาะนอ่งสมีเลอืดออก
ใต้เยื่อบตุาขาว เป็นต้น  มีน้อยรายที่จะมีอาการรุนแรงและเสยีชีวิต  อีกทัง้ยงัได้รับรายงานจากตา่งประเทศวา่
พบ นกัทอ่งเที่ยวที่ป่วยด้วยโรคฉ่ีหนหูลงัจากทีเ่ดินทางมาทอ่งเที่ยวในประเทศไทยส าหรับการป้องกนัโรคเน้น
มาตรการ4 ลด   ในการตอ่สู้กบัโรค ฉ่ีหนไูด้แก่ 1.ลดหนโูดยเก็บอาหารท่ีรับประทานเหลอืหรือขยะให้มดิชิด
ท าลายขยะอยา่งถกูวิธี 2.ลดการสมัผสัโดยการใสร่องเท้าบู๊ตหรือเคร่ือง ป้องกนัอื่นๆสล้างตวัให้สะอาดและซบั
ให้แห้งเมื่อไปสมัผสัน า้ทว่มขงั 3.ลดการ เสยีชีวติโดยสงัเกตอาการถ้ามีไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนือ้
(โดยเฉพาะ ที่โคนขาหรือนอ่ง)หลงัจากแช่น า้ย ่าทีชื่น้แฉะภายใน7วนัให้สงสยัวา่ เป็นโรคนีรี้บไปพบแพทย์เพื่อรับ
การวินจิฉยัและรักษาที่ถกูต้อง 4.ลดการระบาดโดยให้ผู้น าชมุชน อสม.สงัเกตวา่มีผู้ ป่วยที่สงสยัวา่จะเป็นโรคนี ้
แม้ เพียงรายเดียวให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสขุเพื่อรีบ ด าเนนิการสอบสวนและควบคมุโรคไมใ่ห้แพร่ระบาด
ตอ่ไป  

-เดลนิิวส์ 
- New 108 
 

มะเร็งคร่าชีวิตคนไทยอนัดับ 1 
        โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสขุที่ส าคญัของประเทศไทย จากสถิติพบวา่ โรคมะเร็งเป็นสาเหตกุาร
เสยีชีวติอนัดบั 1 ของคนไทยและแนวโน้มผู้ ป่วยรายใหมม่จี านวนเพิ่มขึน้ทกุปี 
     นพ.วีรวฒุิ อิ่มส าราญ ผอ.สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ถงึสถิติโรคมะเร็งที่
พบมากในผู้หญิงและผู้ชาย การดแูลตวัเองให้หา่งไกลโรคมะเร็ง ขณะเดียวกนัผู้ ป่วยที่ตอ่สู้กบัโรคร้ายโดยไม่
ยอมแพ้ก็ได้ให้ก าลงัใจผู้ ป่วย ด้วยกนัเอง 

ส านกัสารนิเทศ
กระทรวง สธ. 

กรมคร. เตือนประชาชนกนิเห็ดป่า เสี่ยงอนัตรายจากเหด็พิษ หลังปีนีพ้บผู้ป่วยแล้ว 170 ราย  
        อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่ ในชว่งฤดฝูนตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมจนถงึปลายเดือนกนัยายนของทกุปี จะ
พบผู้ ป่วยและเสยีชีวิตจากการกินพิษที่ขึน้เองตามธรรมชาตเิป็นประจ า โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีที่ประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่าในธรรมชาติมากิน แตเ่นื่องจากเหด็ป่านัน้มี
ทัง้เห็ดที่กินได้และเห็ดพษิ ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั ท าให้ประชาชนเข้าใจผดิ     จึงขอความร่วมมือส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัและ อสม. เร่งให้ความรู้กบัประชาชน พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ถึงอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จาก
การเก็บเห็ดกินเอง  ซึง่จากข้อมลูเฝ้าระวงัโรค ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม-
19 มิถนุายน 2558 พบผู้ ป่วยจากการกินเห็ดพษิแล้ว 170 ราย ยงัไมม่ีรายงานผู้ เสยีชีวิต โดยกลุม่อายทุี่พบมาก



ที่สดุ   เรียงตามล าดบั คือ 35-44 ปี พบร้อยละ19.41 รองลงมาคือ 45-54 ปี ร้อยละ 17.65 และ 25-34 ปี ร้อย
ละ 13.53 และอาชีพสว่นใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 42.9 รับจ้างร้อยละ25.9 และนกัเรียนร้อยละ 12.4 
         เห็ดที่เป็นสาเหตทุ าให้เสยีชีวิตสว่นใหญ่ คือ เห็ดระโงกพษิ บางแหง่เรียกวา่ เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือ
เห็ดไขต่ายซาก เห็ดชนิดนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่เหด็ที่มีความคล้ายคลงึกบัเห็ดระโงกขาวหรือไขห่า่นท่ีสามารถกินได้ แต่
มีข้อแตกตา่งที่ส าคญัคือ เห็ดระโงกพิษ จะมีก้านสงู กลางดอกหมวกจะนนูเลก็น้อย มกีลิน่เอียนและคอ่นข้าง
แรง ส าหรับช่วงทีเ่สีย่งอนัตรายที่สดุคือ ช่วงเห็ดยงัดอกตมู เพราะเห็ดสกลุนีข้ณะดอกออ่นจะมีลกัษณะ
เหมือนกนัหมด แยกได้ยากจากเห็ดที่กินได้ และเห็ดพษิชนิดนีม้สีารท่ีทนตอ่ความร้อน แม้จะปรุงให้สกุดแีล้ว 
เช่น ต้ม แกง ก็ไมส่ามารถท าลายสารพิษนัน้ได้ สว่นภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ด เชน่ 
การจุม่ช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ด ช้อนจะไมเ่ปลีย่นเป็นสดี า การน าไปต้มกบัข้าวสาร หรือการสงัเกตรอยกดั
แทะของสตัว์ วธีิดงักลา่วก็ยงัไมส่ามารถเช่ือถือ และน ามาใช้ทดสอบพิษกบัเห็ดกลุม่นีไ้ด้ นอกจากเห็ดระโงกพิษ
แล้ว ยงัมเีห็ดป่าชนิดทีม่ีพิษรุนแรงอีกคือ เหด็เมือกไครเหลอืง ซึง่มกัสบัสนกบัเห็ดขงิ ซึง่ชนิดที่เป็นพิษจะมเีมือก
ปกคลมุและมีสดีอกเข้มกวา่ แตย่ากแก่การสงัเกตด้วยตา สว่นเหด็ชนิดสดุท้าย คือ เห็ดหมวกจีน จะเป็นเห็ดที่
คล้ายกบัเห็ดโคนขนาดเลก็ของบ้านเรา 
          หลงัจากกินเหด็พิษแล้ว จะท าให้คลืน่ไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายอจุจาระเหลว ไมค่วรซือ้ยากินเอง
หรือไปรักษากบัหมอพืน้บ้าน จะต้องรีบไปพบแพทย์ แจ้งประวตัิการกินเห็ด ทัง้ชนดิและปริมาณโดยละเอียด 
พร้อมกบัตวัอยา่งเหด็พิษ(หากยงัเหลอือยู)่ และควรให้ผู้ ป่วยนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือ นดัติดตาม
อาการทกุวนัจนกวา่จะหายเป็นปกติ เนื่องจากเห็ดพิษชนิดร้ายแรงจะท าให้ผู้ ป่วยมีอาการคลืน่ไส้ อาเจียน ใน 
24 ชัว่โมงแรก แตห่ลงัจาก 24 ชัว่โมงไปแล้ว ผู้ ป่วยอาจมีอาการรุนแรงตามมาคือ การท างานของตบัและไต
ล้มเหลว ท าให้เสยีชีวิตได้ ส าหรับการชว่ยเหลอืผู้ ป่วยที่กินเหด็พษิ เบือ้งต้นให้ผู้ ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารท่ี
ตกค้างออกมาให้มากที่สดุ โดยการล้วงคอ หรือกรอกไขข่าว จากนัน้รีบน าผู้ ป่วยไปพบแพทย์ทนัที 
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