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 เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วนัที่ 27 – 29 มิถุนายน 2558 

งานประชาสัมพนัธ์ด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.พิจิตร 

 
ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ไทยโพสต์   
สยามรัฐ  
เดลนิิวส ์

เตือนโซเชียลมีเดียกุข่าวเมอร์สเจอคุก  
          สถานการณ์เมอร์สในไทยนิ่งแล้ว ไมม่ีผู้ตดิเชือ้เพิ่มอีก ขณะที่ "นพ.สรุเชษฐ์" เตือนโลกโซเชียลมีเดยี
ใครปลอ่ยขา่วลอืมีผู้ตดิเชือ้ในพืน้ที่ตา่งๆระวงัมีความผิดตามพ.ร.บคอมพิวเตอร์ กดแชร์แบบไมค่ิดมีสทิธ์ิ
โดน 
          นพ.สรุเชษฐ์ สถิตนิรามยั รักษาราชการแทนปลดักระทรวงสาธารณสขุ กลา่วถึงความคืบหน้าการ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (เมอร์ส) เมื่อวนัเสาร์วา่ ผู้ ป่วยยืนยนัโรคเมอร์ส
ชาวโอมานท่ีรักษาอยูท่ี่สถาบนับ าราศนราดรู อาการดีขึน้ รับประทานอาหารได้ ได้รับการรักษาโรคระบบ
ทางเดินหายใจและโรคประจ าตวั สว่นผู้สมัผสัโรคกลุม่ที่มีความเสีย่งสงู สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย จ านวน 36 
คน ประกอบด้วย ญาติผู้ ป่วย 3 คน ผู้ โดยสารร่วมเดินทางบนเคร่ืองบิน 2 แถวหน้า-หลงัจ านวน 14 คน 
คนขบัรถแท็กซี่ 2 คน บคุลากรทางการแพทย์ 17 คน ตามได้ครบทกุคนแล้วทกุคนอาการปกติ อยูใ่นระบบ
เฝ้าระวงั ควบคมุโรคจนครบ 14 วนั 
       อยา่งไรก็ตาม ขณะนีม้ีขา่วลอืเร่ืองผู้ ป่วยโรคเมอร์สในพืน้ท่ีตา่งๆ ได้สร้างความสบั สน ตระหนกให้
สงัคมสว่นรวมและประเทศนัน้ ถือเป็นการท าผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีความ ผิดทางกฎหมาย     
กระทรวงสาธารณสขุได้ประสานผู้ เก่ียวข้องด าเนินการเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั ขอความร่วมมือประชาชนและ
สือ่มวล ชนตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนแชร์ข้อมลูหรือน าเสนอ  

 

เดลนิิวส ์ 
บ้านเมือง 

วันต่อต้านฯเผายานรก 2 หมื่นล้าน            
          เนื่องในวนัตอ่ต้านยาเสพติดโลกซึง่ตรงกบัวนัท่ี 26 มิ.ย. ของทกุปี โดยเมื่อเวลา 14.00 น. วนัท่ี 26 มิ.ย. ที่
กรมประชาสมัพนัธ์ กรุงเทพฯ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หวัหน้าคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีมอบโลป่ระกาศเกียรตคิณุบคุคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดเีดน่
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ าปี 2558 
          พล.อ.ประยทุธ์ กลา่วตอนหนึง่วา่ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึง่ที่ท าให้ประเทศเดินหน้าไมไ่ด้ท าให้
ครอบครัวมีปัญหา จงึต้องแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นจากครอบครัวทีพ่อ่แม ่ ท าแตง่านจนท าให้เทคโนโลยีสอนเด็ก
แทน ฉะนัน้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเฝ้าระวงัป้องปรามและสร้างจิตส านกึให้ผู้ เก่ียวข้องกบัยาเสพติดไมม่ีที่ยืน
ในสงัคม ทัง้นีข้อฝากให้ผู้ที่เก่ียวข้องดแูลครอบครัวผู้ที่สญูเสยีจากการปฏิบตัิหน้าที่ปราบปรามยาเสพตดิ 
โดยเฉพาะเร่ืองงานและการศกึษาของบตุร 
          ขณะเดียวกนัท่ีศนูย์บริหารสาธารณปูโภคและสิง่แวดล้อม นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน จ.
พระนครศรีอยธุยา ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน  รมว.สาธารณสขุ ร่วม
เป็นประธานในพิธีเผาท าลายยาเสพติดครัง้ที่ 45 โดยมีของกลางที่สิน้สดุการพิจารณาทัง้หมด 5,508 คดี 
น า้หนกั 7,340 กิโลกรัม แยกเป็นยาบ้า 66 ล้านเมด็ มลูคา่ 19,862 ล้านบาท ยาไอซ์ 798  กิโลกรัม  มลูคา่ 
1,996 ล้านบาท เฮโรอีน 418 กิโลกรัม มลูคา่ 335 ล้านบาท โคเคอีน 35 กิโลกรัม มลูคา่ 115 ล้านบาท ยาอ ี
27,000 เม็ด มลูคา่ 24 ล้านบาท ฝ่ิน 18 กิโลกรัม มลูคา่ 6 แสนบาท  มลูคา่รวมทัง้หมด 22,334 ล้านบาท 
          นอกจากนีย้งัมกีญัชาของกลางจาก กองบญัชาการปราบปรามยาเสพติด 2,128 กิโลกรัม มลูคา่ 5 ล้าน
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บาท ส าหรับของกลางทัง้หมดจะถกูเผาท าลายผา่นระบบไพโรไลติก อินซิเนอเรชัน่ด้วยอณุหภมูิไมต่ ่ากวา่ 850 
องศาเซลเซียส ซึง่จะท าให้เกิดการสลายตวัของโมเลกลุกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอนัรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดมลพษิในอากาศและสิง่แวดล้อม จากนัน้จะน าเอาขีเ้ถ้าจากการเผาสง่ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อตรวจสอบวา่ไมม่ีสารเสพตดิหลงเหลอือยู ่ ก่อนจะฝังกลบตามระบบต่อไป เช่นเดียวกบัท่ีในหลายพืน้ท่ีทัว่
ประเทศ ซึง่มีการจดักิจกรรมวนัตอ่ต้านยาเสพตดิโดยพร้อมเพรียงกนั 
           ด้าน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ กลา่ววา่ รัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการ
ตอ่ต้านยาเสพติดทกุรูปแบบ และยงัให้ความส าคญัตอ่การบ าบดัรักษาผู้ เสพและผู้ติดยาเสพตดิ ซึง่กระทรวง
สาธารณสขุ จะบ าบดัรักษาผู้เสพ และผู้ติด ค้นหา คดักรองผู้เสพเพื่อน าเข้าสูก่ระบวนการบ าบดัที่มีมาตรฐาน 
รวมทัง้ติดตามดแูลช่วยเหลอืผู้ผา่นการบ าบดัให้กลบัไปอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกติสขุ อยา่งไรก็ตาม ก่อนการเผา
ท าลายได้มกีารสุม่ตวัอยา่งยาเสพติดให้โทษของกลาง เพื่อตรวจพิสจูน์ตอ่หน้าสือ่มวลชน และผู้มาร่วมงาน
ด้วย           

ผู้จดัการรายวนั 
บ้านเมือง 

กรมวิทย์เตือนห้ามกนิ "เมล็ดมันแกวแก่"   
          "เมลด็มนัแกวแก่"  มีสารพิษโรทีโนน มีฤทธ์ิฆา่แมลง เป็นพิษตอ่คนและสตัว์ ชีกิ้นแล้วคลืน่ไส้ อาเจียน 
ท้องร่วง ถ้าได้รับพิษมาก สง่ผลระบบทางเดินหายใจ ช็อก ถึงขัน้เสยีชีวติ 
          นพ.อภิชยั มงคล อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลา่ววา่ ที่ผา่นมาพบ  การรายงานเสยีชีวติจากการ
กินเมลด็มนัแกวหลายราย ลา่สดุ พบผู้ ป่วย 1 ราย ที่จ.ศรีสะเกษ มีอาการป่วย  จากการกินเมลด็มนัแกวต้มสกุ
แล้วมีอาการคล้ายได้รับสารพิษอยา่งรุนแรงและเสยีชีวิต โดย    รพ.ยางชมุน้อย จ.ศรีสะเกษ ได้สง่ตวัอยา่งเมลด็
มนัแกวมายงัศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อบุลราชธานี และสง่ตอ่มาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบตัิการศนูย์
พิษวิทยา สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทย์ จากผลตรวจวเิคราะห์พบสารโรทีโนน ท่ีมีฤทธ์ิเป็น
สารเคมกี าจดัแมลง โดยปริมาณ 132-1,500 มิลลกิรัมตอ่น า้หนกัตวั 1 กิโลกรัมสามารถท าให้หนตูายได้ 
          "จริงๆ แล้วเมลด็มนัแกวสามารถกินได้ แตต้่องเป็นฝักและเมลด็ออ่น ซึง่ในภาคอีสานนิยมน ามากินเป็น
ผกัสดกบัส้มต า สว่นฝักและเมลด็แก่จะเป็นพิษ มีสารท่ีมีฤทธ์ิเป็นสารก าจดัแมลง ซึง่สารโรทีโนนเป็นสารพิษ
ชนิดหนึง่ที่มีอยูใ่นเมลด็มนัแกวอยูแ่ล้ว ร่วมกบั อีโรโซน และโดลนิีโอน ทัง้นี ้ พิษของโรทีโนนท าให้เกิดอาการ
ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร คลืน่ไส้ อาเจียน ท้องร่วง และถ้าได้รับพิษปริมาณมาก อาการจะรุนแรงขึน้ 
มีผลตอ่ระบบการหายใจ คือ หยดุหายใจ ชกั และอาจถงึแกชี่วติ"  นพ.อภิชยั กลา่ววา่ การช่วยเหลอืผู้ที่เกิด
อาการพิษจากการกินเมลด็มนัแกวคือ ท าให้อาเจียนเร็วที่สดุเพื่อก าจดัเศษพืชพษิในกระเพาะอาหาร และให้ดืม่
นม ไขข่าว เพื่อลดการดดูซมึของสารพิษ และน าสง่โรงพยาบาลทนัที 
         ทัง้นีม้นัแกวเป็นพืชทีม่ีหวัใต้ดิน ในประเทศไทยช่ือเรียกตา่งกนัไปตามภมูิภาค เช่น มนัละแวก มนัลาว มนั
เพา หวัแปะกวั โดยสว่นหวัสามารถน าไปประกอบอาหารได้ทัง้คาวและหวาน เช่น แกงส้ม แกงป่า ผดั
เปรีย้วหวาน หรือใช้เป็นสว่นผสมของซาลาเปา และทบัทิมกรอบ ฝักออ่นสามารถน ามาต้มกินเป็นเคร่ืองเคียงกบั
น า้พริกได้ 

 รายงานข่าวโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง หรือ เมอร์ส 
1. สถานการณ์ วนัที่ 28 มิถุนายน 2558    
1.พบผู้ ป่วยยืนยนัในประเทศ 1 ราย   
2.พบผู้สมัผสัโรค 156 คน  
     3.สถานการณ์ทัว่โลก ข้อมลู ณ วนัท่ี 26 มิถนุายน 2558 พบผู้ ป่วย 1,356 ราย เสยีชีวิต 483 รายใน26
ประเทศ สว่นประเทศเกาหลใีต้ ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 มิถนุายน 2558 พบผู้ ป่วย 182 ราย  เสยีชีวิต 31 ราย  
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4. ขอความร่วมมือประชาชน อยา่เช่ือขา่วลอืจากทกุทาง “เช็คก่อนแชร์” ข้อมลูผู้ ป่วยทางสือ่ออนไลน์  เพื่อ 
     ไมใ่ห้ข้อมลูที่ไมถ่กูต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก  และมีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ โปรดติดตาม 
     ขา่วสารจากกระทรวงสาธารณสขุ หากมีข้อสงสยั โทร 1422 ตลอด 24 ชัว่โมง  
2. สธ.เตรียมผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง กลับบ้านสัปดาห์หน้า ตรวจตามมาตรฐานให้มั่นใจก่อนกลับ 
   นายแพทย์สรุเชษฐ์ สถิตนิรามยัรักษาราชการแทนปลดักระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วยนายแพทย์
โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค ประชมุวอร์รูมฯ และให้สมัภาษณ์ความคืบหน้าการเฝ้าระวงัป้องกนั
ควบคมุโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลางหรือโรคเมอร์ส วา่ในสปัดาห์หน้าผู้สมัผสัผู้ ป่วย จะสิน้สดุระยะเวลา
รับไว้สงัเกตอาการ โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่คือ ผู้สมัผสัเสีย่งสงู  36 คน จะได้รับการตรวจร่างกายอยา่งละเอียด
วา่ไมม่ีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทัง้การเก็บสารคดัหลัง่จากทางเดินหายใจบริเวณหลงัโพรงจมกู ตาม
มาตรฐานก่อนออกจากระบบเฝ้าระวงัโรคและเดินทางกลบั  สว่นผู้สมัผสัเสีย่งต ่า ที่แยกตวัเองที่บ้านก็ให้กลบัไป
ด าเนินชีวติได้ตามปกติ 
ส าหรับผู้ ป่วยยืนยนัโรคเมอร์สชาวโอมาน ที่รักษาอยูท่ี่สถาบนับ าราศนราดรู อาการดีขึน้ตามล าดบั  รับประทาน
อาหารได้ ชว่ยเหลอืตวัเองได้พอควร  ได้รับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคประจ าตวั  ทัง้นี ้  ก็จะ
ตรวจสารคดัหลัง่จากทางเดินหายใจบริเวณหลงัโพรงจมกู ให้มัน่ใจวา่ไมม่ีเชือ้ที่จะแพร่ไปสูผู่้อื่นได้ ก่อนย้ายออก
จากห้องแยกโรคความดนัลบ  ไปรักษาในห้องแยกปกติจนกวา่โรคประจ าตวัจะดีขึน้ และปลอดภยัที่จะเดินทาง
กลบัประเทศ  สว่นญาติ 3 คน อาการปกต ิ
สว่นผู้ เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค และมีอาการไข้ ไอ ภายใน 14 วนัหลงักลบัจากพืน้ท่ีตดิโรค  ก็จะได้รับการ
ตรวจหาสาเหตขุองการป่วย  รวมถงึการตรวจวา่ติดเชือ้โรคเมอร์สหรือไม ่  และรับไว้สงัเตอาการในระบบเฝ้า
ระวงัควบคมุโรคจนครบ 14 วนัหลงักลบัจากพืน้ท่ีติดโรค    ซึง่จนถึงขณะนีย้งัไมพ่บผู้ใดติดเชือ้โรคเมอร์ส  
ทัง้นี ้ ระหวา่งวนัท่ี 27-28 มิถนุายน2558 กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ ได้ตรวจเยีย่มโรงพยาบาล คลนิิกเอกชน 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 250 แหง่ ก าชบัให้ตระหนกัและปฏิบตัิตาม พรบ.โรคติดตอ่ พ.ศ. 
2523 และ พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทัง้ในเร่ืองการรับรักษาผู้ เดินทางจากพืน้ท่ีตดิโรค การแจ้งให้
กระทรวงสาธารณสขุทราบการไมใ่ห้ผู้ ป่วยเดินทางเองด้วยรถสาธารณะพร้อมแจกเอกสารค าแนะน าปฏิบตัิ    
3. การเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากตะวนัออกกลางและเกาหลีใต้ ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 
          ตัง้แต ่1 มกราคม ถึง 28 มิถนุายน 2558 มีบคุคลผู้ เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ซึง่สว่นใหญ่คือผู้ เดินทาง
จากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรคเมอร์สเข้ามาทัง้หมด  110 ราย  ในจ านวนนีม้าจากเกาหลใีต้ 64 ราย จาก
ตะวนัออกกลาง 46 ราย  ส าหรับในวนัท่ี 28 มิถนุายน 2558 มีบคุคลผู้ เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค รวม 3 ราย 
มาจากเกาหลใีต้ ทัง้ 3  ราย ทกุรายได้สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ    
4. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชนเร่ือง โรคเมอร์ส 
           ในรอบ 24 ชัว่โมง วนัท่ี 28 มิถนุายน 2558  มีผู้ โทรมาสอบถามที่สายดว่น กรมควบคมุโรค รวม 61 สาย 
เป็นเร่ืองโรคเมอร์ส  23 สายค าถามที่ถามมากที่สดุ คือความรู้เร่ืองโรค ปฏิบตัิตวั การป้องกนัตวัเองไมใ่ห้ป่วย     
ค าถามที่นา่สนใจคือ อยูป่ระเทศไทย แตไ่มไ่ด้ไปพืน้ท่ีเสีย่ง จะมีโอกาสเป็นโรคเมอร์สหรือไม่ 
5. ผลการด าเนินงานที่ด่านควบคุมโรค ที่สนามบนิสุวรรณภมิู 
-ได้ตรวจคดักรองผู้ เดินทางเข้าประเทศด้วยเคร่ืองวดัอณุหภมูิวนัที่ 28 มิย.58 จ านวน 31,296 คน  ไมพ่บผู้มีไข้    
-ขอความร่วมมือสายการบิน ประกาศเตือนบนเคร่ืองบิน เร่ืองมาตรการคดักรองที่สนามบิน/ แจกค าแนะน า 
(health beware card) บนเคร่ือง 37 เที่ยวบินตรงจากพืน้ท่ีเสีย่ง / แนะน าการเข้มงวดท าความสะอาดเคร่ืองบิน 
-ประสานงานเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง สง่ผู้ เดินทางจากเขตติดโรคให้เจ้าหน้าที่ดา่นควบคมุโรคตรวจวดัไข้ทกุ
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ราย ก่อนอนญุาตให้เข้าเมือง 
-ติดตัง้เคร่ืองวดัอณุหภมูิอตัโนมตัิ (Thermoscan) 4 จดุ / ติดตัง้แอลกอฮอล์เจลกวา่ 200 จดุ ทัว่สนามบินแจก
หน้ากากอนามยัที่จดุประชาสมัพนัธ์  
6. ข้อแนะน าประจ าวนัในการป้องกนัตนเองจากโรคตดิต่อทางเดินหายใจ รวมทัง้โรคเมอร์ส 
         ประชาชนคนไทยทัว่ไปไมม่ีความเสีย่งตอ่การติดโรคเมอร์ส  ยกเว้นผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มี 
การระบาด ส าหรับประชาชนทัว่ไปมีข้อปฏิบตัิดงันี ้
1. หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกล้ชิดกบัผู้ ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 
2. ปฏิบตัิตามสขุอนามยั กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบอ่ยๆด้วยน า้สบู่  
3. รับผิดชอบตอ่สงัคม เมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน า้มกู เจ็บคอ หลกีเลีย่งการสมัผสัคลกุคลกีบับคุคลอื่น เมื่อ
ไอ  หรือจามใช้กระดาษช าระปิดปากและจมกูทกุครัง้ และทิง้กระดาษช าระท่ีใช้แล้วลงในถงัขยะทีปิ่ดมิดชิดและ
ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามยั  ส าหรับผู้ เดินทางกลบัจากพืน้ที่ท่ีมกีารระบาดของโรค  หากมีอาการ
ดงักลา่วภายใน 14 วนั ให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุในพืน้ท่ี พร้อมแจ้งประวตัิการเดินทาง  
4.ประชาชนท่ีไมไ่ด้เดินทางไปในพืน้ท่ีเสีย่ง หากมีไข้ ไอ ไมต้่องกงัวลวา่จะเป็นโรคเมอร์ส ควรไปพบแพทย์เพื่อ
ตรวจรักษาตามปกติ  หรือโทรปรึกษา สายดว่นกรมควบคมุโรค  1422 ตลอด 24 ชัว่โมง และตดิตามขา่วสาร
ทางเฟสบุ๊ค “ไทยสู้เมอร์ส” 

-กรมควบคมุโรค 
-ส านกัสารนิเทศ 
กระทรวง
สาธารณสขุ 

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่  14 "เตือนผู้ปกครองดูแลบุตร
หลาน  สังเกตอาการโรคมือ เท้า ปาก" 
  
 
 

โพสต์ทเูดย์   คอลัมน์ Happy Kits: ภาพรวมความสุขในรอบทศวรรษ   “มิยาโตะ” 
          เราก าลงัอยูใ่นช่วงเวลาทองของความสขุอยา่งน้อยก็เป็นชว่งที่มีผลวจิยัวิทยาศาสตร์ทีเ่ก่ียวกบัเร่ือง
ความสขุออกมามากมาย      ซึง่ช่วยให้เรามีแนวทางในการใช้ชีวติให้มีความสขุแบบเป็นวิทยาศาสตร์ 
ไมใ่ช่เพยีงแคท่ าตามอารมณ์กนัไป      ลา่สดุ ดร.เอ็มมา เซปปาลา นกัจิตวิทยาจากมหาวทิยาลยั
สแตนฟอร์ด      ได้รวบรวมผลการศกึษาเก่ียวกบัความสขุที่นา่สนใจเอาไว้ได้ 8 ข้อ 
          - เรามีความสุขขึน้เมื่ออายุมากขึน้ โดยมีผลวจิยัในปี 2013 ที่พบวา่ชว่งวยั 23 และ 69 ปี เป็นวยั
ที่มีความสขุที่สดุในชีวติของคนเรา ขณะที่ผลการศกึษาปี 2006 สรุปได้วา่ คนอาย ุ 70 บอกวา่ มีอตัรา
ความสขุมากกวา่ตอนที่พวกเขาอาย ุ 30 
          - เราปรับสมองให้รับสุขได้ หนึง่ในการค้นพบใหมก็่คือ สมองของมนษุย์สามารถที่จะตัง้โปรแกรม
ให้รับประสบการณ์ใหม่ๆ  ได้     โดยเฉพาะประสบการณ์และความรู้สกึด้านบวก โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
จิตวิทยา ริค แฮนสนั ผู้ เขยีน Hardwiring Happiness : The New Brain Science of Contentment, 
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Calm, and Confidence บอกวา่ จากการศกึษาด้านสมองพบวา่มีการตอบสนองอตัโนมตัิตอ่
ประสบการณ์ด้านบวก ไมว่า่จะเป็นความรู้สกึมัน่ใจ ความรู้สกึประสบความส าเร็จ หรือความรู้สกึรัก ที่มกั
เกิดขึน้ฉบัพลนัแบบไร้เหตผุล 
          - จิตใจสุข ร่างกายก็แขง็แรง     นกัวิทยาศาสตร์พบความเก่ียวเนื่องกนักบัระหวา่งร่างกายและ
จิตใจ เมื่อใดที่สขุภาพจิตดีก็ชว่ยเป็นเกราะป้องกนัโรคร้ายและช่วยให้สขุภาพแขง็แรงได้ โดยมีผลการ
ทดลองที่พิสจูน์วา่ คนที่มีอารมณ์ในด้านบวกจะมีภมูิต้านทานโรคภยัได้ดีกวา่ นอนหลบัได้ดกีวา่ ท าให้ลด
ความเสีย่งโรคหวัใจและอื่นๆ 
          - เพื่อนเยอะก็สุข คนเราเป็นสตัว์สงัคม      เพราะฉะนัน้เมื่อเรามีความสมัพนัธ์ที่มคีณุภาพ ก็จะ
ช่วยให้สขุภาพจิตใจดีขึน้ "จากการศกึษาพบวา่ คนที่มีความผกูพนัแนน่แฟ้น กบัครอบครัว เพื่อน และ
เพื่อนร่วมงาน จะมีสขุภาพจิตทีด่ีกวา่คนที่ไมค่อ่ยเข้าสงัคมถงึ 50 เปอร์เซ็นต์ทเีดียว" ดร.ซนัเจย์ กปุตะ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการแพทย์ เสริมด้วยวา่ การมเีพื่อนอยูร่อบกายนัน้ดีพอๆ กบัการกินอาหารสขุภาพและ
ออกก าลงักายเป็นประจ าทีเดียว 
          - คนกล้าเสี่ยงก็มีสุข การยอมรับความก้าวหน้าของชีวิต เช่น กล้าเปลีย่นงาน หรือกล้ารับต าแหนง่
ใหมอ่ยา่งก้าวกระโดด ก็ช่วยเร่งเร้าจิตใจให้เกิดความสขุ ดร.สกอตต์ แบร์รี คอฟแมน นกัจิตวทิยาจาก
มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย บอกวา่ การประสบความส าเร็จแบบก้าวกระโดด หรือการออกไปหาความท้า
ทายใหม่ๆ  ของชีวิตก่อให้เกิดอารมณ์ด้านบวกขึน้ได้ 
          - ความสุขจากการช่วยเหลือคนอื่น การท าดตีอ่คนอื่นก็เป็นทางลดัสูค่วามสขุ จากการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัเอกเซตเตอร์ในปี 2013 พบวา่ พวกอาสาสมคัรทัง้หลายมีความ สขุกวา่มนษุย์งานธรรมดา 
อนัเนื่องมาจากการท่ีเขาสละเวลาในการชว่ยเหลอืคนอื่นโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
          - ความสุขที่แท้จริงไม่อาจตามหา "ความสขุไมอ่าจจะตามลา่ได้ มนัต้องเกิดขึน้เอง" วิคตอร์ 
แฟรงเคล นกัจิตวิทยาผู้รอดตายจากการฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 เขียนไว้ในหนงัสอื ปี 1946 
ซึง่จากผลการศกึษาลา่สดุพบวา่ แตล่ะคนมีเหตผุลแตกตา่งกนัในการมีความสขุ และการท่ีไมพ่ยายาม
เทา่ไรก็ยิง่ลดความกดดนั ก็ท าให้มีความสขุมากยิ่งขึน้ 
          - สติเป็นบ่อเกิดของความสุข    "คณุไมจ่ าเป็นต้องไปบวชเป็นพระ แตก่ารนัง่สมาธิจะช่วยให้มี
ความสขุเพิ่มขึน้อีก 10 เปอร์เซ็นต์" สว่นหนึง่เป็นเพราะวา่การท าสมาธิช่วยให้สมองโปร่งโลง่ ช่วยลด
ความเครียดได้ดี แดน แฮร์ริส ผู้ประกาศขา่วช่องเอบีซี รายงานผลการศกึษาลา่สดุเมื่อเร็วๆ นี ้ 

ขา่วสด  
มติชน 
ไทยรัฐ 

ป.ป.ช.ตัง้กก.ไต่สวนรมว.-รมช.สธ.             
          คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยวา่ คณะกรรมการป.ป.ช.ได้มี
มติให้ด าเนินการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการไตส่วนข้อเท็จจริงกรณีกลา่วหาวา่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.
สาธารณสขุ(สธ.)          และนพ.สมศกัดิ์ ชณุหรัศมิ์ รมช.สาธารณสขุ จงใจแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
คดัเลอืกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสขุ ที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน โดย
ป.ป.ช.เห็นวา่มีพฤติการณ์ในการกระท าความผิด กรณีที่ นพ.รัชตะ ในฐานะประธานกรรมการสถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ     ได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 7 คน    แตป่รากฏวา่
มีผู้ที่ได้รับเลอืก 3 คน คือ นพ.วิจารณ์ พานิช นพ.เชิดชยั นพมณีจ ารัสเลศิ และนพ.วิโรจน์ ตัง้เจริญเสถียร ซึง่
เป็นบคุคลที่เคยได้รับทนุวจิยัตอ่เนื่องมาโดยตลอด และไมม่กีารกลัน่กรองวา่บคุคลดงักลา่วมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนหรือไมจ่ึงถือเป็นกรณีที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
          สว่นในขัน้ตอนการสรรหากรรมการสถาบนัวจิยั     ก็มีการออกค าสัง่ปรับเปลีย่นเพื่อให้กระบวนการสรร
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หาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้มีการจงใจให้มีการเลือ่นประชมุคณะกรรมการสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุชดุ
เดิมทีจ่ะพิจารณาปัญหาความไมโ่ปร่งใส และเร่งประชมุ คณะกรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุชุดใหม ่
ทัง้ที่ทราบอยูแ่ล้ววา่เลขานกุารในการประชมุไปราชการตา่งประเทศ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นวา่เป็นการกระท าความผิดตอ่ต าแหนง่หน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมาย
อาญา และกระท าความผดิตอ่ต าแหนง่หน้าที่หรือทจุริตตอ่หน้าที่ตามกฎหมายอื่น ป.ป.ช.จึงแตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการไตส่วนข้อเท็จจริงในกรณีดงักลา่วขึน้ โดยมีนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน
คณะอนกุรรมการไตส่วน ซึง่ได้สง่หนงัสอืแจ้งเร่ืองเร่ืองดงักลา่วไปทางไปรษณีย์เพื่อให้นพ.รัชตะ และนพ.
สมศกัดิ์แล้ว 

 


