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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิติร 
ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ไทยรัฐออนไลน์ 
บ้านเมือง 
มติชน 
ส านกัสารนิเทศ สธ. 
 

แหม่มอังกฤษชมไทยเฝ้าระวังโรค “เมอร์ส” เยี่ยม 
          เกาหลใีต้ไมพ่บผู้ ป่วยเมอร์สเพิ่มอีก สว่นผู้ ป่วยเดิมมี 13 รายที่อยูใ่นขัน้วกิฤติ ขณะนีห้ายป่วยแล้ว 
95 ราย แพทย์อนญุาตให้กลบับ้านแล้ว สาวองักฤษที่สงสยัสมัผสัไวรัสเมอร์ส เผยกบัสือ่นอก ระหวา่งถกู
กกัตวัเฝ้าระวงัโรคในไทยได้รับดแูลดี ผอ.รพ.หวัหินชีน้กัทอ่งเที่ยวมัน่ใจระบบควบคมุโรคของไทย 
          กระทรวงสาธารณสขุแหง่เกาหลใีต้   ออกแถลงการณ์เมื่อวนัท่ี 30 มิ.ย.วา่  ทางการเกาหลใีต้ไมพ่บ
ผู้ เสยีชีวติหรือผู้ติดเชือ้ไวรัสเมอร์ส-โควีภายในประเทศเพิ่มเติม   ท าให้สถิติผู้ เสยีชีวติจากไวรัสดงักลา่วมี
จ านวน 33 รายเทา่เดิม ผู้ติดเชือ้รวม 182 รายเป็นจ านวนคงที่ติดตอ่กนัเป็นวนัท่ี 3   แตเ่จ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสขุได้รับค าสัง่ให้เฝ้าระวงัและควบคมุความเสีย่งที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสเพิ่มเติม
โดยมุง่ตรวจสอบในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงโซล ซึง่เป็นต้นตอแพร่ระบาดของโรคดงักลา่วในเกาหลี
ใต้  ตัง้แต ่วนัท่ี 22 มิ.ย.เป็นต้นมา ส าหรับผู้ติดเชือ้ 13 รายในเกาหลใีต้มีอาการป่วยขัน้วิกฤติ สว่นผู้ติดเชือ้
อีก 95 ราย หายจากอาการป่วยและได้รับอนญุาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว 
          วนัเดียวกนั นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่   จากการท่ีกระทรวงสาธารณสขุ ได้
ทยอยอนญุาตให้ผู้สมัผสัผู้ ป่วยโรคเมอร์ส ที่มีความเสีย่งสงู ที่ถกูกกัตวัเฝ้าดอูาการอยูใ่นโรงพยาบาลท่ีมี
ห้องแยกเชือ้ให้ออกจากระบบการเฝ้าระวงัโรค จ านวน 20 รายนัน้ ลา่สดุพบวา่ มีการเผยแพร่ข้อมลูกนั
อยา่งแพร่หลายวา่ เมื่อ 24 มิ.ย. น.ส.ซู เคอรี นิวแมน อาย ุ30 ปี ชาวองักฤษ หนึง่ในผู้สมัผสัโรคเมอร์ส และ
ต้องอยูใ่นห้องแยกเพื่อเฝ้าระวงัอาการ ที่ รพ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ได้เปิดเผยผา่นสือ่ตา่งชาติ วา่ 
เดินทางมาจากประเทศองักฤษ มาเรียนมวยไทยที่หวัหิน 6 เดอืน  ก่อนกลบัไปเปิดคา่ยมวยที่ประเทศ
องักฤษ แตถ่กูกกัตวัในห้องแยกโรค ถือวา่ไทยมีระบบเฝ้าระวงัโรคที่ดี มีความรวดเร็วในการค้นหาอยา่ง
มาก ระหวา่งที่ได้รับการกกัตวัได้รับการดแูลอยา่งดี แตแ่รกๆเกิดความอดึอดั เพราะมีกล้องคอยจบัตาอยู ่
24 ชม.แต ่จนท.ไทยได้ท าความเข้าใจให้ทราบ จึงเข้าใจดีถึงความส าคญัในการเฝ้าระวงัโรค 
          นพ.โสภณกลา่วตอ่วา่   ส าหรับความคืบหน้าในการดแูลผู้ ป่วยชายชาวโอมาน ได้ให้กรมการแพทย์
ที่รักษา     เป็นผู้ก าหนดวา่จะให้ผู้ ป่วยออกจากห้องแยกโรคความดนัลบและโรงพยาบาลได้เมื่อไร เพราะ
ต้องมัน่ใจวา่ผู้ ป่วยรายดงักลา่วจะไมม่ีการแพร่โรคอีก ถงึแม้ผลการตรวจเชือ้ทางห้องปฏิบตัิการ ครัง้ลา่สดุ
ของผู้ ป่วยจะไมพ่บเชือ้ แตย่งัไมไ่ด้มีการพิจารณาให้ออกจากห้องแยกโรค เพราะยงัมีโรคประจ าตวัคือ
โรคหวัใจ รวมทัง้ยงัมีอาการเหน่ือยหอบ เดินยงัไมค่ลอ่งต้องมีคนช่วยพยุง จึงอยากให้ผู้ ป่วยอาการดีขึน้
กวา่นีอ้กี จงึจะพจิารณาอนญุาตในเร่ืองดงักลา่ว ส าหรับผู้สมัผสัเสีย่งสงูที่ยงัต้องเฝ้าระวงัอกี 16 รายที่
เหลอื คือ ญาติ 3 ราย และบคุลากร รพ.เอกชนอีก 13 ราย จะพ้นการเฝ้าระวงัวนัท่ี 2 ก.ค.นี ้
          ด้าน นพ.นิรันดร์ จนัทร์ตระกลู ผอ.โรงพยาบาลหวัหิน กลา่ววา่ หลงัได้รับแจ้งจากกรมควบคมุโรควา่
มีผู้สมัผสัผู้ ป่วยโรคเมอร์สในพืน้ที่ ก็รีบตามหาตวัหญิงชาวองักฤษรายดงักลา่ว หลงัพบตวัก็เข้าไปขอให้มา
อยูโ่รงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวงัอาการอยา่งสภุาพ และอธิบายให้เข้าใจถงึความจ าเป็นในการควบคมุโรค 
ระหวา่งที่อยูห้่องแยกในโรงพยาบาล พบวา่ไมไ่ด้มีอาการไข้ ผลตรวจเลอืดก็ไมพ่บเชือ้ ระหวา่งอยูท่ี่
โรงพยาบาลก็ไมรู้่สกึเครียด และรู้สกึดีที่บคุลากรให้การดแูลเอาใจใส ่ การท่ีหญิงชาวองักฤษรายนีไ้ด้
เปิดเผยเร่ืองราวระหวา่งถกูกกัตวั ตามกระบวนการควบคมุโรคได้รับการปฏิบตัิอยา่งไร จะชว่ยให้คน
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ตา่งชาติที่มาเที่ยวในไทยมีความมัน่ใจในระบบควบคมุโรคของไทย 
ไทยโพสต์ 
เดลนิิวส ์

รพ.เด็กเตือนระวังสุขภาพเด็ก  
          สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ เตือนระยะนีอ้ากาศแปรปรวน ต้อง
ให้การดแูลลกูเป็นพิเศษ เพราะอาจเป็นปอดบวมได้ การสงัเกตอาการของโรคปอดบวมรุนแรง จะมีอาการ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้คือ ไมย่อมกินนมหรือน า้ ซมึมาก ปลกุตื่นยาก หายใจมเีสยีงดงั หายใจแรงจน
ชาย โครงบุม๋ มีอาการขาดน า้ คา่ความเข้มข้นออกซเิจนในเลอืดต ่า สว่นแนวทางในการป้องกนัโรคกลุม่
อาการไข้หวดั และปอดบวมจะเหมือนกนั สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุ คือ 1.หลกีเลีย่งการสมัผสัโรค โดยไมค่วรให้เด็ก
ใกล้ชิดหรือคลกุคล ี กบัผู้ ป่วยทกุประเภท 2.มีอนามยัสว่นบคุคล โดยฝึกหดัให้เด็กล้างมือบอ่ยๆ ไมข่ยีต้า
หรือจมกู 3.เพิ่มความต้านทานโรค ควรให้เด็กได้รับนมแมอ่ยา่งน้อย 6 เดือน และให้อาหารครบ 5 หมู ่ ผู้
เลีย้งดเูด็กควรรู้จกัอาการ แรกเร่ิมของโรคปอดบวม และควรน ามาพบแพทย์ 

คมชดัลกึ 
บ้านเมือง 
ส านกัขา่วรอยเตอร์ 

ไลบีเรียเผยอีโบลาฟ้ืนคืนชีพ  
          รัฐบาลไลบีเรียประกาศเมือ่วนัองัคาร (30 มิ.ย.)วา่ ไวรัสอีโบลาอาจจะกลบัมาระบาดอกี หลงั
ประกาศไปแล้วเมื่อวนัท่ี 28 มี.ค. หลงัผลตรวจเชือ้ยืนยนัวา่ วนัรุ่นชาย อาย ุ17 ปี เสยีชีวติด้วยไวรัสมรณะ
ชนิดนี ้ ทางการก าลงัเร่งสอบสวนหาต้นตอของเชือ้ และติดตามกกัตวับคุคลท่ีอาจตดิตอ่ใกล้ชิดกบัเหยื่อ
รายลา่สดุโดย ไมไ่ด้ระบจุ านวนหรือรายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกบัผู้ ป่วย แตข่อให้ทกุคนด าเนนิมาตรการ
ป้องกนั 

BBC THAI 
ไทยรัฐออนไลน์ 
มติชน  

ตรวจ”อีโบลา” รู้ได้ ด้วยเข็มเล่มเดียว” 
          นกัวิทยาศาสตร์       ได้ประสบความส าเร็จเป็นครัง้แรกในโลกในการตรวจวินิจฉยัโรคระบาดอีโบลา
ด้วยการใช้เข็มเพยีงเลม่เดยีว สามารถที่จะบอกให้รู้ผลได้ภายในเวลาไมก่ี่นาที  เทา่ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 
จะต้องใช้เวลารอฟังผลเป็นเวลานานหลายวนั แตว่ธีิการวินิจฉยัโรคแบบใหมน่ี ้   สามารถจะตรวจพบโรค
จากเลอืดเพยีงหยดเดียว เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์จะได้ประกาศแจ้งเร่ืองนีใ้นนิตยสารการแพทย์แลนเซต 
ขององักฤษภายในเวลาเร็ววนันี ้  เจ้าหน้าที่ของศนูย์ตรวจวินจิฉยัโรคติดตอ่ของโรงพยาบาลเดก็บอสตนั
แหง่สหรัฐอเมริกา ผู้ ร่วมโครงการนีก้ลา่ววา่ วธีิการใหมน่ี ้ สามารถจะวินจิฉยัโรค ได้อยา่งแมน่ย า ในการ
ทดลองกบัผู้ ต้องสงสยั 106 ราย เจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจพบผู้ป่วยได้ถกูต้องเกือบหมด. 

ASTVผู้จดัการรายวนั ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  
          นายสรุชยั ขนัอาสา ผู้วา่ราชการจงัหวดัพิจิตร ดึงผู้บริหารสถานศกึษาทัว่จงัหวดัท า MOU 
ขบัเคลือ่นแนวทางป้องกนัวยัรุ่นตัง้ท้องก่อนวยัอนัควร หลงัพบปี 57 มีเยาวชนหญิงพจิิตรท้องก่อนวยัเกือบ
พนัคน สว่นอายตุ ่ากวา่ 14 ปีมีถึง 42 คน นายสรุชยั เปิดเผยวา่ ถงึเวลาแล้วทีเ่ยาวชนจะต้องเรียนรู้เร่ือง
เพศศกึษาอยา่งถกูต้อง ได้รับค าแนะน าจากครูหรือผู้ เช่ียวชาญ เพราะเร่ืองแบบนีเ้ยาวชนไมค่วรเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง ตา่งจากการเรียนรู้แบบอื่นๆ ดงันัน้ ในวนั นีท้ีท่กุฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงได้ท าพิธีลงนาม
บนัทกึข้อตกลง (MOU) ทีจ่ะจดัการเรียน การสอนเพศวิถีศกึษารอบให้แก่นกัเรียน เพื่อเป็นเกราะป้องกนั
เร่ืองเพศตอ่ไป 

ASTVผู้จดัการรายวนั 
เดลนิิวส ์
มติชน โพสต์ทเูดย์  

แพทย์ชนบท กล่าวหาปลัด สธ.  
          จากกรณีชมรมแพทย์ชนบทท าหนงัสอืถึง รมว.สธ. และเตรียมท าหนงัสอืถงึนายกรัฐมนตรีขอให้
พิจารณาการปฏิบตัิราชการของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. ทีถ่กูย้ายไปปฏิบตัิหน้าที่ที่ส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ ไมค่วรให้กลบัมา สธ. เพราะมีข้อสงสยัอืน่ๆ ทีอ่าจสอ่ทจุริต รวมทัง้พวกพ้อง และขอให้มี
การสอบสวนทางวินยัเร่ืองนีเ้พิ่มเติมนัน้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. ซึง่ขณะนีป้ฏิบตัิหน้าทีป่ระจ า
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ส านกันายกรัฐมนตรี กลา่วสัน้ๆ วา่ ไมไ่ด้อา่นรายละเอยีดเร่ืองนี ้  ขอเวลาพจิารณาก่อน  ด้านนพ.สทุศัน์ 
ศรีวิไล ผู้อ านวยการ รพ.เชียงรายประชานเุคราะห์ จ.เชียงราย กลา่ววา่ ชมรมแพทย์ชนบทให้ข้อมลู
คลาดเคลือ่น เพราะเงินทกุบาททกุสตางค์ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติทีล่งไปในพืน้ทีม่า จาก 
สปสช. จึงไมเ่ข้าใจวา่ที่ชมรมแพทย์ชนบทอ้างวา่ มีการสร้างสถานการณ์การขาดทนุคืออะไร เพราะ สธ. 
ไมไ่ด้จดัสรรเงินเลย ผู้สือ่ขา่วถามถึงกรณีชมรมแพทย์ชนบท ขอให้หวัหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 เอาผิดพวก
พ้องสนบัสนนุ นพ. ณรงค์ เนื่องจากมกีารกระท าผิดด้วย นพ.สทุศัน์กลา่ววา่ ยินดีให้มกีารตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงขึน้ แตข่อให้กรรมการเป็นกลางจริงๆ ทกุอยา่งตรวจสอบได้ ด้านนพ.ธานินทร์ สวีรา
ภรณ์สกลุ ผู้อ านวยการ รพ.พระนครศรีอยธุยา ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาล ศนูย์โรงพยาบาลทัว่ไป 
และเป็นหนึง่ในโรงพยาบาลที่ถกูพาดพิง วา่ สธ.มีการเติมเงินให้มากขึน้ วา่ มกีารเพิ่มเงินจริง แตเ่ป็นใน
ระดบัจงัหวดั เพื่อให้มีการปรับเกลีย่ในพืน้ท่ีลกัษณะโรงพยาบาลใหญ่ชว่ยโรงพยาบาลเลก็ ดงันัน้ สิง่ที่
ชมรมแพทย์ชนบทกลา่วอ้างนัน้ อยากให้ไปดขู้อมลูข้อเท็จจริงให้มากกวา่นี ้ เพราะคนในพืน้ท่ีเดือดร้อน
จริงๆ 

BBC THAI การใส่ใจความรู้สกึผู้อื่นเป็นสิ่งที่สอนกันได้หรือไม่ 

          ความรู้สกึเข้าอกเข้าใจผู้อืน่ถือเป็นคณุสมบตัิพืน้ฐานท่ีส าคญัของชีวิตผู้คนสว่นใหญ่ แตบ่างครัง้
สงัคมในปัจจบุนัก็ท าให้คนเราลมืใสใ่จความรู้สกึของผู้อื่น      แต่โรมนั คริสนาริค ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองนีบ้อกวา่ 
คนเราเกือบทกุคนสามารถเรียนรู้ที่จะพฒันาคณุสมบตัิส าคญันีไ้ด้ 
คริสนอริค ชีว้า่ มนษุย์มคีวามสามารถตามธรรมชาตใินการรับรู้และเข้าใจความรู้สกึของผู้อื่น โดยจาก
งานวจิยัด้านประสาทวิทยาลา่สดุพบวา่ 98% ของมนษุย์ ซึง่ไมน่บัรวมผู้มีปัญหาทางจิต มีความสามารถที่
จะเข้าใจถึงความรู้สกึและมมุมองของผู้อื่นอยูใ่นระบบสมองอยูแ่ล้ว แตปั่ญหาก็คือเราไมค่อ่ยได้ใช้
ความสามารถด้านดงักลา่วในชีวติประจ าวนั ดงันัน้เราจงึสามารถฝึกฝนทกัษะนีไ้ด้ด้วยวิธีการ 3 ขัน้ตอน
ง่าย ๆ คือ 
          1.ฝึกนิสยัการรับฟังความรู้สกึและความต้องการของผู้อื่นอยา่งตัง้ใจ ไมข่ดัจงัหวะผู้พดู 
ขณะเดียวกนัสะท้อนสิง่ที่บคุคลนัน้บอกเรากลบัไปยงัพวกเขา     เพื่อให้บคุคลนัน้ทราบวา่เราตัง้ใจฟังอยู่
จริงๆ มาร์แชลล์ โรเซนเบิร์ก นกัจิตวิทยาผู้ เช่ียวชาญด้านนีชี้ว้า่   การรับฟังอยา่งตัง้ใจช่วยแก้ปัญหาความ
ขดัแย้งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   เช่น ในกรณีความขดัแย้งระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง โดยหากทัง้ 2 ฝ่าย
พดูทวนสิง่ที่อีกฝ่ายเพิง่พดูไป      แล้วคอ่ยพดูสิง่ทีเ่ราต้องการก็จะช่วยคลายความแย้งได้เร็วขึน้ถงึ 50% 

          2.ฝึกพิจารณาถึงบคุคลท่ีอยูเ่บือ้งหลงัทกุสิง่ วิธีนีเ้ป็นการฝึกนกึถึงบคุคลที่อยูเ่บือ้งหลงัสถานการณ์
และสิง่ตา่งๆในชีวติประจ าวนัของเรา เช่น ตอนที่ดืม่กาแฟในตอนเช้าเราอาจลอง นกึถงึคนที่เก็บเมลด็
กาแฟวา่พวกเขาอยูท่ี่ไหนในโลก และมีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งไร จากนัน้พยายามฝึกการครุ่นคดิเช่นนีไ้ป
ตลอดทัง้วนั เช่น    ลองตัง้ข้อสงสยัถึงคนขบัรถไฟที่เรานัง่มา หรือคนที่ดดูฝุ่ นในออฟฟิศ วิธีการนีจ้ะช่วยให้
เรายิง่เข้าใจความรู้สกึของผู้อื่นมากขึน้ 

          3.ฝึกความอยากรู้อยากเหน็เก่ียวกบัคนอื่น วิธีนีเ้ป็นการเอาความช่างสงสยัที่ทกุคนมีในวยัเด็ก
กลบัมาใช้ โดยแทนที่จะแอบสงัเกตคนแปลกหน้าอยูเ่งียบๆ   ก็ให้เข้าไปคยุกบัพวกเขาเสยีเลย การท าเช่นนี ้
ถือเป็นการท้าทายพฤตกิรรมการชอบตัง้ข้อสนันิษฐานและการมีอคติตอ่ผู้อื่น ซึง่นัน่จะท าให้เราได้เปิดใจ
เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจผู้อื่นได้มากขึน้นัน่เอง 

 


