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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
สยามรัฐ 
แนวหน้า 

'เอน็ซีด'ีคร่าชีวิตคนไทยปีละ3แสนขึน้แท่นอนัดบั1/ชีวิตไฮเทคต้นเหตุ/ท าชาติสูญ 200 ล.  
                ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุกลา่ววา่  ปัจจบุนัปัญหาโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังหรือเอ็นซดี ี
(NCDs) ได้แก่โรคหวัใจขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมองมะเร็ง เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจเรือ้รัง 
ก าลงัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วทัว่โลก เกิดจากวิถีชีวติในยคุโลกาภิวตัน์ที่มีเทคโนโลยีตา่งๆ คอยอ านวยความสะ
สวก รวมถงึเศรษฐกิจที่ตงึเครียด สบูบหุร่ี ดื่มสรุาท าให้มกีารเคลือ่นไหวร่างกายน้อยลง รับประทานอาหาร
หวาน มนั เค็มเกินสะสมจน อ้วน หากยงัด าเนินวถีิชีวติเช่นเดมิ ก็จะเป็นโรคเบาหวาน หวัใจ หลอดเลอืด
สมอง,มะเร็งตามมา 
           ทัง้นี ้ แตล่ะปีทัว่โลกมีผู้ เสยีชีวิตด้วยโรคเหลา่นีป้ระมาณ 36 ล้านคน สว่นใหญ่อยูใ่นประเทศก าลงั
พฒันาและด้อยพฒันาส าหรับไทยพบวา่โรคไมต่ิดตอ่เป็น สาเหตกุารตายอนัดบั 1 แตล่ะปีมีผู้ เสยีชีวิตกวา่
300,000 ราย เป็นชายมากกวา่หญิง มากที่สดุคือโรคหวัใจและหลอดเลอืด รองลงมาคือ มะเร็ง โรค
ทางเดินหายใจเรือ้รัง และเบาหวาน เสยีคา่ใช้จ่ายในการรักษาและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ198,152 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ2.2ของรายได้ประชาชาต ิ
           รมว.สธ.กลา่ววา่ สธ.และเครือขา่ยได้ร่วมก าหนดเป้าหมายป้องกนัควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ภายใน     
ปี 2568 สอดคล้องกบัองค์การอนามยัโลก อาทิ ลดอตัราตายลงให้ได้ร้อยละ 25 บริโภคเค็มลดลงร้อย
ละ  30   บริโภคยาสบูลดลงร้อยละ 30 ลดดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 10  การเข้าถงึยาและเทคโนโลยทีางการ
แพทย์ที่จ าเป็นร้อยละ 80 
 

สยามรัฐ  
เดลนิิวส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สธ.จับมือรามาฯ วิจัยยนีกลายพันธ์ุลดป่วยมะเร็ง   
           นพ.อภิชยั มงคล อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กลา่ววา่ มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตกุารป่วยและ
เสยีชีวติของหญิงไทยอนัดบั 1 สถิติสาธารณสขุลา่สดุปี 54 พบสตรีไทยป่วยมะเร็งเต้านม 34,539 คน 
เสยีชีวติ 2,724 คน เฉลีย่วนัละ 7 คน เพิ่มจากปี49 ถึง 711 คน และแนวโน้มเพิ่มทกุปี ร้อยละ 5 มีประวตัิ
ครอบครัวหรือลกัษณะเป็นมะเร็งที่สงสยัวา่จะกลายพนัธุ์ในครอบครัวที่ท าให้ผู้ ป่วยเกิดมะเร็ง เช่น มีคนใน
ครอบครัวเป็นมะเร็งมากกวา่ 2 คน เป็นมะเร็งตัง้แตอ่ายนุ้อย เป็นมะเร็งในอวยัวะที่ไมค่อ่ยเกิดมะเร็ง ซึง่
ควรได้รับการตรวจทางพนัธุกรรม เพื่อค้นหาการกลายพนัธุ์ของยนีก่อมะเร็ง ซึง่ปกติยีนดงักลา่วจะรักษา
สมดลุดีเอ็นเอและป้องกนัไมใ่ห้เกิดแบง่ตวัของเซลล์ผิดปกติ หากยีนชนิดนีผิ้ดปกติจะมีโอกาสเกิดมะเร็ง
เต้านม-มะเร็งรังไขช่นิดถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได้ 
           แตท่ี่ผา่นมาอปุสรรคส าคญัคือคา่ตรวจแพง ท าให้จ ากดัเฉพาะโครงการวิจยัแตปั่จจบุนัการตรวจ
ต้นทนุถกูลง กรมวิทยาศาสตร์ฯ จึงร่วมกบั รพ.รามาธิบดี พฒันาระบบตรวจกลายพนัธุ์ของยีน BRCA 1 
และBRCA 2 ในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม-มะเร็งรังไขด้่วยเทคนคิวิเคราะห์ล าดบัสารพนัธุกรรมสมรรถนะสงู โดย
จะเปิดบริการเพื่อวิจยัและตรวจทางพนัธุกรรมในไทย ซึง่จะตรวจผู้ ป่วยมะเร็งในครอบครัว 200 ราย เพื่อให้
ทราบวา่ในคนไทยพบการกลายพนัธุ์บอ่ยหรือไมถ้่าพบบอ่ยมีแนวโน้มจะคุ้มคา่ในการตรวจพนัธุกรรม
ป้องกนัเกิดมะเร็งเหมือนประเทศพฒันาแล้ว 
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ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
คม ชดั ลกึ   
สยามรัฐ 

รวบ'หมอจาง' จัดกระดกูผู้ป่วยร้องท าอาการทรุด ตร.บุกคลนิิกเถื่อนเตือนรักษาผิดวธีิเสี่ยง 
เป็นอัมพาต   
               บกุคลนิิกหมอจางจบัหมอจดักระดกูช่ือดงัยา่นรามค าแหง เปิดสถานพยาบาลเถ่ือนขายยาไมไ่ด้ 
รับอนญุาต-ไมไ่ด้ขึน้ต ารับทะเบียนยา กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพเตือนรักษาผิดวิธีอาจเป็นอมัพาตได้ 
               น าหมายค้นศาลจงัหวดัมีนบรีุ เข้าตรวจค้นศนูย์จดักระดกูหมอจาง บ้านเลขท่ี 252/34 หมูบ้่าน 
สมัมากร ซอย 24/2 ถ.รามค าแหง แขวงและเขตสะพานสงู กทม. พบนายเทยีนชยั หรือหมอจาง สจุริต
จนัทร อาย ุ 31 ปี ท าหน้าที่รักษาอาการเก่ียวกบัโรคกระดกู พร้อมของกลาง วา่นหลี ่ ฟิล์มเอกซเรย์ แฟ้ม
ประวตัิผู้ ป่วย โปรโกลฟ HiGOAT ประกาศนียบตัรผา่นการอบรมรับจดักระดกูไทยฟืน้ฟสูขุภาพใบเสร็จ
จ่ายเงินฯลฯ 
              น.ต.นพ.บญุเรือง เปิดเผยวา่ การจบักมุครัง้นีส้บืเนือ่งจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนวา่ 
ได้มารับการรักษาอาการป่วยกบัหมอจาง แตไ่มห่าย แถมอาการหนกัขึน้ และสงสยัวา่ศนูย์ดงักลา่ว อาจจะ
ให้บริการทางเวชกรรมไมถ่กูต้อง ตรวจสอบพบวา่ สถานท่ีแหง่นีเ้ปิดให้บริการมานานกวา่ 1 ปีแล้ว พบ
ประวตัิผู้ ป่วยทีม่าท าการรักษาเก่ียวกบัโครงสร้างและกระดกูกวา่ 100 คน มีบนัทกึการตรวจ ฟิล์มเอกซเรย์ 
เข้าขา่ยประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมไ่ด้รับอนญุาต ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนเป็นสถานประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
เปิดเป็นศนูย์จดักระดกูเถ่ือน           จึงอยากฝากเตือนประชาชนอยา่หลงเช่ือค าโฆษณาในสือ่สงัคม
ออนไลน์ ให้สงัเกตวา่สถานท่ีที่จะมารักษาได้รับอนญุาตถกูต้องหรือไม ่ เพราะหากรักษาไมถ่กูวิธีอาจท าให้
อาการหนกัขึน้ และขอประชาสมัพนัธ์หากเห็นการกระท าผิดแจ้งเบาะแสเข้าได้ที่สายดว่น ปคบ.โทร.1135 

ASTVผู้จดัการรายวนั   
บ้านเมือง 

ห่วงหญิงไทย'Super Mom'ท างานเลีย้งครอบครัว-ลูก'เครียด'   
                กรมสขุภาพจิต ชีห้ญิงไทยเป็น Super Mom สวมบทบาททัง้คนท างานหาเลีย้งครอบครัวและ
แมด่แูลลกู หว่งเกิดความเครียดกระทบสมัพนัธ์ครอบครัว ลกู แนะหาวิธีผอ่นคลายความ เครียด สร้าง
ก าลงัใจฝึกคดิบวก ชีค้วามซื่อสตัย์หว่งใยของสาม ี ช่วยสขุภาพจิตดี 
           นพ.เจษฎา โชคด ารงสขุ อธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ววา่ จากผลส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากรปี 2557 โดยส านกังานสถิติแหง่ชาติ พบวา่ ประเทศไทยมีสตรี 34.27 ล้านคน เป็นผู้ที่ท างาน 
17.54 ล้านคน สมรสแล้วถึงร้อยละ 70.7 รองลงมา เป็นโสด ร้อยละ 17.7 มา่ย ร้อยละ 6.0 แยกกนัอยู ่ร้อย
ละ 2.9 และหยา่ ร้อยละ 2.7 ตรงนีส้ะท้อนให้เห็นวา่สตรีไทยเป็น Super Mom ที่ต้องท างานหาเลีย้ง
ครอบครัว และด ารงบทบาทความเป็นแมค่วบคูไ่ปด้วย โดยเฉพาะแมท่ี่มีลกูเลก็คืออายแุรกเกิด-5 ปี อาจ
ต้องเหน่ือยมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงนาทีทองของการสง่เสริมพฒันาการให้สมบรูณ์ตามวยั ซึง่คณุแม่
สามารถสง่เสริมพฒันาการของลกูให้สมวยัได้ โดยใช้หลกัการ "กิน กอด เลน่ เลา่" คือ ใสเ่ร่ืองอาหารการ
กินท่ีเป็นประโยชน์ พฒันาร่างกายและสมองของลกู กอดลกูเพื่อให้ลกูรู้สกึอบอุน่ มีคา่และมัน่ใจตวัเอง เลน่
กระตุ้นการคิดและจินตนาการของเดก็และเลา่นิทานเพื่อกระตุ้นทกัษะการเป็นผู้ ฟังทีด่ี 
           "หากคณุแมพ่บวา่ ลกูมีปัญหาพฒันาการลา่ช้า ให้พามาที่คลนิิกสขุภาพเด็กดี หรือโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) ซึง่จะมี เจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจสอบพฒันาการเดก็ละเอียดมากขึน้ 
ส าหรับการด าเนินงานภายใต้โครงการสง่เสริมพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 ข้อมลูเมื่อวนัท่ี 3 ส.ค. 2558 
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พบวา่ เด็กไทยได้รับการประเมินพฒันาการแล้ว 59,683 คน สมวยั 50,705 คน สงสยัวา่ลา่ช้า 8,978  คน 
สมวยัหลงักระตุ้น 910 คน และไมส่มวยัหลงักระตุ้น 63  คน" อธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ว 
           ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปลุากร รองอธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ววา่ การท่ีคณุแมต้่องแบกรับ
ภาระหน้าที่หลายด้าน ความเครียดอาจเกิดขึน้ได้งา่ย หากจดัการอารมณ์ได้ไมด่ียอ่มเกิดผลเสยี ทัง้ตอ่
ตวัเอง  ครอบครัวและลกู จงึขอฝากให้คณุแมท่กุคนรู้จกัส ารวจตนเองวา่เครียดหรือไม ่ หากเครียดควรรีบ
หาวิธีผอ่นคลาย ดแูลจิตใจตนเองให้เผชิญกบัความเครียดได้อยา่งไมท้่อ สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบั
ตนเอง เช่น หยดุคดิในเร่ืองทีเ่ป็นปัญหา แล้วไปท ากิจกรรมอื่นท่ีผอ่นคลาย ไมจ่มอยูก่บัความทกุข์ รู้วา่ควร
ท าสิง่ไหนก่อนหลงั ฝึกคิดบวก เป็นต้น โดยสิง่ส าคญัทีจ่ะท าให้คณุแมม่ีสขุภาพจิตที่ดีคือ ความรัก ความ
เข้าใจ ความหว่งใย และความซือ่สตัย์ จากสมาชิกในครอบครัวทีต้่องมใีห้กนัสม า่เสมอ โดยอาจมอบสิง่ดีๆ 
เหลา่นีเ้ป็นของขวญัให้คณุแมใ่นวนัแมแ่หง่ชาติที่ก าลงัจะมาถึงและตลอดไป 

มติชน   
ขา่วสด 

เตือนอนัตรายพษิเชือ้รา 'กล้วยน า้ว้าดองน า้ผึง้'   
            กรมอนามยัแนะกินแยก'กล้วยน า้ว้า-น า้ผึง้'ช่วยปรับสมดลุ ร่างกายดีขึน้ เสีย่งรับเชือ้รา    อภยัภ ู
เบศรฯเผยสตูร'กล้วยน า้ว้าดองน า้ผึง้' ต ารับภมูิปัญญาไทยโบราณเป็นยาอายวุฒันะ เตือนระวงัน า้ผึง้
ปลอมดองไมด่เีสีย่งปนเปือ้น 
           หลงัจาก "มติชน" ได้น าเสนอเก่ียวกบัการแชร์ข้อมลูสมนุไพรรักษาโรคตามโลกออนไลน์ ทัง้กรุ๊ปไลน์ 
ทัง้เฟซบุ๊ก ไมว่า่จะเป็นการกินมะรุมรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ซึง่สถาบนัโภชนาการ โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภเูบศร หรือแม้แตก่รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก พบวา่ควรเน้นการ
ป้องกนัและกินด้วยการปรุงเป็นอาหารดีที่สดุ เพราะหากกินเป็นแคปซูลมากเกินไปจะเป็นอนัตรายตอ่ตบั 
ขณะที่น า้ผึง้มคีณุประโยชน์จริง แตห่ากไมใ่ช่น า้ผึง้แท้อาจเสีย่งตอ่การปนเปือ้นได้ ซึง่ลา่สดุกรมแพทย์แผน
ไทยฯเตรียมรวบรวมข้อมลูด้านสขุภาพท่ีมีการแชร์ในไลน์ ทัง้สมนุไพรรักษามะเร็ง สตูรอาหารรักษาโรค 
โดยจดัท าเป็นฐานข้อมลู คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2559 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปสบืหาผา่นเว็บไซต์ 
             ขณะนีย้งัคงมกีารแชร์ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพผา่นโลกออนไลน์อยา่งตอ่เนื่อง ลา่สดุเผยสตูรอาหาร
ที่เป็นยาอายวุฒันะ เสริมพลงัวงัชาให้ร่างกายมคีวามสมดลุ โดยระบวุา่มีสตูรจากพระธุดงค์เผยต ารับยา
ภมูิปัญญาไทย สตูร "กล้วยน า้ว้าดองน า้ผึง้" โดยน ากล้วยน า้ว้าชนิดงอมจดัๆ มาดองกบัน า้ผึง้ในขวดโหล 
ดองทิง้ไว้ 3 เดือน จึงกินได้ กินเฉพาะสว่นท่ีเป็นน า้ โดยกินคืนละ 1 ถ้วยชาจีน กินทกุคืน กินเพยีง 15 วนั 
จะรู้สกึร่างกายกระชุม่กระชวยผดิปกติ สง่ผลให้ประชาชนหลายคนอาจปฏิบตัิตามขณะที่หลายคนยงั
สงสยัวา่จริงหรือไม ่
            ในเร่ืองนี ้ภญ.ผกากรอง ขวญัข้าว เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร กลา่ว
วา่ คนไทยในอดีตมีสตูรต ารับยาอายวุฒันะมากมาย ซึง่สตูร "กล้วยน า้ว้าดองน า้ผึง้" เป็นต ารับยาสตูรหนึง่ 
โดยในบางพืน้ท่ีดองนานตัง้แต ่3 เดือน ไปจนถึง 1 ปี ซึง่การดองนัน้จดุหนึง่อาจเพื่อให้ผู้สงูอายกิุนง่ายขึน้ 
เนื่องจากกล้วยมคีาร์โบไฮเดรตสงู ผู้สงูอายอุาจมีปัญหาระบบยอ่ยอาหารได้ คนโบราณจงึน ากล้วยไปดอง
แช่ในน า้ผึง้เพื่อให้กล้วยนิ่มเป็นรวนๆ ซึง่น า้ผึง้นัน้ สมยัโบราณจดัเป็นยาอายวุฒันะ เพราะเป็นน า้ผึง้ที่
ได้มาจากป่า มาจากเกสรดอกไม้นานาชนิด แตท่ี่ต้องระวงัคือ ปัจจบุนัน า้ผึง้มีทัง้แท้และไมแ่ท้ หากไมใ่ช่
น า้ผึง้แท้โอกาสปนเปือ้นก็มีสงู ยิง่ดองไมถ่กูวิธีอาจเสีย่งตอ่การปนเปือ้นมากขึน้ และที่ผา่นมาก็พบวา่มกีาร
โฆษณาขายกล้วยดองน า้ผึง้กนัมาก ในราคาสงูถงึขวดโหลละ 200 บาทก็มี ทัง้ๆ ที่หากดองถกูวธีิ มีการ
เลอืกวตัถดุิบที่ถกูต้องก็สามารถท าเองได้ 
            เมื่อถามวา่จะทราบได้อยา่งไรวา่น า้ผึง้ที่ซือ้มาเป็นของแท้ ภญ.ผกากรองกลา่ววา่ น า้ผึง้แท้ทดสอบ
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ได้ด้วยการน ามาหยดลงในน า้ หากน า้ผึง้แท้จะจมน า้ลกัษณะเป็นก้อนๆ แตห่ากไมแ่ท้หรือมกีารผสมพวก
น า้ตาลก็จะละลาย ขณะเดยีวกนัการดองต้องถกูต้องด้วย เพราะปกติตวักล้วยน า้ว้ากบัน า้ผึง้มคีณุคา่ทาง
อาหาร แตห่ากดองไมด่ี ไมส่ะอาด ก็เสีย่งได้รับเชือ้ราด้วย ซึง่ประชาชนท่ีสนใจสามารถติดตอ่ได้ที่ศนูย์
ข้อมลูสมนุไพร รพ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร หรือติดตอ่มาที่โทร 0-3721-1289 และในอนาคต รพ.อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้และแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ซึง่จะมข้ีอมลูเก่ียวกบัอาหารสขุภาพ สมนุไพรรักษาโรค 
รวมทัง้การอบรม สาธิตกรรมวธีิการท าอาหารสตูรสขุภาพมากมาย รวมทัง้การดองกล้วยน า้ว้ากบัน า้ผึง้
ด้วย คาดวา่ศนูย์ดงักลา่วจะแล้วเสร็จในปี 2559 ซึง่จะเปิดอบรมและสาธิต รวมทัง้แจกสตูรอาหารสขุภาพ
ให้กบัประชาชนฟรี ยกเว้นภาคเอกชนหรือภาครัฐทีต้่องการให้มีการฝึกอบรม อาจมคีา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาบ้าง 
            นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยั กลา่ววา่ ส าหรับสตูรกล้วยน า้ว้าดองน า้ผึง้นัน้  มอง
วา่ไมค่วรดองมากกวา่ เพราะเสีย่งเกิดเชือ้ราหรือการปนเปือ้นของน า้ผึง้ปลอม จริงๆ สตูรงา่ยๆ ในการดแูล
สขุภาพจากกล้วยน า้ว้าและน า้ผึง้คือ ทกุเช้าและเย็นให้กินกล้วยน า้ว้าเพียง 1-2 ลกู และตอนเช้าให้กิน
น า้ผึง้เพียง 1 ช้อนโต๊ะ ก็เพียงพอ ไมจ่ าเป็นต้องน าไปดอง แตกิ่นแยกกนัก็มีประโยชน์ได้ เพราะกล้วยน า้ว้า 
โดยเฉพาะกล้วยหา่มๆ จะมีน า้ตาลน้อย และยงักระตุ้นแบคทีเรียชนิดดีท าให้ระบบล าไส้ท างานดขีึน้ สว่น
น า้ผึง้นัน้ หากเป็นน า้ผึง้แท้จะมปีระโยชน์มาก คนโบราณใช้กนัมานาน เนื่องจากตวัผึง้ไปกินเกสรจาก
ดอกไม้เป็นพนัๆ ชนิด ท าให้ความหวานของน า้ผึง้มาจากธรรมชาติ เป็นกลุม่ฟรุกโตส ที่ส าคญัเมื่อผึง้
ขบัถ่ายหรือขีผ้ึง้ถือเป็นไขมนัชนดิดี ซึง่มีสารแอนตีอ้อกซิแดนท์หรือต้านอนมุลูอิสระดีมาก เมื่อกินกบักล้วย
น า้ว้าในอตัราสว่นเหมาะสม ก็จะท าให้ระบบขบัถา่ยดี ร่างการมคีวามสมดลุ ระบบตา่งๆ ก็ดขีึน้ จึงถือเป็น
ยาอายวุฒันะได้ 

กรุงเทพธุรกิจ   'สังเกต-ใส่ใจ'สัญญาณเตอืนฆ่าตัวตาย   
               นายแพทย์เจษฎา โชคด ารงสขุ อธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ววา่ ปัญหาการฆา่ตวัตายเป็นเร่ือง
ใกล้ตวัสิง่ที่มกัพบเสมอคือ ผู้ที่ท าร้ายตนเองหลายคนก่อนตดัสนิใจลงมือกระท าจะสง่สญัญาณเตือนบอก
เหตใุห้แก่ครอบครัวและบคุคลใกล้ชิดอยูเ่สมอ แตผู่้ที่ได้รับสญัญาณเตือนนัน้มกัไมเ่ข้าใจ หรือแปล
ความหมายไมถ่กูต้องกลบัมองวา่เป็นเร่ืองปกติเรียกร้องความสนใจท าให้ละเลยไมใ่สใ่จ 
           เหลา่นีล้้วนเป็นปัจจยัสนบัสนนุท่ีน ามาสูก่ารฆา่ตวัตายในที่สดุ วิธีสงัเกตหรือประเมินวา่ก าลงัอยูใ่น
ภาวะเสีย่งตอ่การท าร้ายตนเองหรือไม ่ ได้แก่ ชอบบน่ตดัพ้อ โพสต์หรือเขียนข้อความในท านองเปรยๆ วา่ 
อยากตาย ไมอ่ยากมชีีวติอยู ่ ชีวิตไมม่คีา่ ไมม่ีใครรัก ไมรู้่จะอยูไ่ปเพื่ออะไร ท าอะไรก็ไมส่ าเร็จ หรือมี
พฤติกรรมเก็บตวัแยกตวัออกจากครอบครัวและเพื่อนฝงูมกีารสบูบหุร่ี-ดื่มเหล้าจดั เป็นต้น สญัญาณที่
เกิดขึน้เป็นสญัญาณขอความชว่ยเหลอื ไมใ่ช่การเรียกร้องความสนใจ แตม่นัคือ call for help ที่เขา
พยายามร้องขอความช่วยเหลอือกีครัง้ เป็นการบอกกลา่วแทนค าพดูเพื่อให้ช่วย เพราะเขาเหลา่นัน้หาทาง
แก้ไขไมไ่ด้แล้ว ดงันัน้ ทกุคนควรช่วยกนัสงัเกต ทัง้ต้องแสดงให้เขารับรู้วา่ เราเข้าใจในทกุข์ทีเ่ขามีอยูแ่ละ
พร้อมจะชว่ยเหลอื แตห่ากปัญหานัน้ยงัไมเ่ห็นทางออกก็สามารถเลอืกใช้บริการรับค าปรึกษาจากสายดว่น
สขุภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

 


