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ประเด็นข่าว

การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ าหลวง
นสพ.ทุกฉบับ
-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บญ
ั ชาการศูนย์อานวยการร่วมค้ นหาผู้สญ
ู หายถา้ หลวง-ขุนนา้ นางนอน
ทีวีทุกช่อง
(ศอร.) แถลงข่าวว่า ได้ ช่วยเด็กออกมาแล้ ว 4 คน นาส่งรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ทนั ที ทุกคนปลอดภัย ส่วนอีก
(9 ก.ค.61)
9 คนรอความพร้ อมหลังขวดออกซิเจนรายทางหมด คาดว่าไม่เกิน 20 ชม.จะเริ่มปฏิบัติการอีกครั้ง สาหรับการส่งตัว
มารพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์ มีการปิ ดถนนและห้ ามผู้ส่ อื ข่ าวบันทึกภาพเด็ดขาด โดยให้ ผ้ ูส่ อื ข่าวไปอยู่บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลบ้ านเด่นห้ า ห่ างจากรพ.เชียงรายฯ 1-2 กม. มีการนาแผงกั้นสีเขียวไปกั้นบริเวณด้ านหน้ าอาคาร
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน 14 ชั้น ห้ ามแพทย์ พยาบาล และชาวบ้ านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบถ่ายภาพ ส่วนผู้ท่จี ะมาส่งผู้ป่วย
อื่นให้ เข้ าอีกทางหนึ่ง
ด้ าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพ ที่ 1 กล่าวว่า รพ.เชียงรายฯ จะให้ การดูแลผู้ป่วยที่ติดอยู่
ในถา้ หลวงที่ช้ัน 8 อาคารอุบัติเหตุ ซึ่งจัดเป็ นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Cohort ward) จัดระบบควบคุมการติดเชื้อตาม
มาตรฐานตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญด้ านการป้ องกันควบคุมโรค เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจะได้ รับการตรวจ
ร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประเมินอุณหภูมริ ่างกาย การขาดนา้ ขาดสารอาหาร ตรวจเอ็กซเรย์ปอด เก็บเลือด
และปัสสาวะส่งตรวจทางห้ องปฏิบัติการค้ นหาการติดเชื้อ รวมทั้งตรวจพิเศษอื่น ๆ ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีความเป็ นห่ วงเรื่อง Refeeding Syndrome ซึ่งเป็ นภาวะหลังจากอดอาหารหรือขาดอาหารมานาน ซึ่งจะสามารถ
ตรวจเลือดและทราบผลได้ ท่รี พ.เชียงรายฯ รวมถึงการติดเชื้อบางโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดซิส เป็ นต้ น และมี
การส่งเลือดตรวจที่ห้องปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและเฝ้ าระวังการ
ติด โรคอุบั ติใ หม่ ห รื อโรคอุบั ติซ้า จากสัต ว์ ใ นถ้า ซึ่ ง หากผลเป็ นลบทั้ง หมดจะทราบภายใน 24 ชั่ ว โมง แต่ ห าก
จาเป็ นต้ องมีการตรวจยืนยันซา้ อีกครั้ง จะทราบผลใน 48 ชั่วโมง เมื่อแพทย์ให้ การดูแลรักษาและประเมินร่างกายว่า
อยู่ในระดับดีแล้ ว จะอนุญาตให้ ญาติใกล้ ชิดเข้ าเยี่ยมได้ โดยต้ องนั่งห่ างจากผู้ป่วย 1-2 เมตร ห้ ามกอดหรือสัมผัส
ร่างกายผู้ป่วย เพื่อป้ องกันไม่ให้ โรคที่ผ้ ูป่วยอาจจะติดมาจากในถา้ ติดมาถึงญาติ จนกว่าผลการตรวจเลือดยืนยันจาก
จุฬาฯ จะแล้ วเสร็จ
เดลินวิ ส์ กรุงเทพธุรกิจ
-เสนอข่ าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่ าวว่ า ขณะนี้ มีความพร้ อมทางการแพทย์ทุกด้ าน ทั้ง
(9 ก.ค.61)
เจ้ าหน้ าที่ แพทย์ พยาบาล และสถานที่ รอแค่การรับตัวเด็กออกมาจากถา้ หลวงฯ เท่านั้น
ไทยรัฐ
-เสนอข่ าว หลังจากเด็กถูกนาตัวส่งถึงรพ.เชียงรายฯ ทีมแพทย์ ได้ รีบนาตัวทั้ง 4 คนเข้ าห้ องปลอดเชื้อ อาคาร
(9 ก.ค.61)
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อกักตัวไว้ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด จากนั้นจะทยอยส่งตัวไปชั้น 8 ที่จะใช้ เป็ นสถานที่รักษาและ
ฟื้ นฟูสภาพร่างกาย มีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยประจาเส้ นทางขึ้นทุกด้ าน และไม่อนุญาตผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องขึ้น
ไปเด็ดขาด
-แชร์โพสต์ของผู้ใช้ เฟซบุค๊ ชื่อ "Warat Karuchit" ระบุว่า มีภาพเวชระเบียนของเด็ก 4 คนแรกหลุดออกมา
เพจ drama-addict
(9 ก.ค.61)
พร้ อมทั้งขอให้ ผอ.รพ.เชียงรายฯ เข้ มงวดกับบุคลากรด้ วย
-ล่าสุด เฟชบุค๊ "Warat Karuchit" ได้ โพสต์ขอโทษที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด ระบุว่า ได้ รับข้ อมูลจากผู้ใหญ่ในสธ.
ชี้แจงว่ า ภาพเด็กบนบอร์ดเป็ นภาพในการวางแผนซ้ อม และภาพข้ อมูลเวชระเบียนที่หลุดออกมา ไม่ ได้ มาจาก
เจ้ าหน้ าที่รพ. และไม่ได้ มาจากผู้ส่อื ข่าว
-ขณะที่เพจ drama-addict ได้ ลบโพสต์เดิมและโพสต์ข้อความใหม่ว่า เชื่อมือบุ คลากร รพ.เชียงรายฯ พร้ อมแชร์
ข้ อความจากเฟซบุค๊ ของ นพ.อิทธิพร คณะเจริญ ที่เตือนเรื่องจรรยาบรรณทางการแพทย์ ขอให้ รักษาความลับผู้ป่วย
ไม่ให้ ข้อมูลหลุดไปในโซเชียลมีเดีย
กรุงเทพธุรกิจ
-เสนอข่าว นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้ นต้ องให้ ทมี แพทย์ดูแลด้ านร่างกาย
คมชัดลึก
จนพ้ นวิกฤติก่อน ทีมสุขภาพจิตจึงจะเข้ าไปดูแลต่อ โดยประเมินเรื่องสภาวะจิตใจ ความเครียด ความกังวลต่างๆ
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ประเด็นข่าว
และวางแผนให้ การดูแลเยียวยาตามปัญหาที่พบ จากนั้นอาจจะมีการประเมินซา้ อย่างละเอียดประมาณ 1 เดือน หรือ
3 เดือน เพื่อให้ เด็กรู้ว่าจะต้ องปรับตัวอย่างไร เพราะหากปรับตัวไม่ได้ จากการถูกจับจ้ องตลอด จะทาให้ เครียดมากทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
-เสนอสกูป๊ พิเศษ พ.ญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และโฆษก
กรมสุขภาพจิต ระบุว่า ขอให้ ทุกฝ่ ายยุติแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเด็ก และหลังจากช่ วยผู้ประสบภัยทั้งหมดออก
มาแล้ ว ควรให้ แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งกายและจิตใจก่อนเป็ นลาดับแรก ขอให้ ส่อื มวลชนตระหนักและเข้ าใจว่านี่คือ
อุบตั เิ หตุท่ไี ม่มใี ครอยากให้ เกิดขึ้น
-เสนอข่าว พญ.แอนเดรีย เดนีส จิตแพทย์เด็กประจาสถาบันประสาทวิทยา จิตวิทยาและจิตเวช ม.คิงส์ คอลเลจ
ลอนดอน เชื่อว่าเหตุการณ์ท่ที ้งั หมดเผชิญมาอาจส่งผลทางจิตวิทยาต่อเด็กทุกคนอย่างมาก และแนะนาวิธจี ัดการกับ
ความรู้สกึ ของเด็กในการรับมือกับอารมณ์แบบต่างๆ ที่สาคัญที่สดุ คือ ต้ องพยายามทากิจวัตรต่างๆ ของครอบครัวให้
เป็ นปกติ การประเมินภาวะทางจิตของเด็กทั้งหมดต้ องทาให้ ครอบคลุมทุกด้ าน ไม่มุ่งเน้ นแต่เฉพาะภาวะ PTSD แต่
ต้ องประเมินด้ านอื่นๆ เช่ น ระดับความเสี่ยงต่อการทาร้ ายตัวเอง หรือภาวะแปลกแยกในตัวเองที่อาจเกิดขึ้นหลัง
เหตุการณ์ รวมถึงภาวะเปราะบางต่อการเกิดอาการป่ วยทางจิตหรือจิตพยาธิวิทยาด้ วย
-เสนอข่าว เว็บไซด์ The Australian รายงานว่า ดร.ริชาร์ด แฮรีส แพทย์ซ่ึงเป็ นนักดาถา้ ระดับโลก เป็ นคนประเมิน
ความพร้ อมของร่างกายเด็กก่อนการดานา้ ออกจากถา้ หลวง โดย ดร.แฮรีส มีประสบการณ์ดานา้ มา 30 ปี และเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ดานา้ ด้ วยเทคนิคพิเศษ rebreather technology เป็ นวิธที ่ใี ช้ ในปฏิบตั กิ ารใต้ นา้ แบบดาระยะยาว
-เสนอข่าว นิด้าโพลสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "มาตรการป้ องกันอุบัติภัยของไทย" จากประชาชน
1,268 ตัวอย่าง พบว่า ร้ อยละ 66.4 ระบุว่ามาตรการป้ องกันอุบตั ภิ ัยของไทยมีความน่าเชื่อถือมาก แต่ร้อยละ 20.27
ระบุว่าไม่มคี วามน่าเชื่อถือ
ด้ าน สวนดุสติ โพล สารวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,348 คน เรื่อง คนไทยได้ อะไรจากกรณี 13 ชีวิต
ติดถา้ หลวง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 46.27 ได้ เห็นพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจจากทั้งคนไทยและต่างชาติ ร้ อย
ละ 28.57 เป็ นห่วงเด็กและเจ้ าหน้ าที่ เอาใจช่วย ขอให้ ออกมาได้ อย่างปลอดภัยในเร็ววัน และ ร้ อยละ 18.57 มองว่า
เป็ นเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ท่เี ป็ นอุทาหรณ์และให้ บทเรียนอันลา้ ค่า ร้ อยละ 57.69 ประทับใจการช่วยเหลือจากคน
ไทยและต่างชาติ นา้ ใจที่มใี ห้ แก่กนั ร้ อยละ 33.01 การทางานเป็ นทีม การวางแผน การแบ่งงานตามหน้ าที่รับผิดชอบ
และร้ อยละ 23.88 ประทับใจหน่วยซีล ทีมดานา้ และทีมค้ นหา สาหรับบทเรียนที่สงั คมไทยได้ จากเหตุการณ์ครั้งนี้
คือ การแก้ ไขปัญหาจะสาเร็จลุล่วงได้ ต้ องอาศัยการทางานอย่างเป็ นระบบ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ พร้ อมให้ มี
มาตรการดูแลป้ องกันมากขึ้น กาหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน มีเจ้ าหน้ าที่อยู่ประจา เพื่อป้ องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์น้ ี
เกิดขึ้นซา้ อีก
-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่ วมค้ นหาผู้สญ
ู หาย ระบุว่า เร่งนาถังออกซิเจน
เติมเข้ าไปตลอดเวลา เพราะออกซิเจนภายในถา้ ลดลงทุกจุด จึงถอนกาลังที่ไม่จาเป็ นออกจากโถง 3 ส่วนบริเวณเนิน
นมสาวที่เด็กอยู่ มีหน่วยซีลและทีมแพทย์คอยดูแลประมาณ 4 คน หาก 2-3 วันนี้ ระดับนา้ ลดลง สภาพอากาศด้ าน
ในรวมถึงสุขภาพของเด็กมีความพร้ อม ก็จะนาตัวออกมา ทั้งนี้ บริษัท ELON MASK จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้ านการขุดเจาะและสารวจ ได้ ประสานเข้ ามาช่วยเหลือ โดยอยู่ระหว่างเดิน ทาง คาดว่า
จะปฏิบตั งิ านบริเวณถา้ หลวงได้ ในวันอาทิตย์ท่ี 8 ก.ค.
ด้ าน เพจ Thai Navy SEAL โพสต์ภาพข้ อความจากเด็กและโค้ ชที่ฝากทีมนักดานา้ ต่างชาติออกมามอบให้ พ่อแม่
และผู้ปกครอง โดยเด็กๆ ระบุว่า ไม่ต้องเป็ นห่วง แข็งแรงทุกคน
ด้ าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การที่เด็กเขียน จดหมายออกมาถึงผู้ปกครอง
เป็ นเรื่องดีท่มี กี ารสื่อสารกันในช่วงเวลาที่วิกฤต การบอกว่าไม่ต้องเป็ นห่ วง สื่อถึงการที่มีคนไปช่วยเขาแล้ วเขารู้สกึ มี
ความหวัง ส่วนที่โค้ ชเขียนขอโทษผู้ปกครองเด็กนั้น สื่อถึงการมีสามัญสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ สาหรับกรณีอาสา
หน่วยซีลเสียชีวิตขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ช่วยเหลือ เห็นว่าไม่จาเป็ นต้ องปิ ด ต้ องบอกให้ เขาเข้ าใจว่าการช่วยเหลือออกจาก
ถา้ ล่าช้ าเพราะเป็ นเรื่องที่อนั ตรายและยากลาบากจริงๆ หากบอกไปแล้ วเด็กและโค้ ชรู้สกึ เสียใจ ก็สามารถสวดมนต์
นั่งสมาธิ ส่งสิ่งดีๆ ไปยังคนที่เสียสละเพื่อพวกเขาได้ ต่อไป
-เสนอข่าว พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สานักโภชนาการ ให้ ข้อมูลว่า ในการช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในถา้

3

สื่อ
(7 ก.ค. 61)

มติชน
คอลัมน์
บทนามติชน
(7 ก.ค. 61)

แนวหน้ า
(9 ก.ค.61)

ข่าวสด เดลินวิ ส์
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ
มติชน
(8 ก.ค. 61)

มติชน
(7 ก.ค. 61)

ไทยโพสต์
mthai.com

สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561

ประเด็นข่าว
และขาดสารอาหารมานานกว่ า 222 ชั่วโมง การให้ นา้ และอาหารต้ องทาด้ วยความระมัดระวังอย่างมาก หากได้ รับ
อาหารทันที ไม่ว่าจะเป็ นนา้ เกลือที่มี Dextrose อาหารทางปาก อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารทางสาย หรือ
อาหารทางหลอดเลือดดา จะส่งผลให้ เกิดภาวะรีฟีดดิ้ง ซินโดรม มีสมดุลเกลือแร่ผดิ ปกติรนุ แรง ทาให้ มอี าการเหนื่อย
หอบ หัวใจเต้ นผิดปกติ และอาจเสียชีวิตได้ ควรให้ วิตามินบี 1 ประมาณ 200-300 มก.ต่อวัน ร่วมกับวิตามินและแร่
ธาตุรวม ต้ องเริ่มอาหารอ่อนในปริมาณน้ อยๆ ถ้ าสามารถทาได้ ควรตรวจระดับโพแทสเซียม ฟอสเฟต แมกนีเซียม
และแคลเซียมในเลือดก่อน แต่สถานการณ์ในถา้ อาจจะไม่เหมาะสมในการเจาะเลือดหรือให้ สารนา้ และวิตามินทาง
หลอดเลือด คงต้ องให้ กนิ อาหารครั้งละน้ อย ร่วมกับให้ กนิ วิตามินที่มสี ่วนประกอบของวิตามินบี
-เสนอบทความ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกระแสสังคมที่มตี ่อเด็กนักฟุตบอล
และโค้ ช ว่า ทั้ง 13 คนอยู่ในฐานะผู้รอดชีวิต สิ่งที่ควรทาไม่ใช่การซา้ เติม แต่ควรส่งเสริมการเป็ นกลุ่มเป็ นก้ อนของ
เขา เช่น สนับสนุนให้ เล่นฟุตบอลตามที่ถนัด ส่งเสริมในความเข้ มแข็งจนผ่านวิกฤตได้ และไม่ต้องไปยกย่องสรรเสริญ
ว่าเป็ นวีรบุรษุ ส่วนที่ยังเป็ นปัญหา คือ การสร้ างระบบป้ องกันที่ยังมีช่องว่างและยังมีจุดอ่อน ซึ่งต้ องช่วยกันทั้ง 3 ฝ่ าย
ได้ แก่ 1.ทีมควบคุมกากับดูแลของส่วนราชการ ควรมีความเข้ มงวดในการเข้ าออก 2.ประชาชนเจ้ าของพื้นที่ ต้ อง
ร่วมมือเป็ นหูเป็ นตา และ 3.ประชาชนผู้ใช้ บริการ ควรปฏิบตั ติ ามที่เจ้ าหน้ าที่กาหนด
เรือล่มที่ภูเก็ต
-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. เปิ ดเผยว่ า อุบัติเหตุเรือล่มใน จ.ภูเก็ต รวม 3 ลา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.
2561 ที่ผ่านมา แยกเป็ น เรือไดฟ์ วิ่ง (ฟิ นิกซ์) ล่มบริเวณเกาะเฮ ผู้โดยสาร 93 คน ลูกเรือและไกด์นาเที่ยว 12 คน
รวม 105 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ แล้ ว 49 คน มีผ้ บู าดเจ็บ 11 ราย เสียชีวิต 41 ราย สูญหาย 15 ราย ส่วนเรือ
ยอชต์ (เซเนริก้า) ล่ มบริเวณเกาะเฮ-เกาะไม้ ท่อน ผู้โดยสาร 35 คน ลูกเรือและไกด์นาเที่ยว 7 คน รวม 42 คน
และเจ็ตสกีล่มบริเวณเกาะราชา ผู้ประสบภัย 2 คน ช่วยเหลือได้ ท้งั หมด
นายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องวางแผนการ
ค้ นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือล่ มอีก 15 คน พร้ อมเตรียมแผนดูแลช่ วยเหลือญาติผ้ ูเสียชีวิต และผู้บาดเจ็บที่
เดินทางมาจากต่างประเทศ
ด้ าน จ.ภูเก็ตจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ที่รพ.วชิระภูเก็ต ประกอบด้ วย 1.คัดกรองญาติ ลงทะเบียนและ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิต 2.จุดรับรองญาติ พบเจ้ าหน้ าที่สถานทูต ประกันภัย และฝ่ ายปกครอง 3.การสอบสวน ให้
ข้ อมูลผู้เสียชีวิต 4.การส่งกลับที่พัก เพื่อรอนัดหมาย โดยศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดเก็บไว้ ท่รี พ.วชิระภูเก็ตและวัดโฆษิต
วิหาร ในการพิสจู น์อตั ลักษณ์ยืนยันตัวบุคคล จะส่งข้ อมูลลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตให้ กงสุลจีนส่งกลับประเทศจีนเพื่อนาไป
เปรียบเทียบกับฐานข้ อมูลลายนิ้วมือ จากนั้นจะส่งผลการตรวจสอบกลับมายังประเทศไทย
ด้ าน พล.ท.สรรเสริญ แก้ วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่ า พล.อ.ประยุ ท ธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี พร้ อมคณะ จะเดินทางโดยเครื่องบินไป จ.ภูเก็ต ในวันที่ 9 ก.ค. เวลาประมาณ 10.00 น. เพื่อตรวจ
เยี่ยมให้ กาลังใจผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้ นหาผู้สญ
ู หาย
-เสนอข่ าว นพ.เจษฎา โชคดารงสุข ปลัด สธ. กล่ าวหลังประชุมร่ วมกับรองผวจ.ภูเก็ต ตารวจ ทหาร เจ้ าของ
บริษัทเรือ ว่า สธ.ได้ เปิ ดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ที่รพ.วชิระภูเก็ต ภายใต้ การสั่ง
การของผวจ. ส่วนเรื่องการพิสจู น์อตั ลักษณ์ผ้ เู สียชีวิตจะรีบทาให้ เสร็จสิ้นภายในวันนี้ จากนั้นรพ.จะออกใบมรณะบัตร
ให้ กบั ญาติผ้ เู สียชีวิต ทั้งนี้ รพ.วชิระภูเก็ตได้ รับมอบให้ เป็ นศูนย์ One stop service ในการพิสจู น์อตั ลักษณ์ผ้ ูเสียชีวิต
อย่างเป็ นระบบตามหลักตารวจสากล โดยมีทมี นิตเิ วชจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ ประกอบด้ วยแพทย์นิติเวช ทันต
แพทย์ เจ้ าหน้ าที่ตรวจดีเอ็นเอ ช่ างภาพทางการแพทย์ เป็ นต้ น จานวน 4 ทีม และแพทย์นิติเวชจากรพ.ระนอง
มาร่วมทางาน สามารถตรวจพิสจู น์อตั ลักษณ์ได้ ช่วั โมงละ 8 ราย
-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ ขอเฮลิคอปเตอร์จากทัพเรือภาค 3
ค้ นหาทางอากาศ รวมถึงจัดขบวนเรือ ชุดปฏิบัติการ และนักประดานา้ ปฏิบัติการค้ นหาบริเวณที่เรือล่ มและค้ นหา
ภายในเรือ ได้ กาชับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต และปภ.จังหวัดภูเก็ต สนับสนุ นภารกิจการ
ค้ นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้ ให้ ปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามระบบการดูแล
รักษาส่งต่อของโรงพยาบาลรพ.วชิระภูเก็ต และให้ การสนับสนุนการค้ นหาผู้ประสบภัยเรือล่มที่ภเู ก็ตอย่างเต็มที่ โดย
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ประเด็นข่าว
มีผ้ บู าดเจ็บเข้ ารับการรักษาทั้งหมด 49 คน ใน 4 รพ. ได้ แก่ รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 36 คน นอนรพ.
11 คน ในจานวนนี้ อาการหนักอยู่ในห้ องไอซียู 1 คน เป็ นผู้ป่วยหญิงชาวจีน และกลับที่พักแล้ ว 25 คน รพ.มิชชั่น 4
คน, รพ.กรุงเทพ 6 คน และรพ.วชิระภูเก็ต 3 คน บาดเจ็บเล็กน้ อย
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 11 กล่าวว่า ขณะนี้เจ้ าหน้ าที่เร่งนาร่างไปชันสูตรที่รพ.วชิระ
ภูเก็ต โดยจะระดมเจ้ าหน้ าที่และแพทย์นิติเวชจากรพ.ข้ างเคียง และเตรียมประสานเจ้ าหน้ าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่
11 ลงพื้นที่พูดคุยกับญาติลดความเครียด
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
-เสนอข่าว ทพ.เกรียงไกร เจียรวุฒิ กรรมการชมรมทันตอาสา กล่ าวถึงกรณีพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
2559 กาหนดให้ ทนั ตแพทย์ต้องมีใบอนุญาตครอบครองเครื่องเอกซเรย์ และต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ว่า ชมรมฯ ได้ ขอให้ ยกเว้ นเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ ฯ และให้ ไปอยู่ภายใต้
พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ของสธ. ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ท่วั โลกใช้ และหากไม่ยกเว้ นหรือไม่ให้ ออกจาก พ.ร.บ.พลังงาน
นิว เคลี ย ร์ เ พื่ อสัน ติ 2559 จะส่ ง ผลกระทบทางตรงต่ อทัน ตแพทย์ ท่ัว ประเทศ รวมทั้ง มีผ ลกระทบทางอ้ อมต่ อ
ประชาชนผู้ใช้ บริการด้ วย
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่ าวว่ า ได้ เฝ้ า
ระวังและบังคับใช้ กฎหมายตามข้ อร้ องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการอิงกระแสฟุตบอลโลกเพิ่มยอดจาหน่าย โดย
การตกแต่งและแถมของที่ระลึก จากการลงพื้นที่ในเขตกทม.และปริมณฑล พบร้ านค้ าและห้ างฯ ส่วนใหญ่มีความผิด
ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 ห้ ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธลี ดราคา
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และมาตรา32 ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดแสดงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ
และเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็ นการอวดอ้ างสรรพคุณหรือชักจู งใจให้ ผ้ ูอ่นื โดยตรงหรือโดยอ้ อม
ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนร่ วมเป็ นหูเป็ นตาในการร้ องเรียนได้ ท่ี สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ Application
TAS
ปั ญหาลูกจ้างประจา
-เสนอจดหมายหมายจาก “ข้ าราชการไทยที่หวังดี” แนะนาวิธแี ก้ ปัญหาลูกจ้ างประจา ดังนี้ 1.การจ้ างลูกจ้ าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ กรมบัญชีกลางควรออกระเบียบให้ ทุกกระทรวงปฏิบัติในแนวเดียวกัน 2.สธ.ควรศึกษา
แนวทางของกระทรวงอื่นที่มีลูกจ้ างจานวนมากแต่ไม่มีปัญหา 3.การรับคนเข้ ามาทางานหรือรับคนไปศึกษา ควร
ประกาศล่วงหน้ าให้ ชัดเจนว่ ารับมาปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ใด สถานภาพใด และเรียกร้ องสถานภาพในภายหลัง
ไม่ได้ 4.การจะเลื่อนบุคลากรชั่วคราวเป็ นข้ าราชการ ควรมีการรับสมัครสอบทุกปี โดยให้ มีการสมัครสอบอย่ าง
โปร่งใส 5.บุคคลที่ประสงค์จะเข้ าทางานในหน่วยงานต่างๆ ควรศึกษาให้ ชัดเจนก่อนจะสมัคร จะได้ ไม่มีปัญหาเรื่อง
ความก้ าวหน้ าหรือไม่สบายใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กม.
-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิ ดเผยว่า อย.ตรวจพบการโฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์
แผ่นแปะสะดือเผาผลาญไขมันทางสื่อโซเชียลมีเดีย อวดอ้ างสรรพคุณ ช่วยปรับสมดุลของขบวนการเผาผลาญ สลาย
ไขมัน ขับไขมัน โดยการแปะลงบนสะดือเพื่ อลดน้าหนัก ซึ่ง เข้ าข่ ายเป็ นเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ได้ ตรวจสอบฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ไม่พบการยื่นคาขออนุญาตผลิตหรือนาเข้ าผลิตภัณฑ์
จึงขอเตือนผู้บริโภคอาจได้ รับอันตรายจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้ แสดงปริมาณและส่วนประกอบที่ชัดเจน
และส่วนผสมของกาวแปะอาจทาให้ เกิดการอักเสบระคายเคืองได้
การวิจยั ทันตนวัตกรรม
-เสนอข่ าว ศ.เกีย รติคุ ณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัต ยาทร รมว.สธ. เป็ นประธานพิ ธีล งนามบัน ทึกความร่ วมมือ
ดาเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตนวัตกรรม ระหว่ าง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ลัยมหิดล เอสซีจี และ
ทันตแพทยสภา ซึ่งนอกจากสนับสนุนนักวิจัยไทยและต่อยอดนวัตกรรมของไทยไปสู่การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ ว
ยังสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของไทย ลดการนาเข้ าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศสู่การ
พึ่งพาตนเอง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้ านทันตสุขภาพอื่นต่อไป
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สื่อ
สยามธุรกิจ
(7 ก.ค. 61)

สยามรัฐ
(9 ก.ค. 61)

กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
(9 ก.ค. 61)

ข่าวสด
คอลัมน์ บก.ตอบ
จดหมาย
(9 ก.ค. 61)
สยามรัฐ
(9 ก.ค. 61)

สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561

ประเด็นข่าว
100 ปี การสาธารณสุขไทย
-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในปี นี้เป็ นวาระครบรอบ 100 ปี ของ
ระบบการสาธารณสุขประเทศ จึงได้ รวบรวมผลการดาเนินงานระบบสาธารณสุขที่ประสบความสาเร็จในประเทศไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มาจัดแสดงเผยแพร่ และจัดการประชุมวิชาการ ให้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุก
สาขาวิชาชีพ
นพ.เจษฎา โชคดารงสุข ปลัด สธ. กล่ าวว่ า การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่ วมมือของหน่ วยงาน องค์กร และ
บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสุขจากทุกสังกัด และทุกภาคส่วน ที่พร้ อมใจกันจัดกิจกรรมให้ ย่ิงใหญ่
กว่าทุกปี ที่ผ่านมา
ด้ าน นพ.เกีย รติภูมิ วงศ์ร จิต อธิบดีกรมการแพทย์แ ผนไทยฯ กล่ าวว่ า งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทยปี นี้
ผู้เข้ าร่วมงานจะได้ พบกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้ หัวข้ อ "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญา
ไทย" ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ตลาดสมุนไพรไทย
-เสนอข่าว นพ.เกียรติภมู ิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบนั ประชาชนนิยมใช้ สมุนไพรและ
บริการการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ปี 2560 มีผ้ ูป่วยนอกเข้ ารับบริการการแพทย์แผนไทยฯ ใน รพ. ทุกระดับกว่า 32
ล้ านครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 19.75 ของการรับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด การใช้ ยาสมุนไพรเพิ่มจากกว่า 1,700 ล้ านบาท
ในปี 2559 เป็ นกว่า 2,000 ล้ านบาท ในปี 2560 และมีมูลค่าการใช้ สมุนไพรทั่วประเทศ 254,830 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
เครื่องสาอาง 192,600 ล้ านบาท อาหารเสริม 51,848 ล้ านบาท และยาสมุนไพร 7,548 ล้ านบาท ทั้งนี้ 1 ปี ที่ผ่าน
มา พบว่ าดาเนินการบรรลุเป้ าหมายเชิงมูลค่าที่ได้ ต้งั ไว้ ในแผนแม่บทแห่ งชาติว่าด้ วยการพัฒนาสมุนไพรไทย โดยปี
2560 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.5 แสนล้ านบาท สูงกว่าเป้ ากว่า 5 หมื่นล้ านบาท สร้ างรายได้ ให้ เกษตรกรประมาณ
215 ล้ า นบาท ผู้ ป ระกอบการ, วิ ส าหกิจ ชุ ม ชนมี ร ายได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรอย่ า งน้ อ ย 281.6 ล้ านบาท,
ผู้ประกอบการ OTOP/SME/อุตสาหกรรมสมุนไพรพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน 40 กิจการ, ส่วนประชาชนได้
เข้ าถึงบริการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรที่มมี าตรฐาน
คลินิกโรคติดพนันบอล
-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้ ให้ รพ.จิตเวชในสังกัด 19 แห่ง ใน
13 จังหวัด เปิ ดคลินิกบาบัดรักษาผู้ท่ตี ิดพนันบอลที่แผนกผู้ป่วยนอก และให้ บริการปรึกษาทางสายด่วนสุข ภาพจิต
1323 ตลอด 24 ชั่วโมง และปรึกษาทางระบบออนไลน์คอื เฟซบุค๊ สายด่วนสุขภาพจิต1323-เลิกพนัน ใช้ เทคนิคการ
บาบัดแบบเสริมสร้ างแรงจูงใจ และใช้ กระบวนการทางจิตวิทยาควบคู่กบั การใช้ ยา โดยบาบัดทั้งหมด 4 ครั้งๆ ละ 4550 นาที และหากได้ รับกาลังใจจากครอบครัวหรือคนรอบข้ าง จะทาให้ การรักษาได้ ผลดี สามารถเลิกเล่นการพนันได้
สาเร็จและเร็วขึ้น
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แนะนาการป้ องกันโรคติดการพนัน 5 ข้ อ
คือ 1.ให้ ตระหนักว่ าฟุตบอลเป็ นกีฬาที่ให้ ความสนุ กสนาน 2.ควรใช้ ทักษะในการปฏิเสธพร้ อมทั้งเดินหนีออกจาก
สถานการณ์เมื่อถูกชักชวนให้ เล่นพนัน 3.หลีกเลี่ยงการสมาคมกับผู้ท่เี ล่นการพนัน 4.ไม่ทดลองเล่นการพนัน และ 5.
หลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะทาให้ ร้ สู กึ อยากจะเล่นการพนัน
-เสนอจดหมายจาก นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร์ นพ.เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้ าพระยา ให้ คาแนะนาการดู
ฟุตบอลโลก 2018 ว่ า อย่ าข้ องเกี่ยวกับการพนัน พักผ่อนให้ เพียงพอ นอนหลับให้ ได้ 6-8 ชม.ต่อวัน รับประทาน
อาหารให้ ครบ 5 หมู่ จัดเวลาการดูฟุตบอลไม่ให้ กระทบต่อการทางาน การเรียนหนังสือ
เตือนระวังกิ้ งกือ
-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กิ้งกือไม่กดั แต่มี
พิษ หากสัมผัสถูกตัวจะทาให้ อกั เสบเป็ นผื่นแดงหรือระคายเคือง กิ้งกือบางสายพันธุจ์ ะมีต่อมพิษอยู่ตลอดสองข้ าง
ลาตัว สามารถฉีดสารพิษพุ่งออกไปได้ ไกล เป็ นของเหลวใสไม่มีสี ทาให้ ผิวหนังไหม้ ปวด 2-3วัน ให้ ล้างด้ วยนา้ สบู่
และนา้ สะอาด ทายาแก้ อกั เสบทั่วไป อาการมักจะหายใน 1 สัปดาห์ แต่หากพิษเข้ าตา อาจตาอักเสบ ให้ ล้างด้ วยนา้
สะอาด และรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทนั ที
นมฟลูออไรด์
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สื่อ
เดลินวิ ส์ คอลัมน์
x-ray สุขภาพ
(8 ก.ค. 2561)

มติชน คอลัมน์
คนตามข่าว
(8 ก.ค. 2561)
มติชน
(9 ก.ค. 61)

ไทยรัฐ คอลัมน์
มุมข้ าราชการ
(8 ก.ค. 2561)

เว็บไซต์มติชน
(9 ก.ค. 61)

ข่าวสด
(7 ก.ค. 61)

สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561

ประเด็นข่าว
-เสนอบทความ ทพญ.ปิ ยะดา ประเสริฐสม ผอ.สานักทันตสาธารณสุข กล่าวถึง ปั ญหาฟั นผุ มักพบมากในเด็ก
ซึ่งนมผสมฟลูออไรด์เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่จะทาให้ เด็กได้ รับฟลูออไรด์ แต่ต้องมีเงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการ
ได้ รับฟลูออไรด์เกินขนาด คือ 1.สถานการณ์เด็กฟันผุสงู มากเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่นื และดาเนินการทุกอย่างแล้ วแต่ยัง
ไม่ได้ ผล 2.ปริมาณฟลูออไรด์ในนา้ ในพื้นที่ต้องไม่สงู เกินเกณฑ์ท่กี าหนด คือ 0.3 มก.ต่อลิตร 3.ในพื้นที่ต้องช่วยกัน
ดูแลเด็ก โดยปั จจุ บันมีการให้ นมฟลูออไรด์สาหรับเด็ก 12 จังหวั ด ในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และบาง
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากสถานการณ์ฟันผุดขี ้ นึ แล้ วให้ เลิกโครงการนมฟลูออไรด์
ผอ.สวรส คนใหม่
-เสนอประวัติของ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส.คนใหม่ ตามมติเห็นชอบของครม. ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่ 3
ก.ค.ที่ผ่านมา ตามการเสนอของรมว.สธ.
40 ปี รพ.สมเด็จพระยุพราช
-เสนอสกูป๊ ข่าว รพ.สมเด็จพระยุพราชกาเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราช
ปณิธานให้ ราษฎรในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้ นึ ได้ รับโอกาสทางการแพทย์เช่นเดียวกับคนเมือง โดยในปี พ.ศ.
2518-2519 เป็ นช่ วงเวลาที่ประเทศไทยต้ องเผชิญกับภัยคอมมิวนิสต์ ประชาชนในพื้นที่สีแดงไม่อาจเข้ าถึงการ
บริการทางการแพทย์ ทาให้ รัฐบาลคิดที่จะสร้ างรพ.ขึ้นในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็ นของขวัญของคนไทยถวายแด่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานนามว่ารพ.สมเด็จพระยุพราช
มูลนิธริ พ.สมเด็จพระยุพราชได้ รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นับแต่
ทรงรับเป็ นนายกกิตติมศักดิ์ ได้ พระราชทานพระราชกระแส เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2529 ให้ คณะทางานเป็ นแนวทางว่า
"ทุกคนที่ทางานให้ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้ องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นปรารถนาอัน
แรงกล้ าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ท่ีอยู่ในท้ องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ งได้ รับความเอาใจใส่
รักษาพยาบาลเป็ นอย่างดี ให้ ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ ากัน"
การดาเนินงานของรพ.สมเด็จพระยุพราชก้ าวไกลขึ้นมาก และได้ มาตรฐานในระดับสากล เป็ นรพ.อาเภอแห่ งแรก
ที่ได้ ISO ครบทุกแห่ ง เติบโตขึ้นเป็ นแม่ข่ายรพช.ใกล้ เคียง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้ วยการรับซื้อข้ าว พันธุผ์ กั มาทาอาหารในรพ.
รางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยีย่ มแห่งสหประชาชาติ
-เสนอข่ าว สสจ.ร้ อยเอ็ด ได้ รับรางวัล องค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่ งสหประชาชาติ ประจาปี 2561 (United
Nations Public Service Awards 2018) ในสาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้ บริการสาธารณะเพื่อ
การพัฒนาที่ย่งั ยืน จากผลงานเรื่อง "การป้ องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ" โดยเข้ ารับรางวัล ณ กรุ งมา
ราเคส ประเทศโมร็อกโก ในวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ซึ่ง ผลงานดัง กล่ า วเป็ นการแก้ ไขปั ญ หาสตรีเ ข้ า ไม่ ถึง การบริ การคัด กรองมะเร็งปากมดลู ก โดยร่ วมกับภาคี
เครือข่ายพันธมิตร ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น องค์กรเจไปโก้ (Jhpiego) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ในการป้ องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ได้ แก่ การฉีดวัคซีนป้ องกัน การตรวจด้ วยนา้ ส้ มสายชู ทาให้ ทราบผลภายใน 1 นาที และการรักษาด้ วยการจี้
เย็น ที่สามารถดาเนินการได้ ทนั ทีหากผลตรวจผิดปกติ ทาให้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยได้ อย่างมาก และ
ขยายผลครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายใต้ แผนการตามกรอบระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก จนสามารถร่วมมือกับรพ.
จุฬาลงกรณ์ ยกระดับรพ.ร้ อยเอ็ดเป็ นศูนย์มะเร็งได้ ส่งผลให้ ประชาชนได้ รับการบริการจากสถานบริการที่อยู่ใกล้ บ้าน
ชื่นชมพยาบาล รพ.น่าน
-เสนอข่าว ชาวเน็ตแชร์ภาพและข้ อความชื่นชม “คุณโสภา อิสระณรงค์พันธ์” พยาบาล รพ.น่าน ที่ได้ ปฐมพยาบาล
ผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชียทันทีท่ลี ูกเรือประกาศขอความช่วยเหลือ โดยทางสารการบินได้ ทาหนังสือขอบคุณถึง
ผอ.รพ.น่าน พร้ อมมอบบัตรอภินันทนาการโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 2 ที่น่งั ฟรี
โรคไข้เลือดออก
-เสนอข่าว นายชัยวัฒน์ ทองสันติสขุ รองนพ.สสจ.ชัยนาท พร้ อมด้ วยเจ้ าหน้ าที่สสจ. เจ้ าหน้ าที่รพ.สต.ชัยนาท
และอสม. ร่วมกันทาลายแหล่งเพาะพันธุล์ ูกนา้ ยุงลายป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออก บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
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สื่อ

เดลินวิ ส์ ไทยรัฐ
ข่าวสด
(8 ก.ค. 2561)

M2F
(9 ก.ค. 61)

สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561

ประเด็นข่าว
อ.เมือง จ.ชัยนาท
จับยาไอซ์ในสถานบริการ
-เสนอข่าว เจ้ าหน้ าที่ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษ กรมการปกครอง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ป.ป.ส.
กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 เข้ าตรวจค้ นสถานบริการเมเดย์ หรือร้ านโอโซน ในตลาดบ้ านกลาง อ.
เมืองปทุมธานี หลังรับได้ รับการร้ องเรียนว่า เปิ ดบริการเกินเวลาและปล่ อยให้ เยาวชนอายุต่ากว่ า 20 ปี เข้ าไปใช้
บริการและมั่วสุมยาเสพติด พบนักเที่ยวชายหญิงรวม 150 คน และมียาเคและยาอีตกกระจายเกลื่อนพื้นจานวนมาก
ในจานวนนี้ เป็ นเยาวชนอายุต่ากว่า 20 ปี 13 คน อายุต่าสุด 14 ปี ตรวจปั สสาวะเป็ นสีม่วง 43 คน ดาเนินคดี 7
ข้ อหา พร้ อมสั่งปิ ดร้ าน 5 ปี
วัคซี นเอชไอวี
-เสนอข่าว ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ระบุว่า การทดลองใช้ วัคซีนต้ านไวรัส HIV-1 ซึ่งเป็ นไวรัสที่
แพร่กระจายไปทั่วโลกในลิงวอก 72 ตัว และมนุษย์จากแอฟริกาใต้ แอฟริกาตะวันออก ไทย และสหรัฐ จานวน 393
คน พบว่ามีแนวโน้ มในทางที่ดแี ละมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งวัคซีนนี้เป็ นเพียง 1 ใน 5 วัคซีนที่ประสบความสาเร็จ
ถึงขั้นนี้ตลอด 35 ปี ที่ผ่านมา

