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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 9 - 10 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเดน็ข่าว 
ไทยรัฐ 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. 
สธ.เสริมไอโอดีนในอาหาร เพิ่มไอควิเดก็ตัง้แต่แม่ตัง้ครรภ์   
          กระทรวงสำธำรณสขุหว่งเด็กไทยไอคิวต ่ำกวำ่เกณฑ์ หรือมีภำวะปัญญำออ่นจำกกำรขำดสำร
ไอโอดีนสง่เสริมกำรใช้เกลอื/น ำ้ปลำ/ซีอิ๊วเสริมไอโอดีน รวมทัง้จ่ำยยำเม็ดเสริมไอโอดีนแก่หญิงตัง้ 
ครรภ์ และให้นมลกู 6 เดือนพร้อมตัง้เป้ำหมูบ้่ำนไอโอดีนครบ100เปอร์เซ็นต์ภำยในปี 2560ให้ อสม.
เป็นทตูไอโอดีนและทีมหมอครอบครัวรวมพลงักบัประชำชนดแูลพืน้ท่ีตนเอง 
          ที่โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์คอนเวนชัน่ กทม. ศ.นพ.รัชตะรัชตะนำวินรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง
สำธำรณสขุพร้อมด้วยนพ.อ ำนวยกำจีนะ รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุดร.นพ.พรเทพ  ศิริวนำ
รังสรรค์อธิบดีกรมอนำมยัเปิดประชมุ"หมูบ้่ำนไอโอดีนทัว่ไทยเทิดไท้เจ้ำฟ้ำนกัโภชนำกำร : ก้ำวผำ่น
ควำมท้ำทำยสูค่วำมยัง่ยืนเนื่องในวนัไอโอดีนแหง่ชำติ 25 มิถนุำยน" ให้สมัภำษณ์วำ่ ทกุประเทศให้
ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำสขุภำพอนำมยัแมแ่ละเดก็ตำมปฏิญญำแหง่สหสัวรรษของสหประชำชำติ
และวำระสขุภำพหลงัปี 2558 เพื่อกำรพฒันำที่ยัง่ยืนเน้นสง่เสริมสขุภำพทกุกลุม่วยัโดยเฉพำะกำร
พฒันำสขุภำพแมแ่ละเดก็ที่เป็นปัญหำขณะนีค้ือกำรขำดสำรไอโอดีนซึง่เป็นสำรจ ำเป็นตอ่ร่ำงกำยใน
ทกุกลุม่วยัชว่ยกำรสร้ำงเซลล์สมองและระบบประสำทของทำรกตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์ ถ้ำแมข่ำดสำร
ไอโอดีนจะท ำให้เซลล์สมองเด็กสร้ำงได้ไมเ่ต็มที่ระดบัไอควิจะลดลงได้ถึง 10-15 จดุหำกขำดรุนแรง
อำจท ำให้ลกูที่เกิดมีภำวะปัญญำออ่นได้สว่นประชำชนทัว่ไปท ำให้ขำดควำมกระปรีก้ระเปร่ำไมม่แีรง
เหน่ือยงำ่ย 
          ข้อมลูกำรส ำรวจไอคิวเด็กไทยปี 2557 ของกรมสขุภำพจิต พบระดบัไอคิวเดก็ไทยเฉลีย่อยูท่ี ่
93.1 จดุลดลงจำกปี 2554 อยูท่ี่ 94 จดุและต ่ำกวำ่เกณฑ์มำตรฐำนคือ 100 จดุ ข้อมลูจำกกรม
อนำมยัปี 2557 พบคำ่มธัยฐำนไอโอดีนในปัสสำวะของหญิงตัง้ครรภ์คือ 155.7 ไมโครกรัมตอ่ลติรซึง่
ถือเป็นพืน้ท่ีไมข่ำดสำรไอโอดีน แตอ่ยำ่งไรก็ตำมยงัพบพืน้ท่ีที่ขำดสำรไอโอดีนในหลำยจงัหวดัทัว่
ประเทศโดยในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือพบมำกที่สดุ นอกจำกนีย้งัคงพบครัวเรือนท่ีไมใ่ช้เกลอืเสริม
ไอโอดีนถึงร้อยละ8.4 
          กระทรวงสำธำรณสขุมีมำตรกำรหลกัให้คนไทยได้รับไอโอดีนในปริมำณที่เหมำะสม คือ
นโยบำยเกลอืเสริมไอโอดีนถ้วนหน้ำสนบัสนนุให้ผสมไอโอดีนในเกลอืตำมมำตรฐำนคือ 20 - 40 
มิลลกิรัมตอ่เกลอื 1 กิโลกรัม ซึง่ปลอดภยัและมีต้นทนุต ำ่เพยีง 1.30 บำทตอ่คนตอ่ปีออกประกำศ
กระทรวงสำธำรณสขุให้เกลอืน ำ้ปลำน ำ้เกลอืปรุงอำหำรและผลติภณัฑ์ ที่ได้จำกกำรยอ่ยโปรตีนของ
ถัว่เหลอืงเตมิไอโอดีนในปริมำณที่ก ำหนด สนบัสนนุเคร่ืองผลติเกลอืเสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบกำร 
100เคร่ืองรวมทัง้มีมำตรกำรเสริมคือกำรจ่ำยยำเมด็เสริมไอโอดีนธำตเุหลก็         และกรดโฟลกิให้กบั 
หญิงตัง้ครรภ์ทกุคนและหญิงให้นมลกูจนอำยลุกู 6 เดือนหลงัคลอด กำรเสริมไอโอดีนในน ำ้ดื่มในถ่ิน
ทรุกนัดำรตำมพระรำชด ำริสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรีซึง่มำตรกำรตำ่งๆ 
เหลำ่นี ้ จะช่วยให้กลุม่เสีย่ง ได้แก่หญิงตัง้ครรภ์หญิงให้นมบตุรทำรกเดก็ปฐมวยัและเดก็วยัเรียนลด
โอกำสเสีย่งตอ่กำรเกิดโรคขำดสำรไอโอดีนได้ประมำณปีละ14ล้ำนคน 
           

 



2 

 

สยำมรัฐ   สธ.ท าแผนยกระดับมั่นคงคุมโรคเกิดใหม่   
          นำยยงยทุธ ยทุธวงศ์ รองนำยกฯศ.นพ.รัชตะรัชตะนำวิน รมว.สำธำรณสขุ ประชมุคณะกรรม 
กำรอ ำนวยกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกนัและแก้ไขปัญหำโรคติดตอ่อบุตัิใหมแ่หง่ชำติ ครัง้ที่ 2/2558 
ติดตำมกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกนัและแก้ไขปัญหำโรคติดตอ่ ให้มคีวำม
ครอบคลมุกว้ำงขวำง เช่นไข้หวดันก อีโบลำ ซำร์ส ไวรัสโคโรน่ำสำยพนัธุ์ 2012 โรคเมอร์ส รวมถึง
โรคติดตอ่ใหม่ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 
          นอกจำกนี ้ ก.สำธำรณสขุ ได้ท ำแผนยกระดบัควำมมัน่คงและควำมเป็นเลศิด้ำนควบคมุโรค
ของประเทศ พ.ศ.2558-2562 เพื่อรองรับสถำนกำรณ์โรคและภยัสขุภำพ ทัง้โรคอบุตัใิหม ่ โรคไม่
ติดตอ่จำกพฤติกรรมเสีย่ง และโรคจำกกำรประกอบอำชีพท่ีสง่ผลตอ่เศรษฐกิจและกำรพฒันำ
ประเทศโดยรวม ซึง่ไทยมีจดุแขง็ในงำนควบคมุโรคส ำหรับสถำนกำรณ์โรคเมอร์ส ในไทยขณะนีไ้มม่ี
ผู้ ป่วยและไมม่ีกำรแพร่กระจำยเชือ้ แตย่งัคงมคีวำมเสีย่งจำกกำรเดินทำงเข้ำ-ออกระหวำ่งประเทศ 
ทัง้ไปประกอบพิธีทำงศำสนำ ท ำธุรกิจ ประกอบอำชีพ และทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีตดิโรค กระทรวง
สำธำรณสขุ ได้เตรียมระบบรองรับอยำ่งเข้มแข็ง ทัง้นี ้คณะกรรมกำรฯ ได้ประเมินกำรด ำเนินงำนตำม
แผนยทุธศำสตร์เตรียมควำมพร้อม ป้องกนั และแก้ไขปัญหำโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชำติ (พ.ศ.2556-
2559) คร่ึงแผน พบวำ่ทัง้5 กระทรวงหลกั สำมำรถแปลงแผนยทุธศำสตร์ฯไปสูก่ำรปฏิบตัิ รวมทัง้มี
กิจกรรมด ำเนินกำรสอดคล้องกบัแผนและยทุธศำสตร์  

มติชน   

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. 
เตือนภยั แชร์ไลน์'น า้มะนาว'รักษาโรคระวัง อนัตราย   
          กระแสแชร์ข้อมลูผำ่นโลกออนไลน์มีมำกขึน้เร่ือยๆ ไมเ่ว้นแม้แตข้่อมลูเร่ืองอำหำร ผกั สมนุไพร 
กบัสรรพคณุรักษำโรคด้วยวิธีแปลกๆ 
          ลำ่สดุแชร์ "มะนำวหยอดตำ แก้โรคต้อเนือ้" พร้อมอ้ำงแหลง่ที่มำวำ่มำจำกพระรูปหนึง่ที่แนะน ำ
วิธีรักษำโรคต้อเนือ้ด้วยกำรเอำน ำ้มะนำวหยอดดวงตำ ปรำกฏวำ่เวลำเพยีงไมก่ี่วนัมกีำรไลน์กำรแชร์
หลำยหมื่นคนไมเ่พียงเทำ่นัน้ ยงัมีกระแสขำ่วอื่นๆ วำ่    เก่ียวกบัสรรพคณุของมะนำวแชร์ให้วอ่นวำ่ 
1.ตำต้อเนือ้รักษำหำยขำดได้ 1 เดือน 2.กลิน่ตวัหำยขำดได้ 3.ใช้น ำ้มะนำวหมกัผมแก้ปัญหำผมร่วง 
อำกำรคนัศีรษะเป็นรังแคและแก้ผมหงอกด้วย 
          4.อำกำรภมูิแพ้ ไมรู้่จกัหำย 5.ตะปตู ำเป็นบำดทะยกั ใช้มะนำวก็หำย 6.น ำ้ร้อนลวก ไฟไหม้ 7.
มีดบำด เลอืดไหลใช้มะนำวแผลแห้งเร็ว 8.มือเท้ำ น ำ้กดัเท้ำ ใช้มะนำวถหูำย 9.ตำมวั ตำฟำง คนัตำ 
ตำแดง 10.เท้ำเหม็นจำกกำรใสร่องเท้ำ ใช้มะนำวถกูลิน่ ที่ไมพ่งึประสงค์ รับรองหำยเหม็นไมเ่กิน 10 
วนั 11.เป็นฝ้ำใช้มะนำวถหูน้ำไมเ่กิน 1 เดือน 12.เป็นสวิ เป็นฝ้ำ กระ ดำ่ง ด ำ ผิวแห้งมีริว้รอย และ 
13.เป็นหดูหำยขำดมะนำวถฝู่ำเท้ำก่อนนอนชว่ยลดอำกำรปวดเมื่อยขำ 
          รวมถึงกำรแชร์ใช้น ำ้มะนำวผสมกบั เบกกิง้โซดำ หรือผงฟ ู มำแปรงฟันเพื่อท ำให้ฟันขำวสมใจ 
รวมไปถึงกำรแชร์ข้อมลูเดมิๆ อยำ่งไขด่ิบดองน ำ้ส้มสำยชหูมกั เพรำะเช่ือวำ่เป็นยำอำยวุฒันะ นีเ่ป็น
เพียงตวัอยำ่งซึง่แพทย์ให้ข้อมลูวำ่ผิดหลกัโภชนำกำรและผิดหลกัทำงกำรแพทย์ 
          ถึงขัน้อนัตรำย!นพ.ไพศำล ร่วมวิบลูย์สขุ ประธำนรำชวิทยำลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย 
บอกวำ่ใช้มะนำวรักษำดวงตำอนัตรำยมำก เพรำะดวงตำ เป็นอะไรท่ีบอบบำง ขนำดน ำ้ล้ำงตำ 
โดยทัว่ไปหำกไมถ่กูสำรเคมเีข้ำตำจะไมแ่นะน ำให้ล้ำงตำอยูด่ี เนือ่งจำกไมม่ัน่ใจวำ่น ำ้ล้ำงตำสะอำด 
ปรำศจำกเชือ้โรคหรือไม ่ แตน่ ำ้มะนำวถือวำ่อนัตรำย เพรำะมีคำ่ควำมเป็นกรด ไมรู้่วำ่ เมื่อน ำไป
หยอดตำแล้วคำ่ควำมเป็นกรด ควำมเป็นดำ่งจะปรับสภำพกบัดวงตำได้หรือไม่  แตท่ี่แน่ๆ  ควำมเป็น
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กรด ไมค่วรเสีย่งเพรำะจะไปท ำร้ำยกระจกตำ  ยิ่งน ำ้มะนำวไมส่ะอำด อำจเกิดกำรตดิเชือ้ในกระจก
ตำ และอำจท ำให้ตำบอดได้ เพรำะขนำดน ำ้ยำหยอดตำยงัต้องมีกำรฆำ่เชือ้ และมีกำรปรับสภำพ
เพื่อให้เข้ำกบัดวงตำได้ 
          "กำรแชร์ข้อมลู ไมว่ำ่จะใช้น ำ้มะนำวรักษำต้อเนือ้ หรือแก้ปัญหำตำมวั ตำฟำง ถือวำ่ไมถ่กูต้อง 
ยิ่งกำรรักษำต้อเนือ้ ต้องผำ่ตดัเทำ่นัน้ ไมม่ีให้ยำหยอดตำแล้วหำย จึงเป็นกำรหลอกลวงประชำชน ซึง่
รำชวิทยำลยัฯเห็นควำมส ำคญัของเร่ืองนี ้และต้องกำรชีแ้จง ให้ข้อมลูควำมรู้กำรดแูลสขุภำพดวงตำที่
ถกูต้องแก่ประชำชน ซึง่ประชำชนทัว่ไปสำมำรถอำ่นบทควำม ข้อมลูควำมรู้ เก่ียวกบักำรดแูลสขุภำพ
ดวงตำ โดยได้เปิดเฟชบุ๊กแฟนเพจในช่ือ 'สขุภำพตำ โดยรำชวทิยำลยัจกัษุแพทย์แหง่ประเทศไทย'" 
นพ.ไพศำลกลำ่ว และวำ่ ภำยในแฟนเพจจะมีคอนเทนต์งำ่ยๆ เก่ียวกบัสขุภำพดวงตำที่อำ่นแล้ว
เข้ำใจง่ำย เป็นเร่ืองที่ทนัตอ่สถำนกำรณ์ เนื่องจำกเมื่อได้รับข้อมลูที่มีกำรแชร์อยำ่งผิดๆ ก็จะมีกำรให้
ข้อมลูที่ถกูต้องผำ่นแฟนเพจในทนัที รวมถึงกำรท ำคลปิวดิีโอท่ีท ำให้เข้ำใจกำรดแูลสขุภำพดวงตำ
อยำ่งง่ำยๆลงในเว็บไซต์ยทูบูและแชร์มำยงัแฟนเพจด้วย 
          ขณะที่ นพ.สพุรรณ ศรีธรรมมำ อธิบดีกรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ (สธ.) ให้ข้อมลูวำ่ 
มะนำวเป็นคำ่ควำมเป็นกรดคอ่นข้ำงสงู หำกน ำไปหยอดตำ หยอดห ูยอ่มมีอนัตรำย ท ำให้กระจกตำ
อกัเสบได้ ขณะที่กำรน ำไปพอกผิว หรือท ำลกัษณะตำ่งๆ ตำมที่แชร์ข้อมลูตำ่งๆ นัน้ เป็นสิง่ที่ต้อง
ระมดัระวงั แตห่ำกน ำมำอำบ โดยมีกำรเจือจำงจะไมก่่ออนัตรำยมำกนกั เพรำะจริงๆ แล้ว น ำ้มะนำว
มีวิตำมินซีสงู ซึง่วิตำมินซจีะท ำให้รู้สกึชุ่มช่ืนและท ำให้ร่ำงกำยสดช่ืน ปรับสมดลุร่ำงกำยได้ แตก่ำร
น ำมำใช้เพียวๆ ถือวำ่เสีย่งอนัตรำยได้  ที่ส ำคญัไมม่งีำนวิจยัชิน้ใดระบวุำ่ น ำ้มะนำวรักษำโรคตำ่งๆ 
ได้ชดัเจน      "หำกสงสยัหรือต้องกำรสอบถำมข้อมลูเก่ียวกบัสรรพคณุรักษำโรคตำ่งๆ โทรศพัท์
สอบถำมได้ที่กรมกำรแพทย์ หรือโทรไปท่ีสำยดว่น 1669 ในช่องทำงสอบถำมตำ่งๆ ซึง่จะลงิก์มำยงั
กรมกำรแพทย์อีกที และขอย ำ้วำ่อยำ่หลงเช่ือข้อมลูทำงไลน์มำกนกั ต้องเช็กกอ่นแชร์ ดีที่สดุ"  

 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั 
,ASTVผู้จดักำร
ออนไลน์  

สธ.เล็งตัง้ศูนย์อุบตัิเหตุระดับเขตและจังหวดั  
          นพ.สมศกัดิ์ ชณุหรัศมิ์ รมช.สำธำรณสขุ กลำ่ววำ่ กำรพฒันำระบบบริกำรด้ำนอบุตัเิหตแุละ ฉกุเฉิน 
จะเน้นครอบคลมุ 3 เร่ืองคือ 1.บริกำรอบุตัิเหต ุโดยเฉพำะอบุตัเิหตจุรำจร เน้นกำรป้องกนัเพื่อลด อนัตรำย
ให้ได้มำกที่สดุ เช่น กำรสวมหมวกกนัน็อก คำดเข็มขดันิรภยั เมำไมข่บั โดยจะตัง้ศนูย์อบุตัเิหต ุ ระดบัเขต
และจงัหวดัใหญ่ รวมทัง้กำรฟืน้ฟสูมรรถภำพหลงักำรรักษำ 2.บริกำรโรคฉกุเฉินที่รุนแรงอนัตรำยถึงชีวิต 
เช่น โรคหวัใจวำย สมองขำดเลอืด เพื่อให้ผู้ ป่วยได้รับบริกำร อยำ่งทัว่ถงึ เทำ่เทียม ทนัเวลำ จะให้มีแพทย์
เวชศำสตร์ฉกุเฉินและพยำบำลฉกุเฉินเช่นกนั จดัช่องทำงดว่น เฉพำะให้กำรรักษำเบือ้งต้นในชว่งวกิฤต มี
ศนูย์ประสำนสง่ตอ่ เช่ือมโยงข้อมลูกำรรักษำไปยงัโรงพยำบำลปลำยทำง เพื่อเตรียมกำรรักษำตอ่ได้ทนัทีที่
ผู้ ป่วยมำถึง เช่น กำรผำ่ตดัหวัใจ ผำ่ตดัสมอง เป็นต้น และสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม ผำ่นโครงสร้ำงทีมหมอ
ครอบครัว ซึง่เช่ือมโยงผู้ เช่ียวชำญสำขำตำ่งๆ ในโรงพยำบำลศนูย์ โรงพยำบำลทัว่ไป 3.บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสขุในภำวะภยัพิบตัิ ดแูลชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั ซึง่เป็นเร่ืองท้ำทำย โดยให้ทกุพืน้ท่ี
ประเมินควำมเสีย่งของพืน้ท่ี และเตรียมควำมพร้อมทมีแพทย์เมร์ิท (MERT) จงัหวดัละอยำ่ง น้อย 1 ทีม 
และทีมมินิเมิร์ทมีครบทกุอ ำเภอ จดัฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิกำรร่วมกบัหนว่ยงำนที่เก่ียวข้อง ท ำงำนร่วมกบั 
นำนำชำติได้ อยำ่งมปีระสทิธิภำพ เช่น ทีมเมร์ิทไปปฎิบตัิงำนชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัแผน่ดินไหวที ่ประเทศ
เนปำล แสดงถงึศกัยภำพของทีมแพทย์ไทย และได้รับควำมช่ืนชมจำกองค์กำรอนำมยัโลก 
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โพสต์ทเูดย์  ลดอายทุะเบียนยา  

          ภก.ประพนธ์ อำงตระกลู รองเลขำธิกำร อย.เปิดเผยวำ่ มีกำรแชร์ข้อควำมวำ่ “ทะเบียนยำ” ใน 
ประเทศไทยทัง้หมดถกูปรับอำยใุห้สัน้ลงจำก 3-5 ปี เหลอืเพียง 2 ปี เนื่องจำกควำมชืน้สมัพทัธ์ในอำกำศ
เพิ่มสงูขึน้จำก 70% เป็น 75% ซึง่ข้อควำมดงักลำ่วไมเ่ป็นควำมจริง โดย อย.ไมม่ีหน้ำที่ในกำรปรับลด แต่
เป็นเร่ืองของผู้ผลติที่สง่ข้อมลูมำขอขึน้ทะเบียนยำวำ่จะให้อำยขุองยำแตล่ะตวัอยูท่ี่ก่ีปี ทัง้นีก้ำรแนบข้อมลู
มำด้วย วำ่สว่นผสมของสตูรที่ใช้จะสำมำรถ เก็บได้ก่ีปี รวมถึงมวีธีิในกำรก ำหนดอำยยุำอยำ่งไร ซึ่งหำกไม่
เป็นไปตำมที ่ระบไุว้ในทะเบียนยำ อย.ก็จะให้ผู้ผลติไปปรับปรุง 

 


