
เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 13 - 14 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเดน็ข่าว 
แนวหน้า  

ส านกัสารนิเทศ สธ. 
เหมืองแร่ทองค า  
          นางอรรชกา  สบีญุเรือง ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยถงึ กรณีที่ปีระชาชนร้องเรียนการ 
ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสขุอนามยั วา่ อตุสาหกรรมจ.พิจิตร ได้ 
รายงานผลการประชมุของคณะกรรมการ 5 ฝ่ายฯ มีข้อสรุปเบือ้งต้นวา่ ได้มอบให้ทางกระทรวง
สาธารณสขุ จดัท าแผนการลงพืน้ท่ีเพื่อตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึง่นอกจากการตรวจ
ติดตามด้านสขุภาพในระยะสัน้แล้ว ยงัก าหนดแผนการป้องกนัและเฝ้าระวงัในระยะยาวตอ่ไป ในสว่น
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ (กพร.) จะดแูลด้าน สิง่แวดล้อม
และการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีซึง่ขอให้กระทรวงอตุสาหกรรมเร่งแก้ไขระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทนุ
ประกนัความเสีย่งด้าน สิง่แวดล้อม และพฒันาคณุภาพชีวิต เพื่อให้สามารถเบกิจา่ยได้เร็วขึน้ 
         นายสรุพงษ์ เชียงทอง อธิบดี กพร. ในฐานะประธานกองทนุประกนัความเสีย่งฯ กลา่ววา่ ได้อนมุตัิ
เงินชว่ยเหลอืประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเหมอืงแร่ทองคา ในเบือ้งต้นไป
แล้ว จ านวน 4.7 ล้านบาทให้กบัจงัหวดัพิจิตร เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการตรวจสขุภาพประชาชนทีเ่กรงวา่
จะ ได้รับผลกระทบกรณีการปนเปือ้นของสารโลหะหนกัในร่างกาย และการจดัซือ้ถงัน า้เป็นภาชนะ
รองรับน า้ ซึง่จงัหวดัจะด าเนินการแจกจ่ายตอ่ไป ส าหรับระเบียบการใช้จา่ยเงินกองทนุดงักลา่วที่เกิดขึน้ 
เนื่องจาก กพร. ได้ก าหนดเง่ือนไขในการอนญุาตประทานบตัรวา่ บริษัทต้องจดัตัง้กองทนุประกนัความ
เสีย่งด้าน สิง่แวดล้อม และพฒันาคณุภาพชีวิต พร้อมทัง้น าเข้าเงินกองทนุดงักลา่ว ปีละ 10 ล้านบาท 
เป็นเวลา 15 ปี เพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม เมื่อสิน้สดุโครงการท าเหมือง 

สยามรัฐ  โรคคอตีบ  
          พยากรณ์โรคและภยัสขุภาพประจ าสปัดาห์นี ้ คาดวา่ โรคคอตีบจะมีโอกาสแพร่ระบาดในไทย ได้
โดยเฉพาะช่วง ก.ค.-ต.ค.นี ้ประกอบกบัการเคลือ่นย้ายถ่ินของแรงงานตา่งชาตเิข้าไทย รวมทัง้มีรายงาน 
การระบาดของโรคในประเทศเพือ่นบ้านช่วง 2 สปัดาห์ที่ผา่นมา ทัง้นีต้้องเฝ้าระวงัโรคในผู้ใหญ่ จงึขอให้
ผู้  อยูใ่นช่วงอาย ุ 20-50 ปีที่ยงัไมไ่ด้รับวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไปรับบริการวคัซีนในสถานพยาบาลของ
รัฐ ตามภมูิล าเนา สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ที่สายดว่นกรมควบคมุโรคที่ 1422 

ASTVผู้จดัการรายวนั  คุมร้านเหล้ารอบมหาวทิยาลัย  
          นายธีรภทัร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือขา่ยเยาวชนป้องกนันกัดื่มหน้าใหม่ และตวัแทน นกัเรียน 
นกัศกึษา กวา่ 30 คน เข้าพบ รศ.นพ.ก าจร ติยกวี ปลดักระทรวงศกึษาธิการ เพื่อขอบคณุ ที่ศธ. 
สนบัสนนุการออกกฎหมายห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาและอาชีวะ 
ในรัศมี 300 เมตร มีผลบงัคบัใช้ภายใน 30 วนั พร้อมทัง้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้ศธ.รับมือกบักฎหมายดงักลา่ว
และ ลดนกัดื่มหน้าใหม ่ด้าน รศ.นพ.ก าจร ติยกวี ปลดักระทรวงศกึษาธิการ กลา่ววา่ ขอบคณุนกัศกึษาที่
มองเห็นปัญหาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นภยัตอ่สงัคม ทัง้นีค้งต้องตีความวา่รัศมี 300 เมตร จะวดั
จากประตดู้านหน้าหรือด้านหลงัสถานศกึษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนัทกุฝ่าย สว่นการเพิม่พืน้ท่ี
สร้างสรรค์ในสถานศกึษานัน้ เป็นนโยบายของกระทรวงที่ท ามาตลอดอยูแ่ล้ว 
 



 
มติชน  

ส านกัสารนิเทศ สธ. 
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
          นางปรียนนัท์ ล้อเสริมวฒันา ประธานเครือขา่ยผู้ เสยีหายทางการแพทย์ กลา่วถงึ  กรณี รมว.สธ.
แตง่ตัง้คณะกรรมการ 1 ชดุ เพื่อหาแนวทางพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพให้ยัง่ยืนวา่ อยากให้ มีการ
จดัเวทีระดมความคดิเห็นเร่ืองนีจ้ากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง ไมใ่ชแ่คค่นกลุม่เทา่นัน้ ที่ส าคญัไมอ่ยากให้
คิดแตเ่ร่ืองหาแหลง่เงินมาอุ้มระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) แตใ่นเร่ืองการบริการต้องดี 
มีคณุภาพด้วย โดยเฉพาะโครงการเจ็บป่วยฉกุเฉินรักษาฟรี 72 ชัว่โมง แม้จะไมใ่ช่ของบตัรทองโดยตรง 
แตเ่ป็นโครงการท่ีดแูลประชาชนทกุสทิธิที่เจ็บป่วยฉกุเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทกุโรงพยาบาล 
ปัญหาคือ รัฐบาลไมส่ามารถท าได้จริงอยา่งที่ประกาศวา่เจ็บป่วยฉกุเฉิน 72 ชัว่โมงรักษาฟรี เพราะ
ขณะนีป้รากฏวา่โรงพยาบาลเอกชนยงัเรียกเก็บเงิน ลา่สดุมกีรณีมีคนขี่รถจกัรยานยนต์รับจ้างเกอด
อบุตัิเหตรุถล้มในพืน้ท่ี กทม. มเีลอืดออกในสมอง รถมลูนิธิน าสง่โรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึง่โดยได้รับ
การชว่ยเหลอื แตม่ีคา่ใช้จา่ยเพิ่มถึงหลกัแสนบาท ทัง้ที่เข้าขา่ยเจ็บป่วยฉกุเฉิน ทางญาติก็กลวัจะขอย้าย
ไปโรงพยาบาลของรัฐ แตเ่มือ่ประสานไปโรงพยาบาลใกล้เคยีงกบัถกูปฏิเสธวา่เตยีงเต็ม ขณะที่
โรงพยาบาลตามสทิธิอยูท่ี่ จ.สริุนทร์ แบบนีค้นไข้ไมต้่องนอนรอความตายหรืออยา่งไร รมว.สธ.ควร
ปรับปรุงการบริการเร่ืองนี ้ โดยเฉพาะปัญหาการสง่ตอ่ผู้ ป่วยไป โรงพยาบาลของรัฐ เพราะจะมีปัญหา
เตียงเตม็ตลอดเวลา ซึง่เร่ืองนีส้ง่ผลกระทบตอ่ประชาชนมาก 

สยามรัฐ  ห่วงสุขภาพพระ-เณร 
           นพ.สพุรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยวา่ ปี งบฯ 55-57 พบพระสงฆ์- สามเณร
อาพาธด้วยโรค 3 อนัดบัแรกคือ โรคเก่ียวกบัระบบการยอ่ยและดดูซมึสารอาหารความดนัโลหิตสงู และ
เบาหวาน นอกจากนีย้งัพบโรคอืน่ ๆ ที่เป็นปัญหาส าคญั เช่น ไขมนัในเลอืดสงู ปอดอดุกัน้เรือ้รัง ไต วาย
เรือ้รัง ข้อเขา่เสือ่ม ต้อกระจกเป็นต้น สาเหตเุกิดจากหลายปัจจยั ได้แก่ ฉนัภตัตาหารที่รสจดั ขาดการ 
ออกก าลงักาย สง่ผลให้การด าเนนิชีวิตและการปฏิบตัิศาสนกิจของสงฆ์ แตกตา่งจากสมยัพทุธกาล เช่น 
การเดินบิณฑบาตในเมือง ในระยะทางที่สัน้ลง รวมถึงการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัและการปฏิบตัิ
ศาสนกิจที่ แตกตา่งจากบคุคลทัว่ไป ท าให้พระสงฆ์มีข้อจ ากดั ไมส่ามารถออกก าลงักายเหมือนบคุคล
ทัว่ไปได้ สง่ผล ให้มีโอกาสเกิดโรคตา่งๆ ได้งา่ย อยา่งไรก็ตาม วธีิที่ท าได้งา่ยและเหมาะสมกบัทกุวยัคือ 
เดิน เช่น เดิน บิณฑบาต เดินจงกรม ซึง่ควรเดินตอ่เนื่อง 30 นาทีขึน้ไป หรือเดิน 10-15 นาที 2-3 รอบ 
สะสมรวมกนั 30 นาที ทัง้ควรมกิีจกรรมอื่นร่วมด้วย เช่น กวาดลานวดั ขึน้ลงบนัได นอกจากนี ้ การตกั
บาตรควรค านงึถงึอาหารเพื่อสขุภาพ ไมม่ีรสเค็มจดัหวานจดัหรือมนัจดัแตเ่น้น อาหาที่มีผกัมากๆ 
ถกูต้องตามหลกัโภชนาการคือ ประเภทนม ควรเลอืกถวายนมพร่องไขมนั ประเภท ข้าว ควรเลอืกถวาย
ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท ประเภทเนือ้สตัว์ ควรเลอืกเนือ้ปลา หรือเนือ้สตัว์ไขมนัต า่ อาหารประเภทผกั 
ควรเป็นผกัหลากส ี ผลไม้เลอืกที่มีรสไมห่วานจดั ที่ส าคญั ควรหลกีเลีย่งถวายอาหารท่ีใช้น า้มนัจ านวน
มากในการปรุง 

มติชน 

ส านกัสารนิเทศ สธ. 
สธ.เตือนก.ค.-ส.ค. ระวัง'ไข้เลอืดออก'หนังสอืพิมพ์มติชนรายวัน   
          นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ให้สมัภาษณ์วา่ ข้อมลู
ส านกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรคระบวุา่ในรอบ 6 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 29 มิถนุายน 
2558 พบผู้ ป่วยโรคไข้เลอืดออก 24,742 ราย เสยีชีวิต 17 ราย พบได้ทกุวยั กลุม่อายทุี่พบมากที่สดุ
คือ 10-24 ปี เกือบคร่ึงเป็นนกัเรียน      จงัหวดัที่มีอตัราป่วยสงูสดุ 5 อนัดบัคือ ระยอง ตราด 



อา่งทอง เพชรบรีุ และกระบี่ คาดการณ์วา่ช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมนีจ้ะมีผู้ ป่วยโรค
ไข้เลอืดออกมากที่สดุและสงูที่สดุในรอบปี เพิ่มจากเฉลีย่เดือนละ 4,000 ราย เป็นเดือนละ 10,000-
13,000 ราย   จึงได้ก าชบัให้ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) ทัว่ประเทศ รณรงค์ขอความ
ร่วมมือประชาชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ชว่ยกนัท าลายลกูน า้ยงุลายทกุ 7 วนั 
ตัง้แตใ่นบ้าน ศาสนสถาน โรงเรียน สถานรับเลีย้งเดก็เลก็ สถานท่ีท างานตา่งๆ รวมทัง้โรงพยาบาล 
และให้โรงพยาบาลทกุแหง่เข้มงวดการตรวจรักษาผู้ ป่วยทัง้เดก็และผู้ใหญ่เพื่อป้องกนัการเสยีชีวิต
ให้ได้มากที่สดุ 
          ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่ โรคไข้เลอืดออกยงัไมม่ยีารักษา
เฉพาะ จงึต้องรักษาตามอาการ คือ ให้ยาลดไข้ เช็ดตวั และป้องกนัอาการช็อก และแก้ปัญหา
เลอืดออกในอวยัวะตา่งๆ ส าหรับอาการ ได้แก่ ไข้สงูปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้ คลืน่ไส้ อาเจียน เบือ่อาหาร หน้าแดง อาจพบจดุเลอืดที่ผิวหนงั หรือเจ็บท่ีชายโครง
ด้านขวา มกัไมไ่อ ไมม่ีน า้มกู ซึง่เป็นข้อแตกตา่งจากไข้เป็นหวดัทีจ่ะมีน า้มกูร่วมด้วย เว้นแตจ่ะเป็น
ไข้ทัง้สองชนิดในเวลาเดียวกนั อาจจะมีอาการทัง้ไอและมีน า้มกูด้วย หากกินยาแล้วไข้ไมล่ดลง
ภายใน 1-2 วนั ขอให้คิดถึงโรคนีแ้ละรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษา ข้อทีค่วรระมดัระวงัคอื 
หากมีไข้สงูให้กินยาพาราเซตามอล หรือกินยาตามที่แพทย์สัง่ ห้ามซือ้ยาแอสไพริน หรือไอบรูโป
รเฟนมากินเองเดด็ขาด  
 

มติชน  อันตรายจากศัลยกรรม  
          พญ.มิ่งขวญั วชิยัดษิฐ ผอ.สถาบนัโรคผิวหนงั กรมการแพทย์ กลา่ววา่ ปัจจบุนักระแส ความ
สนใจเร่ืองความสวยงามมีมากขึน้ มีหลายกรณีที่คนไข้ประสบกบัผลร้ายจากวิธีตา่งๆ เพื่อให้สวยขึน้มี
อนัตราย รุนแรงที่พบได้บอ่ยและต้องหลกีเลีย่ง ไมค่วรท าอยา่งยิ่ง 3 เร่ืองหลกั ดงันี ้1. การฉีดสารเร่งขาว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสารกลูต้าไธโอน ที่แอบฉีดในหมู ่“หมอกระเป๋า” 2. การฉีดเสริมจมกูด้วยฟิลเลอร์ ผล 
ข้างท าให้ถงึขัน้ตาบอด 3. การใช้เคร่ืองส าอางทีม่ีสารอนัตรายที่พบบอ่ยคือ สารปรอท 

เดลนิิวส์  

ส านกัสารนิเทศ สธ. 
คิ ้ว 3 มิติ  
          จากกระแสความนิยมสกัคิว้ 3 มิติ ในขณะนีม้ีข้อมลูจากส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้สุม่ตรวจหมกึส าหรับสกัลาย 52 ตวัอยา่งในท้องตลาด พบวา่ มีสารหนู
เกินมาตรฐานก าหนด 4 ตวัอยา่ง แคดเมียมเกินมาตรฐาน 4 ตวัอยา่ง สว่นตะกัว่ 2 ตวัอยา่ง แตไ่มเ่กิน 
มาตรฐานก าหนด ขณะที่ปรอทและสห้ีามใช้ตรวจไม่พบทกุตวัอยา่ง โดยสารโลหะหนกัหากเข้าสูร่่างกาย
ตอ่เนื่องอาจเกิดการสะสมและอาจสง่ผลเป็นมะเร็งผิวหนงัได้  
          พญ.อภิชญา ธนัยาวฒุ ิ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านผิวหนงั แผนกอายรุกรรม รพ.กลาง ส านกั 
การแพทย์ กทม. กลา่ววา่ การใช้เข็มสกัหรือใบมีดกรีดท าผิวหนงัเป็นแผลนัน้มีโอกาสติดเชือ้ได้ และยงัม ี
ความเสีย่งโรคติดตอ่ทางเลอืด เคร่ืองมือทีใ่ช้ควรต้องมีการฆา่เชือ้และอบ เช่นเดียวกบั เคร่ืองมอืแพทย์ 
จึงจะปลอดภยัสงูสดุ นอกจากนี ้ช่างที่ท าก็ควรสวมถงุมือที่ฆา่เชือ้และอยูใ่นสถานท่ีเหมาะสมด้วย 



ASTVผู้จดัการรายวนั   'ยงยุทธ'ชูหมอครอบครัวส่งสุขภาพดีถงึบ้าน   
        นายยงยทุธ ยทุธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กลา่วภายหลงัติดตามการด าเนินงานทีมหมอ
ครอบครัวที่ อ.หนองบวัระเหว จ.ชยัภมูิ พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุ และ 
นพ.สมศกัดิ์ ชณุหรัศมิ์ รมช.สาธารณสขุ วา่ ทีมหมอครอบครัวเป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลที่ต้อง
เร่งด าเนินการเป็นข้อตอ่ที่น าชาวบ้านสูร่ะบบรักษาพยาบาล ช่วยลดความเหลือ่มล า้ได้ โดย สธ.
ด าเนินงานมาระยะหนึง่แล้ว และพฒันาจนเป็นระบบทัว่ประเทศ  ดแูลสขุภาพประชาชนตลอดชว่ง
วยัชีวิต ปีแรกเน้นผู้สงูอายผุู้พิการ ผู้ ป่วยติดบ้านตดิเตยีง ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายของชีวิต ดแูลทกุมติิ 
สง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค รักษาพยาบาล ฟืน้ฟสูภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ทัง้นี ้การด าเนินงาน
ทีมหมอครอบครัวจะประสบผลส าเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ทัง้หนว่ยราชการอืน่ 
ท้องถ่ิน และประชาชน ร่วมมือจดับริการพืน้ฐานด้านสงัคม ร่วมกบัเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) และนกับริบาลชมุชน ที่ผา่นการอบรมด้านการดแูลผู้สงูอาย ุ และผู้
ต้องการภาวะพึง่พิงในชมุชน นบัเป็นทีมที่ "น าสขุภาพดีสง่ตรงถึงบ้าน" ความร่วมมือของหนว่ย
ราชการ ท้องถ่ิน และภาคประชาชนชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตด้านอื่น เช่น การปรับปรุงที่พกัอาศยั 
การจา่ยคา่ตอบแทนนกับริบาลชมุชน เตรียมประสานกระทรวงมหาดไทย สนบัสนนุ "ทีมหมอ
ครอบครัว" 
          ด้าน ศ.นพ.รัชตะ กลา่ววา่ นโยบาย "ทมีหมอครอบครัว" มีลกัษณะส าคญัในการด าเนินงาน 
ดงันี ้ 1.เป็นบริการเชิงรุกในชมุชน  2.ดแูลทกุมิติ 3.ดแูลทกุกลุม่วยั 4.ท างานร่วมกนัเป็นทีม ตัง้แต่
ระดบัชมุชน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั 5.บริการแบบไร้รอยตอ่ และ 6. สร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในการ
จดับริการ โดยโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล(รพ.สต.) ท าหน้าที่ให้บริการสขุภาพ ให้ค าปรึกษา 
ประสานการเยี่ยมให้บริการสขุภาพท่ีบ้านร่วมกบั อสม.และนกับริบาลชมุชน และเครือขา่ยองค์กร
อื่นๆ เช่น องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น รวมทัง้ประสานการสง่ตอ่ไปยงั โรงพยาบาล สว่น
แพทย์ที่โรงพยาบาลชมุชน/ โรงพยาบาลศนูย์/ โรงพยาบาลทัว่ไป เป็นท่ีปรึกษา และเข้ามาร่วมกนั
ท างานเพื่อให้เกิดการบริการสขุภาพท่ีมีคณุภาพ  ขณะนีม้ีทีมหมอครอบครัวทัว่ประเทศ 6 หมื่นกวา่
ทีม เป็นการท างานรูปแบบใหม ่ ไมไ่ด้มุง่เพยีงการพฒันาคณุภาพการรักษาพยาบาล  แตส่ง่เสริม
การดแูลสขุภาพครอบคลมุทกุมติ ิ ทัง้ด้านการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล
และการฟืน้ฟสูภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทกุคนเพื่อดแูลประชาชน ในครอบครัวทีต่นเอง
รับผิดชอบ 
 
 

 

 

 
 


