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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 28 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
สยามรัฐ หมอเตือนทาสเหล้าสมองเสื่อมโรคแทรกอือ้/กลุ่มใหญ่วัยกลางคนแนะวนัเข้าพรรษาบอกเลิก   

          นพ.สพุรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยวา่ จากสถิติสถาบนัธญัญารักษ์ ปี 57 พบมี
ผู้ ป่วยเสพติดสรุาที่เข้าบ าบดั1,245 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 89.15 เพศหญิงร้อยละ 10.85 สว่นใหญ่อายุ
ระหวา่ง30-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.45 สว่นใหญ่วา่งงานและอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 65.70 สาเหตุ
สว่นใหญ่เกิดจากเพื่อนชวน จากข้อมลูดงักลา่วเห็นได้วา่สรุาเป็นสิง่เสพตดิประเภทหนึง่ที่เป็นปัญหา
สขุภาพ สง่ผลให้เกิดการท าลายสมองและร่างกายของผู้ที่ดืม่ในระยะยาว และเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย 
เช่นตบัแขง็ ตบัอกัเสบ ความดนัโลหิตสงู โรคจิตจากการตดิสรุา ชกัจากการเสพตดิสรุา โรคเพ้อคลัง่ โรค
เลอืดออกในกระเพาะอาหารซึง่สถาบนัธญัญารักษ์เป็นหนว่ยงานหลกัในการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ ป่วย
ยาเสพตดิ 
          ทัง้นี ้ การบ าบดั รักษาและฟืน้ฟผูู้ ป่วยที่ติดสรุาจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้เก่ียวกบัโรคอาการแสดงใน
ผู้ ป่วยที่ขาดสรุา และผู้ ป่วยที่ได้รับสรุาเกินขนาด รวมทัง้อาการท่ีพบบอ่ยคือ สมองเสือ่ม ความคิด ความจ า 
ตดัสนิใจช้ากวา่ปกติ ซึง่ต้องใช้เวลาดแูลและฟืน้ฟสูมรรถภาพคอ่นข้างนาน ต้องอาศยัองค์ความรู้ ทาง
ทฤษฎี ร่วมกบัทกัษะและประสบการณ์จากบคุลากรที่เช่ียวชาญ เพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะราย 
รวมทัง้ต้องน าครอบครัวเข้ามามสีว่นร่วมในการบ าบดัผู้ ป่วยให้เข้มแข็งและดแูลตนเองได้อยา่งตอ่เนื่อง 
แนะน าให้ใช้"วนัเข้าพรรษา" เป็นจดุเร่ิมต้นเลกิสรุา 

แนวหน้า  สธ.เตรียม5มาตรการสกดัไข้เลือดออก   
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่ โรคที่ต้องเฝ้าระวงัเป็นพิเศษในช่วงนีค้ือ
โรคไข้เลอืดออก ถึงแม้จะเกิดภาวะภยัแล้งมาก่อนหน้านีก็้เป็นปัจจยัเสริม ที่ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การเก็บส ารองน า้ใส ่ ภาชนะเพิม่ขึน้ และหากปิดภาชนะหรือแหลง่น า้ส ารองไมม่ิดชิด จะกลายเป็นแหลง่
เพาะพนัธุ์ยงุลายได้เช่นกนั กระทรวงสาธารณสขุ มมีาตรการรองรับการระบาดของโรคไข้เลอืดออก 5 
มาตรการ ดงันี ้1.จดัท า MOU เพื่อการ เฝ้าระวงัป้องกนั และควบคมุโรคไข้เลอืดออกร่วมกบั หนว่ยงาน 8 
หนว่ยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงอตุสาหกรรม และ
กรุงเทพมหานคร โดยมุง่เน้นการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อลดแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายอยา่งสม า่เสมอและ
ตอ่เนื่อง 2.มีการสือ่สารความเสีย่ง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลอืดออก
ในชมุชนวิธีการป้องกนัตนเอง และการควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายในบ้านและชมุชน 3.การควบคมุการ
ระบาดของโรคในพืน้ท่ี โดยทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นท่ีเร็ว (SRRT) ในระดบัต าบล ใช้วธีิการพน่เคมี
ก าจดัยงุตวัเต็มวยัในบ้านผู้ ป่วยและรอบบ้านผู้ ป่วยในรัศมีอยา่งน้อย 100 เมตร รวมถึงก าจดัลกูน า้ยงุลาย
ในบ้านผู้ ป่วยและรอบบ้านผู้ ป่วยในรัศมีอยา่งน้อย 100 เมตร 4.เปิดวอร์รูม (Warroom) ในพืน้ท่ีระบาดที่มี
สถานการณ์การพบผู้ ป่วยตอ่เนื่อง เพื่อตดิตามสถานการณ์พจิารณาสัง่การโดยนายอ าเภอหรือผู้วา่ราชการ
จงัหวดั เพื่อขอความร่วมมือกบัทกุภาคสว่นในการแก้ไขปัญหาการระบาด และ 5.เตรียมความพร้อมของ
บคุลากรทางการแพทย์ เพื่อการดแูลรักษาผู้ ป่วยและป้องกนัการเสยีชีวิต 
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มติชน เตือนไข้เลือดออกในเดก็น.ร.   
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค (คร.) กลา่ววา่ จากการเฝ้าระวงัสถานการณ์โรคตา่งๆ 
ในช่วงสปัดาห์ที่ผา่นมา พบวา่ มีผู้ เสยีชีวิตจากโรคไข้เลอืดออก 1 รายใน จ.ราชบรีุ จากข้อมลูตัง้แตต้่นปี 
2558 มีผู้ ป่วยโรคไข้เลอืดออก 35,591 ราย สว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่อาย ุ15-24 ปี และมีผู้ เสยีชีวิตทัง้หมด 27 
ราย ในจ านวนนีเ้ป็นกลุม่นกัเรียนถึง 10 ราย สว่นจงัหวดัทีม่ีอตัราป่วยสงูสดุ 5 อนัดบัแรกคือ ระยอง ตราด 
อา่งทอง,ตาก,และเพชรบรีุ 
          "การพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพประจ าสปัดาห์นี ้ คาดวา่ แนวโน้มการระบาดจะเพิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง ประกอบกบัชว่งนีเ้ป็นชว่งที่มีฝนตกในพืน้ท่ีหลายจงัหวดั ที่ส าคญัพบวา่จ านวนผู้ ป่วย ในปี 2558 
มากกวา่ปี 2557 ในช่วงเวลาเดยีวกนัถงึ 2.06 เทา่ จงึขอแนะน าให้ประชาชนดแูลตนเองและบตุรหลาน
ไมใ่ห้ถกูยงุกดัและชว่ยกนัควบคมุแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลายในครัวเรือน 'เก็บให้เกลีย้ง ไมเ่ลีย้งยงุลาย' คือ 1.
เก็บน า้ให้มิดชิด 2.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง 3.เก็บขยะเศษอาหารให้หมด สอบถามเพิ่มเติมโทรสายดว่นกรม 
คร.1422" นพ.โสภณกลา่ว 

แนวหน้า   มอบโล่136โรงเรียนสุขภาพระดับเพชรมุ่งโภชนาการดสีมวัย   
          นพ.สมศกัดิ์ ชณุหรัศมิ์ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานมอบโลเ่กียรติคณุ
โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัเพชร ประจ าปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร 
กลา่ววา่ กระทรวงสาธารณสขุโดยกรมอนามยั ได้ด าเนินงานสง่เสริมสขุภาพ ตามแนวคดิโรงเรียนสง่เสริม
สขุภาพ ตัง้แตปี่ 2541 ภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายการศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ท าให้โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพมีความก้าวหน้ามากขึน้ตามล าดบั 
ซึง่ในปี 2557 มีโรงเรียนที่ผา่นเกณฑ์โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัเพชร จ านวนทัง้สิน้ 136 แหง่ อาท ิ
โรงเรียนคลองส าโรง จงัหวดัสมทุรปราการ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ จงัหวดัมหาสารคาม โรงเรียนปาง
มะคา่วิทยาคม จงัหวดัก าแพงเพชร โรงเรียนบ้านกรือซอ จงัหวดันราธิวาส เป็นต้น ปัจจบุนัมีโรงเรียน ทัว่
ประเทศผา่นเกณฑ์โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัเพชรแล้วทัง้สิน้ 537 แหง่ 

มติชน   แฉธุรกิจยาสูบจ้องล้มกม.บุหร่ี   
          นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กลา่วในการประชมุวชิาการ "บหุร่ี
กบัสขุภาพแหง่ชาติ" ครัง้ที่ 14 เร่ือง "หนนุกฎหมายบหุร่ีใหม ่ เพือ่คณุภาพชีวิตคนไทย" วา่ นางมาร์กาเรต 
ชาน ผู้อ านวยการองค์การอนามยัโลกสง่สารแสดงความเป็นหว่งอตัราการสบูบหุร่ีของคนไทย โดยเฉพาะ
ผู้ชายที่สบูมากถงึ 11.4 ล้านคน หรือ 4 ใน 10 คน ยงัสบูบหุร่ี ขณะที่มีเยาวชนนกัสบูหน้าใหมต่ิดบหุร่ี
เพิ่มขึน้ถงึ 2 แสนคน เมื่อสบูแล้วไมส่ามารถเลกิได้ถึงร้อยละ 70 และจะสบูไปจนกวา่จะป่วยหรือเสยีชีวติ 
รัฐบาลต้องปรับปรุงกฎหมายควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูให้ทนักบัสถานการณ์เพื่อลดจ านวนนกัสบูหน้าใหม่ 
          "ขณะนีร่้าง พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและสง่ตอ่ไปสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ (สนช.) เช่ือวา่จะ
ประกาศใช้ในรัฐบาลนีแ้นน่อน"  
          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมลูนิธิรณรงค์เพื่อการไมส่บูบหุร่ี กลา่ววา่ จากการวิเคราะห์
พบวา่ในปี 2568 จ านวนผู้สบูบหุร่ีจะลดลงเลก็น้อยจาก 11.4 ล้านคน เหลอื 10.5 ล้านคน เพราะจ านวน
ประชากรวยั 15 ปีขึน้ไปจะเพิ่มจาก 55 ล้านคน เป็น 60 ล้านคน ร่างกฎหมายฉบบันีจ้งึมุง่เน้นไมใ่ห้เกิดนกั
สบูหน้าใหม ่ ต้องจ ากดัไมใ่ห้เกิน 11 ล้านคน แตข่ณะนีธุ้รกิจยาสบูมีความพยายามคดัค้านร่าง พ.ร.บ.
ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูฯ โดยขอเข้าพบสมาชิก สนช.หลายคน แตไ่มไ่ด้รับอนญุาต ขณะที่พยายามใส่
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ข้อมลูวา่ร่าง พ.ร.บ.ฉบบันีกี้ดกนัทางการค้า กระทบผู้ ค้าปลกี แตไ่มเ่คยพดูวา่ที่ผา่นมาได้ก าไรจากการขาย
บหุร่ีในประเทศไทยถงึปีละ 10,000 ล้านบาท 
 
 

ASTVผู้จดัการรายวนั ทิง้ถุงน า้ยาล้างไตในน า้แม่ปิง  
          นายวงศกร เครือพกุ อาย ุ17 ปี อาชีพชาวประมง ต.ป่ามะมว่ง อ.เมืองตาก พบถงุน า้ยาฟอกไตลอย
มาตดิหาดทรายกลางแมน่ า้ยา่นสะพานกิตตขิจร เขตตวัเมืองตาก คาดวา่เป็นถงุน า้ยาล้างไตทางช่องท้อง 
ชนิด TWIN BAG ของผู้ ป่วยในโครงการฟอกไตทีบ้่านของ สปสช. เมื่อใช้แล้วน ามาโยนทิง้ลงแมน่ า้ปิง จน
ลอยมาตดิหาดทรายเนื่องจากน า้แมน่ า้ปิงแห้ง ทัง้นี ้ผู้ ป่วยโรคไตที่เข้าโครงการฟอกล้างไตทางช่องท้องของ 
สปสช. สามารถน าขยะตดิเชือ้เหลา่นีไ้ปฝากทิง้ได้ทีโ่รงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อจะได้ก าจดัขยะตดิเชือ้ได้
อยา่งถกูต้องปลอดภยั ไมค่วรอยา่งยิ่งทีจ่ะน าขยะติดเชือ้ทิง้ลงแหลง่น า้เพราะอาจจะท าให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชือ้โรคได้ 

กรุงเทพธุรกิจ กระดาษตรวจโรค  
          ดร.วิจิตรา เดือนฉาย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ พฒันาชดุ 
ตรวจโรคด้วยกระดาษเพยีงอยา่งเดียว ชว่ยให้ต้นทนุการตรวจลดลงประมาณ 3 เทา่ อีกทัง้ยงัพฒันา
รูปแบบการแปรผลให้มีลกัษณะคล้ายไม้บรรทดั เมื่อสารเหลวเคลือ่นตวัท าปฏิกิริยาเคมีบนกระดาษและไป
หยดุอยูต่รงเส้นไหนของไม้บรรทดั ให้อา่นคา่แปรผล ณ จดุนัน้ ทดแทนการใช้เคร่ืองอา่นแปรผล ซึง่มีราคา 
5000 – 15,000 บาท ขึน้อยูก่บัแหลง่ผลติปัจจบุนั  
          การพฒันากระดาษนีส้ามารถตรวจได้ทัง้กลโูคสส าหรับเบาหวาน ตรวจยริูคส าหรับโรคเกาท์ และ
ตรวจแลคเทสส าหรับกลุม่นกักีฬาทีม่ี อาการเป็นตะคริวบอ่ยๆ เพื่อดคูวามฟิตของกล้ามเนือ้ ทัง้หมดนา่จะ
ผลติเชิงพาณิชย์ภายใน 2 ปี เนื่องจากงบประมาณการลงทนุต้องอาศยัภาคเอกชนในการผลติและจ าหนา่ย 
ลา่สดุยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาวิจยั เพี่อน ากระดาษไปประยกุต์ใช้กบัการตรวจสภาวะอากาศทีม่ี ออกซิแดน
คอมพาวด์ทีเ่ป็นพิษอีกด้วย 

ASTVผู้จดัการรายวนั ภยัจากสารเคมีใกล้ตวั 
          ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กลา่ววา่ สารเคมีที่คนทัว่โลก
ตระหนกัถึงภยัอนัตรายอยา่งมากตอนนี ้คือ ไกลโฟเสท ซึง่มีชื่ีอการค้าหลายช่ือที่ขายดีมากคือ ยีห้่อราวนด์ 
อปั โดยแพทย์และบคุลากรสาธารณสขุอาร์เจนตินามากกวา่ 3 หมื่นคน เรียกร้องให้รัฐบาลสัง่ถอนทะเบียน 
ไกลโฟเสททนัทีหลงัจากองค์การารอนามยัโลกได้แถลงผลการวิจยั และประกาศให้สารก าจดัศตัรูพืชไกลโฟ
เสท อยูใ่นกลุม่สารเคมีที่อาจก่อมะเร็ง  
          มีรายงานขา่ววา่ บริษัทมอนซานโตรู้วา่ยาฆา่หญ้าไกลโฟเสท เป็นสารก่อมะเร็งมานานกวา่ 30 ปี 
แล้ว แตร่่วมกนัปกปิดข้อมลู เร่ิมมีงานวิจยัออกมามากขึน้ทีชี่ ้วีา่ ไกลโฟเสทนา่จะเป็นสาเหตขุองปัญหา
สขุภาพอื่นๆ อีกด้วย เช่น การแท้งลกู พิการแตก่ าเนิด โรคระบบประสาท เช่น ภาวะออทิสตกิ นกัวิจยั
สถาบนัเทคโนโลยีแหง่แมสซาชเูซต์ส (MIT) คาดการณ์วา่ ในอนาคต เดก็อเมริกนัถงึร้อยละ 50 จะ เป็น
ออทิสติกถ้าไมเ่ลกิใช้ไกลโฟเสททนัที ประเทศศรีลงักาพบปรากฏการณ์โรคไตวายระบาด โดยทีไ่มไ่ด้
เก่ียวกบัการเป็นโรคเบาหวานหรือความดนัโลหิตสงู หลกัจากศกึษาวิจยัอยูห่ลายปี นกัวจิยัจงึค้นพบวา่ 
เกิดจากสารเคมีไกลโฟเสทไปรวมกบัโลหะหนกัใน แล้วไปตกตะกอนในไตท าให้ไตวาย ประธานาธิบดีศรี
ลงักาจึงสัง่ให้ถอนทะเบียนไกลโฟเสททนัที ประเทศไทยน าเข้าไกลโฟเสท ปี 2557 สงูถึง 63 ล้านกิโลกรัม 



4 

 

มลูคา่ 4,500 ล้านบาท เป็นสารเคมีที่ไทยน าเข้าอนัดบัหนึง่มาหลายปี นัน้คือ คนไทยรับไปเฉลีย่ปีละเกือบ
หนึง่กิโลกรัมตอ่คนทกุๆ ปี แล้วจะไมใ่ห้คนไทยขีโ้รคได้อยา่งไร การเจ็บป่วยของคนไทยไมไ่ด้เกิดจากกรรม
เก่า แตเ่ป็นกรรมใหม่ๆ  ทีห่ลายคนมีสว่นทัง้ทีต่ัง้ใจและไมต่ัง้ใจ คนไทยชอบท าบญุมากมายก็จะไมส่ามารถ
แก้กรรมนีไ้ด้ ถ้ารัฐบาลไม่ท าอะไร 

 


