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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 8 – 9 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
โพสต์ทเูดย์,  
ASTV ผู้จดัการ
ออนไลน์ 

ทีมหมอครอบครัว  
                นพ.ประเวศ วะส ีราษฎรอาวโุสปาฐกถาพิเศษ “สขุภาพตนเองสูส่ขุภาพชมุชน” ในงานมหกรรม
วิชาการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิ ปี 2558 "หมอครอบครัว ประชาชนอุน่ใจ มีญาติทัว่ไทยเป็นทีม หมอ
ครอบครัว" วา่ ปัญหาส าคญัในระบบสขุภาพคือการถกเถียงวา่คนทีไ่มใ่ช่แพทย์สามารถรักษาได้หรือไม่ 
เช่น พยาบาล เจ้าหน้าทีอ่นามยั และพนกังานผดงุครรภ์ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะยดึถือสถาบนั และถือลทัธิ
วิชาชีพเป็นหลกั ทัง้ทีค่วรถือประชาชนเป็นตวัตัง้ ทัง้นี ้วิชาชีพไหนก็สามารถดแูลประชาชนได้ 

BBC THAI นายกเทศมนตรีอิตาลีสั่งห้ามชาวบ้านล้มป่วย 

                ส านกัขา่วเอจีไอของอติาล ี รายงานวา่ นายเดวดิ ซิคกิเนลลา นายกเทศมนตรีหมูบ้่านเซลเลยี 
ทางตอนใต้ของอิตาลสีัง่ห้ามชาวบ้านล้มป่วยตามแผนการยกระดบัสขุภาพของคนท้องถ่ิน และยบัยัง้ไมใ่ห้
ประชากรในหมูบ้่านลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว 

                โดยนายซิคกิเนลลา โพสต์ข้อความบนหน้าเว็บไซต์สภาท้องถ่ิน สัง่ห้ามไมใ่ห้มีการเจ็บป่วย
ภายในหมูบ้่าโดยเสนอจะลดหยอ่นภาษีให้แก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจสขุภาพและใช้บริการสาธารณสขุ และจะ
เก็บภาษีเพิ่มกบัผู้ที่ไมป่ฏิบตัิตาม เพราะถือวา่บคุคลเหลา่นีม้ีพฤติกรรมที่สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพตนเองและ
ตอ่หมูบ้่าน หมูบ้่านเซลเลยี เคยมีประชากร 1,400 คน เมื่อปี 2494 แตปั่จจบุนัเหลอืประชากรเพียง 500 
คน และในจ านวนนัน้กวา่ 60% อยูใ่นวยัเกษียณ นายกเทศมนตรีซึง่มอีาชีพเป็นแพทย์ บอกวา่ อยากให้
ชาวบ้านรู้สกึวา่มี “หน้าที่” ในการเข้ารับการตรวจสขุภาพท่ีทางการจดัไว้ให้ เพื่อให้แนใ่จวา่หมูบ้่านจะไม่
กลายเป็นหมูบ้่านร้างจากปัญหาประชากรลดลง ซึง่ดเูหมือนมาตรการดงักลา่วจะได้ผล เพราะเมื่อเดือน
ก่อนมีชาวบ้านเข้ารับบริการท่ีศนูย์อนามยัถึง 100 ราย ทัง้นี ้ ปัญหาประชากรที่ลดลงได้สร้างความวิตกให้
หลายหมูบ้่านและเมืองขนาดเลก็ในอิตาลี ซึง่คนหนุม่สาวนยิมย้ายไปเรียนหนงัสอืหรือท างานท่ีเมืองอื่น 
โดยในเมืองจานจี ในแคว้นซิซิลพียายามเพิ่มประชากรเมืองด้วยการแจกบ้านร้างฟรีให้กบัผู้ทีจ่ะเข้าไป
ซอ่มแซมภายในเวลา 3 ปี 

BBC THAI แพทย์ผู้รณรงค์ต่อต้านการใช้ยาธาลิโดไมด์ เสียชวีิตในวัย 101 ปี 

                ดร.ฟรานเซส โอลด์แฮม เคลซีย์ แพทย์ชาวแคนาดาผู้มีบทบาทส าคญั ในการป้องกนัไมใ่ห้ยา
กลอ่มประสาทธาลโิดไมด์วางจ าหนา่ยในสหรัฐฯ เสยีชีวิตในรัฐออนแทรีโอของแคนาดาเมื่อวานนี ้ ขณะมี
อายไุด้ 101 ปี เคยท างานท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้รับยกยอ่งจากชาว
อเมริกนัให้เป็นวีรสตรีจากการท่ีไมย่อมอนมุตัิให้ยาธาลโิดไมด์ออกวางจ าหนา่ยในสหรัฐฯ เพราะเป็นหว่ง
เร่ืองความปลอดภยัของยาชนิดนี ้ โดยภายหลงัพบวา่ยาดงักลา่ว ซึ่งแพทย์นยิมสัง่จ่ายให้สตรีมคีรรภ์เพื่อ
บรรเทาอาการแพ้ท้องนัน้ มีผลข้างเคียงท าให้ทารกจ านวนมากเกิดมาพกิารไร้แขนขา ไร้อวยัวะอืน่ๆ และ
เสยีชีวติ ด้วยเหตนุีท้ าให้ดร.เคลซีย์ ได้รับการยกยอ่ง และได้รับมอบปริญญากิตติมศกัดิจ์ากหลายสถาบนั 
รวมทัง้ได้รับการเชิดชเูกียรติจากประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี และเพิ่งจะได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ของแคนาดาเมื่อเดือนก่อน 
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ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
คมชดัลกึ, 
ไทยรัฐ,มติชน,  
เดลนิิวส ์

จับร้านขายยาต้องห้ามย่านสาทร  
                นายสมบตัิ หิรัญศภุโชติ เภสชักรช านาญการพิเศษ อย. สนธิก าลงัทหารสงักดั ม.พนั.3 รอ.  
ต ารวจ บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที ่อย. เข้าตรวจค้นร้านแคร์คลนิิกเลขที1่559 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 
เขตสาทร หลงัได้รับการร้องเรียนวา่ มีการลกัลอบขายยาโปรโคดิล ยาทรามาดอล และยาแก้ไอ ให้แก่
เยาวชน อายตุ ่ากวา่ 17 ปี โดยยาชนิดดงักลา่วสามารถน าไปผสมเป็นเคร่ืองดื่มมนึเมา และน าไปเป็น
สว่นผสมน า้ใบกระทอ่มผลติเป็นยาเสพตดิสีค่ณูร้อย เบือ้งต้นต ารวจแจ้งข้อกลา่วหา ไมจ่ดัท าบญัชียาทีซ่ือ้
และขายตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงมีโทษ ปรับตัง้แต ่ 2,000-10,000 บาท ขายยาแผนปัจจบุนันอก
เวลาท าการ มีโทษปรับตัง้แต ่ 2,000-10,000 บาท จ าหนา่ยยาที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบยีน และจะถกูพกัใช้
ใบอนญุาตร้านขายยา รวมถงึจะเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาพกัใช้ใบประกอบวิชาชีพ เนือ่งจากเป็นเภสชักร แต่
ลกัลอบขายยาที่กฎหมายต้องห้าม 

มติชน   กินน า้ผึง้ลดอ้วน'ไม่จริง'ซ า้เบาหวาน สมานแผลได้-ต้องสะอาด 'มหิดล'ชีร้ะวังรับข้อมูลม่ัว   
                เตือนเปิดรับข้อมลูออนไลน์ อวดสรรพคณุน า้ผึง้ผสมอบเชยลดความอ้วนไมไ่ด้ผลจริง กรณี 
สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล เปิดเผยผลการศกึษาฝักมะรุมต้มระบวุา่ มีประโยชน์ในแง่การ
รับประทานเป็นอาหารป้องกนัโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ แตม่คี าเตือนในผู้ ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ หาก
รับประทานในปริมาณมาก อาจไมส่ง่ผลดีและการรับประทานมะรุมมากๆ ยงัก่อพิษในตบั โดยเฉพาะ
มะรุมที่ท าเป็นผลติภณัฑ์แคปซูลเพราะมคีวามเข้มข้นสงูนัน้ 
                ภญ.สภุาพร ปิติพร หวัหน้าเภสชักรและเลขานกุารมลูนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร จ.
ปราจีนบรีุ กลา่ววา่ ส าหรับการรับประทานมะรุม ตามภมูิปัญญาชาวบ้านจะนยิมน าใบมะรุมมาต้มดื่มเพือ่
ช่วยลดความดนัโลหิต และจะน ามารับประทานเป็นผกัลวกทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะน าสมนุไพรชนิด
ใดมาใช้ตอ่ยอดหรือน าออกเผยแพร่ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศรจะดจูากร่องรอยการใช้ยาของ
หมอโบราณวา่ใช้อยา่งไร ก็จะไปตรงจดุนัน้มากกวา่ ดงันัน้การท่ีโรงพยาบาลใดจะน าไปสกดัใสเ่ป็นแคปซูล
เพื่อให้รับประทานในปริมาณมากๆ สว่นตวัเห็นวา่นา่จะมีปัญหาได้ เพราะตามภมูิปัญญาชาวบ้านนิยมน า
ใบมะรุมมาต้มดื่มเพื่อชว่ยลดความดนัเทา่นัน้ นอกจากนีย้งัเคยมีรายงานวา่ หากรับประทานมากจะมีผล
ตอ่ตบัและท าให้อตัราการเต้นของหวัใจช้าลง ตรงนีก็้ต้องระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในกลุม่ของผู้สงูอาย ุ
รวมถงึประชาชนทัว่ไปไมค่วรรับประทานในปริมาณที่สงูตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน 
                 นอกจากนีย้งัพบวา่มกีารเผยแพร่ในโลกออนไลน์เก่ียวกบัข้อมลูด้านสขุภาพ ขณะนีย้งัมกีาร
เผยแพร่วา่น า้ผึง้เป็นอาหารท่ีมีสรรพคณุรักษาโรค โดยเฉพาะน ามาผสมกบัอบเชย จะท าให้รักษาโรคได้
มากมาย อาทิ โรคหวัใจ หรือหากน ามาชงเป็นเคร่ืองดืม่ โดยใช้น า้ผึง้ 2 ช้อน กบัผงอบเชย 1 ช้อนชา จะแก้
อาการปวดข้อปวดกระดกู รวมไปถึงหากน ามาดืม่ยงัแก้ปัญหาโรคกระเพาะปัสสาวะตดิเชือ้ ขบัลมใน
กระเพาะ แก้อาการท้องอืด รวมทัง้ลดน า้หนกั ลดคอเลสเตอรอล สง่ผลให้ประชาชนอาจหลงเช่ือนัน้ 
           ผศ.วนัทนีย์ เกรียงสนิยศ รองผู้อ านวยการฝ่ายวจิยัและอาจารย์ประจ าสถาบนัโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล กลา่ววา่ จากการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัน า้ผึง้ พบวา่องค์ประกอบหลกัของน า้ผึง้ ก็คือ
น า้ตาล ซึง่มถีึงร้อยละ 80-85 สว่นใหญ่เป็นน า้ตาลโมเลกลุเดีย่วคือ กลโูคส และฟรักโทส ซึง่เป็นสว่น
ส าคญั ท าให้น า้ผึง้มีรสหวานถกูดดูซมึเข้าสูร่่างกายและน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย น า้ผึง้ 1 ช้อนโต๊ะ 
(ประมาณ 20 กรัม) ให้พลงังานกบัร่างกายประมาณ 60 กิโลแคลอรี ดงันัน้ หากรับประทานจ านวน มากๆ 
ยอ่มท าให้น า้หนกัมากขึน้ จึงไมน่า่จะชว่ยให้ลดความอ้วนหรือลดคอเลสเตอรอลได้อยา่งที่แชร์ข้อมลูกนั 
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เพราะการลดความอ้วนมีหลายปัจจยั อยา่ลมืวา่แตล่ะวนัไมไ่ด้ทานแคน่ า้ผึง้เทา่นัน้ ยงัต้องทานอาหารอื่นๆ 
ด้วย ขณะที่ผู้ ป่วยเบาหวานหากทานน า้ผึง้มากๆ จะเสีย่งตอ่น า้ตาลในเลอืดสงูขึน้มากกวา่คนทัว่ไปด้วย 
ดงันัน้ การรับประทานต้องพอเหมาะ เช่น คนทัว่ไปหากมีความต้องการพลงังานประมาณ 1,600 ถึง 2,000 
กิโลแคลอรี ควรทานไมเ่กินวนัละ 6 ช้อนชา ซึง่ปริมาณจะพอๆ กบัน า้ตาลที่ทานกนัปกติ สว่นผู้ ป่วย
เบาหวานก็ต้องลดลง 
                นพ.สพุรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กลา่วถึงกรณีการแชร์ข้อมลูเก่ียวกบัพืชสมนุไพร 
ผกั ผลไม้ที่ระบวุา่รักษาโรคตา่งๆ วา่ เบือ้งต้นได้หารือร่วมกบักรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกวา่ควรมีการรวบรวมข้อมลูจากการแชร์ลกัษณะนี ้ เพื่อหาข้อเท็จจริงวา่ข้อมูลดงักลา่วมีข้อเท็จจริง 
นา่เช่ือถือหรือไม ่ มากน้อยเพยีงใด เพือ่ให้ความรู้กบัสงัคม เพราะบางอยา่งหากไปปฏิบตัิตามอาจเกิด
ผลร้ายตอ่สขุภาพได้ 

มติชน โรคอีโบลา  
                องค์การอนามยัโลก ระบวุา่ เมื่อสปัดาห์ทีผ่า่นมา กินีและเซียร์ราลโีอนมีรายงานผู้ติดเชือ้อีโบลา
เพิ่มประเทศละ 1 คนเทา่นัน้ โดยสปัดาห์ก่อนหน้าทัง้สองประเทศมีรายงานผู้ตดิเชือ้อีโบลารายใหมร่วมกนั 
7 คน นายบรูซ เอลวอร์ด หวัหน้าฝ่ายปฏิบตัิการตอบสนองอีโบลาของ WHO เปิดเผยวา่ จากตวัเลขของ
การระบาดทีเ่กิดขึน้ชีใ้ห้เห็นวา่ เป็นไปได้ที่จะสามารถหยดุยั้งการแพร่ระบาดของเชือ้อีโบลาคือภายในสิน้ปี
นี ้ แตค่วามเสีย่งของการระบาดใหมย่งัคงมีอยู่ และยืนยนัวา่จะยงัคงต้องมกีารเฝ้าระวงัไปจนถึงปี2559 
นางโจน หลวิ ประธานองค์การแพทย์ไร้พรมแดน แถลงวา่ การระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวนัตกยงั 
หา่งไกลจากการควบคมุเนือ่งจากสว่นประกอบตา่งๆ ทีท่ าให้เกิดการระบาดของอีโบลายงัคงมีอยู ่ และ
ยงัคงม ี ผู้ ป่วยรายใหมเ่กิดขึน้ทกุสปัดาห์ มีชมุชนทีพ่บผู้ติดเชือ้รายใหมต่ลอด และยงัมีการแอบฝังศพของ 
ผู้ ป่วย ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัญหาหลกัทีท่ าให้เกิดการแพร่เชือ้ทัง้สิน้ 
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ผลศึกษาเปิดดนตรีในห้องผ่าตัดรบกวนการสื่อสาร  
                ผลการศกึษาในองักฤษพบวา่ การเปิดดนตรีในห้องผา่ตดัเพื่อคลายความเครียดให้แกค่นไข้และ 
ศลัยแพทย์อาจรบกวนการสือ่สารของคณะผู้ผา่ตดัได้ โดยคณะนกัวิจยัอิมพเีรียลคอลเลจ ลอนดอน 
บนัทกึภาพ การผา่ตดัในองักฤษ 20 ครัง้ เป็นเวลา 6 เดือน บางห้องมีดนตรี บางห้องไมม่ีดนตรี พบวา่
ศลัยแพทย์และ เจ้าหน้าทีใ่นห้องผา่ตดัต้องพดูซ า้ไมต่ า่ กวา่ 5,000 ครัง้ เป็นการพดูซ า้ในห้องทีเ่ปิดดนตรี
มากกวา่ห้องทีไ่มเ่ปิดถงึ 5 เทา่ ผลการวิจยันีส้รุปวา่ ดนตรีอาจรบกวนการสือ่สารระหวา่งคณะผู้ผา่ตดั และ
อาจท าให้คนไข้ไมป่ลอดภยัได้ 

 


