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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 19-20 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.เปิดวอร์รูม เป็นศูนย์ข้อมูลให้ญาติผู้บาดเจ็บและเสียชวีติกรณีเหตุระเบดิราชประสงค์ และส่ง

ทีมดูแลจิตใจ  
               รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ ได้มอบหมำยให้เปิดวอร์รูม กรณีเหตรุะเบดิรำชประสงค์ เพื่อ
ด ำเนินกำรดงันี ้1.เป็นศนูย์กลำงข้อมลูผู้บำดเจ็บและเสยีชีวิตจำกเหตกุำรณ์ และน ำขึน้เว็บไซต์กระทรวง
สำธำรณสขุ www.moph.go.th 2.เปิดสำยดว่น 02-5901994 ตลอด 24 ชัว่โมง อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ญำติผู้บำดเจ็บและเสยีชีวิตสอบถำมข้อมลูตำ่งๆ 3.ประสำนกำรสง่ศพและพิสจูน์อตัลกัษณ์ศพ รวมทัง้สง่
ศพกลบัภมูิล ำเนำ  4.กระทรวงสำธำรณสขุ ได้รับมอบหมำยจำกรัฐบำล ให้รับผิดชอบด้ำนกำร
รักษำพยำบำลผู้บำดเจ็บทัง้หมด โดยรัฐบำลไทยจะรับดแูลคำ่ใช้จ่ำย ด้ำนคำ่รักษำพยำบำลของผู้บำดเจ็บ
ที่พกัรักษำตวั ทัง้ในโรงพยำบำลภำครัฐและเอกชนตำมควำมเหมำะสม รวมถงึคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักำรศพ
ผู้ เสยีชีวติตำมระเบยีบที่มีอยู ่  5.กระทรวงสำธำรณสขุ ได้ก ำชบัให้ทกุโรงพยำบำลดแูลผู้บำดเจ็บให้ดีที่สดุ 
โดยประสำนกบัทกุโรงพยำบำลท่ีมีผู้บำดเจ็บเข้ำรักษำเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  6.ประสำนกระทรวงมหำดไทย
กระทรวงยตุิธรรม และกระทรวงกำรทอ่งเที่ยวฯ ในกำรดแูลเยียวยำผู้บำดเจ็บและเสยีชีวิต 

 นอกจำกนี ้ ได้มอบหมำยให้กรมสขุภำพจิต สง่ทีมสขุภำพจิตดแูลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตกุำรณ์นี ้ แบง่เป็น 3 กลุม่ได้แก่ กลุม่ญำติผู้ เสยีชีวิตคนไทยและสง่ศพกลบัภมูิล ำเนำ ได้สง่ทีม
สขุภำพจิตในพืน้ท่ีติดตำมดแูลถงึบ้ำนเพื่อประเมินประเมินจิตใจเบือ้งต้นและวำงแผนดแูลตอ่เนื่อง         2.
ผู้บำดเจ็บและญำติ ทีมสขุภำพจิตจะประเมินจิตใจและวำงแผนดแูลตัง้แตต้่นควบคูก่บักำรรักษำพยำบำล 
และ3.กรณีชำวตำ่งชำติที่บำดเจ็บและเสยีชีวติ จะให้กำรดแูลร่วมกบัทีมสขุภำพจิตของโรงพยำบำลที่รักษำ 
ทัง้รัฐและเอกชนอยำ่งเต็มทีจ่นกระทัง่เดินทำงกลบัประเทศ 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.พบ 7 ปัญหา คุกคามสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย เร่งจัดการแก้ไขและป้องกนัต่อเน่ือง  
             กระทรวงสำธำรณสขุ พบผู้สงูอำยเุผชิญปัญหำสขุภำพชอ่งปำกมำกถึง 7 ปัญหำ  เช่น สญูเสยีฟัน 
ฟันผ ุ  รำกฟันผ ุ โรคปริทนัต์ มะเร็งช่องปำก เร่งจดัแผนแก้ไขต่อเนื่องพ.ศ. 2558-2565 เน้นสง่เสริมและ
ป้องกนักำรสญูเสยีฟัน เช่น ใช้ฟลอูอไรด์ แปรงซอกฟัน ตัง้เป้ำภำยใน 8 ปีผู้สงูอำยรุ้อยละ 80 มีสขุภำพช่อง
ปำกดี พร้อมทัง้เร่งแก้ปัญหำโรคฟันผขุองเด็กในถ่ินทรุกนัดำร ซึง่พบวำ่ฟันแท้ผถุงึร้อยละ 13 

ศ.นพ.รัชตะ กลำ่ววำ่ สถำนกำรณ์โรคสขุภำพช่องปำกปัจจบุนันีพ้บทกุวยั ซึง่มีสำเหตจุำกมี
พฤติกรรมและมแีนวโน้มพบมำกขึน้ในผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง เช่น เบำหวำน จะพบโรคฟันผ ุ โรคเหงือกอกัเสบ
และโรคปริทนัต์เพิ่มขึน้ และน ำไปสูก่ำรสญูเสยีฟันในที่สดุ และพบวำ่ผู้สงูอำยเุป็นกลุม่ที่มีกำรสญูเสยีฟัน
สงูที่สดุถึงร้อยละ 88 เหลอืฟันใช้งำนไมถ่งึ 20 ซี่ ร้อยละ 37 ซึง่ปัญหำสขุภำพช่องปำกผู้สงูอำยทุี่พบได้
บอ่ย 7 อนัดบั ได้แก่ กำรสญูเสยีฟัน ฟันผแุละรำกฟันผ ุ เหงือกอกัเสบ ภำวะน ำ้ลำยแห้ง แผลและมะเร็ง
ช่องปำก ฟันสกึ และโรคช่องปำกที่เก่ียวข้องกบัโรคเบำหวำน   

กระทรวงสำธำรณสขุ ได้จดัแผนแก้ไขสขุภำพช่องปำกผู้สงูอำย ุ พ.ศ.2558-2565 นอกเหนือจำก
กำรใสฟั่นเทยีม กำรฝังรำกฟันเทียมแล้ว จะเน้นกำรสง่เสริมป้องกนัเพื่อลดกำรสญูเสยีฟัน เช่น กำรแปรง
ฟันท่ีถกูวิธี กำรใช้ฟลอูอไรด์เคลอืบฟัน โดยบรูณำกำรท ำงำนทีมหมอครอบครัว ทัง้ที่บ้ำนและโรงพยำบำล 
ซึง่จะดแูลครอบคลมุผู้สงูอำยทุี่อยูใ่นพืน้ท่ีทกุคน ทัง้ทีช่่วยเหลอืตนเองได้และที่ตดิเตยีง หรือมีโรคประจ ำตวั 
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ซึง่แผนพฒันำนีจ้ะรองรับกำรเข้ำสูส่งัคมสงูอำยขุองประเทศ ขณะนีเ้รำมีผู้สงูอำยปุระมำณ 10 ล้ำนคน 
และคำดวำ่ในปี พ.ศ.2563 จ ำนวนจะเทำ่กบัจ ำนวนเดก็ประมำณ 13 ล้ำนคน และในอีก 25 ปี จ ำนวน
ผู้สงูอำยจุะมำกกวำ่จ ำนวนเดก็ถงึ 2 เทำ่ตวั   

นอกจำกนี ้ ยงัได้เน้นพฒันำสขุภำพช่องปำกในกลุม่เด็ก เพื่อปลกูฝังพฤติกรรมดแูงสขุภำพช่อง
ปำกที่ถกูต้อง  โดยเฉพำะที่อยูใ่นถ่ินทรุกนัดำร ซึง่ผลกำรส ำรวจลำ่สดุในปี 2556 พบวำ่ เดก็ป.1ฟันแท้ผุ
ร้อยละ 13 และเข้ำถึงบริกำรได้น้อย จึงเน้นปลกูฝังพฤตกิรรมดแูลสขุภำพช่องปำกที่ถกูต้อง  โดยร่วมกบั
มลูนิธิทนัตนวตักรรม ในพระบรมรำชปูถมัภ์ฯภำยใต้โครงกำรเด็กไทยไร้ฟันผใุนถ่ินทรุกนัดำรเฉลมิพระ
เกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ 

เดลนิิวส ์
ไทยรัฐ  
คมชดัลกึ 

แต่งตัง้-โยกย้าย ใน สธ. 
          นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดัสธ. ลงนำมในค ำสัง่กระทรวงสำธำรณสขุที่ 1320/2558 ลงวนัท่ี 17 
ส.ค. 2558 ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้1.นพ.นพพร พงศ์ปลืม้ปิติชยั นพ.สสจ.ปรำจีนบรีุ ให้มำด ำรง
ต ำแหนง่เป็น นพ.สสจ.สระบรีุ 2. นพ.เพชรฤกษ์  แทนสวสัดิ์นำยแพทย์ระดบัเช่ียวชำญ สสจ.เพชรบรีุ ไป
เป็นนพ.สสจ.ปรำจีนบรีุ 3. นพ.พีรศกัดิ์  ผลพฤกษำ นพ.สสจ. สริุนทร์ เป็นนพ.สสจ.แมฮ่่องสอน 4. นพ.ปิติ 
ทัง้ไพศำล นพ.สสจ.แพร่ ด ำรงต ำแหนง่ เป็นนพ.สสจ.ร้อยเอ็ด และ 5. นพ.ทศเทพ บญุทอง นพ. สสจ.
แมฮ่่องสอน ด ำรงต ำแหนง่เป็น นพ.สสจ.แพร่ โดยให้มีผลตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  
          นอกจำกนีน้พ.ณรงค์ยงัลงนำมค ำสัง่กระทรวงที่ 1319/2558 วนัท่ี 17 ส.ค. 2558 เร่ือง มอบอ ำนำจ 
ให้รองปลดักระทรวง โดยหลกัได้มอบให้นพ.วชิระ เพ็งจนัทร์ รองปลดั สธ. มีภำรกิจงำนเพิ่มขึน้ ภำยหลงั
สมยั นพ.อ ำนวย กำจีนะ รองปลดักระทรวง เป็นรักษำกำรปลดักระทรวงได้ลงนำมค ำสัง่ที่ 1084/2558 
วนัท่ี 3 ก.ค. 2558 มีค ำสัง่ให้ นพ.วชิระ เน้นดงูำนส ำนกังำนบริหำรยทุธศำสตร์สขุภำพดีวิถีชีวติไทย ขณะที่
งำนด้ำนส ำนกับริหำรกลำง เป็นนพ.สรุเชษฐ์ สถิตนิรำมยั รองปลดักระทรวง สว่นงำนกลุม่ประกนัสขุภำพ 
เป็น นพ. อ ำนวย แตค่ ำสัง่ลำ่สดุ นพ.ณรงค์ มอบหมำยให้ นพ.วชิระ ดงูำนเพิม่ คือ งำนสว่นส ำนกับริหำร
กลำง ขณะที่งำน ส ำนกังำนบริหำรยทุธศำสตร์สขุภำพดวีิถีชีวิตไทยมอบให้ นพ.อ ำนวย แต ่ นพ.อ ำนวย 
ยงัคงได้ดใูนสว่นกลุม่ประกนัสขุภำพตำมเดมิ ทัง้นี ้ นพ.ณรงค์ ให้สมัภำษณ์วำ่ กำรมอบหมำยงำนรอง
ปลดักระทรวงนัน้ เป็นไปตำมกลุม่ภำรกิจ เพื่อให้งำนเดินหน้ำ สว่นกำรย้ำย นพ.สสจ. เพรำะมีต ำแหนง่วำ่ง
อยู ่ จึงต้องมีกำรจดัสรรให้เต็ม และเพื่อให้งำนขบัเคลื่อนเตม็ประสทิธิภำพ พร้อมรับกำรท ำงำนของ
ปลดักระทรวงคนใหม ่ในชว่งวนัที่ 1 ต.ค.นี ้ 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. เผยโฉมพระราชบัญญัติเคร่ืองส าอางฉบับใหม่ เพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างเศรษฐกิจ 
และสอดคล้องสากล  
     พระรำชบญัญตัิเคร่ืองส ำอำงฉบบัใหม ่ ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งรอประกำศลงในรำชกิจจำนเุบกษำ เพื่อ
ประกำศใช้เป็นกฎหมำยตอ่ไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยวำ่ จำกกำรท่ีประเทศไทย
ได้ลงนำมในข้อตกลงที่จะปรับกฎระเบียบเก่ียวกบัเคร่ืองส ำอำง ให้สอดคล้องกนัในกลุม่ประเทศสมำชิก
อำเซยีน (Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme: AHCRS) จึงได้มี
กำรยกร่ำงพระรำชบญัญตัิเคร่ืองส ำอำง พ.ศ. .... ขึน้ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้อตุสำหกรรมเคร่ืองส ำอำงของ
ไทยมีศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในระดบัสำกล รวมถึงมีกำรเพิ่มมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจำก
พระรำชบญัญตัเิคร่ืองส ำอำง พ.ศ.2535 ใช้บงัคบัมำนำนแล้ว ท ำให้บทบญัญตัิบำงประกำรไมเ่หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั พระรำชบญัญตัิเคร่ืองส ำอำง.... ฉบบัใหมน่ี ้ได้เน้นมาตรการส่งเสริมทางด้าน
เศรษฐกิจ  ด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลติเคร่ืองส ำอำงตำมมำตรฐำนของ
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ประเทศคูค้่ำได้ แตต้่องไมม่ีกำรน ำมำขำยในประเทศ สว่นด้ำนการคุ้มครองผู้บริโภค มีมำตรกำร
ก ำหนดให้ผู้ประกอบกำร ต้องรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึน้จำกกำรใช้เคร่ืองส ำอำง มี
มำตรกำรเรียกเก็บคืนเคร่ืองส ำอำงที่ไม่ปลอดภยัในกำรใช้จำกท้องตลำด ก ำหนดให้มีด่ำนตรวจสอบ
เคร่ืองส ำอำงน ำเข้ำ มีกำรก ำหนดอำยใุบรับจดแจ้งไว้สำมปี และยงัให้อ ำนำจในกำรเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
เคร่ืองส ำอำงได้ ในกรณีที่เป็นเคร่ืองส ำอำงทีม่ีกำรผลิตหรือน ำเข้ำเคร่ืองส ำอำงไมต่รงตำมที่จดแจ้ง หรือ
เป็นเคร่ืองส ำอำงที่ไมป่ลอดภยัในกำรใช้ หรือกรณีที่ผู้จดแจ้งได้เปลีย่นหรือเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของ
เคร่ืองส ำอำงนัน้ไปเป็นวตัถอุื่น เช่น ยำ อำหำร หรือ เคร่ืองมอืแพทย์ และมีกำรเพิ่มบทก าหนดโทษ
ส าหรับผู้ที่กระท าฝ่าฝืนกฎหมายให้แรงกวำ่เดิม เช่น  ผู้ใดผลติเพื่อขำย หรือน ำเข้ำเพื่อขำย หรือรับจ้ำง
ผลติเคร่ืองส ำอำงทีม่ีสำรห้ำมใช้เป็นสว่นผสม ต้องระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กินห้ำปี หรือปรับไมเ่กินห้ำแสนบำท 
หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ และผู้ใดขำยเคร่ืองส ำอำงที่มีสำรห้ำมใช้เป็นสว่นผสม ต้องระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กินสำมปี 
หรือปรับไมเ่กินสำมแสนบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ ทัง้นี ้ยงัได้น ำมำตรกำรก ำกบัดแูลกำรโฆษณำเคร่ืองส ำอำง
มำบญัญตัิไว้ จำกเดิมที่ต้องอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522   ซึง่จะท ำให้ อย. 
สำมำรถท ำงำนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้   นอกจากนัน้ ยงัได้เพิ่มสทิธิของผู้ประกอบการในกำร
อทุธรณ์ค ำสัง่ตำ่ง ๆ ได้ เพื่อให้กำรท ำงำนของภำครัฐมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และลดกำรใช้
อ ำนำจโดยมชิอบอีกด้วย 

โพสต์ทเูดย์ ห้ามกนิพารา เกนิ500มก.  
            มีสง่ตอ่ข้อควำมผำ่นสงัคมออนไลน์ แจ้งเตือนอนัตรำยจำกกำรรับประทำนยำพำรำเซตำมอล 

โดยเฉพำะหำกรับประทำนเกินวนัละ 500 มิลลกิรัม จะเกิดผลกระทบกบัตบัอยำ่งรุนแรง และในหลำย
ประเทศ ได้ควบคมุกำรจ่ำยยำดงักลำ่วอยำ่งเข้มงวด อำทิ สหรัฐอเมริกำ สวเีดน เนื่องจำกเป็นยำอนัตรำย 

           ภก.ประพนธ์ อำงตระกลู รองเลขำธิกำร อย. กลำ่ววำ่ เกณฑ์มำตรฐำนกำรรับประทำนยำพำรำเซ
ตำมอลอยูท่ี่ไมเ่กินวนัละ 4,000 มิลลกิรัม หรือขนำด 500 มิลลกิรัม ไมเ่กินวนัละ 8 เม็ด ซึง่หำกรับประทำน
ยำมำกกวำ่นัน้และติดตอ่กนัหลำยวนัจะเกิดผลเสียตอ่ร่ำงกำย โดยเฉพำะมี ผลตอ่ตบัอยำ่งแนน่อน ขณะนี ้
มีกำรทบทวนวำ่จะอนญุำตให้ใช้ขนำด 500 มิลลกิรัมได้ตอ่ไป หรือควรลดเหลอืเพยีง 325 มิลลกิรัม/เมด็ 
แตโ่ดยหลกักำรเห็นวำ่ควรหนัมำค ำนวณสตูรยำให้เหมำะสมกบัน ำ้หนกัตวัมำกกวำ่ 

แนวหน้ำ   
ไทยโพสท์ 

เตือน'โรคอุจจาระร่วง'จากน า้ท่วมหลังพบผู้ป่วยปีนีก้ว่า6.5แสนราย   
          นำยแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลำ่ววำ่ในช่วงฤดฝูนนีห้ลำยๆ พืน้ท่ีของประเทศ
ก ำลงัมีฝนตกอยำ่งตอ่เนื่อง บำงพืน้ท่ียงัมีน ำ้ทว่มขงั ท ำให้กำรใช้ชีวิตประจ ำวนัของประชำชนล ำบำกขึน้ 
โดยเฉพำะเร่ืองกำรขบัถำ่ยอจุจำระที่ไมถ่กูสขุลกัษณะอำจ เป็นสำเหตใุห้เกิดโรคอจุจำระร่วงได้ ซึง่โรค
อจุจำระร่วงนีส้ำมำรถเกิดขึน้ได้กบัประชำชนทกุวยัและพบได้บอ่ยทกุปี จำกรำยงำนกำรเฝ้ำระวงัโรคส ำนกั
ระบำดวิทยำ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค.-10 ส.ค. 2558 พบผู้ ป่วยทัว่ประเทศ จ ำนวน 651,945 รำย เสยีชีวติ 7 รำย 
โดยกลุม่อำยทุี่พบมำกที่สดุ คือ อำยมุำกกวำ่ 65 ปี (12.54%) รองลงมำคือ 15-24 ปี (11.29%) และกลุม่
อำย ุ 25-34 ปี (10.53%) ตำมล ำดบั ภำคที่มีอตัรำป่วยสงูสดุ คือ ภำคเหนือ รองลงมำคือ ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใต้ สว่นจงัหวดัที่มีผู้ ป่วยสงูสดุ 5 อนัดบัแรกคือ แมฮ่่องสอน ฉะเชิงเทรำ 
ภเูก็ตเชียงรำยและปรำจีนบรีุ 

บ้ำนเมือง  
เดลนิิวส ์

กรมสุขภาพจติแนะเสพสื่ออย่างมีสติลดอาการเครียด   
          น.พ.เจษฎำ โชคด ำรงสขุ อธิบดีกรมสขุภำพจิต กลำ่วถงึ สถำนกำรณ์เหตรุะเบิดทีเ่กิดขึน้บริเวณสี่
แยกรำชประสงค์ วำ่ ตอนนีม้ข้ีอมลูขำ่วสำร ภำพ หรือขำ่วลอืตำ่งๆ มำกมำย เผยแพร่ผำ่นสือ่ตำ่งๆ 
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มำกมำย โดยเฉพำะทำงอินเตอร์เน็ต ที่อำจสร้ำงควำมหวำดระแวงและวิตกกงัวลให้กบัประชำชนถึงควำม
ไมป่ลอดภยั ท ำให้ผู้ที่รับหรือติดตำมขำ่วสำรดงักลำ่ว เกิดควำมเข้ำใจผิด และเกิดควำมเครียด วติกกงัวล
ขึน้ได้ ดงันัน้ เพื่อลดควำมวติกกงัวลที่เกิดขึน้ จึงขอแนะน ำวำ่ ให้ตัง้สติและระมดัระวงัเป็นพิเศษในกำร
ติดตำมข้อมลูขำ่วสำรตำ่งๆ โดยเฉพำะ ทำงโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องตรวจสอบจำกหลำยๆ ที่ และต้องไมเ่ช่ือ
ในทนัที เพรำะไมม่แีหลง่ข้อมลูอ้ำงอิงทีช่ดัเจน ไมค่วรรับข้อมลูขำ่วสำรมำกเกินไปจนเกิดควำมเครียด 
อำกำรท่ีสงัเกตพบ เช่น นอนไมห่ลบั ปวดศีรษะ ป่ันป่วนมวนท้อง วิตกกงัวล หนัไปท ำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ผอ่นคลำยแทน 
          กรมสขุภำพจิตได้เตรียมสง่ทีมชว่ยเหลอืเยียวยำจิตใจผู้ประสบภำวะวกิฤต (Mental Health Crisis 
Assessment and Treatment Team : MCATT) เพื่อให้กำรดแูลประเมินผลกระทบและเยยีวยำจิตใจ
ผู้ประสบภยัได้อยำ่งเหมำะสมและทนัทว่งที ป้องกนักำรเกิดบำดแผลทำงใจในระยะยำว โดยเฉพำะ
ผู้ได้รับบำดเจ็บ และผู้สญูเสยีบคุคลในครอบครัว ซึง่จะแจ้งควำมคืบหน้ำให้ทรำบตอ่ไป 

BBC THAI ยาไวอากร้าส าหรับผู้หญิงผ่านการรับรองจาก อย.สหรัฐฯแล้ว 

                ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำสหรัฐฯ (เอฟดเีอ) ให้กำรรับรองยำฟลแิบนเซริน หรือที่
รู้จกัในนำม “ไวอำกร้ำส ำหรับผู้หญิง” เพื่อใช้รักษำสตรีที่มีปัญหำควำมต้องกำรทำงเพศต ่ำแล้ว แม้ก่อน
หน้ำนีจ้ะมเีสยีงวิจำรณ์วำ่ยำมีประสทิธิภำพไมม่ำกพอ อีกทัง้ยงัมผีลข้ำงเคยีงตำมมำ ยำชนิดนีจ้ะถกูวำง
จ ำหนำ่ยในช่ือ Addyi ซึง่ถกูพฒันำให้ช่วยเพิ่มควำมต้องกำรทำงเพศแก่สตรีที่มีภำวะควำมต้องกำรทำง
เพศน้อยเกินไป ด้วยกำรกระตุ้นระดบัสำรเคมีในสมอง ตำ่งจำกยำไวอำกร้ำส ำหรับผู้ชำยทีช่่วยเร่ืองกำร
ไหลเวียนโลหิตไปสูอ่วยัวะเพศ ด้ำนสเปรำท์ ฟำมำซูติคอลส์ บริษัทผู้ผลติยำอ้ำงวำ่ ผลกำรทดลองแสดงให้
เห็นวำ่ยำช่วยเพิ่มจ ำนวนกำรมีเพศสมัพนัธ์ที่สขุสมให้กบัผู้หญิง แตผู่้ เช่ียวชำญชีว้ำ่ผลที่ได้อยูใ่นระดบัปำน
กลำงเทำ่นัน้ 
                ก่อนหน้ำนี ้เอฟดีเอ ได้เคยปฏิเสธกำรรับรองยำตวันีไ้ปแล้ว 2 ครัง้โดยชีว้ำ่ ยำไมม่ีประสทิธิภำพ
เพียงพอ อกีทัง้ยงัมีผลข้ำงเคียงตำ่งๆ อำทิ คลืน่ไส้ วงิเวียนศีรษะ เป็นลม และอำจสง่ผลข้ำงเคยีงตอ่ผู้ ป่วย
โรคตบั รวมทัง้อำจเป็นอนัตรำยหำกใช้ร่วมกบัยำชนิดอื่น โดยเฉพำะยำประเภทสเตอรอยด์         โดยต้องมี
มำตรกำรเข้มงวดก ำกบัเพื่อให้แนใ่จวำ่คนไข้จะทรำบถงึควำมเสีย่งจำกกำรใช้ยำ ซึง่รวมถงึกำรแสดงค ำ
เตือนไมใ่ห้ใช้ยำนีร่้วมกบัเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ หรือยำเสพติด และจะหำซือ้ยำได้ก็ตอ่เมื่อได้รับใบสัง่จ่ำย
ยำจำกแพทย์ที่มีใบอนญุำตเฉพำะเทำ่นัน้ โดยยำจะออกวำงตลำดตัง้แตเ่ดือน ต.ค.เป็นต้นไป 

BBC THAI ตรวจสอบและลงโทษแพทย์และทันตแพทย์ 
              สถำบนัสขุภำพและควำมเป็นเลศิด้ำนกำรแพทย์แหง่ชำติ (National Institution Health and 
Clinical Excellence หรือ NICE) ขององักฤษ เสนอให้ตรวจสอบและลงโทษแพทย์และทนัตแพทย์ที่จ่ำย
ยำปฏิชีวนะให้คนไข้โดยไมจ่ ำเป็น ทัง้นี ้NICE แตล่ะปีแพทย์ออกใบสัง่จำ่ยยำปฏิชีวนะแบบไมจ่ ำเป็นนี ้ถึง
ประมำณ 10 ล้ำนชดุ 

 


