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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 21-22 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
มติชน 
โพสต์ทเูดย์  
ขา่วสด 

บรรยากาศกระทรวงสาธารณสุขรับ รมต.สธ.ใหม่ 
            ภายหลงักระแสขา่วการปรับ ครม. สะพดัวา่ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร อดตีอธิการบดี
มหาวิทยาลยัมหิดลมาด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีวา่การ ข้าราชการ ภายใน สธ.ตา่งยินดี เนื่องจากเป็นนกั
บริหารผา่นงานบริหารมามาก แม้จะเป็นฟากของโรงเรียนแพทย์แตก็่ได้รับการยอมรับในแวดวง
สาธารณสขุเนือ่งจากวางตวัเป็นกลาง ไมยุ่ง่เก่ียวกบัการเมืองภายในกระทรวง  
             โดย "นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร" รมว.สาธารณสขุ เป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านศลัยศาสตร์และ
อบุตัิเหต ุ เคยด ารงต าแหนง่อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหดิล ได้ถวายงานเป็น แพทย์อาสาตามเสดจ็พระราช
ด าเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2524 
จนถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลากวา่ 26 ปี ปัจจบุนัเป็นรองประธานกรรมการบริหารศิริราชมลูนิธิ นายกสภา
สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา นายกสภามหาวิทยาลยันวมินทราธิราช และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิสภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ขา่วสด, มตชิน 
แนวหน้า  
ASTVผู้จดัการรายวนั 

วอร์รูมสธ.เหตุระเบิดราชประสงค์ 
            นพ.สมศกัดิ ์ชณุหรัศมิ์ รมช.สธ. กลา่วประชมุวอร์รูมกรณีเหตรุะเบิดราชประสงค์ วา่ ขณะนีข้้อมลู
อยา่งเป็นทางการยืนยนัตวัเลขผู้ เสยีชีวิต 20 ราย สามารถพิสจูน์ได้แล้ววา่เป็นชาวไทย 7 ราย ชาวตา่งชาติ 
7 ราย แบง่เป็น ชาวมาเลเซีย 2 ราย ชาวจีน 2 ราย ฮ่องกง 2 ราย และสงิคโปร์ 1 ราย สว่นอีก 6 รายที่
เหลอือยูร่ะหวา่งการพิสจูน์อตัลกัษณ์ซึง่ยงัไมส่ามารถติดตอ่ญาติได้ ส าหรับผู้บาดเจ็บมีทัง้สิน้ 123 ราย ยงั
ต้องอยูใ่นโรงพยาบาล 68 ราย เป็นชาวตา่งชาติ 22 ราย คนไทย 46 ราย ในจ านวนนีอ้ยูใ่นหอผู้ ป่วยหนกั 
โดยสว่นใหญ่ผู้ ป่วย เป็นแผลไหม้ แผลจากชิน้สว่นระเบิด และกระดกูหกั  
           ในสว่นของ สธ.เตรียมท าใน 6 เร่ือง คือ 1.ตัง้ศนูย์ข้อมลูโดยใช้เว็บไซต์ของกระทรวง 
www.moph.go.th ในการอปัเดตข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  2.เปิดสายดว่นเฉพาะกรณีส าหรับ
ให้ข้อมลูผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิตตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อให้สอบถามเพียงจดุเดยีวโดยใช้หมายเลข 0-2590-
1994 แตอ่าจจะยงัมีบางสว่นทีส่งสยัในเร่ืองการเยยีวยาในระยะยาว เนื่องจากผู้บาดเจ็บบางรายต้องการ
การรักษาตอ่เนื่อง บางรายหดูบั แก้วหทูะล ุ บางรายกระดกูหกั ซึง่ สธ.จะให้การดแูลในนามรัฐบาลไทย 
และจะประสานงานให้การดแูลตามสทิธิ 3.สธ.จะประสานนิติเวช โรงพยาบาลต ารวจ เร่ืองขัน้ตอนการสง่
ศพกลบัภมูิล าเนา โดยเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ 4.คา่รักษาพยาบาลในสว่นโรงพยาบาลรัฐบาลจะ
ดแูลให้ สว่นโรงพยาบาลเอกชนได้ให้กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพประสานกบัโรงพยาบาลเพื่อดแูล
คา่ใช้จา่ยตอ่ไป 5.ให้โรงพยาบาลทกุแหง่ท าความเข้าใจกบัผู้ได้รับบาดเจ็บให้เข้าใจมาตรการการรักษา 
การดแูลคา่รักษาการสง่ตอ่ และ 6.ประสานกบักระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุิธรรม และกระทรวงการ
ทอ่งเทย่วีและกีฬาเพือ่ให้การเยียวยาตามกฎหมายที่มใีนสว่นผู้บาดเจ็บท่ียงัอยูใ่นโรงพยาบาลนัน้ จะให้ 
กรมสขุภาพจิตจดัทีมเยยีวยาจิตใจในภาวะวิกฤต (MCATT) เข้าไปพดูคยุและเยียวยา เพราะคนไข้ และ
ญาติ มีความเครียดและกงัวล  
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ส านกัสารนิเทศ สธ. สธ.วอนสื่อ ญาติ เพื่อน ช่วยให้ก าลังใจผู้บาดเจ็บ–ครอบครัวผู้เสียชีวติ “เลี่ยงถามเหตุการณ์
ระเบิดราชประสงค์”  
           นายแพทย์พิทกัษ์พล บณุยมาลกิ ผู้ชว่ยปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ให้สมัภาษณ์ภายหลงัประชมุ
ศนูย์ปฏิบตัิการและแก้ไขปัญหาสาธารณภยัด้านการแพทย์และสาธารณสขุ (วอร์รูม) กรณีเหตรุะเบิดราช
ประสงค์  กระทรวงสาธารณสขุ สง่ทีมสขุภาพจิตเยียวยาผู้บาดเจ็บ ครอบครัวผู้ เสยีชีวติจากเหตรุะเบิดที่
แยกราชประสงค์ทกุราย เพื่อเฝ้าระวงัการเกิดบาดแผลทางใจ หรือที่เรียกวา่ พีทีเอสดี (PTSD : Post 
Traumatic Stress Disorder) วางแผนดแูลตอ่เนื่องจนมัน่ใจวา่ไมเ่กิดปัญหาทางจิตใจ พร้อมขอความ
ร่วมมือสือ่มวลชน ผู้ไปเยี่ยมช่วยกนัให้ก าลงัใจ และหลกีเลีย่งการถามถึงรายละเอียดในวนัเกิดเหต ุ          

มติชนออนไลน์ ชมรมแพทย์ชนบทและเพื่อนแพทย์ชนบทในจังหวดัชายแดนภาคใต้ที่ได้มีประสบการณ์การผ่าน 
สถานการณ์ความไม่สงบมากว่า10 ปี  
            วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมกนั และมมีมุมองหรือข้อเสนอแนะดงันี ้ 1. จากประสบการณ์ของ
ชายแดนใต้ "ระเบดิหรือความรุนแรงนัน้เป็นสญัญาณทีต้่องมกีารถอดรหสั ไมเ่ฉพาะวา่ใครวาง ใครท า 
เทา่นัน้แตท่ี่ส าคญัในขณะนี ้ คือ ระเบิดการเมืองนัน้ไมไ่ด้ต้องการสงัหารใครเป็นการเฉพาะ แตท่ี่ต้อง
ถอดรหสัเบือ้งหลงั คือ ผู้ลงมือต้องการผลอะไรในการก่อเหตซุึง่ยอ่มมีความเป็นไปได้ในหลายค าตอบ ไมม่ี
ใครรู้ค าตอบที่แท้จริงในขณะนี ้ ดงันัน้ จึงไมค่วรกลา่วหากลุม่หนึง่กลุม่ใดโดยที่ยงัไมม่ีหลกัฐานชดัเจน อนั
อาจจะน ามาซึง่ความแตกแยก ขาดสามคัคีของคนในชาติ  
           2.ในทา่มกลางความรุนแรงและการ สญูเสยีครัง้นี ้ จะมีสิง่ดีๆปรากฏขึน้มาอยูเ่สมอเราพบวา่คน
กรุงเทพมหานคร มีน า้ใจช่วยเหลอืกนัอยา่งเต็มที่ 3.หลงัเหตกุารณ์ นอกจากมกีารสอบสวนสบืสวน การที่
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสขุจะให้ความส าคญักบัการเยยีวยาผู้สญูเสยีไมว่า่เสยีชีวิต พกิารหรือ
บาดเจ็บนัน้มีความส าคญัมากไมเ่ฉพาะการ เยียวยาด้านตวัเงิน แตห่มายรวมถึงมติด้านสขุภาพจิตของพอ่
แมญ่าติพี่น้องที่ใกล้ชิดกบัผู้สญูเสยี หรือผู้ทีบ่าดเจ็บ ผู้ที่ต้องพิการ และขอให้เป็นการดแูลกนัอยา่งตอ่เนื่อง
ยาวๆ เพื่อให้เขาเหลา่นัน้ ผา่นชว่งเวลาทีเ่ลวร้ายไปได้และกลบัมายืนอยา่งเข้มแข็งตอ่ไป  
           4. การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารที่มีความรวดเร็วผา่นโลกโซเชียลมเีดีย ทัง้ข้อดีและผลลบ ขา่วจริง 
ขา่วลวง ขา่วไมก่รอง มีจ านวนมาก การจะลดการแพร่กระจายขา่วลอืหรือขา่วที่ผิดๆ ต้องมีกลไกศนูย์การ
บญัชาการเหตกุารณ์และการแถลงขา่วหรือให้ขา่วถกูต้องอยา่งรวดเร็ว 5. ความรุนแรงไมอ่าจแก้ไขด้วย
ความรุนแรงและความเกลยีดชงั กระบวนการยตุิธรรม คือหวัใจของการแก้ปัญหา แตก่ระบวนการยตุิธรรม
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิสจูน์หลกัฐาน ดงันัน้ ทกุคนในสงัคมจงึมีหน้าที่ร่วมกนัในการลดการใช้
ถ้อยค ารุนแรงในการท าลายท าร้ายกนัเอง  
           6. การสร้างพืน้ท่ีปลอดภยั จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากพีน้่องประชาชนอยา่งมาก ในการ
เป็นหเูป็นตาและการเฝ้าระวงัอยา่งทีม่ีสมดลุ ระหวา่งความไมป่ระมาทและการไมต่ระหนกจนเกินไป และ 
7. ชมรมแพทย์ชนบทและสมาชิกแพทย์ในโรงพยาบาลชมุชนขอประณามการก่อเหตคุวามรุนแรงดงักลา่ว 
และขอให้สงัคมไทยร่วมกนัเดินหน้าสร้างสงัคมสนัติสขุให้เกิดขึน้ ให้จงได้ 

บ้านเมือง  สพฉ.แนะวิธีปฏบิัตติัวเมื่อเกดิเหตุระเบดิ   
          เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ (สพฉ.) กลา่ววา่ หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ระเบดิบริเวณ
แยกราชประสงค์จนท าให้มีผู้ เสยีชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายจาก
สถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึน้ในลกัษณะนีอ้ีก สพฉ. ได้ออกแนวปฏิบตัิส าหรับบคุลากรทาง
การแพทย์นอกโรงพยาบาลหากต้องเผชิญเหตรุะเบิดเพื่อความปลอดภยัในการท างาน ดงันี ้
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          1.บคุลากรการแพทย์ต้องปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีปลอดภยัหลกีเลีย่งการอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งตอ่การระเบิด 
          2.ถ้าเกิดเหตกุารณ์ระเบิด ให้ตัง้สตแิล้วรีบหมอบลงกบัพืน้ หรือท าตวัให้ต า่ที่สดุ แล้วคลานเข้าไปอยู่
ในท่ีก าบงัอยา่งรวดเร็วพร้อมกบัฟังทิศทางที่มาของเสยีงระเบิด 
          3.ส าหรับผู้สัง่การฝ่ายการแพทย์ ให้แจ้งประสานกบัเจ้าของพืน้ท่ีหรือต ารวจทนัที เมื่อมีเหตรุะเบิด 
          4.ไมเ่ข้าไปช่วยผู้ประสบเหต ุ จนกวา่ผู้บญัชาการเหตกุารณ์ (commander) หรือนกัท าลายล้างวตัถุ
ระเบิด(E.O.D.)จะแจ้งวา่เหตกุารณ์ปลอดภยัแล้ว 
          5.จะต้องกัน้เขต จดัพืน้ท่ีปฏิบตัิการหา่งจากจดุเกิดเหตรุะเบิดอยา่งน้อย 300 เมตร และอยูเ่หนือลม 
          6.เจ้าหน้าที่ทกุคนจะต้องใสช่ดุอปุกรณ์ป้องกนัตนเอง และเสือ้สะท้อนแสงแสดงต าแหนง่ปฏิบตัิการ 
          7.เมื่อเหตกุารณ์ปลอดภยั ให้ทีมกู้ภยัมลูนิธิหรือชดุเผชิญเหตเุข้าไปน าผู้ประสบภยัออกมา โดยควร
ใสเ่สือ้เกราะ หมวกนิรภยั และเสือ้สะท้อนแสง ปฏิบตัิการอยา่งรวดเร็วและออกมาจากที่เกิดเหตโุดยเร็ว 
          8.ให้ทีมกู้ภยัมลูนิธิหรือชดุเผชิญเหต ุคดัแยกผู้บาดเจ็บขัน้ต้น ณ จดุเกิดเหตทุี่ปลอดภยั หรืออาจน า
ผู้ประสบเหตอุอกมาคดัแยกณจดุที่ปลอดภยั 
          9.ส าหรับการรักษาพยาบาล ณ ที่เกิดเหต ุ ให้ท าเทา่ที่จ าเป็น โดยเฉพาะภาวะคกุคามตอ่ชีวิต และ 
          10.รีบน าสง่โรงพยาบาลตามอาการฉกุเฉิน 
          ส าหรับประชาชนทัว่ไป หากพบวตัถตุ้องสงสยัให้รีบโทรแจ้ง 191 ห้ามแตะต้องหรือเคลือ่นย้ายวตัถุ
ต้องสงสยัโดยเดด็ขาด จากนัน้ต้องตัง้สตแิละรีบออกจากพืน้ท่ีเสีย่งทนัที รวมทัง้เร่งอพยพผู้คนโดยดว่น แต่
ทัง้นีต้้องใช้วิธีการท่ีนุม่นวลเพื่อไมใ่ห้เกิดอาการตื่นตระหนก และที่ส าคญัหากพบเห็นผู้ เจ็บป่วยฉกุเฉินหรือ
ได้รับอบุตัิเหตใุห้รีบโทรแจ้งสายดว่น 1669 ตลอด 24 ชัว่โมง 
นอกจากนีศ้นูย์นเรนทร สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ เปิดสายรับช่วยการประสานงานตามหาผู้สญู
หายจากเหตรุะเบดิแยกราชประสงค์ได้ที่โทร.0-2872-1610-19 หรือทิง้เบอร์ไว้เจ้าหน้าที่จะตดิตอ่กลบั 

ASTV ผู้จดัการรายวนั อย.เตือน "ยาสมุนไพรจีนมังกรทอง 55-ยาสมุนไพรจนีหลงถงั 55" สวมเลขทะเบียนปลอม  
ลอบใส่สารสเตียรอยด์อนัตรายต่อผู้บริโภค 
          นพ.ไพศาล ดัน่คุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลา่ววา่ อย.ได้รับเร่ือง
ร้องเรียนให้ด าเนินการตรวจสอบยาสมนุไพรที่แอบอ้างใช้เลขทะเบียนต ารับยาน าเข้าของผู้อื่น โดยฉลากยา
ระบสุถานท่ีจดัจ าหนา่ยไอแอนน์ กรุ๊ป จ.ขอนแก่น อย. จงึได้ประสานความร่วมมือ กบัทางส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) ขอนแก่น เพื่อด าเนินการตรวจสอบสถานท่ี จดัจ าหนา่ย ผลการตรวจสอบพบวา่ 
สถานท่ีดงักลา่วไมไ่ด้รับอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยยาแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้ ยงัพบ "ยาสมนุไพรจีน
มงักรทอง 55" หรือ "ยาสมนุไพรจีนหลงถงั 55" ทะเบียนยาเลขที่ K39/57 ซึง่เป็นเลขทะเบียนยาปลอม ยงั
ไมม่ีการขึน้ทะเบียน ผลการตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์พบวา่  มีสว่นผสมของสารสเตียรอยด์ เป็นอนัตราย
ตอ่ผู้บริโภค สสจ.ขอนแก่น จึงสง่เร่ืองให้พนกังานสอบสวนด าเนินคดใีนประเด็นขายผลติภณัฑ์ที่ใช้
ทะเบียนยาปลอมและขายยาโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
          เตือนผู้บริโภคอยา่หลงเช่ือค าโฆษณาและซือ้ยาดงักลา่วมารับประทาน เนื่องจากยาสมนุไพรที่ตรวจ
พบสว่นผสมของสาร สเตียรอยด์  ถือวา่มีความผิดเป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค ขอให้ซือ้ยาจากร้านท่ีมี
ใบอนญุาตขายยาเทา่นัน้ อยา่หลงเช่ือซือ้ยาจากแหลง่ที่ไมน่า่เช่ือถือ เช่น ตลาดนดั แผงลอย รถเร่ขายยา 
หรือซือ้ยาผา่นทางอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก เป็นต้น และตรวจสอบข้อมลูรายละเอยีดที่ปรากฏบนฉลาก
ผลติภณัฑ์ให้ครบถ้วน เช่น ช่ือ ผู้ผลติ/ผู้น าเข้า ช่ือผู้จดัจ าหนา่ย วนัเดือนปีที่ผลติ เลขที่หรือครัง้ที่ผลติ 
ปริมาณยา ที่บรรจ ุ และที่ส าคญัต้องมเีลขทะเบียนต ารับยา ซึง่สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนต ารับยาที่
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ระบ ุบนฉลากผลติภณัฑ์ได้ทางระบบบริการสบืค้นข้อมลูผลติภณัฑ์ในเว็บไซต์ของอย. 
http://www.fda.moph.go.th/ หรือที่สายดว่น อย. 1556 

โพสต์ทเูดย์ เดอะเนชัน่ 
ไทยโพสต์ ASTV 
ผู้จดัการรายวนั  

อย.สหรัฐรับรองไวอะกร้าส าหรับผู้หญิง  
            ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแหง่สหรัฐ (เอฟดีเอ) ประกาศรับรอง "ฟลบิแบนเซ อริน" ยา
ไวอะกร้าส าหรับสตรีแล้ว หลงัจากปฏิเสธการรับรองมาถึง 2 ครัง้ เนื่องจากมีผลข้างเคียง คือ ท าให้เวียน
ศีรษะและเป็นลม ทัง้นี ้ ร้านขายยาต้องมใีบอนญุาตรับรองเทา่นัน้ ยาดงักลา่วมีสรรพคณุช่วยเพิ่มแรงขบั 
ทางเพศของผู้หญิงผา่นการกระตุ้นสารเคมใีนสมอง แตห้่ามรับประทานร่วมกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

BBC THAI  ยอดผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในยุโรปตะวันตกเข้าสู่ระดับคงที่ 

           การศกึษาของนกัวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ เผยวา่ ยอดผู้ ป่วยภาวะสมองเสือ่มในยโุรป
ตะวนัตกอยูใ่นระดบัคงที่ โดยพวกเขาได้น าผลงานวจิยั 5 ฉบบัท่ีตีพิมพ์ในวารสารแลนเซตทีเ่ป็นวารสาร
ทางการแพทย์มาตรวจทานใหมแ่ละเปรียบเทียบงานวิจยัในกลุม่คูแ่ฝดในองักฤษ, สเปน, สวีเดนและ
เนเธอร์แลนด์ ที่ได้มีการศกึษาในช่วงเวลาที่ทิง้หา่งกนั 10 ปี โดยในองักฤษนัน้นกัวิทยาศาสตร์พบวา่
จ านวนผู้สงูอายทุีม่ีอาการสมองเสือ่มได้ลดลง ทัง้ ๆ ที่ก่อนหน้านีก้ารคาดการณ์ประเมินวา่ผู้ป่วยภาวะ
สมองเสือ่มจะมเีพิ่มขึน้ และพบวา่ไมไ่ด้มยีอดผู้ ป่วยมากตามที่มกีารคาดการณ์กนั เมื่อครัง้ที่ผลงานวจิยั
เผยแพร่ออกมาครัง้แรกเมื่อราวทศวรรษที่ 1990 
            ศ. แคโรล เบรน หวัหน้าคณะนกัวิทยาศาสตร์ที่ท าการศกึษาในครัง้นีใ้ห้ความเห็นวา่ นา่จะมีปัจจยั
สว่นบคุคลและปัจจยัในระดบัประชากรโดยรวมทีช่่วยป้องกนัไมใ่ห้ยอดผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ และมีความเป็นไปได้
วา่ เราสามารถยืดการเกิดภาวะสมองเสือ่มออกไปได้ มากกวา่การป้องกนัท่ีจะไมใ่ห้ภาวะดงักล่าวเกิดขึน้
เลย อยา่งไรก็ตามในตอนนีย้งัไมช่ดัเจนวา่ท าไมในบางประเทศยอดผู้ ป่วยถึงลดลง โดยภาพรวมการมวีิถี
ชีวิตทีด่ีขึน้ มาตรการในการป้องกนัโรคหวัใจและระดบัการศกึษา อาจท าให้ยอดผู้ ป่วยอยูใ่นระดบัคงที่ 
ทัง้นีฝ้าแฝดบางคนในงานวจิยัเคยมีชีวิตอยูใ่นชว่งสงครามโลก สงครามกลางเมืองในสเปน และการขาด
แคลนอาหารในเนเธอร์แลนด์ แตน่บัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา มีความก้าวหน้าด้านการดแูลสขุภาพหวัใจและ
ระดบัการศกึษาเพิม่ขึน้มาก อยา่งไรก็ตาม หนว่ยงานท่ีท างานกบัผู้ ป่วยภาวะสมองเสือ่มเตือนวา่ ไมม่ี
หลกัประกนัวา่บริการด้านการดแูลสขุภาพท่ีดีขึน้จะด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง และยอดผู้ ป่วยภาวะสมอง
เสือ่มมีแนวโน้มจะเพิม่ขึน้ เพราะวา่คนมีอายยุืนยาวเกิน 80-90 ปี 
            ดร. แมทธิว นอร์ตนั จากอลัไซเมอร์ รีเสร์ิช ยเูค ชีว้า่ยงัมีปัจจยัเสีย่งอื่นตอ่การเกิดภาวะสมองเสือ่ม 
ที่วงการแพทย์ยงัไมเ่ข้าใจอยา่งถอ่งแท้ และไมค่วรละเลยปัจจยัเสีย่งในปัจจบุนั เช่น โรคอ้วนและเบาหวาน 
เขายงับอกด้วยวา่มาตรการท่ีกระตุ้นให้คนหนัมาใช้ชีวิตเพื่อมีสขุอนามยัที่แขง็แรง อาจจะชว่ยบรรเทา
อาการของผู้ที่จะมีภาวะสมองเสือ่มในอนาคตได้ 

BBC THAI ท างานหลายชั่วโมงเสี่ยงต่อภาวะสมองขาดเลอืด 

            งานวิจยัชิน้ใหม ่ เผยวา่ ผู้ที่ท างานหลายชัว่โมง มีความเสีย่งสงูตอ่การเกิดภาวะสมองขาดเลอืด 
ผลงานวิจยัฉบบันีไ้ด้มาจากการวเิคราะห์คนในวยัท างานกวา่ 500,000 คนในยโุรป ออสเตรเลยี และ
สหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบผู้ที่ท างานระหวา่ง 35-40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์กบัผู้ที่ท างานเกิน 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
ผลการวิเคราะห์ชีว้า่การท างาน 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์มคีวามเสีย่งเพิ่มขึน้ 10% ท างาน 54 ชัว่โมงตอ่
สปัดาห์มีความเสีย่งเพิ่มขึน้ 27% และเกิน 55 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ มคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ 33% 
            ดร. มิกา กิวมิากิ จากยนูิเวอร์ซติี คอลเลจ ลอนดอน เผยวา่การวิจยัยงัอยูใ่นขัน้แรก และนักวิจยั
ก าลงัพยายามท าความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการท างานหลายชัว่โมงและการเกิดภาวะสมองขาด
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เลอืด อยา่งไรก็ตามความเครียดของงานหรือการนัง่อยูเ่ป็นเวลานานเป็นเร่ืองที่ไมด่ีตอ่สขุภาพ และอาจ
เป็นปัจจยัทีเ่พิ่มความเสีย่งตอ่ภาวะสมองขาดเลอืด ผู้ เช่ียวชาญชีว้า่ผู้ที่ท างานหลายชัว่โมงควรจะต้องเฝ้า
สงัเกตความดนัเลอืดของตนเองและพยายามรักษาสขุภาพร่างกายให้แขง็แรง งานวิจยัยงัพบด้วยวา่การ
ท างานติดตอ่กนัยาวนานหลายชัว่โมงยงัเพิม่ความเสีย่งตอ่การเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบ 

 


