
 
เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 12 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มา
แหล่งข่าว 

ประเด็นข่าว 

ASTV ผู้จดักา
รรายวนั 

มติชน
ออนไลน์ 

โผ ปลัด สธ. 
                นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. ซึง่จะเกษียณอายรุาชการในสิน้เดือน ก.ย.2558 ท าให้แวด
วงสาธารณสขุเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์วา่ แคนดิเดตปลดั สธ.คนใหมท่ี่นา่จบัตามองในขณะนี ้นอกจาก 
นพ.อ านวย กาจีนะ รองปลดั สธ. ยงัมี นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดกีรมควบคมุโรค คาดวา่จะเสนอรายช่ือ
ตอ่ครม.ใน ส.ค.นี ้อยา่งไรก็ตาม สิง่ที่นา่ติดตาม คือ จะมีการโยกย้ายข้าราชการระดบัซี 10 อีกชดุ เพราะ
จะมีอธิบดเีกษียณถงึ 2 คน คือ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบกรมอนามยั และ นพ.ธวชัชยั กมลธรรม 
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก และมีแนวโน้มวา่อาจมีการสลบัอธิบดีแตล่ะกรม
เพื่อความเหมาะสม สว่นจะมีพว่งรองปลดั สธ.นัง่แทน่อธิบดีหรือไม ่ มีความเป็นไปได้เช่นกนั ผู้สือ่ขา่ว
ถาม นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การ สธ. ถึงการแตง่ตัง้ปลดั สธ.คนใหมว่า่จะเสนอท่ีประชมุ ครม.
หรือไม ่นพ.รัชตะ กลา่วสัน้ๆวา่ ไมท่ราบ 

ไทยรัฐ ประกาศ อย.แสดงรายชื่อผู้ซือ้ยา 
                กรณีที่องค์กรธุรกิจยาเอกชน ประกอบไปด้วยสมาคมเภสชัชมุชนฯ สมาคมร้านขายยา สมาคม
ไทย อตุสาหกรรมผลติยาฯ และเภสชัพาณิชยสมาคม แถลงทา่ทตีอ่ประกาศส านกังาน อย. กรณีให้ร้าน
ขายยาแสดงบญัชีรายช่ือผู้ซือ้ยา เพื่อแก้ปัญหาการน ายาบางชนิดไปใช้เป็นสารเสพติด 

                เภสชักรประสทิธ์ิ วงศ์นิจศีล อดตี ประธานชมรมร้านขายยาฯ กลา่ววา่ ประกาศ อย.ดงักลา่ว 
จะแก้ปัญหาได้ระดบัหนึง่ แตเ่ป็นการเพิ่มภาระให้กบัผู้ซือ้และผู้ขายยา กรณียาแก้ปวดทรามาดอล เป็น
ตวัยาที่มีเยาวชนน าไปใช้ในทางที่ผิด ดงันัน้ ควรยกระดบัให้เป็นยาเสพตดิให้โทษ จ ากดัช่องทางการ
จ าหนา่ย แตค่วรทบทวนมาตรการ ควบคมุยาน า้เช่ือม แก้แพ้แก้ไอ การท าบญัชีรายช่ือจะท าให้ผู้ ป่วย
ยุง่ยาก เสยีคา่ใช้จ่ายสงูขึน้เพิม่ภาระ ผู้ทรงคณุวฒุิฯกระทรวงสาธารณสขุ กลา่ววา่ อย. จะลองปฏิบตัิไป
สกัระยะ 6 เดือนคอ่ยมาดวูา่ควรปรับปรุงและยืดหยุน่จดุใดบ้าง ด้านเจ้าของคอลมัน์ กลา่ววา่ มาตรการ
แก้ปัญหาเยาวชนน ายาไปใช้ผลติเป็นสิง่เสพตดิเป็นสิง่จ าเป็น แตก็่ควรดขู้อเทจ็จริงในทางปฏิบตัทิี่ส าคญั 
มาตรการท่ีออกมานีจ้ะต้องแก้ปัญหาให้ตรงจดุ และไมส่ร้างปัญหาเพิ่ม 

สยามรัฐ แนะอาหาร'หญิงท้อง'ต้องกนิตามอายุครรภ์   
               ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยักลา่ววา่ หญิงตัง้ครรภ์ควรกินอาหารให้
ครบ 5 หมู ่ คือเนือ้สตัว์ นม ไข ่ ข้าว แป้ง ผกัและผลไม้สด  ซึง่แตล่ะช่วงเดือนร่างกายจะต้องการ
สารอาหารแตกตา่งกนัไปช่วง 1-3 เดือนแรก กินให้ครบ 5 หมู ่ เลีย่งอาหารรสจดั-มีเคร่ืองเทศมาก ช่วง
ตัง้ครรภ์ 4-6 เดือน ควรกินอาหารมากขึน้หลากหลายครบ 5 หมู ่ ขณะตัง้ครรภ์ควรคมุน า้หนกัตวัให้
เพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ คือ 1 กิโลกรัมตอ่สปัดาห์หรือ 2 กิโลกรัมตอ่เดอืน เพิ่มธาตเุหลก็ป้องกนัความผิดปกติ
ปากแหวง่เพดานโหว ่เพิ่มแคลเซยีมและฟอสฟอรัสสร้างกระดกูและฟันจาก นม ปลาเลก็ปลาน้อย เต้าหู้
แข็ง ธญัพืช ผกัเขียวเข้มอาหารทะเลควรดื่มน า้เพิ่มมากยิ่งขึน้ และช่วง 7-9 เดือน ร่างกายยงัต้องการ



พลงังานเพิ่มขึน้ ดื่มน า้สะอาดวนัละ10 แก้ว  เมื่อทารกคลอดในช่วง 6 เดือนแรก จะได้รับนมแมเ่ป็น
อาหารหลกั การเติบโตจะขึน้กบัปริมาณและคณุภาพน า้นม   แมจ่ึงจ าเป็นต้องกินอาหารให้ได้รับ
สารอาหารให้เพียงพอเหมาะสมและหลากหลายเพื่อสร้างน า้นม ได้แก่ หวัปล ีใบกระเพรา ฟักทอง เมลด็
ขนนุต้ม พริกไทยขิง มะรุม ใบแมงลกั กยุชา่ย ต าลงึพทุรา 

ASTV
ผู้จดัการ
รายวนั   

แพทย์แนะวัยรุ่นสะสมเนือ้กระดูก 

               นพ.สพุรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดกีรมการแพทย์ กลา่ววา่ ที่นา่หว่งคือโรคกระดกูพรุน คอืภาวะที่
เนือ้เยื่อกระดกูผกุร่อนไปจากปกติโครงกระดกูซึง่เคยแขง็แกร่งจะเปลีย่นเป็นโครงที่ผกุร่อนพร้อมจะ
แตกหกัได้ทกุเมื่อ โดยมีสาเหตมุาจากกระบวนการเสริมสร้างกระดกูลดลงและเนือ้เยื่อเสือ่มสลายในชว่ง
อาย ุ30 ปีขึน้ไป คนทัว่ไปมกัไมท่ราบวา่ตนเองเป็นโรคกระดกูพรุนจนกวา่เข้าจะรับการรักษากระดกูจาก
อบุตัิเหตเุพียงเลก็น้อย หรือมีอาการปวดหลงั หลงัโก่งคอ่มหรือโค้งงอ ตวัเตีย้จากการยบุตวัลงของกระดกู
สนัหลงั 
                แนวทางการป้องกนัโรคกระดกูพรุน คือ การสะสมเนือ้กระดกูให้มากที่สดุในชว่งวยัรุ่น 
พยายามรักษาปริมาณเนือ้กระดกูให้คงเดมิมากที่สดุในวยัก่อนหมดประจ าเดือน และชะลอการถดถอย
ของเนือ้กระดกูเพื่อลดความเสีย่งการเกิดกระดกูหกัในวยัหลงัหมดประจ าเดือน โดยเฉพาะต าแหนง่ที่อาจ
เกิดขึน้บอ่ย ได้แก่ กระดกูข้อตะโพก กระดกูสนัหลงั และกระดกูข้อมือ นอกจากนี ้ ควรเลอืกรับประทาน
อาหารท่ีมีแคลเซยีมตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ คือ 800-1,200 มิลลกิรัมตอ่วนั และควรกินแคลเซียม
หลงัอาหารเพื่อสร้างความแขง็แรงให้กระดกูและฟัน เช่น นม เนยแข็ง ผลติภณัฑ์จากนม ปลาเลก็ปลา
น้อยพร้อมกระดกู กุ้งแห้ง กุ้ งฝอย ถัว่แดง งาด า อาหารทะเล ผกัใบเขียวทกุชนิด ดื่มน า้ที่มีสารฟลอูอไรด์ 
หลกีเลีย่งการสบูบหุร่ีและการดืม่สรุา ออกก าลงักายอยา่งสม า่เสมอ 

มติชน สธ.เตือนน า้ท่วมระวัง”ตาแดง” 
                นายโสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่ จากสถานการณ์น า้ทว่มขงัในหลายพืน้ท่ี 
พบวา่โรคตาแดงจากเชือ้ไวรัสมกัระบาดในช่วงเวลานี ้ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความชืน้สงูและเอือ้ตอ่
การเจริญเติบโตของเชือ้ไวรัส โดยข้อมลูจากส านกัระบาดวิทยา ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม -3 สงิหาคม 2558 
พบผู้ ป่วยแล้ว 70,830 ราย จึงขอให้ประชาชนระวงัป้องกนัโรคตาแดง โดยเฉพาะตามโรงเรียน ศนูย์เด็ก
เลก็ ที่ท างาน ห้างสรรพสนิค้า ซึง่มีคนอยูร่่วมกนัจ านวนมาก รวมทัง้ในพืน้ท่ีน า้ทว่ม 

                โรคนีอ้าการไมรุ่นแรงแต่ติดตอ่กนังา่ย ซึง่จะมี 3 ลกัษณะ คือ 1.จากมือไปสมัผสัน า้ตา ขีต้า
ของผู้ ป่วยตาแล้วมาสมัผสัที่ตาตวัเอง 2. จากแมลงหวี่ แมลงวนัท่ีตอมสิง่สกปรกหรือตอมตาของผู้ ป่วย
แล้วมาตอมตาคนอื่น 3.จากการลงเลน่ในน า้ทว่มขงัหรือน า้สกปรกกระเด็นเข้าตา โดยหลงัจากตดิเชือ้
ภายใน 2-14 วนั จะมีอาการเคืองตา คนัตา ตาแดง น า้ตาไหลมีขีต้ามาก ซึง่ไมย่ารักษาโดยเฉพาะ รักษา
ตามอาการคือใช้ยาหยอดตาเพื่อลดอาการระคายเคือง สว่นใหญ่อาการจะคอ่ยๆ ดีขึน้และหายภายใน 1-
2 สปัดาห์ หากไมท่เุลาขอให้รีบไปพบแพทย์ 

มติชน 

ขา่วสด 

ไทยรัฐ 

ASTV

มารดาท่านผู้หญิงศรีรัศม์ิป่วย 

                กรมราชทณัฑ์ แจ้งวา่ นางวนัทนีย์ สวุะดี ผู้ ต้องขงัคดคีวามผิดมาตรา 112 มารดา ทา่นผู้หญิง
ศรีรัศมิ์ สวุะดี มีอาการป่วยเก่ียวกบัระบบการเต้นของหวัใจ ถกูสง่ตวัจากทณัฑสถานหญิงกลาง ไป
ยงัทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ เมื่อชว่งเย็นวนัท่ี 9 สงิหาคมที่ผา่นมา จากนัน้น าสง่ไปยงัสถาบนัโรค
ทรวงอก เพือ่ตรวจร่างกาย โดยแพทย์วินิจฉยัวา่ให้พกัรักษาที่สถาบนัโรคทรวงอกอีก 48 ชัว่โมง เพือ่ดกูาร



ผู้จดัการ
ออนไลน์ 

เต้นของหวัใจ ตรวจประวตัิ พบวา่เคยใสอ่ปุกรณ์เคร่ืองชว่ยการเต้นของหวัใจตัง้แตปี่ 2551 ที่รพ.บ ารุง
ราษฎร์ ทัง้นีก้รมราชทณัฑ์ได้ด าเนินการปฏิบตัิตามขัน้ตอนระเบียบของเรือนจ าไมม่ีสทิธิพิเศษแตอ่ยา่งใด 

 


