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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  21-22 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

มติชน 
บางกอกโพสต์ 

ผลกระทบเหมอืงแร่ทองค ำ  
           ชาวบ้านท่ีมีภมูิล าเนาอยูร่อบเหมืองแร่ทองค า ผู้น าชมุชนจากกวา่ 29 หมูบ้่าน กลุม่ตวัแทน 
พนกังานบริษัท อคัรารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) บริษัท อิสระไมนิ่ง จ ากดั, บริษัท โลตสัฮอลล์ จ ากดั, 
บริษัทบอร์ทลองเยยีร์ จ ากดั บริษัท TKPV จ ากดั และ พนกังานบริษัทรับเหมาในพืน้ท่ี รวมตวักนักวา่ 
1,000 คน หน้า เหมืองแร่ชาตรี จ.พิจิตร และให้ตวัแทนไปยื่นหนงัสอืที่ ส านกังานอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ
การเหมอืงแร่ เขต 5 พิษณโุลก ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ.พิจิตร และ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัพจิิตร เรียกร้องให้มีเวทีรับฟังความคิดเหน็ประชาชนตอ่ร่างนโยบายส ารวจและท า
เหมืองแร่ทองค า เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบ ข้อเท็จจริง เกิดการพิจารณาอยา่งรอบด้าน และสร้างความ
เป็นธรรมให้กบัทกุฝ่าย ให้สามารถพฒันา อตุสาหกรรมแร่ทองค าตอ่ไปได้ในอนาคต 

แนวหน้า   แพทย์ห่วงสูงวัยเสี่ยงอัลไซเมอร์ 
          อธิบดีกรมการแพทย์ กลา่ววา่ โรคอลัไซเมอร์ คือ โรคที่เกิด จากการเสือ่มสลายของเนือ้สมอง โดย
ไมท่ราบสาเหตทุี่แนช่ดั แตเ่ช่ือวา่มีสว่นเก่ียวข้องกบักรรมพนัธุ์ อาหาร สิง่แวดล้อม และการติดเชือ้บางชนดิ 
จากการตรวจชิน้เนือ้ในสมองของผู้ ป่วย โรคอลัไซเมอร์หลงัจากที่เสยีชีวติแล้ว พบวา่มีโปรตีนบางชนดิใน
ปริมาณมากกวา่ผู้สงูอายทุี่ไมเ่ป็นโรคอลัไซเมอร์ ซึง่เช่ือวา่โปรตีนนัน้อาจไปเกาะกินพืน้ท่ีสมองจนท าให้
สมองสว่นนัน้ท างานไมไ่ด้และเสยีไปในท่ีสดุ หรืออาจเกิดจากการติดเชือ้ไวรัสที่คอ่ยๆ เติบโตขึน้ ท าให้เนือ้
สมองสว่นใหญ่เกิดการฝ่อตวัจนท าให้การสัง่การของสมองเสือ่มลงไปเร่ือยๆ และสง่ผลกระทบตอ่การ 
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ อาการของโรค ได้แก่ หลงลมื บอ่ยๆ ลมืในสิง่ที่ได้ท าไปแล้ว นกึค าพดูไมอ่อก และใช้
ค าอื่นท่ีผิดแทนท าให้ฟังไมเ่ข้าใจ เชาวน์ปัญญาสมองเสือ่ม บวกลบเลขง่ายๆ ไมไ่ด้หลงทาง กลบับ้านไมถ่กู 
แตง่ตวัไมรู้่จกักาลเทศะ เก็บข้าวของผิดที่อยา่งไมเ่หมาะสม อารมณ์เปลีย่นแปลง เร็วอยา่งไมม่ีเหตผุล 
บคุลกิภาพเปลีย่นแปลง อยา่งรวดเร็วและเฉยชาไมส่นใจที่จะท าอะไรเลย ปัจจบุนัโรคนีย้งัไมม่ียาที่รักษา
ให้หายขาดได้ แตม่ียาทีช่่วยควบคมุอาการตา่งๆ ให้ลดน้อย ลงเพียงชัว่คราว ซึง่โรคจะด าเนินตอ่ไปเร่ือยๆ 
เมื่อถงึระยะทีเ่ป็นมากๆการใช้ยาก็จะไมไ่ด้ผล 
          แม้เราจะไมส่ามารถหยดุยัง้ความเสือ่ม แตเ่ราสามารถป้องกนัในสิง่ที่ท าได้โดยการดแูลสขุภาพของ
ตนและคนในครอบครัวให้ดี เช่น การควบคมุภาวะความดนัโลหิต เบาหวาน ไขมนั ให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ
อยา่งสม า่เสมอ ไมส่บูบหุร่ี ไมด่ืม่เหล้า หลกีเลีย่งสารเสพติด ท าจิตใจให้สดช่ืนแจม่ใสอยูเ่สมอ มคีวามรัก 
ความเข้าใจ ความอบอุน่ในครอบครัว ยอมรับสภาพตามความเป็นจริง ไมเ่คร่งเครียดเกินไป เพียงเทา่นีก็้
สามารถท าให้ชีวติมีความสขุได้ 

ASTVผู้จดัการรายวนั   สธ.ยนัยำเม็ดเสริมไอโอดีนไม่ท ำให้ทำรกตัวโตผิดปกติ   
          ผลส ารวจพบหญิงท้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนไมต่อ่เนื่อง เหตกุลวัลกูตวัโตผิดปกติ เสีย่งท าลกูขาด
สารไอโอดีน กระทบพฒันาการ ไอคิวต า่ สง่ อสม.เร่งสร้างความเข้าใจ สธ.ยนักินยาเมด็เสริมไอโอดีนไมท่ า
ลกูตวัโตระบลุกูตวัโตเพราะแมต่ดิกินหวานขณะท้อง 
          นพ.ปิยะสกล  สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กลา่ววา่ การพฒันา
คณุภาพเดก็ไทยให้มีพฒันาการสมวยั เป็นหนึง่ในนโยบายที่ส าคญัของ สธ. ซึง่ที่ผา่นมาได้มีการ
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ด าเนินงานให้หญิงตัง้ครรภ์ฝากครรภ์ให้เร็วที่สดุ และกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนทุกวนัตอ่เนื่องจนถึง 6 เดือน
หลงัคลอด เพื่อเพิ่มเติมจากสารอาหารท่ีรับประทานท่ีอาจไมเ่พยีงพอ อยา่งไรก็ตาม จากการสุม่ส ารวจ
หญิงตัง้ครรภ์ 61 จงัหวดัในปี 2558 พบวา่ แม้หญิงตัง้ครรภ์จะได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีนร้อยละ 95 แตก่าร
กินยาทกุวนัตอ่เนื่องกลบัอยูท่ี่ร้อยละ 84 สาเหตเุนื่องจากกลวัลกูโตผิดปกติ ท าให้เด็กได้รับไอโอดีนไม่
เพียงพอ ขณะที่การศกึษาของกรมอนามยั ปี 2557 พบวา่ คา่ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตัง้ครรภ์ใน
หลายจงัหวดั น้อยกวา่ 150 ไมโครกรัมตอ่ลติร ต า่กวา่เกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามยัโลก ถือวา่อยูใ่น
ระดบัเสีย่งทีจ่ะเกิดการขาดสารไอโอดีน ซึง่มีผลตอ่การพฒันาสติปัญญาหรือไอคิว และพฒันาการท่ี
ผิดปกติของเดก็ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) และ อสม. สร้างความ
เข้าใจที่ถกูต้องแก่หญิงตัง้ครรภ์ในพืน้ท่ีทกุคน 

เดอะเนชัน่ หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
          จากกรณีสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) เสนอให้มีการร่วมจ่ายใน ระบบ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเพื่อพฒันาการบริการในระบบ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสขุ กลา่ววา่ การร่วมจ่ายไมค่วรน ามาใช้ตราบเทา่ทีค่นสว่นใหญ่ในระบบยงัยากจน 
เพราะจะท าให้เกิดความไมเ่ทา่เทยีมกนัของผู้ รับบริการ และกระทบตอ่คนจนที่ ต้องจ่ายคา่บริการเพิ่ม และ
เสนอให้มีการปรับปรุงการบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เพื่อลดคา่ใช้จา่ยและประหยดั
งบประมาณ  
          นายนิมิตร์ เทียนอดุม กรรมการหลกัประกนัสขุภาพ กลา่ววา่ ข้อเสนอให้มีการร่วมจา่ยเพื่อ
แก้ปัญหา งบประมาณของระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเป็นแนวทางที่ไมถ่กูต้อง จะท าให้กระทบตอ่
ผู้มีรายได้น้อยจน อาจถึงขัน้ล้มละลายได้ หากต้องจ่ายคา่รักษาราคาแพงที่ระบบไมค่รอบคลมุ ปัญหาอยูท่ี่
สวสัดิการรักษาพยาบาลแตล่ะกองทนุ ที่ไมเ่ทา่เทียมกนั ซึง่ควรมีการปฏิรูปให้ทัง้ 3 กองทนุอยูภ่ายใต้การ
บริหารจดัการของหนว่ยงาน เดียวกนั ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการ เลขาธิการ สปสช. กลา่ววา่ 
การร่วมจ่ายเป็นเร่ืองที่หลกีเลีย่งไมไ่ด้ สิ่งที่ต้องหารือกนั คือ จะให้ร่วมจา่ยก่อน หรือจา่ยเมื่อไปรับบริการ 

เดลนิิวส ์ ผลตรวจนมโรงเรียน 
          นพ.อภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลา่วถงึ การตรวจสอบตวัอยา่งนมโรงเรียน 
ของบริษัท ผู้ผลตินมโรงเรียนใน จ.ล าปาง วา่ จากการตรวจสอบเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว พบวา่ นมตวัอยา่ง 9 
กลอ่ง มีปัญหาพบแบคทีเรียปนเปือ้นจ านวนมาก และลา่สดุผลการตรวจสอบทางเคมีเพื่อดคูณุภาพของ
น า้นม 3 อยา่ง คือ ปริมาณโปรตีนที่ก าหนดต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2.8 แตพ่บเพียงร้อยละ 2.6 ปริมาณ
ไขมนัต้องไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 3.2 พบเพียงร้อยละ 3.0 และเนือ้นมที่ปราศจากไขมนัเนย ต้องไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 8.25 พบแคร้่อยละ 7.4 จึงสรุปได้วา่นมมีคณุภาพต ่ากวา่มาตรฐานก าหนด  
          ด้านนายวิมล จนัทรโรทยั รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ ได้เลือ่นการประชมุมิลค์
บอร์ด จากวนัองัคารท่ี 22 กนัยายน เป็นวนัท่ี 23 กนัยายนนี ้ เพราะต้องรอผลอยา่งเป็นทางการจาก อย.ที่
จะสง่มาใน 2 แนวทาง คือ 1.เพิกถอนใบอนญุาต เพราะโรงงานนมของบริษัทยเูอ็มโภคภณัฑ์ จ ากดั 
บกพร่องตามกฎหมายอาหารและยา และ 2.ใบอนญุาตสถานท่ีผลติตามมาตรฐานจีเอ็มพี ซึง่มลิค์บอร์ด 
จะพิจารณามมีตใินประเด็น บริษัทยเูอม็ฯ ขาดคณุสมบตัิไมส่ามารถเข้าโครงการนมโรงเรียนตอ่ไปถือเป็น
ขัน้แรงสดุ และต้องหารือกบัสมาคมนม พาสเจอร์ไรซ์ ให้ไปพิจารณาหารายอื่นมาสง่นมโรงเรียนแทน จะได้
ไมข่าดชว่ง  และ อย.จะเสนอมาตรการลงโทษ เช่น พิจารณาคา่ปรับ และถอน ใบอนญุาตการผลติ ตาม
บทลงโทษตามกฎหมายของ อย. สว่นโทษทางอาญา มิลค์บอร์ด ต้องมาก าหนดหลกัเกณฑ์และออกเป็น
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กฎหมายก่อน ขณะนีม้ิลค์บอร์ดมีอ านาจ เพียงตดัสทิธ์ิบริษัท ไมใ่ห้เข้าร่วมโครงการในเป็นเทอมๆไป และ
ถอนสทิธ์ิจากโควตานมโรงเรียนไปเลย ท่ีท าได้ ตอนนี ้คือ เอาคนไมด่ีออกจากระบบนมโรงเรียน 

ขา่วสด  
ไทยรัฐ 
มติชน 

โรคไข้เลอืดออก  
          นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.ส านกัโรคติดตอ่น าโดยแมลง กลา่ววา่ สถานการณ์โรคไข้เลอืดออกใน 
ปีนีถื้อวา่มีการระบาดอยา่งหนกั โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผา่นมา เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าสถานการณ์จะ
เร่ิมทเุลาลง แตจ่ากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกช้ากวา่ปกติ ท าให้สถานการณ์ระบาดยงัคงเพิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องทัว่ประเทศพบผู้ ป่วยใหม ่ 5-6 พนัรายในแตล่ะสปัดาห์ เด็กที่ป่วยในชว่งนีผู้้ปกครองควรหลกีเลีย่ง
กลุม่ยาไอบโูพรเฟน เพราะอาจท าให้เกิดเลอืดออกในกระเพาะอาหาร และยงัท าให้เกลด็เลอืดไมแ่ข็งตวั ซึง่
หากเป็น ไข้เลอืดออกจะท าให้อาการแยล่งได้ 

เว็บไซต์กระปกุ 
เดลนิิวส ์

กำรฆ่ำตัวตำย  
          มีคลปิขา่ว ลกูต ารวจยงิตวัตายตอ่หน้าพอ่แมเ่พื่อประชดกลบั หลงัพอ่ออกเวรในตอนเช้าเหน็ลกูชาย 
นัง่เลน่เกมไมย่อมช่วยงานบ้านจงึดดุา่ ขึน้ล าปืน 9 มม.วางบนเคาน์เตอร์พดูท้าทายให้ยิงพอ่ ลกูชายเครียด 
ประชดหยิบปืนจ่อยิงหวัตวัเองเสยีชีวติ สธ.แนะน ามาตรการเชิงรุกป้องกนัการฆา่ตวัตาย ยดึหลกั 4 อยา่ 
และ 3 ควร โดย 4 อยา่ ได้แก่ 1.อยา่ท้าทาย 2.อยา่ใช้ค าพดูเยาะเย้ยหรือต าหนิ  3.อยา่นิง่เฉยเสมือนเป็น
การสนบัสนนุทางอ้อม 4.อยา่สง่ข้อความหรือเผยแพร่ภาพการฆา่ตวัตาย สว่นสิง่ที่ควรท า 3 ควร ได้แก่ 1.
ควรห้าม เพราะโดยทัว่ไปผู้ที่คิดฆา่ตวัตายสว่นใหญ่จะลงัเลใจ จะช่วยยบัยัง้ใจได้มากขึน้ 2.ควรชวนคยุ
ประวิงเวลาให้มีโอกาสทบทวน 3. ควรติดตอ่หาความช่วยเหลอื เช่น บคุคลที่ใกล้ชิดเขาที่สดุขณะนัน้ โดย
กรมสขุภาพจิตมีสายดว่น 1323 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือโทร. 191 หรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สดุ 

โพสต์ทเูดย์ ทำนยำคู่กนัเป็นอนัตรำย  
          มีการแชร์เร่ืองระวงัการรับประทาน "ยา" คูก่นั แล้วจะมีอนัตรายถงึชีวิต ระบวุา่ "ยาคูม่รณะ ห้าม 
รับประทานยาตอ่ไปนีคู้ก่นั คือ 1.ยานอนหลบักบัยาแก้แพ้ 2.ยาละลายลิม่เลอืดกบัน า้มนัปลา 3.ยารักษา
สวิ กบัวิตามิน A 4.ยาลดความดนักบัยาขยายหลอดลม 5.ยาขบัปัสสาวะกบักาแฟ 6.ยาลดความอ้วนกบั
ยา ไทรอยด์ 7.ยาปฏิชีวนะกบัส้มโอ 8.ยาพาราเซตามอลกบัสมนุไพร และ 9.ยาบ ารุงเลอืดกบัธาตเุหลก็" 
พร้อมลง ช่ือ นพ.กฤษดา ศิรามพชุ ได้รับค ายืนยนัจาก นพ.กฤษดา ศิรามพชุ ผอ.ศนูย์เวชศาสตร์อายรุ
วฒัน์นานาชาติ ให้ค าตอบวา่ ถ้าเลีย่งได้ควรจะเลีย่งเพราะยาตามทีก่ลา่วข้างต้นหากทานคูก่นัจะมี
อนัตรายถงึชีวิตได้ เช่น ทานยาละลายลิม่เลอืดกบัน า้มนัปลาจะท าให้เกิดเลอืดออกภายในจนเสยีชีวิตได้
หรือได้รับบาดเจ็บสาหสั แตย่าบางตวัก็ไมอ่นัตรายถึง ขนาดนัน้ แตจ่ะไมม่ีผลดตีอ่ร่างกาย ดงันัน้ทางออก 
ที่ดีที่สดุคือท าตามค าแนะน าข้างต้น ไมค่วรทานยาตามที่ระบคุูก่นั 

 
 

                   สามารถคน้หารายละเอียดข่าวเพิม่เติมไดที้่  http://ppho.moph.go.th 


