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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  25-26 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. รมว.สธ. ให้องค์การเภสชักรรมผลิตและตรึงราคายาประเทศให้เหมาะสม ประชาชนเข้าถงึได้  
                รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ มอบนโยบำยให้องค์กำรเภสชักรรมพฒันำองค์กรท ำงำน
แบบมืออำชีพ สำมำรถพึง่พำตนเองและแขง่ขนักบัภำคเอกชนทัง้ในและตำ่งประเทศ  และให้ท ำหน้ำที่เป็น
ผู้ผลติและตรึงรำคำยำของประเทศ ให้ประชำชนและหนว่ยงำนตำ่งๆ เข้ำถงึยำได้ในรำคำที่เหมำะสมด้วย
มำตรฐำนและคณุภำพ พร้อมเยีย่มชมกระบวนกำรผลติยำของโรงงำนผลติยำองค์กำรเภสชักรรมแหง่ใหม่  

ส ำหรับโรงงำนผลติวคัซีนนัน้ จ ำเป็นต้องเดินหน้ำไปให้ได้ ขอให้พยำยำมอยำ่งเตม็ที่ เพรำะเป็น
สิง่ที่จ ำเป็นของประเทศ สว่นปัญหำกำรส ำรองยำและเวชภณัฑ์เมือ่เกิดภำวะวิกฤตนัน้ ขอให้ด ำเนนิกำรตอ่ 
เพรำะเป็นภำรกิจหลกัขององค์กำรฯ ควรมีแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกนักบักระทรวงสำธำรณสขุ หำรือกนั
อยำ่งใกล้ชิด เพื่อให้มีกำรหมนุเวยีนใช้ยำและเวชภณัฑ์อยำ่งเหมำะสม 

องค์กำรเภสชักรรม ท ำหน้ำที่ผลติและจ ำหนำ่ยยำ ส ำรองยำและเวชภณัฑ์ไว้ใช้ยำมฉกุเฉินเพื่อ
ควำมมัน่คงของชำติ เป็นยำที่ผลติเองร้อยละ 60 ที่เหลอืเป็นกำรจดัยำเพื่อจ ำหนำ่ย โดยใน
ปีงบประมำณ 2558 ได้ด ำเนินกำรผลติและจดัหำยำเพื่อแก้ไขปัญหำสำธำรณสขุของประเทศ สนอง
นโยบำยรัฐบำล ทดแทนกำรน ำเข้ำ หรือยำทีม่ีผู้ผลติน้อยรำย ชว่ยให้ภำครัฐประหยดังบประมำณในกำร
จดัหำ กวำ่ 4,000 ล้ำนบำท โดยตัง้เป้ำจะเป็นผู้น ำในธุรกิจยำและเวชภณัฑ์ทีเ่ป็นประโยชน์ จ ำเป็นตอ่
สงัคมไทยและประชำคมอำเซียนอยำ่งยัง่ยืน ส ำหรับแผนยทุธศำสตร์ ปี 2559-2563 มีดงันี ้1.โครงกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนผลติยำรังสติ ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งเร่ิมขบวนกำรผลติ เพื่อขอรับรองกำรผลติยำตำม
มำตรฐำน GMP-PIC/S จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และขอรับกำรรับรองมำตรฐำน
องค์กำรอนำมยัโลกตอ่ไป โดยมีก ำลงักำรผลติ 2,500 ล้ำนเมด็/ปี  2.โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติวคัซีน
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่และไข้หวดันกที่ จ.สระบรีุ 3.กำรจดัหำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับธรุกิจของ
องค์กรตำมมำตรฐำนกำรผลติ  4.แผนกำรย้ำยฐำนกำรผลติโรงงำนเฟสที ่2 เพื่อทดแทนและเพิ่มก ำลงักำร
ผลติในสำยกำรผลติยำน ำ้ ยำครีม ยำฉีด และยำผง 5.กำรก่อสร้ำงคลงัและศนูย์กระจำยสนิค้ำ และ 6.
แผนกำรพฒันำทีด่ินเป็นนิคมอตุสำหกรรมยำ ท่ี อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรีุ  

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. รมว.สธ.ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมมือศธ. สร้างความรู้-ทักษะการดูแลสุขภาพ นร.และ
ครอบครัว  
 รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ สนบัสนนุนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ของ
กระทรวงศกึษำธิกำร ให้ทกุหนว่ยงำนในสงักดัทัว่ประเทศ ร่วมมือกบัโรงเรียนในพืน้ท่ี จดักิจกรรม
เสริมสร้ำงควำมรู้และทกัษะเดก็นกัเรียนในกำรดแูลสขุภำพตนเอง และคนในครอบครัวได้จริง โดยได้น ำมติ
กำรประชมุคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 22 กนัยำยน 2558 เร่ืองนโยบำยปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนตัง้แตช่ัน้เด็ก
เลก็จนถงึมธัยมศกึษำ “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ของกระทรวงศกึษำธิกำร ซึง่กระทรวงสำธำรณสขุ เห็น
ด้วยเป็นอยำ่งมำก และพร้อมทีส่นบัสนนุกำรจดักิจกรรมในช่วงกำรเพิ่มเวลำรู้ เพื่อพฒันำสติปัญญำเดก็ 
ในกำรคิดวเิครำะห์ สร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆ  สร้ำงทศันคติที่ดตีัง้แตเ่ด็ก ได้มอบหมำยให้กรมอนำมยัเป็น
หนว่ยงำนหลกั และให้หนว่ยงำนในสงักดัทกุระดบักวำ่ 10,000 แหง่ที่กระจำยครอบคลมุทกุจงัหวดั ตัง้แต่
ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัจนถึงโรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล ด ำเนินกำรร่วมกบัโรงเรียนในพืน้ท่ี 
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โดยกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทกัษะในกำรดแูลสขุภำพตนเองของนกัเรียน และคนในครอบครัวได้จริง โดย
ใช้กระบวนกำรใหม่ๆ  ท่ีให้เดก็ได้ใช้ควำมคิด กำรปฏิบตัิจริง เพื่อสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้  

กรุงเทพธุรกิจ กฎหมายป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  
          คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบ ร่ำงพ.ร.บ.กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. .... ที่
เสนอโดยกระทรวงสำธำรณสขุ สำระส ำคญั เช่น 1.นิยำมค ำวำ่ "วยัรุ่น" หมำยถึง ผู้ที่มีอำยตุัง้แต ่10 ปี ถึง 
19 ปีบริบรูณ์ 2.ก ำหนดให้วยัรุ่นมีสทิธิได้รับข้อมลูขำ่วสำร ควำมรู้ ที่เก่ียวข้องกบักำรป้องกนัและแก้ไข 
ปัญหำกำรตัง้ครรภ์อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน 3.ให้มีคณะกรรมกำรระดบัชำตคิือ คณะกรรมกำรกำรป้องกนั
และ แก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น เพื่อบรูณำกำรกำรแก้ปัญหำ 4.ก ำหนดให้นโยบำยและยทุธศำสตร์
กำรป้องกนักำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ต้องมีสำระส ำคญัเก่ียวกบัมำตรกำรเก่ียวกบักำรได้รับข้อมลูขำ่วสำรและ
ควำมรู้เก่ียวกบัอนำมยักำรเจริญพนัธุ์อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน เป็นต้น ซึง่จะสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำพิจำรณำแล้วน ำเข้ำสู ่สนช. เพื่อผำ่นขัน้ตอนเป็นกฎหมำยตอ่ไป 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั 
มติชน  
ไทยรัฐ  
กรม ประชำสมัพนัธ์ 

เขต 8 รักษาโรคหัวใจครบวงจร  
          รมว.สธ. เดินทำงไปยงั รพ.อดุรธำนี เพื่อตรวจเยีย่มกำรด ำเนินงำนรักษำผู้ ป่วยโรคหวัใจครบวงจร 
ของเขตสขุภำพท่ี 8 ซึง่ดแูลประชำกร 5.4 ล้ำนคนของภำคอีสำนตอนบนใน 7 จงัหวดัคือ อดุรธำนี สกลนคร 
นครพนม บงึกำฬ หนองคำย หนองบวัล ำภ ู และเลย โดยมี รพ.อดุรธำนีเป็น โรงพยำบำลแมข่ำ่ยและเป็น
ศนูย์โรคหวัใจระดบั 1 ตำมนโยบำยเขตบริกำรสขุภำพ (Service Plan) เผยให้ยำละลำยลิม่เลอืดได้ทกุ รพ.
ชมุชนเป็นเขตแรกพร้อมจดัระบบสง่ตอ่รำย ขยำยบอลลนูหลอดเลอืดหวัใจ ผำ่ตดั บำยพำสแบบไร้คิวรอ 
ช่วยลดอตัรำตำยโรคกล้ำมเนือ้หวัใจตำยเฉียบพลนั จำกร้อยละ 15 เหลอืร้อยละ 8 ต ่ำสดุในประเทศ พร้อม
จดัระบบดแูลตอ่เนื่องใกล้บ้ำน 

มติชน  
แนวหน้ำ 

นมโรงเรียนบดู  
          ตวัแทนสหพนัธ์ปลดัอ ำเภอแหง่ประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) เข้ำยื่นหนงัสอืตอ่ ผอ.ส ำนกังำนป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ เขต 5 (ปปท.) เพื่อขอให้ เร่งรัดตรวจสอบกำรจดัซือ้จดัหำนมโรงเรียน หลงั
พบนมโรงเรียนบรรจกุลอ่งยเูอชทเีกิดกำรบดูเสยีที่โรงเรียนบ้ำนน ำ้ล ี ต.ปิงหลวง อ.นำหมื่น จ.นำ่น โดยน ำ
ตวัอยำ่งนมโรงเรียนบรรจกุลอ่งยเูอชทีพร้อมดืม่มอบให้เป็นหลกัฐำน และสำธิตเทนมโรงเรียนทีม่ีปัญหำ
เปรียบเทียบกบันมโรงเรียนจำกพืน้ท่ีอื่น พบวำ่นมโรงเรียนที่มีปัญหำมีกลิน่คล้ำยน ำ้กะท ิ ลกัษณะข้น เป็น
ก้อน พบมำกถึง 70 กลอ่ง จำกจ ำนวน 7 หีบ คิดเป็น 50% 
           นพ.ปิยะ ศิริลกัษณ์ นพ.สสจ.นำ่น ได้มีหนงัสอืดว่นท่ีสดุ เร่ืองกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวงัคณุภำพนม 
โรงเรียนเวียนให้สำธำรณสขุทกุอ ำเภอ ผอ.โรงพยำบำลชมุชนทกุแหง่ โดยแนบค ำสัง่ อย. ที่ 323/2558 ให้ 
บริษัท ย.ูเอ็ม.โภคภณัฑ์ จ ำกดั งดผลติผลติภณัฑ์นมยเูอชที จนกวำ่จะปรับปรุงคณุภำพให้เป็นไปตำม
กฎหมำยก ำหนด ด้ำนคณะเจ้ำหน้ำที่สอบสวนโรค สสจ.นำ่นลงพืน้ท่ีต.ปิงหลวง เพื่อเก็บตวัอยำ่งนม
โรงเรียนลอ็ตใหม ่ที่นำยก อบต.ปิงหลวง ได้มีหนงัสอืสัง่กำรไปยงัโรงเรียนตำ่งๆ แจกจ่ำยนมบริษัท ย.ูเอ็ม.
โภคภณัฑ์ จ ำกดั ให้นกัเรียนดื่ม ตำมปกต ิ

คมชดัลกึ 
ไทยโพสต์ 

โรคพิษสุนัขบ้า  
          เว็บไซต์นิวสเตรทส์ไทมส์ในมำเลเซีย รำยงำนอ้ำงกำรเปิดเผยของนำยซำบรี อำหมดั ประธำน 
คณะกรรมกำรผู้บริโภค สหกรณ์และกำรค้ำภำยในของรัฐปะลสิ เช่ือวำ่ ต้นตอไวรัสพิษสนุขับ้ำที่กลบัมำพบ
อีกครัง้ในรัฐปะลสิ ก่อนลำมไปยงัรัฐใกล้เคยีงอยำ่งเคดะห์และปีนงัมำจำกสนุขัจรจดัจำกฝ่ังไทย เนื่องจำก
สนุขัติด เชือ้ตวัแรกที่พบอยูใ่นเขต เฟลครำ ลบูกุ ซีเรห์ เมืองปำดงัเบซำร์ ใกล้ชำยแดนไทย โดยผำ่น
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เส้นทำงที่ชำว มำเลเซียเรียกวำ่ ถนนหนซูึง่พวกค้ำมนษุย์มกัใช้ขนคนเข้ำเมืองผิดกฎหมำย เนื่องจำกเป็นไป
ไมไ่ด้ที่สนุขัติดเชือ้ จะถกูน ำเข้ำไปในมำเลเซียผำ่นช่องทำงถกูกฎหมำยได้ เพรำะเจ้ำหน้ำทีด่ำ่นผำ่นแดน
ท ำกำรตรวจสอบเข้มงวด  
          ดร.เอส. สพุรำมมำเนียม รัฐมนตรีสำธำรณสขุมำเลเซยี กลำ่ววำ่ ยงัไมพ่บผู้ติดเชือ้พษิสนุขับ้ำใน
มำเลเซีย จนถึงขณะนีม้ีคนถกูสนุขับ้ำกดั 12 คน จ ำนวนนี ้9 คนอยูใ่นรัฐปะลสิ 2 คนในปีนงัและอีก 1 คน
อยูใ่นรัฐเคดะห์แตไ่มม่ใีครแสดงอำกำรของกำรติดไวรัส มำเลเซียได้รับกำรประกำศปลอดโรคนีเ้มือ่ปี 2555 
แตก็่กลบัมำพบอีกครัง้ในปีนี ้กระทรวงสำธำรณสขุมำเลเซียยืนยนัวำ่ มวีคัซีนพิษสนุขับ้ำมำกพอ และขอให้
ประชำชนระมดัระวงั หำกถกูสนุขักดัให้รีบแจ้งเจ้ำหน้ำที่และรับกำรรักษำทนัที  
          28 กนัยำยนของทกุปี องค์กำรอนำมยัโลก องค์กำรโรคระบำดสตัว์ระหวำ่งประเทศ และองค์กำร 
อำหำรและกำรเกษตรแหง่สหประชำชำติ ได้ก ำหนดให้เป็น วนัป้องกนัโรคเรบีส์ (พิษสนุขับ้ำ)โลก กำรจดั
งำนในปีนี ้ ม.มหิดลเป็นเจ้ำภำพร่วมกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง ระหวำ่งวนัท่ี 24-25 ก.ย. 58 ณ ศนูย์กำร
เรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศำลำยำ 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั  
กรมประชำสมัพนัธ์ 
สทท. 

สธ.เตรียมจัดประชุมเทคโนโลยฯีและการสื่อสารด้านสุขภาพ  
           นพ.สริุยะ วงศ์คงคำเทพ รองปลดั สธ. และนำยเจเรอม ี บอนฟีนี รองประธำนบริหำรองค์กรเฮลธ์ 
แคร์อินฟอร์เมชัน่ แอนด์เมเนจเมนท์ซิสเต็มส์ โซไซตี (HIMSS) ได้ลงนำมบนัทกึควำมเข้ำใจ "กำรจดัประชมุ 
และนิทรรศกำรเฮชไอเอม็เอสเอส เอเชียแปซิฟิก 16 ที่ประเทศไทย ในปี 2559" เพื่อเผยแพร่กำรพฒันำงำน 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรสขุภำพทัง้ภำษำไทยและองักฤษ เพิ่มให้บคุลำกรสำธำรณสขุ
ด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศฯน ำมำพฒันำระบบจดับริกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึขำ่วสำรควำมรู้ด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสขุในกำรดแูลสขุภำพ ป้องกนักำรเจ็บป่วยได้  
          ขณะนี ้ สธ.ก ำลงัเร่งพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรสขุภำพ (e-Health) ตำม
แนวทำงขององค์กำรอนำมยัโลกและสหภำพโทรคมนำคมนำนำชำติ ซึง่หลำยประเทศได้น ำมำเป็นกรอบ
ในกำรด ำเนินงำน โดยจะมีกำรเช่ือมโยงระบบข้อมลูสขุภำพของประชำชน รวมทัง้บคุลำกรกำรแพทย์ด้ำน
สำธำรณสขุที่เก่ียวข้อง เป็นเครือขำ่ยทัว่ประเทศสำมำรถตรวจสอบข้อมลูกำรเจ็บป่วยของประชำชนได้ ไม่
วำ่จะเข้ำรับบริกำรท่ีใดก็ตำม เพิ่มควำมสะดวกในกำรสง่ตอ่ผู้ ป่วยระหวำ่งโรงพยำบำลได้ โดยเฉพำะภำวะ
วิกฤตฉกุเฉิน จะท ำให้ผู้ ป่วยได้รับกำรรักษำได้อยำ่งตอ่เนื่องและรวดเร็ว 

แนวหน้ำ   คร.เดินหน้าแก้ปัญหาวัณโรคดือ้ยา   
          อธิบดีกรม ควบคมุโรค เป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำวชิำกำร "กำรบริหำรจดักำรผู้ ป่วยวณัโรคดือ้ยำ
หลำยขนำน" ส ำหรับทีมสหวิชำชีพในศนูย์ดแูล ผู้ ป่วยวณัโรคดือ้ยำหลำยขนำน ครัง้ที่ 1 กลำ่ววำ่ วณัโรค 
ยงัคงเป็นปัญหำสำธำรณสขุระดบัโลก โดยเฉพำะในประเทศไทย  จำกผลส ำรวจวณัโรคในประเทศไทย
ลำ่สดุ คำดประมำณผู้ป่วยวณัโรค รำยใหมอ่ยูท่ี่ 113,900 รำย เทำ่กบัป่วยวนัละ 312 รำย หรือ ชัว่โมงละ 
13 คน คิดเป็นอตัรำป่วย 170 ตอ่แสนประชำกร ในจ ำนวนผู้ ป่วยรำยใหมน่ี ้พบวำ่ขึน้ทะเบียนรับกำรรักษำ
เพียงร้อยละ 60 หรือ 67,000 รำยเทำ่นัน้ สว่นวณัโรค ดือ้ยำหลำยขนำนในผู้ ป่วยที่ไมเ่คยได้รับยำต้ำนวณั
โรคมำก่อนพบได้ร้อยละ 2 สว่นผู้ ป่วยที่เคย ได้รับยำต้ำนวณัโรคมำก่อนพบเป็นวณัโรคดือ้ยำ หลำยขนำน
สงูร้อยละ 19 และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะในกลุม่ผู้ ป่วยโรคติดเชือ้เอชไอวี นอกจำกนีย้งัสำมำรถ
พฒันำกำรดือ้ยำไปเป็นวณัโรคดือ้ยำหลำยขนำนชนดิรุนแรงมำก ท ำให้ต้องสญูเสยีคำ่รักษำตอ่คอร์สตอ่
คนสงูกวำ่เดิมจำกสองแสนบำทเป็นหนึง่ล้ำนบำท 
          กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ได้วำงแผนยทุธศำสตร์ 5 ปี พ.ศ.2558-2562 โดยมุง่



4 

 

เป้ำหมำยเพื่อลดกำรป่วย กำรตำย กำรขำดยำ และป้องกนักำรดือ้ยำ ภำยในปี 2562 ซึง่เน้นหนกั 3 เร่ือง 
คือ ค้นให้พบ จบด้วยหำย พฒันำระบบและเครือขำ่ยกำรป้องกนัดแูลรักษำ โดยด ำเนินงำนควบคมุวณัโรค
มำอยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่ประกอบด้วยกำรสง่เสริม สร้ำงกระแสให้ประชำชนเกิดกำรรับรู้ ตื่นตวั ตระหนกัและมี
ควำมรู้ในกำรดแูลสขุภำพเพื่อป้องกนัวณัโรค ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งภำคสว่นตำ่งๆ ในกำร
ด ำเนินงำนควบคมุป้องกนัและแก้ไขปัญหำวณัโรค ที่ส ำคญัเพื่อให้ประชำชนมีทศันคติที่ถกูต้องเก่ียวกบั
โรควณัโรคและน ำไปสูก่ำรลดกำรรังเกียจตีตรำผู้ ป่วยอนัจะน ำไปสูจ่ดุมุง่หมำยสงูสดุ คือ "เมืองไทยปลอด
วณัโรค" 

แนวหน้ำ 
ขำ่วสด 
ASTV ผู้จดักำรรำยวนั 

นวตักรรมกระตุ้นน า้นมแม่  
          น.ส.เพ็ญนิภำ อยำ่งรัตนโชติ พยำบำลวิชำชีพ หอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวชกรรม รพ.สโุขทยั เปิดเผย 
นวตักรรมเร่ือง ทอ่น ำ้นมเทยีมเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นกำรประชมุวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ประจ ำปี 
2558 วำ่ ได้ศกึษำวิธีแก้ปัญหำมำรดำหลงัคลอดบตุรน ำ้นมไมไ่หลหรือไหลน้อย ด้วยกำรใช้หลอดฉีดยำซึง่
ภำยในบรรจนุ ำ้นมไว้ตอ่กบัสำยอำหำรขนำดเลก็ส ำหรับทำรก ให้ปลำยสำยห้อยตดิอยูท่ีบ่ริเวณหวันม 
จำกนัน้ให้ทำรกดดูนมแม ่ หำกทำรกดดูถกูวิธีน ำ้นมในหลอดฉีดยำจะขยบัตำมแรงดดูและไหลมำตำมสำย
อำหำรเข้ำสูป่ำกของเด็ก โดยมกีำรติดตำมและประเมินกำรดดูกำรไหลของน ำ้นมทกุ 2 ชัว่โมง พบวำ่ ก่อน
ออกจำกรพ. มำรดำมีน ำ้นมไหลดีถึงดีมำกทกุคน ทำรกได้รับน ำ้นมอยำ่งเพียงพอ วิธีดงักลำ่วจะใช้ในแมท่ี่
น ำ้นมไหลระดบั 0-1 คือ ไมไ่หลและ ไหลน้อย เมื่อกระตุ้นด้วยสำยอำหำร พบวำ่ ภำยใน 24 ชัว่โมง น ำ้นม
จะเร่ิมไหลอยูใ่นระดบั 3 และ 4 คือ ไหล หยด และไหลมำกจนพุง่ได้ ทัง้นีจ้ะมีกำรวิจยัตอ่เพื่อเปรียบเทียบ
ในเร่ืองของขนำดของสำยน ำ้นมตอ่ไป 

ไทยโพสต์ โฆษณาอาหารเสริม  
          มีเร่ืองที่นำ่เป็นหว่งขณะนี ้คือ กำรออกผลติภณัฑ์อำหำรเสริมตำ่งๆ ของบรรดำ "เซเลบ" และ "ดำรำ
นกัแสดง" ที่มีทัง้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ย หรือแม้แตผ่ลติแบรนด์ของตวัเอง โดยเฉพำะเร่ืองของกำรลดน ำ้หนกั 
และลดวยั ท ำให้เตง่ตงึ ฝำกไปยงั "อ ำพล วงศ์ศิริ" เลขำธิกำร สคบ. และ "นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ" 
เลขำธิกำร อย. ให้ดดู้วยเพรำะคนเหลำ่นีเ้รียกคนได้เยอะอยำ่งมำก 

ไทยโพสต์ มะเร็งปากมดลกู  
          ควำมส ำเร็จของโครงกำร “กำรป้องกนัมะเร็งปำกมดลกูด้วยวิธีวีไอเอและกำรรักษำด้วยกำรจีเ้ย็น” 
ภำยใต้กำรน ำของ ศ.กิตติคณุ พญ.คณุหญิงกอบจิตต์ ลมิปพะยอม สำมำรถให้บริกำรสตรีกลุม่เสีย่งใน 
ประเทศได้มำกกวำ่ 500,000 รำย ลดลงอบุตัิกำรณ์มะเร็งปำกมดลกูในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ จดุเดน่ของ 
โครงกำร คือกำรด ำเนินกำรเชิงรุกในระดบัชมุชน โดยกำรผสมผสำนหลกักำรสำธำรณสขุมลูฐำน ผำ่นกำรมี
สว่นร่วมของอสม.และเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุทกุระดบั ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จและเป็นท่ีสนใจของแพทย์
ผู้ เช่ียวชำญระดบัสงู จำก MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกำ เดินทำงมำดงูำนในพืน้ท่ี 
นอกจำกนีย้งัม ี แพทย์และพยำบำลจำกหลำยประเทศเข้ำมำฝึกอบรมและศกึษำดงูำน เช่น ลำว กมัพชูำ 
พมำ่ เอธิโอเปีย 

M2F ไทยรัฐ เตือนสุขภาพคนยุโรป  
          WHO เตือนเยำวชนทัว่ยโุรปเสีย่งตอ่กำรอำยสุัน้กวำ่คนรุ่นก่อนหน้ำ หลงัพบอตัรำกำรบริโภค 
น ำ้ตำลเพิ่มสงูขึน้ รูปแบบกำรใช้ชีวติที่เน้นดืม่แอลกอฮอล์และใช้สำรเสพติดมำกที่สดุในโลก และมีอตัรำ
กำรป่วย โรคอ้วนตำมหลงัสหรัฐที่ถือเป็นอบัดบัหนึง่ โดยแนะน ำให้ภำครัฐร่วมแก้ปัญหำด้วยกำรขึน้ภำษี 
น ำ้ตำล และรณรงค์ลดละกำรบริโภคน ำ้ตำลด้วย 



5 

 

ไทยรัฐ วันคุมก าเนิดโลก  
          ตรงกบัวนัท่ี 26 กนัยำยนของทกุปี กรมอนำมยัจดัโครงกำร “Be Sure...ปรึกษำได้ มัน่ใจชวัร์” ให้
ควำมรู้ในกำรคมุก ำเนิดผำ่นร้ำนขำยยำทัว่ประเทศ โดยมีแนวคิดต้องกำรให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหลง่
ควำมรู้ ค ำปรึกษำในเร่ืองกำรวำงแผนครอบครัว และวิธีกำรคมุก ำเนิดทีถ่กูต้องได้ อยำ่งทัว่ถึงเพื่อลดอตัรำ
กำรตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค์และกำรท ำแท้ง มีกำรอบรมเภสชักรร้ำนยำเข้ำร่วมโครงกำร ไปแล้วกวำ่ 500 คน 

เดลนิิวส ์ สธ.เผยสถติิโรคหวัใจ-หลอดเลือดน่าตกใจ!คนไทยเสียชีวติชม.ละ7คน       
          นพ. ไพศำล ธญัญำวินชิกลุ นำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดัเชียงใหม ่ กลำ่ววำ่ ด้วยวถีิควำมเป็นอยู่
ของคนหนุม่สำวยคุใหม ่ ท ำให้โรคหวัใจไมไ่ด้เป็นเร่ืองไกลตวัอีกตอ่ไป จำกข้อมลูของกระทรวงสำธำรณสขุ
พบวำ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดก ำลงัเป็นปัญหำสำธำรณสขุระดบัโลก และในประเทศไทยเมื่อปี 57 ที่ผำ่น
มำพบผู้ เสยีชีวิตจำกโรคหวัใจและหลอดเลอืดทัง้หมด 58,681 คน หรือเฉลีย่ ชม.ละ 7 คน คิดเป็นอตัรำกำร
ตำยเทำ่กบั 90.34 ตอ่แสนประชำกรและเสยีชีวิตจำกโรคหวัใจขำดเลอืด จ ำนวน 18,079 คน หรือเฉลีย่ 
ชม.ละ 2 คนคิดเป็นอตัรำเทำ่กบั 27.83 ตอ่แสนประชำกร 
          ทัง้นี ้ โรคหวัใจ นบัเป็นสำเหตอุนัดบั 1 ของกำรเกิดโรคอมัพฤกษ์ อมัพำต ทำงสมำพนัธ์หวัใจโลกจงึ
ได้ก ำหนดจดัวนัรณรงค์หวัใจโลก คือ วนัท่ี 29 ก.ย.ของทกุปี เพื่อให้ประชำชนได้ตระหนกัดแูลสขุภำพหวัใจ
ในทกุ ๆ เวลำ โดยเน้นกำรรณรงค์กบัประชำกรทกุกลุม่อำย ุ โดยเฉพำะกลุม่เสีย่ง ได้แก่ กลุม่ผู้ ป่วย
โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหิตสงู ไขมนัในเลอืดสงูผิดปกติ หรือผู้ ป่วยโรคเบำหวำน 
          ทำงส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ จงึได้ให้ทำงโรงพยำบำลในสงักดัทกุแหง่จดักิจกรรม
รณรงค์ตำมควำมเหมำะสมและหำกประชำชนมคีวำมผิดปกติสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำได้ที่โรงพยำบำลทกุ
แหง่ใกล้บ้ำนทำ่น ที่ส ำคญัอยำ่ลมืดแูลสขุภำพ โดยต้องเร่ิมจำกที่ตวัเองก่อน หำกท ำได้ก็จะสำมำรถลด
ควำมเสีย่งตอ่กำรเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืดได้ รวมทัง้ช่วยลดอตัรำกำรเจ็บป่วยและเสยีชีวิตให้น้อยลง
อีกด้วย. 
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