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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  29-30 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

แนวหน้า ปิดลงนามถวายพระพร  
          ส านกัพระราชวงัแจ้งวา่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคมนีเ้ป็นต้นไป จะปิดการลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัที่ศาลาสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวงั ทัง้นี ้ สบืเนื่องจากเมื่อวนัท่ี 28 
ก.ย.ที ่ผา่นมา ส านกัพระราชวงั ได้ออกแถลงการณ์ ฉบบัท่ี 18 ความวา่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง
มีพระอาการดีขึน้ พระชีพจร ความดนั พระโลหิต อตัราการหายพระทยั และระดบัออกซิเจนในกระแสพระ
โลหิตอยูใ่นเกณฑ์ปกติ ผลการตรวจพระโลหิตไมม่ีการติดเชือ้ ผลการเอกซเรย์พระอรุะ (อก) ไมพ่บการ 
อกัเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได้หยดุถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระกระยาหาร และ
น า้เกลอืทางหลอดพระโลหิตแล้ว แตย่งัคงถวายกายภาพบ าบดัตอ่ไป 

ไทยรัฐ คอลมัน์แวด
วงรอบกรุง 

ปลัด สธ.  
          ในบรรดา ปลดักระทรวง ที่เกษียณ ที่ควรจะต้องเอย่ถึง คอื นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวง 
สาธารณสขุ ที่กล้ายืนหยดัท้าทายกบัความไมถ่กูต้อง และคนทีค่ิดร้ายตา่งแพ้ภยัตวัเองไปคนแล้วคนเลา่ 
ถึงแม้จะเผชิญกบัมรสมุรุมเร้าอยา่งไร ก็สามารถฝ่าฟันมาจนเกษียณอายอุยา่งสง่างามได้ในวันนี ้

เดลนิิวส ์ จี ดีเอสไอรับ'เหมืองแร่'เป็นคดีพิเศษ  
           ตวัแทนกลุม่คดัค้านเหมืองแร่ 5 จงัหวดัยื่นหนงัสอืถึง ป.ป.ช. เพื่อให้ดีเอสไอพิจารณารับคดีเหมือง 
แร่ทองค าเป็นคดีพเิศษ เนื่องจากมีชาวบ้านได้รับผลกระทบตอ่สขุภาพจนเสยีชีวติไปแล้ว 25 ราย โดยผล
การตรวจเลอืดของชาวบ้านท่ีเสยีชีวิตพบวา่มีไซยาไนต์และสารปนเปือ้นโลหะหนกัในนาข้าว น า้ประปาแต่
ยงัไมม่เีจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ ไปตรวจและพิสจูน์แตอ่ยา่งใด 

ไทยรัฐ ‘บิ๊กตู่’ แถลง UN ชูจุดแข็งหลักประกันสุขภาพไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้อาเซียน 
          “พล.อ.ประยทุธ์” แถลง UN ลงทนุสขุภาพเพื่อผลประโยชน์ชาติ ประชาชนอยูด่กิีนดี ลดยากจน ชี ้
ไทยประสบความส าเร็จหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ประชาชนเข้าถึงได้อยา่งมคีณุภาพ ระบไุทยเช่ือใน
ความเป็นหุ้นสว่นระหวา่งประเทศ ดงึจดุแข็งระบบสขุภาพไทย ร่วมมืออาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลใีต้ ตัง้
เครือขา่ยความร่วมมืออาเซียนบวกสามหลกัประกนัสขุภาพ ไทยเป็นศนูย์กลางเรียนรู้ในภมูิภาค ร่วมมือ
วิชาการไทย-ญ่ีปุ่ นขบัเคลือ่นหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า และสนบัสนนุเครือขา่ยสขุภาพโลก 

เดลนิิวส ์
มติชน 

การคัดเลือกบอร์ด สปสช.  
         บอร์ด สปสช. ชดุปัจจบุนัก าลงัจะหมดวาระในวนัท่ี 22 พ.ย. และต้องมีการคดัเลอืกใหมต่าม
กฎหมายให้ได้กรรมการ 30 คน แตใ่นจ านวนนีจ้ะมีผู้แทนโดยต าแหนง่อยู ่9 ต าแหนง่จากกระทรวงตา่ง ๆ 
นอกนัน้จะต้องผา่นขัน้ตอนการคดัเลอืก โดยภาคสว่นตา่ง ๆ อาทิ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทนัตแพทย
สภา 5 ต าแหนง่ กรรมการองค์กรปกครอง สว่นท้องถ่ิน (อปท.) 4 ต าแหนง่ และกรรมการองค์กรเอกชนหรือ
สดัสว่นภาคประชาชนอีก 5 ต าแหนง่ ซึง่จะแล้วเสร็จประมาณเดือน ต.ค. หลงัจากนัน้บอร์ด สปสช.จะ
ประชมุเพื่อคดัเลอืกผู้ทรงคณุวฒุอิีก 7 ต าแหนง่ ในช่วงวนัท่ี 1-30 พ.ย. เมื่อแล้วเสร็จ จะเสนอตอ่ ครม. 
แตง่ตัง้บอร์ด สปสช.ชดุใหมต่อ่ไป  

นสพ.โพสต์ทเูดย์ 
 

          รายงานขา่วแจ้งวา่คณะรัฐมนตรีเตรียมคืนต าแหนง่ เลขาธิการส านกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.) ให้กบั นพ.วินัย สวัสดวิร ในวนัท่ี 30 ก.ย.นี ้ภายหลงัผลการตรวจสอบไมพ่บการทจุริต
ตามข้อร้องเรียน 
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บ้านเมือง  สธ.ปรับแผนให้วคัซีนก าจดัโปลิโอหมดประเทศ   
          มาตรการส าคญัในแผนยทุธศาสตร์การกวาดล้างโปลโิอให้หมดไปจากโลก ภายในปี พ.ศ.2563 ของ
องค์การอนามยัโลก คือ การก าจดัเชือ้โปลโิอทกุชนิดให้หมดไปจากโลก ทัง้ชนิดก่อโรคตามธรรมชาติและ
ไวรัสที่มีอยูใ่นวคัซีนชนิดกิน โดยจะก าจดัไวรัสโปลโิอที่มีอยูใ่นวคัซีนชนิดที่ 2 (Virus vaccine type 2, 
Sabin strain) ออกไปก่อนเป็นล าดบัแรก โดยองค์การอนามยัโลกแนะน าให้น าวคัซีนโปลโิอชนิดฉีด (IPV: 
Inactivated Poliomyelitis Vaccine) อยา่งน้อย 1 ครัง้ มาใช้ในเด็กภายในปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการปพูืน้
ให้เดก็มีภมูิคุ้มกนัตอ่เชือ้โปลโิอทัง้ 3 ชนิด โดยเฉพาะภมูคิุ้มกนัตอ่เชือ้โปลโิอชนิดที่ 2 จากนัน้ในเดือน
เมษายน 2559 ให้ทกุประเทศเปลีย่นไปใช้วคัซีนโปลโิอในรูปแบบกิน (OPV: Oral Poliomyelitis Vaccine) 
ที่มีไวรัสโปลโิอเป็นสว่นประกอบ 2 ชนิด (bivalent OPV) คือไวรัสโปลโิอชนิดที่ 1 และ 3 แทนวคัซนีโปลโิอ
ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัท่ีมีสว่นประกอบของไวรัสโปลโิอ 3 ชนิด (trivalent OPV) ซึง่ทกุประเทศจะด าเนินการ
โดยพร้อมเพรียงกนั  
          ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุจะน าวคัซีนโปลโิอชนิดฉีดมาใช้ในเด็กไทย 1 เข็มเมื่ออาย ุ
4 เดือน เสริมจากที่ได้รับวคัซีนโปลโิอชนิดกินอยูแ่ล้ว 5 ครัง้ เมื่ออาย ุ2 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน 
และ 4 ปีตามล าดบั โดยจะเร่ิมให้วคัซีนชนิดฉีดเสริมในวนัท่ี 1 ธ.ค.58 เป็นต้นไป และในเดือนเมษายน 
2559 ประเทศไทยจะเปลีย่นจากการใช้วคัซีนโปลโิอรูปแบบกินรวมไวรัส 3 ชนิดเป็นวคัซีนโปลโิอรูปแบบกิน
รวมไวรัส2ชนิดแทน 

ขา่วสด   อย.ก ากับยาอันตรายป้องกันใช้ผิด 
        รองเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลา่วถงึกรณีการใช้ยาผิดวตัถปุระสงค์ 
โดยเฉพาะการน าฤทธ์ิข้างเคียงของยาไปเพ่ือเสพกระตุ้นจิตประสาทให้เกิดอาการมนึเมาแทนยาเสพติด วา่ 
ยาทกุชนิดมี 2 ด้านเสมอ ผลข้างเคยีงของยาเป็นเร่ืองที่ต้องหลกีเลีย่ง และเมื่อไมจ่ าเป็นก็ไมค่วรกินยา แต่
ปัญหาใหญ่ท่ีพบนอกจากการใช้ยาไมถ่กูต้อง คือการน าฤทธ์ิของยาไปใช้เพ่ือเสพตดิ ท าให้มนึงง โดยมียา
หลายกลุม่ท่ีมฤีทธ์ิข้างเคียงท่ีสง่ผลตอ่จิตประสาท  
          ซึง่ที่ผา่นมา อย.มมีาตรการดแูลยาในกลุม่เสีย่งตลอดเวลา เช่น การยกระดบับญัชียา หรือการขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนแจ้งช่ือ ในการซือ้ยาแก้แพ้ แก้ไอ เป็นต้น ซึง่จะตดิตามการใช้ดงักลา่ว6เดือน 
กลุม่ยาที่ อย.ก าหนดแนวทางวา่ให้รายงานนัน้ สว่นใหญ่เป็นยาอนัตรายที่มกัน าผลข้างเคยีงไปใช้ผิด
วตัถปุระสงค์ การใช้ต้องมคีวามจ าเป็น ซึง่หลกัการบริการทางเภสชักรรมที่ดใีนหลายประเทศจะเข้มงวด
การใช้ยาจึงควรให้ผู้ที่มีความรู้เป็นผู้สัง่จ่าย ต้องซกัประวตัิ ซกัอาการ เขยีนช่ือของผู้ใช้ยาทีซ่องยา เพื่อ
ทราบวา่ใช้กบัใคร ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์อะไร โดยแนวทางดงักลา่วมีทัง้เสยีงสนบัสนนุและคดัค้านซึง่ อย. จะ
เก็บผลของการใช้มาตรการดงักลา่วน ามาพจิารณาตอ่ไป            

h Focus สช.หนุนวางกรอบใช้โซเชียลมีเดยี สกัดละเมดิสิทธิสุขภาพ 
          ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ(สช.) จดัเวที สช. เจาะประเด็น “ระวงั! แชท แชร์ ทวิต 
ละเมิดสทิธิสขุภาพ” นพ.อ าพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ เปิดเผยวา่ ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนั ท าให้การเผยแพร่ภาพและข้อมลูที่ไมเ่หมาะสมผา่นสือ่สาธารณะ
เป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว ฉบัไว จนขาดการระมดัระวงั ละเลยศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ละเมิดสทิธิสว่นบคุคล 
โดยเฉพาะข้อมลูด้านสขุภาพ อาจเป็นการละเมิดสทิธิผู้ ป่วย ตามมาตรา 7 แหง่ พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2550 ที่ระบวุา่ ข้อมลูด้านสขุภาพของบคุคลเป็นความลบัสว่นบคุคล ผู้ใดจะน าไปเปิดเผยและท า
ความเสยีหายให้บคุคลนัน้ไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบคุคลนัน้โดยตรง ซึง่ผู้ละเมิดจะมีโทษจ าคกุไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
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มติชน  ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
          นพ.สสจ.เพชรบรูณ์ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดื่ม แอลกอฮอล์จงัหวดั
เพชรบรูณ์ กลา่วถึงกรณีศาลจงัหวดัวเิชียรบรีุพิพากษายกฟ้องคดีผู้ขบัขี่จกัรยานข้อหาเมาแล้วป่ัน วา่ เร่ือง
นีย้งัไมไ่ด้พดูคยุกบัทางผู้ รับผิดชอบงานโดยตรง เพียงแตพ่ดูคยุกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการเทา่นัน้ เผอิญ
กฎหมายไมค่รอบคลมุไปถึงจกัรยาน และมีผลแคข่บัรถประเภทยานยนต์ จงึเป็นจดุออ่นของกฎหมาย ต้อง
ดวูา่จะด าเนินงานตอ่ไปอยา่งไร คงต้องหารือไปยงักระทรวง หรือส านกัคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดื่ม 
แอลกอฮอล์ ด้านเลขาธิการส านกัอบรมศกึษากฎหมายเนติบณัฑติยสภา กลา่ววา่ เร่ืองนีถ้้าจะให้ ชดัเจน
ต้องแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯให้ครอบคลมุถึงการเมาแล้วขี่จกัรยานด้วย สว่นอยัการจะ 
อทุธรณ์คดีดงักลา่วก็ท าได้ แตศ่าลจะพิพากษาอยา่งไรเป็นดลุพินิจ  

ไทยโพสต์ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธ์ุ  
          อธิบดีกรมอนามยั กลา่ว ครม. ได้มีมติผา่นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามยัการเจริญพนัธุ์ พ.ศ.... เมื่อ
วนัท่ี 22 ก.ย. เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาท้องไมพ่ร้อมในวยัเรียนของกลุม่วยัรุ่น วา่ การที่กฎหมายอนามยั
เจริญพนัธุ์ฉบบันีอ้อกมาไมไ่ด้เป็นการสนบัสนนุให้เดก็ท้องในวยัเรียน แตเ่ป็นการช่วยลดภาวะของการ
ตัง้ครรภ์ในเพศหญิงทีม่ีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี ส าหรับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามยัการเจริญพนัธุ์ พ.ศ.... ทกุ
สถาบนัการศกึษาจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย เป็นมาตรฐานเดยีวกนั คือให้เด็กทีต่ัง้ครรภ์สามารถเรียนตอ่
ได้ เว้นแตว่า่เป็นความประสงค์ของเด็กเองที่จะไมไ่ปเรียน หากประเทศไทยสามารถบงัคบัใช้กฎหมาย
คุ้มครองอนามยัการเจริญพนัธุ์ ฉบบัท่ีก าลงัอยูใ่นการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานีไ้ด้จริง นบัได้
วา่เป็นความก้าวหน้าทางนโยบายที่ส าคญั ซึง่กฎหมายฉบบันีอ้าจจะช่วยลดจ านวนการท าแท้งลงได้บ้าง  
พ.ร.บ.ฉบบันีค้งยงัไมใ่ช่สิง่แก้ปัญหาท้องไมพ่ร้อมของวยัรุ่นได้โดยตรง แตส่ามารถใช้เป็นฐานของการ
จดัการเรียนการสอนเพศศกึษาทีร่อบด้านให้ เกิดผลอยา่งจริงจงัได้ 

มติชน  
คมชดัลกึ  
กรุงเทพธุรกิจ 

กจิกรรมลดเวลาเรียน ศธ.  
          ศกึษาธิการ เปิดเผยภายหลงัหารือเร่ืองการจดักิจกรรม "ลด เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" วา่ ขณะนีม้ีสว่น
ราชการและกระทรวงตา่งๆ รวมถึงภาคเอกชนสนใจที่ร่วมจดักิจกรรม สง่เสริมทกัษะให้แก่โรงเรียนที่เข้า
โครงการ แบง่เป็น 2 รูปแบบ คือ 1.สนบัสนนุเฉพาะอปุกรณ์การเรียนการสอน และ 2.สนบัสนนุทัง้อปุกรณ์
และวิทยากร ซึง่ไมเ่พิม่ภาระให้ครู อาทิ กระทรวงสาธารณสขุ เสนอกิจกรรม แปรงฟันให้ถกูวธีิ พร้อม
สนบัสนนุอปุกรณ์และวิทยากรให้ทกุโรงเรียนที่เข้าโครงการ ทัง้นี ้ ได้มอบหมายให้แต่ ละหนว่ยงานชว่ย
กลบัไปคิดโจทย์กิจกรรม และน าเสนออีกครัง้ เพือ่ปรับให้ตรงกบัที่ต้องการ รวมถงึสง่รายช่ือโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการจากเดิม 2,948 โรง เป็น 3,800 โรง ไปให้กระทรวงและภาคเอกชนที่สนบัสนนุ เพื่อศกึษาวา่มี
โรงเรียนใดบ้างทีเ่ดก็เรียนกิจกรรมจากเมนทูี่หนว่ยงานนัน้คดิค้นขึน้ นอกเหนือจากเมนกิูจกรรม ที่ สพฐ. 
คิดค้น โดยนโยบายดงักลา่วจะเร่ิมวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

ไทยรัฐ 
ไทยโพสต์ 

ประชุมคณะกรรมการวัคซนีแห่งชาต ิ 
          ศ.คลกิ เกียรติคณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เผยผลการประชมุคณะกรรมการวคัซีน 
แหง่ชาติ ซึง่มีการเสนอร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วคัซีนแหง่ชาติ (ฉบบัใหม)่ ปี 2559-2564 ที่ประชมุ 
เห็นชอบ 2 เร่ืองคือ แผนพฒันาบคุลากรด้านวคัซีน และการแก้ระเบียบคณะกรรมการวคัซีนแหง่ชาติ โดย 
เสนอให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แทนรมว.สาธารณสขุ เนื่องจากเร่ืองของวคัซีน 
ไมใ่ช่แคเ่ร่ืองภายในกระทรวงสาธารณสขุ แตเ่ป็นเร่ืองระดบัชาติทีม่ีหลายหนว่ยงานเก่ียวข้อง ทัง้ 
กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น คณะกรรมการฯจะมีการ
ประชมุอีก ครัง้ในเดือนพ.ย.นี ้
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ไทยโพสต์ วันล้างมอืโลก  
          สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติก าหนดให้มี "วนัล้างมือโลก" (Global Hand Washing Day) ตรงกบั
วนัท่ี 15 ตลุาคมของทกุปี เพือ่สร้างวฒันธรรมการล้างมือให้สะอาดถกูสขุอนามยัทัว่โลก ผู้อ านวยการ
ส านกัสือ่สารและตอบโต้ความเสีย่ง กรมอนามยั เปิดเผยวา่ มือเป็นพาหะน าเชือ้โรคและเชือ้ไวรัสเข้าสู่
ร่างกายได้ง่ายที่สดุ โดยเชือ้เหลา่นีอ้าจเป็นสาเหตขุองโรคติดเชือ้ที่เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต เช่น โรคท้องร่วง 
โรคมือเท้าปาก โรคระบบทางเดนิหายใจ เช่น โรคไข้หวดัใหญ่ หรือแม้แต ่จากการระบาดของโรคตดิตอ่เช่น
ตาแดง ในปีนี ้ กรมอนามยั ได้รณรงค์ให้ทกุคนหนัมาใสใ่จล้างมือด้วยน า้และสบูท่กุครัง้ และมุง่เน้นให้มี
การรณรงค์ล้างมอืในท่ีสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน วดั หนว่ยงานราชการ ศนูย์การค้า ศนูย์
อาหาร ตลาดสด ฯลฯ เพื่อเป็นการกระตุ้น สง่เสริมให้หนว่ยงานตา่งๆ หนัมาสนใจจดัสถานท่ี และสิง่
อ านวยความสะดวกส าหรับล้างมือให้กบัประชาชนทัว่ไป  

คมชดัลกึ ระบบป้องกนัคดัลอกวทิยานิพนธ์  
          เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ อธิการบดจีฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพฒันาระบบบริหารจดัการ วิทยานพินธ์ส าหรับสถาบนัอดุมศกึษา พร้อม
เช่ือมโยงระบบตรวจสอบการลอกเลยีนงานวรรณกรรมของ วิทยานิพนธ์ กบัฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์กลาง
ของประเทศ สกอ.ให้การสนบัสนนุจฬุาฯ พฒันาระบบการตรวจสอบวรรณกรรม โดยใช้โปรแกรม "อกัขรา
วิสทุธ์ิ" ของจฬุาฯ ซึง่เป็นโปรแกรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ภาษาไทย โดยสามารถเข้าถึงฐานข้อมลู
วิทยานิพนธ์ที่ สกอ.มีอยูก่วา่ 4 แสนเลม่ได้  

ส านกัสารนิเทศ สธ. รณรงค์ใช้น า้ตาลซอง 4 กรัม ลดอ้วน-เบาหวาน 
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วยคณะร่วมกนัแถลงขา่ว “คนไทยออ่นหวาน ใช้
น า้ตาลซองไมเ่กิน 4 กรัม” โดยกระทรวงสาธารณสขุ ได้ร่วมกบักองทนุ สสส. บริษัทผู้ผลิตน า้ตาล 
ผู้ประกอบการโรงแรม/สถานท่ีจดัประชมุ และภาคเีครือขา่ย เร่งรณรงค์สร้างคา่นยิม “คนไทยออ่นหวาน ใช้
น า้ตาลซองไมเ่กิน 4 กรัม” ลดการบริโภคน า้ตาลในอาหารและเคร่ืองดื่มทกุชนิด ให้ได้วนัละไมเ่กิน 6 ช้อน
ชาหรือ 24 กรัม ทัง้นี ้พบวา่คนไทยรับประทานน า้ตาลสงูมากเฉลีย่ปีละ 30 กิโลกรัมตอ่คน หรือวนัละ 20 
ช้อนชา ซึง่สงูกวา่มาตรฐานท่ีองค์การอนามยัโลกแนะน ากวา่ 3 เทา่ตวั ท าให้เกิดปัญหาโรคอ้วนเพิ่มมาก
ขึน้ ในกลุม่อาย ุ 15 ปีขึน้ไป พบถึง 1 ใน 10 หรือ 5.5 ล้านคน ท าให้ป่วยเป็นโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง อาทิ 
เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยน า้ตาลมีอยูใ่นอาหารมือ้หลกั อาหารวา่ง 
และชา กาแฟท่ีนิยมใสน่ า้ตาลลดความขม หากคนไทยหนัมาใช้น า้ตาลซอง 4 กรัม จะลดปริมาณน า้ตาล
ได้คนละประมาณ 3 กิโลกรัมตอ่ปี  
           อย. ได้จดัท าประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การแสดงฉลากน า้ตาลทราย
ชนิดซอง เพื่อเป็นแนวทางการแสดงฉลากของผลติภณัฑ์น า้ตาลทรายชนิดซอง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจ ุ ก าหนดให้พิมพ์
ข้อความภาษาไทยเห็นชดัเจนและอา่นงา่ย  
          สสส.ได้ร่วมกบัภาคเีครือขา่ยด้านสขุภาพ อย. และกรมอนามยั ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การปรับลด
ขนาดน า้ตาลบรรจซุองเพื่อลดการบริโภคหวานของประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรม มีสาระส าคญัภายใต้กรอบ
แนวคิดคือ ลดภาระคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพของประชาชนจากภาวะน า้หนกัตวัเกินและโรคอ้วน รวมทัง้โรค
ไมต่ิดตอ่เรือ้รัง ด้วยการควบคมุการบริโภคน า้ตาลให้อยูใ่นระดบัที่พอเหมาะ รวมทัง้ลดภาระคา่ใช้จ่ายการ
จดัซือ้น า้ตาลบรรจซุองของผู้ให้บริการจดัประชมุ และลดขยะเหลอืทิง้  
          กรมอนามยัร่วมกบัภาคีเครือขา่ยจดัท าโครงการอาหารวา่งเพื่อสขุภาพหรือเฮลท์ตีม้ตีติง้ (Healthy 
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Meeting) เน้น 2 เร่ือง คือ 1.อาหารวา่งที่ให้พลงังานต ่ากวา่ 150 กิโลแคลอรีตอ่วนั เช่น ผลไม้ ขนมที่ไม่
หวานจดั และใช้น า้ตาลซอง 4 กรัม และ 2.มีการจดักิจกรรมยืดเหยียดร่างกายคลายความเครียดระหวา่ง
การประชมุด้วย  ประชาชนสามารถอา่นและดาวน์โหลดหนงัสอื เฮลท์ตีม้ีทติง้ (Healthy Meeting) ได้
ที ่www.ebook.in.th/anamaibook/ 

ส านกัสารนิเทศ สธ. 8 เดือนแรกปี 58 ประกันสังคมก าไร 3 หมื่นล้าน 
           พร้อมเพิ่มสดัสว่นเงินลงทนุตา่งประเทศการบริหารกองทนุประกนัสงัคม ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2558 
กองทนุประกนัสงัคมมเีงินลงทนุสะสมทัง้สิน้ 1.33 ล้านล้านบาท แบง่เป็น 1. การลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มี
ความมัน่คงสงู ประมาณ 78% หรือ 1.04 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล 
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย จ านวน 8.68 แสนล้านบาท พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัค า้
ประกนั จ านวน 9.01 หมื่น ล้านบาท และหุ้นกู้ เอกชน ที่ได้รับการจดัอนัดบันา่เช่ือถือ จ านวน 4.2 หมื่นล้าน
บาท 2. การลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีความเสีย่ง ประมาณ 22% หรือ 2.91 แสนล้านบาท ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัไมค่ า้ประกนั หุ้นสามญั หนว่ยลงทนุตา่งๆ เช่น 
อสงัหาริมทรัพย์ โครงสร้างพืน้ฐาน หนว่ยลงทนุตา่งประเทศ 
ส าหรับผลการด าเนินงาน 8 เดือน (มกราคม-สงิหาคม 2558) กองทนุมีผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว 3.07 หมื่น
ล้านบาทแบง่เป็น 

มติชน  ประกันสังคม เตรียออกประกาศเยยีวยาผู้เสียหาย  
          รองเลขาธิการส านกังานประกนัสงัคม (สปส.) เปิดเผยวา่ สปส. ได้วางแนวทางการเยียวยา
ผู้ประกนัตนท่ีได้รับความเสยีหายจากการบริการทางการแพทย์ในระบบประกนัสงัคม จะน ารูปแบบการ
เยียวยาตามมาตรา 41 พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ พ.ศ.2545 และอตัราการเยียวยาความ
เสยีหายมาใช้อ้างองิในการร่างอตัราประกาศของ สปส. ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะกรรมการ 
การแพทย์ (บอร์ดการแพทย์) ของ สปส. หากบอร์ดการแพทย์เห็นชอบ ก็จะร่างค าประกาศและเข้าสูก่าร 
พิจารณาของคณะกรรมการประกนัสงัคม (บอร์ด สปส.) หากเห็นชอบก็จะออกเป็นประกาศตอ่ไป โดย
รูปแบบการเยยีวยานีจ้ะเร่ิมน าร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี คาดวา่จะน าร่างประกาศดงักลา่วเสนอเข้าสูบ่อร์ด 
การแพทย์ในการประชมุบอร์ดวนัที่ 2 ตลุาคมนี ้

ไทยโพสต์  
ASTVผู้จดัการรายวนั  

คุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา  
          จากการประชมุเพื่อหาแนวทางก าหนดมาตรการจดัระเบียบสงัคมรอบสถานศกึษา เครือขา่ย 
พฒันาอดุมศกึษา 90 สถาบนัออกแถลงการณ์สนบัสนนุมาตรการรัฐบาลในการควบคมุสถานบริการ ร้าน
เหล้า รอบสถานศกึษา ในการก าหนดโซนนิง่ของแตล่ะสถาบนัอยา่งเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน ให้น าประกาศ
ส านกันายกรัฐมนตรี ที่ก าหนดห้ามขายในระยะ 300 เมตรมาใช้เพื่อให้มีผลปฏิบตัิ ซึง่ตอนนีม้ีหลาย
สถาบนัท่ีก าหนดรัศมีไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลยันเรศวร ก าหนดไว้ 500 เมตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ ก าหนด 300 เมตร สนบัสนนุการกระตุ้นเตือน ประชาสมัพนัธ์ผลกระทบการบริโภค การรู้เทา่
ทนักลยทุธ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กบันกัศกึษาและบคุคลกร สนบัสนนุการศกึษาวิจยั การป้องกนัแก้ไข
ปัญหาผลกระทบการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และพืน้ท่ีเสีย่งรอบสถาบนัการศกึษา เพื่อให้เห็นความ
แตกตา่งก่อนและหลงัการโซนนิ่งพืน้ที ่

เดลนิิวส์  ผู้ป่วยจิตเวชฆ่าเด็ก5ศพ  
          ต ารวจจบักมุนายอาซาผะ สวีวัะ อาย ุ24 ปี หลงัจากคุ้มคลัง่ ก่อคดีใช้มีดอีโต้ไลฟั่นเด็กๆ อาย ุ5- 8 
ขวบ เสยีชีวติทัง้หมด 5 คน อ้างวา่เด็กสง่เสยีงดงัสร้างความร าคาญ เหตเุกิดในต.หนองบวั อ.ไชยปราการ 
จ. เชียงใหม ่พญ.พรรพิมล วิปลุากร รองอธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ววา่ การท่ีผู้ ป่วยจิตเวชก่อเหตฆุาตกรรม
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ผู้อื่น พบวา่ มี 2 ประเด็นคือ 1. เกิดภาวะหลงผิดอาจท าให้ประสาทหลอนคิดวา่จะมีคนมาท าร้ายจึงลงมอื
ท าร้ายผู้อื่นก่อน 2. เกิดจากการใช้สารเสพติดหรือสรุา เป็นตวักระตุ้นให้อาการก าเริบหนกัได้ หรือผู้ ป่วย
หยดุรับประทานยาเองถือเป็นเร่ืองอนัตรายมากเพราะสง่ผลให้อาการก าเริบ ปกตจิิตแพทย์จะต้องมีการ
ประเมินผู้ ป่วยก่อน 

บ้านเมือง โครงการเปลี่ยนพฤตกิรรมเดก็เสี่ยง  
          องค์การอนามยัโลก ร่วมกบักรมอนามยั กรมควบคมุโรค และโรงเรียนต้นแบบจ านวน 72 แหง่ทัว่
ประเทศ หวงัให้คณุครูชว่ยกระตุ้นนกัเรียนให้ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมที่ก่อให้เกิดผลดตีอ่สขุภาพตัง้แตว่ยั 
เยาว์ และท าเป็นประจ าตอ่เนื่องเป็นนิสยัจนถึงวยัสงูอาย ุ โดยพฤติกรรมที่ดตีอ่สขุภาพและควรเร่ิมต้นท า
ทนัที ได้แก่ ไมน่ัง่นานๆ โดย 1 ชัว่โมงให้ลกุขึน้เคลือ่นไหวร่างกาย 2 นาทีหรือการออกก าลงักายอยา่งน้อย
วนัละ 30 นาทีทกุวนั การลดอาหารหวาน โดยเฉพาะน า้อดัลม เคร่ืองดื่มชกู าลงั และขนมขบเคีย้ว รวมทัง้
งดอาหารมนัและเค็มจดั เน้นการกินผกัและผลไม้เป็นประจ า โดยท าตวัให้หา่งไกลบหุร่ีและแอลกอฮอล์ 

มติชน แนะเลิกใช้ไขมันทรานส์  

          ส านกัการแพทย์แลงคาสเตอร์ มหาวิทยาลยัแลงคาสเตอร์ ประเทศองักฤษ เผยการวิจยัการห้ามใช้ 
"ไขมนัทรานส์" หรือ "ทรานส์แฟต"หรือ "ไตรกลเีซอไรด์" โดยสิน้เชิงในกระบวนการผลติอาหารทกุชนิด 
รวมถงึภตัตาคารและร้านอาหารฟ้าสฟู้ ด ไขมนัทรานส์พบได้ในอาหารหลายประเภท เช่น เค้ก บิสกิต มากา
รีน หรือน า้มนัส าหรับทอด นอกจากนีย้งัท าให้ระดบัของ "แอลดีแอล" หรือคอเลสเตอรอลที่ไมด่ี เพิ่มสงูขึน้ 
และลดระดบัของคอเลสเตอรอลที่ดี หรือ "เอชดีแอล" ลงอีกด้วย 

 
 

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


