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ประเด็นข่าว
การดูแลสุขภาพทีมฟุตบอลจากถํ้าหลวง
-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัด สธ. เปิ ดเผยถึง อาการของเด็กและโค้ ช ว่า ทุกคนไม่ต้องให้ นาํ้ เกลือทาง
เส้ นเลือด สามารถทํากิจวัตรต่างๆ ได้ เอง ญาติเข้ าเยี่ยมผู้ป่วยที่ข้างเตียงได้ ท้งั 13 คน โดยสวมเสื้อกาวน์และ
หน้ ากากอนามัย ผลการตรวจเลือดทางห้ องปฏิบตั กิ ารไม่พบโรคติดต่ออันตราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อไวรัส
บางชนิดจากห้ องปฏิบตั กิ ารในกรุงเทพฯ โดยผู้ป่วยกลุ่มแรก 2 รายที่มปี ัญหาปอดติดเชื้อ อาการดีข้ นึ กลุ่มสอง มีไข้
ตํ่าๆ 2 คน ส่วนกลุ่มสุดท้ าย 3 รายมีอาการปวดหูร่วมกับหูอ้ อื จากภาวะหูช้นั กลางติดเชื้อ ได้ ให้ ยารักษา และรอให้ ยา
ปฏิชีวนะครบ 7 วัน สําหรับสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ทีมจิตแพทย์ของ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ ให้ การ
ดูแลใกล้ ชดิ ตลอดเวลา ทุกคนไม่มคี วามเครียด นอนหลับได้ ดี ส่วนหน่วยซีล 4 นาย รพ.เชียงรายฯ ดูแลช่วง 24
ชั่วโมงแรกหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ตรวจร่างกายเบื้องต้ น ทั้งผลเลือดและเอกซเรย์ปอดปกติ ได้ ไปรับการดูแลต่อที่รพ.
ต้ นสังกัด ทั้งนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ขอให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในพื้นที่ถาํ้ หลวงฯ ทั้งหมดปฏิบตั ติ ามคําแนะนําบัตรเฝ้ าระวังโรค
และสังเกตอาการ หากผิดปกติให้ ไปพบแพทย์ท่รี พ.ใกล้ บ้านทันที
-แหล่งข่าวด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับการช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้ ข้อมูลกรณีส่อื ต่างประเทศ ระบุในการ
ช่วยเหลือออกจากถํา้ มีการให้ ยาเคตามีนแก่เด็กและโค้ ช และเข้ าใจว่าเป็ นยาสลบที่ใช้ กบั ม้ า ว่า เรื่องการให้ ยาอะไร
หรือไม่ ต้ องสอบถามกับแพทย์ท่อี ยู่ในถํา้ หรืออยู่หน้ างาน แต่ภาพรวมทุกคนปลอดภัยดี มีการรับรู้ ส่วนที่เข้ าใจว่า
ยาเคตามีน เป็ นยาใช้ กบั ม้ านั้น เป็ นความเข้ าใจผิด เพราะเป็ น ยาที่ใช้ กบั คน เช่น ในการผ่าตัด สั้นๆ ที่ไม่ต้องดม
ยาสลบ
รพ.ติดฉลากยาว่าคนไข้
-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีเจ้ าหน้ าที่ รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดฉลากข้ าง
ขวดยาระบุว่า "มารดาเด็กโพสต์ด่าเจ้ าหน้ าที่" ว่า ได้ มคี าํ สั่งให้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริง ซึ่งต้ องดูข้อเท็จจริง ว่าจะเข้ าข่าย
ผิดวินัยหรือไม่
-นพ.พงศธร สร้ อยคีรี ผอ.รพ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า เรื่องอยู่ระหว่าง การตรวจสอบ ได้ ส่งทีมเข้ าไป
ขอโทษและพูดคุยกับมารดาของเด็กแล้ ว เป็ นไปในทางที่ดขี ้ นึ ส่วนอาการของเด็กดีข้ นึ มีอาการหอบน้ อยลง นํา้ มูก
ลดลง ได้ แนะนํามารดาว่าหากยาหมดแล้ วอาการไม่ดขี ้ นึ ให้ มาตรวจซํา้ เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 3-4 เดือนที่
แล้ ว เจ้ าหน้ าที่วงเล็บไว้ ท้ายชื่อผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนเพราะหวังดีให้ มกี าร ระวังเฝ้ าระวังในการบริการครั้งต่อไป
ซึ่งรพ.จะปรับปรุงระบบเวชระเบียนทั้งหมด คงไม่ได้ เอาผิดกับผู้ใด รวมทั้งเภสัชกรที่เป็ นผู้ตรวจสอบคนสุดท้ าย
-ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า กระบวนการในการพิมพ์ฉลากยา จะต้ องระบุช่ อื คนไข้ ชื่อ
ยา โดยดึงข้ อมูลจากประวัตคิ นไข้ การที่รพ.ยอมรับว่า เกิดจากความรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ของเจ้ าหน้ าที่ หากเภสัชกรเป็ น
ผู้เขียนแล้ วปล่อยให้ หลุดออกมา ถือว่าผิดวินัย แต่หากเป็ นผู้อ่นื เขียน เภสัชกรในวันนั้น ซึ่ง เป็ นผู้ตรวจสอบความ
ถูกต้ องต่างๆ ต้ องรับผิดชอบเพราะไม่ได้ ตรวจสอบให้ ดี
โรคพิษสุนขั บ้า
-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีผ้ เู สียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ า เพิ่ม
อีก 1 ราย ที่ จ.มุกดาหาร เป็ นชายอายุ 26 ปี มีประวัตถิ ูกสุนัขกัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือน ธ.ค. 2560 เป็ นลูกสุนัขไม่
มีเจ้ าของ อายุ 2-3 เดือน กัดที่หลังมือซ้ าย มีเลือดออก แต่ไม่ได้ ล้างแผลและฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. 2561
ถูกสุนัขในหมู่บ้านกัดน่องซ้ าย เลือดออก ไม่ได้ ไปฉีดวัคซีนเช่นกัน ทําให้ ปีนี้มผี ้ เู สียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ าแล้ ว 12
ราย
ผลกระทบภาษีบาป-นํ้าตาล
-เสนอบทความว่า การเก็บภาษีเหล้ า บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มนี าํ้ ตาล โดยอ้ างว่า ทําให้ เสียสุขภาพ อาจส่งผลกระทบ
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ประเด็นข่าว
ต่อเกษตรกร เช่นกรณีของ ชาวไร่ยาสูบในภาคเหนือและภาคอีสาน ที่ร้องเรียนต่อศูนย์ดาํ รงธรรม เนื่องจากก.การ
คลังจะงดรับซื้อใบยาสูบในปี 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทั้ง ก.เกษตรฯ ก.การคลัง ก.สาธารณสุข กรมสรรพากร
กรมสรรพสามติ ฯลฯ จึงต้ องคิดให้ รอบคอบ
ปฏิรูประบบแพทย์ฉุกเฉิน
-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัด สธ. เปิ ดการสัมมนาวิชาการระดับชาติอบุ ตั เิ หตุฉุกเฉินและสาธารณสุข
ครั้งที่ 5 ที่ รร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น และกล่าวว่า สธ.ได้ ให้ รพศ. รพท. และรพช. พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2558 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้ านสาธารณสุข โดยพัฒนาคุณภาพ 4 ด้ าน 1.การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ก่อนถึงโรงพยาบาล 2.การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ห้ องฉุกเฉิน 3.การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และ 4.การจัดการสาธารณ
ภัยด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ พร้ อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง
บริการสุขภาพปฐมภูมิ
-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รอง ปลัด สธ. เป็ นประธานเปิ ดงานประชุมการบริการสุขภาพปฐมภูมแิ ห่ง
อนาคต และการประชุมวิชาการประจําปี 2561 ภาคเหนือ ที่ จ.นครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการ
ดําเนินงานระบบสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขระดับอําเภอ และตําบล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินการ
งานตามนโยบายด้ านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้ ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ
-เสนอข่าว นพ.นําพล แดนพิพัฒน์ ประธานมูลนิธริ พ.เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในงานแถลงข่าว การจัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้ หัวข้ อ "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมปิ ัญญาไทย" ระหว่างวันที่ 18-21
ก.ค. นี้ ว่า อภัยภูเบศรได้ แบ่งการดูแลสุขภาพตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเป็ น 3 วัย ได้ แก่ วัยเด็ก วัยทํางาน และ
วัยผู้สงู อายุ และจะมีการเปิ ดตัวตํารับยาพิเศษสมัย ร.ศ.131 ซึ่งเป็ น ตํารับแก้ อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ประกอบด้ วยสมุนไพรหลายชนิดที่มฤี ทธิ์บาํ รุงสมรรถภาพทางเพศ เช่น กระชาย กระวาน พริกไทย เป็ นต้ น มี
สรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต แก้ ชาปลายมือปลายเท้ า ชะลอความเสื่อมของร่างกาย แก้ อาการวัยทอง ร้ อนๆ
หนาวๆ ช่วยให้ อวัยวะเพศแข็งตัวได้ ดขี ้ นึ ช่วยลดปัญหาการหลั่งเร็ว แก้ กษัย ขับปัสสาวะ และลดการอักเสบ
รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
-เสนอข่าว นพ.วิฑรู ย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า อภ.ได้ ส่งผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชัน
แคปซูล “แอนติออกซ์ ” ใช้ บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้ อเข่าเสื่อม และช่วยให้ การใช้ งานของข้ อเข่าดี เข้ าร่วมการ
ประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PRIME MINISTER HERBAL AWARDS PMHA) ประจําปี 2561 ที่
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดขึ้น และได้ รบั การคัดเลือกให้ เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติด้านยา
ตาต้อกระจกสิทธิบตั รทอง
-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยตาต้ อกระจกใน
ระบบบัตรทอง ว่า สิทธิประโยชน์ผ้ ปู ่ วยดีข้ นึ ตามลําดับ สปสช.อนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ายการรักษาด้ วยวิธผี ่าตัดแผลเล็ก โดย
ใช้ เลนส์แก้ วตาเทียมชนิดนิ่มที่พับได้ ส่วนบุคลากรด้ านจักษุ สธ.ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ให้ โควตาจักษุแพทย์
เพิ่มขึ้นอีกกว่า 100 คน คาดว่า อีก 2-3 ปี บุคลากรจะเพียงพอ และ ยังมีการทําระบบสารสนเทศเพื่อให้ ส่วนกลาง
ตรวจสอบได้ ว่าผู้ป่วยได้ รับการผ่าตัดตามตัวชี้วัดหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ พิจารณานําเลนส์แก้ วตาเทียมชนิด
แก้ เอียงที่มรี าคาเกือบ 1 หมื่นบาท เข้ ามาอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์บตั รทองด้ วย ซึ่งถ้ าซื้อจํานวนมากและมีการต่อรอง
ราคาเชื่อว่าราคาจะลดลงอย่างมาก
โรคเบาหวาน
-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่า เบาหวานเป็ นโรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ทําให้ ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนนํา้ ตาลจากอาหาร มาเป็ นพลังงานได้ ส่งผลให้
ระดับนํา้ ตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และหากมีนาํ้ ตาลในเลือดสูงเป็ นเวลานานโดยไม่ควบคุม อาจเกิดโรคแทรกซ้ อน
อื่นๆตามมา และแม้ เบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดให้ ใกล้ เคียง
ปกติได้ โดยรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม รักษานํา้ หนักตัวให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกําลัง
กายสมํ่าเสมอ และใช้ ยาตามคําสั่งแพทย์

สื่อ
www.thaipr.net

กรมประชาสัมพันธ์

ไทยโพสต์

มติชน

สยามรัฐ

บ้ านเมืองออนไลน์
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สรุปข่าววันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ประเด็นข่าว

โครงการเทศน์มหาชาติ เพือ่ ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
-เสนอข่าว รพ.ราชวิถี เชิญชวนคนไทยร่วมเป็ นเจ้ าภาพกัณฑ์เทศน์ ในโครงการ "เทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์
การแพทย์ราชวิถ"ี ถวายเป็ นพระราชกุศล และน้ อมรําลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมถึงจัดตั้งศูนย์โรคไตครบวงจร
อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อรองรับความต้ องการของผู้ป่วยโรคไตด้ อยโอกาสจากทั่วประเทศ ในวันที่ 23-24
ส.ค. 2561 ณ ห้ องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี และร่วมบริจาคได้ ท่ี "ศูนย์
การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธโิ รงพยาบาลราชวิถ"ี ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1หรือ
สอบถามโทร 02–3547997-9 ต่อ101, 104 และ 109
คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-เสนอข่าว สสจ.ชัยภูมเิ ชิญชวนผู้ปกครองที่มบี ุตรหลานในช่วงอายุ 9 , 18, 30, 42 และ 60 เดือน เข้ าร่วมคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ค. 2561 ซึ่งเป็ นสัปดาห์รวมพลังรณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ปี งบประมาณ 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเข้ ารับการตรวจคัดกรองได้ ท่สี ถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน โรงเรียนอนุบาล
ต้นแบบรพ.คุณภาพมาตรฐาน HA
-เสนอข่าว สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จัดเสวนา
โรงพยาบาลบ้ านเรา โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA โดยรพ.คอนสวรรค์ เป็ นหนึ่งใน รพ.ต้ นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนอกเหนือระบบสาธารณสุข ผ่านการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health
System Accreditation-DHSA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฯ สามารถทําให้ เกิดระบบสุขภาพที่มี
คุณภาพทั้งระบบได้ สาํ เร็จ
คดีรถรพ.ชนเด็กจนพิการ
-เสนอข่าว นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด เปิ ดเผยความคืบหน้ ากรณีนางปวีณา
มารดาของ “น้ องปาล์ม” ที่ถูกรถตู้ของหน่วยงานสาธารณสุขใน จ.ขอนแก่น ชนจนพิการ ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2558 ขอ
ความช่วยเหลือด้ านทนายความและข้ อกฎหมายกับทางเนติบณ
ั ทิตยสภา หลังสธ.ยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษา ว่า เนติ
บัณฑิตยสภาได้ อนุมตั คิ าํ ร้ องจัดหาทนายช่วยเหลือนางปวีณาในการแก้ อทุ ธรณ์ โดยทนายความที่ได้ รบั การแต่งตั้งใน
คดีจะติดต่อนางปวีณาเพื่อเขียนคําแก้ อทุ ธรณ์ของสธ. และยื่นส่งศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป
อุบตั ิเหตุรถพยาบาล
-เสนอข่าว เกิดเหตุรถพ่วง 18 ล้ อชนประสานงารถพยาบาลเทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ บนทางหลวงชนบทสาย
2315 ระหว่างบ้ านนางงิ้วไปบ้ านหนองสองห้ อง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ทําให้ คนขับรถพยาบาล เจ้ าหน้ าที่ และ
ผู้ป่วย เสียชีวิต รวม 3 ราย สอบสวนคนขับรถพ่วงซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา พูดจาวกวน ตรวจหาสารเสพติดพบเสพ
ยาบ้ า เบื้องต้ นตั้งข้ อหาขับขี่รถโดยประมาทจนเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ่นื เสียชีวิต และเสพยาเสพติดประเภทที่ 1 ยาบ้ า
ลักทรัพย์ในรพ.แม่สอด
-เสนอข่าว รอง.สว.ป.สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้ รับแจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่รปภ.
รพ. แม่สอด ว่าเกิดเหตุคนขโมย
รถจักรยานของประชาชนที่มาใช้ บริการ และสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ ได้ ชื่อนายอะลุ่ย อายุ 40 ปี สัญชาติเมียน
มา ตํารวจแจ้ งข้ อหาเป็ นบุคคลต่างด้ าวเข้ ามาในราชอาญาจักรโดยผิดกฎหมาย และข้ อหาลักทรัพย์

