สรุปข่าวประจาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มาแหล่งข่าว
 คม ชัด ลึก

ประเด็นข่าว
คลองขลุงโมเดลคลินิกชะลอไตเสื่อม
ขณะนี้ประเทศมีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 7-8 ล้านคน โรคนี้แบ่งออกเป็น 5 ระยะ หากผู้ป่วยไตเสื่อม
มากก็จะต้องล้างไต โรงพยาบาลคลองขลุง ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร มีการพัฒนา
คลินิกชะลอไตเสื่อมขึ้น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิภูมิราชนครินทร์และสมาคมโรคไต กรมการ
แพทย์ มาช่วยกัน สามารถจัดการได้
โดยจะมีการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันโลหิตสูง ดูผู้ป่วยที่เป็นระยะที่ 3–4 เข้า
คลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ มอย่ า งเข้ ม ข้ น ที่ ส าคั ญ ของคลิ นิ ก นี้ คื อ เรื่ อ งของการปรั บ พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหาร ลดอาหารจาพวกโปรตีนกับรสเค็ม อย่างที่สองคือการออกกาลังกาย อย่ างที่
สามเป็นเรื่องของการจ่ายยา ทาทั้ง 3 อย่าง ก็จะสามารถชะลอลดการเสื่อมของไตได้ บางคนถอย
กลับจากระยะที่ 3-4 ถอยเป็นระยะที่ 2 ได้หรือสามารถหายเป็นปกติได้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแห่งละ 3-5 คน ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่วมกับ
อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบด้วยบันได 4 ขั้นป้องกันโรคไต ประกอบด้วย 1.ประเมินการรับประทาน
อาหารผู้ป่วยบันทึกรายการอาหารและให้คาแนะนาการปรุงอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 2.วัดความดันโลหิตเก็บข้อมูล 3.ตรวจสอบการใช้ยา 4.ติดตามการออกกาลังกาย
ทั้งนี้ผลการศึกษาพบความเสื่อมของไตลดลงช้ากว่าอัตราการเสื่อมปกติของไต ช่วยยืดเวลาล้างไต
ออกไปได้จากเดิม 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในผู้ที่ต้องล้างไตที่มีประมาณ 1,000
คน โดยค่าล้างไตประมาณ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี ช่วยลดค่าล้างไต 200 ล้านบาทต่อปี
สุชาณี สุวัฒนารักษ์” หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลคลองขลุง กล่าวว่า จ.กาแพงเพชร มีผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรังประมาณ 2 หมื่นคน มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นปีละ 15-20 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งผู้ ป่ว ยโรคไต 1 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยอยู่ที่ 3 หมื่นบาทต่อเดือน มีการค้นหาคนไข้ในกลุ่มของ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงก่อน ถ้าพบว่ามีค่าไตเสื่อมเราก็ส่งเข้ามาในคลินิก
ยังมีอีกกลุ่มที่พบได้คือ กลุ่มที่มีการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม เอ็นเสด (NSAID) การรักษาเน้นในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปัญ หาการใช้ผงชูรส เรื่องยาที่ควรหลีกเลี่ยง การออกกาลังกาย มีการจัด
กิจกรรมโดยการให้ความรู้คนไข้อย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนคนไข้ไม่ยอมรับฟังข้อมูล แต่เมื่อคนไข้รู้
สาเหตุและนาไปปรับเปลี่ยนแล้วผลที่ได้มันออกมาดีขึ้นเลยมีการรับฟังมากขึ้น
สาหรับคนไข้ที่ลดในเรื่องการใช้ผงปรุงรสได้แล้วก็ยังประสบปัญหาจากการซื้ออาหาร ซึ่งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ มีวิธีการแนะนาการเลือกซื้ออาหาร เช่น การไม่ปรุงอาหารเพิ่ม จะทาให้รู้ว่าควรจะกินอย่างไร
ให้ปลอดภัย มีอาสาสมัครประจาครอบครัว ลงพื้นที่ไปดูในเรื่องความดันโลหิตสูง สังเกตพฤติกรรม
การกินอาหาร ไม่ได้ห้ามว่าห้ามกิน เพียงแต่ให้คนไข้ได้รู้ว่า กินแล้วจะเป็นผลอย่างไร เมื่อมีความใส่
ใจในการเยี่ยมมากขึ้น คนไข้จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอง
วิธีการชะลอไตเสื่อมนี้มีการขยายไปคลินิกทั่วทั้ง จ.กาแพงเพชรแล้ว มีการเชิญผู้บริหารของทุก
จังหวัด และผู้อานวยการโรงพยาบาลมาศึกษาดูงาน สรุปได้ว่า การขยายกระจายคลินิกชะลอไต
เสื่อมได้ดาเนินการไปถึงในชุมชนทั่วประเทศแล้ว เพื่อจะทาให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องที่ป่วยเป็น
เบาหวานความดัน ไม่ให้เกิดเรื่องของไตเสื่อมแล้วคิดว่าจะประหยัดเงินงบประมาณได้ถึง 1 หมื่น
ล้านบาท เลยทีเดียว

ที่มาแหล่งข่าว
 ไทยรัฐ
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ประเด็นข่าว
เตือนคนไทยระวัง 'สารกันบูด' ปนอาหาร ควรเลือกกินเฉพาะปรุงสุกใหม่
นพ.อภิชัย มงคล อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า คนไทยนิยมบริโภคอาหารประเภท
เส้น รองจากข้าว ซึ่งอาหารเส้นที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ขนมจีนและก๋วยเตี๋ยว แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อน ทาให้อาหารมีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
บางรายที่ผลิตเส้นขนมจีน และเส้นก๋วยเตี๋ยวใช้วัตถุกันเสียหรือที่เรียกว่าสารกันบูดในการผลิต โดย
วัตถุกันเสียที่นิยมใช้กัน คือ กรดเบนโซอิก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ในอาหารไม่เกิน
1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (JECFA) ได้
กาหนดเกณฑ์ค วามปลอดภัย (ADI) ของกรดเบนโซอิกไว้เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัว 1
กิโลกรัมต่อวัน กรดเบนโซอิก นิยมใช้เป็นวัตถุกันเสียในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด ทั้งเครื่องดื่ม
น้าผลไม้ อาหารหมักดอง รวมถึงใช้สาหรับรักษาคุณภาพของเครื่องสาอาง และยาสีฟัน
ทั้งนี้ หากร่างกายได้รับกรดเบนโซอิกในปริมาณที่สูง อาจทาให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ท้อง และท้องเสียได้ หากได้รับในปริมาณน้อยร่างกายจะสามารถขับออกให้หมดไปได้ แต่หาก
ได้รับในปริมาณมากและหรือได้รับทุกวัน อาจเกิดการสะสมจนถึงระดับที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ร่างกายได้โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพ้
รพ.เจาะไอร้อง เปิดให้บริการปกติ จนท.กาลังใจดี
รมว.สาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวีดิโอให้กาลังใจ จนท.โรงพยาบาลเจาะไอร้อง เผย ทุกคน
ขวัญกาลังใจดี น่าชื่นชมทางโรงพยาบาลเปิ ดให้บริการประชาชนตามปกติ ส่งผู้ตรวจราชการเขต
สุขภาพลงพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัย
ศ.คลิ นิ ก เกีย รติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข พร้อม
นายแพทย์ โ สภณ เมฆธน ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ประชุมทางไกลผ่ านวีดิโ อกับนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและผู้อานวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง เพื่อติดตามสถานการณ์
พร้อมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และให้สัมภาษณ์ว่า หลังเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่าน
มา เจ้ าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีกาลั งใจดีมาก ปลอดภัย และน่าชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมา
ทางานเพื่อประชาชนตามปกติ
ในส่วนของผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บางส่วนอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
และส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสอีกจานวนหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ใน
สถานการณ์ ให้ลาพักกลับบ้านเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ศ.คลิ นิ ก เกีย รติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่ าวต่อว่า เรื่องของความปลอดภัยนั้น ขณะนี้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ทัพภาคที่ 4 เกี่ยวกับมาตรการ
ดูแลผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในสถานบริการทุกแห่ง มั่นใจว่าฝ่ายความมั่นคงจะดูแลสถานพยาบาล ที่
ทาหน้าที่บริการช่วยเหลือประชาชน โดยผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ จะได้รับการดูแลเป็นไปตามหลักสากล
และในวันที่ 15 มี.ค.นี้ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ลง
พื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมหาแนวทางปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยในโรงพยาบาลและโซนที่พัก
อาศั ย โดยส่ ว นกลางพร้ อ มสนั บ สนุ น งบประมาณ บุ ค ลากรอย่ า งเต็ ม ที่ อย่ า งไรก็ ต าม ขอให้
เหตุการณ์นี้เกิดเป็นครั้งสุดท้าย เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ.
สาธารณสุข ส่ง จนท.ตรวจเข้ม ‘สถานที่ผลิต-ขายขนมจีน’นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มเก็บตัวอย่างขนมจีนใน
ท้องตลาดและตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุกันเสีย (สารกันบูด) 12 ยี่ห้อ และพบว่าทุกยี่ห้อใช้วัตถุ
กันเสีย แต่มี 2 ยี่ห้อ ที่มีปริมาณเกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) ว่า ได้มอบหมายให้
ส านั ก ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาหารปลอดภั ย (สสอป.) ร่ ว มกั บ ส านั ก อาหาร ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่จาหน่ายขนมจีน ที่พบการใช้
วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน เพื่อเก็บตัวอย่างของขนมจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ และสืบสวนหาแหล่งผลิต

เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ ได้แจ้งไปยังสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด (สสจ.) ทั่ว
ประเทศ ให้เฝ้าระวังสถานที่ผลิตและจาหน่ายขนมจีนด้วยขนมจีนจัดเป็นอาหารในภาชนะบรรจุ ซึ่ง
ต้องแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยตามประกาศฯดังกล่าวผู้ผลิตต้องระบุชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร
ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบที่สาคัญ วันเดือนปีที่ควรบริโภค และหากมีการ
ใช้วัตถุเจือปนอาหาร โดยเฉพาะวั ตถุกันเสียจะต้องแจ้งไว้บนฉลากอย่างชัดเจน หากไม่ติดฉลาก
หรือฉลากไม่ครบถ้วน มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และการใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินปริมาณที่
กาหนดจะจัดเป็นอาหารไม่ได้มาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ภัยใกล้ตัว...ตะเกียบคร่าชีวิต
 กรุงเทพธุรกิจ
พ.ญ.ศุภมาศ วิบูรณ์สุขสันต์ อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ชี้ว่า
พฤติกรรมดังกล่าว เปรียบเสมือนท่านรับประทานเนื้อหมูดิบหรือปรุงไม่สุก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อต่างๆ เช่น การติดเชื้อพยาธิ ทาให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดหนึ่ง หรือโรคไข้หูดับ นั่นเอง
โรคไข้หูดับ เกิดจากการติดเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย
ที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อจากหมูสู่คน โดยผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่รับประทานเนื้อหมูสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น
ลาบ หลู้ รวมไปถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่สัมผัสกับเนื้อหมูดิบ ดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า การติดเชื้อในผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงหมู การทางานเกี่ยวกับการชาแหละ
เนื้อหมู โดยเชื้อจะเข้าตามบาดแผล ตามร่ างกาย หรือเยื่อบุตา หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของหมู
เช่น น้าลาย เป็นต้น
 ทีมข่าวสาธารณสุข บทเรียนจาก....'เซปิง'จ่าย2หมื่น...คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!
กรณี ก ารออกมาพู ด เกี่ ย วกั บผ่ า ตั ด ใบหน้ าของ นายสุ รชั ย สมบั ติ เ จริ ญ นั ก ร้ อ งลู ก ทุ่ ง ภายโต้
 คม ชัด ลึก
โครงการ “Face Off ผ่าแหลก ศัลยกรรม 10 อย่าง บนใบหน้ากระชากความแก่จาก 60 ให้เหลือ
35 Dr.Xeping” นับเป็นกรณีตัวอย่างในการโฆษณาข้อมูลทางการแพทย์เกินจริง ซึ่งไม่ได้กระทา
โดยแพทย์หรือสถานพยาบาลโดยตรง เพราะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มข้น แต่กระทาผ่านบุคคล
อื่น หากมองความผิดเรื่องการโฆษณาเกินจริ ง กรณีนี้ต้องแยกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.โรงพยาบาล
ศัลยกรรมตกแต่งกมล สถานพยาบาลที่ถูกระบุเป็นสถานที่ผ่าตัดให้นายสุรชัยว่าทาผิดมาตรา 38
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่ห้ามไม่ให้สถานพยาบาลโฆษณาเกินจริงหรือยินยอมให้มีการ
โฆษณาเกินจริงหรือไม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการโฆษณาสถานพยาบาล สบส. ตัดสินว่ามีความผิด หลัง
พบหลักฐานการโฆษณาโครงการนี้โดยตรงผ่านเฟซบุ๊กและการยินยอมให้โฆษณาจากเหตุไม่ได้
ทักท้วงให้บุคคลที่ทาการโฆษณายุติ
2.แพทย์ กรณี นี้ มีเกี่ย วข้อง 2 คน คือ แพทย์ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ ทาการผ่ าตัด และแพทย์ที่เป็ น
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับ สบส. หรือผอ.โรงพยาบาล ซึ่งแพทยสภาได้
ส่งให้อนุกรรมการจริยธรรมดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงฐานเกี่ยวข้องกับการโฆษณาเกินจริง
ผิดข้อบังคับแพทยสภา 3.นายสุรชัย สมบัติเจริญ ซึ่งตามกฎหมายนับว่าไม่มีความผิด เพราะเป็น
คนไข้ และที่ผ่านมาไม่เคยได้พูดในทานองเยินยอแพทย์ผู้ทาการผ่าตัดจนโอเวอร์ และ 4.ดร.เซปิง
ไชยศาส์น ที่เป็นเจ้าของโครงการ เพราะไม่ใช่แพทย์และไม่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล จึงไม่อาจใช้
กฎหมายแพทยสภาและ สบส.มาพิจารณาความผิดได้ ต้องส่งให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณากรณีของ ดร.เซปิง
บทสรุปของความผิดและบทลงโทษ สาหรับ ดร.เซปิง รอการพิจารณาของ สคบ. ขณะที่ สบส.
ปรั บโรงพยาบาลศัล ยกรรมตกแต่งกมล 2 หมื่นบาท และจะปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท
จนกว่าจะยุติการโฆษณาเกินจริง และแพทยสภาสอบสวนทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2 แพทย์
ที่มีการระบุว่าเกี่ยวข้อง

