
 ในกำรประชุมสมัชชำองค์กำรอำหำรและเกษตร 
แห่งสหประชำชำต ิ(FAO) ประจ�ำภมูภิำคเอเชยีและแปซฟิิก 
สมัยที่ 34 ณ เมืองนำดี สำธำรณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ 11-13 
เมษำยน 2561 ภำยใต้หัวข้อ “กำรขจัดควำมอดอยำก
หิวโหย” นำยโฮเซ กรำเชียโน ดำ ซิลวำ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ ่
ของ FAO ได้กล่ำวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกมุำร ีในฐำนะทูตพเิศษ (Special Ambassador)  
ของสหประชำชำตด้ิำนกำรขจดัควำมหวิโหย (Zero Hunger)  
เนื่องจำกพระองค์ทรงงำนด้ำนกำรพัฒนำโภชนำกำร
และควำมมั่นคงอำหำรมำอย่ำงต่อเน่ือง ทรงเป็นผู ้น�ำ
และต้นแบบในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนอำหำร  
และปรับปรุงโภชนำกำรของเด็กนักเรียนในถ่ินทุรกันดำร
มำนำนกว่ำ 30 ปี เช่น โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน  

กองทุนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร เป็นต้น  
ทั้งยังมีพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือกับ 
ประเทศต่ำงๆ เช่น ลำว เมียนมำ กัมพูชำ ภูฏำน และ
บังคลำเทศ เป ็นต ้น ต ่อมำในปี 2559 ได ้ทรงเป ็น 
องค ์ประธำนในพิธี เป ิดกำรจัด ต้ังภำคีพัฒนำโคนม 
แห ่งเอเชีย เพื่อส ่ง เสริมและพัฒนำงำนด ้ำนโคนม  
เพื่อให้น�้ำนมมีคุณภำพ และยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู ่
ของเกษตรกรโคนมในระดับภูมิภำค ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริม
โครงกำรอำหำรเสริมนมโรงเรียนของรัฐบำลไทย เพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรขำดสำรอำหำรในเด็กวัยเรียน และสนับสนุน
อุตสำหกรรมโคนมด้วย ทั้งนี้ FAO ได้แจกจ่ำยเอกสำร 
เผยแพร่พระรำชกรณยีกจิของสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
ในที่ประชุมด้วย

FAO ยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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WHO ชื่นชมความส�าเร็จไทยในการขจัดโรคเท้าช้าง
 ในโอกำสกำรเข้ำเยีย่มคำรวะนำยกรฐัมนตร ีเพือ่เข้ำร่วม 
กำรประชุมนำนำชำติรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล (PMAC) 
ประจ�ำปี 2561 เม่ือวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 นำยทีโดรส  
อดัฮำนอม กบีรเียซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)  
ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้กล่ำวแสดง
ควำมชื่นชมประเทศไทยที่แสดงบทบำทส�ำคัญในประเด็น
สุขภำพโลกจนประสบควำมส�ำเร็จในหลำยด้ำน โดยเฉพำะ
ควำมส�ำเร็จในกำรขจัดโรคเท้ำช้ำงให้หมดไปจำกประเทศ 
อีกทั้งสำมำรถยุติปัญหำกำรถ่ำยทอดเชื้อ HIV จำกแม่สู่ลูก 
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรจัดกำรกับปัญหำกำมโรค และ
ด�ำเนินนโยบำยหลกัประกันสขุภำพถ้วนหน้ำท�ำให้ประชำชน
เข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพอย่ำงทั่วถึง ทั้งนี้ได้ “มอบโล่
เกียรติยศ” ยกย่องผลส�ำเร็จที่ประเทศไทยสำมำรถขจัด 
โรคเท้ำช้ำงให้หมดไปจำกประเทศ

 โรคเท้ำช้ำงเคยเป็นปัญหำสำธำรณสขุของประเทศไทย
ในอดีต โรคเท้ำช้ำงเกิดจำกหนอนพยำธิซึ่งมียุงเป็นพำหะ 
ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่แสดงอำกำร แต่หำกไม่ได้รับ 
กำรรักษำ จะมีกำรอักเสบเฉียบพลัน เป็นๆ หำยๆ ของ
ต่อมน�ำ้เหลอืงบรเิวณรักแร้ ขำหนบี จนกระทัง่มคีวำมพกิำร 
แขน ขำ หลงัจำกทีไ่ด้รับเชือ้ไปประมำณ 3-5 ปี โดยทีผ่่ำนมำ  
กระทรวงสำธำรณสุขได้ด�ำเนินมำตรกำรที่เข้มงวดในกำร
ป้องกนัควบคมุโรคเท้ำช้ำง ทัง้กำรตรวจโรคในแรงงำนข้ำมชำติ  
กำรจ่ำยยำดอีซี ี(DEC-Diethycarbamazine citrate) และ
กำรเฝ้ำระวังด้วยกำรเจำะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วย
โรคนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเท้ำช้ำงกลับมำแพร่ระบำดใน
ประเทศไทยอีก โดยหำกมีกำรตรวจพบแรงงำนข้ำมชำติที่
มีเชื้อโรคเท้ำช้ำงก็จะเข้ำสู่กระบวนกำรรักษำทันที
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 กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศห้ำมกำรผลิต 
น�ำเข้ำ และจ�ำหน่ำยไขมันทรำนส์ (Trans fatty acids) 
เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
ประกำศ  สธ. เลขที ่388 พ.ศ. 2561 “เรือ่ง ก�ำหนดอำหำร
ที่ห้ำมผลิต น�ำเข้ำ หรือจ�ำหน่ำย ซึ่งก�ำหนดให้น�้ำมันท่ีผ่ำน
กระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนและอำหำรที่มีน�้ำมันที่
ผ่ำนกระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนเป็นส่วนประกอบ
เป็นอำหำรที่ห้ำมผลิต น�ำเข้ำ หรือจ�ำหน่ำย” ได้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2562 โดยผู้ฝ่ำฝืนจะมีโทษ
ตำมมำตรำ 50 แห่งพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 
ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 
5,000 บำท ถึง 20,000 บำท กำรออกประกำศฉบบัดงักล่ำว
ท�ำให้ไทยเป็นประเทศแรกในอำเซยีนทีส่ัง่ห้ำมไขมนัทรำนส์ 
 งำนวจิยับ่งชีว่้ำ “ไขมนัทรำนส์” จะเพิม่ “ควำมเส่ียง” 
ของกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังส่งผลต่อ 

น�้ำหนักและไขมันส ่วนเกิน เพิ่มควำมเสี่ยงที่จะเป ็น 
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือดอีกด้วย อำหำรที่มีส่วนผสมของไขมันทรำนส์ 
ได้แก่ เนยเทียมหรือมำกำรีน เนยขำว ครีมเทียมหรือ 
คอฟฟีเมต นมข้นหวำน นมข้นจืด วิปปิ้งครีม ขนมที่ผลิต
ปริมำณมำกๆ จำกโรงงำน ของทอดต่ำงๆ รวมถึงเบเกอรี 
ที่ใช้เนยเทียมในกำรอบ รวมถึงอำหำรส�ำเร็จรูป เช่น  
ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ อำหำรจำกโรงงำน ขนมถุง และ
ฟำสต์ฟู ้ด ทั้งนี้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(อย.) ได้ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ทั้งสถำบันกำรศึกษำและ 
ภำคอุตสำหกรรมอำหำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมของ 
ผู้ประกอบกำร ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้ำ และผู้จ�ำหน่ำย เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
พร้อมจัดท�ำคู ่มือเพื่อให้ผู ้บริโภคมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับ 
ไขมันทรำนส์อย่ำงถูกต้อง  

สั่งห้ามไขมันทรานส์ ลดความเสี่ยงโรค NCD
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WHO รับรองยาต้านไวรัสเอดส์ของไทย คุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ 
 ผลิตภัณฑ์ยำต้ำนไวรัสเอดส์ของไทยได้รับกำรรับรอง
จำกองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ตำมมำตรฐำน WHO  
Prequalification Program (WHO PQ) ท�ำให้ไทยเป็น
ประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอำเซียนที่ได้รับรองมำตรฐำน
ดังกล่ำว โดยผลิตภัณฑ์ยำต้ำนไวรัสเอดส์ Efavirenz  
Tablets 600 mg ขององค์กำรเภสชักรรม ซ่ึงผลติทีโ่รงงำน
ผลติยำรงัสติ 1 คลอง 10 อ�ำเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธำน ีเป็นยำ 
รำยกำรแรกของประเทศไทยท่ีได้รบัรองมำตรฐำน WHO PQ  
ซึง่ WHO ได้ขึน้บัญชรีำยกำรยำ Efavirenz Tablets 600 mg  
ขององค์กำรเภสชักรรม ไว้ใน WHO Prequalified List 
 ยำต้ำนไวรสัเอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg เป็นยำ
ทีผู่ป่้วยเอดส์มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้ เนือ่งจำกเป็นยำต้ำนไวรสั 
สูตรแรก ตำมแนวทำงกำรตรวจรักษำและป ้องกัน 
กำรตดิเชือ้เอชไอวีของประเทศไทย ปัจจุบันมผีูต้ดิเชือ้ทีใ่ช้ยำนี ้
ประมำณ 80,000 รำย ซึ่งช่วยลดปริมำณเชื้อเอชไอวี 

ในร่ำงกำยและท�ำให้ระบบภมูคุ้ิมกันท�ำงำนได้ดข้ึีน รวมท้ังลด
ควำมเสีย่งในกำรเกดิภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตดิเชือ้เอชไอวี  
เช่น กำรติดเชื้อของโรคฉวยโอกำส ซึ่งเสี่ยงต่อกำรป่วยเป็น
วณัโรค กำรตดิเชือ้ทีน่�ำไปสูก่ำรเป็นมะเรง็ปำกมดลูก มะเรง็
ทวำรหนัก และช่วยเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเช้ือ 
เอชไอวีให้ดีขึ้น 
 ขณะทีย่ำต้นแบบมรีำคำสงูถงึกระปกุละกว่ำ 1,000 บำท  
แต่ยำต้ำนไวรัสเอดส์ Efavirenz ขององค์กำรเภสัชกรรม 
ที่มีคุณภำพเทียบเท่ำยำต้นแบบ มีรำคำเพียงกระปุกละ 
180 บำท จึงท�ำให้ผู้ป่วยในประเทศต่ำงๆ มีโอกำสเข้ำถึง
กำรรักษำได้มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรจัดซื้อยำของกองทุนโลก 
(Global Fund) และกองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ 
(UNICEF) กำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนครั้งนี้ เป็นกำร 
ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ยำและมำตรฐำนกำรผลิตยำ 
ในระดับสำกลของไทยที่ทั่วโลกยอมรับ
 

ภำพ : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/350663

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 89

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   89 3/4/2562 BE   22:07



สำ หรับการอ้างอิงบทความ
โครงกำรสุขภำพคนไทย. 2562. “สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภำวะของคนไทยในโลกโซเชียล. สุขภาพคนไทย 2562 (หน้ำ 92-117). 

 นครปฐม: สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล.

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd   90 3/4/2562 BE   22:07


