
82 สขุภาพคนไทย 2555

4 ผลงานดีๆ
แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญ

ทองอาหารเสริมสกัดจากเวทีประกวด

สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

แพทย์แผนไทยสร้ำงผลงำนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สำยตำโลก จำกกำรคว้ำรำงวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์
นำนำชำติ เมืองเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในงำน 
International Exhibition Invention of GENEVA โดย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศประเภทอำหำรเสริมสกัด “เลซิติน” 
จำกไข่แดงผสมสำรสกดัจำกผลมะตมู รำงวลันีเ้ป็นผลงำน
ของสองแพทย์แผนไทย คือ แพทย์แผนไทยบุณยพร ยี่มี 
และแพทย์แผนไทยหญงิวรวีรรณ รตัรสำร เป็นกำรต่อยอด
องค์ควำมรู้เดิม คือกำรสกัดเอำเลซิติน โคลีน และโอเมก้ำ 
3 จำกไข่แดง ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเป็นพษิจำกส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) แล้วน�ำไปผสมกบัสำรสกดั
จำกมะตูมที่มีฤทธิ์ทำงเภสัชกรรม สกัดเป็นผลิตภัณฑ์ 
อำหำรเสรมิ ทัง้สองส่วนนีเ้สรมิฤทธิก์ำรท�ำงำนซึง่กนัและกนั 
โดยกระบวนกำรสกดัทัง้หมดไม่ใช้สำรเคม ีแต่ใช้สมนุไพรไทย
ที่มีคุณประโยชน์ต่อกำรบ�ำบัดและรักษำโรค กระบวนกำรดัง
กล่ำวเป็นกำรน�ำเอำนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และแพทย์ตะวันตก มำประยุกต์เข้ำกับภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย ถอืเป็นกำรพฒันำองค์ควำมรู้ ให้ทดัเทยีมต่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ กำรสกัด “เลซิติน” จำกไข่แดงครั้งนี้สำมำรถ 
ช่วยทดแทนกำรน�ำเข้ำได้ปีละ 100 ล้ำนบำท

จุดเด่นของผลงำนกำรน�ำสมุนไพรไทยมำใช้จนท�ำให้ ได้
รบัรำงวลัครัง้นี ้คอื สำรสกดัจำกผลมะตมูนัน้ช่วยฟ้ืนฟกูำรสร้ำง
อินซูลินในกำรต้ำนไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยท�ำให้หลอดเลือด
หัวใจแข็งแรง ควำมดันโลหิตเป็นปกติ และท�ำงำนเสริมกันกับ
สำรอำหำรจำกไข่แดง ผลงำนดังกล่ำวท�ำให้ร่ำงกำยสำมำรถ
ซ่อมแซมตวัเองในระดบัยนีหรอืดเีอน็เอ ซึง่ปัจจบุนัได้ ใช้กบัผูป่้วย
กลุม่โรคเรือ้รงัต่ำงๆ ของคลนิกิแพทย์แผนไทยจงัหวดัระยอง ทัง้นี้ 
แพทย์แผนไทยทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนำอำหำรเสริมดังกล่ำว 
เป็นเวลำ 5 ปี ในกำรปรบัปรงุสตูร แต่ไม่ได้ทดลองในสตัว์หรอืคน 

เลขำธิกำร วช. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ ได้ ให้กำร
สนับสนุนและส่งเสริมผลงำนดังกล่ำว โดยพร้อมที่จะช่วยผลักดัน
ไปสู่เชิงพำณิชย์ และให้ควำมส�ำคัญในกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สนับสนุนงบประมาณกว่า 170 ล้านบาท 

เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

จำกสถิติประชำกรของไทยที่มีแนวโน้มอำยุยืนยำว 
และมจี�ำนวนผูส้งูอำยเุพิม่มำกขึน้ น�ำมำสูปั่ญหำด้ำนสขุภำพ
ของผูส้งูอำย ุยิง่หำกมอีำกำรป่วย ย่อมส่งผลต่อควำมรนุแรง 
จำกโรคเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ กำรส่งเสรมิให้มสีขุภำพทีด่ ีและ
กำรป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นวิธีกำรป้องกันและแก้ ไข
ปัญหำที่ยั่งยืน ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) องค์กำร
บรหิำรส่วนต�ำบล (อบต.) และเทศบำลทัว่ประเทศ จงึได้
จดัท�ำโครงกำรส่งเสรมิสขุภำพผูส้งูอำย ุเพือ่ป้องกนัโรค
และฟื้นฟูสุขภำพในกลุ่มผู้สูงอำยุ ผ่ำนกองทุนสุขภำพ
ต�ำบล 7,300 แห่ง มจี�ำนวนโครงกำรกว่ำ 4,665 โครงกำร 
งบประมำณสนับสนุนกว่ำ 170 ล้ำนบำท โดยใช้สิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำคุม้ครอง
ผูท้ีม่อีำยตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ซึง่จะได้รบักำรตรวจสขุภำพ 
ตรวจร่ำงกำย ซกัประวตั ิวดัควำมดนัโลหติ ไขมนั และ
ระดบัน�ำ้ตำลในเลอืด ตลอดจนกำรรกัษำโรคตำต้อกระจก  
กำรประเมินภำวะซึมเศร้ำและสมองเสื่อม กำรตรวจ
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม กำรออกก�ำลงักำย กำรบรหิำรควำมเครยีด 
และกำรดูแลสุขภำพจิต รวมถึงกำรให้วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปจะได้รับบริกำรผ่ำนศูนย์แพทย์ชุมชนใกล้บ้ำน 
โรงพยำบำลทีข่ึน้ทะเบยีนไว้ และพืน้ทีท่ีม่กีองทนุหลกั
ประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภำพ
ชุมชน ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง อบต./เทศบำล 
กับ สปสช. และหน่วยบริกำรสำธำรณสุข 

สปสช. และกระทรวงสำธำรณสุขให้ควำม
มั่นใจว่ำได้จัดให้มีหลักประกันสุขภำพที่คุ้มครอง
สุขภำพร่ำงกำย ไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่ำรักษำ
พยำบำล อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมเชงิรกุในกำรส่งเสรมิ 
สขุภำพและกำรป้องกนัโรค เพือ่ให้ผูส้งูอำยไุทยมี
สุขภำพแข็งแรงต่อไปในอนำคต
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เพือ่สขุภาพคนไทย
หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่าย 

ภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น”

องค์กรเพือ่ควำมโปร่งใสนำนำชำต ิ(Transparency  
International) เผยผลส�ำรวจดชันภีำพลกัษณ์กำรทจุรติ
ของรัฐบำล 183 ประเทศทั่วโลก พบวำ่ประเทศไทยมี
อันดับควำมโปร่งใสลดลง จำกอันดับที่ 78 เป็นอันดับ
ที ่80 ด้วยคะแนน 3.5 จำกเตม็ 10 และอยูอ่นัดบัที ่10 
ของ 26 ประเทศเอเชีย สอดคล้องกับผลส�ำรวจควำม
คดิเหน็ของประชำชนต่อปัญหำกำรทจุรติคอร์รปัชัน่เดอืน 
พ.ย. 2554 ของมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย พบว่ำ
ประชำชนร้อยละ 72.4 เหน็ว่ำปัญหำคอร์รปัชัน่ของไทยมี
มำก และร้อยละ 63.1 คิดว่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีหน้ำ 
ปัญหำดังกล่ำวได้สร้ำงควำมเสียหำยแก่ประเทศชำติเป็น
อย่ำงมำก โดยเฉพำะภำคเอกชนมีกำรจ่ำยเงินพิเศษให้กับ 
ผู้ที่มีอ�ำนำจเพื่อให้ ได้งำนหรือสิทธิประโยชน์มำกถึงร้อยละ 
50 เพิม่ขึน้จำก 20-30 ปีทีผ่่ำนมำ ในแต่ละปีมกีำรคอร์รปัชัน่
ประมำณ 300,000 ล้ำนบำท และคำดว่ำอีก 5 ปีขำ้งหน้ำ 
อำจสูงกว่ำ 500,000 ล้ำนบำท 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มภำคีภำคเอกชนในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น 38 องค์กร น�ำโดยนำยดุสิต นนทะนำคร ผู้ก่อตั้ง
ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นขององค์กรภำคเอกชน (ภตค.) 
และเครือข่ำยหอกำรค้ำจังหวัดทั่วประเทศ ประกำศหยุดจ่ำย 
ใต้โต๊ะให้นักกำรเมืองและข้ำรำชกำร ในหลักกำร “ไม่ให้ ไม่รับ  
ไม่ยอม” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2554 ปัจจุบัน นำยประมนต์  
สุธีวงศ์ ประธำนกรรมกำร บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย  
ได้เขำ้มำสำนต่องำนดังกล่ำว

ภำคีฯ ได้เน้น 3 บทบำท ได้แก่ กำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง และกำรประสำนร่วมมือกับภำครัฐ เริ่มจำกกำรเฝ้ำ
ระวงัโครงกำรฟ้ืนฟหูลงัมหำอทุกภยัทีม่งีบสงูถงึ 8 แสนล้ำนบำท และ
กรณีกำรปล้นบ้ำนอดีตปลัดกระทรวงคมนำคม โดยมีอำสำสมัคร 
เฝ้ำติดตำมและแจ้งเตือนกำรทุจริตในโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐ ภำคีฯ  
เชื่อว่ำในอนำคตภำพรวมจะดีขึ้น เพรำะหลำยหน่วยงำนต่ำงให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แต่ยังต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง เพื่อขจัดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ออกจำกสังคมไทย 

โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอบต.) 
สนบัสนนุโครงกำรส่งเสรมิคนดมีคีณุธรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซำอุดีอำระเบีย ประจ�ำ
ปี 2554 เป็นปีที ่3 กลุม่เป้ำหมำยคอืประชำชนชำวไทยมสุลมิ 
โดยโครงกำรฯ จะคดัเลอืกชำวไทยมสุลมิทีด้่อยโอกำส มฐีำนะ
ยำกจน ผู้น�ำศำสนำ องค์กรเอกชน โรงเรียนตำดีกำ และ
อสม. ทีท่�ำคณุประโยชน์ต่อสงัคม ในพืน้ที ่5 จงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ คือ จำกยะลำ 40 คน ปัตตำนี 56 คน นรำธิวำส 
54 คน สงขลำ 30 คน และสตูล 20 คน ทั้งสิ้นจ�ำนวน 
200 คน ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมอบหมำยให้อ�ำเภอ 
และจังหวัด คัดสรรผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมหลักเกณฑ์
เฉลี่ย 12 มัสยิดต่อ 1 คน ก่อนเดินทำง ศอบต. ได้มีกำร
ซักซ้อมท�ำควำมเข้ำใจ ท�ำหนังสือเดินทำง และตรวจ
สุขภำพ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคร้ำยต่ำงๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมส�ำหรับกำรเดินทำง 

กำรไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ 
ประเทศซำอดุอิำระเบยี เป็นหนึง่ในห้ำข้อบญัญตัทิำง
ศำสนำอิสลำม ที่ก�ำหนดให้ชำวมุสลิมที่มีควำม
สำมำรถถือปฏิบัติ ชำวมุสลิมจึงมีควำมปรำรถนำ
สูงสุดที่จะเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์อย่ำงน้อย
ครั้งหนึ่งในชีวิต เฉลี่ยกว่ำ 9,000 คนต่อปี 
ครอบครัวที่ ได้ ไปประกอบพิธีฮัจย์นั้นถือเป็น 
ชำวสวรรค์ เป็น “ครอบครวัคณุธรรม” ทีส่มำชกิ 
ทกุคนเป็นผูป้ระพฤตตินด ีเป็นคนด ีไม่เกีย่วข้อง
กบัยำเสพตดิ เป็นแบบอย่ำงแก่ครอบครวัอืน่ใน
ชมุชนต่อไป ทำง ศอ.บต. พร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ
ภำรกจิกำรไปประกอบพธิฮีจัย์ของพีน้่องมสุลมิ
ในพื้นที่ และหวังว่ำผู้ที่ผ่ำนโครงกำรไปประ
กอบพิธีฮัจย์ของ ศอ.บต. จะเป็นแบบอย่ำง
ของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะเป็น
ผู้น�ำตำมบทบำทหนำ้ที่ ในชุมชนของตัวเอง
ในอนำคต
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