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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 6 - 8 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเดน็ข่าว 
ผู้จดัการรายวนั โพสต์
ทเูดย์  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน บ้านเมือง 
สยามรัฐ ขา่วสด 
ไทยรัฐ เดลนิิวส์  
คมชดัลกึ  
New)108  

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
          พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลา่วระหวา่งเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่สว่น 
ราชการท่ีได้รับรางวลั   พร้อมทัง้ชมนิทรรศการผลงานของหนว่ยงานทีเ่คยได้รับรางวลั United Nations 
Public Service Awards (UNPSA) วา่    รัฐบาลไมเ่คยคิด ยกเลกิโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค เพียงแต่
ปัจจบุนัประเทศ มีปัญหาทัง้ 5 กลุม่งาน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ สงัคมวิทยา งานด้านความมัน่คง 
กระบวนการยตุิธรรม และอื่นๆ          ซึง่ต้องใช้งบประมาณในการบริหารงานและแก้ไขปัญหา ทัง้ 5 กลุม่นี ้
เป็นจ านวนมาก ซึง่บางกลุม่ต้องท าอยา่งตอ่เนื่องและยงัไมเ่ห็นผลในทนัที และบางโครงการต้องด าเนินการ
ตอ่เนื่อง บางเร่ืองยงัรู้ทิศทางไปทางใด โดยเฉพาะงานด้านการประกนัสงัคมรัฐบาลต้องเข้าไปดแูลก่อน    
และหากอนาคตเมื่อมคีวามเข้มแข็ง ประเทศมีรายได้ก็ต้องมาดกูนัอีกที   ผมไมเ่คยพดูเลยวา่จะยกเลกิ แต่
ก็ขอให้มกีารพฒันาประสทิธิภาพทางการแพทย์      และพยาบาลเข้าถึงการรักษาพยาบาลประชาชนที่
หา่งไกลให้ทัว่ถงึ ด้านศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว. สธ.  กลา่ววา่ กรณีที่มีการพดู ถึงการล้มระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตินัน้ ไมเ่คยมีใครพดูถึงแม้แตน่ายกฯก็ยืนยนัชดัเจนวา่ ไมม่ีนโยบายยกเลกิ 30 
บาทรักษาทกุโรค แตเ่ป็นหว่งใน เร่ืองงบประมาณที่เพิม่ขึน้ อยา่งตอ่เนื่อง     โดยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไป
หารือวา่ จะด าเนินการอยา่งไรจงึจะเกิดความยัง่ยืน  มเีงินเข้ามาในระบบโดยไมข่าดแคลน จะมมีาตรการ
อยา่งไร        นอกจากรับงบประมาณจากราชการเทา่นัน้ นอกจากนี ้นายกฯ ยงัอยากเห็นประชาชนบริจาค
เงินเข้าสูก่องทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ซึง่ขณะนี ้สธ. และกระทรวงการคลงัการลงัประชมุหารือ เพื่อ
พิจารณาแนวทางอยู ่     ซึง่ผู้บริจาคสามารถน าไปหกัภาษีได้ เหมือนการบริจาคเข้ามลูนิธิ      โดยขณะนี ้
ตนได้ตัง้คณะกรรมการจดัท าแนวทางระดมทรัพยากรเพื่อความยัง่ยืนของ ระบบหลกัประกนัสขุภาพ โดยมี 
นพ.สวุิทย์  วิบลุผลประเสริฐ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน มี ศ.อมัมาร สยามวาลา เป็นท่ีปรึกษา     
สว่นคณะกรรมการเป็นผู้แทนจากภาคสว่นตา่งๆ โดยมีหน้าที่พิจารณากลไกที่จะท า ให้เกิดความมัน่คง
ทางการเงินของระบบหลกัประกนัสขุภาพ สว่นแนวทางการร่วมจา่ยก็มีการพดูถึงแตย่งัไมไ่ด้ ข้อสรุป  

มติชน เดลนิิวส์  โยกย้ายข้าราชการ  
          นพ.อ านวย กาจีนะ รักษาการปลดักระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผยวา่ ตนได้ลงนามค าสัง่วนัที่ 6 ก.ค.
ย้าย ข้าราชการ 2 ราย คือ 1.นพ.บญัชา ค้าของ ผอ. ส านกับริหารกลาง ให้ไปด ารงต าแหนง่นายแพทย์
สาธารณสขุ (สสจ.) จงัหวดัภเูก็ต และให้ นพ.สมชายโชติ ปิยวชัร์เวลา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกนั) 
ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ สสจ.อดุรธานี ให้มาด ารงต าแหนง่ ผอ.ส านกับริหารกลาง แทนนพ. 
บญัชา มีผลวนัที่ 13 ก.ค. เป็นต้นไป  
          และก่อนหน้านีไ้ด้ลงนาม ในค าสัง่ที่ 1084/2558 ลงวนัที ่ 3 ก.ค.มอบอ านาจให้รองปลดักระทรวง
ใหมน่ัน้ ทัง้ 2 ค าสัง่ตนยืนยนัวา่ท าไปตามความเหมาะสม ในค าสัง่ได้มอบหมายหน้าที ่ 1.นพ.วชิระ เพ็ง
จนัทร์ รองปลดัฯ ด้านบริหาร ดแูลศนูย์ประสานงาน โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลมิพระเกียรติ รวมทัง้
ดแูลส านกังานบริหาร ยทุธศาสตร์สขุภาพวิถีชีวิตไทย และส านกังานโครงการ สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 
2. นพ.สรุเชษฐ์ สถิตนิรามยั รองปลดัฯ กลุม่ภารกิจด้าน พฒันาการแพทย์ ดแูลสา นกับริหารกลาง สถาบนั
พระบรมราชชนก ส านกัสาธารณสขุฉกุเฉิน ฯลฯ และงานเดิมเคยได้รับมอบหมาย ไมม่ีการเปลีย่นแปลง 3.



2 

 

นพ.อ านวย กาจีนะ รองปลดัฯ ท าหน้าทีป่ระสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ดเูร่ืองส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ ดเูร่ืองส านกับริหารกลาง กลุม่ประกนัสขุภาพ กลุม่ตรวจสอบ ภายในระดบักระทรวง ฯลฯ 4.
นพ.สริุยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลดัฯดสู านกัการสาธารณสขุระหวา่งประเทศ ส านกัพฒันานโยบายฯ จาก
ค าสัง่การดงักลา่วท าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อยา่งกว้างขวางวา่ เป็นการลดบทบาทของผู้ใกล้ชิด นพ. 
ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวง หรือไม ่เนื่องจากทัง้ นพ.วชิระ เดิมได้รับมอบหมายให้ดแูลงานบริหาร
เต็ม  โดยเฉพาะกลุม่ประกนัท่ีต้องประสานข้อมลูกบั สปสช. ขณะทีน่พ.บญัชี เคยดงูานด้านกลุม่ประกนั 
และเป็นที่พบข้อมลูที่ต้องทวงติงการบริหารงบของ สปสช. ก็ถกูย้ายให้ไปเป็น สสจ.เช่นเดยีวกนั  

มติชน เดลนิิวส ์ พยาบาลวิชาชีพร้องขอความเป็นธรรม 
         กรณีพยาบาลวิชาชีพและนกัวิชาการสาธารณสขุ  ทีอ่อกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านคา่ตอบ
แทบไมส่อดคล้องกบัภาระงาน  รวมทัง้สทิธิสวสัดิการตา่งๆ นัน้ ตลอดทัง้วนัมกีารเผยแพร่ข้อความค าสัง่
สัน้ๆ ผา่นทางไลน์       ให้แก่นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั (นพ.สสจ.) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทกุระดบั 
โดยมีใจความ วา่ "ขอให้ทา่น สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช. และทา่นผู้ตรวจราชการกระทรวงทกุเขต 
ท าความเข้าใจ         และออกค าสัง่กบัลกูจ้าง พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ (พกส.) ที่รอบรรจรุอบ 3 และ
เรียกร้องขึน้คา่จ้าง เงินเดือนอื่นๆ ที่จะมาหน้าท าเนยีบในวนัที ่7 กรกฎาคม 2558         งดการเดินทาง 
เนื่องจากขณะนีอ้ยูใ่น สถานการณ์ไมป่กติของบ้านเมือง ห้ามมีมอ็บและห้ามชมุนมุเกิน 5 คน ที่ท าเนียบ
รัฐบาล (นพ.อ านวย การจีนะ รษก.ปลดั สธ.)" ทัง้นี ้มีระบเุบอร์ติดตอ่กลบัเพื่อสอบถามด้วย  

มติชน  การพัฒนา รพ.สต. 
          เสนอบทความ รพ.สต.ทางเลอืกหรือทางหลกัของระบบสขุภาพไทย วา่ จากพฒันาการของ รพ.สต.
แตเ่ดมิ  เคยเป็นสว่นหนึง่ของระบบสขุภาพไทยในลกัษณะทางเลอืกที่ช่วยสนบัสนนุการให้บริการของ
โรงพยาบาลอ าเภอ      ตอ่มามีการปรับปรุงการให้บริการ ท าให้ประชาชนในชมุชนเร่ิมมาใช้บริการ รพ.สต.
มากขึน้    เพราะมีความคุ้นเคย และใกล้ชิดมากกวา่โรงพยาบาลอ าเภอ ดงันัน้การแก้ไขปัญหาและการ
พฒันารพ.สต.ให้มีคณุภาพและมีความพร้อมด้านบคุลากร จะท าให้ รพ.สต.เป็นหลกัของการให้บริการ
ด้านสขุภาพอนามยัของชมุชน      ซึง่ช่วยลดภาระ โรงพยาบาลอ าเภอและโรงพยาบาลศนูย์ได้อยา่งมาก 
การแก้ปัญหาเพื่อการพฒันา รพ.สต.ให้มีศกัยภาพและประสทิธิภาพ ควรพิจารณาประเด็นตอ่ไปนี ้ 
          1. กฎหมายที่รองรับการปฎิบตัิงานเป็นปัจจยัส าคญั       ต้องเร่งผา่น พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสขุ ให้
เร็วที่สดุ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  และการยอมรับในระบบสขุภาพ  
2.การก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของนกัสาธารณสขุ ควรได้รับการปรับปรุงให้มากขึน้อยา่ง
เหมาะสมกบัมาตรฐานวชิาชีพ และปริมาณงาที่ให้บริการกบัชมุชน อยา่งน้อยก็ต้องไมแ่ตกตา่งกบัแพทย์
และพยาบาลมากนกั 3.ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ อปุกรณ์ที่ทนัสมยัและยา ให้สามารถจ่ายยาทีม่คีณุภาพ
มากขึน้เพื่อชมุชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ ในการบ าบดัรักษา  4.การพฒันา
เครือขา่ยให้ รพ.สต.มีความเช่ือมโยงการปกครองสว่นท้องถ่ิน (อบต.) เครือขา่ยชมุชน ตลอดถงึการสง่ตอ่
ผู้ ป่วยไปยงัโรงพยาบาลอ าเภอ และโรงพยาบาลศนูย์ได้อยา่งรวดเร็ว ท าให้บริการผู้ ป่วยได้รับการบ าบดั
เบือ้งต้น  

ส านกัสารนิเทศ สธ. รายงานข่าวโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง หรือ เมอร์ส 
1. สถานการณ์ ถงึวนัที่ 7 กรกฎาคม 2558 

1.ไมม่ีผู้ ป่วยผู้ ป่วยยืนยนัในประเทศ 
2.สถานการณ์ทัว่โลก ข้อมลูตัง้แต ่30 กนัยายน 2555 – 5 กรกฎาคม 2558 พบผู้ ป่วย 1,367 ราย 
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เสยีชีวติ 487 รายใน 26 ประเทศ สว่นประเทศเกาหลใีต้ ข้อมลู ณ วนัที่ 5 กรกฎาคม 2558 พบผู้ ป่วย 186 
ราย เสยีชีวิต 33 ราย 

3. ขอความร่วมมือประชาชน “เช็คก่อนแชร์” ข้อมลูผู้ ป่วยทางสือ่ออนไลน์ เพื่อไมใ่ห้ข้อมลูที่ไม่
ถกูต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก และมีความผดิตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โปรดตดิตามขา่วสารจาก
กระทรวงสาธารณสขุ หากมีข้อสงสยั โทร 1422 ตลอด 24 ชัว่โมง 
2.สธ.ก าชบัโรงพยาบาลเข้มงวดการเฝ้าระวงัและการค้นหา สอบสวนบคุคลที่เข้าขา่ยการสอบสวนโรค 
(Person Under Investigation) และยงัคงมาตรการคดักรองที่ดา่นฯ ตอ่เนื่อง 
3. การเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากตะวนัออกกลางและเกาหลีใต้ ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 

ตัง้แต ่1 มกราคม 2558 - 6 กรกฎาคม 2558 มีผู้ เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเมอร์ส คือผู้ เดินทางมา
จากพืน้ที่ติดโรครวม 158 คน ในจ านวนนีม้าจากตะวนัออกกลาง 74 ราย  เกาหลใีต้ 84 คน ส าหรับในวนัท่ี 
6กรกฎาคม 2558 มีผู้ เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค รวม 6 คน มาจากเกาหลใีต้ 5 คน ตะวนัออกกลาง 1 คน 
ทกุคนได้สง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ   
4. สรุปผลการให้บริการสายด่วน 1422 ปรึกษาประชาชนเร่ือง โรคเมอร์ส 

วนัที่ 6 กรกฎาคม 2558มีผู้ โทรมาสอบถามที่สายดว่น 1422 รวม 67 สาย สอบถามโรคเมอร์ส 11 
สาย ค าถามที่มากที่สดุ คือ สถานการณ์โรคเมอร์ส เดินทางไปพืน้ที่เสีย่งได้หรือไม ่ ที่นา่สนใจคือ กระทรวง
สาธารณสขุยกเลกิมาตรการเฝ้าระวงัโรคเมอร์สหรือไม่                      
 5. ข้อแนะน าประจ าวันในการป้องกนัตนเองจากโรคตดิต่อทางเดินหายใจ รวมทัง้โรคเมอร์ส 

ประชาชนคนไทยทั่วไปไม่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเมอร์ส ยกเว้นผู้ที่เดินทางไปใน
ประเทศที่มีการระบาด ส าหรับประชาชนทั่วไปมข้ีอปฏบิัตดิังนี ้

1.หลกีเลีย่งการคลกุคลใีกล้ชิดกบัผู้ ป่วยระบบทางเดินหายใจหรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม 
2.ปฏิบตัิตามสขุอนามยั กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบอ่ยๆ ด้วยน า้สบู่ 
3.รับผิดชอบตอ่สงัคม เมื่อมีอาการไข้ ไอ มีน า้มกู เจ็บคอ ควรหลกีเลีย่งการสมัผสัคลกุคลกีบั

บคุคลอื่น เมื่อไอ หรือจามควรใช้กระดาษช าระปิดปากและจมกูทกุครัง้ และทิง้กระดาษช าระท่ีใช้แล้วลงใน
ถงัขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามยั ส าหรับผู้ เดินทางกลบัจากพืน้ท่ีตดิโรค หาก
มีอาการดงักลา่วภายใน 14 วนั ให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในพืน้ท่ี พร้อมแจ้งประวตัิการ
เดินทาง 

4.ประชาชนท่ีไมไ่ด้เดินทางไปในพืน้ท่ีเสีย่ง หากมีไข้ ไอ ไมต้่องกงัวลวา่จะเป็นโรคเมอร์ส ควรไป
พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามปกติ หรือโทรปรึกษาสายดว่นกรมควบคมุโรค 1422 ตลอด 24 ชัว่โมงหรือ
ติดตามขา่วสารทางเฟสบุ๊ค “ไทยสู้เมอร์ส”      

Nation บ้านเมือง,
กรุงเทพธุรกิจ  

รางวัล United 
          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. กลา่ววา่ ในปี 2558 มี 2 หนว่ยงานสงักดั สธ. ได้รับรางวลัจาก
องค์การสหประชาชาติ คือ 1.สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับรางวลัชนะเลศิ 
สาขาการสง่เสริมความร่วมมือภาครัฐในการจดัการเรียนรู้ให้เด็ก จากผล งานโรงเรียนในโรงพยาบาลแบบ
องค์รวม         มีความโดดเดน่ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศกึษาที่เหมาะสมกบัเดก็
ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล   ในพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายใต้แนวคดิ "เด็กป่วยทกุ คนต้องได้เรียน" โดยร่วมมือกบักระทรวงศกึษาธิการ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าหลกัสตูรการ เรียนการสอนของ ศธ. และการศกึษาทางไกลผา่น
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ดาวเทียมของวงัไกลกงัวล ชว่ยให้เด็กได้รับการดแูลสขุภาพ ครบถ้วนทัง้กาย ใจ และปัญญา หายป่วย
อยา่งมีคณุภาพ เรียนทนัเพื่อน  
2.โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวลัรองชนะเลศิ สาขาบริการสาธารณะด้านการสง่เสริมการตอบสนอง 
ความเสมอภาคทางเพศ        จากผลงานทางดว่นส าหรับสตรีตัง้ครรภ์เสีย่งสงูโดยจดัระบบบริการดแูล
ช่วยเหลอืสตรี ตัง้ครรภ์ทีม่ีความเสีย่งสงูในภาวะวิกฤติ   และทารกคลอดก่อนก าหนดภายใน 15 นาที 
ท างานเป็นเครือขา่ยระหวา่ง รพ.ทกุแหง่ในเขตสขุภาพเดียวกนั ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ
กาฬสนิธุ์ เป็นระบบ เดยีวกนั ท าให้อตัราการตายของแมแ่ละเด็กลดลง 

 

 


