
เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 11 - 12 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเดน็ข่าว 
มติชน  

ส ำนกัสำรนิเทศ 
สธ. 

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค  
          ทพ.อรรถพร ลิม้ปัญญำเลศิ โฆษก สปสช. กลำ่วถึงกรณี นพ.ธำนินทร์ สวีรำภรณ์สกลุ ผอ.รพ. 
พระนครศรีอยธุยำ ในฐำนะประธำนชมรมโรงพยำบำลศนูย์โรงพยำบำลทัว่ไป (รพศ.รพท.) ระบวุำ่  
          สปสช. จดัสรรเงินไปให้มลูนิธิหนว่ยงำนอื่นๆ ที่ไมใ่ช่โรงพยำบำล และจดัสรรรูปแบบอื่นๆ ที่ไมใ่ช่
งบเหมำจำ่ยรำยหวักวำ่ 2-3 หมื่นล้ำนบำทตอ่ปี วำ่ไมเ่ป็นควำมจริง เพรำะในปี 2557 สปสช.มีกำรจดัสรร
งบกองทนุให้กบัมลูนิธิชมรม สมำคม สถำบนักำรศกึษำ และหนว่ยงำนอื่นๆ ที่ไมใ่ช่หนว่ยบริกำร เพื่อ
สนบัสนนุและสง่เสริม กำรจดับริกำรของโรงพยำบำลตำ่งๆ ท ำให้ประชำชนเข้ำถงึบริกำรมำกขึน้ 130 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของงบเหมำจ่ำยที่สง่ให้หนว่ยบริกำรเทำ่นัน้  
          กรณีที่มีกำรเสนอขำ่ววำ่ คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ ของ คสช. ได้แตง่ตัง้
คณะท ำงำน ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสขุ ที่มีพล.อ.อ.ธีระภำพ เสนะวงศ์ เป็นหวัหน้ำ
คณะท ำงำน และ นพ.พร เทพ ศิริวนำรังสรรค์ อธิบดีกรมอนำมยั เป็นรองหวัหน้ำคณะท ำงำน เบือ้งต้นมี
รำยงำนวำ่ คณะท ำงำนฯ ได้ เสนอให้เพิ่มสดัสว่นกลุม่โรงพยำบำล (รพ.) เข้ำไปเป็นคณะกรรมกำร
หลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ (บอร์ด สปสช.)มำกขึน้ และต้องมกีลไกกลำงทีมีสร้ำงเอกภำพเชิงนโยบำย 
คำดวำ่จะมกีำรเสนอตอ่คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ทีม่ี นำยพิชยั สนแจ้ง เป็นประธำนอนุ
กรรมกำรฯ ในวนัท่ี 14 ก.ค.นี ้ นพ.วินยั สวสัดิวร เลขำธิกำร สปสช. กลำ่ววำ่ ตนยงัไมเ่ห็นข้อเสนอ
ดงักลำ่ว คดิวำ่คงไมม่ีปัญหำ แต ่จะต้องแก้ พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ พ.ศ. 2545 หำกจะเพิ่ม
ให้ไปเพิ่มในอนกุรรมกำรพฒันำ ระบบกำรเงินกำรคลงั ซึง่เป็นกลไกกำรจำ่ยเงินอยูแ่ล้วก็นำ่จะดี และไม่
ต้องแก้กฎหมำยอีก เพรำะเป็น      อ ำนำจของประธำนบอร์ดที่สำมำรถแตง่ตัง้ได้  
          ขณะทีน่.ส.สรีุรัตน์ ตรีมรรคำ ผู้ประสำนงำนกลุม่คนรักหลกัประกนัสขุภำพ กลำ่ววำ่ ไมเ่หน็ด้วยที่
จะปรับเพิ่มสดัสว่นกลุม่โรงพยำบำลเข้ำไป เพรำะที่ผำ่นมำมีตวัแทนกลุม่จ ำนวนมำกอยูแ่ล้ว ทัง้
โรงพยำบำลรัฐ เอกชน ตวัแทนสภำวิชำชีพ แตเ่ห็นควรเพิม่สดัสว่นภำคประชำชนดีกวำ่หรือไม่ ซึง่ตอนนีม้ี
แค ่5 คนจำก 30 คน สว่นกลุม่โรงพยำบำลนัน้ เห็นวำ่กระทรวงนำ่จะตัง้คณะกรรมกำรผู้ให้บริกำรขึน้มำ 
1 ชดุ เพื่อหำรือหรือตอ่รองเฉพำะกบับอร์ด สปสช. ในฐำนะผู้ซือ้บริกำร สว่น รมว.สธ.ในฐำนะประธำน
บอร์ด สปสช. ก็ควรไปท ำหน้ำที่เป็นประธำนบอร์ดผู้ให้บริกำร ที่ผำ่นมำท ำงำนลกัลัน่กนัมำตลอด  
          จำกที่สือ่เสนอขำ่ว นำงทศันีย์ บวัค ำ ประธำนคณะท ำงำนก่อตัง้สมำพนัธ์เครือขำ่ยสำธำรณสขุ
และสิง่แวดล้อม ไทย (สคสท.) กลำ่ววำ่ กำรแก้ปัญหำระบบหลกัประกนัสขุภำพของไทยทีเ่ข้ำสูข่ัน้วิกฤต 
จนท ำ ให้ระบบบริกำรสขุภำพอำจล้มเหลว และสง่ผลกระทบตอ่ควำมมัน่คงทำงสขุภำพและควำมมัน่คง
ทำงเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ทีผำ่นมำมกีำรพดูถึงกำรร่วมจำ่ยเพื่อควำมยัง่ยืนของระบบ ซึง่ สคสท.ขอ
เสนอทำงออกของกำรร่วมจำ่ย โดยมุง่ให้ประชำชนรู้จกักำรออมสขุภำพพึง่ตนเอง โดยที่รัฐ เอกชน ภำคี
เครือขำ่ย และประชำชนคนไทย จะต้องร่วมมือกนัสนบัสนนุ และจัดตัง้ระบบสหกรณ์สขุภำพด ำเนิน
กิจกำร แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่แรก เพื่อให้บริกำรทำงสงัคม เช่น กำรรักษำพยำบำล กำรดแูล



เด็ก ผู้สงูอำย ุ ผู้พิกำร และกลุม่ที่สอง เป็นรูปแบบกำรออมเพื่อสขุภำพ เน้นกำรสง่เสริมสขุภำพป้องกนั
โรค และกำรดแูลสิง่แวดล้อมที่สง่ผล กระทบต่อสขุภำพของสมำชิกและประชำชนทัว่ไป 

ไทยรัฐ,ไทยโพสต ์
ASTV ผู้จดักำร
ออนไลน์  

ผลสอบปลดั สธ.  
          นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมว.สธ. กลำ่วถึงกรณี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
มอบหมำยให้นำยวษิณ ุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี สรุปผลสอบสวน นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดั 
สธ. ที่ก่อนหน้ำนีม้ีค ำสัง่ย้ำยให้มำชว่ยรำชกำรท่ีส ำนกันำยกรัฐมนตรี วำ่ เร่ืองดงักลำ่วไมไ่ด้ติดขดัข้อ
กฎหมำย แตเ่ป็นกำรมอบให้นำยวิษณไุปดขู้อมลูให้ชดัเจนวำ่ยงัมอีะไรอีกหรือไม ่โดยนำยกฯ ได้ให้กรอบ
เวลำ 15 วนัในกำรไปสรุปมำ คำดวำ่ทรำบผลสปัดำห์หน้ำ 

มตชิน, 
ส ำนกัสำรนิเทศ 
สธ. 

รายชื่อยาห้ามนาเข้าประเทศญี่ปุ่น  
          สถำนเอกอคัรรำชทตูไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ นได้เผยแพร่ข้อควำม เตือนผำ่นเฟสบุ๊กองค์
กร ระบวุำ่ ตำมที่มกีำรรำยงำนกรณีชำวตำ่งชำติถกูเจ้ำหน้ำที่ญ่ีปุ่ นควบคมุตวั     เนื่องจำกสง่ยำแก้ปวด
ชนิดหนึง่ที่มีสว่นผสมต้องห้ำมภำยใต้กฎหมำยญ่ีปุ่ นเข้ำประเทศนัน้ ยำที่อยูใ่นกลุม่เสีย่ผิดกฎหมำยและ
ห้ำมน ำ เข้ำญ่ีปุ่ น ได้แก่  1.TYLENOL COLD 2. NYQUIL 3.NYQUIL LIQUICAPS 4.ACTIFED 
5.SUDAFED 6.ADVIL COLD & SINUS 7.DRISTAN COLD/ "NO DROWSINESS" 8.DRISTAN 
SINUS 9.DRIXORAL SINUS 10.VICKS INHALER และ 11.LOMOTIL  
          ภก.ประพนธ์ อำงตระกลู โฆษก อย. เปิดเผยวำ่ ประกำศดงักลำ่วอ้ำงอิงเว็บไซท์ สถำนกงสลุใหญ่
ญ่ีปุ่ นประจ ำนครซแีอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่เมื่อตรวจสอบรำยช่ือยำดงักลำ่วแล้วเป็นช่ือทำง
กำรค้ำ สว่นใหญ่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนในประเทศไทย แบง่เป็นกลุม่อำกำร 2 กลุม่ คือ 1.กลุม่บรรเทำอำกำร
หวดั โดยเป็นยำสตูรผสมทัง้ลดน ำ้มกู บรรเทำอำกำรไอ ในหมำยเลข 1, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ซึง่เป็นยำแก้
ปวดลด ไข้ แตไ่มไ่ด้ขำยในประเทศไทย และกลุม่นีม้ีสว่นผสมของสำรซูโดอเีฟดรีน ซึง่ไทยอนญุำตให้ใช้
ในรพ. ภำยใต้กำรควบคมุก ำกบัเทำ่นัน้ นอกจำกนี ้ ยำสตูรแก้หวดัซึง่สว่นใหญ่จะมีฤทธ์ิกระตุ้นระบบ
ประสำท สว่นกลำง เก็บเป็นยำที่ต้องระวงัในกำรน ำติดออกนอกประเทศ เพรำะสว่นใหญ่ประเทศตำ่งๆ 
จะห้ำมน ำ ยำทีม่ีสว่นผสมของสำรท่ีกระตุ้นระบบประสำทเข้ำประเทศ สว่นหมำยเลข 2, 3 และ 10 เป็น
ยำที่ไมม่กีำร ขึน้ทะเบียนในประเทศไทย ส ำหรับกลุม่ที่ 2 คือ ยำ LOMOTIL เป็น กลุม่ยำแก้ท้องเสยี ไทย
ยกเลกิกำรขึน้ทะเบียนเมื่อปลำยปี 2557 เพรำะมีสำรที่จดัเป็นยำเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 3 คือ สำร
ไดเฟนอกไซเลต แตแ่ม้วำ่จะยกเลกิกำรขึน้ทะเบียนแล้ว อำจยงัคงเหลอืในโรงพยำบำลบำงแหง่หรือใน
บ้ำน กำรน ำยำออกนอกประเทศ ตำมระเบียบสำกลอนญุำตให้น ำยำจ ำเป็นติดตวัได้ในปริมำณไมเ่กิน 
30 วนั ซึง่แนะน ำวำ่ 1.ไมค่วรแกะยำออกจำกแผง 2.หำกมใีบสัง่แพทย์ให้น ำตดิตวัไปด้วย และ 3.หำก
เป็นกลุม่ยำต้องห้ำม โดยเฉพำะยำท่ีมีฤทธ์ิกระตุ้นประสำทต้องขออนญุำตพร้อมทัง้มใีบสัง่แพทย์ที่
ถกูต้อง 

เดลินิวส์ขำ่วสด
บ้ำนเมือง,  
มตชินออนไลน์ 

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  
          นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมว.สธ. กลำ่ววำ่ ในวนัท่ี 31 ก.ค.นี ้ ซึง่ตรงกบัวนัเข้ำพรรษำ ตำม มติ
คณะรัฐมนตรีวนัท่ี 8 ก.ค. 2551 ได้ก ำหนดให้เป็นวนังดดื่มสรุำแหง่ชำติด้วย โดย พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ให้ค ำขวญัเนื่องในวนังดดื่มสรุำแหง่ชำต ิประจ ำปี 2558 วำ่ พฒันำเยำวชน และ
ทรัพยำกรมนษุย์ ต้องหยดุเป็นทำสสรุำ โดยในวนัท่ี 22 ก.ค. นี ้ จะมีกำรจดักิจกรรมรณรงค์สง่เสริม และ
สือ่มีกำรสรุปประเด็นขำ่ว วฒันธรรมอนัดีงำม ด้วยกำรลด ละ เลกิ กำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เผยแพร่



ประชำสมัพนัธ์ให้เยำวชน ประชำชนทรำบถึงกฎหมำยควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้องรวมถงึโทษพษิภยั ผลกระทบจำกกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะให้ประชำชนร่วมลงนำม
ปฏิญำณตนงดดื่มสรุำ ท ำควำมดีถวำยในหลวง 
 
 

เดลินิวส์  ดัดฟันแฟชั่น  
          ทพ.สธุำ เจียรมณีโชติชยั รองอธิบดีกรมอนำมยั กลำ่วถงึกรณีวยัรุ่นสำวอำย ุ 16 ปี ชำว จ. 
พระนครศรีอยธุยำ ติดเชือ้ในชอ่งปำกจนบวมอกัเสบรุนแรง มไีข้สงูหลงัจำกไปใสเ่หลก็ดดัฟันปลอมใน
ร้ำน เสริมสวยข้ำงบ้ำนวำ่ กรณีนีถื้อวำ่คอ่นข้ำงรุนแรง คำดวำ่นำ่จะเกิดจำก 3 สำเหตหุลกั ๆ คือ 1. วสัดุ
ที่ไมไ่ด้ มำตรฐำน 2. กำรติดไมไ่ด้มำตรฐำน และ 3. ปัญหำกำรท ำควำมสะอำดในช่องปำกเนื่องจำกกำร
ใส ่ เหลก็ดดัฟันนัน้จะท ำให้มีปัญหำเร่ืองกำรท ำควำมสะอำดอยูแ่ล้ว ยิ่งท ำแบบไมไ่ด้มำตรฐำนจะยิ่ง
สง่ผลตอ่ กำรท ำควำมสะอำดในช่องปำกมำกขึน้ และเมื่อเกิดบำดแผลจะตดิเชือ้ได้งำ่ย อยำกจะเตือน
วยัรุ่นวำ่อยำ่ไปดดัฟันตำมกระแสเพรำะได้ไมคุ่้มเสยีอยำ่งกรณีนีถื้อวำ่รุนแรงมำก นอกจำกนีย้งัอำจจะ
เกิดกำรตดิเชือ้ใน กระแสเลอืดได้ กำรไปดดัฟันตำมร้ำนเสริมสวยอำจจะเสยีเงินแค ่ 1,500 บำท แตถ้่ำ
เกิดบำดแผลต้อง รักษำจะมำกกวำ่นัน้ 

เดลินิวส์  
ส ำนกัสำรนิเทศ 
สธ. 

'โซเชียลมีเดีย' ต้นตอ 'ภาวะซมึเศร้า' บทควำม  อภิวรรณ เสำเวียง 
 

          "ภำวะซมึเศร้ำ" ในทำงจิตเวชถือเป็นเร่ืองส ำคญัมำก เนือ่งจำกเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีท ำให้ผู้ ป่วย
เสีย่งที่จะฆำ่ตวัตำย โดยจำกข้อมลูลำ่สดุของ กรมสขุภำพจิตได้ออกมำเปิดสถิติผู้ ป่วยที่ได้รับกำร
วินิจฉยัยืนยนัแล้ววำ่เป็นโรคซมึเศร้ำมำกถงึ 500,000 คน แตก็่ยงัเช่ือวำ่มีอกีมำกทีย่งัไมไ่ด้เข้ำสู่
ระบบกำรรักษำ 
          นอกจำกควำมกดดนัทำงด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมแล้ว พญ.มธุรดำ สวุรรณโพธ์ิ  ผอ.สถำบนั
สขุภำพจิตเด็กและวยัรุ่นรำชนครินทร์ บอกวำ่ "ดรำมำ่" บนโลกโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึง่สำเหตุ
ส ำคญัที่ท ำให้คนไทยเป็นโรคซมึเศร้ำกนัมำกขึน้ โดยเฉพำะในกลุม่ผู้ใหญ่ที่ต้องกำรสร้ำงตวัตน 
ต้องกำรกำรยอมรับ เมื่อไมเ่ป็นไปตำมที่คำดหวงัควำมเครียดจะเป็นจดุเร่ิมต้นและน ำไปสูภ่ำวะ
ซมึเศร้ำในท่ีสดุ 
          ทัง้นี ้ตลอดระยะหลำยปีทีผ่ำ่นมำ จะพบควำมนิยมใช้โซเชียลมีเดยีเพื่อแสดงควำมเป็นตวัตน
หลกัๆ เร่ิมมำตัง้แต ่ "ไฮไฟว์" ตลอดจน "เฟซบุ๊ก"  "อินสตำแกรม" รวมไปถึงห้องสนทนำผำ่นเว็บไซต์
ตำ่งๆ ที่ได้รับควำมนิยมมำกไมว่ำ่จะเป็นในหมูค่นเดินดินกินข้ำวแกงยนัดำรำนกัแสดง และคนที่มี
ช่ือเสยีงของประเทศและก็มดีรำมำ่ให้เห็นกนัทกุวนั 
          ยิ่งตอนนี ้ เดก็เจนเนอเรชัน่ใหมเ่กิดขึน้มำพร้อมกบัเทคโนโลยี และแอพพลเิคชัน่มำกมำยทีม่ี
ทัง้ดีและไมด่ี หำกใช้อยำ่งไมร่ะวงั ไมเ่หมำะสม ไมไ่ด้รับค ำแนะน ำที่ถกูต้อง อนำคตจึงนำ่กงัวล
ปัญหำสขุภำพจิตมำกในหลำย ๆ เร่ืองตัง้แตค่วำมรุนแรง ควำมเครียด ภำวะซมึเศร้ำ นี่ยงัไมน่บัรวม
ปัญหำอำชญำกรรมที่อำศยัข้อมลูบนโซเชียลมีเดียอกีมำกมำย แม้กระทัง่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี เองก็เพิง่จะโดนโซเชียลมเีดียท ำร้ำยมำไมน่ำนน่ีเอง    "ทัง้นี ้ ถ้ำหำกผู้ที่เป็นโรค
ซมึเศร้ำอยูก่่อนแล้วกำรเลน่โซเชียลมีเดยีก็คอ่นข้ำงจะเป็นอนัตรำย อำจกระตุ้นให้แสดงออกถงึ



อำรมณ์ได้ เพรำะท ำให้เกิดกำรรับสำรมำกเกินไป และคนกลุม่นีจ้ะจิตใจเปรำะบำง ออ่นไหว ท ำให้
อำกำรของโรคแยล่ง"  
          พญ.มธุรดำ กลำ่ว  สอดคล้องกบั พญ.พรรณพิมล วิปลุำกร รองอธิบดีกรมสขุภำพจิต และ
โฆษกกรมสขุภำพจิต กระทรวงสำธำรณสขุ ที่ระบวุำ่ อำกำรของโรคซมึเศร้ำ แตล่ะคนจะแสดง
อำกำรไมเ่หมือนกนั แตห่ลกัๆ คอื มีลกัษณะพฤติกรรมที่แปลกไปอยำ่งชดัเจนจนคนรอบข้ำงรู้สกึได้ 
อำกำรโดยทัว่ไป คือ  มองตนเองในแง่ลบ หรือมองโลกในแง่ร้ำย เบื่อหนำ่ย เบื่ออำหำร นอนไมห่ลบั 
ท้อแท้ สิน้หวงั ไมอ่ยำกท ำอะไร ซึง่บำงคนอำจแสดงออกในทำงตรงกนัข้ำม คือ ไมม่ีสมำธิ 
ลกุลีล้กุลน กินจนหยดุไมไ่ด้อยำกนอนตลอดเวลำท ำเร่ืองเสีย่งๆเป็นต้น 
          "ถ้ำมีอำกำรแปลก ๆ ติดตอ่กนัเกือบทกุวนั นำนกวำ่ 2 สปัดำห์ขึน้ไป จนจำกแครู้่สกึเบื่อชีวติ 
อำกำรอำจจะรุนแรงถงึขัน้รู้สกึอยำกตำย และตอ่มำจะคดิถึงกำรฆำ่ตวัตำย เร่ิมมีกำรวำงแผน 
จนถึงกำรกระท ำกำรฆำ่ตวัตำยในท่ีสดุ ซึง่ขึน้อยูก่บัเร่ืองที่เข้ำมำกระทบด้วย บำงครัง้คนทัว่ไปอำจ
เป็นเร่ืองเลก็แตค่นป่วยจะไมส่ำมำรถรับมือได้" 
          อยำ่งไรก็ตำม โรคซมึเศร้ำ เป็นโรคที่หำกผู้ ป่วยได้รับกำรรักษำอยำ่งตอ่เนื่องก็มีโอกำสหำย
ได้  โดยกำรรักษำจะมีทัง้ 1.ใช้ยำปรับระดบัสำรเคมีในสมอง 2. กำรเข้ำรับบ ำบดั เพื่อปรับวิธีคดิ
เพื่อให้เกิดกำรปรับเปลีย่นตนเอง 3. กำรรักษำด้วยสิง่แวดล้อม โดยเฉพำะคนรอบข้ำง ที่ต้องให้
ควำมรักควำมเข้ำใจได้ เพรำะโรคนีจ้ะสง่ผลรุนแรง แตอ่ำกำรอำจดเูหมือนคนมีอำรมณ์วิตกกงัวล
ธรรมดำ 
          ดงันัน้จึงควรชว่ยเหลอืผู้ที่มีภำวะซมึเศร้ำ โดยรับฟังอยำ่งตัง้ใจ ด้วยควำมเข้ำใจ อดทน และ
หว่งใย ให้กำรสนบัสนนุ ให้ก ำลงัใจ ชีใ้ห้เห็นถึงควำมเป็นจริงตลอดจนควำมหวงั ชกัชวนเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงสงัคม หรืองำนอดิเรกที่เคยให้ควำมสนกุสนำน อยำ่กลำ่วโทษวำ่แกล้งท ำ หรือขีเ้กียจ 
หรือเป็นกำรเรียกร้องควำมสนใจ 

 

 
 


