
เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 15 - 17 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเดน็ข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์บริการร่วม 

             ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมต.สธ.นพ.อ ำนวย กำจี
นะ รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุ รักษำรำชกำรแทนปลดั สธ. เปิดศนูย์บริกำรร่วมรับค ำขออนญุำต
กระทรวงสำธำรณสขุ เบ็ดเสร็จจดุเดียว (one stop service) ตำมนโยบำยของรัฐบำล เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกประชำชน ลดควำมยุง่ยำกในกำรขอใบอนญุำตขออนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงำนของ 
สธ. เข้ำถึงข้อมลูงำ่ย ชดัเจน รวดเร็ว ลดควำมเสีย่งทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นไปตำม พรบ. กำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนญุำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 มีผลบงัคบัใช้
วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2558  ศนูย์ฯดงักลำ่ว ตัง้อยูท่ี่อำคำร 3 ชัน้ 1 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ กระทรวงสำธำรณสขุ   ในกำรจดัตัง้ศนูย์บริกำรร่วมรับค ำขออนญุำตนี ้  กระทรวงสำธำรณสขุให้กรม
ที่เก่ียวข้องจดัท ำคูม่ือส ำหรับประชำชน แจ้งขัน้ตอนและเวลำให้ชดัเจน รวม 328 ฉบบั เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ http://ictapp.moph.go.th/servicelink  เพื่อให้ประชำชนศกึษำขัน้ตอน ก่อนเดินทำงมำติดตอ่
รำชกำร โทร.สอบถำมได้ที ่02-5910300 

นพ.อ ำนวย กลำ่ววำ่ กระทรวงสำธำรณสขุได้ให้ทกุกรม จดัท ำคูม่ือบริกำรประชำชน ได้แก่ 1.
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 237 ฉบบั  เช่น กำรขออนญุำตผลติยำขำยเคร่ืองมือแพทย์ ขึน้
ทะเบียนต ำรับยำ เป็นต้น  2.กรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ 45 ฉบบั ตำม พ.ร.บ.กำรประกอบโรค
ศิลปะ และพ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ร.บ.สถำนบริกำร 3.กรมอนำมยั 21 ฉบบั ตำมพ.ร.บ.กำร
สำธำรณสขุเช่น ขอใบอนญุำตและตอ่ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกำรรับท ำกำรเก็บและขนมลูฝอย
ทัว่ไป    4.กรมวิทยำ ศำสตร์กำรแพทย์ 19ฉบบั ตำมพ.ร.บ.เชือ้โรคและพิษจำกสตัว์  5.กรม
สขุภำพจิต 2 ฉบบั ตำมพ.ร.บ.สขุภำพจิต เช่น กำรขึน้ทะเบียนสถำนบ ำบดัรักษำทำงสขุภำพจิต  6.
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก 2 ฉบบั ตำมพ.ร.บ.คุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย 7.กรมควบคมุโรค 1 ฉบบั ตำม พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยำสบู คือ กำรจดแจ้ง
รำยกำรสว่น ประกอบของผลติภณัฑ์ยำสบู 8.กรมกำรแพทย์ 1 ฉบบั คือ คูม่ือใบรับรองแพทย์ 

นพ.อ ำนวย กลำ่วตอ่วำ่  ส ำหรับคูม่ือประชำชนที่สว่นรำชกำรในสงักดักระทรวงสำธำรณสขุได้
จดัท ำไว้นัน้  ขัน้ตอนใดที่กฎหมำยได้ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรไว้แล้ว ก็ต้องปฏิบตัติำมขัน้ตอนหรือ
ระยะเวลำนัน้ๆ  สว่นขัน้ตอนหรือระยะเวลำใดที่กฎหมำยมิได้ก ำหนดไว้โดยเป็นกำรใช้ดลุยพินิจในกำร
พิจำรณำด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ต้องปฏิบตัิตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2558 ในเร่ืองมำตรกำรในกำรก ำกบัดแูลกำรใช้ดลุยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำร
ปฏิบตัิรำชกำร  โดยสำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรใช้ดลุยพินิจไว้เป็นกำรลว่งหน้ำและประกำศให้
ประชำชนทรำบ  เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรใช้อ ำนำจในกำรตดัสนิใจ เพื่อออกค ำสัง่และเพือ่เป็น
หลกัประกนัในกำรใช้อ ำนำจ โดยจะต้องระบเุหตผุลในกำรใช้ดลุยพินิจให้ชดัเจน เพื่อให้ประชำชนผู้ รับ
ค ำสัง่เข้ำใจ  และมีควำมมัน่ใจในกำรตดัสนิใจของเจ้ำหน้ำที่ 
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ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.เตรียมปรับปรุงกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์2551คุ้มครองเยาวชน    
           รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ  ให้สมัภำษณ์ภำยหลงัตรวจเยีย่มหอพกับริเวณ
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย ร่วมกบัพลต ำรวจเอกอดลุย์ แสงสงิแก้วรมต.พม.  รศ.ดร.เสำวณีย์ ไทย
รุ่งโรจน์ อธิกำรบดมีหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย  นำงคนงึจนัทร์ หิรัญญลำวลัย์ นำยกสมำคม
ผู้ประกอบกำรธุรกิจหอพกั วำ่  กระทรวงสำธำรณสขุให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลสร้ำงเสริมสขุภำพและ
กำรแก้ไขปัญหำของเด็กและเยำวชน  ทัง้กำรมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ยำเสพตดิ กำรทะเลำะ
วิวำท กำรท ำร้ำยร่ำงกำย   ปัญหำที่เกิดขึน้มีสำเหตนุ ำมำจำกกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และขณะนี ้
หลำยฝ่ำยได้เข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรแก้ไข  เช่น กำรควบคมุกำรจ ำหนำ่ยเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ตำม
พระรำชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึง่ก ำหนดอำยผุู้ดื่มห้ำมขำยให้อำยุต ำ่
กวำ่ 20 ปีบริบรูณ์ วนัเวลำ และสถำนท่ีห้ำมขำยหรือห้ำมดื่ม 11 ประเภท เช่น สถำนท่ีรำชกำร 
สถำนศกึษำ  หอพกั  สถำนีบริกำรน ำ้มนัเชือ้เพลงิ สถำนีขนสง่ เป็นต้น 

 ลำ่สดุนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรออกประกำศส ำนกันำยกรัฐมนตรีเร่ืองกำรห้ำมขำยเคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์บริเวณรอบสถำนศึกษำระดบัอำชีวศกึษำและอดุมศกึษำทัว่ประเทศ   ในรัศมี 300 เมตร ทัง้
รัฐและเอกชน เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เด็กและเยำวชนเข้ำถงึเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ง่ำย 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.ก าชับสถานบริการทุกแห่งในสังกดั ใช้น า้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สสจ.เฝ้าระวังโรคจาก
ภยัแล้ง  
          รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ ก ำชบัให้สถำนบริกำรในสงักดัทัว่ประเทศ โดยเฉพำะในพืน้ท่ี
ประสบภยัแล้ง ใช้น ำ้อยำ่งมีประสทิธิภำพ ขณะเดยีวกนัให้ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัควบคมุควำม
สะอำดของน ำ้กินน ำ้ใช้ และเฝ้ำระวงัโรคจำกภยัแล้ง โดยเฉพำะโรคระบบทำงเดินอำหำร    
           กระทรวงสำธำรณสขุ ได้ก ำชบัให้สถำนบริกำรในสงักดัทกุระดบัทัว่ประเทศ โดยเฉพำะที่ตัง้ใน
พืน้ท่ีประสบภยัแล้งรวม 9 จงัหวดั 36 อ ำเภอ    ได้แก่ นำ่น นครรำชสมีำ สระแก้ว แพร่ สโุขทยั พิจิตร 
พิษณโุลก ชลบรีุ และปทมุธำนี ให้ส ำรองน ำ้ใช้ ในกำรให้บริกำรดแูลผู้ เจ็บป่วยอยำ่งเพยีงพอ และให้ใช้
น ำ้อยำ่งมีประสทิธิภำพ และให้ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั ด ำเนินกำรเฝ้ำระวงัป้องกนัโรคระบบ
ทำงเดินอำหำร เช่น โรคอจุจำจะร่วง เป็นต้น และให้ดแูลควบคมุคณุภำพมำตรฐำนควำมสะอำดน ำ้ดืม่
น ำ้ใช้ของประชำชนในพืน้ท่ี ซึง่ทีผ่ำ่นมำยงัไมม่ีโรคระบำดเกิดขึน้  
           ดร.นำยแพทย์พรเทพ ศริิวนำรังสรรค์ อธิบดีกรมอนำมยั กลำ่ววำ่ กรมอนำมยัได้ด ำเนินกำร
ควบคมุมำตรฐำนของน ำ้ดื่ม น ำ้ใช้ โดยกรณีที่เป็นน ำ้ประปำ จะต้องมีระดบัคลอรีนตกค้ำงไมต่ ่ำกวำ่ 0.2 
พีพีเอ็ม ซึง่คลอรีนจะช่วยฆำ่เชือ้โรคที่อยูใ่นน ำ้ อำจจะมีกลิน่บ้ำงแตไ่มเ่ป็นอนัตรำยตอ่ร่ำงกำย ส ำหรับ
กรณีที่เป็นน ำ้ใช้ ประชำชนอำจน ำน ำ้จำกแหลง่อื่นๆมำใช้ทดแทน และมีปัญหำน ำ้ขุน่ สำมำรถปรับสภำพ
น ำ้ก่อนใช้โดยใช้สำรส้มแกวง่นำนประมำณ 10 นำที เพื่อให้น ำ้ตกตะกอน จำกนัน้จึงใสค่ลอรีนเม็ดเพื่อ
ฆำ่เชือ้โรคในปริมำณ 1 เมด็ตอ่น ำ้ 20 ลติร จำกนัน้สำมำรถน ำน ำ้มำใช้ในครัวเรือนได้ และหำกจะใช้ดื่ม 
สำมำรถน ำมำต้มให้เดือดก่อน ควำมร้อนจะฆำ่เชือ้โรคที่อยูใ่นน ำ้ทกุชนดิ ปลอดภยัตอ่สขุภำพ โดย
ประชำชนสำมำรถซือ้คลอรีนและสำรส้มได้ที่ร้ำนขำยยำทัว่ไป 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. องค์การอนามัยโลกชมไทยคุมโรคเมอร์ส ผลส าเร็จยิ่งใหญ่ในภมิูภาคและโลก  
          แพทย์หญิงมำกำเร็ต ชำน  (Dr. Margaret Chan)  ผู้อ ำนวยกำรใหญ่องค์กำรอนำมยัโลก  สง่จด
หมำยถึงนำยกรัฐมนตรี ช่ืนชมควำมส ำเร็จในกำรควบคมุป้องกนัโรคเมอร์สของกระทรวงสำธำรณสขุไทย 



นบัเป็นชยัชนะครัง้ยิ่งใหญ่ของประเทศภมูิภำค และโลก ไมม่ีผู้ ป่วยเพิ่ม ควบคมุไมใ่ห้มีผู้ ป่วยรำยใหม่
และกำรระบำดในชมุชน ควำมส ำเร็จครัง้นีส้ะท้อนถงึควำมเข้มแขง็ของระบบ  ทีมบคุลำกร ควำมร่วมมือ
รัฐและเอกชน และระบบหลกัประกนัสขุภำพ เอือ้ตอ่ควำมส ำเร็จในกำรควบคุมโรค  อีกทัง้ยงัมีระบบ
หลกัประกนัสขุภำพท่ีเอือ้ตอ่กำรควบคมุโรคได้ส ำเร็จ 

 พญ.มำกำเรต ชำน ยงัช่ืนชมกำรด ำเนินงำนหลกัประกนัสขุภำพของประเทศไทยวำ่เป็น
ตวัอยำ่งทีด่ีของกำรลงทนุสขุภำพดีด้วยต้นทนุต ำ่ แม้วำ่ขณะนีม้กีวำ่ 70 ประเทศที่ด ำเนินกำร แตป่ระเทศ
ไทยด ำเนินกำรได้ส ำเร็จโดยมีคำ่ใช้จำ่ยสขุภำพในอตัรำต ่ำเมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑ์มวลรวมประเทศ 

 ศ.นพ.รัชตะกลำ่วตอ่วำ่ แม้ประเทศไทยจะไมม่ีผู้ ป่วยโรคเมอร์สแล้ว แตก่ระทรวงสำธำรณสขุ
จะยงัคงมำตรกำรเฝ้ำระวงัโรคเข้มแข็งตอ่เนื่อง จนกวำ่สถำนกำรณ์ทัว่โลกจะยตุิและเตรียมควำมพร้อม
ดแูลรักษำผู้ ป่วยโรคตดิตอ่อนัตรำยทกุโรคในโรงพยำบำลรัฐและเอกชน เพื่อป้องกนักำรแพร่กระจำยเชือ้
ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

ขำ่วสด แพทย์แผนไทยฯคดัยาอายุวฒันะวิจัย7ต ารับ-เล็งจดสทิธิบตัร   
          นพ.ธวชัชยั กมลธรรม อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก กระทรวง
สำธำรณสขุ กลำ่ววำ่ กรมคดัเลอืกต ำรับยำแผนไทย ซึง่มีอยู ่40,000 ต ำรับ โดยคดัเลอืกมำ 7 ต ำรับ 
ที่เป็นยำต ำรับอำยวุฒันะ ซึง่เป็นต ำรับท่ีดีที่สดุ เพื่อน ำมำวจิยัตอ่ยอดวำ่จะน ำต ำรับใดมำสง่เสริม
และเผยแพร่ตอ่ไป โดยทัง้ 7 ต ำรับ ประกอบด้วยสมนุไพรหลำยตวั แตล่ะตวัต้องน ำมำค้นวำ่จะใช้
แบบใดจงึเสริมฤทธ์ิกนัได้ดี โดยใน 7 ต ำรับมี อำทิ กระเทียม ขำ่ ขิง ดีปล ี มะขำมป้อม สมอดีง ู
พริกไทย ขมิน้ชนั มหำหงิคุ์ หญ้ำแห้วหม ู มะตมู เจตมลูเพลงิแดง ชะพล ู บอระเพ็ด เป็นต้น 
          นพ.ธวชัชยักลำ่วตอ่วำ่ ขณะนีไ้ด้ท ำสญัญำกบัมหำวิทยำลยัเชียงใหมเ่ป็นผู้วจิยั เพื่อน ำสำร
แตล่ะตวัไปหำสำรสกดัและตรวจสอบทำงวิทยำศำสตร์ ซึง่ตำมปกติร่ำงกำยของคนเรำจะมดีีเอ็นเอ 
ซึง่เมื่ออำยมุำกขึน้ ขำของดีเอ็นเอจะคอ่ยๆ สัน้ลง และท ำให้ร่ำงกำยเสือ่มสภำพ ซึง่สำรจำกต ำรับ
ยำตำ่งๆ จะถกูน ำไปทดสอบดวูำ่จะชว่ยท ำให้เทโลเมอเรส เอนไซม์ ซึง่มีสว่นชว่ยสร้ำงดเีอ็นเอนัน้
ยำวขึน้ได้หรือไม ่ ซึง่จะทดลองในห้องปฏิบตัิกำรกบัหนทูดลอง ซึง่ทัง้ 7 ต ำรับคดัเลอืกมำจำก
ฐำนข้อมลูและมีเน้นกำรหำตวัยำ 2 ชนิด คือ 1.ตวัยำอำยวุฒันะ คือกินแล้วท ำให้ดเีอ็นเอฟืน้ฟ ูและ
2.ตวัยำท่ีมฤีทธ์ิสร้ำงภมูคิุ้มกนักินแล้วท ำให้เม็ดเลอืดขำวเพ่ิมขึน้ ซึง่ตวัยำทัง้ 2 ชนิดนีเ้ป็นตวัยำทีม่ี
อนำคตและคำดวำ่ภำยใน 1 ปี จะได้ค ำตอบ ซึง่ขณะนีเ้ร่ิมวจิยัแล้ว 2 เดือน ปัจจบุนัทัว่โลกเร่ิมหนั
มำใช้สำรสกดัจำกสมนุไพร แตต่ ำรับยำสมนุไพรมเีพียงไทยทีม่ี สิง่ที่ส ำคญัจึงต้องหำวิธีท ำให้ได้ยำที่
มีคณุภำพท่ีสดุ ซึง่เมื่อได้ผลกำรวจิยักรม จะน ำไปจดสทิธิบตัรตอ่ไป ซึง่ภำคเอกชนสำมำรถน ำไปตอ่
ยอดใช้ได้ 
 

 

มติชน   กรมควบคุมโรคชีปี้นีไ้ข้เลือดออกมาแรง แค่ต้นปีอัตราป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว วอนทุกบ้าน
ช่วยกนัก าจัดลกูน า้ยุงลายทุก 5-7 วัน ป้องกันตัวเองและคนที่รักให้ปลอดภยัจาก
ไข้เลือดออก   
          นำยแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรคสถำนกำรณ์ของโรคไข้เลอืดออกวำ่ จำก
รำยงำนกำรเฝ้ำระวงัโรค ของส ำนกัระบำดวิทยำ กรมควบคมุโรค ข้อมลู ณ วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 
พบจ ำนวนผู้ ป่วยสะสม 28,577 รำย เสยีชีวิต 21 รำย อตัรำป่วยตอ่แสนประชำกรคิดเป็น 43.88 



รำย ในขณะที่ภำคกลำงพบอตัรำป่วยสะสมมำกที่สดุรวม 14,675 รำย และเสยีชีวิต 12 รำย อำยทุี่
พบ มำกที่สดุ คือ 10-14 ปี รองลงมำ 5-9 ปี สว่นใหญ่เป็นกลุม่นกัเรียน ถงึร้อยละ 45.7 จงัหวดัที่มี
อตัรำป่วยสงูสดุ 5 อนัดบั คือ ระยอง ตรำด อำ่งทอง เพชรบรีุ และกระบี่ 
          เนื่องจำกขณะนีเ้ป็นช่วงทีป่ระเทศไทยก ำลงัเข้ำสูฤ่ดฝูน ฝนท่ีตกเป็นชว่งๆ จะยิง่เป็นกำรเติม
น ำ้ในแอง่น ำ้หรือท ำให้มีน ำ้ขงัอยูต่ำม เศษวสัด ุ ภำชนะตำ่งๆ จำนรองกระถำงต้นไม้ ที่อำจมีไข่
ยงุลำยสะสมอยูน่ ำ้ฝนท่ีมำเติมลงในภำชนะจะทว่มถงึไขย่งุและแตกตวัเป็นลกูน ำ้ และเป็นยงุลำย
ตวัเต็มวยัโดยจะใช้เวลำทัง้หมด 7-10 วนั ก็จะยิ่งเป็นกำรเพิม่ปริมำณยงุลำยให้มมีำกขึน้ โดย
คำดกำรณ์วำ่ในปี 2558 นีจ้ะมผีู้ ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกเพิ่มขึน้เกือบ 2 เทำ่จำกปีที่ผำ่นมำ และ
คำดวำ่ช่วงเดอืนกรกฎำคม-สงิหำคม 2558 จะมีผู้ ป่วยมำกสดุประมำณเดือนละ 10,000-13,000 
รำย หำกไมร่่วมมือกนัควบคมุอยำ่งเข้มแขง็ ปีนีอ้ำจจะมีผู้ ป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออก 60,000-70,000 
รำย จำกเมื่อปี 2557ที่ผำ่นมำมีผู้ ป่วย40,999รำย 
          นำยแพทย์โสภณ กลำ่วย ำ้วำ่ กำรควบคมุป้องกนัโรคไข้เลอืดออกให้ได้ผลจ ำเป็นอยำ่งยิ่งที่
ทกุฝ่ำยจะต้องร่วมมือกนั กำรอำศยัควำมร่วมมือของหนว่ยงำน ทัง้ภำครัฐ และเอกชน เช่น องค์กร
ปกครอง สว่นท้องถ่ิน ผู้น ำในชมุชน ครู นกัเรียน และประชำชนในพืน้ท่ี ชว่ยกนัก ำจดัแหลง่
เพำะพนัธุ์ลกูน ำ้ยงุลำย ทกุ 5-7 วนั ร่วมกนัท ำกิจกรรม BIG CLEANING DAY "เก็บให้เกลีย้ง ไม่
เลีย้งยงุลำย" ได้แก่ 1.เก็บบ้ำนให้สะอำดปลอดโปร่งโลง่ไมใ่ห้ ยงุลำยเกำะพกั 2.เก็บน ำ้ให้สนทิ
มิดชิดไมใ่ห้ยงุลำยลงไปวำงไข ่ และ 3.เก็บขยะเศษภำชนะรอบๆ บ้ำนและชมุชนที่จะเป็นแหลง่
เพำะพนัธุ์ ยงุลำย โดยเน้นในพืน้ท่ี 6 ร. คือ 1.โรงเรือน (บ้ำน/ชมุชน)  2.โรงเรียน (สถำนศกึษำ/
สถำนเลีย้งเดก็เลก็)  3.โรงพยำบำล  4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงำน/กลุม่อตุสำหกรรม  และ 6.โรง
ธรรม (วดั/มสัยิด/โบสถ์) 
 

 

ขำ่วสด ควบคุมไข้กาฬหลังแอ่นตามมาตรฐานคร.ชีอ้ัตราการเกดิโรค 
          ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัโรคติดตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค(คร.) กระทรวง
สำธำรณสขุ กลำ่วถึงกำรพบโรคไข้กำฬหลงัแอน่วำ่ เชือ้ที่ท ำให้เกิดโรคไข้กำฬหลงัแอน่นัน้ เป็นเชือ้ที่
มีอยูใ่นธรรมชำติ แตล่ะปีไทยจะพบผู้ ป่วย 20-30 รำย แตจ่ำกกำรควบคมุโรคอยำ่งเป็นระบบ และ
ค้นหำผู้สมัผสัและผู้ ป่วยได้อยำ่งรวดเร็ว ท ำให้ควบคมุกำรระบำดของโรคได้ และในช่วงปีหลงัๆ นี ้
พบผู้ ป่วยลดลงเหลอืประมำณปีละ 10 คน โดยเชือ้ดงักลำ่วแม้วำ่จะอยูใ่นสิง่แวดล้อม แตค่นสว่น
ใหญ่เมื่อได้รับเชือ้ก็จะไมป่่วย และไทยถือวำ่ไมไ่ด้เป็นโรคทีร่ะบำดในวงกว้ำง    อยำ่งไรก็ตำม 
มำตรกำรกำรควบคมุโรคจะสอบสวนโรคและเฝ้ำระวงัผู้สมัผสัด้วยกำรให้ยำ เพื่อป้องกนัไมใ่ห้
ระบำดในวงกว้ำง 
          กำรป้องกนัโรค ขณะนีใ้ช้วิธีกำรติดตำมสอบสวนและกำรติดตำมผู้สมัผสั ตำมมำตรฐำนกำร
ควบคมุโรค ซึง่จำกที่มกีำรพบผู้ ป่วยในคำ่ยทหำร ก็พบวำ่ใช้มำตรกำรควบคมุป้องกนัโรคอยำ่งด ี
แยกผู้สมัผสัโรคและให้ยำเพื่อป้องกนัดแูลท ำควำมสะอำดสิง่แวดล้อม เพื่อตดัวงจรกำรระบำดของ
โรค   ซึง่ยงัไมพ่บผู้ ป่วยเพิ่ม          ทัง้นี ้ โรคไข้กำฬหลงัแอน่นัน้มีวคัซีน และยำรักษำ แตก่ำรฉีด
วคัซีนจะใช้ในกรณีที่มีผู้ ป่วยเยอะมำกๆ เทำ่นัน้ ซึง่ไทยยงัไมจ่ ำเป็นประชำชนควรใสใ่จเร่ือง



สขุลกัษณะพืน้ฐำน กำรล้ำงมือ กำรปิดปำกเมื่อไอจำม สว่นกำรฉีดวคัซีนนัน้ตำมมำตรฐำนกำร
เดินทำงและกฎอนำมยัระหวำ่งประเทศที่WHOแนะน ำไว้นัน้ จะต้องฉีดวคัซีนให้กบัผู้ที่เดินทำงไปใน
ประเทศกลุม่เสีย่ง           

 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั -
เสนอขำ่ว 

สิทธิรักษาโรคไต  
           นำยโกวิท สจัจำวิเศษ รองเลขำธิกำรส ำนกังำนประกนัสงัคม (สปส.) กลำ่วถึง กรณีกำรรักษำโรค 
ไตวำยเรือ้รังสทิธิประกนัสงัคมด้อยกวำ่สทิธิข้ำรำชกำรและบตัรทอง เพรำะผู้ประกนัตนต้องส ำรองจ่ำย
ก่อน ระหวำ่งรอคณะกรรมกำรแพทย์ สปส.พิจำรณำอนมุตัิกวำ่ 3 เดือน และเบิกคืนได้ไมค่รบ เนือ่งจำก
เบิกคืน น ำ้ยำล้ำงไตได้ 3 ถงุ ทัง้ที่โดยเฉลีย่ผู้ ป่วยต้องใช้น ำ้ยำล้ำงไตประมำณ 4 ถงุตอ่วนัวำ่ 
ประกนัสงัคมไมไ่ด้ให้ สทิธิน้อยกวำ่ในแง่สทิธิกำรรักษำอำจมำกกวำ่บตัรทองด้วยซ ำ้ อยำ่งกำรฟอกเลอืด
ล้ำงไตที่ต้องท ำ        สปัดำห์ละ 3 ครัง้ ก็ให้สทิธิในกำรฟอกเลอืดตำมจริงทัง้ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1,500 บำท 
สว่นกรณีน ำ้ยำล้ำงไตเพียง 3 ถงุนัน้ จริงๆ เร่ืองบริกำรทำงกำรแพทย์จะมคีณะกรรมกำรแพทย์ของ สปส.
พิจำรณำวำงหลกัเกณฑ์กำรให้สทิธิอยำ่ง เหมำะสม ไมใ่ช้จำ่ยเกินควำมจ ำเป็น เพรำะจะมีผลกระทบตอ่
กองทนุ อยำ่งไรก็ดี เมื่อมีข้อท้วงติงตำ่งๆ ก็พร้อมรับฟัง และสำมำรถปรับได้หำกประชำชนเห็นวำ่ไมไ่ด้รับ
ควำมเป็นธรรมก็ใช้สทิธิอทุธรณ์ได้ หรือจะท ำหนงัสอืถึง สปส.เพือ่ขอให้มีกำรพิจำรณำ หำรือในชัน้ของ
คณะกรรมกำรแพทย์ฯ ก็ได 

มติชน 

ข่าวสด 

สุขภาพผู้แยกขยะ 
          นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นำยแพทย์ทรงคณุวฒุิ กรมควบคมุโรค เปิดเผยหลงัเป็นประธำน
เปิดตวัโครงกำรพฒันำควำมร่วมมือเครือขำ่ยในกำรเฝ้ำระวงัป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภำพ จำกกำร
คดัแยกและรีไซเคิลขยะในพืน้ท่ีเสีย่ง 8 จงัหวดั ที่จ.ขอนแก่นวำ่ 8 จงัหวดัเป็นพืน้ท่ีเสีย่งสงูตอ่กำรเกิด
ผลกระทบตอ่สขุภำพจำกมลพิษสิง่แวดล้อม (Hot Zone) ประมำณ 20,000 คน (500-3,000 คนตอ่
จงัหวดั) แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 1. ขยะทัว่ไป ได้แก่ พระนครศรีอยธุยำ สมทุรปรำกำร กำญจนบรีุ ขอนแก่น 
และนครศรีธรรมรำช 2.ขยะ อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ บรีุรัมย์ กำฬสนิธุ์ และอบุลรำชธำนี ดงันัน้ จึงเร่ิม
รณรงค์น ำร่องที่ จ.ขอนแก่น เป็นพืน้ท่ีแรก โดยจดัขึน้ทะเบียนบริกำรตรวจคดักรองควำมเสีย่งและตรวจ
สขุภำพเบือ้งต้น ให้ควำมรู้ในกำรดแูลตวัเอง เป็นต้น จำกนัน้จะขยำยไปยงัพืน้ท่ีอื่นๆ ตอ่ไป 

ไทยรัฐ  ชี ้แจงค่าตอบแทน อสม.ราชบุรี  
          หนงัสอืที่รบ 0032/3393 -สสจ.รำชบรีุ ชีแ้จงข้อเท็จจริงกรณีกำรน ำเสนอ เร่ืองอสม. ต.ดอนใหญ่ 
อ.บำงแพง จ.รำชบรีุ ไมไ่ด้รับเงินคำ่ตอบแทน เดือนละ 600บำท ตัง้แตเ่ดือนเม.ย.-มิ.ย.58 โดย นพ.สสจ.
รำชบรีุได้มอบให้ รองนพ.สสจ.รำชบรีุ จดัประชมุสำธำรณสขุอ ำเภอและ อบจ. เพื่อหำแนว ทำงแก้ไข
ปัญหำร่วมกนั ขณะนี ้ อสม.ได้รับเงินในเดือนมี.ค.-พ.ค.58เรียบร้อยแล้ว และได้จดัประชมุชีแ้จง 



ผู้ เก่ียวข้องได้แก่ ประธำน อสม.ต ำบล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุระต ำบล อ ำเภอ จ ำนวน 290 คน เมื่อวนัท่ี 
8-9 ก.ค. 58 ได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถือปฏิบตัเิป็นแนวทำงเดยีวกนั สว่นคำ่ตอบแทนใน
เดือนมิ.ย. 58 จะได้รับเงินในกลำงเดือน ก.ค. 58 ทัง้นี ้สำเหตคุวำมลำ่ช้ำของกำรเบิกจ่ำยเงินมำจำกกำร
เปลีย่นแปลงระบบกำรตรวจสอบหลกัฐำนเพื่อกำรเบิกจำ่ยเงินตำมโครงกำรเนื่องจำก สตง.ได้แจ้งให้ 
อบจ. ทกุจงัหวดัตรวจสอบหลกัฐำนให้รอบคอบก่อนเบกิจำ่ยเงินให้แก่สสจ.ในทกุเดือน และให้ถือปฏิบตัิ
ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสขุ พ.ศ.2552 วำ่ด้วยกำรเบิกเงินคำ่ป่วยกำร อสม. อยำ่งเคร่งครัด โดย
เร่ิมตัง้แตก่.พ. 58 เป็นต้นมำ 

 

 
 


