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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 24-25 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
สยามรัฐ เดลนิิวส ์
พิมพ์ไทย   

รัชตะ”ยนัไทยปลอดไวรัสเมอร์สไม่พบเชือ้ที่รพ.ระยองอย่าตื่นตกใจ”   
          นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุ กลา่วถงึกระแสขา่ววา่ มีผู้ ต้องสงสยัที่คาดวา่ติดเชือ้
ไวรัสเมอร์ส ซึง่รับไว้ในโรงพยาบาลระยอง จากการท าการทดสอบในห้องปฏิบตัิการพบวา่ เป็นเพียง
เชือ้ไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล สว่นเพื่อนของผู้ ป่วยที่เสยีชีวิตซึง่มีขา่ววา่ได้กลบัจงัหวดัอบุลราชธาน ี ให้
แพทย์สาธารณสขุประจ าจงัหวดัตรวจสอบการเสยีชีวิตในโรงพยาบาล แตไ่มพ่บในขณะนีแ้ละไมม่ีผู้
เข้าขา่ยจะเสยีชีวิตจากไวรัสเมอร์ส ทัง้นีก้ าลงัตรวจสอบวา่ขา่วดงักลา่วมีความเทจ็จริงอยา่งไร ขา่ว
การเสยีชีวตินัน้ยงัไมท่ราบวา่เสยีชีวิตจริงหรือไม่ รมว.สาธารณสขุ กลา่วอกีวา่ ประเทศไทยมีสภาพท่ี
ปลอดไวรัสเมอร์ส มีการประกาศออกไปเมื่อ 2-3 สปัดาห์ก่อนแล้ว ยืนยนัวา่มาตรการป้องกนัเฝ้าระวงั
ของกระทรวงสาธารณสขุมีการเฝ้าระวงัเตม็ที่ เห็นได้จากตวัอยา่งที่โรงพยาบาลระยอง แสดงให้เห็น
ถึงระบบท่ีดี หากผู้ ป่วยมีการสมัผสักบัผู้ที่มีข้อมลูวา่ไปเกาหลใีต้มาและเกิดอาการไข้ ไอ เป็นหวดั ก็
จะเร่ิมกระบวนการดแูลกกักนัตวัไว้ทนัที 
          วนัเดียวกนั ที่ห้องประชมุโรงพยาบาลระยอง ได้มกีารประชมุเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสขุที่มี
สว่นเก่ียวข้องกบัการควบคมุดแูลป้องกนัรักษาโรคตัง้แตช่่วงเช้า  โดยในท่ีประชมุได้ก าหนดแนวทาง
เฝ้าระวงัพร้อมการสง่ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้จงัหวดั ให้ทราบถึงผล
การตรวจจากห้องปฎิบตัิการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ผลเป็นลบและไมพ่บการติดเชือ้โรค
เมอร์ส แตพ่บวา่ผู้ ป่วยติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ จงึขอให้ประชาชนอยา่ได้ตื่นตกใจและยืนยนัวา่
โรงพยาบาลระยองไมเ่คยปิดด าเนินการ ยงัคงเปิดให้บริการตามปกติและขอให้ประชาชนปฎิบตัติวั 
เพื่อป้องกนัการเจ็บป่วย และโทรสอบถามข้อมลูทางสายดว่นกรมควบคมุโรค 1422 ตลอด 24 ชม. 
          นพ.สนุทร เหรียญภมูิการกิจ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัระยอง กลา่ววา่ ได้สง่ทีมติดตามสอบสวนโรคในพืน้ท่ีพกัอาศยัของผู้ ป่วยทัง้สองแล้ว 
สว่นข้อมลูการเสยีชีวิตที่ตกเป็นขา่วทางโซเชียลยงัไมพ่บแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามขอให้ทกุฝ่ายได้
ยดึถือข้อมลูจากทางกระทรวงสาธารณสขุเทา่นัน้ ด้านแพทย์หญิงโชติมา แสงศิริวงศ์ นายแพทย์
ช านาญการประธานคณะท างานด้านการติดเชือ้ รพ.ระยอง บอกวา่ วนันีอ้าการผู้ ป่วยดีขึน้ แตย่งัให้
อยูใ่นห้องแยก ซึง่ตามปกติถ้าผลตรวจพบเชือ้ต้องกกัตวัตรวจนานหลายวนั แตก่รณีไมพ่บเชือ้ก็
จะต้องกกัตวัอีก 3-5 วนั เพื่อตรวจดอูาการของโรคอื่นๆ และท าการรักษา รวมทัง้ต้องเก็บตวัอยา่ง
เสมหะในล าคอ สง่ตรวจซ า้ครัง้ที ่2 เพื่อความมัน่ใจ สว่นชายรายที่ 2 ที่เป็นเพื่อนกนัมีอาการปกติ แต่
ยงัคงให้พกัอยูใ่นโรงพยาบาลระยองตอ่เพื่อความสะดวกของผู้ ป่วย  

ไทยโพสท์, บ้านเมือง
พิมพ์ไทย   
 

สธ.ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั    
          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุ (สธ.) กลา่วภายในงานรณรงค์วนังดดื่มสรุาแหง่ชาต ิ
ปี 2558 "รวมพลงัคนไทย หวัใจไร้แอลกอฮอล์" วา่ ขณะนีก้ารดื่มสรุาขยายเข้าสูก่ลุม่เด็กและเยาวชน
มากขึน้ โดยผลส ารวจปี 2557 จากส านกังานสถิติแหง่ชาติ พบคนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป 54.8 ล้านคน
เป็นผู้ดื่มสรุา 17.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรวยันี ้ชายมากกวา่หญิง 4 เทา่ ผู้ชาย
เร่ิมดื่มตัง้แตอ่าย ุ19  ปีเศษ  หากประเทศไทยมวียัรุ่นดืม่สรุาโดยไมม่ีการแก้ไข อนาคตของชาตจิะถกู
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ท าลาย สติปัญญาและสขุภาพเสือ่มโทรม เจ็บป่วย ทนุพฒันาประเทศจะต ่าลง    ทกุภาคสว่นจงึต้อง
ร่วมมือจริงจงั โดย ครม.ได้มมีตปิระกาศให้ "วนัเข้าพรรษา" เป็น"วนังดดื่มสรุาแหง่ชาติ" ซึง่ปีนีต้รงกบั
วนัท่ี31ก.ค.ร่วมรณรงค์ให้วนัเข้าพรรษาเป็นวนัเร่ิมหยดุดื่มสรุา 
          "ขอเชิญชวนประชาชนลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสรุาตลอดช่วงเข้าพรรษา ตัง้แตว่นัท่ี 31 ก.ค. 
- 27 ต.ค. ถวายเป็นพระราชกศุล   แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 
88 พรรษา   โดยลงนามได้ที่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล วดั โรงเรียน โรงงาน ที่ท าการก านนั
ผู้ใหญ่บ้าน   มหาวิทยาลยัของรัฐ ศนูย์สขุภาพชมุชนเขตเมือง สถานบริการสาธารณสขุสงักดั กทม. 
หรือ www.thaiantialcohol.com  หลงัจากนีจ้ะรวบรวมจ านวนช่ือทลูเกล้าถวายส านกังานราชเลขา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั หลงัวนัออกพรรษา หากใครหยดุดื่มได้ครบพรรษาติดตอ่กนั5 ปี จะ
มอบประกาศนียบตัร"รมว.สธ.กลา่ว 
          ด้านนพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่ววา่ จากการสอบถามครัวเรือนท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวดืม่สรุาและมีปัญหา ปี 54 พบวา่ใช้จา่ยคา่สรุาวนัละ 80 บาท  เทา่กบัคา่กบัข้าว 1 วนั และ
เทา่กบัคา่การศกึษาของลกู 1 คน      ทัง้นี ้หากงดดื่มตลอดเข้าพรรษาจะประหยดัคนละ 4,200 บาท
กิจกรรมภายในงาน จะมีการเขยีนโปสการ์ดรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ให้บคุคลที่รัก และเสวนาตา่งๆ  

ส านกัสารนิเทศ สธ. สธ.ไทยพัฒนาระบบบริการสุขภาพจติในเมียนมาร์เพิ่มบริการจิตเวชเด็ก  
             กระทรวงสาธารณสขุไทยพฒันางานบริการด้านสขุภาพจิตในเมียนมาร์ หวงัขยายบริการให้
ครอบคลมุทัง้ในเขตเมืองและชนบท  รวมทัง้เพิ่มบริการจิตเวชเด็กการตรวจคดักรองพฒันาการเด็ก และ
การดแูลเด็กพเิศษให้โควตาพเิศษอบรมบคุลากร ในปี 2559 จะร่วมมือเร่งรัดพฒันาสถานบริการ
สาธารณสขุตามแนวชายแดนให้เมียนมาร์ 5 แหง่ 
           ที่โรงแรมดสุติไอร์แลนด์รีสอร์ท จ.เชียงราย ศ.นพ.รัชตะรัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสขุไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ธานองุรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุเมียนมาร์ (H.E. 
Dr.Than Aung) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการความร่วมมือพฒันางานสาธารณสขุระหวา่งไทย-เมียน
มาร์พ.ศ. 2559–2561 ตามกรอบบนัทกึความร่วมมือที่ได้ลงนามกอ่นหน้านีเ้มื่อพ.ศ.2556  

ศ.นพ.รัชตะ กลา่ววา่ ความร่วมมือที่จะด าเนินการในปี2558-2559 มี 2 เร่ืองคือ 1.งานบริการ
ด้านสขุภาพจิตที่ทางเมยีนมาร์ต้องการเพิ่มบริการให้ครอบคลมุเขตเมือง และชนบทรวมทัง้เพิ่มงานจิตเวช
เด็กคดักรองพฒันาการเด็ก การรักษาผู้ ป่วยจิตเวชและงานสขุภาพจิตชมุชน  โดยจะจดัอบรมแพทย์
พยาบาลจิตเวชเด็ก นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดัและครูเป็นเครือขา่ยดแูลเดก็พิเศษซึง่ไทยเป็น
ศนูย์ฝึกอบรมด้านสขุภาพจิตชมุชนของอาเซยีน จะให้โควตาพิเศษแก่เมยีนมาร์เร่ิมอบรมในเดือน
พฤษภาคม–กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ขยายบริการได้เร็วที่สดุ 2.การฝึกอบรมบคุลากรด้านการเฝ้าระวงั
ป้องกนัและควบคมุโรค เน้นโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ การตรวจเชือ้วณัโรคดือ้ยา จะอบรมในเดือน
พฤษภาคม 2559 โดยขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์การอนามยัโลกและกองทนุโลกเพื่อแก้ไช
ปัญหาเอดสว์ณัโรคและมาลาเรีย 
              ส าหรับการท างานตามแผนปฏิบตัิการฯพ.ศ.2559-2561 ที่จะเร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว คือการ
พฒันาสถานบริการสาธารณสขุ 5 แหง่ ตามแนวชายแดนในเขตเมียนมาร์แหง่แรก คือ รพ.พญาตองซูอยู่
ตรงข้ามดา่นเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบรีุ จะปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มศกัยภาพบริการรักษาพยาบาล
ฝึกอบรมบคุลากร และสนบัสนนุยาเวชภณัฑ์เคร่ืองมือแพทย์ทีจ่ าเป็นและสถานีอนามยัอีก 4 แหง่ คือบ้าน
โอเคคีย์จ.เมียวดชีายแดนอ.อุ้มฝางจ.ตาก บ้านยาลอีะจ.เมยีวดี ชายแดนอ.แมร่ะมาดจ.ตาก  บ้านแม่
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โจกจ.ยองขา่ และบ้านปลาคาวจ.ทา่ขีเ้หลก็ชายแดนอ.แมฟ้่าหลวงจ.เชียงราย โดยในระยะเร่งดว่นจะอบรม
อาสาสมคัรสาธารณสขุสนบัสนนุยาและเวชภณัฑ์วคัซีนป้องกนัโรคพืน้ฐาน โดยไทยและเมียนมาร์จะ
ร่วมกนัส ารวจเพื่อวางแผนการจดังบประมาณและแผนการให้ความชว่ยเหลอืในเดือนสงิหาคม 2558 โดย
จะใช้แหลง่เงินจากทัง้ 2 ประเทศและองค์กรระหวา่งประเทศอาทิ ไจก้า องค์การสหประชาชาต ิ
           นอกจากนีย้งัได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พฒันาศกัยภาพการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ
เพื่อยืนยนัเชือ้อีโบลาและเมอร์สของเมยีนมาร์ ซึง่ในเบือ้งต้นนีรั้ฐบาลไทยจะสนบัสนนุการตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายและเชียงใหม ่ สว่นกรอบความร่วมมือด้านอืน่ๆ อาทิ
การควบคมุเฝ้าระวงัโรคคณุภาพอาหารและยา ยาสมนุไพร เคร่ืองส าอาง การสง่เสริมสขุภาพและระบบ
บริการสขุภาพในแรงงานอพยพก็จะด าเนินการตอ่เนื่องทัง้การฝึกอบรมบคุลากรศกึษาวจิยั เร่ืองการแพทย์
พืน้บ้านระบบบริการแรงงานตา่งชาติและประชาชนตามแนวชายแดนจะจดัท ารายละเอยีดร่วมกนัตอ่ไป 

ส านกัสารนิเทศ สธ. ครม.อนุมัติให้สาธารณสุขจ่ายค่าตอบแทนก าลงัคนต่อได้ มีผลย้อนหลังตัง้แต่ 1 ต.ค. 57  
           ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ให้สมัภาษณ์วา่  คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมือ่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558  อนมุตัิให้กระทรวงสาธารณสขุจ่ายคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข
เดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)  เคยมีมติอนมุตั ิเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2556 และ
สิน้สดุเมื่อเดือนกันยายน 2557 มี 2 สว่น คือ คา่เบีย้เลีย้งเหมาจ่าย และคา่ตอบแทนตามผลการปฎิบตัิ 
งานโดยให้เบิกจ่ายย้อนหลงัได้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2557 เป็นต้นไปเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่อง ไมข่าดตอน
และสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 
               ศ.นพ.รัชตะกลา่วตอ่วา่ กระทรวงสาธารณสขุ  ได้น ามาตรการการจ่ายคา่เบีย้เลีย้งเหมาจ่ายมาใช้
ร่วมกบัอีกหลายมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนก าลงัคนและสร้างแรงจงูใจแก่ผู้ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล
ทกุระดบั โดยเฉพาะในพืน้ที่หา่งไกล  ช่วยให้สามารถกระจายก าลงัคนในสาขาขาดแคลน ไปปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาลชมุชนเพิ่มมากขึน้ ซึง่ในการเบิกจ่ายคา่เบีย้เลีย้งเหมาจา่ย ได้ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ปฏิบตัิงานทุม่เท
การท างานให้กบัหนว่ยงานอยา่งเต็มที่จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ 
                ด้านนายแพทย์สมศกัดิ์ ชณุหรัศมิ ์รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ กลา่ววา่  การจา่ย
คา่ตอบแทนก าลงัคนดงักลา่ว   กระทรวงสาธารณสขุ ให้ความส าคญักบักระบวนการบริหารจดัการและ
การควบคมุภายใน มุง่เน้นให้เกิดประสทิธิภาพการจดับริการสขุภาพให้กบัประชาชน  ดงันัน้ การเสนอขอ
อนมุตั ิครม. ให้จ่ายคา่ตอบแทนตามมติ ครม.เดิมที่ได้อนมุตัิไว้แล้ว  เป็นหลกัการท่ีสามารถด าเนินการ
ตอ่ไปได้ และได้มีการประเมินผลเบือ้งต้นแล้ว พบวา่ สามารถพฒันาตอ่ยอดได้  โดยการจ่ายคา่เบีย้เลีย้ง
เหมาจ่ายเป็นคา่ตอบแทนทีจ่ าเป็น เพื่อสนบัสนนุให้เกิดการกระจายก าลงัคนให้เพียงพอ สว่นคา่ตอบแทน
ตามผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการสนบัสนนุการพฒันาประสทิธิภาพการบริการได้ 

 ด้านนายแพทย์อ านวย กาจีนะ  รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ รักษาราชการแทนปลดักระทรวง
สาธารณสขุ กลา่ววา่  ขณะนี ้ได้ให้หนว่ยงานเก่ียวข้องจดัท ารายละเอียดประกาศหลกัเกณฑ์การเบิกคา่
เบีย้เลีย้งเหมาจา่ย และคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตังิาน  พร้อมลงนามเวยีนให้ทกุหนว่ยทราบและใช้
ประกอบการเบกิคา่ตอบแทน เมือ่ได้รับแจ้งมต ิครม. ตอ่ไป 

 ส าหรับงบประมาณคา่ตอบแทนทัง้สองประเภท  ในปี 2558 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,000 ล้านบาท
นัน้ ขณะนี ้ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.)  ได้โอนจดัสรรงบประมาณดงักลา่วให้กบั
หนว่ยบริการในสงักดัของกระทรวงสาธารณสขุแล้ว  เป็นไปตามข้อเสนอของ สธ. ที่ก าหนดสดัสว่นการ
จดัสรร เพื่อช่วยเหลอืโรงพยาบาลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเฉพาะที่หา่งไกล และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล



4 

 

ก่อน ส าหรับโรงพยาบาลขนาดขนาดใหญ่และอยูใ่นพืน้ท่ีปกติจะได้รับจดัสรรลดหลัน่ลงไป  สว่นท่ีเหลอืจะ
เป็นการเบิกจากเงินบ ารุงของหนว่ยบริการ    

บ้านเมือง   
ไทยโพสต์ 

Smart Monk ช่วยสุขภาพช่องปากสามเณรดขีึน้   
          น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยั กลา่ววา่ โครงการสามเณรน้อยเจ้าปัญญา 
พฒันาสขุอนามยั (Smart Monk) ของโรงเรียนเชตวนัวิทยา จ.แพร่ ได้จดัท าโครงการสามเณรน้อยเจ้า
ปัญญาพฒันาสขุอนามยั (Smart Monk) เป็นหนึง่ในผลงานท่ีจะน าเสนอในการประชมุวชิาการการ
พฒันาสขุภาพเด็กและเยาวชนในถ่ินทรุกนัดารสูโ่รงเรียนสง่เสริมสขุภาพแหง่ชาติ ครัง้ที่ 6 ระหวา่ง
วนัท่ี 22-24 ก.ค.58 ซึง่โครงการดงักลา่วช่วยให้สามเณรมีพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพท่ีถกูต้องตาม
หลกัสขุอนามยั ส าหรับการด าเนนิงานนัน้ ประกอบด้วย 1.การดแูลร่างกาย เสือ้ผ้า และที่อยูอ่าศยัให้
สะอาดด้วยกิจกรรมตรวจเยี่ยมวดัและให้พี่ดแูลน้อง ให้ความรู้เร่ืองการท าความสะอาดเคร่ืองนุง่หม่
และการครองผ้าที่ถกูต้อง 2.การรักษาฟันให้แขง็แรงและแปรงฟันให้ถกูวิธี โดยจดักิจกรรมสภุาพบรุุษ
ฟันดีให้ความรู้เร่ืองการแปรงฟันที่ถกูวิธี การประกวดมมุแปรงฟันทกุชัน้เรียน แปรงฟันหลงัอาหาร
กลางวนัทกุวนัจะมีสมดุตรวจเช็คความสะอาด 
          น.พ.พรเทพ กลา่วอีกวา่ 3.กินอาหารสกุสะอาด ปราศจากสารอนัตราย โดยจดักิจกรรมขนมตวั
ร้ายกบัคณุชายชา่งเลอืก ฝึกเลอืกขนมตามโซนส ี 4.รณรงค์ดืม่น า้เปลา่ จดัท าจดุดื่มน า้เปลา่เพื่อให้
สามเณรดืม่ได้สะดวก และประชมุบคุลากรหาข้อตกลงร่วมกนัในการแก้ปัญหาการจ าหนา่ยน า้อดัลม
ในโรงเรียน และ 5.ออกก าลงักายสม า่เสมอและตรวจสขุภาพ ให้ความรู้เร่ืองการออกก าลงักายที่
เหมาะสมกบัสมณเพศและทดสอบสมรรถนะร่างกาย ซึง่พบวา่สามเณรให้ความสนใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะดแูลสขุภาพตนเองผา่นกิจกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการดแูลสขุภาพช่องปาก  

มติชน สยามรัฐ 
บ้านเมือง  
พิมพ์ไทย ASTV
ผู้จดัการรายวนั - 

ข่าวการปรับ ครม.  
                พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กลา่วถงึกระแสขา่วการปรับครม.วา่ ทกุอยา่งอยู่
ในใจสว่นจ าเป็นท่ีต้องปรับครม.ในช่วงนีห้รือไมน่ัน้ ตนก็ยงัไมรู้่ถ้าปรับเมื่อไหร่ก็รู้เอง ด้าน นพ.รัชตะ รัชตะ
นาวิน รมว.สาธารณสขุ กลา่วถงึกระแสการปรับ ครม. วา่ ไมเ่คยได้ยินวา่มใีครพดู รัฐบาลยงัไมม่กีารคยุกนั 
ในการประชมุ ครม.เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคมทีผ่า่นมา  ไมม่ีการคยุกนัจึงไมท่ราบ จริงๆ วา่จะมกีารปรับ สว่น
ความไมล่งรอยภายในกระทรวงสาธารณสขุนัน้ ตอนนีท้กุคนก็ยงัท างานกนัอยู ่ การปรับปรุงโครงสร้าง
ภายใน สปสช. สว่นใหญ่จะเป็นการปรับปรุงเร่ืองของข้อกฎหมาย การปรับปรุงตวับคุคลก็ต้องวา่ไปตาม
ขัน้ตอนต้องดจูงัหวะเหมาะสมด้วย                 สว่นความคืบหน้าการสอบสวน นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ 
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไมป่ฏิบตัิตามนโยบายของกระทรวงนัน้ ขณะนีย้งัตรวจสอบกนัอยู ่อยูใ่นขัน้ตอน
นายวษิณ ุเครืองาม รองนายกฯก าลงั พิจารณา 

มติชน (บทความ) กรรมการสิทธิมนุษยชน  
               ตรวจแถว แนวคิด แนห่รือพิทกัษ์สทิธิ กสม.ตกขอบ กลา่วถึงประวตัยิอ่ๆ ของกรรมการ สทิธิ
มนษุยชนแตล่ะคน โดยในสว่นของ นพ.สรุเชษฐ์ สถิตนิรามยั อดตีรักษาการปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็น
แพทย์ชนบทท่ีผา่นประสบการณในภมูิภาค เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลายจงัหวดั ก่อนดแูลงาน 
แพทย์ฉกุเฉินในต าแหนง่ ผอ.ศนูย์นเรนทรและรักษาการเลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉิน แหง่ชาต ิ

สยามรัฐ  ทีมหมอครอบครัว  
               กระทรวงสาธารณสขุพฒันาทีมหมอครอบครัว ช่วยดแูลระบบบริการสขุภาพไทยอยา่ง ยัง่ยืน 
โดย นพ.สมศกัดิ์  ชณุหรัศมิ ์ รมช.สธ. กลา่วถึงเป้าหมายการพฒันาทมีหมอครอบครัววา่ กระทรวง 
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สาธารณสขุมีแผนที่จะขยายทีมหมอครอบครัวในเขตเมือง (กทม.) ซึง่มีความซบัซ้อนกวา่ในตา่งจงัหวดั แต่ 
อาศยัประสบการณ์จาก สปสช. มาเป็นรูปแบบในการด าเนินงาน เน้นให้บริการ 3 กลุม่ คือ กทม.
,หนว่ยงาน รัฐนอก กทม., และภาคเอกชน โดยตัง้เป้าจดัทีมหมอครอบครัว ประมาณ 3,000 ทีมดแูล
ประชาชนในเขต กทม. ประมาณ 5 ล้านคน ซึง่ขณะนีไ้ด้หารือกบั กทม.และมหาวิทยาลยั โดยใช้เขตดอน
เมืองเป็นเขตทดลอง เนื่องจาก รพ.ภมูิพล ได้มีการจดัท าคลนิิกเครือขา่ยร่วมกบัชมุชน จากนัน้จะขยายไป
เขตบางกอกน้อย ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ รพ.ศิริราช รวมถงึขยายไปยงัเมอืงใหญ่ๆ ตอ่ไป 

 


