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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 29 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
มติชน ลงชื่อขอคนืปลดั ณรงค์  

         ตามที่บคุลากรสาธารณสขุเปิดช่องทางให้บคุลากรและประชาชนทัว่ไป ร่วมลงช่ือเรียกร้องขอความ 
ยตุิธรรมคืนให้แก่นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ โดยให้ร่วมลงช่ือ 
https://www.change.org/p/ ขณะนีม้ีผู้ ร่วมสนบัสนนุประมาณ 1,158 รายช่ือนัน้ ปรากฏวา่ชมรมแพทย์
ชนบทได้ โพสต์ข้อความผา่น เฟซบุ๊กช่ือ "ชมรมแพทย์ชนบท" เชิญชวนสมาชิกเครือขา่ยแพทย์ชนบท 
เครือขา่ย โรงพยาบาลชมุชนทัว่ประเทศ เครือขา่ยคนรัก หลกัประกนัสขุภาพ เครือขา่ยผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง โรค
ไต โรคมะเร็ง โรคเลอืด เครือขา่ยประชาคมสขุปฐมภมูิ องค์กรท้องถ่ิน เครือขา่ยผู้เสยีหายทางการแพทย์ 
เครือขา่ยผู้ รักความ สงบในกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมลงช่ือค้านการย้ายหมอณรงค์กลบั สธ. เบือ้งต้นใน 
เฟซบุ๊ก ดงักลา่วระบวุา่มีผู้ ร่วมคดัค้าน นพ.ณรงค์กลบั สธ.แล้วกวา่พนัรายช่ือเช่นกนั 

ไทยโพสต์   "สธ.ร่วมพัฒนาห้องปฏิบตักิารรพร. สู่มาตรฐานสากลโลก" สร้างความม่ันใจ รักษาประชาชน
อย่างทั่วถงึและเท่าเทียม  
          กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบัมลูนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช และธนาคารออมสนิจดั
โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช โดยพฒันางานด้านห้องปฏิบตัิการพยาธิวิทยาคลนิิก และ
งานเวชกรรมฟืน้ฟ ู ให้ประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกลและทรุกนัดารได้รับการรักษาอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทียมใน
เขตเมือง วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสขุ มีการมอบให้รับรอง
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 ปี 2012 การับรองตามมาตรฐานการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ จ านวน 21 แหง่ทัว่ประเทศ เพื่อให้เป็นเกียรติและสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ท างานของบคุลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชทัว่ประเทศ 
          จากการท างานของของทกุกรมสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่
ก ากบัดแูลคณุภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบตักิารด้านเทคนคิ บริการ วิชาการ และสง่เสริมยกระดบั
มาตรฐาน ห้องปฏิบตัิทางการแพทย์ให้เทยีบเทา่สากล เตรียมรับมือกบัการระบาดของโรคซึง่มีผลกระทบ
ตอ่สขุภาพประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกลจนถึงระดบัประเทศ อีกทัง้เป็นการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวนัท่ี5ธนัวาคม2554  
          โครงการพฒันาโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัง้ 21 แหง่ทัว่ประเทศ ด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2554-
2557 ซึง่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากธนาคารออมสนิจ านวน 84 ล้านบาท โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบหมายให้พฒันางานห้องปฏิบตัิการทางพยาธิวิทยาคลนิิก ให้มีการ
พฒันาระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ปี 2012 เพื่อให้ตรวจวินจิฉยั ติดตาม
ผลการรักษา ประเมินสขุภาพ ควบคมุและป้องกนัโรค ให้ผู้ รับบริการมัน่ใจวา่ผลการวเิคราะห์และการ
บริการของห้องปฏิบตัิการถกูต้องแมน่ย า รวดเร็วและนา่เช่ือถือแพทย์สามารถน าไปวินจิฉยัโรค และ
วางแผนการรักษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สว่นการพฒันางานเวชกรรมฟืน้ฟ ู ได้มอบหมายให้กรมการ
แพทย์โดยศนูย์สริินธร เพื่อการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ ได้ถา่ยทอดองค์ความเทคโนโลยี
ทางการแพทย์เพื่อพฒันางานด้านเวชกรรมฟืน้ฟ ู รวมถงึฝึกปฏิบตัิให้แก่บคุลากรของโรงพยาบาล พฒันา
มาตรฐานการให้บริการแกค่นพิการ ผู้สงูอาย ุ และผู้ ป่วย โดยการสนบัสนนุรถออกหนว่ยบริหารเคลือ่นท่ี
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พร้อมทัง้อปุกรณ์จากธนาคารออมสนิ เพื่อใช้ในการลงพืน้ท่ีปฏิบตัิงานห้องปฏิบตักิารทางพยาธิวิทยา
คลนิิกและงานเวชกรรมฟืน้ฟเูกิดความคลอ่งตวัและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
          หลงัจากปี 2554-2557 ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์จ านวน 9 แหง่ ตาม
มาตรฐาน ISO 15189 :  2007 ตอ่มาในปี 2557 เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมรถ สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกฎุราชกมุาร วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 คณะท างานทกุฝ่ายได้
ตัง้ใจในการสนบัสนนุการพฒันาระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากล จนได้มาตรฐานรองรับ
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชจาก ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 
2003 ได้ครบทัง้หมด 21 แหง่ในเดือนมิถนุายน 2558 ซึง่ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผา่นมา การพฒันา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชทกุแหง่ ด้วยความส านกึที่จะถวายพอ่หลวงของพสกนิกรชาวไทย ยงัเป็น
การแสดงความจงรักภกัดีเพื่อสนองพระราชปณิธานแดส่มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร
ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 63 พรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 นีอ้ีกด้วย  

ASTVผู้จดัการรายวนั   ส่งทารกตรวจไทรอยด์ป้อง'โรคเอ๋อ'   
          รพ.เด็กแนะพอ่แมส่ง่ "ทารกแรกคลอด" ตรวจคดักรอง "โรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน" ภายใน 72 
ชัว่โมง ชีห้ากฮอร์โมนผิดปกติรักษาทนัป้องกนัโรคเออ๋ พบมากภาคเหนือและอีสาน ย า้หญิงตัง้ครรภ์และให้
นมบตุรกินยาเมด็วติามินรวมตอ่เนื่อง 
          พญ.พิริยา จนัทราธรรมชาติ แพทย์ประจ าสถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กลา่ววา่ 
จากการส ารวจเด็กแรกเกิดพบวา่ เด็กแรกเกิด 3,000-4,000 คน จะพบโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 1 คน 
สว่นใหญ่จะพบภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาเหตสุ าคญัมาจากความผิดปกติแตก่ าเนิด เช่น 
เด็กที่ไมม่ตีอ่มไทรอยด์ หรือมีตอ่มไทรอยด์ผิดต าแหนง่ และความผิดปกติที่เกิดขึน้ภายหลงั เช่น การขาด
สารไอโอดีน ซึง่เป็นสิง่ส าคญัในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกาย ซึง่เป็นสาระส าคญัในการควบคมุ
อวยัวะตา่งๆ ของร่างกาย และกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโต ซึง่โรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนจะท าให้เกิด
โรคเออ๋หรือภาวะปัญญาออ่น 
          เพื่อเป็นการป้องกนัทารกแรกเกิดทกุคน จึงควรเข้ารับโปรแกรมการคดักรองโรคพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมนแตก่ าเนิดทนัทีภายหลงัมีอายคุรบ  48-72 ชัว่โมง โดยทมีแพทย์จะท าการวินิจฉยัเดก็โดยการเจาะ
เลอืดจากส้นเท้าหรือหลงัมือเพยีงเลก็น้อย เพื่อสง่มาตรวจทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) หรือศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตตา่งๆ ซึง่หากพบความผิดปกติที่บง่ชีล้กัษณะของ
อาการใดๆ ทางโรงพยาบาลจะติดตามทารกมาตรวจสอบซ า้หรือเข้ารับการรักษาทนัที สว่นทารกที่ไมไ่ด้
ผา่นการคดักรองเบือ้งต้น คณุพอ่คณุแมค่วรสงัเกตและตรวจอาการของลกูน้อยอยา่งใกล้ชิดช่วงอาย ุ 2-3 
เดือนวา่เข้าขา่ยในกลุม่เสีย่งที่จะเกิดโรคหรือไม ่อาทิ ภาวะตวัเหลอืงนาน ท้องผกู ท้องอืด ดดูนมไมด่ี ลิน้โต 
กระหมอ่มกว้าง 
          ส าหรับหญิงตัง้ครรภ์และให้นมบตุรยงัต้องรับสารไอโอดีนในระดบัท่ีเพียงพอ ตามองค์การอนามยั
โลกแนะน ากินไอโอดีน 250 ไมโครกรัมตอ่วนั ทางรัฐบาลจงึมี นโยบายให้สถานพยาบาลของรัฐทกุแหง่จา่ย
ยาเม็ดวิตามินรวม 

BBC THAI บริษัทบุหร่ีต้าน กม.ยาสบูใหม่     
          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมลูนิธิรณรงค์เพื่อการไมส่บูบหุร่ี กลา่วในเวทอีภิปราย 
"สถานการณ์ความสญูเสยีตอ่สขุภาพของยาสบู...ความจ าเป็นต้องมีกฎหมายยาสบูใหม่" ในงานประชมุ
วิชาการ "บหุร่ีกบัสขุภาพแหง่ชาติ" ครัง้ที่ 14 เร่ือง "หนนุกฎหมายบหุร่ีใหม ่ เพื่อคณุภาพชีวิตคนไทย" 
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ระหวา่งวนัท่ี 27-29 ก.ค.58 วา่ บหุร่ีในปัจจบุนัผลติมาเพื่อให้คนเสพติดงา่ยขึน้และมากขึน้ เพราะมีการ
เพิ่มสารนิโคตินเข้าไป นอกจากนีย้งัเติมสว่นประกอบอ่ืนๆ ลงไปเพื่อลดความระคายเคืองจากการสบูบหุร่ี 
ท าให้ผู้ เร่ิมสบูบหุร่ีชอบ สบูแล้วติด เช่น เมนทอลที่ให้ความเยน็ น า้ตาลท าให้หอม ลดการระคายเคือง 
แอมโมเนีย ทีช่่วยให้นิโคตินขึน้สูส่มองเร็วขึน้ สารปรุงรส กรด ยาขยายหลอดลมที่ท าให้ควนัเข้าไปได้ลกึขึน้ 
รวมไปถึงออกแบบก้นกรองบหุร่ีที่ท าให้เวลาสบูแล้วควนัเข้าไปได้ลกึขึน้ด้วยเช่นกนั ซึง่การออกแบบมา
เช่นนีเ้พราะต้องการท าให้เด็กและเยาวชนติดบหุร่ี เพื่อเพิม่ยอดลกูค้า เรียกได้วา่ ปัจจบุนับหุร่ีมอีนัตราย
มากกวา่เมื่อ 50 ปีก่อน เกิดโอกาสเป็นมะเร็งปอดและถงุลมโป่งพองมากขึน้ แม้จะสบูมวนน้อยกวา่ เสพติด
ง่ายขึน้ อ านาจเสพตดิสงูขึน้ เลกิสบูยากขึน้ เสีย่งเกิดโรคและเสยีชีวติมากขึน้ โดยปัจจบุนัมีผู้ เสยีชีวติจาก
โรคที่เกิดจากบหุร่ีประมาณ50,000คนตอ่ปี 
          "บริษัทบหุร่ีพยายามอ้างวา่เยาวชนติดบหุร่ีเพราะมีต้นแบบมาจากพอ่แม ่ ครอบครัว และจากเพื่อน 
เหตใุดจงึโยนความผิดมาให้บริษัทบหุร่ีด้วยการออกกฎหมายมาควบคมุ ตรงนีช้ดัเจนวา่บริษัทบหุร่ีไมเ่คย
ใสใ่จผู้บริโภคและพยายามโยนความผิดมาให้ครอบครัว แม้จากพฤติกรรมเดก็ในการตดิบหุร่ีจะถือวา่ใช ่
เพราะเป็นวยัที่อยากรู้อยากลอง แตจ่ะเห็นได้วา่บหุร่ีก็ออกแบบมาเพื่อให้เยาวชนตดิได้งา่ยมากขึน้เช่นกนั 
และบหุร่ีเป็นสนิค้าถกูกฎหมายชนิดเดียวที่คร่าชีวิตผู้บริโภคตามค าแนะน าทีใ่ห้ ทัง้ที่ท าก าไรจากการค้า
มากกวา่ 10,000 ล้านบาทตอ่ปี แล้วมาบอกวา่ไมค่วรออกกฎหมายใหม ่ถือวา่บริษัทบหุร่ีนัน้เข้าขัน้ซาดิสม์ 
ทัง้ที่การออกกฎหมายใหมน่ัน้มีความจ าเป็น เพราะเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสขุภาพของคนไทย 
ปกป้องเด็กและเยาวชนให้เข้าถงึบหุร่ีได้ยากขึน้" ศ.นพ.ประกิต กลา่ว 

กรุงเทพธุรกิจ   สพฉ.ยกมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉินตดิอุปกรณ์ลดเสี่ยง   
          นพ.อนชุา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ (สพฉ.)กลา่ววานนี ้ (28 ก.ค.) 
วา่จากการตรวจสอบการเกิดอบุตัิเหตขุองรถพยาบาลฉกุเฉิน พบสาเหตทุี่ท าให้มีความรุนแรงเพิ่มขึน้ 
เพราะสว่นใหญ่ไมม่ีอปุกรณ์ป้องกนั ดงันัน้ต้องมีการปรับสภาพของรถพยาบาลฉกุเฉินทัง้ในสว่นห้อง
คนขบั ห้องโดยสาร อปุกรณ์ที่เสริมความปลอดภยัภายนอกรถรวมทัง้อปุกรณ์ที่จ าเป็นให้ได้มาตรฐานมาก
ขึน้โดยที่ผา่นมาสพฉ.ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัไว้ดงันี ้
          1.รถที่ดดัแปลงจะต้องเป็นไปตามหลกัของวิศวกรรมยานยนต์ 2.รถต้องเป็นสขีาวติดแถบสะท้อน  
3.อายกุารใช้งานไมเ่กิน 500,000 กิโลเมตร หรือใช้งานไมเ่กิน 7 ปี 4.มีเอกสารผา่นการตรวจสอบจากกรม
ขนสง่ทางบก 5.มีเคร่ืองมือชา่งประจ ารถตามมาตรฐาน 6.ควรมีแบตเตอร่ี 2 ก้อน แยกระหวา่งไฟรถ และ
ไฟส าหรับอปุกรณ์เสริม และ 7.ยางรถ ไมค่วรเกิน 2 ปี รวมทัง้ในรถจะต้องมีไฟ สอ่งสวา่งเพียงพอ และมี
อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง เช่น ถงุมือ ผ้ายางกนัเปือ้น หมวก แวน่ตา เป็นต้น นอกจากนีจ้ะต้องมีอปุกรณ์
ป้องกนัความเสีย่ง ทัง้ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานและผู้ ป่วย คือ อปุกรณ์ยดึตรึงหรือเข็มขดันิรภยั เพือ่ป้องกนั
อนัตรายกรณีเกิดอบุตัิเหตหุรือต้องหยดุรถกะทนัหนั โดยมเีข็มขดันิรภยัส าหรับผู้ ป่วย 5 จดุ คือ ไหล ่2 จดุ 
ล าตวั 3 จดุ สว่นผู้ปฏิบตัิงาน ที่นัง่เก้าอีห้นัข้าง ต้องมเีข็มขดันิรภยัคาดเอว และเก้าอีห้นัหน้า จะต้องมีเขม็
ขดันิรภยัแบบคาด3จดุ 
          สว่นผู้ขบัรถจะต้องไมใ่ช้ความเร็วเกินสมควรในทกุกรณี เพือ่ความปลอดภยั โดยรถพยาบาลฉกุเฉิน
จะต้องใช้ความเร็วไมเ่กิน 80 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงตามหลกัสากล และกรณีมีความจ าเป็นจะต้องขบัย้อนศร
ให้ใช้ความเร็วได้ไมเ่กิน 30 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง 
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แนวหน้า   สธ.หนุนวิจัยR2R พัฒนาระบบบริการ   
          นพ.อ านวย กาจีนะ รักษาการแทนปลดักระทรวง สาธารณสขุ กลา่ววา่ กระทรวงสาธารณสขุ 
มีความพยายามทีจ่ะผลกัดนัให้เขตบริการสขุภาพและระดบัจงัหวดั พฒันาคณุภาพมาตรฐานระบบ
บริการ ซึง่เป็นนโยบายการท างานส าคญัของกระทรวง โดยให้ร่วมค้นหาช่องวา่งของปัญหาเพื่อ
พฒันาโจทย์วิจยั แตย่งัไมบ่รรลผุลเทา่ที่ควร หากมีการพฒันา R2R มาใช้กบังานท่ีเป็นนโยบายจาก
กระทรวงในพืน้ท่ีได้นา่จะชว่ยลดปัญหาอปุสรรคของการท างาน ตลอดจน R2R จะกลายเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการแก้ไขปัญหานโยบายที่ท าให้การน าไปสูก่ารปฏิบตัิเกิดขึน้ได้จริง เช่น การวิจยั
เพื่อน าผลสรุปมาพฒันาระบบบริการของพืน้ท่ี 
          "ทัง้นี ้ประเด็นส าคญัของ R2R คือ ต้องไมท่ าให้เร่ือง R2R เป็นเร่ืองไกลตวั การสร้างแรงจงูใจ
ให้เกิดขึน้ในการท างาน ต้องมแีผน มีงบประมาณและบคุลากรด าเนินการท่ีชดัเจน ทัง้นี ้ R2R เป็น
ภาพยอ่ยในเป้าหมายใหญ่ของกระทรวงที่ต้องการสนบัสนนุให้เกิดงานวิจยั โดยกระทรวงพยายาม
ผลกัดนัให้มีกฎหมายวิจยัตัง้แตใ่นระดบัพืน้ฐานจนถึงการวิจยัระบบอยา่งครบวงจร"  
          นพ.พีรพล สทุธิวิเศษศกัดิ์ ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) กลา่ววา่ กวา่ 7-
8 ปี ในการสนบัสนนุให้งานวิจยั R2R เป็นเคร่ืองมอืในการผลติความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสขุภาพนัน้ พบวา่มีการเปลีย่นแปลงส าคญั เช่น R2R เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในแวดวง
บคุลากรสาธารณสขุโดยเป็นการศกึษาวจิยัเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้หน้างาน บางมหาวิทยาลยั
บรรจเุร่ือง R2R เป็นสว่นหนึง่ของการเรียนการสอนในหลกัสตูร รวมไปถึงหนว่ยงานระดบัชาติ อาทิ 
กระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) ยอมรับให้ R2R เป็นสว่นหนึง่
ของนโยบายและร่วมสนบัสนนุผลกัดนั เป็นต้น 

 

กรุงเทพธุรกิจ   สธ.เล็งปรับแก้พรบ.คุมเหล้าสกัดขายออนไลน์-ส่งถงึบ้าน   
          สธ.เลง็ปรับแก้พ.ร.บ.คมุเหล้า ก าหนดลกัษณะ การห้ามขายให้ชดัเจนขึน้ ตดัช่องทางขายออนไลน์-
สง่ตรงถงึบ้าน จบัตายาดองเหล้า พบดีกรีแอลกอฮอล์สงูกวา่เบียร์ถึง 3 เทา่ วยัรุ่นนิยมซือ้ดื่ม เหตกุฎหมาย
ก าหนดอายคุนซือ้ไมค่รอบคลมุ 
          นพ.สมาน ฟตูระกลู ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการควบคมุการบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
กรมควบคมุโรค(คร.) กลา่ววา่ จากการท่ี พ.ร.บ.ควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ได้บงัคบัใช้มา 7 ปี 
และจากนโยบายของรัฐบาลทีใ่ห้ทกุหนว่ยงานปรับปรุงและปฏิรูปกฎหมายตา่งๆ เพื่อน าเสนอนัน้ 
คณะกรรมการควบคมุการบริโภคเคร่ืองแอลกอฮอล์ จงึมมีตใิห้ปรับแก้ พ.ร.บ.ในประเด็นตา่งๆ ซึง่ได้มี
กระบวนการท างานทบทวน และรับฟังความคิดเห็นจากหนว่ยงานตา่งๆ มาแล้วกวา่ 10 ครัง้ โดยจะมี
ข้อสรุปถึงรายละเอียดในการปรับแก้กฏหมายตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่กฎหมายครอบคลมุเกือบครบ
ทกุเร่ืองแตย่งัมีปัญหาในสว่นของการบงัคบัใช้กฎหมาย ที่ต้องประสานความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการบงัคบัใช้ที่เข้มแขง็ 
          นพ.สมาน กลา่ววา่ ส าหรับการปรับแก้กฎหมายในครัง้นี ้ เช่น มาตรา 30 เร่ืองของวธีิการขาย จะมี
การก าหนดลกัษณะการห้ามขายให้มีความชดัเจนขึน้ จากเดิมที่กฎหมายห้ามขายในลกัษณะเคร่ือง
อตัโนมตัิ การขายเร่ การท าโปรโมชนัสง่เสริมการขาย เป็นต้น ซึง่ปัจจบุนัพบวา่มวีิธีการขายแบบใหม่ๆ ขึน้ 
เช่น การขายแบบออนไลน์ในช่องทางตา่งๆ และการสง่เคร่ืองดื่มถึงที่ ซึง่จะมีการก าหนดรูปแบบของการ
ขายให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
          นอกจากนี ้ ยงัพบวา่ในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดัมีรูปแบบการขายในลกัษณะแบง่ขาย และที่นา่เป็นหว่งคือ
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การขายเป็นยาดองเหล้า แต่พบวา่มดีีกรีแอลกอฮอล์สงูกวา่เบยีร์ถึง3เทา่ ซึง่เด็กและเยาวชนนยิมซือ้มา
ผสมน า้อดัลมดื่ม เพราะกลุม่นีไ้มต้่องเข้มงวดในเร่ืองอายขุองผู้ซือ้ "ในสว่นของยาแผนโบราณที่มสีว่นผสม
ของแอลกอฮอล์นัน้ ในอดตีจ าเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการสกดัสารในยา แตปั่จจบุนัมีเทคนิค
การท าละลายที่ดีขึน้โดยไมจ่ าเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ดีกรีสงูมากแล้ว ซึง่พบวา่ยาแผนโบราณกลุม่ยาดอง
เหล้านีเ้ดก็และเยาวชนกลบัเอามาดื่มเพราะซือ้งา่ยกวา่เหล้าที่ปัจจบุนัมีการควบคมุมากขึน้ ทัง้นีจ้ะต้องมี
การปรับนิยามและควบคมุในเร่ืองของดกีรีแอลกอฮอล์ที่ผสมในยากลุม่นีต้อ่ไป รวมทัง้อาจต้องมมีาตรการ
ป้องกนัไมใ่ห้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้งา่ยๆด้วย ทัง้นี ้ยงัมีการปรับแก้รายละเอียดของ พ.ร.บ. ซึง่จะเตรียม
เสนอปรับแก้ตอ่ไป"          

สยามรัฐ  จัดมหกรรมลดป่วย-หมอครอบครัว     
          นพ.อ านวย กาจีนะ รองปลดัก.สาธารณสขุรักษาราชการแทนปลดัก.สาธารณสขุกลา่ววา่ ระบบ
บริการสขุภาพปฐมภมูแิละงานสขุภาพชมุชนถือเป็นงานท่ีเป็นรากฐานส าคญัของระบบบริการสาธารณสขุ
ของประเทศจะต้องเร่งสง่เสริมพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ประชาชนมีสขุภาพดี ลดปัญหาเจ็บป่วยให้
น้อยลง ซึง่ในการพฒันาระบบสขุภาพชมุชนให้เข้มแขง็ มีทีมหมอครอบครัวเป็นกลไกส าคญั จึงก าหนดจดั
ประชมุวชิาการพฒันาระบบบริการปฐมภมูิปี 58 ครัง้ยิ่งใหญ่ระหวา่งวนัท่ี3-4 ส.ค.58 ณ อาคารอิมแพ็ค
ฟอร่ัมเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "พืน้ท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศนูย์กลาง บรูณาการด้วยทีมหมอ
ครอบครัว" 
          ทัง้นี ้ จะน าเสนอผลงานทีมหมอครอบครัว ซึง่เป็นนโยบายส าคญัของรัฐบาลที่ด าเนินการมาเกือบ 1 
ปี มีนวตักรรมบริการตา่งๆ แตล่ะพืน้ท่ีให้เจ้าหน้าที่แลกเปลีย่นประสบการณ์และเทคโนโลยีตา่งๆ ในการ
พฒันาระบบบริการปฐมภมูิ โดยเฉพาะเขตเมืองและกทม.ให้กว้างขวางยิ่งขึน้ สง่เสริมประชาชนดแูล
สขุภาพ ลดพฤติกรรมเสีย่งเกิดโรค ลดความแออดัในโรงพยาบาลใหญ่ สง่เสริมประชาชนได้รับบริการ
สขุภาพท่ีจ าเป็นอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม 

ขา่วสด   เฝ้าระวังสารปนเป้ือนในแซลมอน   
          นพ.อภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กลา่ววา่ จากการท่ี
กรมวิทย์ตรวจเฝ้าระวงัสารปนเปือ้นในปลาแซลมอน เนื่องจากมีการสง่ตอ่ข้อมลูในสือ่ออนไลน์วา่อาหาร
กลุม่ดงักลา่วปนเปือ้นและเป็นอนัตรายนัน้ ซึง่การเก็บตวัอยา่งพบวา่ ในสว่นสารโลหะหนัก คือ ปรอท 
แคดเมียม ตะกัว่ มีการปนเปือ้นในอตัราต ่าไมเ่กินเกณฑ์คา่ที่เป็นอนัตราย แตส่ิง่ที่ต้องให้ความสนใจคือ 
การปนเปือ้นกลุม่จลุนิทรีย์ ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ 5 ชนิด ได้แก ่ เชือ้วิบริโอ พาราฮีโมไลติคสั วบิริโอ คอ
เลอเร ซาลโมเนลลา่ ลสิทีเรีย โมโนไซโตจีเนส และสแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส และพยาธิตวักลมกลุม่อนิส
ซาคิสซึง่พบวา่มกีารปนเปือ้นโดยถือวา่พบบอ่ยและนา่เป็นหว่ง 
          นพ.อภิชยักลา่วตอ่วา่ พบวา่การปนเปือ้นนัน้มกัจะเกิดจากการเก็บวตัถดุิบทีไ่มเ่หมาะสม 
โดยเฉพาะการแชเ่ย็น รวมทัง้การใช้อปุกรณ์ในการแลป่ลา หากไม่ท าความสะอาดอยา่งดี หรือมือของผู้
ปรุงอาหารท่ีจบัสิง่ของตา่งๆ ก็ท าให้เกิดการปนเปือ้นจลุนิทรีย์ได้ 

 


