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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 4 - 7 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
สยามรัฐ  
มติชน 

ยเูอ็นยกไทยเจ๋ง!หยุดเอดส์ใกล้ยุติแพร่เชือ้จากแม่สู่ลกู-ประเทศแรกๆของโลก  
                ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุกลา่ววา่ ไทยเป็นหนึง่ในกลุม่ประเทศแรกของโลกที่จะ
ยตุิปัญหาถ่ายทอดเชือ้เอชไอวีจากแมสู่ล่กูได้ส าเร็จ โดยไทยพบการติดเชือ้ในหญิงตัง้ครรภ์ตัง้แตปี่ 2531 
และได้ด าเนินโครงการป้องกนัยตุถิ่ายทอดเชือ้เอชไอวีจากแมสู่ล่กู หากไมม่ีการป้องกนัจะมเีด็กติดเชือ้จาก
แมส่งูถงึร้อยละ 20-45 ตัง้เป้าลดอตัราถา่ยทอดเชือ้ให้น้อยกวา่ร้อยละ 2 ภายในปี 60 โดยให้สถานบริการ
ของรัฐป้องกนัผสมผสานระบบบริการของโรงพยาบาล รณรงค์ให้หญิงฝากครรภ์เร็วขึน้ก่อนอายคุรรภ์ 12 
สปัดาห์ บริการให้ค าปรึกษาและเจาะเลอืดตรวจหาเชือ้ด้วยความสมคัรใจ ให้ยาต้านไวรัสสตูรรวม 3 ตวัใน
รายที่ติดเชือ้ สว่นเด็กให้กินนมผสมทดแทนนมแม ่ 18 เดือน และตรวจการตดิเชือ้ตัง้แตแ่รกคลอดให้การ
รักษาเร็วที่สดุเพื่อลดไวรัสในกระแสเลอืดไมใ่ห้แพร่ตดิตอ่ 
             ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานปี 57 พบวา่อตัราติดเชือ้จากแมสู่ล่กูอยูท่ี่ร้อยละ2.1โดยเดก็ที่คลอดจาก
แมท่ี่ติดเชือ้เอชไอวี 100 คน จะมีติดเชือ้จากแมเ่พียง 2 คนอีก 98 คนปลอดภยั ในปีงบฯ58 จึงเพิม่กลยทุธ์
เชิงรุกซึง่ผลการด าเนินงานตัง้แตพ่.ย.57 จนถึงวนัท่ี 31 ก.ค.58 พบมีหญิงตัง้ครรภ์ติดเชือ้ร้อยละ 0.61 หรือ
ประมาณ4,800 คน จากหญิงตัง้ครรภ์ทัว่ประเทศที่มีปีละประมาณ800,000 คน เข้าถึงบริการยาต้านไวรัส
ร้อยละ 95 ทารกที่เกิดจากแมต่ดิเชือ้ได้รับการตรวจเชือ้ตัง้แตแ่รกเกิดและได้รับการรักษา 69 ราย และ
สามารถรักษาด้วยยาต้านไวรัสสตูร 3 ตวัครบ 6 เดือน 26 ราย จากการตรวจประเมินทัว่ไป พบเด็กแข็งแรง 
พฒันาการดีสามารถลดจ านวนไวรัสได้อยา่งนา่พอใจ 
          จากการด าเนินการดงักลา่ว องค์การสหประชาชาติได้เสนอช่ือไทยเข้าสูก่ระบวนการขอรับรองการ
ยตุิถา่ยทอดเชือ้เอชไอวจีากแมสู่ล่กูเป็นประเทศแรกๆ ในโลกคาดจะตรวจสอบข้อมลูในการประเมิน
ทัง้หมดในสิน้ปีนี ้

เดลนิิวส ์ บังคับใช้กฎหมาย'อุ้มบุญ' ปิดช่องหากนิกบั'ชีวิตบริสุทธ์ิ'   
           เมื่อวนัท่ี 30 ก.ค. 58 เป็นต้นไป พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ที่เกิดโดยอาศยัเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558  มีผลบงัคบัใช้แล้วเพื่อคุ้มครองประชาชนทีม่ีบตุรยากสามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ได้และคุ้มครองเดก็ที่เกิดขึน้ด้วย. นี่คือความชดัเจนของทางการไทยที่ต้องการเอาจริง
เอาจงักบัการดแูลเร่ืองอุ้มบญุให้เป็นรูปธรรม 
          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ รมว.สาธารณสขุกลา่ววา่ เดก็ที่เกิดโดยอาศยัเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พนัธุ์ทางการแพทย์จะเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภรรยามีสิทธิตามกฎหมายวา่ด้วยครอบครัว
และมรดก กฎหมายฉบบันีม้ีประเด็นส าคญัอาทิ ก าหนดข้อห้าม.ห้ามสามแีละภรรยาที่ท าอุ้มบญุปฏิเสธรับ
เด็กเป็นบตุร ห้ามรับตัง้ครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า ห้ามเป็นนายหน้าจดัการหรือชีช้่องให้มีการรับ
ตัง้ครรภ์แทนห้ามโฆษณาวา่มีหญิงรับตัง้ครรภ์แทน และห้ามซือ้เสนอซือ้ หรือขายหรือน าเข้าหรือสง่ออก 
อสจิุไขห่รือตวัออ่น 
           โดยสถานประกอบการแพทย์คูส่ามีภรรยา ผู้ รับตัง้ครรภ์จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายหากกระท าผิด
จะมีโทษทัง้จ าและปรับ.หากเป็นแพทย์จะมีโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 ปีปรับไมเ่กิน 2 หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
หากกระท าเชิงการค้า รับจ้างอุ้มบญุมีโทษจ าคกุไมเ่กิน 10 ปี และปรับไมเ่กิน 2 แสนบาท กรณีเป็น
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นายหน้ามีโทษจ าคกุไมเ่กิน 5 ปี ปรับไมเ่กิน 1 แสนบาท หรือทัง้จ า ทัง้ปรับ กรณีขายอสจิุหรือไขม่ีโทษ
จ าคกุไมเ่กิน3ปีปรับไมเ่กิน6หมื่นบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
          น.ต.นพ.บญุเรือง ไตรเรืองวรวฒัน์อธิบดกีรมสนบัสนนุบริการสขุภาพกลา่ววา่ ขณะนีม้ีการยกร่าง
กฎหมายลกูทีเ่ก่ียวข้อง 14 ฉบบัเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กอุ้มบญุ ประกาศหลกัเกณฑ์เง่ือนไขมาตรฐาน ตา่ง ๆ ของแพทยสภาเพื่อบงัคบั
ใช้ในทางปฏิบตัเิดยีวกนัทัว่ประเทศ 
          "มีสถานพยาบาลรัฐ เอกชน ที่พร้อม ให้บริการกวา่ 60 แหง่ทัว่ประเทศ โดยกรมสนบัสนนุบริการฯ 
ได้ประชมุชีแ้จงกฎหมายให้ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลแพทย์เจ้าหน้าที่ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัทัว่ประเทศแล้ว" 
          อยา่งไรก็ตามก่อนหน้านี ้ พ.ร.บ.คุ้ม ครองเดก็ที่เกิดโดยอาศยัเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558  หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ "พ.ร.บ.อุ้มบญุ" ถกูนกัวิชาการและนกักฎหมายบางสว่นคดัค้าน
ให้ชะลอการออกกฎหมายไปก่อน เนื่องจากมองวา่อาจจะเป็นช่องทางที่ท าให้คนลกัลอบวา่จ้างอุ้มบญุหรือ
ละเมิดสทิธิและที่ส าคญัอาจจะเป็นการค้ามนษุย์อีกทางหนึง่        
 

ASTVผู้จดัการรายวนั   หวั่นโรคเรือ้รังคุกคามสงัคมคนแก่   
           รองนายกฯ หวัน่โรคเรือ้รังรุมเร้า "สงัคมคนแก่" เผยป่วยความดนัมากสดุ พว่งเบาหวาน เขา่เสือ่ม 
สธ.จดัทีมดแูลผู้สงูอายหุนนุทีมหมอครอบครัว เผยอบรมแล้วเกือบ 5 พนัคน ประเมินคดักรองผู้สงูอายไุด้
กวา่6.3ล้านคน 
           นายยงยทุธ์ ยทุธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กลา่วภายหลงัเปิดประชมุวชิาการสง่เสริมสขุภาพและ
อนามยัสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ ครัง้ที่ 8 "สขุภาพผู้สงูอายไุทย ก้าวไกลสูอ่าเซยีน 2015" วา่ รัฐบาลมนีโยบาย
เร่งดว่นในการรองรับสงัคมผู้สงูอายขุองประเทศไทยที่ก าลงัจะมาถึง   ซึง่อตัราการเพิม่ของประชากร
สงูอายขุองประเทศไทยเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผลส ารวจของส านกังานสถิติแหง่ชาตใินปี 2557 มีผู้สงูอาย ุ60 
ปีขึน้ไปจ านวน 10 ล้านกวา่คน หรือเกือบร้อยละ 15 ของประชากรทัง้ประเทศ กวา่คร่ึงอยูใ่นชนบท คาดวา่
ในปี 2564 จะเพิม่เป็นร้อยละ 20 จะเป็นสงัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ และอีก 20 ปีประชากรผู้สงูอายจุะเพิม่
เป็นร้อยละ 30 ของจ านวนประชากรทัง้หมด หรือปีละประมาณ 6 แสนคน และเป็น"สงัคมสงูวยัระดบัสดุ
ยอด" ทัง้นี ้ จากการส ารวจมีผู้สงูอายเุพียงร้อยละ 5 ที่มีสขุภาพดี ที่เหลอืมีโรคประจ าตวัเรือ้รัง เช่น โรค
ความดนัโลหิตสงู มากที่สดุร้อยละ 41 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 18  โรคเขา่เสือ่มร้อยละ 9 พิการ
ร้อยละ 6 ป่วยติดเตียงช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้ร้อยละ 1 หรือประมาณ 1 แสนคน มีร้อยละ 13 ที่ป่วยทัง้
ความดนัโลหิตสงูและเบาหวาน และมีผู้สงูอายปุระมาณ 1 ล้านคน อยูค่นเดยีวตามล าพงั 
          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุ (สธ.) กลา่ววา่ สธ.ได้เร่ิมวางระบบการดแูลผู้สงูอาย ุ
เพื่อให้ผู้สงูอายใุช้ชีวิตอยูใ่นครอบครัวและชมุชนอยา่งอบอุน่ ได้รับการดแูลทัง้ร่างกายและจิตใจ ในปี 
2558 สธ.จะด าเนินการ ตรวจคดักรอง/บริการทนัตกรรมแก่ผู้สงูอาย ุ จดัท าฟันเทียมทัง้ปากในโครงการฟัน
เทียมพระราชทาน และฝังรากฟันเทียมให้ฟรี เนื่องจากผลการส ารวจพบผู้สงูอายมุีปัญหาไมม่ฟัีนเคีย้ว
อาหาร ประมาณ 250,000 คน จดัระบบดแูลระยะยาวส าหรับผู้สงูอายทุี่มีภาวะพึง่พิงโดยฝึกอบรม
ผู้จดัการดแูลผู้สงูอาย ุ (care manager) เบือ้งต้นอบรมไปแล้ว 909 คน และฝึกอบรมผู้ดแูลผู้สงูอายใุน
ชมุชน (care giver) อบรมไปแล้ว 4,022 คน ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ที่ส าคญัของทีมหมอครอบครัว เพื่อ
ช่วยดแูลผู้สงูอายแุละผู้อยูใ่นระยะพึง่พิง รวมทัง้ผู้พิการ 



3 

 

          "การจดัการนัน้ Care Manager 1 คนตอ่ Care Giver 5-7 คน และ Care Giver 1 คน ดแูลผู้สงูอายุ
ติดบ้าน ติดเตียง 5-7 คน ซึง่ขณะนีส้ามารถประเมินคดักรองดแูลผู้สงูอายมุากกวา่ 6,394,022 
คน  ครอบคลมุการดแูลผู้สงูอายกุลุม่ติดบ้าน ติดเตียง ผู้อยูใ่นภาวะพึง่พงิ และผู้พิการมากกวา่ 32,000 คน 
ที่ส าคญัคือได้จดัทีมหมอครอบครัว ที่ประกอบด้วยสหวชิาชีพ ให้การดแูลประชาชนทกุหลงัคาเรือน ทกุ
พืน้ท่ี ทัง้ในเมืองและชนบท ทกุครอบครัวจะมีหมอดแูลประจ า จะท าหน้าที่สนบัสนนุ สร้างเสริมสขุภาพ 
ป้องกนัโรคประชาชนทกุกลุม่วยั เยี่ยมบ้าน จดัท าแผนการดแูลผู้สงูอายตุิดบ้านติดเตียง และการสง่ตอ่เพื่อ
การบ าบดัรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนี ้ เตรียมความพร้อมด้านสขุภาพของประชาชน เพื่อเตรียมเข้าสู่
วยัสงูอาย ุอยา่งมคีณุภาพชีวิตทีด่ี  เข้าถงึบริการอยา่งถ้วนหน้า และเทา่เทยีม" รมว.สธ. กลา่ว 

ไทยโพสต์   'หมอณรงค์'ลุยปรองดองลดขดัแย้ง   
                พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ (คสช.) 
กลา่วถงึการลงนามค าสัง่ให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ  (สธ.) ปฏิบตัิราชการท่ี 
ส านกันายกรัฐมนตรี กลบัไปปฏิบตัิราชการท่ีกระทรวงสาธารณสขุตามเดิมวา่ ก็ให้เขากลบัไปเพราะการ
สอบสวนยงัไมช่ดัเจนซึง่เคยบอกแล้ววา่หากไมช่ดัเจนในเร่ืองของความผิดตา่งๆ ก็ให้กลบัไปท างานก่อน 
ถือวา่ให้เกียรตกินัเพราะเป็นระดบัผู้ใหญ่แล้ว และ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน  รมว.สาธารณสขุก็เป็นผู้ใหญ่
ด้วยกนัทัง้นัน้คงเข้าใจกนั 
           "เจตนารมณ์ของผม การสอบสวนก็ไมไ่ด้ชดัเจนวา่มีความผิดมากมายตรงไหน แตเ่ร่ืองอะไรก็
แล้วแตถ้่าเก่ียวข้องกบัการทจุริตคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) เขาก็
สอบอยูไ่มว่า่จะเร่ืองส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) หรือเร่ืองที่มีขา่วก็สอบทัง้หมด อยา่ง
บางคนเกษียณอายไุปแล้วแตย่งัมีช่ืออยูใ่นความผดิเพราะมีคดีค้างอยู ่ การท าความผิดมนัก็ผิด แตต้่องให้
กระบวนการยตุิธรรมด าเนินการดีกวา่ที่ตนจะไปสัง่เองวา่คนนัน้ผิดคนนัน้ถกู"  
           วนัเดยีวกนั นพ.ณรงค์เดนิทางมาท างานท่ีกระทรวง พร้อมกลา่วกบัผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
จากสว่นกลางและภมูิภาคท่ีมาต้อนรับวา่ ขอบคณุนายกรัฐมนตรีท่ีคืนศกัดิศ์รีให้ข้าราชการ ไมใ่ช่เฉพาะ
กระทรวงสาธารณสขุแตค่ืนศกัดิศ์รีให้ข้าราชการทกุคนทัง้ประเทศ จากนีจ้ะเร่งด าเนินการใน 3 เร่ือง คือ 1.
การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ให้เกิดขึน้ในกระทรวงสาธารณสขุ 2.การเข้าร่วมการปฏิรูป
ประเทศ  และ3.ด้านก าลงัคนที่ยงัขาดแคลนและมีความเหลือ่มล า้ระหวา่งวิชาชีพ 
          "สว่นในระยะเวลา 2 เดือนข้างหน้านีก้ าลงัเข้าสูง่บประมาณปี 2559 จะได้เร่งด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ทีต่ัง้ไว้ โดยเฉพาะเร่ืองพฒันาการเดก็ไทยให้เด็กไทยฉลาดขึน้ตามเสนอไว้กบันายกรัฐมนตรี 
โดยในสปัดาห์หน้าจะประชมุผู้บริหารทัว่ประเทศเพื่อตดิตามงานตามยทุธศาสตร์" ปลดัสธ.กลา่ว. 

มติชน คณะยกร่างสภาสุขภาพยนัไม่ล้วงลกูงบกองทุน  
           นายนิมิตร์ เทยีนอดุม ผู้อ านวยการมลูนิธิเข้าถงึเอดส์ และกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 
(บอร์ด สปสช.) สดัสว่นประชาชน ในฐานะคณะท างานประสานสามกองทนุสขุภาพภาครัฐทีม่ี ศ.อมัมาร 
สยามวาลา เป็นประธาน กลา่วถงึกรณีมีการผลกัดนัจดัตัง้สภาประกนัสขุภาพแหง่ชาติ และบางกลุม่
วิพากษ์วจิารณ์วา่คือการรวมสามกองทนุสขุภาพภาครัฐ ทัง้หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ประกนัสงัคม 
และสทิธิสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนัน้ ยืนยนัวา่ข้อมลูดงักลา่วบิดเบือนข้อเทจ็จริง ที่ส าคญัร่าง
กฎหมายนีย้งัไมใ่ช่กฎหมายฉบบัสมบรูณ์ 
          "ที่คณะท างานหารือกนัคอืจะสร้างกลไกเจรจาตอ่รองเร่ืองสทิธิประโยชน์กลาง โดยกระบวนการ
ตอ่รองจะมีสดัสว่นผู้แทนจากแตล่ะกองทนุหารือร่วมกนัวา่เห็นด้วยกบัสทิธิประโยชน์กลางหรือไม ่ และทกุ
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เร่ืองจะต้องมีมตเิป็นเอกฉนัท์เทา่นัน้ สว่นสทิธิประโยชน์อื่นๆ ที่นอกเหนือและเป็นการเฉพาะของแตล่ะ
กองทนุยงัคงเหมือนเดิม ทัง้นีผู้้แทนจะมี 3 กลุม่ กลุม่ละ 3 คน แบง่เป็น 1.ผู้แทนของแตล่ะกองทนุ 2.ผู้แทน
ภาคประชาชน ที่มาจากข้าราชการ 1 คน ผู้ประกนัตน 1 คน และผู้ใช้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 1 
คน และ 3.ผู้แทนผู้ให้บริการ จาก กระทรวงสาธารณสขุ 1 คน บคุคลภายนอก 1 คน และภาคเอกชน 1 คน 
โดยคณะกรรมการชดุนีม้ีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
           ด้าน ศ.นพ.ไพบลูย์ สริุยะวงศ์ไพศาล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี ในฐานะ
นกัวิจยัด้านระบบสขุภาพ กลา่ววา่ โดยหลกัหากต้องการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่มล า้ในระบบ
สขุภาพ ต้องมีกลไกกลางในการท างานและทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วม สว่นท่ีกงัวลวา่จะน าไปสูก่ารรวมสาม
กองทนุสขุภาพนัน้ ต้องสือ่สารให้ประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริง 

มติชน  
ASTVผู้จดัการรายวนั  
ไทยโพสต์  
เดลนิิวส ์ 

ค าสั่งย้ายกลับ ปลัด สธ.  
                ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สริิวฒันาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกนั
ดอกไม้ประทานแก่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดัสธ. (เป็นการสว่นพระองค์) เพื่อแสดงความยินดใีน
โอกาสกลบัมาปฏิบตัิราชการทีก่ระทรวงสาธารณสขุ  
                นพ.เกรียงศกัดิ ์ วชัรนกุลูเกยีรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กลา่วถงึกรณีนายกรัฐมนตรีลงนาม
ในค าสัง่ให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. กลบัมาปฏิบตัิราชการที ่ สธ.ตามเดมิ วา่ ตนได้ยื่นเร่ืองให้ 
รมว. สาธารณสขุ ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง นพ.ณรงค์ มพีฤติกรรมสอ่ผิดวินยันัน้ เบือ้งต้นทราบวา่
ผลสอบเสร็จ แล้วและมีมลูความผิดวินยัร้ายแรง ในวนัที ่7 ส.ค.จะมาทวงถาม รมว.สธ. วา่เมื่อผลสอบออก
แล้ว จะมีการด าเนินการตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัร้ายแรงหรือไม่ เพราะหากไมด่ าเนินการก็จะถือ
วา่เป็นการละเว้นหน้าที ่นอกจากนี ้ชมรมฯจะน าหลกัฐานเพิ่มเตมิไปมอบให้ส านกังาน ป.ป.ช. ด้วย     นพ.
เกรียงศกัดิ์ กลา่วหาปลดั สธ.วา่ จากข้อมลูหลกัฐานนัน้มีการพิสจูน์ชดัเจนวา่ สมยั นพ.ณรงค์เป็นอธิบด ี
กรมสขุภาพจิตได้มีการเบิกเงินคา่รถและยงัใช้รถราชการอกี นอกจากนีเ้มื่อมาเป็นปลดัฯ ก็ยงัยืมคนขบัรถ
มา 2 คน มีการใช้รถหลวงตอ่เนื่อง ผลสอบมีมลูความผิดชดัเจนวา่ผิดวินยัร้ายแรง ประกอบกบัยงัมกีาร
ดดัแปลงรถอกี โดยการน ารถหลวงมาดดัแปลงท าเบาะกว้างขึน้ท าให้ใสถ่งุกอล์ฟและเสือ้ผ้าด้านหลงัรถ 
รมว.สธ.ไมส่ามารถหลกีเลีย่งไมด่ าเนินการใดๆ ได้ และเป็นเร่ืองทีต้่องมคีวามชดัเจนโดยเร็ว เพราะหวัน่วา่ 
จะมีการขม่ขูพ่ยานและมกีารท าลายหลกัฐาน  
                ด้าน นพ.ณรงค์ กลา่ววา่ ตนไมท่ราบและไมข่อออกความเห็น ขณะนีย้ดึงานเป็นหลกั เนื่องจาก
จะเกษียณในก.ย.นีแ้ล้วจึงอยากท างานโดยก้าวข้ามความขดัแย้ง ต้องเดินหน้าท างานทัง้เร่ืองแผนเงินบ ารุง 
แผนการซือ้ยาและเวชภณัฑ์ และแผนก าลงัคน สิง่ส าคญัต้องมาพิจารณาถึงงบขาลง ไปยงัโรงพยาบาลใน
ปีงบประมาณ 2559 วา่จะจดัสรรอยา่งไรให้เกิดประสทิธิภาพทีส่ดุ ซึง่ก็นา่จะเป็นไปตามมติบอร์ด สปสช. 
เมื่อวนัที ่9 ก.พ. 2558  

hfocus วิกฤตพยาบาล สธ.  
                ขณะที่ “พยาบาลวชิาชีพลกูจ้างชัว่คราว” ยงัคงรอลุ้นการบรรจตุ าแหนง่ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสขุ ในรอบที่ 3 ตามมตคิรม. เมื่อปี 2555 จ านวน 7,547 ต าแหนง่ หลงัจากทีม่ีการเรียกร้องผา่น
การพิจารณาของ คปร. ส านกังาน ก.พ. เป็นผลส าเร็จ ซึง่อยูร่ะหวา่งการเสนอตอ่ ครม.เพื่ออนมุตัิบรรจุ
ข้าราชการ จากการตดิตามลา่สดุ กลุม่พยาบาลวชิาชีพลกูจ้างชัว่คราวได้โพสข้อความผา่นเฟสบุ๊ค 
“เครือขา่ยพยาบาล วิชาชีพลกูจ้างชัว่คราว กระทรวงสาธารณสขุ” โดยระบถุึงการประชมุ ครม.วนัที่ 28 
กรกฎาคม 2558 ที่ยงัคงไมม่วีาราระการพิจารณาในเร่ืองนี ้ ทัง้ทีเ่ป็นวนัซึง่ครบก าหนดตามสญัญาวา่จะมี
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การน าเร่ืองนีเ้ข้าสูก่ารพิจารณา ซึง่คงต้องรอดใูนสปัดาห์ตอ่ไป งานนีต้้องบอกวา่กระทบทัง้ขวญัและ
ก าลงัใจ และมีแนวโน้มวา่เครือขา่ยพยาบาลวิชาชีพลกูจ้างชัว่คราวอาจจะ มีการนดัรวมตวัที่ท าเนียบ
รัฐบาลเร็ว ๆ นีเ้พื่อแสดงพลงักนัอีกครั้งหากยงัไมม่ีการอนมุตัติ าแหนง่ สถานการณ์พยาบาลขาดแคลนนีดู้
เหมือนจะวิกฤตหนกัโดยเฉพาะในโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ  
                ทัง้นีห้ากใช้วิธีการค านวณด้วย “การวิเคราะห์อตัราก าลงัภารกิจ” (Full Time Equivalent : FTE) 
จะพบวา่ ขณะนี ้ โรงพยาบาลหลายแหง่ตา่งประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอยูใ่นระดบัท่ีนา่กงัวล 
และสง่ผลตอ่ภาระงานทีเ่พิ่มขึน้ให้กบัพยาบาลในระบบ อาทิ รพ.ราชบรีุ มีผู้ ป่วยนอก 2,400 คนตอ่วนั ดแูล
ผู้ ป่วยใน 855 เตียง ควรมีพยาบาล 900 คน แตปั่จจบุนัมีเพยีงแค ่600 คนเทา่นัน้, รพ.ชลบรีุ มีผู้ ป่วยนอก
สงูถึง 3,000 คนตอ่วนั ควร มีพยาบาล 1,200-1,400 คน แตม่ีเพยีงแค ่700 คน ขณะทีร่พ.พระพทุธชินราช 
จ.พิษณโุลก ควรมีพยาบาล 1,500 คน แตม่ีเพยีงแค ่900 คน โดยเฉลีย่ตา่งต้องการพยาบาลเพิม่ถงึร้อยละ 
30-50 ด้าน รพ.สระบรีุ แม้วา่จะมีพยาบาลจ านวน 500 คน แตย่งัต้องการเพิ่มถงึ 70 คน เพื่อดแูลผู้ ป่วย
นอก 3,000 คนตอ่วนั และผู้ ป่วยใน 780 เตยีง ขณะที่ผลกระทบขาดแคลนพยาบาลนีท าให้รพ.ต้องปิดห้อง
ผา่ตดั 1 ห้องจาก 12 ห้อง เนื่องจากไมม่ีพยาบาลประจ าห้องผา่ตดั  
                 ปัญหาที่เกิดขึน้สง่ผลให้เกิดการเร่งหาพยาบาลเพื่อท างานใน รพ. ซึง่ปัจจบุนัไมไ่ด้เป็นการ
เปิดรับสมคัรพยาบาลเพื่อท างานเช่นเดียวกบัอาชีพอื่นโดยทัว่ไป รพ.แตล่ะแหง่มีการแขง่ขนัตัง้แตก่ารจอง
ตวันกัเรียนพยาบาลโดยการให้ทนุเรียน อาทิ การให้ทนุปีละ 50,000 บาท แตม่ีเง่ือนไขการใช้ทนุ 2 ปี หรือ
ทีเ่รียกวา่ ตกเขียว การวางแผนผลติโดยท าข้อตกลงกบัวิทยาลยัพยาบาลทัง้ของภาครัฐและเอกชนเพื่อสง่
นกัเรียนผลติและกลบัมาท างานยงั รพ. การจ้างพยาบาลทีเ่กษียณอายแุล้วเพื่อท างานตอ่ หรือแม้แตก่าร
ยืมตวัพยาบาลจากโรงพยาบาลชมุชนใกล้เคียง โดยผู้บริหารรพ.หลายแหง่ตา่งระบตุรงกนัวา่ ปัญหา
พยาบาลขาดแคลนขณะนี ้ แม้วา่รพ.จะมีเงินจ้างก็จดัหาเพิม่ไมไ่ด้ เพราะรพ.แตล่ะแหง่ตา่งต้องการ
พยาบาลเช่นกนั หรือแม้แตก่ารผลติเพิ่มก็มีปัญหาอาจารย์พยาบาลทีม่ีจ านวนจ ากดั ขณะทีก่ารคง
พยาบาลให้อยูใ่นระบบเป็นอีกหนึง่ปัญหาใหญ่ทีผู่้บริหาร รพ.หลายแหง่ตา่งสะท้อนตรงกนั และยอมรับวา่
มีพยาบาลจ านวนไมน้่อยหลงัใช้ทนุแล้วเลอืกทีจ่ะเข้าท างานในรพ.เอกชน ซึง่ยงัคงต้องการพยาบาลใน
จ านวนมากเช่นกนั เพราะมกีารขยายเครือขา่ยบริการไมแ่พ้รพ.ภาครัฐ ซึง่ไมเ่พยีงแตเ่งินเดือนและ
คา่ตอบแทนทีด่งึดดูเทา่นัน้ แตด้่วยภาระงานทีน้่อยและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดกีวา่ ดงันัน้การให้
พยาบาลเหลา่นีค้งอยูใ่นระบบได้คือความมัน่คงในชีวิตและความก้าวหน้าทางวชิาชีพ โดยเฉพาะการบรรจุ
เป็นข้าราชการ แตส่องปัจจยันีเ้กินกวา่ที่ผู้บริหารระดบั รพ.จะด าเนนิการได้ รวมถึงการปรับคา่ตอบแทนท่ี
ต้องเหมาะสมกบัภาระงาน 

ASTVผู้จดัการรายวนั 
บ้านเมือง  
คมชดัลกึ  
กรุงเทพธุรกิจ 

บัตรทองขยายสทิธิคลอดบุตร  
                ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กลา่ววา่ ที่ประชมุบอร์ด 
สปสช.เห็นชอบจดัสรรงบบตัรทองปี 59 เป็น 8 หมวด เพิม่หมวดดแูลผู้สงูอายตุิดบ้านติดเตียง 600 ล้าน
บาท หลงัครม.อนมุตัิงบในสว่นของงบเหมาจ่ายรายหวัยงัคงมีปัญหาอยู ่ 2 สว่นคือ 1.คา่บริการทาง
การแพทย์ทีเ่บิกจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ หรืองบคา่เสื่อมที่ห้ามเบกิจ่ายกรณีก่อสร้างและซอ่มแซม แตก่าร
โอนงบประมาณเข้าไปเป็นเงินบ ารุงโรงพยาบาล ต้องการความชดัเจนวา่สามารถน ามาใช้ในการก่อสร้าง
ซอ่มแซมได้หรือไม ่ที่ประชมุจึงมมีติท าหนงัสอืเสนอเข้า ครม.เพือ่ขอพิจารณาตีความใหมอ่ีกครั้ง โดยจะน า 
เข้าที่ประชมุบอร์ด สปสช.ในวนัที่ 14 ก.ย. 2558 และ 2.เงินชว่ยเหลอืเบือ้งต้นกรณีผู้ให้บริการ โดย ครม.มี
มติให้หาแหลง่เงินอื่นในการช่วยเหลอืบคุลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ เพราะที่
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ผา่นมา สปสช.ใช้เงินกองทนุชว่ยเหลอืตามมาตรา 41 ซึง่ผิดหลกัเกณฑ์ พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้ช่วยเหลอืเฉพาะผู้ ป่วยเทา่นัน้  
                ขณะนีจ้ึงใช้งบสง่เสริมกิจกรรมภาครัฐขององค์การเภสชักรรมด าเนินการพร้อมก าลงัท าให้
มาตรา 41 มีความชดัเจนในทางกฎหมาย ที่ประชมุยงัมมีติขยายสทิธิประโยชน์อื่นๆ ปีงบประมาณ 2559 
คือ ขยายสทิธิการคลอดโดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ จากเดมิให้คลอดตามสทิธิเพียง 2 ครัง้ ไมต้่องเสยี
คา่ใช้จา่ยแตจ่ากการพิจารณาไทยก าลงัเข้าสูส่งัคม ผู้สงูอายซุึง่ประชากรวยัแรงงานเร่ิมน้อยลง จ าเป็นต้อง
มีการสง่เสริมประชากรมากขึน้โดยจะมีผลวนัท่ี 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป และเห็นชอบการให้วคัซนีโปลโิอ
ชนิดฉีดหรือ IPV จากเดมิที่มีก าหนดเพียงชนิดรับประทาน เทา่นัน้ เพราะมคีวามปลอดภยักวา่ แตว่คัซีน 
IPV ต้องได้รับการบรรจใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติก่อน รวมทัง้เพิ่มขอบเขตบริการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ี
ซึง่จะด าเนินการร่วมกบักรมควบคมุโรค เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดผู้ตดิเชือ้รายใหม ่

ขา่วสด ตลาดนัดน่าซือ้  
                นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยั กลา่ววา่ โครงการตลาดนดันา่ซือ้ ในปี 2557 มี 
ตลาดนดัผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 127 แหง่ ในปีนีผ้า่นเกณฑ์เพิม่ขึน้อีก 52 แหง่ โดยตลาดที่ผา่นการประเมิน 
จะต้องผา่นเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด 3 ประเด็น ได้แก ่1.ความสะอาดของสถานที ่เช่น บริเวณ
ขายอาหารสดต้องเป็นพืน้ท่ีเรียบ ไมม่ีน า้ขงั แผงจ าหนา่ยอาหารต้องยกสงูกวา่พืน้ไมน้่อยกวา่ 60 ซ.ม. ต้อง
จดัให้มีห้องส้วม พร้อมอา่งล้างมือ ผู้ขายของและผู้ชว่ยต้องผา่นการอบรมด้านสขุาภิบาลอาหาร และไม่
เป็นพาหะน าโรคติดตอ่ อาทิ อหิวาตกโรค บิด ไข้สกุใส เป็นต้น 2.อาหารท่ีจ าหนา่ยต้องปลอดภยั ไมม่ี
สารเคมีปนเปือ้น 4 ชนิด ได้แก ่ ฟอร์มาลนิ สารกนัราหรือกรดซาลซิิลกิ สารบอแรกซ์หรือน า้ประสานทอง 
และสารฟอกขาว และ 3.ผู้ประกอบกิจการตลาดนดั ต้องจดัท าทะเบียนผู้ขายของในตลาดทกุราย ซึง่ในปีนี ้
มอบป้าย Clean Food Good Taste Plus ให้ร้านที่ผา่นการประเมนิ 82 ร้าน 

 


