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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ไทยรัฐ สธ.อัพเกรดระบบรับมือผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  

           นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวง สาธารสขุ (สธ.) กลา่วภายหลงัเปิดอาคารอบุตัิเหตุ
โรงพยาบาลบางน า้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทราวา่ งานบริการผู้ ป่วยอบุตัเิหตฉุกุเฉิน เป็นดา่นหน้าที่มคีวามส าคญั
ของโรงพยาบาลทกุแหง่ สธ.จึงได้เร่งพฒันาระบบบริการสาขาอบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน ดงันี ้ 
                1.มีระบบจดัเก็บข้อมลูผู้บาดเจ็บเพื่อวเิคราะห์สาเหตแุละอตัราการตาย  
                2.จดัตัง้เครือขา่ยการให้บริการผู้บาดเจ็บระดบัจงัหวดั เขตสขุภาพและประเทศ  
               3.จดัระบบการดแูลผู้บาดเจ็บก่อนถงึโรงพยาบาลดแูลผู้บาดเจ็บท่ีจดุเกิดเหตใุห้ผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน
ได้รับการชว่ยเหลอืโดยระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินเพิ่มขึน้และน าสง่รักษาตอ่ที่โรงพยาบาลอยา่ง
ปลอดภยัด้วยรถพยาบาลที่มีมาตรฐาน  
               4.จดัระบบเครือขา่ยการให้บริการผู้บาดเจ็บสมองทีม่ีความรุนแรงระดบัปานกลางถึงรุนแรงและ
ผู้บาดเจ็บหลายระบบ  
              5.จดัระบบเครือขา่ยการดแูลฟืน้ฟผูู้บาดเจ็บเมื่อพ้นภาวะวิกฤติระดบัจงัหวดัและเขตสขุภาพ โดย
ท างานเป็นเครือขา่ยเช่ือมโยงตัง้แตโ่รงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล รพช.และโรงพยาบาลจงัหวดั  
               ปลดัสธ.กลา่วอีกวา่ นอกจากนีไ้ด้พฒันาระบบบริการในโรงพยาบาลจดัแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ
ประจ าห้องฉกุเฉินและระบบการให้ค าปรึกษากบัผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่งๆ ชว่ยให้ผู้บาดเจ็บได้รับการดแูล
รวดเร็ว จดัช่องทางดว่นรองรับโรคที่เร่งดว่นเช่น โรคหวัใจ บาดเจ็บรุนแรง ผลการด าเนินการ สามารถเพิม่
ระบบช่องทางดว่นส าหรับผู้ ป่วยบาดเจ็บในสถานบริการทกุเครือขา่ย โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บสมองและ
บาดเจ็บหลายระบบ ท าให้ผู้ ป่วยได้รับการผา่ตดัภายใน 2 ชัว่โมง   หลงัจากสง่ผู้ ป่วยถงึห้องผู้ ป่วยฉกุเฉิน
ได้กวา่ร้อยละ 80 รวมทัง้ได้เพิม่ศกัยภาพโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไปในภมูิภาคโดยมีศลัยแพทย์ที่
สามารถผา่ตดัสมองได้ 51 แหง่ 

ASTVผู้จดัการรายวนั   อย.ชงตัง้องค์กรมหาชนตรวจผลิตภณัฑ์สุขภาพ   
                อย.เสนอตัง้องค์กรมหาชน "สถาบนัตรวจและประเมินผลติภณัฑ์สขุภาพ" ภายใต้สงักดั สธ. หวงั
แก้ปัญหาขึน้ทะเบียนลา่ช้า ชีช้่วยมีความคลอ่งตวั เก็บคา่ประเมนิจากผู้ประกอบการ และจ้างผู้ เช่ียวชาญ
เพิ่มได้ 
            นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลา่วถงึกรณีการขึน้
ทะเบียนผลติภณัฑ์สขุภาพลา่ช้า โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ยา วา่ การขึน้ทะเบียนยาคอ่นข้างใช้เวลานาน 
เนื่องจากมีผู้ เช่ียวชาญน้อย แตภ่าระงานมาก จึงจ าเป็นต้องสง่ให้กบัผู้ เช่ียวชาญภายนอกร่วมในการศกึษา
วิเคราะห์ผลติภณัฑ์แตล่ะชนดิ แตม่ีข้อจ ากดัเร่ืองงบประมาณทีจ่่ายให้ตามหลกัเกณฑ์ของกรมบญัชีกลาง 
เคสละประมาณ 2,000 บาท ในขณะที่ต้นทนุคา่ใช้จ่ายสงูกวา่นีม้าก โดยเฉพาะกรณีการตรวจวิเคราะห์ยา
ใหมท่ี่ต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญหลายสาขา และอยา่งต า่ต้องใช้สาขาละ 2 คน ตรงนีจ้งึไมส่ามารถไปเร่งรัดได้มาก 
เพราะแตล่ะคนก็มีภาระงานมาก จึงท าให้การขึน้ทะเบียนคอ่นข้างลา่ช้า งานค้างเยอะ ท าให้ผู้ประกอบการ
บน่เพราะกระทบกบัการท าธุรกิจ 
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            นพ.บญุชยั กลา่ววา่ ลา่สดุ อย.ได้ท าข้อเสนอให้มีการตัง้สถาบนัตรวจและประเมินผลติภณัฑ์
สขุภาพ (องค์กรมหาชน) ขึน้มา อยูภ่ายใต้สงักดักระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) โดยมีผู้แทนหลายหนว่ยงาน
เป็นคณะกรรมการ ทัง้นี ้ เพื่อ ให้มีความคลอ่งตวัในการวา่จ้างพนกังาน ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจประเมิน
ผลติภณัฑ์สขุภาพ เบือ้งต้นจะเน้นการตรวจคณุภาพมาตรฐานของยา และเคร่ืองมือแพทย์ก่อนจะขยายไป
ยงัผลติภณัฑ์ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม และเมื่อท าการประเมินผลติภณัฑ์เสร็จแล้ว ก็สง่ตอ่ให้กบั อย. เป็นผู้
พิจารณาออกใบอนญุาตตอ่ไป ซึง่ตอนนีร่้างดงักลา่วผา่นการพิจารณา ของคณะกรรมการระดบักระทรวง
แล้ว อยูร่ะหวา่งการ พิจารณาของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แตจ่ะส าเร็จหรือไมข่ึน้อยู่
กบัสถานการณ์แวดล้อม เพราะตอนนีรั้ฐบาลก็ก าลงัมีการทบทวนองค์กรมหาชนในภาพรวมของประเทศ
อยู ่ จึงอาจจะเป็นจงัหวะที่ไมม่ีหลกัประกนัวา่จะส าเร็จหรือไม ่ สว่นตวัอยากให้ส าเร็จเพราะโดยแนวคิดเป็น
เร่ืองที่ด ี          

ASTVผู้จดัการรายวนั  ปอดบวมคร่าชวีิต372รายป่วยกว่าแสน   
          สธ.เผย 7 เดือน มคีนป่วยปอดบวมกวา่ 1 แสนราย ตาย 372 ราย  กวา่ 70% เป็นผู้สงูอาย-ุเด็กเลก็ 
ระบมุกัพบอาการแทรกซ้อนในไข้หวดั ไข้หวดัใหญ่ ให้เฝ้าระวงั แนะออกก าลงักาย ทานผกัผลไม้มากขึน้ 
          ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสขุ (สธ.) กลา่ววา่ ช่วงนีม้ีฝนตกชกุ อากาศชืน้ ท าให้ผู้มี
สขุภาพไมแ่ข็งแรงหรือมีภมูิต้านทานน้อย เจ็บป่วยงา่ย ที่พบบอ่ย คือโรคปอดบวม ซึง่เป็นสาเหตกุาร
เสยีชีวติอนัดบัหนึง่ของโรคตดิเชือ้ทัง้หมด มกัเป็นอาการแทรกซ้อนจากไข้หวดั ไข้หวดัใหญ่ หรือโรคหดั พบ
บอ่ยในเด็กอายตุ า่กวา่ 5 ปี และผู้สงูอายทุี่มีโรคประจ าตวั เช่น โรคหวัใจ โรคปอดเรือ้รัง โรคเบาหวาน หรือ
ผู้ที่มีภาวะภมูิคุ้มกนับกพร่อง  
          ทัง้นี ้จากรายงานของส านกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค พบในรอบ 7 เดือนนี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค.-3 
ส.ค. พบผู้ ป่วยโรคปอดบวม 107,429 ราย เกือบร้อยละ 70 เป็นผู้สงูอาย ุ65 ปีขึน้ไป และเด็กอาย ุต ่ากวา่ 
5 ปี มีผู้ เสยีชีวติรวม 372 ราย จงัหวดัทีม่ี อตัราป่วยตอ่ประชากรแสนคนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ ศรีสะเกษ 
อา่งทอง เชียงราย  มหาสารคาม และฉะเชิงเทรา จึงได้ก าชบัให้ส านกังานสาธารณสขุทกุจงัหวดั เร่ง
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนดแูลสขุภาพโดยเฉพาะกลุม่เสีย่ง 
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดกีรมควบคมุโรค (คร.) กลา่ววา่ โรคปอดบวมมีความรุนแรงสงู เกิดจากการ
ติดเชือ้ ทัง้แบคทเีรีย ไวรัส มกัเป็นโรคแทรกซ้อนหลงัป่วยไข้หวดัประมาณ 3 วนั โดยผู้ ป่วยจะมีไข้สงู ไอมี
เสมหะ น า้มกูเปลีย่นสจีากสเีหลอืงเป็นสเีขยีวข้น เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย เด็กเลก็และผู้สงูอาย ุอาจจะ
มีอาการเหลา่นีไ้มช่ดัเจนหรือไมค่รบทกุอยา่ง จงึควรให้ความสนใจมากกวา่ปกติ เช่น ในผู้สงูอายอุาจจะ มี
ไข้ หรือตวัอุน่ๆ และอาการซมึลง สว่นในเดก็อาย ุต า่กวา่ 2 ปี จะมีไข้สงู ซมึ ไมด่ื่มน า้หรือนม หายใจหอบ
เร็วหรือหายใจมีเสยีงดงัหวีดหรือหายใจแรงจนชายโครงบุม๋ หากมีอาการดงักลา่วขอให้รีบไปพบแพทย์
ทนัที จะช่วยลดอาการรุนแรงได้ สว่นการป้องกนัขอให้รักษาสขุภาพให้แข็งแรง ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
สวมเสือ้ผ้าให้ร่างกายอบอุน่ เพิ่มการทานผกัและ ผลไม้ พกัผอ่นให้เพียงพอ ไมค่ลกุคลกีบัผู้ ป่วย ใช้ช้อน
กลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกบัผู้อื่น 

ASTVผู้จดัการายวนั   
บ้านเมือง 

ไฟเขียวช่วยบุคลากร สธ.เจ็บขณะท างาน   
                บอร์ด สปสช.เห็นชอบใช้เงินสนบัสนนุกิจกรรมภาครัฐของ อภ. ช่วยเหลอืบคุลากรสาธารณสขุ
ได้รับความเสยีหายจากการท าหน้าที่ ระหวา่งรอแก้กฎหมายเพื่อรองรับ เผยข้อมลู 5 ปี มีผู้ให้บริการได้รับ
การชว่ยเหลอืเฉลีย่500รายตอ่ปีใช้งบ4ล้านตอ่ปี 
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           ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ รมว.สาธารณสขุ (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ (บอร์ด สปสช.) กลา่ววา่ ที่ประชมุบอร์ด สปสช.เมื่อวนัท่ี 3 ส.ค.ที่ผา่นมา มีมตติอ่เร่ือง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ท้วงติง สปสช.วา่ไมม่ีอ านาจ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินชว่ยเหลอืผู้ให้บริการ เนื่องจากไมม่ีกฎหมายระบทุี่ชดัเจน สง่ผลให้ต้อง
ชะลอจ่ายเงินดงักลา่วให้กบัผู้ให้บริการท่ีได้รับผลกระทบจากการให้บริการในชว่งระหวา่งแก้ไขกฎหมาย
รองรับ โดยเห็นชอบให้ใช้เงินสนบัสนนุกิจกรรมภาครัฐขององค์การเภสชักรรม (อภ.) ส าหรับด าเนินการ
จ่ายเงินช่วยเหลอืบคุลากรสาธารณสขุที่ได้รับความเสยีหายจากการให้บริการ เพื่อไมใ่ห้เกิดผล กระทบตอ่
การเยียวยา ซึง่เป็นไปตามข้อเสนอท่ีส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สป.สธ.) หารือร่วมกบั สปสช. 
           "บอร์ด สปสช.เห็นตรงกนัวา่ การจา่ยเงินชว่ยเหลอืเบือ้งต้นแก่บคุลากรสาธารณสขุมีความจ าเป็น
และสง่ผลท าให้เกิดการบริการและความเข้าใจที่ดีภายในระบบบริการสาธารณสขุ สว่นเงินสนบัสนนุ
กิจกรรมภาครัฐของ อภ.สามารถน ามาใช้ได้ เพราะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ หลกัประกนัสขุภาพ
ฯ วา่ด้วยเงินสนบัสนนุกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2557 ในข้อที่ 6 (5) การพฒันาด้านการให้บริการและอื่นๆ ที่
คณะกรรมการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยบริการ หรือบคุลากรของหนว่ยหรือประชาชนผู้มารับบริการ 
ซึง่คาดวา่จะใช้งบ 5 ล้านบาท โดยอ้างอิงภาพรวมการจา่ยเงินชว่ยเหลอืผู้ให้บริการในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา"  
           ส าหรับข้อมลูการชว่ยเหลอืผู้ให้บริการท่ีได้รับความเสยีหายจากการบริการ ตัง้แตปี่ 2553-2557 มี
ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลอืทัง้สิน้ 2,576 ราย เฉลีย่ปีละ 500 ราย ในจ านวนนีเ้ป็นกรณีเสยีชีวิต 10 ราย พิการ 7 
ราย และบาดเจ็บ 2,559 ราย รวมเป็นเงินชว่ยเหลอืในช่วง 5 ปี ทัง้สิน้ 23,441,350 บาท เฉลีย่ปีละกวา่ 4 
ล้านบาท และในปี 2558 นี ้ ข้อมลู ณ เดือนพฤษภาคม มีผู้ที่ได้รับการชว่ยเหลอืแล้ว 314 ราย เป็นกรณี
พิการ 2 ราย บาดเจ็บ 312 ราย เป็นเงินชว่ยเหลอืทัง้สิน้ 3,283,000 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นสดัสว่น
งบประมาณของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตถืิอวา่น้อยมาก แตส่ามารถคุ้มครองผู้ให้บริการในการ
ท าหน้าที่ดแูลและรักษาผู้มีสทิธิในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าได้อยา่งเต็มที่ และมีประสทิธิภาพ 

 


