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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 15 - 18 สิงหาคม 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. ปลัดสาธารณสุขเตรียมแปลงแผนยุทธศาสตร์งบประมาณปี2559 สู่แผนปฏิบัติการพืน้ที่  

                นำยแพทย์ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ประชมุผู้บริหำรส ำนกังำนปลดัสว่น
ภมูิภำคระดบัเขต จงัหวดั อ ำเภอ ต ำบล และสว่นกลำงเพื่อเตรียมกำรแปลงแผนยทุธศำสตร์งบประมำณปี 
2559 สูแ่ผนปฏิบตัิระดบัพืน้ท่ี รวมทัง้รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหำ อปุสรรคในกำรปฏิบตังิำนปี 2558 ใน 4 แผน
และ 2 ประเด็นหลกั ได้แก่แผนกำรปฏิบตัิกำร แผนเงินบ ำรุง แผนกำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์ที่ไมใ่ช่ยำ และ
แผนก ำลงัคนสำธำรณสขุ กฎหมำยใหม ่ และพฒันำกำรเด็ก โดยให้ทกุหนว่ยงำนจดัท ำ 1.แผนปฏิบตัิกำร
ได้ภำยใน 30 ตลุำคม 2558 และเร่ิมด ำเนินกำรตำมแผน 1 พฤศจิกำยน 2558 

 2.แผนเงินบ ำรุง ซึง่เป็นแผนท่ีต้องท ำงำนเช่ือมกบัแผนปฏิบตัิกำร และแผนกำรบริหำรงบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ ปีงบประมำณ 2559 ซึง่ใช้หลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนั
สขุภำพแหง่ชำติ ปี 2558 ซึง่ได้มกีำรออกมติเพิม่เตมิเมื่อวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2558 เป็นหลกัในกำรประมำณ
กำรรำยรับ 3.แผนกำรจดัซือ้ยำและเวชภณัฑ์ที่ไมใ่ชย่ำ ซึง่มีกำรประกำศใช้แผนฯตัง้แตว่นัท่ี 29 ตลุำคม 
2557 เก่ียวกบักำรวจิยั สง่เสริมกำรขำย และกำรจดัซือ้ สว่นกลำงจะดแูลกำรจดัซือ้ของแตล่ะเขต และเขต
จะก ำกบัดแูลกำรท ำแผนกำรจดัซือ้ฯของจงัหวดั อ ำเภอที่ท ำร่วมกบัโรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล และ
4.แผนก ำลงัคนกระทรวงสำธำรณสขุ ในระยะเร่งดว่น เช่นกำรบรรจขุ้ำรำชกำรอีก 7,547 คน ในรอบท่ี 3 ซึง่
หำกคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ กลุม่ทีค่ดัเลอืกจะต้องด ำเนินกำรให้เสร็จภำยใน 45 วนั สว่นกลุม่ที่สอบคดัเลอืก 
จะเร่งหำรือกบั กพ.อีกครัง้ และเร่ืองพิจำรณำขึน้คำ่จ้ำงพนกังำนกระทรวงสำธำรณสขุ (พกส.) ไมเ่กินร้อย
ละ 4 ภำยใน 30 กนัยำยน 2558 เร่ืองโครงสร้ำงในสว่นภมูิภำคโดยเฉพำะ 5 หนว่ยที่ส ำคญั โรงพยำบำล
สง่เสริมสขุภำพต ำบล ส ำนกังำนสำธำรณสขุอ ำเภอ โรงพยำบำลชมุชน โรงพยำบำลทัว่ไป และส ำนกังำน
สำธำรณสขุจงัหวดั นัน้จะเร่งต้องหำรือและด ำเนินกำรไปพร้อมกนั 

 ส ำหรับเร่ืองกฎหมำยมีทัง้ที่ผำ่นสภำนิติบญัญตัิ 7 ฉบบั และผำ่นครม. 2 ฉบบั และทัง้หมดก ำลงั
รอเข้ำที่ประชมุสนช. สว่นโครงกำรพฒันำกำรเดก็เทิดพระเกียรตฯิขอให้ใช้แบบคดักรองทีก่ระทรวง
สำธำรณสขุจดัให้ไปทกุโรงพยำบำลแล้ว และไปด ำเนินกำรในกลุม่อำยทุีก่ ำหนดซึง่แบบคดักรองนีไ้ด้รับ
กำรยอมรับจำกทกุกรมวิชำกำรท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. องคมนตรีเกษม ชี ้ โรงพยาบาลคุณธรรมส าเร็จได้ ด้วยสังคมแห่งความมีน า้ใจ  
                ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี กลำ่ววำ่ ในกำรด ำเนินโรงพยำบำล
คณุธรรม  คณุภำพและคณุธรรมต้องมำคูก่นั คือ ต้องให้มีประโยชน์และมีควำมสขุ  หำกโรงพยำบำลมีแต่
คณุภำพแล้วไมม่คีณุธรรม อำจเกิดควำมทกุข์ทัง้ผู้ท ำงำนและผู้มำรับบริกำร กำรเป็นโรงพยำบำล
คณุธรรม ต้องมีขัน้ตอน ดงันี ้  1.เจ้ำหน้ำที่ทกุคนในโรงพยำบำลต้องพดูคยุแลกเปลีย่นควำมคดิ  และถ้ำมี
ควำมตัง้ใจที่จะท ำร้อยละ 99 จะประสบผลส ำเร็จ  2.ก ำหนดควำมต้องกำรร่วมกนั เช่น พฤตกิรรมที่พงึ
ประสงค์กบัไมพ่งึประสงค์   3.ร่วมกนัขจดัพฤตกิรรมที่ไมพ่งึประสงค์และสง่เสริมพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 
เช่น ก ำหนดคณุธรรมหลกั 3 ประกำร เช่น ควำมซื่อสตัย์ ควำมรับผิดชอบ ควำมมีน ำ้ใจ  4.กำรแปลง
คณุธรรมเป็นจริยธรรม ก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัไปสูก่ำรปฏิบตัใินองค์กร และ5.ประเมินเมื่อครบ 1 ปี และ
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ปรับปรุงให้บรรลเุป้ำหมำย 
โดยใช้แนวคดิหลกัเศรษฐกิจพอเพียงหรือ ทำงสำยกลำง มเีหตผุล ตำมกฎหมำย หลกัวชิำ หลกั

คณุธรรม จริยธรรมตำมวชิำชีพ และไมก่ระทบตอ่สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม เพื่อน ำไปสูเ่ป้ำหมำย
คือ มีคนดมีีน ำ้ใจอยูใ่นทกุภำคสว่นของโรงพยำบำล จำกกำรปรับเปลีย่นควำมคิดและพฤตกิรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ ซึง่มีโรงพยำบำล เช่น รพ.ชลบรีุ รพ.บำงมลูนำก จ.พิจิตรท ำแล้ว ได้ผลดีพบวำ่เจ้ำหน้ำที่ทกุคนมี
ควำมสขุ ท ำงำนกลมเกลยีวกนั ท ำงำนได้ผลส ำเร็จได้ปริมำณงำนมำกขึน้ 

นำยแพทย์ณรงค์ กลำ่ววำ่ ในกำรสร้ำงโรงพยำบำลคณุธรรม ผู้บริหำรโรงพยำบำลนัน้ๆ ต้อง
สนบัสนนุให้เจ้ำหน้ำที่ทกุคนก ำหนดหลกัคณุธรรมในกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกบับริบทของแตล่ะพืน้ที่ ท ำ
ควบคูก่นัไประหวำ่งคณุภำพและคณุธรรม  โดยปฎิบตัิให้เป็นรูปธรรม  ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของทกุคน
ในโรงพยำบำลชว่ยกนัท ำจงึจะส ำเร็จ และมเีวทีท่ีจะให้พดุคยุกนัด้วย 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. 
เดลนิิวส ์

สธ.เปิดรพ.รักษาด้วยการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลอืกโดยตรง แห่งแรกประเทศ ที่กทม.  
                กระทรวงสำธำรณสขุเปิดโรงพยำบำล บริกำรด้วยกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก 
โดยตรงแหง่แรกในประเทศ ที่ กทม. ใช้ศกึษำวิจยัและพฒันำต้นแบบกำรดแูลรักษำด้วยยำสมนุไพร อบ 
นวด ประคบ ฝังเข็ม มีคลนิิกเฉพำะทำงโรคเรือ้รัง เช่น มะเร็ง อมัพำต รองรับนโยบำยเมดคิลั ฮับ และ
อำเซยีน เลง็เพิ่มต ำรับยำสมนุไพรเข้ำบญัชียำหลกัแหง่ชำตใินปีหน้ำอีก 10 รำยกำร เช่น ต ำรับรักษำมะเร็ง 
รักษำโรคนอนหลบัยำก 

 ศ.นำยแพทย์รัชตะ รัชตะนำวิน รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ ให้สมัภำษณ์ภำยหลงัเป็น
ประธำนเปิดโรงพยำบำล(รพ.)กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน(ยศเส) และพิพิธภณัฑ์สมนุไพร
ไทยซึง่ใช้เป็นแหลง่อ้ำงอิงวิชำกำร ด้ำนสรรพคณุที่ใช้ผลติยำไทยกวำ่ 1,000 รำยกำร อยูใ่นสงักดักรมกำร
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก ตัง้อยูท่ีซ่อยยศเส ถนนบ ำรุงเมือง เขตป้อมปรำบศตัรูพำ่ย 
กรุงเทพฯวำ่ รพ.แหง่นี ้ เป็นรพ.ระดบัปฐมภมูิ แหง่แรกในประเทศ ที่ให้บริกำรด้วยกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลอืกโดยตรง และจะใช้เป็นแหลง่ฝึกอบรม ศกึษำวจิยัและพฒันำวชิำกำรบริกำรด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลอืกต้นแบบตำมมำตรฐำนสำกล ขยำยผลไปทัว่ประเทศ สร้ำงควำม
เช่ือมัน่ประชำชนทัง้ในและตำ่งประเทศ รองรับนโยบำยเมดิคลั ฮบั (Medical Hub) และเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน จำกกำรเปิดให้บริกำรอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรมำประมำณ 1 ปี สร้ำงควำมพงึพอใจ
ประชำชนสงูถึงร้อยละ 85 โดยเฉพำะผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง เช่นโรคมะเร็ง โรคอมัพฤกษ์ อมัพำต เป็นต้น ช่วยให้
คณุภำพชีวิตดีขึน้       

 รัฐบำลมีนโยบำยบรูณกำรกำรแพทย์แผนไทยและสมนุไพร เข้ำสูร่ะบบบริกำรสขุภำพแก่
ประชำชนอยำ่งครบวงจร ในปี 2558 นี ้ มีรพ.ในสงักดัทีเ่ปิดให้บริกำรตรวจรักษำผสมผสำนระหวำ่ง
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลอืกและแพทย์ปัจจบุนัรวม 16 แหง่ ในจ ำนวนนีเ้ป็นรพ.ศนูย์/ทัว่ไป 4 
แหง่   ได้แก่ รพ.เจ้ำพระยำอภยัภเูบศร์ รพ.สมเด็จพระยพุรำชสวำ่งแดนดิน รพ.สมเด็จพระยพุรำชเดน่ชยั 
และรพ.พระปกเกล้ำ ที่เหลอืเป็นรพ.ชมุชน ในปี 2559 มีนโยบำยจะเพิ่มอกี 6 แหง่ เช่นที่จ.ยะลำ ปัตตำน ี
สระบรีุ ขอนแก่น เป็นต้น และจะเพิ่มยำสมนุไพรที่มีผลกำรวิจยัและผำ่นจีเอ็มพแีล้ว เข้ำในบญัชียำหลกั
แหง่ชำติ อีก 10 รำยกำรจำกเดมิที่มีแล้ว 72 รำยกำร เช่นต ำรับรักษำโรคมะเร็ง ต ำรับรักษำโรคนอนไมห่ลบั 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งศกึษำประสทิธิภำพและผล ข้ำงเคียง คำดวำ่จะประกำศใช้ในกลำงปีหน้ำ ทัง้นี ้ ยำ
สมนุไพรไทยในบญัชียำหลกัแหง่ชำติบำงตวัใช้ได้ผลดีมำก เช่นยำธำตอุบเชยใช้ขบัลม และยำมะขำมแขก 
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รักษำอำกำรท้องผกู ขณะนีส้ำมำรถน ำมำใช้ทดแทนยำแผนปัจจบุนัได้แล้ว ซึง่มลูคำ่กำรใช้ยำประเภทนีปี้
ละ 20-30 ล้ำนบำท  

สยำมรัฐ 
แนวหน้ำ 

'อุจจาระร่วง'ระบาดป่วย6.5แสน ซี ้แล้ว 7   
            นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรคกลำ่ววำ่ จำกรำยงำนเฝ้ำระวงัโรคส ำนกัระบำดวิทยำ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค.-10 ส.ค.58 พบผู้ ป่วยอจุจำระร่วงทัว่ประเทศ 651,945 รำย เสยีชีวติ 7 รำยกลุม่อำยทุี่พบ
มำกที่สดุคือ มำกกวำ่ 65 ปีรองลงมำคือ 15-24 ปี และ 25-34 ปีภำคที่มีอตัรำป่วยสงูสดุคือ ภำคเหนือ 
รองลงมำคือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคใต้โดย 5 จงัหวดัทีม่ีผู้ ป่วยสงูสดุคือ แมฮ่่องสอน ฉะเชิงเทรำ 
ภเูก็ต เชียงรำย ปรำจีนบรีุ ทัง้นี ้สำเหตเุกิดได้ทัง้จำก เชือ้แบคทเีรีย เชือ้ไวรัส โปรโตซวัปรสติ หนอนพยำธิ 
เชือ้ไวรัสโรต้ำ โดยจะปนเปือ้นในอำหำรและน ำ้ดื่ม จำกกำรกินอำหำรหรือดื่มน ำ้ที่ปนเปือ้นเชือ้ที่ออกมำกบั
อจุจำระผู้ ป่วย โดยจะถ่ำยเหลว 3 ครัง้/วนัหรือมำกกวำ่ หรือถ่ำยมีมกูหรือปนเลอืดอยำ่งน้อย 1 ครัง้ 
อำเจียนบอ่ยกินอำหำรไมไ่ด้กระหำยน ำ้มำกมีไข้สงู           

สยำมรัฐ แนะตัง้สติเสพสื่อ-เคารพเหยื่อชีแ้ชร์ซ า้ตอกย า้ความสูญเสยี/เตรียมส่งทีมเยยีวยาใจญาต ิ  
            นพ.เจษฎำ โชคด ำรงสขุ อธิบดีกรมสขุภำพจิตกลำ่วถึงเหตรุะเบิดที่สีแ่ยกรำชประสงค์วำ่  มีข้อมลู
ขำ่วสำร ภำพขำ่วลอืตำ่งๆ มำกมำย เผยแพร่ผำ่นสือ่ตำ่งๆ โดยเฉพำะอินเตอร์เน็ตที่อำจสร้ำงควำม
หวำดระแวงและวิตกกงัวลให้กบัประชำชนถึงควำมไมป่ลอดภยั ท ำให้ผู้ที่รับหรือติดตำมเกิดควำมเข้ำใจผิด 
และเกิดควำมเครียดวิตกกงัวลขึน้ได้ จึงแนะน ำให้ตัง้สติและระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพำะทำงโซเชียล
มีเดีย ซึง่ต้องตรวจสอบจำกหลำยๆที่ และต้องไมเ่ช่ือในทนัที ควรใช้วจิำรณญำณเช่ือโดยมีพืน้ฐำนอยูบ่น
เหตผุลข้อเท็จจริง 
         สว่นผู้ที่จะแชร์หรือเผยแพร่ข้อมลูตอ่ต้องใช้ดลุพินิจให้มำก ค ำนงึถงึควำมถกูต้องของเนือ้หำและ
ข้อมลูที่จะสง่ตอ่เกิดประ โยชน์ตอ่สว่นรวมหรือไม ่ ที่ส ำคญัต้องเคำรพสทิธิผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ เสยีชีวติ 
ผู้บำดเจ็บโดยไมแ่ชร์รูปไมแ่ชร์ขำ่วลอืที่ไมรู้่ที่มำ หรือแชร์ภำพควำมสญูเสยีซ ำ้ไปซ ำ้มำเพรำะจะยิง่ซ ำ้เตมิ
สถำนกำรณ์ให้แยล่งไปอีก 

มติชน   ไข้เลือดออกยอดผู้ป่วยพุ่ง กรมควบคุมโรค แนะ 3 เก็บ "เกบ็ขยะ-เก็บบ้าน-เก็บน า้" เก็บก าจัดให้
เกลีย้ง ไม่เลีย้งเพาะพันธ์ุยุงลาย   
          อธิบดีกรมควบคมุโรค กลำ่ววำ่ ในชว่งฤดฝูนโรคที่กรมควบคมุโรคเฝ้ำระวงั และเตือนประชำชนให้
ระวงั คือ โรคไข้เลอืดออก เนื่องจำก ฝนท่ีตกมำท ำให้เกิดแอง่น ำ้หรือมีน ำ้ขงัอยูต่ำมเศษวสัด ุภำชนะตำ่งๆ 
จำนรองกระถำงต้นไม้ ยำงรถยนต์เกำ่ที่ทิง้ไว้จะกลำยเป็นแหลง่เพำะพนัธุ์ยงุลำยได้ และ สถำนกำรณ์
ไข้เลอืดออกในปีนีย้งัพบจ ำนวนผู้ ป่วย และผู้ เสยีชีวิตเพิ่มขึน้ จำกข้อมลูเฝ้ำระวงัโรคของส ำนกัระบำดวิทยำ 
กรมควบคมุโรค ตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกรำคม - 10 สงิหำคม 2558 พบผู้ ป่วยทัว่ประเทศ 48,358 รำย เสยีชีวติ 37 
รำย กลุม่อำยทุี่พบมำกที่สดุ คือ 15-24 ปี รองลงมำคือ 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตำมล ำดบั ผู้ ป่วยสว่นใหญ่
เป็นกลุม่นกัเรียนถงึ 45.8% โดยจงัหวดัที่มี อตัรำป่วยสงูสดุ 5 อนัดบัแรกคือ ระยอง ตรำด เพชรบรีุ รำชบรีุ 
และตำก 
          จึงแนะน ำมำตรกำร 3 เก็บท่ีส ำคญั เพื่อชว่ยกนัก ำจดัแหลง่เพำะพนัธุ์ ลกูน ำ้ยงุลำยให้หมดไปจำก
บ้ำนและชมุชน คือ 1.เก็บขยะเศษภำชนะไมใ่ห้เป็นแหลง่เพำะพนัธุ์ยงุลำย 2.เก็บบ้ำนให้ปลอดโปร่งไมใ่ห้ 
ยงุลำยเกำะพกั และ 3.เก็บน ำ้ให้มิดชิดปิดไมใ่ห้ยงุลำยวำงไข ่ และเสริมด้วยกำรขดัล้ำงไขย่งุลำยตำมขอบ
ภำชนะใสน่ ำ้ด้วย ก็จะป้องกนักำรเกิดยงุลำยและไข้เลอืดออกได้เป็นอยำ่งดี โดยต้องได้รับควำมร่วมมือ 
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จำกทกุบ้ำนและทกุภำคสว่นไมว่ำ่จะเป็น องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้น ำในชมุชน ครู นกัเรียน และ
ประชำชนทัว่ไป ร่วมมือกนัท ำกิจกรรมตำมมำตรกำร 3 เก็บในพืน้ที่ 6 ร. ดงันี ้1.โรงเรือน (บ้ำน/ชมุชน) 2.
โรงเรียน (สถำนศกึษำ/สถำนเลีย้งเดก็เลก็) 3.โรงพยำบำล 4.โรงแรม/รีสอร์ท  5.โรงงำน/กลุม่อตุสำหกรรม 
และ6.โรงธรรม(วดั/มสัยิด/โบสถ์)           

คม ชดั ลกึ 172 อปท.เซ็น MOU สมัครใจตัง้ชุมชนปลอดบุร่ี   
          ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ (สสส) จงึเดินหน้ำ เอำจริงเอำจงั เพื่อผลกัดนักำร
สร้ำงสงัคมนำ่อยูด้่วยกำรลด ละ เลกิสบูบหุร่ีและ กำรรณรงค์ลดกำรบริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลล์ใน
ชมุชนทัว่ประเทศไทยอยำ่งเป็นรูปธรรม โดยลำ่สดุส ำนกัสนบัสนนุสขุภำวะชมุชน (ส ำนกั 3) สสส. ได้
ร่วมมือกบั 172 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ภำยใต้เครือขำ่ยร่วมสร้ำงชมุชนท้องถ่ินนำ่อยูจ่ำกทัว่
ประเทศ ในกำรร่วมสมคัรใจกนัเข้ำร่วมลงนำม "เครือขำ่ยร่วมสร้ำงชมุชนท้องถ่ินนำ่อยู่" เพื่อบนัทกึข้อตกลง
ควำมร่วมมือ หรือ เอ็มโอย ู (MOU) "ร่วมสร้ำงสงัคมปลอดบหุร่ี โดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ และประกำศ
เจตนำรมณ์รณรงค์ "ดื่มไมข่บั และไมด่ื่ม" ขึน้ ซึง่จะเร่ิมต้นในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำปี 2558 นี ้
ซึง่ถือเป็นก้ำวแรกและก้ำวส ำคญัของมำตรกำรในกำรใช้ "พืน้ท่ี" เป็น "ตวัตัง้" ด้วยกำรสง่เสริมให้ "ชมุชน" 
เป็นผู้ท ำหน้ำที่เป็น "ผู้ขบัเคลือ่น" ในกำรด ำเนินกำรรณรงค์เลกิบหุร่ีและเหล้ำในชมุชนด้วยตวัเอง 

ไทยรัฐ   "อย."เตือนภยัใช้บริการก าจดัปลวก   
            นำยประพนธ์ อำงตระกลู รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เปิดเผยวำ่ ปัจจบุนัมี
ประชำชน สถำนประกอบกำรด้ำนท่ีพกั ทัง้โรงแรมและรีสอร์ต นยิมใช้บริกำรบริษัทก ำจดัปลวก มด แมลง 
หน ูซึง่กำรประกอบกิจกำรดงักลำ่ว เป็นกำรน ำสำรเคมีวตัถอุนัตรำย ไปใช้เพื่อจดักำรป้องกนั ควบคมุก ำจดั
แมลงและสตัว์อื่นๆ ซึง่ตำมกฎหมำยกำรมีไว้ในครอบครองวตัถอุนัตรำย เพื่อใช้รับจ้ำงตำมพระรำชบญัญตัิ
วตัถอุนัตรำย พ.ศ.2535 หำกเป็นวตัถอุนัตรำยชนิดที่ 3 (วอ.3) จะต้องมีใบอนญุำตประกอบกิจกำร สว่น
ชนิด วอ.2 ต้องมใีบรับแจ้งด ำเนินกำร ซึง่ผู้บริโภคไมค่วรมองข้ำม หำกต้องเลอืกใช้บริษัทท่ีรับจ้ำงบริกำร
ก ำจดัปลวกมดแมลงและหนคูวรรู้แนวทำงกำรปฏิบตัิดงันี ้
          1.ตรวจสอบวำ่ผู้ รับจ้ำง มีใบอนญุำตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรำยชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้ง
ด ำเนินกำรวตัถอุนัตรำยชนิดที่ 2 ที่ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนกังำน
สำธำรณสขุจงัหวดั ในใบอนญุำตฯ หรือ ใบรับแจ้งฯ ท ำให้ทรำบข้อมลูเลขที่ใบอนญุำตฯ หรือเลขที่ใบรับ
แจ้งฯ ช่ือ ที่ตัง้ ของผู้ให้บริกำร และช่ือผู้ควบคมุกำรใช้วตัถอุนัตรำย ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดให้ต้องมี  
2.ตรวจสอบเอกสำร “หนงัสอืสญัญำกำรให้บริกำร” โดยมีกำรระบรุำยละเอยีดสำรเคมวีตัถอุนัตรำย ที่ใช้
ให้บริกำร เช่น ค ำเตือน อำกำรเกิดพษิ วิธีแก้พษิ 3.ตรวจสอบผลติภณัฑ์ที่น ำมำให้บริกำร ต้องตดิฉลำก
และต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีลขทะเบียนวตัถอุนัตรำย เป็นต้น กรณีแบง่ถ่ำยสำรเคมีต้องตดิช่ือวตัถอุนัตรำย 
ที่ภำชนะแบง่นัน้ๆ และขอดฉูลำกประกอบด้วยเพื่ออำ่นเอกสำรค ำแนะน ำควำมปลอดภยั 4.สงัเกตกำร
ปฏิบตัิงำนของผู้ปฏิบตัิงำนใช้ผลติภณัฑ์ วำ่ตรงตำมวตัถปุระสงค์กำรใช้  ตำมที่ระบไุว้บนฉลำก  
5.ให้ผู้อำศยัและสตัว์เลีย้งออกจำกบริเวณดงักลำ่ว จนกวำ่กำรใช้สำรเคมเีสร็จสิน้และพืน้ผิวปรำศจำกวตัถุ
อนัตรำยแล้ว. 
 

ไทยรัฐ 
ขำ่วสด 

แนะปลัดสธ.ใหม่โชว์วิสัยทัศน์  
            นพ.วลัลภ ไทยเหนือ อดีตปลดั สธ. ในฐำนะทีมที่ปรึกษำปลดั สธ. กลำ่ววำ่ ได้หำรือเร่ืองกำรวำง
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เดลนิิวส ์ 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั 
แผนกำรท ำงำนในช่วง 50 วนัท่ีเหลอืของ นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดั สธ. ซึง่มีเร่ืองที่เร่งท ำให้เสร็จและ
สรุปเตรียมไว้ส ำหรับปลดัคนตอ่ไป เช่น กำรจดัสรรงบประมำณ ท ำแผนเงินบ ำรุง กำรบรรจอุตัรำก ำลงัที่
เหมำะสมภำระงำน แม้วำ่ต ำแหนง่ปลดั สธ. คนใหมจ่ะเป็นอ ำนำจของรมว.สธ. แตใ่นวำระที่อยูร่ะหวำ่ง
กำรปฏิรูปควรที่จะต้องแสดงวิสยัทศัน์ของผู้ที่จะมำเป็นปลดัตอ่ข้ำรำชกำร สธ.ด้วย ซึง่เช่ือวำ่ผู้ที่ได้รับกำร
แตง่ตัง้ด้วยกำรแสดงวิสยัทศัน์นำ่จะภมูิใจและได้รับกำรยอมรับ  
            ควำมคิดเห็นสว่นตวัผู้ทีจ่ะมำเป็นปลดัคนตอ่ไปจะต้องเข้ำกบั ทกุฝ่ำยได้ดีไมม่ีควำมอำฆำต
พยำบำท สำมำรถท ำให้กระทรวงเจริญก้ำวหน้ำไปในทิศทำงใดได้ เพรำะบคุลำกรในสำธำรณสขุมีด้วยกนั
หลำยระดบั จะท ำงำนด้วยควำมคิดเห็นสว่นตวัไมไ่ด้ กำรได้รับฟังวิสยัทศัน์จะท ำให้ชำวสำธำรณสขุ 
ยอมรับและท ำงำนร่วมกนัได้  

มติชน  สปส.ชงผ่าฟันคุดเข้าสทิธิรักษา  
            รองเลขำธิกำร สปส. กลำ่วถงึกรณีที่ทนัตแพทยสมำคม แหง่ประเทศไทย ระบสุทิธิประโยชน์ทนัตก
รรมของสปส. ด้อยกวำ่สทิธิหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ และ สวสัดิกำรของข้ำรำชกำร ขอยืนยนัวำ่ สทิธิ
ประโยชน์ทนัตกรรมของ สปส. ไมไ่ด้ด้อยไปกวำ่สองกองทนุดงักลำ่ว ปัจจบุนักองทนุฯให้สทิธิเบิกคำ่ท ำฟัน 
เช่น ขดูหินปนู อดุฟัน ถอนฟัน ผำ่ฟันคดุไมเ่กินปี ละ 600 บำท โดย ผู้ประกนัตนไปใช้สทิธิท ำฟันในรพ.รัฐ
หรือเอกชนก็ได้ และสำมำรถยื่นเบิกทำงไปรษณีย์ ธนำคำร หรือเบิกที่ส ำนกังำนประกนัสงัคมในพืน้ท่ีก็ได้ 
สว่นข้อเรียกร้องให้ปรับเพิ่มเพดำนกำรเบิกจ่ำยคำ่ท ำฟัน ได้ก ำหนดอตัรำกำรเบกิคำ่ท ำฟันโดยพิจำรณำ
จำก อตัรำคำ่บริกำรของรพ.รัฐเป็นหลกั ทัง้นี ้ สปส.มีแนวคิดที่จะปรับเปลีย่นให้กำรผำ่ฟันคดุอยู ่ สทิธิกำร 
รักษำพยำบำลแทนกำรท ำฟันปกติเพือ่ชว่ยลดคำ่ใช้จำ่ยให้ผู้ประกนัตน โดยจะเสนอเร่ืองนีต้อ่ 
คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำสทิธิประโยชน์ของ สปส. ในวนัท่ี18 ส.ค. นี ้หำกผำ่นควำมเห็นชอบจะเสนอตอ่ 
คณะกรรมกำรกำรแพทย์และบอร์ด สปส.ตอ่ไป 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั 

มติชน  

คุมการใช้เงนิประกนัสังคม  
            นพ.อ ำนวย กำจีนะ รองปลดั สธ. ได้ลงนำมในหนงัสอืค ำสัง่ สธ.0209.01/ว118 เมื่อวนัท่ี 15 ก.ค.
2558 ซึง่เป็นช่วงระหวำ่งรักษำกำรปลดั สธ. สง่ถึงอธิบดี นำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดั และผู้อ ำนวยกำร 
โรงพยำบำลศนูย์/โรงพยำบำลทัว่ไปทกุแหง่ เพื่อแจ้งแนวทำงกำรปฏิบตัิเพื่อป้องกนั ควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะ 
เกิดขึน้จำกกำรเบิกจำ่ยเงินประกนัสงัคม เนื่องจำกส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ได้รับแจ้งจำก
ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน วำ่ จำกกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินประกนัสงัคมเป็นคำ่ตอบแทนบคุลำกร
สำธำรณสขุของโรงพยำบำลสงักดั สป.สธ. พบวำ่ มีกำรจ่ำยเงินไมเ่ป็นไปตำมประกำศและหลกัเกณฑท์ ที่ 
สะ.ก ำหนดและมีกำร จ่ำยเงินคำ่ใช้จำ่ยที่ไมเ่ก่ียวข้องกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกนัตน เช่น จ่ำยเป็น
คำ่ตอบแทนแก่แพทย์ ทนัตแพทย์ และบคุลำกรทำงกำรพยำบำลที่ปฏิบตัิภำรกิจออกหนว่ยนอก รพ.จ่ำย
คำ่เบีย้ประชมุคกก.ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรแก่ผู้ประกนัตน และจ่ำยเป็นคำ่เคร่ืองแบบ เป็นต้น 

ไทยโพสต์,ไทยรัฐ  
มติชน,เดลนิิวส์  
สยำมรัฐ  

โผ ปลัด สธ.  
            มีรำยงำนขำ่วจำกท ำเนยีบรัฐบำล แจ้งวำ่ ในกำรประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) วนัท่ี 18 ส.ค.นี ้ จะ 
มีกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ข้ำรำชกำรระดบัสงู ระดบัหวัหน้ำสว่นรำชกำรทีจ่ะเกษียณอำยรุำชกำรในช่วงเดือน
กนัยำยนนีจ้ ำนวนมำก โดยในสว่นของกระทรวงสำธำรณสขุ มี นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค 
และ นพ. สพุรรณ ศรีธรรมมำ อธิบดีกรมกำรแพทย์ เป็นแคนดิเดตปลดักระทรวงสำธำรณสขุ 

สยำมรัฐ เตือนอย่าเผาขยะโฟม-พลาสติก  
            ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมว.สธ. เปิดเผยวำ่ ประเทศไทยมีขยะกวำ่ 15 ล้ำนตนัตอ่ปี เป็นขยะที่
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มติชน 

โพสต์ทเูดย์  

เกิดในกทม. ประมำณ 8,766 ตนั ในเขตเทศบำลเมืองและเมอืงพทัยำประมำณ 16,620 ตนั นอกเขต 
เทศบำลประมำณ 16,146 ตนั สว่นใหญ่เป็นเศษอำหำรและอินทรีย์สำรร้อยละ 64 รองลงมำคือ ขยะที่น ำ 
ไปรีไซเคิลได้ร้อยละ 30 แตน่ ำไปรีไซเคิลเพียง 3.91 ล้ำนตนั หรือแค ่1 ใน 4 ที่ส ำคญัยงัมีกำรก ำจดัขยะไม ่
ถกูต้อง เช่น เทกองกลำงแจ้ง เผำในที่โลง่ ทัง้นี ้สำรพิษที่เกิดจำกกำรเผำขยะประเภทโฟมจะเกิด กำรปลอ่ย 
ก๊ำซสไตรีน ซึง่ดดูซมึผำ่นผิวหนงัและปอดได้ ถ้ำได้รับในระยะยำวจะมีผลตอ่ระบบประสำทสว่นกลำง ท ำ
ให้ปวดหวั ออ่นเพลยี ออ่นแอ และซมึเศร้ำ สว่นกำรเผำไหม้พลำสติกประเภทพีวีซีท ำให้เกิดกำรปลอ่ยก๊ำซ
ได ออกซิน ซึง่เป็นสำรก่อมะเร็ง และรบกวนกำรท ำงำนของระบบฮอร์โมน สำมำรถสะสมในร่ำงกำยและ
ถ่ำยทอด จำกแมไ่ปสูล่กูได้ผำ่นทำงรก  

ขำ่วสด  กรมอนามัยแนะวิธีเสี่ยงภยัฟ้าผ่า  
            อธิบดีกรมอนำมยั แนะน ำประชำชนป้องกนั และลดควำมเสีย่งถกูฟ้ำผำ่ โดย 1.หลกีเลีย่งกำรอยู่
ในท่ีโลง่แจ้งขณะเกิดฝนฟ้ำคะนอง หำกเลีย่งไมไ่ด้ ต้องไมอ่ยูใ่กล้ที่สงู เช่น ต้นไม้สงู เสำโทรศพัท์เสำไฟฟ้ำ 
ห้ำมกำงร่มทีม่ีปีลำยโลหะยอดแหลม และอยำ่ถือวตัถทุี่ชีส้งูขึน้ไปจำกตวั เช่น เบ็ดตกปลำ ไม้กอล์ฟ ห้ำม
ใช้มือถือ อปุกรณ์ไฟฟ้ำและอิเลค็ก็ทรอนิกส์อื่นๆ ถอดวตัถหุรือเคร่ืองประดบัท่ีเป็น โลหะออกจำกร่ำงกำย 
2.กรณีหลบอยูใ่นรถยนต์ ให้ดบัเคร่ืองยนต์ ปิดกระจก อยำ่สมัผสักบัสว่นใดสว่นหนึง่ของรถทีเ่ป็นโลหะ 
ควรนัง่กอดอกหรือวำงมือบนตกั 3.กรณีอยูใ่นอำคำร ควรปิดประตแูละหน้ำตำ่งทกุบำน อยูห่ำ่งจำกผนงั 
ประต ูและหน้ำตำ่ง ห้ำมใช้โทรศพัท์บ้ำนหรือเลน่อินเตอร์เน็ต ถอดปลัก๊อปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำออกให้หมด 
และดงึเสำอำกำศของโทรทศัน์ออกเพื่อป้องกนักำรเกิดไฟฟ้ำลดัวงจร ซึง่จะเป็นสำเหตใุห้เกิดอคัคภียั ทัง้นี ้
หำกพบ เห็นคนถกูฟ้ำผำ่ ต้องเข้ำช่วยเหลอืเมื่อปลอดภยัแล้ว เพรำะอำจมีกระแสไฟหลงเหลอือยู ่ โดยแจ้ง 
1669 

 


