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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  23-25 สิงหาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ขา่วสด  
บ้านเมือง  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลนิิวส์  
โพสต์ทเูดย์  
เดอะเนชัน่  
ส านกัขา่วไทย  

รมว.สธ.คนใหม่  
          ศ.คลนิิก เกียรติคณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ถือฤกษ์เวลา 09.00 น. เข้าสกัการะ สิง่
ศกัดิส์ทิธ์ิประจ ากระทรวงสาธารณสขุ จากนัน้เดิน ทางไปยงัห้องท างานชัน้ 4 อาคาร สป.สธ. โดยจดุธูป 
เทียนบชูาพระพทุธรูปประจ าห้องท างาน และลงนามในหนงัสอืรับหน้าที่ในต าแหนง่ รมว.สธ. และได้กลา่ว
ในการประชมุร่วมกบัข้าราชการ สธ.วา่การมารับต าแหนง่ในครัง้นี ้ ต้องเร่งเดินหน้าท างาน ซึง่ได้ทีมที่
ปรึกษามาช่วย 5 คน ได้แก่ 1. นพ.เสรี ตู้ จินดา อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน กลุม่ที่ปรึกษา 2. 
นพ.ธวชั สนุทราจารย์ อดีตอธิบดีกรมควบคมุโรค เป็นท่ีปรึกษา แตห่ากต าแหนง่ผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ.วา่ง ก็
จะตัง้ให้เป็นผู้ชว่ย รมต.สธ. 3. นพ.กิตติศกัดิ์ กลบัดี เป็นเลขานกุาร รมว.สธ. เคยเป็นรอง ปลดั สธ.นา่จะ
ประสานงานตา่งๆ ได้ดี 4.พญ.มยรุา กสุมุภ์ ที่ปรึกษา และ 5.นพ.ชาตรี บานช่ืน อดีตอธิบดี กรมการแพทย์
เป็นท่ีปรึกษา ผมเป็นหมอผา่ตดั พดูไมเ่กง่ แตพ่อคดิได้ ปฏิบตัิได้ มีคนมองวา่ผมจะมาขจดัความขดัแย้งใน
กระทรวงฯ แตเ่ทา่ที่พดูคยุกบัปลดั สธ. ผมมองวา่ไมม่ีความขดัแย้ง มแีตค่วามเห็นท่ีไมต่รงกนั และ
แตกตา่ง ซึง่หากน าความเห็นตา่งมารวมเป็นแนวทางเดียวกนั ก็จะเกิดพลงัมหาศาลก้าวไปข้างหน้า
ด้วยกนั ผมต้องไปฟังทกุ ความเหน็ก่อน โดยฟังแล้วต้องกล้าที่จะตดัสนิใจ เพราะถ้าไมต่ดัสนิใจก็ไมม่ีอะไร
เกิดเกิดขึน้ เมื่อตดัสนิใจแล้วทกุคนต้องยอมรับและคยุกนัด้วยเหตผุล ส าหรับนโยบายที่จะด าเนนิงานมี 8 
ข้อ คือ 1. การพฒันางานสาธารณสขุตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลมิพระเกียรติ 2. บรูณาการ
องค์ประกอบและบทบาทเขตสขุภาพให้เป็นหนึง่เดยีวระหวา่ง สปสช. และ สธ. 3. พฒันาสง่เสริมสขุภาพ
และป้องกนัโรคประชาชนทกุกลุม่วยั 4. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการ ทัง้การเงินการคลงั ก าลงัคน 
และข้อมลูสขุภาพ 5. ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาก าลงัคนด้านสาธารณสขุ 6. วิจยัและพฒันาเพื่อ
สง่เสริมภมูิปัญญาไทยและสมนุไพรไทยให้มีคณุภาพครบวงจรและเกิดผลดีตอ่เศรษฐกิจไทย 7. เร่งรัด
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอือ้ตอ่การปฏิบตัิงานสาธารณสขุ และ 8. สนบัสนนุกลไกการ
ท างานสาธารณสขุให้เป็นไปเพื่อสง่เสริมการสร้างความมัน่คงและความผาสกุของสงัคมไทย และสงัคม
โลก สว่นแนวทางทางานขอให้ยดึคา่นยิม 6 ประการ ได้แก่ 1.ซื่อสตัย์ 2.สามคัคี 3.มีความรับผิดชอบ 4. 
ตรวจสอบได้และโปร่งใส 5.มุง่ในผลสมัฤทธ์ิของงาน ซึง่เบือ้งต้นภายใน 6 เดือนตอ่จากนี ้ ทกุสว่นจะต้อง
เห็นผลส าเร็จเป็นแนวทาง และ 6.กล้าหาญท าในสิง่ที่ถกูต้อง 

ไทยรัฐ รมว.สธ.คนใหม่  
          นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. กลา่วถึงการเตรียมพร้อมท างานร่วมกบั รมว.สาธารณสขุ วา่ 
พร้อมท างานทกุเมื่อเพื่อให้ระบบสาธารณสขุเดินหน้าตอ่ได้ สว่นเรืองงานท่ีจะน าเสนอ นพ.ปิยะสกล หลกัๆ 
จะเป็นการบริการประชาชน เน้นการสง่เสริมป้องกนัโรคตามกลุม่วยั พร้อมทัง้เดินหน้าระบบบริการสขุภาพ
ระดบัเขต เพื่อประสทิธิภาพและประสทิธิผลการบริการประชาชนให้ดียิง่ขึน้ รวมทัง้ต้องพฒันาทศวรรษ
สถานีอนามยั เน้นการจดัระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ สว่นการบริหารจดัการภายในจะเป็นแผนก าลงัคน 
รวมทัง้ปัญหาคา่ตอบแทนจะต้องเป็นไปอยา่งเป็นธรรม ซึง่ครม.มมีติไปแล้ว ดงันัน้ก็ต้องหารือกนัตอ่ไป 

คมชดัลกึ  
เดลนิิวส ์ 

 รมว.สธ.คนใหม่  
          พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกลุ รองประธานสหพนัธ์ผู้ปฏิบตัิการด้านการแพทย์และสาธารณสขุแหง่ 



2 

 

ASTVผู้จดัการรายวนั
ขา่วสด 

ประเทศไทย (สผพท.) กลา่ววา่ ขณะนีม้ีการยกร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายการแพทย์และสาธารณสขุขึน้
และเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย พ.ร.บ.นีจ้ะเป็นการรวมกฎหมายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุมาอยูภ่ายใต้ พ.ร.บ.ฉบบัเดียว ทัง้กฎหมายของตระกลู ส. เช่น พ.ร.บ.กองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสขุภาพ พ.ศ.2544 พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ.2545 พ.ร.บ.สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ.2550 และพ.ร.บ.อื่นๆ เช่น พ.ร.บ.โรคติดตอ่ เป็นต้น 
และมีรมว.สธ.เป็นผู้ควบคมุ พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายฯ หากเกิดความผิดพลาดขึน้ รมว.สธ.จะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบ เช่น กรณีการก่อสร้างโรงงานวคัซีนไข้หวดัใหญ่ที่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ แม้จะผา่นมานานหลายปี 
รมว.สธ.ก็จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ โดยจะจดัท าเป็นข้อเสนอตอ่รมว.สธ.คนใหม ่ 
           นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.โรงพยาบาลสชิล ในฐานะกรรมการแพทย์ชนบท เช่ือวา่ รมว.สธ.คน
ใหมจ่ะรับฟังจากทกุกลุม่อยา่งรอบด้าน งานด้านสาธารณสขุที่อยากเห็นรมว.สธ.คนใหมใ่ห้ความส าคญัคือ
เร่ืองการตีความทางกฎหมายที่ยงัไมเ่หมือนกนัใน พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ.2545 ของ คตร. 
เพราะตรวจสอบแล้ว สปสช.ไมม่ีการบริหารงานที่ทจุริต เพียงแตต่ีความกฎหมายไมเ่หมือนกนั ดงันั้น 
รมว.สธ.ใหมต้่องท าเร่ืองนีใ้ห้กระจ่างวา่ ข้อท้วงตงิของ คตร.กบัสิง่ที่บอร์ด สปสช.ด าเนินการตรงกนัหรือไม่ 
เพราะเร่ืองนีท้ าให้การบริหารของโครงการหลกัประกนัสขุภาพสะดดุได้ 

แนวหน้า  โรคติดเชือ้ในกระแสเลือด 
         กลา่วถึงกรณีการเสยีชีวติจาก "ฟันผ"ุ "พยาธิ" หรือแม้แตแ่ค ่ "ก้างปลา" เพระมีการติดเชือ้ใน กระแส
เลอืด นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดกีรมควบคมุโรค อธิบายวา่ ภาวะติดเชือ้ในกระแสเลอืด ในทางการแพทย์ 
เรียกวา่ "Septicemia" หมายถงึการท่ีมีเชือ้โรคชนดิตา่งๆ หลดุเข้าไปสูร่ะบบทางเดินของเลอืด เชน่ เมื่อเกิด 
บาดแผล เชือ้ทีห่ลดุเข้าไปในระบบเลอืดจะเจริญเติบโต แล้วเข้าไปท าลายอวยัวะภายในตา่งๆ จนท าให้  
ผู้ ป่วยเสยีชีวิตได้ นายภาคภมูิ เดชหสัดิน นกัเทคนิคการแพทย์ ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 
ระบวุา่ กลุม่ทีเ่สีย่งที่สดุมี 3 กลุม่คือ 1.กลุม่คนท่ีร่างกายออ่นแอ เช่น เด็ก ผู้สงูอาย ุ และผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง
ตา่งๆ คนเหลา่นีม้ีโอกาสติดเชือ้ได้ง่าย เนื่องจากร่างกายไมส่ามารถตอ่สู้กบัเชือ้โรคทีเ่ข้ามาในร่างกายได้
อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 2.กลุม่ที่ได้รับการท าหตัถการตา่งๆ เช่น การสวน การเสยีบทอ่ตา่งๆ เข้าสูร่่างกาย 
การศลัยกรรม หรือใสอ่วยัวะเทียม ซึง่สิง่เหลา่นีถื้อเป็น "สิง่แปลกปลอม" ที่เมื่อเข้าสูร่่างกายอาจน าพาเชือ้
โรคเข้าไปได้ และ 3.กลุม่ อื่นๆ เช่น ฟันผกุร่อน จนกระทัง้แบคทีเรียเข้าสูก่ระแสเลอืด ตดิเชือ้จากแผลที่โดน
ไฟไหม้ การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกนั การสกั การติดเชือ้เนื่องจากพยาธิชอนไชไปยงัอวยัวะตา่งๆ เป็นต้น 
ขอแจ้งเตือนประชาชน เมื่อเกิดบาดแผลขึน้ไมว่า่เลก็หรือใหญ่ ควรรีบล้างแผลให้สะอาดด้วย สารฆา่เชือ้
โรค แล้วปิดแผลทนัทีแต่หากหลงัจากนัน้ยงัมีอาการปวดบวมที่บาดแผลก็อยา่ "ชะลา่ใจ" รีบไปพบ แพทย์
โดยดว่น เพราะยิง่ได้รับการรักษาอยา่งถกูต้องรวดเร็วเทา่ใด โอกาสรอดชีวติก็มมีากขึน้เทา่นัน้  

มติชน 
สยามรัฐ 
ASTV ผจก.รายวนั 

แนะจัดบ้านเพื่อผู้สูงอายุ  
          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยั เปิดเผยวา่ ในแตล่ะปี1 ใน 3 ของผู้สงูอายมุกัประสบ
เหตลุืน่ล้ม สาเหตหุลกัจากการเสยีการทรงตวัของร่างกาย และมีปัจจยัภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ พืน้ลืน่ 
สะดดุสิง่กีดขวาง และพืน้ตา่งระดบั การจดัสภาพแวดล้อมในบ้านส าหรับผู้สงูอาย ุ เพื่อป้องกนัการลืน่ล้ม 
เป็นสิง่ทีม่ีความส าคญัอยา่งยิง่ อาทิ พืน้ควรปรับให้มีลกัษณะเป็นพืน้เรียบ ไมข่รุขระและไมข่ดัมนัจนลืน่ 

ไทยรัฐ  
ASTVผู้จดัการออนไลน์ 
กรมประชาสมัพนัธ์  

          นพ.พิทกัษ์พล บณุยมาลกิ ผู้ช่วยปลดักระทรวงสาธารณสขุ กลา่วภายหลงัประชมุศนูย์ ปฏิบตัิการ
แก้ไขปัญหาสาธารณภยัด้านการแพทย์และสาธารณสขุ กรณีเหตรุะเบิดราชประสงค์ วา่ ได้สง่ทีม
สขุภาพจิตออกเยี่ยมครอบครัวผู้ เสยีชีวิตทัง้ 6 รายแล้ว พบวา่ยงัมคีวามเครียดอยู ่ โดยจะติดตามอยา่ง
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ตอ่เนื่องทกุราย จนกวา่จะมัน่ใจวา่ไมม่ีปัญหาสขุภาพจิต ส าหรับยอดผู้บาดเจ็บและเสยีชีวิต ศนูย์เอราวณั 
กทม. รายงานวา่ ผู้ เสยีชีวิตคงที ่20 ราย ผู้บาดเจ็บ 129 ราย กลบับ้านได้แล้ว 71 ราย เหลอื 58 ราย ยงั
รักษาตวั ทัง้นีข้อความร่วมมือสือ่มวลชน ญาติและเพื่อนท่ีไปเยีย่ม หลกีเลีย่งการสมัภาษณ์ หรือสอบถาม
รายละเอยดีเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ เพราะจะกระตุ้นให้คิดถงึภาพเหตกุารณ์ท่่ีสะเทือนใจ ท าให้เกิด
ความเครียดซ า้เติม 

กรุงเทพธุรกิจ  
(คอลมัน์ สร้างสขุ) 

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสบูฉบับใหม่  
          นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี วิเคราะห์ในงานประชมุวิชาการ "บหุร่ีกบัสขุภาพแหง่ชาติ"  ครัง้ที่ 14 วา่ หลายปีที่ผา่นมามี
ความพยายามจากทกุภาคสว่นในการผลกัดนักฎหมายควบคมุยาสบู ให้มีผลบงัคบัใช้อยา่งเป็นรูปธรรม 
หนึง่ในความพยายามคือการลงช่ือสนบัสนนุร่างพ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูฉบบัใหม ่ที่ขณะนีม้ีช่ือแล้ว
กวา่ 11.2 ล้านคน ซึง่ภายในวนัท่ี 20 ก.ย.นี ้ซึง่ตรงกบัวนัเยาวชนแหง่ชาติ  
          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมลูนิธิรณรงค์เพื่อการไมส่บู บหุร่ีตัง้เป้าวา่จะต้องได้รายช่ือ
ผู้สนบัสนนุให้ได้ราว 15 ล้านคน หรือเทา่กบั 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ประเทศ พ.ร.บ.ฉบบันีเ้มื่อออกมาแล้ว
เป็นประโยชน์อยา่งไร นายจิรวฒัน์  อยูส่บาย ส านกัควบคมุการบริโภคยาสบู อธิบายวา่ เป็นการปรับปรุง
จากกฎหมายเดมิที่มีอยู ่คือ พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบู และพ.ร.บ.คุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีให้
มีความทนัสมยัมากขึน้ มีการปรับอายผุู้ที่ซือ้บหุร่ีได้จากต้องเกิน 18 ปี เป็นต้องเกิน 20 ปี ห้ามขายบหุร่ี
แบบแบง่ซอง นอกจากนี ้ การท าให้ประชาชนเข้าใจวา่ท าไมถงึต้องมีร่างกฎหมายควบคมุยาสบูฉบบัใหม่
ถือเป็นเร่ืองส าคญั เพราะจากการส ารวจในองักฤษ พบวา่ คนที่ท า งานในบริษัทจบปริญญาตรีมีการตดิ
บหุร่ีเพียง 1 ใน 10 แตค่นท่ีขายแรงงาน กลบัติดบหุร่ีมากถงึ 1 ใน 3  

ขา่วสด 
มติชน  
ASTVผู้จดัการรายวนั 

กม.เคร่ืองส าอางใหม่  
          รองเลขาธิการ อย. และโฆษกอย. กลา่ววา่ ร่างพ.ร.บ.เคร่ืองส าอางฉบบัใหมผ่า่นการพิจารณาของ 
สนช. แล้วเหลอืแตเ่พียงประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา เพื่อรอบงัคบัใช้โดยกฎหมายฉบบัใหมจ่ะ
ก าหนดให้ใบจดแจ้งเคร่ืองส าอางมีอายเุพียง 3 ปี ตา่งจากกฎหมายเดิมไมม่ีการก าหนดอาย ุ ซึง่การก า 
หนดอายไุว้ที่ 3 ปีนัน้ จะเป็นการคดักรองเคร่ืองส าอางทีไ่มด่ใีห้ออกไปจากตลาด จึงถือเป็นอกีหนึง่เร่ืองที
ออกมาใหมเ่พือ่คุ้มครองผู้บริโภค ส าหรับเคร่ืองส าอางที่ได้รับใบจดแจ้งไปก่อนท่ีจะมีการออกกฎหมาย
ฉบบันีจ้ะถือวา่มีอายเุพยีง 3 ปี เช่นกนั โดยจะเร่ิมนบัใบจดแจ้งตัง้แตว่นัที่บงัคบัใช้กฎหมาย สว่นเคร่ือง   
ส าอางที่ขอใบจดแจ้งใหมจ่ะมีอายไุปอีก 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบจดแจ้งให้ผู้ประกอบการ เมื่อใบจดแจ้ง
หมดอายก็ุต้องกลบัมาตอ่อายใุบจดแจ้งที ่ อย. นอกจากนีก้ฎหมายยงัให้อ านาจเพิกถอนใบรับจดแจ้ง
เคร่ืองส าอางได้กรณีที่มีการผลติหรือน าเข้า เคร่ืองส าอางไมต่รงตามที่จดแจ้ง หรือที่ไมป่ลอดภยั หรือกรณี
ที่ผู้จดแจ้งได้เปลีย่น หรือเพิ่มวตัถปุระสงค์ของเคร่ืองส าอางนัน้ไปเป็นวตัถอุื่น เช่น ยา อาหาร หรือ 
เคร่ืองมือแพทย์ 
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