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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  26-28 สิงหาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

มติชน 
พิมพ์ไทย 
โพสต์ทเูดย์ 

ผลสอบปลดั สธ.  
          นพ.เกรียงศกัดิ ์  วชัรนกุลูเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และตวัแทนอีก 10 คน เดินทาง มายงั
ส านกังานปลดัเพื่อขอเข้าพบ รมว.สาธารณสขุ เพื่อหารือและยื่นข้อเสนอการพฒันาระบบสาธารณสขุไทย 
แตร่มว.สาธารณสขุไมส่ะดวก และมอบให้ นพ.กิตตศิกัดิ ์กลบัดี ทีป่รึกษา ให้การต้อนรับแทน ทัง้นีเ้บือ้งต้น
ได้มีการนดัหมายอยา่งเป็นทางการ โดยให้เข้าพบได้อกีใน ช่วงเวลา 07.30 น วนัที่ 31 สงิหาคม 2558 ทาง
ชมรมแพทย์ชนบทได้เตรียมเอกสารเป็นข้อเสนอตอ่การพฒันาระบบสาธารณสขุไทย โดยหลกัๆ คือ ขอให้
ขบัเคลือ่นนโยบายหมอครอบครัว (Family Care Team) และระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ (District Health 
system) ให้มีความตอ่เนื่อง และขอให้รัฐมนตรีประกาศนโยบาย "ทศวรรษพฒันาระบบ บริการสขุภาพ
ระดบัอ าเภอ" นอกจากนีใ้นเอกสารยงัระบใุห้สร้างระบบธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบที่
เข้มแขง็ในการตรวจสอบการทจุริต โดยเฉพาะขอให้ สธ.ด าเนินการสอบสวน นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ 
ปลดั สธ. และ นพ.วชิระ เพ็งจนัทร์ รองปลดั สธ. ซึง่ได้ถกูร้องเรียนวา่ อาจมีการทจุริตในหน้าทีโ่ดยขอให้
ด าเนินการตามกระบวนการตอ่ไปโดยเร็ว 

ไอเอ็นเอ็น 
สยามรัฐ 

ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
          นพ.สริุยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลดั สธ. กลา่ววา่ ประเทศไทยได้เร่ิมด าเนินการสร้างหลกัประกนั 
สขุภาพในกลุม่แรงงานตา่งด้าวทีอ่ยูน่อกระบบประกนัสงัคมตัง้แตปี่ 47 โดยจ าหนา่ยบตัรประกนัสขุภาพ 
ส าหรับแรงงานตา่งด้าวและผู้ตดิตามแรงงาน และในปี 57 รัฐบาลมีนโยบายตัง้ศนูย์บริการจดทะเบียน
แรงงานตา่งด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ผลการด าเนินการ ณ วนัที2่7 ก.ค. 58 จ าหนา่ยบตัรประกนัสขุภาพทัง้สิน้ 
1,750,899 คนเป็นชาวกมัพชูา 609,785 คน เมียนมาร์ 994,355 คน และลาว 194,365 คน เพิ่มขึน้
มากกวา่ในปี 50 ทีม่ีเพียง 7 แสดงคน ทัง้นี ้ผลดีจากการทีแ่รงงานตา่งด้าวและครอบครัวได้รับการประกนั
สขุภาพ จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการป้องกนัควบคมุโรคของประเทศด้วย 

สยามรัฐ โมเดลต้นแบบอาหารเหมาะสมส าหรับนักเรียน  
          เลขาธิการ อย. เปิดเผยวา่ ได้หารูปแบบโมเดลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บริโภคอาหารที่เหมาะสม ของ
นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ ม.1 ใน 4 โรงเรียนต้นแบบจาก 4 ภาค
ได้แก่ รร. แกลงวิทยาสถาวร จ.ระยอง, รร.ภเูขียว จ.ชยัภมู,ิ รร.สนัป่าตอง วิทยาคม จ.เชียงใหม ่       และ 
รร.อ ามาตย์พานชินกุลู จ.กระบี ่ พบวา่ โมเดลต้นแบบจากแผนเรียนรู้ดงักลา่วประสบ ผลส าเร็จสงู ท าให้
เด็กไทยลดบริโภคขนมหรืออาหารที่ไมเ่ป็นผลดีตอ่สขุภาพ เช่น ขนมกรุบกรอบ น า้อดัลม เคร่ืองดื่ม ทีม่ ี
น า้ตาลและกาเฟอีนเป็นสว่นประกอบ ท าให้เดก็รู้จกัอา่นฉลากก่อนเลอืกซือ้อาหาร โดยเฉพาะการอา่นและ
ใช้ประโยชน์จากฉลากหวาน มนั เค็ม บนซองขนมกรุบกรอบ รวมทัง้มีภมูคิวามรู้ทางปัญญาในการ เลอืก
ซือ้เลอืกบริโภคอาหารทีข่ายตามหน้าโรงเรียน ทัง้นี ้ กิจกรรมดงักลา่วถือเป็นมิตใิหมข่อง อย.ในการ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัเรียน 

เดลนิิวส ์
ขา่วสด 

เร่ืองเล่าทางการแพทย์  
         นพ.สมศกัดิ์โลเ่ลขา นายกแพทยสภา กลา่ววา่ แพทยสภาได้จดักิจกรรมประกวดเร่ืองเลา่ 
ประสบการณ์ ความรู้สกึตอ่การท างานของแพทย์เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหวา่ง
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ประชาชนและแพทย์ และเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัผู้ปฏิบตัิงาน โดยกิจกรรมดงักลา่วเปิดให้ทกุคน
สามารถสง่เร่ืองเลา่ประสบการณ์เข้ามาได้ สร้างความเช่ือมัน่และศรัทธาระหวา่งบคุลากรทางการแพทย์
และผู้ ป่วยสะท้อน ในมมุมองของพีแ่พทย์ตอ่น้องแพทย์ ของน้องแพทย์ตอ่พี่แพทย์ และของประชาชนตอ่
แพทย์ในสงัคมปัจจบุนั  ซึง่ความรู้ที่ได้จะน ามาปรับใช้ในกระบวนการของการผลติแพทย์ในอคุมคติตอ่ไป 
ผู้ทีมสนใจสง่ผลงานเข้าประกวด สามารถสง่ได้คนละ 1 เร่ืองจะเป็นเร่ืองจริงที่เขียนขึน้ใหม ่หรือเร่ืองเลา่ใน 
หวัข้อ "เร่ืองเลา่ทางการแพทย์รักนะจึงบอก ..." โดยให้ตัง้ช่ือเร่ืองใหม ่ มีเนือ้หาเก่ียวกบัการท างานของ
แพทย์ หรือสมัพนัธภาพระหวา่งแพทย์กบัแพทย์/บคุลากรทางการแพทย์ และสมัพนัธภาพระหวา่งแพทย์
กบัประชาชนความยาวของเร่ืองไมเ่กิน 5-10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตวัอกัษร 16 สง่ต้นฉบบัและส าเนา
รวม 5 ชดุ พร้อมกบัแผน่ซดีีไฟล์ต้นฉบบั ต้องไมเ่คยเผยแพร่ ไมล่อกเลยีนแบบ ไมล่ะเมิดลขิสิทธ์ิโดยแบง่
ประเภท รางวลัเป็น แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ และประชาชนทัว่ไป เปิดรับผลงาน 24 ส.ค. 2558-31 
ม.ค. 2559 ประกาศผลการตดัสนิผลงาน ภายใน 31 พ.ค. 2559 

สยามรัฐ 
มติชน 

เฝ้าระวัง “สารชีวพษิ”ในอาหาร  
          นพ.อภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยวา่ ส านกัคณุภาพและความปลอดภยั 
อาหารได้เฝ้าระวงัอนัตรายจากสารชีวพษิในอาหารในหลากหลายรูปแบบ โดยช่วงปี 2555-2588 
ด าเนินการ อาทิ ตรวจสารชีวพษิที่สร้างจากปลาปักเป้าบางสายพนัธุ์  เช่น ปลาปักเป้าหลงัเขียว และปลา
ปักเป้าหลงัน า้ตาล ในเนือ้ปลาและอาหารท่ีท า จากปลา 301 ตวัอยา่ง พบ เทโทรโดท็อกซิน 19 ตวัอยา่ง 
สว่นใหญ่ในปลาเส้น โรยงา ปลาหวาน เนือ้ปลาแลห่รือบด คิดเป็นร้อยละ 6.3 ปริมาณที่พบ 0.17-5.26 
มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม (มก./กก.) โดยระดบัท่ีไมป่ลอดภยัตอ่ผู้บริโภคคือ 2.2 มก./กก. นอกจากนี ้ตรวจหาดี
เอ็นเอของปลาปักเป้า ทัง้ 2 สายพนัธุ์ในลกูชิน้และอาหารที่ท าจากเนือ้ปลา 229 ตวัอยา่ง พบปนเปือ้นเนือ้
ปลาปักเป้า 18 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 7.9 ทัง้นีอ้าหารท่ีมีสว่นผสมปลาปักเป้าถือวา่ผิดประกาศ สธ. 
(ฉบบัท่ี264) พ.ศ.2545 เร่ือง ก าหนดอาหารทีห้่ามผลติ น าเข้า หรือจ าหนา่ย "ให้ปลาปักเป้าทกุชนิดและ
อาหารท่ีมเีนือ้ปลาปักเป้าเป็นสว่นผสม เป็นอาหารที่ห้ามผลติ น าเข้า หรือจ าหนา่ย" ดงันัน้ ปัจจบุนัประเทศ
ไทยจึงยงัไมม่ีการก าหนดปริมาณ เทโทรโดท็อกซิน 

ASTVผู้จดัการรายวนั 
ไอเอ็นเอ็น 

โรคภมิูแพ้  
          อธิบดีกรมการแพทย์กลา่ววา่ โรคภมูิแพ้เป็นโรคทีเ่กิดจากการตอบสนองของร่างการผิดปกติตอ่สาร
ก่อภมูิแพ้ สง่ผลให้มีอาการภมูิแพ้ อาทิ ตวัไรฝุ่ น เชือ้ราในอากาศ อาหาร ขนสตัว์ เกสรดอกไม้ เป็นต้น ซึง่
ร่างกายคนปกติจะแพ้สารก่อภมูแิพ้ได้น้อยมาก สาเหตขุองโรคภมูิแพ้เกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ 
ถ้าพอ่หรือแมเ่ป็นลกูจะมีโอกาสเป็นได้ง่าย สว่นพฤติกรรมทไ่มเ่หมาะสมก็สามารถก่อให้เกิดโรคภมูิแพ้ได้ 
เชน่ การเครียด การอดนอน หรือการสบูบหุร่ี 

ทีวีช่อง 3,5,7,9,สทท 
,Thai Pbs,TNN 

ทศวรรษพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สธ.  
          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาต ุ เสดจ็เป็นองค์ประธานเปิด 
ประชมุสมัมนาทศวรรษพฒันาคณุธรรมจริยธรรม สธ. ประจ าปี 2558 จดัโดยคกก.พฒันาคณุธรรม 
จริยธรรม สธ. ร่วมกบัแก้วกลัยาสกิขาลยั สถาบนัพระบรมราชชนก ม.มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
สมาคม ศิษย์เก่าพยาบาล สธ. และเครือขา่ยชมรมจริยธรรมของ สธ.ทัว่ประเทศ ระหวา่งวนัที่ 25-27 ส.ค. 
2558 ปี นี ้ เน้นเร่ือง “สาธารณสขุสามคัคี ท าความดีเพื่อประเทศไทย : ทศวรรษพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
น าสู ่ โรงพยาบาลคณุธรรมทัว่แผน่ดิน” เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ข้าราชการ ผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรมและตอ่เนื่อง  
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มติชน ห้ามรมต.เป็น ขรก.ประจ า  
       นายวิษณ ุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกลา่วถึงกรณี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หวัหน้า คสช. ต้องการให้ภายในสิน้เดือนกนัยายน ครม.ชดุใหมจ่ะไมม่ีบคุคลใดเป็น าราชการประจ าอยูอ่กี
สถานภาพหนึง่ วา่ แจ้งรัฐมนตรีทกุคนท่ีเป็นข้าราชการประจ าวา่ ในวนัท่ี 1 ตลุาคม ปีงบประมาณใหม ่จะ
ไมม่ีข้าราชการประจ าอยูใ่นครม. ก่อนวนัดงักลา่ว คนทีเ่ป็นข้าราชการอีกต าแหนง่ต้องจดัการอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ ซึง่นางอรรชกา สบีญุเรือง รมว.อตุสาหกรรม และปลดักระทรวงอตุสาหกรรม แจ้ง วา่จะลาออกจาก
ต าแหนง่ปลดัทนัที สว่น ม.ล.ปนดัดา ดิศกลุ รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีและปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรีก็ยินดี นายอาคม เติมพิทยาไพสฐิ รมว.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ไมน่า่จะมีปัญหา แม้
รัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราวจะให้ข้าราชการประจ าเป็นรัฐมนตรีได้ แตเ่ร่ืองการปรับครม.เป็นอ านาจ ของ
นายกฯ ขณะนีล้ว่งเลยมา 1 ปี มีทีมเศรษฐกิจใหมห่มดแล้ว อะไรเรียกความเช่ือมัน่จากประชาชนได้ก็ ควร
ท าถ้าพะวงมีงานราชการประจ าและมีงานการเมืองอยูบ่างครัง้อาจขดัแย้งกนั จะมีปัญหาเร่ืองเวลาต้อง 
แบง่ปันกนั 

สยามรัฐ อย.เตือนกาแฟลดอ้วน  
          เลขาธิการอย. กลา่ววา่ ปัจจบุนัยงัพบโฆษณาอวดอ้างสรรพคณุลดน า้หนกัของผลติภณัฑ์กาแฟ 
และผลติภณัฑ์เสริมอาหารอยู ่ โดยเฉพาะทางสือ่โซเชียลมเีดีย และเคยตรวจพบผลติภณัฑ์กาแฟหลาย
ยี่ห้อใสส่ารไซบทูรามีน แสดงฉลากอวดอ้างลดน า้หนกั และไมม่ีเลขสารระบบอาหาร จึง ขอเตือนผู้ผลติ ผู้
จ าหนา่ย ผู้น าเข้าผลติภณัฑ์กาแฟอ้างลดน า้หนกั อยา่ได้กระท าผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าทีต่รวจพบสารไซ
บทูรามีน จะถือวา่เป็นอาหารไมบ่ริสทุธ์มีโทษจ าคกุไมเ่กนิ 2 ปี หรือปรับไมเ่กิน 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ อย.ได้แจ้ง สสจ.ทัว่ประเทศให้เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์กาแฟท่ีจ าหนา่ยในประเทศ รวมทัง้แจ้งดา่นอาหาร
และ ยาทกุดา่นให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวงักาแฟน าเข้าที่เคยพบปัญหา หรือกาแฟติดฉลากอวด
สรรพคณุและ ไมม่ีเลขสารระบบอาหาร หากประชาชนต้องการลดน า้หนกั ควรควบคมุอาหาร เน้นผกัผลไม้ 
ร่วมกบัออกก าลงักายเป็นประจ าอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 3 วนั 

คมชดัลกึ WHO พิจารณาระบบลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ IHR  
         ส านกัขา่วตา่งประเทศรายงาน วา่ หลงัจากองค์การอนามยัโลกได้ตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหนึง่ 
เพือ่ทบทวนการตอบสนองวิกฤตไวรัสอโีบลา ซึง่ถกูวิจารณอ์ยา่งมากวา่ล้มเหลว รวมถงึหาสาเหตทุี่ท า ให้ 
หลายประเทศดเูหมือนไมใ่สใ่จกฎระเบียบสาธารณสขุสากล (IHR) ตามที่สมาชิก 194 ประเทศเห็นพ้องกนั 
มานบัทศวรรษ นายดิดเียร์ ฮสุเซน ประธานคณะกรรมการ กลา่ววา่ องค์การอนามยัโลกมีแผนจะศกึษาวา่ 
ระบบลงโทษ เข้มงวดจะชว่ยให้การปฏิบตัิตามดีขึน้หรือไม ่ หากเผชิญการระบาดร้ายแรงครัง้หน้า 
คณะกรรมการได้ขอให้ ส านกัเลขาธิการองค์การอนามยัโลกเสนอแนะวา่ การบงัคบัปฏิบตัิตามกฎ
สาธารณสขุนี ้ ใช้เป็นกฎหมายระหวา่งประเทศได้หรือไม ่ อยา่งไรก็ดีนายฮสุเซนไมค่ิดวา่จะมีระบบลงโทษ
ใดที่เหมาะสมในด้านสาธารณสขุ แตก็่จะส ารวจโจทย์ข้อนีอ้ยา่งรอบคอบหลงัจากที่รับมือสถานการณ์อีโบ
ลาได้อยา่งย า่แย ่

มติชน 
ไทยรัฐ 
ไทยโพสต์  
คมชดัลกึ 
ส านกัขา่วไทย  

รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมกรม คร.  
         นพ. ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. และคณะตรวจ
เยี่ยมกรมควบคมุโรค รับฟังผลการด าเนินงานและมอบนโยบายแนว ทางการท างานให้เจ้าหน้าที่กรม และ
ศนูย์ป้องกนัควบคมุโรคในภมูิภาค 12 เขตทัว่ประเทศ วา่ การป้องกนั ควบคมุโรคถือเป็นหวัใจของระบบสขุ 
ภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการท างานของกรมควบคมุโรคทีผ่า่นมามีผลงานเป็นทีย่อมรับของทกุฝ่าย 
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 โดยเฉพาะการป้องกนัโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลางทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของประเทศไทยนัน้ จ าเป็น 
ต้องพฒันาให้มีความเข้มแขง็ขึน้ไปอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับพ.ร.บ. ควบคมุโรคติดตอ่ฉบบัใหม ่ ซึง่ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งลงในราชกิจจานเุบกษา คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช้ภายใน 2559 จึงขอให้กรมควบคมุโรคเตรียมการ
รองรับพ.ร.บ.ฉบบันี ้เพื่อด าเนินการได้ทนัที เช่น การตัง้คณะกรรมการระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ซึง่กฎหมาย
ฉบบันีจ้ะเช่ือมประสานสอดคล้องกบักฎหมายนานาชาติ และความร่วมมือรัฐและเอกชนในประเทศ 
สามารถจดัการภยัสขุภาพได้ทนัการณ์ พร้อมทัง้สร้างความเข้มแข็งงานด้านระบาดวิทยา เพิ่ม
ประสทิธิภาพ ความเช่ือมัน่ระบบการควบคมุป้องกนัโรคของไทย จะเพิ่มการผลตินกัระบาดวิทยาให้มีอยา่ง
เพียงพอ รวมทัง้ให้มคีวามก้าวหน้าในต าแหนง่ เนื่องจากเป็นบคุลากรท่ีมีความส าคญัในการเฝ้าระวงั 
ค้นหาสาเหตขุองปัญหาสขุภาพทัง้โรคติดตอ่ อบุตัเิหตจุราจร เพื่อน ามาสูก่าร จดัระบบป้องกนั ลดความ
สญูเสยีจากการเจ็บป่วยและเศรษฐกิจประเทศ ที่อยากเห็น คือท าอยา่งไรให้ประชาชนมาช่วยกีนคดิ 
ช่วยกนัท าและรักษาตนเองให้สขุภาพดีไมม่ีโรค นัน้คือการควบคมุโรคที่ดีที่สดุ เพราะประชาชนเป็นเจ้าของ
สขุภาพ            

ไทยรัฐ  
มติชน 

รมว.สธ.คนใหม่  
          นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาต ิ ผอ.โรงพยาบาลสชิล จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการชมรมแพทย์ 
ชนบท กลา่วถงึกรณี ศ.นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. แถลงนโยบาย วา่ จากการดนูโยบายก็จะเป็น
งาน ประจ าที่ สธ.ท าอยูแ่ล้ว และเน้นในเร่ืองการประนีประนอม โดยเฉพาะเร่ืองเขตสขุภาพของ สธ. กบั 
สปสช. ซึง่ โดยภาพรวมก็พอใจ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ขณะนีย้งัมีแนวคิดที่เป็น 2 ขัว้ ระหวา่งแพทย์ชนบทและ
ประชาคมสาธารณสขุยงัเห็นตา่งกนั ดงันัน้ จึงต้องดใูนเร่ืองนีด้้วย สว่นสิง่ที่ยงักงัวลอยูบ้่าง คือนโยบาย
ของ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดตี รมว.สธ. ที่ท าเร่ืองหมอครอบครัวนัน้ จะยงัเดินหน้าตอ่ไปหรือไม ่เพราะ
ยงัไมม่กีารพดูถึงเร่ืองนีเ้ลย และจากการทที่ชมรมแพทย์ชนบทได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ นพ.ณรงค์ สห
เมธาพฒัน์ ปลดั สธ. เร่ืองการใช้รถซึง่มมีลูวา่อาจมีความผิดวินยัร้ายแรงนัน้ สรุปขา่ววนัที2่6 สิงหาคม 
2558 รมว.สธ.ก็จะต้องท าเร่ืองนีใ้ห้กระจา่งและชดัเจน ซึง่ในวนัท่ี 27 ส.ค.นี ้ ชมรมแพทย์ชนบทมกีารนดั
ตวัแทนแพทย์ชนบทจากทัว่ประเทศประชมุกนั ดงันัน้จงึจะถือโอกาสนีข้อเข้าพบ รมว.สธ.ด้วยเลย  
          นพ.ธานินทร์ สวีราภรณ์สกลุ ผอ.รพ.พระนครศรีอยธุยา ในฐานะประธานชมรมโรงพยาบาลศนูย์ 
โรงพยาบาลทัว่ไป (รพศ.รพท.) กลา่ววา่ ตามที ่ รมว.สธ. ได้มอบนโยบายให้แก ่ ข้าราชการ ถือเป็นสญั 
ญาณในการเดินหน้าที่ด ีโดยเฉพาะการบรูณาการเขตสขุภาพ ที่จะต้องท างานร่วมกนัระหวา่ง สปสช. และ 
สธ. โดยเฉพาะการจดัการเร่ืองการเงินการคลงั ขณะทีน่.ส.สรีุรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุม่คนรัก
หลกัประกนัสขุภาพ กลา่ววา่ ขอให้ นพ.ปิ ยะสกลเร่ง ปฏิรูประบบสาธารณสขุในภาพรวม โดยเฉพาะให้เร่ง
ออกมาตรการควบคมุการเก็บคา่รักษาพยาบาลของ สถานพยาบาลเอกชน และแก้ปัญหาบคุลากรทางการ
แพทย์สมองไหล นางปรียนนัท์ ล้อเสริมวฒันา ประธานเครือขา่ยผู้ เสยีหายทางการแพทย์ กลา่ววา่ ขอให้
ผลกัดนัร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ เสยีหายจากการรับบริการสาธารณสขุ พ.ศ. ...เพื่อลดปัญหาการ
ฟ้องร้องระหวา่งแพทย์กบัคนไข้ ซึง่ขณะนีร้อเพียง รมว.สธ.น าเข้าสูก่ารพิจารณาของครม. เพื่อรับหลกัการ
และน าเข้าสูส่ภานิต ิบญัญตัิแหง่ชาติ เทา่นัน้ 

โพสต์ทเูดย์ ทีดอีาร์ไอ เผยตัวเลขตายขณะท้องสูงกว่า สธ.  
          สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยผลวิจยัพบอตัราการตายของมารดาขณะ 
ตัง้ครรภ์ในประเทศไทย สงูกวา่ตวัเลขทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) พบถึง 4-5 เทา่ โดยข้อมลูลา่สดุในปี 
2554 อยูท่ี่ 290 คน หรือ 36.69 คน/แสนคน  สว่น สธ.อยูท่ี่ 8.9 คน/แสนคน โดยอ้างอิงจากการส ารวจ
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ทะเบียนราษฎร และข้อมลูการตายของมารดาจากฐานข้อมลูผู้ ป่วย ในขณะที่ประเทศที่พฒันาแล้วมีอตัรา
การตายของ มารดาอยูท่ี่ประมาณ 5 คน/แสนคนเทา่นัน้ 

ไทยโพสต์ 
สยามรัฐ 
ไทยรัฐ 
คมลดัลกึ 
ASTVผจก.รายวนั
NEW108,M2F 

ลดการตีตราผู้ตดิเชือ้เอดส์  
          อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่วถงึผลส ารวจความเห็นของประชาชนเก่ียวกบัโรคและภยัสขุภาพ ดีดีซี
โพล (DDC Poll) ครัง้ที ่ 16 เร่ือง "การตตีราผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและผู้ ป่วยเอดสใ์นสงัคมไทย" จากกลุม่เป้า 
หมาย 3,024 ตวัอยา่ง รวม 24 จงัหวดั ในการเปรียบเทยีบข้อมลูด้านเอดส์ในปี 57 กบัปี 58 ในรอบคร่ึงปี 
พบวา่ มีความก้าวหน้า ลดอตัราการเสยีชีวติจากเอดส์หรือการตดิเชือ้จากแมสู่ล่กู รวมถึงผู้ตดิเชือ้รายใหม ่
เหลอื 6,000-7,000 คน แตท่างความคิด ความเช่ือเก่ียวกบัเอดส์ มีการตตีราผู้ตดิเชือ้มากกวา่เดิม พบวา่มี
ความรังเกียจผู้ติดเชือ้เอชไอวี เพิม่ขึน้ร้อยละ 20.7 จากเดิมร้อยละ 11.5 และมีการรังเกียจผู้ตดิเชือ้เอดสท์ี่
แสดงอาการแล้ว ร้อยละ 43.3 จากเดิม ร้อยละ 29.1 นอกจากนี ้ยงัมคีวามเข้าใจผิดเร่ืองการติดเชือ้เอดส์
จากยงุ และคนไทยถึงร้อยละ 80.4 ไมรู้่วา่เมื่อติดเชือ้ทกุคนมีสทิธิรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรี จึงเหน็วา่ควร 
มีการปรับยทุธศาสตร์การให้ความรู้กบัประชาชนและมกีารรณรงค์เพื่อลดการตีตรา และท าให้เข้าใจเร่ือง
การติดเชือ้เอดส์มากขึน้ 

ขา่วสด มาตรการแจ้งชื่อซือ้ยาแก้แพ้ แก้ไอ  
          เลขาธิการ อย. กลา่ววา่ ปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดในกลุม่เยาวชนวยัรุ่นท าให้ อย.มีมาตรการออก
ประกาศก าหนดให้จ ากดัจ านวนการจ าหนา่ยและกระจายยากลุม่ที่มกัน าไปใช้ในทางทีผิ่ดบอ่ยๆ คือกลุม่
ยาแก้แพ้ แก้ไอ โดยให้เภสชักรร้านขายยาต้องจดัท าบญัชีการขายยากลุม่นี ้และระบช่ืุอ- นามสกลุของผู้ซือ้ 
เพื่อเป็นหลกัฐานการจ่ายยา ด้าน ภก.กิตติ  พิทกษ์ันิตนนัท์ นายกสภาเภสชักรรม กลา่ววา่ การทีร่ะชาชน
ให้ช่ือ-นามสกลุของผู้ใช้ยาหรือผู้  ซือ้ยากบัเภสชักร จะช่วยให้เภสชักรท าทะเบียนประวตัิ เพื่อติดตามความ
ปลอดภยัการใช้ยาได้ดีขึน้ ป้องกนัการ เวยีนซือ้ของผู้ประสงค์น าไปใช้ในทางที่ไมเ่หมาะสม 

มติชน  
คอลมัน์... 
จบักระแสทัว่ไทย 

ไข้เลือดออก 
          นพ.วิวฒั ค าเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เผยวา่ ในระยะนีเ้ป็นช่วงฤดฝูน ยงุลายซึง่เป็นพาหะน าโรค
ไข้เลอืดออกแพร่พนัธุ์อยา่งรวดเร็ว ตามหมูบ้่าน ชมุชน วดั โรงเรียนตา่งๆ ทัง้ 12 อ าเภอของจงัหวดัพิจิตร มี
สถิติยอดสะสมผู้ ป่วยตัง้แตต้่นปี จนถึงปัจจบุนัรวม 381 ราย จงึได้เร่งประชาสมัพนัธ์รณรงค์ก าจดั ลกูน า้
ยงุลาย เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดดงักลา่ว 

 
 

                   สามารถคน้หารายละเอียดข่าวเพิม่เติมไดที้่  http://ppho.moph.go.th 


