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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  1 - 4 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

แนวหน้า พิจิตรจดันิทรรศการสงัคมคณุภาพดี  
นพ.วิวฒั ค าเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร ร่วมจดันิทรรศการ “สาธารณสขุยคุใหม ่สร้างสงัคม สขุภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย” มุ่ ุ งเน้นปรับเปล่ยีนพฤตกิรรมสข ุ ภาพของประชาชนด้วยหลกั 3 ส. 3 อ. คือ ส.สลี (สมาธิ 
ปัญญา) ส.งดดื่มสรุา ส.บอกลาการสบ ูบหุรี่และ อ.อาหาร อ.ออกก าลงักาย อ.อารมณ์ 

เดลนิิวส์ ,มติชน ASTV
ผู้จดัการรายวนั 
เว็บไซต์โพสต์ทเูดย์ 
เว็บไซต์แนวหน้า 

พ.ร.บ.อุ้มบญุ  
ในการประชมุสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ (สนช.) นายวลัลภ ตงัคณานรัุกษ์ สนช. ถาม นพ.ปิ ยะสกล สกลสตั
ยาทร รมว.สธ. กรณชีาวออสเตรเลยีและชาวญ่ป่ีุุนเข้ามาใช้บริการอุ้มบญุในประเทศไทย ได้ใช้คลนิิกม ี
แพทย์เป็นคนเดียวกนั มีการจบักมุด าเนินคดี แตท่าง สธ. ยงัไมไ่ด้ดา เนนิ การกบ ั แพทย์ทกี่ระทา 
ความผด ิ อยากให้ประกาศข้น ึ บญ ั ชีดา คลนิ กิ เพราะทราบวา่คลนิิกน้ไุีด้มกีารเปล่ยีนช่ือแล้ว และ
ในช่วงเดือนมกราคม- พฤศจิกายน 2557 มีชาวอิสราเอล 100 ครอบครัว เข้ามาอ้ม ุ บญ ุ ในประเทศไทย 
มเุีดก็ทเุ่ีกดจิา นวนถงึ 125 คน ทน่ี่าตกใจคอืท้ง ั100 ครอบครัวเป็นรักร่วมเพศ ท้งทักี่ฎหมายอ้ม ุบญุ
ได้มผีลบงคับใัช้แล้ว และห้ามบคุคล เพศเดียวกนัอุ้มบญุ ด้าน นพ.ปิ ยะสกล กลา่ววา่ น้อมรับคา แนะนา 
ไปพิจารณา โดยในสว ่นของแพทย์ทกี่ระทา ผดิ กฎหมาย ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งพจิารณาของแพทยสภาใน
การเพกิถอนใบประกอบวชิาชีพ ทาง สธ. ไมส่ามารถไปก้าวกา่ย ได้ ท้งนี้ักฎหมายอ้ม ุ บญุทปี่
ระกาศบงคับใัช้นั้น ถือวา่ครอบคลมุพอสมควรและคงจะมีการบงัคบัใช้กฎหมาย ตอ่ไป เช่ือวา่จะด าเนนิ 
การกบ ัคลนิิกทกี่ระทา ผดิได้ 

กรมประชาสมัพนัธ์ 
ช่อง 5 , สทท. 

การบริหารงบ ปี 59  
ศ.คลนิิก เกียรตคิณุ นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ประชมุผู้บริหารระดบัสงู สธ.ครัง้ แรก หลงัเข้า
รับตา แหนง่ได้ให้ผ้บ ู ริหารดา เนนิ การตามมตทิ่ปีระชมุ ครม. ประกอบด้วย มาตรการเพิ่ม ประสทิธิภาพ
การใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 59 และการเพิ่มความคลอ่งตวัในการจดัหาพสัด ุ ของ
สว่นราชการ ตามแนวทางทส่าี นกังบประมาณกา หนด ทส่าี คญ ัจะต้องไมม่ีการทจุริต มกีารตรวจสอบท่ ี
ชดัเจน และรวดเร็ว บรูณาการท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนอยา่งแท้จริง 

คมชดัลกึ มตชิน ไทย
โพสต์ กรุงเทพ ธุรกิจ 
เดอะเนชัน่ 

แพทย์ชนบทดีเดน่  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ประกาศรางวลัแพทย์ดเีดน่ในชนบท ประจ าปี 
2557 ให้ นพ.กงัวาล วงศ์รัศมเีดือน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน ุา้โสม อ.น ุา้โสม จ.อดุรธานี เป็น 
แพทย์ดเุีดน่ในชนบทคนท่4ี1 ได้รับโลเ่กียรติยศและเงินรางวลัจ านวน 2 แสนบาท ด้าน นพ.สมทุร จง
วิศาล ประธานคณะกรรมการคดัเลอืกแพทย์ดเีดน่ในชนบทประจ าปี 2557 แถลงวา่ นพ. กงวัาลเป็นแพทย์
ทเุ่ีสยีสละทา งานในพื้นทห่ี่างไกลและเป็นพื้นทอี่น ั ตรายต้งแัตเ่ริ่มปฏบิ ตงิัานหลงัเรียนจบในปี 2527 
จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลาร่วม 31 ปี โดยทา หน้าทเุ่ีป็นท้งแัพทย์และผุู้อา นวยการโรงพยาบาล จาก 
โรงพยาบาลขนาด 10 เตยีง จนปัจจบุนัขยายเป็นขนาด 60 เตียง นพ.กงัวาล ให้สมัภาษณ์วา่ ต้งปัณธิานวา่
จะขอต้งใัจทา งานในพื้นทต่ี่อไป เพราะขณะน้ปัีญหาสาธารณสข ุ ท่ ี อ.น ุา้โสมคือชาวบ้านในพื้นทป่ี่วย
เป็นโรคเรื้อรังกน ั มากข้น ึ ซง่ต้ึองเร่งแก้ไขให้ผุู้ป่วยได้รับการรักษาทม่ี คีุุณภาพ นพ.กงัวาล อาย ุ 56 ปี 
เป็นชาว อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ ส าเร็จการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑิต จากคณะ แพทยศาสตร์ศิริราช
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พยาบาล ม.มหดิล เร่ิมชีวิตการท างานเป็นแพทย์ฝึกหดั รพ.ศนูย์ขอนแก่น พ.ศ.2526- 2527 นายแพทย์ 4 
และรักษาการแทน ผอ.รพ.น ุา้โสม พ.ศ.2527 และ ผอ.รพ.น ุา้โสม ตัง้แตพ่.ศ.2531- ปัจจบุนั 

ASTVผู้จดัการรายวนั ,
เดลนิิวส ์

ตัง้สถาบนัตรวจและประเมินผลติภณัฑ์สขุภาพฯ  
นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธิการ อย. กลา่ววา่ ขณะนี ้อย.ได้เสนอให้มีการตัง้สถาบนัตรวจและ ประเมิน
ผลติภณัฑ์สขุภาพ (องค์กรมหาชน) เพ่อืทา หน้าทต่ีรวจวเิคราะห์ยา เวชภณัฑแุ์ละเครื่องมอืแพทย์ ซ่งึจะ 
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรทที่า งานด้านนี้โดยจะสามารถเรียกเกบ็ คา่ตรวจวเุิคราะห์ผลติ
ภณัฑท์ ุ่มีาขอข้น ึทะเบยีนได้ จากเดมิ ทต่ีอ้งใช้เงินของประชาชนมาสนบัสนนุ เบ้อืงต้นอตรัาทเุ่ีรียกเกบ็
จะคา นวณจากอตรัาของ ประเทศแถบเพ่อืนบ้าน ซง่ึมตีง้แัตห่ลกัหมนื่ ถงึหลกัแสนบาท โดยเสนอเรื่อง
ไปทส่าี นกัปลดักระทรวงสาธารณสข ุแล้ว ตัง้แตส่มยั ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็น รมว.สธ. โดยถ้ามกีาร
ตัง้สถาบนัดงักลา่ว จะเร่ิมตรวจวิเคราะห์ในยา และเคร่ืองมือแพทย์ก่อน ซึง่จากการค านวณพบวา่จะท 
าให้มีรายได้เข้ามาประมาณ 180 ล้านบาท จะได้น าไปจ้าง สรุปขา่ววนัท่3ี กนัยายน 2558 4 สือ่ ประเด็น
ขา่ว ผุู้เช่ียวชาญมาตรวจวิเคราะห์เพ่มิ การอนญุาตทะเบยีนตา รับยากจ็ะทา ได้เรว็และมปีระสทิธภิาพ
มากข้น ึ ด้าน ศ.คลนิิก เกียรตคิณุ นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กลา่ววา่ เห็นด้วยและจะผลกัดนั
เร่ืองนีแ้นน่อน เพราะจะเห็นวา่ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ จะมอีย.เข้าไปมสีว่นร่วม
อยา่งมาก เนื่องจาก เก่ยีวข้องกบเัรื่องอาหาร ยา เคร่อืงสา อาง เครื่องมอืแพทย์รวมถงยึาเสพตดิ ดงน้ัน ั
เพ่อืเพ่มิโอกาสให้กบ ั ประเทศ จะต้องมกีารตรวจสอบและอนญุาตในการผลติผลติภณัฑ์ตา่งๆ ถ้าเร่ือง
มาถงึแล้วจะเร่งสง่เรื่องเพราะเป็นนโยบายท่ ี นา่จะท า ทัง้นี ้ แม้ตนจะเห็นชอบและลงนามแล้ว แตต่าม
กระบวนการอาจจะต้องรอเป็นปี แตไ่มอ่ยากให้ อย.รอ ควรเดนิ หน้าเรื่องนี้ทน ั ทีไปดวูา่ทญี่ ุุ่ีปุุ่น 
ไต้หวนัเขาทา อยา่งไร เป็นการทา คุ่ ู ขนานระหวา่งรอการออกกฎหมาย 

ขา่วสด สธ.ชวนตกับาตรเน้นอาหารสขุภาพ  
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยั กลา่ววา่ จากการตรวจสขุภาพพระสงฆ์ในปี2554 จ านวน 
98,561 รูป พบวา่ พระสงฆ์ร้อยละ 5 หรือ 5,381 รูป อยูใ่นภาวะอ้วน ร้อยละ 55 ป่ วยด้วยโรคความดนั 
โลหิตสงู ภาวะไขมนัในเลอืดสงูและเบาหวาน พระสงฆ์บางรูปป่ วยมากกวา่ 1 โรค สว่นใหญ่มีสาเหตมุา
จากการฉนั อาหารไมถ่กูหลกัโภชนาการ เพ่อืสข ุ ภาพทด่ีขีองพระสงฆ์ ประชาชนจึงควรท าบญุตกับาตร
ด้วยอาหารเมนชูสูขุภาพ ลดหวาน มนั เค็ม ได้แก่ การเลอืกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาว เมนทูใุ่ีห้ใยอาหารส
ง ู เช่น ผกแัละผลไม้ตา่งๆ เพื่อจะ ได้มกีากอาหารช่วยในการขบ ั ถ่าย เมนทูใุ่ีห้แคลเซียมสง ู เชน่ นมจืด
หรือนมพร่องมนเันย ปลาเลก็ปลาน้อย ผด ั ผกั ทม่ีใุีบเขยีวเข้ม เต้าหุู้แขง็ เพ่อืช่วยเสริมสร้างกระดกู
ไมใ่ห้เปราะบาง แตกหรือหกัง่าย เมนทูใุ่ีห้ไขมน ัตา่ เช่น เนือ้สตัว์ไมต่ดิมนั ปลา เน้นการต้ม นึง่ อบ ย า
หรือท าเป็นน ุา้พริก ปรุงจากอาหารอยา่งน้อยครบ 4 หมู ่และเพิ่ม ผลไม้เพื่อให้ครบ 5 หมู ่

มติชน บหุร่ีซองเรียบ  
กรณีส านกัขา่วเอเอฟพีรายงานขา่ววา่ คณะกรรมาธิการด้านกิจการสงัคมของวฒุิสภาฝร่ังเศส ลงมติ ถอด
ถอนบทบญัญตัิการบงัคบัใช้มาตรการซองเรียบ ทกี่า หนดให้บหุรี่ทกุย่ห้ีอในฝรั่งเศสต้องใช้ซองสเุีดยีวกน ั
หมด และห้ามไมใ่ห้พิมพ์โลโก้เครื่องหมายการค้า หรือสญ ัลกัษณใุ์ดๆ ของแตล่ะย่ห้ีอลงบนซอง นางวรา
ภรณ์นะมาตร์ผุู้อา นวยการสมาคมการค้ายาสบ ูไทย เปิดเผยวา่ ข้อเสนอบหุรี่ซองเรียบถกูบรรจไุว้ใน ร่าง
พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสบูฉบบัใหม ่ ทกี่ระทรวงสาธารณสข ุ เสนอเช่นเดยวีกน ั และขณะนี้กา ลงอัยุ่ ู
ในข้น ั พิจารณาแก้ไขของกฤษฎีกา แตผ่ลส ารวจความเห็นร้านค้าปลกี 1,011 ราย โดยนด้ิาโพล ร่วมกบั
สมาคมการค้า ยาสบูไทย เมื่อปลายปี 2557 พบวา่ ร้อยละ 90 ของร้านค้าปลกีไทยเช่ือวา่ ซองบหุรี่แบบ
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เรียบจะทา ให้ซองบหุรี่ ปลอมง่ายข้น ึ บหุรี่เถ่อืน-ปลอมจะมเุีพ่มิมากข้นใึนตลาด รวมท้งกัารลกัลอบนา 
บหุรี่ผดิ กฎหมายเข้ามาในประเทศ ก็จะเพิ่มขึน้ตามไปด้วย และร้านค้าอีกร้อยละ 92 มองวา่ จะท าให้การ
บริหารจดัการสนิค้าและสต๊อกมคีวามยุง่ยาก มากขึน้เนื่องจากซองเหมือนกนัหมด แม้ออสเตรเลยีจะ
ประกาศใช้แล้ว แตข้่อมลูลา่สดุจากส านกังบประมาณของออสเตรเลยี เผยยอดจา่ยภาษียาสบู ในช่วงธ.ค. 
2555 จนถงึ พ.ย. 2556 กลบัเพิ่มขึน้กวา่เดมิร้อยละ 0.5 หรือประมาณ 115 ล้านมวน ในช่วงเวลา 12 เดือน
แรกหลงัจากออสเตรเลยีประกาศใช้ซองเรียบเป็นประเทศแรกในโลก ข้อมลูดงักลา่วถกูตีพิมพ์ในเว็บไซต์ 
ของสา นกังบประมาณของออสเตรเลยี ขด ั แย้งกบข้ัอมลูของกระทรวงสาธารณสข ุ ของออสเตรเลยีทอ่ีอก
มาก่อนหน้า นีว้า่ มาตรการซองเรียบชว่ยลดนกัสบู ทัง้นี ้ ออสเตรเลยีก าลงัโดนประเทศคูค้่าฟ้ องร้องใน
องค์การการค้าโลก ใน ประเด็นละเมิดสนธิสญัญาการค้า วา่ด้วยการปกป้ องคุ้มครองทรัพย์สนิทาง
ปัญญาและเคร่ืองหมายทางการค้าตา่งๆ 

สปสช. กรุงเทพธุรกิจ 
มติชน เดลนิิวสA์STV 
ผู้จดัการออนไลน์ 
เว็บไซต์สยามรัฐ 
เว็บไซต์โพสต์ทเูดย์ ส า
นกัขา่วไทย thai PBS 

ความขดัแย้งระหวา่ง สธ.และ  
นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. ได้เข้ามอบนโยบายแก่บอร์ด สปสช.
ก่อนประชมุบอร์ดอยา่งเป็นทางการนดัแรกในวนัท่1ี4 กนัยายนนี ้ โดย นพ.ปิ ยะสกล กลา่วตอนหนึ่งวา่ ม ี
นโยบายบรูณาการองค์ประกอบและบทบาทของเขตสขุภาพระหวา่ง สปสช.กบั สธ. เพื่อให้การบริการ
สขุภาพ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซง่ึจากมตบิ อร์ดเมอื่วนัท่ ี 9 กมุภาพนัธ์ ทเุ่ีป็นการ
ตกลงร่วมกน ั ระหวา่ง 2 องค์กร โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารจดัการงบประมาณ ควรร่วมกนัทบทวนวา่ 6 
เดอืนทผ่ี่านมามคีวาม คบื หน้าอยา่งไร และมควีามโปร่งใสหรือไม ่ สว ่ นเรื่องหลกัประกนสัข ุ ภาพนั้น
อาจจะมกีารปรับเปล่ยีนเพ่อืให้ทา งาน ร่วมกนไัด้ อยา่งไรกต็าม ภายในเดอืนนี้จะมกีารลงพื้นทเุ่ีย่ยีม 2 
เขต ซึง่จะขอเรียกหนว่ยงานทัง้หมด ไมเ่ฉพาะ สธ. แตอ่ยากให้ สปสช. รพ.มหาวิทยาลยัในพื้นท่หีรือ หนว่ย
งานอน่ืๆด้านสข ุ ภาพ มาประชมุร่วมกน ั และหาทาง ให้เกิดการประสานงานระหวา่งกนั เพื่อให้ได้ข้อมลู
แบบองค์รวม กรงเทพธุรกิจ เดลนิิวส์ ASTV ผู้จดัการออนไลน์ - เสนอขา่ว นพ.ชาตรีบานช่น ื ทปี่รึกษา 
รมว.สธ. กลา่ววา่ มติบอร์ด วนัท่9ี ก.พ. จะเป็นจดุเริ่มต้นทด่ีีแตย่งั มีข้อขดัแย้งในข้อตกลงบางข้อ ทส่ธี .ยงั
เห็นด้วยน้อย เพราะฉะนัน้ต้องท าให้เห็นตรงกนัทกุข้อ ซึง่เร่ืองการจดัสรร งบผา่นทเุ่ีขต นา่จะเป็นรป ู
แบบทถีุู่กต้อง คณะอนกุรรมการพฒันาระบบการเงินการคลงขัองบอร์ด สปสช. เป็น หวัใจหลกัทจี่ะเริ่ม
ต้น หากบรูณาการได้ดกีจ็ะเช่ือมตอ่มายงับอรด์ ได้ดีทกุฝ่ายต้องไมม่อีคติต้องเอาผลประโยชน์ ประชาชน
เป็นหลกั และลดความมีอตัตาขององค์กรลงมา เพื่อให้ท างานร่วมกนัได้ เว็บไซต์โพสต์ทเูดย์ เว็บไซต์
สยามรัฐ -เสนอขา่ว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. กลา่ววา่ ทผ่ี่านมาได้ดา เนินการ ตาม
มติ บอร์ด สปสช.ไปแล้วสว่นหนึง่ รวมถงึกลไกการท างานระดบัเขตระหวา่งสธ.และสปสช.ก็เป็นไปด้วยดี 
โดยเช่ือวา่ ในระดบั สว่นกลางและเขต ทกุอยา่งจะดีขึน้ หนว่ยบริการทกุแหง่ ทยอยสง่ข้อมลูให้ สปสช. 
เพ่อืจดัสรรงบประมาณลงพื้นท่ ีได้เร็วขึน้ 

กรุงเทพธุรกิจ เดลนิิวส ์
คมชดัลกึ มตชิน ASTV 
ผู้จดัการรายวนั 
ฐานเศรษฐกิจ 

ปัญหาระบบประกนัสขุภาพ  
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้แถลงขา่วถึง "การปฏิรูประบบประกนั สขุภาพถ้วน
หน้า : สง่ิทค่ีวรทา และ ไมค่วรทา " นายจิระวฒ ั น์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นกัวิชาการทดี อีาร์ไอ กลา่ววา่ ระบบ
ประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทเุ่ีพ่งิเริ่ม ด าเนินการมา 10 กวา่ปี ถอวืา่มกีารเตบิโต และพฒันาการทด่คีี่อนข้าง
ตอ่เน่อืง แตช่่วงนี้กเุ็ป็นช่วงหวัเลี้ยว หวัตอ่ เพราะวา่ต้องเผชญิ ความท้าทาย หลายด้าน เช่น ด้าน
เศรษฐกจิภายในประเทศ ดงน้ัน ัเราจะทา อยา่งไรท่ ีจะช่วยพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพให้ดียิง่ขึน้และ
มีความมัน่คง นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ทปี่รึกษาด้านหลกัประกนสังคัม ทดี อีาร์ไอ กลา่ววา่การ ทปี่ระ



4 

 

เทศไทยมหีลาย กองทนุ แล้วมีการเสนอให้มีการรวมกองทนุนัน้ ไมใ่ช่สิง่จ าเป็นของระบบสวสัดิการ
รักษาพยาบาลแบบถ้วนหน้า แตข่ึน้อยูก่บัวิธีการบริหารอยา่งไรให้มีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมี
ประสทิธิภาพ การรักษามีคณุภาพและมี ความเป็นธรรม ในตา่งประเทศ จะแบง่ภาพชดัเจนวา่ กลุ่ ุ มทด่ีุู
แลสถานบริการด้านสข ุ ภาพ จะถกูแยกอยา่งชดัเจนกบ ั กลุ่ ุ มท่ ี ให้การประกนั โดยกระทรวงสาธารณสขุ 
หลายประเทศ ไมไ่ด้เป็นเจ้าของโรงพยาบาล แตป่ระเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุ เป็นทัง้เจ้าของ
โรงพยาบาลและหนว่ยงานผู้ รับประกนั ท าให้บทบาทของกระทรวง คอ่นข้างคลมุเครือ ฉะนัน้กระทรวง
สาธารณสขุ ควรเพิ่มบทบาทการก ากบัดแูลระบบให้มากขึน้ และลดบทบาทการเป็นผู้  บริการเองลง เพราะ
ปัจจบุนัพบวา่ กระทรวงเป็นทัง้ผู้ซือ้บริการ และผู้ขายบริการ ท าให้เกิดความขดัแย้งในการ บริหาร 
บทบาทการเป็นผู้ตอ่รอง และผู้จดับริการ กระทรวงจึงไมค่วรเป็นทัง้เจ้าของโรงพยาบาลและผู้จดัการ ระบบ
ประกนัสขุภาพ ต้องเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ หากต้องการดแูลระบบประกนสัข ุ ภาพอยา่งเตม็ ท่ ี กค็วร 
โอนย้ายโรงพยาบาลไปยงัหนว่ยงานอื่นนอกกระทรวง เช่น องค์กรอสริะ เป็นหนว่ยงานทไุ่ีมแ่สวงหากา ไร 
สว่น สปสช. ทที่า หน้าทเุ่ีป็นผุู้ตอ่รองอยุ่ ู เดมิ นั้น ก็มาเป็นเหมือนอีกกรม ๆ หนึง่ในกระทรวง สรุปขา่ว
วนัท่2ี กนัยายน 2558 2 สือ่ ประเด็นขา่ว นายอมัมาร สยามวาลา นกัวชิาการเกียรตคิณุ ทีดีอาร์ไอ กลา่ว
วา่ ปัจจบุนัคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล เพิ่มตอ่เนื่องตลอด 5 ปีทผ่ี่านมา โดยปัจจยัหลกัทท่ีา ให้
คา่ใช้จา่ยสงขู้น ึคอื ประเทศไทยมปีระชากรผุู้สงอูาย ุเพ่มิข้น ึทา ให้คา่ใช้จา่ยเพ่มิข้นเึฉล่ยีปีละ 2% และ
การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนบคุลากรด้านสขุภาพทกุประเภท เป็นคร่ึงหนึง่ของต้นทนุทัง้หมดถึงปี ละ 6% ท 
าให้คา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลโดยรวมเพิ่มขึน้ปีละ 5% ดงันัน้ เมื่อเศรษฐกิจขยายตวัในอตรัาทต่ีา่ 
กวา่ 5% ก็จะสง่ผลให้ภาระคา่ใช้จ่ายสงูขึน้ รัฐบาลจงึต้องการ ให้เกิดการร่วมจ่าย อยา่งไรก็ตาม ตนเห็นวา่ 
การร่วมจ่ายจะสามารถท าได้ ก็ตอ่เมื่อสามารถดงึคนชัน้กลางให้ เข้ามาใช้บริการด้วย เน่อืงจากปัจจบุน ั
คนชั้นกลางยงัหนัไปหาทางเลอืกประกนสัข ุ ภาพอนื่ ทม่ี คีวามรวดเรว ็ และทนัสมยั ดงันัน้ เมื่อดงึคนชัน้
กลางได้ก็ต้องออกแบบแพ็คเกจให้เหมาะสม เช่น ลดระยะเวลาในการรอพบ แพทย์  

ASTVผู้จดัการรายวนั 
โพสต์ทเูดย์ มติชน 
เว็บไซต์เดลนิิวส์ ช่อง 
thaiPBS 

ศนูย์ข้อมลูสขุภาพ – 
นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กลา่ววา่ ระบบสขุภาพในปัจจบุนัจ าเป็นต้องมีข้อมลูสขุภาพ ของ
ประชาชน ซึง่เป็นข้อมลูกลางระดบัประเทศ รวมทกุกองทนุ ไมใ่ช่ตา่งคนตา่งทา ข้อมลูเหมอืนทผ่ี่านมา 
สง่ผลให้โรงพยาบาลแตล่ะแหง่ต้องมาคีย์ข้อมลู และจดัสง่ให้แตล่ะกองทนุ เพิ่มภาระงานเข้าไปอีก เมื่อ
สปัดาห์ ทผ่ี่านมา ได้เข้าร่วมประชมุเครือขา่ยโรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย หรือ
ยฮูอสเน็ต (UHOSNET) ซึง่มี นายอมัมาร สยามวาลา นกัวชิาการเกียรติคณุ สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (ทดี ี อาร์ไอ) นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาราชการเลขาธิการ สปสช. นพ.พีรพล สทุธิวิเศษ
ศกัดิ์ผอ.สถาบนัวิจยั ระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ได้มกีารพดูถงึประเดน็ข้อมลูสข ุภาพระดบ ัประเทศ และม
ที ศิ ทางทเุ่ีหน็ ด้วย ซ่งึอาจ ต้องมีหนว่ยงานกลาง (National health centre) ในการท าเร่ืองนี ้ด้าน นพ.
พีรพล สท ุ ธวิิเศษศกัดิ์ผอ. สวรส. กลา่ววา่ หนว่ยงานทจี่ะมาดแูลต้องไมใ่ช่กองทนุใดกองทนุ หนึง่ ต้องมี
ความเป็นกลาง นา่จะขึน้ตรงกบัส านกันายกรัฐมนตรี โดยขณะนีก้ าลงัศกึษาเร่ืองนี ้

กรุงเทพธุรกิจ ขา่วสด มติ ครม.  
ทปี่ระชมุ ครม.เห็นชอบแตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง ดงันี ้ 1.นางมยรุา กสุม ุ ภ์ ดา รงตา แหนง่ท่ ี ปรึกษา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 2.นายกติตศิักดิ์ กลบัดี ดา รงตา แหนง่เลขานกุารรฐัมนตรีวา่การ 
กระทรวงสาธารณสข ุ ท้งนี้ัต้งแัตว่นัท่1ี ก.ย.58 เป็นต้นไป นอกจากนีค้รม.มติอนมุตัเิป็นหลกัการ 
มอบหมายให้รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ (นพ.ธีระ เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นผุู้รักษา
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ราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสข ุ ในกรณที่ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุไมอ่าจ
ปฏิบตัิราชการได้ และไมม่ีผู้ด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีชว่ยวา่การ กระทรวงสาธารณสขุ หรือมีแตไ่มอ่าจ
ปฏิบตัิราชการได้ 

คมชดัลกึ ASTV 
ผู้จดัการรายวนั มติชน 
เดลนิิวส ์

รมว.สธ.พบสือ่มวลชน  
ศ.คลนิิก เกียรตคิณุ นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กลา่วระหวา่งพบปะสอื่มวลชน คร้งทั่1ี วา่ ทกุ
กลุม่ใน สธ.ตา่งมเุีป้าหมายเดยวีกน ัคอื ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการทด่ีีคนไทยมสขี ุภาวะดขีน้ ึท้งนี้ั
ได้ มอบการบ้านให้กลุ่ ุ มตา่งๆ ทม่ีาเข้าพบวา่อยา่สะท้อนแตปั่ญหาต้องเสนอทางแก้และแนวทางการ
ปรับปรง ุทเุ่ีป็น ประโยชน์กบัสว่นรวม ไมใ่ช่เกิดกบักลุม่ใดกลุม่หนึง่เทา่นัน้ โดยจะนดักลุม่ตา่งๆ เดือนละ 
1 ครัง้ เพื่อสอบถาม ความ ก้าวหน้า สว่นแนวทางแก้ปัญหาโรงพยาบาลสงักดั สธ.ขาดสภาพคลอ่ง มี
คณะท างานของ สธ.ในการลงไปพิจารณาและ ช่วยแก้ปัญหาอยูแ่ล้ว โดยจะพิจารณาถงึสาเหตวุา่ 
นอกจากประชากรน้อยแล้ว มีเหตอุื่นอีกหรือไม ่และต้องน า หลกัการเรื่องเฉล่ยีทกุข์ระบบพ่ชี่วยน้องมาดา 
เนินการช่วยแก้ปัญหา อยา่งไรก็ตามการให้ประชาชนร่วมจ่าย ขณะนีม้ีหลายหนว่ยงานก าลงัด าเนินการ
จดัท าข้อเสนอตา่งๆ ทัง้ สปสช. หรือเครือขา่ยโรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย หรือ
ยฮูอสเน็ต (UHOSNET) เป็น ต้น โดยจะนา เอาข้อมลูเหลา่นั้นมาพิจารณา ซง่ึต้องมองตามความเป็นจริง 
และต้องเป็นความจรงิทแุ่ีท้ ขณะนี้ยงั บอกไมไ่ด้ ต้องดขู้อมลูตา่งๆ ก่อน แตอ่ยากขอให้ยอมรับความจริง 

เดลนิิวส์ มตชิน ชมรมแพทย์ชนบทเข้าพบ สธ.  
นพ.เกรียงศกัดิ์วชรันกุลูเกยีรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท พร้อมด้วยตวแัทนชมรมแพทย์ชนบท เดิน
ทางเข้าพบ นพ.ปิ ยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะทปี่รึกษา เพ่อืเสนอแนวทางการพฒันาระบบ 
สาธารณสขุไทย คือ 1. ระบบการเงินการคลงั ทไุ่ีมค่วรแยกเงนิเดอืนออกจากงบเหมาจา่ยรายหวั เพราะ
จะทา ให้ บคุลากรหนัไปทา งานท่รีพ. ใหญ่ ท าให้ รพ.คนน้อยก็จะได้รับงบน้อยไปด้วย 2. การตัง้
ปลดักระทรวงคนตอ่ไป ต้องไมใ่ชค่นทเุ่ีข้ามาสบื ทอดอา นาจ ด้าน นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสชิล จ.นครศรีธรรมราช กลา่ววา่ ขอให้นพ.ปิ ยะสกล สานตอ่ในเรื่องท่ ีนพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 
อดีต รมว.สธ. ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ นพ.ณรงค์ สห เมธาพฒัน์ ปลดั สธ. กรณีรับคา่พาหนะ
แตย่งัใช้รถหลวง ซึง่พบวา่มีมลูความผิด จึงขอให้แตง่ตัง้คณะกรรมการ สอบวินยั นพ.ณรงค์ เพื่อไมใ่ห้เกิด
ข้อครหาวา่เลอืกปฏิบตัแิละฝ่าฝืนค าสัง่นายกรัฐมนตรี ขณะท่นีพ.ปิ ยะสกล กลา่ววา่ จะมอบให้ นพ.ธวชั 
สนุทราจารย์ ผู้ชว่ยรัฐมนตรีวา่การ สธ. ด าเนินการเร่ืองนี ้ตามขัน้ตอน 

สยามรัฐ,ส านกัขา่ว
ไทย ,ไอเอ็นเอ็น 

หวัน ุา้นมแม'่สดุยอดอาหารทารก  
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามยั เปิ ดเผยวา่ องค์การอนามยัโลกและยนูเิซฟ แนะน าให้
แมเ่ลีย้งลกูด้วยนมตนเองอยา่งเดียว 6 เดอืนเตม็ จากนั้นเลี้ยงควบคุ่ ู อาหารทเุ่ีหมาะสมตามวยัจนลกู
ครบ 2 ปี เพราะนมแมม่ีสารอาหารมากกวา่ 200 ชนิด เดก็ทไุ่ีด้กนิ นมแม ่มีพฒันาการด้านการเรียนรุู้
ในสงิ่ตา่งๆได้ เร็ว สง่ผลให้มีไอควิดีกวา่เดก็ ท่ไีมไ่ด้กินนมแม ่2-11 จดุ ร่างกายแขง็แรงวอ่งไว อารมณ์ดี ลกู
ไมป่่ วยบอ่ย นอกจากนี้นมแมใ่นสปั ดาห์แรก จะมยีอดนา ุน้มทเุ่ีรียกวา่ หวันา ุน้ม หรือโคลอสตรัม 
ถือเป็นยอดอาหารทอีุุ่ดมไป ด้วยสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลอืแร่ครบถ้วน และมภีมูิคุ้มกนั
สงูสดุ เปรียบเสมือนได้รับวคัซีนหยด แรกของชีวติป้ องกนัเชือ้โรคตา่งๆ ทั้งนี้วิธใุีห้นมลกูท่ถีกูต้องใช้หลกั 
3 ด. คือ 1) ดดูเร็ว หมายถึง ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัคลอด 2) ดดูบอ่ย หมายถึงดดูทกุ 2-3 ชัว่โมง ภายใน 2-3 
วนัแรก 3)ดดูถกูวิธี หมายถึง ทา่อุ้มและ การอมหวันมให้ลกึถงึลานหวันม และดดูให้เกลีย้งเต้า แมท่่ตีอ้งทา 
งานนอกบ้านการเกบ็ นา ุน้ม แมค่วรบีบท้งิก่อน 3 ครัง้ แล้วจึงใช้ขวดรองเก็บ 
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