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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  5-8 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

นสพ.ทกุฉบบั  แถลงการณ์พระอาการในหลวง  
          ส ำนกัพระรำชวงัออกแถลงกำรณ์เร่ือง พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัเสดจ็ฯมำประทบั ณ 
โรงพยำบำลศิริรำช ฉบบัที่ 15 ระบอุตัรำกำรเต้นของพระหทยัเป็นปกติ แตย่งัมีกำรหำยพระหทยัเร็วบ้ำง
เป็นครัง้ครำว ควำมดนัพระโลหิตปกติ พระปรอท (ไข้) ลดลงเกือบเป็นปกติบรรทมได้ดีหลงัเมื่อวนัที ่3 ก.ย. 
ทรง มีพระปรอท (ไข้) สงู พระวรกำยหนำวสัน่ ผลกำรตรวจพระโลหิตมีลกัษณะติดเชือ้พระปัปผำสะ (ปอด) 
และผนงัหลอดพระวำโย (หลอดลม) อกัเสบ คณะแพทย์ฯ ยงัคงถวำยพระโอสถปฏิชีวนะและน ำ้เกลอืทำง
หลอดพระโลหิต และถวำยออกซเิจนผสมอำกำศตำมควำมจ ำเป็นตอ่ไป 

โพสต์ทเูดย์  
(คอลมัน์สอ่ง
สถำนกำรณ์) 

ความขดัแย้งในกระทรวงสาธารณสุข  
          ต ำนำนควำมขดัแย้งในวงกำรสำธำรณสขุ โดยนพ.วชิยั โชควิวฒัน กลำ่วถงึเร่ือง พีฟอร์พีวำ่ เป็นกำร
เดินหมำกผิดของนพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ที่ทำ่นท ำให้เกิดกำรแตกสำมคัคีครัง้ใหญ่ เพรำะระบบ พีฟอร์พี
มุง่เพิม่คำ่ตอบแทนให้แก่บคุลำกรในรพ.ใหญ่ แตไ่มส่ำมำรถน ำมำใช้กบัรพ.ชมุชนได้ เพรำะระบบเบีย้เลีย้ง
เหมำจ่ำยมีวตัถปุระสงค์เพื่อดงึดดูให้แพทย์ปฏิบตังิำนในชนบท และเพิ่มแรงจงูใจโดยมำตรกำรอืน่ๆ เช่น 
เพิ่มคำ่ตอบแทนกำรไมท่ ำเวชปฏิบตัิ หรือคลนิิกสว่นตวั กำรท ำเร่ืองพีฟอร์พีท ำให้นพ.ณรงค์ได้ใจคนในสำย
กำรแพทย์ แตก็่เป็นกำรท ำลำยฐำนเดมิในสำยสำธำรณสขุ และท ำให้เกิดกำรแตกสำมคัคีครั้งใหญ่ในสำย
งำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุทีต้่องท ำงำนเช่ือมโยงกนั กระทบไปถึง "ระบบบริกำรไร้รอยตอ่" ที่เป็นหวัใจ
ของระบบบริกำรสำธำรณสขุของประเทศ และกระทบไปถึง ประชำชน 

โพสต์ทเูดย์ คัดเลอืกคณะกรรมการ สปสช.  
          สปสช.ประกำศจะด ำเนินกำรคดัเลอืกบคุคลเป็นกรรมกำร ในคณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพ 
แหง่ชำติ และคณะกรรมกำรควบคมุคณุภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสขุ ตำม พ.ร.บ.หลกัประกนั
สขุภำพ แหง่ชำติ พ.ศ.2545 โดยแบง่กำรคดัเลอืกออกเป็น 3 กลุม่ คือ ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ และ
องค์กรเอกชน ทัง้นีจ้ะด ำเนินกำรคดัเลอืกวนัท่ี 30 ตลุำคม 2558 

มติชน เสวนาเปิ ดเสรีกัญชา  
         งำนเสวนำกำรเปิดเสรีกญัชำ มีมมุมองจำกนกัวิชำกำร นกักฎหมำย แพทย์และผู้ที่เก่ียวข้อง โดย
นกัวิชำกำรเห็นวำ่ เปรียบเทยีบระหวำ่งแอลกอฮอล์ บหุร่ี กญัชำ ยำบ้ำ และยำนอนหลบัทัว่ไป กญัชำม ี
ผลกระทบเชิงลบน้อยกวำ่ และทัว่โลกไมม่ีรำยงำนวำ่กญัชำและกระทอ่มเป็นต้นเหตใุห้คนเสยีชีวิต 
นอกจำกนี ้กญัชำยงัมีประโยชน์ส ำหรับผู้ ป่วยในหลำยโรค จึงอยำกให้มีกำรถำมควำมเห็นจำกหลำยสว่นที่
เก่ียวข้องในด้ำนสขุภำพและควำมปลอดภยั ไมใ่ช่ถำมเพียงต ำรวจหรือภำครัฐ ขณะทีแ่พทย์จำกสถำบนั 
บ ำบดัรักษำฟืน้ฟผูู้ติดยำเสพติดเหน็วำ่ เทียบกบัเหล้ำหรือบหุร่ี กำรเสพกญัชำไมเ่ห็นควำมเจ็บป่วยชดัเจน 
ลกัษณะของกญัชำไมไ่ด้มกีำรเสพติด แตจิ่ตใจอำจอยำกเสพซ ำ้ หำกภำครัฐสือ่สำรกบั นกัวิชำกำร ก็อยำก
ให้มีควำมชดัเจนในกำรผลติ กำรขำยเผยแพร่และควบคมุ ด้ำนนกักฎหมำยเห็นวำ่ ในตำ่งประเทศมีกำร
ผอ่นผนัให้เสพหรือปลกูกรณีที่ไมไ่ด้เพื่อกำรค้ำ โดยมมีำตรกำรควบคมุ หำกจะให้ใช้ก็ต้องก ำหนดเง่ือนไข 
ดแูลเร่ืองสขุภำพ ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกบัประชำชน 
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สยำมรัฐ 
แนวหน้ำ 

รมว.สธ.ติดตามงาน ปี 59 ทุก 3 เดือน  
          รมว.สธ. ก ำชบัผู้บริหำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 2559 ให้รวดเร็ว มีประสทิธิภำพ ไมม่ี
กำรทจุริต สง่เสริมกำรขบัเคลือ่นบริกำรใหม ่บรูณำกำรกำรท ำงำนร่วมกนั เพื่อให้ประชำชนได้รับประโยชน์
สงูสดุ ทัง้นีใ้ห้เร่งผลกัดนักฎหมำย 3 ฉบบัของกรมควบคมุโรค ในกำรควบคมุโรคตดิตอ่ แอลกอฮอลแ์ละ
ผลติภณัฑ์ยำสบู กำรผลติผู้ เช่ียวชำญด้ำนระบำดวิทยำ เพื่อเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรท ำงำนและขวญั 
ก ำลงัใจของบคุลำกรด้ำนกำรป้องกนัควบคมุโรค โดยจะติดตำมควำมคืบหน้ำทกุ 3 เดือน สว่นกรมอนำมยั
จะเร่งพฒันำให้เป็นศนูย์กลำงประสำนงำนพฒันำกำรเด็กระดบัประเทศ และกำรทบทวนด้ำนอนำมัยกำร
เจริญพนัธุ์ของประเทศ เพื่อวำงแผนพฒันำประชำกรให้เหมำะสม เนื่องจำกขณะนีไ้ทยมีอตัรำกำรเกิดที่
ต ่ำสดุในอำเซียน ในสว่นของอย. ขณะนีข้ำดแคลนบคุลำกร เป็นอปุสรรคในกำรขึน้ทะเบียนเคร่ืองส ำอำง 
อำหำรและยำ ได้ให้ปรับระบบบริหำรจดักำรในบำงเร่ือง โดยใช้ศกัยภำพหนว่ยงำนภำยนอก โดยจะ
ติดตำมควำม คืบหน้ำทกุ 3 เดือน 

ASTVผู้จดักำรรำยวนั รพ.คุณธรรม  
          นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดั สธ. กลำ่วถึงควำมคืบหน้ำโรงพยำบำลคณุธรรม วำ่ ขณะนีม้ี 3 
โรงพยำบำล ที่สำมำรถประกำศเป็นโรงพยำบำลคณุธรรมต้นแบบ คือ โรงพยำบำลชลบรีุ โรงพยำบำลบำง
มลูนำก และโรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำชตะพำนหิน จ.พิจิตร โดยผลกำรด ำเนินงำนโรงพยำบำล
คณุธรรมทัง้ 3 แหง่ ได้ผลดีมำก ทีร่พ.ชลบรีุ พบวำ่ปัญหำกำรร้องเรียนลดลงกวำ่ร้อยละ 50 จำกประมำณ 
400 เร่ือง ในปี 2556 ลดลงเหลอื 200 เร่ืองในปี 2557 และได้รับค ำชมเชยจำกประชำชนและจำก
หนว่ยงำนอื่นๆ มำกขึน้ เช่น กำรบริกำร คิวตรวจรักษำเร็วขึน้ สภำพกำรเงินคลอ่งขึน้ สว่นเจ้ำหน้ำที่มีควำม
รักและสำมคัคีควำมสขุในกำรท ำงำน           สง่ผลให้ประชำชนได้รับบริกำรมีคณุภำพมำกขึน้ สว่น รพ.
บำงมลูนำก และ รพ.สมเด็จพระยพุรำชตะพำนหิน จ. พิจิตร ให้ผลลพัธ์ที่คล้ำยกนั ขณะนีด้ ำเนินกำรใน 12 
เขตสขุภำพเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ กำรด ำเนินงำนขึน้อยูก่บับริบทแตล่ะพืน้ท่ี โดย มอบหมำยให้แก้วกลัยำ
สกิขำลยั สถำบนัพระบรมรำชชนก เป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุองค์ควำมรู้ตำ่งๆ ด้ำนจริยธรรม คณุธรรมแก่
บคุลำกร และสง่เสริมให้ทกุจงัหวดัมชีมรมจริยธรรม เพื่อเป็นศนูย์กลำงของกำรพฒันำ ขณะนีม้แีล้วกวำ่ 
886 ชมรม 

ขำ่วสด ตัง้ศูนย์ฯ ดูแลสมุนไพรครบวงจร  
          นพ.ธวชัชยั กมลธรรม อธิบดีกรมพฒันำกำรแพทย์แผนไทยฯ กลำ่ววำ่ ขณะนีก้รมก ำลงัจดัตัง้ 
หนว่ยงำนใหมร่องรับกำรพฒันำสมนุไพรในประเทศ เป็นศนูย์กำรจดักำรโครงกำรพิเศษเพือ่ประสำนกบั
กระทรวง ตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องแบบครบวงจร ตัง้แตก่ำรหำแหลง่ที่เหมำะสม ให้ควำมรู้กำรปลกูทึถ่กูต้อง 
กระบวนกำรเก็บรักษำ ให้ได้สมนุไพรที่อดุมด้วยสำรส ำคญั ทีใ่ห้สรรพคณุทำงยำครบถ้วน แก้ปัญหำ
สมนุไพรด้อยคณุภำพ จนต้องน ำเข้ำจำกตำ่งประเทศ ขณะนีไ้ด้ขยำยพืน้ท่ีเพำะปลกูสมนุไพรอนินทรีย์ 
ปลอดสำรพิษในพืน้ท่ีตำ่งๆ ทัว่ประเทศ โดยตัง้เป้ำจะปลกูให้ได้ 3,000 ไร่ตอ่ปี เบือ้งต้นจะใช้พืน้ท่ีป่ำชมุชน 
พืน้ท่ีรกร้ำง ที่ของส ำนกังำนปฏิรูปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และป่ำพืน้ท่ีเขื่อนท่ียงัอดุมสมบรูณ์ และ
อำจจะขอใช้พืน้ท่ีทหำรชว่ยขยำยพนัธุ์สมนุไพรหำยำก ซึง่ต้องหำรือกนัโดยเฉพำะเร่ืองงบประมำณ ทัง้นีถ้้ำ
ไทยปลกูพืชสมนุไพรมำกขึน้ จะสร้ำงเศรษฐกิจของชำติ อยำ่งมหำศำล เพรำะเป็นท่ีต้องกำรทัง้ตลำดใน
และตำ่งประเทศ 
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สยำมรัฐ กรมวิทย์ฯ เตอืนบริโภคไอโอดีนเกนิ  
          อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กลำ่วถึงผลกำรศกึษำปริมำณไอโอดีนใน ผลติภณัฑ์ปรุงรสซึง่
ด ำเนินกำรร่วมกบั อย. ในผลติภณัฑ์เกือบ 400 ตวัอยำ่ง ประกอบด้วย น ำ้ปลำ ซอสถัว่เหลอืง และซีอิ๊วด ำ 
จำก 136 บริษัท ใน 26 จงัหวดั ระหวำ่งปี2555 – 2558 พบวำ่ 56% ของผลติภณัฑ์ปรุงรสในตลำด มี
ปริมำณไอโอดีนไมต่รงตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด คือ 2-3 มิลลกิรัมตอ่ลติร โดยในจ ำนวนนีค้ร่ึงหนึง่มีไอโอดีน 
น้อยกวำ่ก ำหนด ขณะทีอ่ีกคร่ึงหนึง่มีไอโอดีนมำกเกินก ำหนด ซึง่จะท ำให้ผู้บริโภคได้รับไอโอดีนมำกหรือ
น้อยกวำ่ที่ควรได้รับในแตล่ะวนั ซึง่จะสง่ผลเสยีตอ่สขุภำพได้ 

ไทยโพสต์ สร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย  
         ทพ.กฤษดำ เรืองอำรีย์รัชต์ ผู้จดักำร สสส. กลำ่วถึงสถำนกำรณ์เด็กปฐมวยัของไทย ซึง่พบวำ่ มี 
พฒันำกำรไมส่มวยั ร้อยละ 27.5 EQ ลดลงจำก 45.12 เหลอืเฉลีย่ 44.21 ในปี 2557 และIQ ลดลงเฉลีย่ 
93.1 จำก 98.59 โดยเฉพำะเด็กนอกเขตเมือง จึงสนบัสนนุให้ท้องถ่ินและชมุชนเข้ำมำมีสว่นร่วมและ
ออกแบบศนูย์พฒันำเด็กเลก็ในสิง่ที่ชมุชนอยำกเห็น หลงัจำกนีจ้ะกระจำยแผนกำรพฒันำไปสูพ่ืน้ท่ีตำ่งๆ 
เพือ่ให้เกิดกำรเรียนรู้โดยมีชำวบ้ำนเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำ ส ำหรับกำรจดักำรศกึษำ ต้องเน้น
กระบวนกำรวิธีคิด กระจำยอ ำนำจสูช่มุชน สว่นมำตรฐำนกำรวดัควำมรู้ และต้องแก้ปัญหำช่องวำ่งของ
ระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกบัเดก็ปฐมวยั 3 ระบบ คือ ระบบบริกำรสขุภำพ ระบบกำรจดักำรเรียนรู้ และ
ระบบกำรบริกำรจดักำรระดบัพืน้ทีใ่นทกุระดบัตัง้แตช่มุชน ท้องถ่ิน อ ำเภอ จงัหวดั และ ระดบัประเทศ ให้มี
ควำมเช่ือมโยงมำกขึน้ 

แนวหน้ำ โรคอีโบลา  
          WHO แถลงวำ่ ไลบีเรียถกูประกำศให้เป็นพืน้ที่ปลอดเชือ้ไวรัสอีโบลำเป็นครัง้ที่ 2 แล้วเมื่อวำนนี ้
และเข้ำสูช่ว่งเวลำ 90 วนัของกำรเฝ้ำระวงัในระดบัสงู ซึง่มจีดุมุง่หมำยเพื่อป้องกนักำรกลบัมำระบำดของ
โรคอีกครัง้ สว่นกินีและเซียร์รำลโีอน ประเทศเพื่อนบ้ำน ยงัคงพยำยำมอยำ่งหนกัในกำรควบคมุกำรระบำด
ของโรค อยู ่กระทรวงสำธำรณสขุ ฟิลปิปินส์เปิดเผยวำ่ ตรวจพบเชือ้โบลำในลงิที่สถำบนัวจิยัในฟิลปิปินส์
แต ่ เชือ้ดงักลำ่วไมท่ ำอนัตรำยถงึชีวติแกม่นษุย์ โดยนกัวิจยัในสถำบนัดงักลำ่วทัง้ 25 คน เข้ำรับกำร
ทดสอบตรวจหำเชือ้ และไมพ่บเชือ้ดงักลำ่วในบรรดำนกัวจิยัแตอ่ยำ่งใด ทัง้นีเ้มื่อปี 2008 ฟิลปิปินส์ตรวจ
พบเชือ้อีโบลำในหมมูำแล้ว 

แนวหน้ำ 
ไทยโพสต์  

พบเชือ้แอนแทร็กซ์นอกเขตควบคุมของสหรัฐฯ  
          กระทรวงกลำโหมสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวนัพฤหสัทีผ่ำ่นมำวำ่ ศนูย์ป้องกนัและควบคมุโรคของสหรัฐ 
(CDC) ตรวจพบเชือ้แอนแทร็กซ์ที่ยงัมชีีวิต นอกเขตควบคมุภำยในห้องแลบ็ของกองทพัสหรัฐ ช่ือดกัเวย์พร
ฟ ู วิ่ง กรำวนด์ในรัฐยทูำห์ ท ำให้ CDC มีคำ่สง่ให้ห้องแลป็แหง่นีห้ยดุปฏิบตัิงำนทนัที ตัง้แตว่นัท่ี 31 
สงิหำคมที่ผำ่นมำ รวมไปถงึให้ห้องแลบ็ของกองทพัสหรัฐอีก 8 แหง่ หยดุปฏิบตัิทีเ่ก่ียวกบัไวรัสและแบคท
เรียมีพิษอนัตรำยในทนัที พร้อมสัง่ทบทวนนโยบำยและควำมปลอดภยัในขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนของห้อง
แลบ็ อยำ่งไรก็ตำม CDC ยืนยนัวำ่ควำมผิดพลำดดงักลำ่วไมเ่ป็นอนัตรำยไปถงึสำธำรณชน 
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