
1 

 

เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  15-16 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

เดลนิิวส์ ขา่วสด 
h-focus  
ไทยรัฐ 
มติชน 
 

ครม.แต่งตัง้ “โสภณ  เมฆธน” ปลัด สธ.คนใหม่ 
            เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 ที่ท าเนียบรัฐบาล พลเอกไพบลูย์  คุ้มฉายา รมต.ยตุิธรรม เปิดเผย
ภายหลงัการประชมุ ครม.วา่ที่ประชมุมีมติเห็นชอบแตง่ตัง้นพ.โสภณ  เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค เป็น
ปลดักระทรวงสาธารณสขุคนใหม ่ตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอ เพื่อทดแทนนพ.ณรงค์  สหเมธาพฒัน์ 
ทีเ่กษียณอายรุาชการ 
            นายสาคร  นาต๊ะ นายกสมาคมหมออนามยั กลา่ววา่ สว่นตวัรู้จกัและท างานกบันพ.โสภณ  เมฆ
ธนมาคอ่นข้างนาน จึงคิดวา่นพ.โสภณ เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถท าหน้าที่ผู้บริหารระดบัสงูได้ดี สามารถ
ท างานประสานกบัผู้บริหารอืน่และสานตอ่แนวคดิการด าเนินงานนพ.ณรงค์ได้แนน่อน ขณะเดยีวกนัถือ
เป็นผู้ใหญ่ทีเ่ข้าใจการท างานของผู้ปฏิบตัิในพืน้ทีไ่ด้เป็นอยา่งด ี ดงันัน้เช่ือวา่ทิศทางการท างานของ
กระทรวงสาธารณสขุจะเป็นไปด้วยดี และตนในฐานะทีต่นท างานระดบัพืน้ที่พร้อมรับนโยบายรมต.และ
ปลดักระทรวงสาธารณสขุมาแปลงสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเต็มที ่
            นพ.โสภณ  เมฆธน เกิดวนัท่ี 1 ตลุาคม 2500 อาย ุ57 ปี ที่ จ.ชยันาท ยงัเหลอืเวลาอีก 2 ปี ทีจ่ะ
เกษียณในปี 2561 ทัง้นีน้พ.โสภณ จบการศกึษาแพทยศาสตร์บณัฑิต สาขาตจวิทยา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั สาธารณสขุศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เร่ิมรับราชการต าแหนง่ นายแพทย์ 4 โรงพยาบาล
บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ โยกย้ายและเลือ่นต าแหนง่ขึน้ตามล าดบั อาทิ ผู้ เช่ียวชาญด้านเวชกรรมส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ, นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัระนอง,นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ
, รองอธิบดกีรมอนามยั, ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขต 18, รองปลดักระทรวงสาธารณสขุและ 1 
ต.ค. 2556 เป็นอธิบดีกรมควบคมุโรคจนถึงปัจจบุนั 

ส านกัสารนิเทศ สธ. รพ.มะเร็งชลบุรีรักษามะเร็งศีรษะและล าคอครบวงจรแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข  
            โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกของกระทรวงสาธารณสขุ ที่มีการรักษาผู้ ป่วย
มะเร็งศีรษะและล าคออยา่งครบวงจร สร้างทีมสหวชิาชีพ ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทางด้านห ู คอ จมกู 
อายรุแพทย์เคมีบ าบดั แพทย์รังสรัีกษา ทนัตแพทย์ โภชนากร พยาบาลเฉพาะทาง และนกัสงัคมสงเคราะห์
ดแูลผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและล าคอ วางแผนการดแูลรักษาผู้ ป่วยร่วมกนั ฟืน้ฟแูก้ไขความพกิาร และการ
รักษาตอ่เนื่อง  เป็นแหง่แรกของกระทรวงสาธารณสขุ แผลหายเร็วขึน้ ผู้ ป่วยพดูและกลนืได้ทนัทีหลงัผา่ตดั 
ท าให้ก าลงัใจดี ฟืน้ตวัเร็ว และออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึน้  

ตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการในปี 2554 จนถึงปัจจบุนั ผา่ตดัไปแล้ว 141 คน ระยะเวลารอคอยการรักษา
ประมาณ 1 สปัดาห์ นอนรักษาในโรงพยาบาลเฉลีย่ 14 วนั ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวติดีขึน้  ซึง่เป็นศนูย์
เช่ียวชาญด้านการรักษามะเร็ง ดแูลประชาชน 6 จงัหวดัภาคตะวนัออก คือ ชลบรีุ ระยอง ตราด จนัทบรีุ 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ในปี 2556 มีผู้ ป่วยมะเร็งรายใหมม่ารับบริการ 2,005 คน มากที่สดุ 5 อนัดบัแรก คือ
มะเร็งเต้านม 487 คน มะเร็งปากมดลกู 257 คน มะเร็งปอด 213 คน มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 147 
คน และมะเร็งช่องปาก 138 คน 
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ส านกัสารนิเทศ สธ. สธ.ใช้“ธาราบ าบัด”ฟ้ืนฟูผู้สูงวยัข้อเข่าเสื่อมแห่งเดียวในประเทศได้ผลดีเร่งขยายผลใช้ในไทย
และอาเซียน  

            รพ.สมเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวรเพื่อผู้สงูอาย ุ จ.ชลบรีุ ประสบผลส าเร็จในการใช้ธาราบ าบดั 
บ าบดัฟืน้ฟผูู้สงูอายทุี่ข้อเขา่เสือ่มและมีภาวะอ้วน ด้วยโปรแกรมการออกก าลงักายร่วมกบัเคร่ืองมือที่
เสริมสร้างก าลงักล้ามเนือ้ในน า้แหง่แรกและแหง่เดียวในประเทศ ถ่ายทอดวิชาการลงสูส่ถานบริการทัว่
ประเทศ รองรับการเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายขุองประเทศ ในโครงการการจดับริการท่ีดีให้ประชาชน(Better 
Service)พบวา่ชว่ยเพิม่ก าลงักล้ามเนือ้ต้นขา ลดอาการปวดเขา่ได้ดี เร่งขยายผลใช้ในไทย  และอาเซยีน 
เผยขณะนีค้นไทยเป็นโรคข้อเสือ่มมากกวา่ 6 ล้านคน อนัดบั 1 คือ ข้อเขา่ คาดแนวโน้มสงูนา่หว่ง พบ
ตัง้แตว่ยัหนุม่สาวจากโรคอ้วน 

ไทยโพสต์   กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเปิดตวั 4 พืน้ที่ต้นแบบดีเด่นการแพทย์แผนไทย   
           การด าเนินการภายใต้ "โครงการคดัเลอืกพืน้ท่ีต้นแบบดีเดน่แหง่ชาติด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พืน้บ้านและการแพทย์ทางเลอืกระดบัประเทศประจ าปี พ.ศ.2558" เพื่อน าการแพทย์แผนไทย 
ให้เป็นแพทย์ทางหลกัของชาติไทยได้น าบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกเข้าสูร่ะบบ
บริการสขุภาพในหนว่ยบริการสาธารณสขุของรัฐอยา่งครบวงจร ทัง้การรักษา ป้องกนั สง่เสริมและฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยกระบวนการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก และมีการเปิดห้องตรวจรักษาโรค
แผนผู้ ป่วยนอกคูข่นานกบัการแพทย์แผนปัจจบุนัในโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลทัว่ไป  
          หนว่ยบริการสาธารณสขุของรัฐที่ได้รับการคดัเลอืกเป็นพืน้ที่ต้นแบบดีเดน่แหง่ชาติระดบัประเทศใน
ปี พ.ศ.2558 ได้แก่ ส านกังานสาธารณสขุ จ.สกลนคร จดุเดน่คอืยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและวิจยังาน
บริการและวชิาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร รวมถึงการอนรัุกษ์ เครือขา่ยในการสนบัสนนุการพฒันา
งานแพทย์แผนไทยและเครือขา่ยหมอพืน้บ้าน ประเภทรพ.ศนูย์/รพ.ทัว่ไปได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราชสวา่งแดนดิน จ.สกลนคร มีจดุเดน่คือการบรูณาการร่วมกบัการแพทย์แผนปัจจบุนัเตม็พืน้ที่ 100% 
บริการใน OPD แพทย์แผนไทยคูข่นานกบัแพทย์แผนปัจจบุนั การให้บริการรักษา สง่เสริมฟืน้ฟ ูด้วยแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกที่คลนิิกแพทย์แผนไทยทัง้ในโรงพยาบาลและในชมุชน การรักษา ดแูล
ผู้ ป่วยมะเร็งตบัระยะสดุท้ายด้วยยาเบญจอ ามฤตย์ และยาพอกสมนุไพรในภาวะผู้ ป่วยทีม่ีภาวะท้องมาน 
การรักษา ฟืน้ฟ ูประเภท รพ.ชมุชนได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี จ.สรุาษฏร์ธานี มีจดุเดน่ท่ีการน าการแพทย์
แผนไทยบรูณาการในการดแูลรักษาโรคที่เป็นปัญหาส าคญัของประชาชนใน 4 โรค คือ โรคเบาหวาน โรค
ความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคมะเร็ง ประเภท รพ.สต.ได้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะจ า จ.กระบี ่
มีจดุเดน่ท่ีการตรวจวินจิฉยั ด้วยการตรวจชีพจรและการตรวจทางสมฏุฐานวินจิฉยั มีห้อง "เกาะจ าโอสถ" 
ให้บริการยาแผนไทยปรุงส าหรับผู้ ป่วยเฉพาะราย (เช่น ยาต้ม ยาพอก ยาสมุ) ส าหรับบ าบดั รักษาโรค 
บริการทางการแพทย์ฉกุเฉินแบบองค์รวมร่วมกบัสหวิชาชีพ (เช่น การรักษาพษิแมงกะพรุนด้วยผกับุ้งทะเล 
การใช้ยาหอม อมใต้ลิน้กรณีแนน่หน้าอก วิงเวียนศีรษะ) การออกหนว่ยฟืน้ฟคูนไข้ตดิเตียง การออกเยี่ยม
บ้านและการคดักรองกลุม่เสีย่งโรคเรือ้รัง            

เดลนิิวส ์ สธ.ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภยั ร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการดูแลปชช.   
           พญ.มยรุา กสุมุภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผยวา่ ประเทศไทยจาก
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความปลอด ภยัด้านอาหารปีงบประมาณ  2555-2556 จากการ
เก็บตรวจตวัอยา่งอาหารทัง้ที่ผลติและน าเข้าจากตา่งประเทศ 14,741 ตวัอยา่ง พบวา่ไมป่ลอดภยั 1,280 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 8.68          กระทรวงสาธารณสขุในฐานะผู้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั
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ของประเทศ ตระหนกัดวีา่การที่จะท าให้เกิดระบบอาหารปลอดภยัไมไ่ด้จ ากดัอยูเ่พยีงแคภ่ายในประเทศ
เทา่นัน้ แตย่งัต้องมีความเช่ือมโยงระหวา่งประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นขา่วสารอาหารปลอดภยัทัง้ใน
ภาวะปกตแิละฉกุเฉินเพื่อการเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้นีห้ากไมม่ีการวางระบบการบริหารจดัการท่ีดี
พอปัญหาความไมป่ลอดภยัด้านอาหาร อาจจะท าให้ประชาชนเกิดเจ็บป่วยตายจากโรคและพฤติกรรม
จากการกินอาหารได้ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยความปลอดภยัด้านอาหารระหวา่งประเทศ เมื่อปี
พ.ศ. 2547 โดยมีกระทรวงสาธารณสขุเป็นจดุประสานงานประจ าประเทศ และมอบหมายให้ส านกัสง่เสริม
และสนบัสนนุอาหารปลอดภยั ท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางประสานงานความปลอดภยัด้านอาหารในภาวะ 
ฉกุเฉินและวิกฤติ และได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยความปลอดภยัด้านอาหารระหวา่งประเทศ 
ภายใต้กฎอนามยัระหวา่งประเทศ 2005 เพื่อสนบัสนนุให้เกิดระบบแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารอยา่งรวดเร็ว
ระหวา่งอบุตัิการณ์ที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัอาหาร สนบัสนนุให้สมาชิกเกิดความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศและระหวา่งเครือขา่ยแบง่ปันข้อมลูเก่ียวกบัอบุตัิการณ์ส าคญัด้านความปลอด ภยัในอาหารท่ีเวที
โลกให้ความสนใจ เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการจดัการอบุตัิการณ์ด้านอาหารปลอดภยั โดยการ
ด าเนินงาน ในประเทศไทยแบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค โดยมี Focal Point ใน
ระดบัเขตและระดบัจงัหวดัเพื่อด าเนินงานตรวจสอบ ติดตาม และแจ้งเตือนภยัเมื่อเกิดอบุตัิการณ์ความ
ปลอดภยัด้านอาหารให้สามารถเข้าถึงระดบัพืน้ท่ีอีกด้วย                

แนวหน้า   อย.พัฒนาสัญลกัษณ์โภชนาการ   
          เลขาธิการ อย. เปิดเผยวา่ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ จงึได้ร่วมกบั สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัท าบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือทางวชิาการ เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาหลกัเกณฑ์ทางวิชาการด้านโภชนาการ เพื่อ
น าไปสูก่ารพฒันาสญัลกัษณ์โภชนาการอยา่งงา่ย ทัง้นี ้ ปัจจบุนัทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยก าลงัรณรงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (Non-communicable diseases, NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดนั
โลหิตสงู หวัใจและหลอดเลอืดและภาวะไตวายเรือ้รัง คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติโดยคณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เพื่อสร้างความเช่ือมโยงด้านอาหารและโภชนาการสูค่ณุภาพชีวิตที่ดี จึงได้ก าหนด
นโยบายให้มีการสง่เสริมการใช้ข้อมลูโภชนาการ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับผู้บริโภคในการเลอืกซือ้และ
บริโภคอาหารที่มีคณุคา่ทางโภชนาการเหมาะสมตอ่สขุภาพ และสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ผลิต อาหารปรับ
สตูรผลติภณัฑ์ให้มีคณุคา่ทางโภชนาการท่ีดีขึน้  

BBC Thai แอร์อินเดียสั่งลกูเรือเข้าข่าย “อ้วน”ลงท างานภาคพืน้ดนิแทน 

            แอร์อินเดียมีค าสัง่ให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน 125 คน ที่มีน า้หนกัเกินเกณฑ์มาตรฐาน หยดุ
ปฏิบตัิงานบนเคร่ืองบิน และย้ายลงมาปฏิบตังิานท่ีภาคพืน้ดินแทน โดยระบวุา่ ค าสัง่ดงักลา่วเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในเอกสารที่ออกโดยกรมการบินพลเรือนเมื่อปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้ เมื่อปีที่แล้วแอร์อินเดยีได้มีค า
เตือนไปยงัลกูเรือที่มีน า้หนกัเกิน 600 คนวา่ จะต้องลดน า้หนกัให้อยูใ่นเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ได้ภายในเวลา 
1 ปี แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัมีพนกังาน 125 คนที่ไมส่ามารถลดน า้หนกัให้อยูใ่นเกณฑ์ได้ คือต้องมีคา่ดชันี
มวลกายหรือ BMI อยูใ่นชว่ง 18-25 ส าหรับพนกังานชาย สว่นพนกังานหญิงอยูท่ี่ 18-22  ปัญหาไมไ่ด้อยูท่ี่
น า้หนกัเพียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นเร่ืองของสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกาย ซึง่พนกังานท่ี
สมรรถภาพร่างกายไมด่ี จะไมส่ามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

 
 

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


