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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  17-18 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. 
 

สธ.ให้รพ.ทุกแห่งพร้อมรับมือฝนตกหนักจาก“พายุหว่ามก๋อ”แนะประชาชนป่วยฉุกเฉินโทร 1669  
          รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ ให้สมัภำษณ์เก่ียวกบักำรเตรียมพร้อมรับมอืภำวะฝนตกหนกั
จำกพำยดุเีปรสชัน่ หวำ่มก๋อ วำ่ ได้สัง่กำรนำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดั ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำ่งๆ 
โดยเฉพำะพืน้ท่ีที่เสีย่งน ำ้ทว่ม ตำมประกำศเตือนของกรมอตุนุยิมวิทยำ 16 จงัหวดั จดัแผนควำมพร้อม
ป้องกนัน ำ้ทว่มสถำนบริกำร ขนย้ำยเวชภณัฑ์ ยำ เคร่ืองมอืแพทย์ หรือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำภำยใน
โรงพยำบำล ให้อยูใ่นท่ีปลอดภยั พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ และปรับแผนกำรจดับริกำรผู้ ป่วยให้ทนัทว่งที 
รวมทัง้ให้เตรียมพร้อมหนว่ยแพทย์ฉกุเฉิน และหนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ี พร้อมออกปฏิบตัิกำรตลอด 24 ชัว่โมง 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนที่เจ็บป่วยอยำ่งเต็มที่   หำกประชำชนป่วยฉกุเฉิน โทรแจ้งขอควำม
ช่วยเหลอืที่ 1669 ฟรี    

ไทยรัฐ 
มติชน 
โพสต์ทเูดย์ 

งานเกษียณอายุข้าราชการ ปี 2558 
            ศ.นพ.ปิยะสกล  สกลสตัยำทร รมว. สธ. กลำ่วระหวำ่งร่วมงำนเลีย้งเกษียณอำยขุ้ำรำชกำร สธ. วำ่ 
ทกุทำ่นล้วนท ำสิง่ดีๆให้วงกำรสำธำรณสขุและวงกำรสขุภำพไทย รวมถงึสร้ำงคณุควำมดี แนวปฏิบตัิ 
ควำมเสยีสละ ที่เป็นแบบอยำ่งให้คนรุ่นหลงัยดึถือปฏิบตัิ จงึอยำกให้ยดึมัน่สิง่นี ้ และเช่ือวำ่คนเกษียณจะ
อยูใ่นใจตลอดไป เพรำะเช่ือวำ่คนวยัเพยีง 60 ปียงัท ำประโยชน์ตอ่ชำติ และประชำชนได้อกีมำกมำย  
           นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดั สธ.กลำ่ววำ่ ขอขอบคณุ ศ.นพ.ปิยสกล ที่เสยีสละมำเป็น รมว.สธ. 
เพื่อท ำงำนด้ำนสขุภำพ และตนเช่ือวำ่กำรเข้ำมำครัง้นีจ้ะท ำให้ สธ.พ้นจำกยคุมืด และจะน ำทำง สธ.สูก่ำร
ปฏิรูปได้ สว่นตนเองที่ผำ่นมำแม้จะท ำงำน แตห่ำกได้ท ำอะไรท่ีเป็นกำรลว่งเกินใครให้ขุน่ข้องหมองใจ ต้อง
ขออโหสกิรรมด้วย 

มติชน ว่าที่ปลัด สธ.  
            นพ.ธำนินทร์ สวีรำภรณ์สกลุ ผอ.รพ.พระนครศรีอยธุยำ ในฐำนะประธำนชมรม รพศ.รพท. กลำ่ว
วำ่ มัน่ใจวำ่ นพ.โสภณ เมฆธน วำ่ที่ปลดักระทรวงสำธำรณสขุ (สธ.) จะท ำเร่ืองเขตบริกำรสขุภำพให้ 
เดินหน้ำดียิ่งขึน้ สว่นจะสำนตอ่กำรปรับแก้คำ่ตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมำจ่ำย และคำ่ตอบแทนตำมผล
ปฏิบตัิงำน (พีฟอร์พ)ี หรือไมน่ัน้ ไมข่อออกควำมเห็น เพรำะทัง้ 2 แบบ ล้วนเปิดให้หนว่ยงำนในสงักดัท ำ
โดยสมคัรใจ แตท่ี่ผำ่นมำ โรงพยำบำลศนูย์ และโรงพยำบำลทัว่ไป ได้ประเมินแบบพีฟอร์พีมำตลอด เพรำะ
สว่นใหญ่ไมม่เีบีย้ เลีย้งเหมำจำ่ย 

มติชน  
ASTV ผู้จดักำรรำยวนั 

ประกาศสิทธิผู้ป่วย  
            ศ.นพ.สมศกัดิ์ โลห์่เลขำ นำยกแพทยสภำ พร้อมด้วยสภำวิชำชีพ ประกอบด้วย สภำกำรพยำบำล 
สภำเภสชักรรม ทนัตแพทยสภำ สภำกำยภำพบ ำบดั สภำเทคนิคกำรแพทย์ แถลงประกำศใช้ "ค ำประกำศ
สทิธิ และข้อพงึปฏิบตัิของผู้ ป่วย" ศ.นพ.สมศกัดิ์แถลงวำ่ หลงัประกำศใช้สทิธิของผู้ ป่วยตัง้แตปี่ 2541 จน
ปัจจบุนัรวม 17 ปี แตป่ระกำศยงัไม ่ชดัเจนท ำให้ประชำชนสบัสน ลำ่สดุได้ปรับปรุงประกำศใหมเ่พิม่หน้ำที่
พงึปฏิบตัิ เตรียมแจกจ่ำยไปตำม สถำนพยำบำลทัว่ประเทศ ฉบบัใหมไ่ด้จดัท ำแล้วเสร็จตัง้แตว่นัท่ี 12 
สงิหำคม 2558 เพิ่มข้อพงึปฏิบตัิผู้ ป่วย อำทิ ให้ข้อมลูด้ำนสขุภำพ และข้อเท็จจริงตำ่งๆ ทำงกำรแพทย์ที่
เป็นจริงและครบถ้วน แจ้งสทิธิกำรรักษำพยำบำลพร้อมหลกัฐำนที่มีให้เจ้ำหน้ำที่ของสถำนพยำบำล ที่
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ส ำคญัผู้ ป่วยพงึรับทรำบข้อควรรู้ทำงกำรแพทย์ตำ่งๆ เช่น ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสขุภำพท่ีได้ปฏิบตัิหน้ำที่
ตำมมำตรฐำนและจริยธรรม ยอ่มได้รับควำมคุ้มครองตำมสทิธิกรณีถกูกลำ่วหำไมเ่ป็นธรรม กำร
รักษำพยำบำลทกุชนิดมีควำมเสีย่งที่จะเกิดผลอนัไมพ่งึประสงค์ได้ เหตสุดุวิสยัอำจเกิดขึน้ได้แม้ผู้ประกอบ
วิชำชีพด้ำนสขุภำพจะใช้ควำมระมดัระวงัแล้ว เป็นต้น  
            นำยอภิวฒัน์ กวำงแก้ว ประธำนเครือขำ่ยผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กลำ่ววำ่ ในค ำ
ประกำศสทิธิผู้ ป่วยฉบบัใหมย่งัมหีลำยข้อที่ไมช่ดัเจนและลดิรอนสิทธิผู้ ป่วย เช่น กรณีสทิธิได้รับกำรปกปิด
ข้อมลู แตใ่นข้อพงึปฏิบตักิลบัระบวุำ่ผู้ ป่วยต้องให้ข้อมลูด้ำนสขุภำพและข้อเท็จจริงตอ่แพทย์ นอกจำกนีท้ี่
ระบวุำ่กำรักษำพยำบำลทกุชนิดมีควำมเสีย่งที่จะเกิดผลอนัไมพ่งึประสงค์นัน้ หำกเกิดควำมผิดพลำด 
แสดงวำ่ผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ไมต้่องรับผิดชอบ เพรำะแจ้งไว้แล้วในข้อพงึปฏิบตัิ ท ำให้รู้สกึวำ่ประกำศ
นี ้ ไมไ่ด้มุง่หวงัคุ้มครอง สทิธิผู้ ป่วย แตท่ ำเพื่อปกป้องกนัเองหรือไม ่ ขอเรียกร้องให้กระทรวงสำธำรณสขุ 
เครือขำ่ยสภำวชิำชีพด้ำน สขุภำพ ทบทวนเนือ้หำในค ำประกำศดงักลำ่ว 

คมชดัลกึ  เครือข่ายอาหารปลอดภยั 
            นพ.สริุยะ วงศ์คงคำเทพ รองปลดั สธ. เปิดเผยวำ่ ปี 2559 กระทรวงสำธำรณสขุมีนโยบำย 
ขบัเคลือ่นอำหำรปลอดภยั สูเ่ครือขำ่ยในประเทศรองรับประชำคมอำเซียน โดยกำรจดัตัง้ประชำคมอำหำร 
ปลอดภยัให้ครบ 76 จงัหวดั เพื่อรณรงค์อำหำรปลอดภยัทัง้หว่งโซ ่ ผำ่นโครงกำรรณรงค์อำหำรปลอดภยั 
เทิดไท้ องค์รำชนั องค์รำชินี และพระบรมวงศำนวุงศ์ ตลอดทัง้ปี และมีเครือขำ่ยประชำคมอำหำรปลอดภยั 
จ.ปทมุธำนี เป็นแหง่แรกของประเทศไทย เมื่อ 11 กนัยำยน ซึง่จะมีกำร ก ำหนดแนวทำงกำรขบัเคลือ่นได้
ทัว่ประเทศพร้อมกนั เร่ิมวนัท่ี 1 ตลุำคม และในปี 2559 จะจดัตัง้ประชำคม สมำคมอำหำรปลอดภยัแหง่
ประเทศไทย ให้ด ำเนินกำรรณรงค์อำหำรปลอดภยั เทิดไท้องค์รำชนั องค์รำชินี และ พระบรมวงศำนวุงศ์ 

ไทยรัฐ  
เดลนิิวส ์ 
คมชดัลกึ 

ประกาศสธ.ใช้ "พีฟอร์พี"  
            นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดัสธ. ได้ลงนำมในค ำสัง่ดว่นท่ีสดุ ที่ สธ. 0201.042.4/ว452 ลงวนัท่ี 
14 ก.ย. 2558 สง่ผู้บริหำรหนว่ยงำนสงักดักระทรวงสำธำรณสขุทกุระดบั เพื่อแจ้งให้ทรำบวำ่ จะมีกำร
เดินหน้ำกำรจำ่ยเงินคำ่ตอบแทนตำมผลปฏิบตัิงำน (พีฟอร์พ)ี ตำมประกำศกระทรวงฉบบัท่ี 8 แก้ไข
เพิ่มเติม โดยก ำหนดกรอบวงเงินในสว่นของโรงพยำบำลชมุชนร้อยละ 1-2 ของสว่นโรงพยำบำลศนูย์/ 
โรงพยำบำลทัว่ไปใช้สดัสว่นเดมิ ยกเว้นในพืน้ท่ียำกล ำบำกก ำหนดกรอบวงเงินร้อยละ 4-6 อีกทัง้ยงั
สำมำรถ ก ำหนดวงเงินเพิ่มเตมิได้อีกร้อยละ 1 ของคำ่แรงทัง้หมดของหนว่ยบริกำร เพื่อน ำมำจ่ำยเป็น
คำ่ตอบแทนตำมพ ี ฟอร์พี ซึง่ต้องเป็นไปตำมสถำนะเงินบ ำรุงของหนว่ยบริกำร นอกจำกนีย้งัสำมำรถใช้
ควบคูก่บักำรจ่ำยเงิน คำ่ตอบแทนเบีย้เลีย้งเหมำจำ่ย ตำมประกำศกระทรวงฉบบัท่ี 9 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 
ต.ค. 2558 เป็นต้นไป 

สยำมรัฐ  อย.เปิดต่ออายุใบอนุญาตยาฯทางไปรษณีย์   
            ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญำเลศิ รองเลขำฯคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เปิดเผยวำ่ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ประกอบกำรในกำรตอ่ใบอนญุำตเก่ียวกบั
ยำ ยำเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 ให้รวดเร็วยิง่ขึน้โดย
ก ำหนดให้ผู้ รับอนญุำตที่อยูใ่น กทม.สำมำรถตอ่อำยใุบอนญุำตทกุประเภททำงไปรษณีย์เทำ่นัน้ โดยผู้ รับ
อนญุำตไมต้่องเดินทำงมำที่ อย. ส ำหรับผู้ รับอนญุำตในตำ่งจงัหวดั ให้ยื่นค ำขอ ณ ที่ท ำกำรส ำนกังำน
สำธำรณสขุจงัหวดันัน้ๆ โดยตำมกฎหมำยก ำหนดให้ผู้ รับอนญุำตที่ประสงค์จะตอ่อำยใุบอนญุำตต้องยื่น
ค ำขอก่อนท่ีใบอนญุำตเดิมจะสิน้อำย ุ       ขอให้ผู้ได้รับอนญุำตยำและวตัถเุสพตดิที่ใบอนญุำตจะสิน้อำยุ



3 

 

ในวนัท่ี 31 ธ.ค.58 และประสงค์จะประกอบธุรกิจตอ่ไป ในปี 59 ยื่นค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตก่อนวนัท่ี 30 
ธ.ค.58 หำกพ้นก ำหนดจะมีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับเป็นรำยวนัตัง้แต ่100-400 บำท และหลงัวนัท่ี 31 
ม.ค.59 จะไมส่ำมำรถยื่นค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตฯ ได้  

เดลนิิวส์  
ไทยโพสต์ 

โรคมือเท้าปาก  
            นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค เตือนพืน้ท่ีเสีย่ง 17 จงัหวดัเสีย่งติดเชือ้ "อีวี 71" สำย 
พนัธุ์รุนแรง "มือ เท้ำ ปำก" พบมำกที่สดุในรอบ 10 ปีขอแนะน ำให้ผู้ปกครองดแูละสงัเกตอำกำรบตุรหลำน
ของทำ่นหำกพบวำ่มีไข้ ร่วมกบัแผลในปำก และตุม่ที่มือหรือเท้ำ (ทัง้นีบ้ำงรำยอำจมีเฉพำะไข้ และแผลใน
ปำกแตไ่ม ่มีตุม่ที่มือหรือเท้ำก็ได้) ควรให้หยดุเรียนและไมค่ลกุคลกีบัคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือในชมุชน ถ้ำ
พบวำ่เด็ก อำกำรไมด่ีขึน้ ประกอบกบัมีไข้สงูหรืออำเจียน หรือซมึ ต้องรีบพำไปพบแพทย์  

มติชน   'อภยัภเูบศร'จับมือนาโนเทค ต่อยอด'ครีมพริก'แก้ข้อเสื่อม         
         ภก.ณฐัดนยั มสุกิวงศ์ เภสชักรปฏิบตัิกำร โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภยัภเูบศร จ.ปรำจีนบรีุ เปิดผล
กำรศกึษำ "ครีมพริกสตูรทำวนัละครัง้ในผู้ ป่วยโรคข้อเขำ่เสือ่ม" วำ่ โรคข้อเขำ่เสือ่มเป็นโรคทีพ่บบอ่ยใน
กลุม่ผู้สงูอำย ุ โดยอำกำรส ำคญั คือ ปวดข้อ ข้อฝืด ข้อติด ในสว่นของกำรแพทย์แผนไทยก็มกีำรพฒันำ
สมนุไพรเป็นยำแก้ปวดด้วย โดยสกดัพริกเป็นครีมทำแก้ปวด แตใ่นระยะแรกยำตวันีต้้องทำวนัละ 4 ครัง้ 
ท ำให้ผู้ ป่วยไมส่ะดวก และมีผลข้ำงเคียงหำกทำมำกๆ ท ำให้ผิวแสบร้อนนัน้ ลำ่สดุ รพ.เจ้ำพระยำอภยัภเูบ
ศรได้ร่วมกบัศนูย์นำโนเทคโนโลยีแหง่ชำติ (นำโนเทค) ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชำติ (สวทช.) ศกึษำและตอ่ยอดครีมพริกให้มีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ โดยลดกำรใช้จำก วนัละ 4 ครัง้ 
เหลอืเพียงวนัละ 1 ครัง้ และลดปัญหำอำกำรแสบร้อนผิวหนงั 

ไทยรัฐ 
M2F 

ไขเลือดออก  
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลำ่วถงึ กำรระบำดของ ไข้เลอืดออกในประเทศไทย ว่ำ 
ขณะนีพ้บผู้ ป่วยประมำณ 66,000 รำย เสยีชีวิต 54 รำย จงัหวดัที่มีกำรระบำดมำกที่สดุ 5 อนัดบัแรกคือ 
ระยอง เพชรบรีุ ตรำด รำชบรีุ แพร่ ทัง้นีค้ำดวำ่ กวำ่จะหมดช่วงฤดกูำลระบำดจะมีผู้ ป่วยสงูประมำณ 
80,000 คน สว่นอตัรำกำรเสยีชีวิตนำ่จะเพิม่จำก 0.08 เป็น 0.09 ตอ่แสนประชำกร โดยขณะนีม้ีกำรเปิด 
วอรร์รูมติดตำมสถำนกำรณ์ในจงัหวดัเสีย่งแล้ว แตย่งัมีสิง่ที่นำ่กงัวลคือ ในจ ำนวนผู้ เสยีชีวิตนัน้เป็นผู้ใหญ่
อำย ุ 15 ปีขึน้ไปสงูถึงร้อยละ 40 เป็นเพรำะขำดควำมตระหนกั คิดวำ่โรคนีจ้ะไมเ่ป็นในผู้ใหญ่พอเจ็บป่วย
เลยมำรพ.ช้ำ และถ้ำเป็นในคนอ้วนจะยิง่อนัตรำยเพรำะกำรตรวจหำน ำ้ในร่ำงกำยท ำได้คอ่นข้ำงล ำบำก 

ไทยโพสต์ วัคซนีไข้หวดัใหญ่ 4 สายพันธ์ุ  
            นพ.ยสเนติ ค ำปลวิ แพทย์ประจ ำศนูย์สขุภำพและอำชีวอนำมยั โรงพยำบำลวิภำวดี กลำ่ววำ่ ที่
ผำ่นมำวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ที่น ำมำใช้สร้ำงภมูิคุ้มกนัเป็นชนดิ 3 สำยพนัธุ์ แตล่ำ่สดุ องค์กำรอนำมยั
โลก ได้แนะน ำวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ทีค่รอบคลมุไวรัสทัง้ 4 สำยพนัธุ์ (Quadrivalent Influenza 
vaccine) ประกอบไป ด้วย A/H1N1 A/H3N2 และ B/Victoria B/Yamagata แนะน ำวำ่ ควรฉีดวคัซีน
ป้องกนัไข้หวดัใหญ่ให้ครอบคลมุทัง้ 4 สำยพนัธุ์เป็นประจ ำทกุปี 
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