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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  19-20 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. รมว.สธ.ย ำ้เขตสุขภำพ สำนมือรพ.รัฐนอกสังกดั ลดควิรอรักษำโรคเฉพำะทำง ให้สัน้ลง  
            รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ ตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนของเขตสขุภำพท่ี 4 และมอบ
นโยบำยให้พืน้ท่ีเน้นหนกักำรท ำงำน 4 เร่ือง ได้แก ่1. กำรลดอตัรำกำรเสยีชีวิตจำกอบุตัิเหตจุรำจร  โดยให้
ประสำนหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง เน้นกำรท ำงำนเชิงรุกเพื่อกำรป้องกนัให้มำกโดยให้จงัหวดัตัง้ศนูย์รวบรวม
ข้อมลูรำยวนัตอ่เนื่องไมเ่ฉพำะเทศกำล จะท ำให้กำรแก้ไขปัญหำมปีระสทิธิภำพยิ่งขึน้   

2.กำรบรูณำกำรรักษำพยำบำลและกำรสง่ตอ่ผู้ ป่วยโรคยุง่ยำกซบัซ้อน โดยเฉำะโรคหวัใจ และ
โรคมะเร็ง ให้ได้รับกำรรักษำเร็วขึน้กวำ่ที่ผำ่นมำ คิวรอผำ่ตดัหวัใจไมเ่กิน 1 ปี คิวรอฉำยแสงไมเ่กิน 6 
สปัดำห์  3.กำรดแูลผู้สงูอำยตุิดบ้ำนติดเตียง ซึง่มีหลำยแหง่ที่เป็นต้นแบบระดบัชำติ เช่น ที่ล ำสนธิ จ.
ลพบรีุ   อยำกให้ขยำยผลให้ทัว่ประเทศ และเพิ่มกำรดแูลผู้สงูอำยใุห้มีสขุภำพดคีวบคูไ่ปด้วย เพื่อชะลอ
เวลำติดบ้ำนติดเตียงให้ได้มำกทีส่ดุ และ 4.กำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจดักำรงบประมำณของท้องถ่ิน ซึง่
ขณะนีไ้มส่ำมำรถน ำมำใช้ดแูลสขุภำพประชำชนได้   จะเร่งหำรือกบั สตง. เพื่อคลีค่ลำย และสำมำรถ
น ำมำใช้ร่วมกบังบของกระทรวงสำธำรณสขุ จะชว่ยให้งำนเกิดประสทิธิภำพสงูขึน้  

ไทยรัฐ   พัฒนำโรงพยำบำลรับอำเซียน   
            สธ.เตรียมควำมพร้อมพฒันำระบบบริกำรสำธำรณสขุร่วมกนัระหวำ่งประเทศไทยและพมำ่ เพื่อ
รองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียนและกำรเช่ือมระบบบริกำรโรงพยำบำลคูแ่ฝดระหวำ่ง รพ.พหลพล
พยหุเสนำและ รพ.ทวำย และได้พฒันำโรงพยำบำลศนูย์/โรงพยำบำลทัว่ไป 5 แหง่ ได้แก่รพ.เชียงรำย
ประชำนเุครำะห์ จ.เชียงรำย รพ.สรรพสทิธิประสงค์ จ.อบุลรำชธำนี รพ.พหลพลพยหุเสนำ จ.กำญจนบรีุ 
รพ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ และ รพ.พระปกเกล้ำ จ.จนัทบรีุ ให้เป็นศนูย์ประสำนงำนเครือขำ่ยเออีซีระดบั
ภมูิภำค ในสว่น รพ.พหลพลพยหุเสนำที่ร่วมมือด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุกบั รพ.ทวำย นัน้ พมำ่ได้สง่
บคุลำกรมำอบรมที่ รพ.พหลพลพยหุเสนำ นอกจำกนี ้ ยงัได้ออกแบบระบบบริกำรสขุภำพลว่งหน้ำ 10 ปี 
โดยเร่ิมที่จะพฒันำให้เป็นศนูย์กำรแพทย์เฉพำะทำงชัน้สงู รองรับผู้ ป่วยโรคซบัซ้อนท่ีต้องกำรบริกำรทัง้ใน
ประเทศและจำกประเทศเพื่อนบ้ำน  

มติชน สธ.ออกข้อก ำหนดใช้ยำ คุมค่ำรักษำ'รพ.เอกชน' 
          นำยกสภำเภสชักรรม เปิดเผยในฐำนะคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล กรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ 
(สบส.) ถึงควำมคืบหน้ำกำรแก้ปัญหำโรงพยำบำลเอกชนเรียกเก็บคำ่รักษำพยำบำลแพง วำ่ ขณะนี ้สบส.
ได้จดัท ำรำยละเอยีดข้อเสนอมำตรกำรบริกำรเภสชักรรม เช่น รำยละเอียดกรณีที่จะให้ผู้ ป่วยขอใบสัง่ยำ
จำกแพทย์ เพื่อไปซือ้ยำจำกร้ำนขำยยำนอกสถำนพยำบำลได้ โดยจะเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำร
สถำนพยำบำล สบส.พิจำรณำในเดือนตลุำคมนี ้ หำกเห็นชอบจะน ำเสนอให้รัฐมนตรีวำ่กำร สธ.ออกเป็น
ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเพือ่บงัคบัใช้ตอ่ไป สว่นรำยกำรยำที่สำมำรถซือ้ได้จำกภำยนอกโรงพยำบำล
นัน้ เบือ้งต้นจะต้องไมเ่ป็นยำใหม ่ เพรำะตำมหลกัเกณฑ์ยำใหมท่ี่น ำเข้ำมำใช้ในประเทศไทยจะต้องสัง่จำ่ย
ในโรงพยำบำลเป็นเวลำอยำ่งน้อย 2 ปี หำกไมม่ีปัญหำอะไรจึงจะอนญุำตให้จ ำหนำ่ยนอกโรงพยำบำลได้ 
ซึง่รวมถึงวตัถอุอกฤทธ์ิด้วย 
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ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดแูลผู้ประสบภยัน ำ้ท่วม แนะหำกยำสูญหำยให้แจ้งหน่วยแพทย์หรือ
โทร1669  
           กระทรวงสำธำรณสขุ สง่หนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ีดแูลผู้ประสบภยัน ำ้ทว่มเต็มที่ พร้อมแจกยำสำมญั
ประจ ำบ้ำนไปส ำรองที่จงัหวดัลว่งหน้ำไว้แล้ว จงัหวดัละ 10,000-50,000 ชดุ และส ำรองไว้ที่องค์กำรเภสชั
กรรมอีก 500,000 ชดุ พร้อมจดัสง่ให้พืน้ท่ีทนัที     ย ำ้ผู้มีโรคประจ ำตวั หำกไมส่ำมำรถเดินทำงไปพบ
แพทย์ตำมนดั ยำสญูหำยหรือยำใกล้หมด ขอให้แจ้งหนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ี อสม. หรือโทรแจ้ง 1669 ตลอด 
24 ชัว่โมง  และก ำชบัให้จงัหวดัที่เสีย่งภยัน ำ้ทว่ม ขอให้ติดตำมประเมินสถำนกำรณ์อยำ่งใกล้ชิด และ
ด ำเนินกำรเชิงรุกดแูลประชำชน โดยให้ อสม.ร่วมกบัเจ้ำหน้ำท้องถ่ิน ค้นหำกลุม่ที่ต้องให้กำรดแูลเป็นพิเศษ 
5 กลุม่ได้แก่ หญิงตัง้ครรภ์ ผู้สงูอำย ุ ผู้พิกำร ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง และผู้ ป่วยจิตเวช เพื่อให้ควำมชว่ยเหลอืได้
อยำ่งปลอดภยัอยำ่งทนัทว่งที 

นสพ.ทกุฉบบั 
ทีวีทกุช่อง 

พำยุ หว่ำมก๋อ  
           รมว. สธ. ระบวุำ่ ได้สัง่กำรให้นพ.สสจ. และผอ.รพ. โดยเฉพำะพืน้ท่ีน ำ้ทว่มให้ขนย้ำยยำเวชภณัฑ์ 
เคร่ืองมือแพทย์ไปไว้ในทีปลอดภยั พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ จดัหนว่ยแพทย์ฉกุเฉิน หนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ี 
ออกปฏิบตัิกำรได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพำะสถำนบริกำรท่ีเคยถกูน ำ้ทว่มมำก่อนหรือตัง้ใกล้ลุม่น ำ้ 12 
แหง่ ใน 3 จงัหวดั ขอให้ตดิตำมสถำนกำรณ์อยำ่งใกล้ชิด ประกอบด้วย รพ.พำนทอง รพ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ 
รพ.บ้ำนนำ รพ.องครักษ์ รพ.ปำกพล ีและ รพ.นครนำยก จ.นครนำยก รพ.บำงคล้ำ รพ.รำชสำส์น รพ.พนม
สำรคำม รพ.สนำมชยัเขต รพ.ฉะเชิงเทรำ และสสอ.คลอง เขื่อน จ.ฉะเชิงเทรำ สว่นท่ี อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 
สถำนบริกำรของ สธ.ทัง้ 20 แหง่ ยงัเปิดบริกำรตำมปกติ  
            นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค แจ้งวำ่ ขอให้ระวงัโรคตดิเชือ้ โรคน ำ้กดัเท้ำ ไฟฟ้ำดดู
และ แมงมีพษิกดัตอ่ย ขอให้หลกีเลี่ยงกำรเดินที่มีน ำ้ทว่มขงั และรักษำควำมสะอำดเพื่อป้องกนัโรคที่มำกบั
น ำ้ และแนะตรวจ 5 จดุส ำคญักอ่นขบัขี่รถในชว่งฝนตก 1. ตรวจสอบระบบ ปัดน ำ้ฝน 2.ตรวจสอบยำงรถ 
สภำพของ ดอกยำงที่ยงัสำมำรถรีดน ำ้อยำ่งมีประสทิธิภำพ อำยกุำรใช้งำนไมค่วรเกิน 2 ปี หรือ 50,000 
กิโลเมตร 3.ตรวจสอบระบบเบรกเป็นประจำ่ 4.ตรวจสอบระบบ สอ่งสวำ่งทัง่หมด และ 5.ตรวจสอบควำม
พร้อมของผู้ขบัขี ่

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.เตือนสังคมดิจติอล เพ่งจอคอม มือถอืนำนเกนิ 2 ชม. เสี่ยง “คอมพิวเตอร์วชิั่นซนิโดรม”  
          กระทรวงสำธำรณสขุ เตอืนประชำชนระวงักำรใช้สำยตำเพง่หน้ำจอมือถือ คอมพวิเตอร์ นำนเกิน 2 
ชัว่โมง มีโอกำสเสีย่งสงูเกิดโรค คอมพิวเตอร์วชิัน่ซินโดรม หรือ ซีวีเอส (Computer Vision Syndrome : 
CVS) เช่น ปวดแสบตำ ตำมวั ตำแห้ง ปวดไหล ่ปวดหลงั ระดบัควำมรุนแรงของอำกำรจะเพิ่มมำกขึน้ตำม
ระยะเวลำที่ใช้สำยตำอยูห่น้ำจอ แนะวิธีกำรถนอมสำยตำ ให้ยดึสตูร 20 - 20 - 20  คือละสำยตำจำกหน้ำ
จอคอมพวิเตอร์ทกุๆ 20 นำที แล้วมองไปท่ีวตัถทุี่อยูไ่กลอยำ่งน้อย 20 ฟตุ นำนประมำณ 20 วินำที ขอให้ 
ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัทัว่ประเทศ เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ควำมรู้แก่ประชำชน ใช้อปุกรณ์ดิจิตอล
อยำ่งระมดัระวงั เพื่อถนอมสำยตำให้ยืนยำว           

ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. สธ.พัฒนำรพ.55แห่งในภมิูภำคและตะเข็บชำยแดนรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน  
           กระทรวงสำธำรณสขุ พฒันำโรงพยำบำลศนูย์/โรงพยำบำลทัว่ไป/โรงพยำบำลชมุชน 55 แหง่ ใน
ภมูิภำคและตะเข็บชำยแดนรองรับกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน โดยโรงพยำบำลพหลพลพยหุเสนำ เป็น 1 
ใน 5 แหง่ ที่ก ำหนดให้เป็นศนูย์กลำงด้ำนวิชำกำรกำรแพทย์และเป็นศนูย์ประสำนงำนเครือขำ่ยเออีซใีน
ระดบัภมูิภำค เช่ือมระบบงำนกบัระดบัตติยภมู ิทตุิยภมูิ และปฐมภมูิใน จ.กำญจนบรีุ รองรับเขตเศรษฐกิจ
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พิเศษทวำย โดยมีแผนกำรพฒันำ ดงันี ้ 1.คณุภำพบริกำรของสถำนบริกำรสขุภำพให้ผำ่นตำมมำตรฐำน
กำรพฒันำและรับรองคณุภำพ( HA )  2.ระบบประกนัสขุภำพ  3.ระบบข้อมลูขำ่วสำรในกำรประสำนกำร
ด ำเนินงำนรองรับบริกำรของศนูย์วิชำกำรและเครือขำ่ยบริกำร 4.บคุลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ 
ด้ำนกำรประสำนกำรพฒันำ/ด้ำนภำษำ/บริกำร/วิชำกำร/สำรสนเทศ มีกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและศกึษำดงูำน ติดตำม ก ำกบั ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเพื่อให้มศีกัยภำพรองรับผู้ รับบริกำร
ทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งชำติอยำ่งมีประสทิธิภำพ   

ASTVผู้จดักำรรำยวนั 
แนวหน้ำ 
มติชน 

กำรควบคุมกำรบริโภคยำสบู  
           นพ.สริุยะ วงศ์คงคำเทพ รองปลดั สธ. ในฐำนะหวัหน้ำคณะผู้แทนไทยเข้ำร่วมกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรอนำมยัโลกภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สมยัที 68 ที ่กรุงดิล ีสำธำรณรัฐ
ติมอร์ เลสเต วำระส ำคญัคือ กำรยกระดบักำรควบคมุกำรบริโภคยำสบูในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ทัง้นี ประเทศไทยได้แลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำรควบคมุกำรบริโภคยำสบู คือ มำตรกำรเก็บภำษีบหุร่ี 
สถำนท่ีสำธำรณะปลอดบหุร่ี กำรควบคมุกำรโฆษณำ และขยำยภำพค ำเตือนซองบหุร่ี เป็น 85% 
นอกจำกนีท้ี ่ ประชมุรัฐมนตรียงัได้หยิบยกเร่ืองกำรพฒันำก ำลงัคนด้ำนสขุภำพในภมูิภำคฯ เพื่อสง่เสริม 
กำรก้ำวไปสูก่ำรมีหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ สว่นหลงัปี 2558 องค์กำรสหประชำชำติได้ก ำหนดด้ำน
สขุภำพหลำยเร่ือง เช่น กำรลดอตัรำ กำรตำยในมำรดำและทำรก กำรป้องกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร่ือง 
รัง กำรควบคมุกำรบริโภคยำสบู กำรให้บริกำรสขุภำพถ้วนหน้ำ เป็นต้น  

เดลนิิวส ์
มติชน 

นมโรงเรียนบดู 
          เลขำธิกำร อย. เปิดเผยวำ่ ได้มอบหมำยให้รอง เลขำธิกำร อย. เป็นผู้ลงนำมในหนงัสอืสัง่
โรงงำนผลตินมโรงเรียนที่ จ.ลำ่ปำง งดกำรผลตินมกลอ่ง จนกวำ่จะมีกำรปรับปรุงสถำนท่ี กำรผลติให้ได้
มำตรฐำน ด้ำนนำยก อบต.ปิงหลวง จ. นำ่นได้สัง่ให้ศนูย์เดก็เลก็ 5 แหง่ และโรงเรียน 5 แหง่ในควำม
รับผิดชอบของ อบต.ปิงหลวง หยดุแจกจำ่ยนมโรงเรียนให้แก่เด็ก ๆ จนกวำ่ผล ตรวจนมจำกทำงกระทรวง
สำธำรณสขุจะออกมำยืนยนั และ สธ.เพิม่หนว่ยตรวจสอบนมทีจ่ะสง่โรงเรียนในแตล่ะลอ็ตอยำ่งเข้มงวดวำ่
ได้ตำมคณุภำพมำตรฐำนหรือไม ่ และในสว่นประธำนมลูนิธิปลดั อบต.แหง่ประเทศไทย เหน็ด้วยกบั
แนวทำงของ สมำคม อบต.แหง่ประเทศไทย ให้รัฐบำลมอบคืนภำรกิจกำรจดัหำนมโรงเรียนกลบัคืนไป
โรงเรียน เพื่อ ป้องกนัข้อครหำวำ่ อบต.มีกำรทจุริต  

ไทยรัฐ 
คอลมัน์สำรพนัปัญหำ 

คุมร้ำนขำยยำเกินเหตุ  
           คณุพิมพ์จนัทร์ ร้องวำ่ทกุวนันีเ้วลำเจ็บป่วยไปซื่อยำตำมร้ำนขำยยำกินเองกลำยเป็น เร่ืองยุง่ยำกไป
แล้ว เพรำะร้ำนต้องขอบตัรประชำชนก่อนจะขำยยำให้ช่วงหลงัเปลี่ยนเป็นขอให้เขียนช่ือและ นำมสกลุด้วย 
ไมรู้่ข้อก ำหนดอะไร ทำงร้ำนยำบอกวำ่กระทรวงก ำหนดมำอยำ่งนี ้กลวัวำ่จะซือ้ยำไปผลติยำเสพตดิอยำ่งที่
มีขำ่ววยัรุ่นเอำยำแก้ไอไปผสมเสพกนั ไมม่ีควำมรู้วำ่ ยำชนิดไหนใช้ผสมท ำยำเสพติด แตเ่ร่ืองนีก้ระทบกบั
คนอืน่ไปด้วยเพรำะที่จะไปซือ้ยำ เลก็ๆน้อยๆ ลกูสำวเรียนชัน้ประถมตวัร้อนเป็นไข้หวดั ไปซือ้ยำกินก็ต้อง
แจ้งช่ือ แจ้งนำมสกลุ ยำแก้ไอ ยำแก้หวดั ยำน ำ้ขวดสองขวดไมน่ำ่จะอนัตรำยถงึขัน้ต้องก ำหนดกนัอยำ่งนี ้
หรือถ้ำจะป้องกนักนัจริงๆ ก็นำ่จะ ก ำหนดเป็นชนิดๆไป หรือถ้ำซือ้เยอะคอ่ยแจ้งชือ้ก็นำ่จะได้ เป็นไข้
เลก็ๆน้อยๆไมอ่ยำกต้องวิ่งไปโรงพยำบำลพอไปซือ้ยำร้ำนขำยยำก็เร่ืองเยอะอีก ต้องฝำกแก้ไขด้วย ด้ำน
เจ้ำของคอลมัน์ชีแ้จงวำ่ ทำง อย.จะใช้มำตรนี ้ ไป 6 เดือนแล้วประเมินอกีที ก็คงต้องฝำก นพ.บญุชยั 
สมบรูณ์สขุ เลขำธิกำร อย.พิจำรณำผลด-ีผลเสยี จำกข้อเสนอแนะตำ่งๆ แล้วนำ่มำปรับปรุงยืดหยุน่ 
มำตรกำรนีใ้ห้เหมำะสม 
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กรุงเทพธุรกิจ  
คมชดัลกึ 

โรคไข้หดูับ  
            สำ่นกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั (สกว.) จดัเวทีประชมุหำรือกบัหนว่ยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้อง 
อำทิ อย. กรมปศสุตัว์ ส ำนกัอนำมยั สมำคมผู้ เลีย้งสกุรแหง่ประเทศไทย ฯลฯ ร่วมมือพฒันำโจทย์วิจยัเพือ่ 
แก้ไขปัญหำและจดักำรควำมเสีย่งของโรคติดเชือ้สเตรปโตคอกคสั ซูอิส (Streptococcus suis) หรือ "โรค
ไข้หดูบั" ในประเทศไทย เบือ้งต้นพบวำ่ผู้ติดเชือ้ทัง้หมดสว่นใหญ่อยูใ่น เขตภำคเหนือ  
           คณะสตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั รำยงำนสถำนกำรณ์โรค ในไทยวำ่ ปี 2558 มี
ผู้ ป่วยโรคนีม้ำกขึน้ โดยเฉพำะภำคเหนือมำกขึน้จำกร้อยละ 10-20 เป็นร้อยละ 60-70 ของประชำกร    ใน
พืน้ท่ี โรคนีม้ีหมเูป็นพำหะโดยกำรสมัผสักบัหมทูี่มีแบคทีเรียนีอ้ยูโ่ดยผำ่นบำดแผลที่ผิวหนงั ดงันัน้ ผู้ที่ต้อง
ท ำงำนคลกุคลหีรือสมัผสักบัตวัหมโูดยตรงในระดบัฟำร์มและโรงเชือดจงึจดัเป็นกลุม่เสี่ยง เช่นเดียวกบั
ผู้บริโภคเนือ้หรือเลอืดหมไูมส่กุ ผู้ ป่วยจะมีไข้ร่วมกบัอำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งคือ ปวดเมื่อย ปวดตงึ 
กล้ำมเนือ้ ปวดศีรษะ คลืน่ไส้อำเจียน ถ่ำยเหลว กำรรู้สกึตวัเปลี่ยนไป สมองอกัเสบ คอแข็ง ห ู หนวก 
เลอืดออกใต้ผิวหนงั ชกัและปวดข้อ ปัจจบุนั พบกำรระบำดของโรคนีใ้นอีกหลำยประเทศของเอเชีย คือ 
ฮ่องกง ไต้หวนัและ เวยีดนำม ทัง้นี ้กระทรวงสำธำรณสขุได้จดัให้โรคนีเ้ป็นโรคติดตอ่อบุตัิใหม ่ที่แม้ปัจจบุนั
ควำมอนัตรำยของโรคนีจ้ะยงัไมก่ระจำยขยำยไปในวงกว้ำง แตก็่มีควำมจ่ำเป็นอยำ่งยิ่งที ่ ต้องเฝ้ำระวงั
พร้อมหำแนวทำงตัง้รับตอ่ไป 

ไทยรัฐ  
คอลมัน์มนัมำกบั
อำหำร 

ฟอร์มำลีนในปลำหมกึกรอบ  
            สถำบนัอำหำรได้สุม่เก็บตวัอยำ่งปลำหมกึกรอบ 5 ตวัอยำ่ง จำกยำ่นกำรค้ำในเขตกรุงเทพฯ และ
จงัหวดันนทบรีุ เพือ่นำ่มำตรวจวเิครำะห์หำสำรฟอร์มำลนิปนเปือ้น ปรำกฏวำ่ ไมพ่บกำรปนเปือ้นของ ฟอร์
มำลนีในปลำหมกึกรอบทกุตวัอยำ่ง โดยมีข้อสงัเกตหำกอำหำรที่ซือ้มำมีกำรใช้ฟอร์มำลนิ จะมีกลิ่นฉนุ 
ของสำรเคมี ควรหลกีเลี่ยงและกอ่นประกอบอำหำรควรล้ำงให้สะอำดเสยีก่อน 

ฐำนเศรษฐกิจ เล็งปรับเพิ่มค่ำรักษำข้ำรำชกำรเข้ำไอซีย ู 
           กรมบญัชีกลำงอยูร่ะหวำ่งพิจำรณำปรับเพิ่มอตัรำ กำรเบกิคำ่รักษำกรณีข้ำรำชกำรและข้ำรำชกำร
ทีเ่กษียณแล้ว เมื่อประสบอบุตัิเหตฉุกุเฉิน สว่นใหญ่จะถกูโรงพยำบำลเอกชนบำงแหง่ปฏิเสธ โดยอ้ำงวำ่ไม่
พร้อมรักษำพยำบำล และสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปยงัโรงพยำบำลอื่น ซึง่ผู้ป่วยหรือข้ำรำชกำรบำงรำยถกูสง่ตวัไปยงั 
2-3 แหง่ และมีไมน้่อยทีเ่สยีชีวติระหวำ่งกำรนำ่สง่ จงึมีแนวคิดทีจ่ะพิจำรณำปรับเพิม่อตัรำคำ่
รักษำพยำบำลคำ่ผู้ ป่วยไอซียรูวมถึงปรับเพิม่คำ่หตัถกำร เช่น คำ่ตรวจ คำ่เย็บแผลในอตัรำที่สงูขึน้  
            ทัง้นี ้ ทีผ่ำ่นมำอตัรำเดมิไมถ่กูปรับมำเป็นเวลำนำน ขณะที่ปัจจบุนัคำ่รักษำตอ่ครัง้กรณีฉกุเฉินสงู
กวำ่อตัรำทีเ่บิกได้หลำยเทำ่ รวมถึงอำจจะให้ข้ำรำชกำรท่ีมีควำมเสีย่งจำกกำรทำ่งำนสำมำรถตรวจ
สขุภำพได้ตอ่เนื่องจำกปัจจบุนัก ำหนดให้ตรวจปีละ 2 ครัง้ สำ่หรับกำรเบิกคำ่รักษำพยำบำลในชว่ง 2 ปีที่ 
ผำ่นมำ ยอมรับวำ่เพิ่มสงูขึน้จำกแผนเบิกจำ่ยงบประมำณ โดยแตล่ะปีมีกำรเบิกจ่ำยเข้ำมำถึง 6.3 หมื่น
ล้ำนบำท จำกแผนเบิกจ่ำยงบประมำณก ำหนดไว้ที่ 6 หมื่นล้ำนบำท ซึง่พบวำ่ข้ำรำชกำรวยัเกษียณมีกำร
เบิกคำ่รักษำพยำบำลเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพำะกำรรักษำแผนกฉกุเฉิน  

BBC THAI โรคอ้วนท ำเดก็เป็นเบำหวำน  
            เด็กหญิงวยั 3 ขวบ น ำ้หนกัตวั 35 กิโลกรัม ได้กลำยเป็นหนึง่ในคนอำยนุ้อยที่สดุ ซึง่ได้รับกำร 
วินิจฉยัวำ่เป็นโรคเบำหวำน โดยนพ.ไมเคิล ยำฟี แพทย์มหำวิทยำลยัเทกซสัในสหรัฐ ซึ่งเป็นเจ้ำของไข้บอก
วำ่ กำรท่ีเดก็ทกุวนันีป่้วยเป็นเบำหวำนเพิม่ขึน้อยำ่งรวดเร็วทัว่โลกเนือ่งจำกโรคอ้วนท่ีก ำลงัระบำดในเด็ก 
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มติชน เดลนิิวส ์ โรคมำลำเรีย  
            องค์กำรอนำมยัโลกและกองทนุเพื่อเด็กแหง่สหประชำชำติ ระบวุำ่ ยอดผู้เสยีชีวติจำกเชือ้ 
มำลำเรียทัว่โลกลดลงร้อยละ 60 นบัตัง้แตปี่ 2543 หลงัระบบกำรตรวจสอบเชือ้พฒันำขึน้ และกำร
แจกจำ่ยมุ้งกนัยงุทัว่ถึง ในปีนีพ้บผู้ติดเชือ้เพียง 214 ล้ำนคน และมีแนวโน้มเสยีชีวติเพียง 438,000 คน
เทำ่นัน้ ทัง้นี ้ นำงมำร์กำเร็ต ชำน ผู้อำ่นวยกำร WHO ระบวุำ่ นบัเป็นหนึง่ในควำมส ำเร็จของวงกำร
สำธำรณสขุอนัยอดเยี่ยมทีส่ดุของโลก ในรอบ 15 ปี 

เดอะเนชนั โรคเอดส์  
           สถำบนัพฤกษศำสตร์คนุหมิง ประเทศจีน ท ำกำรศกึษำสรรพคณุของสมนุไพรในวงศ์ 
Schisandraceae ในกำรรักษำเอชไอวี/เอดส์ เป็นระยะเวลำ 20 ปี พบวำ่ สำรสกดัจำกใบและล ำต้นมี 
สรรพคณุฆำ่เชือ้เอชไอวี และมีควำมเป็นพิษต ่ำสำมำรถน ำมำวจิยัและพฒันำเป็นยำต้ำนไวรัสเอดส์ได้ 

 
 

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


