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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  1-2 ตลุาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ASTVผู้จดัการรายวนั ครม.อนุมัตติ ำแหน่งข้ำรำชกำรให้กระทรวงสำธำรณสุข 7,547 อัตรำ  
          ครม.มีมติอนมุตัิเพิ่มข้าราชการใหมใ่ห้ สธ.จ านวน 7,547 อตัรา รวมทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการ
เยียวยาให้พนกังานราชการและลกูจ้างชัว่คราวที่บรรจเุข้ารับราชการ สธ. ก่อน 11 ธ.ค.2555 ส าหรับการ
จดัสรรต าแหนง่ทัง้ 7,547 อตัรา อ.ก.พ.สธ. ได้ประชมุได้ข้อสรุป จะด าเนินการบรรจใุห้แล้วเสร็จภายใน 1 
เดือนในกลุม่ที่สอบแขง่ขนั คือ นกัวิชาการสาธารณสขุ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน 

ส านกัสารนิเทศ สธ. ไทย–ญี่ปุ่นจับมือตัง้“ศูนย์ค้นหำมะเร็งทำงเดนิอำหำร”ระยะเร่ิมแรก  
          ไทย - ญ่ีปุ่ น ตัง้ศนูย์ตรวจวินิจฉยั วิจยั และค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหารในระยะเร่ิมแรก ตัง้แต่
หลอดอาหารจนถึงล าไส้ใหญ่ ตบั ตบัออ่น ที่สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ พบระยะแรกรักษาได้ผล เพิ่มโอกาส
รอดชีวติให้กบัผู้ ป่วยสงูขึน้ และยงัเพิ่มประสทิธิภาพการควบคมุโรคได้อีกด้วย โดยสถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิ
ได้ร่วมมือกบัภาควิชาระบบทางเดินอาหารและตบั มหาวิทยาลยันาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์อนัยาวนานในด้านการป้องกนัและควบคมุโรคมะเร็ง จดัตัง้ศนูย์สอ่งกล้อง
ระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy Center) ที่สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ ประเทศไทย โดยมุง่เน้นให้เป็นศนูย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีใหมใ่นการค้นหามะเร็งในระยะเร่ิมต้น (Early Cancer Detection Training Center) 
ในภมูิภาคอาเซยีน เพื่อตรวจ วินิจฉยั วิจยัหาสาเหตหุลกัของการเกิดโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
ทัง้หมด ได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล าไส้เลก็ ล าไส้ใหญ่ มะเร็งตบัและตบัออ่น 
หากค้นหาได้ในระยะเร่ิมแรก จะรักษาได้ผลดี เพิม่โอกาสรอดชีวติให้กบัผู้ ป่วยได้สงูขึน้ 
         ผู้อ านวยการสถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ กลา่ววา่ โรคมะเร็งเป็นสาเหตกุารเสยีชีวติอนัดบั 1 ของคนไทย
ติดตอ่กนัมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี และมีผู้ เสยีชีวิตปีละประมาณ 61,000 คน จากสถิติสาธารณสขุปี พ.ศ.
2554 พบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหาร รวมทัง้หมด 111,864 คน โดยพบผู้ ป่วยมะเร็งตบั 
47,052 คน มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 49,855 คน ดงันัน้เพื่อลดอตัราการเกิดโรคมะเร็ง จงึต้องเร่ง
ป้องกนัและควบคมุ โดยการตรวจคดักรองให้ได้ตัง้แตอ่ยูใ่นระยะเร่ิมแรกที่โรคยงัไมล่กุลามไปอวยัวะอื่น ซึง่
จะสง่ผลให้ท าการรักษาได้ผลดีและเสยีคา่ใช้จ่ายน้อยกวา่การรักษามะเร็งในระยะลกุลาม    

มติชน 
ไทยรัฐ 

หมอโสภณ ยดึหลัก 3 ส. 3 ไอ ในกำรท ำงำน ปลดั สธ. บรรลุเป้ำหมำยประชำชนมสุีขภำพด ี 
 1 ตลุาคม 2558 นพ.โสภณ  เมฆธน  ปลดักระทรวงสาธารณสขุ สกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิประจ า
กระทรวงสาธารณสขุ และมอบแนวปฏิบตัิการท างานแก่ผู้บริหาร  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าทีก่ระทรวง
สาธารณสขุวา่ ได้ใช้หลกัการท างาน 3 ส. 3 ไอ (I) โดย 3 ส. ได้แก่ 1.ผลส าเร็จ คือต้องมีผลสมัฤทธ์ิของงาน 
2.ความสขุคือท าให้คนในองค์กรมีความสขุ ตามหลกัพรหมวิหาร 4 และ 3.สร้างสิง่ดงีามให้องค์กร สร้าง
ระบบงานให้ดีขึน้เพื่อสนบัสนนุให้งานก้าวหน้า และ 3 I ได้แก่ 1.ระบบข้อมลูขา่วสาร (Information) ให้
ความส าคญัเร่ืองการท างานบนข้อมลูพืน้ฐาน ทัง้ด้านนโยบาย การบริหารจดัการ และการบริการ 2.
นวตักรรม (Innovation) ปรับเปลีย่นไปตามสภาพแวดล้อมและนวตักรรมทีเ่จริญก้าวหน้า และ 3.การ 
บรูณาการท างาน (Integration) ทกุระดบั ให้งานราบร่ืน  
  ส าหรับยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ เน้น 3 เร่ืองหลกั คือ 1.การสง่เสริมสขุภาพประชาชน
ตามกลุม่วยั โดยประสานความร่วมมือทกุภาคสว่นในการดแูลประชาชน 2.ระบบบริการ (Service Plan) 
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เป้าหมายลดอตัราการป่วยและเสยีชีวิตของประชาชน ใช้หลกัการชว่ยเหลอืกนัระหวา่งโรงพยาบาลใหญ่
และโรงพยาบาลเลก็ และ 3.การบริหารจดัการ ทัง้คน เงิน ทรัพยากร และข้อมลู โดยมีระบบคณุธรรม ธรร
มาภิบาล และความโปร่งใส ช่วยในการควบคมุ 

บ้านเมือง 
แนวหน้า 

3หน่วยงำนจับมอืร่วมฉีดวัคซนีคอตีบ-บำดทะยกัเพิ่มภมิูคุ้มกันโรค  
          กระทรวงสาธารณสขุ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมมือฉีดวคัซีนคอตีบ-บาดทะยกั ให้ผู้
บริจาคโลหิต 3ล้านคนเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ 
หนว่ยเคลือ่นท่ีรับบริจาคโลหิตกวา่ 600 แหง่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีอายรุะหวา่ง 20-50 ปี 
เข้ารับการฉีดวคัซีนคอตีบ-บาดทะยกัเพื่อเพิ่มภมูิคุ้มกนัโรค ที่สถานบริการสาธารณสขุของรัฐใกล้บ้าน 
ฟรี          เพื่อเพิม่ความครอบคลมุการสร้างภมูิคุ้มกนัโรคในประชาชนอาย ุ 20-50 ปี ให้ได้อยา่งน้อยร้อย
ละ 85 จดัโครงการ ฉีดวคัซีนคอตีบ-บาดทะยกัให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคนฯ ระหวา่งเดือนกนัยายน - 
ธนัวาคม 2558 ณ หนว่ยเคลือ่นท่ีรับบริจาคโลหิตกวา่ 600 แหง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มติชน อ าลา นพ.ณรงค์  
          ข้าราชการระดบัสงู สธ.ทยอยเดินทางเข้าอ าลา นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. ที่เกษียณฯ และ
ในช่วงบา่ย นพ.ณรงค์ได้เข้าพบ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เพื่ออ าลาต าแหนง่ ตอ่มาเวลา 15.30 
น. นพ.ณรงค์ลงจากห้องท างานเข้าสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ มีครอบครัว บิดา มารดา ภรรยา เดินทางไป รอรับ 
โดยมีข้าราชการตัง้แถวรอสง่ นพ.ณรงค์ พร้อมมอบดอกกหุลาบให้เป็นท่ีระลกึ ขณะเดียวกนัได้เปิดเพลง 
"ทา่นปลดัณรงค์" เพื่อเชิดชกูารท างานของ นพ.ณรงค์ด้วย 

ASTVผู้จดัการรายวนั   
บ้านเมือง 
กรุงเทพธุรกิจ 
ไทยโพสต์ 

สธ.สั่งตรวจเข้มนมโรงเรียน'สกัดนมเน่ำ'   
          สธ.สัง่ อย.-สสจ.ตรวจสอบเข้ม "นมโรงเรียน" ละเอียดและถ่ีขึน้ สกดัปัญหานมบดู อย.เร่งตรวจ
มาตรฐานโรงผลตินมทกุแหง่ทัว่ประเทศให้เสร็จใน 2 เดือน ขณะที่นมยี่ห้อดงัเจอเชือ้ราขึน้ พบมีปัญหา
กลอ่งเดยีวในลอ็ตคาดเกิดจากการขนสง่ไมใ่ช่การผลติ 
          นพ.โสภณ เมฆธน รักษาการ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ให้สมัภาษณ์ภายหลงัประชมุ
ผู้บริหาร สธ. วา่ ที่ประชมุได้มีการพดูคยุติดตามเร่ืองนมโรงเรียนบดู ซึง่การป้องกนันมโรงเรียนบดูจะต้อง
ช่วยกนัทัง้ 3 ฝ่ายคือ ผู้ผลตินมต้องได้มาตรฐาน ผู้บริโภคทัง้ครูและนกัเรียนต้องชว่ยกนัตรวจสอบ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึง่ในสว่นกลางมีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดแูล สว่นภมูิภาคมี
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) ด าเนินการ โดยให้เพิม่ความเข้มข้นในการเข้าไปตรวจสอบ
โรงงานผลตินมโรงเรียนต้องได้มาตรฐาน และผลติภณัฑ์นมที่ออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมสง่ โดยเฉพาะนม
โรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรซ์ต้องได้คณุภาพโดยให้ตรวจสอบละเอียดและถ่ีมากขึน้ 
          นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธิการ อย. กลา่ววา่ การตรวจสอบนมโรงเรียนอยา่งเข้มข้นท่ีโรงผลตินม
โรงเรียนทัง้ 82 แหง่ ใน 40 จงัหวดันัน้ ในสว่นของโรงนม 40 แหง่แรกจะมีเจ้าหน้าที่ อย.จากสว่นกลาง
ร่วมกบักรมปศสุตัว์ และ สสจ. ลงพืน้ท่ีตรวจสอบอยา่งละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน ต.ค.-พ.ย. นี ้ เพื่อเป็น 
แนวทางและรือ้ฟืน้วิชาการให้แก ่ สสจ. ได้ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานของโรงผลตินม
โรงเรียนอีก 42 แหง่ที่เหลอืให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์จีเอม็พี พร้อมทัง้ประสานกบักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่ต้องให้ ปลดั สธ.ออกเป็นหนงัสอืค าสัง่ไปยงั สสจ.อีกครัง้หนึง่ 

บ้านเมือง  อภ.ท ำลำยน ำ้เกลือค้ำงสต๊อกไร้มำตรฐำน   
          น.พ.นพพร ช่ืนกลิน่ ผู้อ านวยการองค์การเภสชักรรม (อภ.) กลา่วถงึการท าลายน า้เกลอืจ านวน 1.2 
ล้านขวด ซึง่น าเข้ามาจากอินเดยีช่วงน า้ทว่มใหญ่ปี 2554 เนื่องจากพบการร้องเรียนวา่ไมไ่ด้มาตรฐาน มี
การเปลีย่นสแีละตกตะกอน วา่ ขณะนีไ้ด้ท าลายน า้เกลอืดงักลา่วแล้วประมาณร้อยละ 50 โดยวา่จ้าง
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บริษัทรับท าลายเพื่อไมใ่ห้กระทบตอ่สิง่แวดล้อม ใช้งบประมาณ 4 แสนบาท ทัง้นี ้ บอร์ด อภ.ได้มมีติไมใ่ห้
ใช้น า้เกลอืลอ็ตดงักลา่วตัง้แตป่ลายปี 2554 แตต้่องรอเอกสารทางกฎหมายยืนยนัวา่สามารถท าได้เพื่อให้
เกิดความชดัเจน           

ไทยรัฐ 
มติชน 
สยามรัฐ 
กรุงเทพธุรกิจ 
 ไทยโพสต์  

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค แถลงขา่วผลการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งโรคไม่ตดิตอ่ วา่ 
จากการส ารวจพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดตอ่และการบาดเจ็บในปี 2558 โดยติดตามสถานการณ์และ 
แนวโน้มของพฤติกรรมเสีย่งและโรคไมต่ิดตอ่ที่พบมาก ในประชากรอาย ุ15-79 ปี จ านวน 22,502 คน ใน 
12 เขตสขุภาพ พบวา่ ประชาชนทราบวา่ตนเองเป็นความดนัโลหิตสงูประมาณ 5.7 ล้านคน สว่น
โรคเบาหวาน เพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ การท่ีพบประชากรวยั 25-34 ปี เป็นโรคความดนัเพิ่มมากขึน้ เป็น
สญัญาณบง่ชีส้ขุภาพท่ีไมด่ีของคนไทย  
          ผู้อ านวยการส านกัโรคไมต่ิดตอ่ แถลงวา่ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบ ปัญหาโรคไตมากกวา่
ภาคอื่นๆ อาจเพราะพฤตกิรรมการบริโภคเค็มมากกวา่ รวมทัง้มีปัจจยัด้านพนัธกุรรม ขณะที่โรคหลอด
เลอืดหวัใจและหลอดเลอืดสมอง จะพบมากในภาคกลาง ซึง่สมัพนัธ์กบัภาวะความอ้วน เนื่องจากวิถีชีวิต
คนภาคกลางรับประทานผกัและผลไม้น้อย ขณะที่พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จากข้อมลูที่ผา่นมา พบวา่ เป็น
พืน้ท่ีที่มีประชากรมาจากทกุภาคของประเทศ ถือเป็นแหลง่รวมของโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง จงึท าให้พบได้ทัง้
ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลอืดหวัใจและหลอดเลอืดสมอง ขอความร่วมมือให้
ประชาชนช่วยกนัรณรงค์เร่ือง 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ ไมส่บูบหุร่ี ซึง่ท าให้เกิดภาวะ
หวัใจขาดเลอืด และไมด่ืม่สรุา ซึง่ท าให้เกิดความดนัโลหิตสงู เน้นความส าคญัเร่ืองอาหาร โดยลดความ
หวาน มนั เค็ม เพิ่มผกัและผลไม้ให้เยอะขึน้ 

ส านกัสารนิเทศ สธ. เคำะบริกำรป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย 
       สธ.ได้พิจารณาและเห็นชอบประเภทและขอบเขตบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 5 กลุม่วยั 

ซึง่เป็นบริการที่ประชาชนควรได้รับ โดยมีการแตง่ตัง้คณะท างานเพื่อหารือร่วมกบัส านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) วา่บริการท่ีทัง้ 5 กลุม่วยั แบง่เป็น 1.หญิงตัง้ครรภ์ 2.กลุม่เด็กเลก็ 0-5 ปี ให้
วคัซีน 10 โรค 3.กลุม่เด็กโตและวยัรุ่น อาย ุ 6-24 ปี อาทิ ให้วคัซีน คดักรองโลหิตจาง 4.กลุม่ผู้ใหญ่วยั
ท างาน อาย ุ 25-59 ปี ให้วคัซนีไข้หวดัใหญ่ คดักรองการติดเชือ้เอชไอวีและให้ค าปรึกษา และ 5.กลุม่
ผู้สงูอาย ุอาย ุ60 ปีขึน้ไป ให้วคัซนีไข้หวดัใหญ่ คดักรอง โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู สขุภาพฟัน หวัใจ
และหลอดเลอืดและสายตาเลอืนราง ประเมินภาวะโภชนาการ ความเสีย่งตอ่โรคหลอดเลอืดสมองควร
ได้รับนัน้มีอะไรบ้าง และงบประมาณที่ สปสช.จะต้องสนบัสนนุในแตล่ะบริการเพยีงพอหรือไม ่ รวมถงึการ
ติดตามและประเมินผลเป็นอยา่งไร 

แนวหน้า   กรมสุขภำพจติแนะวัยเกษียณยดึหลกั3สร้ำงสุข  
          อธิบดีกรมสขุภาพจิต กลา่ววา่ องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดให้วนัท่ี 1 ตลุาคมของทกุปี  เป็น 
"วนัผู้สงูอายสุากล" (International Day of Older Persons) โดยก าหนดขึน้ เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 1 ต.ค. 
1991 (พ.ศ.2534) เพื่อแสดงให้เห็นถึงคณุคา่ของผู้สงูอาย ุที่ได้สร้างสรรค์สิง่ตา่งๆ ให้กบัสงัคมตัง้แต ่อดีต
จนถึงปัจจบุนั ส าหรับประเทศไทยเองได้ก าหนดให้วนัท่ี 13 เมษายนของ ทกุปี ซึง่ถือเป็นวนัสงกรานต์ และ
วนัปีใหมข่องไทยเป็นวนัผู้สงูอายแุหง่ชาติ           ทัง้นี ้ แนวทางอยูอ่ยา่งมีความสขุในวยัเกษียณอยา่งแรก 
คือ ต้องสร้างคณุคา่ให้ตวัเอง (building self-esteem) สองคือ สร้างสขุภาพกายและสขุภาพใจ ให้ตนเอง 
(Building better health and good mental health) สาม คอื สร้างกิจกรรมที่หลากหลาย (building 
physical activities) เพื่อเป็นผู้สงูอายทุีย่งัคงความหนุม่สาว (active aging) ชะลอความเสือ่ม ให้นานที่สดุ  
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ไทยรัฐ อย.เตรียมขยำยใช้ฉลำกจีดีเอในน ำ้อัดลม-ชำ   
          นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กลา่ววา่ อย.ได้ปรับปรุงฉลาก
เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมลูโภชนาการและตดัสนิใจเร่ืองบริโภคได้อยา่งเหมาะสมตามที่ต้องการ โดย
ที่ผา่นมาได้ท าข้อมลูโภชนาการในรูปแบบฉลากจีดีเอ คือ ก าหนดให้แสดงคา่พลงังาน น า้ตาล ไขมนั และ
โซเดียม เป็นคา่ร้อยละปริมาณสงูสดุที่ควรได้รับในแตล่ะวนั โดยที่ได้ออกประกาศไปแล้ว คือ อาหารขบ
เคีย้ว 5 ชนิด ได้แก่ มนัฝร่ังทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคัว่ทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคีย้ว
ชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ และจะเพิ่มประเภทอีก 4-5 
รายการ อาทิ ช็อกโกแลต ขนมอบ อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารมือ้หลกัแช่แข็ง และอาหารขบเคีย้วอื่น โดย
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการอาหารเรียบร้อยแล้ว 

ขา่วสด วัคซนีเอชพีว ี 

          ผอ.สถาบนัวคัซีนแหง่ชาต ิ (องค์การมหาชน) กลา่ววา่ การน าร่องให้วคัซีนเอชพวีีป้องกนัโรคมะเร็ง
ปากมดลกูใน จ.พระนครศรีอยธุยา เพื่อวเิคราะห์ผลให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตดัสนิใจเร่ืองการจดัท า
งบประมาณถือวา่โครงการเสร็จแล้ว ซึง่ตามแผนงานเดิมจะต้องขยายจงัหวดัน าร่องจาก 1 จงัหวดั เป็น 10 

จงัหวดั แตพ่บปัญหาคืองบฯ ปี 2559 สปสช.ไมไ่ด้บรรจเุร่ืองดงักลา่วในการจดัท างบฯขาขึน้ เนื่องจาก
ปรับเปลีย่นแผนการให้วคัซีนป้องกนัโปลโิอจากชนิดเชือ้เป็น 3 สายพนัธุ์ลดลงเหลอื 2 สายพนัธุ์ และ
เปลีย่นเป็นวคัซีนชนดิเชือ้ตายแทน ท าให้ต้องเลือ่นการขยายจงัหวดัน าร่องให้วคัซีนเอชพีวีออกไปเป็นปี 
2560 การวางแผนยทุธศาสตร์วคัซีนจ าเป็นต้องวางแผนระยะยาว โดยเฉพาะในอาเซียนอาจต้องร่วมกนั 
เพื่อไมใ่ห้ผลติแขง่กนัเอง ในอนาคตอาจต้องตกลงเป็นฐานการผลติคนละสายกนั เพราะสว่นใหญ่เป็น
ความร่วมมือ ระหวา่งรัฐกบัเอกชน จึงต้องสร้างตลาดให้สง่ออกไปขายในภมูิภาคให้ได้ด้วย 
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