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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  3-4 ตลุาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

กรุงเทพธุรกิจ  
ขา่วสด 

มติ ครม.  
          ครม.เห็นชอบแตง่ตัง้ข้าราชการการเมือง ดงันี ้ 1.นางมยรุา กสุมุภ์ ด ารงต าแหนง่ทีป่รึกษา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 2.นายกติตศิกัดิ์ กลบัด ี ด ารงต าแหนง่เลขานกุารรัฐมนตรีวา่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ  ทัง้นีแ้ตว่นัที ่1 ก.ย.58 เป็นต้นไป นอกจากนี ้ครม.มตอินมุตัเิป็นหลกัการมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ (นพ.ธีระ เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นผู้ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุในกรณีที่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุไมอ่าจปฏิบตัิราชการได้ 
และไมม่ีผู้ด ารงต าแหนง่รัฐมนตรีช่วยวา่การ กระทรวงสาธารณสขุ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิราชการได้ 

ASTV ผู้จดัการรายวนั 
โพสต์ทเูดย์  
มติชน  
เว็บไซต์เดลนิิวส์  

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ  
          รมว.สธ. กลา่ววา่ ระบบสขุภาพในปัจจบุนัจ าเป็นต้องมีข้อมลูสขุภาพของประชาชน ซึง่เป็นข้อมลู
กลางระดบัประเทศรวมทกุกองทนุ ไมใ่ช่ตา่งคนตา่งท าข้อมลูเหมอืนท่ีผา่นมา สง่ผลให้โรงพยาบาลแตล่ะ
แหง่ต้องมาคีย์ข้อมลู และจดัสง่ให้แตล่ะกองทนุเพิ่มภาระงานเข้าไปอีก และได้เข้าร่วมประชมุเครือขา่ย
โรงพยาบาลกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย หรือ ยฮูอสเน็ต (UHOSNET) ได้มีการพดูถงึ
ประเด็นข้อมลูสขุภาพระดบัประเทศ และมีทิศทางทีเ่ห็นด้วย ซึง่อาจต้องมีหนว่ยงานกลาง (National 
health centre) ในการท าเร่ืองนี ้ โดยหนว่ยงานท่ีจะมาดแูลต้องไมใ่ชก่องทนุใดกองทนุหนึง่ ต้องมีความ
เป็นกลาง นา่จะขึน้ตรงกบัส านกันายกรัฐมนตรี โดยขณะนีก้ าลงัศกึษาเร่ืองนี ้

กรุงเทพธุรกิจ  
เดลนิิวส ์ 
คมชดัลกึ  
มติชน  
ASTVผู้จดัการรายวนั 
ฐานเศรษฐกิจ 

ปัญหาระบบประกันสุขภาพ  
          สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้แถลงขา่วถึง "การปฏิรูประบบประกนั 
สขุภาพถ้วนหน้า : สิง่ทีค่วรท าและไมค่วรท า " นกัวิชาการทีดอีาร์ไอ กลา่ววา่ ระบบประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าที่เพิง่เร่ิมด าเนินการมา 10 กวา่ปี ถือวา่มกีารเติบโตและพฒันาการทีด่ีคอ่นข้างตอ่เนื่อง แตช่่วงนีก็้เป็น
ช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ เพราะวา่ต้องเผชิญความท้าทาย ลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ดงันัน้เรา
จะทา อยา่งไรท่ีจะชว่ยพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพให้ดยีิ่งขึน้และมีความมัน่คง และทีป่รึกษาด้าน
หลกัประกนัสงัคม ทดีีอาร์ไอ กลา่ววา่ประเทศไทยมีหลายกองทนุ แล้วมีการเสนอให้มีการรวมกองทนุนัน้ 
ไมใ่ช่สิง่จ าเป็นของระบบสวสัดกิารรักษาพยาบาลแบบถ้วนหน้า แตข่ึน้อยูก่บัวิธีการบริหารอยา่งไรให้มีการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ การรักษามีคณุภาพและมีความเป็นธรรม ในตา่งประเทศจะแบง่
ภาพชดัเจนวา่ กลุม่ทีด่แูลสถานบริการด้านสขุภาพจะถกูแยกอยา่งชดัเจนกบักลุม่ที่ให้การประกนั โดย
กระทรวงสาธารณสขุหลายประเทศ มไ่ด้เป็นเจ้าของโรงพยาบาล แตป่ระเทศไทยกระทรวงสาธารณสขุเป็น
ทัง้เจ้าของโรงพยาบาลและหนว่ยงานผู้ รับประกนั ท าให้บทบาทของกระทรวงคอ่นข้างคลมุเครือ ฉะนัน้
กระทรวงสาธารณสขุ ควรเพิม่บทบาทการก ากบัดแูลระบบให้มากขึน้ และลดบทบาทการเป็นผู้บริการเอง
ลง เพราะปัจจบุนัพบวา่กระทรวงเป็นทัง้ผู้ซือ้บริการ และผู้ขายบริการท าให้เกิดความขดัแย้งในการบริหาร 
บทบาทการเป็นผู้ตอ่รอง และผู้จดับริการ กระทรวงจึงไมค่วรเป็นทัง้เจ้าของโรงพยาบาลและผู้จดัการ ระบบ
ประกนัสขุภาพต้องเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ หากต้องการดแูลระบบประกนัสขุภาพอยา่งเตม็ทีก็่ควร 
โอนย้ายโรงพยาบาลไปยงัหนว่ยงานอื่นนอกกระทรวง เช่น องค์กรอสริะ เป็นหนว่ยงานท่ีไมแ่สวงหาก าไร 
สว่น สปสช. ทีท่ าหน้าที่เป็นผู้ตอ่รองอยูเ่ดิมนั้นก็มาเป็นเหมือนอีกกรม ๆ หนึง่ในกระทรวง 
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มติชน 

สยามรัฐ 

ศึกษาวิจัยต ารับยารักษาโรคมะเร็ง  
          อธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยภายหลงัลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือการ
ศกึษาวจิยัต ารับยารักษาโรคมะเร็งและองค์ความรู้อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวกบัการแพทย์แผนไทยฯ กบั นพ.นพพร ช่ืน
กลิน่ ผู้อ านวยการองค์การเภสชักรรมวา่ 2 หนว่ยงานจะร่วมวจิยัและพฒันา ผลติภณัฑ์ ตัง้แตก่ารคดัเลอืก
วตัถดุิบ เตรียมสารสกดั พฒันาสตูรต ารับเบือ้งต้น ให้ค าปรึกษาและด าเนินการ วิจยัตัง้แตก่อ่นคลนิิก 
จนถึงวิจยัทางคลนิิก และติดตามประสทิธิผลความปลอดภยัของผู้ ป่วยหลงัจากได้รับการ รักษาด้วย
ผลติภณัฑ์จากต ารับยาแผนไทย รวมทัง้สนบัสนนุให้บรรจใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติด้วย 

มติชน เภสัชกรสมุนไพร  
          ภญ.ผกากรอง ขวญัข้าว เภสชักรช านาญการ รพ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร กลา่ววา่ ขณะนีส้ภาเภสชั
กรรมและรพ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร อยูร่ะหวา่งร่วมจดัท าหลกัสตูรเภสชักรสมนุไพร และจดัอบรมเพิม่เตมิ 
ความรู้ด้านสมนุไพรให้กบัเภสชกัรท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลและเภสชักรชมุชน เพื่อถา่ยทอดองค์  
ความรู้ให้ประชาชนคาดวา่จะเปิดอบรมรุ่นแรกในปี 2559 น าร่องเภสชักรทีม่คีวามสนใจประมาณ 100-
200 คน ใช้เวลาอบรม 4 เดือน และในอนาคตสภาเภสชักรรมจะผลติเภสชักรครอบครัวเพื่อร่วมท างานกบั
ทีมหมอครอบครัว และจะจดัหลกัสตูรระดบัปริญญาโทด้านเภสชัศาสตร์สมนุไพรด้วย 

สยามรัฐ  
มติชน 

เตือนเกษตรกรระวังฉ่ีหนู  
          สธ. ช่วงฤดฝูนเกษตรกรควรระวงัโรคเลปโตสไปโรสสติ หรือโรคฉี่หนจูากข้อมลูส านกัระบาดวิทยา 
พบวา่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 22 สงิหาคม 2558 พบ ผู้ ป่วยโรคฉ่ีหนทูัว่ประเทศ 945 ราย ในพืน้ท่ี 62 
จงัหวดั มีผู้ เสยีชีวติ 18 ราย กลุม่อายทุีพ่บมากที่สดุ คือ 45-54 ปี ผู้ ป่วยร้อยละ 57.5 ประกอบอาชีพเกษตร 
ร้อยละ 19.3 รับจ้าง จงัหวดัทีม่อีตัราป่วยตอ่ประชากรแสนคนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ ระนอง ศรีสะเกษ 
กาฬสนิธุ์ เลย และนครศรีธรรมราช 

เดลนิิวส ์ โรคลีเจียนแนร์ในสหรัฐฯ  
          เจ้าหน้าทีเ่รือนจ าซานเควนติน ในรัฐแคลฟิอร์เนียของสหรัฐ ยืนยนัเมื่อวนัอาทิตย์วา่มีนกัโทษ 
จ านวน 6 รายป่วยเป็นโรคลเีจียนแนร์ ซึง่มีอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่ และนกัโทษอีก 51 คน ก าลงัอยูใ่น
ภาวะ เฝ้าระวงัในหนว่ยพยาบาล 

 
 

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


