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งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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สธ.จัดระบบคัดแยกป่วยฉุกเฉิน ให้ ‘ER’ รับเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตจริงๆ
กระทรวงสาธารณสุข
สธ.พัฒ นาคุณภาพห้องฉุกเฉิน รองรับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิ ทธิ์ ให้
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จัดระบบคัดแยกผู้ป่วย
ฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อให้ห้องฉุกเฉินให้บริการเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจริงๆ พร้อมจัดแพทย์
ประจ าดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น ทุ ก คนตลอด 24 ชั่ ว โมง และจั ด ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่
สาหรับโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ให้จัดระบบให้มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาเป็นแพทย์ที่
ปรึกษากรณีจาเป็นตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมประเมินผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
จัดระบบทางด่วนสาหรับผู้ป่วยโรคเร่งด่วนที่ต้องรักษาอย่างรวดเร็ว อาทิ โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลื อดสมองแตกหรือตีบ ติดเชื้อในกระแสเลื อด หญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิด และ
ผู้ป่วยที่มีบาดเจ็บอันตรายที่เส้นเลือด สาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาเปิดบริการนอกเวลาตามความจาเป็น โดยให้คานึงถึงภาระงาน
และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ให้สานักบริหารการสาธารณสุขติดตามผลคืบหน้า
ทุก 2 เดือน เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
http://www.hfocus.org องค์การอนามัยโลกชมไทยให้วัคซีน ปชช.กว่า 95% เตรียมขยายให้แรงงานข้ามชาติเพื่อ
ป้องกันโรค
“หมอรัชตะ” ร่วมหารือแผนสร้างความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุม
สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 เผย ผอ.องค์การอนามัยโลกให้ความชื่นชมไทยที่สามารถให้วัคซีน
ป้องกันโรคแก่ประชาชนเกินกว่า 95% ทั้งยังผลิตวัคซีนได้เอง สะท้อนถึงประสิทธิภาพและ
ความคุ้มทุนของการใช้วัคซีนป้องกันโรค เผยไทยตั้งเป้าขยายให้วัคซีนกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อ
ป้องกันโรค
http://www.hfocus.org อย.ยันไม่มียาเกรด 2 แจงคุมเข้มทุกตารับได้มาตรฐาน ไม่พบผสมแป้งในยา
อย.แจงกรณีกล่าวอ้างยาที่ผลิตในประเทศมี 2 เกรด โดยยาราคาถูกจะผสมแป้งหรือสารอื่นที่
ไม่ใช่ตัวยาสาคัญปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน ทาให้ยาไม่มีคุณภาพ ยืนยัน อย. มีการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานจีเอ็มพี มีการเฝ้าระวังคุณภาพ เก็บตัวอย่าง
ยาส่ งตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ มั่นใจว่าผลิ ตภัณฑ์ยามีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี
ประสิทธิผลในการใช้ตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนตารับยาไว้ ขอให้ผู้บริโภควางใจ
เว็บไซต์แนวหน้า

‘ยงยุทธ’ ชี้ผลสอบ ‘ปลัดณรงค์’-‘สปสช.’ ใกล้เสร็จ คาดรายงาน ‘บิ๊กตู’่ อีก 1-2 สัปดาห์
‘ยงยุทธ’ เผยผลสอบ ‘ปลัดณรงค์’ และ ‘สปสช.’ ใกล้เสร็จแล้ว แจง ผลสอบ สปสช.ที่ คตร.
ดาเนินการอยู่ มีความคืบหน้าไปมาก ขณะนี้รายงานข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว คาดจะรายงาน
‘พล.อ.ประยุทธ์ ’ ได้ในอีก 1-2 สัปดาห์ ส่วนผลรายงาน สปสช.ยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะเป็น
เพียงข้อเสนอ ต้องให้ได้ข้อยุติก่อน แง้มมีเสนอปรับปรุง 3 แนวทาง ทั้งเบิกจ่ายตามระเบียบ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แต่ต้องไม่กระทบคุณภาพบริการ

ที่มาแหล่งข่าว

ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์มติชนออนไลน์
‘นพ.เจตน์’ ห่วงงบรายหัวปี 59 เพิ่มแค่ 7% ส่งผลคุณภาพรักษา เหตุ รพ.สธ.ได้งบไม่พอ
‘นพ.เจตน์’ อภิปรายพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบปี 59 เผยงบเหมารายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 7% แจง
ประชาชน 48.8 ล้านคน แต่มีงบรักษาแค่ 1.2 แสนล้านเท่านั้น ห่วงคุณภาพรักษาพยาบาล
จะลดลงเรื่อย เหตุ รพ.สังกัด สธ.ได้รับงบไม่พอ ชี้คนหนีไปใช้ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐต้องรอ
คิวนาน แถมคุณภาพลดลง ฝากรัฐบาลชัดเจนกาหนดทิศทางรักษาพยาบาล ชี้ต้องเพิ่มคุณภาพ
รพ.รัฐให้ทัดเทียมเอกชน ไม่ใช่ลดเอกชนให้เท่ารัฐ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รพ.ต้องดูแลรักษา
เท่าเทียม
ทั้งนี้ สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559 ด้วย
คะแนนเอกฉันท์ 186 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และเสนอตั้งคณะกรรมาธิการจานวน 50
คน แปรญัตติ 15 วัน ระยะเวลาดาเนินการ 90 วัน
http://www.hfocus.org มติบอร์ด สพฉ.ตั้งอนุ กก.จัดระบบเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน แก้ปัญหา รพ.เอกชนเรียก
เก็บเงินผู้ป่วย
บอร์ด สพฉ.ตั้งอนุกรรมการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลไกแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน โดยพัฒนา
ระบบร่วมกับ 3 กองทุน ช่วยให้เกิดค่ารักษาที่สมเหตุสมผล ไม่สร้างภาระให้ประชาชน โดยจะ
แยกผู้ป่วยฉุกเฉิน กึ่งฉุกเฉินออกจากผู้ป่วยทั่วไป มีกติกาเรื่องเงินที่ชัดเจน ใน 72 ชั่วโมงแรก
เร่งให้เสร็จภายใน 1 เดือน และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
ในการดาเนินการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายป่วยฉุกเฉิน รักษาได้
ทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ ได้กาหนดกรอบดาเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1.การแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน กึ่ง
ฉุกเฉินออกจากผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งจะเริ่มทาพร้อมกันทั่วประเทศและจัดระบบให้มีความพร้อมตาม
ความเหมาะสม หากพื้นที่ใดมีความพร้อมพัฒ นาเข้าสู่ระบบได้เร็วจะให้เป็นแบบอย่างและ
ช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 2.การจัดการเรื่องเงิน จะต้องมีกติกาที่
ชัดเจนและมีความพร้อมทุกสถานการณ์ 3.การกาหนดขอบเขตการรักษาพยาบาลผู้ ป่ว ย
ฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงและการสร้างระบบดูแลต่อเนื่องหลัง 72 ชั่วโมงแรก จะพยายาม
ปรับให้เข้าสู่ระบบให้ได้ แม้จะมีความยุ่งยากก็ตาม โดยคาดว่าจะได้แนวทางที่ ชัดเจนภายใน 1
เดือนนี้ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด จากนั้นจะเริ่มลงมือปฏิบัติการและ
พัฒนาระบบไปเรื่อยๆ รวมทั้งจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของมติครม.ให้ราคาบริการ
การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ ยู่ ใ นรายการที่ ต้ อ งควบคุ ม ราคาและมี ม าตรการตามรู ป แบบระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่จะพัฒนาขึ้นโดยคณะอนุกรรมการด้วย
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สธ.สร้างทีมแพทย์ฉุกเฉิน 66 ทีม พร้อมรับมือภัยพิบัติ แผ่นดินไหว น้าท่วม ดินโคลนถล่ม
ในไทย
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือ ทีม
แพทย์สนามฉุกเฉิน (ทีมเมิร์ท) มาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัวทั้ง
บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ รองรับภัยพิบัติฉุกเฉินในประเทศ อาทิ แผ่นดินไหว น้า
ท่วม ดินโคลนถล่ม พร้อมบริการดูเเลรักษาผู้ประสบภัย ในพื้นที่ภายใน 6- 12 ชั่วโมง ตั้งเป้า
ให้ได้ 76 ทีมภายในปี 2559
ปั จ จุ บั น ทั่ ว ประเทศมีที ม เมิ ร์ ท 45 ที ม ประกอบด้ว ยทีม จากโรงพยาบาล ต่ า งๆ 36 ที ม
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 6 ทีม โรงพยาบาลทหาร 1ทีม ซึ่งได้ผ่านการอบรมครบ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามแล้ว ยังมีจังหวัดที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฏีแต่ยังไม่ได้รับการ
อบรมภาคปฏิบัติอีก 12 ทีม ตั้งเป้าจะอบรมให้ครบหมดทั้งประเทศ ภายใน.ปี 2559 โดย
ประเทศไทยจะมีทีม เมิร์ทประจาเขตสุขภาพ ครบทุกเขต รวม77 ทีม ทีมเมิร์ท (MERT). 1
ชุด ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ 17 คน คื อ แพทย์ 2 คน พยาบาลฉุกเฉิน 4 คน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือเวชกรฉุกเฉิน 6 คน เภสัชกร 1 คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ
เช่น การสื่ อสาร สามารถอยู่ได้ด้ว ยตนเองโดยไม่รบกวนทรัพยากรท้องถิ่น . เเละ สามารถ
ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาส่งตัวผู้ป่วยที่มี อาการรุนแรง ล่าสุดรัฐบาลไทย
ได้ส่งทีมเมิร์ทจานวน 3 ทีม ไปช่วยเหลือกรณีแผ่นดินไหวที่เนปาล ซึ่งมียอดผู้บาดเจ็บกว่า
20,000 คน เสียชีวิตกว่า 8,000 คน ผลปรากฏว่าประสบความสาเร็จอย่างดี และได้รับ
การชื่นชมจากนานาชาติ
สธ.เผยชาวเนปาล ชื่นชอบ ผงทาน้าดื่มประทานจาก พระองค์โสมฯ ไร้โรคระบาด
กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์ไทยชุดที่ 4 จานวน 14 คน ไปช่วยเนปาลต่อเนื่อง ดูแล 2
ตาบล คือ ต.ซิปะกัต และ ต.ชานดานี เน้นหนักการฟื้นฟูสุขภาพจิต สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เผย
ชาวเนปาลใน อ.สินธุปาลโชค ชื่นชอบผงทาน้าดื่มประทานจากพระองค์โสมฯ ได้ดื่มน้าสะอาด
ถ้วนหน้า ใช้ง่าย ไม่มีโรคระบาด

