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ประเด็นข่าว
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีพระปรอทหรือไข้ บางช่วงเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ มีพระเขฬะหรือน้าลาย
และพระเสมหะมากขึน พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหาย
พระทัยเร็วขึน และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต้ากว่าปรกติเป็นครังคราว ผลของการ
ตรวจเอกซเรย์พระอุระหรืออก พบว่า มีการอักเสบของพระปัปผาสะหรือปอด ส่วนล่าง และได้
ตรวจพบพระชานุห รือข้อเข่าด้านขวาอักเสบร่วมด้ว ย ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชีว่ามีการ
อักเสบติดเชือ จึงได้ถวายพระโอสถรัก ษาพระชานุหรือข้อเข่า ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทาง
หลอดพระโลหิตและพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้
ถวายการเอกซเรย์พระอุระหรืออก ติดตามพระอาการ ไม่พบการอักเสบ ส่วนอาการอักเสบ
ของพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนืองจากยังมีปรอทหรื อไข้ต้าๆ และพระ
ปัปผาสะ หรือ ปอด เคยอักเสบในต้าแหน่งนีมาก่อน กับยังมีพระเสมหะ คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตถวายตรวจด้ ว ยเครื องเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ เ มื อ
วันที 5 มกราคม 2559 ปรากฏว่าการอักเสบของพระปัปผาสะหรือปอด ข้างซ้ายล่างหลงเหลือ
อยู่เล็กน้อย คณะแพทย์ฯ จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิมขึนอีกขนานหนึง ร่วมกับการถวาย
ออกซิเจน ขณะนีพระปรอทหรือไข้ลดลง แต่ยังทรงหายพระทัยเร็วกว่าปรกติบ้าง พระชีพจร
และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ จึงประกาศมาเพือทราบโดยทัวกัน ส้านักพระราชวัง
10 มกราคม 2559
สธ.ตั้งเป้าปี 59 เปิดคลินิกแผนไทยครบวงจร ใน รพศ./รพท.ให้ได้ 80%
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิด
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค มี
ผู้ปฏิบัติงานทัวประเทศเข้าร่วมกว่า 700 คน นพ.ปิยะสกล ได้บรรยายพิเศษว่า ปัจจุบัน
กระแสสังคมทัวโลกมีความสนใจและฟื้นฟูใช้ประโยชน์จากการแพทย์ดังเดิม เพือแก้ไขปัญหา
สุขภาพทีการแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถตอบสนองได้ทังหมด เช่นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที
เป็ น การดู แ ลสุ ข ภาพองค์ ร วม สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชุ ม ชนและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ น กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ ก้า หนดให้ เ ป็น 1 ใน 13 สาขาหลั กที จะเร่ง รั ดพั ฒ นาให้ เ ป็น ทางเลื อ กของ
ประชาชน และยั งเป็น 1 ใน 5 เรืองหลั กที เร่งรัดปฏิรูป เพือบรรลุ ระบบสุ ขภาพไทยทีพึ ง
ประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป้าหมายสุขภาพระดับโลก ประกอบด้วย เอกภาพการ
บริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสียง การ
ดู แ ลผู้ สู ง อา ยุ ร ะยะยา ว และกา รใช้ ภู มิ ปั ญ ญ าไทย กา รแพทย์ แ ผ นไทยพั ฒ น า
สุขภาพ นอกจากนี เพือสนับสนุนการทีประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ด้าน
บริการสุขภาพ บริการเพือส่ งเสริมสุ ขภาพ ยาและผลิตภัณฑ์ยาเพือสุ ขภาพ งานบริการ
วิชาการและงานวิจัย เพือสร้างความมันคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึงมีมูลค่ามากกว่า 1
แสนล้านบาทต่อปี ได้บูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทัง
ด้านการรั กษาและผลิ ตภัณฑ์ ดังนี 1.ผลั กดันให้ เกิดแผนแม่บทแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการพัฒ นา
สมุนไพรไทย (พ.ศ.2560–2564)2.ผลักดันเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เป็นส่วนหนึงของการดูแล
สุขภาพ เชือมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้เกิดระบบการแพทย์ทีเอือซึงกันและกัน เพิม
ทางเลือกให้ประชาชน 3.ส่งเสริมการวิจัยเพือสร้างการยอมรับและเชือมันให้กับประชาชน
และ 4.จัดตังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นครังแรก เพือการ
ด้าเนินงานทีเป็นรูปธรรม น้าร่อง 12 จังหวัด
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ประเด็นข่าว
ปลดบอร์ด สสส
จากกรณีที คสช.อาศัยอ้านาจตาม ม.44 ออกค้าสังให้กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ข ภาพ (สสส.) จ้า นวน 7 คนจาก 9 คน พ้ นจากการเป็นกรรมการและการด้ ารง
ต้าแหน่งในกองทุน สสส. ซึงต่อมากลุ่มบุคคลทีท้างานด้านเอ็นจีโอในนาม ขบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ออกมารวมพลังคัดค้านค้าสัง คสช.นัน
ต่อมาเมือเวลา 11.00 น. วันที 11 ม.ค. ที อาคารคริสตจักรแห่งประเทศไทย ขสช.ซึงเป็น
การรวมตัวของ 20 เครือข่าย อาทิ ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้บริโ ภค เครือข่ ายเด็ก
เยาวชนและครอบครัว เครือข่ายงดเหล้าและบุหรี เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายชาติ
พันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ฯลฯ กว่า 200 คน มีการ
หารือร่วมกันเกียวกับปัญหาทีเชือมโยงกับ สสส.ก่อนออกแถลงการณ์ ขสช.กรณีการบอนไซ
ขบวนการภาคประชาชนด้วยการปลดบอร์ด สสส. การระงับการอนุมัติและงบประมาณการ
ด้าเนินงานโครงการ และการใช้มาตรการภาษีคุกคามองค์กรภาคประชาสังคมโดยไม่ชอบ
ธรรม จ้านวน 5 ข้อ 1.ขสช.เห็นว่าการปลดบอร์ด สสส.ทัง 7 คน เป็นไปโดยไม่ชอบธรรม
เนืองจากไม่พบการทุจริต ขอให้ยกเลิกค้าสังทีให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทัง 7 คน พ้นจากการ
ด้ารงต้าแหน่งในกองทุน สสส. เพือให้สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้หลังการตรวจสอบ
เสร็จสิน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ซือสัตย์ สุจริตและมีผลงานที
ประจั ก ษ์ ในด้ า นต่ า งๆ รวมถึ งไม่ เ กี ยวข้ อ งกั บ ธุ รกิ จ ด้ า นแอลกอฮอล์ บุ ห รี อาหาร หรื อ
ผลิตภัณฑ์ทีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2.กรณีการระงับการจ่ายงบประมาณด้าเนินการและไม่
อนุมัติโครงการทีมีงบประมาณเกิน 5 ล้านบาทนัน หากโครงการยังถูกแช่แข็ง ไม่จ่ายเงินตาม
งวดความตกลง ขสช.จะด้าเนินการยืนฟ้อง สสส.ต่อศาล 3.กรณีผู้มีอ้านาจสังการให้มีการไล่
เบี ยเก็บ ภาษีมู ล นิ ธิ และองค์ ก รต่ างๆที ร่ว มปฏิ บัติ งานกั บ สสส. โดย ขสช.จะร่ ว มมือ กั น
ฟ้ อ งร้ อ งเพื อยกเลิ ก ประกาศกรมสรรพากรเกี ยวกั บ เรื องนี และบอร์ ด สสส.ต้ อ งยื นให้
คณะกรรมการตีความเรืองข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างภาคีและ สสส.ไม่ใช่การรับจ้างท้า
ของ แต่เป็นการด้าเนินงานเพือสาธารณประโยชน์ 4.การปฏิรูป สสส.ต้องเพิมการสนับสนุน
โครงการแก่องค์กรและประชาชนเพือสร้างความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ และสนับสนุนให้
ออกระเบียบใหม่ทีป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ สสส.และผู้ได้ประโยชน์
จากการรับทุนอย่างเข้มงวด และ 5.กรณีโครงการประชารัฐ ขสช.จะติดตามการด้าเนินการ
โครงการประชารัฐในส่วนทีขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.โดยเฉพาะกรณีทีมีคณะกรรมการที
เกียวข้องมาจากกลุ่ มธุรกิจด้านการเกษตร/อาหาร และธุรกิจแอลกอฮอล์ ร่ว มด้ วยว่าได้
ด้าเนินไปเพือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สสส.
หรือเป็นไปเพือผลประโยชน์ของกลุ่มทุน
ปัญหาราคายางตกต่า
พล.ต.สรรเสริ ญ แก้ ว ก้ าเนิด โฆษกประจ้า ส้ า นักนายกรั ฐ มนตรี กล่ าวถึง กรณีเกษตรกร
ชาวสวนยางนัดหมายชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปั ญหาราคายางตกต้าว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา มี ค วามเป็ น ห่ ว งและติ ด ตามปั ญ หามาตลอด โดยได้ สั งการ ให้ เ ร่ ง รั ด การแต่ ง ตั ง
คณะกรรมการบริ ห ารการยางแห่ งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที ยังไม่แล้ ว เสร็จให้ เข้ าที
ประชุ ม ครม. ในวั น อัง คารที 12 ม.ค.นี แต่ห ากไม่ทั น ก็ ใ ห้ น้ า เข้ า ครม.วั น อั ง คารถั ด ไป
เนืองจากมองว่าหากบอร์ด กยท.จัดตังแล้ว จะท้า ให้กลไกการแก้ปัญหาเดินหน้าได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพขึ นนอกจากนี นายกฯ ยั ง มี ค้ า สั งให้ ก ระทรวงที เกี ยวข้ อ ง คื อ คมนาคม,
มหาดไทย, สาธารณสุข, กลาโหม, อุตสาหกรรม, พาณิชย์ และเกษตรฯ ไปรวบรวมข้อมูล
ความต้องการใช้ยางระยะแรกส่งให้ส้านักรัฐมนตรี เพื อรวบรวมให้กระทรวงเกษตรฯ ให้แล้ว
เสร็จในวันที 11 ม.ค.นี เพือก้าหนดปริมาณรับซือยางตามความต้องการแต่ละกระทรวง โดย
ใช้งบกระทรวงเอง ซึงไม่จ้าเป็นต้องน้าเข้า ครม. เพียงแต่แจ้งให้ทราบเป็นวาระเท่านัน

'ราคายางตก'ทะเลาะเมีย! เครียดเผาจยย.'ผูกคอ'ดับ
เมือวันที 10 ม.ค. ร.ต.ท.อุทัยยอดราช พนักงานสอบสวน สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับ
แจ้ ง จากนายกิ ต ติ พ งษ์ ทองแซม ก้ า นั น ต้ า บลเขาน้ อ ย อ.สิ ช ลว่ า มี ผู้ ผู ก คอตายภายใน
บ้านเลขที 4/3 หมู่ 5 บ้านทุ่งคายาง ต.เขาน้อย ไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒ
นพงษ์ ผกก.แพทย์รพ.สิชล และเจ้าหน้าทีกู้ภัย ใต้เต็กตึงอ้าเภอสิชล ทีเกิดเหตุเป็นบ้านปูน 2
ชัน บริเวณลานหน้าบ้านพบรถจยย.ฮอนด้า คลิ๊ก สีฟ้า ทะเบียน คจจ-48 นครศรีธรรมราช
ถูกเผาวอดทังคัน ภายในบ้านพบฟูกนอนมีร่องรอยถูกไหม้เสียหายบางส่วน บริเวณชัน 2 พบ
ศพนายวีรพงศ์ สุวรรณุรักษ์ อายุ 35 ปี ลูกชายเจ้าของบ้านใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตัวเองแขวนกับ
คานบ้าน“สอบสวนเบืองต้นทราบว่า ผู้ตายมีอาชีพกรีดยางพาราอาศัยอยู่กับภรรยา และแม่
ในบ้านทีเกิดเหตุ ปกติเป็นคนขยันหลังเสร็จสินภารกิจกรีดยางในแต่ละวัน ก็จะขับรถบรรทุก
สิ บ ล้ อเพือหารายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัว แต่ระยะหลั งรายได้ล ดลง เนืองจากราคา
ยางพาราตกต้า ท้าให้รายได้ในครัวเรือนไม่พอใช้จ่าย ซ้ายังมีหนีสิน ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาเรืองค่าใช้จ่ายทีไม่เพียงพอจนภรรยาต้องหนีออกจากบ้าน
ไปตามแม่ยายมาช่วย แต่เมือย้อนกลับมาทีบ้านก็พบว่าผู้ตายได้จุดไฟเผารถจยย. และฟูก
นอนจนเสียหาย แต่ไม่พบตัวผู้ตายจึงช่วยกันเรียกอยู่นาน แต่ไม่มีเสียงตอบรับรู้สึกสังหรณ์ใจ
ว่าอาจจะเกิดเรืองไม่ดี จึงขึนไปทีห้องนอนของผู้ตาย และพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านใน เมือ
พยายามเคาะก็ไม่มีเสี ยงตอบรับ จึงช่ว ยกันงัดประตูเข้าไป และพบว่าเสี ยชีวิตแล้ ว โดย
เจ้าหน้าทีคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดเรืองราคายางตกต้าจึงคิดสันผูกคอตาย
ดังกล่าว.
สธ.ขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยชาวสวนยาง หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ใช้น้ายาง
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดรวบรวมข้อมูล เพือวางแผนให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง
ตามนโยบายรัฐบาล เบืองต้นได้วางแผนด้าเนินการ 3 ส่วนดังนี
1.เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัด ส้ารวจและด้าเนินการจัดซือเครืองมือแพทย์ทีมียางพาราเป็น
ส่ ว นประกอบส้ า คั ญ ในการผลิ ต โดยในปี 2557 และ 2558 กระทรวงสาธารณสุ ข ใช้
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ถุงมือผ่าตัด ประมาณ 52 ล้านคู่ต่อปี ถุงมือตรวจโรค 88 ล้าน
คู่ต่อปี สายสวนปัสสาวะ 2 ล้านกว่าเส้นต่อปี และยังมีถุงยางอนามัย รวมมูลค่าปีละ 937
ล้านกว่าบาท ส่วนของปี 2559 วงเงินการจัดซือ 1,000 ล้านบาท นอกจากนีจะได้จัดซือ
เพิมเติมในผลิ ตภัณฑ์อืนๆ ทีมียางพาราเป็นส่ ว นประกอบอาทิที นอนผู้ ป่ว ย รองเท้าเพื อ
สุขภาพ รองเท้าทางการแพทย์ เป็นต้น
2.ให้ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทีดูแลด้านมาตรฐานเครืองมือแพทย์ ขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการทีผลิตเครืองมือแพทย์ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายสวนปัสสาวะ
สายให้อาหาร สายน้าเกลือ ถุงมือทีใช้ทางการแพทย์ ใช้น้ายางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ให้มากขึน โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ปรับลดขันตอนการออกใบอนุญาต
ให้ เร็ ว ขึน เน้ น แนวทางการควบคุมเป็นไปตามหลั กสากลสอดคล้ องกั บอาเซีย น ที มีการ
ควบคุมเฉพาะคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพือให้ด้าเนินการผลิตเพือการส่งออกได้
รวดเร็วยิงขึน
3.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ถุงมือทางการแพทย์ ทังโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน คลินิก เลือกซือ
และใช้ถุงมือทางการแพทย์ทีถูกต้องตามกฎหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมทัง
รณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ทีท้าจากน้ายางให้มากขึน เช่น ใช้ถุงมือยางทีผลิตจากน้า
ยางธรรมชาติ ในผู้ประกอบการด้านอาหาร เพือลดการสัมผัสอาหารด้วยมือเปล่า เพิมความ
ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร

