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คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีพระปรอทหรือไข้ บางช่วงเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ มีพระเขฬะหรือน ้าลาย 
และพระเสมหะมากขึ น พระชีพจรและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ อัตราการหาย
พระทัยเร็วขึ น และระดับออกซิเจนในกระแสพระโลหิตต ้ากว่าปรกติเป็นครั งคราว ผลของการ
ตรวจเอกซเรย์พระอุระหรืออก พบว่า มีการอักเสบของพระปัปผาสะหรือปอด ส่วนล่าง และได้
ตรวจพบพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาอักเสบร่วมด้วย ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี ว่ามีการ
อักเสบติดเชื อ จึงได้ถวายพระโอสถรักษาพระชานุหรือข้อเข่า ถวายพระโอสถปฏิชีวนะทาง
หลอดพระโลหิตและพระโอสถละลายพระเสมหะ กับการถวายออกซิเจนร่วมด้วย และต่อมาได้
ถวายการ�เอกซเรย์พระอุระหรืออก ติดตามพระอาการ ไม่พบการอักเสบ ส่วนอาการอักเสบ
ของพระชานุหรือข้อเข่าด้านขวาลดลงบ้างแล้ว แต่เนื องจากยังมีปรอทหรือไข้ต ้าๆ และพระ
ปัปผาสะ หรือ ปอด เคยอักเสบในต้าแหน่งนี มาก่อน กับยังมีพระเสมหะ คณะแพทย์ฯ �จึงได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายตรวจด้วยเครื องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  �เมื อ
วันที  5 มกราคม 2559 ปรากฏว่าการอักเสบของพระปัปผาสะหรือปอด ข้างซ้ายล่างหลงเหลือ
อยู่เล็กน้อย คณะแพทย์ฯ จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ มขึ นอีกขนานหนึ ง ร่วมกับการถวาย
ออกซิเจน ขณะนี พระปรอทหรือไข้ลดลง แต่ยังทรงหายพระทัยเร็วกว่าปรกติบ้าง พระชีพจร
และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ จึงประกาศมาเพื อทราบโดยทั วกัน ส้านักพระราชวัง 
10 มกราคม 2559 

 เจาะลึกสุขภาพ 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
ผู้ปฏิบัติงานทั วประเทศเข้าร่วมกว่า 700 คน    นพ.ปิยะสกล ได้บรรยายพิเศษว่า ปัจจุบัน
กระแสสังคมทั วโลกมีความสนใจและฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์จากการแพทย์ดั งเดิม เพื อแก้ไขปัญหา
สุขภาพที การแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถตอบสนองได้ทั งหมด เช่นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที 
เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม สอดคล้องกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ น กระทรวง
สาธารณสุขได้ก้าหนดให้เป็น 1 ใน 13 สาขาหลักที จะเร่งรัดพัฒนาให้เป็นทางเลือกของ
ประชาชน และยังเป็น 1 ใน 5 เรื องหลักที เร่งรัดปฏิรูป เพื อบรรลุระบบสุขภาพไทยที พึง
ประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป้าหมายสุขภาพระดับโลก ประกอบด้วย เอกภาพการ
บริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี ยง การ
ดู แลผู้ สู ง อ า ยุ ร ะยะยา ว  และกา ร ใช้ ภู มิ ปัญญา ไทย  กา รแพทย์ แผน ไทย พัฒนา
สุขภาพ  นอกจากนี  เพื อสนับสนุนการที ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ด้าน
บริการสุขภาพ  บริการเพื อส่งเสริมสุขภาพ  ยาและผลิตภัณฑ์ยาเพื อสุขภาพ  งานบริการ
วิชาการและงานวิจัย เพื อสร้างความมั นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ งมีมูลค่ามากกว่า 1 
แสนล้านบาทต่อปี ได้บูรณาการท้างานร่วมกับหน่วยงานที เกี ยวข้อง พัฒนาสมุนไพรต่อยอดทั ง
ด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ ดังนี 1.ผลักดันให้เกิดแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย (พ.ศ.2560–2564)2.ผลักดันเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เป็นส่วนหนึ งของการดูแล
สุขภาพ เชื อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้เกิดระบบการแพทย์ที เอื อซึ งกันและกัน เพิ ม
ทางเลือกให้ประชาชน  3.ส่งเสริมการวิจัยเพื อสร้างการยอมรับและเชื อมั นให้กับประชาชน   
และ 4.จัดตั งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นครั งแรก เพื อการ
ด้าเนินงานที เป็นรูปธรรม น้าร่อง 12 จังหวัด 
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ปลดบอร์ด สสส 
จากกรณีที  คสช.อาศัยอ้านาจตาม ม.44 ออกค้าสั งให้กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จ้านวน 7 คนจาก 9 คน พ้นจากการเป็นกรรมการและการด้ารง
ต้าแหน่งในกองทุน สสส. ซึ งต่อมากลุ่มบุคคลที ท้างานด้านเอ็นจีโอในนาม ขบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ออกมารวมพลังคัดค้านค้าสั ง คสช.นั น 
ต่อมาเมื อเวลา 11.00 น. วันที  11 ม.ค. ที  อาคารคริสตจักรแห่งประเทศไทย ขสช.ซึ งเป็น
การรวมตัวของ 20 เครือข่าย อาทิ ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ ายเด็ก
เยาวชนและครอบครัว เครือข่ายงดเหล้าและบุหรี  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายชาติ
พันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ฯลฯ กว่า 200 คน มีการ
หารือร่วมกันเกี ยวกับปัญหาที เชื อมโยงกับ สสส.ก่อนออกแถลงการณ์ ขสช.กรณีการบอนไซ
ขบวนการภาคประชาชนด้วยการปลดบอร์ด สสส. การระงับการอนุมัติและงบประมาณการ
ด้าเนินงานโครงการ และการใช้มาตรการภาษีคุกคามองค์กรภาคประชาสังคมโดยไม่ชอบ
ธรรม จ้านวน 5 ข้อ 1.ขสช.เห็นว่าการปลดบอร์ด สสส.ทั ง 7 คน เป็นไปโดยไม่ชอบธรรม 
เนื องจากไม่พบการทุจริต ขอให้ยกเลิกค้าสั งที ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั ง 7 คน พ้นจากการ
ด้ารงต้าแหน่งในกองทุน สสส. เพื อให้สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้หลังการตรวจสอบ
เสร็จสิ น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ซื อสัตย์ สุจริตและมีผลงานที 
ประจักษ์ในด้านต่างๆ รวมถึงไม่เกี ยวข้องกับธุรกิจด้านแอลกอฮอล์ บุหรี  อาหาร หรือ
ผลิตภัณฑ์ที มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2.กรณีการระงับการจ่ายงบประมาณด้าเนินการและไม่
อนุมัติโครงการที มีงบประมาณเกิน 5 ล้านบาทนั น หากโครงการยังถูกแช่แข็ง ไม่จ่ายเงินตาม
งวดความตกลง ขสช.จะด้าเนินการยื นฟ้อง สสส.ต่อศาล 3.กรณีผู้มีอ้านาจสั งการให้มีการไล่
เบี ยเก็บภาษีมูลนิธิและองค์กรต่างๆที ร่วมปฏิบัติงานกับ สสส. โดย ขสช.จะร่วมมือกัน
ฟ้องร้องเพื อยกเลิกประกาศกรมสรรพากรเกี ยวกับเรื องนี  และบอร์ด สสส.ต้องยื นให้
คณะกรรมการตีความเรื องข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างภาคีและ สสส.ไม่ใช่การรับจ้างท้า
ของ แต่เป็นการด้าเนินงานเพื อสาธารณประโยชน์ 4.การปฏิรูป สสส.ต้องเพิ มการสนับสนุน
โครงการแก่องค์กรและประชาชนเพื อสร้างความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ และสนับสนุนให้
ออกระเบียบใหม่ที ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ สสส.และผู้ได้ประโยชน์
จากการรับทุนอย่างเข้มงวด และ 5.กรณีโครงการประชารัฐ ขสช.จะติดตามการด้าเนินการ
โครงการประชารัฐในส่วนที ขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.โดยเฉพาะกรณีที มีคณะกรรมการที 
เกี ยวข้องมาจากกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตร/อาหาร และธุรกิจแอลกอฮอล์ ร่วมด้ วยว่าได้
ด้าเนินไปเพื อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ สสส. 
หรือเป็นไปเพื อผลประโยชน์ของกลุ่มทุน 

 INN 
 มติชน 
 ไทยรัฐ 
 เดลินิวส ์
 ASTV ผู้จัดการรายวัน 

 

ปัญหาราคายางตกต่ า 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วก้าเนิด โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีเกษตรกร
ชาวสวนยางนัดหมายชุมนุมเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางตกต ้าว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา มีความเป็นห่วงและติดตามปัญหามาตลอด โดยได้สั งการ ให้เร่งรัดการแต่งตั ง
คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที ยังไม่แล้วเสร็จให้เข้าที  
ประชุม ครม. ในวันอังคารที  12 ม.ค.นี  แต่หากไม่ทันก็ให้น้าเข้า ครม.วันอังคารถัดไป 
เนื องจากมองว่าหากบอร์ด กยท.จัดตั งแล้ว จะท้า ให้กลไกการแก้ปัญหาเดินหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ นนอกจากนี  นายกฯ ยังมีค้าสั งให้กระทรวงที เกี ยวข้อง คือคมนาคม, 
มหาดไทย, สาธารณสุข, กลาโหม, อุตสาหกรรม, พาณิชย์ และเกษตรฯ ไปรวบรวมข้อมูล
ความต้องการใช้ยางระยะแรกส่งให้ส้านักรัฐมนตรี เพื อรวบรวมให้กระทรวงเกษตรฯ ให้แล้ว
เสร็จในวันที 11 ม.ค.นี  เพื อก้าหนดปริมาณรับซื อยางตามความต้องการแต่ละกระทรวง โดย
ใช้งบกระทรวงเอง ซึ งไม่จ้าเป็นต้องน้าเขา้ ครม. เพียงแต่แจ้งให้ทราบเป็นวาระเท่านั น 



'ราคายางตก'ทะเลาะเมีย! เครียดเผาจยย.'ผูกคอ'ดับ  
เมื อวันที  10 ม.ค. ร.ต.ท.อุทัยยอดราช พนักงานสอบสวน สภ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับ
แจ้งจากนายกิตติพงษ์ ทองแซม ก้านันต้าบลเขาน้อย อ.สิชลว่า มีผู้ผูกคอตายภายใน
บ้านเลขที  4/3 หมู่ 5 บ้านทุ่งคายาง ต.เขาน้อย ไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒ
นพงษ์ ผกก.แพทย์รพ.สิชล และเจ้าหน้าที กู้ภัยใต้เต็กตึ งอ้าเภอสิชล ที เกิดเหตุเป็นบ้านปูน 2 
ชั น บริเวณลานหน้าบ้านพบรถจยย.ฮอนด้า คลิ๊ก สีฟ้า ทะเบียน คจจ-48 นครศรีธรรมราช
ถูกเผาวอดทั งคัน ภายในบ้านพบฟูกนอนมีร่องรอยถูกไหม้เสียหายบางส่วน บริเวณชั น 2 พบ
ศพนายวีรพงศ์ สุวรรณุรักษ์ อายุ 35 ปี ลูกชายเจ้าของบ้านใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตัวเองแขวนกับ
คานบ้าน“สอบสวนเบื องต้นทราบว่า ผู้ตายมีอาชีพกรีดยางพาราอาศัยอยู่กับภรรยา และแม่
ในบ้านที เกิดเหตุ ปกติเป็นคนขยันหลังเสร็จสิ นภารกิจกรีดยางในแต่ละวัน ก็จะขับรถบรรทุก
สิบล้อเพื อหารายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัว แต่ระยะหลังรายได้ลดลง เนื องจากราคา
ยางพาราตกต ้า ท้าให้รายได้ในครัวเรือนไม่พอใช้จ่าย ซ ้ายังมีหนี สิน ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุ 
ผู้ตายทะเลาะมีปากเสียงกับภรรยาเรื องค่าใช้จ่ายที ไม่เพียงพอจนภรรยาต้องหนีออกจากบ้าน
ไปตามแม่ยายมาช่วย แต่เมื อย้อนกลับมาที บ้านก็พบว่าผู้ตายได้จุดไฟเผารถจยย. และฟูก
นอนจนเสียหาย แต่ไม่พบตัวผู้ตายจึงช่วยกันเรียกอยู่นาน แต่ไม่มีเสียงตอบรับรู้สึกสังหรณ์ใจ
ว่าอาจจะเกิดเรื องไม่ดี จึงขึ นไปที ห้องนอนของผู้ตาย และพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านใน เมื อ
พยายามเคาะก็ไม่มีเสียงตอบรับ จึงช่วยกันงัดประตูเข้าไป และพบว่าเสียชีวิตแล้ว โดย
เจ้าหน้าที คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดเรื องราคายางตกต ้าจึงคิดสั นผูกคอตาย
ดังกล่าว. 
สธ.ขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยชาวสวนยาง หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ใช้น้ ายาง
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดรวบรวมข้อมูล เพื อวางแผนให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง
ตามนโยบายรัฐบาล  เบื องต้นได้วางแผนด้าเนินการ  3 ส่วนดังนี  
1.เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัด ส้ารวจและด้าเนินการจัดซื อเครื องมือแพทย์ที มียางพาราเป็น
ส่วนประกอบส้าคัญในการผลิต โดยในปี 2557 และ 2558 กระทรวงสาธารณสุขใช้
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ถุงมือผ่าตัด ประมาณ 52 ล้านคู่ต่อปี ถุงมือตรวจโรค 88 ล้าน
คู่ต่อปี สายสวนปัสสาวะ 2 ล้านกว่าเส้นต่อปี และยังมีถุงยางอนามัย  รวมมูลค่าปีละ 937 
ล้านกว่าบาท  ส่วนของปี 2559  วงเงินการจัดซื อ 1,000 ล้านบาท นอกจากนี จะได้จัดซื อ
เพิ มเติมในผลิตภัณฑ์อื นๆ ที มียางพาราเป็นส่วนประกอบอาทิที นอนผู้ป่วย รองเท้าเพื อ
สุขภาพ รองเท้าทางการแพทย์ เป็นต้น   
 2.ให้ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที ดูแลด้านมาตรฐานเครื องมือแพทย์ ขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการที ผลิตเครื องมือแพทย์  เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายสวนปัสสาวะ 
สายให้อาหาร  สายน ้าเกลือ ถุงมือที ใช้ทางการแพทย์  ใช้น ้ายางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ให้มากขึ น  โดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ปรับลดขั นตอนการออกใบอนุญาต
ให้เร็วขึ น เน้นแนวทางการควบคุมเป็นไปตามหลักสากลสอดคล้องกับอาเซียน ที มีการ
ควบคุมเฉพาะคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  เพื อให้ด้าเนินการผลิตเพื อการส่งออกได้
รวดเร็วยิ งขึ น 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ถุงมือทางการแพทย์  ทั งโรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน คลินิก เลือกซื อ
และใช้ถุงมือทางการแพทย์ที ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  รวมทั ง
รณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ที ท้าจากน ้ายางให้มากขึ น เช่น ใช้ถุงมือยางที ผลิตจากน ้า
ยางธรรมชาติ ในผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื อลดการสัมผัสอาหารด้วยมือเปล่า เพิ มความ
ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหาร 

 
 


