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รมว.สธ.ให้ทุกโรงพยาบาล จัดท าระบบประปาผิวดิน พร้อมสร้างบ่อเก็บน  าให้พอใช้ในหน้าแล้ง
อย่างย่ังยืน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนน้้าในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาพร้อมให้การช่วยเหลือ ก้าชับทุกโรงพยาบาลส้ารวจแหล่งน้้าผิวดิน จัดท้าระบบประปา
ผิวดิน  สร้างบ่อเก็บน้้า ให้มีน้้าไว้พอใช้อย่างน้อย 4 เดือน เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าในช่วงฤดู
แล้งอย่างยั่งยืน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้้าของโรงพยาบาลในช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาในปีต่อๆไป ได้มอบนโยบายให้
โรงพยาบาลทุกแห่ง  ส้ารวจแหล่งน้้าผิวดิน จัดสร้างระบบน้้าประปาผิวดิน พร้อมสั่งการให้กอง
แบบแผน กระทรวงสาธารณสุข จัดท้าระบบส้ารองน้้า  โดยการสร้างบ่อเก็บน้้าไว้ให้พอใช้ 4 เดือน 
รองรับการขาดแคลน ให้เป็นที่พ่ึงของชาวบ้านด้วย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทุกด้านทั้งการ
ประสานงาน และงบประมาณ 

 คม ชัด ลึก 
 กรุงเทพธุรกิจ 

 

ปลัด สธ.ย  านโยบายดูแลผู้ติดเชื อเอชไอวี ลดการตีตรา 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้้านโยบายดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 4 ข้อ ลดการตีตราในสังคม ร่วมมือกับ 
3 หน่วยงานเป็นมิตรผู้ติดเชื้อฯ ท้าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการติดต่อโรคเอดส์ 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย 4 ข้อในการดูแลเรื่องดังกล่าว 1.กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ท้าความเข้าใจเรื่องผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี องค์กรหรือหน่วยงานต้องเป็นมิตรกับผู้ติดเชื้อ ไม่ตีตรา และแบ่งแยกผู้ติดเชื้อฯ 2.ท้าความ
เข้าใจกับประชาชนเรื่องการติดต่อของเอชไอวีว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์และเลือด ส่วน
อัตราการติดจากแม่สู่ลูก มีน้อยมากพบไม่ถึงร้อยละ 2 ในประเทศไทย 3.ปรับปรุงกฎหมายหรือ
ระเบียบเพ่ือคุ้มครองผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ4.สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ในการรับเรื่ องร้อง
ทุกข์ และมีทีมเยียวยา ทั้งนี้ได้มอบให้ กรมควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 เจาะลึกสุขภาพ 
 

‘ปิยะสกล’ ผุดไอเดียลงโทษผู้ขับข่ีไม่สวมหมวกกันน็อคให้ดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองใน รพ. 
รมว.สธ.เผยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากจราจรเสียชีวิตปีละ 24,000 ราย ประมาณร้อยละ 70 เป็นผู้ขับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย เตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงโทษผู้ขับขี่รถไม่สวม
หมวกนิรภัย ด้วยการดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองที่เกิดจากไม่สวมหมวกนิรภายในโรงพยาบาลแทน
การจ่ายค่าปรับ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 
ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน จากบริษัทกลางคุมครองผู้ประสบภัยจากรถ จ้ากัด ตั้งแต่ 1 มกราคม 
-11 มีนาคม 2559 มีผู้บาดเจ็บ 149,243 คน เสียชีวิต 2,284 ราย และข้อมูลจากรายงานสถิติรับ
แจ้งผู้ประสบภัยจากรถทั้งประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2559 มีผู้ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และ
เสียชีวิต จากรถจักยานยนต์ ร้อยละ 29.56นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยม
ผู้บาดเจ็บทางสมองที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุจากการขับขี่รถ
จักยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย และจากการสอบถามผู้บาดเจ็บบางรายบอกว่าคิดว่าขับไป
ใกล้ๆ ไม่สวมคงไม่เป็นไร ไม่คิดว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุจะท้าให้บาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้ ดังนั้น 
เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการบาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เตรียมเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายรัฐและเอกชน นอกจากจะได้รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการขับข่ี
ปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย และการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถแล้ว จะขอให้
ลงโทษผู้ท้าผิดกฏหมายจากการขับข่ีรถจักยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย บ้าเพ็ญประโยชน์ด้วยการ
ดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองในโรงพยาบาลที่สาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยแทนการเสียค่าปรับ 
น่าจะได้ผลดี 

 



 

 

  
 เจาะลึกสุขภาพ 

 
สธ.ออกระเบียบคุมจรรยาบรรณผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ 
รมว.สธ.ลงนามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะ 
7 สาขาใหม่ อาทิ แพทย์แผนจีน จิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ห้ามโฆษณา ใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้
ผู้อ่ืนโฆษณาความรู้ความช้านาญของคนเอง กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะที่เผยแพร่หรือตอบปัญหา
ทางสื่อ อนุญาตให้แจ้งสถานที่ประกอบโรคศิลปะได้ แต่ต้องไม่โอ้อวดเกินจริง และต้องไม่ปรากฏ
เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวในที่เดียวกัน ห้ามฮ้ัวผลประโยชน์ มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา 
ตามระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ ได้แก่ สาขากิจกรรมบ้าบัด สาขา
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขารังสีเทคนิค 
สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ และสาขาการแพทย์แผนจีน ซึ่ งมีผู้ขึ้นทะเบียนกับส้านัก
สถานพาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 7,624 คน  โดยอนุญาตให้โฆษณา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะทางสื่อ รวมถึงการกระท้าใดๆ ที่ท้าให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ
ความหมายการประกอบโรคศิลปะของตนได้ แต่ห้ามไม่ให้โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
โฆษณาการประกอบโรคศิลปะ ความรู้ความช้านาญในการประกอบโรคศิลปะของตน  
ในกรณีที่ท้าการเผยแพร่ หรือตอบปัญหาทางสื่อทุกประเภท สามารถแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะและแจ้งสถานที่ประกอบโรคศิลปะได้ แต่ห้ามสื่อไปในท้านองโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็น
จริง หลอกลวง หรือท้าให้ผู้ป่วยหลงเชื่อมาใช้บริการ ส่วนการแจ้งสถานที่ประกอบโรคศิลปะต้องไม่
มีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวปรากฏอยู่ในที่เดียวกัน รวมทั้งห้ามไม่ให้หรือรับผลประโยชน์เป็น
ค่าตอบแทน เนื่องจากการรับหรือส่งผู้ป่วยเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่าการฮ้ัว
ผลประโยชน์ ไม่ออกใบรับรองเท็จ ไม่ใช้หรือสนับสนุนผู้อ่ืนให้ประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย
การโฆษณาการประกอบโรคศิลปะและความรู้ความช้านาญ ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สามารถกระท้าได้ไม่ผิดกฎหมาย มีดังนี้ 
1.การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 
2.การแสดงผลงานในหน้าที่หรือการบ้าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
3.การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือการศึกษามวลชน 
4.การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรือมูลนิธิ   
ในกรณีการติดป้ายหรืออักษรที่ส้านักงานและที่อยู่ของตน สามารถใช้ข้อความเฉพาะเรื่องได้
ดังต่อไปนี้  
1.ชื่อ นามสกุล และสามารถใช้ต้าแหน่งทางวิชาการ เช่นศาสตราจารย์ รวมทั้ง ยศ ฐานันดรศักดิ์ได้ 
2.ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ได้มาอย่างถูกต้อง
จากคณะกรรมการวิชาชีพหรือจากสถาบันการศึกษารับรอง 
3.ที่อยู่ ที่ตั้งส้านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืนๆ 
4.ประเภทใบอนุญาตและสาขาแห่งการประกอบวิชาชีพของตน 
5.ความรู้ความสามารถเฉพาะทางการประกอบโรคศิลปะที่ได้รีบอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาชีพ 
6.ชื่อสถานพยาบาลและเวลาท้างาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แจ้งเวียนไปยัง กทม. 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือดูแลผู้ประกอบโรคศิลปะในพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายแล้ว  
ทั้งนี้หากฝ่าฝืน จะมีความผิดฐานโฆษณา ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มีโทษ
ปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา ส่วนผู้ประกอบโรค
ศิลปะ จะส่งให้คณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้พิจารณาความผิด ตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2556 ตามความรุนแรงการกระท้าผิดตั้งแต่สถานเบาคือว่ากล่าวตักเตือนจนถึงขั้นหนักสุดคือ 
เพิกถอนในอนุญาต 


