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ค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฯ 
ตัวแทนเครือข่ายเภสัชกรทั่วประเทศ น าโดย ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป ประธานชมรมเภสัชกร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ ได้เดินทางมาเข้าพบ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยภก.สมสุขกล่าวว่า มีความกังวลเรื่องร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ....
ฉบับแก้ไข ที่อาจกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งวิชาชีพเภสัช ประชาชน เช่น ไม่มีข้อห้ามในการผลิต 
และการขายยาชุด ท าให้ผู้บริโภคจะได้รับอันตรายมากข้ึน และการบังคับใช้กฎหมายอ่อนลง ท าให้
ธุรกิจยาไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยัน
จะส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับ สธ.ร่วมกับสหวิชาชีพมากกว่าเพราะจะท าให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค 
ด้าน นพ.บุญชัยกล่าวว่า เชื่อมั่นว่า ผู้ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาจะดูผลกระทบรอบด้านก่อนที่
จะบังคับใช้. 

 ไทยโพสต์ 
 

สลด หมออนามัยท่าสองยางขับรถตกเหวเสียชีวิต ระหว่างไปมอบอุปกรณ์ให้ อสม.  
“สิงห์ค า เอ้ือวิบูลย์ศรี” ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว หมออนามัยท่าสองยาง จ.ตาก ขับรถตกเหว
เสียชีวิต ขณะไปมอบอุปกรณ์ให้ อสม. หมออนามัยทั่วประเทศระดมทุนช่วยเหลือครอบครัว เผย
ประวัติเป็นคนท างานทุ่มเท ช่วยเหลือประชาชนบนพ้ืนที่ห่างไกล แม้เดินทางยากล าบาก เสี่ยง
อันตราย จนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศเมื่อปี 35  นพ.โสภณ เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างหาทางช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งพ้ืนที่ท่าสองยางนั้นเป็นพื้นที่กันดาร คนท างานในพ้ืนที่จึงมีความเสี่ยงตลอด การเดินทาง
ล าบากมาก มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ตลอด 

 ไทยรัฐ 
 ไทยโพสต์ 

 

สธ.เร่งน าแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม 3.5 ล้านคน เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ก าชับทุกจังหวัดรณรงค์น าแรงงานต่างด้าว พร้อมผู้ติดตามและคนต่างด้าว 
ประมาณ 3.5 ล้านคน เข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ประเทศไทยมีนโยบายให้การ
บริการสุขภาพทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวนั้นได้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอยู่ภายใต้การประกันสุขภาพ 2 ระบบคือประกันสังคม โดย
ส านักงานประกันสังคม และประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบการบริการ ทั้ง
การตรวจสุขภาพประจ าปี รักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการเฝ้าระวัง
โรค เริ่มด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 มีแรงงานต่างด้าว 
ผู้ติดตามและคนต่างด้าว ซื้อบัตรประกันสุขภาพ 1,341,616 คน จังหวัดที่มีผู้ซื้อบัตรมากที่สุดคือ
ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เชียงใหม่และสมุทรปราการ ส าหรับการเตรียมการเพ่ือรองรับ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งหมดระยะเวลาผ่อนผันให้อยู่ในประเทศและอนุญาตให้ท างานอย่างถูกกฎหมาย 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการเพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน ตั้งแต่ 1 เมษายน -29 กรกฎาคม 2559 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าชับ
ให้ส านักสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการน าแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และ
คนต่างด้าวที่มีประมาณ 3.5 ล้านคน มาตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ก่อนขึ้นทะเบียนให้มาก
ที่สุด เพ่ือประโยชน์ต่อตัวแรงงาน ผู้ติดตาม นายจ้างและคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ติดตามแรงงาน
ต่างด้าวที่เป็นเด็กจ าเป็นต้องได้รับวัคซีนตามแผนการให้วัคซีนของไทย เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคติดต่อ
ที่หายไปแล้วเช่น คอตีบ โปลิโอ กลับมาระบาดอีกครั้ง ส าหรับอัตราค่าบริการในการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพเป็นอัตราเดิม โดยในแรงงานต่างด้าว รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของแรงงาน
ต่างด้าวอายุ 7-18 ปี บัตรราคา 3,700 บาท คุ้มครอง 2 ปี ค่าตรวจสุขภาพครั้งแรกคนละ 500 
บาท ค่าประกันสุขภาพคนละ 3,200 บาท ค่าตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอีก 1 ปี ค่าตรวจ 500 บาท 
ในส่วนผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ บัตรราคา 730 บาท คุ้มครอง 2 
ปี ค่าประกันสุขภาพคนละ 730 บาท โดยสิ้นสุดการคุ้มครอง 31 มีนาคม 2561 
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 เจาะลึกสุขภาพ WHO หนุนข้อเสนอ SAFE แนะปรับกลไกจ่ายเงิน 3 กองทุนให้สองคล้องกันเพิ่มประสิทธิภาพ 

องค์การอนามัยโลกแนะการมองระบบหลักประกันสุขภาพไทยต้องดูภาพรวมทั้ง 3 กองทุน บัตร
ทอง ข้าราชการ ประกันสังคม เพ่ือการพัฒนายั่งยืนทั้งระบบสุขภาพ ยืนยันหลักประกันสุขภาพ
เป็นของประชาชนทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องของคนจนหรือคนด้อยโอกาส เสนอจ ากัดการร่วมจ่าย เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ครัวเรือนล้มละลายหรือยากจน พร้อมชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยมี
ประสิทธิภาพสูงในการจัดส่งสุขภาพที่ดีและการป้องกันภาวะล้มลายด้วยต้นทุนที่ต่ า เป็นแบบอย่าง
นานาชาติ เสนอปรับกลไกจ่ายเงินให้สอดคล้องกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 

 นสพ.ไทยโพสต์ สตง.ไม่ห้าม อปท.จัดรถรับ-ส่ง นร.-ผู้ป่วย ชี้ท าได้เพื่อประโยชน์ ปชช.  
สตง.ยืนยันว่ากรณีรับส่งรถนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางเทศบาลหรือองค์การส่วนบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) สามารถด าเนินการได้ โดยเทียบเคียงกับหนังสือข้อหารือของกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ที่ท าถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549 เรื่องขอหารือแนว
ทางการปฏิบัติโครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน กรณี อบต.เขาท่าพระ จ้างเหมารถรับ -ส่ง เด็ก
ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่าหากมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสังคมสงเคราะห์ ประกอบ
กับได้ป่านความเห็นชอบของประชาคม ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อบต.เขาท่า
พระ ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) ที่จะสามารถด าเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 

 กรุงเทพธุรกิจ สุขได้ด้วยการคิดบวก 
นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าจากรายงานความสุขโลก ปี ค.ศ. 2016 
ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศไทยมีความสุขอยู่ล าดับที่ 
33 ของโลกขยับขึ้นจากล าดับที่ 34 ในปีที่แล้ว และ อันดับที่ 36 ในปี 2013 โดยยังคงอยู่ในล าดับ
ที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ทั้งนี้ คะแนนความสุขจากการส ารวจ 
เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดย รายงานความสุขโลก ได้
สรุปผลการวิเคราะห์ไว้ว่า ปัจจัยก าหนดระดับความสุขของแต่ละประเทศ ขึ้นกับปัจจัยส าคัญห้า
ประการ ได้แก่ 1.ระดับรายได้ 2. จ านวนปีสุขภาพดี 3. การมี คนช่วยเหลือยามต้องการ 4. ความมี
อิสรภาพ และ 5.ระดับการแพร่ระบาดของคอรัปชั่น ซึ่งการที่ประเทศไทยมีความสุขดีขึ้นต่อเนื่อง 
อาจอธิบายได้ว่า ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นของไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบ กับประเทศอ่ืน จึง
ท าให้การจัดล าดับดีขึ้น 
นอกจากนี้ ยังอาจอธิบายได้จากผลการส ารวจความสุขคนไทยที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจาก
ความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยแบบส ารวจสุขภาพจิตคน
ไทย ฉบับสั้น 15 ข้อ ที่พบว่า การจัดสรรเวลาส าหรับงาน/ชีวิตส่วนตัว/ครอบครัวได้ดี มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี อาศัยอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัย เป็นปัจจัยส าคัญล าดับต้นๆ ที่ส่งผลต่อ
ความสุขของคนไทย โดยพบว่า การจัดสรรเวลาส าหรับงาน/ชีวิตส่วนตัว/ครอบครัวได้ดีจะมี
ความสุขมากกว่า 4.2 เท่า 
ส าหรับแนวทางสร้างสุข ง่ายๆ ที่สร้างขึ้นได้ในทุกวัน โดยเริ่มจากตัวเอง แล้วส่งต่อความสุขนั้นไป
ยังคนรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ด้วยวิธี“คิดบวก” ซึ่งเป็นอีก 1 วิธีสร้างสุข จาก 
บัญญัติสุข 10 ประการที่ได้ผล และเป็นวิธีที่สมาชิกแฟนเพจสุขสร้างได้(SUKSANGDAI) ในวัยต่างๆ 
จากทุกภาคท่ัวประเทศ โหวตให้เป็นวิธีสร้างสุข ล าดับที่ 4 ต่อจาก 3 วิธีแรกที่ได้รณรงค์ไปแล้วเมื่อ
ปีที่ผ่านมา คือ “ให้เวลา ขยับกาย กระจายสิ่งดี” 
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 มติชน แพทย์ละเหี่ย ‘จัดฟันแฟชั่น’ เจอถอนทั้งปาก เตือนเสี่ยงเอดส์ เริม วัณโรค 

ทพญ.เพชรสิรี หอวรรณภากร คลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวถึงปัญหาการจัดฟันแฟชั่นประเทศไทยยังคงมีปญัหาการจัดฟันแฟชั่น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัย
ท างาน ที่หลายคนไปรับบริการจากหมอเถื่อนตามร้านเสริมสวย บ้าน คอนโดมิเนียม เพราะราคา
ถูก หรือโฆษณาชวนเชื่อตามโซเชียลมีเดีย ทั้งที่ผลกระทบมีมาก ล่าสุด มีเคสจัดฟันจากหมอเถื่อนที่
ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง จากการตรวจพบว่า ภายในช่องปากมีกลิ่นมาก และฟันผุเต็มไปหมด แสดง
ให้เห็นว่าไม่สามารถรักษาความสะอาดได้เลย นอกจากนี้ ตัวลวดจากโค้งๆ ก็เริ่มบานออกจาก
มาตรฐาน ถือว่าอันตรายมาก หากไม่เอาออก อาจทิ่มเหงือกหรือปากท าให้เป็นแผล และหากเหล็ก
ไม่มีการฆ่าเชื้ออย่างดีพอ อาจท าให้เกิดการติดเชื้อได้ ที่เสี่ยงคือเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี เริมที่
ปาก วัณโรค ยิ่งไปรับบริการตามร้านเสริมสวย บ้าน หรือตลาดนัด ก็ไม่ม่ันใจว่าผ่านการฆ่าเชื้อที่ถูก
มาตรฐานหรือไม่ เพราะปกติในคลินิกหรือโรงพยาบาลจะมีตู้อบฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะ เพราะการแช่
แอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อเหล่านี้ได ้การจัดฟันต้องได้รับบริการจากผู้ เชี่ยวชาญ เพราะขั้นตอน
ต่าง ๆ จะต้องมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ที่ส าคัญ ต้องดูโครงสร้างของแต่ละคน โดยขั้นตอน
แรกต้องผ่านการวินิจฉัยก่อนว่า จ าเป็นต้องจัดฟันหรือไม่ ซึ่งจะมีข้อบ่งชี้หลายอย่าง เช่น ฟันซ้อน 
ฟันเก จนท าความสะอาดซอกฟันยาก หรือปัญหาเรื่องบุคลิกภาพ อย่างฟันเหยิน หุบปากไม่สนิท 
ฟันห่าง หรืออาจมีปัญหาของข้อต่อขากรรไกร ปัญหาการสบฟัน ส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร เป็น
ต้น หากต้องจัดฟัน ทันตแพทย์จะต้องตรวจโดยการเอกซเรย์ ดูช่องปากว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ 
เพราะบางรายจ าเป็นต้องถอนฟันร่วมด้วย บางรายอาจต้องเอ็กซเรย์บริเวณกะโหลกด้านข้าง 
เพราะอาจมีปัญหาขากรรไกร หากได้รับบริการจากทันตแพทย์จริงๆ จะมีความละเอียดในการ
วินิจฉัยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


