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สธ.เร่งเดินหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินฟรีทุกสิทธิ 
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม
ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายกสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคมเพ่ือเดินหน้านโยบายให้ผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินได้รับการรักษาท่ีปลอดภัย และไม่ถูกเรียกเก็บเงิน ได้ข้อสรุปว่าหลังจากนี้ รัฐบาลได้มอบให้
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 3 กองทุนสุขภาพ และโรงพยาบาล
เอกชน ก าหนดแนวทางการจัดการใหม่ รวมถึงให้มีการนิยามอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ประชาชนทราบและให้โรงพยาบาลต่างๆ ยอมรับโดยจะใช้นิยามของสพฉ. เป็นเกณฑ์ เช่น 
ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ระบบการหายใจติดขัด ภาวะช็อกนอกจากนี้ จะมีการหารือกับโรงพยาบาลเอกชน 
เพ่ือหารูปแบบและอัตราการจ่ายเงินที่ยอมรับได้ทุกฝ่าย รวมถึงจัดการระบบรองรับหลังผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาครบ 72 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องส่งผู้ป่วยกลับโรงพยาบาลต้นสั งกัด โดยกระทรวง
สาธารณสุขจะบริหารจัดการการส ารองเตียงร่วมกับ  3 กองทุน และโรงพยาบาลในสังกัด รวมถึง
เรื่องราคากลาง ที่ทั้ง 3กองทุน และโรงพยาบาลเอกชนน าราคากลางมาน าเสนอ จะให้หน่วย
วิชาการเร่งน าไปพิจารณาต่อไป 

 โพสต์ทูเดย์ 
 

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลเด็กช่วงปิดเทอม อยู่บ้านเล่นกับสุนัขหรือแมวระวังถูกกัด
หรือข่วน ชี้ปีนี้ต้นปีเสียชีวิตแล้ว 3 ราย 
นายแพทย์อ านวย   กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากปัจจัยสภาพอากาศที่ร้อน ขอ
เตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะในเด็ก เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิ ดเทอม 
ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากอยู่บ้านเล่นกับสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อ่ืนๆ ให้ระมัดระวังอาจถูกกัดหรือข่วน รวมถึงไม่ไปแหย่สุนัขไม่มีเจ้าของ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2559 พบผู้ป่วย 3 ราย 
จาก 3 จังหวัด เสียชีวิตทั้ง 3 ราย จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตคือ ระยอง สมุทรปราการ และ สงขลา
ด้านการป้องกันโรค ขอแนะน าให้ระมัดระวังการสัมผัสสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะลูกสุนัข และเฝ้าระวัง
เด็กๆ ไม่ให้เล่นกับสัตว์ที่ไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ควรน าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เป็นประจ าทุกปี ที่ส าคัญต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ และรู้จักวิธี
ป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือท าร้าย ด้วย คาถา 5 ย. “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแย่ง อย่าหยิบ อย่ายุ่ง 
กับสุนัขที่ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ” จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บ้า 

 ข่าวสด 
 NBT 

 

อธิบดีกรมสบส. แจงการ “ดีท็อกซ์” จัดอยู่ในประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมาย! 
จากกรณี การแชร์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊คระบุว่า มีประชาชนที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
เสียชีวิตหลังจากการล้างพิษด้วยวิธีกินแต่ผลไม้ ดื่มน้ ามะพร้าวผสมกับน้ าใบย่านาง ต่อเนื่องเป็น
เวลา 2-3 วัน ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งใน กทม.วันนี้ (23 มีนาคม 2559) นาวาอากาศตรี
นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวง
สาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส. ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและเจ้าหน้าที่ส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมเป็นการด่วน ซึ่งการล้าง
พิษ หรือดีท็อกซ์ถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือก จัดอยู่ในประเภทกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐาน
ของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ส าหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.
2509 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ซึ่งบริการประเภทนี้



ประกอบด้วยการนวดเพ่ือสุขภาพและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการอื่นเสริมด้วย เช่น การ
อบไอน้ าเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โภชนบ าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและ
การท าสมาธิ การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ สถานที่
ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการขึ้น
ทะเบียน แสดงว่าเป็นสถานประกอบการเถื่อน ขอความร่วมมือประชาชนหากพบว่ามีการให้บริการ
ดีท็อกซ์ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หรือสถานพยาบาล ให้แจ้งที่สายด่วน 
สบส. 02-193-7999  หรือเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ ,เฟซบุ๊คมือปราบสถานพยาบาล
เถื่อน 
    นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กรม สบส. ได้จัดท าร่างกฎหมาย 
“พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559” ส าเร็จแล้ว อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีผลบังใช้ประมาณเดือนตุลาคม 2559 เพ่ือควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ซึ่งไม่ได้เป็นการรักษาโรค ได้แก่ 1.กิจการสปา 2.กิจการ
นวดเพ่ือสุขภาพ 3.กิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม รวมถึงกิจการอ่ืนๆเพ่ือสุขภาพ กิจการทั้งหมดนี้
จะต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งผู้รับอนุญาต ผู้ด าเนินการ และผู้ให้บริการ จะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานมีวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และห้ามมิให้มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณของบริการเพ่ือ
สุขภาพว่าสามารถบ าบัด รักษาหรือป้องกันโรคได้ทุกชนิด  
     ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว
รวมทั้งหมด 1,609 แห่ง ประกอบด้วยสปา 509 แห่ง นวดเพ่ือสุขภาพ 1,070 แห่ง นวดเพ่ือเสริม
สวย 30 แห่ง  โดยอยู่ในส่วนภูมิภาค 1,265 แห่ง ที่เหลืออีก 344 แห่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ในช่วง 6 เดือน ที่รอกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ส านักสถานพยาบาลฯ จะด าเนินการจัดเตรียม
ตั้งคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพ่ือก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนา
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิผู้ด าเนินการและผู้ให้บริการ
นอกจากนี้จะจัดอบรมชี้แจงผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายได้ทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้   

 ไทยรัฐ 
 

แพทย์ชี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบพบบ่อยในผู้หญิง แนะอย่าปล่อยเรื้อรังอาจเป็นโรคไตได้  
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคที่
เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในช่วงอายุ 20-
50 ปี สาเหตุที่พบโรคนี้ในผู้หญิงมากกว่าชาย เนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชาย เชื้อโรค
บริเวณปากท่อปัสสาวะ จึงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายกว่า ประกอบกับปากท่อปัสสาวะของ
ผู้หญิงยังเปิดออกสู่ภายนอกในบริเวณใกล้กับช่องคลอดและทวารหนัก จึงมีโอกาสติดเชื้อทั้งจาก
ช่องคลอดและจากทวารหนักได้ เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลาย
ชนิด ประมาณ 75-95% เกิดจากเชื้ออีโคไล มีทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน รักษาหายได้ภายใน 2-
3 สัปดาห์ หรือจากการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบเป็นๆหายๆเรื้อรัง มีอาการรุนแรงน้อย
กว่าการอักเสบเฉียบพลัน กลุ่มเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ท าให้เกิดโรคนี้ คือ ผู้ที่กลั้นปัสสาวะ
นาน ส่งผลให้ปัสสาวะแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี ผู้สูงอายุ เพราะสุขอนามัย
บริเวณอวัยวะเพศไม่ดี โดยเฉพาะผู้ที่ขาดคนดูแล และไม่ค่อยเคลื่อนไหว มักนั่งๆ นอนๆ ผู้ที่ดื่มน้ า
น้อย ส่งผลให้ไม่ค่อยได้ปัสสาวะ ปัสสาวะจึงแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญได้ดี อาการของโรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ คือ ปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ โดยเฉพาะตอนสุด
ปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า คือ ปัสสาวะสีชมพู หรือเป็นเลือด หรือตรวจ
พบเม็ดเลือดแดงได้จากการตรวจปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นหรืออาจเป็นหนองขึ้นกับความรุนแรงของ
โรค มีกลิ่นผิดปกติปวดท้องน้อยมีไข้ มีได้ทั้งไข้สูงและไข้ต่ า แต่มักไม่มีไข้เมื่อเป็นการอักเสบเรื้อรัง 



บางครั้งอาจมีสารคัดหลั่งบริเวณอวัยวะเพศร่วมด้วย เมื่อเกิดจากติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อาจมีคลื่นไส้อาเจียนได้ เมื่อเป็นการติดเชื้อเฉียบพลัน อาจมีนิ่ วปนออกมาใน
ปัสสาวะ เมื่อเกิดร่วมกับนิ่วในไต หรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ผลข้างเคียงจากกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบ คือ การลุกลามเป็นการอักเสบของไต ซึ่งเมื่อเรื้อรังอาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้ หรือเมื่อ
การอักเสบติดเชื้อรุนแรง อาจลุกลามเป็นการอักเสบติดเชื้อในกระแสโลหิต ซึ่งทั้งสองกรณีเป็น
สาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตได้ 

 ไทยรัฐ 
 คม ชัด ลึก 

 

เป็นโรคเหงือกส่อสมองเสื่อมขั้นต้น 
นักวิจัยทางการแพทย์ต้องสะดุ้งเม่ือค้นพบว่าโรคเหงือกนั้นมีความเกี่ยวพันกับอัตราสมองเสื่อมของ
ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะต้นๆ พวกเขาได้ค้นพบในการศึกษาผู้ป่วย ซึ่งมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่
ขนาดน้อยไปจนถึงขนาดกลาง จ านวน 59 คน พบว่าสองโรคนั้น เกี่ยวพันกัน ท าให้เชื่อว่าโรค
เหงือกอักเสบอาจจะยิ่งเร่งให้อัตราสมองเสื่อมหนักขึ้น ทางแพทย์สมาคมโรคสมองเสื่อมของ
อเมริกาได้รีบเตือนว่า หากสามารถพิสูจน์ได้จริงแล้ว ควรจะให้คนไข้โรคสมองเสื่อมรักษาสุขภาพ
ปากให้สะอาดไว้ เหตุที่โรคเหงือกอักเสบนั้น อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้โรคสมองเสื่อมหนักขึ้น 
ดร.ดรัก บราวน์ ผู้อ านวยการวิจัยและพัฒนา ของสมาคมโรคสมองเสื่อม ได้แสดงความเห็นว่า 
การศึกษาครั้งนี้ยังมีตัวอย่างจ านวนน้อย ซึ่งท าให้เกิดสงสัยขึ้นมาว่าโรคเหงือกท าให้เป็นโรคสมอง
เสื่อม หรือในทางกลับกันแน่. 

 ไทยโพสต์ 
 

สูบโคเคนดันความดันเลือดพุ่ง 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสูบโคเคน ท าให้ความดันโลหิตขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และอาจท าให้เป็น
โรคหัวใจ น าไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ความรู้นี้ได้จากการศึกษาผู้ป่วยเป็นลมอัมพาต 
เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จ านวน 1 พันกว่าคน ที่มีวัยระหว่าง 15 -49 ปี ที่ เข้า
โรงพยาบาลต่างๆ ที่เมืองบัลติมอร์ วอชิงตัน โรคนี้เกิดจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน เพราะลิ่ม
เลือด เป็นโรคอัมพาต แบบที่เป็นกันมากที่สุดรายงานแจ้งว่า ผู้ที่เพ่ิงสูบโคเคน มาเมื่อวันก่อน จะ
เสี่ยงกับการเป็นอัมพาตมากเท่าๆกับผู้ที่ไม่เคยเสพมาก่อนเลย สูงถึง 6 เท่า และแม้แต่จะเป็นผู้ไม่
สูบบุหรี่และไม่กินเหล้า ก็ไม่ช่วยอะไรได้. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


