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ยื่น 3 มติสมัชชาฯจี้ "อดุลย์" ขับเคลื่อน 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานใน
พิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติประจ าปี 2559 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ 
ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ พร้อมนายกสมาคมคนพิการแต่ละประเภท 
ได้ยื่นข้อเสนอมติสมัชชาคนพิการระดับชาติปี 2559 จากการระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
คนพิการทุกภาคส่วนต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ 1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่
ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ให้ครบทุกแห่งภายในปี 2561 2.การขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์บริการ
คนพิการ โดยเร่งด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด โดยมีการ
สนับสนุนบุคลากร งบประมาณที่เพียงพอภายในปี 2564 และ 3.ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อคนพิการ โดยยกระดับคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ให้เป็นคณะกรรมการฯ 
รวมทั้งเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้มีบทลงโทษ
ที่ชัดเจน การขับเคลื่อนนโยบายในมติสมัชชาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว บางเรื่องได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
จึงขอให้มั่นใจในการผลักดันมติต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในมิติต่างๆ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่ประโยชน์
สุขของคนพิการและทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน. 

 โพสต์ทูเดย์ 
 

หมอแนะวิธีป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ว่า เป็นโรค
ที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย พบในเพศหญิงมากกว่าชาย และพบมากในช่วงอายุ 
20-50 ปี โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีหลายชนิด แต่ 75 -95% 
เกิดจากเชื้ออีโคไล มีทั้งจากการอักเสบเฉียบพลัน หรือการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งมักมีอาการอักเสบ
เป็นๆหายๆเรื้อรัง ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคนี้ คือ ผู้ที่กลั้นปัสสาวะนาน ส่งผลให้ปัสสาวะ แช่
ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี ผู้สูงอายุเพราะสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ดี  และผู้
ที่ดื่มน้ าน้อยจนส่งผลให้ไม่ค่อยได้ปัสสาวะ ปัสสาวะจึงแช่ค้าง เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญได้ดี 
ส าหรับอาการของโรคนี้ คือ ปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ ปวด เบ่ง แสบ โดยเฉพาะตอนสุดปัสสาวะ 
ปัสสาวะเป็นเลือด อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าคือ ปัสสาวะสีชมพู หรือเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่น หรือ
อาจเป็นหนองขึ้นกับความรุนแรงของโรค และมีกลิ่นผิดปกติปวดท้องน้อย มีไข้ มีได้ทั้งไข้สูงและไข้
ต่ าแต่มักไม่มีไข้เม่ือเป็นการอักเสบเรื้อรัง 

 ข่าวสด 
 NBT 

 

ปลัด พม.น าทีมประชุมที่ UN-ไทยได้รับค าชมช่วยเด็กแรกเกิดรวดเร็ว 
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทย น าคณะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 60 (CSW 60) 
ที่ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาติ ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ ในช่วงสัปดาห์ที่สอง 
ระหว่างวันที่ 21-23 มี.ค. ต่อจากสัปดาห์แรก ที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุม ส าหรับการประชุมวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 เวลา 
18.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับประเทศไทยเวลา 00.30 น. วันที่ 24 มี.ค. 59 นายไมตรี อินทุ
สุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิด
กิจกรรมคู่ขนาน ที่ห้องประชุม 7 ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ จัดโดยสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมของประเทศไทย (TIJ) ในหัวข้อ “การพัฒนากฎหมาย : สตรี ความยุติธรรม และการ
พัฒนาที่ยั่งยื่น” โดยมีวิทยากรจาก TIJ /UN WOMEN และมหาวิทยาลัยโคลอมเบียเข้าประชุม ใน



การอภิปรายได้เน้นความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าหมายที่ 5 ด้านความเสมอภาค
หญิง-ชาย และเป้าหมายที่ 16 ที่ว่าด้วยการส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก โดย
ส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การเสริมพลังสตรีในทางกฎหมาย และการ
เข้าถึงความยุติธรรม ในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง ยังมีการน าเสนอ 
กรอบคิด แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ และข้อเสนอแนะทางนโยบายจากมุมมองไทยและภูมิภาคต่างๆ 

 ไทยรัฐ 
 

สธ.เสนอตั้งองค์กรใหม่รับอภิบาลระบบสุขภาพ 
ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ว่า ในเบื้องต้นแผนการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขจะด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การอภิบาลระบบสุขภาพ จะมีการตั้งองค์กร
ใหม่เป็นคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีข้อเสนอรูปแบบของคณะกรรมการฯ 3 
รูปแบบ คือ 1.คณะกรรมการประสานงานด้าน นโยบายสุขภาพแห่งชาติ 2.คณะกรรมการความ
ร่วมมือด้านสุขภาพแห่งชาติ และ 3.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พร้อม ทั้งตั้ง
คณะท างานที่มี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ.เป็นประธานศึกษาข้อดีข้อเสียแต่ละรูปแบบ 
ตลอดจนท าประชาพิจารณ์และขอความเห็นร่วมจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเลือกรูปแบบ
ที่ดีที่สุดและขัดแย้งน้อยที่สุดให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวอีกว่า 2.ก าลังคน
ด้าน สุขภาพให้รวบรวมข้อมูลโดยมองภาพรวมก าลังคนด้านสุขภาพของชาติ ที่สังกัดอยู่หน่วยงาน
อ่ืนๆ มุ่งแก้ปัญหาในเรื่องการสร้างความก้าวหน้า ภาระงานที่หนัก เงินเดือน อัตราต าแหน่งรองรับ 
เพ่ือรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ในระบบ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 3.ความมั่นคงด้านยาและ
เวชภัณฑ์ ต้องมีแผนการพัฒนาและวิจัยยาที่จะต่อยอดออกมาสู่การผลิตให้ได้ และ 4.ระบบข้อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จะมีการจัดท าระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อให้ประชาชนรู้
ว่าจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร. 

 ไทยรัฐ 
 คม ชัด ลึก 

 

หว่ันเปิดเออีซี "โรคผิวหนัง" ระบาด 
รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าว “AEC : 
โรคผิวหนังไร้พรมแดน” ว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ท าให้เกิดการโยกย้ายถิ่น
ฐานการท างาน การท่องเที่ยวหรือการเดินทางเข้ามายังไทย ซึ่งปัญหาโรคผิวหนังต่างๆที่เคยพบ
และหายไปจากไทย เช่น โรคเรื้อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ โรคเท้าช้าง และโรคลิซมาเนีย 
อาจจะพบได้ง่ายขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  นพ.กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ไทยจะควบคุมโรคเรื้อนได้ดี มี
จ านวนลดลงเรื่อยๆ แต่ยังเป็นปัญหาคือภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดนใต้ 
เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ท าให้กระทบการเข้าถึงบริการ แต่ที่น่ากังวลคือการเปิดเออีซี 
อาจท าให้โรคเรื้อนพบมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมีการป่วยด้วยโรคนี้จ านวนมาก 
โดยเฉพาะพม่าซึ่งพบป่วยปีละกว่า 3,000 ราย หรือมาเลเซียที่เดิมทีมีผู้ป่วยน้อยกว่าไทย แต่กลับมี
แนวโน้มพบมากขึ้น ซึ่งพ้ืนที่ที่มีแรงงานพม่าจ านวนมากคือบริเวณภาคเหนือตามตะเข็บชายแดน 
ภาคใต้ตอนบน รวมไปถึงปัตตานีและสงขลา ซึ่งมีคนงานพม่ามาท าแรงงานประมง ดังนั้น กลุ่มที่
ต้องเฝ้าระวังคือ กลุ่มแรงงานที่เข้ามาผิดกฎหมาย ท าให้เข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข ในการตรวจ
คัดกรองโรคเรื้อน นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดคือบุคลากรทางการแพทย์มักขาดทักษะการวินิจฉัยโรค
เรื้อน ขณะที่ พญ.รัตติยา เตชะขจรเกียรติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ระบาดวิทยา รพ.บางรัก กล่าวว่า อัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะผู้ป่วยต่างชาติในปี 
2554-2557 พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น ที่พบบ่อย 3 อันดับ คือ ซิฟิลิส หนองใน และหนองในเทียม 
โดยพม่าพบมากที่สุดปีละเกือบ 1,000 ราย ทั้งนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ท า
ให้ไม่ตระหนักและไม่มารักษา โดยพบว่าผู้ชายจะมารักษาด้วยโรคไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จาก
อาการปัสสาวะขัด มีหนองหรือมูกไหลออกจากท่อปัสสาวะ อัณฑะบวมแดงอักเสบ ส่วนเพศหญิง
ร้อยละ 50 ไม่พบอาการแต่ท่ีพบคือ ตกขาวปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็น คัน มีตุ่มข้ึนที่ฝ่ามือ เป็นต้น. 

 
 
 



 ไทยโพสต์ 
 

รพ.จุฬาภรณ์เปิดคลินิกรักษ์สมองรองรับผู้สูงอายุ 
พญ.บุราเพ็ญ บุญชู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวในการแถลง
ข่าวโครงการคลินิกรักษ์สมอง ว่า ขณะนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้มีการเปิดคลินิกรักษ์สมอง เพ่ือ
คอยให้ค าปรึกษาด้านสมอง โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมประเมินและให้
การรักษา ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับโปรแกรมการตรวจทุกคนจะได้รับการประเมินภาพรวมของร่างกาย อาทิ 
การประเมินศักยภาพทางสมอง การตรวจร่างกาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามโรคทางสมอง โดยเฉพาะ
โรคสมองเสื่อมถือเป็นความผิดปกติของสมองที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยพบอุบัติการณ์การเกิด
เพ่ิมขึ้นตามอายุที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสาเหตุของโรคสมองเสื่อมเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ โรคอัล
ไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือด ภาวะน้ าคั่งในโพรงสมอง โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ซิฟิลิส 
เอชไอวี ไทรอยด์ และการขาดวิตามินบี 12 และโฟเลต ซึ่งปัจจุบันพบคนไทยป่วยสมองเสื่อม 4 
แสนคน และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


