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สธ.เตือนผู้ที่ท้องร่วงท้องเสียเลือกดื่มเกลือแร่ชนิดโออาร์เอส หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มส าหรับผู้เสีย
เหงื่อจากการออกก าลังกาย เสี่ยงถ่ายเหลวเพิ่มข้ึน 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปี 2559 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแล้วกว่า 2.4 แสนคน 
โรคนี้พบได้บ่อยในช่วงอากาศร้อน สาเหตุมาจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด 
และหากมีอาการท้องร่วง ท้องเสียให้เลือกดื่มเกลือแร่ชนิดโออาร์เอส เพ่ือทดแทนน้้ากับเกลือแร่ที่
ร่างกายสูญเสียไปจากอาการท้องเสีย หลีกเลี่ยงดื่มเกลือแร่ส้าหรับผู้เสียเหงื่อ หรือโออาร์ที เพราะ
จะท้าให้ถ่ายเหลวเพ่ิมข้ึน 

 เจาะลึกสุขภาพ สธ.-สปสช.น าร่อง 60 อ าเภอ ท าเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางว่า การจัดการสุขภาพระดับอ้าเภอ
ไม่ใช่เรื่องใหม่ องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ตั้งแต่ปี 2530 ว่า การจัดการสุขภาพที่เหมาะสมคือการ
จัดสุขภาพระดับอ้าเภอ เนื่องจากขนาดพ้ืนที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการได้ไม่ยาก สามารถตอบสนองความต้องการของคนในอ้าเภอได้ แต่การจะ
ท้าให้เกิดการจัดการสุขภาพระดับอ้าเภอได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ การบู รณาการร่วมกัน
ภายในท้องถิ่นและภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุขใช้หลักการนี้ในการด้าเนินการต่อเนื่อง ภายใต้
พ้ืนฐานการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ้าเภอ (District Health System: DHS) ทั้งการใช้ความรู้น้า
งานบริการและการใช้ธรรมาภิบาลน้าการบริหารจัดการ   
ด้าน นพ.ชูชัย ศรช้านิ ผู้ช่วยเลขาธิการส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า 
การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข มีประเด็นท้าทาย 5 ประเด็นที่ส้าคัญในอนาคต 
คือ 1.ความร่วมมือในการสร้างหลักประกันของทุกภาคส่วน 2.การเงินระยะยาวของระบบเพ่ือ
ความยั่งยืน 3.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย 
เพ่ือลดการเจ็บป่วย 4.การจัดระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รองรับสังคมผู้สูงอายุ และ 5.การวิจัย
และพัฒนาในการใช้ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข ซึ่งการ
พัฒนาเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอเป็นส่วนส้าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดความส้าเร็จ นอกจาก
การด้าเนินการโดยภาครัฐ การด้าเนินงานของการจัดระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ จะอยู่ภายใต้
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ้าเภอ (คปสอ.) เป็นการบูรณาการร่วมกัน ซึ่ง สปสช.
พร้อมให้การสนับสนุนผ่านงบประมาณที่จ่ายตามผลงานและคุณภาพบริการ (Quality and 
Outcome Framework: QOF) และงบกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งหมดนี้เพ่ือท้าให้
เกิดการจัดระบบสุขภาพที่ดีส้าหรับชุมชน โดยเบื้องต้นเป็นการน้าร่อง 60 อ้าเภอ ก่อนขยายให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 สยามธุรกิจ 
 

ดีเดย์ 1 เม.ย.เพิ่มค่ารักษา พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ 8 หม่ืน ตาย-พิการได้ 3 แสน 
1 เมษายน เหยื่อรถชนได้เฮ! รัฐแจกของขวัญปีใหม่ไทยเพ่ิมคุ้มครอง พ.ร.บ.ค่ารักษาเป็น 8 หมื่น 
ตาย-พิการ 3 แสน "สุทธิพล" ย้้าคลุมทุกกรมธรรม์ทั้งที่ซื้อไปก่อนหน้าและที่จะซื้อใหม่หลังจากนี้ 
แนะค่ายประกันมองวิกฤติเป็นโอกาสเรียกความเชื่อมั่น ถ้าอุบัติเหตุลด สินไหมลด แถมเ พ่ิมความ
คุ้มครองจูงใจรถเลี่ยงประกันเข้าระบบ นายกวินาศภัยแจงค่ายประกันรับสภาพได้ แม้สินไหมพุ่ง
อย่างต่้าปีละพันล้าน เชื่อเฟสสองขึ้นเบี้ย จยย.100 บาทแน่ ชงลดเงินสมทบ บริษัทกลางฯ ช่วย
พยุง จับตา! สงครามแข่งจ่ายคอมมิสชั่นซา 
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ฐานข้อมูลคุมโรคติดต่อรั่ว เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ-การเดินทางของชาวต่างชาติที่มาไทย 

พบข้อมูลส่วนตัว-ข้อมูลการเดินทางชาวต่างชาติที่เดินทางมาไทย ในฐานข้อมูลควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงได้สาธารณะ ย้อนดูได้ถึงปี 55 ล่าสุด หน้าเว็บดังกล่าวปิดการเข้าถึง
แล้วเครือข่ายพลเมืองเน็ต รายงานว่า มีผู้พบเว็บไซต์อ้างเป็นของหน่วยงานราชการในจั งหวัด
ภาคใต้จัดท้า "ระบบชุมชนบุคคลต่างชาติ" น้าข้อมูลชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแสดง 
โดยเปิดเผยอาชีพ เลขหนังสือเดินทาง ระบบค้นหา และแผนที่ระบุต้าแหน่ง โดยล่าสุด เมื่อเวลา 
2.00 น. เว็บไซต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว โดยมีผู้แจ้งว่า พบการลบระเบียนข้อมูลบางส่วนออกไป
ก่อนที่เว็บไซต์จะถูกระงับ (suspended) จากทางผู้ให้บริการพ้ืนที่เว็บ (เว็บโฮสต์) โดยขึ้นข้อความ 
"This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the 
reseller ran out of resources." เมื่อเวลาประมาณ 1.00 น. 

 เจาะลึกสุขภาพ 
 

แนะ สธ.ปฏิรูป Health IT ต้องก าหนดมาตรฐานข้อมูลกลางก่อน 
นักวิชาการสารสนเทศด้านสุขภาพแนะ สธ.ปฏิรูประบบ PHR ต้องโฟกัสที่การก้าหนดมาตรฐาน
ข้อมูลกลางก่อน ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ชี้ถ้าไม่วางมาตรฐานข้อมูล สุดท้ายได้แค่แอพ
ฯ เพียงแอพฯ เดียว การขับเคลื่อนด้าน Health IT มีหลายประเด็นที่ต้องท้า เช่น เรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ อาทิ เซิร์ฟเวอร์และโครงข่ายสื่อสารของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เรื่องมาตรฐานข้อมูล 
เรื่ององค์กรกลางและการจัดก้าลังคน ฯลฯ แต่ด้วยกรอบระยะเวลาปฏิรูป 18 เดือน ก็คงไม่
สามารถท้าได้หมดทุกเรื่อง ดังนั้นการเริ่มต้นที่ระบบ Personal Health Record (PHR) และระบบ 
Health Information Exchange (HIE) ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในส่วนของมาตรฐานข้อมูลนั้น กว่า
จะพูดคุยจนตกผลึกก็ใช้เวลานานเป็น 10 ปี แต่ด้วยกรอบระยะเวลาปฏิรูปเพียง 18 เดือน ก็อาจ
ต้องมีการพัฒนาแอพฯ ด้าน PHR ขึ้นมาก่อน ควบคู่ไปกับการก้าหนดมาตรฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่ง
แอพฯ ดังกล่าวจะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่า PHR มีความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง โดยอาจก้าหนด
โรงพยาบาลน้าร่องให้มีการใช้งาน 1 เขตสุขภาพ 1 โรงพยาบาล แล้วทดลองดูว่าเมื่อคนไข้ขอข้อมูล
จากโรงพยาบาล A แล้วถือไปที่โรงพยาบาล B ที่อยู่ในโครงการน้าร่องเหมือนกัน ข้อมูลนี้จะท้างาน
ได้ดีหรือไม่ หากท้าได้ดีก็แสดงว่าการพัฒนาระบบ PHR เป็นไปได้จริง แล้วขยายผลไปยัง
โรงพยาบาลอ่ืนๆ ต่อไป การที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการ
ระบบอภิบาลระบบสุขภาพ ก้าหนดให้มีการท้างานร่วมกับส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า งานด้าน Health IT มีความซับซ้อนเฉพาะด้าน 
แค่ค้าศัพท์ต่างๆ ก็คุยไม่เหมือนกันแล้ว หากเอานัก IT มาท้าระบบ Health เลย อาจได้ผลลัพธ์ไม่ดี
นัก ดังนั้น สธ.ต้องเป็นตัวน้าในการก้าหนดวิสัยทัศน์ของระบบ PHR และ HIE ว่าต้องการระบบ
แบบไหน รวมทั้งดึงเอานักวิชาการที่มีความรู้ทั้งด้านการแพทย์และด้าน IT เข้ามาท้างานเพ่ือเป็น
ตัวเชื่อมระหว่าง 2 ฝ่ายเข้าด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ไทยรัฐ 
 คม ชัด ลึก 
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สธ.ประกาศเครื่องส าอาง 34 ยี่ห้อ ห้ามผลิต ขาย น าเข้า  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต ขาย น้าเข้า เครื่องส้าอาง 34 ยี่ห้อ ฝ่าฝืนจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือท้ังจ้าทั้งปรับ มีผลตั้งแต่ 29 มี.ค.59 เป็นต้นไป 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 Facebook/กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพและกฎหมายด้านสุขภาพ ได้
เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก้าหนดชื่อเครื่องส้าอางที่ห้ามผลิต น้าเข้า หรือขาย 
พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 (ดู ที่นี่ ) ซึ่งได้ก้า หนดรายชื่อ
เครื่องส้าอางที่ห้ามผลิต ขาย น้าเข้า ดังต่อไปนี้ 
(1) BEANNE บีแอน ครีมไข่มุกตราแตร 
(2) แอนตี้-ฟาร์ ครีม 
(3) แอนตี้-ฟาร์ โลชั่นกันฝ้า ปรับผิว 
(4) ROSE ครีมขจัดฝ้า 
(5) FAR-ACT ครีมรักษาฝ้า 
(6) CN คลินิก 99 
(7) ครีมฝ้าเมลาแคร์ 
(8) โลชั่นกันแดด กันฝ้า เมลาแคร์ 
(9) ครีมวินเซิร์ฟ 
(10) โลชั่นวินเซิร์ฟ ลดฝ้ากันแดด 
(11) MUI LEE HIANG PEARL CREAM 
(12) เอสจี โลชั่นปรับสภาพผิว 
(13) เลนาว ครีมบ้ารุงผิวหน้ากลางคืน 
(14) NEW CARE นิวแคร์ ครีมประทินผิว 
(15) NEW CARE นิวแคร์ โลชั่นปรับสภาพผิว 
(16) 3 ทรีเดย์ ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน ครีมลดริ้วรอยหมองคล้้า 
(17) 3 ทรีเดย์ ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน โลชั่นป้องกันแสงแดด 
(18) 3 ทรีเดย์ เนเชอรัล ครีมทาสิว 
(19) 3 ทรีเดย์ เนเชอรัล โลชั่นป้องกันแสงแดด 
(20) พรีม ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน ครีมลดริ้วรอย 
(21) พรีม ไบรเทน แอนด์ รีไวเทน โลชั่นป้องกันแสงแดด 
(22) มิสเดย์ ครีมแก้สิว 
(23) มิสเดย์ ครีมแก้ฝ้า 
(24) พอลล่า ครีมทาสิว 
(25) พอลล่า ครีมทาฝ้า 
(26) พอลล่า โลชั่นกันแดดรักษาฝ้า 
(27) ครีมชาเขียว DR. JAPAN 
(28) ครีมชาเขียว MISS JAPAN 
(29) ชิชาเดะ ครีมหน้าขาว โสมผสมไข่มุกญี่ปุ่น 
(30) ครีมบัวหิมะ หลิง หลิง 
(31) ครีม QIAN MEI 
(32) ครีม QIAN LI 
(33) ครีม CAI NI YA 
(34) ครีม JIAO LING 
ผู้ใดผลิตเพื่อขาย น้าเข้าเพ่ือขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องส้าอางดังกล่าว ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจ้าท้ังปรับ หรือผู้ใดขายเครื่องส้าอางดังกล่าว ต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 
 



 

 เจาะลึกสุขภาพ บอร์ด สปสช.เห็นชอบท าแผนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 5 ปี หนุนบริการคุณภาพ 
บอร์ด สปสช.เห็นชอบจัดท้าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ปี 2560-
2564 เพ่ือเป็นกรอบขับเคลื่อนการพัฒนา ยึดโยงตามนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นประชาชนมีสิทธิเสมอกัน ดูแลเพ่ิมในกลุ่มที่ยังมีปัญหา พร้อมสนับสนุน
พัฒนาระบบบริการมีคุณภาพมาตรฐาน และจัดหาที่จ้าเป็น เตรียมรับฟังความคิดเห็นทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ก่อนน้าเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้บอร์ดพิจารณา มิ.ย.นี้ 
ทั้งนี้ ร่างกรอบคิด 5 ยุทธศาสตร์หลักเบื้องต้น จะเน้นหนักในประเด็นต่อไปนี้ 
1.ประชาชน มีสิทธิเสมอกันในการได้รับความคุ้มครอง เน้นดูแลเพ่ิมในกลุ่มที่ยังมีปัญหาการใช้สิทธิ์ 
เช่น คนที่อาศัยในเขตเมือง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม   
2.ระบบบริการ จะเน้นเรื่องคุณภาพบริการที่ประชาชนจะได้รับ โดยเฉพาะการจัดหาบริการที่
จ้าเป็น สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและการก้ากับคุณภาพมาตรฐานบริการที่ประชาชนได้รับ 
3.การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพ่ิมความเข้มแข็งของภาคีเดิม สร้างความร่วมมือเครือข่ายภาคี
ยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพของทุกคนในสังคม 
4.การเงินการคลัง จะเน้นการสร้างความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง พัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ค้านวณงบประมาณ วิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการ สร้างการยอมรับร่วมกัน 
5.ส้านักงาน จะเน้นการปรับระบบใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เน้นธรรมาภิบาล ตรจสอบได้ เพ่ิม
ศักยภาพด้านการติดตามงาน การประเมินผล และหลักการท้างานบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 โพสต์ทูเดย์ แนะพิจารณาบทบาท สธ.จะเป็น ‘ผู้ก ากับดูแลสุขภาพ หรือผู้ให้บริการ’ 
แหล่งข่าวจากท้าเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของ
คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้รับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่ง
ข้อเสนอของ สธ.ที่ สศช.รับไปพิจารณานั้น นอกจากการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ท้าลายสุขภาพแล้ว ยัง
มีเรื่องระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพด้วย 
โดยเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาว่า สธ.จะมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ก้ากับดูแลสุขภาพ
หรือเป็นผู้ให้บริการ และควรบูรณาการข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ และการเบิกจ่าย
งบประมาณเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการกองทุนสุขภาพ แต่ไม่ควรรวมกองทุน 
ขณะที่การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขยังต้องก้าหนดกรอบให้ชัดเจนก่อนแก้ไขกฎหมาย ควร
เพ่ิมจ้านวนแพทย์ และควรค้านึงถึงการย้ายถิ่นฐานของผู้ประกันตนด้วย 
ส่วนการปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขระดั บ
จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น โดยต้องก้าหนดทิศทางและเป้าหมายการท้างานร่วมกัน และควรให้
ความส้าคัญกับการประเมินผลอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


