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ประเด็นข่าว
การบริหารงานของรมว.สธ.
-เสนอว่า นพ.ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิ ดเผยกับบรรดากระจิบกระจอกข่าวอย่างอารมณ์ดี "ตอนนี้ ไร้ ห่วง
ไร้ กัง วลใด ๆ กับ งานในกระทรวงหมอแล้ ว เพราะท าตามที่ต้ั ง ไว้ อ ย่ า งดี แ ล้ ว และเมื่ อ ถึ ง เวลาวางแล้ ว ก็ต้ อ ง
ปล่อย" ส่วนใครจะมารับไม้ ต่อจากผม ผมเชื่อว่า การทางานต่อได้ สิ่งสาคัญที่ต้องมีคือ "TRUS" หรือ "ความศรัทธา
เชื่อมั่น" เพราะเป็ นสิ่งที่สาคัญกว่ า "ความรัก" "คาสั้น ๆ คานี้ ผมเอา ไปพูดบนเวทีการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
สมัยที่ 72 ณ นคร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝรั่งมังค่า เห็นด้ วยถึงขั้นทวีตข้ อความกันรัว ๆ เลยทีเดียว"
ตาแหน่งรมช.สธ.
- เสนอข่าว หลังจากประชุม กก.บห.ไปเมื่อ 14 มิ.ย. ปชป.ลงตัวไปแล้ ว 7 คน 8 ตาแหน่ ง นายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ หน.พรรค ควบ รองนายกฯ กับ รมว.พาณิชย์ ส่วน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาฯพรรค ได้ "รมว.เกษตรฯ" ไป
มีการแลกเก้ าอี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี จาก รมว.การพัฒนาสังคม ไปนั่ง "รมช.มหาดไทย" สลับเอา นายจุติ ไกรฤกษ์
จาก รมช.มหาดไทย ไป "รมว.การพัฒนาสังคม" ก็เหมาะสมดี นอกนั้นเดิมๆ ถาวร เสนเนีย ม ไปนั่ง รมช.คมนาคม
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ไป รมช.ศึกษาฯ นายสาธิต ปิ ตุเตชะ ประเดิม รมต.ที่ "รมช.สาธารณสุข"
กัญชา
-เสนอข่าว นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้ าต่างประเทศ เปิ ดเผยว่ า สานักงานปราบปรามยเสพติดของ
สหรัฐอเมริกา (The U.S. Drung Enforcement Administration : DEA) ได้ ประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมสารสังเคราะห์ท่ี
ออกฤทธิ์คล้ านกัญชา (Synthetic Cannabinoid) จานวน 5 รายการ ใน Schedule I ภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุม
สารเคมี เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการนาสารสังเคราะห์ไปใช้ ในทางที่ไม่ถูกต้ อง “DEA พบว่า มีการนาสาร
ออกฤทธิ์คล้ ายกัญชาไปใช้ ในทางที่ไม่ถูกต้ องเพิ่มมากขึ้นและไม่เป็ นที่ยอมรับในการใช้ รักษาทางการแพทย์ในสหรัฐฯ
รวมทั้งขาดความปลอดภัยในการใช้ งานภายใต้ การดูแลของแพทย์ ” แหล่งกาเนิดของสารดังกล่าวมีมาจากประเทศจีน
ลักลอบนาเข้ ามาในสหรัฐ คาสั่งดังกล่ าวมีผลบังคั บใช้ ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 จนถึง 16
เมษายน 2564 และอาจขยายเวลาการบังคับใช้ อกี 1 ปี ก่อนที่สารดังกล่าวจะระบุอยู่ใน Schedule I เป็ นการถาวรตาม
ขั้นตอนต่อไป
โรงงานผลิตยามะเร็งอภ.ปตท.
-เสนอข่าว นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยความคืบหน้ าความร่วมมือระหว่ าง ปตท.กับอภ. เพื่อตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งว่ า ขณะนี้ รอข้ อสรุป
ของ อภ.ที่อยู่ระหว่างการทบทวนพิจารณารายละเอียดอยู่ หลังจากมีความกังวลความเป็ นไปได้ ของโครงการ คาดว่าจะ
มีความชัดเจนภายในปี นี้ หลังจากนั้น ปตท.เป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งให้ เนื่องจากปตท.
มีความชานาญเรื่องการบริหารจัดการโรงงาน ส่วนรูปแบบความร่ วมมือกัน ยังไม่ได้ ข้อสรุป เชื่อว่ าโครงการความ
ร่วมมือดังกล่าวคงจะไม่ยกเลิก แต่อาจจะล่าช้ าไปบ้ าง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ม.ค 61 อภ.ร่วมกับบริษัท ปตท.จากัด(มหาชน) ลงนามบันทึกข้ อตกลงโครงการดังกล่าว โด
ยอภ. มีเป้ าหมายมุ่งเน้ นการผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการผลิต 3 ชนิด คือ 1. ยาเคมีบาบัดชนิดเม็ดและฉีดที่
เป็ นยาพื้นฐานในการรักษาโรคมะเร็งที่สามารถออกฤทธิ์ท่วั ร่างกาย 2. ยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีดชีววัตถุคล้ ายคลึง
ประเภท Monoclonal antibodies (Biosimilar) ครอบคลุมการรักษาทุกกลุ่มโรคมะเร็งในปั จจุบัน และ 3. ยารักษา
แบบจาเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง เบื้องต้ น คาดว่า โรงงานผลิตรักษาโรคมะเร็ง จะลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 ล้ านบาท
พร้ อมตั้งเป้ าหมายจะเริ่มผลิตยาได้ เองในประเทศประมาณปี 2568 ซึ่งปั จจุบันมูลค่าตลาดยาในประเทศมีมูลค่า 1.5
แสนล้ านบาทต่อปี ซึ่ง 70% เป็ นการนาเข้ าจากต่างประเทศ
สารเคมีทางการเกษตร
-เสนอข่าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดก.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่ า หลังจากที่ก.เกษตรฯได้ ออกประกาศ
เกี่ยวกับการจากัดการใช้ สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จานวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เม.ย.
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เว็บข่าวสด

สรุปข่าววันที่ 17 มิถุนายน 2562

ประเด็นข่าว
62 และได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 ตามที่คกก.วัตถุอนั ตราย เห็นชอบให้ ดาเนินการตาม
มาตรการจากัดการใช้ สารเคมี โดยจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่วันที่ 20 ต.ค.62เป็ นต้ นไป โดยประกาศฯ ดังกล่าวกาหนดให้
เกษตรกรผู้ใช้ สารและผู้รับจ้ างพ่นสาร จะต้ องผ่านการอบรมเพื่อให้ สามารถใช้ สารเคมีอย่างถูกต้ องและปลอดภัย โดย
มี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการอบรม คือ กรมส่งเสริมการเกษตร จะอบรมและทดสอบให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลัง ข้ าวโพด ปาล์มนา้ มัน ไม้ ผล พืชไร่ ไม้ ดอก ที่ข้ นึ ทะเบียนกับกรมฯ การยางแห่ งประเทศไทย จะอบรมและ
ทดสอบให้ กับเกษตรผู้ปลูกยางพารา สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน้า ตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้ กับ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย โดยมีกรมวิชาการเกษตร ทาหน้ าที่อบรมเจ้ าหน้ าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้ เป็ นวิทยากรไปอบรม
เกษตรกร และเป็ นผู้อบรมให้ กบั ผู้รับจ้ างพ่น และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ได้ แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัด อบต.
อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรผู้ใช้ สารที่ข้ นึ ทะเบียนไว้ จานวน 1.5 ล้ านครอบครัว จะต้ องเข้ าอบรม หากไม่ผ่านจะไม่มี
สิท ธิ์ซ้ ื อสารเคมีม าใช้ และ มีไ ว้ ใ นครอบครอง ส าหรั บ การเริ่ ม อบรม กรมวิ ช าการเกษตร ได้ ข องบฯจากส านั ก
งบประมาณ 98 ล้ านบาท ใบอนุ ญาตจะได้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบอนุ ญาต เมื่อผ่านการอบรมสามารถใช้ เลขบัตร
ประชาชนไปแจ้ งขอซื้อสารเคมีดงั กล่าวได้ ท่รี ้ านค้ า หากไม่ผ่านการอบรมจะไม่มีสทิ ธิซ้ ือ ส่วนผู้รับจ้ างพ่ นสารเคมีหาก
ไม่ผ่านจะพ่นสารเคมีไม่ได้ โดยร้ านค้ าที่จาหน่ายจะต้ องให้ มกี ารอบรมวิธกี ารเก็บสารเคมี และ การจาหน่ายให้ กบั ผู้ใช้
อย่างถูกต้ อง หากกระทาผิดจะมีโทษตามกฎหมายทั้งจาทั้งปรับ
สิทธิประโยชน์บตั รทอง
-เสนอข่ า ว นพ.ศั กดิ์ชั ย กาญจนวัฒ นา เลขาธิก าร สปสช. เปิ ดเผยว่ า บอร์ ด สปสช.มีมติเห็นชอบนาร่ องสิทธิ
ประโยชน์ บริการยาป้ องกันการติดเชื้อ HIV ก่อน การสัมผัสเชื้อ" (PrEP) ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงสูงทุกกลุ่ม ในพื้นที่ท่ี
มีความพร้ อม ลดผู้ตดิ เชื้อรายใหม่ต่ากว่าพันราย/ปี โดยใช้ งบประมาณกองทุนบริการผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ปี 2563 และให้ มกี ารวิจัยประเมินผลเพื่อติดตามความสาเร็จในการป้ องกันผู้ตดิ เชื้อรายใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลพิจารณา
ความเหมาะสมในการขยายผลทั่วประเทศต่อไป
ความคิดเห็นประชาชนต่อตาแหน่งครม.
-เสนอข่าว ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิ ดเผยผลสารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีท่คี วรเฝ้ าจับตามอง” ในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อถาม
ถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อตาแหน่งรัฐมนตรีท่สี าคัญมากที่สดุ ในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พบว่า อันดับ 1 ร้ อยละ 41.16 ระบุว่าเป็ นรมว.เกษตรและสหกรณ์ รองลงมา อันดับ 2 ร้ อยละ 19.82 ระบุว่าเป็ น
รมว.ศึกษาธิการ, อันดับ 3 ร้ อยละ 17.68 ระบุว่าเป็ น รมว.พาณิชย์, อันดับ 4 ร้ อยละ 16.88 ระบุว่าเป็ นรมว.
กลาโหม, อันดับ 5 ร้ อยละ 15.53 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ, อันดับ 6 ร้ อยละ 14.17 ระบุว่าเป็ นรมว.คลัง,
อันดับ 7 ร้ อยละ 13.69 ระบุว่าเป็ นรมว.มหาดไทย, อันดับ 8 ร้ อยละ 11.70 ระบุว่าเป็ นรมว.คมนาคม, อันดับ 9
ร้ อยละ 9.79 ระบุว่าเป็ นรมว.สาธารณสุข, อันดับ 10 ร้ อยละ 6.61 ระบุว่าเป็ นรมว.แรงงาน
เบี้ ยประกันสุขภาพ
-เสนอข่าว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
กล่าวว่าการที่หลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และ คปภ.ร่วมมือกันจัดระบบโครงสร้ างการ
คิดค่ายาค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการทั้งระบบของโรงพยาบาลเอกชนนั้น จะส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจประกันสุขภาพอย่าง
มาก เพราะจะทาให้ ระบบการคิดค่าบริการและค่ายามีความชัดเจนและทาให้ เบี้ยประกันสุขภาพลดลง
คนไข้เมา ทาร้าย จนท.
-เสนอข่าว กรณี ผู้ใช้ เฟซบุก๊ ชื่อ Tuckkung B’ery โพสต์ภาพห้ องฉุกเฉิน พร้ อมระบุ มีคนไข้ เมามารับบริการล้ าง
แผลแล้ วเกิดความไม่พอใจต่อทาร้ ายจนท.รพ.สต.
ด้ าน นายบรรจง รวมพล ผอ.รพ.สต.พลสงคราม จ.นครราชสีมา เปิ ดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62
มีคนไข้ หญิงวัยรุ่น อายุประมาณ 17-18 ปี อาการมึนเมาเข้ ามารับบริการล้ างแผล และไม่พอใจว่าพยาบาลล้ างแผล
แรงเกินไป และทาลายข้ าวของในห้ องฉุกเฉิน ได้ เชิญตัวออกสงบสติอารมณ์ด้านนอก แต่คนไข้ กย็ ังคงไม่พอใจ เข้ าทา
ร้ ายจนท.ได้ รับบาดเจ็บเล็กน้ อย จากนั้นพลบหนีไป พร้ อมคาขู่ว่าจะกลับมาฆ่ าและเผาให้ หมดทั้ง รพ.สต. จนท.ได้
ประสานขอความช่วยเหลือตารวจและฝ่ ายปกครอง จากนั้นคนไข้ ดังกล่าวได้ ย้อนกลับมาที่ รพ.สต.อีกครั้ง พร้ อมกับ
อาวุธเป็ นมีดพร้ ายาว ก่อนที่ จนท.ตร. สภ.พลสงคราม จะเข้ ามาระงับเหตุ พร้ อมจับกุมคนไข้ หญิงรายนี้
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ประเด็นข่าว
น้ าวิเศษรักษาโรค
-เสนอข่าว กรณีท่มี ีข่าวบ่อนา้ ผุดขึ้นมาใต้ ต้นลาไยของบ้ านเลขที่ 112 หมู่ 17 บ.ดงเจริญ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.
เชียงราย ชาวบ้ านเชื่อว่า เป็ นนา้ วิเศษ สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้
ด้ าน เฟซบุก๊ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง3 รายงานว่า จนท.รพ.สต.แม่ยาว ได้ มกี ารตรวจสอบนา้ พบว่า มาจากท่อประปา
เก่าที่เดินไว้ ใต้ ต้นลาไย ซึ่งแตกออกก่อนซึมขึ้นสู่ผวิ ดิน
น้ าตาล เดอะสตาร์
-เสนอข่าว จากกรณี น.ส.บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ นา้ ตาล เดอะสตาร์ 5 เสียชีวิตด้ วยอาการเลือดออกปาก-จมูก
หายใจไม่สะดวกและหมดสติ
ด้ าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิ ดเผยถึงความคืบหน้ าการ
ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหารอยโรคว่า คณะแพทย์ได้ รับอนุญาตจากญาติให้ นาชิ้นเนื้อบางส่วนมาศึกษา เพื่อหา
สาเหตุท่ีเป็ นปั ญหาจนทาให้ เสียชีวิต ขณะเดียวกันจะรวบรวมข้ อมูลทางการแพทย์ท่ใี ห้ การรักษานา้ ตาล ตลอดจน
ข้ อมูลการส่องกล้ องทั้งหมดมาศึกษาร่วมด้ วย คาดว่าจะรู้ผลในสัปดาห์หน้ าว่าเกี่ยวข้ องกับโรคอะไร
คลังความรูแ้ พทย์แผนไทย
-เสนอข่าวแนะนาเว็บไซต์ http://ttdkl.dtam.moph.go.th/ แหล่ งความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในรูปแบบห้ องสมุดดิจิทลั โดย สนง.ข้ อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
มีข้อมูล อาทิ สมุนไพรไทย ข้ อมูลตารายากฎหมายงานวิจัย หนังสือ วารสาร ศัพท์ทางการแพทย์ เกร็ดความรู้ ถามตอบข้ อมูลสมุนไพร ฯลฯ
เครือข่ายชุมชนร่วมใจ
-เสนอบทความ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวกว่า อย.บูรณาการทุกภาคส่วน สร้ างภูมิค้ ุมกันให้
คนไทยสุขภาพดี จัดโครงการ "เครือข่ายชุมชนร่ วมใจ ป้ องกันภัยผลิตภัณฑ์ สุขภาพ" โดยต่อยอดแนวคิด บวร.ร.
(บ้ าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล) จากโครงการชุมชนสุขภาพดี ปี 2561 ที่มีการลงพื้นที่นาร่ อง 4 จังหวัด โดยในปี
2562 นี้ อย. ได้ ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็ น 25 ชุมชน 25 จังหวัดจากทุกภาคทั่วประเทศ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนและ
หน่วยงานในชุมชนมีส่วนร่วมจัดการหรือป้ องกันปั ญหาด้ านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพตามบริบทของชุมชน เผย การดาเนิน
โครงการสัมฤทธิผลด้ วยดี คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองให้ มีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้ อง
เหมาะสม โดยหลังดาเนินโครงการมีความรู้และพฤติกรรมในทุกประเด็นสูงขึ้นมาก ทั้งเรื่องความรู้และพฤติกรรม
เร่งสอบบัตรพลังงาน
-เสนอข่าว จากกรณีท่ชี าวบ้ าน จ.ขอนแก่น ใช้ บตั รสมาร์ตการ์ดชื่อว่า "KARTU SAKIT" หลงเชื่อว่าเป็ นบัตร
พลังงาน มีสรรพคุณในการรักษาโรค ราคาขายใบละ 1,100-1,500 บาท ล่ าสุดเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.อุบลรัตน์
พร้ อมจนท.สสจ.พื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้ นพบเป็ นบัตรแข็งธรรมดา ไม่สามารถรักษาโรคได้
นางสมเกลี้ยง แสงสีเรือง อายุ 70 ปี หนึ่งในผู้หลงเชื่อเสียเงินซื้อบัตรพลังงาน กล่าวว่า มีตัวแทนอ้ างว่าเป็ นจนท.
รพศ.ขอนแก่น อวดอ้ างสรรพคุณของบัตรพร้ อมวิธีใช้ โดยเรียกเก็บค่าบัตร 3,000 บาท ลดให้ เหลือ 1,500 บาท
ใช้ ได้ ประมาณ 10 วันรู้สกึ ว่าไม่ดีข้ นึ จึงรู้ตัวว่าถูกหลอก นอกจากนี้ บัตรพลังงานยังกระจายอยู่ในพื้นที่ท้งั จ.ขอนแก่น
และอีกหลายจังหวัด สาเหตุท่ชี าวบ้ านยอมซื้อ เพราะว่าชาวบ้ านส่วนมากเป็ นผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัวและขาดความรู้
จึงได้ หลงเชื่อ
-เสนอข่าว พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามคาไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เปิ ดเผยว่า หลังมีกระแสข่าวว่ ามีผ้ ูท่ถี ือบัตร
พลังงานแล้ วเสียชีวิต เบื้องต้ นยังไม่ ทราบแน่ ชัดหรือระบุได้ ชัด เจนว่ าเกิด จากบัตร จึงสั่งการให้ ผกก.สภ.น้าพอง
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง พร้ อมรวบรวมข้ อมูลของผู้ใช้ บัตรรายดังกล่ าวไว้ เป็ นหลักฐาน และจะรายงานให้ ทาง ผวจ.
ขอนแก่นต่อไป
-นายพิชิตพงษ์ ใจสุข อายุ 49 ปี อสม.รพ.สต.บ้ านสามขา จ.มุกดาหาร กล่าวว่า ได้ ออกประชาสัมพันธ์ชาวบ้ านที่
หลงเชื่อ โดยที่บ้านสามขา พบคนชรา 4 ราย สอบถามนางกงตา ใจสุข 1 ราย ยืนยันว่าใช้ บัตรพลังงานแบบสีฟ้ารักษา
โรคอาการกระดูกทับเส้ นหาย จึงแนะนาว่าไม่เป็ นความจริง แถมอาจติดเชื้ อโรค และสารปรอท สารกัมมันตรังสีท่อี าจ
ก่อมะเร็งต่าง ๆ ได้ ซึ่งชาวบ้ านเข้ าใจ และเลิกใช้ บตั รดังกล่ าว ขณะเดียวกันพบว่า หลังเป็ นข่าว มีตวั แทนจาหน่ายบัตร
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ประเด็นข่าว
บางราย เข้ ามาพบชาวบ้ านเพื่อคืนเงินเพื่อให้ เรื่องยุติ ซึ่งจะมีการตรวจสอบต่อไป
คลินิกหมอครอบครัว
-เสนอบทความ นพ.ทินกร ชื่นชม ผอ.รพ.สามพราน จ.นครปฐม กล่าวว่า ความสาเร็จของคลินิกหมอครอบครัว
ตาบลกระทุ่มล้ ม มาจากการทางานร่วมกันระหว่างรพ.สามพราน กับ 1 ทีม คือ รพ.สต. 2 แห่ ง ได้ แก่ รพ.สต.ตาบล
กระทุ่มล้ ม และ รพ.สต.บ้ านเพลินวัฒนา ร่วมมือกันค้ นหาปัญหาและสาเหตุทาให้ ทราบถึงความต้ องการของพื้นที่ โดย
มีภาครัฐช่วยสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือแพทย์ มีการทางานร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลเวชปฏิบัติประจารพ.สต. อสม. ผลที่ได้ คือคนไข้ ได้ รับการดูแลที่ได้ มาตรฐาน และ
สมัครใจกลับไปรักษาใน รพ.สต. ใกล้ บ้าน การดูแลสุขภาพผู้ท่ยี ังไม่ป่วย ด้ วยระบบคัดกรองที่ดีข้ นึ สาหรับแนวทาง
การต่อยอดความสาเร็จของคลินิกหมอครอบครัวตาบลกระทุ่มล้ ม รพ.สามพรานจะผลักดันคลินิกหมอครอบครัว ให้
เป็ นต้ นแบบของรพ.สต.อื่นๆ เพื่อให้ ครอบคลุมประชากรกว่า 3 แสนคน
โครงการ รพ.ธงฟ้ า
-เสนอบทความ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล กาหนดว่า
สถานพยาบาลทุกประเภทจะต้ องมีมาตรฐาน ทั้งเรื่องเครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ บุคลากร โครงสร้ างทางวิศวกรรม
ที่น่งั โถงทางเดิน ต้ องมีมาตรฐานตามที่กาหนดทั้งหมด ซึ่งการทาโครงการโรงพยาบาลธงฟ้ าสามารถทาได้ แต่จะไปลด
มาตรฐานไม่ได้ เพราะการแพทย์ต้องมีมาตรฐานมาตรา 34 พ.ร.บ.สถานพยาบาล
การขับเคลื่อนของ ก.พาณิชย์ ซึ่งได้ มกี ารจัดระเบียบควบคุมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของรพ.เอกชนไปก่อน
หน้ านี้ จะเป็ นพื้นฐานให้ โครงการรพ.ธงฟ้ า เกิดขึ้นอย่ างเป็ นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจะต้ องมีการวางแผนไม่ เช่ นนั้นจะ
กลายเป็ นการขุดหลุมฝังประชาชน เหมือนกรณีเจ็บป่ วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิ์ภายใน 72 ชั่วโมง ที่ยังพบปั ญหาและ
การร้ องเรียน คนไข้ บางคนไม่ทราบสิทธิ์กห็ ลงจ่ายเพราะสถานพยาบาลไม่แจ้ งจนเป็ นเรื่องเป็ นราว หวังว่ารัฐบาลชุด
ใหม่จะขานรับและขับเคลื่อนโครงการที่เป็ นประโยชน์แก่คนไทยที่จะได้ รับสิทธิ ความเป็ นธรรม และมาตรฐาน
คีโตเจนิก
-เสนอข่าว จากกระแสการลดนา้ หนักด้ วยการกินไขมัน หรือ คีโตเจนิค ที่กาลังได้ รับความนิยม แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญ
หลายคนออกมาเตือนว่ า การลดนา้ หนักวิธีน้ ี ไม่ได้ เหมาะสาหรับทุกคน โดย ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร จาก
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ให้ ข้อมูลว่า คีโตเจนิคไดเอ็ท คือรูปแบบของอาหารที่
กินเข้ าไปแล้ วร่างกาย จะสลายไขมันเพื่อเป็ นพลังงาน เกิดเป็ นคีโตนขึ้ นมา ซึ่งการลดนา้ หนักแบบคีโตเจนิคไม่เหมาะ
สาหรับบางคน เช่ น ผู้ป่วยเบาหวาน หรือมีปัญหาตับไต เพราะอาจทาให้ เกิดอันตรายได้ ดังนั้นก่อนละเลือกวิธีลด
อาหารจาเป็ นต้ องตรวจร่างกายก่อนว่าเหมาะสมกับการลดวิธนี ้นั ๆ หรือไม่ เพื่อความปลอดภัย และได้ ผล
โครงการก้าวคนละก้าว
-เสนอข่าว กิจกรรม "ก้ าวคนละก้ าว ก้ าวต่อไปด้ วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน" ของ "ตูน บอดี้สแลม" และบรรดา
ศิลปิ นดาราชื่อดัง เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ยี ังขาดแคลน ให้ กับ 8 รพช. ใน 5
จังหวัดภาคอีสานตอนบน วิ่งระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย.62 จากบริเวณหน้ าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย - สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 198 กิโลเมตร ล่าสุด
รวมยอดบริจาคผ่านเอสเอ็มเอส 51 ล้ านบาท
พท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน ผู้บงั คับกองพันเสนารักษ์ท่ี 3 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จ.นครราชสีมา ได้ เผยแพร่เรื่องราว
ประทับใจจากโครงการก้ าวคนละก้ าวที่ทาให้ รุ่นน้ องซึ่งเคยเป็ นผู้ป่วยติดเตียงลุกขึ้นมาวิ่งได้ สาเร็จ โดยระบุข้อความ
ผ่านเฟซบุก๊ ส่วนว่า น้ องแซม 'Nattapol Semsuwan' ป่ วยเป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ได้ รับเคมีบาบัดถึง 36 ครั้ง สภาพ
ร่างกายทรุดโทรม กลายเป็ นผู้ป่วยนอนติดเตียง 1 ปี จนกระทั่งได้ เห็นโครงการ 'ก้ าวคนละก้ าวเบตง-แม่สาย' ของพี่ตู
นบอดี้สแลม ทาให้ แซมเกิดแรงบันดาลใจ ต่อสู้กบั สภาพสังขารร่างกายลุกขึ้นมาวิ่ง วิ่งครั้งแรกได้ เพียงแค่ 20 เมตร มี
อาการ หน้ ามืด ตาลาย ขาสั่น ตะคริวขึ้นเกือบทั้งตัว แซมใช้ ความพยายามต่อสู้กบั สภาพร่างกายและจิตใจ วิ่งทุกวัน
เริ่มจาก วันละ 15 ถึง 30 เมตร ค่อยๆเพิ่มระยะวิ่งไป จนผ่านมาถึงปัจจุบนั (เกือบ 2 ปี ) แซม วิ่งจบ ฮาร์ฟมาราธอน
มาแล้ ว 6 รายการ

