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สรุปข่าว ประจาวันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ งานบริหารทั่วไป
ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกาแพงเพชร

รถตู้ กระทรวงอุตสาหกรรม ชนร้านค้าขายมะยงชิด
เกิดอุบัติเหตุรถตู้สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรมเสียหลักตก
ข้างทางชนร้านค้าขายผลไม้มะยงชิดริมทางบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 ขาล่อง ระหว่างหลัก
กิโลเมตรที่ 425 – 426 หมู่ที่ 4 บ.คลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร ทาให้มี
ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต นางมยุรา มั่งมีดี อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 6 ต.
คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร สภาพศพมีบาดแผลฉกรรณจ์หลายแห่งตามลาตัว
ศีรษะบริเวณหน้าผากแตก เป็นเพื่อนของแม่ค้าร้านมะยงชิดส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง 5 ราย คือ นาง
พจณีย์ เหนี่ยวกุศล อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 6 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.
กาแพงเพชร เป็นแม่ค้าร้านมะยงชิดขายอยู่ริมทาง ด.ญ.พัชรินทร์ เหนี่ยวกุศล อายุ 6 ขวบ ลูก
สาวของแม่ค้าร้านผลไม่มะยงชิด นายเจษฏา ฉัตรโพธิ์ อายุ 30 ปี ไม่ทราบที่อยู่ เป็นเพื่อน
แม่ค้าร้านมะยงชิด นางสุภาภรณ์ ศาสตร์วิลัย และ น.ส.อัญชนาพร เข็มทอง เจ้าหน้ าที่ฝ่าย
วิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสารมากับรถ
ตู้ ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
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- สานักสารนิเทศ
สธ.เปิด“2 แอพพลิเคชั่น”เตือนภัยอาหาร-ยา-เครื่องสาอางอันตราย! 300ชนิดประชาชนเช็คบน
กระทรวงสาธารณสุข สมาร์ทโฟนรู้เลย
- มติชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพิษจากการใช้ยา อาหาร
และเครื่องสาอางที่ใช้สารต้องห้ามมหาศาล เฉพาะการใช้สเตียรอยด์สูงถึงปีละ 1,900 ล้านบาท เปิด 2
แอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ บนสมาร์ทโฟนทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส ประชาชนเห็น
โฉมหน้า อาหาร ยา เครื่องสาอางอันตรายเกือบ 300 ชนิด และเช็คได้ด้วยว่าจริงหรือปลอม หากพบ
สามารถส่งข้อมูลแจ้งตรงที่อย.ได้ทันที
- สานักสารนิเทศ
สธ. เผยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากหมอกควันไฟภาคเหนือ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เผยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากหมอกควันไฟภาคเหนือ ผู้ที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้ว เช่น
โรคหัวใจ ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจเกิดอาการกาเริบหรือรุนแรงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกแนะนาประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการสูดฝุ่นละออง
ควันไฟเข้าปอด หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาดูแล
ผู้ป่วย 24 ชั่วโมง
- สานักสารนิเทศ
สธ. เร่งขยายบริการผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งภายในปี 2558
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
โรคและโรงพยาบาลแต่ละระดับ ตั้งเป้าหมายขยายบริการถึงโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่งทั่วประเทศ
เชื่อมโยงการทางานกับทีมหมอครอบครัว 30,000 ทีม เพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายในกันยายน
- สานักสารนิเทศ
สธ.เล็งตั้ง“สุขศาลา” พื้นที่ 8 จ.ชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านให้บริการสาธารณสุขพื้นฐาน
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยปี 2557 ไทยรับภาระบริการสุขภาพต่างด้าวที่ไม่สามารถเรียก
เก็บได้ประมาณ 360 ล้านบาทเล็งตั้งสุขศาลานาร่องใน 8 จังหวัดชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
จัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานลดปัญหาและภาระข้ามแดนมาฝั่งไทยในระยะยาวโดยไทยเป็นพี่เลี้ยงและ
สนับสนุนวิชาการ สาหรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายจะพัฒนาในรูปแบบของการตั้งสุขศาลา ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงแรกนี้จะเริ่มที่ 3 ประเทศก่อนคือเมียนมาร์ลาวและกัมพูชาเนื่องจาก
บริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงต้องได้รับการพัฒนาอีกมากได้คัดเลือกพื้นที่นาร่องเพื่อสร้างสุขศาลาใน 8
จังหวัดได้แก่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายกาญจนบุรีอุบลราชธานีน่านสระแก้วและตราดโดยใช้งบประมาณ
พัฒนาจากกระทรวงการต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศแห่งละประมาณ 500,000 บาทโดย
กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ระดับท้องถิ่นอยู่แล้วเป็นพี่เลี้ยงอบรมด้านวิชาการให้
ไทยรัฐ
เล็งตั้งองค์กรใหม่คุม 3 กองทุนสุขภาพ เน้นลดเหลื่อมล้า ยันไม่รวมกองทุน
คกก.ประสานงานกองทุนประกันสุขภาพ เผย 3 ความคืบหน้า 1.เดินหน้าร่างกฎหมายใหม่ เพื่อตั้ง
องค์กรใหม่คุ้ม 3 กองทุน ภายใต้แนวคิดไม่ยุบรวมกองทุน เผยองค์กรใหม่เน้นทุกภาคส่วนมากาหนด
กลไกต่อรอง บริหารระบบสิทธิประโยชน์ 2.ตั้งหน่วยงานกลางเบิกจ่ายระดับชาติ 3.ศึกษาข้อเสนอร่วม
จ่าย ผลดี ผลเสีย เบื้องต้นผลศึกษาพบเก็บ 100 บ.ต่อครั้ง ทายากจนลง 1 แสนครัวเรือน
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รก.ปลัดฯ จูงมือ สปสช. แถลงย้าความร่วมมือ เปิดมิติใหม่เตรียมเร่งรัดนโยบายปี58และ
งบปี 59 ร่วมกัน
กระทรวงสาธารณสุขสานมือทางานร่วมกับ สปสช. อย่างใกล้ชิด เดินหน้าอย่างมีเอกภาพ ตั้ง
คณะกรรมการระดับบริหารร่วมกันเป็นกลไกแก้ไขอุปสรรคและขับเคลื่อนบูรณาการแผนการ
ทางาน การบริหารงบประมาณ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมโอนงบประมาณรายหัวให้
ได้ร้อยละ 80 ไปหน่วยบริการต้นเมษายน 2558 นี้
ในความร่วมมือครั้งนี้เตรียมตั้งคณะกรรมการจาก 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกแก้ไขอุปสรรค
การทางานและขับเคลื่อนบูรณาการแผนการทางานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เห็นผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว เริ่มตั้งแต่การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ให้ทันตามนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยจะโอนงบประมาณรายหัวให้หน่วยบริการต้นเมษายน 2558นี้
ให้ได้ร้อยละ 80 การร่วมกันผลักดันเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขและหลักประประกัน
สุขภาพ เน้นเพิ่มงบการจัดบริการสาธารณสุขในส่วนเงินงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุข
และงบการดูแลผู้สูงอายุของ สปสช.
การออกแบบระบบการเก็บข้อมูลที่จะใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน 10 ข้อของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข ซึ่ง
นับจากนี้ไปทิศทางการทางานทั้ง 2 หน่วยงานจะมีความชัดเจนขึ้น การทางานเป็นเอกภาพ มุ่ง
เป้าหมายสูงสุดที่ประโยชน์สุขของประชาชนและความสุขของเจ้าหน้าที่
สธ.ดันกฎหมายโรคติดต่อฉบับใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันควบคุมโรคติดต่อของประเทศ
กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ..... ฉบั บ ใหม่ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้า
สอดคล้องกฎอนามัยระหว่างประเทศ บทลงโทษผู้ฝ่าฝืน จาคุกไม่เกิน 1 เดือน - 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 - 500,000 บาท โดยจะเสนอที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 26 มีนาคม
2558 นี้ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....ที่เปลี่ยนแปลงจากกฎหมาย
ฉบับเดิม ได้แก่ ปรับปรุงคานิยามของโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
และโรคระบาดกลุ่มโรคติดต่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มคานิยามการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง
สุขาภิบาล และช่องทางเข้าออก เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน มี
บทบัญญัติทั้งสิ้น 9 หมวด 60 มาตรา กาหนดให้ มีคณะกรรมการโรคติดต่อระดับชาติและ
ระดับจังหวัด เพื่อกาหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงการดาเนินงาน
ระดับประเทศกับระดับพื้นที่ มีคณะกรรมการด้านวิชาการ ให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการ
ประกาศเขตติดโรค และแก่อ ธิบดีในการประกาศโรคระบาดในประเทศ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ขเป็นผู้ประกาศให้ช่องทางเข้าออกเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ มีการจัดทาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุกอาเภอ มีคณะทางานประจาช่องทางเข้าออก เพิ่ม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าทดแทนความเสียหายจากการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือควบคุม
รวมทั้งการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนสูงขึ้น
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