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สรุปข่าวประจาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประเด็นข่าว
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
สธ.ให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวัง“ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือเมอร์ส-โควี” ต่อเนื่อง
จากกรณีกระทรวงสาธารณสุขประเทศเกาหลีใต้ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๒ หรือเมิร์ส –โควี ๓ รายแรก เป็นชาย อายุ ๖๘ ปี และหญิง ซึ่งเป็นภรรยาอายุ ๗๖ ปี
ดูแลสามีขณะป่วย โดยสามีป่วยมีไข้สูง และไอ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หลังมีประวัติ
เดินทางกลับจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๕๘ ผลการตรวจ
ยืนยันพบติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ๒๐๑๒ ส่วนรายที่ ๓ เป็นผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ร่วมห้ องกับผู้ป่ว ยรายแรก ทั้งหมดขณะนี้รักษาตัวในห้ องแยกโรคในโรงพยาบาล ยังไม่มี
รายงานการเสียชีวิต นอกจากนี้ มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมจากสื่อมวลชนในต่างประเทศว่า
ขณะนี้ จานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไปถึง ๑๐ ราย ทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรก บางราย
มีการเดินทางต่อไปยังประเทศจีน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกและทางการ
เกาหลีใต้ กาลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด แม้ว่าจนถึงขณะนี้จะ
ยั ง ไม่ พ บผู้ ป่ ว ยในประเทศไทยก็ ต าม จะยั ง คงมาตรการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ๓ เรื่ อ งคื อ ๑.ให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่ง เฝ้าระวังผู้ป่วย เน้นกลุ่มที่มีอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ไอ ถ่ายเหลว อาเจียน และมีประวัติเดิน ทางกลับจากประเทศ
ตะวันออกกลาง หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่พบผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มี
อาการที่กล่าวมา ขอให้จัดไว้อยู่ในข่ายสงสัย และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลในระดับสูงสุดเช่นเดียวกับโรคซาร์ส
๒.ให้ กรมควบคุ มโรควางแผนการดูแลสุ ขภาพชาวไทยมุส ลิ มที่จะเดินทางไปร่ว มพิธีฮัจ ญ์
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจาปี ๒๕๕๘ จานวน ๑๐,๔๐๐ คน ซึ่งจะเริ่มเดินทางช่วง
กลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสุขภาพเตรียมความ
พร้ อ มสุ ข ภาพก่ อ นเดิ น ทาง ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียกาหนด คือวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นทุกคน
จัดระบบติดตามเฝ้าระวังสุขภาพหลังเดินทางกลับ และ ๓. จัดทาคาแนะนาในการดูแลสุขภาพ
และป้องกันโรคแก่ประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงด้วย
สธ. หนุนเด็กไทยดื่มนมจืดเพิ่มให้ได้ปีละ 88 ลิตร ชี้ช่วย “หุ่นสมาร์ท สูง ไม่อ้วน ฟันไม่ผุ”
กระทรวงสาธารณสุข หนุนคนไทยทุกวัยดื่มนมจืดมากขึ้น ชี้มีสารอาหาร วิตามินสูง สร้างความ
แข็งกระดูกและฟัน เผยสถิติเด็กไทยดื่มน้อยกว่าเอเชียและโลก 4-7 เท่าตัว เฉลี่ยเพียงคนละ
ไม่ถึงวันละ 50 ซี.ซี ทาให้ค่าเฉลี่ยความสูงวัยรุ่นไทยค่อนข้างเตี้ย หนุนให้เด็กดื่มมากขึ้นให้ได้
อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว หรือเฉลี่ยปีละ 88 ลิตร เสริมออกกาลังกาย กินอาหาร 5 หมู่ จะช่วย
เพิ่มความสมาร์ท คือ สูงสมส่วน ไม่อ้วน แข็งแรง ฟันไม่ผุ คาดอีก10 ปีวัยรุ่นไทยจะสูงเฉลี่ย
171 ซม.
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สธ.ทาแผนกาลังคนสุขภาพ ปรับค่าตอบแทนตามภาระงาน ผลิตพยาบาลเพิ่ม 27,690
คน
‘นพ.สุรเชษฐ์ ’ เผย สธ.จัดทาแผนกาลังคนสุขภาพ มีคณะทางานบริหารด้านพัฒนาและ
ค่าใช้จ่ายกาลังคน ให้ทางานบนฐานความรู้ มีแผนผลิต จัดสรรกาลังคนเหมาะสมกับหน่วย
บริการทุกระดับ ปรับค่าตอบแทนสอดคล้องภาระงาน ลดปัญหาไหลออกจากระบบ ลดทางาน
ซ้าซ้อน ระบุ ครม.อนุมัติโครงการเพิ่มการผลิตพยาบาลปีการศึกษา 57-60 ให้ได้ 27,960
คน แก้ขาดแคลน สถาบันพระบรมราชชนก ผลิตบุคลากรเข้าระบบกว่า 175,000 คนแล้ว
ค่ารักษารพ.เอกชนแพง
ทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทาง
การแพทย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการดาเนินการแก้ปัญหารพ.
เอกชนเก็บค่ารักษาพยาบาลแพง ว่า เครือข่ายฯ ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา 5 ข้อ ได้แก่ 1. ให้
มีผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการแก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลรพ.เอกชน ชุดต่าง ๆ ชุดละ
3-5 คน 2. ต้องควบคุมค่ายามาตรการควบคุม และกาหนดราคายาให้โปร่งใสโดยเป็นราคาที่
ปิดฉลากมาจากโรงงาน และค่าบริหารจัดการด้านยาทีค่ งที่ทุก รพ. ส่วนในระยะต่อไปให้จัดทา
โครงสร้างต้นทุนและผูกติดกับเรื่องการขึ้นทะเบียนระบบต้นทุน โดยให้พัฒนาระบบการกากับ
ควบคุมค่ารักษาพยาบาลในส่วนนอกเหนือจากยาให้เหมาะสมและเป็นธรรม 3. ส่งเสริมให้ รพ.
รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและไม่ให้การรักษาเกินความจาเป็น 4. ในส่วนของระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เห็นด้วยกับข้อเสนอของ สธ. ก่อนหน้านี้ แต่ขอให้ สธ.กาหนดรูปแบบใบยินยอมการ
รักษาของผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยระบุเฉพาะการยินยอมให้การรักษา
เท่านั้น และในกรณีผู้ป่วยมีสิทธิประกันสุขภาพเอกชนและ อื่น ๆ ให้กาหนดแนวปฏิบัติให้
ชัดเจน และ 5. ในการทาเว็บไซต์กลางเปิดเผยข้อมูลค่ารักษาพยาบาลทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.
เอกชน และเพิ่มภาคประชาชนในอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
สธ.เร่งผ่าตัดตาต้อกระจกป้องกันตาบอดในรอบ 6 เดือนผ่าไปแล้ว 35,000 ราย
กระทรวงสาธารณสุขเผยคนไทยตาบอดโดยมีสาเหตุจากต้อกระจกร้อยละ 70 เร่งผ่าตัดผู้ป่วย
ต้อกระจกชนิดบอดที่ตกค้างอยู่ 70,000 รายเร่ งค้นหาและเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนและรอ
ผ่าตัดภายใน 30 วันผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนผ่ าไปแล้ ว 35,000 รายคาดจะทะลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 60,000 รายพร้อมมั่นใจจะขจัดปัญหาตาบอดจากต้อกระจกให้หมดได้
ภายในปี 2560 แนะประชาชนหากสายตาพร่ามัวมองไม่เห็นเห็นแสงเป็นประกายให้รีบมาพบ
แพทย์ทันทีโรคนี้รักษาหายขาดได้
สธ. เผย ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ปกป้องเยาวชนไทยจาก
ภัยบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข เผยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบฉบับใหม่ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้กระทรวง
สาธารณสุขไปดาเนินการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้สอดคล้อง
กับร่างกฎหมาย ก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายเพื่อช่วยปกป้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไทย
จากพิษภัยบุหรี่ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ต่างๆ สอดคล้องกับผลสารวจล่าสุด
พบประชาชนร้อยละ 59 เห็นด้วยกับการแก้ไข พ.ร.บ. ให้ทันสมัย โดยจะจัดกิจกรรมรณรงค์
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2558 ภายใต้คาขวัญ “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อ
คุณภาพชีวิตคนไทย”

