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ข่าวจังหวัดก าแพงเพชร 
 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะพาราอิโซ เจเคดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ นายธวัช เท

พยุหะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายสมเกียรติ มาลา ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 และนายศุภชัย ศรีงาม ผู้อ านวยการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 18 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้ง
ที่ 1 เพื่อให้การประสานงานด้านวิชาการภายในกลุ่มจังหวัดเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง 

 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
จังหวัด 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร น าข้าราชการ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการ พลเรือน ตรงกับวันที่ 31 
มีนาคม เป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ในการท านุบ ารุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอ่ืนๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติอย่างยิ่ง ทางราชการถือเป็นวันส าคัญของชาติ เพ่ือให้รัฐบาล และประชาชนชาวไทย
ได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรง
ปกครองบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน รวมทั้ง
ด้านการเมือง การทหาร ที่ทรงท านุบ ารุง และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ 

 สื่อมวลชนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร นายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ
ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 จัดโดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชนประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการน าขยะ หรือของ
เหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จากวัสดุเหลือใช้ทีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้ 

 สื่อมวลชนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผวจ.ก าแพงเพชร เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการดีเด่น ระดับ
จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 
รายดังนี้ นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
น.ส.ล าพรวน บัวเผียน ครูคศ.3 ร.ร.บ้านทรงธรรม นางสุนันธ์ จาด า ครูฃ านาญการพิเศษ ร.ร.อนุ
บาลปางศิลาทอง นายเอกราช เสมาทอง นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร 

 ทิพย์เคเบิ้ลทีวี เมื่อเวลาประมาณ 09:40 น. 31 มี.ค 2559 รับแจ้งมีรถบัสทหาร เสียหลักชนท้ายรถเเทรนเลอร์ 
ท าให้มีทหารได้รับบาดเจ็บรวม8นาย กู้ภัยสลกบาตร พร้อมเทศบาลสลกบาตรน าคนเจ็บส่ง ร.พ.
ขาณุฯ เหตุเกิด 4แยกไฟแดงสลกบาตร กม.391 

 สื่อมวลชนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รอง ผวจ.ก าแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
งาน "มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์จากข้าว และ OTOP เด่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2" 
(นครสวรรค์ ก าแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร) พร้อมด้วยนางสาวพนิดา พานทองดี พัฒนาการจังหวัด
ก าแพงเพชร พัฒนาการอ าเภอ ร่วมกิจกรรมฯโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 59 ถึง วันที่ 4 
เมษายน 59 ณ ห้างสรรพสินค้า central plaza สุราษฎร์ธานี 

 



 สี่ทิศ 
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดก าแพงเพชร 
พร้อมคณะ กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดสวนอัมพร ณ 
บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ท าการส านักพระราชวัง (สนามเสือป่า) กรุ
เทพมหานคร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินเปิด
งานกาชาด เวลา 17.00 น. 

 สื่อมวลชนจังหวัด
ก าแพงเพชร 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
สุโขทัย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีประทุม ขอนแก่น 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.4) และพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) จัดโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์ ระหว่าง
วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 โดยมี รศ.ดร.โสรีย์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษาระหว่างไทยและอาเซียนได้ศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์อาเซียนร่วมกัน และได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเข้าค่ายเพ่ือฝึกปฏิบัติด้านนาฏศิลป์อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) 
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สธ.บูรณาการและพัฒนาคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการและพัฒนาคุณภาพงานอาหารปลอดภัยให้เป็นเอกภาพ  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน แนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เน้นพัฒนาความรู้ผู้ปฎิบัติงานด้าน
อาหารความปลอดภัย ให้สามารถสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่ว
ประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพและส่งเสริมการค้าในประเทศ ทั้งนี้ การคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
จังหวัด กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ส านักสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด พัฒนามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้
สอดคล้องตามแนวทางสากลตามกฎระหว่างประเทศ 2548 ( IHR 2005) ด้านอาหารปลอดภัย  
ขณะนี้ทุกจังหวัดได้พัฒนาคุณภาพอาหารในประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน IHR เกือบทุกหัวข้อ และ
ได้ตั้งเป้าพัฒนาให้ผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์  รวมทั้งมีการพัฒนาจังหวัดต้นแบบอาหารปลอดภัย ให้
ครบทุกภาค เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับจังหวัดอ่ืนต่อไป 

 คม ชัด ลึก 
สธ.ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น ให้ผู้แสวงบุญฮัจย์  
กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ชาวไทยมุสลิม ที่จะ
เดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ ประจ าปี 2559 จ านวน 10 ,400 คน พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ พยาบาล 
ร่วมดูแลสุขภาพระหว่างประกอบศาสนกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยส าหรับชาวไทยมุสลิมที่จะ
รับบริการฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง ในกรุงเทพมหานครรับบริการได้ที่ ได้ท่ี 1.สถาบันบ าราศนราดูร 2.
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพ 3.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 4.
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 5.โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ส่วนในภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถ
รับบริการที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.
เชียงใหม่, ที่ 6 ชลบุรี, ที่ 11 นครศรีธรรมราช, ที่ 12 สงขลา ขณะนี้  กรมควบคุมโรคได้จัดเตรียม
วัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กรมการศาสนาไว้แล้ว 
สามารถสอบถามจุดบริการและไปรับบริการได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422 

 ไทยรัฐ 
 กรุงเทพธุรกิจ 
 เจาะลึกสุขภาพ 

4 หน่วยงาน จับมือ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แก้ปัญหาตรงสภาพพื้นที่ ตามแนว
ประชารัฐ 
วันนี้ (30 มีนาคม 2559) ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
“ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาบริการ โดยระบบสุขภาพอ าเภอ” พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเรื่อง “คณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอ าเภอ” ระหว่างนายอ าเภอ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ในพ้ืนที่ 73 อ าเภอ และ “การขับเคลื่อนระบบสุขภาพเขตเมือง” 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
นับเป็นก้าวส าคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชน เข้าถึง
ระบบบริการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้ “พ้ืนที่เป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ท างานแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน ตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพอ าเภอ (Districts Health System: DHS) โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ จัดการระบบสุขภาพที่เหมาะกับพ้ืนที่ 
ทรัพยากร บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้และงบประมาณร่วมกัน เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยืน มีระบบบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่าย 
“ใกล้บ้านใกล้ใจ” สร้างสุขภาพสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ เป็นการสร้าง “พลเมือง” ให้มี
ทักษะ มีปัญญา มีสุขภาวะ มีคุณธรรมจริยธรรม บนพ้ืนฐานการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 



ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยสร้างกลไกเครือข่ายประสานงานร่วมกัน จุดมุ่งหมายอยู่ที่ประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมสร้าง
รากฐานที่แข็งแรงให้ประชาชนดูแลตนเองได้ ไม่ใช่เริ่มที่โรคภัย 
ทั้งนี้จะเริ่มด าเนินการใน 73 อ าเภอ 47 จังหวัด กระจายทั่วประเทศ จากความสมัครใจของพ้ืนที่
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอที่เข้มแข็ง มีแนวทางการเลือกพ้ืนที่ คือ 1.เขตเมือง เช่น กรุงเทพฯ เมือง
ขนาดใหญ่ 2.ความหลากหลายของประชากรพ้ืนที่ 3.พ้ืนที่พิเศษ เช่น ห่างไกลหรือทุรกันดาร 
ชายแดน และ 4.ความหลากหลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความส าคัญในพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่ซับซ้อน ที่เข้าถึงบริการ
ยาก ให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการรับบริการสาธารณสุข จึงพัฒนาพ้ืนที่น าร่อง
บริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Clusters) มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหสาขา
วิชาชีพ ดูแลสุขภาพประชาชน ระยะแรกจะด าเนินการในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

 ข่าวสด 
 เจาะลึกสุขภาพ 

ติวเข้มทีมสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในคลินิกชะลอไตเสื่อม 
กระทรวงสาธารณสุข อบรมทีมวิทยากรสหวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานคลินิกชะลอไต
เสื่อม เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้านคน เพ่ือให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย การด าเนินงานเริ่มจากคัดกรอง
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงว่ามีการท างานของไตในระดับใด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ การ
ท างานของไต (e GFR.) อยู่ระดับ 3-4 ให้เข้ารับบริการที่คลินิกดูแลด้วยทีมสหวิชาชีพ มีพยาบาล
แนะน าเรื่องโรคไตและการปฏิบัติทั่วๆไป นักโภชนาการแนะน าเรื่องการกินอาหาร นัก
กายภาพบ าบัดแนะน าเรื่องการออกก าลังกาย เภสัชกรแนะน าเรื่องการใช้ยา แล้วพบแพทย์ โดย
หวังให้มีการชะลอความเสื่อมของไตออกไปอีกเจ็ดปี ซึ่งจะประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษากว่า 
10,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามมีวิธีปฏิบัติชะลอไตเสื่อม 5 ข้อ คือ 1.ดื่มน้ าให้เพียงพอ 2.
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ดี 3.งดเหล้า บุหรี่   4.หลีกเลี่ยงรสเค็ม และ 5.
หลีกเลี่ยงกินยาแก้ปวดเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงยาและอาหารเสริมที่ไม่มีทะเบียนนพ.ประพนธ์ ตั้ง
ศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายกรมการแพทย์
รับผิดชอบพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
คัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 8 ล้านคนให้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 7 หมื่นคน
และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี ผู้ป่วยเหล่านี้มีอัตราเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูง คุณภาพ
ชีวิตต่ า ใช้งบประมาณดูแลรักษามากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี 

 ไทยรัฐ 
 เดลินิวส ์

สธ.จับมือท่องเที่ยว –ภาคีเครือข่าย รณรงค์“ล้างส้วม...รับวันสงกรานต์ พร้อมกันทั่วไทย” 1-7 
เม.ย. 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย “รณรงค์ล้างส้วม
พร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย วันที่1-7 เมษายน 2559 ในส้วมสาธารณะ 
12 ประเภทโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว เน้น 7 จุดเสี่ยงอันตรายที่พบตรวจเชื้อโรคเตรียมขอ
ความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ปรับปรุงส้วมในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ของจังหวัดผ่านมาตรฐานแฮส (HAS…Happy Toilet) อย่างน้อย 3 แห่ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
จังหวัดและประเทศ 

 
 
 
 
 


