สรุปข่าวประจาวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2559
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มาแหล่งข่าว

ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกาแพงเพชร
 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ประกาศก้ า หนดพื้น ที่ เล่ นน้้ า สงกรานต์ป ลอดภั ย ปี 2559 ภายใต้ ชื่อ การรณรงค์ “สงกรานต์
ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัด
ก้าแพงเพชร แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปี 25542563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และศูนย์อ้านวยความปลอดภัยทางถนน ได้ให้
จังหวัดก้าแพงเพชรก้าหนดพื้นที่เล่นน้้าสงกรานต์ (Zoning) โดยด้าเนินงานบูรณาการร่วมกับ ส่วน
ราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหา
ความรุ น แรง หรื อความขัดแย้ง ที่จะส่ งผลถึงการสูญเสี ยชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนจาก
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตส้านึกด้านความปลอดภัย และการปลูกฝั ง
ค่านิ ย มในการเล่ น น้้ า สงกรานต์ ซึ่ งคงไว้ใ นวั ฒ นธรรมประเพณี อัน ดีง ามของไทย เพื่อ ให้ การ
ด้าเนินงานบริหารจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จังหวัดก้าแพงเพชรจึงขอประกาศพื้นที่
เล่นน้้าสงกรานต์อย่างปลอดภัย และรักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกภาค
ส่วน และประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้พื้นที่ที่ก้าหนดการเล่นน้้าสงกรานต์ ปี 2559 ทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่เ วลา 10.00 – 19.00 น. และ
ให้ อ้า เภอทุ กอ้าเภอ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทุกแห่ ง จัด ให้ มีพื้ นที่เล่ น น้้าสงกรานต์อย่า ง
ปลอดภัย รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยคงไว้ในวัฒนธรรม ประเพณีไทย
อันดีงามของไทย โดยแต่งกายให้สวยงามตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้ องถิ่น นอกจากนั้น
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์แสดง
ขอบเขต และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในพื้นที่เล่นน้้าสงกรานต์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ
2. ห้ามน้ารถบรรทุกภาชนะบรรจุน้า บรรทุกอุปกรณ์การเล่นน้้า การสาดน้้า หรือบรรทุกผู้โดยสาร
เล่นน้้า สงกรานต์ในพื้นที่ที่ก้าหนด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
3. ห้ามเล่นน้้าสงกรานต์ ในพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี ส่อไปในทางกระท้าอนาจาร
หรือกระท้าให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่
4. ห้ า มเล่ น สาดน้้ า อย่ า งรุ นแรง เช่ น ใช้ ปืน ฉี ด น้้า ชนิ ดอั ด แรงลม ท่ อ พี วี ซี น้้า สกปรก แป้ ง สี
ของเหลวที่เน่า เหม็น การขว้างปาถุงน้้าแข็ง และอื่น ๆ ซึ่งส่งผลท้าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5. ห้ามจ้าหน่าย ซื้อขาย แจกจ่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ ที่ก้าหนดเล่นน้้าสงกรานต์
และต้อง ควบคุมก้ากับให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด
6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าป้ายแสดงเส้นทางการจราจร เข้าไปในพื้นที่เล่นน้้าสงกรานต์ เช่น
ป้าย เตือนข้อห้ าม และหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุม พ.ร.บ.จราจรทางบก/พ.ร.บ.เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์/พ.ร.บ.สุรา และให้คณะท้างานด้านการรณรงค์ออกตรวจสอบ
7. บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท้าผิดอย่างเข้มงวดในพื้นที่เล่นน้้าสงกรานต์ ช่วงวันรณรงค์ระหว่าง
วันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 และหากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรของส่วน
ราชการกระท้าความผิดตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องในช่วงการรณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจแจ้งรายชื่อ
พร้อมส่งหลักฐานการกระท้าความผิดให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย
ต่อไป
จังหวัดก้าแพงเพชร จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ที่มาแหล่งข่าว
 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ

ประเด็นข่าว
เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พบเด็ ก จมน้้ า ที่ วั ง ยาง ต.นครชุ ม อ.เมื อ ง จ.
ก้าแพงเพชร หน่วยกู้ภัย ข่าวภาพ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 สภ.เมืองก้าแพงเพชร พบผู้เสียชีวิต
ลอยน้้ามาอยู่กลางแม่น้าปิง บริเวณ บ.วังยาง เขตพื้นที่ ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร ที่
เกิดเหตุพบ เด็กชาย 1 ราย อายุ 8 ปี ใส่ เสื้อยืดลายการ์ ตูนเบนเทน นุ่งกางเกงขาสั้ นสี น้าเงิน
รองเท้ าหุ้ มส้ น สี เขี ย ว หน่ว ยกู้ ภัย "ข่าวภาพ" ทีมก้าแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้ าที่ผู้ เ กี่ยวข้ องเข้ า
ตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นรั บ ด้ า เนิ น การน้ า ร่ า งผู้ เ สี ย ชี วิ ต ส่ ง โรงพยาบาลก้ า แพงเพชรเพื่ อ
ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 59 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหลังวัดนิคมสหกรณ์ ม.4 บ้านทรงธรรม ต.ทรง
ธรรม อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าแพงเพชร เป็นประธาน
จังหวัด
เปิ ดโครงการให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยพิ บัติฉุกเฉิน กลุ่ ม เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ ง เพื่ อ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลทรงธรรม ได้รับการร้องขอจาก
เกษตรกรผู้ ป ระสบปั ญหาภัยแล้ งในเขตนิคมสหกรณ์นครชุม จ้านวน 200 ราย พื้นที่ประกอบ
การเกษตรจ้านวน 5,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรได้ปลูกมันส้าปะหลังระบบน้้าหยด ขาดแคลนแหล่งน้้า
ธรรมชาติ เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง ประกอบกับน้้าต้นทุน บ่อบาดาลระดับน้้าไม่เพียงพอ
ส้าหรับปลูกพืชฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงธรรมจึงได้ด้าเนินการประสานขอความรับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนเจ้าของแหล่งน้้า ของ ร.ต.ต.ชาลี ขาวจุ้ย โดยแหล่งน้้าดังกล่าวมีปริมาณ
น้้าจ้านวน 53,600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้น้าน้้าไปใช้ในการเกษตร
เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในเบื้องต้น
 สื่ อมวลชนจั งหวั ด เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. พบเด็ ก จมน้้ า ที่ วั ง ยาง ต.นครชุ ม อ.เมื อ ง จ.
ก้าแพงเพชร หน่วยกู้ภัย ข่าวภาพ รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 สภ.เมืองก้าแพงเพชร พบผู้เสียชีวิต
ก้าแพงเพชร
ลอยน้้ามาอยู่กลางแม่น้าปิง บริเวณ บ.วังยาง เขตพื้นที่ ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร ที่
เกิดเหตุพ บ เด็ กชาย 1 ราย อายุ 8 ปี ใส่ เสื้ อยืดลายกาตูนเบนเทน นุ่งกางเกงขาสั้ นสี น้ าเงิ น
รองเท้ าหุ้ มส้ น สี เขี ย ว หน่ว ยกู้ ภัย "ข่าวภาพ" ทีมก้าแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้ าที่ผู้ เ กี่ยวข้ องเข้ า
ตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นรั บ ด้ า เนิ น การน้ า ร่ า งผู้ เ สี ย ชี วิ ต ส่ ง โรงพยาบาลก้ า แพงเพชรเพื่ อ
ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2559 ที่ บ ริ เ วณหน้ า สมาคมชาวไร่ อ้ อ ย และ ปั้ ม ปตท. ทางไปพิ จิ ต ร
โรงพยาบาลก้ า แพงเพชร จั ด ซ้ อ มแผนรั บ อุ บั ติเ หตุ ห มู่ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ มือ เทศกาล
สงกรานต์ปี 2559 โดยเป็นการซ้อมแผนแบบปิด ไม่มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า จึงสร้างความ
ตกใจตื่นเต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยได้จ้าลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก
น้้ามันชนกับรถยนต์โ ดยสาร มีผู้ บาดเจ็บ 40 คน โดย มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ประกอบด้ว ย
โรงพยาบาลก้าแพงเพชร ต้ารวจภูธรเมืองก้าแพงเพชร หน่วยกู้ภัยสว่างก้าแพงเพชร และส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดก้าแพงเพชร กล่าวว่า การบาดเจ็บจากอุบัติเ หตุ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร เป็นสาเหตุของการตายอันดับแรกของอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุบางครั้งมีผู้ประสบภัยเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ผู้
ประสบเหตุการณ์สับสนและเกิดความวุ่นวาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ประสบภัย จึงต้อง
มีการเตรี ย มความพร้ อมทั้งบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้ พร้อมเพื่อรองรับ
อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การซ้อมแผนในครั้งนี้ จะท้าให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ มี
การท้างานแบบบูร ณาการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้
ตระหนั กและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอก
สถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่มาแหล่งข่าว
ประเด็นข่าว
 สื่ อมวลชนจั งหวั ด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าแพงเพชร ( นายธานี ธัญญาโภชน์) มอบหมายให้
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก้ า แพงเพชร (นายนลิ น ตั้ ง ประสิ ท ธิ์ ) น้ า ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม จั ง หวั ด
ก้าแพงเพชร
ภาคเหนือตอนล่าง 2 เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูป กับผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง โดยเมื่อเวลา 9.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ได้เข้าพบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (น.ส.จิตรา พรหมชุติมา) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
และน้ าผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อตอนล่ า ง 2 ประชุ มเจรจาการค้ าและจั บคู่ ธุ ร กิ จ
(Business Matching) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยส้านักงานพาณิ ชย์จังหวัดก้าแพงเพชร ณ โรงแรมกนก
รัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามใน
การประสานงานอย่างดียิ่ง ผลการเจรจาเบื้องต้นมีคู่ค้าได้ท้าบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขายสินค้า
จ้านวน 5 คู่ มูลค่าประมาณ 70,000 บาท
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร นพ.พิชัย
 สื่อมวลชนจังหวัด ศิริพรพาณิชย์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลก้าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้
ก้าแพงเพชร
ผ่านการอบรม เชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส้าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver
หลักสูตร 70 ชั่วโมง) เขตเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ปี 2559 พร้อมด้วย นางสุปราณี รามบุตร รอง
ปลั ดเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร และนางจันทร์ทิว า รอดนิล ผู้ อ้านวยการกองสาธารณสุ ขและ
สิ่ ง แวดล้ อมเทศบาลเมื องก้า แพงเพชร เนื่อ งจากที่น ายกเทศมนตรีเ มือ งก้ าแพงเพชร ในนาม
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ได้ลงนามเข้าร่วม
ด้าเนิน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส้ าหรับผู้ สู งอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปี 2559 กับ
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ซึ่งเทศบาลเมืองก้าแพงเพชรเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care) โดยได้ด้าเนินการ
ส้ารวจข้อมูลผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองก้าแพงเพชรโดย อสม.เขตเทศบาลเมือง ท้าให้เราได้ข้อมูล
กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านจ้านวน 54 คน และผู้สูงอายุติดเตียง
จ้ า นวน 39 ราย ซึ่ ง ในการอบรมในครั้ ง นี้ ได้ รั บ จัด สรรงบประมาณจากเงิ น บ้า รุ ง โรงพยาบาล
ก้าแพงเพชร โดยวิทยากรตลอดการอบรม 70 ชั่วโมงเป็นวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถ จาก
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดก้าแพงเพชร ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเมือง โรงพยาบาลชุมชน
เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร และวิทยากรจากสหวิชาชีพโรงพยาบาลก้าแพงเพชร โดยได้ด้าเนินการ
มาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ผ่านอบรมในครั้ งนี้จ้านวน 21
คน
 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ วันที่ 9 เมย 59 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้รับการประสานจาก สภ.เมืองก้าแพงเพชร มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกท้าร้ายร่างกาย จึงได้เข้าไปตรวจสอบพบ Mr.Andrew Robin อายุ 51
ชาวอังกฤษ ศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง จึงน้าส่งรพ.ก้าแพงเพชร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้เสียหายไม่
ติดใจเอาความและขอให้ช่วยหาที่พักให้ จึงพานักท่องเที่ยวไปส่งยังที่พัก เหตุการณ์เรียบร้อย
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ประเด็นข่าว
สธ.เพิ่มปฐมภูมิเขตเมือง จับมือ ร.ร.แพทย์พัฒนาศูนย์-ผลิตแพทย์เชี่ยวชาญทุกเขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ด้วยเป้าหมาย ลดป่วย ลด
ตาย ลดแออัด ลดเวลาในการรอคอย เพิ่มบริการปฐมภูมิในเขตเมือง พร้อมร่วมกับคณะแพทย์
ศาสตร์พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญชั้นสูงและผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจ้าทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยไต
วายทุกคนได้รับบริการ ผู้ป่วยโรคหัวใจลดลงร้อยละ 10 ใน 5 ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกคน
ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา และการส่งต่อผู้ป่วยได้ในโรงพยาบาลทุกสังกัดแบบไร้รอยต่อ
ประเด็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพมี 4 ประเด็น ได้แก่ ให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุม สร้างเสริม
สุขภาพทุกช่วงอายุ สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ และการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ ประเด็น
ปฎิรูประบบสุขภาพ 4 ประเด็น ได้แก่ ระบบบริการ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การเงินการ
คลังและระบบบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลาในการรอคอย
โมเดล “เตียง 5 สี” เขต 1 ลดส่งต่อเอกชน แก้ปัญหาเตียงไม่พอ ลดค่าใช้จ่าย 4.5 ล้าน เหลือ
1 แสน
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจ
เยี่ยมสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ว่า ปัญหาเรื่องเตียงไม่พอ เป็น
ปัญหาส้าคัญที่พบในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เนื่ องจากมีจ้านวนผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องได้รับการ
ดูแลในห้องไอซียูจ้านวนมาก โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน มีเตียงรับ
ผู้ป่วยได้เพียง 600 เตียง ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษา ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
เอกชน ท้าให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายกั บรัฐมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิด “โครงการเตียง 5 สี” เป็น
ต้ น แบบเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง ของผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤติ ลดการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยไปโรงพยาบาลเอกชน และให้
โรงพยาบาลชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยแยกประเภทผู้ป่วยตามเตียง 5 สี ได้แก่ สีแดง คือ ผู้ป่วย
วิกฤติที่ต้องการการดูแลมากตลอดเวลาและใช้เครื่องช่วยหายใจ สีชมพู คือ ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการ
การดูแลมาก สีเหลือง คือ ผู้ป่วยกึ่งวิกฤติต้องการการดูแลมาก สีเขียว คือ ผู้ป่วยที่ต้องการการ
ดูแลปานกลาง และสีขาว คือ ผู้ป่วยพักฟื้นต้องการการดูแลน้อย
ขรก.ร้อง รมว.สธ.เร่งแก้ปัญหาเงินเดือนเหลื่อมลา รุ่นน้องแซงรุ่นพี่ บั่นทอนการทางาน
ข้าราชการ สธ.ร้องเรียนผ่านคอลัมน์สารพันปัญหา นสพ.ไทยรัฐ ปมปัญหาเงินเดือนเหลื่อมล้้า ระบุ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการเยี ย วยา ท้า ให้ ข้า ราชการที่ไ ด้ บ รรจุ ที ห ลั ง อายุ ร าชการน้ อ ยกว่ า ได้
เงินเดือนแซงหน้ารุ่นพี่ที่บรรจุก่อน ชี้ผลกระทบเริ่มกระจายเป็ นวงกว้าง บั่นทอนขวัญก้าลังใจใน
การปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นการแตกความสามัคคี ระหว่างรุ่นน้องผู้ได้รับการเยียวยากับรุ่นพี่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการเยียวยา วอน รมว.สธ.เร่งแก้ไข
ติวเข้มทีมสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกชะลอไตเสื่อม
กระทรวงสาธารณสุข อบรมทีมวิทยากรสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานคลินิกชะลอไต
เสื่ อม เพิ่มประสิ ทธิภ าพการคัดกรองและดูแลผู้ ป่ว ยโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้ านคน เพื่อให้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย การด้าเนินงานเริ่มจากคัดกรอง
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงว่ามีการท้างานของไตในระดับใด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ การ
ท้างานของไต (e GFR.) อยู่ระดับ 3-4 ให้เข้ารับบริการที่คลินิกดูแลด้วยทีมสหวิชาชีพ มีพยาบาล
แนะน้ า เรื่ อ งโรคไตและการปฏิ บั ติ ทั่ ว ๆไป นั ก โภชนาการแนะน้ า เรื่ อ งการกิ น อาหาร นั ก
กายภาพบ้าบัดแนะน้าเรื่องการออกก้าลังกาย เภสัชกรแนะน้าเรื่องการใช้ยา แล้วพบแพทย์ โดย
หวังให้มีการชะลอความเสื่อมของไตออกไปอีกเจ็ดปี ซึ่ งจะประหยัดเงินงบประมาณค่ารักษากว่า
10,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามมีวิธีปฏิบัติชะลอไตเสื่อม 5 ข้อ คือ 1.ดื่มน้้าให้เพียงพอ 2.
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งให้ดี 3.งดเหล้ า บุห รี่ 4.หลี กเลี่ยงรสเค็ม และ 5.
หลีกเลี่ยงกินยาแก้ปวดเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงยาและอาหารเสริมที่ไม่มีทะเบียนนพ.ประพนธ์ ตั้ง
ศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายกรมการแพทย์
รับผิดชอบพัฒ นาบุคลากรสหวิช าชีพผู้ ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ใน
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โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
คัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 8 ล้านคนให้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมทั้งลดอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ 7 หมื่นคน
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15-20 ต่อปี ผู้ป่วยเหล่านี้มีอัตราเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูง คุณภาพ
ชีวิตต่้า ใช้งบประมาณดูแลรักษามากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
รมว.สธ.เผยสงกรานต์นี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เข้าได้ทุก รพ.ใกล้ ไม่ต้องกังวลสารองจ่าย
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(สพฉ.) ประชุมผู้แทน 3 กองทุน และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อหารือนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” แนวทางการด้าเนินงานเพื่อปรับระบบ
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอย
และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ด้าเนินการมาเกือบ 5 ปีแล้วยังไม่ประสบความส้าเร็จ ทุกฝ่ายได้มี
ความพยายามปรั บในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ ขณะนี้ 3 กองทุนทั้ง ส้านักงานหลัก ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กรมบั ญชีกลาง และส้านักงานประกันสั งคม มีความเห็ นตรงกันเรื่องระบบเบิกจ่ายที่
เหมาะสม ตามราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee schedule) และอยู่ระหว่างหารือกับโรงพยาบาล
เอกชน ในเรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่พอจะเป็นไปได้ ซึ่ง 3 กองทุนยอมรับค่าใช้จ่ายที่ต้อง
เพิ่มขึ้นมา และโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมจะร่วมมือด้าเนินการในเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงวิกฤต
ของชีวิ ต ซึ่ง เป็ น แนวทางของประชารั ฐ ที่รั ฐ เอกชน และประชาชน ร่ ว มกัน ท้า เพื่ อสิ่ งที่ ดีใ ห้
ประชาชน
ส้าหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงแก่ชีวิต
ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิด
เหตุได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
และให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ท้างานเชิงรุกในการเป็นผู้ป ระเมินเพื่อวินิจฉัยคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประสานระหว่างโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ให้การรับผู้ป่วย การส่งตัวผู้ป่วย การ
จัดหาเตียงหลัง 72 ชั่วโมงเป็นไปอย่างราบรื่น
ส่วนเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลนั้น จะได้นัดหารือกันอีกครั้ง
หลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสงสัยโทรถามสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
สธ.เตรียมตังคณะทางานแก้ปัญหาผู้ป่วยแออัดและความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน
สพศท.เผยอุปสรรคดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ใน รพศ./รพท.
และ รพช. ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน เหตุมีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่จริงเข้ารักษา ท้าให้
ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น จริ ง ได้ รั ก ษาล่ า ช้ า แถมเจอปั ญ หาญาติ ไ ม่ เ ข้ า ใจระบบ ไม่ พ อใจความล่ า ช้ า ก่ อ
พฤติกรรมรุนแรงคุกคามการปฏิบัติงาน เผย “หมอประนอม” รองปลัด สธ.รับปากตั้งคณะท้างาน
แก้แออัดและปัญหารุนแรงในห้องฉุกเฉินแล้ว

