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เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.05 น.สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ จุด โพธิ์ทะเล พิจิตร รับแจ้งเหตุ
อุบัติเหตุหมู่ รถยนต์กระบะ ชนประสานงากัน ที่บริเวณ ม.5 ต.ท้ายน้้า แยกทางเข้า วัดหนองน้้าผึ้ง 
ถนน โพธิ์ทะเล - โพธิ์ไทรงาม รุดถึงที่เกิดเหตุพบรถ กระบะยี่ห้อโตโยต้าไมตี้ x สีขียว ชนประสาน
งากับรถยี่ห้อเชฟโรเลต สีด้า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ติดอยู่ภายในซากรถทันที 5 ราย เป็น ชาย 3 ราย 
หญิง 2 ราย คู่กรณี บาดเจ็บ 2 ราย สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ จุด โพทะเล พิจิตร น้าส่งโรงพยาบาล
โพธิ์ทะเล เพ่ือรอญาติมารับศพไปบ้าเพ็ญกุศลต่อไป 

 สื่อมวลชนจังหวัด
ก้าแพงเพชร 
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 ไทยรัฐ 
 เดลินิวส์ 

ช่วงเย็นวันที่ 14 เมษายน 2559  ถ.ราชด้าเนิน 1 ติดวัดเสด็จ ต.ในเมือง อ.เมืองก้าแพงเพชร 
กลุ่มวัยรุ่นที่มาสาดน้้ าสงกรานต์  เกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาท และมีการใช้อาวุธปืน. 
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าได้ยินเสียงปืนถึง 20 นัด. หลังสิ้นเสียงปืน พบคนเจ็บ 3 คน นอนกองอยู่กับ
พ้ืน ก่อนถูกน้าส่งโรงพยาบาล ต้ารวจบอก วัยรุ่น 2 กลุ่ม เป็นคู่อริกันมานานแล้ว  
ตร.สภ.เมืองก้าแพงเพชร ต้องปิดถนนตั้งแต่สี่แยกสัญญาณไฟแดงวัดเสด็จ ถึงสี่แยกสัญญาณไฟแดง
ป้อมวัดบาง ระยะทาง 400 เมตร ซึ่งเป็น จุดที่มีการเล่นสาดน้้าสงกรานต์ กันอย่างหนาแน่น ล่าสุด 
ตร.ก้าลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาด้าเนินคดี ซึ่งขณะนี้รู้ตัวหมดแล้ว 
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วันที่14 เมษายน 59 เวลา 23.00น. ร.ท.นิติธร มาปัน นายทหารฝ่ายข่าวกอง กองก้าลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่ 4 ส่วนแยก 1 พร้อมด้วยก้าลังทหาร เจ้าหน้าที่ต้ารวจสภ.เมือง
ก้าแพงเพชร น้าก้าลังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านผู้ต้องสงสัยตามค้าให้การของผู้ที่ถูกยิง ที่ระบุว่าเป็น
มือปืนก่อเหตุในครั้งนี้ ในซอย 6 ถนนประชาหรรษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร แต่ไม่พบผู้
ต้องสงสัย พบเพียงแต่พ่อแม่และแฟนสาว อยู่ภายในบ้านเท่านั้น และ ได้เดินทางไปที่ บ้านใหม่
สุวรรณภูมิ ต้าบลท่าขุนราม เป็นบ้านพ่อแม่ของแฟนผู้ต้องสงสัย แต่ก็ไม่พบ คาดว่าผู้ก่อเหตุรายนี้
จะหลบหนีไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้ารวจจะออกหาข่าวและติดตามมาท้าการสอบสวนด้าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

 กู้ ภั ยสว่ า งพราน
กระต่าย 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา18.41น.กู้ภัยสว่าง พรานกระต่าย ได้รับแจ้งว่ามีผู้เ สียชีวิตอยู่
กลางทุ่งนาหมู่ 5 บ้านคุยขยัน ต.เขาคีรีส พบศพนายสกล สอนสุข อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 
5 ต.ถ้้ากระต่ายทอง จ.ก้าแพงเพชร ผู้ตายได้ออกไปเลี่ยงเป็ดไร่ทุ่งและเป็นคนดื่มเหล้าเป็น
ประจ้าตัวผู้ตายมีโรคประจ้าตัวคือเป็นตะคิวประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อน ผู้เป็นแม่ออกไปเจอยัง
ไม่เสียชีวิต แม่จึงดึงตัวมาเข้าร่มไม้ที่อยู่บนถนน เพียงคู่เดียวก็เสียชีวิต ทางญาติๆจึงไม่ติดใจในการ
ตาย จึงได้มอบศพให้ญาติต่อไป 

 กู้ภัยข่าวภาพ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 หน่วยกู้ภัยข่าวภาพ ทีม.ก้าแพงเพชร รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191สภ.
เมืองก้าแพงเพชร มีบุคคลเสียชีวิตสาเหตุผูกคอ ณ. บ.สร้อยสุวรรณ์ ม.22 ต.นาบ่อค้า อ.เมือง จ.
ก้าแพงเพชร "ข่าวภาพ" จัด รถ พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครออกตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น
พบผู้เสียชีวิตหญิง1ราย อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ดังกล่าว สภาพเดิม จึงประสาน พ.ต.ต.นิกร ใบ
เนี่ยม สารวัตรเวร สภ.เมืองก้าแพงเพชร พร้อมแพทย์เวรนิติเวช รพ.ก้าแพงเพชร ร่วมชันสูตรที่เกิด
เหตุเบื้องต้นพร้อมรับ ว.0ให้น้าร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติเวช รพ.ก้าแพงเพชร เพ่ือชันสูตรหาสาเหตุอีก
ครั้ง 
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ความคืบหน้าคดี วัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยังกัน ได้รับบาดเจ็บหลายคน ขณะเล่นสาดน้้าฉลอง
สงกรานต์หลังจากเกิดเหตุยิงกันเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 ถนนราชด้าเนิน 1 ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง ก้าแพงเพชร มีคนเจ็บด้วยกันหลายคน ถูกกระสุนปืน และถูกแทงด้วยมีด พฤติกรรม
การก่อเหตุถูกถ่ายคลิปและน้าไปเผยแพร่ ทางโซเชียลเน็ตเวริ์ค ตกเป็นข่าวสนใจของคนทั้งประเทศ
ตามพยานหลักฐานและภาพคลิป น้าไปสู่การขออนุมัติหมายจับจากศาลก้าแพงเพชร ตามหมายจับ
ศาลก้าแพงเพชรในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่อง



กระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันจ้าเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ และร่วมกันท้า
ให้เสียทรัพย์ โดยทั้ง 3 ผู้ต้องหานี้เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มแบล็คโรดซึ่งสวมเสื้อด้าตามที่ปรากฎใน
คลิปวิดีโอ จากการสอบสวนเบื้องต้น เหตุที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาเขม่นกันมาก่อน โดยนายธนกร 
กล่าวว่า โดนคู่อริชกก่อนจึงใช้มีดจ้วงแทงสวนกลับและทั้ง 2 กลุ่มจึงก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันต่อมา 
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน และน้าปืนปลอมมา
เป็นหลักฐานมอบให้กับต้ารวจ 
นอกนี้ศาลจังหวัดก้าแพงเพชรยังได้อนุมัติหมายจับเพ่ิมเติมอีก 2 ราย คืออนุมัติหมายจับนาย
อ้านาจ ย่อภูเขาสูง อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139 ซอย 2 ถนนเทศา 1 ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดก้าแพงเพชร อยู่ในกลุ่มแบล็คโรด และอนุมัติหมายจับเยาวชนอายุ 18 ปีอีกคนหนึ่ง เป็น
สมาชิกกลุ่มโมชิได้รับบาดเจ็บที่ท้อง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก้าแพงเพชร  และทางเจ้าหน้าที่
ต้ารวจก้าลังทยอยขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุที่ปรากฎตามคลิปวิดีโออีกนับ 10 ราย  

 สื่อมวลชนจังหวัด
ก้าแพงเพชร 
 

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2559  พันต้ารวจตรีนฤพนธ์ ดาวแจ้ง พนักงานสอบสวน
สถานีต้ารวจภูธรเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แหก
โค้งชนเสาหลักข้างทางมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณโค้งบ้านเนินส้าราญ หมู่ที่ 18 ต้าบลเทพ
นคร อ้าเภอเมือง จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างก้าแพงเพชรธรรมสถานที่
เกิดเหตุเป็นทางโค้ง พบศพเด็กชายเนติพงษ์ อินลอย อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/2 บ้านบ่อตา
โพธิ์ หมู่ 10 ต้าบลเทพนคร อ้าเภอเมือง นอนเสียชีวิตอยู่ในไร่อ้อยเพ่ิงปลูกใหม่ข้างทาง สภาพศพ
คอหัก ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแบบชายสีด้า  หมายเลขทะเบียน 4กม 
กรุงเทพมหานคร 1150  สภาพด้านหน้าพังยับล้มอยู่ ส่วนคนได้รับบาดเจ็บ คือ นายนวพร วงศ์
ธัญญกรณ์ อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/1 บ้านบ่อตาโพธิ์ หมู่ 10 ต้าบลเทพนคร อ้าเภอเมือง ได้
ถูกน้าส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก้าแพงเพชรแล้วจากการสอบสวนนายสมหวัง วงศ์ธัญญกรณ์ 
อายุ 38 ปีอยู่บ้านเลขที่ 16/1 บ้านบ่อตาโพธิ์ หมู่ 10 ต้าบลเทพนคร อ้าเภอเมือง ซึ่งเป็นบิดาของ
นายนวพรผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บให้การว่า นายนวพร กลับจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวสงกรานต์ 
4 วันแล้ว และก้าลังจะกลับไปท้างานในวันนี้ ก่อนเกิดเหตุนายนวพรได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับ
เด็กชายเนติพงษ์ผู้ตายซึ่งเป็นญาติกันไปเติมน้้ามันรถ ขากลับวิ่งมาถึงทางโค้งรถเกิดเสียหลักชนเสา
หลักข้างทางจนเด็กชายเนติพงษ์ เสียชีวิตดังกล่าวจากการสอบสวนนายสมหวัง วงศ์ธัญญกรณ์ อายุ 
38 ปีอยู่บ้านเลขที่ 16/1 บ้านบ่อตาโพธิ์ หมู่ 10 ต้าบลเทพนคร อ้าเภอเมือง ซึ่งเป็นบิดาของนาย
นวพรผู้ขับข่ีที่ได้รับบาดเจ็บให้การว่า นายนวพร กลับจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวสงกรานต์ 4 วัน
แล้ว และก้าลังจะกลับไปท้างานในวันนี้ ก่อนเกิดเหตุนายนวพรได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเด็กชาย
เนติพงษ์ผู้ตายซึ่งเป็นญาติกันไปเติมน้้ามันรถ ขากลับวิ่งมาถึงทางโค้งรถเกิดเสียหลักชนเสาหลักข้าง
ทางจนเด็กชายเนติพงษ์ เสียชีวิตดังกล่าว 

 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 
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เมื่อเวลา 03.30 .วันที่ 18 เม.ย. 59 เกิดเหตุ บนถนนฝั่งขาออกตัวเมืองก้าแพงเพชร ต้าบลนครชุม 
อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร ที่กลางถนนพบ รถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีด้า หมายเลขทะเบียน 1
ฒณ 3565 กรุงเทพมหานคร สภาพรถด้านหน้าและด้านข้างฝั่ งขวา มีรอยการชน จนตัวรถพัง
ยับเยินเสียหาย ลงสะพานข้ามแม่น้้าปิงเป็นทางโค้ง ชนราวเหล็กกั้นขาดกระจุย ชนต้นไม้ซ้้า 
ภายในรถพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นคนขับรถ เสียชีวิตคาเบาะนั่งฝั่งคนขับ มีบาดแผลที่บริเวณล้าคอ
เกือบขาด ทราบชื่อคือ นางสาว เพ็ญนภา ประทุมผาย อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 ซอย รังสิต – 
นครนายก 28 ต้าบลประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ สาวขับกระบะโตโยต้าวีโก้ชนเหล็กกั้นขอบทางโค้งชนต้นไม้รถพังยับ คอหักเสียชีวิตคารถส่วนเพ่ือน
สาวได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ภายในรถพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นคนขับรถ เสียชีวิตคาที่ัััั มีบาดแผลที่
บริเวณล้าคอเกือบขาด ทราบชื่อคือ นางสาว เพ็ญนภา ประทุมผาย อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 
ซอย รังสิต – นครนายก 28 ต้าบลประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีและ เพ่ือนที่นั่งมา
ด้วย นางสาว รัตนากร โฆษะ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 5 ต้าบลสักงาม อ้าเภอคลองลาน 
จังหวัดก้าแพงเพชร ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย และ นางสาว กัญญารัตน์ ทองแพง อายุ 19 ปี 



อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ต้าบลปางตาไว อ้าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก้าแพงเพชร ได้รับบาดเจ็ บที่
แขนซ้ายมีอาการปวดอย่างหนัก เหตุเกิด ทางลงสะพานข้ามแม่น้้าปิงไปประมาณ 500เมตร ฝั่งทาง
โค้ง หมู่ที่ 3 ต้าบลนครชุม อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร 

 กู้ ภั ยสว่ า งพราน
กระต่าย 

นพ.จิรวัฒน์ สมุทรสุวรรณ แพทย์เวร รพ.พรานกระต่าย พร้อม พ.ต.ท.ปรีดา บุญทน รอง ผกก.
(สอบสวน) สภ.พรานกระต่าย และกู้ภัยสว่างพรานกระต่าย ร่วมกันชันสูตรพลิกศพของ นายจ้ารัส 
หรือรุน ครุฑแก้ว อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 483/2 ม.2 บ้านหนองแฝก ต.พรานกระต่าย อ.พราน
กระต่าย จ.ก้าแพงเพชร ไม่พบบาดแผลและร่องรอยการถูกท้าร้ายใดๆ คาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศ
ร้อนจัดเพราะเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงถึง 44 องศาเซลเซียส จึงท้าให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ญาติๆ 
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และมอบศพให้น้าไปบ้าเพ็ญกุศลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
 ไทยรัฐ 

 

สธ.เผยมีผู้บาดเจ็บนอนโรงพยาบาลช่วงสงกรานต์แล้ว 3,800 กว่าคน ชี้ขากลับจากฉลอง 
เสี่ยง ง่วงแล้วขับ และขับรถเร็ว เตรียมโรงพยาบาลทั่วประเทศ รับมือตลอด 24 ชั่วโมง 
แพทย์หญิงประนอม ค้าเท่ียง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิ
พงศ์ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินการ
เดินทางกลับเข้า กทม.ของประชาชนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงพยาบาล
สระบุรี จ.สระบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา และให้สัมภาษณ์ว่า ผลการ
ท้างานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ มีผู้บาดเจ็บจาก
จราจรเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลในสังกัด 25,516คน บาดเจ็บสาหัสต้องนอนโรงพยาบาล 3,815 
คน สาเหตุมาจากดื่มแล้วขับประมาณร้อยละ 30 โดยในวันนี้เป็นช่วงการเดินทางกลับของ
ประชาชน ทั้งกลับบ้านหรือกลับเข้าท้างาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากความเหนื่อยล้าของ
ร่างกาย ง่วงระหว่างการขับรถจนถึงหลับใน รวมทั้งพฤติกรรมการขับรถเร็ว เพ่ือต้องการถึง
จุดหมายโดยเร็ว 

 ไทยรัฐ 

 

ชี้ป่วยซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตาย 
รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า 
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั่วโลกประมาณ 
1.53 ล้านคน โดยเฉพาะเพศชายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า ส้าหรับในไทย
จากการเก็บข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายพบว่า ลักษณะการฆ่าตัวตายที่พบมากสุด
คือ การแขวนคอ การดื่มสารเคมีทางการเกษตร และจากการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรม
ท้าหนังสือพบว่าแพทย์ทั่วไปรู้จักโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชน้อย โดยโรคซึมเศร้ามีอาการหลาย
แบบ เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ใจ ไม่อยากพูดกับใคร อยากอยู่คนเดียว เป็นต้น 
ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายด้วยการบ้าบัดทางยา จิตบ้าบัด และธรรมชาติบ้าบัดได้ ดังนั้นจึงควร
เข้ารับการรักษา เพราะหากปล่อยให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านานๆจะเสี่ยงฆ่าตัวตายได้. 

 ไทยรัฐ 
 กรุงเทพธุรกิจ 
 เจาะลึกสุขภาพ 

รุก ปชส.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมามีมติ
เห็นชอบขยายเวลาจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจาก 1 ปีเป็น 3 ปี พร้อมเพ่ิมเงิน
อุดหนุนจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือนนั้น ขณะนี้ ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณที่จะต้องใช้
เพ่ิมขึ้นรองรับหญิงตั้งครรภ์ทั้งรายเก่าที่จะได้รับเงินเพ่ิมขึ้น รวมถึงรายใหม่ที่จะคาดว่าน่าจะมี
จ้านวนไม่ต่างจากเดิมประมาณ 1.2 แสนคน โดยจัดสรรให้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2559 -30 
ก.ย.2560 ทั้งนี้ การของบประมาณจะเสนอขอเป็นรายปีต่อปี คาดว่าปีงบประมาณ 2560 จะใช้
วงเงินประมาณ 1,300 กว่าล้านบาท จากปีที่แล้วซึ่งได้รับจัดสรรงบวงเงิน 640 ล้านบาท อธิบดี 
ดย.กล่าวด้วยว่า ดย.พยายามท้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการให้หญิงตั้งครรภ์ครอบครัวยากจนได้รับ
สิทธิ์ในเงินอุดหนุนแรกเกิดอย่างทั่วถึง โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยการประสานไปทางโรงพยาบาลส้ารวจหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติและมีการเคาะประตู
ประชาสัมพันธ์ถึงบ้าน เชื่อว่าจะท้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
1300 ได้แจ้งถึงการรับโทรศัพท์สอบถามเรื่องนี้จ้านวนมาก แสดงว่ามีผู้คนสนใจโครงการนี้ไม่น้อย 

 ข่าวสด 
 เจาะลึกสุขภาพ 

ปลัดสธ. เตรียม รพ.รับเมาแล้วขับเฝ้า “ห้องดับจิต” ย้ าไม่กระทบสิทธิทุกฝ่าย 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีกรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เสนอให้ผู้ท้าผิดกฎจราจร ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล 
ว่า เรื่องนี้ตรงกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเสนอให้ผู้ท้าผิดกฎจราจร 
เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองที่เกิดจากจราจรใน
โรงพยาบาล  หรือพูดคุยกับญาติ เพ่ือจะได้มาเห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เกิดความรู้  
ทัศนคติที่ดี น้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยจากจราจร  โดยได้ประสานกับกรมคุม



ประพฤติ ขอให้ศาลสั่ง เป็นอ้านาจของศาลที่จะให้ผู้ท้าผิดไปท้ากิจกรรมในลักษณะไหน ถ้าหากจะ
มาท่ีโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 ไทยรัฐ 
 เดลินิวส ์
 เจาะลึกสุขภาพ 

แนะดูแลผู้สูงอายุใกล้ชิดเฉลี่ยหกล้มเสียชีวิตวันละ3คน 
วันที่ 13 เมษายน 2559 นพ.อ้านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทย
ก้าหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวัน
สงกรานต์ ประชาชนก็จะร่วมกันท้าบุญตักบาตรในช่วงเช้า รวมถึงกิจกรรมรดน้้าด้าหัว มอบ
ของขวัญ และขอพรจากผู้สูงอายุในครอบครัวและในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครัว ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 10 ล้าน
คน ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นกว่า 500 ,000 คน และคาดการณ์ว่าปี 2567-2568 จะก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มจึงมีความส้าคัญเพ่ิมมากขึ้นตามล้าดับ 

 ไทยโพสต์ สธ.เร่งตรวจสอบ ข้อเท็จจริงปลาทับทิม ฉีดสารฟอร์มาลิน 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และโฆษก สธ. กล่าวถึง
ความคืบหน้ากรณีข่าวการฉีดสารฟอร์มาลินในตัวปลาทับทิมว่า ได้มอบหมายให้ส้านักส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประเด็นสารฟอร์มาลินที่เป็นข่าวในช่วงเดือน 
ม.ค.-ก.พ.2559 และการชี้แจงของนักวิชาการกรณีการใช้สารฟอร์มาลินเพ่ือป้องกันโรคในการเลี้ยง
สัตว์น้้าต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ไม่พบข้อมูลการฉีดสารฟอร์มาลินเข้าไปในเนื้อปลาโดยตรง 
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และได้ประสานกับส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) หาแหล่งจ้าหน่ายที่อ้างถึง เพื่อให้ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งทีมหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร (Mobil Unit) ลงเก็บตัวอย่างปลาทับทิมมาตรวจ
วิเคราะห์หาสารฟอร์มาลิน (Formalin) หากพบมีการลักลอบใช้สารฟอร์มาลินจริง จะด้าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โดยผู้ใช้สาร
นี้กับอาหาร หรือท้าให้อาหารนั้นเกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค จัดเป็นการผลิต จ้าหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ 
มีโทษจ้าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 


