สรุปข่าวประจาวันที่ 19 - 20 เมษายน 2559
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มาแหล่งข่าว







ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น.เกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกในพื้นที่ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี
หนังสือพิมพ์สี่ทิศ
สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ นคร จ. กาแพงเพชร หลายหมู่บ้าน ลมพายุพัดต้นไม้หักขวางถนนสายหนองแดน-บ้านโล๊ะโค๊ะ
หลายจุดและบ้านเรือนราษฎรพังเสียหายหลายหลังคาเรือน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ
ร้อยเวร 20 และจราจรเข้าไปรักษาทรัพย์สินและอานวยความสะดวกการจราจร ประสานการฝ่าย
ปกครอง การไฟฟ้ามาแก้ไข ช่วยเหลือขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการช่วยกู้ภัยและประชาชนนาเลื่อย
และรถไถมาตัดและดันต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกจากการกีดขวางเส้นทาง ไม่มีประชาชนได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร ลงพื้นที่ในเขต
อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับ
กาแพงเพชร
ความเสียหายที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เมื่อคืนวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจาก
หนังสือพิมพ์
เหยี่ยวข่าวชากังราว หลายหน่วยงาน ทั้ง ปภ.จังหวัดกาแพงเพชร ปกครองจังหวัดกาแพงเพชร และ กรมทหารพรานที่
35 กาแพงเพชรได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารพราน ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหาย โดยแบ่ง
MRG Online
กาลังพลเป็น 2 ชุด ชุดละ 10 นาย จุดที่ 1 เข้าช่วยเหลือซ้อมแซมและตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่หักโค่น และ
เก็บข้าวของภายในบ้าน ณ หมู่บ้านบุ่งตะค้อ หมู่ 13 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จุดที่ 2 เข้าตัดต้นไม้
กิ่งไม้และเข้าซ่อมแซมในหมู่บ้านท่าคูณ หมู่ 1 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร ซึ่งพายุฤดูร้อนพัดถล่มใน
ครั้งนี้มีบ้านเรือนเสียหาย จานวน 10 หมู่บ้าน รวม 198 ครัวเรือน
ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในครั้งนี้ นายธานี ธัญญา
โภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ได้มอบถุงยังชีพ
และ สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตอาเภอโกสัมพีนคร โดยเข้ามอบที่จุดแรกบ้านท่าคูณ
ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดท่าคูณ หมู่ 1 ต.โกสัมพี พร้อมเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัย หลังจากนั้นเดิน
ทางเข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านบุ่งตะค้อ หมู่ 13 ณ ศาลาการเปรียญวัดบุ่งตะค้อ
และเข้าตรวจเยี่ยมราษฎรและกล่าวให้กาลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
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ประเด็นข่าว
ผลตรวจพบเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเพิ่ม
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากการตรวจวิเคราะห์หัวสุนัขเพื่อหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้ผลเป็นบวก คือพบเชื้อจานวนมากลุกลามทั้งใน กทม. ปริมณฑล และ
หลายจังหวัดกระจายทั่วประเทศ ขณะที่อัตราการป่วยและเสียชีวิตในมนุษย์ที่มีการตรวจยืนยันก็
พบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่น่ากังวลคือในช่ วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตหรืออาการคล้ายโรค
พิษสุ นั ขบ้ าแต่ไม่ได้ นั บรวมว่าเป็นโรคจานวนมาก โดยคาดว่าส่ ว นหนึ่งมาจากการที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) พยายามจัดอันดับจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทาให้เกิดการแข่งขันไม่อยากเสีย
ชื่อ กลัวเสียการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คิ ดว่าการที่ไม่รายงานโรคทาให้พบปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ดังนั้น
จึงไม่อยากให้ สธ. ปิดข่าว แต่ควรพูดความจริง ขณะเดียวกันในส่วนของแล็บที่จุฬาฯ ก็มีการตรวจ
พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน.
เอาตับหมูใส่ให้คน รักษาโรคเบาหวาน
ส านั กข่ าวซิน หวา ของจีน รายงานว่า นัก วิจั ยจี นร่ ว มกับนั กวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยซิ ดนี ย์
ออสเตรเลีย ประสบความสาเร็จในการปลูกถ่ายตับอ่อนของหมูให้กับคนไข้โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1
ถึง 3 ราย ถือเป็นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ ในความพยายามรักษาโรคเรื้อรังโรคนี้
ศาสตราจารย์หวัง เหว่ยเปิดเผยว่า คนไข้ที่ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับอ่อนไปรายหนึ่ง สามารถลด
อินซูลินลงไปได้ร้อยละ 80.5 รายที่สองลดได้ร้อยละ 57 และรายที่สามลดได้ร้อยละ 56 ตามลาดับ
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไป ทั้งคนไข้ก็จะต้องรู้จักรักษา
ตัวเองด้วย อย่าให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอันตรายขึ้นได้
โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่ง มักเป็นกับเด็กและคนหนุ่มสาว จะมีผู้ป่วยโรคนี้มากประมาณร้อยละ 5
สปสช.หนุนเภสัชกรรมปฐมภูมิแก้ใช้ยาไม่เหมาะ
นพ.ชูชั ย ศรช านิ ผู้ ช่ว ยเลขาธิก ารส านั กงานหลั ก ประกั นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) กล่ า วว่ า
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบหลั กประกันสุ ขภาพถ้ว นหน้า ปี 2555-2559 บริการปฐมภูมิเป็น
ยุทธศาสตร์สาคัญลาดับที่ 3 กาหนดให้ สปสช.สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการ โดยเฉพาะ
ระบบบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมทุกมิติ สอดคล้องบริทบพื้นที่ เน้นบริการปฐมภูมิที่จาเป็น อย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิแบบใกล้
บ้านใกล้ใจ สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูประบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
"รมว.สาธารณสุข" ประกาศเฝ้าระวัง 6 โรคติดต่ออันตรายเพิ่ม หลังองค์การอนามัยโลกหวั่น
ระบาดข้ามประเทศ
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุมได้กาหนดชื่อโรคติดต่ออันตรายที่จาเป็นต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม
6 ชนิดโรค คือ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ไข้ลาสซา
ไข้เลือดออกไครเมียนคองโกและไข้เวสต์ไนล์ ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เฝ้าระวังการ
ระบาดข้ามประเทศ รวมกับของเดิม 6 โรคติดต่ออันตราย คือ กาฬโรค ไข้ทรพิษไข้เหลือง โรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง(เมอร์ส) เท่ากับว่าขณะนี้ประเทศไทยมีโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง 12 ชนิด
โรค นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมจาก 34 โรค เป็น 57 โรค เพราะเป็นโรคที่เคยพบใน
ประเทศไทย แต่กังวลว่าจะกลับมาอีก อาทิ โรคไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาษที่ปัจจุบันไม่พบแล้ว แต่ต้อง
เฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงยังได้เตรียมออกประกาศกฎกระทรวงอีก 4 ฉบับ คือ 1.
ร่ า งประกาศกระทรวงฯเรื่ องด่ านควบคุ มโรคติ ด ต่อ ระหว่า งประเทศ พ.ศ. ... 2.ร่ า งประกาศ
กระทรวงฯ เรื่องชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. ...3.ร่ างประกาศกระทรวงฯ
เรื่องชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง พ.ศ. ...และ 4.ร่างประกาศกระทรวงฯเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาด
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เกิดขึ้น พ.ศ. ...โดย 3 ฉบับแรก สามารถลงนามประกาศได้เลย แต่ฉบับที่ 4 ต้องหารือเพื่อความ
รอบคอบอีกครั้ง ทั้งนี้ประกาศทั้ง 4 ฉบับออกมาเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น ต้องรายงานภายใน 3 ชั่วโมง
สธ.เตรียมทบทวนกฎ ระเบียบ กระบวนการรักษาพยาบาล จากเหตุฟ้องร้อง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมทบทวนกฎ ระเบียบ กระบวนการรักษาทางการแพทย์รวมทั้งการ
บริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาลขึ้น สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่า
จะได้รับบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ยึดเป้าหมายเดียวกับผู้ป่วยและญาติที่
ต้องการหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการประกอบวิชาชีพที่ดีมีมาตรฐานบนหลักวิชาการที่ทันสมัย
และบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันทั้งสองฝ่าย
หนุนเภสัชกรร่วมทีมหมอครอบครัว แก้ปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสม
เภสัชกรทั่วประเทศ ร่วมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ต่อเนื่องปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัล
ผลงานวิช าการดีเด่ น มุ่ง แลกเปลี่ ยนความรู้แ ละประสบการณ์งานเภสั ช กรรมปฐมภูมิ พัฒ นา
บทบาทร่วมเป็นทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน รองรับสังคมสูงอายุ ขณะที่ สปสช.หนุนงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากปัญหาใช้ยาไม่เหมาะสม
'ทีคิวเอ็ม' คลอดประกันรากหญ้าท็อปอัพ 30 บาท ปั้น อสม.เป็นนายหน้า
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คุ้มครองเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ถือ
บัตรทอง 30 บาท อีกทั้งประกันภัยรถยนต์ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามกาลั งซื้อ รวมถึง
ผลักดันผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยที่มีขายอยู่แล้ว ให้เพิ่มความคุ้มครองมากขึ้น โดยที่เบี้ยไม่เกิน
200 บาท และประกัน พ.ร.บ.ผ่านช่องทางสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หรือ อส
ม.หรือกล่ าวง่ายๆ ก็คือให้ สมาชิก อสม.ที่มีอยู่ทั่ว ประเทศกว่า 1.04 ล้ านคนแนะนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่ลูกค้าต้องการผ่านการขายพ่วงไปกับบัตรทอง 30 บาท เพื่อเป็นทางเลือก ด้วยการ
เปิดรับนายหน้าบุคคลธรรมดา โดยให้สมาชิก อสม.เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยในเบี้ยประกันไม่เกิน 200
บาทต่อเดือน แต่ให้สิทธิ์ความคุ้มครองที่ได้รับมีสูงกว่า ซึ่งทีคิวเอ็มมองว่า อสม.เป็นผู้ชานาญด้ าน
สาธารณสุขและสามารถเข้าถึงชุมชนคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เบื้องต้นคาดจะมีสมาชิกร่วมเป็น
นายหน้าขายประกันภัยกว่า 100 คนในปีแรก หรือภายในปี 2559 ที่สาคัญได้หารือและขออนุญาต
กรมธรรม์นี้ต่อคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรียบร้อย
แล้วจากการยืนยันของทีคิวเอ็ม ระบุว่า กระแสตอบรับของสมาชิก อสม.ทั่วประเทศจากการลงไป
สัมผัสทากิจกรรมร่วมและผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์คุ้มครอง ได้รับความสนใจและเป็นไปได้สูงที่
จะได้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า รายย่ อ ยเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะลู ก ค้ า ที่ ก ระจายอยู่ ต าม
ต่างจังหวัดเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัยมากขึ้นขณะที่เบี้ยค่อนข้างต่า ซึ่งทางทีคิวเอ็มได้
เล็งเห็นถึงกาลังซื้อและความต้องการขั้นพื้นฐานดังกล่าว

