สรุปข่าวประจาวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2559
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มาแหล่งข่าว










ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกาแพงเพชร
หนังสือพิมพ์สี่ทิศ รับแจ้งจาก 191 สภ.คลองพิไกร เหตุรถโดยสารลงข้างทางเอง ถนนสายนาป่าแดง-พรานกระต่าย
สมาคมกู้ ภั ย ข่ า ว บริ เวณหน้ า โรงเรี ย นบ้านนาป่า แดง หน่ว ยกู้ภัยข่าวภาพออกตรวจสอบให้ การช่ว ยเหลื อ ไม่ มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบถามโชเฟอร์เกิดวูบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอพร้อมกับอากาศที่ร้อน
ภาพ
ทาให้ควบคุมรถไม่อยู่จึงเกิดเหตุดังกล่าว
สื่ อมวลชนจั งหวั ด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตาบลลานกระบือ
พร้อมด้วยนางบุษบา ศักรางกูร ผู้บัญชาการเรือนจากลางกาแพงเพชร นาผู้ต้องขัง กองงานจ่าย
กาแพงเพชร
นอกเรือนจากลางกาแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ 13 คน ออกบริการช่วยเหลือสังคมลอกท่อระบาย
kppNews
นาภายในเขตเทศบาลตาบลลานกระบือระว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ร่วมกับพนักงานกอง
ไทยรัฐ
สาธารณสุข กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตาบลลานกระบือเพื่อเป็นการ
เดลินิวส์
แก้ไขปัญหาท่อระบายนาอุดตัน และปัญหานาท่วมขังในเขตเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
kppNews
เทศบาลเมืองกาแพงเพชรได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ และมีควันดาพวยพุ่งขึนสู่ท้องฟ้าสร้างความตื่น
ตระหนกตกใจให้กับชาวเมืองในตลาดที่เห็นกลุ่มควันไฟนี เจ้าหน้าที่จึงได้รีบไปยังจุดที่เกิดเหตุไหม้
ขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้ง จากเจ้าของผู้ประกอบการร้านจรูญการยาง ถนนเจริญสุข ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จั ง หวัด กาแพงเพชร ว่ ากองยางหลั งร้า นมีไ ฟกาลั ง ลุ กไหม้ท างเจ้าหน้าที่ จึงได้น า
รถดับเพลิงจานวนสองคันและได้รับสนับสนุนรถบรรทุกนาจากองค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว
รุดไปยังที่เกิดเหตุก็พบว่าจุดเกิดเหตุนันอยู่หลังร้านจรูญการยางบริเวณดังกล่าวเป็นที่ว่างเปล่า รอบ
บริเวณกองยางเป็นทุ่งนาซึ่งอยู่ต่ากว่าพืนที่ดินกองยางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดนาไปที่กองเพลิงซึ่ง
เป็ น ยางรถเก่า ปรากฏว่า ต้ องใช้ นาไปจ านวนกว่า 5- 6 คั น จึ ง สามารถควบคุ ม เพลิ งไว้ ได้ ซึ่ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งจั ด การแยกเชื อไฟและฉี ด น าจนกว่ า ไฟกองยางที่ ทั บ ถมกั น อยู่ จ ะดั บ มอดสนิ ท
เนื่องจากยางรถยนต์เก่านันเป็นเชือไฟได้อย่างดี พร้อมไฟลุกขึนได้ทุกเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจภูธรเมืองกาแพงเพชร ได้เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับตรวจสภาพบริเวณที่เกิดเหตุ
แล้วพบว่าจุดทิงกองยาง นันอยู่ห่างจากหลังร้านจรูญการยางเกือบ 200 เมตรและเป็นบริเวณที่ว่าง
เปล่า รอบที่ดินที่ทิงกองยางก็ติดทุ่งนาทังด้านข้างและด้านทิศเหนือซึ่งกาลังมีการเผาตอซังข้าวกัน
อยู่และที่ริมถนนด้านทิศเหนือซึ่งติดกับกองยาง นันมีเปลวไฟคุกรุ่นกิ่งไม้ต้นหญ้ าข้างทางและนา
ข้าวหลังจากการสอบสวน ผู้เกี่ยวข้องทังหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจได้สันนิษฐานว่าเหตุที่กองยาง
เก่าของร้านจรูญการยาง ที่เกิดเหตุไฟไหม้ในครังนี ได้ติดลุกลามมาจากไฟเผาต้นหญ้าข้างทางกับ
ตอซังข้าวในพืนที่นาติดกับที่เกิดเหตุ แล้วไฟได้ลุกลามมายังกองยาง จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึง
ทาให้ไฟนันติดได้ง่าย ซึ่งก่อนหน้านันทางเจ้าของร้านจรูญการยางก็ได้เดินมาตรวจสอบ เนื่องจากมี
การเผาไหม้ที่บริเวณนาข้าวข้างกองยาง แต่ก็ไม่พบว่าจะมีเหตุลุกลามต่อมาช่วงบ่ายของวันนีมีกลุ่ม
ควันไฟเกิดขึน ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีไฟไหม้ที่กองยางเก่าจึงได้แจ้งดับเพลิง มาสกัดไฟไว้ได้ โดย
ไม่ มี ผู้ ใ ดได้ รั บ อั น ตรายหรื อ ว่ า บาดเจ็ บ แต่ อ ย่ า งใด และจุ ด เกิ ด เหตุ นั นอยู่ ห่ า งจากชุ ม ชนไม่ มี
บ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ จึงเป็นเพียงกลุ่มควันที่ได้สร้างความตระหนกตกใจขึนเท่านัน
กู้ ภั ย สว่ า งพราน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายนลิน ตังประสิทธิ์ รองผวจ.กาแพงเพชร เป็น
ประธานในพิธี เปิ ดโครงการ "การเผยแพร่่มาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 และ
กระต่าย
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของ สนง.ป.ป.ช.ประจาจังหวัดกาแพงเพชร ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าห้า
ที่พัสดุของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง อาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพืนที่จังหวัดกาแพงเพชร และผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 200 คน
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ประเด็นข่าว
สธ.ห่วงหลายพื้นที่เจอพายุฝน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์
ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจาถิ่นของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงเดือน
พฤษภาคมนีหลายพืนที่เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตก มีนาขังในภาชนะต่างๆ ทาให้จานวนยุงเพิ่มขึน
ดังนันทุกภาคส่วนทังภาคประชาชน เอกชน และรัฐ ต้องต่อสู้กับโรคนีร่วมกัน เพื่อป้องกันบุตร
หลานและคนในครอบครัวจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยข้อมูลจากสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
กรมควบคุมโรครายงานตังแต่ 1 มกราคม 2559 - 11 พฤษภาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
16,830 คน เสียชีวิต 14 คน สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่พ บ 12,354 คน เสียชีวิต 8
คน
สธ.ส่ง “แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ บรรจุใหม่” ลงเขตสุขภาพปี 59 ทั่วประเทศ 3,045 คน
12 พฤษภาคม 2559 ที่ เ มื อ งทองธานี จ.นนทบุ รี นายแพทย์ โ สภณ เมฆธน ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่
ปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และทา
สัญญาชดใช้ทุนกับกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3,045 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,075 คน ทันต
แพทย์ 620 คน และเภสั ชกร 350 คน เพื่ อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ก่อนลงพืนที่เขตสุขภาพทัง 12 เขต และกรุงเทพมหานครฯ เริ่มปฏิบัติงาน
ตังแต่ 16 พฤษภาคม 2559
บุคลากร สธ. คว้า 5 รางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ประจาปี 2558 จากปปท.
นายแพทย์ส มศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่ า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณธรรม โดยกาหนดเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศของกระทรวง
สาธารณสุข มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแนวหน้าที่มีวัฒนธรรมองค์กร ให้ความสาคัญกับการบริหารด้วย
ระบบคุณธรรม มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขคือ
ส่วนสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็จได้ โดยการประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นายแพทย์สมศักดิ์กล่าวต่อว่า ในวันนี มีบุคลากรสาธารณสุข 8 ท่านได้รับรางวัลข้าราชการต้นแบบ
คนดีของแผ่นดิน จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรื
อปปท. จากที่ได้รับทังหมด 28 ท่านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานโดย
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์สุวรรณ เพ็ช
รรุ่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดตรัง และนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา สาหรับผู้ได้รับรางวัลชมเชย 2 ท่าน ได้แก่ น.ส.วิลาวัลย์ ต่อปัญญา ผู้ช่วยผู้อานวยการ
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี จั ง หวั ด ล าปาง และดร.รณั ช กาญจณ์ ประกอบธั ญ ญะศิ ริ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าอ้อ จังหวัดอุทัยธานี
ทังนี ปปท.ได้กาหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ได้รับรางวัลในครังนี ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่สยบต่อการทุจริตและต่อต้านการทุจริต 2.ไม่
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ แม้จะมีโอกาสในการทุจริต คอร์รัปชันหรือ
หาผลประโยชน์กับตาแหน่ง 3.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล ความไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 4.เป็นผู้นาด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางานและเป็นที่
ประจั ก ษ์แ ก่สั งคม 5.ปฏิบั ติห น้า ที่ด้ ายความมุ่ งมั่ น ทุ่ม เท เสี ยสละ ปฏิบั ติงานนอกเหนือ จาก
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมประเทศชาติ และ
6.การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
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ประเด็นข่าว
สธ. จับมือ 50 องค์กรภาคีเตรียมจัดงาน “100 ปีการสาธารณสุขไทย”
ที่กระทรวงสาธารณสุ ข จ.นนทบุรี นายแพทย์โ สภณ เมฆธน ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น
ประธานประชุมภาคีเครือข่ายสาธารณสุข พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 50 ภาคี
เครือข่ายสาธารณสุข อาทิ องค์กรวิชาชีพ องค์กรและมูลนิธิด้านสาธารณสุข เช่น สสส. สปสช.
มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิราชประชาสมาสัย สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และบริษัทห้างร้าน
ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 –
พ.ศ.2561) ในปี 2561
นายแพทย์ โ สภณกล่ าวว่า ในวาระครบ 100 ปีของการริเริ่มงานสาธารณสุ ข วันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ 50 องค์กรภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงาน
“100 ปีการสาธารณสุขไทย” ตลอดปี 2561 – 2562 เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 ของ
การพัฒนาสาธารณสุข ซึ่งศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่ากระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ โดยกล่าวว่า
“การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสาคัญ เพื่อการก้าวต่อไปข้างหน้า”
ในการดาเนินงานได้จัดทาแผนงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย (2461 - 2561) เริ่มดาเนินการ
ตังแต่ปี 2558 จนถึงปี 2562 ประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่ 1.การจัดตังพิพิธภัณฑ์กลางของ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้ อ าคารเรื อ นไทย กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพื่อจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสาธารณสุขไทย แสดงผลงาน
สาคัญในอดีต พัฒนาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจ โดย
จะดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 2.การจัดตังหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย
ที่อาคารคลังพัสดุ เพื่อเก็บรักษาเอกสารสาคัญด้านสาธารณสุข ให้คงอยู่ในสภาพดี ไม่สูญหาย เป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าด้านประวัติ ศาสตร์สุขภาพ กาหนดเปิดอย่างเป็นทางการในโอกาส
ครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
3.การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ สุ ข ภาพ โดยความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุ ข และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ จั ด ท าแผนงานและระบบสนั บ สนุ น การวิ จั ย ด้ า น
ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข จัดทาหนังสือประวัติศาสตร์สาธารณสุข มีเนือหาเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ทังรัฐและเอกชน ผลิตสื่อเอกสาร
และสารคดีสัน 100 ตอน เนือหาเกี่ยวกับบุคคล ความคิด สิ่งประดิษฐ์ และเรื่องราวที่มีคุณค่า
เผยแพร่ทางสถานี โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และเข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย และ5. กิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการแก่ประชาชนตลอดปี ตังแต่ 27 พฤศจิกายน 2561 – 27 พฤศจิกายน 2562 เช่น
การปรับปรุงโรงพยาบาลทั่ วประเทศให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการเยียวยาผู้ป่วย
และการกาหนดให้ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อสาธารณสุขในทุกพืนที่ โดยจัดกิจกรรม
และบริการสาธารณสุขด้านต่างๆ บริการแก่ประชาชน
สธ.รับดูแลครูเล็กป่วยมะเร็งที่ไหล่ รักษาฟรี! มีทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้าน
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ให้สัมภาษณ์
กรณีข่าวนายวัชระ นาดี หรือครูเล็ก ครูโรงเรียนเอกชน สอนวิชาช่างยนต์ในจังหวัดนครสวรรค์
ป่วยเป็นมะเร็งมีก้อนเนือกว่า 10 กิโลกรัม ที่ไหล่ และเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาได้เพียง 1 แสน
บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อรายได้ที่หาได้ในแต่ละเดือน โดยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จ.นครสวรรค์ รักษาด้วยเคมีบาบัดครบจานวน ยังต้องมารับยาเดือนละ 1 ครัง
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้ได้รับบริการที่ดี
มีมาตรฐาน มีความเท่าเทียมกัน จึงมีมาตรการดูแลรักษาผู้ป่วยเบืองต้น 3 แนวทาง คือ 1.ค่าใช้จ่าย
ส าหรั บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ น จากที่ เ บิ ก ได้ นั น ทางโรงพยาบาลสวรรค์ ป ระชารั ก ษ์ ร่ ว มกั บ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จะรักษาให้ฟรี! ทังเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าสารองยา ค่าเดินทาง
เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน พร้อมติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง 2.ส่งทีมหมอครอบครัว ซึ่งมี

แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลิง ให้การช่วยเหลือที่บ้าน
ดู แ ลให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ รวมทั งจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะกั บ การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครั ว และ 3.เตรีย มปรึก ษาผู้ เ ชี่ยวชาญด้านการรั กษาเฉพาะทางของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาด้วยรังสีรักษาต่อไป
“อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่ง
หมายให้คนไทยทุกคนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระทรวงฯ
จะร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึนอย่างเต็มกาลังความสามารถ” นายแพทย์สุขุม กล่าว

