
สรุปข่าวประจ าวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2559 
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ข่าวจังหวัดก าแพงเพชร 
 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 

 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายก
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ( อสม.) จัด
โครงการรณรงค์ให้ก าจัดลูกน  ายุงลายในเขตบ้านของประชาชน โดยให้ประชาชนได้ร่วมกันลงมือใน
การก าจัด ทางเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จึงได้ประสานกลุ่มพลังมวลชน อสม. โรงเรียน วัด และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ทั ง 27 ชุมชน ร่วมกันรณรงค์ในการก าจัดลูกน  ายุงลาย 
เพ่ือลดปริมาณการเกิดของลูกน  ายุงลายเพ่ือกระตุ้นประชาชนให้หันมาเอาใจใส่และลดผู้ป่วย
ไข้เลือดออก ที่ก าลังสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 
 

ที่ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร นายธานี ธัญญา
โภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ
ชุดปฏิบัติการต าบล จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีนายกิตติชัย เหลืองก าจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดส านักงาน ปปส.ภาค 6 กล่าวรายงาน 

 หนังสือพิมพ์สี่ทิศ 
 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีต าบลลานกระบือ 
พร้อมด้วยนางบุษบา ศักรางกูร ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางก าแพงเพชร น าผู้ต้องขัง กองงานจ่ าย
นอกเรือนจ ากลางก าแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ 13 คน ออกบริการช่วยเหลือสังคมลอกท่อระบาย
น  าภายในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือระว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ร่วมกับพนักงานกอง
สาธารณสุข กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลต าบลลานกระบือเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาท่อระบายน  าอุดตัน และปัญหาน  าท่วมขังในเขตเทศบาลฯ 
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 เดลินิวส ์
  NOW 26 

 

ปลัด สธ.แนะน าประชาชนหม่ันท าความสะอาดแอร์และพัดลมไอน  าป้องกันโรคลีเจียนแนร์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยรพ.ในสังกัดไม่ใช้พัดลมไอน  าเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื อโรค
ต่างๆขอความร่วมมือญาติไม่น ามาใช้ในหอผู้ป่วยก าชับรพ.ทุกแห่งปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยชี 
ประชาชนไม่ต้องกังวลกลุ่มเสี่ยงคือผู้มีภูมิต้านทานต่ าผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื อรังพร้อมแนะน า
ประชาชนท าความสะอาดแอร์ล้างพัดลมไอน  าเปลี่ยนน  าบ่อยๆชี เติมน  าประปาที่มีคลอรีนตามมาร
ฐานช่วยฆ่าเชื อป้องกันโรคลีเจียนแนร์ได้ 

 โพสต์ทูเดย์ 
 ข่าวสด 
 เดลินิวส ์

 

โฆษกสธ. เตือนคนโดนแมงกะพรุนพิษ ให้รีบล้างด้วยน  าส้มสายชู ลดการเสียชีวิต 
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวง
สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีมีผู้ป่วยโดนแมงกะพรุนพิษ ในจังหวัดกระบี่ 2 รายที่ผ่านมาพบว่า
มีการช่วยเหลือที่ถูกวิธี ท าให้ลดความเจ็บปวดและการเสียชีวิตได้ โดยรายแรกเป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติชาวเยอรมันอายุ 58 ปี โดนแมงกะพรุนไฟ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2559 มีอาการปวดรุนแรง 
หลังการราดน  าส้มสายชูที่จุดเกิดเหตุ แล้วน าตัวมาส่งที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์ได้ฉีดยาระงับ
ปวด ท าให้การอาการดีขึ น ไม่ต้องนอนพักรักษาตัว 
ส าหรับรายที่ 2 เป็นเด็กชายไทยอายุ 12 ปี ขณะออกไปช่วยตาตกหมึกเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2559 
บริเวณใกล้ทะเลแหวก โดนแมงกะพรุนกล่องที่บริเวณโคนขาทั งสองข้าง ท าให้มีอาการปวดแสบ
ปวดร้อน  ญาติได้ราดน  าส้มสายชูขณะอยู่ในเรือและยังมีอาการปวดมาก จึงน าส่งตัวรักษาต่อที่
โรงพยาบาลกระบี่ หลังจากแพทย์ให้การฉีดยาระงับปวดอาการดีขึ นและได้นอนรักษาตัว 1 คืน 
วันรุ่งขึ นกลับบ้านได้ จากผู้ป่วยทั ง 2 รายถึงแม้ว่าได้รับพิษจากแมงกะพรุนชนิดที่ท าให้เกิดอาการ
รุนแรง แต่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ท าให้ไม่ต้องนอนรักษาตัวนาน และผู้ป่วยรอดชีวิตอย่าง
ปลอดภัย 

 เจาะลึกสุขภาพ 
 ฐานเศรษฐกิจ 
 ผู้จัดการรายวัน 

สธ. ประกาศความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอของไทย 
นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์อ านวย  กาจีนะ  
อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ริชาร์ด บราวน์ (Dr.Richard Brown) ผู้แทนส านักงานองค์การอนามัย
โลกประจ าประเทศไทย และนายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามัย กทม. ร่วมแถลงข่าว 
“ความส าเร็จการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอของประเทศไทย” ซึ่งเปลี่ยนจากวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 
3 สายพันธุ์เป็นวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 2 สายพันธุ์ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดนายแพทย์โสภณ  
เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  ประเทศไทยได้ร่วมกับนานาประเทศทั่วโลกกวาดล้าง
โรคโปลิโอซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ท าให้เด็กเสียชีวิต หรือเกิดความพิการของร่างกายมาตั งแต่ พ.ศ.2531 
โดยรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดหยอด รวม 3 สายพันธุ์ คือเซบิน 1, 2 และ 3  ฟรีแก่
เด็กทุกคนตามช่วงวัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้น าประเทศ หน่วยงานทั งภาครัฐ เอกชน จน
ประสบความส าเร็จพบผู้ป่วยรายสุดท้ายในเดือนเมษายน 2540 ท าให้ไทยปลอดโรคโปลิโอมานาน
กว่า 19 ปี และได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอ 
พ.ศ. 2556-2561 ขององค์การอนามัยโลก ในการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายใน ปี 
2561 ซึ่งก าหนดเป้าหมายปี 2558 - 2559  ทุกประเทศก าจัดไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2 
เป็นล าดับแรก เนื่องจากพบว่ามีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์สูงกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ อีกทั งไม่พบผู้ป่วย
จากเชื อไวรัสโปลิโอตามธรรมชาติชนิดที่ 2 มาตั งแต่ปี 2542 เหลือเพียงเชื อไวรัสที่อยู่ในวัคซีน
เท่านั น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องใช้วัคซีนที่มีเชื อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 เป็นส่วนประกอบอีกต่อไป 
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 เจาะลึกสุขภาพ 
 

สธ.หารือผู้เกี่ยวข้องจัดระบบการเบิกจ่าย ส่งต่อผู้ป่วยโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุก
สิทธิ 
นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องการจัดระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต อาทิ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้บริหาร
โรงพยาบาลเอกชน ผู้บริหารโรงพยาบาล เอกชนและภาครัฐ ทั งโรงพยาบาลสังกัดกทม. 
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3 
กองทุนสุขภาพ คือกรมบัญชีกลาง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) นักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหารือการด าเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ โดยมีศ.
คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
นายแพทย์โสภณกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยาบาลภาครัฐ
ทุกสังกัด ทั งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กลาโหม กทม.และภาคเอกชน เพ่ือให้นโยบายนี 
ส าเร็จโดยเร็ว มีกฎหมายที่ครอบคลุม ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในการด าเนินการ เพ่ือ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิต ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ให้เกิดความ
คล่องตัว ทั งการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย และระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในพื นที่ กทม.
ซึ่งมีผู้ป่วยจ านวนมากที่ประชุมได้หารือในประเด็นส าคัญคือ การก าหนดราคากลางค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในการเบิกจ่ายจากกองทุนสุขภาพ และการจัดระบบการส ารองเตียง
และส่งต่อในระยะ 72 ชั่วโมง และหลังจาก 72 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง 
ปลอดภัย ซึ่งมีข้อเสนอให้จัดระบบส ารองเตียงของโรงพยาบาลรัฐในเขต กทม. รวม 40 รพ. เพ่ือ
รับส่งต่อผู้ป่วยพ้นวิกฤตระยะหลัง 72 ชั่วโมง โดยมีศูนย์ส ารองเตียง บริหารจัดการตามความ
เหมาะสม และให้จะหารือต่อในรายละเอียดที่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในวันที่  18 
พฤษภาคม 2559 

 เจาะลึกสุขภาพ สธ.ตั งเป้า 5 ปี ยุติปัญหาวัณโรคในไทย ลดอัตราป่วยรายใหม่ให้เหลือร้อยละ 12 ต่อปี 
สธ.เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้รวดเร็วและครอบคลุม ตัดวงจรระบาด และเตรียม
เสนอ ครม.พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560–2564 ตั งเป้าลดอัตรา
อุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 
ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ นปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก 

 เจาะลึกสุขภาพ อินโดนีเซียเดินตามไทยเริ่มนโยบายล้างไตช่องท้อง ชี ช่วยดูแลผู้ป่วยไตได้ทั่วประเทศ 
HITAP เผย อินโดนีเซีย เตรียมเดินตามไทย ใช้ “นโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก” 
ดูแลผู้ป่วยโรคไตในประเทศ หลังเปิดให้แพทย์และผู้ป่วยเลือกวิธีบ าบัดทดแทนไตท าระบบล้มเหลว 
เหตุส่วนใหญ่เลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพราะจะได้รายได้จากการเบิกจ่ายมากกว่า ส่งผล
ผู้ป่วยไตส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษา เหตุสภาพเป็นเกาะ ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่พอ 
แถมท าค่าใช้จ่ายพุ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของค่ารักษาทั งระบบแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วย ระบุแนวโน้ม
ทั่วโลกต้องใช้นโยบายนี  หลัง WHO ชี ตัวเลขทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวาน 400 คน คาด 10 ปีข้างหน้า
เพ่ิมเท่าตัว ส่อแววผู้ป่วยโรคไตเพ่ิม 

 เจาะลึกสุขภาพ สธ.ชง ก.พ.แก้วิกฤตพยาบาลสมองไหล ขอเพิ่มซี 8 ซี 9 แบบไม่ยุบรวม 2.7 หม่ืนอัตรา 
สธ.เตรียมชง ก.พ. แก้วิกฤตพยาบาลสมองไหล เข้า อ.ก.พ.สธ.พิจารณา 2 มิ.ย.นี  ทั งเงินเดือนตัน 
ไม่ก้าวหน้า แถมภาระงานหนัก ก่อนกระทบหนักทั งระบบสาธารณสุขและผู้ป่วย เผยเสนอขอเพ่ิม
ต าแหน่งไม่ยุบรวมระดับซี 8 พยาบาลช านาญการพิเศษ 26 ,165 อัตรา ซี 9 พยาบาลเชี่ยวชาญ 
799 อัตรา ใช้งบประมาณ 540 ล้านบาท พร้อมทั งน าเสนอขอแก้แก้ปัญหาเงินเดือนตัน 

 
 
 



 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
 เจาะลึกสุขภาพ รอลุ้น 18 พ.ค. คกก.สป.สธ.เคาะประกาศค่าตอบแทนใหม่ ช่วยลดเหลื่อมล  าได้ครึ่งหนึ่ง 

ชวส./เครือข่ายนักสาธารณสุข หนุนร่างค่าตอบแทนฉบับชมรมแพทย์ชนบท ชี แม้ไม่เป็นไปตาม
ข้อเสนอขอเพ่ิมค่าตอบแทนเป็นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนแพทย์ แต่ลดความเหลื่อมล  าลงได้ 
ช่วยลดความต่างแพทย์จากเดิม 100 เท่า เหลือเพียง 40 -50 เท่า พร้อมรอลุ้น คกก.พิจารณา
ค่าตอบแทน สป.สธ.ชุดใหญ่เคาะ 18 พ.ค. นี  ก่อนเสนอส านักงบประมาณ ประกาศใช้ปี 60 

 โพสต์ทูเดย์ ย้ายผู้ประกันตน รพ.เดชา 4 หม่ืนคน ไป ‘ราชวิถี-เลิดสิน’ ส่วนผู้ป่วยใน 5 คนส่ง ‘จุฬา-พญา
ไท’ 
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีค าสั่งปิด รพ.เดชาในวันที่ 11 พ.ค. เป็นระยะเวลา 30 วัน
หรือจนกว่าหาผู้ประกอบการรายใหม่มาทดแทนรายเดิมได้ เนื่องจากมีปัญหาทางการบริหารงาน 
ว่า ส าหรับผู้ประกันตนจ านวน 40,000 คน ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลกับ รพ.เดชานั น เจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างด าเนินการประสานย้าย รพ.รับรองสิทธิไปที่ รพ.ใกล้เคียง เช่น รพ.ราชวิถี และ รพ.เลิดสิน 
เพ่ือให้ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือ ระหว่างด าเนินการผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอ่ืนแล้วน าใบเสร็จมาเบิกกับส านักงานประกันสังคม (สปส.) 
ภายหลังได้ ดังนั นขอให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ได้รับสิทธิในการรักษา 
ส่วนกรณีของผู้ป่วยใน 5 คน ซึ่งเข้ารักษาตามสิทธิของประกันสังคมที่ รพ.เดชานั น ขณะนี ได้
ด าเนินการย้ายไปที่ รพ.จุฬาลงกรณ์แล้ว 4 ราย ไปรักษาที่ รพ.พญาไท 1 ราย ส่วนมาตรการเรื่อง
การคัดกรองรพ.ในระบบประกันสังคมในอนาคตนั น ต้องหารือกันในคณะกรรมการการแพทย์อีก
ครั ง 
ด้าน นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส.ได้ประสานขอย้ายผู้ประกันตนที่ถือบัตร
รับรองสิทธิของรพ.เดชาไปยังรพ.เลิดสินและรพ.ราชวิถี ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังวันที่ 16 
พฤษภาคม โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ที่ 
www.sso.go.th หรือ สายด่วน สปส. 1506 

 
 
 
 
 
 


