สรุปข่าวประจาวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2559
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
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ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมืองกาแพงเพชร โดยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายก
เทศบาลเมืองกาแพงเพชร ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ( อสม.) จัด
โครงการรณรงค์ให้กาจัดลูกนายุงลายในเขตบ้านของประชาชน โดยให้ประชาชนได้ร่วมกันลงมือใน
การกาจัด ทางเทศบาลเมืองกาแพงเพชร จึงได้ ประสานกลุ่มพลังมวลชน อสม. โรงเรียน วัด และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาแพงเพชร ทัง 27 ชุมชน ร่วมกันรณรงค์ในการกาจัดลูกนายุงลาย
เพื่อลดปริ มาณการเกิดของลู กนายุงลายเพื่อกระตุ้นประชาชนให้ หันมาเอาใจใส่ และลดผู้ ป่ว ย
ไข้เลือดออก ที่กาลังสูงขึนอย่างต่อเนื่อง
ที่ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร นายธานี ธัญญา
โภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ
ชุดปฏิบัติการตาบล จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีนายกิตติชัย เหลืองกาจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสานักงาน ปปส.ภาค 6 กล่าวรายงาน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตาบลลานกระบือ
พร้อมด้วยนางบุษบา ศักรางกูร ผู้บัญชาการเรือนจากลางกาแพงเพชร นาผู้ต้องขัง กองงานจ่ าย
นอกเรือนจากลางกาแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ 13 คน ออกบริการช่วยเหลือสังคมลอกท่อระบาย
นาภายในเขตเทศบาลตาบลลานกระบือระว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ร่วมกับพนักงานกอง
สาธารณสุข กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตาบลลานกระบือเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาท่อระบายนาอุดตัน และปัญหานาท่วมขังในเขตเทศบาลฯ
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ประเด็นข่าว
ปลัด สธ.แนะนาประชาชนหมั่นทาความสะอาดแอร์และพัดลมไอนาป้องกันโรคลีเจียนแนร์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยรพ.ในสังกัดไม่ใช้พัดลมไอนาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือโรค
ต่างๆขอความร่วมมือญาติไม่นามาใช้ในหอผู้ป่วยกาชับรพ.ทุกแห่งปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยชี
ประชาชนไม่ ต้อ งกั งวลกลุ่ ม เสี่ ย งคือ ผู้ มีภู มิ ต้า นทานต่ าผู้ สู งอายุ ที่เ ป็ นโรคเรื อรัง พร้อ มแนะน า
ประชาชนทาความสะอาดแอร์ล้างพัดลมไอนาเปลี่ยนนาบ่อยๆชีเติมนาประปาที่มีคลอรีนตามมาร
ฐานช่วยฆ่าเชือป้องกันโรคลีเจียนแนร์ได้
โฆษกสธ. เตือนคนโดนแมงกะพรุนพิษ ให้รีบล้างด้วยนาส้มสายชู ลดการเสียชีวิต
นายแพทย์ สุ ว รรณชั ย วั ฒ นายิ่ ง เจริ ญ ชั ย รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และโฆษกกระทรวง
สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีมีผู้ป่วยโดนแมงกะพรุนพิษ ในจังหวัดกระบี่ 2 รายที่ผ่านมาพบว่า
มีการช่วยเหลือที่ถูกวิธี ทาให้ลดความเจ็บปวดและการเสียชีวิตได้ โดยรายแรกเป็นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติชาวเยอรมันอายุ 58 ปี โดนแมงกะพรุนไฟ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2559 มีอาการปวดรุนแรง
หลังการราดนาส้มสายชูที่จุดเกิดเหตุ แล้วนาตัวมาส่งที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แพทย์ได้ฉีดยาระงับ
ปวด ทาให้การอาการดีขึน ไม่ต้องนอนพักรักษาตัว
สาหรับรายที่ 2 เป็นเด็กชายไทยอายุ 12 ปี ขณะออกไปช่วยตาตกหมึกเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2559
บริเวณใกล้ทะเลแหวก โดนแมงกะพรุนกล่องที่บริเวณโคนขาทังสองข้าง ทาให้มีอาการปวดแสบ
ปวดร้อน ญาติได้ราดนาส้มสายชูขณะอยู่ในเรือและยังมีอาการปวดมาก จึงนาส่งตัวรักษาต่อที่
โรงพยาบาลกระบี่ หลังจากแพทย์ให้การฉี ดยาระงับปวดอาการดีขึนและได้นอนรักษาตัว 1 คืน
วันรุ่งขึนกลับบ้านได้ จากผู้ป่วยทัง 2 รายถึงแม้ว่าได้รับพิษจากแมงกะพรุนชนิดที่ทาให้เกิดอาการ
รุนแรง แต่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ทาให้ไม่ต้องนอนรักษาตัวนาน และผู้ป่วยรอดชีวิตอย่าง
ปลอดภัย
สธ. ประกาศความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอของไทย
นายแพทย์โ สภณ เมฆธน ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พร้อมด้ว ยนายแพทย์อานวย กาจีนะ
อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ริชาร์ด บราวน์ (Dr.Richard Brown) ผู้แทนสานักงานองค์การอนามัย
โลกประจาประเทศไทย และนายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อานวยการสานักอนามัย กทม. ร่วมแถลงข่าว
“ความสาเร็จการปรับเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอของประเทศไทย” ซึ่งเปลี่ยนจากวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด
3 สายพันธุ์เป็นวัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 2 สายพันธุ์ร่วมกับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด นายแพทย์โสภณ
เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมกับนานาประเทศทั่วโลกกวาดล้าง
โรคโปลิโอซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ทาให้เด็กเสียชีวิต หรือเกิดความพิการของร่างกายมาตังแต่ พ.ศ.2531
โดยรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดหยอด รวม 3 สายพันธุ์ คือเซบิน 1, 2 และ 3 ฟรีแก่
เด็กทุกคนตามช่วงวัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นาประเทศ หน่วยงานทังภาครัฐ เอกชน จน
ประสบความสาเร็จพบผู้ป่วยรายสุดท้ายในเดือนเมษายน 2540 ทาให้ไทยปลอดโรคโปลิโอมานาน
กว่า 19 ปี และได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอ
พ.ศ. 2556-2561 ขององค์การอนามัยโลก ในการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายใน ปี
2561 ซึ่งกาหนดเป้าหมายปี 2558 - 2559 ทุกประเทศกาจัดไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนชนิดที่ 2
เป็นลาดับแรก เนื่องจากพบว่ามีโอกาสเกิ ดการกลายพันธุ์สูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ อีกทังไม่พบผู้ป่วย
จากเชือไวรัสโปลิโอตามธรรมชาติชนิดที่ 2 มาตังแต่ปี 2542 เหลือเพียงเชือไวรัสที่อยู่ในวัคซีน
เท่านัน จึงไม่มีความจาเป็นต้องใช้วัคซีนที่มีเชือไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 เป็นส่วนประกอบอีกต่อไป
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สธ.หารือผู้เกี่ยวข้องจัดระบบการเบิกจ่าย ส่งต่อผู้ป่วยโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุก
สิทธิ
นายแพทย์ โ สภณ เมฆธน ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ สั ม ภาษณ์ ภ ายหลั ง ประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้เกี่ย วข้องการจั ดระบบบริการผู้ ป่ว ยฉุกเฉินวิกฤต อาทิ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผู้ บริห าร
โรงพยาบาลเอกชน ผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลเอกชนและภาครั ฐ ทั งโรงพยาบาลสั ง กั ด กทม.
กระทรวงกลาโหม มหาวิ ทยาลั ย กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบัน การแพทย์ ฉุก เฉิ นแห่ ง ชาติ 3
กองทุ น สุ ข ภาพ คื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และส านั ก งาน
ประกันสั งคม สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒ นาหลั กประกันสุขภาพไทย (สวปก.) นัก วิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหารือการดาเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ โดยมีศ.
คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
นายแพทย์โสภณกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยาบาลภาครัฐ
ทุกสังกัด ทังกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กลาโหม กทม.และภาคเอกชน เพื่อให้นโยบายนี
ส าเร็ จ โดยเร็ ว มีก ฎหมายที่ค รอบคลุ ม ใช้ เป็ นแนวทางปฏิ บัติ เดี ยวกั นในการดาเนิน การ เพื่ อ
ช่ว ยชีวิ ตผู้ ป่ ว ยฉุกเฉิน วิก ฤตอัน ตรายถึงชีวิ ต ที่ต้ องได้ รับการรักษาอย่า งเร่ง ด่ว น ให้ เกิ ดความ
คล่องตัว ทังการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย และระบบการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในพืนที่ กทม.
ซึ่ ง มี ผู้ ป่ ว ยจ านวนมากที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ ในประเด็ น ส าคั ญ คื อ การก าหนดราคากลางค่ า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในการเบิกจ่ายจากกองทุนสุขภาพ และการจัดระบบการสารองเตียง
และส่ ง ต่อในระยะ 72 ชั่ว โมง และหลั งจาก 72 ชั่ว โมง เพื่อให้ ผู้ ป่ว ยได้รับ การรั กษาต่ อเนื่อ ง
ปลอดภัย ซึ่งมีข้อเสนอให้จัดระบบสารองเตียงของโรงพยาบาลรัฐในเขต กทม. รวม 40 รพ. เพื่อ
รับส่ งต่อผู้ ป่ว ยพ้นวิกฤตระยะหลัง 72 ชั่ว โมง โดยมีศูนย์สารองเตียง บริหารจัดการตามความ
เหมาะสม และให้จะหารือต่อในรายละเอียดที่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข พิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ใ นวั น ที่ 18
พฤษภาคม 2559
สธ.ตังเป้า 5 ปี ยุติปัญหาวัณโรคในไทย ลดอัตราป่วยรายใหม่ให้เหลือร้อยละ 12 ต่อปี
สธ.เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้รวดเร็วและครอบคลุม ตัดวงจรระบาด และเตรียม
เสนอ ครม.พิจ ารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560–2564 ตังเป้าลดอัตรา
อุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88
ต่อประชากรแสนคน เมื่อสินปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก
อินโดนีเซียเดินตามไทยเริ่มนโยบายล้างไตช่องท้อง ชีช่วยดูแลผู้ป่วยไตได้ทั่วประเทศ
HITAP เผย อินโดนีเซีย เตรียมเดินตามไทย ใช้ “นโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก”
ดูแลผู้ป่วยโรคไตในประเทศ หลังเปิดให้แพทย์และผู้ป่วยเลือกวิธีบาบั ดทดแทนไตทาระบบล้มเหลว
เหตุส่วนใหญ่เลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพราะจะได้รายได้จากการเบิกจ่ายมากกว่า ส่งผล
ผู้ป่วยไตส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษา เหตุสภาพเป็นเกาะ ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่พอ
แถมทาค่าใช้จ่ายพุ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของค่ารักษาทังระบบแต่ ก็ยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วย ระบุแนวโน้ม
ทั่วโลกต้องใช้นโยบายนี หลัง WHO ชีตัวเลขทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวาน 400 คน คาด 10 ปีข้างหน้า
เพิ่มเท่าตัว ส่อแววผู้ป่วยโรคไตเพิ่ม
สธ.ชง ก.พ.แก้วิกฤตพยาบาลสมองไหล ขอเพิ่มซี 8 ซี 9 แบบไม่ยุบรวม 2.7 หมื่นอัตรา
สธ.เตรียมชง ก.พ. แก้วิกฤตพยาบาลสมองไหล เข้า อ.ก.พ.สธ.พิจารณา 2 มิ.ย.นี ทังเงินเดือนตัน
ไม่ก้าวหน้า แถมภาระงานหนัก ก่อนกระทบหนั กทังระบบสาธารณสุขและผู้ป่วย เผยเสนอขอเพิ่ม
ตาแหน่งไม่ยุบรวมระดับซี 8 พยาบาลชานาญการพิเศษ 26,165 อัตรา ซี 9 พยาบาลเชี่ยวชาญ
799 อัตรา ใช้งบประมาณ 540 ล้านบาท พร้อมทังนาเสนอขอแก้แก้ปัญหาเงินเดือนตัน

ที่มาแหล่งข่าว
 เจาะลึกสุขภาพ

 โพสต์ทูเดย์

ประเด็นข่าว
รอลุ้น 18 พ.ค. คกก.สป.สธ.เคาะประกาศค่าตอบแทนใหม่ ช่วยลดเหลื่อมลาได้ครึ่งหนึ่ง
ชวส./เครือข่ายนักสาธารณสุข หนุนร่างค่าตอบแทนฉบับชมรมแพทย์ชนบท ชีแม้ไม่เป็นไปตาม
ข้อเสนอขอเพิ่มค่าตอบแทนเป็นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนแพทย์ แต่ลดความเหลื่อมลาลงได้
ช่วยลดความต่างแพทย์จากเดิม 100 เท่า เหลื อเพียง 40-50 เท่า พร้อมรอลุ้น คกก.พิจารณา
ค่าตอบแทน สป.สธ.ชุดใหญ่เคาะ 18 พ.ค. นี ก่อนเสนอสานักงบประมาณ ประกาศใช้ปี 60
ย้ายผู้ประกันตน รพ.เดชา 4 หมื่นคน ไป ‘ราชวิถี-เลิดสิน’ ส่วนผู้ป่วยใน 5 คนส่ง ‘จุฬา-พญา
ไท’
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีคาสั่งปิด รพ.เดชาในวันที่ 11 พ.ค. เป็นระยะเวลา 30 วัน
หรือจนกว่าหาผู้ประกอบการรายใหม่มาทดแทนรายเดิมได้ เนื่องจากมีปัญหาทางการบริหารงาน
ว่า สาหรับผู้ประกันตนจานวน 40,000 คน ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลกับ รพ.เดชานัน เจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างดาเนินการประสานย้าย รพ.รับรองสิทธิไปที่ รพ.ใกล้เคียง เช่น รพ.ราชวิถี และ รพ.เลิดสิน
เพื่อให้ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือ ระหว่างดาเนินการผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ
รั ก ษาพยาบาลที่ ส ถานพยาบาลอื่ น แล้ ว น าใบเสร็ จ มาเบิ ก กั บ ส านั ก งานประกั น สั ง คม (สปส.)
ภายหลังได้ ดังนันขอให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่ได้รับสิทธิในการรักษา
ส่ว นกรณีของผู้ ป่ ว ยใน 5 คน ซึ่งเข้ารักษาตามสิทธิของประกันสั งคมที่ รพ.เดชานัน ขณะนีได้
ดาเนินการย้ายไปที่ รพ.จุฬาลงกรณ์แล้ว 4 ราย ไปรักษาที่ รพ.พญาไท 1 ราย ส่วนมาตรการเรื่อง
การคัดกรองรพ.ในระบบประกันสังคมในอนาคตนั น ต้องหารือกันในคณะกรรมการการแพทย์อีก
ครัง
ด้าน นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส.ได้ประสานขอย้ายผู้ประกันตนที่ถือบัตร
รับรองสิทธิของรพ.เดชาไปยังรพ.เลิดสินและรพ.ราชวิถี ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังวันที่ 16
พฤษภาคม โดยผู้ ป ระกั น ตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลตามบั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ไ ด้ ที่
www.sso.go.th หรือ สายด่วน สปส. 1506

