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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  12-14 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

เดลนิิวส ์
มติชน 
ไทยรัฐ 

ว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
           นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กลา่ววา่ จะเสนอช่ือปลดักระทรวงคนใหมต่อ่ที่ประชมุ ครม. 
ในวนัท่ี 8 ก.ย.นี ้ แหลง่ขา่วระดบัสงู เปิดเผยวา่ มีการสง่รายช่ือวา่ที่ปลดักระทรวงเข้าไปให้รมว.สธ.
พิจารณาทัง้หมด 4 รายช่ือ ประกอบ ด้วย 1.นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค 2.นพ.สพุรรณ ศรี
ธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ 3. นพ.วชิระ เพง็จนัทร์ รองปลดั สธ. และ 4.นพ.อ านวย กาจีนะ รองปลดั 
สธ. สว่นจะเป็นใครนัน้ขึน้อยูก่บัการ พิจารณาของ นพ.ปิยะสกล โดยเน้นคนท่ีมคีวามเป็นกลาง สร้างความ
ปรองดองได้ และประสานการท างานได้ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงฯ  ซึง่ตลอด ชว่ง 2 สปัดาห์ทีผ่า่น
มาได้มกีารพิจารณาด้วยข้อมลูอยา่งรอบด้าน ทัง้ในกระทรวงและนอกกระทรวงแล้ว เบือ้งต้นมีความ
เป็นไปได้สงูวา่อาจจะเป็น 1 ใน 2 อธิบด ี 
            กรณี รมว.สธ. ยงัไมเ่สนอช่ือปลดั สธ.คนใหม ่ในการประชมุ ครม. เมื่อ 8 ก.ย.ทีผ่า่นมามีการสง่ตอ่
ข้อความทางไลน์ ในลกัษณะโจมตีแคนดเิดตบางคนวา่เป็นคนสนิทของ พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึง่ อาจเกิดการแบง่กลุม่ก๊วนหรือไม ่ สร้างความสบัสนให้กบัแวดวงสาธารณสขุ นพ.สทุศัน์ ศรีวิไล 
ประธานประชาคมสาธารณสขุ กลา่ววา่ สเปกปลดั สธ.ต้องเน้นการปฏิรูประบบสขุภาพ โดยเฉพาะการ
ปฏิรูประบบการเงินการคลงั การบรูณาการเขตสขุภาพ ผู้จะมาต้องเข้าใจเร่ืองนี ้ หากเป็นไปได้ อยากได้
บคุคลท างานด้านนีอ้ยู ่ แล้วจะท าให้เดินหน้าไปได้ดี ส าหรับรายช่ือแคนดเิดต 2 ราย นพ.สพุรรณ มี
คณุสมบตัิเร่ืองการไมม่ีขัว้ กลยทุธ์งาน ด้านสาธารณสขุและการวางแผนก าลงัคน ขณะทีน่พ.โสภณถกูมอง
วา่เป็นคนของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ เกรง วา่จะเป็นปัญหาถกูโจมตีจากฝ่ายแพทย์ชนบท ท าให้นายกฯ
สัง่ให้ รมว.สธ.ไปพิจารณาให้ชดัเจนอีกครัง้            น ารายช่ือเข้าสูท่ี่ประชมุ ครม.ในสปัดาห์หน้า ขณะนีช่ื้อ  
นพ.สพุรรณ นา่ลงตวัที่สดุเพราะความไมม่ีขัว้ 

ส านกัสารนิเทศ สธ. รมว.สธ.เร่งขยายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคทุกพืน้ที่ทั่วไทย  
         ศ.คลนิิก เกียรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วย
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดักระทรวงสาธารณสขุและคณะ ตรวจเยี่ยมกรมสนบัสนนุบริการ
สขุภาพ รับฟังผลการด าเนินงาน และมอบนโยบายการท างานแกผู่้บริหารจากสว่นกลาง และภมูิภาค 
         ประเด็นที่นา่สนใจและจะผลกัดนัให้ขยายผลทัว่ประเทศ คือ “หมูบ้่านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ 
ลดโรค มะเร็ง ความดนัโลหิตสงู หวัใจและหลอดเลอืด” ซึง่ผลงาน 6 ปี พฒันาส าเร็จแล้วกวา่ 1,500 
หมูบ้่านทัว่ประเทศ ขณะนีม้ีจงัหวดัที่มีหมูบ้่านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 2 
จงัหวดั คือ ร้อยเอด็และพงังา ซึง่กระทรวงสาธารณสขุเป็นแกนหลกัเน้นหลกั 3 อ. 2 ส. โดยบรูณาการ
ความร่วมมือจากหลายหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ องค์กรด้านสขุภาพในพืน้ท่ี และในการขยายหมูบ้่านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ
นี ้อสม.นบัเป็นพลงัด้านสขุภาพที่ส าคญัระดบัประเทศ เป็นกลไกหลกัในภาคประชาชนทีจ่ะขบัเคลือ่น
หมูบ้่านปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพให้ส าเร็จ  

ส านกัสารนิเทศ สธ. รมว.สธ.หนุนพัฒนายาสมุนไพรไทยได้มาตรฐานสากล ส่งขายทั่วโลก สร้างความนิยม ติดตลาด  
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เร่งให้กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
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บรูณาการท างานเร่งพฒันายาสมนุไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล สง่ขายได้ทัว่โลก  เพิ่มความนยิม ท าให้
ติดตลาดใช้เป็นยาสามญัประจ าบ้านก่อนไปหาหมอ พร้อมสนบัสนนุให้มีการปลกูสมนุไพรเป็นพืช
เศรษฐกิจ สร้างรายได้ประชาชน รวมทัง้ให้บรูณาการท างานระหวา่งกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก  กบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ในการขึน้ทะเบียนต ารับยาไทย สมนุไพร ให้รวดเร็ว 
          นอกจากนีไ้ด้สนบัสนนุให้ศกึษาวจิยัการแพทย์แผนไทย และสมนุไพรไทยให้สามารถน ามาใช้ได้ปีละ 
1 – 2 เร่ือง โดยเฉพาะสารสกดัจากสมนุไพร เพื่อใช้เป็นยาใหม ่ ใช้รักษาโรค ส าหรับการจดับริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ขณะนีไ้ด้เปิดบริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ ป่วยนอกคูข่นานกบั
แพทย์แผนปัจจบุนัในโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชมุชน ครอบคลมุร้อยละ 61 
คาดในปี 2561 จะครบทกุแหง่ทัว่ประเทศ  ผลด าเนินการในปี 2558 มีผู้ใช้บริการ 30 ล้านครัง้คิดเป็นร้อย
ละ 15 ของการใช้บริการทัง้หมด ต้นทนุบริการแพทย์แผนไทย 60 บาทขณะที่ต้นทนุแพทย์แผนปัจจบุนั 
600 บาท  โดยให้มีการศกึษาภาคคลนิิกเปรียบเทยีบระหวา่งการรักษาทางแผนไทยและแผนปัจจบุนั เพิ่ม
ความเช่ือมัน่ประชาชนพฒันาให้มีการรักษาควบคูก่นัจะสร้างประสทิธิภาพให้แก่ระบบการแพทย์ไทยยิ่งขึน้ 

ส านกัสารนิเทศ สธ. สธ. เผยผล 2 ปีพัฒนาเขตสุขภาพ เกดินวัตกรรม บริการประชาชนโดดเด่นในพืน้ที่ 130 เร่ือง  
        กระทรวงสาธารณสขุ เปิดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ การพฒันาระบบบริการสขุภาพ(Service Plan)
ปี 2558 ผลงานวชิาการ/นวตักรรมการจดับริการท่ีดีส าหรับประชาชน  จาก 13 เขตสขุภาพทัว่
ประเทศ  และได้จดัท าแผนการพฒันาระบบบริการสขุภาพ ระยะเวลา 5 ปี มุง่พฒันาระบบบริการ
ตัง้แต ่ระดบัปฐมภมู ิทตุิยภมู ิตตยิภมูิ และศนูย์ความเช่ียวชาญระดบัสงู แก้ไขปัญหาสขุภาพที่ส าคญั
10  สาขา และในปี 2558 ได้เพิ่มอีก 1 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  ผล
การพฒันาในรอบ 2 ปี เกิดผลงานวชิาการ นวตักรรมการบริการท่ีดีส าหรับประชาชน( Best Practice) 
มากถึง 130 เร่ือง อาทิ การลดระยะเวลาการสง่ตอ่ผู้บาดเจ็บทางสมอง การพยาบาลผู้ ป่วยหอบหืด  การ
ป้องกนัการเกิดโรคสมองขาดเลอืดในผู้ ป่วยโรคหวัใจเต้นพลิว้ การปลกูถ่ายไขกระดกู  ระบบช่องทางดว่น
ผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลอืด เป็นต้น  โดยจะคดัเลอืกผลงานระดบัเขตฯ เหลอื 39 เร่ือง และคดัเลอืกเป็น
รางวลัระดบัประเทศ 3 รางวลั  และจะให้จดัท าเป็นคูม่ือการท างาน เพื่อน าไปใช้ได้จริง  เกิดประโยชน์ตอ่
ประชาชนอยา่งเตม็ที่        

โพสต์ทเูดย์ แต่งตัง้ ขรก.การเมือง  

            คณะรัฐมนตรีได้แตง่ตัง้ นพ.ธวชั สนทุราจารย์ คณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นกรรมการผู้ช่วย 

รัฐมนตรีประจ าส านกันายกฯ 
คม ชดั ลกึ   กรมวิทย์พัฒนาตรวจดาวน์-ลดพิการแรกเกิด   

           กรมวิทย์ฯร่วมกบั รพ.รามาธิบดี และส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.)  ท าโครงการ
การพฒันาการตรวจวินิจฉยักลุม่อาการดาวน์ด้วยวิธีใหมท่ี่ไมต้่องเพาะเลีย้งเซลล์ โดยได้น าเข้าเคร่ืองมือ
และน า้ยามาจากตา่งประเทศแบบชดุทดสอบมา   แตก่ารแปรผลให้แมน่ย าเข้ากบัคนไทยจ าเป็นต้องมี การ
ทดสอบเพื่อปรับคา่โดยผา่นกระบวนการทดสอบก่อน ซึง่คาดวา่จะสามารถเสร็จภายใน 6 เดือน  
            คาดวา่จะสามารถทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งได้ประมาณ 400-500  รายซึง่ถือวา่เพียงพอ การ
พฒันาโครงการนีม้เีป้าหมายเพื่อลดอตัราความพิการแตก่ าเนิดลง   โดยแตล่ะปีมคีวามต้องการตรวจคดั
กรองกลุม่อาการดาวน์ประมาณ  4.5หมื่นราย ด้วยการเจาะน า้คร ่าตรวจกบัน า้ยาในชว่งการตัง้ครรภ์  5-
12 สปัดาห์ และใช้เวลา ตรวจเร็วขึน้   จากเดิม 3-4 สปัดาห์ เหลอืเพียง 2 วนั และคา่แปรผลแมน่ย า   จะ
ท าให้ผู้ที่ต้องการตรวจเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึน้  และสามารถตดัสนิใจได้ชดัเจนวา่จะวางแผนอยา่งไร จาก



3 

 

เดิมที่แม้วา่จะตรวจแล้ว  แตพ่อ่แมย่งัไมม่ีความเช่ือมัน่ในผลตรวจ   ท าให้ไมส่ามารถตดัสนิใจได้วา่จะยตุิ
การตัง้ครรภ์หรือไม่  ซึง่เมื่อโครงการสิน้สดุลง สปสช.จะวจิยัความคุ้มคา่บรรจลุงชดุสทิธิประโยชน์ตอ่ไป  

กรุงเทพธุรกิจ ขา่วสด  
ASTV ผู้จดัการรายวนั  
มติชน  
สยามรัฐ  
กรมประชาสมัพนัธ์ 
ส านกัขา่วไทย  
และไอเอ็นเอ็น 

เงนิอุดหนุนเลีย้งดูเด็กแรกเกดิ  
            พล.ร.อ.ณรงค์ พิพฒันาศยั รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงขา่ว โครงการเงินอดุหนนุเพื่อ 
การเลีย้งดเูด็กแรกเกิด   โดยมี พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รมว.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
นายไมตรี อินทสุตุ รองปลดักระทรวงมหาดไทย และนพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. ร่วมแถลงขา่ว โดย
รัฐบาลจะให้เงินอดุหนนุแกเ่ด็กแรกเกิดทีย่ากจน รายละ 400 บาทตอ่คนตอ่เดือน เป็นเวลา 1 ปีโดยจ่าย
ให้กบัมารดาของเด็กแรกเกิด ผู้ที่ได้รับสทิธ์ิคือ เด็กที่เกิดระหวา่งวนัที1่ ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559 มีรายได้
เฉลีย่ตอ่คนต า่กวา่เดือนละ 3,000 บาท ครอบครัวมีภาระพึง่พงิ และไมไ่ด้รับสวสัดิการ สามารถขอรับ
เอกสารและลงทะเบียนได้ตัง้แตว่นัท่ี15 ก.ย. 2558-31 มี.ค. 2559 ทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัว่ประเทศ 
ทัง้นี ้หากปิดการลงทะเบียนแล้วแตย่งัมีผู้มาขอใช้สทิธ์ิก็อาจขยายเวลาไปจนถึง เดือน ก.ย. 2559  

สยามรัฐ  
กรม ประชาสมัพนัธ์ 

สธ.จัดหลักสตูรการเรียนแพทย์ใหม่  
            นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ ปลดั สธ. กลา่ววา่ ปัจจบุนัยงัขาดแคลนแพทย์อีกถงึ 12,290 คน ขณะนี ้
มีแพทย์ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสงักดัทัว่ประเทศ 13,230 คน ครม.มีมตเิมื่อ 18 ธ.ค.55 อนมุตัหิลกัการ
ผลติแพทย์เพิ่มจากระบบปกติอีก 9,039 คน ในโครงการผลติแพทย์เพิ่มปี 56-60 โดยผลติจากโครงการ
ผลติแพทย์เพิ่ม ของ ก.ศกึษาฯ 4,038 คน โครงการผลติแพทย์ชนบทเพิ่มของ ก.สาธารณสขุ 5,001 คน 
เพื่อเพิ่มสดัสว่นแพทย์ตอ่ประชากรในเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามยัโลก แพทย์ 1 คนตอ่ปชก. 1,500 คน  
           ทัง้นี ้สธ.ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์พฒันาระบบการศกึษาแพทย์ในโครงการแนว
ใหม ่ โดยใช้โรงพยาบาลชมุชนในพืน้ท่ีเป็นฐานจดัการเรียนการสอน เป็นแนวคดิใหมผ่ลติแพทย์ออกไปรับ
ใช้ชนบทท าให้นกัศกึษาแพทย์ผกูพนักบัคนในพืน้ท่ีโดยผลติได้ปีละประมาณ 30 คน มุง่ผลติแพทย์ตาม
แนวคิดใหม ่ ม ี ความรู้คูค่ณุธรรม เป็นผู้น าชมุชนพฒันาปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพประชาชน โดย
ร่วมกบัสถานบริการในเขตสขุภาพภาคใต้ 2 เขต เขตที่ 11,12 ขณะนีม้ีนกัศกึษาในโครงการจบแล้ว 2 รุ่น 
รวม 48 คนจะขยายในพืน้ท่ีอื่นตอ่ไป 

บานเมือง  

มติชนออนไลน  

รมว.ตรวจเยี่ยมสาํนักงานปลดัสธ. 
            รมต.สธ.ตรวจเยี่ยมส านกังานปลดั สธ. รับฟังผลการด าเนินงานและมอบนโยบายการท างาน ใน
การด าเนินการเขตสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ จะต้องประสานการท างานและร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่การด าเนินการตอ่ไปจะก าหนดวิสยัทศัน์และปฏิรูประบบสาธารณสขุ 
ก าหนดทิศทางการท างาน เพื่อให้ประชาชนเขาถึงการรักษาอยา่งทัว่ถึงและได้รับประโยชนมากที่สดุ 
ส าหรับงบประมาณส านกังานปลดัฯ ที่ได้จากงบประมาณของแผน่ดิน และจาก สปสช.นัน้ จะต้องน ามา
บรูณาการท างานซึง่เป็นนโยบายหลกั     โดยกอ่นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 จะต้องชดัเจนลงไปสูภ่าคปฏิบตัิได้ 
สว่นงบประมาณของปี 2558 ที่สปสช.สง่ไปพืน้ท่ี ร้อยละ 80 แล้วนัน้ จะไมม่ีการเรียกคืนโดยสนบัสนนุให้
ส านกังานฯและกรมวิชาการปรับบทบาท เพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจดัการของประเทศให้ดียิ่งขึน้ 

มติชน 
ขา่วสด 
เว็บไซต์เดลนิิวส์ 

การแต่งตัง้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 200 คน  
            คสช.จะแตง่ตัง้ในสดัสวนท่ีมาจากอดตี สปช.ที่ไมรับรร่างรัฐธรรมนญู 44 คน นอกจากนีย้งัมีอดีต 
สปช.ที่รับร่าง รธน. 5-10 คน อีกสว่นหนึง่จะมาจากรายช่ือทีก่ระทรวงตา่งๆ สง่เข้ามารับการคดัเลอืก 
กระทรวงละ 5 คน และจากกลุม่อดีต 40 ส.ว. บางสว่น  
            ปลดั สธ. กลา่ววา่ ยงัไมท่ราบค าสัง่และไมเ่ห็นหนงัสอืให้เสนอ 5 รายช่ือเพื่อคดัเลอืกนัง่ สปท. แต่
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หากมจีริงก็ต้องหารือกบัหลายสว่น ผู้สือ่ขาวถามวา่ หากเกษียณอายรุาชการจะเข้ารร่วมสภาขบัเคลือ่นฯ  
ด้วยหรือไม ่นพ. ณรงค์ หวัเราะกอ่นกลา่ววา่ คงไม ่และนพ.ธวชั สนุทราจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจ ากระทรวง 
ระบวุา่ในสวนของ สธ.ได้พดูถึงเร่ืองนีเ้ชน่กนัที่ประชมุเลยจะดจูากคนที่มีความรู้และสนใจเร่ืองนี ้ ในเบือ้ง  
ตนเป็นไปได้ทัง้คนที่เกษียณอายรุาชการไปแล้ว และคนที่ก าลงัจะเกษียณในเร็วๆ นีป้ระมาณ 4-5 รายช่ือ 
อยา่งไรก็ตาม อ านาจในการคดัเลอืก เป็นของนายกฯ อาจจะเป็นคนอื่นนอกเหนือจากที่แจงไปก็ได้ 

กรุงเทพ,NEW(108) 
ไทยโพสต 
เดอะเนชัน่ 
คมชดัลกึ 
โพสต์ทเูดย์ 
บ้านเมือง,สยามรัฐ ,
เดลนิิวส ์ 

วันป้องกนัการฆ่าตัวตายโลก 
            รมว.สธ. พร้อมด้วยอธิบดีกรมสขุภาพจิต แถลงขา่ว เนื่องในวนัป้องกนัการฆา่ตวัตายโลก 10 ก.ย. 
วา่ ปีนีอ้งค์การอนามยัโลกก าหนด ประเด็นวา่ “ป้องกนัการฆา่ตวัตาย ยื่นมือเพื่อช่วยชีวิต” การฆา่ตวัตาย
เป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตทัว่โลกร้อยละ 1.4 จ านวน 8 แสนคนตอ่ปี และคาดวา่จะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านคนในปี
63 ส าหรับประเทศไทยมีอตัราฆา่ตวัตายลา่สดุปี 57 เหลอื 6.08 ตอ่แสนประชากร ซึง่ลดลงจากหลายปีที่
ผา่นมา แตย่งัมีคนท่ีฆา่ตวัตายส าเร็จปีละกวา่ 3,900 คน หรือเฉลีย่ 1 คนทกุ 2 ชม. สิง่ที่นา่เป็นหว่ง คือ 
การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ มีจ านวน 16 ล้านคน จากการศกึษาในตา่งประเทศพบวา่ ยิง่เข้าถงึโลกออนไลน์
มากยิ่งเสีย่งที่จะท าร้ายตนเอง/ฆา่ตวัตายมากขึน้ โดยเฉพาะกบักลุม่ที่จิตใจออ่นไหว เปราะบาง จึงต้อง
ประชาสมัพนัธ์ให้เข้าใจถึงสญัญาณเตือนและวิธีการ ช่วยเหลอื ให้ก าใจ และหยดุการฆา่ตวัตาย มี
ข้อแนะน าในสงัคมออนไลน์ให้ยดึ 4 อยา่ คือ 1.อยา่ท้าทาย 2. อยา่ใช้ค าพดูเยาะเย้ย 3.อยา่นิง่เฉย และ 4.
อยา่สงข้อความเผยแพร่ และควรท า 3 ควร คือ 1.ควรห้าม 2.ควรชวนคยุ 3.ควรติดตอ่ขอความช่วยเหลอื
บคุคลใกล้ชิด  

แนวหนา 
ไทยรัฐ 
โพสทเูดย์ 

โรคมือ เท้า ปาก  
            อธิบดีกรมควบคมุโรค เปิดเผยวา่ จากข้อมลูการเฝ้าระวงั พบวา่ มีผู้ ป่วยโรคมือ เท้า ปาก แล้วจ าน
วน 26,407 ราย เสยีชีวิต 3 ราย ในช่วง 4 สปัดาห์ทีผ่า่นมา พบผู้ ป่วยมากในภาคกลางและภาคใต้โดย   
กลุม่ที่มีความเสีย่งสงู คือ เด็กเลก็อายแุรกเกิดถงึ 4 ปี ทีส่ าคญัปีนีพ้บวา่ เชือ้เอนเทอรโรไวรัส 71 (EV 71) 
ที ่ ก่อให้เกิดอาการรุนแรงมีสดัสว่นสงูกวา่ทกุปีเมื่อเทียบกบั 10 ปีทีผ่า่นมา มกีารพยากรณ์โรควา่ จะมี
ผู้ ป่วยเพิ่มมากขึน้ ให้ผู้ปกครองดแูลและสงัเกตอาการบตุรหลานอยา่งใกล้ชิด หากมีไข้ร่วมกบัแผลในปาก 
และตุม่ที่มือหรือเท้า บางรายอาจมีเฉพาะไข้และแผลในปาก แตไมม่ีตุม่ที่มือหรือเท้า ควรให้หยดุเรียน และ
ไมค่ลกุคลกีบัคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือในชมุชน ถ้าพบวา่เดก็อาการไมด่ีขึน้ ต้องรีบพาไปพบแพทย์ 

 

 

                   สามารถคน้หารายละเอียดข่าวเพิม่เติมไดที้่  http://ppho.moph.go.th 


