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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  23-24 กนัยายน 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

มติชน  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
ASTVผู้จดัการรายวนั 

โยกย้ายข้าราชการ  
          รมว.สธ. เปิดเผยถงึการแตง่ตัง้โยกย้ายข้าราชการ สธ. วา่ จะเสนอ รายช่ือแตง่ตัง้โยกย้ายข้าราชการ
เข้าที่ประชมุ ครม. หลงัวนัท่ี 1 ตลุาคม โดยให้เป็นหน้าที่ของ นพ.โสภณ เมฆ ธน วา่ที่ปลดั สธ. ด าเนินการ
แตง่ตัง้เพราะถือเป็นทีมงาน ยืนยนัวา่จะต้องตัง้คนที่มี ความรู้ความสามารถเข้ามาท างาน คนทีจ่ะท างาน
ร่วมกนัก็ต้องเป็นผู้พิจารณาเร่ืองนี ้ ซึง่การแตง่ตัง้ ปลดั สธ.ทีผ่า่นมาก็ใช้หลกัธรรมะจดัสรร ก็เหน็แล้ววา่
ออกมาก็เป็นท่ีพอใจ ส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารระดบั 10 ที่จะวา่งใน ต.ค.นี ้มี 4 ต าแหนง่ คือ 1. อธิบดีกรม
ควบคมุโรค 2. อธิบดีกรมอนามยั 3. อธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก และ 4. 
หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ซึง่ตามธรรมเนียมปฏิบตัจิะต้องย้ายรองปลดั สธ.ไปด ารงต าแหนง่อธิบดี 
และย้ายผู้ตรวจฯ ขึน้เป็นรองปลดักระทรวง และย้าย นพ.สสจ. ขึน้เป็นผู้ตรวจฯ แทนตามล าดบั 

ไทยโพสต์   สธ.ผุดหน่วยผ่าตดัต้อกระจกเคลื่อนที่   
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ และอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดตวัหนว่ยสนบัสนนุเคร่ืองมือ
ผา่ตดัโรคตาต้อกระจกสูภ่มูิภาค (Mobile Cataract Equipment) ในโครงการ "สาธารณสขุรวมใจ มอบโลก
สดใส เทิดไท้องค์ราชนั" เพื่อลดปัญหาการตาบอดจากต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธนัวาคม 2557 เนื่องจากปัญหาตาบอด
จากโรคต้อกระจกเป็นปัญหาด้านสขุภาพของผู้สงูอายจุ านวนมาก ผลส ารวจของ รพ.เมตตาประชารักษ์ 
หรือวดัไร่ขิง ปี 2556 พบวา่ คนไทยมีความชกุตาบอด ร้อยละ 0.6 สาเหตอุนัดบัหนึง่ ร้อยละ 70 เกิดจาก
ต้อกระจกชนิดบอด 
          ที่ผา่นมา สธ.ได้เร่งป้องกนัโดยจดัโครงการ "สาธารณสขุรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชนั" 
ผา่ตดัเปลีย่นใสเ่ลนส์แก้วตาเทียมให้ฟรี ซึ่งที่ผา่นมามีขดีจ ากดั ผา่ต้อกระจกชนดิบอดได้ปีละประมาณ 
50,000 คน เนื่องจากสว่นใหญ่ท าในห้องผา่ตดัของ รพ.ศนูย์ รพ.จงัหวดั ซึง่มีจ านวนห้องผา่ตดัจ ากดั โดยมี
ผู้ ป่วยตกค้างรอผา่ตดัประมาณ 70,000 คน มีรายใหมเ่กิดขึน้ปีละประมาณ 60,000 คน และยงัมีผู้ที่
สายตาเลอืนรางจากต้อกระจกรอรักษาอกีประมาณ 120,000 คน หากไมไ่ด้รับการรักษาอาจท าให้ตาบอด
ถาวรได้ ในปีนีจ้ึงได้ปรับบริการโดยให้กรมการแพทย์ประสานทกุภาคสว่นพร้อมเคร่ืองมือผา่ตดัลงไปช่วย
ผา่ตดัในภมูิภาคที่ รพ.ชมุชน ใช้เวลาผา่ตดัคนละ 30 นาที ตัง้เป้าจะผา่ตดัผู้ที่ตกค้างให้หมดไปภายใน 
พ.ศ.2560ลดอตัราตาบอดให้ได้ตามที่องค์การอนามยัโลกก าหนดคือ ไมเ่กินร้อยละ0.5 โดยจะเร่ิมที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่เขตสขุภาพท่ี 10 จ านวน 5 จงัหวดั ได้แก่ อบุลราชธานี มกุดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ 
และอ านาจเจริญ ซึง่มีผู้ ป่วยตาบอดจากต้อกระจกรอการผา่ตดัประมาณ 11,000 คน และหากการ
ด าเนินการนีไ้ด้ผลดีจะมีการเพิ่มจ านวนหนว่ยสนบัสนนุไปท่ีเขตสขุภาพทกุเขต     
 

ASTVผู้จดัการรายวนั เหมืองทองค า  
          กลุม่ผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองทองค าใน 12 จงัหวดั และกลุม่ประชาสงัคมปฏิรูป
ทรัพยากรและทองค า (ปปท.) กวา่ 300 คน เดินทางมายืน่หนงัสอืถึง พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เพื่อคดัค้านและให้ยตุินโยบายส ารวจและสมัปทานเหมืองแร่ทองค าทกุแหง่ ขอให้ตรวจ
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รักษาสขุภาพของชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบอยา่งละเอยีด และชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้กบัประชาชนและ
สิง่แวดล้อม ทัง้หมด โดยหนว่ยงานท่ีมีความนา่เช่ือถือและเป็นกลาง โดยขอให้นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาให้
มีผลเป็น รูปธรรมภายใน 15 วนั หากยงัไมม่ีความชดัเจน จะยกระดบัการชมุนมุและกลบัมาทวงถามข้อ
เรียกร้องอกีครัง้ พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพดูถงึแนวทางแก้ไขปัญหาเหมืองทองค าผา่นรายการคืน
ความสขุให้คนในชาติทีจ่ะออกอากาศทกุคืนวนัศกุร์ หรือโทรศพัท์เพื่อพดูคยุกบัทางกลุม่ 

แนวหน้า เดลนิิวส ์ นมโรงเรียนบดู  
          นายสชุาติ จริยาเลศิศกัดิ์ รองผู้อ านวยการองค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย เปิดเผยวา่
ในวนัพธุที่ 23 กนัยายน มิลค์บอร์ดจะมีมติตดัสนิลงโทษบริษัท ยเูอ็มโภคภณัฑ์ จ ากดั ปลดออกจาก
โครงการนมโรงเรียน จากผลตรวจสถานผลติของ อย.ที่ระบวุา่บริษัทยเูอม็ฯ ขาดคณุสมบตัิทาง อย.เสนอ 
ให้ปิดโรงงาน สว่นในประเด็นข้อสงสยัของอธิบดกีรมปศสุตัว์ ที่ไปสุม่ตรวจสอบสต๊อกนมพาสเจอร์ไรส์ 70 
กวา่โรงวา่ อาจมกีารทจุริต ซึง่หากพบหลกัฐาน จะสง่ให้ ป.ป.ท. ด าเนินการเอาผิดให้ถึงที่สดุ และจะเปิดรับ
เร่ืองร้องเรียนจากสงัคมทกุเร่ือง เพราะเป็นเร่ืองที่คนไทยทกุคนต้องชว่ยกนัป้องกนัเพื่อให้เด็กได้กินของดี
และที่มีประโยชน์จริงๆ ครัง้นี ้ เป็นบทเรียนที่มาตรการไมรั่ดกมุ อย.ไมม่ีเจ้าหน้าที่ ไมม่ีงบพอ ตรวจสอบได้
เพียงเทอมละครัง้ และท าได้ปีละ 2 ครัง้ ท าให้มาตรการลงโทษลา่ช้าไปด้วย ทางกรมปศสุตัว์จึงเสนอตวัเข้า
ไปร่วมตรวจด้วยทกุ เดือน จะท าให้มาตรการลงโทษเพิม่ขึน้  
          นพ.บญุชยั สมบรูณ์สขุ เลขาธิการ อย. กลา่ววา่ การทจุริตนมเป็นอ านาจของ มิลค์บอร์ด ในสว่น
ของ อย.จะดแูลเร่ืองของคณุภาพนมเทา่นัน้ ซึง่ปัจจบุนัมีโรงผลตินมทัว่ประเทศ 82 แหง่ ได้มอบหมายให้ 
สสจ. เป็นผู้ลงไปตรวจสอบ มีเพียงไมก่ี่แหง่ที่พบวา่มีปัญหา เช่นที่ จ.ล าปาง จึงสัง่ปิดไปแล้ว อยา่งไรก็ตาม
วานนี ้ เจ้าหน้าที่ อย. ได้ลงพืน้ที่โรงผลตินมที่ จ.ล าปางอีกครัง้ เพื่อน าหนงัสอืสัง่งดการผลตินมโรงเรียน 
จนกวา่จะมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน พร้อมกนันีย้งัได้อายดันมทกุกลอ่งทีม่ีการเรียกคืนมาจาก จ.นา่น 
ไมใ่ห้มีการกระจายผลติภณัฑ์เหลา่นีอ้อกไปอีกและจะตรวจสอบคณุภาพนมลอตเดียวกนัเพิม่เติมด้วย 

ร้อยเอ็ดทวี ี สสจ.ร้อยเอ็ดชีแ้จงแม่และลูกแฝด 3 เสียชีวติ  
          นพ.ปิติ ทัง้ไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด แถลงขา่วชีแ้จงกบัสือ่มวลชนจงัหวดัร้อยเอ็ด กรณีสตรี 
ตัง้ครรภ์เป็นไข้หวดัใหญ่รุนแรงจนเสยีชีวติทัง้แมแ่ละลกูวา่ ตนรู้สกึเสยีใจกบัเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ พร้อมกบั 
ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้หญิงตัง้ครรภ์ อาย ุ17 ปี ท้องแรก อาชีพแมบ้่าน อาศยัอยูท่ี่อ าเภอโพนทอง จงัหวดั 
ร้อยเอ็ด สทิธิการรักษาบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ตรวจพบวา่ท้องแฝดโดยการอลัตราซาวด์ เมือ่ตัง้ท้อง
ได้ 4 เดือน เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 เวลา 00.33 น. มาโรงพยาบาลโพนทอง ด้วยอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ
มา 1 วนั ซึง่ตัง้ท้องได้ 8 เดือน ปฏิเสธโรคประจ าตวั ตรวจพบมีไข้สงู หมอบอกวา่เป็นโรคหลอดลมอกัเสบ
และให้ยากลบัไปกินตอ่ที่บ้านและให้มาฝากท้องตามนดัในตอนเช้า ซึง่ในตอนเช้าตรวจซ า้ไมม่ีไข้ จึงให้ยา
บ ารุงครรภ์ กลบับ้านไป ตอ่มาเวลา 20.30 น. มีไข้ ไอ เจ็บคอและเจ็บครรภ์ จึงกลบัมาโรงพยาบาล พบมีไข้
สงู ความดนัโลหิตเร่ิมสงู 144/81 มม.ปรอท จึงให้นอนรักษาในโรงพยาบาลในห้องรอคลอด เวลา 21.00 น. 
ตรวจภายในปากมดลกูเปิด 3 ซม. แตย่งัไมค่รบก าหนดคลอด หมอได้คยุกบัญาติจะสง่ตอ่โรงพยาบาล
ร้อยเอ็ดซึง่มคีวามพร้อม  
          ทัง้คนและเคร่ืองมือ ในตอนนัน้ตรวจคลืน่หวัใจทารกในท้องพบเต้นเร็ว 170-180 ตอ่นาที จึงให้
น า้เกลอืและใสห่น้ากากออกซิเจนช่วย และโทรปรึกษาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้ยาฆา่เชือ้ทางหลอดเลอืด 
เวลา 21.30 น. ผู้ ป่วยมีอาการทรุดลงอยา่งรวดเร็ว เหน่ือยหอบมาก นอนราบไมไ่ด้ จึงเคลือ่นย้ายผู้ ป่วยมา
ใสท่อ่หายใจที่ห้องฉกุเฉินและตอ่เคร่ืองช่วยหายใจ พบความดนัสงูมาก 200/120 มม.ปรอท จงึได้ให้ยาลด
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ความดนั และสงัเกตอาการจนคงที่ แนใ่จวา่สามารถสง่ตอ่ได้ เวลา 22.40 น. สง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด ถึงเวลา 23.45 น. ระหวา่งเคลือ่นย้าย ผู้ ป่วยหวัใจหยดุเต้น จึงได้ท าการกู้ ชีพ พบหวัใจกลบัมาเต้น
ปกติ จึงย้ายเข้าหอผู้ ป่วยวกิฤตศลัยกรรมภาพรังสปีอดพบปอดขวาเกือบทัง้หมดอกัเสบและหวัใจโต ผู้ ป่วย
หวัใจหยดุเต้นอีกครัง้เวลา 01.37 น. ท าการกู้ ชีพ ไมต่อบสนองปรึกษาญาติ และญาติไมป่ระสงค์ให้กู้ ชีพ
ตอ่ ผู้ ป่วยเสยีชีวติเวลา 02.02 น. หลงัเสยีชีวิต ญาติขอให้ผา่เด็กออก พบเป็นแฝดสาม ผลการสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เนือ้เยื่อปอดและเนือ้เยื่อหวัใจพบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ชนิด เอ 
ไทพ์เอช 3 ( Influenza A virus typing H3 )  
          นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ได้ตอบทกุประเด็นข้อสงสยัของญาติโดยในประเด็นการป้องก้นนัน้ มีนโยบายการ
ฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ให้แก่กลุม่สตรีตัง้ครรภ์อยูแ่ล้ว แตม่ีปัญหาความครอบคลมุและ จ านวนวคัซีนไม่
เพียงพอทัง้จงัหวดัได้รับวคัซีนจ านวน 51,280 โด๊ส ส าหรับผู้สงูอาย ุผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง และสตรีตัง้ครรภ์ สว่น
การเยียวยาเบือ้งต้นได้ท าบนัทกึขอความชว่ยเหลอืตามมาตรา 41 แล้ว 

ไทยโพสต์ 
โพสต์ทเูดย์ 

กม.ป้องตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  
          พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรัฐมนตรี แถลงผลประชมุคณะรัฐมนตรีวา่ที่
ประชมุเห็นชอบร่างกฎหมายป้องกนัและแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสขุเสนอ 
โดยก าหนดให้วยัรุ่น คือ บคุคลอายตุัง้แต ่ 10-19 ปีบริบรูณ์มีสทิธ์ิรับข้อมลูขา่วสารความรู้และการบริการ
ตามสทิธ์ิอนามยัการเจริญพนัธ์ุ กลา่วคือ ให้สถานศกึษาจดัการเรียนการสอนเร่ืองเพศวถีิศกึษาให้
เหมาะสมกบัชว่งอายแุละระดบัการศกึษา อกีทัง้ก าหนดให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นประธาน ทัง้นีเ้มื่อกฎหมายฉบบันีม้ีผล
บงัคบัใช้จะท าให้ทกุหนว่ยงานสามารถบรูณาการแก้ไขปัญหาเร่ืองนีไ้ด้อยา่งเต็มที่ โดยจะต้องเก็บรักษา
ความลบัของบคุคลท่ีเป็นเหยื่อการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นด้วย 

ฐานเศรษฐกิจ พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
          ประธานสมาคมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเทศไทยเข้ายื่นหนงัสอืตอ่พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แหง่ชาติ ขอขยายเวลา
ประกาศ คกก.ควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์วา่ด้วยเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัฉลากของ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 ที่จะมีผลบงัคบัใช้ 20 ตลุาคมนี ้ โดยขอขยายเวลาแก้ไขฉลากไปอีก 180 
วนั เนื่องจากเห็นวา่ประกาศฯดงักลา่วยงัขาดความชดัเจนและมขีัน้ตอนยุง่ยาก หากเลยก าหนดเวลาจะ
กลายสภาพเป็นเหล้าเถ่ือน  
          นพ.สมาน ฟตูระกลู ผอ.ส านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคมุโรค 
กลา่ววา่ การขอขยายเวลาไมส่ามารถท าได้ เนื่องจากขัน้ตอนดงักลา่วศาลปกครองได้วินจิฉยัไมใ่ห้มีผล
บงัคบัใช้เพิม่เตมิแล้ว ถ้าไมม่ีการบงัคบัใช้อาจจะมีผลเสยีตอ่สขุภาพในสว่นการกีดกนัทางการค้าหรือไมน่ัน้ 
จากข้อกฎหมายทัง้หมดไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองการกีดกนัทางการค้าแตอ่ยา่งใด เนื่องจากข้อก าหนดดงักลา่ว
ถกูน ามาบงัคบัใช้ทัง้ในกลุม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์น าเข้าและผลติในประเทศ ขณะที่ตวับทกฎหมายก็มีการ
ก าหนดชดัเจนถงึผู้ประกอบการในการปฏิบตัิตามอยูแ่ล้ว 

มติชนออนไลน์ ปัญหาฆ่าตัวตาย  
          ศนูย์ป้องกนัการฆา่ตวัตายแหง่ชาติ กรมสขุภาพจิต เปิดเผยวา่ วิธีการฆา่ตวัตายของคนไทย อนัดบั 
1 คือ ผกูคอตาย เพราะสว่นใหญ่ ไมใ่ช่คนรวย และปืนหายาก ราคาแพง สว่นสถิติการฆา่ตวัตายด้วยอาวธุ
ปืนในช่วง 4 ปีที่ผา่นมา เฉลีย่สปัดาห์ละ 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และเพศชายมกัใช้วิธีนีม้ากกวา่ผู้หญิง
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ถึง 20 เทา่ สาเหตสุว่นใหญ่มาจากทะเลาะกบัคนใกล้ชิด น้อยใจคนใกล้ชิดดดุา่ และเร่ืองรักหงึหวง สาเหตุ
ที่ใช้อาวธุปืนไมม่าก เพราะคนไทยยงัเข้าถึงอาวธุปืนในอตัราทีต่ า่ เมื่อเทยีบกบัประเทศแถบตะวนัตก สว่น
ข้าราชการท่ีต้องมีปืนในอาชีพ การเข้าถึงอาวธุปืนได้ง่ายในสว่นนีก็้น าไปสูก่ารก่อเหตไุด้ง่ายด้วยเชน่กนั  

ไทยโพสต์ สายด่วนคลายทุกข์คนคดิสัน้  
          สถิติการฆา่ตวัตายของไทยในปัจจบุนัมี 4,000 คนตอ่ปี สมาคมสะมาริตนัส์แหง่ประเทศ ไทยจึงจดั
แคมเปญ “เราจะฟังคณุด้วยใจ” โดยจะไมม่กีารขอช่ือผู้ที่โทรมาปรึกษาปัญหาเพื่อตดิตามผล แตว่ดั 
ความส าเร็จจากการท่ีผู้ที่โทรมาปรึกษาเป็นฝ่ายโทรมาขอบคณุ ปัจจบุนัมีร้อยละ 80-90 ที่ล้มเลกิการฆา่
ตวัตายและมชีีวติที่ดีขึน้ สามารถโทร.มาปรึกษาสายดว่น "เราฟังคณุด้วยใจ" ที่เบอร์ 0-2713-6793 
(อาสาสมคัรภาษาไทย) หรือ 0-2713-6791 (อาสาสมคัรภาษาองักฤษ) 

แนวหน้า   สธ.พัฒนาเครือข่ายสนัตวิิธีจดัระบบจัดการเร่ืองร้องเรียนลดความขัดแย้งทางการแพทย์   
            นายแพทย์อิทธิพล สงูแขง็ ผู้อ านวยการศนูย์สนัติ กลา่ววา่ ปัจจบุนัประชาชนมคีวามคาดหวงัสงูใน
การรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ อีกทัง้ผู้ รับบริการในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้จ านวนมาก บคุลากร
ผู้ให้บริการต้องท างานหนกั การพดูคยุ ท าความเข้าใจกบั ผู้ ป่วยลดน้อยลง เกิดความไมเ่ข้าใจระหวา่งผู้ให้
และผู้ รับบริการตามมา สง่ผลให้ปัญหาการร้องทกุข์ และฟ้องร้องจากการรับบริการทางการแพทย์มี
แนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ในรอบ 10 ปีมานี ้ มคีวามขดัแย้งเข้าสูก่ารฟ้องร้อง คดีอาญาเฉลีย่ปีละ 4 
คดี คดีแพง่ปีละ 16-20 คดี ไมร่วมกรณีเยยีวยาผู้ รับบริการท่ีได้รับความเสยีหายจากการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา41แหง่พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติพ.ศ.2545 
          โดยกระทรวงสาธารณสขุได้เร่งแก้ไขและป้องกนั โดยศนูย์สนัติวิธี ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุได้สร้าง นกัสนัติวิธีและพฒันาความรู้ด้านการเจรจาไกลเ่กลีย่โดยเฉพาะ ขณะนีม้ีนกัสนัติวิธี
ประจ าโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป ทัว่ประเทศกวา่ 1,000 คน จะขยายไปถงึระดบัชมุชนด้วย และ 
ให้ทกุเขตสขุภาพพฒันาระบบบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน และความขดัแย้งทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
อนัจะน าไปสูก่ารเป็นสงัคมสมานฉนัท์ รวมทัง้ การฟืน้ฟสูมัพนัธภาพระหวา่งผู้ให้บริการ และผู้ รับบริการ 
ให้เกิดความไว้วางใจและมัน่ใจในระบบบริการสาธารณสขุ 
          ขณะเดียวกนั ได้พฒันาคณุภาพบริการประชาชน ตัง้แตโ่รคทัว่ไปจนถงึโรคที่ต้องการการรักษาที่
ยุง่ยากซบัซ้อน เบด็เสร็จภายในเขตสขุภาพใกล้บ้านท่ีสดุ และสง่เสริมให้โรงพยาบาลทกุแหง่เป็น
โรงพยาบาลคณุธรรม บคุลากรทกุวิชาชีพ ให้บริการด้วยจรรยาวิชาชีพควบคูค่ณุธรรม 

มติชน   เฝ้าระวัง'โรคมือ-เท้า-ปาก' ระบาดเด็กป่วยนับพันราย   
          จากข้อมลูของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผยวา่ จากการเฝ้าระวงัของกรมควบคมุ
โรค ตัง้แต ่ต้นปี 2558 พบผู้ ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จ านวน 26,407 ราย เสยีชีวิต 3 ราย     พบผู้ ป่วยมากใน
ภาคกลางและภาคใต้ โดยกลุม่ทีม่ีความเสีย่งสงูทีจ่ะป่วยและเสยีชีวิต คือเดก็เลก็อายแุรกเกิดถึง 4 ขวบ ที่
ส าคญัในปีนีพ้บวา่เชือ้เอนเทอร์โรไวรัส 71 (EV 71) ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงมี 17 จงัหวดัที่ต้องจบัตาเป็น
พิเศษ คือ สมทุรปราการ อา่งทอง สงิห์บรีุ จนัทบรีุ นครปฐม สมทุรสงคราม อ านาจเจริญ พะเยา พงังา 
ภเูก็ต นครศรีธรรมราช ระนอง สรุาษฎร์ธาน ีและยะลา           

 
 

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


