
 
1 

 
 

1 

 

สรุปประเด็นข่าว  ประจ าวันที่  8 พฤศจิกายน  2559 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354  โทรสาร  0 5699 0353 

                                                 www.ppho.go.th 
รวบรวมโดย ทีม SAT สสจ.พิจิตร  

 

 

ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
นานาชาติ นักศึกษาอเมริกันใช้สบู่เหลอืจากโรงแรมหรูมารีไซเคิล ท าสบู่อนามัยแจกคนจนใน

กัมพูชา 
เมื่อซามีร์ ลาคานี นักศึกษาชาวอเมริกันซึ่งมาท างานอาสาสมัครในกัมพูชา เห็นแม่คน
หนึ่งอาบน  าให้ลูกด้วยผงซักฟอกซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีท่ีระคายเคืองผิวและเป็นพิษต่อ
ร่างกาย เขาจึงเกิดความคิดท่ีจะจัดหาสบู่ท่ีถูกสุขอนามัยให้ชาวบ้านได้ใช้ เนื่องจาก
สบู่ยังเป็นของหายากและมีราคาแพงในเขตชนบทของกัมพูชา ในขณะท่ีมองหาแหล่ง
เงินทุนและวัตถุดิบเพื่อท าสบู่แจกนั น ซามีร์พบว่าส านักงานของเอ็นจีโอท่ีเขาท างาน
อาสาสมัครอยู่ ตั งอยู่ท่ีเมืองเสียมเรียบ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานชั นน า
อย่างนครวัด-นครธม ทั งมีโรงแรมหรูและเกสต์เฮาส์อยู่ถึงกว่า 500 แห่ง ในแต่ละวัน
โรงแรมเหล่านี มีสบู่ท่ีแขกใช้แล้วเหลือทิ งอยู่เป็นจ านวนมาก ซามีร์ตระเวนไปขอสบู่
เหลือใช้จากโรงแรมหลายแห่ง ทั งปรึกษาเพื่อนท่ีมีความรู้เรื่องเคมีเพื่อหาสูตรท าสบู่รี
ไซเคิล ก่อนหน้านี  ปัญหาด้านสุขอนามัยในเขตชนบทเนื่องจากชาวบ้านไม่มีสบู่ใช้ท า
ความสะอาดมีความรุนแรงอย่างมาก โดยมีการแพร่ระบาดของโรคท้องร่วง ไข้
ไทฟอยด์ ปอดติดเชื อ และปรสิตต่าง ๆ เนื่องจากชาวบ้านไม่ค่อยล้างมือหรือใช้เพียง
ขี เถ้าหรือดินถูมือเท่านั น โดยโรคท้องร่วงเป็นสาเหตุการตายอันดับสามของเด็กใน
กัมพูชา แต่การใช้สบู่ซึ่งขจัดเชื อแบคทีเรียได้ถึง 70% สามารถลดการเกิดโรคท้องร่วง
ลงได้ 40-60% ส าหรับสบู่ "อีโค โซป" นั น ใช้การตัดและขูดสบู่เหลือใช้จากโรงแรม
ต่าง ๆ ซึ่งมีสีสันต่างกันให้เป็นชิ นเล็ก ๆ แล้วน ามาแช่สารละลายคลอรีน ก่อนน าไป
บีบอัดเป็นแท่งใหม่ มีการเติมกล่ินใบชามะลิ และดอกไม้ท่ีเก็บจากข้างทางลงไปเพื่อ
เพิ่มความหอมด้วย  

- - 

นานาชาติ โรคเชื้อราด้ือยา  
รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ รายงานพบผู้ป่วยติดโรคจากเชื อรา 
"แคนดิดา ออริส" ครั งแรกในประเทศ 7 ราย ระหว่างช่วงเดือน พ.ค. 2556- ส.ค. 
2559 ในรัฐนิวยอร์ก รัฐอิลลินอยส์ รัฐแมริแลนด์ และรัฐนิวเจอร์ซีย์ ทั งหมดมีอาการ
รุนแรงจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเฉล่ีย 18 วัน การติดเชื อดังกล่าว 
มักพบในสถานพยาบาล โดยจะสามารถพบในช่องหู ปัสสาวะ และกระแสโลหิต และ
เชื อมักมีการดื อยา โดยซีดีซี ประกาศให้เชื อนี เป็นภัยคุกคามเกิดใหม่ระดับโลกเมื่อ
เดือน มิ.ย. 2559 

- - 
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ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
นานาชาติ คุณหมอใจอารี ผู้ตรวจรักษาผู้อพยพกว่า 250,000 คน 

ดร.เพียโตร บาร์โตโล คุณหมอวัย 60ปี ท าหน้าท่ีคอยตรวจรักษาผู้อพยพที่เดินทาง
มายังเกาะลัมเปดูซาของอิตาลี มาเป็นเวลานานถึงยี่สิบปี ในแต่ละสัปดาห์เขาตรวจ
รักษาผู้อพยพหลายร้อยคน ท่ีบ้างก็มีอาการป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่บางคนก็
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และส าหรับเด็ก ๆ ผู้อพยพนั น คุณหมอ
เปรียบเสมือนซานตาคลอสใจดี การมาพบหมอก็ไม่ต่างจากการไปดิสนีย์แลนด์ เพราะ
เขาท าให้เด็ก ๆ มีความสุข ดร.บาร์โตโล ได้พบกับผู้อพยพและครอบครัวท่ีต้องตก
ระก าล าบากเดินทางมาถึงอิตาลี โดยหวังว่าจะได้พบญาติพี่น้องท่ีเดินทางไปยังยุโรป
อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งหลายกรณีก็ไม่อาจเป็นไปได้ คุณหมอเองยอมรับว่าแม้จะได้เห็นผู้
อพยพที่ได้รับความเดือดร้อนทุกวัน แต่เขาก็ยังท าใจยอมรับไม่ได้กับการที่เด็ก ๆ 
หลายคนต้องทุกข์ทรมานเพราะได้รับสารเคมีหรือถูกไฟลวก ขณะท่ีผู้หญิงหลายคน
ตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืน แม้แต่เด็กหญิงอายุ12-13 ปี หลายคนต้องตกอยู่ใน
สภาพบอบช  าทางจิตใจ นอกจากรักษาผู้อพยพที่รอดชีวิตจากการเดินทางอัน
ยากล าบากแล้ว ดร.บาร์โตโลยังต้องชันสูตรศพผู้เสียชีวิตด้วย ซึ่งหลายศพนั นกว่าจะ
มาถึงมือเขาก็อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยจนไม่เหลือรอยนิ วมือ หรือไม่อาจถ่ายภาพเก็บไว้ได้ 
แต่เจ้าหน้าท่ีต ารวจนิติเวชยังต้องการเก็บดีเอ็นเอไว้เป็นหลักฐาน นั่นหมายถึงว่า ดร.
บาร์โตโล จะต้องตัดนิ วมือ หรือใบหู หรือซี่โครง ของร่างไร้วิญญาณเหล่านั น 

- - 

ประเทศ รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต 
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสวด
พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล จะมีขึ นทุกวันท่ี 5 ของเดือน ท่ีวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม และทุกวัดพร้อมกันท่ัวประเทศ เว้นในเดือน ธ.ค.จะปรับมาเป็นวันท่ี 4 
ธ.ค.แทน 
ต้ังจุดเฝ้าระวังผู้มีอาการทางจิต  
- กอร.รส.ได้เน้นย  าจุดคัดกรองทั ง 8 จุดให้สังเกตผู้ท่ีมีอาการทางจิต เนื่องจากมี
บุคคลแสดงอาการทางจิต ขณะเข้าถวายสักการะซึ่งราชองครักษ์ได้กันตัวออกมาทัน 
ขณะเดียวกัน ได้ประสานเจ้าหน้าท่ีตามจุดพักคอย แจ้งเตือน ประชาชนให้สังเกต
บุคคลรอบข้างว่ามีบุคคลแสดงอาการทางจิตหรือไม่ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้จัดเจ้าหน้าท่ี
รองรับบุคคล ท่ีมีอาการดังกล่าวไว้แล้ว 

- - 
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ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
ประเทศ กรมควบคุมโรค เผยไทยเข้มมาตรการเฝ้าระวังและตรวจจับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ต่อเนื่อง ชี้ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ 
นายแพทย์เจษฎา  โชคด ารงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) ว่า จากกรณีท่ีมีนิสิตของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม ป่วยด้วยโรคติดเชื อไวรัสซิกา นั น  เป็น
เรื่องท่ีสามารถเกิดขึ นได้ เพราะปัจจุบันประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข มี
การด าเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น
ต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานในพื นท่ีทุกภาคส่วน รวมถึงมีระบบการตรวจท่ี
แม่นย าและส่งตัวอย่างตรวจมากขึ น ท าให้การตรวจจับโรคติดเชื อไวรัสซิกา
ครอบคลุมทุกพื นท่ีและสามารถพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ นตามไปด้วย ขณะนี  กระทรวง
สาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื นท่ีจังหวัดนครปฐม ทั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทหาร สาธารณสุข มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนร่วมกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน  ายุงลาย เพื่อตัดวงจรของยุงลายพาหะ
น าโรคดังกล่าว  นอกจากนี   ขอให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ต้องกลัวหรือรังเกียจผู้ป่วย
โรคติดเชื อไวรัสซิกา  เพราะปัจจุบันโรคติดเชื อไวรัสซิกายังไม่มีรายงานการติดต่อ
จากการสัมผัส และไม่สามารถติดต่อทางลมหายใจ ซึ่งผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดสามารถ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ  ซึ่งผู้ป่วยโรคนี ควรป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เพื่อ
ป้องกันการแพร่เชื อ หากมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั ง สถานการณ์ของ
โรคติดเชื อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั งแต่ 1 ม.ค. - 4 พ.ย. 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 
653 ราย ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา (29 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559) พบผู้ป่วยรายใหม่ 
17 ราย ซึ่งจ านวนผู้ป่วยลดลงจากสัปดาห์ก่อนนี   แต่ละสัปดาห์มีความใกล้เคียง
กันและสามารถควบคุมโรคได้  โดยพบผู้ป่วยในบางอ าเภอ บางจังหวัด
เท่านั น  ส าหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั งครรภ์ในพื นท่ีท่ีพบผู้ป่วย 
ขณะนี มีหญิงตั งครรภ์ติดเชื อ 65 ราย คลอดแล้ว 20 ราย ทารกทุกรายมีอาการ
ปกติ  ส่วนการเฝ้าระวังและสอบสวนทารกศีรษะเล็ก นั น ยืนยันพบทารกมีภาวะ
ศีรษะเล็กจากการติดเชื อไวรัสซิกาในครรภ์มารดา 2 ราย 

จังหวัดพิจิตร 
ไม่พบรายงาน
ผู้ป่วยติดเช้ือ

ไวรัสซิกา 
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ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
ประเทศ วัคซีนไข้หวัดใหญ่  

- นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รก.เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปี 2560 
บอร์ดสปสช.ได้อนุมัติจัดซื อ วัคซีนไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกับปี 2559 เพื่อให้ประช า
ชนกลุ่มเส่ียงมีภูมิป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยมีก าหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ตั งแต่วันท่ี 1 มิ.ย. 2560-31 ส.ค. 2560 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด 

- - 

ประเทศ สาธารณสุขผลิตบุคลากรขับเคลื่อนนโยบาย คลินิกหมอครอบครัว 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยได้เชิญ นพ.ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ บรรยายพิเศษ การ
พัฒนานโยบายคลินิกหมอครอบครัว มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานภูมิภาคท่ัว
ประเทศ มีข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะผู้ร่วมผลิตบุคลากรกับกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า นโยบาย
คลินิกหมอครอบครัว ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งการท างานให้ส าเร็จนั น เป้าหมาย และกระบวนการ
ด าเนินงานต้องชัดเจน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ ระบบ นอกจากนี  ขอให้ค านึงถึง
เรื่องต่อไปนี  1.ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตระหนักว่านโยบายนี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 2.บรรจุนโยบายนี ในแผนการเรียนการสอน สร้างมุมมองท่ีดี 
ในการท างานให้แพทย์รุ่นใหม่ๆ โดยความร่วมมือกับราชวิทยาลัยฯ ท่ีผลิตบุคลากร 3.
ในการท างานท่ีมี ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย อาจประกาศใช้มาตรา 44 ออกระเบียบ 
กฎหมาย ให้การท างานเดินหน้าไปได้ เช่นท่ีกระทรวงศึกษาฯได้ด าเนินการ 4.ใช้
บุคลากร ท่ีมีอยู่ช่วยขับเคล่ือนนโยบายให้ส าเร็จ เช่น ให้แพทย์ ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ 
มีส่วนร่วมในการเป็นทีมหมอครอบครัว 

- - 
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ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
ประเทศ ท าดีเพื่อพอ่  

- สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐ 15 ปี  ร่วมท าดีเพื่อแผ่นดินเกิด โดย นพ.สมชาย กุล
วัฒนาพร ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในปี 2560 ซึ่ง
เป็นปีท่ี 15 ของโครงการอาสาสมัครแพทย์ไทยและนานาชาติจากสหรัฐอเมริกา จะ
ด าเนินการ 2 เรื่องคือ 1.จะน าคณะศัลยแพทย์นานาชาติประมาณ 30 คน ร่วมกับ
คณะแพทย์ รพ.ราชวิถีและรพ.เด็กผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่จาก
ท้องถิ่นทุรกันดารในภาคกลางและ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อมารักษาราว 200-250 
คน และ 2.โครงการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกแห่งชาติ ได้ติดต่อประสานงานกับ
ผู้เช่ียวชาญวัคซีน ไข้เลือดออกทั้งไทยและต่างประเทศรวม 16 ท่าน และเห็นควรว่า
ต้องจัดต้ังคณะกรรมการวัคซีนไข้เลือดออกแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญคนไทยท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกได้ท างานร่วมกัน และขอความ
ร่วมมือ จากผู้เช่ียวชาญต่างประเทศในการให้ความเห็นร่วมวิจัย แนะน า
ความก้าวหน้า ตลอดจน Road Map ในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกอย่างรีบด่วน 

- - 

ประเทศ รมว.สาธารณสุข หารือส านักงบประมาณจัดท าแผนงบฯปี 61 เน้น 6 แผนงาน
ด้านยุทธศาสตร์ 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันนี ได้หารือนโยบาย ทิศ
ทางการจัดท างบประมาณ ปี 2561 ร่วมกับผู้แทนส านักงบประมาณ เน้นหนัก 5 
ประเด็นให้เห็นผลในระยะ 1 ปี โดยกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการแผนงานเชิง
ยุทธศาสตร์จากทุกกรม กองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2561 มี 16 แผนบูรณา
การ ครอบคลุม 96 ตัวชี วัด ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1.ความมั่นคง อาทิ แรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด 2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 3.การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน อาทิ การ
พัฒนาศักยภาพคนตามกลุ่มวัย 4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทาง
สังคมอาทิ ระบบประกันสุขภาพ 5.การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม และ 6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ 
การปราบปรามทุจริต การกระจายอ านาจ ส าหรับแผนงานในระยะ 1 ปี กระทรวง
สาธารณสุขได้เน้นหนักใน 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ โครงการพระราชด าริ/โครงการ 

- - 
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ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
ประเทศ รมว.สาธารณสุข หารือส านักงบประมาณจัดท าแผนงบฯปี 61 เนน้ 6 แผนงาน

ด้านยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
เฉลิมพระเกียรติ  16 แผนงาน 48 โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ด้านบริการปฐม
ภูมิ รองรับรัฐธรรมนญู เพิ่มงบประมาณ 150 บาท/ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย 6 
ล้านคน งบลงทุนตามแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บูรณาการ 3 กระทรวง
หลักคือสาธารณสุข กลาโหมและศึกษาธิการ และแผนพัฒนาบริหารจัดการก าลังคน 
(ค่าตอบแทน) 

- - 

ประเทศ สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  
น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต บรรยายพิเศษเนื่องใน
สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2559 เรื่อง "เปล่ียนความโศกเศร้าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
...เดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท" ว่า ทุกวันท่ี 1- 7 พ.ย.ของทุกปี เป็นสัปดาห์
สุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้ สธ.ได้รณรงค์พร้อมกันท่ัวประเทศ ภายใต้แนวคิดการปฐม
พยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 22 เม.ย. 2522 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามรพ.
ปัญญาอ่อน เป็น รพ.ราชานุกูล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ท่ีทรงมีต่อ
บุคคลผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

- - 

ประเทศ นมโรงเรียน  
บอร์ดนมโรงเรียนคืนสิทธิ์ “บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ ฟูดส์ จ ากัด” ให้เขา้ร่วมโครงการพื นท่ี
ภาคอีสานตอนล่าง ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2 ตามค าส่ังศาลปกครอง
อุบลราชธานี พร้อมปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ได้มาตรฐาน เร่งลดค่าเซลล์เม็ดเลือดขาว
ในน  านม ขีดเส้นผู้ประกอบการตรวจสอบหน้าโรงนม ตั งอนุกรรมการเฉพาะกิจ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ท าสัญญาให้ชัดเจน และห้ามน านมโรงเรียนออกขาย
ต่างประเทศ พร้อมทั งเตรียมเปิดตัว “กล่องนม โรงเรียนแบบใหม่” เร็วๆ นี  

- - 

ภูมิภาค รมว.สธ.ลุยพัฒนา พร.สวรรค์ประชารักษ์ ต้ังเป้าเป็นศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเย่ียมติดตามการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมตรวจเย่ียมคลินิกหมอครอบครัว เมืองอุทัย 
กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการน ายุทธศาสตร์20 ปี ด้านสาธารณสุข
สู่การปฏิบัติ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารตรวจเย่ียมติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระดับเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตสุขภาพ ส าหรับเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัด
พิจิตร นครสวรรค์ ก าแพงเพชรชัยนาท และอุทัยธานี มีประชากร 3 ล้านคนเป็น 

- - 
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ประเด็น เนื้อข่าว จากระบบ MIS ข้อเสนอแนะ 
ภูมิภาค รมว.สธ.ลุยพัฒนา พร.สวรรค์ประชารักษ์ ต้ังเป้าเป็นศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร 

(ต่อ) 
ผู้สูงอายุร้อยละ 16.89 สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญคือโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูงพบร้อยละ 16.36 พบผู้ป่วยมะเร็ง 2,100
คนต่อปี โรคหัวใจ 1,500 คนต่อปี อัตราการรอคอยรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
มากกว่า6 สัปดาห์ ร้อยละ 49 เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพในพื้นท่ี มีแผนท่ีจะพัฒนา
ยกระดับให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ให้เป็นศูนย์เช่ียวชาญด้าน
การรักษาโรคมะเร็งและโรคหัวใจครบวงจร ดูแลประชาชนใน5 จังหวัดของเขต
สุขภาพ ท้ังนี้ เขตสุขภาพที่ 3 ได้น าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข
แปลงสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์การท างาน4 ด้าน ต้ังเป้าท างานให้ส าเร็จในระยะ 
3 เดือนและ 6 เดือน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จะ
พัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ พัฒนาการฝากครรภ์และห้องคลอด
คุณภาพ ด าเนินการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาระบบบริการ ต้ังเป้าพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ชุมชนเครือข่าย ให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟืน้ฟูเปิดบริการรังสี
รักษา มีทีมหมอครอบครัวร้อยละ 50 ของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาคน 
จัดท าแผนอัตราก าลังคนทุกวิชาชีพในโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการ และพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีการจัดซื้อ
ยาและวัสดุการแพทย์ร่วมในระดับเขตและแก้ปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินของ
หน่วยบริการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเขตสุขภาพที่ 3 คือเป็นองค์กรส่งเสริมระบบ
สุขภาพยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพดีและเจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
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จังหวัด - - - 


