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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ส านักข่าวไทย ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซต์ไทยรัฐ 

เวบ็ไซต์เดลินิวส์ 

เวบ็ไซต์ไทยโพสต์ 

กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ 

เวบ็ไซต์โพสต์ทูเดย์ 

เวบ็ไซต์ sanook 

เวบ็ไซต์ประชาชาติ 

เวบ็ไซต์ทนัเศรษฐกจิ 

เวบ็ไซต์ isaranews 

เวบ็ไซต์ mthai 

 

พลเอกเปรมถงึแก่อสญักรรม 

    -เสนอข่าว หลังจาก พลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์รัฐบุรษุ 2 แผ่นดนิ ถงึแก่อสญักรรมอย่างสงบ ด้วยอายุ 98 ย่างา 99 

ปี ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โลกออนไลน์ต่างโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกันเป็นจ านวนมาก จน

แฮชแทก็ #ป๋าเปรม ขึ้นอนัดบั 2 เทรนดท์วิตเตอร์ไทย 

     

 

 

เดลินวิส ์

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจ ารญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีหนึ่งในแกนน าจัดกจิกรรม เดนิเพ่ือผู้ป่วย : กญัชารักษาโรค กล่าว

ว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มไม่ได้ต้องการให้ปลดกญัชาออกจากยาเสพตดิโดยสิ้นเชิง แต่ขอแก้กฎหมายให้สามารถน ากญัชา

มาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริงและคล่องตัว โดยอาจเป็นระเบียบหรือประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เนื่องจากการ

คลายลอ็กในปัจจุบันยังมีอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งการปลูก การแปรรูป การผลิต รวมทั้งต ารับยาหมอพ้ืนบ้านที่มีกญัชา

เป็นส่วนประกอบกต้็องขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน 

    ด้าน นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า กฎหมายยาเสพตดิของประเทศต่างๆ สามารถปรับปรงุแก้ไข

ให้เข้ากับแต่ละประเทศได้ แต่ต้องดูว่าขัดกับกฎหมายสากลหรือไม่ หากไทยปลดล็อกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด การ

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์กัญชาไปประเทศที่ยังไม่ปลดลอ็กกย็ังท าไม่ได้ เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ปลดลอ็กกัญชา เช่น 

แคนาดา ซึ่งต้องแก้กฎหมายหลายรอบ จนปัจจุบันเปล่ียนมาใช้ระบบขึ้นทะเบียนปลูกกบัภาครัฐและต้องใช้เมลด็พันธุ์

จากภาครัฐ เป็นต้น 

มตชิน     -เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ 

เปิดเผยว่า ควรหลีกเล่ียงการซื้ อสารสกดัจากกญัชามาใช้เอง เพราะอาจเกดิผลร้ายและอนัตรายอย่างคาดไม่ถึง ต้องท า

ความเข้าใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ คือ 1.กรณีผู้ที่มีข้อจ ากดัโรคจิต มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคจิต ต้องเลือก

ชนิดที่ไม่มสีารกระตุ้นทางจิตประสาท 2.กรณสีตรีที่ก  าลังตั้งครรภ์และเดก็ที่มีอายุต ่าว่า 18 ปี อาจท าให้ติดง่ายในคนที่มี

อาการเปราะปราง น าไปสู่อาการโรคจิต หากเป็นเดก็จะท าให้สตปัิญญาเสื่อมถอย ยกเว้นการใช้ทางการแพทย์ในปริมาณ

และชนิดที่เหมาะสมกบัโรค และเสนอให้ปลดลอ็กกญัชงให้ใช้ทางการแพทย์ไเช่นเดียวกบักญัชา เพราะมีสารที่ไม่ออก

ฤทธิ์ทางจิตประสาท ช่วยรักษาโรคให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น ส่วนพืชกระท่อม เสนอให้ใช้ภายใต้การควบคุม 

    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่อง 8 วิธรีับมือเวลาเมากญัชาจนหลุด

โลก ว่า การใช้กญัชาเกินขนาดมีผลข้างเคียงหลายอย่าง ทั้งคลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น วิตกกงัวล สบัสน ซึม และประสาท

หลอน ผู้ป่วยบางรายที่มีโรคประจ าตัวรุนแรง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคระบบสมองและประสาทที่

รนุแรง อาจเป็นอนัตรายถงึแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยที่กนิยาที่มีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น กลุ่มยากดประสาท หรือยาต้าน

ซึมเศร้า กญัชาจะก่อให้เกดิผลข้างเคยีงที่รนุแรงถงึแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้  ยังมกีารรายงานผู้ชายอายุน้อยในสหรัฐอเมริกา

ที่เสยีชีวิตจากการกนิกัญชาเกนิขนาดโดยไม่มีโรคประจ าตัวหรือทานยาอื่นร่วมด้วย และยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่

แสดงว่ามีสารใดที่มีคุณสมบัติต้านการออกฤทธิ์ของกญัชา รายที่มีอาการรุนแรงมาก ควรได้รับการประเมินโดยแพทย์

และให้ยารักษาตามอาการ โดยเฉพาะผู้ป่วยสงูอายุ มโีรคประจ าตวั หรือใช้ยากดประสาทชนิดอื่นร่วมด้วย 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่26 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 26 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ส านักข่าวไทย     -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ์ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ในฐานะประธานคกก.ด้านการประเมินรับรอง

ต ารับยาแผนไทยที่มีกญัชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสมอยู่ในหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน กล่าวว่า วันนี้สามารถพิจารณาได้ 15 ต ารับ ผ่านการรับรอง 10 ต ารับ อกี 5 ต ารับ ต้องขอข้อมูลเพ่ิม ส่วน

ต ารับยาของอ.เดชา จากสูตรยาพบว่ามีรายละเอียดอีกมาก จึงขอเอกสารเพ่ิมเติม คาดว่าจะมีการพิจารณาในวันที่  

12 มิ.ย.นี้  โดยมีหลักเกณฑ์ลักษณะต ารับยาที่เข้าข่ายต ารายาหมอพ้ืนบ้าน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ต้องเป็นต ารับยาที่มี

ส่วนผสมของกญัชา 2.ต้องมกีารอ้างองิแหล่งความรู้ต ารับยา หรือต ารับยาเป็นไปตามองค์ความรู้แพทย์แผนไทยมีที่มาที่

ไปชัดเจน 3.ต ารับยามปีระสบการณผ่์านการใช้รักษาผู้ป่วยแล้วปลอดภัย มหีลักฐานการรักษาผู้ ป่วย 4.ต ารับยาต้องไม่มี

สมุนไพร วัตถุอนัตราย โลหะหนัก สารหนู ที่อย.ประกาศห้ามใช้ และ 5.หลักเกณฑอ์ื่นๆ ที่กรรมการพิจารณา 

ข่าวสด     -เสนอข่าว ม.ราชภัฏเพชรบูรณจ์ัดเสวนาวิชาการ กญัชาสู่งานวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ได้รับความร่วมมอืจาก

สภากญัชาแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ ก.การพัฒนาสงัคมฯ มูลนิธข้ิาวขวัญ สถาบันภพูาน มีผู้ เข้าร่วมฟังการสมัมนา

กว่า 12,000 คน 

    ผศ.ธรรมณ์ชาต ิวันแต่ง ผอ.สถาบนัวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ ์กล่าวว่า จัดเสวนาคร้ังนี้ เพ่ือสร้างการรับรู้ ข้อ

กฎหมาย การผลิต การน าเข้า การจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 และแลกเปล่ียน

ความรู้  ข้อคดิเหน็ โอกาสและทศิทางการปลูกกญัชาใน จ.หวัดเพชรบูรณ ์ 

    ดร.จรญู ลาภจิตร รองประธานและเลขาธกิารสภากญัชาแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดเสวนาครั้งนี้มีผู้มาร่วมรับฟัง

มากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสภาฯ แสดงว่าประชาชนให้ความสนใจในการปลูกกัญชาเป็นจ านวนมาก แต่ต้องรอกฎหมาย

เกี่ยวกบักญัชาออกมาก่อนจึงจะด าเนินการต่อได้ ส่วนเร่ืองที่สธ. จะน าเข้ากญัชาจากต่างประเทศ เหน็ว่าเป็นความคิดที่

ผดิ เพราะประเทศไทยปลูกกญัชาได้และมคุีณภาพดทีี่สดุในโลก โดยเฉพาะพันธุห์างกระรอกที่ปลูกในเขตพ้ืนที่เขาภพูาน 

จ.สกลนคร จึงขอให้รัฐบาลและสธ.ทบทวนเรื่องดงักล่าว 

 

เดลินวิส ์ไทยรัฐ 

แนวหน้า มตชิน 

ข่าวสด ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซต ์kapook 

เวบ็ไซต ์workpoint 

เวบ็ไซต ์nationtv 

เวบ็ไซต ์mcot.net 

ไอเอน็เอน็ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์ThaiPBS 

เวบ็ไซต ์isaranews 

สารเคมีระเบิดท่ีท่าเรือแหลมฉบงั 

    -เสนอข่าว ร.ต.อ.บุญหลาย อินเอี่ยม ร้อยเวร สภ.แหลมฉบัง ได้รับแจ้งเหตุระเบิดไฟไหม้ตู้คอนเทเนอร์บนเรือ

บรรทุกสนิค้าขนาดใหญ่ที่ท่าเทยีบเรือแหลมฉบงั จ.ชลบุรี หลังเกดิเหตสุั่งอพยพชาวบ้านพ้ืนที่ใกล้เคยีง และก าหนดพ้ืนที่

สแีดงรอบรัศม ี15 กม. ด้านกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบที่เกดิเหต ุระบุคุณภาพอากาศแย่กว่ามาตรฐานเลก็น้อย ส่งผล

กระทบต่อระบบทางเดนิหายใจและผวิหนัง ขณะที่ทมีแพทย์รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตรวจพบว่าสารเคมี

ที่ระเบดิคอืสาร resins ที่ได้จากยางเหนียวของต้นไม้หรือจากการสงัเคราะห์ 

    นพ.อภิรัตน์ กตญัํุตานนท ์นพ.สสจ.ชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานที่แน่ชัดว่า เป็นสารเคมชีนิดใด ผู้ได้รับ

ผลกระทบและบาดเจบ็ส่วนใหญ่มอีาการแสบตามร่างกาย ผวิหนัง และดวงตา ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบรอบรัศมท่ีาเรือซึ่ง

อยู่ใต้ลม ทราบว่าขณะนี้ ได้ออกประกาศและอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพ้ืนที่แล้ว 

    นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการ สธ. และสสจ.ชลบุรี เปิดศูนย์ปฏบิัติการ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสขุระดบัจังหวัด ซึ่งได้ส่งทมีตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุจาก สสจ.ชลบุรี รพ.

ชลบุรี และรพ.แหลมฉบัง ลงพ้ืนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดมีผู้เข้ารับการรักษาที่รพ.

แหลมฉบงั รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.วิภารามแหลมฉบงั รพ.สมติเิวชศรีราชา และรพ.พญาไทศรีราชา 

รวม 133 คน ส่วนใหญ่มอีาการแสบร้อนตามผวิหนัง ระคายเคืองตาและทางเดนิหายใจ ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และนอนพักเพ่ือติดตามอาการ เอกซเรย์ปอด ไม่พบผู้บาดเจบ็รุนแรงและเสยีชีวิต ขณะนี้ ยังคงนอนพักรักษาตัวในรพ. 

37 คน  

 

ข่าวสด 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

อนัตรายจากควนัธูป 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนประชาชนช่วยรณรงค์ลดการใช้ธูป โดยการถวายธูปไฟฟ้า

ส าหรับวัดใช้ในห้องปรับอากาศ และการใช้ธูปไร้ควันหรือธูปสั้นที่มีเนื้ อธูปน้อย เพ่ือลดปริมาณควันธูป ลดอนัตรายต่อ

สขุภาพและมลพิษสิ่งแวดล้อม และขอให้หลีกเล่ียงการจุดธปูในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ส าหรับศาสนสถาน ควร

ตั้งกระถางธปูไว้บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ดูแลดบัควันธูป สวมหน้ากากป้องกนัฝุ่ นควันขณะปฏบิัติงาน 

ควรล้างมอื ล้างหน้าให้บ่อยขึ้น และตรวจสขุภาพประจ าปี กลุ่มเดก็เลก็ สตรีมีครรภ์ ผู้สงูอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ขอให้

หลีกเล่ียงการสมัผสัควันธปู หากเล่ียงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามยั 

 

มตชิน 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 



                                                             สรุปข่าววันที่ 26 พฤษภาคม 2562 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์isaranews 

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

ม.ค.-23 พ.ค. พบผู้ป่วย 159,845 ราย เสยีชีวิต 11 ราย การพยากรณโ์รคและภัยสขุภาพประจ าสปัดาห์นี้  คาดว่าจะมี

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สงูขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อฤดูร้อนกบัฤดูฝน แนะน าให้ผู้ป่วยหยุดเรียน หยุดงาน พักผ่อนที่

บ้าน สวมหน้ากากอนามยั หากมอีาการผดิปกต ิเช่น หายใจล าบาก เจบ็บริเวณหน้าอก ซึม สบัสน หรืออาเจียนมาก หรือ

อาการรนุแรงอื่นๆ ควรไปพบแพทย์ ประชาชนทั่วไป แนะน าให้ล้างมือด้วยน า้สบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเล่ียงการสมัผัส

ใกล้ชิดผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงอายุครรภ์ 4 เดอืนขึ้นไป 2.เดก็อายุ 6 เดอืนถงึ 2 ปี 3.ผู้มีโรคเร้ือรังประจ าตัว 4.

ผู้สงูอายุ 5.ผู้พิการทางสมอง 6.ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภมูิคุ้มกนับกพร่อง รวมผู้ติดเชื้ อ HIV และ 7.ผู้ที่มีภาวะ

โรคอ้วน ควรฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าปี สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิที่สายด่วน 1422 

    นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธกิาร สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. ได้บรรจุวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นสทิธิ

ประโยชน์ในระบบบตัรทอง เพ่ือฉีดให้กบัประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเป็นประจ าทุกปี ในปีนี้ ได้อนุมตัใิห้จัดเตรียม

วัคซีนเพ่ิมเป็น 4 ล้านโดส๊  

 

มตชิน ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

โรคไขหู้ดบั 

    -เสนอข่าว นายฐาปณพงษ์ มงัคลาด ประธานชมรม อสม. จ.พะเยา กล่าวว่า หลังเกดิเหตุชาวพะเยาป่วยจากการกนิ

เนื้อหมูสกุๆ ดิบๆ และมีผู้ เสยีชีวิตจากโรคหูดับ 1 ราย เมื่อกลางเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้พบผู้ป่วยเพ่ิมเป็น 13 คน 

ส่วนใหญ่รักษาที่รพ.เชียงค า ท าให้อสม.ทั่วจังหวัดรณรงค์งดกินเนื้ อหมูสุกๆ ดิบๆ โดยเดด็ขาด รวมถึงวางมาตรการ

รณรงคผ่์านอสม.ทุกหมู่บ้านอกีคร้ัง  

    พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั เปิดเผยว่า ประชาชนที่นิยมกนิอาหารสกุๆ ดิบๆ รวมถึงอาหารแปลกๆ 

ที่ไม่ปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อนเลย หรือใช้ความร้อนในเวลาสั้นๆ เสี่ยงต่อการปนเป้ือนเชื้ อโรคและสารพิษหรือยาฆ่า

แมลงตกค้าง อาจก่อให้เกดิโรคอจุจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ 

 

มตชิน ไทยรัฐ 

เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. 

    -เสนอข่าว พ.ต.ท.พิชัย เชิดชู รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสมีา เปิดเผยกรณมีผีู้ ก่อเหต ุ2 คน บุก

เข้าไปในห้องฉุกเฉิน รพ.เทพรัตน์นครราชสมีา และใช้กรรไกรเคร่ืองมอืแพทย์ไล่แทงนายศักดิ์ ช่างก่อสร้าง ขณะที่แพทย์

และพยาบาลก าลังดูแลอาการบาดเจบ็อยู่ในห้องฉุกเฉิน ว่า จากการสอบสวนทราบว่าผู้บาดเจบ็และผู้ ก่อเหตุนั่งดื่มสรุา

ร่วมกัน จนเกิดปากเสียงและชกต่อยกันจนบาดเจบ็ มีการใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ล าคอและท้ายทอยนายศักดิ์ ต่อมามีผู้

น าส่งรพ. และมปีากเสยีงกนัภายในรพ.อกี ต ารวจตามไปสอบปากค าผู้บาดเจบ็ที่รพ. จึงควบคุมตวัผู้ก่อเหตไุปด าเนินคด ี

ส่วนผู้บาดเจบ็ยังคงพักรักษาตัวที่รพ.เทพรัตน์ ไม่ได้มีเหตุการณ์เอากรรไกรเคร่ืองมือแพทย์ไปท าร้ายซ า้อกีรอบในห้อง

ฉุกเฉินของรพ.แต่อย่างใด 

 

เดลินวิส ์

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.ดเิรก ข าแป้น  ผอ.สคร.ที่ 3 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เป็นช่วงที่ยุงลายสามารถ

แพร่ขยายพันธุไ์ด้ง่าย จึงต้องย า้แผนปฏบิตักิารและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพ่ือลดอตัราผู้ป่วยตายไม่เกนิ

ร้อยละ 0.10 โดยเน้นการจัดบิ๊กคลีนนิ่ง วีค ทุกบ้าน ทุกพ้ืนที่ ทุกสปัดาห์ ทุกชุมชนและสถานที่ส  าคัญ เช่น วัด โรงเรียน 

รพ.และสถานที่ราชการ โดยตั้งแต่ 6 ม.ค.-18 พ.ค. จ.นครสวรรค์ มีผู้ ป่วยสะสม 492 ราย เป็นอนัดับที่ 16 ของ

ประเทศ 

 

เดลินวิส ์

พื้ นท่ีปลอดบุหร่ี อบจ.สตูล 

    -เสนอข่าว นายสมัฤทธิ์ เลียงประสทิธ ์นายก อบจ.สตลู เปิดเผยว่า ได้ร่วมกบัมูลนิธริณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบุหร่ี ส านัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค สสจ.สตูล และกลุ่มสื่ออันดามัน จ.สตูล จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมอืด าเนินการให้พ้ืนที่ปฏบิตัภิารกจิของอบจ.สตลูเป็นเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด เช่น ส านักงาน อบจ. ท่าเทยีบเรือปาก

บารา สนามกฬีา ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว ซึ่งด าเนินการประสบความส าเรจ็ ให้เป็นพ้ืนที่ปลอดบุหร่ีต้นแบบ  

 


