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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

แนวหน้า เดลินวิส ์

ไทยรัฐ ไทยโพสต ์

คมชัดลึก  

ผู้จัดการรายวัน 

กรงุเทพธรุกจิ 

ส านักข่าวไทย สปรงิ

นิวส ์ผจก.ออนไลน์ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

       -เสนอข่าว  พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกฯ แถลงผลการประชุม ครม.มีมติอนุมัติ

หลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ

กัญชา พ.ศ. . ตามที่  สธ.เสนอ และให้ส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้  

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 1.ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ

กญัชาที่ประสงคจ์ะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑย์าเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา ที่ได้รับการรับรองต ารับยา

จาก อย.ต้องย่ืนค าขอตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเงื่อนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  2.ก าหนดให้การพิจารณาอนุญาต

โฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาได้เฉพาะในกรณีเพ่ือการโฆษณาที่กระท าโดยตรงต่อผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพสตัวแพทย์ ผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลากหรือเอกสารก ากบัยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา

เสพตดิให้โทษนั้น   

        3.ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน

ตามที่ก  าหนด 4.กรณีแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการหนังสอืรับรองผลิตภัณฑย์าเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกญัชา 

หรือเอกสารทางวิชาการที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าในสาระส าคัญ ซึ่งท าให้แตกต่างจากการโฆษณาที่ได้รับ

อนุญาต ไว้แล้วให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง  5.ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่

ใบอนุญาตไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง และ 6. ก าหนดให้ค าขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม

แบบที่เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 

      -นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงก าหนดการปลูกกญัชาในพ้ืนที่ภาคอสีานในวันที่ 

18 มิ.ย. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกยีรต ิจ.สกลนคร เพ่ือส่งให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตเป็นยา ยังติดปัญหาต้องส่งเอกสารการขออนุญาตปลูก

และผลิตเพ่ิมเตมิ จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน คาดจะเริ่มด าเนินการจริงได้ช่วงปลาย ม.ิย. หรือต้น ก.ค.  

        นพ.มรตุ กล่าวว่า น า้มนักญัชาของนายเดชา แยกเป็น 2 ส่วนคอื 1.ส่วนงานวิจัยร่วมกบัคณะเภสชัศาสตร์ จุฬาฯ 

ตรงนี้ จุฬาฯเป็นผู้ขอกญัชามาผลิตเพ่ือวิจัยได้ และ 2.ส่วนการใช้เป็นต ารับยาหมอพ้ืนบ้าน  ต้องรอผ่านความเหน็ชอบ

จากคกก.อีก 2 ชุด จึงจะใช้ได้ ส่วนคุณสมบัติหมอพ้ืนบ้านที่จะใช้กัญชาต้องเป็นหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ขณะนี้มกีารออกระเบยีบ สธ.ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562 ตามพ.ร.บ.วิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เพ่ือรับรองหมอพ้ืนบ้านทั้งรายเก่าและรายใหม่ จึงต้องไปออกหลักเกณฑท์ี่จะรับรอง

หมอพ้ืนบ้านเพ่ิมเติม เพ่ือประกาศประเภทของหมอพ้ืนบ้าน และนายเดชาเป็นหมอพ้ืนบ้านประเภทไหน เมื่อมี

คุณสมบตัคิรบจึงจะใช้ต ารับยาที่มกีญัชาปรงุผสมได้ ส่วนหมอพ้ืนบ้านรายอื่น เมื่อรับรองเป็นหมอพ้ืนบ้านตามระเบียบ

ใหม่แล้ว กต้็องไปอบรมการใช้กญัชา เพ่ือขึ้นทะเบยีน จึงจะใช้ได้เช่นกนั 

      -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า คกก.ควบคุมยาเสพติดประจ าเดือน มิ.ย. 2562 มีมติเหน็ชอบ

อนุญาตให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุรี ปลูกกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์เพ่ิมอกี 1 แห่ง ขณะนี้ จึงมี

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรวม 4 แห่ง โดยรวมกบัที่เคยอนุญาตไปก่อนหน้านี้  คือ อภ. มหาวิทยาลัยรังสติ และรพ.พระ

อาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร  

      - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย.กล่าวว่า อย.ยังแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ย่ืนนิรโทษกรรมเพ่ือขอครอบครอง

กญัชากบัอย. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการกระจายยายังไม่แล้วเสรจ็ เบื้ องต้นมีกลุ่มที่ต้องเร่งจัดหาสารสกดัจากกญัชา

ทางการแพทย์ไม่มากนัก ส่วนกรณีการรับรองเอกสารผู้ที่ย่ืนเร่ืองผ่านสภากาชาดขณะนี้มีกว่า 200 ราย อย่างไรกต็าม 

การรับเอกสารจะสิ้นสดุในวันที่ 21 ม.ิย. ดงันั้นสามารถย่ืนบตัรประจ าตัวประชาชน หลักฐานการครอบครองผลิตภัณฑ์

กญัชาและใบรับ รองการเจบ็ป่วยได้ที่ อย. หรือส่งเอกสารทาง cannabisreport@fda.moph.go.th 

       -นพ.ธรีะวัฒน์  เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯโพสต์

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่19 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

เฟซบุค๊ส่วนตัว  เสนอมาตรการก ากับดูแลการใช้กญัชาทางการแพทย์ 4 ประเดน็  คือ 1.ให้ตั้งองค์กรกลางก ากบัดูแล

กญัชา กญัชง พืชกระท่อม แยกออกมาเป็นหน่วยงานกญัชาแห่งชาติ โดยตั้งภายใต้ ครม. เพ่ือให้การขออนุญาตผลิต 

ปลูก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑท์นัเวลา ก ากบัดูแลแบบองคร์วม พร้อมจัดหาผลิตภัณฑใ์ช้รักษา ผู้ ป่วยได้ รวมถึงวิธกีาร ข้อ

บ่งใช้ และแจกหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้ผู้ป่วยเพียงพอในระยะเปล่ียนผ่าน 2 ส่งเสริมให้ปลูกเพ่ือใช้ทาง

การแพทย์เองในชุมชน โดยสนับสนุนจากสภาเกษตร อสม. สสจ. และ รพ.สต. 3. ส่งเสริมการพัฒนา ลงทุนในห่วงโซ่ 

อุปทาน แยกผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง ตั้งแต่ ปรับปรุง ขยายพันธุ์ ปลูกต้นกล้า เพาะเมล็ด พัฒนาต ารับ ไปจนถึง

รับรองต ารับที่จ าหน่ายให้ครบทุกวงจร โดยใช้องค์กรกลางก ากบั ดูแลแบบ commercial production and sale และ 4.

ให้เป็นวาระแห่งชาตใินการให้ความรู้ทางกฎหมาย มาตรการการใช้รักษาทางการแพทย์กบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เดลินวิส ์แนวหน้า 

ส านักข่าวไทย มตชิน

สดุสปัดาห์ออนไลน์ 

ผจก.ออนไลน ์

      -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสขุภาพจิต สธ. กล่าวว่า กรมสขุภาพจิตแต่งตั้ง คกก.การใช้กญัชา

ทางการแพทย์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ก าหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดท า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทาง การแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อ 

คกก.พิจารณาการน ากญัชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคกก.มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1.วิเคราะห์สถานการณ์

ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ส าหรับสถาบัน/รพ.ในสังกัดกรมฯ 2.

จัดท าข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทาง การแพทย์ส าหรับสถาบัน/รพ. ในสงักัด

กรมฯ ภายใต้ข้อก าหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กญัชาทาง

การแพทย์ส าหรับสถาบัน/รพ. ในสังกัดกรมฯ ภายใต้ข้อก าหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4.

ก ากบั ตดิตามแผนการใช้กญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้  ได้ประชุมคกก.ชุดนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง ล่าสดุหน่วยงาน

ในสงักัดกรมสุขภาพจิต น าเสนอหัวข้อการท าวิจัยต่อคกก.เพ่ือพิจารณา อาท ิต ารับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษานอนไม่

หลับ โดยกรมสขุภาพจิตร่วมกบักรมการแพทย์แผนไทยฯ โครงการวิจัยและพัฒนาน า้มันกญัชาเพ่ือการรักษาผู้ ป่วยโรค

สมองเสื่อม ที่กรมสขุภาพจิตร่วมกบั รพ. ศิริราช การศึกษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยทางคลินิกของแคนนาบิ

นอยด์ (ซีบีดี) เพ่ือรักษาผู้ ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว เป็นต้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการในการจัดท าวิจัยตาม

มาตรฐานของการวิจัยต่อไป 

แนวหน้า        -นพ.ปฐมพงศ์ ปรโุปร่ง รองนพ. สสจ. อ านาจเจริญ เป็นประธาน เปิดการอบรมการใช้ต ารายาแพทย์แผนไทยที่มี

กญัชาปรุงผสมอยู่ของ จ.อ านาจเจริญ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทกัษะและความเข้าใจในการใช้ต ารับยาแพทย์แผนไทยที่มี

กญัชาผสมอยู่ ให้กบัผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ว่าด้วยวิชาชีพ การแพทย์แผน

ไทยในการสั่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ให้กบัผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์

แผนไทย ผู้ ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบงานแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 80 คน 

 คุณสมบติัต าแหน่งรมช.สธ. 

ประชาชาตธิรุกจิ   -เสนอข่าว นายสาธติ ปิตเุตชะ พรรคประชาธปัิตย์ แคนดเิดต รมช.สาธารณสขุ กลายเป็นแคนดเิดตรัฐมนตรี คนที่ 4 

ถูกพรรคอนาคตใหม่ ยื่นเรื่องผ่านประธานสภา ผู้แทนราษฎร ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีถือหุ้นบริษัท พี.ที.

รุ่งเรืองคอนกรีต จ ากัด มีวัตถุประสงค์ "ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์ หนังสือ พิมพ์หนังสือจ าหน่าย และออก

หนังสือพิมพ์" และบริษัท เก่งกล้า จ ากัด มีวัตถุประสงค์ "ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์ หนังสือ พิมพ์หนังสือ

จ าหน่าย และออกหนังสอืพิมพ์" เช่นเดยีวกนั ซึ่งเรื่องอยู่ในชั้นด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับค าร้องไว้พิจารณา

หรือไม่ 

 วคัซีนไขเ้ลือดออก 

สยามรัฐ      -เสนอข่าว นพ.นครเปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 11 ม.ิย.62 

พบผู้เสยีชีวิตโรคไข้เลือดออก  43 ราย ป่วย 2.8 หมื่นคน ประเทศไทยมีความพยายามศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกนั

โรคถอืว่าอยู่ในกลุ่มผู้น าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนนี้  นักวิจัยในประเทศก าลังท าการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ เพ่ือให้ได้วัคซีน

ที่มส่ีวนประกอบครบทั้ง 4 สายพันธุ ์และสามารถกระตุ้นภมูคุ้ิมกนัเพ่ือให้ใช้ป้องกนัโรคได้จริง โดยสวช.อยู่ระหว่างการ

ทบทวนและหาแนวทางที่จะท าให้การพัฒนาวคัซีนให้มคีวามคบืหน้าอย่างรวดเรว็ โดยจะมกีารคดัเลือกชุดวัคซีนหนึ่งชุด

ที่มีความเป็นไปได้ในการเป็นวัคซีนที่ใช้ได้จริง เพ่ือพัฒนาจนขึ้นทะเบียน แล้วน าสู่การใช้ในประเทศ การด าเนินงาน

ร่วมกนัของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น การพัฒนาวัคซีนต้นแบบ เทคโนโลยีการผลิตการควบคุม

คุณภาพวัคซีนตลอด ตลอดจนการคัดเลือกวัคซีน ที่มีความเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้วัคซีนไข้เลือดออกชนิด 4 สาย

พันธุ ์สู่การผลิตในประเทศได้ ล้วนเป็นปัจจัยส าคญัที่จะน าประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะ
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ฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาตฯิ 

 โรคไขส้มองอกัเสบเฉียบพลนั 

ไทยโพสต ์

THE NATION 

  -เสนอข่าว รายงานเอเอฟพี กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมิ.ย.มีเดก็ในเขตมูซัฟฟาร์ปูร์ ฝั่งตะวันออกของรัฐพิหาร ประเทศ

อนิเดีย เสียชีวิตเพราะโรคไข้สมองอักเสบเฉียบพลันแล้ว 103 คน ส่วนใหญ่เป็นเดก็ที่อายุต ่ากว่า 10 ขวบและขาด

สารอาหาร จ านวนเดก็ที่เสยีชีวิตอาจเพ่ิมขึ้นอกี ประชาชนหลายสบิคนชุมนุมกนัด้านนอกรพ. ต าหนิเจ้าหน้าที่ว่าท างาน

เชื่องช้าและไม่ให้ความสนใจ  โดยเฉพาะรมต.สาธารณสขุของรัฐพิหารที่ตกเป็นเป้าวิจารณ์  โรคเออเีอสท าให้ผู้ ป่วยมี

อาการน า้ตาลในกระแสเลือดต ่าอย่างฉับพลัน, ไข้สงู, ตัวสั่น และเป็นอมัพาตในที่สดุ สาเหตุเกดิได้ทั้งจากไวรัสและ

สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายด้วยช่องทางต่างๆ การระบาดของโรคนี้มกัเกดิในช่วงฤดูร้อนของพ้ืนที่เดมิๆ ทุกปีนับแต่ปี 2538 

ซึ่งตรงกบัหน้าล้ินจี่พอดี หลายปีก่อนนักวิจัยสหรัฐกล่าวกนัว่า โรคสมองอาจเชื่อมโยงกบัสารพิษที่พบในล้ินจี่ แต่พวก

เขากย็ า้ว่ายังต้องมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิเพ่ือหาสาเหตทุี่แท้จริงของโรค 

 พฒันาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 

ผู้จัดการรายวัน 

 

  -เสนอภาพข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดสธ. เป็นประธานในพิธเีปิดการประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบ

บริการสขุภาพชาวต่างชาติของหน่วยบริการในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ คร้ังที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ Best Practice ในการพัฒนาระบบบริการสขุภาพชาวต่างชาติ โดยมีผู้บริหาร

กระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง แพทย์และสหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานใน

ศูนย์บริการสขุภาพชาวต่างชาติทั้ง ศคอส.และ ศบต. ในรพศ. รพท. เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์

คอนเวนชั่น กรงุเทพฯ 

 ปัญหานโยบายสาธารณสุข 

ไทยโพสต ์   -เสนอบทความ โดย ผศ.นพ.ธรีะ  วรธนารัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สงัคมไทยเร่ิมเหน็เหตุการณ์ที่เกดิ

จากผลกระทบจากนโยบายด้านสุขภาพจากหน่วยงานรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง 1.นโยบายกัญชา : เริ่มด้วยการ

ประกาศปลดล็อกกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์ กระบวนการเป็นไปอย่างรีบเร่ง ประกาศให้สังคมเชื่อว่าสรรพคุณ

หลากหลาย ปลูกขายได้เงิน ที่น างานระดับหลอดทดลอง งานวิจัยในสตัว์ และอื่นๆ ที่ยังไม่ครบถ้วนกระบวนความไป

ป่าวประกาศท าให้คนหลงเชื่อ งมงาย มีความหวัง เกดิกเิลสต่างๆ นานา ทั้งๆ ที่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ที่จ ากัดไม่กี่

โรค แถมหน่วยงานนโยบายกอ็อกหน้าเอง ไม่น่าแปลกใจที่เหน็ข่าวทั้งผู้ป่วย และผู้ที่ไม่ป่วย ถูกหลอกงมงาย ใช้แล้วเกดิ

ปัญหาทางสขุภาพ หามส่งโรงพยาบาล 

    2.สาธารณสขุแจกฟรี! ยาป้องกนัไข้เลือดออก โฮมโีอพาธยี์ ป้องกนัได้ 89.9%" หน่วยงานนโยบายเป็นคนออกมาให้

ข่าวเอง ชวนให้ประชาชนมาใช้ยาที่ท าจากสมุนไพรตามความเชื่อของการแพทย์ทางเลือก อ้างองิถึงงานวิจัยที่ท  ามา ซึ่ง

โดยแท้จริงแล้วมิใช่รูปแบบที่เหมาะสมหรือมาตรฐานในการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลของยา ค าแนะน า

ดงักล่าวน่าจะเกดิผลกระทบตามมาในวงกว้าง ทั้งในเรื่องสขุภาพของประชาชน และอตัราการดูแลเอาใจใส่ตนเองตาม

ค าแนะน ามาตรฐานเพ่ือควบคุมป้องกนัไข้เลือดออก ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ิงมีกรณีการฟ้องร้องห้างขายปลีกชื่อ

ดัง เพราะขายผลิตภัณฑโ์ฮมีโอพาธีย์ในส่วนเดียวกบัยา เค้าชี้ แจงชัดเจนว่า โฮมีโอพาธีย์ไม่ได้รับการพิสจูน์ตามหลัก

ทางการแพทย์มาตรฐานตะวันตก และไม่ได้รับการรับรองจากองคก์ารอาหารและยา แต่เมืองไทยสาธารณสขุกลับเป็นผู้

การันตสีรรพคุณ ทั้งสองเร่ืองที่ยกมาเป็นตวัอย่างนั้น บ่งถงึปัญหาภายในที่มอียู่ในหน่วยงานระดบันโยบาย ซึ่งควรได้รับ

การพิจารณาแก้ไขโดยเรว็  

 ราคายา เวชภณัฑ ์บริการทางการแพทย ์รพ.เอกชน 

ผู้จัดการรายวัน มตชิน 

เดลินวิส ์แนวหน้า 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 

  -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังจัดการประชุมชี้ แจงแนวทางความโปร่งใส

และเป็นธรรมด้านราคายา เวชภัณฑ ์บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62 

ให้กับรพ.เอกชนกว่า 300 แห่ง จากที่เชิญไป 353 แห่ง ว่า กรมฯ ได้ชี้ แจงเพ่ือให้รพ.เอกชนมีความเข้าใจตรงกัน

เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามประกาศ กกร. โดยราคาที่แจ้งต้องเป็นต้นทุนของยา เวชภัณฑ ์และบริการทางการแพทย์ ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และในส่วนของยาต้องแจ้งราคาซื้ อและขายยาในกลุ่มบัญชีเจบ็ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสทิธิ์ทุกที่ (UCEP) 

และรายการยาที่มีการจ าหน่ายสูงสดุ รวม 3,992 รายการ ก าหนดภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 ส่วนราคาเวชภัณฑ ์868 

รายการ และค่าบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ ให้แจ้งภายในวันที่ 22 ก.ค. 62 

       ในส่วนของราคายา กรมฯ จะตรวจสอบกบับัญชีราคายาของกรมบัญชีกลางและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้  ถ้า



                                                             สรุปข่าววันที่ 19 มิถุนายน 2562 

 
4 

สื่อ ประเด็นข่าว 

สอดคล้องกบัต้นทุนและเป็นราคาเฉล่ียปกต ิกจ็ะไม่ด าเนินการอะไร จากนั้นจะน าราคาขึ้นไว้บนเวบ็ไซต์ของกรมฯ และ

จัดท า QR Code จัดส่งให้รพ.เอกชน ไปตดิไว้เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ตรวจสอบได้ คาดว่าจะตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.

62 เป็นต้นไป แต่ถ้ามีราคาสงูเกนิจริง จะเชิญให้มาชี้ แจงก่อน ถ้ายังไม่ร่วมมืออกี กต้็องใช้อ านาจตามกฎหมายเข้าไป

ดูแล ได้ย า้กบัir.เอกชนทุกแห่ง จะต้องให้การรักษาเท่าที่จ าเป็น และจะต้องแจ้งรายละเอยีดให้ผู้ป่วยรับทราบด้วยว่าเป็น

โรคอะไร ให้ระวังในเรื่องการรักษาเกนิจริง และคิดค่ารักษาเกนิจริง เพราะมีการตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและ

ต่างจังหวัด เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งหาก กรมฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค จะเข้าไปตรวจสอบในทุกกรณี หากพบ

การกระท าผดิ กจ็ะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

ส านักข่าวกรม

ประชาสมัพันธ ์

ดูแลผูสู้งอายภุาวะสมองเสื่อม 

  -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้เตรียมความพร้อมรับปัญหาผู้สงูอายุสมองเสื่อมที่เพ่ิม

มากขึ้น ได้จัดโครงการดูแลกลุ่มผู้ ป่วยสมองเสื่อมอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบริการและชุมชน โดยมีสหวิชาชีพทมีหมอ

ครอบครัว และอบต.สนับสนุนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งในช่วงแรกปี พ.ศ.2562-2564 ได้พัฒนา

แนวทางและทดลองด าเนินการและจะขยายผลไปสู่พ้ืนที่ 13 เขตสขุภาพทั่วประเทศ ขณะนี้ ได้ด าเนินการแล้ว 8 พ้ืนที่ใน 

7 เขตสขุภาพ 

 

มตชิน 

Healthcare เรียนรู ้สูโ้รค 2019 

   -เสนอบทความเชิญชวนเที่ยวงาน Healthcare เรียนรู้  สู้ โรค 2019 จัดขึ้นวันที่ 27-30 มิ.ย.62 ณ อมิแพ็ค เมือง

ทองธานี Hall 5 มีบริการรถรับ-ส่งฟรี ภายในงานสามารถเข้าร่วมเชค็ภาวะโรคซึมเศร้า พร้อมรับมือป้องกนั กบั รพ.

รามาธบิด ีพร้อมกจิกรรม Health Talk : รู้ เท่าทนั ป้องกนัโรคซึมเศร้า 

 

มตชิน 

ไทยรัฐ 

เวบ็มตชิน 

พบเศษถุงยางอนามยัในล าคลอง 

   -เสนอข่าว กรณีพบเศษขยะและถุงยางอนามัยลอยอยู่ในคลองวัดเจ้ามูล บางส่วนไหลลงสู่คลองบางกอกใหญ่ เขต

บางกอกใหญ่ กทม. ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ตรวจสอบพบว่าเป็นของโรงแรมเวสท์อินน์ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 6 โดย

โรงแรมได้จ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดเกบ็ถุงยางอนามัยและของเสยีในโรงแรม แต่ยังไม่ทราบว่าน าไปก าจัดทิ้งแบบ

ไหน โรงแรมจะตรวจสอบเพ่ิมเตมิ ขณะเดยีวกนั เจ้าหน้าที่ส  านักการระบายน า้ กทม. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่และเรือเกบ็ขยะ

ดงักล่าวแล้ว 

    ด้าน นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีสงัคมวิตกกงัวลว่าถุงยางอนามัยที่ลอยเกลื่อนในคลอง 

จะเพ่ิมความเสี่ยงให้คนติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะเชื้ อเอชไอวี จะเป็นการติดต่อ

โดยตรงจากคนสู่คน หากพบถุงยางอนามยัในล ารางสาธารณะจึงไม่ต้องกงัวลว่าจะเกดิการตดิเชื้อ 

 

แนวหน้า 

โรคมือเทา้ปากในเด็ก 

   -เสนอข่าว นายณฐัพงศ์ ดษิยบุตร ผู้อ  านวยการส านักการศึกษา กล่าวว่า เน้นให้สถานศึกษาคัดกรองเดก็ทุกเช้าเพ่ือ

ป้องกนัการระบาดโรคมอื เท้า ปาก ได้มหีนังสอืแจ้งขอความร่วมมอืประชาสมัพันธ ์การป้องกนัโรคและภัยสขุภาพที่เกดิ

ในฤดูฝน เช่น โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เพ่ือให้

โรงเรียนประชาสมัพันธ ์ให้คร ูนักเรียน และผู้ปกครองทราบ เป็นการป้องกนัโรค รวมถงึประสานแจ้งโรงเรียนในสงักดั 

กทม. ในการจัดกจิกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกนั หลีกเล่ียงไม่ให้เดก็ป่วย เล่นคลุกคลีกบัเดก็ปกติ และ

เมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน ท าความสะอาดอปุกรณ ์เคร่ืองมอื ของใช้ ของเล่น ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 

ไทยรัฐ 

บตัรพลงังาน 

   -เสนอข่าว ความคืบหน้าการด าเนินคดีแกง๊ตุ๋นขายบัตรพลังลวงโลก นายสนัติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น 

เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง นพ.สสจ.ขอนแก่น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของ บก.ภ.จ.ขอนแก่น 

สคบ.จ.ขอนแก่น และพนักงานอยัการจังหวัดขอนแก่น พบว่าบตัรดงักล่าวยังไม่มกีารจดแจ้งเป็นบตัรรักษาโรคหรือเป็น

ยา ในทางการแพทย์ยังเอาผิดไม่ได้ แต่จากพฤติกรรมและการซื้ อขาย รวมถึงการเผยแพร่นั้นเป็นการหลอกลวง

ประชาชนเข้าข่ายความผดิทางการคุ้มครองผู้บริโภค สรปุว่าบตัรใช้รักษาความเจบ็ปวดของมนุษย์ไม่ได้ มีการหลอกลวง

ด้วยข้อความอันเป็นเทจ็ มีการเผยแพร่ตามสื่อโซเชียล ซึ่ งเป็นความผิดต่อรัฐเป็นหน้าที่ของ บก.ภ.จ.ขอนแก่น 

ด าเนินการทางกฎหมาย โดยให้ต ารวจ สภ.อุบลรัตน์ สภ.น า้พอง สภ.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาฉ้อโกงตามมาตรา 341 และ 343 ตามประมวลกฎหมายอาญา ส่วน
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เร่ืองที่ส  านักงานปรมาณู เพ่ือสนัติพิสจูน์ทราบว่ามีสารอนัตราย ในจุดนี้  สสจ.ขอนแก่น จะมีการตรวจพิสจูน์ต่อไป แต่

การจะให้ประชาชนเลิกใช้บตัรนั้น ทาง จ.ขอนแก่น จะเพ่ิมความเข้มประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนทราบข้อมูลที่แท้จริง 

       ด้าน ดร.พรเทพ นิศามณพีงศ์ ผอ.สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า 

ได้น าการ์ดพลังมาตรวจสอบ ผลที่ได้มคีวามใกล้เคียงกบัผลตรวจของ ปส. สิ่งที่น่ากงัวลคือ องค์ประกอบของธาตุที่อยู่

ในการ์ดมธีาตุกมัมันตรังสอียู่ 2 ธาตุ คือทอเรียม และยูเรเนียม แผ่รังสอีอกมาในปริมาณที่สงูถึง 40 ไมโครซีเวิร์ตต่อ

ชั่วโมง หรือ 350.4 มลิลิซีเวิร์ต/ปี ตามปกตสิ าหรับคนทั่วไป ภายในระยะเวลาหนึ่งปีไม่ควรได้รับปริมาณรังสเีกนิกว่า 1 

มิลลิซีเวิร์ต/ปีเทียบเป็น 350 เท่าของขีดจ ากัดที่คนทั่วไปสามารถรับได้ ภายใน 1 ปี ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตกใจ 

เพราะปริมาณรังสทีี่ระบุนั้น ไม่ได้ท าอนัตรายอย่างเฉียบพลันผู้ครอบครองการ์ด หากต้องการจะทิ้ง ถ้ายังอยู่ในสภาพที่

สมบูรณข์อให้น าการ์ดไปใส่กล่องพลาสตกิหนาๆ แล้วส่งให้กบัหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง แต่หากการ์ดอยู่ในสภาพช ารุด 

มีการแตกหัก ควรน าการ์ดใส่ในถุงซิปลอ็กแล้วใส่กล่องพลาสติกส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นสทน.จะน าไปจัดการ

ตามมาตรฐานการจัดการกากกมัมนัตรังสต่ีอไป 

 

สยามรัฐออนไลน ์

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

โรคหลอดเลือดสมอง 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการประเมินพบว่าประเทศไทยมีผู้ ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองไม่ต ่ากว่าปีละ 150,000 คน ด้วยวิถีการใช้ชีวิตที่ก่อโรคได้ง่ายๆ แนะหากป่วยแล้วขอค าแนะน าการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนย์ได้ทั่วทุกภาค ขณะสถาบันสิรินธรฯ ระบุว่า การรักษาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจะช่วยป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนให้ผู้ป่วยอมัพาตฟ้ืนตวัได้มาก ช่วยเหลือตวัเองได้ 

 

สยามรัฐออนไลน์ มติ

ชนออนไลน์ นิวสท์วีี 

mcot 

วนัต่อตา้นยาเสพติดสากล 

  -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. เปิดว่า วันที่ 26 มถุินายน ของทุกปี ตรงกบัวันต่อต้านยาเสพติด

สากล   อย.ร่วมกับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการเผาท าลายยาเสพติดให้โทษที่ศาล

ชั้นต้นมีค าสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางน ามาเผาท าลายจ านวน 16,467 กโิลกรัม 430 กรัม 926 มิลลิกรัม จาก 

6,910 คด ีมูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท ของกลางทั้งหมดจะถูกน าไปตรวจพิสจูน์ความโปร่งใส ในวันที่ 25 มิ.ย.

62 ณ บริเวณคลังเกบ็รักษายาเสพตดิให้โทษของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 และ วันที่ 4 ก.ค.62 ณ บริเวณคลังเกบ็

รักษายาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 อย. ก่อนน าไปเผาท าลายที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดล้อม นิคมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ไทยโพสต ์คอลัมน์ 

สรรสาระ 

ยาเค 

   -เสนอข่าว เคตามีน (ketamine) หรือที่รู้จักกนัในหมู่ผู้ใช้ยาเสพติดว่า "ยาเค" ซึ่งกระทรวงสาธารณสขุควบคุมเป็น

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในประเภท 2 เคตามีนเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์เพ่ือใช้เป็นยาสลบ หรือน าสลบ 

โดยใช้ในรปูยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือทางหลอดเลือดด า ซึ่งออกฤทธิ์เรว็ ช่วยระงับปวด ในปัจจุบันได้มีผู้น าเคตามีนไป

ใช้ในทางที่ผิดเพ่ือหวังฤทธิ์ในการหลอนประสาท โดยน าเคตามีนชนิดฉีดมาท าให้แห้งเหลือแต่ตะกอนสขีาว แล้วเสพ

โดยการสดูดม หรือสบูควัน ซึ่งหากใช้ตดิต่อกนัเป็นเวลานานอาจท าให้เกดิโรคจิตได้ 

 

ไทยรัฐ คอลัมน์ 

ชะแว้ป 

แนวโนม้ซึมเศรา้และฆ่าตวัตาย 

   -เสนอบทความว่า  กรมสขุภาพจิต มคีวามห่วงใยในกลุ่มเดก็วัยรุ่น เยาวชน และนักเรียน-นักศึกษา เพราะพบว่าเดก็

กลุ่มนี้มคีวามเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น จากการเปิดสายด่วน 1323 ให้วัยรุ่น โทร.

เข้ามาปรึกษาเรื่องส่วนตวัทั้งหลายได้ตั้งแต่เรื่องเรียนจนถึงเรื่องรัก พบว่าแค่ครึ่งปีมี โทร.เข้ามาในสายนี้ แล้ว 13,658 

คร้ัง ถอืว่ามากพอสมควร จึงฝากยังพ่อแม่พ่ีน้องช่วยกนัสอดส่อง-สงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ให้ด ี 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

คิวอารโ์คด้ หมวกกนัน็อค 

   -เสนอข่าว จากสถานการณ์อุบัติเหตุโลกประจ าปี 2561 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก สสส.ได้เห็น

ความส าคัญเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนถนนอย่างจริงจัง จึงได้จัดท าโครงการ Thailand Big Move Road Safety 

มุ่งเน้นที่กลุ่ม นร.อาชีวศึกษาที่ขบัขี่ จยย. ใช้เทคโนโลยีการสแกนผ่านแอพพลิเคชั่นในการเชค็ชื่อและให้คะแนน นศ.ที่

ขบัขี่ จยย.และสวมหมวกกนันอ็คมาเรียนเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้ถนน ทั้งนี้  นศ.จะต้องตดิบาร์โค้ดที่หมวกกนันอ็ค 

หลังจบโครงการม ีนร.ใส่หมวกกนันอ็คเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 65 เปอร์เซน็ต ์ส่วนหนึ่งยอมรับว่ากลัวเร่ืองของการโดนหักคะแนน

พฤตกิรรม และส่วนหนึ่งคดิได้ว่าถ้าเกดิอบุตัเิหตกุบัตวัเองจะท าให้เป็นภาระคนอื่น 
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ผจก.ออนไลน ์

ตรวจสอบท่อน ้ าท้ิงริมแม่น ้ าน่าน 

   -เสนอข่าว หลังจาก จ.พิษณุโลก ย้ายเรือนแพที่เคยเรียงรายอยู่ริมน า้น่านทั้งสองฝั่งบริเวณสะพานนเรศวร หน้าวัด

ใหญ่ ศาลจังหวัดพิษณโุลก ขึ้นบกมาอยู่บ้านคลองโคกช้าง หมู่ที่ 10 ต.อรัญญิก อ.เมอืง พิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2541 เพ่ือ

แก้ปัญหาสขุอนามยัน า้น่าน แต่ปัจจุบนักลับปรากฏท่อน า้ทิ้งโผล่จ านวนมากริมฝั่งน า้น่าน 

   ล่าสดุ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก ได้มีหนังสอืค าสั่งถึงส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิษณโุลก และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก ด าเนินการตรวจสอบที่มา-ที่ไปของท่อน า้ทิ้ งที่ไหลลงสู่

แม่น า้น่านสองฝั่งเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างเร่งด่วน  

       นายสมชาย เพชรอ าไพ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า ส าหรับโรงพยาบาลของรัฐ

และเอกชนจะมีการเกบ็ตัวอย่างน า้ทิ้ งมาตรวจทุกเดือน มีมาตรฐานน า้ทิ้ งอยู่ และโรงพยาบาลมีกฎหมายบังคับ ต้อง

รายงานตามแบบส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และต้องน าผลรับรองส่งชี้ แจงกรมควบคุมมลพิษ ส่วน

โรงแรมมกีฎหมายอื่นควบคุมอยู่  

         ด้านนายณฤทธิ์ กนัทวรรณ ์นิตกิรช านาญการพิเศษ สสจ.พิษณโุลก กล่าวว่า แม่น า้ ล าคลอง การก ากบัดูแลเป็น

อ านาจของท้องถิ่น ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพนักงานพ้ืนที่ ถ้าพบเห็นมีผู้น าสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูลลงในล าราง

สาธารณะ ต้องออกค าสั่งให้ อปท.ไปปรับปรงุแก้ไข ท้องถิ่นจะเอาความเหน็ไปท าค าสั่ง เช่น ห้องอาหารเศษไขมันมาก 

ไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  ในส่วนของรพ.พารามิเตอร์ทดสอบน า้ทิ้ ง และมี

มาตรฐาน 11 ด้าน คอื 1. ความเป็นกรด-ด่าง 2. สารที่ละลายได้ทั้งหมด 3. สารแขวนลอย 4. ตะกอนหนัก 5. บีโอด ี

6. น า้มนัและไขมนั 7. ปริมาณไนโตรเจน 8. ซัลไฟด ์9. COD 10. โคลิฟอร์มแบคทเีรีย 11. ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทเีรีย 

 

ไทยรัฐออนไลน ์

รอ้งเรียน รพ.กบินทรบุ์รี 

   -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุก๊ชื่อ สภุาวัลย์ นรมาตย์ โพสตข้์อความระบุว่าไปคลอดลูกที่ รพ.กบนิทร์บุรี รอแพทย์จนน า้คร ่า

แตก เด็กคลอดออกมาตัวเขียวขาดออกซิเจน หมอพูดจาไม่ดีว่าติดยาหรือเปล่า และ ทาง รพ.ส่งตัวลู กไป รพ.

เจ้าพระยาอภัยภเูบศร โดยไม่แจ้ง อาการไม่ดขีึ้นกระทั่งเสยีชีวิต 

   -นพ.โชคชัย มานะด ีผอ.รพ.กบนิทร์บุรี ชี้แจง ว่า น.ส.สภุาวัลย์ อายุ 17 ปี ได้มาที่รพ.ในช่วงเช้า ปากมดลูกเปิด 2 

ซม. พยาบาลได้ท าการรักษา และน าเข้าห้องคลอด ในเวลา 18.00 น. ซึ่งคนไข้อายุยังน้อย ทนความเจบ็ปวดไม่ค่อย

ไหว ท่าคลอดมาตรฐานท าได้ไม่ดี พยาบาลได้แนะน าให้คนไข้ท าตาม อาจใช้เสียงดัง เนื่องจากคนไข้ร้องเสียงดัง 

สอบสวนแล้วไม่มกีารท าร้ายร่างกาย เพียงต้องการให้น้องให้ความร่วมมอืในการคลอดมากกว่า หลังเกดิเหตพุยาบาลได้

โทรไปพูดคุยกบัผู้เสยีหาย แต่ผู้ เสยีหายไม่พร้อมรับฟังค าชี้แจง ซึ่งรพ.จะได้เชิญผู้เสยีหายมาฟังค าชี้แจงในโอกาสต่อไป  

  -ด้าน พญ.ศยามล เกตุไทย กุมารแพทย์ช านาญการ รพ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า ตอนแรกเดก็ออกมากร้็องดี สกัพักก็

เขยีว เลยตามกุมารแพทย์ไปรับ น่าจะเป็นเพราะอาการ เนื่องจากออกมาแรกๆ ยังตัดสนิใจไม่ได้ว่าจะเป็นจากปอดหรือ

หัวใจ แต่เบื้ องต้นรีบช่วยในกระบวนการแพทย์  เคสนี้ เป็นภาวะที่ต้องรีบเร่งให้การช่วยเหลือ เพ่ือดูแลเร่ืองทางเดิน

หายใจ ได้รีบประสานรพ.เพ่ือส่งต่อเนื่องจากทางรพ.มเีคร่ืองมอืไม่เพียงพอ ระหว่างนั้นได้เปิดเส้นน า้เกลือและประเมิน

ระบบการหายใจและใส่เคร่ืองหายใจช่วย และรีบส่งตัว ถือว่าเป็นเคสที่เรว็พอสมควร อาจเป็นเพราะความรุนแรงของ

โรค ถงึแม้จะเรว็แต่กย็ังสู่ไม่ไหวในตวัโรค 

 ไมโครบีดส ์

เดลินวิส ์

คอลัมน์ ตรีศูล 

   -เสนอข่าว  สคบ. ออกค าเตือนประชาชนให้เลิกใช้เครื่องส าอาง, ยาสฟัีน, สบู่, โฟมล้างหน้าที่ผสมเมด็พลาสติก

เลก็ๆ "ไมโครบดีส"์ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมปกป้องระบบนิเวศ ประเดน็ คือ ชาวบ้านจะรู้หรืออนัไหนผสมอนัไหนไม่ ... 

ขอให้สคบ.แจ้งต่ออย.ออกประกาศ ห้ามผู้ผลิตใช้ไมโครบดีสแ์ก้ที่ต้นทาง เช่นที่อเมริกา, แคนาดา 

 


