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สื่อ ประเด็นข่าว 

 การจดัสรร รมต. 

ไทยโพสต ์ -เสนอข่าว ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาล หลังจบการโหวตนายกฯ โดยเฉพาะการจัดสรร ครม. โควตารัฐมนตรี

ของพรรคประชาธปัิตย์ (ปชป.) และพรรคภมูใิจไทย (ภท.) ซึ่งในดลีแรกที่ ปชป.ได้กระทรวงพาณิชย์, เกษตรฯ และ

การพัฒนาสงัคมฯ ส่วน ภท.ได้คมนาคม, สาธารณสขุ และท่องเที่ยวฯ นั้น แกนน าพรรคยังยืนยันเงื่อนไขเดมิ ใช้ระบบ

พรรคการเมอืง โดยผู้บริหารพรรคจะเป็นผู้เจรจาพูดคุย แล้วเอาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และจะ

มกีารแถลงความชัดเจนจากนายอตุตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พปชร. ในเรว็ๆ นี้  

 กญัชาทางการแพทย์ 

กรงุเทพธรุกจิ มตชิน 

เดลินวิส ์ไทยรัฐ 

คมชัดลึก แนวหน้า 

ส านักข่าวไทย 

ไทยรัฐออนไลน ์
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

กรงุเทพธรุิจออนไลน์ 

Nationtv สปริงนวิส ์

Workpointnews 
Chiangmainews 
ThaiPBS  Mthai 
ศูนย์ข่าวแปซิฟิก 
เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

ไอเอน็เอน็ 
ช่อง 3 ช่องone 

  -เสนอข่าว นายนิยม เติมศรีสขุ เลขาธกิาร ป.ป.ส. เปิดเผยผลการตรวจสอบกัญชาของกลาง  18 ตัน จากที่รับมา
ทั้งหมด 22 ตัน เบื้ องต้น พบกญัชา 2 ตันสามารถน าไปใช้วิจัยและพัฒนาได้ แต่มีเพียง 7 กโิลกรัมที่น าไปใช้สกัด
(น ้ามัน)ทางการแพทย์ ซึ่ งคาดว่ากลางเดือน มิ.ย.นี้  เตรียมพิจารณาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง และ

มหาวิทยาลัยอกี 8 แห่ง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา          ส่วนที่เหลืออกี 16 ตนั ตรวจพบยาฆ่าแมลง
และโลหะหนักปนเป้ือนเกนิมาตรฐาน ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จึงเตรียมน าไปท าลายต่อไป ส่วนจะน ากญัชาของ

กลางมาตรวจเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ จากตัวอย่าง 22 ตัน น าไปใช้ได้เพียง 7 กิโลกรัม ต้องประเมินความคุ้มค่ากับ
งบประมาณหรือไม่อย่างไร 
     ด้าน นพ.พิเชฐ บญัญัต ิรองอธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ทางกรมฯใช้มาตรฐานการตรวจหาสารเคมี
และสารปนเป้ือนในกญัชาของกลาง ทั้ง 38 ตัวอย่าง ตามระบบสากล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแรก มาตรฐานทั่วไป 
ตามประกาศ อย. ซึ่งใช้หาสารก าจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ ยาฆ่าแมลง และตรวจหาโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ที่มี

ผลกระทบต่อกระดูก สารหนู ที่มผีลต่อทางเดนิอาหาร รวมถึง ปรอทและตะกั่ว ที่มีส่วนให้เกดิมะเรง็ ซึ่งพบว่าทั้ง 38 
ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน      แบบที่ 2 มาตรฐานต ารายาสมุนไพรไทย พบเพียง 1 ตัวอย่างจากทั้งหมด ที่มีค่า
แคดเมียมไม่เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ ส  าหรับผู้ที่ถือครองกัญชาที่ต้องการส่งตรวจหาสารปนเป้ือนสามารถท าได้ แต่มี

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู ตั้งแต่ 2,000-12,000 บาท ตามชนิดการตรวจว่าเป็นสารชนิดใด   ส่วนกญัชา 7 กิโลกรัมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้น ต้องมาตรวจสอบอกีคร้ังว่าจะน ามาสกดัแบบหยาบ สกดักึ่งบริสทุธิ์และ

สกัดบริสุทธิ์  ก่อนน าไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับร่างกายต่อไป 
     ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า ขณะนี้  อย.ได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้
ผลิตภัณฑก์ญัชา ที่มลัีกษณะของการรายงานผลการใช้งานของ 4 กลุ่ม ที่ประกอบด้วย 1. กลุ่มประชาชนทั่วไป  2.กลุ่ม
เครือข่ายที่ช่วยดูแลผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์กญัชาของประชาชน  3. กลุ่มผู้วิจัย และ 4. กลุ่มเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด   โดยทั้ง 4 กลุ่ม สามารถเข้ามารายงานผลจากการใช้ผลิตภัณฑก์ญัชา โดยระบุที่มา ชนิด ขนาดและผลการใช้
งานและอาการข้างเคียง ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือน ามาสนับสนุนเป็นข้อมูลทางวิชาการ หรือวิจัยเพ่ิมเติมในประเดน็

ความปลอดภัยและประสทิธผิลต่อไป 

มตชิน   -เสนอข่าว น.ส.สริี ชัยเสรี รองอธบิดฝ่ีายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวถึง ความคืบหน้าการเตรียม

โรงเรือนในการปลูกกญัชา ว่า หลังจากร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (เอม็โอยู) กบักรมการแพทย์แผน

ไทยและแพทย์แผนทางเลือก ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อยู่ระหว่าง

พัฒนาโรงเรือนเพ่ือเตรียมพร้อมปลูกกัญชาแล้ว คาดจะมีการน าต้นอ่อนกัญชาไปปลูกในระบบปิดช่วงกลางเดือน

มิถุนายนนี้  พร้อมกับ มทร.อีสาน หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการในโรงเรือนเพ่ือให้ต้นกัญชาได้ออกดอก โดย

เบื้องต้นกรมการแพทย์แผนไทยมีความต้องการกญัชาสด 1 ตัน ซึ่งประสงค์จะใช้ในส่วนของใบกญัชามาปรุงต ารับยา
แพทย์แผนไทย และใช้ดอกในบางต ารับ ส่วนสายพันธุท์ี่ปลูกจะเป็นสายพันธุท้์องถิ่นที่มีการน ามาใช้ปรุงยาต ารับยา

แผนไทยในพ้ืนที่อยู่แล้ว 
     หากได้ผลผลิตในส่วนของใบ จะส่งมอบผลผลิตให้กบัโรงพยาบาล อาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เพ่ือน าไปปรุง

7 มีนาคม 2560 
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ยาต ารับไทย คาดจะได้ผลผลิตในอีก 3 เดือน ขณะเดียวกัน มก.วิทยาเขตสกลนคร ยังจะร่วมลงนามเอม็โอยูกับ 
องคก์ารเภสชักรรม (อภ.) ในปลายเดอืนมถุินายนนี้  เพ่ือน าผลผลิตบางส่วนที่ได้กญัชามาใช้ในทางการแพทย์อกีด้วย 

นอกจากนี้  มก.วิทยาเขตบางเขน โดยคณะวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ระหว่างขออนุญาตปลูกกญัชาเพ่ือน ามาใช้ด้านการแพทย์

แผนไทยกรม ขณะนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกนัในรายละเอยีด 

มตชิน   -เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ สภาเกษตรกรฯ อยู่

ระหว่างเตรียมเอกสารและเตรียมพ้ืนที่ปลูกเนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเหมือนกบัมหาวิทยาลัย จึงมีกระบวนการ

ด าเนินการหลายขั้นตอนล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่น ขอชี้ แจงว่าการที่สภาเกษตรกรฯ ได้ร่วมมือปลูกกญัชา ไม่ได้เป็นการ

ปลูกเพ่ือขาย แต่เพ่ือส่งผลิตตามกฎหมายและน ามาใช้ทางการแพทย์ 

 แนวคิดรพ.ธงฟ้า 

เดลินวิส ์ไทยรัฐ  

แนวหน้า มตชิน  

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตส์ปรงินวิส ์

   -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ถึงกรณีกรมการค้าภายในมีแนวคิดรพ.ธงฟ้าว่า ยังไม่

ทราบรายละเอียดขอไปศึกษาข้อมูลก่อน ส่วนที่มีรายงานข่าวผู้บริหารระดับสูงของสมาคมรพ.เอกชนเสนอให้ สธ.

รับผดิชอบเรื่องของรพ.เอกชนทั้งหมดรวมถึงค่ายาและบริการทางการแพทย์ คิดว่าทุกอย่างต้องร่วมมือกนั  ไม่ใช่ต่าง

คนต่างท า 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

   -นพ.เอื้อชาต ิ กาญจนพิทกัษ์ ที่ปรึกษาสมาคม รพ.เอกชน  กล่าวว่า  สนับสนุนแนวคดิกรมการค้าภายใน หาก รพ.

ในเครือฯ เข้าข่ายที่ก.พาณิชย์รับได้ กพ็ร้อมเข้าร่วมเป็นรพ.ธงฟ้า เพราะผู้ป่วยที่มาจะได้มั่นใจเร่ืองราคา แนวคิด

ดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นทางออกที่ถูกต้องจะได้ท าให้ประชาชนเลือกได้ถูก คงมีรพ.เอกชนมาร่วมติดธงฟ้า

แน่นอน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบั รพ.เพราะรพ.เอกชนกม็หีลายแบบ  

    -น.ส.สารี ออ๋งสมหวัง เลขาธกิารมูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค กล่าวว่า มองการท า รพ.ธงฟ้าสามารถท าได้ไม่มีปัญหาเพราะ

ใครกส็ามารถเข้าไปใช้ได้ ประเดน็ส าคญั ก.พาณชิย์ต้องควบคุมราคายาและค่ารักษาพยาบาลไม่ให้แพงเกนิไปได้จริง 

    -นางปรียนันท ์ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้ เสยีหายทางการแพทย์ กล่าวว่า เป็นแนวความคิดที่ดีที่จะสร้าง

ทางเลือกในการรับบริการพยาบาลในรพ. เอกชน แต่ต้องท าให้ดีมีการวางแผน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นขุดหลุมฝัง

ประชาชน เหมอืนกรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสทิธิฯ ที่ยังพบปัญหาและข้อร้องเรียน คนไข้บางคนไม่ทราบสทิธกิ็

หลงจ่าย เพราะสถานพยาบาลไม่แจ้ง จนมเีรื่องราวร้องหน่วยงานรัฐ (สบส.)ให้ด าเนินการตรวจสอบ แต่กลับไม่เอาผดิ

กบั รพ.เอกชน ที่ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ท าให้เรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถยีงกนัอยู่ 

      -นายวิชัย โภชนกจิ  อธบิดกีรมการค้าภายใน เผยว่า ที่ประชุมใหญ่องคก์ารอนามยัโลก  เมื่อเรว็ ๆ นี้ ได้รับรองมติ

สนับสนุนความโปร่งใสของตลาดยา วัคซีนและผลิตภัณฑ์กับบริการทางการแพทย์ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกเพ่ิมการ

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกบัราคาจริงของยาและเวชภัณฑ ์รวมถึงการติดตามผลของความโปร่งใสต่อราคาที่

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดูแลราคายาและค่าบริการทางการแพทย์ของ    ก.พาณิชย์ โดยเฉพาะ

ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง การแจ้งราคา การก าหนดหลักเกณฑ ์

เงื่อนไขเกี่ยวกบัการจ าหน่ายยารักษาโรคเวชภัณฑ ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของ

สถานพยาบาล มผีลใช้บงัคบัตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา 

    - นายประโยชน์ เพญ็สตุ รองอธบิดกีรมการค้าภายใน กล่าวถงึความคบืหน้าจัดท าโครงการ รพ.ธงฟ้า ว่า กรมฯ อยู่

ระหว่างการรอข้อมูลราคาซื้ อขายยาและค่าบริการที่รพ.เอกชนต้องแจ้งฐานข้อมูลรายละเอยีดทั้งหมดภายใน 45 วัน 

พร้อมกบัเปิดรับข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางการแพทย์ มาประกอบการพิจารณา ก่อนเชิญรพ.ที่อยู่ในเกณฑท์ี่มี

การก าหนดราคายาและค่าบริการการเข้ารักษาที่สมเหตสุมผลและไม่คดิก าไรสงูเกนิไป มาร่วมโครงการรพ.ธงฟ้าต่อไป 

ไม่คดิว่าจะมแีต่รพ.ขนาดกลางและเลก็เท่านั้น ตามที่ตั้งข้อสงัเกต เชื่อว่า รพ.ระดบั 3 ดาว 4 ดาว กอ็ยากร่วมโครงการ 

โดยโครงการน่าจะมีความคืบหน้า หลังได้ข้อมูลจากรพ.และได้จัดท าฐานข้อมูลเสรจ็แล้ว ประมาณกลางเดือนก.ค. 

รปูแบบคงเป็นการเชิญมาชี้แจงและท าความเข้าใจ ไม่ใช่เปิดสมัคร แต่หวังว่าจะมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนรพ.

เอกชน 353 แห่งที่จะเข้าร่วมโครงการ 

คมชัดลึก คอลัมน์  

ออ๊ด เทอร์โบ 

  -เสนอบทความ ขอสนับสนุนกรณีกรมการค้าภายในตรวจสอบรพ.เอกชนคิดค่ารักษาเกินจริง แต่มองอกีด้านหนึ่ง

ทางสธ.ต้องหันมามองตัวเองว่า รพ.ของรัฐบาลมีปัญหาคนไข้ล้นหรือบริการไม่ดี ซึ่งจะต้องปรับปรุงการท างานด้วย 

อย่าไปอ้างเหตุผลว่างบประมาณไม่พอหรือขาดหมอ ขาดนางพยาบาล หรือเครื่องมือแพทย์ เพราะทุกรัฐบาลได้ให้

ความส าคัญเรื่องนี้ มาก จนกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวง เกรดเอที่นักการเมือง พรรคการเมืองแย่งกันเข้ามา

บริหารควบคุม แต่รัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารงานเป็นคนคุณภาพระดบัเกรดเอ หรือไม่ ? 

 คดีเมจิกสกิน 
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มตชิน สยามรัฐ  

แนวหน้า คมชัดลึก .

ข่าวสด เดลินวิส ์ 

ไทยโพสต ์ 

ผู้จัดการรายวัน 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

 เวบ็ไซตs์anook 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตอ์มรินทร์ทวี ี

เวบ็ไซตข่์าวสด 

   -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. นายประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. ร่วมแถลงการ

ด าเนินคดีออกหมายเรียกกลุ่มศิลปิน ดารา เนต็ไอดอล ที่ร่วมกนักระท าความผิดในการรีวิวสนิค้าเครือเมจิกสกนิ ที่

กระท าผดิกฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 โฆษณาเครื่องส าอางด้วยข้อความเป็นเทจ็หรือเกนิความจริงและ 

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอนัเป็นเทจ็ หรือเป็นการหลอกลวง

ให้เกดิความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 13 คน พล.ต.อ.วิระชัยเปิดเผยว่า ในส่วนศิลปินดาราที่ร่วมกนัรีวิวสนิค้าเครือเม

จิกสกนิทาง อย.ได้พิจารณาแล้วมีผู้กระท าความผิดทั้งหมด 13 ราย และได้เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเป็นที่

เรียบร้อยแล้วตามความผดิ พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 โฆษณาเคร่ืองส าอางด้วยข้อความที่เป็นเทจ็หรือเกนิความ

จริง 10 คน และความผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอนัเป็น

เทจ็ 3 คน โดยให้มาพบพนักงานสอบสวนวันที่ 11, 12 และ 13 มถุินายนนี้  ในคดีนี้ ได้เรียกศิลปินดารามาให้ปากค า

ทั้งหมด 54 คน วันนี้พบความผดิ 13 คน และยังเหลือดาราที่คาดว่าจะเข้าข่ายความผิดอกี 24 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ อย. ส่วนที่เหลือนอกจากนี้ อกี 17 คน ได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเพราะเป็นความผิดเลก็น้อย อัตรา

เปรียบเทยีบปรับไม่เกนิ 5,000 บาท 

        ด้านนายประพนธ ์  เปิดเผยว่า ดาราที่ถูกออกหมายเรียกด าเนินคดใีนคร้ังนี้  เพราะตัวผลิตภัณฑอ์าหาร ก าหนด

ไว้ว่าใครจะโฆษณาต้องขออนุญาตก่อน ถ้าไม่ขออนุญาตแล้วไปโฆษณา มคีวามผดิฐานไม่ได้รับอนุญาต ส่วนดาราที่ถูก

เปรียบเทียบปรับเพราะส่วนหนึ่งจากการพิจารณา ข้อความที่โฆษณาไม่เข้าข่ายเป็นเทจ็หรือหลอกลวงเพียงแต่ว่ายัง

ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา ส่วนศิลปินดาราที่ถูกออกหมายเรียกวันนี้  13 รายนั้น เนื่องจากมอีตัราโทษจ าคุก จึงต้องมกีาร

ร้องทุกข์ด าเนินคดีกับพนักงานสอบสวน ส่วน 24 รายที่ ยังอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณามีอัตราโทษ จ าคุก

เช่นเดียวกัน เพราะตัวผลิตภัณฑอ้์างสรรพคุณสามารถลดต้นแขน ขา ลดไขมันส่วนเกนิเป็นถ้อยค าต้องห้าม เพราะ 

อย.มปีระกาศก าหนดหลักเกณฑก์ารโฆษณาไว้แล้ว  
      ส าหรับศิลปินดาราที่ถูกออกหมายเรียกคร้ังนี้ประกอบไปด้วย "ปันปัน" สุทตัตา อุดมศิลป์ "ขวัญ" อุษามณี พูล

เกดิ "ไต้ฝุ่ น KPN" กนกฉัตร มารยาทอ่อน "เพชรจ้า" วิเชียร กุศลมโนมัย "นิวเคลียร์" หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ "เมย์" 

พิชญ์นาฏ สาขากร "ไซร่า" "มาร์ช" จุฑาวุฒิ ภัทรก าพล "ฝ้าย แอมฟายน์" ณัฐหทยั แสงเพชร "ก้อย" รัชวิน วงศ์วิริยะ 

จุฑารัตน์ net idol เอสเธอร์ และ "ดุจดวิ" ธรีวัฒน์ บุตรตะยา 

 คนไขใ้จรอ้นตบพยาบาล 

คมชัดลึก 

เวบ็ไซตอ์มรินทร์ทวี ี

เวบ็ไซตก์ระปุก  
คมชัดลึก เวบ็ไซต์

ไทยรัฐออนไลน์ 

เวบ็ไซตท์วีีเวิร์คพอยท ์
เวบ็ไซตแ์นวหน้า ข่าว

ช่องone สปริงนิวส ์
เดลินวิสอ์อนไลน ์

 -เสนอข่าว จากกรณมีกีารเผยแพร่คลิปคนไข้ชายตะโกนด่าทอพยาบาลด้วยถ้อยค าหยาบคาย ก่อนจะเข้าท าร้ายด้วย

การตบหน้าพยาบาลสาว  

    -นพ.ทศนเทพ ยิ้มแย้ม ผอ.รพ.ปลวกแดง กล่าวชี้แจงว่า เหตกุารณเ์กดิขึ้นเมื่อวันที่ 4 ม.ิย.62 มคีนไข้มารอรับการ

รักษาอย่างหนาแน่น ผู้ก่อเหตุเป็นคนไข้เก่าที่จะมาล้างแผลทุกวัน เมื่อเหน็คนไข้รอคิวจ านวนมาก จึงเข้ามาสอบถาม

พยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน ว่ามีกี่คิว รอนานหรือไม่ พยาบาลแจ้งว่า คนไข้เยอะยังตรวจสอบให้ไม่ได้ว่ามีกี่คิว ขอให้ไป

ลงทะเบียนก่อนถึงจะรู้ ว่ากี่คิว จากนั้นผู้ก่อเหตุกเ็ดินออกมาจากห้องฉุกเฉินก่อนจะต่อว่าพยาบาลปฏิบัติหน้าที่อยู่

บริเวณด้านนอกห้องฉุกเฉินด้วยถ้อยค าหยาบคาย หลังจากนั้นได้ตบหน้าพยาบาล โดยคนไข้ที่มารออยู่ด้านหน้า 

รวมทั้งญาติคนไข้รายอื่นๆได้เข้าช่วยเหลือพยาบาลกถู็กท าร้ายไปด้วย จากนั้ นผู้ ก่อเหตุได้หลบหนีไป ซึ่งได้เข้าแจ้ง

ความต่อที่ สภ.ปลวกแดง เพ่ือให้ตดิตามจับกุมผู้ก่อเหตมุาด าเนินคด ี

 การระบาดของโรคหดั 

ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง 9 

   -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร  รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุม บอร์ดสปสช. ว่าที่ประชุมมีมติเหน็ชอบให้

เครือข่ายหน่วยบริการรพ.ราชวิถ ีมอบวัคซีนหัดรวมให้กบักรมควบคุมโรค  1 แสนโดส๊  เพ่ือใช้ในโครงการรณรงค์ให้

วัคซีนหัดตามแผนเร่งรัดการก าจัดโรคหัดของประเทศไทย ปีงบฯ62  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าที่องค์การอนามัยโลกวาง

ไว้ ปี 63 ขจัดโรคหัดให้หมดไป และไม่พบอตัราการป่วย คาดว่า วัคซีนนี้ จะส่งมอบได้ภายในเดือนส.ค.นี้  ส าหรับการ

จัดซื้อวัคซีน ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงนั้น  ส านักงบฯได้อนุมัติงบกลาง จัดซื้ อวัคซีน  54.15 ล้านบาท  แต่ไม่เพียงพอ 

ส่วนที่เหลือให้ สปสช.  มอบให้กรมควบคุมโรคแทน โดยคาดว่าการมอบวัคซีนจะด าเนินการในเดือนส.ค.นี้   เพ่ือฉีด

ให้กบัเดก็กลุ่มเป้าหมายอายุ 0-7 ปี และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนรวมถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกนัจ านวนมากทั้ง  เรือนจ า ค่าย

ทหาร และโรงงาน 

แนวหน้า คอลัมน ์

รอบโลกวันนี้ 

  -เสนอข่าว ก.สาธารณสขุสหรัฐ รายงานว่า ยอดผู้ตดิเชื้อโรคหัดในสหรัฐในปีนี้  มจี านวนผู้ตดิเชื้อสงูสดุในรอบ 25 ปี 

มจี านวนถงึ 1,001 คน ทั้งที่สามารถป้องกนัได้ นับเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องให้ผู้คนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนและท า
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ความเข้าใจ หลังจากผู้ปกครองไม่ยอมให้ลูกหลานมาฉีดวัคซีนเนื่องจากมคีวามเชื่อผดิๆ ทั้งนี้  ส่วนใหญ่พบผู้ตดิเชื้อใน

นครนิวยอร์ก นอกจากนี้  ยังพบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหัดตามรัฐต่างๆ อกีอย่างน้อย 26 รัฐ เจ้าหน้าที่กล่าว ย า้ว่า 

การฉีดวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการป้องกันโรคหัดระบาดและช่วยยุติการระบาดใน

ปัจจุบนัได้  

 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

ไทยโพสต ์     -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า  สธ.ได้ก าชับกรมควบคุมโรค และสสจ.ทั่วประเทศ เร่ง

รณรงคก์ารใช้ถุงยางอนามยัเพ่ือป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์ได้แก่ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส รวมทั้งให้ประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ เกิดความ

ตระหนักในการป้องกนัตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสมัพันธแ์ละเอดส ์รวมทั้งส่งเสริม

การใช้ถุงยางอนามยัเพ่ือป้องกนัโรค รับผดิชอบต่อคู่และสงัคม 

     -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลในปี 60 พบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มมี

เพศสมัพันธเ์รว็ขึ้นอายุเฉล่ีย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามยัในการมเีพศสมัพันธค์ร้ังแรกประมาณร้อยละ 30 กรม

ฯได้รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนและวัยท างาน เพ่ือการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

การท้องไม่พร้อม เน้นในสถานศึกษาและชุมชน และสนับสนุนถุงยางอนามยัให้หน่วยบริการสขุภาพทุกแห่งผ่าน สคร. 

12 เขต สคร.เขตเมือง สสจ. 76 จังหวัด และรพ.รัฐทุกแห่ง จัดท าแพ็กเกจถุงยางอนามัยให้มีความสะดวกในการ

พกพา ให้เยาวชนในช่วงการจัดกจิกรรมรณรงคใ์นวันส าคญัต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้  ความเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง

สื่อมวลชนและสื่อที่เยาวชนสนใจ  

 พ.ร.บ.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

ผู้จัดการออนไลน ์

 

  -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีสตูินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร 

จ.ปราจีนบุรี พบเดก็หญิงอายุ 13 ปีตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในเดก็อายุต ่ากว่า 19 ปี ถือว่าเป็นกลุ่ ม

เฉพาะที่จะต้องมีการดูแลติดตามให้ความรู้  และเน้นให้ฝากครรภ์โดยเรว็ จะได้รับการดูแลจนไปถึงหลังคลอดอย่าง

ปลอดภัย และได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและสงัคมด้วย จะมีการประสานนักสงัคมสงเคราะห์เข้ามาดูแลช่วยเหลือ 

และให้ทางเลือกเดก็ได้ตัดสนิใจ โดยดูจากความพร้อมต่างๆ เช่น การเรียนระหว่างตั้งครรภ์ การเรียนต่อหลังคลอด 

การเล้ียงลูกที่เกดิมาอย่างไร หรือหากไม่พร้อมจะมกีารอปุถมัภ์อย่างไร หลังจากมี พ.ร.บ.ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไปออกกฎเกณฑข์องหน่วยงานเพ่ือดูแล และช่วยเหลือเดก็

วัยรุ่น จากการด าเนินการร่วมกนั พบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต ่ากว่า 19 ปีลดลง คาดว่าสิ้นแผนการด าเนินการน่าจะ

ลดลงมาได้ถึง 20:1,000 แต่เป้าหมายจริงๆ ตามสากลจะอยู่ที่ 10:1,000 และจะดูแลเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ซ า้

ก่อนที่จะมีความพร้อมด้วย การตั้งครรภ์ในเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปีลงมาจะต้องเข้าสู่โปรแกรมในการคุ้มครองเดก็ด้วย 

เพราะอาจเป็นการตั้งครรภ์โดยที่ตัวเดก็ไม่ได้มีความเข้าใจ เพราะด.ญ.ปัจจุบันมีการโตเรว็ อายุเพียง 11-12 ปีกม็ี

ประจ าเดือนแล้ว สาเหตุที่ เด็กอายุต ่ากว่า 15 ปีตั้ งครรภ์ คือ เข้าใจว่าเป็นแฟนหรือคบกันแต่ยังไม่เข้าใจใน

ความสมัพันธ ์ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 1.คบกบัผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเยอะ เดก็อาจเข้าใจว่าเป็นแฟน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ 

จึงตามมาด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการคุมก าเนิด และ 2.คบกับคนในวัยเดียวกันหรืออายุ

มากกว่าเลก็น้อย แต่หากเป็นเดก็อายุน้อยกว่านี้มกัจะพบว่าเป็นการล่วงละเมดิทางเพศ 

 เตือนระวงัเห็ดพษิ 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์  

โทรโข่งขยายข่าว 

เวบ็ไซต ์ThaiPBS 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่เกบ็หรือซื้ อเห็ดป่ามาปรุง

อาหารรับประทานให้ระมดัระวังอาจเป็นเหด็พิษ  ท าให้เสยีชีวิตได้  คอื เหด็ระโงกพิษ ซึ่งจะมีก้านสงู กลางดอกหมวก

จะนูนเลก็น้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรง นอกจากนี้ ยังมี เห็ดเมือกไครเหลือง ซึ่งจะมีเมือกปกคลุมและมีสีดอกเข้ม การ

ทดสอบความเป็นพิษของเหด็ เช่น การจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเหด็ การน าไปต้มกบัข้าวสาร หรือใช้ปูนกนิหมาก

ป้ายที่ดอกเหด็ ถ้าเป็นเหด็พิษจะกลายเป็นสดี า ยังไม่มหีลักฐานทางวิชาการยืนยัน  อาการหลังรับประทานเหด็พิษ คือ 

จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายอุจจาระเหลว ไม่ควรซื้ อยากนิเองหรือไปรักษากบัหมอพ้ืนบ้าน การช่วยเหลือ

เบื้องต้นคือกระตุ้นให้ผู้ ป่วยอาเจียน รีบน าผู้ ป่วยไปพบแพทย์ทนัท ีและแจ้งประวัติการรับประทานเหด็โดยละเอยีด 

พร้อมกบัน าตวัอย่างเหด็พิษไปด้วย 

เดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว นางวิภารัศมิ์ ทพิย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยที่

เสยีชีวิตจากการรับประทานเหด็พิษรายล่าสดุที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นชาย อายุ 30 ปี ไม่มีสญัชาติ เป็นรายที่ 2 
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เวบ็ไซต ์

Chiangmainews 

ที่เสยีชีวิต พบว่ารับประทานเหด็ระโงกตีนตัน จากนั้นอาเจียนเป็นน า้สเีหลือง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ ทานไม่ได้ ตาเหลือง 

ตวัเหลือง และเสยีชีวิตจากไตและตบัวาย เตอืนให้ระมดัระวังอนัตรายจากการรับประทานเหด็พิษโดยเฉพาะในช่วงฤดู

ฝน หากรับประทานเหด็แล้วมีอาการผิดปกติ ไม่ควรซื้ อยามากินเองหรือรักษาหมอพ้ืนบ้าน ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่ 

รพ. 

 ป้องกนัเด็กจากควนับุหร่ี 

สยามรัฐ   -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดีกรมการแพทย์ เผยควันบุหร่ีมีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมี

มากกว่า 60 ชนิดเป็นสารก่อมะเรง็ หากบุคคลในบ้านสบูบุหร่ี เดก็จะหายใจเอาควันบุหร่ีเข้าสู่ร่างกาย ความเสี่ยงต่อ

การเจบ็ป่วยของเดก็เพ่ิมขึ้น ท าให้เดก็ที่เป็นโรคหืดอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากย่ิงขึ้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ 

ภาวะการตายของทารกเฉียบพลัน และส่งผลเสยีต่อการเจริญเตบิโตและพัฒนา วิธป้ีองกนัเดก็จากควันบุหร่ีควรปฏบิัต ิ

ดังนี้  ไม่สบูบุหร่ีในบ้าน ไม่สบูบุหร่ีใกล้เดก็หรือคนท้อง หลีกเล่ียงพาเดก็ไปในสถานที่ที่มีโอกาสเจอควันบุหร่ี พ่อแม่

ควรเป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่เดก็โดยไม่สบูบุหร่ี 

 โรคไขเ้ลือดออก 

ไทยรัฐ    -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงคด์ ีนพ.สสจ.ชัยนาท เปิดกจิกรรม Big Cleaning จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ที่ ร.ร.บ้านท่าไม้ ต.ท่าอฐิ อ.เมอืงชัยนาท ได้เร่งรัดกจิกรรมท าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งและ

ก าจัดลูกน า้ยุงลายโดยขอความร่วมมอืในทุกระดบัท าอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอทุกสปัดาห์ 

เดลินวิส ์มตชิน    -เสนอข่าว พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ว่า ตั้งแต่

เดือน ม.ค.-เม.ย. 62 พบมีผู้ ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 39,933 ราย โดยเฉพาะช่วงเดือน ม.ค.มี.ค. มีตัวเลขผู้ ป่วย

โรคไข้หวัดใหญ่สงูเดอืนละประมาณ 10,000 ราย แต่ในเดอืน เม.ย. จ านวนผู้ ป่วยลดลงเหลือ 5,846 ราย ดังนั้น จึง

ได้ประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว กทม. ยังมคีวาม

เป็นห่วงโรคไข้เลือดออก ซึ่งปี 2562 พบผู้ ป่วยไข้เลือดออกสะสม 1,447 ราย มีผู้ เสยีชีวิต 2 ราย เป็นผู้ เสยีชีวิตใน

พ้ืนที่เขตหนองจอก 1 ราย ซึ่งเป็นเดก็อายุ 3 ขวบ เขตบางแค 1 ราย อายุ 26 ปี ได้สั่งการให้ส านักอนามัย ส านัก

การแพทย์ และส านักงานเขตพ้ืนที่ทั้ง 50 เขต ลงพ้ืนที่รณรงคใ์ห้ประชาชนร่วมดูแลบ้านเรือนเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งหลบ

ซ่อนของยุง เกบ็ขยะเพ่ือก าจัดภาชนะต่าง ๆ ที่อาจมนี า้ขงัได้ 

 ระบบการแพทย ์5G 

ข่าวสด 

กรงุเทพธรุกจิ 

    -เสนอข่าว ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สดุภักดี รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนาม.ดิจิทลั ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ม.

ขอนแก่น และ กสทช. หารือแนวทางการท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์

ทดลองทดสอบ 5G (5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5) ซึ่ง ม.ขอนแก่น มีความพร้อมอยู่

แล้วด้านศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์และการเกษตร หากน าเทคโนโลยี 5 จี มาปรับใช้กับโครงการวิจัย เช่น 

ถ่ายภาพจอตาของผู้ป่วยเป็นไฟล์ดิจิตอล และส่งรูปไปที่เซน็เซอร์ให้ช่วยวิเคราะห์ จะช่วยแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายใน

การเดนิทางมาโรงพยาบาลได้มาก 

     ด้าน นายฐากร ตัณฑสทิธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช. ที่ประชุมมีมติว่าควรด าเนินการท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ขอนแก่น กบั กสทช. ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้  โดยมีแนวโน้มจัดตั้งศูนย์ 5 จี ที่คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และจะเริ่มด าเนินการเรื่องการแพทย์และสาธารณสขุ และเกษตร เป็นหลัก 

 สารเจือปนในโรตีสายไหม 

มตชิน 

ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว นายวีระชัย นาคมาศ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ทางจังหวัดพร้อมกบัหน่วยงานสาธารณสุข 

เชิญกลุ่มผู้ประกอบการร้านโรตสีายไหมกว่า 100 ร้าน มาประชุมที่ห้องประชุม รพ.พระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากที่

มูลนิธเิพ่ือผู้บริโภคเปิดเผยผลส ารวจ การสุ่มเกบ็ตวัอย่างโรตสีายไหม 13 ร้านค้า พบว่าม ี6 ร้านตวัอย่าง มีสารกนับูด

เกนิค่ามาตรฐานเจือปนอยู่ ซึ่งได้ให้ทุกร้านค้ามาประชุมท าความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกนัว่าจะต้องท าโรตีสายไหม

ให้ปลอดภัย เร่งรัดกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมา เป็นสินค้าของฝากชื่อดังของจังหวัด ขอฝากไปถึงนักท่องเที่ยวให้สงัเกต

เลือกซื้อโรตสีายไหมจากร้านที่ตดิตราสญัลักษณส์นิค้าโอทอ็ปและตราอาหารปลอดภัย 

 พบไข่มุกเต็มทอ้งเด็กหญิงวยั14 

ช่องวนั เวบ็ไซตส์นุก 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

  -เสนอข่าว เดก็หญิงวัย 14 ปีในมณฑล เจ้อเจียง ถูกน าตวัส่งแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลประชาชนเมืองจูจี หลังจาก
เกดิอาการปวดท้อง ท้องบวม และมปัีญหาขบัถ่ายเป็นเวลาหลายวัน     หลังเข้ารับการตรวจ ท ีสแกน ช่องท้อง แพทย์
พบว่า ในกระเพาะอาหาร ล าไส้และทวารหนักของคนไข้รายนี้  มเีมด็ชาไข่มุกไม่ย่อยเป็นร้อยลูก เรียงเป็นแถว ก่อนจ่าย
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Nationtv. ยาระบายช่วยให้คนไข้ขบัถ่ายไข่มุกออกจากร่างกาย 
     ด้าน นพ.หยู หลิง ผอ.โรงพยาบาล    เตือนว่า ไข่มุกในชานม ท าจากแป้งมันส าปะหลัง ไม่ใช่อาหารย่อยง่าย 
นอกจากนี้  พ่อค้าแม่ค้าบางคนยังเติมส่วนประกอบเพ่ิมความเหนียวหนึบเข้าไปอกี ซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อระบบย่อย

อาหารได้ หากบริโภคปริมาณมาก 

ไทยรัฐออนไลน ์     -เสนอข่าว แฟนเพจ Drama-addict โพสตภ์าพพร้อมระบุข้อความว่า ไม่ใช่หนแรกที่มข่ีาวลือว่า กนิชานมไข่มุกแล้ว
ไส้อดุตนั แต่ก่อนหน้านี้กเ็คยมลีือหลายหน แต่พอสื่อหลักของจีนไปตรวจสอบข้อเทจ็จริง กไ็ม่เจอสกัราย มแีต่ภาพกบั

กระทู้ในเนต็ลอยๆ 
        ส่วนกรณีล่าสุด ฝากแอดมินเพจ @อ้ายจง เชก็ข่าวมา ไม่มีสื่อหลักของจีนน าเสนอ มีแต่พวกเวบ็ท้องถิ่นเลก็ๆ 

ส าหรับตวัไข่มุกในชานมไข่มุก มนัคือขนมเฝ่ินหยวน ท าจากแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งปกติย่อยง่ายมาก กนิแป๊บๆ กย่็อย

หมดละ การจะบอกว่ากนิชานมไข่มุกแล้วไปอดุตนัล าไส้ เป็นเร่ืองที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ยกเว้นว่ามปัีญหาเร่ืองล าไส้อยู่

ก่อน เช่น มเีนื้องอก หรือพังผดืในท้อง แล้วเกดิล าไส้อดุตนั ดงันั้นไม่ต้องกลัวไส้อุดตันจากชานมไข่มุก ไร้สาระ ถ้าจะ

กลัว กลัวเบาหวานดกีว่าเพราะใส่น า้ตาลน่ากลัวมาก 

 


