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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยรัฐ  

กญัชาทางการแพทย ์

  -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจ ารูญ ผอ.มูลนิธชิีววิถี (ไบโอไทย) เปิดเผยว่า ตามที่ตนรวมถึงมูลนิธข้ิาวขวัญ ที่มีนาย

เดชา ศิริภัทร เป็นผู้อ  านวยการได้หารือกบั ป.ป.ส. เพ่ือขอกัญชาของกลางมาใช้และ ป.ป.ส.กยิ็นดีที่จะให้มาเพ่ือใช้

ประโยชน์ เพียงแต่ห่วงเรื่องสารตกค้างดงันั้น จะขอตวัอย่างเพียงบางส่วนมาตรวจวิเคราะห์ แต่ใช้วิธกีารที่แตกต่างจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะน ากัญชาของกลางมาสกัด และท าตามสูตรของนายเดชา จากนั้นจึงจะน ามา

ตรวจสอบการปนเป้ือนอีกครั้ง หากพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นไม่มีสารปนเป้ือน หรือ ไม่มีการปนเป้ือนเกินเกณฑ์

มาตรฐาน ก าหนดจึงจะท าหนังสอืขอของกลางจาก ป.ป.ส.เพ่ือเดนิหน้าต่ออย่างเป็นทางการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสาน

กบัม.ขอนแก่นและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือหารือถึงการท าผลิตภัณฑแ์ละการตรวจสอบ ผลิตภัณฑค์าดว่าจะได้

ข้อสรปุเรว็ๆนี้  

มตชิน เวบ็ไซตแ์นว

หน้า เวบ็ไซตน์วิสพ์ลัส 

-เสนอข่าว นพ.น าพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบ

ศร ได้จัดประชุมวิชาการเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึง

กระบวนการจ่ายยาให้กบัผู้ป่วยในวันที่ 24 มถุินายน 

   ภญ.สภุาภรณ์ ปิติพร เลขาธกิารมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร กล่าวว่า ในฐานะที่ได้คลุกคลีกบัชาวบ้านมาหลาย

สบิปี จะน าจดหมายจากชาวบ้านมาเล่าให้ฟังว่า ในชนบทเมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว ยังเคยมกีารใช้กญัชาอยู่ นอกจากนี้  ยัง

ได้ร่วมบรรยายการใช้กัญชาภาคประชาชน เพ่ือพูดคุยในการหาทางน ากัญชามาใช้ประโยชน์ การวางระบบการใช้

ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ปลูก สกดัสารส าคัญ และสั่งจ่ายยา เพ่ือเป็นองค์ความรู้แผ่นดิน นอกจากนี้  ยัง

เปิด "กญัชาอภัยภเูบศรโมเดล" เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชน

เข้าถงึการรักษาอย่าง เท่าเทยีม 

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดพิษณุโลก นายอุเทน มุกเย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัด

พิษณุโลก น.ส.ธมัมะธิดา พัฒนพงศา เภสชักรช านาญการ นายนาวิน เหมือนมี หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผน

ไทย นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกนัแถลงข่าวการจัดงาน 

330 ปี กญัชาภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิษณุโลกเมืองสมุนไพร จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ 

วิทยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จังหวัดพิษณโุลก 

ผจก.รายวัน 360 องศา    -เสนอบทความ รศ.ดร.วิ เชียร กีรตินิจกาล ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ พืช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาและควบคุมการปลูกกญัชาให้แก่ อภ. กล่าวว่า กญัชาสายพันธุไ์ทยมีสาร

ทเีอชซีสงู จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการปลูกเพ่ือเอาสารซีบีดีที่สามารถรักษาโรคลมชักในเดก็ และการรักษาแต่ละโรคก็

จะต้องมีสัดส่วนสารที่ชัดเจน ซึ่งต้องเร่ิมตั้งแต่การปลูกให้ได้สารส าคัญที่ต้องการ ดังนั้น สายพันธุ์จึงต้องรอการ

ปรับปรงุพันธุก่์อน จึงสามารถน ามาปลูกได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและปรับปรุงพันธุไ์ทยให้มีสารซีบีดีสงูขึ้น รวมถึง

อาจปรับปรงุให้เหมาะกบัการรักษาแต่ละโรคด้วยซ า้ว่า ต้องการใช้สารแต่ละตวัในสดัส่วนมากน้อยเท่าใด ส่วนการปลูก

คร้ังแรกของ อภ.จึงต้องใช้พันธุผ์สมก่อน คอื พันธุอ์นิดกิาผสมกบัซาตวิา และความยากคือทุกต้นจะต้องได้สารส าคัญ

สงูเท่ากนั สาเหตทุี่ต้องสวมชุดคลุมกเ็พ่ือป้องกนัการตดิโรคและแมลง  

      การดูแลรักษานั้น หากเป็นการปลูกโดยทั่วไปที่บอกว่าง่าย กใ็ช้เพียงยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีกเ็รียบร้อยแล้ว แต่

เนื่องจากเราปลูกแบบเกรดทางการแพทย์ หรือเมดิคัล เกรด กต้็องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเลย ซึ่งผมกใ็ช้วิธีทาง

ธรรมชาตมิาต่อสู้กบัเชื้ อโรคและแมลงที่เข้ามา เช่น ใช้นมฆ่าโรค ใช้มังคุดฆ่าโรค รวมถึงการใช้สมุนไพรและการปรับ

สภาพแวดล้อมเพ่ือสู้กบัโรค ท าให้โรคและแมลงอยู่ไม่ได้ ซึ่งการตดิโรคจะกระทบสารส าคญั  นอกจากนี้  ยังคาดว่าอาจ

เจอโรคในกญัชาที่อาจเป็นคร้ังแรกของโลกด้วย เพราะยังไม่เคยพบรายงานการปลูกกญัชาแล้วตดิเชื้อโรคดงักล่าว การ

ปลูกและดูแลกญัชาทางการแพทย์ไม่ได้ง่ายเหมอืนอย่างที่คนอื่นคดิหรือพูดกนั การปลูกต้นกญัชานั้น จะต้องให้ได้เพศ

เมยีทั้งหมด ขณะที่การปลูกให้ได้ดอกนั้น กต้็องรู้จักเทคนิคการตดัแต่งให้ออกดอกด้วย ช่วงออกดอกแล้วจะแต่งกิ่งอกี
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ไม่ได้ เขาต้องได้รับแสงให้พอ ปรับคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน ชนิดปุ๋ยให้พอดี กม็ีผลต่อสารส าคัญ  ซึ่งช่วงเวลา

เกบ็เกี่ยวให้ดูจากไตรโคมหรือขนเลก็ๆ บนดอกกญัชา ซึ่งจะมสีขีาว หากเปล่ียนเป็นสนี า้นม และเป็นสนี า้ตาลปนนิดๆ 

ต้องเกบ็เลย เกบ็หลังจากนี้ ไม่ด ีเพราะสารส าคญัมาแล้ว นอกจากนี้  ยังต้องอบ บ่ม ตากแห้ง ด้วยอุณหภมูิที่เหมาะสม 

ความชื้นได้ระดับ จึงจะเอาไปใช้ได้ สารทเีอชซีซึ่งมีสภาพเป็นกรดจึงจะเปล่ียนเป็นสารทเีอชซีที่เอาไปใช้ได้ และเพ่ือ

ไม่ให้เกดิราขึ้น  

  เราตั้งใจที่จะส่งเสริมเกษตรกรในรปูของวิสาหกจิชุมชนในการปลูก เพ่ือให้เขาสามารถปลูกและส่งขายให้แก่ อภ.ได้ 

แต่รับรองว่าหากให้ปลูกตอนนี้ เจง๊แน่นอน ช่วงแรกนี้ เราจึงขอทดลองปลูกก่อนทั้งในรูปแบบของระบบปิด และจากนี้

จะทดลองการปลูกในโรงเรือน และการปลูกแบบกลางแจ้ง เพ่ือให้ได้โมเดลที่สามารถเอามาใช้ทางการแพทย์ได้ ไม่มี

โรคและแมลง ปลอดภัยจากสารเคม ีซึ่งเมื่อได้รปูแบบกจ็ะส่งต่อให้แก่เกษตรกรในการปลูกต่อไป 

 

ไทยโพสต ์

คุณสมบติั รมช.สธ 

   เสนอข่าว ที่พรรค ปชป. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ปชป . กล่าวว่า ได้ให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

เลขาธกิารพรรค มอบรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของพรรค ปชป. 7 คน ไปแล้ว ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าจะมีพระ

ราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง กรณมีผู้ีออกมาทกัท้วงชื่อของนายสาธติ ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคที่จะเป็น รมช.สธ. 

จากกรณีคุณสมบัติการถือครองหุ้นสื่อ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติที่มี

กฎหมายก ากบัอยู่ เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีด าเนินการสอบคุณสมบัติ ซึ่งพรรคได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วและเป็น

มตพิรรคแล้ว 

 

มตชิน  

ขอ้เสนอรมว.สธ.คนใหม่ 

    -บทความ ข้อเสนอแนะและความเหน็ถึงบุคคลที่จะมาเป็นรมว.สาธารณสขุ ศ.นพ.ธีระวัฒน์     เหมะจุฑา  คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการปฏริูประบบสาธารณสขุ ได้รวบรวมข้อมูลจากกรรมการปฏริูป

ระบบสาธารณสขุ ซึ่งตกผลึกมา 5 ปีคร่ึง เป็นนโยบาย 4 ด้าน 10 ประเดน็ 173 หัวข้อ คอื 1.รัฐมนตรีที่จะเข้ามาใหม่

ต้องรบัทราบสถานการณท์ี่เกดิขึ้นจริง ต้องไม่ให้ข้าราชการชี้น า 2.รัฐมนตรีต้องลงไปดูความจริงที่เกดิขึ้นในพ้ืนที่ ห้าม

รับฟังรายงานตัวเลข หรือฟังว่าต่างประเทศชื่นชมอะไรบ้าง   3.ต้องรับทราบความจริงว่าระบบสาธารณสุขถูก

ปรับเปล่ียนให้เป็นเคร่ืองมอืของนักการเมืองและข้าราชการประจ าตลอด 17 ปีที่ผ่านมา คือเร่ืองหลักประกนัสขุภาพ

ในระบบสขุภาพจะต้องดูที่ระบบการป้องกนัและส่งเสริมสขุภาพเป็นส าคัญ  4.การบริบาลสาธารณสขุซึ่งรพ.รัฐเป็นผู้

จัดให้ ไม่ว่าหมอ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุท างานมากหรือน้อยได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม ปัญหาที่สะสมท าให้

ผู้ป่วยระยะเกอืบเตม็ขั้น หรือเตม็ขั้น มจี านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่อเตม็ขั้นแล้ว ยากต่อการบริบาลรักษา 

     5.ขาดก าลังคนที่มคีวามสามารถและมปีระสบการณแ์ก้ปัญหา พ่ีเล้ียงหรือผู้ปฏบิัติงานที่เรียกว่าคนหน้าด่านไม่พอ

น าไปสู่การบาดหมางกนัระหว่างผู้ป่วยกบัผู้ให้การบริบาล การฟ้องร้องที่กล่าวมาทั้งหมดต้องร้ือใหม่ ตั้งแต่การป้องกนั

ในพ้ืนที่ ในชุมชน ต้องมบุีคคลที่มทีกัษะความสามารถจะเป็นพ่ีเล้ียง หรือเป็นแนวหน้าจัดการพ้ืนที่ต่างๆ ได้  โรงเรียน

แพทย์ หรือสถานฝึกอบรม แข่งกนัเรื่องวิทยาการล า้หน้า เทคโนโลยีทนัสมัย ซึ่งตอบโจทย์กบัคนรวย แต่ไม่ตอบโจทย์

ปัญหาในประเทศ นอกจากนี้  ปัจจัยที่ท  าให้เกดิโรคต่างๆ รวมถึงส าหรับสธ.สิ่งที่ควรท าเป็นอย่างแรก คือต้องก าจัด

สารพิษเร่งด่วน  

      นอกจากนี้  สปสช.ใช้เงินเป็นตัวตั้ง เบิกเกินกว่าที่ก  าหนดไม่ได้ เมื่อรพ.รัฐท าเรื่องเบิกเงินจึงหาเรื่ องติเพ่ือไม่

จ่ายเงินตามจริง  พืชกญัชาเป็นทางออกหนึ่งของไทยในการใช้เสรีทางการแพทย์ โดยเฉพาะหากมกีารใช้ระดบัชุมชน มี

การให้ความรู้  ควบคุมไม่ให้ใช้ผดิประเภท จะท าให้ประชาชนมีตู้ยาหรือต ารับยาในบ้านที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้โดยไม่

ต้องใช้ยาแผนปัจจุบนั หรือไม่ต้องเดินทางเข้ารับการรักษาในเมอืง 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ค่ายารพ.เอกชน 

  -เสนอข่าว นางสาวสารี ออ๋งสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวภายหลังการเข้ายื่นร้องสอดตามค า

ฟ้องของสมาคม รพ.เอกชนแห่งประเทศไทยและ รพ.เอกชน 42 แห่งที่ขอให้ศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศที่

กระทรวงพาณชิย์ออกมา ในเรื่องการควบคุมค่ารักษาพยาบาลว่า การยื่นร้องสอดเพ่ือให้ มพบ.และเครือข่ายเข้าเป็น

จ าเลย ร่วมกบักระทรวงพาณิชย์ เพราะเหน็ว่าหากศาลปกครองสูงสดุมีค าตัดสนิให้ประกาศเรื่องถูกยกเลิก จะส่งผล

กระทบต่อผู้บริโภคจ านวนมาก  

     รพ.ธงฟ้าเป็นมาตรการสมัครใจ ไม่ได้บังคับ ฉะนั้นไม่ใช่มาตรการแก้ปัญหาราคาแพงทั้งหมด อยากเห็น ก.

พาณิชย์ ต้องมีราคาสงูสดุไว้ชัดเจนห้ามรพ.เอกชนคิดราคาเกิน และอยากเหน็กระทรวง ท าหน้าที่เป็นกลาง ไม่ควร
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ออกมาให้ความเห็นว่าราคาแพงหรือไม่ แต่ควรบอกเหมือนกรณีโรงพยาบาลพระราม 2 ว่าห้ามเอาที่จอดรถมาท า

อาคารผู้ป่วยนอก หรือโรงพยาบาลควรมีมาตรฐานการรักษาอย่างไร ส่วนเร่ืองราคาเป็นหน้าที่ของพาณิชย์ ท าให้

พาณชิย์ไม่กล้าขดัแย้งกบั สธ.ชัดเจน และแทนที่พาณชิย์จะเปรียบเทยีบปรับได้เอง 

     ปัจจุบนัรพ.เอกชนมกีารรักษาเกนิความจ าเป็นและเรียกเกบ็เงิน อย่างเช่น กรณียูเซป็ มกีารด าเนินการมา 1 ปีกว่า 

แต่พบว่า 84% ถูกเรียกเกบ็เงินด้วยเหตุผลว่าไม่เข้าข่ายกรณีฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นคนที่ไปใช้บริการโครงการนี้ ราว 3 

แสนคน แต่ 2.56 แสนคนถูกบอกว่าไม่ฉุกเฉินจึงต้องเสยีเงิน ข้อเรียกร้องที่มีต่อก.พาณิชย์ คือ ขอให้โรงพยาบาล

เอกชนเรียกเกบ็เงินกรณีที่ประชาชนไปใช้กรณีฉุกเฉิน เรียกเกบ็เงินเท่ากบัอตัราที่ สพฉ.จ่ายหรือ 3 กองทุนประกัน

สขุภาพร่วมกนัจ่าย 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์ -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธบิดกีรมการค้าภายในกระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 18 มิ.ย. เวลา 9.00 น. 

กรมจะเชิญรพ.เอกชน 353 ราย มาชี้แจงท าความเข้าใจถงึแนวทางการปฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ฉบับที่52พ.ศ.2562เร่ืองการแจ้งราคา การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ

จ าหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มี

ผลบงัคบัใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.62 รวมถงึบทลงโทษหากไม่ปฏบิตัติามประกาศดงักล่าว นอกจากนี้  ยังจะชี้แจงให้

ทราบถงึแนวคดิการท าโรงพยาบาลธงฟ้า หรือโรงพยาบาลตดิดาวด้วย ที่ขณะนี้กระแสสงัคมให้การสนับสนุนมาก 

 

ไทยรัฐ ข่าวสด 

เดลินวิส ์คมชัดลึก 

ไทยโพสต ์สยามราช 

กรงุเทพธรุกจิ 

ตรวจสอบบตัรพลงังาน 

   -เสนอข่าว ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เปิดเผยผลการน าบัตรพลังงานมาตรวจด้วยเทคนิคทันสมัยอย่างละเอียด 

หลังจากได้รับตวัอย่างจากศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาคเคม ีคณะศิลป์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

พบว่า ระดับรังสขีองแผ่นการ์ดสงูกว่าค่าขีดจ ากดัการรับปริมาณรังสสี  าหรับคนทั่วไป 350 เท่า โดยการ์ดตัวอย่างที่

ได้รับมคีวามสมบูรณไ์ม่มแีตกหักจะไม่พบการเปรอะเป้ือนทางรังสทีี่พ้ืนผวิด้านนอก หากน าไปผสมน า้ดื่มมโีอกาสเพ่ิม

ความเสี่ยงโรคมะเรง็ ดงันั้นประชาชนไม่ควรมไีว้ครอบครอง ได้เตรียมการวิเคราะห์การปนเป้ือนของวัสดุกมัมันตรังสี

เมื่อน าแผ่นการ์ดแช่ในน า้ เมื่อมข้ีอมูลครบถ้วน อาจต้องด าเนินคดกีบับริษัทผู้จ าหน่ายตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์

เพ่ือสนัติ พ.ศ. 2559 หากประชาชนผู้ใช้สนิค้ามีข้อกังวลใจไม่ทราบว่าจะน าการ์ดดังกล่าวไปก าจัดที่ใด สามารถ

ประสานมายังสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ(องคก์รมหาชน) หรือ สทน.เพ่ือด าเนินการ 

คม ชัด ลึก   -เสนอข่าว มีรายงานจาก สคบ. ด้วยว่า ได้ด าเนินการเรียกผู้ประกบธุรกจิไปชี้ แจงข้อเทจ็จริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ต่อไปแล้ว และผู้บริโภค ที่ได้รับความเสยีหายจากการกระท าของผู้ประกอบการธรุกจิดงักล่าวข้างต้น สามารถร้องเรียน

ได้ที่ศูนย์ด ารงธรรมทุกจังหวัด หรือ โทรสายด่วน 1166 

ไทยรัฐ    -เสนอข่าว ที่จ.ขอนแก่น นพ.สมชายชาติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น พ.ต.อ. สุทธิพงศ์ เป็กทอง รอง 

ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ร่วมแถลงข่าวผลการหารือข้อกฎหมายที่ด าเนินคดีกบับริษัทและ

ผู้เกี่ยวข้องกบับตัรพลังงาน ที่อ้างว่ารักษาได้สารพัด มีชาวบ้านในพ้ืนที่ อ.อุบลรัตน์ อ.น า้พอง และ อ.เมืองขอนแก่น 

หลงเชื่อซื้อไปใช้ในราคาใบละ 1,100-1,500 บาท 

       นพ.สมชาย เปิดเผยว่า หลังเกดิเหตุ สสจ. ขอนแก่น ได้ท าเรื่องหารือไปยัง อย. ว่าเข้าข่ายความผิดใดในทาง

การแพทย์หรือไม่ เพราะไม่มีการจดแจ้งหรือขึ้นทะเบียนยาและอาหาร หรือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกบัการสาธารณสุข 

แต่มข้ีอสงัเกตเป็นโฆษณาที่กล่าวอ้างเกนิจริง ได้ให้ข้อมูลต ารวจไปพิจารณาแล้ว 

        พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้ ยังเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ เพราะข้อกฎหมายที่หารือกันนั้นยังไม่ชัดเจน 

ต ารวจต้องเข้าสอบสวนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น และ ประสานงานข้อมูลรายละเอยีดต่างๆที่

เกี่ยวข้องเพ่ือหารือกนัว่าพฤตกิรรมทั้งหมด เข้าข่ายความผดิกฎหมายในข้อใดบ้าง 

       ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สมัภาษณ์ว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ท างานร่วมกันอย่าง

รอบคอบ ตรวจสอบทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะด าเนินคดใีนข้อใดได้บ้างต้องให้เวลาอกีระยะหนึ่ง หากประชาชน

ที่ซื้ อบัตรมาใช้และคิดว่าตัวเองถูกหลอก สามารถมาแจ้งความกบัต ารวจในพ้ืนที่ได้ทันที โดยก่อนหน้านี้ ยังไม่มีผู้ใด

แจ้งความเอาผดิ ถอืเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่อยากให้ใช้วิจารณญาณในการซื้อสนิค้า 

 โรคไขเ้ลือดออก 

มตชินออนไลน ์ -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หน้าฝน เป็นฤดูที่มีการระบาดของโรค

ไข้เลือดออก องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า แต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้ อไวรัสเดงกทีั่วโลกประมาณ 50 - 100 ล้านคน 

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกมาจากภมูภิาคเอเชีย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของประเทศสมาชิก 7 จาก 
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10 ประเทศ พบว่า ในปี 62 ทั้ง 7 ประเทศมีผู้ ป่วยสงูกว่าเกณฑต์รวจจับการระบาด (Alert threshold) ส าหรับไทยมี

แนวโน้มที่จะมกีารระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 11 มิ.ย.62 มีรายงานผู้ ป่วย28,785ราย ซึ่งมากกว่าปี 

61 ถงึ 1.7 เท่า และพบผู้ป่วยเสยีชีวิต 43 ราย อตัราป่วยตายสงูกว่าปกต ิคอืร้อยละ 0.15 

         กรมฯ มีมาตรการส าคัญเพ่ือป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงสั่งการไปยังหน่วยงานในสงักดั ทั้งส่วนกลาง 

ส่วนภมูิภาค ลงพ้ืนที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุม

ยุงลาย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 – 2566) เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ใน 7 ร. คือ

โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ รวมทั้ง สื่อสารสนับสนุน รณรงค์

จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมยุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมแลกเปล่ียนและบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 

ผ่านกจิกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เราท าความดด้ีวย

หัวใจ 

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

 

-เสนอข่าว   นพ.สวุิช ธรรมปาโล นพ.เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผอ.สคร. 12 จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การ

ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เขต 12 ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 5 มิ.ย. 62 

พบผู้ ป่วย 2,255 ราย มีผู้เสยีชีวิต 2 ราย ที่ จ.นราธวิาส 1 ราย และพัทลุง 1 ราย จังหวัดที่พบอตัราป่วยสงูสุด คือ 

ยะลา รองลงมาคือ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง  ตรัง และสตูล ขอแนะน ามาตรการป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในพ้ืนที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ 1.โรงเรือน (บ้าน/ชุมชน) 2.โรงเรียน (สถานศึกษา/สถานเล้ียงเดก็เลก็) 

3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ต 5.โรงงาน/กลุ่มอตุสาหกรรม และ 6.โรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) โดยยึดหลัก 3 

เกบ็ 3 โรค  

    -นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ. กศน. อ.ภซูาง จ.พะเยา กล่าวว่า กศน.อ.ภซูาง มแีนวคดิจัดท าค่าว วรรณกรรมล้านนา

ที่มที  านองการอ่านร้อยกรองแบบพ้ืนบ้านทางภาคเหนือ มเีนื้อหารณรงค์ป้องกนัการระบาดไข้เลือดออกขึ้น ตั้งแต่การ

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย อาการโรคไข้เลือดออก การรักษาที่ถูกวิธ ีแต่งโดย รศ.ดร.พัชรี ศรีสงัข์ คณะสงัคมศาสตร์ 

มศว. และตน เนื้อหาค่าว โดยนายอ้วน ขนัทะวงศ์ อ่านค่าว โดยนางสจุิน สมฤทธิ์ 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ 

 ข่าวรอบอาณาจักร 

  -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงคด์ ีนพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ประชาชนจ านวนมากเดินทางมารับการตรวจอาการ

จากแพทย์ รพ.ชัยนาทนเรนทร เนื่องจากเกรงจะเป็นไข้เลือดออก จ.ชัยนาท มีสถิติมีผู้ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่

เดือน ม.ค.62 ถึง จจุบัน 91 คน ยังไม่มีผู้เสยีชีวิต ขณะที่ สสจ.ชัยนาท ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองรณรงค์ให้ประชาชน

จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน า้ยุงลายในครัวเรือน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกับการดูแลผู้ ป่วยโรค

ไข้เลือดออก และการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไข้เลือดออก 

เวบ็ไซตม์ตชิน  

เวบ็ไซต ์innnews 

เวบ็ไซต ์ONE31 

-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต ์พิชญคามนิทร์ นพ.สสจ.นครราชสมีา กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกที่ จ.นครราชสมีา 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 10 มมิ.ิย.62 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก จ านวน 2,144 ราย และมผีู้เสยีชีวิต 1 ราย กลุ่มผู้ป่วย

ส่วนใหญ่คอื กลุ่มเดก็ อายุระหว่าง 10-14 ปี โดยสถานการณไ์ข้เลือดออกในจังหวัดฯ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงขอให้

ประชาชนช่วยกันก าจัดลูกน า้ยุงลาย หากพบผู้ ป่วยมีไข้สูงลอย 2 วันไม่ลด ใ ห้รีบพบแพทย์ ไม่ต้องรอจนมีจ า้เลือด

เพราะจะสายเกนิไป และให้หลีกเล่ียงการรับประทานยาแอสไพริน และยาในกลุ่มเอน็เสด  

เวบ็ไซตม์ตชิน ส านัก

ข่าวกรมประชาสมัพันธ ์ 

-เสนอข่าว  นพ.สสจ. เลย  ประชุม  Video Conference ติดตามผลการปฏิบัติการภาวะฉุกเ ฉินทาง

สาธารณสขุ (EOC) โรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ ในพ้ืนที่จ.เลย มีประชาชนเข้ารักษาโรคไข้เลือดออกที่รพ.เลยเพ่ิมขึ้น 

มีผู้ ป่วยสะสม 44 ราย จนท.อสม.ต.นาอ้อ ได้ออกรณรงค์และน าทรายอะเบทเทใส่ภาชนะในบ้านเรือนประชาชน  มี

การฉีดพ่นหมอกควัน เน้นจุดที่มต้ีนไม้หรือวัชพืชหนาแน่นและบริเวณที่มดือบัชื้น 

 โรคพษิสุนขับา้ 

เวบ็ไซต ์innnews 

เวบ็ไซต ์ONE31 

 

  -เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต ์พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสมีา กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสนุัขบ้าปี 62 ข้อมูล 

ณ วันที่ 12 ม.ิย.62 กรมควบคุมโรคได้รับรายงานโรคพิษสนุัขบ้าในประเทศไทย พบผู้ เสยีชีวิตแล้ว 2 ราย ในจังหวัด

สริุนทร์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่พ้ืนที่จังหวัดนครราชสมีา ยังไม่มผู้ีเสยีชีวิตด้วยโรคพิษสนุัขบ้า แต่พบสตัว์

พาหะมีเชื้ อพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ 6 ตัวอย่าง คือ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอบัวลาย อ าเภอสีดา และ

อ าเภอบัวใหญ่ อีกทั้งยังพบผู้สมัผัสสตัว์ที่มีเชื้ อโรคพิษสุนัขบ้า 45 คน ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า

ครบทุกคนแล้ว อย่างไรกต็าม จังหวัดนครราชสมีา ยังถือเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกดิโรคพิษสนุัขบ้า จึงขอแนะน าผู้ที่มี

สตัว์เลี้ยง หรือสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด หากถูกสตัว์เหล่านี้ กดั ข่วน เลียแผล ควรล้างแผลด้วยน า้สะอาดและใส่ยา

ฆ่าเชื้อทนัท ีรวมถงึ ให้ขงัสตัว์ตวันั้นไว้เพ่ือสงัเกตอาการ และให้รีบไปพบแพทย์เพ่ือรักษากบัฉีดวัคซีนตามก าหนด 
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 โรคซึมเศรา้ 

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

 

 -เสนอข่าว นพ.กติตก์วี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสมีา จ.นครราชสมีา กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นห่วงผู้ ป่วยโรคซึมเศร้า

ทั่วประเทศประมาณ 1.4 ล้านคน โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ยอดรวมจนถึงเดือน

พฤษภาคม 2562 มจี านวน 100,976 คน เข้าถงึบริการแล้วร้อยละ 66 ขอให้ผู้ที่มีอาการซึมเศร้าที่ยังไม่เข้ารักษาตัว 

อย่าอายหมอ ให้รีบไปรักษาที่รพ.ที่อยู่ใกล้บ้านทุกแห่ง  นอกจากนี้  ยังได้ให้ฝ่ายเชี่ยวชาญของรพ.นครราชสีมา 

วิเคราะห์ประเภทอาหารที่เป็นผลดีและเป็นผลเสียต่อโรคซึมเศร้าและยาที่ใช้รักษา เนื่องจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส่วน

ใหญ่จะฟ้ืนฟูอยู่ที่บ้าน และขณะนี้มีการโฆษณาอาหารต่างๆ ผ่านทางสื่อจ านวนมาก อาหารบางอย่างอาจมีสารที่มีผล

ขดัขวางกบัฤทธิ์ยารักษาโรคซึมเศร้าได้ 

      นางจิรัฐิตกิาล ดวงสา นักโภชนาการและหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการประจ า รพ.จิตเวชนครราชสมีา กล่าวว่า อาหาร

ที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรรับประทานเพ่ือช่วยเสริมประสทิธภิาพยารักษาของแพทย์ยิ่งขึ้น มี 5 กลุ่มและเครื่องดื่มอกี 2 

ชนิด โดยอาหาร 5 กลุ่ม อาท ิ1.กลุ่มอาหารที่มีกรดไขมันที่ดีต่อสขุภาพช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ คือ โอเมก้า 3 2.ไข่ 

ซึ่งมีกรดอะมิโนที่ส  าคัญ ท าให้อารมณ์ดีและ ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น ส่วนเคร่ืองดื่ม 2 ชนิดที่เป็นผลดีกับอารมณ์เป็น

เคร่ืองดื่มสมุนไพร คือ น ้าอัญชันในดอกอัญชันจะมีสารแอนโทไซยานิน มีฤทธิ์กระตุ้นความจ า ช่วยผ่อนคลาย

ความเครียด และน า้ล าไย 

 โรคปวดหลงัจากการท างาน 

ไทยโพสต ์

เวบ็ไซต ์Sanook 

 

  -เสนอบทความ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พบว่าปัจจุบันวัยแรงงานเป็นโรคปวด

หลังมากสดุ เนื่องจากวิธกีารปฏบิตังิาน รวมทั้งสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกดิผลเสยีต่อสขุภาพของลูกจ้าง

เป็นส่วนใหญ่ รพ.นพรัตนราชธานี โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ได้เปิดให้บริการคลินิกโรคจากการท างาน ให้ค าแนะน าส าหรับผู้ ป่วยด้วยในโรคกระดูกและกล้ามเนื้ อ ควรปรับสภาพ

การท างาน หรือออกก าลังกายอย่างที่ถูกวิธี โดยจะมีการออกหน่วยตรวจสอบหาสาเหตุ เพ่ือให้นายจ้างท าการ

ปรับเปล่ียนสภาพการท างานหรือวิธกีารปฏบิตังิานได้อย่างถูกต้อง การรักษานั้นหากอาการไม่รนุแรงมาก การได้ลาพัก

ปฏิบัติงานหรือการกินยาแก้ปวด อาจจะหายเป็นปกติในเวลาที่ไม่นาน ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงมาก อย่าง

เส้นประสาทอ่อนแรงอาจต้องมีการผ่าตัด วิธป้ีองกัน นายจ้างควรจัดสภาพการท างานให้ถูกสขุลักษณะ รวมทั้งมีการ

แนะน าท่าทางที่ถูกต้องในการยกของ นอกจากนี้ อาจต้องใช้เคร่ืองจักรมาท างานแทนในงานที่ต้องมีการยกหรือท างาน

นั้นตลอดเวลา 

 สุขภาพช่องปากเด็ก 

ไอเอน็เอน็ ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

   -เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสขุนิเทศก ์เขตสขุภาพที่ 10 และโฆษก สธ. กล่าวว่า เดก็ควรมาพบ

ทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้ น หรือไม่เกินอายุ 1 ปี และมาตรวจฟันเป็นประจ าทุก 6 เดือน เพ่ือตรวจฟัน รับ

ค าแนะน า และเคลือบฟลูออไรด ์ผู้ปกครองควรให้ความสนใจ ตรวจดูสภาพเหงือกและฟันของลูกเป็นประจ า หากพบ

บริเวณคอฟันมลีักษณะสขีาวขุ่น หรือด้านบดเคี้ยวมจุีดสนี า้ตาล จุดสดี า หรือรูฟันผุ ควรไปพบทนัตแพทย์เพ่ือรับการ

รักษาที่เหมาะสม ก่อนที่จะมีอาการปวดฟัน ติดเชื้ อ มีหนองที่ปลายรากฟัน และแพร่กระจายไปอวัยวะส าคัญ 

นอกจากนี้ควรดูแลฟันน า้นมเช่นเดยีวกบัฟันแท้ด้วย 

 

ส านักข่าวกรม

ประชาสมัพันธ ์ 

พฒันาบริการผูป่้วยสูงอายรุะยะสุดทา้ย 

 -สถาบันเวชศาสตร์สมเดจ็พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จัดประชุมพัฒนาองค์ความรู้ การ

บริการผู้ ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ให้แก่ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพในรพศ. รพท. รพช.ให้มีความพร้อมในการดูแล

ผู้ป่วยสงูอายุระยะสดุท้าย พัฒนาให้รพ.ที่เข้าร่วมได้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน และเป็นพ่ีเล้ียงให้รพ.ที่สนใจด้าน

การบริการผู้ ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ในแต่ละเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยถอดบทเรียนพัฒนาระบบ

เครือข่ายการบริการผู้ป่วยสงูอายุระยะสดุท้าย ปฐมภมูิ ทุติยภมูิ และตติยภมูิ ไร้รอยต่อ ในพ้ืนที่ด าเนินการและจัดท า

เป็นคู่มอืการดูแลผู้ป่วยสงูอายุระยะสดุท้าย 

 โรคปอมเปย ์

แนวหน้า สยามรัฐ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

  -เสนอข่าว มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ร่วมกับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิด ีจัดงาน "วันพบปะครอบครัวปอมเปย์(Pompe Day)"ขึ้น เนื่องในวันปอมเปย์โลก 

    ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร หัวหน้าสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เปิดเผยว่า ปอมเปย์ เป็นหนึ่งในโรค

พันธกุรรมกลุ่มแอลเอสด ีที่ อบุตักิารณก์ารเกดิโรคประมาณ 1 ราย จากประชากร 4 หมื่นคน โรคนี้มีความรุนแรงสงู 
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ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยเอนไซม์ทดแทน มักจะเสยีชีวิตในขวบปีแรก ผู้ปกครองสามารถสงัเกตอาการที่เข้าข่าย

โรคปอมเปย์ได้ ซึ่งทารกมักจะมีอาการในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรก เช่น กล้ามเนื้ ออ่อนแรงตัวอ่อน

ปวกเปียก ไม่สามารถชันคอได้ดูดนมได้ไม่ดี พัฒนาการช้าโดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้ อ หัวใจโตมากและกล้ามเนื้ อหัวใจ

ผดิปกต ิตบัโต ลิ้นโต มอีาการตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจหลายครั้งและมภีาวะหายใจหรือหัวใจล้มเหลว เป็นต้น 

    ส่วนสถานการณ์โรคปอมเปย์ในประเทศไทย พบข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยที่รักษาปอมเปย์อยู่ประมาณ 6 คนทั่ว

ประเทศ ถือว่ายังพบน้อยมาก เชื่อว่ายังมีผู้ ป่วยอกีจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง หรือยังไม่พามาพบ

แพทย์ ซึ่งภาครัฐ กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนายา รวมถึง

ร่วมมอืในการหาแนวทางในการดูแลรักษา 

 ปัญหาตั้งครรภใ์นวยัรุ่น 

ส านักข่าวไทย 

กรมประชาสมัพันธ ์

  -เสนอข่าว นายณรงคศ์ักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดบัจังหวัดคร้ังที่ 1/2562 จัดโดย สสจ.พะเยา เพ่ือให้มีการขับเคล่ือนงานตามพ.ร.บ.ป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 มกีารก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านเพศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบ

การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชน และสถานประกอบกจิการในการเล้ียง

ดูสร้างสมัพันธภาพ และการสื่อสารด้านสขุภาวะของเพศ และการสื่อสารด้านสขุภาวะทางเพศของวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 

3 พัฒนาระบบบริการสาธารณสขุทางเพศ และอนามยัการเจริญพันธุท์ี่มคุีณภาพและเป็นมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์  และการจัดสวัสดิการสังคม ในกลุ่มวัยรุ่น และ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดการความรู้ 

 

เดลินวิส ์

สรุปยอดบริจาคซ้ือครุภณัฑก์ารแพทย ์

  -เสนอข่าว นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสนิธุ ์พระมหาสภุาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาค า พร้อมด้วย 

นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสนิธุ ์และ พญ.ทวิาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.กาฬสนิธุ ์ร่วมแถลงข่าวขอบคุณ

และสรุปยอดรับบริจาค โครงการจัดหารายได้เพ่ือซื้ อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคาร 100 ปี สธ. รพ.กาฬสินธุ์ จาก

โครงการเดิน วิ่ง ป่ัน ทุกก้าวเพ่ือชาวกาฬสินธุ ์โครงการทอดผ้าป่าเพ่ือพัฒนา รพ.กาฬสนิธุ์ โครงการต่อลมหายใจ 

ได้รับเงินสนับสนุนครภุัณฑแ์ละเคร่ืองมอืแพทย์ ยอดจากการบริจาคทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,624,704 บาท 

 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ มุมพิลึก 

โครงการกา้วคนละกา้ว 

   -เสนอบทความ ทีมงานนางพยาบาล รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่ส่งไปท าหน้าที่ดูแลและปฐมพยาบาลกลุ่มนักวิ่ง

โครงการก้าวคนละก้าวหารายได้สมทบทุนให้โรงพยาบาลในภาคอสีานในการซื้ออปุกรณท์างการแพทย์ ได้เข้าร่วมวิ่งไป

กลับกลุ่มนักวิ่งด้วย บอกว่า หากมใีครขอความช่วยเหลือจะได้ช่วยได้ทนัท่วงที 

 เตือนภยัสบู่-เคร่ืองส าอางผสมเม็ดบีดส ์

เดลินวิส ์ -เสนอข่าว นายพิฆเนศ ตะ๊ปวง รองเลขาธกิาร สคบ. เปิดเผยว่า สคบ. ได้รับการประสานจากกรมควบคุมมลพิษให้

ช่วยแจ้งเตือนผู้บริโภค ให้ช่วยกนัลดและเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางที่มีไมโครบีดส์เป็นส่วนผสม เพราะเป็นเมด็

พลาสตกิขนาดเลก็ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑต่์าง ๆ จะเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเครื่องส าอาง สบู่ โฟมล้าง

หน้า เมื่อถูกชะล้างลงไปในท่อระบายน า้แล้วจะลงแหล่งน ้าธรรมชาติ จนกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้  สธ. ได้ออก

ประกาศข้อก าหนดเพ่ือให้เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางในการห้ามใช้ไมโครบีดส์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางไทย ภายใต้ พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 มผีลตั้งแต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป 

 มลพษิโรงถา่นหินไฟฟ้า 

เดลินวิส ์

 

-เสนอข่าว   นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นพ.สสจ.น่าน กล่าวว่า สสจ.น่านเปิดการประชุมพัฒนาข้อเสนอชุด

โครงการวิจัยเชิงปฏบิัติการ เรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสขุภาพ กรณีอาจมีมลพิษข้ามพรมแดนจาก

โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา สปป.ลาว โดยมี ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. น าทมีนักวิจัยและนักวิชาการจาก

ส านักงานวิจัยและพัฒนานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ, CHIA Platform in Southeast Asia, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.นเรศวร, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าเสนอข้อมูลและประเดน็งานวิจัยทั้งด้านตัวชี้ วัดมลพิษ

จากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระทบต่อสขุภาพ เพ่ือสร้างความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

มลพิษข้ามพรมแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพ  ทมีคณะท างานวิจัยได้ให้ข้อมูล พบว่า พ้ืนที่ ต.ขุนน่าน มีหมู่บ้าน
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สื่อ ประเด็นข่าว 

น า้รีพัฒนา หมู่ 12, บ้านง้อมเปา หมู่ 1 และบ้านด่าน หมู่ 3 ได้รับผลกระทบสงู มีผลมาจากปัจจัยเร่ืองทศิทางลมที่

พัดมาจากโรงไฟฟ้าหงสา และแนวภเูขาที่ปิดกั้น ซึ่งทั้งข้อดีและข้อเสยีคือ ปิดกั้นมลพิษทางอากาศ ทั้งกนัไม่ให้เข้าใน

พ้ืนที่หมู่บ้าน แต่แนวภเูขาท าให้มีมลพิษไหลเข้าไปในบางพ้ืนที่ของหมู่บ้าน และกั้นไม่ให้มลพิษนั้นสลายออกไปด้วย 

นอกจากนี้  ยังมกีารเกบ็ข้อมูลสขุภาพของประชาชนทั้ง 22 หมู่บ้าน พ้ืนที่ 2 ต าบล คอื ต.ขนุน่าน ต.ห้วยโกน๋ ก่อนที่จะ

มีการเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบในอนาคตถึงผลกระทบด้าน

สขุภาพในพ้ืนที่เสี่ยงด้วย หลังจากนี้  จะมีการประชุมร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือร่วมกนัพัฒนางานวิจัย 

โดยใช้ข้อเทจ็จริงบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถอืได้ และเป็นฐานข้อมูลที่ยอมรับร่วมกนัในการวางแผนการเฝ้าระวัง 

รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งจะมีทั้งการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ และมลพิษที่ตกค้างใน

ห่วงโซ่อาหาร ที่ส  าคญัคอืการสร้างเคร่ืองมอืที่เหมาะสมและระบบฐานข้อมูลโดยชุมชนต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

บตัรคนพกิาร 

   -เสนอข่าว  นางธนาภรณ ์พรมสวุรรณ อธบิดกีรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า พก. ได้

ประสานความร่วมมือกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สปสช. ในการอ านวยความสะดวกการใช้สทิธิ

รักษาพยาบาลของกลุ่มคนพิการ โดยสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการใช้บริการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลต่างๆตามสทิธทิี่ได้รับ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ควบคู่บตัรประจ าตวัคนพิการ ซึ่งได้พยายามค้นหาคนพิการ

ที่ยังไม่ได้ลงทะเบยีนความพิการเพ่ือประโยชน์ในการรับสทิธแิละสวัสดกิารต่างๆ จะท าเป็นลักษณะโมบายเคล่ือนที่เข้า

ไปค้นหา  ท าบตัรให้กบัประชาชนตามจุดต่างๆ ภายในเดอืน ก.ย. นอกจากนี้  ก าลังหารือกบักระทรวงสาธารณสขุ การ

วางระบบการประเมนิความพิการผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์ เชื่อมข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเรว็มากย่ิงขึ้น

จากเดมิที่ใช้เป็นเอกสาร                                                                                                            

  


