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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน เดลนิิวส ์ 

ไทยรัฐ ข่าวสด 

แนวหน้า 

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีที่หลายหน่วยงานอยู่ระหว่าง

ก าลังปลูกกญัชาเพ่ือสกดัสารส าคญั ส่วนกญัชาของกลางจาก ป.ป.ส. ที่เตรียมน ามาใช้ทดแทนระหว่างนี้ กม็ีปริมาณน้อย 

อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น า้มันกญัชารักษาโรคในระยะสั้น ว่า เร่ืองนี้ เป็นผลที่เกดิจากการไม่ได้เตรียมการ

ล่วงหน้า หลังออก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การจัดหาน า้มันกญัชามาใช้ในช่วงนี้ ต้อง

มอง 2 อย่าง อย่างแรกคอื แหล่งที่มาของน า้มนักญัชาสะอาดปลอดภัยหรือไม่ อย่างที่ 2 คอืเร่ืองการใช้เหมาะสมกบัแต่

ละคนหรือไม่ มข้ีอห้ามใช้หรือไม่  

    การหาน า้มนักญัชามาใช้ในช่วงระยะสั้นนี้  ส่วนตวัคดิว่าไม่ควรมกีารน าเข้ามาเดด็ขาด โดยเฉพาะการน าเข้าจากบริษทั

ที่จ้องฮุบสทิธิบัตรกญัชาในประเทศไทย เพราะขณะนี้  มีกรมการแพทย์ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกบัสภา

เกษตรกรแห่งประเทศไทย จัดหาน า้มนักญัชาที่มปีระสทิธภิาพอยู่ นอกจากนี้ ยังมองว่า ปัจจุบนัมกีารปลูกกญัชงในหลาย

พ้ืนที่ในประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งกญัชงเองกเ็ป็นพืชที่ให้สารซีบดี ีซึ่งเป็นสารที่มปีระโยชน์ต่อการรักษาโรค คุณภาพไม่ได้

แตกต่างจากซีบดีทีี่ได้จากกญัชาเลย ดงันั้น ควรปลดลอ็กทางกฎหมายให้น ากญัชงมาสกดัเอาสารซีบดีใีช้ก่อนได้ 

    ผศ.นพ.บริบูรณ ์เชนธนากจิ แพทย์ประจ าห้องฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ ป่วยที่

ได้รับผลกระทบจากการใช้กญัชา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ค. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ 20 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วย

ที่มอีาการเลก็น้อย 12 ราย และผู้ป่วยที่มอีาการรนุแรง 8 ราย โดยทั้ง 8 ราย ไม่ทราบละเอยีดว่าน า้มนักญัชาที่ใช้ไปนั้น

มอีงคป์ระกอบอะไรบ้าง มปีริมาณมากน้อยเพียงใด ไม่ทราบขนาดที่ควรใช้ ดงันั้น การไม่ทราบองค์ประกอบของน า้มัน

ที่ใช้ ไม่ทราบปริมาณที่แนะน าให้ใช้ รวมถึงต้องเว้นช่วงนานเท่าใดจึงจะหยดเพ่ิมได้ ถือเป็นปัญหาหลักในเร่ืองการใช้

กญัชาขณะนี้  ส่วนอกี 2 ราย มปีระวัตใิช้กญัชามาแต่ไม่ได้มอีาการข้างเคยีงแต่อย่างใด 

    บางวันพบมีผู้ ป่วยได้รับผลกระทบจากการใช้กญัชามารับบริการถึง 3-4 ราย ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรง เช่น ซึมลง

สบัสนพฤตกิรรมเปล่ียนหรือมอีาการชักเกรง็ จ าเป็นต้องตรวจเพ่ิมเตมิ เพ่ือวินิจฉัยแยกสาเหตอุื่นที่รนุแรงกว่าด้วย เช่น 

อาจเกดิจากเลือดออกในสมองหรอืเป็นความผดิปกตทิางสมองอื่นๆ ซึ่งต้องส่งตรวจเพ่ิมเตมิด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมอง ส่งผลให้มค่ีาใช้จ่ายสงูขึ้นด้วย หากผู้ป่วยไม่ได้ใช้กญัชาเกนิจ าเป็นกไ็ม่น่าจะมีผลรุนแรง หรือต้องมาโรงพยาบาล

ส่วนรายที่อาการไม่รนุแรง เช่น อาการใจสั่น เวียนหัว เจบ็หน้าอก อาจได้รับการตรวจเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม แต่

ค่าใช้จ่ายไม่สงูมากเท่าการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง 

 

ไทยรัฐ ข่าวสด 

ประชาชาตธิรุกจิ 

กรงุเทพธรุกจิ 

แนวคิด รพ.ธงฟ้า 

    -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าการน ายารักษาโรค เวชภัณฑ์ และ

บริการทางการแพทย์ เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องควบคุมราคาค่าบริการว่า กรมการค้าภายในได้ขอให้ รพ. ส่ง 

"โครงสร้าง" รายการค่ายาทั้งราคาซื้อและราคาขายมาให้พิจารณา โดย รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างด ีม ี30% ของโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลคดิราคาต ่ากว่าที่เฉล่ียทั่วไป อกี 40% คดิราคาในระดบักลางๆ ซึ่งถือว่าเป็น

กลุ่มที่ให้ความเป็นธรรมกบัผู้ป่วยในระดบัหนึ่ง ที่เหลืออกีประมาณ 30% หรือประมาณ 70 แห่ง ที่ต้องเชิญมาหารือคอื

กลุ่มที่ตั้งราคาไว้สงูกว่าราคาเฉล่ียค่อนข้างมากเฉล่ียสงูถึง 300% บางรายสงูถึง 8,000% และที่น่าตกใจคือบางรายสงู

ถึง 16,000 ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง รพ.รายดังกล่าว ให้เข้ามาชี้ แจงเพ่ือให้ปฏิบัติตาม

ประกาศของ กกร. ล่าสดุ รพ. 52 แห่ง ได้เริ่มส่งข้อมูลค่ายาเข้ามาแล้ว แต่ยังคลาดเคลื่อน จึงได้ขอให้ส่งกลับมาใหม่

ภายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้  ซึ่งจะครบก าหนดสิ้นสุดแจ้งราคายาตามกฎหมาย หลังจากนั้นประชาชนจะสามารถ

ตรวจสอบโครงสร้างราคาทั้งหมดได้ที่เวบ็ไซตก์รมการค้าภายใน  

    ส่วนโครงการ "โรงพยาบาลธงฟ้า" ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้เตรียมเชิญชวน รพ.เอกชนที่คิดค่ายาและค่ารักษาพยาบาลไม่

แพงจนเกินไปให้มาเข้าร่วมโครงการนั้น เนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 353 แห่ง ยังไม่มีความพร้อม ขณะเดียวกัน 

โรงพยาบาลธงฟ้าไม่มีลักษณะเหมือนโครงการสินค้าธงฟ้า เพราะมีเรื่องของการบริการ คุณภาพ จริยธรรมเข้ามา

เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงโครงสร้างราคายาอย่างเดยีว ดงันั้น กรมจึงขอเวลาในการพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือความรอบคอบ อกี

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่8 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 

คร้ัง 

เดลินวิส ์

ผู้จัดการสดุสปัดาห์ 

360 องศา 

    -เสนอข่าว ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงแนวคิดการจัดท า  รพ.ธงฟ้า ว่า ตาม 

พ.ร.บ.สถานพยาบาล ก าหนดเอาไว้ว่า สถานพยาบาลทุกประเภทจะต้องมีมาตรฐาน ทั้งเรื่องเครื่องมือแพทย์ ยา 

เวชภัณฑ ์บุคลากรทางการแพทย์ โครงสร้างทางวิศวกรรม ที่นั่ง โถงทางเดินล้วนต้องมีมาตรฐานตามที่ก  าหนด การจะ

ท าเป็น รพ.ธงฟ้ากท็ าได้ แต่ไม่สามารถไปลดมาตรฐานได้กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้  การที่จะบอกว่า รพ.ธงฟ้า ราคาไม่

แพง แล้วมาตรฐานจะเป็นไปตามราคานั้นไม่ได้ การแพทย์ต้องมมีาตรฐาน จะอ้างว่าลดลงตามราคาที่จ่ายไปไม่ได้ ถ้าไป

ลดเกรด ลดมาตรฐานลงจะถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน เจ้าของสถานพยาบาลจะมีความผิด ตามมาตรา 

34 พ.ร.บ.สถานพยาบาล ส่วนการจะตั้งชื่อว่าอะไรกเ็ป็นอ านาจของสถานพยาบาล แต่ต้องตรวจสอบได้ และจะดูเรื่อง

การโฆษณาด้วย ถ้าเอาค าว่า "ธงฟ้า" ไปอ้าง แต่ไม่มมีาตรฐานกจ็ะผดิฐานโฆษณาโอ้อวดด้วย. 

 

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

แผนปฏิบติัการบูรณาการจีโนมิกส ์

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เปิดประชุม “Genomic Thailand Inception 

Workshop” ซึ่งเป็นความร่วมมอืระหว่าง สวทช. สอวช. TCELS สวรส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานภาคี

เครือข่าย เพ่ือหารือแนวทางด าเนินงานแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2567 

ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้น าการแพทย์จีโนมกิสข์องอาเซียนภายใน 5 ปี  โดยมศีูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์จีโนมกิสท์ี่ 

ม.บูรพา ได้วางแนวทางด าเนินงาน ได้แก่ การวิจัยและประยุกต์ใช้ การบริการ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล และการ

ผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์  Thailand 4.0  ขบัเคล่ือนการพัฒนาการแพทย์แม่นย า ให้คนไทยสามารถ

เข้าถงึบริการด้านการแพทย์จีโนมกิสท์ี่มคีวามแม่นย าและจ าเพาะต่อบุคคลอย่างมณีภาพมากขึ้น 

 

ส านักข่าวไทย 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์mcot.net 

มาตรการความปลอดภยัใน รพ. 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผย มาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการก่อเหตุ

ความรนุแรงต่อร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สนิในสถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลมีสทิธิ์ในการด าเนินการตามกฎหมายกบัผู้

ก่อเหตุทนัที โดยมีข้อกฎหมาย ม.360 ม.364 และม.365 โทษสงูสดุจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี  ทั้งนี้  สธ.  ได้ให้ รพ.ทุกแห่ง

เป็นห้องฉุกเฉินคุณภาพ มีการสื่อสารข้อมูลกบัญาติผู้ ป่วย ติดป้ายแสดงคิวการรับบริการหน้าห้อง และเพ่ิมมาตรการ

ความปลอดภัยห้องฉุกเฉินและ จนท. ในการปฏบิัติงาน จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจ าห้องฉุกเฉินตลอด 

24 ชม. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และตดิตั้งเพ่ิมในจุดเสี่ยง จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยส าหรับ

ผู้ป่วยห้องฉุกเฉินทุกรายเพ่ือการให้บริการที่เหมาะสม กร่ิงสญัญาณเตอืนภัย หรืออปุกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน  มี

ระบบการเข้า-ออกห้องฉุกเฉินที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ทางและคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น  มีช่องทางการสื่อสาร

รายงานเหตดุ่วนแก่ต ารวจ เครือข่ายอาสาสมคัร มูลนิธต่ิาง ๆ ในพ้ืนที่ 

เวบ็ไซต ์Thaich8       -เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานความคบืหน้าเหตกุารณท์ี่คนไข้ชาย เดนิเข้าไปในห้องฉุกเฉิน รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

เพ่ือสอบถามพยาบาลว่า ต้องรอคิวล้างแผลนานไหม แต่เมื่อพยาบาลแนะน าให้ไปท าบัตร และรอคิวตามขั้นตอน ชาย

คนดงักล่าวกลับไม่พอใจ ปร่ีเข้ามาด่าทอพยาบาลสาวด้วยถ้อค าหยาบคาย และยังชกท าร้าย จนเจ้าหน้าที่และคนไข้ ต้อง

เข้ามาช่วยกนัระงับเหตุกันชุลมุน ล่าสุดครอบครัวพาตัวผู้ ก่อเหตุกค็ือ นายศุภกร คุ้มรักษ์ อายุ 21 ปี เข้ามอบตัวกับ

ต ารวจ สภ.ปลวกแดง โดยต ารวจแจ้งข้อหาท าร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏบิัติหน้าที่ และน าตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัด

ระยองทนัท ี

 

ไทยรัฐ 

โรคช็อกโกแลตซีสต ์

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ชอ็กโกแลตซีสต์ ทางการแพทย์เรียกว่า เยื่อบุ

โพรงมดลูกเจริญเตบิโตผดิที่ มกัพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่มีประจ าเดือนมากกว่า 2 

คร้ังต่อเดอืน หรือมานานกว่า 7 วัน หรือผู้ที่ครอบครัวมปีระวัตเิป็นโรคนี้  สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากประจ าเดอืนส่วนหนึ่ง

ไหลย้อนไปทางปีกมดลูก แล้วเข้าไปฝงัตวัที่อื่น ๆ โดยน าเซลล์ของเย่ือบุโพรงมดลูกเข้าไปด้วย เมื่อเซลล์นี้ ไปฝงัตวัอยู่ที่

อวัยวะไหนกจ็ะเกดิถุงน า้ขึ้นที่อวัยวะนั้น จุดที่มกัเกดิ ชอ็กโกแลตซีสตบ่์อยๆได้ในรังไข่ แต่ถ้าเย่ือบุโพรงมดลูกแทรกเข้า

ไปในกล้ามเนื้อมดลูกจะกลายเป็นพังผดืหรือก้อนในกล้ามเนื้อมดลูก  จะท าให้มอีาการปวดท้องมาก หรือ ปวดท้องน้อย

เรื้อรัง เมื่อมปีระจ าเดอืน และปวดมากขึ้นทุกเดอืน รวมทั้งมอีาการเจบ็ปวดเมื่อมีเพศสมัพันธ ์การรักษาท าได้โดย การ

ใช้ยา และการผ่าตดั หากพบว่ามอีาการบ่งชี้ เสี่ยงต่อการเป็นชอ็กโกแลตซีสต ์ควรรีบมาพบสตูนิรีแพทย์ 

 

มตชิน 

โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย 

    -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบเดก็นักเรียน
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และครูชาวสงิคโปร์ติดเชื้ อชิคุนกุนยา 14 ราย หลังจากเดินทางไปเรียนรู้การบริการสงัคมที่ จ.ราชบุรี โดยมีอาการไข้ 

ปวดศีรษะ ปวดตามตัว อาเจียน ซึ่ งผลการตรวจทางห้องปฏบิัติการพบว่าติดเชื้ อโรคไข้ปวดข้อยุงลายว่า กรมควบคุม

โรคได้มอบหมายให้ สคร.5 จ.ราชบุรี ส านักป้องกนัควบคุมโรคเขตเมอืง และส านักระบาดวิทยา ส่งทมีสอบสวนควบคุม

โรค ร่วมกบั สสจ.ราชบุรี และหน่วยงานใน ล่าสดุได้รับรายงานว่า นักเรียนและครูชาวสงิคโปร์ที่ติดเชื้ อหายเป็นปกต ิ

และได้เดนิทางกลับประเทศแล้ว ทั้งนี้  จะประสานไปยังจุดประสานงานกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHRNFP) ประเทศ

สงิคโปร์ เพ่ือตดิตามอาการต่อไป 

    โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา มีทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะน าโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ 

ผู้ป่วยจะมอีาการไข้สงูฉับพลัน ตาแดง มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และอาจมีอาการคันร่วมด้วย  ในเดก็อาการไม่รุนแรง

เท่าผู้ใหญ่ โดยอาการเด่นชัดในผู้ ใหญ่คือปวดข้อ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ และหายภายใน 1-2 

สปัดาห์ ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นชอ็ก โรคนี้ ต้องรักษาตามอาการ ทุกฝ่ายต้องช่วยกนัก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย โดยยึดหลัก 3 เกบ็ ป้องกนั 3 โรค ทั้งนี้  การก าจัดยุงลาย ต้องเริ่มก าจัดตั้งแต่ตอนเป็นลูกน า้เพราะอยู่ในภาชนะ

ที่เราสามารถจัดการได้ ส่วนยุงบนินั้น ประชาชนอาจซื้ อสเปรย์กระป๋องมาฉีดพ่นเองภายในบ้านเพ่ือก าจัดยุงลายตัวที่มี

เชื้อ ส่วนรอบนอกสาธารณะ เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลร่วมกนั 

 

ข่าวสด 

ประชมุวิชาการวคัซีนแห่งชาติ 

    -เสนอข่าว  นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ เสดจ็ฯมาทรงเป็นประธานในพิธเีปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาต ิ

คร้ังที่ 9 พร้อมพระราชทานรางวัลให้กบั "ผู้ท าคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน" และรางวัลการประกวดคลิป

วิดีโอกล่าวสนุทรพจน์ หัวข้อ "ท าไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง" ในวันที่ 20 ส.ค. ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ 

ประตูน า้ กรุงเทพฯ ทั้งนี้  การประชุมจัดภายใต้แนวคิด วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ย่ังยืน 

ประเด็นการบรรยายที่ น่าสนใจ ได้แก่ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนกับการพัฒนางานวัคซีนในประเทศไทย, 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกบัความท้าทายในการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่, สถานการณ์การผลิต และการใช้วัคซีนสตัว์

ในประเทศไทย, การบริหารจัดการวัคซีนคนและวัคซีนสตัว์ในภาวะวิกฤต,พัฒนาการ ความก้าวหน้าและความท้าทาย 

การสร้างเสริมภมูคุ้ิมกนัโรคไทยในศตวรรษที่ 21 สถาบนัจึงขอเชิญชวนแพทย์ สตัวแพทย์ พยาบาล เภสชักร เจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ สมคัรเข้าร่วมการประชุมได้จนถงึวันที่ 16 ส.ค.นี้  

 

สยามธรุกจิ 

เผาท าลายผลิตภณัฑส์ุขภาพปลอม 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ร่วมกับ สตช. และบก.ปคบ. เผาท าลาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ หลังจับมือกวาดล้างจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สขุภาพ ทั้งผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้น าเข้า โดยน าผลิตภัณฑส์ขุภาพของกลางที่คดสีิ้นสดุมาท าลาย น า้หนักกว่า 120 ตัน 

รวมกว่า 500 คด ีผู้ต้องหากว่า 600 คน มูลค่าของกลางกว่า 300 ล้านบาท เพ่ือขจัดผลิตภัณฑส์ขุภาพผิดกฎหมายให้

สิ้ นซาก และไม่หวนกลับมาสร้างปัญหาให้กับสังคมได้อีก  ทั้งนี้  ขอให้ผู้ บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส 

เมื่อพบผลิตภัณฑส์ขุภาพผดิกฎหมายมายัง สายด่วน อย. 1556, ผ่าน Oryor Smart Application, ร้องเรียนด้วยตนเอง

ที่ศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ อย. หรือที่ สสจ. และ 

สายด่วน บก.ปคบ.1135 เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

ไข่มุกเสี่ยงก่อสารตกคา้งในกระเพาะ 

    -เสนอข่าว น.ส.วิไลลักษณ ์ศรีสรุะ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า ไข่มุกในชานมไข่มุก

แต่ละที่จะมส่ีวนผสมในการท าไม่เหมอืนกนั แต่ที่เป็นข่าวนั้นคาดว่า อาจเกดิจากการผสมแป้งเพ่ิมเข้าอกี เช่น แป้งมัน 

เพ่ือให้ตวัสาคูหรือไข่มุกเด้ง เคี้ยงกรบุๆ เพราะฉะนั้น ถ้าคนที่ทานแล้วไม่เคี้ยวให้ละเอยีดมีโอกาสที่จะตกค้างได้ แต่ที่

ตกค้างจ านวนมากอย่างในข่าวน่าจะเพราะมีการรับประทานที่เยอะมาก จนเกิดการย่อยได้ไม่หมด ส่วนไข่มุกของ

ประเทศไทยส่วนใหญ่ท าจากแป้งมันส าปะหลังผสมกับแป้งสาลีเลก็น้อย ซึ่งคนมักจะดื่มแล้วกลืนไข่มุกลงไปเลยโดย

ไม่ได้เคี้ยว อาจท าให้เกดิการตดิคอได้ และจะท าให้ไข่มุกลงไปกองและเกดิการตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารและส าไส้ได้ 

 

แนวหน้า 

คอลัมน์ ข่าวภมูภิาค 

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนพ.สสจ.อ านาจเจริญ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ จ.

อ านาจเจริญ มีผู้ ป่วย 116 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยเสยีชีวิต พบผู้ป่วยทุกอ าเภอ อ าเภอที่มีอตัราป่วยสงูสดุ 3 อนัดับแรก 

คือ อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา และ อ.เมืองอ านาจเจริญ แนะประชาชนหากมีไข้สงูไม่ควรซื้ อยามากินเอง ให้รีบไป
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โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเพ่ือลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคตดิเชื้อไวรัสซิกา ต้องใช้มาตรการ 3 เกบ็ ป้องกนั 

3 โรค 

 

มตขิน ไทยรัฐ 

โรคมือ เทา้ ปาก 

    -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ผอ.รพสต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า พบเดก็นักเรียนศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็บ้านกุดหว้า ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จ านวนมาก ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

จึงมคี าสั่งปิดการเรียนการสอนทั้งหมด และได้เรียกประชุมด่วน อสม. รวมถึงผู้ปกครองเดก็ เพ่ือให้ความรู้และช่วยกนั

ท าความสะอาดสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ 

 

มตชิน 

โรคเพศสมัพนัธ ์

    -เสนอข่าว นายปีเตอร์ ซาลามา ผอ.บริหารด้านการดูแลสขุภาพถ้วนหน้าขององค์การอนามัยโลก เตือนการไร้ซึ่ง

ความคบืหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสมัพันธใ์นทั่วโลก ที่เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้ อโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพันธท์ี่สามารถรักษาได้ (เอสทดีี) หรือการติดเชื้ อโรคทางเพศสมัพันธ ์(เอสทไีอ) รายใหม่เกดิขึ้นในแต่ละ

วันมากถึงกว่า 1 ล้านราย พร้อมกบัเรียกร้องให้รัฐบาลให้หลักประกนัว่าประชาชน ทุกคนได้เข้าถึงการบริการเพ่ือการ

ป้องกนัและรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์

    นางเตียโดรา วี ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้ อทางเพศสัมพันธ์ แถลงว่า เป็นเร่ืองน่าห่วงที่ผู้คนใช้ถุงยางอนามัยกัน

น้อยลง เนื่องจากเกรงกลัวต่อการติดเชื้ อเอชไอวีกันน้อยลง เพราะเห็นว่าขณะนี้ มีวิธีการรักษาและยาต้านไวรัสที่มี

ประสทิธผิลดขีึ้น นอกจากนี้  คนส่วนใหญ่ยังมคีวามชะล่าใจเกี่ยวกบัป้องกนัโรค  

 


