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สวท. 

ทวีีช่อง NBT, TNN 

 

วนัไขเ้ลือดออกอาเซียน 

    -เสนอข่าว สธ.จัดงานรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งตรงกบัวันที่ 15 มิ.ย. ของทุกปี โดยมี นพ.สขุุม กาญจน    

พิมาย ปลัด สธ. เป็นประธาน ซึ่งปีนี้ ก  าหนดรณรงค์ภายใต้ธมี “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : 

เร่ิมต้นที่ตัวเรา” และ มีพิธลีงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมยุงลายฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2562 – 2566) ระหว่าง ก.กลาโหม ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ก.มหาดไทย              

ก.วัฒนธรรม ก.ศึกษาธกิาร ก.อุตสาหกรรม กทม. เพ่ือร่วมกนัเฝ้าระวัง ป้องกนั สื่อสารประชาสมัพันธ ์บริหารจัดการ

ฐานข้อมูล รณรงคจ์ัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมยุงลาย นอกจากนี้  ยังมกีจิกรรมจิตอาสา “เราท าความดด้ีวยหัวใจ” พัฒนา

สิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายในพ้ืนที่โดยรอบ สธ.  

    ด้าน นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกด้วยต ารับยาโฮมโีอพาธยี์ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 C ป้องกนัโรคไข้เลือดออกได้ร้อยละ 89.9 มี

ทั้งชนิดเมด็ และ ชนิดน า้ โดยชนิดเมด็ใช้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1-2 เมด็ ประมาณ 10-30 วินาทแีล้วกลืน ส่วนชนิดน า้ใช้

หยดใส่ปาก 2-3 หยด อมไว้ประมาณ 10-30 วินาทแีล้วกลืน ข้อควรระวัง คือ 1.ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ 2.ผู้มีโรค

ประจ าตวัควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ให้ยา 3.ผู้มอีาการไข้ ไข้หวัด หรืออาการป่วยอื่น ๆ ควรหลีกเล่ียงการใช้ยา ผู้ที่มีความ

ไวต่อยานี้จะเกดิอาการบางประการ เช่น เป็นไข้ คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จะหายได้เองภายใน 2 ชม. ให้ดื่ม

น า้มากๆ ทั้งนี้  หากมอีาการไข้และสงสยัว่าเป็นไข้เลือดออก ควรไปรับการรักษากบัแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถติดต่อ

รับได้ฟรีที่กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

เดลินวิส ์     -เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ สามารถประกาศโรคไข้เลือดออกระบาด

ใหญ่ได้แล้วเพราะผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นถงึ 2 เท่าของค่าเฉล่ียผู้ป่วยในรอบ 5 ปี และอตัราการเสยีชีวิตพุ่งไปถงึ 1.6 ต่อ 1,000 

ประชากรที่ป่วย ในขณะที่เกณฑม์าตรฐานก าหนดไว้ที่ 1 ต่อ 1,000 ประชากรที่ป่วย และจ านวนผู้ป่วยและเสยีชีวิตก็

แซงสถานการณ์ในปี 2558 ช่วงเดียวกนัซึ่งเป็นการระบาดใหญ่ โดยสาเหตุที่พบอตัราการป่วยมากในปีนี้ เป็นเพราะปี 

2561 ถงึแม้เราจะควบคุมโรคได้ดแีต่ยังมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่อยู่ตามธรรมชาต ิท าให้ในปีนี้พบคนป่วยมากขึ้น ที่

ส  าคญัผู้รับเชื้อคร้ังที่ 2 เสี่ยงจะมอีาการรนุแรง 

แนวหน้า     -เสนอข่าว นายนเรศฤทธิ์ ขดัธะสมีา นพ.สสจ.พังงา กล่าวว่า ช่วงปีที่ผ่านมา จ.พังงา ถือว่ามีผู้ป่วยอนัดับต้นๆ ของ

ประเทศ  และตอนนี้ถือว่าเป็นอนัดับสองของเขต ทาง สสจ.พังงา จึงเร่งให้สถานบริการสาธารณสขุร่วมกบัผู้น าท้องที่ 

ผู้น าท้องถิ่น อสม. และประชาชนเจ้าของบ้านเรือนด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เกบ็ เพ่ือป้องกนั 

3 โรค พร้อมส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุลู์กน า้ยุงลาย วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงระดับพ้ืนที่ 

โดยใช้กระบวนการของ IVM เน้นควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาดเพ่ิม ในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 

 

เวบ็ไซต ์77khaoded 

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีสามีภรรยาผู้ ป่วยติดเชื้ อ HIV ที่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยซึ่งเป็นภรรยาเป็นคนป่วยตดิเตยีง ได้รับการรักษาโดยใช้น า้มนักญัชาควบคู่ไปกบัยาต้านไวรัสและยารักษาวัณโรค 

กระทั่งมอีาการทุเลาจนลุกนั่งและเริ่มช่วยเหลือตวัเองได้นั้น ล่าสดุมรีายงานว่า ผู้ป่วยที่เป็นภรรยามีอาการปวดท้องและ

คล่ืนไส้อาเจียน ทางญาติจึงน าส่งโรงพยาบาลชนแดน และต่อมามีการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์

แพทยว์ินิจฉัยว่า ผู้ป่วยมอีาการอ่อนเพลีย ตดิเชื้อในกระแสโลหิต ความดนัโลหิตต ่าหวิดชอ็ค 

    นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ น าคณะทมีสหวิชาชีพ ลงพ้ืนที่เย่ียมสามีภรรยาคู่นี้  โดยยังไม่ฟันธงว่า

น า้มนักญัชามผีลต่อการรักษาหรือไม่ แต่มกีารเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งเป็นภรรยาไว้เป็นข้อมูลส าหรับพิสจูน์ แต่หลังจากนั้น

เป็นต้นมากไ็ม่ปรากฎว่ามีทีมพยาบาลลงพ้ืนที่ไปตรวจอาการและเกบ็ข้อมูลของผู้ ป่วยรายนี้ แต่อย่างไร เมื่อติดต่อ

สอบถามไปยังโรงพยาบาลชนแดน ได้รับแจ้งว่า “ผอ.โรงพยาบาลชนแดนตดิราชการต่างจังหวัดไม่สามารถให้ข้อมูลราย

เอยีดได้” และได้ติดต่อสอบถามไปที่ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ กไ็ด้รับค าชี้ แจงเช่นเดียวว่า “ยังไม่ได้

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่15 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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รับรายงานผู้ป่วยรายนี้” 

 

สวท. 

ศูนยบ์ริการสุขภาพชาวต่างชาติ 

    -เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ชาวต่างชาตขิองหน่วยบริการในสงักดั สธ. คร้ังที่ 1  เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ Best Practice ใน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ในปีนี้ ได้ จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการ

สาธารณสุข (ศคอส.) ใน สสจ. เพ่ือเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณสุขอาเซียนในระดับ

จังหวัด และจัดตั้งศูนย์บริการสขุภาพชาวต่างชาต ิ(ศบต.) ใน รพศ รพท. ทุกแห่ง   

 

สวท. 

โรคตาในเด็กยคุดิจิทลั 

    -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาเดก็ในยุคดิจิทลั เกดิจากการที่ใช้เวลา

หน้าจอนาน ท าให้เกดิปัญหาทางสายตา ได้แก่ ปวดศีรษะ ตาแห้ง เคอืงตา และตามัว จะพบภาวะสายตาสั้นได้มากกว่า

กลุ่มเดก็ที่ท ากจิกรรมกลางแจ้ง ควรใช้สมาร์ทโฟนและอปุกรณต่์างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ไม่ให้เดก็อายุต ่ากว่า 

2 ขวบ ดูโทรทศัน์ เล่นสมาร์ทโฟน/แทบ็เลต็ ไม่แนะน าให้มสีื่อต่างๆ ในห้องนอน ปิดสื่อขณะรับประทานอาหาร ไม่ใช้

งานนานเกนิ 1–2 ชม./วัน หากมอีาการแสบตา ตามวัหรือปวดตา ควรพักสายตามองไปไกลๆ หรือหลับตาพักสายตา

ทุก 20 นาท ีและกระพริบตาบ่อยขึ้น ควรให้เดก็ท ากจิกรรมกลางแจ้งและอ่านหนังสอืในเดก็อายุ 2-3 ขวบควรเรียนรู้

จากการมปีฏสิมัพันธก์บัพ่อแม่ดกีว่าจอคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์

chiangmainews 

ค าแนะน าการด่ืมน ้ าเซเลอร่ี 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั ระบุ การดื่มน า้เซเลอร่ี หรือ น า้ขึ้นฉ่ายฝร่ัง ซึ่งเป็นผักที่ให้

พลังงานต ่า แต่มสีารอาหารสงู จึงเหมาะกบัผู้ที่ต้องการควบคุมน า้หนัก อกีทั้งยังมปีริมาณโพแทสเซียมสงู ช่วยลดอาการ

บวมน า้และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวขาดเลือด ช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่สมดุลโดยเฉพาะ

ผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู แต่ส าหรับผู้ป่วยโรคไตควรกนิอย่างระมดัระวัง ไม่ควรดื่มบ่อยในปริมาณที่มากเกนิไป ควร

ป่ันผสมกบัผกัและผลไม้อื่นเพ่ือให้ได้รับวิตามนิ แร่ธาต ุและใยอาหารที่เหมาะสม และควรสลับหมุนเวียนเมนูกบัอาหาร

ชนิดอื่นด้วย และ ควรล้างให้สะอาดก่อนน าเซเลอร่ีมาป่ันหรือปรงุประกอบอาหาร 

 

คมชัดลึก 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง ThaiPBS TNN 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์sanook 

เวบ็ไซตแืนวหน้า 

ไอเอน็เอน็ 

ทลายโรงงานผลิตยากนัยงุ-อาหารเสริม 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. ภก.สภุัทรา บุญเสริม รองเลขาธกิาร อย. ร่วมกบั ต ารวจจาก 

ปคบ. แถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาจุดกันยุงย่ีห้อกวางทอง ซึ่งไม่ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิตตาม

กฎหมาย พร้อมยึดสนิค้า 79,200 กล่อง มูลค่ากว่า 500,000 บาท ส าหรับโรงงานผลิตยาจุดกนัยุงย่ีห้อนี้  ตั้งอยู่ที่ ต.

หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสมีา ผลการวิเคราะห์ในห้องแลบ็พบเป็นสารเมเพอฟูติน จัดอยู่ในกลุ่มไพรีทอยด ์

เป็นวัตถุอนัตรายประเภท 3 ที่ต้องขึ้นทะเบยีนขออนุญาตก่อนผลิตหรือน าเข้าประเทศ สารนี้ จะส่งผลต่อระบบประสาท 

หากเข้าร่างกายในปริมาณมาก จะมอีาการมนึงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน กล้ามเนื้อกระตกุและหมดสตอิาจรุนแรงถึง

ขั้นเป็นอมัพาต แม้จะสามารถก าจัดออกจากร่างกายได้ภายใน 1 สปัดาห์ และว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดโรงงานทันที พร้อม

ขยายผลเอาผดิเจ้าของโรงงานและผู้ผลิตต่อไป  

 

มตชิน เดลนิิวส ์

ไทยรัฐ คมชัดลึก 

ตรวจสอบบตัรพลงังานอา้งรกัษาโรค 

    -เสนอข่าว กรณชีาวบ้านหลายรายในพ้ืนที่บ้านศาลาดนิ ต.ส าราญ อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแก่น หลงเชื่อซื้ อ "บัตร Kartu 

Sakti" หรือ "บตัรพลังงานรักษาโรค" อ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรคภัยไข้เจบ็ด้วยวิธพิีสดาร แค่ใช้บตัรแตะตามร่างกาย

หรือจุ่มน า้ดื่ม ยังอวดอ้างว่าสามารถน าไปแปะตดิอปุกรณไ์ฟฟ้าเพ่ือลดค่าไฟ ค่าแกส๊ รวมทั้งยังมีประสทิธภิาพลดความ 

สิ้นเปลืองน า้มนัรถยนต์ได้ด้วยนั้น ล่าสดุ นายสนัติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้มีการสบืสวน

สอบสวนได้แจ้งให้ทุกอ าเภอในสงักดัปกครองจังหวดัขอนแก่นตรวจสอบในพ้ืนที่และทุกอ าเภอตอบมาแล้วไม่มจี าหน่าย

บตัรดงักล่าว ยกเว้นที่ อ.อบุลรัตน์ โดย พล.ต.ต.พรหมณฏัฐเขต ฮามค าไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกจิ

เข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานที่เป็นวัตถุ บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เบื้องต้นยังไม่สามารถ

ยืนยันได้ว่ามผีลทางการแพทย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งได้ไปตรวจสอบบตัรดงักล่าวพบว่าอาจมพีลังงานอย่าง

หนึ่งที่เป็นอนัตรายกบัชีวิตมนุษย์ และมสีารเคมอียู่ในบตัรนั้นด้วย ทั้งนี้  ได้ตรวจสอบหาต้นตอของบตัรดงักล่าวพบแล้ว

อยู่ในภาคใต้ แต่ตวัแทนจ าหน่ายในขอนแก่นยังไม่ชัดเจน และยังไม่มปีระชาชนหลงเชื่อในเรื่องบัตรดังกล่าวเข้ามาแจ้ง

ความร้องทุกขก์บัเจ้าหน้าที่ต ารวจ จึงไม่สามารถเอาผดิได้ในขณะนี้  

    นายธนัช สรุินทร์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก็ซ์เพิร์ท โปรเนท็เวิร์ค จ ากดั เปิดแถลงยืนยันว่า บริษัทไม่มี



                                                             สรุปข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2562 

 
3 

สื่อ ประเด็นข่าว 

ความเกี่ยวข้องกบับตัรพลังงานรักษาโรคดงักล่าว โดยมกีารน าชื่อของบริษัทไปกล่าวอ้างนั้น เข้าใจว่ามาจากการต้องการ

ดสิเครดติของคู่แข่งทางธรุกจิ บตัรดงักล่าวเป็นของผู้ประกอบการชาวมาเลเซีย ที่ยกเลิกการเช่าส านักงาน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

จ.สงขลา แล้วเดินทางกลับประเทศ ก่อนหน้านี้มีผลิตภัณฑ์บัตรพลังงานรักษาโรคจึงน ามาฝากเอาไว้ที่ตนเองและได้

ทดลองใช้ น ามาแตะที่หลังแล้วรู้สกึว่าได้ผลด ีจึงน าบตัรไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นโดยไม่ได้ขาย 

เวบ็ไซตข่์าวสด     -เสนอข่าว นายสมหวัง มหาวัง นายอ าเภออุบลรัตน์ เปิดเผยว่า ได้ลงพ้ืนที่บ้านศาลาดิน หมู่ 7 ต.ศรีสขุส าราญ อ.

อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพ่ือพูดคุยกับชาวบ้านที่ใช้บัตรพลังงาน ตามที่จังหวัดได้สั่งการมาเพ่ือให้ตรวจสอบ โดยได้ขอ

บัตรดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุตรวจสอบ รวมทั้งดารมอบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในฐานะพักงานสอบสวนท าการ

ตรวจสอบควบคู่กันไปด้วย ผลการตรวจสอบไม่พบสารหรือสิ่งที่บ่งชี้ ได้ว่ารักษาโรคหรือช่วยบ าบัด บรรเทาอาการ

เจบ็ป่วยได้ ซึ่งได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ให้ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสารให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทราบข้อเทจ็จริง 

ทั้งนี้  มีชาวบ้านหนองหญ้ารังกาที่ซื้ อบัตรดังกล่าวไป คือ นางหนูกร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน ความดัน และปวดเมื่อยตามร่างกาย และเชื่อในค าโฆษณา กระทั่งในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา นางหนูกร 

เสยีชีวิตลง ซึ่งเท่ากบัว่าบตัรพลังงานไม่ได้ช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการป่วยไข้ได้เลย 

 

ข่าวสด 

เขตปลอดบุหร่ีในวดั 

    -เสนอข่าว นายวีระ จ าลอง ผู้ ช่วยโฆษกส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถร

สมาคมมีมติรับทราบตามที่กรมควบคุมโรค ได้มีหนังสอืขอความร่วมมือหน่วยงานในสงักดั และศาสนสถานทุกแห่งที่

อยู่ในก ากบัดูแล ให้ถอืปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์วิธกีาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑย์าสบู พ.ศ.2560 และอนุบญัญัตทิี่

เกี่ยวข้อง ดงันี้  1.พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดของสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ส  าหรับปฏบิัติพิธกีรรมตาม

ความเชื่อของศาสนา เป็นเขตปลอดบุหร่ี 2.เจ้าอาวาส หรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่

ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ส  าหรับปฏบิตัพิิธกีรรมตามความเชื่อของศาสนา ต้องด าเนินการจัดเขตปลอดบุหร่ี 

ต้องมเีคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตดิแสดงไว้ให้เหน็โดยชัดเจน ต้องไม่มอีปุกรณห์รือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ

สูบบุหร่ี 3.เจ้าอาวาส หรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือ

สถานที่ส  าหรับปฏบิตัพิิธกีรรมตามความเชื่อของศาสนา มหีน้าที่แจ้งเตอืน ควบคุม ดูแล ห้ามปราม เพ่ือไม่ให้มีการสบู

บุหร่ี ในเขตปลอดบุหร่ี  

   ทั้งนี้  มหาเถรฯ มมีตใิห้แจ้งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ เพ่ือแจ้งไปยังเจ้าคณะจงัหวดัทั้ง 2 

ฝ่ายทราบ และถอืปฏบิตัต่ิอไป 

 

ไทยรัฐ แนวหน้า 

มตชิน 

โผรายช่ือ รมต.-รมช. 

    -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสดัส่วนของพรรคภูมิใจไทย 8 

ต าแหน่งตามเดมิ ให้ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค

เป็นรองนายกฯและ รมว.สาธารณสขุ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธกิารพรรคเป็น รมว.คมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ สามนีางนาท ีรัชกจิประการ เหรัญญิกพรรค เป็น รมว.การท่องเที่ยวและกฬีา ส่วน รมช. 4 กระทรวง นายทรง

ศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บญัชีรายชื่อ เป็น รมช.มหาดไทย ซึ่งก่อนหน้านั้นมชีื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทยัธานี เป็น รมช.

มหาดไทย สดุท้ายนายชาดาถูกโยกไปนั่งเก้าอี้  รมช.เกษตรและสหกรณ ์น.ส.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลูกสาวนายสนุทร วิลา

วัลย์ เป็น รมช.ศึกษาธิการ และนายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล หรือก านันป้อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทุนภาคอีสาน 

ประธานบริหาร บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง จ ากดั เป็น รมช.พาณิชย์ ทั้งนี้  จะว่าไปแล้วทั้งก านันป้อและนายสุนทร ต่าง

คาดหวังอยากจะได้เก้าอี้  รมช.มหาดไทย เพราะจะได้ท างานใกล้ชิดชาวบ้าน 

    ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธปัิตย์ พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมจะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ในโควตาของ

พรรค 8 ต าแหน่ง 7 คน ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรและ สหกรณ์ รมว.การพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง ของมนุษย์ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม รมช.สาธารณสุข และรมช.ศึกษาธกิารพิจารณากัน

อย่างยืดเยื้อ โดยทางกลุ่ม สส. ซีกของ กปปส. ให้ใช้วิธกีารเสนอผู้ที่เหมาะสม เป็นรัฐมนตรี ตามสดัส่วนโควตารายภาค

และ หลังเสนอชื่อแล้วได้เปิดให้อภิปรายก่อนลงมติ ที่ประชุม กก.บห.มีมติอนุมัติ 7 รายชื่อ ที่จะไปรับต าแหน่ง

รัฐมนตรี ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ ์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน นายนิพนธ ์บุญญามณี นายถาวร เสนเนียม นายสาธติ 

ปิตเุตชะ นายจุต ิไกรฤกษ์ และคุณหญิงกลัยา โสภณพนิช แต่ยัง ไม่ได้ระบุว่าใครจะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใด 

 

  


