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สื่อ ประเด็นข่าว 
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ส านักข่าวไทย 
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ทวีีช่อง 5 NBT 

ThaiPBS 

วดังดสูบบุหร่ีโลก 62 

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เปิดงานรณรงค์วันงดสบูบุหร่ีโลก ประจ าปี 

62 ในปีนี้   สธ. และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่อุทิศตนขับเคล่ือนกิจกรรม ส่งเสริม 

สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างเข้มแขง็มีประสิทธิภาพ เพ่ือเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จ านวน 38 ราย 

นอกจากนี้  องค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 แก่ นพ.สขุุม กาญจนพิมาย 

ปลัด สธ. ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมการบริโภคยาสบูอย่างเข้มแขง็ และมีประสทิธภิาพ 

เป็นนักรณรงค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สบูบุหร่ี เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ทั่วประเทศ และร่วม

ก่อตั้ง “คลินิกต่อต้านการสบูบุหร่ี” จนได้รับรางวัล “แพทย์ดเีด่นด้านวิชาการ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถมัภ์ 

      นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถิติขององค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมี

ผู้เสียชีวิตจากการสบูบุหร่ีมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ในจ านวนนี้ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 890,000 คน มาจากการสัมผัส

ควันบุหร่ีมือสอง ส าหรับประเทศไทยบุหร่ีถือเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อการเกิดโรคมะเรง็ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

อนัดบั 1 ของประเทศไทย ปัจจุบนัข้อมูลจากทะเบยีนมะเรง็ประเทศไทย รายงานว่าแต่ละปีจะพบผู้ป่วยมะเรง็ปอดราย

ใหม่ 15,288 คน 

    สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุ บุหร่ีและควันบุหร่ี ประกอบด้วยสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ประมาณ 70 ชนิด เป็นสาเหตุส าคัญในการเกดิโรคมะเรง็หลายชนิด นอกจากบุหร่ีจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผู้ที่

สบู จากการศึกษายืนยันได้ว่า ผู้ที่ไม่ได้สบูบุหร่ีแต่ได้รับควันบุหร่ีจากคนรอบข้าง (ควันบุหร่ีมอืสอง) เข้าสู่ร่างกายกจ็ะ

ได้รับผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะในเดก็ที่ได้รับควันบุหร่ีมือสองจะเพ่ิมโอกาสเสี่ยงเป็นมะเรง็ต่อม

น า้เหลือง มะเรง็เมด็เลือดขาวและยังเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองอกีด้วย 

    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้รับตัวอย่างของกลางที่เป็นน า้ยาส าหรับเติมบุหร่ีไฟฟ้า จ านวน  51 

ตัวอย่าง จากสถานีต ารวจในจังหวัดชลบุรี ซึ่งบางตัวอย่างระบุว่า ปราศจากสารนิโคติน แต่จากผลการตรวจพบสาร

นิโคตนิในทุกตวัอย่าง เตอืนผู้สบูเสี่ยงได้รับสารนิโคตนิหรือสารพิษชนิดอื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากในการผลิตน า้ยา

บุหร่ีไฟฟ้า ยังไม่มีกฎหมายควบคุมก ากับ จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณนิโคตินในน า้ยาได้ นอกจากนี้ การสูบบุหร่ี

ไฟฟ้ายังเป็นจุดเร่ิมต้นของเยาวชนที่กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งอาจเร่ิมทดลองใช้บุหร่ีไฟฟ้าจนท าให้ติด ซึ่งอาจ

น าไปสู่การสบูบุหร่ีหรือเสพสารเสพตดิชนิดอื่นๆ ในอนาคตได้ 

สวท.     -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถิติปี 58 ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเรง็ช่อง

ปาก มากเป็นอันดับ 6 ของผู้ ป่วยมะเรง็รายใหม่ทั้งหมด โดยมะเรง็ชนิดนี้ มีอตัราการเสียสูงกว่าร้อยละ 50 สาเหตุ

ส าคญัที่ท าให้เกดิโรคมะเรง็ช่องปากคอื การสบูบุหร่ี โดยพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ป่วยมะเรง็ช่องปากเคยสบูบุหร่ีมาก่อน  

การสบูบุหร่ี 20 มวนต่อวัน เพ่ิมความเสี่ยงการเกดิมะเรง็ช่องปากได้มากถึง 10 เท่า หากดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์

เป็นประจ าร่วมด้วย จะย่ิงเพ่ิมความเสี่ยงการเกิดโรคมะเรง็ช่องปากมากถึง 15 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพ่ิมขึ้นตาม

จ านวนบุหร่ีที่สบูต่อวันและจ านวนปีที่สบู 

สวท. ทวีีช่อง 5 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

ผู้จัดการออนไลน ์

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า บุหร่ีไฟฟ้า จัดเป็นผลิตภัณฑ์

ห้ามส่งออกหรือน าเข้ามาในประเทศ ตามประกาศ ก.พาณิชย์ แต่ปัจจุบันยังพบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย สบูบุหร่ีไฟฟ้า

อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้ท าการตรวจสอบตัวอย่างของกลาง

ที่เป็นน า้ยาส าหรับเติมบุหร่ีไฟฟ้าจ านวน 51 ตัวอย่าง ที่ได้จากสถานีต ารวจในจังหวัดชลบุรี ช่วงปี 59-61 ผลการ

ตรวจพิสจูน์หาสารเสพตดิ พบทุกตวัอย่างมีสารนิโคติน แม้แต่ตัวที่ข้างขวดเขียนว่า “ปราศจากนิโคติน” กพ็บเช่นกนั 

และเนื่องจากในการผลิตน า้ยาบุหร่ีไฟฟ้ายังไม่มีกฎหมายควบคุมก ากบั ผู้สบูจึงอาจเสี่ยงได้รับสารนิโคติน เกนิขนาด  

ซึ่งการที่เยาวชนทดลองสบูบุหร่ีไฟฟ้าจะติดง่าย กลายเป็นนักสบูหน้าใหม่ ซึ่งอาจน าไปสู่การสบูบุหร่ีหรือการเสพสาร

เสพตดิชนิดอื่นๆ ในอนาคตได้   

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่1 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 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวสั้นทนัโลก 

แนวหน้า 

    -เสนอข่าว นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้ากลุ่มลาขาดควันยาสบู และเพจ "บุหร่ีไฟฟ้าคือ

อะไร" น าสมาชิกเครือข่ายฯ ยื่นหนังสอืและผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศให้กบักระทรวงพาณิชย์และ

กระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณา พร้อมกล่าวว่า หน่วยงานสาธารณสุขชั้นน าของโลก ทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

ยืนยันว่า ควันที่เกดิจากบุหร่ีเป็นอนัตรายหลักต่อสขุภาพของผู้สบูบุหร่ีและคนรอบข้างเราอยากลดอนัตรายจากควัน

บุหร่ีไม่ต้องมารับควันมอืสอง จึงขอให้เลิกแบนบุหร่ีไฟฟ้าเพราะไม่มกีารเผาไหม้ไม่มคีวัน วันงดสบูบุหร่ีโลกคงเป็นแค่

การโปรโมตประจ าปีที่สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐ หากยังแบนบุหร่ีไฟฟ้าต่อไปจะมีคนไทยต้องเสยีชีวิตจากโรคที่มา

จากควันบุหร่ีมากกว่าอบุตัเิหตชุ่วงสงกรานตแ์ละปีใหม่ 

 

มตชิน เดลนิิวส ์

 

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว จากกรณนี า้มนักญัชา มผีู้น าไปรักษาผู้ป่วยได้หลายโรค ซึ่งมีทั้งเหน็ด้วยและต่อต้านนั้น มีลูกสาวผู้ ป่วย

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถดูแลตวัเองได้ ม ีอสม. ในพ้ืนที่เข้ามาให้การดูแล ล่าสดุ อสม. เสนอว่าให้ลองน า้มัน

กัญชา แต่ปฏิเสธไปและขอปรึกษาแพทย์ก่อน เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ว่าน า้มันกัญชาหากใช้ไม่

ถูกต้องจะมผีลกระทบกบัสขุภาพมาก และมปีระสบการณค์นรู้จัก ป่วยเป็นพาร์กนิสนั แล้วทดลองหยุดยาแผนปัจจุบัน 

ไปใช้น ามันกญัชาสกดั แรกๆ ใช้ผสมกนั หลังๆ ทดลองอย่างเดียว ต่อมาพบว่าคนป่วยมีอาการเวียนหัว เหนื่อยเลย

หยุดใช้ 

    นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ และคณะเดินทางลงพ้ืนที่บ้านพักของ 2 ผัวเมียที่ป่วยโรคเอดส ์ใน ต.

พุทธบาท อ.ชนแดน จากนั้นหันมาใช้น า้มันกัญชาควบคู่กับยาต้านไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องและวัณโรคแล้วระบุว่า

อาการดีขึ้ น จากการตรวจร่างกายคนป่วย พบว่า มีร่างกายแขง็แรงขึ้ น สามารถรับประทานอาหารได้ทางช่องปาก

ตามปกติ จากเดิมที่ต้องให้อาหารทางสายยาง แต่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ การดูแลตนเอง และไม่ได้กีดกั้นการใช้

น ้ามันกัญชา แต่ขอให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ก าหนด ขอให้คนป่วยรับประทานยารักษาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรกต็ามการใช้น า้มันกญัชาไม่ขอยืนยันว่ามีผลต่อการเจบ็ป่วย และสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นหรือหายขาดได้ 

อกีทั้งต้องรอผลเลือดของผู้ป่วยจึงจะระบุได้ ตรงนี้ ต้องขอเวลา โดยในวันที่ 13 มิ.ย. นี้  คนไข้จะไปรับยาต้านไวรัสที่ 

รพ.แล้วค่อยมาดูอาการอกีคร้ังหนึ่ง 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ X-RAY 

สขุภาพ 

    -เสนอข่าว ย า้กนัชัดๆ อกีคร้ังว่า "กญัชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล" ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค แต่กน็ับว่าเป็นพืชที่มี

ความหวังในวงการแพทย์ ซึ่งปัจจุบัน "กรมการแพทย์" ได้แบ่งโรคออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 สารสกดักัญชาได้

ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชัดเจน กลุ่มที่ 2 สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการ

ควบคุมอาการ ซึ่งควรมข้ีอมูลวิชาการสนับสนุน หรือวิจัยเพ่ิมเติม และกลุ่มที่ 3 สารสกดักญัชาอาจมีประโยชน์ในการ

รักษา แต่ยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอในด้านความปลอดภัยและประสทิธผิล ส าหรับกลุ่มที่ 3 

นั้นได้มกีารเปิดเผยข้อมูลออกมาบ้างแล้วว่าจะด าเนินการศึกษาวิจัยกบัโรคอะไรบ้าง ณ วันนี้  ที่จะมกีารศึกษาอย่างเป็น

ทางการคอื "โรคมะเรง็" โดยสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ"โรคลมชักในเดก็ที่รักษายา" โดยสถาบนัโรคประสาท "การใช้ดูแล

ผู้ป่วยระยะประคบัประคอง" และ"โรคผวิหนัง" โดยสถาบนัโรคผวิหนัง 

    ส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน า "สารสกัดน ้ามันกัญชา" มาใช้กับโรคผิวหนังนั้น พ.เวสารัช เวสสโกวิท ที่

ปรึกษา ผอ.ด้านวิชาการ สถาบนัโรคผวิหนัง บอกว่า การศึกษาจะแบ่งกลุ่มโรคผิวหนังออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มโรค

ผิวหนังจากกรรมพันธุ์ 2.กลุ่มโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย จะแบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา

เร่ืองผลกระทบจากการใช้สารสกดัน า้มนักญัชา และระยะที่ 2 คือการศึกษาประสทิธภิาพของสารสกดัน า้มันกญัชา ซึ่ง

ในระยะที่ 1 เร่ืองของความปลอดภัยจะดูว่า เมื่อใช้น ้ามันกัญชามีความปลอดภัยหรือไม่ มีผลกระทบกับสุขภาพ

อย่างไรหรือไม่ เพราะต้องยอมรับว่าผู้ ป่วยแต่ละคนมีความละเอียดอ่อนของร่างกายแตกต่างกนั  “ตอนนี้ เราเตรียม

ผู้ ป่วยเอาไว้แล้ว โรคผิวหนังจากกรรมพันธุ์ใช้ตัวอย่างประมาณ  10-20 คน ส่วนโรคผิวหนังที่พบบ่อยกอ็าจจะใช้

ตวัอย่างไม่ถงึร้อยคน และใช้ระยะเวลาวิจัยประมาณ 3-6 เดอืน จะทราบผล พร้อมเดนิหน้าทนัททีี่องคก์ารเภสชักรรม

สามารถจัดหาสารสกัดน ้ามันกัญชาเกรดทางการแพทย์ให้ได้  หากทดสอบผ่านในระยะนี้ แล้วถึงจะมีการเดินหน้า

ศึกษาวิจัยต่อไปเพ่ือดูประสทิธิภาพของสารสกดัน า้มันกญัชาว่าสามารถรักษาโรคได้หรือไม่ อาจจะไม่ถึงกบัรักษาให้

หายขาด แต่สิ่งที่ต้องการคอืการบรรเทาอาการ และท าให้โรคสงบเป็นระยะเวลานาน” 

กรมประชาสมัพันธ ์     -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม ได้ลง

นามความร่วมมือวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์คุณภาพเพ่ือผู้ ป่วย เป็นความร่วมมือการใช้ประโยชน์กญัชาเพ่ือ

การแพทย์ในประเทศไทยอย่างเหมาะสมและปลอดภัยสงูสดุแก่ผู้ป่วย แม้ประเทศไทยจะเปิดให้ใช้ประโยชน์กญัชาทาง
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การแพทย์ได้แล้ว แต่ไม่สามารถน ากญัชามาใช้ได้ทนัท ีซึ่งต้องมีการศึกษาวิจัยให้รู้ชัดถึงประสทิธภิาพ คุณภาพ ความ

คงตวั ซึ่งไทยต้องท าวิจัยนี้ เอง ไม่อาจใช้งานวิจัยที่มอียู่ในต่างประเทศ เพราะเป็นที่รู้กนัทางการแพทย์ว่าแต่ละคนที่ยีน

ที่แตกต่างกัน การตอบสนองต่อยา รวมถึงกัญชากต่็างกัน ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนที่จะใช้กญัชาทางการแพทย์ ล้วนต้อง

ได้รับกัญชาภายใต้การวิจัย ซึ่งผู้ป่วยที่มาแจ้งครอบครองกญัชาไปก่อนหน้านี้  จะได้รับการจัดสรรเข้าสู่โครงการวิจัย

ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์ ซึ่งการก ากับดูแลการจ่ายน า้มันกัญชาให้ท าเฉพาะโรงพยาบาลที่ขึ้ น

ทะเบียน มีแพทย์ และเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจ่ายกัญชาแล้ว โดยสารสกัดที่จะน ามาใช้วิจัยจะใช้

เฉพาะสารสกดัมาตรฐานทางการแพทย์ที่ อภ. ผลิตได้เท่านั้น 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

คอลัมน์ ข่าวสั้น 

ราคายา รพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธบิดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน กกร. ได้ลงนามในประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เร่ืองการแจ้งราคา การ

ก าหนดหลักเกณฑ ์เงื่อนไขเกี่ยวกบัการจ าหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ 

และบริการอื่นของสถานพยาบาลแล้ว โดยมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62 ก าหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต 

ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่ายส่งแจ้งราคาซื้ อ-ราคาจ าหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการ ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤตมีสิทธิทุกที่  เบื้ องต้น 3,892 รายการ มาที่กรมภายใน 45 วัน และก าหนดให้โรงพยาบาลต้องแจ้งการ

เปล่ียนแปลงราคายาให้กรมทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งตามประกาศจะมีโทษ จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี 

ปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอกีไม่เกนิวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่า

จะแจ้ง 

    พร้อมกันนี้  ในประกาศ กกร. ยังก าหนดเรื่องใบสั่งยา ให้โรงพยาบาลเอกชนประเมินค่ารักษาเบื้ องต้นให้ผู้ ป่วย

ทราบ และต้องแจ้งราคายา เวชภัณฑ ์ค่าบริการทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้บริการ หากเมื่อผู้ป่วยร้องขอ และ

ในการจ าหน่ายยาส าหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใบ

แจ้งราคายา ให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า โดยใบสั่งยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบ

ยา ขนาดหรือปริมาณ จ านวน วิธใีช้ ระยะเวลาในการใช้ และใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วย ชื่อยาตามใบสั่งยาและ

ราคา ต่อหน่วย นอกจากนี้ยังได้ให้ม ีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วน กลางและส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 

กรณมีข้ีอร้องเรียนเกี่ยวกบั การให้บริการรักษาพยาบาล-ค่าบริการที่เกนิความจ าเป็น 

เดลินวิส ์ไทยรัฐ 

ข่าวสด มตชิน 

    -เสนอข่าว ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รอง ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังพัฒนาระบบยา ในฐานะคณะอนุกรรมการ 

พิจารณามาตรการก ากับดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ กล่าวว่า ต้องชื่นชมกรมการค้าภายใน ที่มีความกล้าหาญในการ

ประกาศ แม้จะถูกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนฟ้องร้องอยู่ มาตรการนี้ เป็นการสร้างความโปร่งใส ให้ประชาชนเข้าถึง

ราคา ท าให้ผู้ป่วยมีสิทธิในการวินิจฉัยว่าพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่แตกต่างกนัขนาดนี้หรือไม่ หรือถ้าไม่อยากจะจ่าย

ราคาแพงที่ รพ. กม็ีสทิธเิรียกขอใบสั่งยาที่เป็นใบสั่งยามาตรฐาน คือ มีชื่อยา วิธกีารใช้ และขนาดยา เพ่ือออกไปซื้ อ

จากร้านยา ที่มเีภสชักรข้างนอกได้  

    กรณ ีรพ.เอกชนอ้างว่าอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สถานพยาบาล ซึ่งก าหนดให้สามารถบวกต้นทุนไปในราคายาได้ ผศ.ภญ.

ยุพดี กล่าวว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล ก าหนดข้อบังคับท้ายกฎหมายว่า ให้ค่ายารวมอะไรบ้าง ซึ่งเห็นด้วยและเป็น

หลักการที่ยอมรับได้ เช่น ค่าบริหารจัดการยา เพราะไม่ได้ซื้ อแต่เมด็ยา จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ การสั่งซื้ อ 

มีทั้งเร่ืองคน สิ่งของ เคร่ืองปรับอากาศ ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาเป็นต้นทุน ให้บวกตรงนี้ เข้าไปได้ แต่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมา

บวกก าไรอย่างมหาศาล การจะขายเท่าไรเป็นอ านาจหน้าที่ของ กกร. ตอนนี้ ยังไม่ได้ก าหนดเลยว่าจะต้องขายกี่บาท แค่

เอาราคาทุนกบัราคาขายมาเปิดเผยเท่านั้น ท าให้เหน็ราคาเปรียบเทยีบ แต่ไม่ได้บอกว่าที่ถูกที่สดุนั้นเหมาะสมหรือยัง 

เป็นภาระของกระทรวงพาณชิย์ ที่ต้องก ากบัราคาจริง 

    ส่วนเร่ืองที่ รพ.เอกชนกงัวลว่าถ้าเซตราคาอาจอยู่ไม่ได้ ผศ.ภญ.ยุพด ีกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ เพราะถ้าอยากมีก าไรก็

แยกค่าอ านวยความสะดวก ที่เป็นต้นทุนต่างๆ ออกมาจากค่ายาได้ โดยเขยีนให้ชัดเจนลงในใบเสรจ็ เช่น ค่าที่จอดรถ 

ค่าบริการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน ค่าเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งค่าอ านวยความสะดวกเหล่านี้  ควรแยกออกมาจาก

ราคายา ที่บวกค่าบริหารจัดการ และต้นทุนอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้บริโภคเมื่อตัดสนิใจเข้า รพ.เอกชน คือ ตัดสนิใจซื้ อ

ความสะดวก แปลว่ายินดทีี่จะจ่าย 

 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

อย่าหลงเช่ือขอบริจาคเงินท าหนงัสือครบรอบ 45 ปี อย.  

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. เผย มีขอรับเงินสนับสนุนการจัดท า รายงานฉบับพิเศษเนื่อง
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เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตส์ปรงินวิส ์

ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของ อย. โดยมีการจัดส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่างๆ เพ่ือขอให้ซื้ อหน้าโฆษณาใน

รายงานฉบบัพิเศษดงักล่าว ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง อย. ไม่มส่ีวนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และที่ผ่านมาไม่เคยมีการ

อนุญาตให้หน่วยงานใดจัดท าหนังสอืครบรอบปี 

 

มตชิน ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์acnews 

เวบ็ไซต ์mcot.net 

เวบ็ไซต ์isaranews 

ลดเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรงั  

     -เสนอข่าว สธ. สปสช. สวทช. และ ธกส. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพ

เบื้ องต้นอัตโนมัติ  ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน ้าหนัก วัดดัชนีมวลกาย โดยเครื่องจะแปรค่าและ

ประมวลผลออกมาเป็นค าแนะน าการปฏิบัติตัว นอกจากนี้  ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบ Cloud ซึ่งเชื่อมโยงกับ

สมาร์ทโฟนของผู้รับการตรวจ ในระยะแรกจะมกีารพัฒนาและผลิตเคร่ืองตรวจสขุภาพเบื้องต้น 100 เคร่ือง เพ่ือน าไป

ติดตั้งใน 10 จังหวัด  ธกส. และพ้ืนที่เป้าหมาย โดยจะเร่ิมติดตั้งในเดือน ก.ค.62 ช่วยให้ประชาชนรู้ เท่าทนัสขุภาพ

ตนเองประเมนิสขุภาพได้ด้วยตนเอง เกดิความตระหนักในป้องกนัการเจบ็ป่วยจากโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

 

มตชิน เดลนิิวส ์

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซต ์nationtv 

เวบ็ไซต ์workpoint 

ผู้จัดการออนไลน ์

 

พ.ร.บ.สารเคม ี

    -เสนอข่าว ข่ายภาคประชาสังคม น าโดย ผศ.ยุพดี ศิริสินสุข ประธานคณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา และ

ผลิตภัณฑส์ขุภาพ คณะกรรมการองคก์ารอสิระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) น.ส.กรรณกิาร์ กจิติ

เวชกุล คณะอนุกรรมการด้านอาหารฯ คอบช. เดนิทางมายื่นหนังสอืเพ่ือสนับสนุนการจัดท าร่าง พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. 

... ถงึคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคม ีผ่าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. โดยมี นพ.พูลลาภ ฉัน

ทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธกิาร อย. เป็นผู้รับแทน 

    น.ส.กรรณกิาร์กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.สารเคม ีพ.ศ. ... ถอืเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มาจัดการสารเคมีอย่างจริงจังและ

ครบวงจร ปัจจุบนัอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคดิเหน็ ขณะที่ทางภาคอุตสาหกรรมก าลังจะคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว 

ดงันั้น องคก์รภาคประชาสงัคม 16 องค์กร ต้องออกแสดงการสนับสนุนต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดการ

ยุทธศาสตร์สารเคม ีม ีสธ. และ อย. เป็นฝ่ายเลขานุการ 

    ผศ.ภญ.ยุพดี กล่าวว่า อยากเสนอให้ พ.ร.บ.สารเคมี มีประสิทธิภาพ มี 4 หลักการ คือ 1.หลักการป้องกันและ

ปลอดภัยไว้ก่อน 2.หลักการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและต้องปลอดจากการมสี่วนได้เสยี 3.หลักการเปิดเผยข้อมูลสู่

สาธารณะอย่างโปร่งใส และ 4.การเพ่ิมความรับผดิชอบของผู้ผลิต อยู่ในร่างกฎหมายแต่อยากให้เกดิรปูธรรมจริง 

 

สยามธรุกจิ 

ดนัโรคหายากข้ึนทะเบียนบตัรทอง 

    -เสนอข่าว ศ.พญ. ดวงฤด ีวัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธศุาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธบิดี ม.

มหิดล ในฐานะประธานเครือข่ายเวชพันธศุาสตร์ สมาคมเวชพันธศุาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพ่ือเพ่ิมโอกาสการ

เข้าถงึการรักษาอย่างทั่วถงึและเท่าเทียม ทางกลุ่มแพทย์เวชพันธศุาสตร์ ได้ร่วมกนัจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหา

ยากในประเทศไทย เพ่ือให้เกดิความชัดเจนทั้งในเรื่องการวินิจฉัยและการรักษา เป็นแนวทางให้กบัฝ่ายนโยบาย ทั้งใน

ส่วนของ สธ. และ สปสช. ใช้เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ ป่วยโรคหายาก โดยหวังว่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความ

ชัดเจนในการจัดทาเป็นนโยบายต่อไป  

    ปีนี้นับเป็นนิมิตหมายอนัดีที่บัตรทองภายใต้การดูแลของ สปสช. ได้เข้ามาพูดคุยกบัมูลนิธผิู้ ป่วยโรคหายาก โดย

อยากทราบข้อมูลต่างๆ อาท ิจ านวนผู้ป่วย แนวทางมาตรฐานการรักษา เพ่ือจะได้วางแผนงบประมาณการด าเนินการ

ได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้  ทางมูลนิธฯิ รวมถงึแพทย์สาขาเวชพันธศุาสตร์ ได้ร่วมกนัในการรวบรวมรายชื่อโรคหายากที่มี

กว่า 5,000-6,000 โรคว่าควรจะเร่งด าเนินการโรคใดก่อนเป็นเฟสๆ ต่อไป ซึ่งทุกโรคมีความส าคัญเหมือนกนัหมด 

แต่ขั้นตอนแรกจะต้องมาดูว่าโรคใดมีความพร้อมแล้ว หรือติดปัญหาอยู่ไม่มาก จะได้เริ่มลงมือท าเพ่ือให้ได้รับความ

ช่วยเหลือก่อน ในขณะเดยีวกนักจ็ะได้วางแผนด าเนินการโรคหายากในกลุ่มต่อไปเพ่ือเตรียมความพร้อมในระยะที่ 2 

และระยะที่ 3 เป็นล าดบัถดัไป 

 

ไทยรัฐ 

ออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นท่ี 

    -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า สสจ.ชัยนาท เปิดงานโครงการหน่วยแพทย์

เคล่ือนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก ในวันที่ 7 ม.ิย. 62 

ณ โดมเทศบาลต าบลหันคา คร้ังที่ 2 วันที่ 9 ก.ค. 62 ณ โดมวัดธรรมามูลวรวิหาร คร้ังที่ 3 วันที่ 6 พ.ย. 62 ณ 

โรงเรียนวัดบ าเพญ็บุญ คร้ังที่ 4 วันที่ 4 ม.ีค.63 ณ หอประชุม อ.สรรพยา จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับบริการตาม

วันและเวลาดงักล่าว 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน 

สปริงนิวส ์

เวบ็ไซตส์ปรงินวิส ์

เวบ็ไซต ์isaranews 

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิต ินพ.สสจ.บงึกาฬ ให้สมัภาษณถ์งึสถานการณ์ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ จ.บึงกาฬ ว่ามี

ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว 111 คน นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 พ.ค. มีผู้ ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 คน การควบคุมการ

ระบาด ได้สั่งการให้ทุกพ้ืนที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ท าลายแหล่ง

เพาะพันธุยุ์งในทุกสปัดาห์ 

 

ข่าวสด 

ผอ.รพ.หลบัในชนรถพว่งดบั 

   -เสนอข่าว พ.ต.ท.พิชิต แสงศิริสุทธิสาร สว.สส.สภ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า รับแจ้งเกิด

อบุตัเิหตรุถกระบะชนท้ายรถสบิล้อมผีู้เสยีชีวิต เข้าตรวจสอบที่เกดิเหตพุบรถกระบะเชฟโรเลต สขีาว ด้านข้างประตูรถ

ตดิสติ๊กเกอร์กระทรวงสาธารณสขุ สภาพรถพังยับเยินห้องเคร่ืองยุบเข้ามาถงึห้องโดยสาร ชนท้ายรถพ่วง พบศพ นพ.

วุฒิชัย บุญเกดิ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองจิก ทราบว่าผู้ตายอยู่ระหว่างเดนิทางกลับบ้านพัก เบื้องต้นสนันิษฐานสาเหตจุาก

หลับใน 

 

เดลินวิส ์

จดัฟันเถือ่น 

    -เสนอข่าว พล.ต.ต.สรุพล เปรมบุตร ผบก.สส.ภ.5 เจ้าหน้าที่ต ารวจ พร้อมชุดสบืสวน และ จนท.สสจ.เชียงใหม่ 

ร่วมตรวจห้องพักเลขที่ 503 หอพักไม่มีชื่อ บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่ามีการ

เปิดรับจัดฟันเถื่อนด้วยการโฆษณาผ่านเฟซบุก๊ เน้นลูกค้าวัยรุ่นที่นิยมดัดฟันแฟชั่น พบ น.ส.ณัฐนภัทร์ ยาวิชัย อายุ 

32 ปี ลังจัดฟันให้ลูกค้าอยู่ ตรวจสอบยึดเหลก็จัดฟัน ลวดจัดฟัน ยางยึดฟัน อปุกรณจ์ัด ลวด คีม และอุปกรณ์จัดฟัน

แฟชั่นอกีจ านวนมากที่ซกุซ่อนอยู่ในกล่องเคร่ืองมอื และยังพบสมุดบญัชีลูกค้าที่มรีายชื่อของลูกค้านับร้อยราย โดยรับ

สารภาพตลอดข้อกล่าวหา 

 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

บริจาคอวยัวะ 

    -เสนอข่าว ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ส าเริง สีแก้ว รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ นพ.พงศกร พงศาพาส 

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ผู้รับผิดชอบศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมเจ้าหน้าที่และญาติ นาย

พงศธร อัมพุธ อายุ 18 ปี ชาว จ.พะเยา ผู้เสียชีวิตที่แจ้งความจ านงค์ขอบริจาคอวัยวะผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย ได้ร่วมกนัแถลงข่าว กรณทีี่นายพงศธรได้เสยีชีวิตด้วยอบุตัเิหตหุลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. เป็น

เวลา 3 วัน โดยผู้เสยีชีวิตได้ท าเรื่องขอบริจาคอวัยวะตัวเองเอาไว้ ทาง รพ. จึงได้แจ้งให้ญาติรับทราบเพ่ือด าเนินการ

ตามความประสงค์ของผู้ เสียชีวิต ซึ่งทาง รพ. ขอขอบคุณครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากที่อนุญาตให้นาย

พงศธรได้บริจาคอวัยวะ เพราะถือว่าได้ประโยชน์ในช่วยเหลือผู้ ป่วยให้รอดชีวิตได้อกีหลายราย สามารถน าอวัยวะไป

ปลูกถ่ายได้ถงึ 6 ชิ้น คอื หัวใจ ตบั ไต 2 ข้าง กระจกตา 2 ข้าง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาได้ถึง 6 ราย 

ซึ่งถอืว่าเป็นบุญกุศลอย่างมาก 

 

ไทยรัฐ 

ทดลองปราบเช้ือมาลาเรีย 

    -เสนอข่าว คณะนักวิจัยของสหรัฐฯแห่ง ม.แมรีแลนด์ ร่วมกบัสถาบันวิจัยไออาร์เอสเอสในบูร์กนิาฟาโซ ประเทศ

แถบแอฟริกาตะวันตก ประสบความส าเรจ็ทดลองปราบฆ่าเชื้อไข้มาลาเรีย 99 เปอร์เซน็ต์ โดยกระบวนการทดลองใช้

วิธีสร้างห้องมุ้งขนาดพ้ืนที่ 6,500 ตารางฟุต สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่ยุงก้นปล่องอาศัยราว 1,500 ตัว 

ก่อนปล่อยเชื้ อสปอร์ผสมพิษแมงมุมท าให้ยุงติดเชื้ อ จนก าจัดยุงได้เกือบทั้งหมดเหลือ 13 ตัวภายในเวลา 45 วัน 

อย่างไรกต็ามวิธปีฏบิตันิี้ ยังไม่เริ่มด าเนินการกบัสภาพแวดล้อมจริงตามธรรมชาติ 

 


