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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

ทวีีช่อง TNN     -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการอบรมหลักสูตร การใช้สารสกัดจากกัญชาทาง

การแพทย์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. ทั้งนี้  กรมการแพทย์ ได้เผยแพร่

รายชื่อแพทย์ ทนัตแพทย์ และเภสชักร ที่เข้ารับการอบรมหลักสตูรการช้กัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 โดยอยู่ระหว่าง

การส่งรายชื่อดงักล่าวไปยัง อย. เพ่ือขึ้นทะเบียนและประกาศรายชื่อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใช้กญัชาทาง

การแพทย์ได้ต่อไป 

ทวีีช่อง 5      -เสนอข่าว นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสชักรรม นพ.มรุต จิรเศรษฐสริิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.เกษตรศาสตร์  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์

กญัชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์  โดย นพ.วิฑรูย์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกนัพัฒนาวิธกีรปลูก และวิจัยพัฒนา

กญัชาสายพันธุไ์ทย เพ่ือให้ได้สายพันธุก์ญัชาที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารส าคัญที่มีสัดส่วนคงที่ สม ่าเสมอ ได้มาตรฐาน 

ไม่มสีารปนเป้ือน จากนั้นจะน ากญัชาที่ได้สายพันธุร่์วมกนัส่งต่อไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ น าไปใช้ในต ารับแพทย์

แผนไทยรักษาผู้ป่วยตามความเหมาะสม 

กรงุเทพธรุกจิ       -เสนอข่าว นายวัชรพงษ์ อนิทรวงศ์ รองอธกิารบดวีิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า 

ขณะนี้  ได้จัดสรรงบประมาณในการปลูกกญัชาและได้ขออนุญาตท าการปลูกจาก อย. เบื้องต้นจะใช้เมลด็กญัชาสายพันธุ์

หางกระรอก ระยะแรกจะปลูกประมาณ 1,400 ต้น เพ่ือให้ได้กญัชา 1 ตัน คาดว่าจะเริ่มปลูกในเดือน ก.ค. นี้  เพ่ือส่ง

ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

         ด้าน นายวิเชียร กรีตนิิจกาล อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันกญัชาสาย

พันธุไ์ทยท้องถิ่น ค่อนข้างหายากมาก เนื่องจากที่ผ่านมามกีารปราบปรามอย่างเข้มงวด เบื้องต้นมีกญัชาสายพันธุไ์ทยที่

สามารถหาได้ง่าย 2 สายพันธุ ์คอื สายพันธุน์กคุ้ม และสายพันธุห์างกระรอก โดยเฉพาะสายพันธุห์างกระรอก ซึ่งมีสาร 

THC (Tetrahydrocan nabinol) ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายและลดอาการปวด แต่ก่อให้เกดิการเมาสงู ต้องมีการ

ก าหนดปริมาณการใช้ 

สยามรัฐ        -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยถึง กระบวนการบริหารจัดการใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยจากพืชกญัชา ว่า  ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกอบรม

และพัฒนาบุคลากร มีผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จ านวน 2 ,937 คน ทั่วทุกเขตสุขภาพ จะ

ด าเนินการอบรมต่ออกี 2 รุ่นในปีนี้  

แนวหน้า      -เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมกับ

กรมการแพทย์แผนไทย อย. รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค น าไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับ

กรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะปลูกกัญชาแบบเกษตรอนิทรีย์ส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ 

แบบลงทุนให้ฟรี น าร่อง 4 จังหวัด คือ ล าปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และสรุาษฎร์ธานี และจากการส ารวจออนไลน์เรื่อง

ความสนใจการใช้กญัชา มผีู้สนใจท าแบบสอบถาม 6,195 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 72.95% สนใจใช้เพ่ือ

รักษาโรค เหตผุล รักษาตนเอง 3,449 คน คดิเป็นร้อยละ 55.7%, รักษาคนในครอบครัว/คนรู้จัก 2,488 คน คดิเป็น

ร้อยละ 40.2%, เพ่ือความรู้  2,988 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2% และสนใจปลูกกัญชา 3 ,624 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.5% 

         ขณะนี้การปลูกกญัชาเชิงพาณิชย์ยังไม่อนุญาต หากเกษตรกรปลูกไปก่อนกข็ายไม่ได้และอาจถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมาย สภาเกษตรกรฯจึงขอเร่ิมจากพ้ืนที่ที่พร้อมปลูกเชิงการวิจัยและต้องสละทั้งเงิน เวลา บุคลากรต้องทุ่มเทให้

ส าเรจ็ให้ได้ ฉะนั้นขอให้อดใจรอจนกว่าสงัคมจะเปิดกว้าง กฎหมายผ่อนปรนมากกว่านี้  ขอให้สภาเกษตรกรฯกรุยทาง

ให้เดนิก่อนแล้วเกษตรกรค่อยเดินตามหลังมา อดใจรอ 4 จังหวัดน าร่องปลูกไปก่อน และถ้าเป็นไปได้กอ็ยากผลักดัน

กฎหมายให้ขยายผลปลูกไปได้ทุกจังหวัดในอนาคต 

 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่14 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 14 มิถุนายน 2562 

 
2 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ตรวจสอบบตัรพลงังานอา้งรกัษาโรค 

ข่าวสด คมชัดลึก 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์

ไทยโพสต ์ 

ผู้จัดการรายวน ั

 

-เสนอข่าว  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากกรณีที่ชาวบ้านศาลาดิน ม.7 ต.ศรีสุขส าราญ อ.อุบล

รัตน์ จ.ขอนแก่น ใช้บัตรสมาร์ตการ์ดชื่อว่า "KARTU SAKIT" ที่หลงเชื่อว่าเป็นบัตรพลังงาน อ้างสรรพคุณรักษาโรค 

ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง สนธิก าลังร่วม สสจ.และจนท.ต ารวจร่วมกันตรวจสอบบัตรดังกล่าว โดยพบว่า เป็นบัตร

สมาร์ตการ์ดธรรมดาทั่วไปที่ท าขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ขณะนี้ รู้ตัวแล้ว 1 ราย ซึ่งจะ

เชิญตวัมาสอบสวน 

      พ.ต.อ. นรวัตน์ ค าภิโล ผกก.สภ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบการใช้สถานที่ภายใน

สวนสตัว์ขอนแก่น ที่ถูกระบุว่าใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมของเครือข่ายบริษัทที่จ าหน่ายบัตรที่อวดอ้างสรรพคุณ เมื่อ

วันที่ 8-9 ม.ิย. มตีวัแทน บ.เอก็ซ์เพิร์ทโปร เนท็เวิร์ค จก.มาขอใช้สถานที่เพ่ือจัดงานเล้ียงพบปะสงัสรรค ์ได้รายงานให้

ผู้บงัคบับญัชาทราบเรียบร้อย ยังไม่มรีายงานว่าประชาชนใช้บตัรดงักล่าวแต่อย่างใด  

       ผศ.นพ.ชัชวาล ศานตพิิพัฒน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาออโธปิดิกส ์รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การปวด

เมื่อยตามร่างกาย เกดิจากความเสื่อมของกระดูกสนัหลังกระทบกล้ามเนื้ อรอบๆ ข้อต่อ โดยเฉพาะผู้สงูอายุที่มีอาการ

เหล่านี้จะต้องมารับการรักษาตามอาการ ไม่ว่าจะเป็นการทานยา กายภาพบ าบัด หรือใส่เสื้อพยุงและฝึกกล้ามเนื้ อตาม

หลักวิชาการยังไม่พบว่าจะมวีิธกีารใช้พลังรักษาได้ ขอให้พิจารณาด้วยหลักเหตุและผลว่าเหตุของการปวดเกดิจากอะไร

แล้ว 

      ผู้สื่อข่าวเผยว่า เดินทางไปยัง บ. เอก็ซ์เพิร์ทโปรเน็ทเวิร์ค จก. ตั้งอยู่เลขที่ 335 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ต.

หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ถูกระบุว่า ประกอบกจิการบัตรพลังงานรักษาโรค  เป็นตึกแถว 2 ชั้น 3 คูหา มีป้าย

บริษัทใหญ่โต ถูกปิดตายไม่มีใครอยู่ ตรวจสอบข้อมูลยังสสจ.สงขลา ทราบว่า เมื่อประมาณปี 60 บริษัทเคยถูกจับ

มาแล้วคร้ังหนึ่ง เพราะมกีารร้องเรียนเรื่องบตัรพลังงานเช่นเดยีวกนั และมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทผลิตเครื่องส าอาง 

จึงถูกปิดตวัไปและได้ส่งเรื่องให้ สคบ.ด าเนินคดี 

     -ต่อมาจนท. จาก 7 หน่วยได้แก่ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กอ.รมน.สงขลา และทหารจาก บก.ควบคุม มณฑลทหารบกที่ 42 รวมถึงฝ่ายปกครอง 

อ าเภอหาดใหญ่ และต ารวจ สภ.หาดใหญ่เข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์ดังกล่าว พบว่าบริษัทแห่งนี้ ปิดท าการ มีชื่อเป็น

กรรมการลงชื่อผูกพันของบริษัท แต่ไม่สามารถตดิต่อได้ จึงตใัช้อ านาจตามม.44 เข้าด าเนินการใช้เคร่ืองตดัถ่างเพ่ือเข้า

ไปภายในอาคารพบว่า มสีนิค้าเป็นอาหารเสริมของบริษัทบางชนิดวางอยู่ เอกสารเลข อย.ที่ปรินต์เอาไว้จ านวนมาก อยู่

ระหว่างการตรวจสอบ เลข อย.ว่าถูกต้องตรงกบัผลิตภัณฑห์รือไม่ นอกจากนั้นยังพบบตัรพลังงานพร้อมเอกสารแนะน า

สนิค้าจ านวน 1 ใบด้วย จึงได้ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด 

      -เภสชักรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สงขลา กล่าวว่า  เจ้าหน้าที่หลายหน่วยได้

ร่วมกนัด าเนินการ แต่ในส่วนของสสจ.ตรวจพบว่า อาหารเสริมที่ตรวจยึด รวมถึงเลข อย.ที่ปรินต์มา ตรงกบัผลิตภัณฑ์

ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทนี้  จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดน าส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ด าเนินการในความผิดตาม 

พ.ร.บ.สาธารณสขุ ส่วนบตัรพลังงานต้องมอบให้ สคบ.ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายของ สคบ.ต่อไป  

       นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าท าการตรวจสอบบ้านเลขที่ 84/45 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถาน

ที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้  บนใบประชาสมัพันธบ์ัตรพลังงานที่พบ แต่จากการตรวจสอบนั้นพบว่า มีผู้ เช่ารายใหม่มาเช่าอยู่

และบริษัทดงักล่าวได้ย้ายออกไปนานกว่า 1 ปีแล้ว จากการตรวจสอบการจดทะเบยีนบริษัทนั้น พบว่ามีการจดทะเบียน

พาณชิย์ แต่ไม่ได้ยื่นจดทะเบยีนในการประกอบการขายตรงแต่อย่างใด 

 ตรวจยึดอาหารเสริมเถือ่น12 จุด 

คมชัดลึก ไทยรัฐ 

ข่าวสด ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง5 NBT 

ข่าวสด เดลินวิส ์

    -เสนอข่าว พ.ต.อไพสฐิ วงศ์เมอืง อธบิดดีเีอสไอ พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน ผอ.กองคดทีรัพย์สนิทางปัญญา นพ.ธเรศ 

กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธกิาร อย. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธบิดีกรม สบส. ภญ.สภุัทรา บุญเสริม รองเลขาธกิาร 

อย. ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายบริษัทผู้น าเข้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ในพ้ืนที่

เป้าหมาย 12 จุด เป็นบ้านพักที่ใช้เป็นแหล่งพักสนิค้าย่านเขตสวนหลวง หัวหมาก, แฮปป้ีแลนด์, บางกะปิ, วัง

ทองหลาง, ลาดพร้าว, รัชดาภิเษก, สขุมุวิท, สรุวงศ์, บริษัทเดอร์มาลิงค์ อนิเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ย่านดินแดง, คลินิก

เอเมค สาขาทองหล่อ และสาขาสลีม ผลการตรวจค้นยึดของกลางได้กว่า 4 แสนชิ้ น มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท พบเงิน

หมุนเวียนในบัญชีสงูถึง 800 ล้านบาท ซึ่งดีเอสไอจะด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป โดยขบวนการน าเข้าฟิล

เลอร์และโบทอ็กซ์ปลอมรายนี้  เกี่ยวข้องกบัคดีฉีดฟิลเลอร์จนหน้าอกเน่า ของกลางที่ยึดได้มีโบทอ็กซ์ที่เกบ็รักษาอยู่ใน
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ตู้เยน็ 1 ตู้ มจี านวน 1,400 ชิ้น ราคาชิ้นละ 5,000 บาท มมูีลค่าถงึ 7 ล้านบาท เครื่องส าอางอกีหลายรายการ และอยู่

ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพว่า มีส่วนประกอบตรงตามต ารับยาและเวชภัณฑห์รือไม่    ส าหรับปฏบิัติการเข้าตรวจค้น

คร้ังนี้พบของกลางเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนต ารับยา ยาที่ละเมดิเคร่ืองหมายการค้า เช่น ยาฉีดกลูตาไธโอน ยาฉีดสเตม็

เซลล์ ยาฉีดรกแกะ ยาฉีดโบทอ็กซ์ ยาฉีดลดไขมันและยาชาที่จะใช้ก่อนฉีดโบทอ็กซ์ โดยเครือข่ายดังกล่าว โฆษณาขาย

สนิค้าผ่านอนิสตาแกรม และ แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยจะน าสินค้าไปจ าหน่ายให้ลูกค้าหลายกลุ่ม แบ่งเป็นคลินิกเสริม 

ความงามของขบวนการและคลินิกเสริม ความงามอื่นๆ ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และยังมีการจัดส่งสนิค้าไปให้ลูกค้า

รายย่อยที่สั่งซื้ อยาไปใช้เองและกลุ่มลูกค้าที่ซื้ อยาไปรับจ้างฉีด โดยจะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัดทางไปรษณยี์เอกชน 

        นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า การฉีดโบทอ็กซ์จะต้องฉีดโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญและต้องจ ากดั

ปริมาณไม่ให้มากเกนิไป แต่ตัวยาที่มากเกินไปกระทบต่อจุดเชื่อมต่อเส้นประสาทกบั กล้ามเนื้ อมีผลท าให้หนังตาตก 

กระทบต่อระบบทางเดนิหายใจและเป็นอนัตรายต่อชีวิต ส่วนฟิลเลอร์ปลอมอาจท าให้ตาบอดและอวัยวะเน่า 

         ภญ.สภุัทรา บุญเสริม รองเลขาธกิาร อย.กล่าวว่า ขอเตอืนให้ระวังการเข้ารับบริการ หาก ผู้บริโภครายใดต้องการ

ฉีดสารเพ่ือความงาม ควรเข้ารับบริการฉีดกบัสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลตามกฎหมาย และ

เลือกคลินิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจ า ก่อนการฉีดควรสอบถามและขอดูตัวยาที่ใช้ว่ามีใบอนุญาตขึ้ นทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมายจาก อย.หรือไม่ มฉีลากภาษาไทยตดิถูกต้องครบถ้วนอย่างไร 

        ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขอเตือนไปยังผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมและ

สถานพยาบาลทุกแห่ง ทั้งแพทย์ผิวหนัง แพทย์ศัลยกรรม แพทย์ด้านความงาม จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ต้องมจีรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ต้องใช้ยาที่มทีะเบยีนต ารับยาและให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐาน หากพบ

การ กระท าความผิดจะถูกด าเนินคดีอย่างเคร่งครัด กรณีแพทย์เป็นผู้กระท าผิดกฎหมายจะถูกส่งไปยังแพทยสภาให้

ด าเนินการเอาผดิทางจรรยาบรรณแพทย์ต่อไป 

 คดีเมจิกสกิน  

คมชัดลึก ไทยโพสต ์

มตชิน ไทยรัฐ 

ข่าวสด เดลินวิส ์

สยามรัฐ  

    -เสนอข่าว นาย ธีรวัฒน์ บุตรตะยา หรือ ดุจดิว เนต็ไอดอล พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ ทวนทอง หรือเบอร์ร่ีหญิง 

เนต็ไอดอล นายวิเชียร กุศลมโนมยั หรือ ดเีจเพชรจ้า น.ส.หรรษา กุศลมโนมยั นักแสดง เดนิทางเข้าพบ พล.ต.อ. วิระ

ชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร.  

     พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า ดาราศิลปิน ดาราเน็ตไอดอลทั้ง 4 คน เข้ารับทราบข้อหาตามความผิดโฆษณา

เคร่ืองส าอางด้วยข้อความที่เป็นเทจ็ หรือเกนิความจริง ตามมาตรา 41 วรรคสอง พ.ร.บ.เครื่องส าอาง พ.ศ.2558 มี

อตัราโทษจ าคุก ไม่เกนิ 1 ปี ปรับไม่เกนิ 1 แสนบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งหมดให้การรับสารภาพ โดยในส่วนของดีเจ

เพชรจ้าและนิวเคลียร์ ถอืมคีวามผดิข้อหาเดยีวกนัเป็นการกระท าผดิต่างกรรมต่างวาระ รวมคนละ 2 กระทง เนื่องจาก

มกีารน าไปโพสต ์โฆษณาในโซเชียล ส าหรับดุจดวิ เนต็ไอดอล ใช้ข้อความโฆษณาว่า "ใช้แล้วขาวขึ้นภายใน 7 วัน" ดีเจ

เพชรจ้าและนิวเคลียร์ ใช้ข้อความว่า "เคลด็ลับหน้าใสไม่ต้องฉีด หน้าใสไม่ต้องไปคลินิก แค่ทาเป็นประจ าแถมมีเวลา

อยู่กบัคนรักเพ่ิมไปอกี และคนสดุท้ายเบอร์ร่ีหญิง เนต็ไอดอลมกีารใช้ข้อความโฆษณาว่า "นอนดึกท ากจิกรรมแต่งหน้า

จัดเตม็ทุกวัน หน้ากไ็ม่เคยเป็นสวิ" 

      ภญ.สภุัทรา บุญเสริม รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ได้ทยอยประสานส่งดาราที่

พิจารณาแล้วว่ามคีวามผดิที่มีโทษปรับอย่างเดียว หรือจ าคุก ไม่เกนิ 1 ปี ให้มาเสยีค่าปรับที่ อย. เบื้องต้น มีประมาณ 

10 ราย เร่ิมมีดาราทยอยมาจ่ายค่าปรับบ้างแล้วคือ ขวัญ อุษามณี ฝ้าย แอมไฟน์ ดุจดิว เนต็ไอดอล และ เบอร์ร่ีหญิง 

เนต็ไอดอล  

     ส าหรับรายการที่มผู้ีด าเนินการรายการ มกีารเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ ดารามาพูดคุย แล้ววางผลิตภัณฑไ์ว้ข้างหน้า ถือ

เป็นการโฆษณาแน่นอน ซึ่งต้องขออนุญาตก่อน เพราะเข้าข่ายการส่งเสริมการขาย ซึ่งการ ขออนุญาตโฆษณาจะเป็นการ

มาขอว่าจะโฆษณาด้วยภาพและเสยีงอะไร จะลงในสื่อไหนบ้าง มาขอคร้ังเดยีวกส็ามารถใช้ได้หลายคร้ัง แต่หากข้อความ

โฆษณาเปล่ียนจะต้อง มาขอใหม่ ซึ่งรายการทวีีเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะ ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาเพราะบางทเีป็นการพูดสด 

หากตรวจสอบพบกจ็ะเอาผดิฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งที่ผ่านมากม็กีารเอาผดิไปแล้วหลายราย 

 ตรวจอาหารเสริมลดนน.-เสริมสมรรถภาพเพศชาย 

เดลินวิส ์     -ที่มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธกิารมูลนิธิเพ่ือ ผู้บริโภค (มพบ.) เปิดเผยว่า จากการเกบ็ตัว 

อย่างผลิตภัณฑอ์าหารเสริมส าหรับผู้หญิง กลุ่มที่อ้างว่าช่วยเร่ืองการลดน า้หนัก 15 ตวั อย่าง และผลิตภัณฑอ์าหารเสริม
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ส าหรับผู้ชาย กลุ่มที่อ้างว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ 10 ตัวอย่าง โดยสั่งซื้ อจากตลาดออนไลน์ คือ La zada, Shop 

at 24, We mall, Shopee, Watsons และ  411estore เมื่อเดือน มี.ค. 62 ผลการตรวจสอบพบผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

ลดน า้หนัก มีการผสมไซบูทรามีน, ฟลูออกซิทีน, เฟนฟลูรามีน และบิซาโคดิล 3 ย่ีห้อ คือ S-Line, ชะหลิว 2 

(CHALIEW2) และเดล่ี บาย เอน็คิว (DELI By NQ) ทั้งหมด สั่งซื้ อจากเวบ็ไซต์ Lazada โดยพบว่า ย่ีห้อ s-Line 

คร้ังที่แล้วกเ็คยตรวจพบมาส่วนผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพเพศชาย พบผสมสารต้องห้าม 7 

ย่ีห้อ คอืดราโค (DRACO) จากเวบ็ไซต์ Shopee ตรวจพบซิลเดนาฟิล 2. แซต 4 (Z4) ย่ีห้อ เพลย์ส (PLAYS) จาก

เวบ็ไซต ์Watsons พบซิลเดนา ฟิล 3. ย่ีห้อโมชา (MO CHA) จากเวบ็ไซต์ Shopee พบทาดาลาฟิล 4. ย่ีห้อโซคูล (So 

Kool) จากเวบ็ไซต์ We mall พบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 5. ย่ีห้อโอเอม็จี  (OMG) จากเวบ็ไซต์ 411estore พบ

ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 6. ย่ีห้อชูว์ (CHU) จากเวบ็ไซต์ Laza da พบ ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 7. ย่ีห้อไวทลั

แมกซ์ ไวทอลิตี้  รีบอร์น (Vitalmax, Vitality Reborn) จากเวบ็ไซต ์Lazada ตรวจพบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิลก่อน 

ขณะที่ย่ีห้อชะหลิวในลอตเดยีวกนันั้น ตรวจสอบคร้ังที่แล้วไม่เจอ แต่คร้ังนี้กลับเจอ  

    -ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพเพศชาย พบผสมสารต้องห้าม 7 ย่ีห้อ คือดราโค 

(DRACO) จากเวบ็ไซต ์Shopee ตรวจพบซิลเดนาฟิล 2. แซต 4 (Z4) ย่ีห้อ เพลย์ส (PLAYS) จากเวบ็ไซต์ Watsons 

พบซิลเดนา ฟิล 3. ย่ีห้อโมชา (MO CHA) จากเวบ็ไซต ์Shopee พบทาดาลาฟิล 4. ย่ีห้อโซคูล (So Kool) จากเวบ็ไซต ์

We mall พบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 5. ย่ีห้อโอเอม็จี  (OMG) จากเวบ็ไซต ์411estore พบซิลเดนาฟิล และทาดา

ลาฟิล 6. ย่ีห้อชูว์ (CHU) จากเวบ็ไซต ์Laza da พบ ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 7. ย่ีห้อไวทลัแมกซ์ ไวทอลิตี้  รีบอร์น 

(Vitalmax, Vitality Reborn) จากเวบ็ไซต ์Lazada ตรวจพบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล 

      น.ส.สารี กล่าวอีกว่า ได้ส่งผลการตรวจสอบให้ อย.เพิกถอนทะเบียน และด าเนินการตามกฎหมายแล้ว พร้อม

ขอให้มกีารลงโทษสงูสดุตาม พ.ร.บ. อาหารมาตรา 25 (1) อาหารไม่บริสทุธิ์ โทษ จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรือปรับไม่เกนิ 2 

หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และตามมาตรา 25 (2) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พัน-1 แสนบาท 

ส่วนอาหารเสริมอ้างว่าเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ที่มีสารไซบูทรามีน ซึ่ง ยกระดับเป็นสารต้องห้าม กใ็ห้ลงโทษสูงสุด 

จ าคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสน-2 ล้านบาท ผู้ขายมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสน-2 

ล้านบาท ผู้ครอบครองมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-1 แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งผู้ผลิต 

จ าหน่าย พร้อมขอเรียกร้องให้ตลาดออนไลน์ปลดสนิค้าผดิกฎหมายออก และขึ้นบญัชีด า ผู้ ค้าห้ามน าสนิค้ามาจ าหน่าย 

3 ปี เป็นต้น อย่าง ไรกต็าม ขณะนี้ทาง มพบ.ร่วมกบัหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ยกร่างหลักเกณฑก์ารคุ้มครอง ผู้บริโภค 

และเตรียมลงนามความร่วมมอืกบัตลาดออนไลน์ภายใน ก.ค. นี้ ด้วย 

 

ผจก.รายวัน 360 องศา 

กรงุเทพธรุกจิ เดลนิิวส ์  

ค่ารกัษารพ.เอกชน 

  -เสนอข่าว ศาลปกครองสูงสุด มีค าสั่งยกค าขอสมาคมรพ.เอกชน และ รพ.เอกชน 41 แห่ง ที่ขอทุเลาประกาศ

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 ก าหนดให้ยา เวชภัณฑ์และบริการของ

สถานพยาบาลเป็นสินค้าควบคุม เหตุผลคือ ประกาศฯออกโดยความเห็นชอบของครม. ซึ่งเป็น ไปตามขั้นตอนตาม

กฎหมาย คกก.กลางฯ ยังมไิด้ก าหนดมาตรการในรายละเอยีดเรื่องราคาสนิค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่

ชัดว่า ท าให้เกดิความเสยีหายแก่ รพ.เอกชนและพวก  

มตชิน -เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้  18 มิงย. ที่

กระทรวงพาณิชย์ กรมจะเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 353 แห่ง มารับฟังการชี้ แจง นัดแรก หลังออก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การก าหนด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ าหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และ

บริการอื่นของสถานพยาบาล และมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจะเป็นการสร้างความ

เข้าใจตามวัตถุประสงคอ์อกประกาศเพ่ือความโปร่งใส/เป็นธรรม การรักษาที่สมเหตสุมผล และให้ประชาชนมทีางเลือก

ในการรักษา 

 

ไทยรัฐ 

สยามรัฐ 

ทวีีช่อง NBT 

ไขห้วดัใหญ่ 

-เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ข้อมูลส านักระบาดวิทยา ในปี 2562 พบผู้ ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 

167,377 ราย ส่วนใหญ่เป็นเดก็และวัยเรียน มผู้ีเสยีชีวิต 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สงูอายุมีโรคเรื้ อรัง

ประจ าตวั ให้ประชาชนดูแลสขุภาพ เพ่ิมผกั ผลไม้ ที่มวีิตามนิซีสงู ดื่มน า้สะอาด วันละ 6-8 แก้ว นอนหลับพักผ่อนให้

เพียงพอ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ อย่างไรกต็าม หากโดนฝนให้เชด็ให้แห้ง รักษาร่างกายให้อบอุ่น หากป่วยเป็นไข้หวัด
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ใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามยั หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกจิกรรมร่วมกบัผู้อื่นเพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ  

 

กรงุเทพธรุกจิ 

โครงการ3ลา้น3ปีเลิกบุหร่ี 

    -เสนอบทความ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  รองปลัดสธ. กล่าวว่า โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้องค์

ราชัน" ตั้งเป้าหมายชักชวนคนสบูบุหร่ีหันมาเลิกสบูบุหร่ีและมีเครือข่ายหมออนามัย อสม. เป็นแกนหลักส าคัญในการ

ท างานลงพ้ืนที่ค้นหา เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศบทบาทการท างานปกป้องสุขภาพประชาชนจากบุหร่ี การ

ท างานเพ่ือรณรงเลิกบุหร่ีได้ท าในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ผ่านซองบุหร่ีและสื่อต่างๆ 

รวมถงึการเจาะลึกเป้าหมายชัดเจนแบบ 1 ต่อ 1 โดยมีเพ่ือน โค้ช บุคคลต้นแบบ และ อสม. ที่คอยช่วยสนับสนุนการ

ท างาน สร้างความใกล้ชิด ให้ก าลังใจและแก้ปัญหา ท าให้การด าเนินงานบรรลุผลได้ด้วยดี แม้จะครบก าหนดสามปีแต่

เราจะยังรณรงคก์นัอย่างต่อเนื่อง เพราะบุหร่ีเป็น ปฐมบทไปสู่สิ่งเสพติดอื่น ไม่ว่าจะป่วยวันนี้  หรือวันหน้า เราจะดูแล

อย่างต่อเนื่องเพราะถอืเป็นปัจจัยเสี่ยงในการไปสู่โรค อื่นๆ 

 สถานการณโ์รคซึมเศรา้ 

ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าในสงัคมเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพ

และเป็นโรคใกล้ตวัที่รักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรนุแรงจนน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การให้บริการ

สายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบว่า กลุ่มเยาวชนโทร.ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้ น ในปีงบประมาณ 2561 การ

ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 70,534 ครั้ง เป็นกลุ่มเดก็อายุ 11-19 ปี 10,298 ครั้ง หรือร้อยละ 14.6 เป็นกลุ่ม

เยาวชนอายุ 20-25 ปี 14,173 คร้ัง หรือร้อยละ 20.1 โดย 5 อนัดบัปัญหาที่พบมากที่สดุในกลุ่มเดก็และเยาวชน คือ 

ความเครียดหรือวิตกกงัวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ซึมเศร้า และปัญหาครอบครัว ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบฯ 

2562 มีผู้ โทร.เข้ามาใช้บริการ 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเดก็และเยาวชนอายุ 11-25 ปี 13,658 ครั้ง จ าแนกตาม

ประเภทของปัญหาพบว่า สดัส่วนของเดก็และเยาวชนที่เครียดหรือวิตกกงัวล ปัญหาความรัก ซึมเศร้า มีความคิดหรือ

ความพยายามฆ่าตวัตายมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

 โครงการเครือข่ายชมุชนร่วมใจป้องกนัภยัผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

ไทยรัฐ     -เสนอข่าว   นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิารอย. กล่าวว่า ผลการด าเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ 

ป้องกนัภัยผลิตภัณฑส์ขุภาพ ซ่ึงให้ประชาชนและหน่วยงานในชุมชน มีส่วนร่วมจัดการหรือป้องกันปัญหา

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ประสบอยู่ ในปีน้ีได้ขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึนเป็น 25 ชุมชน 

25 จังหวัดจากทุกภาคของประเทศ ผลการด าเนินโครงการสัมฤทธิ์ผลด้วยดี คนในชุมชนสามารถดูแล

ตนเองให้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม โดยแต่ละจังหวัดมีกลยุทธแ์ก้ไขและ

ป้องกันปัญหาแตกต่างกันไปตามบริบทชุมชน โดย 25 จังหวัดดังกล่าวที่ ร่วมด าเนินงานโครงการฯ กับ อย. 

ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ น่าน พะเยาล าปาง ล าพูน กาฬสินธุ ์ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬมหาสารคาม ยโสธร 

ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวล าภูอุดรธานี อ านาจเจริญ นครปฐม เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรีอุทัยธานี กระบี่ 

นครศรีธรรมราช ระนอง และ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

 โรคลมชกั 

สยามรัฐ 

ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

  -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาทเร้ือรังที่พบบ่อย

ที่สุดในเดก็ เกดิได้จากหลายสาเหตุและมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอายุ เดก็ที่มีอาการชักอาจมีพัฒนาการช้า หรือ 

พัฒนาการถดถอยได้  หากพ่อแม่ผู้ปกครองสงัเกตเหน็บุตรหลานมอีาการชัก หรือ สงสยัพฤติกรรมที่แปลกไปกว่าปกติ

ที่ ควรสอบถามรายละเอยีดอาการจากผู้เหน็เหตกุารณ ์หรือ ถ่ายคลิปวีดโีอขณะเดก็เกดิอาการ และพาเดก็ไปพบแพทย์ 

การปฐมพยาบาลให้ยึดหลัก ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุด โดยเมื่อเดก็เกดิอาการชักแบบเกรง็กระตุก

ทั้งตวั ปฏบิตัดิงันี้   1.ผู้ปกครองต้องตั้งสตใิห้ด ี2. จัดท่าเดก็ให้นอนตะแคงเพ่ือป้องกนัการส าลัก และถ้าเหน็เศษอาหาร

ให้กวาดออกมาจากปากได้ 3.ห้ามน าอุปกรณ์ใดๆ รวมทั้งมือเข้าไปง้างปากอาจท าให้ฟันหักและตกลงไปอุดหลอดลม 

ขาดอากาศหายใจได้ อาการชักมกัจะหยุดได้ภายใน 2-3 นาท ีหลังจากหยุดชักแล้วให้รีบน าส่ง รพ. 

 วิธีท าความสะอาดเส้ือผา้เปียกช้ืน 

ไอเอน็เอน็ 

ผู้จัดการออนไลน ์

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย เผย ช่วงหน้าฝนมักพบปัญหาเสื้อผ้ามีกลิ่นอบัชื้น อาจท าให้

เกดิเชื้อรา หากน ามาสวมใส่เสี่ยงต่อการเกดิโรคผิวหนังจากเชื้ อรา จะมีลักษณะเป็นผื่นแดง มีขุยรอบ ๆ เกดิอาการคัน 

ท าให้เป็นผื่นแพ้ และตดิเชื้อได้ ดงันั้น เสื้อผ้าที่เปียกชื้นควรซักทนัท ีหรือ ผึ่งให้แห้งก่อน หากเสื้อผ้ามีกล่ินอบัชื้นหรือ
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เชื้ อรา ท าความสะอาด วิธีที่ 1 ซักแล้วน าไปต้มในน า้เดือดนาน 15 นาที -1 ชม. วิธีที่ 2 แช่ด้วยน า้ยาซักผ้าขาวที่มี

ส่วนผสมโซเดยีมไฮโปคลอไรด ์นาน 5-15 นาท ีหรือ ใช้น า้ส้มสายชู อย่างน้อย 1 ชม. แล้วซักตามปกติ และน าไปตาก

แดดจนแห้ง ผู้ที่มีอาการคันหลังสวมใส่เสื้ อผ้าช่วงหน้าฝน ควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพ่ือรับการรักษาที่ถูกวิธ ี

นอกจากนี้  ควรท าความสะอาดรองเท้าที่เปียกชื้นทันที และท าความสะอาดเท้าด้วยสบู่ เชด็เท้าให้แห้ง และไม่ควรใส่

รองเท้าคู่เดมิซ า้กนัหลาย ๆ วัน 

 ปัญหามลพษิ 

สยามรัฐ 

ไทยโพสต ์

  -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า ความเจบ็ป่วยจากมลพิษทางอากาศมีสาเหตุจาก 2 ส่วน 

คอื 1.ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่ นละออง PM 2.5 และ 2.การปนเป้ือนสถานะอื่น ๆ ในฝุ่ นละออง อาจท าให้เกดิโรคที่

มคีวามเชื่อมโยงกนั เช่น โรคทางเดนิหายใจ โรคหัวใจ โรคปอดเรื้ อรัง หรืออาจมีการพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเรง็ เช่น 

มะเรง็ปอด ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์ การได้รับอากาศที่มีคุณภาพต ่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารก เช่น เกดิมามี

น า้หนักน้อยกว่าปกติ หรือเกดิความบกพร่องของร่างกาย หรือมีปัญหาในเรื่องพัฒนาการได้  การป้องกัน กต้็องการ

ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม ่าเสมอ หรือ หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพ้ืนที่มีปัญหาฝุ่ นละออง หรือหากเล่ียงไม่ได้ก็

ต้องใช้หน้ากากกรองอากาศป้องกนัตวัเอง 

 เมดิคลัฮบั 

บางกอกทูเดย์  -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดษิฐสวุรรณ รองอธบิดกีรมสบส. กล่าวว่า กรมฯได้ขบัเคล่ือนนโยบายเมดคิลัฮับให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางบริการสขุภาพของนานาชาต ิเร่งด าเนินการเพ่ือปรับกลยุทธเ์พ่ิมประสทิธภิาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ให้เกิดความครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. การเป็น

ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ 2. การเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3. การเป็นศูนย์กลางการศึกษา 

วิชาการและงานวิจัย และ 4. การเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑส์ขุภาพ ให้มีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี 2560-2569 โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ของไทย และการบริการเพ่ือสขุภาพ

ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันกับนานาชาติได้ กระตุ้นเศรษฐกิจดึงรายได้เข้า

ประเทศ ที่ผ่านได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง Claim Center ในการช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การเกบ็ค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาตสิ าหรับสถานพยาบาลภาครัฐ เพ่ือลดปัญหาหนี้ สญูแก่สถานพยาบาล ผลักดัน

นโยบาย EEC และ BOI ให้เกดิการลงทุนในเขต EEC เน้นด้านเคร่ืองมอืแพทย์และจัดท าแพก็เกจพิเศษ การขยายเวลา

พ านักในราชอาณาจักรไทยในกลุ่มประเทศ CLMV และจีน การขยายการตรวจลงตราประเภทพ านักระยะยาว รวม 10 

ปี ใน 14 ประเทศ ด้านการบริการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพได้พัฒนาให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็น Wellness City แบบครบ

วงจร รวมถงึผลักดนันวดไทยเป็นมรดกโลก  

 นวตักรรมผ่าตดัมะเร็งปากมดลูกไรแ้ผล 

ข่าวสด  -เสนอข่าว ผศ.พิเศษ พญ.อรัญญา ยันตพันธ ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร.พ.ราชวิถี กล่าวว่า มะเรง็ของสตรีไทยที่พบอตัรา

ป่วยมากที่สดุคอื มะเรง็เต้านม มะเรง็ปากมดลูก มะเรง็มดลูก และมะเรง็รังไข่ จากสถติขิองสถาบนัมะเรง็แห่งชาตพิบว่า

โรคมะเรง็ปากมดลูกพบอตัราการเกดิอยู่ที่ 1.8 พันรายต่อปี และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และพบในหญิงอายุน้อยลงเรื่อยๆ จาก

เดมิอายุ 30-35 ปี กล็งมาประมาณ 20 กว่าปี อย่างไรกต็ามที่ตวัเลขเพ่ิมขึ้นอาจมาจากการตรวจคัดกรองที่ดี มีการฉีด

วัคซีนป้องกันมะเรง็ปากมดลูก และคนใส่ใจตรวจสุขภาพมากขึ้น ขณะนี้ทางร.พ.ราชวิถีได้ประยุกต์เทคนิคการผ่าตัด

ส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มานานแล้วทั่วโลก คือการผ่าตัดแบบไร้แผลโดยสอดกล้องไปทางช่องคลอดแล้วตัด

เฉพาะที่เป็นมะเรง็ออกมาเท่านั้นซึ่งช่วยคงมดลูกเอาไว้ท าให้ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์มลูีกได้ในอนาคต ซึ่งท าวิธนีี้มาแล้ว 

1 ราย โดยการเลือกท าเทคนิคดังกล่าววิธนีี้ จะท าในผู้ ป่วยมะเรง็ระยะที่ 1 ที่มีขนาดมะเรง็ไม่เกนิ 4 เซนติเมตร ตอนนี้

ยังไม่อยากบอกว่าเป็นรายแรกของโลกหรือไม่ แต่เท่าที่สบืค้นมายังไม่พบว่ามรีายงานตพิีมพ์การผ่าตดัด้วยเทคนิคนี้ของ

ที่ไหน และขณะนี้ก  าลังจะตพิีมพ์ การผ่าตดัของร.พ.ราชวิถใีนวารสารทางการแพทย์ของไต้หวันด้วย 

 ไขเ้ลือดออก 

มตชิน   -เสนอข่าว นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนให้ระวังโรคไข้เลือดออกแพร่

ระบาดที่ ต.ตลาด ต.โคกก่อ และ ต.แวงน่าง สสจ.ได้เฝ้าระวัง พร้อมก าชับให้ใช้มาตรการ 3 เกบ็ คอื เกบ็บ้านให้ปลอด

โปร่ง เกบ็ขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เกบ็น ้าให้มิดชิดหรือเปล่ียนน ้าทุก 7 วัน และจัดกิจกรรมพัฒนา

สิ่งแวดล้อม เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายเดอืนละ 1 ครั้ง 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

 พฒันา รพ.ระยอง 

เดลินวิส ์ -เสนอข่าว นายปิยะ  ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้ร่วมกับ นพ.ชัยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ท าพิธีลงนาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการจัดบริการสาธารณะ โดยมี นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นายสรุศักดิ์ เจริญศิริ

โชต ิผวจ.ระยอง นพ.ชัยวัฒน์ จัตตพุร นพ.สสจ.ระยอง และนายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดอบจ.ระยอง ร่วมเป็นสกัขี

พยาน โดยทาง อบจ.ระยองจะหางบประมาณด้านบริการสาธารณสขุมาช่วยสนับสนุนให้กบั รพ.ระยอง ในการจัดสร้าง

อาคารเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอ ใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี เมื่อแล้ว

เสรจ็จะมอบให้ทาง รพ.ระยองเป็นผู้บริหาร 

 บุหร่ีไฟฟ้า 

แนวหน้า  -เสนอข่าว รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ าคณะภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้มีการโพตสข้์อความผ่านแฟนเพจเฟซบุค๊ส่วนตัว โดยตั้งค าถามถึงการท างานของภาครัฐ ที่ไม่มีทท่ีา

ความชัดเจนเร่ืองการน าบุหร่ีไฟฟ้ามาใช้อย่าง ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งได้หยิบยกข่าวที่เสนอโดยส านักข่าว

ต่างประเทศ ระบุถงึการท างานของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ายาสบูแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้เหมาะกบัการป้องกนั

ดูแลสขุภาพของสาธารณชน เนื่องจากมรีะดบัของสารพิษน้อยกว่าบุหร่ีสบูมวนมาก ยาสบูที่ไม่มีการเผาไหม้นี้  มีชื่อทาง

งานวิจัยว่า Heat Not Burn (ร้อนแต่ไม่เผาไหม้) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้แท่งกระดาษที่ห่อใบยาเอาไว้ ซึ่งดูคล้ายกบั

บุหร่ีมวนเลก็ที่น าไปใส่ไว้ด้านท้ายเคร่ือง โดยมีตัวให้ความร้อนท าหน้าที่ให้นิโคตินที่อยู่ในใบยาระเหย ออกมาเป็นไอ 

ก่อนจะสดูหายใจเข้าไป โดย ผู้ผลิตอ้างว่าความร้อนที่ให้จะไม่ไปเผาใบยาสบู ดังนั้นจึงลดปริมาณสารพิษหลายชนิด ที่

เกดิจากการเผาไหม้ของใบยาสบูลงได้ รศ.จษฎาโพตสต้์องการให้ประเทศไทยลองเปล่ียนมุมมองเกี่ยวกบัการน าบุหร่ี

ไฟฟ้ามาใช้ส าหรับลดปัญหาผู้ตดิการเสพบุหร่ี เชื่อว่าจะช่วยลดอนัตรายจากสารพิษที่มมีากในบุหร่ีแบบทั่วไป 

 หนว่ยแพทยเ์คลือ่นท่ี 

ข่าวสด    -เสนอข่าว นายสมชาย จึงมโีชค ผอ.ส านักการแพทย์ กล่าวว่า กทม. ร่วมกบั กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจัด "โครงการจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกยีรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

พิธบีรมราชาภิเษก" ส าหรับเขตพ้ืนที่ กทม. ก าหนดจัดกจิกรรมทั้งสิ้น 4 คร้ัง ดงันี้  คร้ังที่ 1 วันที่ 15 ม.ิย.62 ที่เซน็ทรัล 

พระราม 2 บางขนุเทยีน คร้ังที่ 2 วันที่ 13 ก.ค.62 ที่ส  านักงานเขตคนันายาว คร้ังที่ 3 วันที่ 1 ธ.ค.62 ที่สวนหลวง ร.9 

ประเวศ และคร้ังที่ 4 วันศุกร์ที่ 1 พ.ค.63 ที่โรงเรียนวัดดอกไม้ ยานนาวา โดยมีพิธเีปิดโครงการวันที่ 15 มิ.ย.นี้  เวลา 

10.30 น. ที่ห้องพระราม 2 ฮอลล์ เซน็ทรัล พระราม 2 

 อดีต รมว.สธ. เสียชีวิต 

แนวหน้า มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

    -เสนอข่าว เพจเฟซบุก๊ชื่อ จ่าพงศ สารคาม โพสตข้์อความว่า อดตี รมต. 5 สมยั ส.ส. 7 สมยั นายรักเกยีรต ิสขุธนะ 

ท่านได้เสียชีวิตแล้วที่ จ.เชียงราย ในวัย 65 ปี ทั้งนี้  เมื่อปี 2541 ระหว่างด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ต้องโทษจ าคุกคดีทุจริตรับสินบน 5 ล้านบาท จากบริษัทยา โดยศาลมีค า

พิพากษาในปี พ.ศ.2546 ให้จ าคุกและยึดทรัพย์ พ้นโทษออกมาเมื่อปี 2552 

 อีโบลา 

เดลินวิส ์ไทยโพสต ์

 

    -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสขุของยูกนัดารายงานเมื่อวันพุธ พบผู้ตดิเชื้อไวรัสอโีบลาเพ่ิมอกีอย่างน้อย 2 คน เป็น

เดก็ชายอายุ 3 ขวบ และยายของเดก็ชาย โดยทั้งสองคนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเดก็ชายวัย 5 ขวบ ซึ่งข้าม

พรมแดนมาจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) เมื่อต้นสปัดาห์นี้  และเสยีชีวิตเมื่อคืนวันองัคารที่ผ่าน

มา ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าเป็นเพราะเชื้อไวรัสอโีบลา และนับเป็นผู้เสยีชีวิตจากโรคร้ายดงักล่าวคนแรกในยูกนัดา  

      ขณะที่ นพ.เทดรอส อดัฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อ านวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวที่ส  านักงานใหญ่ของดับเบิลยู

เอชโอในเมอืงเจนีวา ว่าจะมีการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.นี้  เพ่ือพิจารณาว่าควรประกาศให้สถานการณ์ของ

เชื้อไวรัสอโีบลาในดอีาร์คองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ 

  


