
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 การช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ ้าหลวง 

นสพ.ทุกฉบบั 
 ทวีีทุกช่อง 
(9 ก.ค.61) 

 

    -เสนอข่าว นายณรงคศ์ักดิ์ โอสถธนากร ผู้บญัชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหายถ า้หลวง-ขุนน า้นางนอน 

(ศอร.) แถลงข่าวว่า ได้ช่วยเดก็ออกมาแล้ว 4 คน น าส่งรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ทนัท ีทุกคนปลอดภัย ส่วนอกี 

9 คนรอความพร้อมหลังขวดออกซิเจนรายทางหมด คาดว่าไม่เกนิ 20 ชม.จะเริ่มปฏบิัติการอกีครั้ง ส าหรับการส่งตัว

มารพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ มีการปิดถนนและห้ามผู้สื่อข่าวบันทึกภาพเดด็ขาด โดยให้ผู้สื่อข่าวไปอยู่บริเวณ

โรงเรียนเทศบาลบ้านเด่นห้า ห่างจากรพ.เชียงรายฯ 1-2 กม. มีการน าแผงกั้นสเีขียวไปกั้นบริเวณด้านหน้าอาคาร

อบุตัเิหตฉุุกเฉิน 14 ชั้น ห้ามแพทย ์พยาบาล และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบถ่ายภาพ ส่วนผู้ที่จะมาส่งผู้ป่วย

อื่นให้เข้าอกีทางหนึ่ง  

     ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสขุภาพ ที่ 1 กล่าวว่า รพ.เชียงรายฯ จะให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดอยู่

ในถ า้หลวงที่ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุ ซึ่งจัดเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกจิ (Cohort ward) จัดระบบควบคุมการติดเชื้ อตาม
มาตรฐานตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกนัควบคุมโรค เมื่อผู้ ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจ

ร่างกายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประเมนิอณุหภมูร่ิางกาย การขาดน า้ ขาดสารอาหาร ตรวจเอก็ซเรย์ปอด เกบ็เลือด

และปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการค้นหาการติดเชื้ อ รวมทั้งตรวจพิเศษอื่น ๆ ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยมีความเป็นห่วงเรื่อง Refeeding Syndrome ซึ่งเป็นภาวะหลังจากอดอาหารหรือขาดอาหารมานาน ซึ่งจะสามารถ
ตรวจเลือดและทราบผลได้ที่รพ.เชียงรายฯ รวมถงึการตดิเชื้อบางโรค เช่น โรคฉ่ีหนู โรคเมลิออยโดซิส เป็นต้น และมี

การส่งเลือดตรวจที่ห้องปฏบิัติการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวังการ

ติดโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ ้าจากสัตว์ในถ ้า ซึ่ งหากผลเป็นลบทั้งหมดจะทราบภายใน 24 ชั่วโมง แต่หาก

จ าเป็นต้องมกีารตรวจยืนยันซ า้อกีคร้ัง จะทราบผลใน 48 ชั่วโมง เมื่อแพทย์ให้การดูแลรักษาและประเมินร่างกายว่า

อยู่ในระดับดีแล้ว จะอนุญาตให้ญาติใกล้ชิดเข้าเย่ียมได้ โดยต้องนั่งห่างจากผู้ป่วย 1-2 เมตร ห้ามกอดหรือสัมผัส

ร่างกายผู้ป่วย เพ่ือป้องกนัไม่ให้โรคที่ผู้ป่วยอาจจะติดมาจากในถ า้ติดมาถึงญาติ จนกว่าผลการตรวจเลือดยืนยันจาก

จุฬาฯ จะแล้วเสรจ็     

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 
(9 ก.ค.61) 

    -เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ มีความพร้อมทางการแพทย์ทุกด้าน ทั้ง

เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และสถานที่ รอแค่การรับตวัเดก็ออกมาจากถ า้หลวงฯ เท่านั้น 

ไทยรัฐ 
(9 ก.ค.61) 

 

   -เสนอข่าว หลังจากเดก็ถูกน าตัวส่งถึงรพ.เชียงรายฯ ทีมแพทย์ได้รีบน าตัวทั้ง 4 คนเข้าห้องปลอดเชื้ อ อาคาร

ผู้ ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือกกัตัวไว้ตรวจร่างกายอย่างละเอยีด จากนั้นจะทยอยส่งตัวไปชั้น 8 ที่จะใช้เป็นสถานที่รักษาและ

ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย มเีจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าเส้นทางขึ้นทุกด้าน และไม่อนุญาตผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้น

ไปเดด็ขาด 

เพจ drama-addict 
(9 ก.ค.61) 

 

     -แชร์โพสต์ของผู้ ใช้เฟซบุค๊ชื่อ "Warat Karuchit" ระบุว่า มีภาพเวชระเบียนของเดก็ 4 คนแรกหลุดออกมา 

พร้อมทั้งขอให้ผอ.รพ.เชียงรายฯ เข้มงวดกบับุคลากรด้วย  

    -ล่าสดุ เฟชบุค๊ "Warat Karuchit" ได้โพสตข์อโทษที่ท าให้เกดิความเข้าใจผดิ ระบุว่า ได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่ในสธ. 

ชี้ แจงว่า ภาพเดก็บนบอร์ดเป็นภาพในการวางแผนซ้อม และภาพข้อมูลเวชระเบียนที่หลุดออกมา ไม่ได้มาจาก

เจ้าหน้าที่รพ. และไม่ได้มาจากผู้สื่อข่าว 

   -ขณะที่เพจ drama-addict ได้ลบโพสต์เดิมและโพสต์ข้อความใหม่ว่า เชื่อมือบุคลากร รพ.เชียงรายฯ พร้อมแชร์

ข้อความจากเฟซบุค๊ของ นพ.อทิธพิร คณะเจริญ ที่เตือนเร่ืองจรรยาบรรณทางการแพทย์ ขอให้รักษาความลับผู้ ป่วย

ไม่ให้ข้อมูลหลุดไปในโซเชียลมเีดยี 

กรงุเทพธรุกจิ  
คมชัดลึก 

   -เสนอข่าว นพ.ธรณนิทร์ กองสขุ ผอ.รพ.สวนปรงุ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นต้องให้ทมีแพทย์ดูแลด้านร่างกาย

จนพ้นวิกฤติก่อน ทมีสุขภาพจิตจึงจะเข้าไปดูแลต่อ โดยประเมินเรื่องสภาวะจิตใจ ความเครียด ความกังวลต่างๆ 
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และวางแผนให้การดูแลเยียวยาตามปัญหาที่พบ จากนั้นอาจจะมกีารประเมินซ า้อย่างละเอยีดประมาณ 1 เดือน หรือ 

3 เดอืน เพ่ือให้เดก็รู้ ว่าจะต้องปรับตวัอย่างไร เพราะหากปรับตวัไม่ได้จากการถูกจับจ้องตลอด จะท าให้เครียดมากทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว  

สยามรัฐ 
(9 ก.ค.61) 

 

   -เสนอสกูป๊พิเศษ พ.ญ.วิมลรัตน์ วันเพญ็ รองผู้อ  านวยการสถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวัยรุ่นราชนครินทร์ และโฆษก

กรมสขุภาพจิต ระบุว่า ขอให้ทุกฝ่ายยุติแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเดก็ และหลังจากช่วยผู้ประสบภัยทั้งหมดออก

มาแล้ว ควรให้แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งกายและจิตใจก่อนเป็นล าดับแรก ขอให้สื่อมวลชนตระหนักและเข้าใจว่านี่คือ

อบุตัเิหตทุี่ไม่มใีครอยากให้เกดิขึ้น 

มตชิน 
(9 ก.ค.61) 

 

   -เสนอข่าว  พญ.แอนเดรีย เดนีส จิตแพทย์เดก็ประจ าสถาบันประสาทวิทยา จิตวิทยาและจิตเวช ม.คิงส ์คอลเลจ 
ลอนดอน เชื่อว่าเหตกุารณท์ี่ทั้งหมดเผชิญมาอาจส่งผลทางจิตวิทยาต่อเดก็ทุกคนอย่างมาก และแนะน าวิธจีัดการกบั

ความรู้สกึของเดก็ในการรับมอืกบัอารมณแ์บบต่างๆ ที่ส  าคญัที่สดุคอื ต้องพยายามท ากจิวัตรต่างๆ ของครอบครัวให้

เป็นปกต ิการประเมินภาวะทางจิตของเดก็ทั้งหมดต้องท าให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่มุ่งเน้นแต่เฉพาะภาวะ PTSD แต่
ต้องประเมินด้านอื่นๆ เช่น ระดับความเสี่ยงต่อการท าร้ายตัวเอง หรือภาวะแปลกแยกในตัวเองที่อาจเกิดขึ้นหลัง

เหตกุารณ ์รวมถงึภาวะเปราะบางต่อการเกดิอาการป่วยทางจิตหรือจิตพยาธวิิทยาด้วย 

กรงุเทพธรุกจิ 
(9 ก.ค.61) 

 

  -เสนอข่าว เวบ็ไซด ์The Australian รายงานว่า ดร.ริชาร์ด แฮรีส แพทย์ซึ่งเป็นนักด าถ า้ระดับโลก เป็นคนประเมิน

ความพร้อมของร่างกายเดก็ก่อนการด าน า้ออกจากถ า้หลวง โดย ดร.แฮรีส มีประสบการณ์ด าน า้มา 30 ปี และเป็น

ผู้เชี่ยวชาญระดบัโลกที่ด าน า้ด้วยเทคนิคพิเศษ rebreather technology เป็นวิธทีี่ใช้ในปฏบิตักิารใต้น า้แบบด าระยะยาว 

มตชิน 
(9 ก.ค.61) 

 

    -เสนอข่าว นิด้าโพลส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน เรื่อง "มาตรการป้องกนัอุบัติภัยของไทย" จากประชาชน 

1,268 ตวัอย่าง พบว่า ร้อยละ 66.4 ระบุว่ามาตรการป้องกนัอบุตัภิัยของไทยมคีวามน่าเชื่อถอืมาก แต่ร้อยละ 20.27 
ระบุว่าไม่มคีวามน่าเชื่อถอื  
    ด้าน สวนดุสติโพล ส ารวจความเหน็ของประชาชนทั่วประเทศ 1,348 คน เรื่อง คนไทยได้อะไรจากกรณี 13 ชีวิต
ตดิถ า้หลวง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.27 ได้เหน็พลังความสามคัคร่ีวมแรงร่วมใจจากทั้งคนไทยและต่างชาติ ร้อย

ละ 28.57 เป็นห่วงเดก็และเจ้าหน้าที่ เอาใจช่วย ขอให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยในเรว็วัน และ ร้อยละ 18.57 มองว่า 

เป็นเหตกุารณป์ระวัตศิาสตร์ที่เป็นอุทาหรณ์และให้บทเรียนอนัล า้ค่า ร้อยละ 57.69 ประทบัใจการช่วยเหลือจากคน
ไทยและต่างชาต ิน า้ใจที่มใีห้แก่กนั ร้อยละ 33.01 การท างานเป็นทมี การวางแผน การแบ่งงานตามหน้าที่รับผดิชอบ 

และร้อยละ 23.88 ประทับใจหน่วยซีล ทมีด าน า้ และทมีค้นหา ส าหรับบทเรียนที่สงัคมไทยได้จากเหตุการณ์คร้ังนี้  

คอื การแก้ไขปัญหาจะส าเรจ็ลุล่วงได้ ต้องอาศัยการท างานอย่างเป็นระบบ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมให้มี

มาตรการดูแลป้องกันมากขึ้น ก าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกดิเหตุการณ์นี้

เกดิขึ้นซ า้อกี 

ข่าวสด 

(8 ก.ค. 2561) 

-เสนอข่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สญูหาย ระบุว่า เร่งน าถังออกซิเจน

เตมิเข้าไปตลอดเวลา เพราะออกซิเจนภายในถ า้ลดลงทุกจุด จึงถอนก าลังที่ไม่จ าเป็นออกจากโถง 3  ส่วนบริเวณเนิน

นมสาวที่เดก็อยู่ มหีน่วยซีลและทมีแพทย์คอยดูแลประมาณ 4 คน หาก 2-3 วันนี้  ระดับน า้ลดลง สภาพอากาศด้าน

ในรวมถึงสุขภาพของเดก็มีความพร้อม กจ็ะน าตัวออกมา ทั้งนี้  บริษัท ELON MASK จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านการขดุเจาะและส ารวจ ได้ประสานเข้ามาช่วยเหลือ โดยอยู่ระหว่างเดินทาง คาดว่า

จะปฏบิตังิานบริเวณถ า้หลวงได้ในวันอาทติย์ที่ 8 ก.ค. 
    ด้าน เพจ Thai Navy SEAL โพสตภ์าพข้อความจากเดก็และโค้ชที่ฝากทมีนักด าน า้ต่างชาติออกมามอบให้พ่อแม่

และผู้ปกครอง โดยเดก็ๆ ระบวุ่า ไม่ต้องเป็นห่วง แขง็แรงทุกคน 

    ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสขุภาพจิต กล่าวว่า การที่เดก็เขยีน จดหมายออกมาถึงผู้ปกครอง

เป็นเร่ืองดทีี่มกีารสื่อสารกนัในช่วงเวลาที่วิกฤต การบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง สื่อถึงการที่มีคนไปช่วยเขาแล้วเขารู้สกึมี

ความหวัง ส่วนที่โค้ชเขยีนขอโทษผู้ปกครองเดก็นั้น สื่อถึงการมีสามัญส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ส าหรับกรณีอาสา

หน่วยซีลเสยีชีวิตขณะปฏบิตัหิน้าที่ช่วยเหลือ เหน็ว่าไม่จ าเป็นต้องปิด ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าการช่วยเหลือออกจาก

ถ า้ล่าช้าเพราะเป็นเร่ืองที่อนัตรายและยากล าบากจริงๆ หากบอกไปแล้วเดก็และโค้ชรู้สกึเสยีใจ กส็ามารถสวดมนต์ 

นั่งสมาธ ิส่งสิ่งดีๆ  ไปยังคนที่เสยีสละเพ่ือพวกเขาได้ต่อไป      

มตชิน    -เสนอข่าว พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.ส านักโภชนาการ ให้ข้อมูลว่า ในการช่วยเหลือเดก็ที่ติดอยู่ในถ า้
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(7 ก.ค. 61) และขาดสารอาหารมานานกว่า 222 ชั่วโมง การให้น า้และอาหารต้องท าด้วยความระมัดระวังอย่างมาก  หากได้รับ

อาหารทันที ไม่ว่าจะเป็นน า้เกลือที่มี Dextrose อาหารทางปาก อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสงู อาหารทางสาย หรือ

อาหารทางหลอดเลือดด า จะส่งผลให้เกดิภาวะรีฟีดดิ้ง ซินโดรม มสีมดุลเกลือแร่ผดิปกตรินุแรง ท าให้มอีาการเหนื่อย 

หอบ หัวใจเต้นผดิปกต ิและอาจเสยีชีวิตได้ ควรให้วิตามนิบ ี1 ประมาณ 200-300 มก.ต่อวัน ร่วมกบัวิตามนิและแร่

ธาตุรวม ต้องเริ่มอาหารอ่อนในปริมาณน้อยๆ ถ้าสามารถท าได้ควรตรวจระดับโพแทสเซียม ฟอสเฟต แมกนีเซียม 

และแคลเซียมในเลือดก่อน แต่สถานการณ์ในถ า้อาจจะไม่เหมาะสมในการเจาะเลือดหรือให้สารน า้และวิตามินทาง

หลอดเลือด คงต้องให้กนิอาหารครั้งละน้อย ร่วมกบัให้กนิวิตามนิที่มส่ีวนประกอบของวิตามนิบ ี

มตชิน 

คอลัมน์ 

บทน ามตชิน 

(7 ก.ค. 61) 

    -เสนอบทความ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสขุภาพจิต กล่าวถงึกระแสสงัคมที่มต่ีอเดก็นักฟุตบอล

และโค้ช ว่า ทั้ง 13 คนอยู่ในฐานะผู้รอดชีวิต สิ่งที่ควรท าไม่ใช่การซ า้เติม แต่ควรส่งเสริมการเป็นกลุ่มเป็นก้อนของ

เขา เช่น สนับสนุนให้เล่นฟุตบอลตามที่ถนัด ส่งเสริมในความเข้มแขง็จนผ่านวกิฤตได้ และไม่ต้องไปยกย่องสรรเสริญ

ว่าเป็นวีรบุรษุ ส่วนที่ยังเป็นปัญหา คอื การสร้างระบบป้องกนัที่ยังมช่ีองว่างและยังมจุีดอ่อน ซึ่งต้องช่วยกนัทั้ง 3 ฝ่าย 

ได้แก่ 1.ทีมควบคุมก ากับดูแลของส่วนราชการ ควรมีความเข้มงวดในการเข้าออก 2.ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ ต้อง

ร่วมมอืเป็นหูเป็นตา และ 3.ประชาชนผู้ใช้บริการ ควรปฏบิตัติามที่เจ้าหน้าที่ก  าหนด 

 เรือล่มท่ีภูเก็ต 

แนวหน้า 
(9 ก.ค.61) 

 

    -เสนอข่าว นายชยพล ธติิศักดิ์ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า อุบัติเหตุเรือล่มใน จ.ภเูกต็ รวม 3 ล า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 

2561 ที่ผ่านมา แยกเป็น เรือไดฟ์วิ่ง (ฟินิกซ์) ล่มบริเวณเกาะเฮ ผู้โดยสาร 93 คน ลูกเรือและไกด์น าเที่ยว 12 คน 

รวม 105 คน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 49 คน มผีู้บาดเจบ็ 11 ราย เสยีชีวิต 41 ราย สญูหาย 15 ราย ส่วนเรือ

ยอชต์ (เซเนริก้า) ล่มบริเวณเกาะเฮ-เกาะไม้ท่อน ผู้โดยสาร 35 คน ลูกเรือและไกด์น าเที่ยว 7 คน รวม 42 คน 

และเจต็สกล่ีมบริเวณเกาะราชา ผู้ประสบภัย 2 คน ช่วยเหลือได้ทั้งหมด  
    นายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเกต็ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนการ

ค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือล่มอีก 15 คน พร้อมเตรียมแผนดูแลช่วยเหลือญาติผู้ เสียชีวิต  และผู้บาดเจบ็ที่

เดนิทางมาจากต่างประเทศ 
    ด้าน จ.ภูเกต็จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ที่รพ.วชิระภูเกต็ ประกอบด้วย 1.คัดกรองญาติ ลงทะเบียนและ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เสยีชีวิต 2.จุดรับรองญาต ิพบเจ้าหน้าที่สถานทูต ประกนัภัย และฝ่ายปกครอง 3.การสอบสวน ให้

ข้อมูลผู้ เสยีชีวิต 4.การส่งกลับที่พัก เพ่ือรอนัดหมาย โดยศพผู้เสยีชีวิตทั้งหมดเกบ็ไว้ที่รพ.วชิระภเูกต็และวัดโฆษิต

วิหาร ในการพิสจูน์อตัลักษณย์ืนยันตวับุคคล จะส่งข้อมูลลายนิ้ วมอืผู้เสยีชีวิตให้กงสลุจีนส่งกลับประเทศจีนเพ่ือน าไป

เปรียบเทยีบกบัฐานข้อมูลลายนิ้ วมอื จากนั้นจะส่งผลการตรวจสอบกลับมายังประเทศไทย 

    ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดนิทางโดยเคร่ืองบนิไป จ.ภเูกต็ ในวันที่ 9 ก.ค. เวลาประมาณ 10.00 น. เพ่ือตรวจ

เย่ียมให้ก าลังใจผู้ปฏบิตัหิน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้สญูหาย  

ข่าวสด เดลินวิส ์

ไทยโพสต ์ ไทยรัฐ 

มตชิน 

(8 ก.ค. 61) 

    -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวหลังประชุมร่วมกับรองผวจ.ภูเกต็ ต ารวจ ทหาร เจ้าของ

บริษัทเรือ ว่า สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ที่รพ.วชิระภูเกต็ ภายใต้การสั่ง

การของผวจ. ส่วนเรื่องการพิสจูน์อตัลักษณผ์ู้เสยีชีวิตจะรีบท าให้เสรจ็สิ้นภายในวันนี้  จากนั้นรพ.จะออกใบมรณะบัตร

ให้กบัญาตผิู้เสยีชีวิต ทั้งนี้  รพ.วชิระภเูกต็ได้รับมอบให้เป็นศูนย์ One stop service ในการพิสจูน์อตัลักษณ์ผู้ เสยีชีวิต

อย่างเป็นระบบตามหลักต ารวจสากล โดยมทีมีนิตเิวชจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วยแพทย์นิติเวช ทนัต

แพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจดีเอน็เอ ช่างภาพทางการแพทย์ เป็นต้น จ านวน 4 ทีม และแพทย์นิติเวชจากรพ.ระนอง 

มาร่วมท างาน สามารถตรวจพิสจูน์อตัลักษณไ์ด้ชั่วโมงละ 8 ราย 

มตชิน 

(7 ก.ค. 61) 

    -เสนอข่าว นายชยพล ธติิศักดิ์ อธบิดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอเฮลิคอปเตอร์จากทพัเรือภาค 3 

ค้นหาทางอากาศ รวมถึงจัดขบวนเรือ ชุดปฏิบัติการ และนักประดาน า้ปฏิบัติการค้นหาบริเวณที่เรือล่มและค้นหา

ภายในเรือ ได้ก าชับศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภเูกต็ และปภ.จังหวัดภูเกต็ สนับสนุนภารกจิการ

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

ไทยโพสต ์

mthai.com 

   -ศ.คลินิก เกยีรตคิุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้ให้ปลัด สธ. ลงพ้ืนที่ติดตามระบบการดูแล

รักษาส่งต่อของโรงพยาบาลรพ.วชิระภเูกต็ และให้การสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยเรือล่มที่ภเูกต็อย่างเตม็ที่ โดย
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มผีู้บาดเจบ็เข้ารับการรักษาทั้งหมด 49 คน ใน 4 รพ. ได้แก่ รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภเูกต็ 36 คน นอนรพ. 

11 คน ในจ านวนนี้  อาการหนักอยู่ในห้องไอซียู 1 คน เป็นผู้ป่วยหญิงชาวจนี และกลับที่พักแล้ว 25 คน รพ.มชิชั่น 4 

คน, รพ.กรงุเทพ 6 คน และรพ.วชิระภเูกต็ 3 คน บาดเจบ็เลก็น้อย  

    นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 11 กล่าวว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่เร่งน าร่างไปชันสตูรที่รพ.วชิระ

ภเูกต็ โดยจะระดมเจ้าหน้าที่และแพทย์นิติเวชจากรพ.ข้างเคียง และเตรียมประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 

11 ลงพ้ืนที่พูดคุยกบัญาตลิดความเครียด  

 

ไทยรัฐ 

(8 ก.ค. 2561) 

พ.ร.บ.พลงังานนิวเคลียร ์

    -เสนอข่าว ทพ.เกรียงไกร เจียรวุฒิ กรรมการชมรมทนัตอาสา กล่าวถึงกรณีพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันต ิ

2559 ก าหนดให้ทนัตแพทย์ต้องมใีบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย์ และต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี

ว่า ชมรมฯ ได้ขอให้ยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทางทนัตกรรมออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ และให้ไปอยู่ภายใต้ 

พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ของสธ. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้ และหากไม่ยกเว้นหรือไม่ให้ออกจาก พ.ร.บ.พลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ 2559 จะส่งผลกระทบทางตรงต่อทันตแพทย์ทั่วประเทศ รวมทั้งมีผลกระทบทางอ้อมต่อ

ประชาชนผู้ใช้บริการด้วย  

 

สยามรัฐ 

(9 ก.ค. 61) 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

   -เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ได้เฝ้า

ระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการองิกระแสฟุตบอลโลกเพ่ิมยอดจ าหน่าย โดย

การตกแต่งและแถมของที่ระลึก จากการลงพ้ืนที่ในเขตกทม.และปริมณฑล พบร้านค้าและห้างฯ ส่วนใหญ่มีความผิด

ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธลีดราคา

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และมาตรา32 ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือแสดงชื่อ

และเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนัเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ทั้งนี้  เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ Application 

TAS  

 

เดลินวิส ์ คอลัมน ์

จดหมายถงึเดลินวิส ์

(8 ก.ค. 2561) 

ปัญหาลูกจา้งประจ า 
    -เสนอจดหมายหมายจาก “ข้าราชการไทยที่หวังดี” แนะน าวิธแีก้ปัญหาลูกจ้างประจ า ดังนี้  1.การจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราว พนักงานราชการ กรมบัญชีกลางควรออกระเบียบให้ทุกกระทรวงปฏิบัติในแนวเดียวกนั  2.สธ.ควรศึกษา

แนวทางของกระทรวงอื่นที่มีลูกจ้างจ านวนมากแต่ไม่มีปัญหา 3.การรับคนเข้ามาท างานหรือรับคนไปศึกษา ควร

ประกาศล่วงหน้าให้ชัดเจนว่ารับมาปฏบิัติราชการในต าแหน่งใด สถานภาพใด และเรียกร้องสถานภาพในภายหลัง

ไม่ได้ 4.การจะเลื่อนบุคลากรชั่วคราวเป็นข้าราชการ ควรมีการรับสมัครสอบทุกปี โดยให้มีการสมัครสอบอย่าง

โปร่งใส 5.บุคคลที่ประสงค์จะเข้าท างานในหน่วยงานต่างๆ ควรศึกษาให้ชัดเจนก่อนจะสมัคร จะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง

ความก้าวหน้าหรือไม่สบายใจ 

 

มตชิน 

mthai.com 

(7 ก.ค. 61) 

ผลิตภณัฑส์ุขภาพผิด กม. 

   -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า อย.ตรวจพบการโฆษณาเกนิจริงของผลิตภัณฑ์

แผ่นแปะสะดอืเผาผลาญไขมนัทางสื่อโซเชียลมเีดยี อวดอ้างสรรพคุณ ช่วยปรับสมดุลของขบวนการเผาผลาญ สลาย

ไขมัน ขับไขมัน โดยการแปะลงบนสะดือเพ่ือลดน ้าหนัก ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.

เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลผลิตภัณฑไ์ม่พบการยื่นค าขออนุญาตผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ 

จึงขอเตือนผู้บริโภคอาจได้รับอนัตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ ์เนื่องจากไม่ได้แสดงปริมาณและส่วนประกอบที่ชัดเจน 

และส่วนผสมของกาวแปะอาจท าให้เกดิการอกัเสบระคายเคอืงได้  

 

ทวีีช่อง 5 

(7 ก.ค. 61) 

การวิจยัทนัตนวตักรรม 

    -เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑด้์านทนัตนวัตกรรม ระหว่าง คณะทนัตแพทยศาสตร์ ม.ลัยมหิดล เอสซีจี และ

ทนัตแพทยสภา ซึ่งนอกจากสนับสนุนนักวิจัยไทยและต่อยอดนวัตกรรมของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้ว 

ยังสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการผลิตผลิตภัณฑน์วัตกรรมของไทย ลดการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศสู่การ

พ่ึงพาตนเอง รวมถงึการพัฒนานวัตกรรมด้านทนัตสขุภาพอื่นต่อไป 



                                                             สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

สยามธรุกจิ 

(7 ก.ค. 61) 

100 ปี การสาธารณสุขไทย 
    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรตคิุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 100 ปีของ

ระบบการสาธารณสขุประเทศ จึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานระบบสาธารณสขุที่ประสบความส าเรจ็ในประเทศไทย

ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั มาจัดแสดงเผยแพร่ และจัดการประชุมวิชาการ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุทุก

สาขาวิชาชีพ 

     นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้  เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร และ

บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานสาธารณสขุจากทุกสงักดั และทุกภาคส่วน ที่พร้อมใจกนัจัดกจิกรรมให้ย่ิงใหญ่

กว่าทุกปีที่ผ่านมา 
     ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทยปีนี้  

ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกบังานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภมูิปัญญา

ไทย" ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี  

 

สยามรัฐ 

(9 ก.ค. 61) 

ตลาดสมุนไพรไทย 

    -เสนอข่าว นพ.เกยีรตภิมู ิวงศ์รจิต อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบนัประชาชนนิยมใช้สมุนไพรและ

บริการการแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น ปี 2560 มีผู้ ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยฯ ใน รพ. ทุกระดับกว่า 32 

ล้านคร้ัง คดิเป็นร้อยละ 19.75 ของการรับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด การใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมจากกว่า 1,700 ล้านบาท

ในปี 2559 เป็นกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2560 และมมูีลค่าการใช้สมุนไพรทั่วประเทศ 254,830 ล้านบาท แบ่งเป็น 

เคร่ืองส าอาง 192,600 ล้านบาท อาหารเสริม 51,848 ล้านบาท และยาสมุนไพร 7,548 ล้านบาท    ทั้งนี้  1 ปีที่ผ่าน

มา พบว่าด าเนินการบรรลุเป้าหมายเชิงมูลค่าที่ได้ตั้งไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย โดยปี 

2560 มมูีลค่าผลิตภัณฑส์มุนไพร 2.5 แสนล้านบาท สงูกว่าเป้ากว่า 5 หมื่นล้านบาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 

215  ล้านบาท ผู้ ประกอบการ, วิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างน้อย  281.6 ล้านบาท, 

ผู้ประกอบการ OTOP/SME/อตุสาหกรรมสมุนไพรพัฒนาเพ่ิมขดีความสามารถแข่งขนั 40 กจิการ, ส่วนประชาชนได้

เข้าถงึบริการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรที่มมีาตรฐาน 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยโพสต ์

(9 ก.ค. 61) 

คลินิกโรคติดพนนับอล 

     -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธบิดกีรมสขุภาพจิต กล่าวว่า ได้ให้รพ.จิตเวชในสงักดั 19 แห่ง ใน 

13 จังหวัด เปิดคลินิกบ าบัดรักษาผู้ที่ติดพนันบอลที่แผนกผู้ป่วยนอก และให้บริการปรึกษาทางสายด่วนสขุภาพจิต 

1323 ตลอด 24 ชั่วโมง และปรึกษาทางระบบออนไลน์คอืเฟซบุค๊สายด่วนสขุภาพจิต1323-เลิกพนัน ใช้เทคนิคการ

บ าบดัแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ และใช้กระบวนการทางจิตวิทยาควบคู่กบัการใช้ยา โดยบ าบดัทั้งหมด 4 คร้ังๆ ละ 45-

50 นาท ีและหากได้รับก าลังใจจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง จะท าให้การรักษาได้ผลดี สามารถเลิกเล่นการพนันได้

ส าเรจ็และเรว็ขึ้น 

     พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล ผอ.สถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวัยรุ่นราชนครินทร์ แนะน าการป้องกนัโรคติดการพนัน 5 ข้อ 

คือ 1.ให้ตระหนักว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ให้ความสนุกสนาน 2.ควรใช้ทักษะในการปฏิเสธพร้อมทั้งเดินหนีออกจาก

สถานการณเ์มื่อถูกชักชวนให้เล่นพนัน 3.หลีกเล่ียงการสมาคมกบัผู้ที่เล่นการพนัน 4.ไม่ทดลองเล่นการพนัน และ 5.

หลีกเล่ียงสิ่งย่ัวยุต่างๆ ที่จะท าให้รู้สกึอยากจะเล่นการพนัน 

ข่าวสด 

คอลัมน์ บก.ตอบ

จดหมาย 

(9 ก.ค. 61) 

     -เสนอจดหมายจาก นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร ์นพ.เชี่ยวชาญ สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา ให้ค าแนะน าการดู

ฟุตบอลโลก 2018 ว่า อย่าข้องเกี่ยวกับการพนัน พักผ่อนให้เพียงพอ นอนหลับให้ได้ 6-8 ชม.ต่อวัน รับประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่ จัดเวลาการดูฟุตบอลไม่ให้กระทบต่อการท างาน การเรียนหนังสอื 

 

สยามรัฐ 

(9 ก.ค. 61) 

เตือนระวงัก้ิงกือ 

   -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กิ้ งกอืไม่กดัแต่มี

พิษ หากสมัผัสถูกตัวจะท าให้อกัเสบเป็นผื่นแดงหรือระคายเคือง กิ้งกือบางสายพันธุจ์ะมีต่อมพิษอยู่ตลอดสองข้าง

ล าตวั สามารถฉีดสารพิษพุ่งออกไปได้ไกล เป็นของเหลวใสไม่มีส ีท าให้ผิวหนังไหม้ ปวด 2-3วัน ให้ล้างด้วยน า้สบู่

และน า้สะอาด ทายาแก้อกัเสบทั่วไป อาการมักจะหายใน 1 สปัดาห์ แต่หากพิษเข้าตา อาจตาอกัเสบ ให้ล้างด้วยน า้

สะอาด และรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทนัท ี

 นมฟลูออไรด ์



                                                             สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 6 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เดลินวิส ์ คอลัมน ์

x-ray สขุภาพ 

(8 ก.ค. 2561) 

    -เสนอบทความ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.ส านักทนัตสาธารณสขุ กล่าวถึง  ปัญหาฟันผุ มักพบมากในเดก็ 

ซึ่งนมผสมฟลูออไรดเ์ป็นวิธกีารหนึ่งที่จะท าให้เดก็ได้รับฟลูออไรด ์แต่ต้องมีเงื่อนไขเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากการ

ได้รับฟลูออไรดเ์กนิขนาด คอื 1.สถานการณเ์ดก็ฟันผุสงูมากเมื่อเทยีบกบัพ้ืนที่อื่น และด าเนินการทุกอย่างแล้วแต่ยัง

ไม่ได้ผล 2.ปริมาณฟลูออไรดใ์นน า้ในพ้ืนที่ต้องไม่สงูเกนิเกณฑท์ี่ก  าหนด คือ 0.3 มก.ต่อลิตร 3.ในพ้ืนที่ต้องช่วยกนั

ดูแลเดก็ โดยปัจจุบันมีการให้นมฟลูออไรด์ส าหรับเดก็ 12 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และบาง

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากสถานการณฟั์นผุดขีึ้นแล้วให้เลิกโครงการนมฟลูออไรด ์ 

 

มตชิน  คอลัมน ์

คนตามข่าว 

(8 ก.ค. 2561) 

ผอ.สวรส คนใหม่ 

   -เสนอประวัติของ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส.คนใหม่ ตามมติเห็นชอบของครม. ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่  3 

ก.ค.ที่ผ่านมา ตามการเสนอของรมว.สธ. 

 

มตชิน 

(9 ก.ค. 61) 

40 ปี รพ.สมเด็จพระยพุราช 
    -เสนอสกูป๊ข่าว รพ.สมเดจ็พระยุพราชก าเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธคิุณของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงมีพระราช

ปณธิานให้ราษฎรในถิ่นทุรกนัดารมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น ได้รับโอกาสทางการแพทย์เช่นเดยีวกบัคนเมอืง โดยในปี พ.ศ.

2518-2519 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคอมมิวนิสต์ ประชาชนในพ้ืนที่สีแดงไม่อาจเข้าถึงการ

บริการทางการแพทย์ ท าให้รัฐบาลคิดที่จะสร้างรพ.ขึ้นในถิ่นทุรกนัดาร เพ่ือเป็นของขวัญของคนไทยถวายแด่สมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานนามว่ารพ.สมเดจ็พระยุพราช  
     มูลนิธริพ.สมเดจ็พระยุพราชได้รับพระมหากรณุาธคิุณจากสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นับแต่

ทรงรับเป็นนายกกติติมศักดิ์ ได้พระราชทานพระราชกระแส เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2529 ให้คณะท างานเป็นแนวทางว่า 

"ทุกคนที่ท างานให้แก่โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ เกดิขึ้นจากความมุ่งมั่นปรารถนาอนั

แรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่

รักษาพยาบาลเป็นอย่างด ีให้ปลอดภัยจากความเจบ็ไข้ โดยทั่วถงึเสมอหน้ากนั"  

      การด าเนินงานของรพ.สมเดจ็พระยุพราชก้าวไกลขึ้นมาก และได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นรพ.อ าเภอแห่งแรก

ที่ได้ ISO ครบทุกแห่ง เติบโตขึ้นเป็นแม่ข่ายรพช.ใกล้เคียง นอกจากนี้  ยังส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน ช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตด้วยการรับซื้อข้าว พันธุผ์กั มาท าอาหารในรพ.  

 

ไทยรัฐ  คอลัมน ์

มุมข้าราชการ 

(8 ก.ค. 2561) 

รางวลัองคก์รภาครฐัยอดเยีย่มแห่งสหประชาชาติ 
     -เสนอข่าว สสจ.ร้อยเอด็ได้รับรางวัล องค์กรภาครัฐยอดเย่ียมแห่งสหประชาชาติ ประจ าปี 2561 (United 

Nations Public Service Awards 2018) ในสาขาการส่งเสริมความเท่าเทยีมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ

การพัฒนาที่ย่ังยืน จากผลงานเรื่อง "การป้องกนัควบคุมมะเรง็ปากมดลูกแบบบูรณาการ" โดยเข้ารับรางวัล ณ กรุงมา

ราเคส ประเทศโมรอ็กโก ในวันที่ 23 ม.ิย.ที่ผ่านมา 
     ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาสตรีเข้าไม่ถึงการบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยร่วมกับภาคี

เครือข่ายพันธมติร ได้แก่ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น องค์กรเจไปโก้ (Jhpiego) ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์

แห่งประเทศไทย และกรมอนามยั ในการป้องกนัควบคุมมะเรง็ปากมดลูกที่ครอบคลุมทั้งระดบัปฐมภมูิ ทุติยภมูิ และ

ตตยิภมู ิได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกนั การตรวจด้วยน า้ส้มสายชู ท าให้ทราบผลภายใน 1 นาท ีและการรักษาด้วยการจี้

เยน็ ที่สามารถด าเนินการได้ทนัทหีากผลตรวจผิดปกติ ท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยได้อย่างมาก และ

ขยายผลครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ภายใต้แผนการตามกรอบระบบสขุภาพขององคก์ารอนามยัโลก จนสามารถร่วมมอืกบัรพ.

จุฬาลงกรณ ์ยกระดบัรพ.ร้อยเอด็เป็นศูนย์มะเรง็ได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการจากสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้าน 

 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

(9 ก.ค. 61) 

ช่ืนชมพยาบาล รพ.น่าน 
    -เสนอข่าว ชาวเนต็แชร์ภาพและข้อความชื่นชม “คุณโสภา อสิระณรงคพั์นธ”์ พยาบาล รพ.น่าน ที่ได้ปฐมพยาบาล

ผู้โดยสารสายการบนิแอร์เอเชียทนัททีี่ลูกเรือประกาศขอความช่วยเหลือ โดยทางสารการบินได้ท าหนังสอืขอบคุณถึง

ผอ.รพ.น่าน พร้อมมอบบตัรอภินันทนาการโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ 2 ที่นั่งฟรี 

 โรคไขเ้ลือดออก 

ข่าวสด 
(7 ก.ค. 61) 

    -เสนอข่าว นายชัยวัฒน์ ทองสันติสขุ รองนพ.สสจ.ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสจ. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ชัยนาท 

และอสม. ร่วมกนัท าลายแหล่งเพาะพันธุล์ูกน า้ยุงลายป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร 



                                                             สรุปข่าววันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

อ.เมอืง จ.ชัยนาท  

 

เดลินวิส ์ ไทยรัฐ  

ข่าวสด 

(8 ก.ค. 2561) 

จบัยาไอซใ์นสถานบริการ 

   -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ชุดปฏบิตักิารพิเศษ กรมการปกครอง ร่วมกบักรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ป.ป.ส. 

กรมควบคุมโรค และทหารกองทัพภาคที่ 1 เข้าตรวจค้นสถานบริการเมเดย์ หรือร้านโอโซน ในตลาดบ้านกลาง อ.

เมืองปทุมธานี หลังรับได้รับการร้องเรียนว่า เปิดบริการเกนิเวลาและปล่อยให้เยาวชนอายุต ่ากว่า 20  ปี เข้าไปใช้

บริการและมั่วสมุยาเสพตดิ พบนักเที่ยวชายหญิงรวม 150 คน และมียาเคและยาอตีกกระจายเกลื่อนพ้ืนจ านวนมาก 

ในจ านวนนี้  เป็นเยาวชนอายุต ่ากว่า 20 ปี 13 คน อายุต ่าสุด 14 ปี ตรวจปัสสาวะเป็นสม่ีวง 43 คน ด าเนินคดี 7 

ข้อหา พร้อมสั่งปิดร้าน 5 ปี 

 

M2F 

(9 ก.ค. 61) 

วคัซีนเอชไอวี 

  -เสนอข่าว ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ระบุว่า การทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัส HIV-1 ซึ่งเป็นไวรัสที่

แพร่กระจายไปทั่วโลกในลิงวอก 72 ตวั และมนุษย์จากแอฟริกาใต้ แอฟริกาตะวันออก ไทย และสหรัฐ จ านวน 393 

คน พบว่ามแีนวโน้มในทางที่ดแีละมคีวามปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งวัคซีนนี้ เป็นเพียง 1 ใน 5 วัคซีนที่ประสบความส าเรจ็

ถงึขั้นนี้ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา 

 


