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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 22-23 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. กรมการแพทย์จับมอืส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ องค์การเภสัชกรรมน ายาบริจาคที่มี

มูลค่าสูงมาใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
                นำยแพทย์สพุรรณ ศรีธรรมมำ อธิบดีกรมกำรแพทย์ พร้อมด้วย ภก.หญิงเนตรนภิส สชุนว
นิช  รองเลขำธิกำรส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ และเภสชักรสมชำย ศรีชยันำค รองผู้อ ำนวยกำร
องค์กำรเภสชักรรม  ลงนำมควำมร่วมมือบริหำรจดักำรน ำยำบริจำคทีม่ีมลูคำ่สงูมำใช้กบัผู้ ป่วยโรคมะเร็ง
เม็ดเลอืดขำวและโรคมะเร็งร้ำยแรง และรักษำยำกของระบบทำงเดินอำหำร เผยใช้ยำบริจำคนีรั้กษำผู้ ป่วย
ไปแล้วกวำ่ 1,300 ล้ำนบำท 

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดกีรมการแพทย์ เปิดเผยวำ่ เนื่องจำกในปัจจบุนัมี
ผู้ ป่วยในกลุม่มะเร็งเม็ดเลอืดและโรคมะเร็งร้ำยแรงและรักษำยำกของระบบทำงเดินอำหำร ที่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้ยำที่มมีลูคำ่สงูในกำรรักษำพยำบำล แตผู่้ ป่วยไมส่ำมำรถรองรับคำ่ยำดงักลำ่วได้  จึงมี
บริษัทผู้ผลติหรือผู้แทนจ ำหนำ่ยยำประสงค์บริจำคยำ เพื่อใช้ส ำหรับผู้ ป่วยในประเทศไทย ซึง่ปริมำณยำที่
บริจำคมจี ำนวนมำกและมลูคำ่สงู จ ำเป็นต้องมีระบบบริหำรจดักำรมำรองรับเพื่อให้มีกำรกระจำยยำและ
กำรก ำกบัตดิตำมกำรใช้ยำให้เหมำะสมตรงตำมวตัถปุระสงค์หรือเจตนำรมณ์ของผู้บริจำค และเกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ป่วยและเป็นกำรประหยดังบประมำณในกำรจดัซือ้ยำของประเทศ จึงได้มกีำรลงนำม
ควำมร่วมมือระหวำ่งกรมกำรแพทย์ ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแหง่ชำติ และองค์กำรเภสชักรรม 
ด ำเนินงำนร่วมกนัในกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบัยำบริจำคทีม่ีมลูคำ่สงู เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ป่วย
โรคมะเร็ง  เก่ียวกบักำรขออนญุำตน ำเข้ำยำบริจำค กำรดแูลก ำกบัติดตำมกำรสัง่ใช้ยำบริจำค รวมทัง้กำร
เก็บรักษำยำและเวชภณัฑ์ตำมมำตรฐำนวชิำชีพ ซึง่จะสง่ผลดีตอ่คณุภำพชีวิตผู้ ป่วยโรคมะเร็ง 
                กำรลงนำมดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินงำนลกัษณะไตรภำคี เป็นนิมิตรหมำยที่ดีส ำหรับกำรพฒันำ
งำนด้ำนสำธำรณสขุ ในกำรใช้ทรัพยำกร ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญของแตล่ะหนว่ยงำนมำเติมเต็ม
ร่วมกนั เพื่อให้เกิดระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสทิธิภำพสงูขึน้ โดยแตล่ะฝ่ำยมีบทบำทหน้ำที่ ดงันี ้ กรมการ
แพทย์ ในฐำนะท่ีเป็นกรมวชิำกำรของกระทรวงสำธำรณสขุ เป็นผู้ รับบริจำคยำและน ำเข้ำยำบริจำค 
วำงแผน ก ำกบั ติดตำมกำรกระจำยยำบริจำคให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของผู้บริจำค และรำยงำนผลกำร
กระจำยยำตอ่กรมศลุกำกร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ หรือหนว่ยงำน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในฐำนะท่ีเป็นผู้ประสำนงำนกำรเบกิชดเชยยำ
ระหวำ่งหนว่ยบริกำรกบัระบบกำรเบิกชดเชยยำ : VMI (Vender Managed Inventory) ขององค์กำรเภสชั
กรรม ท ำหน้ำที่ประสำนงำนท ำควำมเข้ำใจหนว่ยบริกำรเก่ียวกบัระบบสำรสนเทศที่เก่ียวข้องในกำรเบิก
ชดเชยยำดงักลำ่วให้กระจำยยำได้ตรงตำมกำรสัง่ใช้ยำของแพทย์ในแตล่ะหนว่ยบริกำร   และองค์การ

เภสัชกรรม  ในฐำนะท่ีเป็นหนว่ยงำนท่ีมีควำมพร้อมในกำรเก็บรักษำยำและเวชภณัฑ์ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและกำรกระจำยยำอยำ่งมีระบบ  ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเก็บรักษำยำและกระจำยยำบริจำคให้หนว่ย
บริกำรตำมข้อมลูกำรเบกิชดเชยยำเช่นเดยีวกบักำรกระจำยในระบบปกติ 
        ส ำหรับข้อมลูยำบริจำค ม ี2 รำยกำร คือ 1.ยา Imatinib (อิมาตินิป) ขนำด 100 มิลลกิรัม เป็นยำใน
บญัชียำหลกัแหง่ชำติ ใช้รักษำโรคมะเร็งเมด็เลอืดขำวชนิดเรือ้รังแบบมยัอิลอยด์ และโรคมะเร็งร้ำยแรงและ
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รักษำยำกของระบบทำงเดินอำหำร โดยปัจจบุนัมีผู้ ป่วยที่ได้รับยำนีท้ัง้หมด 2,122 รำย คิดเป็นมลูคำ่ยำ
ทัง้สิน้ 954,132,402 บำท (12,139 กลอ่ง)  และ 2.ยา Nilotinib (นิโลตนิิบ) ขนำด 200 มิลลกิรัม เป็นยำ
ในบญัชียำหลกัแหง่ชำติ ใช้รักษำโรคมะเร็งเมด็เลอืดขำวชนิดเรือ้รังแบบมยัอิลอยด์ โดยปัจจบุนัมีผู้ ป่วยที่
ใช้ยำนี ้ ทัง้หมด 440 รำย คดิเป็นมลูคำ่ยำทัง้สิน้ 391,426,581 บำท (4,850 กลอ่ง) รวมมูลค่ายา
ทัง้สิน้ 1,345,558,983 บาท ทัง้นี ้ ยำทัง้สองชนิดนี ้ จดัเป็นยำรักษำโรคมะเร็งชนิดใหมท่ี่ออกฤทธ์ิโดยตรง
ตอ่เซลล์มะเร็ง  ไมม่ีอำกำรข้ำงเคียงเก่ียวกบักำรกดกำรท ำงำนของเนือ้เยื่อสว่นอื่นๆ ของร่ำงกำย เหมือน
ยำเคมีบ ำบดัทัว่ไป ท ำให้ไมพ่บภำวะผมร่วง ผิวหนงัด ำ แห้งหยำบกร้ำน คลืน่ไส้อำเจียนรุนแรง  อยำ่งไรก็
ตำม ผู้ ป่วยต้องรับประทำนยำนีต้ดิตอ่กนัตลอดชีวติหรือจนแพทย์เห็นสมควร   

สยำมรัฐ   เดินหน้าคุมก าเนิดผ่านร้านขายยา   
          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ อธิบดีกรมอนำมยั เปิดเผยควำมคืบหน้ำโครงกำร Be Sure 
ปรึกษำได้มัน่ใจชวัร์วำ่ เร่ิมมำตัง้แต ่ ปี 57 เพื่อรณรงค์ประชำชนหนัมำให้ควำมส ำคญัในกำร
คมุก ำเนิดอยำ่งถกูต้อง โดยให้ควำมรู้คมุก ำเนิดผำ่นร้ำนขำยยำทัว่ประเทศที่ผำ่นกำรอบรมที่มี
คณุภำพจำกกรมอนำมยั จำกกำรเก็บข้อมลูปี 56 พบวำ่ร้ำนขำยยำเป็นแหลง่ที่ผู้ที่ต้องกำรคมุก ำเนิด
เข้ำมำหำข้อมลูมำกที่สดุกวำ่ร้อยละ 70 ประกอบกบัประเทศไทยมีร้ำนขำยยำกระจำยในเขตตำ่งๆ 
ทัว่ประเทศจ ำนวนมำก ท ำให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสขุภำพจำกร้ำนยำได้ง่ำย ซึง่จดัอบรมแล้ว 3 รุ่น 
มีเภสชักรเข้ำร่วมโครงกำรแล้วกวำ่ 500 คน สว่นใหญ่อยูใ่น กทม.และจงัหวดัใกล้เคยีง 
          ทัง้นี ้ ปัจจบุนัวยัรุ่นไทยมีเพศสมัพนัธ์เร็วขึน้และอำยนุ้อยลงเร่ือยๆเกิดปัญหำตัง้ครรภ์ตำมมำ
โดยปี 56 มีวยัรุ่นอำย ุ10 – 19 ปีคลอดบตุรเฉลีย่วนัละ 334 คน อำยตุ ่ำกวำ่15 ปีคลอดบตุรวนัละ 9 
คน เปรียบเทียบกบัปี 43 พบอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี คลอดบตุรเฉลีย่วนัละ 240 คน ต ่ำกวำ่ 15 ปี คลอด
บตุรวนัละ 4 คน และปี 56 พบหญิงคลอดอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี 125,371 คน โดยแยกเป็นหญิงคลอด
อำย ุ15 – 19 ปี 121,956 รำยต ่ำกวำ่ 15 ปี 3,415รำย และพบหญิงตัง้ครรภ์ซ ำ้และคลอด อำยตุ ่ำกวำ่ 
20 ปี มีถึง15,295 รำย คิดเป็นร้อยละ 12.1 เภสชักรท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำร สมคัรได้ที่ ส ำนกัอนำมยั
กำรเจริญพนัธุ์ โทร.0-2590-4171เว็บไซต์www.besurethailand.com  

สยำมรัฐ, บ้ำนเมือง เตือนกนิ'ปลาดบิ-ซาซิม'ิเสี่ยงอาหารเป็นพิษ   
          นพ.อภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เปิดเผยวำ่ จำกที่มีขำ่วควำมไมป่ลอดภยั
ในกำรบริโภคเนือ้ปลำแซลมอน และกินแบบดิบที่เรียกวำ่ ซำซิมิ กรมฯจงึร่วมกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ตรวจวิเครำะห์โลหะหนกั 3 ชนิดที่เสีย่งสงูจะปนเปือ้น คือ ปรอท 
ตะกัว่ และแคดเมียมในเนือ้ปลำแซลมอนที่น ำเข้ำตัง้แตปี่ 2555 จนถึงปัจจบุนั พบมีปริมำณต ่ำมำก 
และไมเ่กินคำ่ที่กระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด           ทัง้นี ้ ในสว่นของซำซิมิ ระหวำ่ง พ.ค.-มิ.ย.56 ได้
สุม่เก็บตวัอยำ่งอำหำรญ่ีปุ่ นเมนซูำชิมิจำกภตัตำคำร/ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น พบบำงตวัอยำ่ง มจีลุนิทรีย์
เกินก ำหนดพบอีโคไล จลุนิทรีย์ก่ออำหำรเป็นพิษเกินเกณฑ์ ซึง่อำจปนเปือ้นจำกสิง่แวดล้อม หรือ
ปนเปือ้นจำกน ำ้ทะเลตำมธรรมชำติ และปนเปือ้นเชือ้แบคทเีรียขณะแลแ่ละหัน่ปลำดิบ  ซึง่สว่นใหญ่
เกิดจำกกำรปนเปือ้นของเชือ้แบคทีเรีย จำกอำหำรดิบอื่นๆ โดยใช้อปุกรณ์เคร่ืองครัวร่วมกนั โดยไม่
ล้ำงให้สะอำด แตบ่ำงกรณีกำรปนเปือ้นเชือ้ซำลโมเนลลำ่และอีโคไล ซึง่เป็นเชือ้ที่พบได้ในอจุจำระ
ของคนและสตัว์นัน้ อำจมำจำกผู้ประกอบกำรมีสขุลกัษณะสว่นบคุคลที่ไมเ่หมำะสม เช่น ไมล้่ำงมือ
ให้สะอำดภำยหลงักำรเข้ำห้องน ำ้ 
          ดงันัน้ ควรเลอืกรับประทำนปลำทะเลดิบท่ีจ ำหนำ่ยในภตัตำคำร/ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นต้นต ำรับ
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หรือร้ำนท่ีมัน่ใจวำ่ใช้ปลำดิบที่เป็น sashimi-grade หรือ sushigrade fish ซึง่เป็นปลำทะเลท่ีเตรียม
เพื่อกำรบริโภคดิบอยำ่งปลอดภยั  

มติชน โพสต์ทเูดย์ 
บ้ำนเมือง ไทยรัฐ ขำ่ว
สด กรุงเทพธุรกิจ ไทย
โพสต์ -เสนอขำ่ว 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
                ในกำรคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแหง่ชำติทีม่ีนำยดเิรก องิคนินนัท์ ประธำน
ศำลฎีกำเป็นประธำน เพื่อพิจำรณำคดัเลอืกบคุคลผู้สมควรเป็นกรรมกำรสทิธิมนษุยชนแหง่ชำติแทน      
ต ำแหนง่ทีว่ำงลงจ ำนวน 7 คน    จำกผู้สมคัรรวมทัง้สิน้ 121 คน มีรำยช่ือ ดงันี ้1.นำงฉตัรสดุำ จนัทรดียิ่ง 
2.นำยบวร ยศสนุทร ประธำนเครือขำ่ยรำษฎรอำสำปกป้อง 3 สถำบนั 3.นำงประกำยรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
นำยกสมำคมบณัฑิตสตรีทำงกฎหมำยแหง่ประเทศไทย 4.นำยวสั ติงสมิตร อดีตผู้พิพำกษำอำวโุสในศำล
ฎีกำ 5.นำยศภุชยั ถนอมทรัพย์ อำจำรย์พิเศษคณะแพทยศำสตร์รพ.รำมำธิบดี 6.นำยสรุเชษฐ์ สถิตนิรำมยั 
รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุ และ 7.นำงองัคณำ นีละไพจิตร ประธำนคณะท ำงำนยตุิธรรมเพื่อสนัติภำพ 
จำกนัน้จะสง่รำยช่ือทัง้ 7 คนให้นำย พรเพชร วิชิตชลชยั ประธำนสภำนิติบญัญตัิแหง่ชำติ (สนช.) เพือ่ให้ที่
ประชมุ สนช.พิจำรณำเห็นชอบแตง่ตัง้ ตอ่ไป 

โพสต์ทเูดย์,สยำมรัฐ, 
ไทยโพสต์, 
มติชน ,ขำ่วสด 
M2F  

กรณีทุเรียนเทศรักษามะเร็ง  
                พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขำธิกำรแพทยสภำ เรียกร้องให้หยดุเผยแพร่ข้อควำมที ่
เป็นควำมเช่ือผิดๆ ที่วำ่ ทเุรียนเทศสำมำรถรักษำมะเร็งได้ และระบวุำ่เป็นแคผ่ลกำรทดลองในหลอดแก้ว 
และ ยงัพบวำ่มีผู้ ป่วยกินใบทเุรียนเทศจนท ำให้ตบัและไตวำยเฉียบพลนัไปแล้วกวำ่ 10 คน  
                นพ.เพชร อลสิำนนัท์ แพทย์ประจ ำหนว่ยรังสรัีกษำและมะเร็งวิทยำ แผนกรังสวีิทยำ รพ.
จฬุำลงกรณ์ กลำ่ว หลงัจำกทีม่ีกำรเผยแพร่ขำ่วเร่ืองใบทเุรียนเทศรักษำโรคมะเร็ง ซึง่เป็นขัน้ตอนกำรท ำ
วิจยัในห้องทดลอง เพื่อดปูฏิกิริยำระหวำ่งสำรสกดัใบทเุรียนเทศกบัเซลล์มะเร็ง แม้จะพบวำ่มีฤทธ์ิยบัยั้ง
เซลล์มะเร็งตบั และมะเร็งเต้ำนมบำงชนดิ แตก่ำรพฒันำเป็นยำรักษำโรคต้องผำ่นกำรทดลองอีกมำกทัง้ใน
สตัว์ทดลอง และกำรทดลองในมนษุย์ เพื่อประเมินประสทิธิภำพและผลข้ำงเคยีงระยะยำวก่อนจะน ำมำใช้
จริง โดยขณะนีพ้บกำรขำยยำที่ท ำจำกใบทเุรียนเทศ ชำใบทเุรียนเทศ ทำงโซเชียลมเีดีย เคเบิลทวีี และรถเร่ 
โดย อ้ำงวำ่สำมำรถรักษำโรคมะเร็งได้ทกุชนิด ท ำให้ผู้ ป่วยหลงผิดไปใช้วธีิกำรรับประทำนยำและชำ
ทเุรียนเทศ จนเกิดภำวะไต ตบัวำยเฉียบพลนัจนต้องเข้ำรักษำตวัที่รพ.จฬุำจ ำนวนมำก เป็นผู้ ป่วยในพืน้ท่ี
กทม.กวำ่ร้อยละ 60 ตำ่งจงัหวดัสง่ตวัเข้ำมำรักษำอกีร้อยละ 40 สง่ผลให้ผู้ ป่วยเหลำ่นี ้กวำ่ร้อยละ 80 ต้อง
หยดุกำรให้ยำเคมีบ ำบดั เพื่อรอให้ไตกลบัมำท ำงำนเป็นปกตกิ่อน ใช้เวลำนำนถึง 1-2 เดือน  
                นพ.อภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กลำ่ววำ่ ใบทเุรียนเทศหำกเป็นใบแห้งแล้ว
น ำมำต้มสกดั พบวำ่มีฤทธ์ิในกำรฆำ่เซลล์มะเร็งได้ แตก็่ยงัเป็นเพียงกระบวนกำรวจิยัในขัน้ของหลอด
ทดลองในห้องปฏิบตัิกำรวิทยำศำสตร์เทำ่นัน้ เนื่องจำกในทำงกำรแพทย์ยงัไมม่ีกำรวจิยัวำ่รักษำมะเร็งได้ 
นอกจำกนี ้ยงัม ีข้อบง่ชีท้ีว่ำ่ใบทเุรียนเทศสดมฤีทธ์ิฆำ่เซลล์ดใีนร่ำงกำย จึงควรใช้อยำ่งระมดัระวงั 

BBC THAI พบผู้ติด HIV ปลอดภยัหลังหยุดยา 12 ปี  
                นกัวิจยัในฝร่ังเศส เปิดเผยในที่ประชมุสมำคมโรคเอดส์สำกลครั้งลำ่สดุ ซึง่จดัขึน้ในเมอืงแวนค ู
เวอร์ ประเทศแคนำดำ วำ่ พบเดก็สำววยั 18 ปี ที่ติดเชือ้ตัง้แตก่ ำเนิด มีปริมำณเชือ้เอชไอวใีนเลอืดระดบัท่ี
ต ่ำมำก ทัง้ที่หยดุรับยำรักษำตัง้แตอ่ำย ุ 6 ขวบ หรือเมื่อ 12 ปีที่แล้ว โดยผู้ เช่ียวชำญทำงกำรแพทย์แสดง
ควำมเห็นตอ่กำรค้นพบครัง้นีว้ำ่ กำรระงบักำรให้ยำผู้ตดิเชือ้ในระยะยำวท ำได้จริง หำกรับกำรรักษำตัง้แต่
เร่ิมติดเชือ้ และ มีคนไข้ 1 % ของผู้ติดเชือ้ทัง้หมดทีม่ี ภมูิคุ้มกนัแขง็แรงจนตอ่ต้ำนไวรัสได้ 
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เดลนิิวส์ โพสต์ทเูดย์ -
เสนอขำ่ว 

ผลสอบปลดั สธ.  
                นพ.วลัลภ ไทยเหนือ อดีตปลดักระทรวงสำธำรณสขุ กลำ่วถึง กรณี นพ.รัชตะ รัชตะนำวนิ 
รมว.สธ. ตัง้กรรมกำรสอบ นพ.ณรงค์ สหเมธำพฒัน์ ปลดักระทรวงฯ ตำมทีช่มรมแพทย์ชนบทร้อง วำ่อำจ
ท ำผิดวินยั เนื่องจำกเบิกคำ่รถแล้วแต่ยงัใช้รถหลวง วำ่เร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกบัธรรมำภิบำล ซึง่ต้องด ำเนินกำร
โดยเร็วถ้ำผิดก็วำ่ไปตำมผิด ถ้ำไมผิ่ดก็ต้องคืนควำมเป็นธรรม ดงันัน้จึงอยำกขอให้นำยกรัฐมนตรีตดัสนิใจ
เลย ไมเ่ช่นนัน้ก็ชดัเจนวำ่เป็นกำรยือ้เวลำ ซึง่ตนไมเ่ข้ำใจวำ่จะสอบอะไรมำกมำย และกลวัวำ่อำจจะ  
ปกปิดผลกำรสอบเหมือน ผลสอบกรณีไมส่นองนโยบำย 

ASTV ผู้จดักำรรำยวนั 
-เสนอขำ่ว 

ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
                ผศ.นพ.ธีระ วรธนำรัตน์ ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม คณะแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์ 
มหำวิทยำลยั และเครือขำ่ยนกัวิจยัสถำบนัวจิยัระบบสำธำรณสขุ (สวรส.) กลำ่ววำ่ ในกำรน ำเสนอผล
กำรศกึษำ "กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกลไกกำรจดักำรควำมแตกฉำนด้ำนสขุภำพ (Health Literacy)" 
ตอ่คณะกรรมำธิกำรปฏิรูประบบสำธำรณสขุ สภำปฏิรูปแหง่ชำติ (สปช.) ตนเสนอวำ่ ควรมีกำรท ำ 
นโยบำยสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ือง ควำมแตกฉำนด้ำนสขุภำพ ใน 2 ประเด็นคือ 1.กำรควบคมุข้อมลูขำ่วสำร
ด้ำนสขุภำพ เพรำะทกุวนันีข้้อมลูขำ่วสำรด้ำนสขุภำพในไทยมีเยอะมำกและหลำกหลำย เรียกวำ่ ภำวะ
ข้อมลูขำ่วสำรทว่มท้น แตข่ำดควำมนำ่เช่ือถือ ประชำชนไมรู้่วำ่ควรเช่ือสือ่ใดไมเ่ช่ือสือ่ใด จึงอยำกให้สปช.
คลอดมำตรกำรในเร่ืองนี ้ เพื่อชว่ยให้คนตดัสนิใจได้งำ่ยขึน้วำ่ หำกมีปัญหำสขุภำพใดๆ ก็ตำมควรปรึกษำ
ใคร ควรหำข้อมลูควำมรู้จำกตรงไหน  
                กำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนสขุภำพมี 2 มิติ คือ เกิดควำมจ ำเป็นขึน้แล้วจงึไปหำควำมรู้ ซึง่สว่นใหญ่
ไทยใช้วธีินี ้ คือ ตัง้ศนูย์ตำ่งๆ ขึน้มำให้ประชำชนโทรศพัท์มำสอบถำมปัญหำด้ำนสขุภำพ และอีกแบบ คือ 
กำรท ำข้อมลูเชิงรุกไปหำประชำชน ซึง่มีน้อยมำก ดงันัน้ รัฐและภำคีเครือขำ่ยภำคประชำสงัคม และเอกชน
ต้องร่วมมือกนัให้เกิดกำรสือ่สำรด้ำนสขุภำพ ในประเด็นที่ 2 สว่นอีกนโยบำยคือ คมุทำงเลอืกด้ำนสขุภำพ 
เพรำะปัจจบุนัมีทำงเลอืกเยอะมำก เช่น กำรตรวจสขุภำพมีหลำกหลำยแพกเกจ ตรวจยิบยอ่ยแตกตำ่งกนั
ไป ซึง่งำนวจิยัจำกสหรัฐฯ พบวำ่ ยิ่งทำงเลอืกสขุภำพมีจ ำนวนมำก กำรตดัสนิใจอยำ่งเหมำะสมและคุ้มคำ่
กบัตวัเองก็ยิ่งน้อยลง โดยงำนวจิยัพบวำ่หำกมี 5 ทำงเลอืก กลุม่ควำมแตกฉำนด้ำนสขุภำพ (Health 
Literacy) สงูสำมำรถเลอืกทำงทีเ่หมำะสมและคุ้มคำ่กบัตวัเองได้ แตห่ำกเกิน 5 ทำงเลอืกในกลุม่ทีม่ีควำม
แตกฉำนด้ำนสขุภำพสงู กลำง หรือต ่ำล้วนตดัสนิใจเลอืกผิดพลำดทัง้สิน้ เพรำะฉะนั้น ต้องสร้ำงควำมรู้เชิง
คณุภำพให้ประชำชน 

กรุงเทพธุรกิจ 
บ้ำนเมือง แนวหน้ำ -
เสนอขำ่ว 

ร่าง พ.ร.บ.ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์  
                น.พ.เจตน์ ศิรธนำนนท์ โฆษกคณะกรรมำธิกำรวิสำมญักิจกำรสภำนิติบญัญตัิ (วปิสนช.) 
เปิดเผย ภำยหลงักำรประชมุวำ่ ในกำรประชมุ สนช.วนัที่ 23 ก.ค.นี ้ ตนจะเสนอร่ำง พ.ร.บ.ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ เข้ำสูท่ีป่ระชมุ สนช. ซึง่ถือเป็นกฎหมำยฉบบัท่ี 2 ที่สมำชิกเป็นผู้ เสนอ เพือ่
แก้ปัญหำเก่ียวกบัสขุภำวะทำงเพศของวยัรุ่นและแก้ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร และปัญหำ
โรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ โดยร่ำงกฎหมำยจะไมใ่ช่เปิดให้มกีำรท ำแท้งเสรี แตจ่ะมีหลกักำรให้เปิดสอน
วิชำเพศวิถีศกึษำเป็นภำคบงัคบัในสถำบนัทำงกำรศกึษำ เพรำะปัจจบุนัแม้วำ่จะมกีำรสอนวชิำดงักลำ่ว 
แตไ่มใ่ช่ภำคบงัคบั อีกทัง้หำกวยัรุ่นเกิดตัง้ครรภ์ในช่วงวยัเรียนก็ไมต้่องลำออกจำกกำรเรียน แตจ่ะให้สทิธิ
อยูใ่นสถำบนักำรศกึษำเดิมหรือย้ำยก็ได้ อยำ่งไรก็ตำม ขัน้ตอนกำรพิจำรณำกฎหมำยดงักลำ่วเป็นกำร
เสนอโดย สนช. จึงต้องสง่เร่ืองไปให้รัฐบำลพิจำรณำ เพื่อสง่ร่ำงฯ มำประกบ ร่ำงฯ ทีส่นช.เป็นผู้ เสนอมำ 
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เพื่อให้ สนช.พิจำรณำตอ่ไป 
BBC THAI ฝร่ังเศสประท้วง รัฐบาลที่ต้องการให้ผลิตบุหร่ีไร้ฉลาก 

                กลุม่ผู้สบูบหุร่ีที่ฝร่ังเศสออกมำประท้วงรัฐบำลที่กรุงปำรีส คดัค้ำนแผนของรัฐบำลที่ต้องกำรให้
บริษัทผู้ผลติบหุร่ีผลติซองบหุร่ีเป็นซองเรียบ ไมร่ะบยุี่ห้อตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนกำรสบูบหุร่ี โดยรัฐบำลอ้ำง
วำ่ซองบหุร่ีแบบไร้ฉลำกจะช่วยให้บหุร่ีลดควำมนำ่สนใจลง        ด้ำนบริษัทผู้ผลติบหุร่ีอ้ำงวำ่ซองบหุร่ีแบบ
ดงักลำ่วจะเอือ้ตอ่กำรท ำบหุร่ีปลอมมำกขึน้ 

BBC THAI กว่า 9 ปี แพทยสภาลงดาบ “หมอพรทิพย์” ให้ภาคทัณฑ์ ปมความเห็นการเสียชวีิต “ห้างทอง” 
                นำยนพดล ธรรมวฒันะ น ำหนงัสอืควำมเห็นของแพทยสภำ ที่มีมติให้ลงโทษภำคทณัฑ์แพทย์
หญิงคณุหญิงพรทิพย์ โรจนสนุนัท์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบนันิติวิทยำศำสตร์ กรณีท ำรำยงำนตรวจพิสจูน์ศพ 
นำยห้ำงทอง ธรรมวฒันะ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหำนคร พรรคประชำกรไทย ที่เสยีชีวิตเมื่อวนัท่ี 6 กนัยำยน 
2542ภำยในบ้ำนพกัยำ่นสะพำนใหม ่ โดยแพทยสภำเห็นวำ่ กำรกระท ำของแพทย์หญิงคณุหญิงพรทิพย์ 
ขดัตอ่ข้อบงัคบัแพทยสภำวำ่ด้วยกำรรักษำจริยธรรมแหง่วิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 มำยื่นตอ่ศำลอำญำ
เพื่อประกอบในส ำนวนคดีที่นำยนพดลยื่นฟ้องแพทย์หญิงคณุหญิงพรทิพย์ ฐำนเบกิควำมเท็จ ซึง่คดีนีศ้ำล
ชัน้ต้นและศำลอทุธรณ์ยกฟ้องและคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำในชัน้ศำลฎีกำ 
                นำยนพดล เปิดเผยวำ่ตนได้ยื่นเร่ืองร้องเรียนตอ่แพทยสภำเมื่อ 9 ปีก่อน และทวงถำมไปยงั
แพทยสภำหลำยครัง้ ก่อนที่แพทยสภำจะลงควำมเห็นสัง่ลงโทษแพทย์หญิงคณุหญิงพรทิพย์ เมื่อปี 2556 
แตต่วัเองกลบัพึง่ได้รับหนงัสอืฉบบันีเ้มื่อวนัท่ี 9 กรกฎำคม ที่ผำ่นมำ ท ำให้ตวัเองรู้สกึวำ่ไมไ่ด้รับควำม
ยตุิธรรม และสว่นตวัเห็นวำ่กำรลงโทษของแพทยสภำนัน้เบำเกินไป ซึง่จำกนีจ้ะพจิำรณำข้อกฎหมำยก่อน
ยื่นฟ้องแพทย์หญิงคณุหญิงพรทิพย์ตอ่ศำลปกครองตอ่ไป ด้ำนแพทย์หญิงคณุหญิงพรทิพย์เปิดเผยวำ่
รับทรำบค ำสัง่ของแพทยสภำแล้ว แตส่ว่นตวัไมย่อมรับค ำสัง่ดงักลำ่วและเตรียมยื่นฟ้องตอ่ศำลปกครอง
เพื่อขอควำมเป็นธรรมตอ่ไป 

ส ำนกัขำ่ว CNN  คู่ รักเกย์ ชาวต่างชาติ ก าลังต่อสู้ทางกฎหมาย ขอสิทธิเลีย้งดูทารกหญิงวัย 6 เดอืน หลังจาก
หญิงไทย ‘อุ้มบุญ’ เปลี่ยนใจ ไม่ยอมยกให้กลับไปเลีย้งในอเมริกา 

                ส ำนกัขำ่วซเีอ็นเอ็น รำยงำนขำ่วไปทัว่โลก กรณีชำยคูรั่กเกย์ คือ นำยบัด๊ เลค ชำวอเมริกนั 
ก ำลงัตอ่สู้ทำงกฎหมำย เพื่อขอสทิธิในกำรเลีย้งดนู้องคำร์เมน ทำรกเพศหญิงวยั 6 เดือน ซึง่ถือก ำเนิดจำก 
หญิงไทย ซึง่เป็น ‘แมอุ่้มบญุ’ ตัง้ครรภ์แทน เนื่องจำกตอ่มำหญิงอุ้มบญุชำวไทยรำยนีไ้มย่อมเซ็นช่ือยินยอม
ยก น้องคำร์เมนให้แก่ นำยบัด๊ เลค 
                นำยบัด๊ เลค ชำยชำวอเมริกนั เปิดเผยกบันกัขำ่วซีเอ็นเอ็นเก่ียวกบั เร่ืองนีว้ำ่ เขำมีควำมตัง้ใจจะ
น ำน้องคำร์เมนเดินทำงกลบัไปสหรัฐฯ ตัง้แตล่มืตำดโูลกเมื่อเดือน ม.ค.58 ทวำ่ เพียงหนึง่วนัก่อนท่ีเขำจะ
เตรียมน ำน้องคำร์เมนไปท ำหนงัสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) โดยถือสญัชำติอเมริกนันัน้ เขำกลบัได้รับหนงัสอื
ที่มีกำรแปลเป็นภำษำองักฤษ แจ้งควำมประสงค์จำก น.ส.ปทิตตำ กศุลสร้ำง หญิงไทยอุ้มบญุวำ่เธอ
ต้องกำรจะเลีย้งเด็กทำรกคนนีต้อ่ไป ซีเอ็นเอ็น รำยงำนวำ่ นำยเลค รู้สกึหวำดวติก เนื่องจำกเกรงวำ่ ต ำรวจ
ไทย หนว่ยงำนสงัคมสงเครำะห์ หรือแมอุ่้มบญุชำวไทยจะมำพรำกน้องคำร์เมนไปจำกเขำ และขณะนี ้
อนำคตของคำร์เมนอยูใ่นมือของกระบวนกำรยตุิธรรมของไทย โดยซเีอ็นเอ็น ชีว้ำ่ กำรตอ่สู้ทำงกฎหมำย
ของนำยเลคในกำรได้สทิธิเลีย้งดนู้องคำร์เมน อยูใ่นชว่งเวลำคบัขนัพอดี เนื่องจำก ร่ำงพ.ร.บ.อุ้มบญุ ใน
ประเทศไทยอยูร่ะหวำ่งกำรรอประกำศรำชกิจจำนเุบกษำก่อนจะมผีลบงัคบัใช้ทำงกฎหมำย  เพื่อเป็นกำร
คุ้มครองเดก็ที่เกิดจำกกำร ‘อุ้มบญุ’ ของหญิงชำวไทยที่รับจ้ำงตัง้ครรภ์ให้แก่สำมีภรรยำชำวตำ่งชำติ ซึง่ตก
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เป็นขำ่วครึกโครมในชว่งปีที่ผำ่นมำ ตำมค ำบอกเลำ่ของนำยเลค กบันกัขำ่วซเีอ็นเอ็น ระบวุำ่ น้องคำร์เมน 
ทำรกเพศหญิง เป็นเด็กทีถื่อก ำเนิดโดยได้รับเชือ้อสจิุของนำยเลค กบัไขท่ี่ได้รับกำรบริจำค ซึง่เขำเช่ือวำ่
เป็นไขท่ี่ได้มำจำก หญิงไทยอุ้มบญุคนนี ้ เพียงแตต่อ่มำ หญิงอุ้มบญุได้เกิดเปลีย่นใจที่จะมอบทำรกให้แก่
พวกเขำ หลงัรู้วำ่ เขำทัง้คูเ่ป็นเกย์ หรือชำยรักชำย 
                ซีเอ็นเอ็น รำยงำนด้วยวำ่ น.ส.ปทิตตำ หญิงไทยอุ้มบญุได้กลำ่วถึงเหตผุลที่เธอไมใ่ห้น้องคำร์
เมนแก่นำยเลควำ่ เป็นเพรำะเธอเป็นหว่งควำมปลอดภยัของของเดก็ทำรก และต้องกำรอยำกจะรู้ถงึ
จดุประสงค์ของคูรั่กเกย์คูน่ีใ้ห้มำกกวำ่นี ้พร้อมกบับอกวำ่ เธอไม่ต้องกำรเงินจำกเขำ ไมต้่องกำรแม้แตบ่ำท
เดียว ทัง้นี ้ นำยเลค และซำนโตส มีก ำหนดไปขึน้ศำลวนัท่ี 30 ก.ค.นี ้ เพื่อยื่นหนงัสอืค ำร้องขอเป็นผู้
อปุกำระดแูลเด็กหญิง และจำกกำรท่ีเขำต้องตอ่สู้คดี เพื่อขอสทิธิในกำรเลีย้งด ู เดก็หญิงอุ้มบญุ จึงท ำให้
เขำก ำลงัพยำยำมขอรับบริจำคเงิน เพื่อใช้ในกำรตอ่สู้ในกระบวนกำรทำงกฎหมำยในประเทศไทย ผำ่นทำง
โลกออนไลน์ และขณะนีไ้ด้มีผู้มอบเงินชว่ยแล้วกวำ่ 25,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ (825,000 บำท) 

 


