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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน ไทยรัฐ 

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

มตชินออนไลน ์

กญัชาทางการแพทย ์

  -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกและหลาย

ประเทศจับตาเรื่องการคลายลอ็กกญัชาทางการแพทย์ของไทย โดยทั่วโลกยังถอืกญัชาเป็นยาเสพตดิ แต่ประกาศเพ่ิมว่า

สาร THC ไม่เกนิ 0.2% สามารถน าไปผสมในผลิตภัณฑอ์ื่นๆ ได้ ซึ่งกญัชาสายพันธุไ์ทยมสีาร THC ประมาณ 10% ถ้า

สกดัไม่ดีเอามาหยดใต้ล้ินอาจจะท าให้โคม่าได้ จึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุม แพทย์ที่สั่งจ่ายต้องผ่านการอบรมและมี

ใบอนุญาต ส่วนกรณีแพทย์รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ที่หยดน า้มันกัญชาให้ผู้ป่วย มอบให้ปลัด สธ.ตรวจสอบตาม

กระบวนการ ส่วนข้อเรียกร้องให้ไทยเปิดกญัชาเสรี มองว่าจะส่งผลกระทบมากกว่าผลดี เพราะปัจจุบันแม้ไม่มีการเปิด

เสรีไทยยังมแีนวโน้มผู้ตดิยาเสพตดิเพ่ิมมากขึ้นต่อเนื่อง หากรัฐบาลใหม่จะปรับแก้กฎหมาย กต้็องแก้ให้เป็นประโยชน์

ด้านการแพทย์จริงๆ  

มตชิน มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ได้ประสานสสจ.อุทยัธานี ตรวจสอบรายละเอยีด ว่า 

บุคลากรทางการแพทย์และรพ.ได้แจ้งครอบครองนิรโทษกญัชาหรือไม่ และหากยื่นครอบครองในกลุ่มการศึกษาวิจัย

กญัชาทางการแพทย์ กส็ามารถสั่งจ่ายยากญัชาได้ในรปูแบบวิจัย  แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่สั่งจ่ายยา

กญัชากบักรมการแพทย์ ไม่พบรายชื่อ ผอ.รพ.หนองฉางเข้ารับการอบรม 

มตชิน ผู้จัดการรายวนั 

แนวหน้า ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี เจ้าหน้าที่รพ.ได้ติดป้ายประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ปิด

ให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ 27-31 พ.ค. 2562 เนื่องจากแพทย์ไปอบรมการใช้สารสกดักญัชาทางการแพทย์ ของกรมการ

แพทย์  

   นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง เปิดเผยว่า ดีใจที่ได้เข้ารับการอบรมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการเปิดรับ

การอบรมเตม็ไปหมดแล้ว แต่ทางกระทรวงให้ความส าคัญ และให้ได้รับการอบรมในรุ่นที่จะถึง เพ่ือให้กลับไปเปิด

รักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

มตชิน ผู้จัดการรายวนั 

ข่าวสด คมชัดลึก  

แนวหน้า ไทยรัฐ 

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

  -เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดอบรมผู้มสีทิธสิั่งใช้กญัชาทางการแพทย์แผนไทยพร้อมกนัทั่วประเทศใน 13 

เขตสขุภาพ  

   นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การอบรมคร้ังนี้ มผีู้ เข้าอบรม 2,984 คน ผู้ เข้าอบรม

ต้องผ่านการทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร คาดว่าหลังการสอบเสรจ็ 2 สปัดาห์ 

แต่ละเขตสขุภาพจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมนิเข้ามายังกรมการแพทย์แผนไทยฯ จากนั้นจะส่งรายชื่อให้ อย. เพ่ือให้

เป็นผู้มสีทิธสิั่งใช้ต ารับยาสมุนไพรที่มกีญัชาปรงุผสมอยู่ต่อไป ส่วนความคบืหน้าการจัดหากญัชาเพ่ือน ามาปรุงต ารับยา

ไทยให้ผู้มสีทิธิ์สั่งใช้ต ารับยาสมุนไพรที่มกีญัชาปรงุผสมได้ โดยหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือกบักรมการแพทย์แผน

ไทยฯ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิสภาเกษตรกรแห่งชาต ิอยู่ระหว่างการปลูก อกีทั้ง ยังประสานให้ทดลองปลูกกญัชาพันธุไ์ทย

ด้วย และล่าสดุ ม.เกษตรศาสตร์ได้ประสานเพ่ือขอปลูกกัญชา 2 ตัน ขณะเดียวกนั ยังมีความพยายามน ากัญชาของ

กลางเกรดพรีเมยีม 400 กก. จากป.ป.ส.มาตรวจวิเคราะห์ หากไม่พบการปนเป้ือนคาดว่าจะสามารถปรงุยาได้ต้นเดอืน 

มิ.ย. นี้  และแจกจ่ายผู้ ป่วยได้ภายเดือน ก.ค. กรณีไม่สามารถน าของกลางมาผลิตยาได้ จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจัดหากญัชาพันธุไ์ทยเพ่ือมาปรงุยาให้เพียงพอส าหรับผู้ป่วย 

   ส าหรับต ารับของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ ต้องพิจารณาอกีครั้งว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนรับรองเป็น

ต ารับยาของหมอพ้ืนบ้านเฉพาะรายได้หรือไม่ เช่นเดยีวกบัการปรุงยาของเครือข่ายใต้ดิน ซึ่งจะมีการพิจารณาเพ่ิมเติม

อกี 10 ต ารับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านทุกต ารับ ส่วนการน ากัญชามาเป็นส่วนผสมในการปรุงยา 16 ต ารับ 

คาดการณว่์าจะมผีู้ใช้ยาต ารับไทยประมาณ 1,000 คนต่อต ารับ โดยใช้กญัชาสดรวม 11 ตันต่อปี หากสามารถผลิตยา

ได้ กรมฯ จะกระจายยาไปยัง สสจ. โดยหนึ่ งในต ารับยาแรกๆ ที่จะผลิตเป็นน ้ามันสนั่นไตรภพ แก้เมื่ อย  

คาดจะได้ประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยมะเรง็ตบั และยาทาริดสดีวงและผวิหนัง       

เดลินวิส ์   -เสนอข่าว ภญ.ศิริพร ฉวานนท ์เจ้าหน้าที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. กล่าวในการอบรมผู้มีสิทธสิั่งใช้กญัชาทาง

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่28 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 28 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

กรงุเทพธรุกจิ การแพทย์แผนไทย ว่า สิ่งที่จ าเป็นจะต้องย า้คอื ขณะนี้ พ้นช่วงนิรโทษกรรมครอบครองกญัชา 90 วันแล้ว หากต้องการ

ปรุงยาที่มีส่วนผสมของกัญชาและมีกัญชาไว้ในครอบครอง จะต้องมาขออนุญาตจากอย.ก่อน มิเช่นนั้นจะมีโทษตาม

กฎหมาย แพทย์แผนไทยหรือหมอพ้ืนบ้านที่แจ้งครอบครองกญัชาในช่วงนิรโทษแล้ว สามารถมีกญัชาไว้ในครอบครอง

ต่อไปได้อีก 3 เดือน จนกว่าอย.จะประกาศให้เข้าสู่ระบบ ที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับล่าสุด และไม่

อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้านปลูกกญัชาไว้ในบ้านเพ่ือใช้ใน

การปรงุยาให้กบัผู้ป่วย  

มตชิน   -เสนอข่าว  นางจันทร์ฉาย เขตสทิธิ์ หมอยาพ้ืนบ้าน "เฮือนหมอยา" ต.สันปูเลย อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า 

หลักเกณฑต่์างๆ ของสธ.ไม่ยุ่งยาก  เพราะการจะเป็นต ารับยาได้ต้องมสีมุนไพร 3 อย่างขึ้นไปอยู่แล้ว และตนมีประวัติ

คนไข้ที่รักษาเกนิ 100 คน แต่ในแง่ของกฎหมาย เวลาที่หมอพ้ืนบ้านเสนอมักจะถูกกระทรวงระงับแทบทุกเรื่อง ท าให้

หมอยาพ้ืนบ้านต้องรับรักษาคนไข้แบบใต้ดนิ จึงควรปล่อยให้คนไข้เป็นผู้ตดัสนิใจเลือกการรักษาเอง โดยจัดอบรมหมอ

ยาพ้ืนบ้านอย่างจริงจังเพ่ือความถูกต้องในเร่ืองขั้นตอนของการรักษาที่ได้ผลจริง  

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว นพ.ธรีะวัฒน์  เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุยอดผู้

ลงทะเบียนเพ่ือใช้กญัชารักษาโรคทั้งหมด 139,977 คน เฉล่ีย 400 คน ต่อจังหวัด ผู้ ป่วยสงูสดุ 5 อนัดับแรก ได้แก่ 

กทม. นนทบุรี นครราชสมีา เชียงใหม่ และปทุมธานี อาการของผู้ ป่วยสงูสดุ ได้แก่ มะเรง็ โรคไบโพลา โรคซึมเศร้า 

และอลัไซเมอร ์

 

เดลินวิส ์ไทยโพสต ์ 

มตชิน ข่าวสด 

โควตา้ รมว.สธ. 

  -เสนอข่าว แหล่งข่าวจากพรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยว่า การจัดสรรโควต้ารัฐบาลในส่วนของพรรคภมูิใจไทย คาดว่า 

นายอนุทนิ  ชาญวีรกูล จะด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. 

 

ไทยรัฐ มตชิน 

เดอะเนชั่น เวบ็ไซต์

เนชั่น มตชินออนไลน์ 

เวบ็ไซตน์วิสท์วีี กรม

ประชาสมัพันธ ์ผจก.

ออนไลน์ เวบ็ไซตไ์ทย

โพสต ์ 

วนังดสูบบุหร่ีโลก 

  -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร  รมว.สธ. แถลงข่าวการจัดกจิกรรมวันงดสบูบุหร่ีโลก ที่ศูนย์การค้าเซน็ทรัล

เฟสติวัล อสีต์วิลล์ กทม. ตั้งแต่ 10.30 น. เป็นต้นไป ว่า ปีนี้ เป็นปีแรกที่ให้ความส าคัญสขุภาพปอด ภายใต้ค าขวัญ 

"บุหร่ี เผาปอด" โดยทุก 4 วินาท ีจะมคีนตายจากบุหร่ี 1 ราย ขณะที่คนไทยเสยีชีวิตจากบุหร่ีปีละกว่า 7 หมื่นราย ที่น่า

ห่วงคอือตัราการสบูบุหร่ีในคนอายุน้อยเพ่ิมขึ้น พบว่าเดก็ไทยร้อยละ 10 ตดิบุหร่ี ช่วงอายุ 10 ปี ส าหรับภาษีบุหร่ีอตัรา

ใหม่จะชะลอไปเป็นปี 2563 และรัฐบาลมีนโยบายควบคุมยาสบูอื่นๆ ชัดเจน เช่น การบังคับใช้กฎหมาย ล่าสดุออก

ประกาศก าหนดสถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ท างาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี รวมมากกว่า 

100 สถานที่ ส่วนกรณีหนังสอืลับถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอให้ล้มคดีฟ้องบริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ ยืนยันว่าเมื่อเป็นคดี

แล้วกต้็องเดนิหน้าต่อไป 

     นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ เลขาธกิารมูลนิธริณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี กล่าวว่า เมื่อปี 2531 พล.อ.เปรม ติณสลูา

นนท ์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ คอืผู้ริเริ่มให้บุคลากรของสธ.ควบคุมยาสบูในประเทศไทย โดยให้ร่างแผนควบคุม

ยาสบูเสนอครม.เพ่ือให้ความเหน็ชอบ และเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้สบูบุหร่ีในท าเนียบรัฐบาลทั้งในและนอกห้องประชุม ซึ่ง

ขณะนั้นยังไม่มกีฎหมาย 

มตชิน     -เสนอข่าว สถาบนับ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดโครงการสปัดาห์รณรงค์วันงดสบู

บุหร่ีโลกประจ าปี 2562 เพ่ือร่วมรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ ป่วย เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของ

สถาบันฯ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหร่ี และเกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. ตั้งแต่ 

09.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 ตกึอ านวยการ  

 

กรงุเทพธรุกจิ  

คมชัดลึก  ไทยรัฐ 

ไฟไหมส้ารเคมีในเรือบรรทุกสินคา้  

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย  ปลัดสธ. กล่าวถึงการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้เรือขนถ่ายสนิค้า

ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ว่า ก าชับนพ.สสจ.ชลบุรีติดตามสถานการณ์การดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาผู้ ได้รับ

ผลกระทบและเฝ้าระวังสขุภาพผู้ ป่วยในรพ. รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงอย่าง

ต่อเนื่อง ข้อมูลการรักษาตั้งแต่ 25-27 พ.ค. ในรพ. 6 แห่ง ได้แก่ รพ.แหลมฉบัง รพ.วิภารามแหลมฉบัง รพ.สมเดจ็

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.สมติเิวช ศรีราชา รพ.พญาไท ศรีราชา และรพ.บางละมุง รวมทั้งหมด 228 ราย ส่วน

ใหญ่มอีาการแสบร้อนตามใบหน้า ร่างกาย ระคายเคอืงตาและทางเดนิหายใจ กลับบ้านได้ 153 ราย  นอกจากนี้  สคร.ที่ 

6 ชลบุรี ร่วมกบัส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ส่งทีมสอบสวนโรคตรวจสอบและเกบ็ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงทีม
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สอบสวนผู้บาดเจบ็ที่เข้ารักษาตวัที่ รพ. และเกบ็ข้อมูลสขุภาพประชาชนชุมชนบ้านนาและชุมชนบ้านแหลมฉบงั เพ่ือเฝ้า

ระวังสขุภาพประชาชนต่อไป 

   -ที่จุดรับเร่ืองร้องทุกข์ บริเวณหน้าสนง.เทศบาลนครแหลงฉบัง มีผู้ เสียหายเข้าร้องทุกข์ไม่ต ่ากว่า 800 ราย โดยมี

การน าหลักฐานต่างๆ อาท ิใบรับรองแพทย์ และ ค่ารักษาพยาบาล ภาพถ่ายทรัพย์สินที่ได้รับความเสยีหาย มาย่ืนให้

เจ้าหน้าที่เพ่ือเรียกร้องค่าเสยีหายจากบริษัทเดนิเรือ 

 

ไทยโพสต ์

ความปลอดภยัในสถานพยาบาล 

    -เสนอบทความ นางองัคณา นีละไพจิตร ประธานคณะท างานยุติธรรมเพ่ือสนัติภาพ กล่าวว่า ตามหลักสากล รพ.

และบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพ โดยการไม่ใช้ความรุนแรง ดังนั้น ภาครัฐต้องมีมาตรการในการ

ป้องกนัปัญหาดงักล่าว เช่น การจ้างรปภ.ให้เพียงพอ อกีทั้งต้องมบีทลงโทษที่รนุแรงส าหรับผู้ที่เข้ามาก่อเหต ุ

 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 

บริการสาธารณสุขพื้ นท่ี EEC 

    -เสนอข่าว นายคณิศ แสงสพุรรณ เลขาธกิาร คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยภายหลังการ

ประชุมคกก. ที่มนีายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ก.ดจิิทลัฯ ได้จัดตั้งสถาบนัส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาด

ใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) โดยอาศัยกลไก Big Data Analytics เพ่ือให้เกดิประโยชน์

ข้อมูลอย่างเป็นรปูธรรม เพ่ิมศักยภาพการจัดเกบ็ เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนอย่างเป็นระบบและใช้ในเชิงวิเคราะห์ โดย

ทมีงานได้เริ่มพัฒนากรอบแนวทางด้านข้อมูล เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรด้านบริการสขุภาพให้เหมาะสมตรงกบัความ

ต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์ให้ตรงจุด ยกระดับการบริการสาธารณสขุในเขตพ้ืนที่ออีซีี โดยระยะสั้น จะ

เน้นเรื่องการน าข้อมูลสขุภาพที่มีอยู่แล้ว เช่น การเบิกจ่ายประกนัสขุภาพจาก สปสช. ส านักงานการสารสนเทศบริการ

สุขภาพ และ  สธ. ข้อมูลผู้ป่วยของสถานบริการที่มีความพร้อม และข้อมูลประชากร ต าแหน่ง ที่ตั้งโรงงาน จาก

ส านักงานสถิติแห่งชาติ มาวิเคราะห์และจัดท าระบบน าร่อง เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลเบื้ องต้น เน้นปัญหาการจัดสรร

ทรัพยากรสขุภาพและความเสี่ยงการเป็นโรค เป็นต้น คาดว่าในเดือนมิ.ย. จะน าผลวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล 

ปรึกษากับ สธ. และ สปสช. เพ่ือพัฒนาโมเดลคณิตศาสตร์เชิงท านายต่อไป และยังได้เริ่มจัดรายการข้อมูลทางด้าน

สาธารณสขุส าคัญ ทั้งข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเกบ็เพ่ือเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการวิเคราะห์ในระยะยาว

ต่อไป 

 

แนวหน้า  

เคร่ืองดื่มมอลตไ์ม่มีแอลกอฮอล ์

  -เสนอข่าว นายธนากร คุปตจิตต ์นายกสมาคมธรุกจิเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวถึงการเกบ็ภาษีเครื่องดื่มมอลต์

ไม่มแีอลกอฮล์ ว่า หากมีการปรับโครงสร้างภาษีสนิค้ากลุ่มนี้ จริง ผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือ แต่ควรจัดเกบ็

ภาษีในอตัราที่ต ่ากว่าเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ และควรครอบคลุมเคร่ืองดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ ด้วย 

 

ข่าวสด 

โรคหลอดเลือดสมอง 

    -เ สนอ ข่ า ว  นพ .สมศั กดิ์  อ ร รฆศิ ล ป์  อธิ บดี ก รมกา รแพทย์  เ ปิ ด เ ผย ว่ า  โ รคหลอด เลื อดสมอง  

มีแนวโน้มสงูขึ้นทุกปีและเป็นสาเหตุการเสยีชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคมะเรง็และโรคหัวใจ หากประชาชนดูแลตนเอง

และหมั่นส ารวจความผดิปกติของร่างกายอยู่เสมอจะสามารถป้องกนัและลดความรุนแรงของโรคได้ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 

ภาวะความดันโลหิตสงู เบาหวาน ไขมันในเลือดสงู อายุที่มากขึ้น การสบูบุหร่ี ขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม และ

ภาวะน า้หนักเกนิ 

    พญ.ไพรัตน์ แสงดษิฐ ผอ.สถาบนัประสาทวิทยา กล่าวว่า อาการเตือนส าคัญที่สงัเกตได้ด้วยตนเองตามหลัก FAST 

คอื F = Face ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามวัเหน็ภาพซ้อนหรือเหน็คร่ึงซีก A = Arm อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อน

แรง S=Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดล าบาก และ T= Time เวลาที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เรว็ที่สดุภายใน 4 ชั่วโมง

คร่ึง อาการมกัเกดิอย่างเฉียบพลัน ในรายที่มภีาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว อาจเกดิขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเอง หรือ

อาจเกดิขึ้นหลายคร้ัง ก่อนจะมอีาการสมองขาดเลือดอย่างถาวร  

 

สวท.,ทวีีช่อง 5 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

    -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุกปีสธ.ได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้

บริการฟรีแก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เดก็เลก็ 6 เดือน-2 ปี ผู้ ป่วยโรค

เรื้ อรัง 7 กลุ่มโรค ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้ นไป ผู้ พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มี

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ ป่วยโรคอ้วน น า้หนักตัวมากกว่า 100 กก. โดยปีนี้ ได้เตรียมวัคซีนไว้ 4 ล้านโด๊ส จะเปิด

ให้บริการฉีดแก่กลุ่มเสี่ยงฟรี ตั้งแต่ 1 ม.ิย.-31 ส.ค. 2562    
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เวบ็มตชิน    -เสนอข่าว ศ.นพ.ธรีะ รามสตู ประธานมูลนิธริาชประชาสมาสยัฯ เป็นประธานพิธลีงนาม MOU พัฒนาระบบกลไก

การจัดการระบบการป้องกนัควบคุมโรคในเขตเมืองใหญ่ สู่เมืองน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่

โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่เขตสขุภาพที่ 9 ตั้งแต่ต้นปี 

2562 พบผู้ ป่วย 10,379 ราย เสยีชีวิต 2 ราย อตัราการป่วยในเขตเมืองสงูกว่าเขตชนบทถึง 3 เท่า และแพร่ระบาด

ตามสถานที่ท างาน ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ รถโดยสารสาธารณะ ฯลฯ  

 

มตชิน 

ความปลอดภยัเคร่ืองเล่น-สนามเด็กเล่น 

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองกรมอนามัย เผย ผู้ประกอบการโรงเรียนต้องหมั่นตรวจสอบเครื่องเล่นเดก็เพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้เกดิอุบัติเหตุกบัเดก็ โดยเครื่องเล่นต้องมีการยึดติดกบัพ้ืนอย่างแน่นหนา ไม่ช ารุด พ้ืนผิวของเครื่องเล่น

ต้องไม่มีรอยแตกหักหรือมีส่วนที่ย่ืนออกมา ไม่ควรสูงเกนิ 120 ซม. พ้ืนสนามเดก็เล่นต้องเรียบและปูด้วยวัสดุอ่อน 

ควรจัดพ้ืนที่สนามเดก็เล่นให้เป็นส่วน ท าร้ัวรอบสนามเดก็เล่น ป้องกนัไม่ให้เดก็แอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่

ดูแล 

 

ไทยรัฐ 

โรคไขหู้ดบั 

    -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงคด์ ีนพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า จากกรณทีี่มปีระชาชนใน จ.แพร่ และ จ.น่าน เกดิ

อาการผดิปกตแิละบางรายเสยีชีวิตหลังรับประทานแหนมหมูดบิ แนะน าให้ปรุงเนื้ อหมูให้สกุด้วยความร้อนจนเนื้ อไม่มี

สแีดง รวมถึงเลือกซื้ อจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน สะอาด ผ่านการตรวจจากโรงฆ่าสัตว์ หรือจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่ซื้ อ

เนื้อหมูที่มกีล่ินคาว สคีล า้ หรือมลัีกษณะเป็นเมด็สาคู หากมีอาการไข้สงู ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตัว

ไม่ได้ อาเจียน คอแขง็ หูหนวก ท้องเสยี ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ เลือดออกใต้ผิวหนังได้ ขอให้รีบพบแพทย์ทนัทแีละบอก

ประวัตกิารกนิหมูดบิให้ทราบ 

 

เวบ็ newtv 

โรคไขเ้ลือดออก 

   -เสนอข่าว พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 16 ราย ใน อบต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม เจ้าหน้าที่ และ อสม. ลงพ้ืนที่

ตรวจสอบ พ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย ลดการแพร่ระบาด รวมถงึตรวจสอบจุดเสี่ยง ป้องกนัน า้ขงั แนะน าท าความเข้าใจ

ให้ประชาชนในพ้ืนที่เฝ้าระวังหมั่นตรวจสอบดูแลบุตรหลาน หากพบอาการป่วยผดิปกต ิให้ไปพบแพทย์ทนัท ี

 

เวบ็ kapook  

 

รอ้งเรียน รพ. ไม่จดัการศพผูป่้วย 

   -เสนอข่าว ผู้ ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สิงโต วชิรปกรณ์ (นายจิรวัฒน์ ด้วงมะดัน) โพสต์ภาพศพมีผ้าคลุมของรพ. และมี

แมลงวันตอมจ านวนมาก ระบุว่า น าศพไปชันสตูรการเสยีชีวติที่รพ. เมื่อญาตจิะขอรับศพกลับไปบ าเพญ็กุศลที่บ้าน รพ.

ไม่ให้น าศพออกเนื่องจากไม่ใช่ญาตสิายเลือดโดยตรง ส่วนตนท างานอยู่ อ.โนนสงู ห่างออกไป 100 กม. ไม่สะดวกมา

รับศพภายในเวลา 18.00 น. จึงมารับศพในวันรุ่งขึ้นและพบว่ารพ.ปล่อยให้ศพมีสภาพดังกล่าว จึงข้องใจที่ รพ. ไม่มี

การฉีดฟอร์มาลิน และเกบ็ไว้ในห้องเยน็  

เวบ็ sanook  

ช่อง 3 

 

   -เสนอข่าว นพ.พัฒนา เบ้าสาทร ผอ.รพ.ครบุรี จ.นครราชสมีา เปิดเผยว่า ระเบยีบของ รพ. ไม่มกี าหนดว่าห้ามญาติ

น าศพออกจากรพ.หลังจากเวลา 18.00 น. หากญาติน าหลักฐานมาแสดงถูกต้องครบถ้วน สามารถน าศพออกจากรพ.

ได้ตลอดเวลา ซึ่งรพ.ไม่มห้ีองเยน็เกบ็ศพ หากจ าเป็นต้องส่งไปเกบ็ที่รพ.มหาราชนครราชสมีา เหตุการณ์ที่เกดิขึ้น รพ. 

จะน ามาทบทวน วางแนวทางการปฏบิตัใิห้เป็นที่เข้าใจและมคีวามชัดเจนต่อไป 

เวบ็มตชิน    -เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสมีา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงแล้ว และให้

รพ.ครบุรีรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยเรว็ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมสอบข้อเทจ็จริง ส่วนมาตรการเยียวยา

ญาตผิู้เสยีชีวิตและข้อเทจ็จริงต่างๆ จะน ามารายงานให้ทราบอกีคร้ัง 

 
ไทยรัฐ มตชิน 

จดัสมัมนาแพทยแ์ผนจีน 

   -เสนอข่าว               ศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดสมัมนา “วัฒนธรรมแพทย์แผนจีนสากล และเทคโนโลยีใหม่ 

ประจ าประเทศไทย คร้ังที่ 1” และพิธลีงนาม MOU                                                           

              -  น และส่งเสริมความสมัพันธ ์และ           ศรีนครินทรวิโรฒ 

    นพ                                           ฯ         แพทย์แผนจีนเป็นทั้งวัฒนธรรม และศาสตร์การ

ดูแล                         และขยายสู่ประเทศอื่น                                               

                            

   ด้านนางหวัง กุ้ย หัว เลขาธกิารสมาคมแพทย์แผนจีน เปิดเผยว่า วันนี้อตุสาหกรรมแพทย์แผนจีนพัฒนากาวไกลมาก 



                                                             สรุปข่าววันที่ 28 พฤษภาคม 2562 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

รัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างด ีท าให้ขณะนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการส่งออกสารออกฤทธิ์ทั้งจากพืชและสตัว์

เป็นอนัดบั 2        

 


