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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย์ 

มตชิน ไทยโพสต ์
กรงุเทพธรุกจิ เดลนิิวส ์

คมชัดลึก  สวท.  
ส านักข่าวไทย  
ช่อง 5 NBT 

กรมประชาสมัพันธ ์

ผู้จัดการออนไลน ์
มตชินออนไลน ์
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์
เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

   -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ 

กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(มทร.) อสีาน และ รศ.ดร.สริี ชัยเสรี รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.

สกลนคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา  การน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทาง

การแพทย์   ความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการปลูกกัญชา เพ่ือส่งผลิตเป็นเครื่องยากัญชากลางตาม
กฎหมายให้แก่กรมฯ โดยแบ่งเป็น 4 ภมูภิาค คือ 1.ภาคเหนือ ปลูกโดยส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.ล าปาง ส่ง
มอบให้แก่ รพร.เด่นชัย จ.แพร่ เป็นผู้ผลิต  2.ภาคกลาง ปลูกโดยส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ส่งให้

ผลิต 2แหล่ง คอื รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม และ รพ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี และปลูกโดยศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส่งให้กองยาแผนไทยและสมุนไพร  3.ภาคอสีาน ปลูกโดย มทร.อสีาน วิทยา

เขตสกลนคร และ ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ส่งให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้ผลิต และปลูกโดยส านักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ ส่งให้แก่ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ 4.ภาคใต้ โดยส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

จ.สรุาษฎร์ธานี ส่งให้ รพ.ท่าฉาง จ.สรุาษฎร์ธานี  ทุกหน่วยงานที่จะเป็นแหล่งปลูกและผลิต จะต้องย่ืนขออนุญาตจาก 
อย.ก่อน และทุกแห่งจะต้องปลูกให้ได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ไม่มสีิ่งเจือปน 3 สิ่งคอื ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และ

จุลชีพอื่นๆ  

    ทั้งนี้  หลังจากผลิตเป็นเคร่ืองยากัญชากลาง แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้ นบ้าน ที่จะใช้ กใ็ห้

ติดต่อประสานมายังกรมฯ เพื่อกระจายเคร่ืองยากลางไปให้ใช้ในการปรุงต ารับยาที่มีกัญชาผสม 16 ต ารับ คาดว่าทั้งปี
จะต้องใช้กญัชาทั้งหมด 11 ตนั อย่างไรกต็าม ส าหรับสมุนไพรอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของต ารับยาที่มีกญัชาผสมทั้ง 16 
ต ารับ เกษตรกรสามารถปลูกได้เลย แต่จะต้องปลูกด้วยระบบออร์แกนิค  ส่วนของกลางที่ขอจาก ป.ป.ส. บางส่วนที่ทีมี

คุณภาพดสีามารถน ามาใช้ปรงุยาได้ แต่ยังมีจ านวนน้อย ดงันั้น จงึร่วมกบัจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย เพื่อศกึษาว่า จะสามารถ

สกัดโลหะหนักที่ออกได้หรือไม่ นอกจากนี้  วันที่ 5 มิ.ย. จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมแพทย์แผนไทยฯ กรมการ
แพทย์ อย. และป.ป.ส. ถงึการใช้กญัชาของกลางว่าจะมีการแบ่งสรรกนัอย่างไร 
    ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาตริักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิกล่าวว่า กญัชาที่จะน ามาปลูกเป็นสายพันธุไ์ทย 
คอื สายพันธุห์างกระรอก โดยจะปลูกแบบออร์แกนิค ซึ่งต้องได้มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานทาง
การแพทย์หรือเมดิคัล เกรด ไม่มีสารพิษสารเคมีตกค้าง ซึ่งจะปลูกทั้งในโรงเรือนที่มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ และการ

ปลูกนอกโรงเรือนควบคู่กนัไป แต่เป็นแบบพ้ืนที่ปิด เพ่ือวิจัยไปด้วยในการเปรียบเทยีบความแตกต่างการปลูกระหว่าง

สองแบบว่า มกีารเจริญเตบิโตและสรรพคุณทางยาหรือสารส าคญัแตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร  

    รศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า ขณะนี้ โรงเรือนมคีวามพร้อมประมาณ 90% แล้ว คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ใน มิ.ย.นี้  เบื้องต้นมี
เมลด็พันธุท์ี่ย่ืนครอบครองเอาไว้ 3-4 กโิลกรัม และจะสามารถเกบ็ใบกญัชาส่งได้ประมาณ 2 พันกโิลกรัม ในอกี 4 
เดอืนข้างหน้า 

ไทยโพสต ์คมชัดลึก 
เดลินวิส ์

 ไทยรัฐออนไลน ์
ส านักข่าวไทย 

 Chiangmainews 
ช่องone PPTV 

ผู้จัดการออนไลน ์
เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

  -เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า มผีู้ป่วยอาการกล้ามเนื้อเกรง็ กล้ามเนื้อกระตุก 

เข้ารับการรักษา ในรพ.น่าน ถงึ 4  ราย จากการใช้น า้มันสารสกดัจากกญัชา หยอดบริเวณใต้ลิ้น จากนั้นประมาณ 2-3 
ชั่วโมง เริมมอีาการชาตามเนื้อตวั บางรายมอีาการกล้ามเนื้อเกรง็ กระตกุ ต้องรีบส่งตวัมารักษาที่โรงพยาบาลด่วน 

     จากการสอบถามผู้ป่วยรายหนึ่ง ทราบว่า ญาติได้ซื้ อสารสกดักญัชามาจากที่หนึ่ง และได้น ามาทดลองใช้ ตนเองเหน็
ตามข่าวว่ากญัชาสามารถรักษาได้ทุกโรค จึงได้ขอแบ่งจากญาติมาทดลอง จากนั้นไม่นาน เริ่มมีอาการเกรง็ตามเนื้ อตัว 

เวียนหัว อาเจียน ส่วนญาตอิกีคนกม็อีาการเช่นเดยีวกนั      ส่วนผู้ ป่วยรายล่าสดุ ได้สั่งซื้ อน า้มันสกดัจากกญัชา จากทาง
เวบ็ไซตอ์อนไลน์ เมื่อทดลองใช้ กลับมอีาการชักเกรง็ อาเจียน  ซึ่งทางแพทย์ฝากเตอืน ยังไม่สามารถใช้ได้และอาจเกดิ

อนัตรายถึงชีวิตได้ หากผู้ใดมีของอยู่แล้ว และไม่มั่นใจ ให้น ามาให้แพทย์ที่รพ.น่านตรวจสอบได้         อย่าริทดลองใช้

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่5 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 5 มิถุนายน  2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 
เวบ็ไซตข่์าวสด 

ด้วยตวัเอง ต้องรอแพทย์สั่งเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้ และต้องให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ส าร

สกดัจากกญัชาสามารถรักษาได้เพียง 1-2 โรคเท่านั้น  
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์
เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

  -เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน เปิดเผยถึงข้อมูลฝ่ายจิตแพทย์ รพ.น่าน พบว่าในช่วง 1 
เดอืนที่ผ่านมา พบเยาวชนชายป่วยด้วยอาการทางจิต หูแว่ว ประสาทหลอน จากการสบูกญัชา 1 ราย และเข้ามาบ าบัด
อาการติดกญัชาอีก 4 ราย อีกทั้งในการตรวจสขุภาพของทหารเกณฑใ์นจังหวัดน่าน พบว่ามีผู้ เสพกัญชาถึง 57 ราย 
มากกว่าการเสพยาบ้าซึ่งมจี านวน 49 ราย ท าให้เป็นห่วงสถานการณก์ารใช้กญัชาในเยาวชนดูจะรนุแรงขึ้น ทั้งนี้ การเสพ
กญัชาด้วยการสบู นอกจากจะก่อให้เกดิปัญหาทางจิตแล้ว อาจจะท าให้เกดิอาการปอดอุดกั้นเรื้ อรังเช่นเดียวกบัการสบู

บุหร่ีได้  ทั้งนี้  อยากฝากผู้ที่จะเข้ามาเป็น รมว.สธ.คนใหม่ ต้องไม่เอาการเมอืงน า แต่ให้องิบนพ้ืนฐานวิชาการ ต้องมอง
ในระยะยาว อย่ามองแค่ว่าให้ประชาชนปลูกกญัชาแล้วจะร ่ารวยอย่างเดยีว ถ้าคุมไม่ได้จะกลายเป็นว่ามคีนเสพตดิกญัชา

มากขึ้น  

มตชิน   -เสนอข่าว นายสันทัด เดชเกิด แกนน าจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.

ประจวบครีีขนัธ ์เจ้าของสตูรยาโบราณบุญมรกตโอสถจากน า้มนักญัชา เปิดเผยว่า หลังจากมีผู้ ป่วยใช้น า้มันกญัชาแล้วมี
อาการข้างเคียง ต้องน าส่งโรงพยาบาล ท าให้ผู้ ป่วยบางรายไม่กล้าใช้น า้มันกัญชาในการบ าบัดรักษา  ขณะเดียวกัน

ปัจจุบนัมกีารขายน า้มนักญัชาในตลาดใต้ดิน หรือผลิตใช้กนัเอง โดยดูตัวอย่างที่เผยแพร่ผ่านสงัคมโซเชียล จะมีความ

เข้มข้นสูง ผู้ ป่วยจะต้องเรียนรู้  ศึกษา ปรึกษาผู้ รู้ ก่อนใช้ และต้องปรับใช้จากน้อยไปมาก เพ่ือหาความสมดุลของ

ร่างกาย  การใช้น า้มันกญัชาในผู้ ป่วยแต่ละราย ร่างกายจะรับรู้ ไม่เหมือนกนั ข้อแนะน าในการใช้ ควรใช้ให้มีอาการมึน
เมาพอรับรู้ได้ ส าหรับกรณสีงสยัว่าใช้น า้มนักญัชาต่อเนื่องแล้วจะเสพติดหรือไม่ ขอชี้ แจงว่ากญัชาเลิกง่ายกว่ากนิกาแฟ  

จะหยุดใช้ตอนไหนกห็ยุดได้ทันที สาเหตุที่ต้องออกมาเตือน เพราะขณะนี้ มีผู้ใช้กัญชานอกระบบจ านวนมาก หากมี

อาการต่างๆ จนรับไม่ไหว แนะน าให้หาใบรางจืดรับประทานเพ่ือล้างพิษแล้วปรับใช้ใหม่ หากไม่ดีขึ้นต้องไปพบแพทย์ 

ขณะที่ผู้ขายน า้มนักญัชาใต้ดนิทั่วประเทศที่ขายผ่านออนไลน์ มีการอวดอ้างสรรพคุณจากความเข้มข้นและขายในราคา

สงู 
       ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดง
ความเห็นพร้อมตั้งข้อสังเกตระบุว่า กรณีการก าหนดหลักเกณฑ์กัญชาต้องไม่มีสารเคมีปนเป้ือน เพ่ือให้น าเข้ายา

ส าเรจ็รปูจากบริษัทที่เคยขอจดสทิธบิตัรไม่ส าเรจ็ ใช่หรือไม่ ทางการประกาศว่า กญัชาที่ ป.ป.ส. ยึดมาได้ 22 ตัน และ
ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตรวจเพียงแห่งเดียว โดยไม่ให้มีการตรวจสอบซ า้จากองค์กรอื่น สงัคมจึงมีสทิธิ

สงสยัว่า อาจจะต้องท าตาม นโยบายของฝ่ายการเมือง       กติกาของทางการ คือ หากตรวจพบสารโลหะหนัก 4 ชนิด 
และสารเคมีทางการเกษตรรวม 60 ชนิด เกนิค่ามาตรฐาน จะไม่ยอมให้ผ่านเพ่ือน ามาท ายา โดยอ้างว่าห่วงผู้บริโภค
ได้รับสารพิษ แต่เหตใุดรัฐบาลจึงไม่สั่งแบนสารเคมทีางการเกษตรกลุ่มพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส แต่

กลับปล่อยให้น าเข้าอย่างเสรี และท าให้แผ่นดนิปนเป้ือนด้วยสารเคมมีพิีษ  
       รัฐบาลออกกตกิาเพ่ือไม่ให้มีกญัชาปลูกได้ในประเทศ ใช่หรือไม่ เพ่ือรัฐบาลจะได้อ้างว่าไม่มีวัตถุดิบ จึงต้องน าเข้า
ยาส าเรจ็รปูจากบริษัทต่างชาต ิที่เคยมข้ีอพิพาทเร่ืองการย่ืนค าขอจดสทิธบิัตรกญัชา กระทั่ง คสช.ต้องใช้มาตรา 44 ให้
ยกเลิกค าขอ แต่รัฐบาลกม็าแนวใหม่ เพราะมีข่าวว่าจะให้น าเข้ายาส าเรจ็รูปมาขาย เพราะขาดแคลนวัตถุดิบกญัชาที่

ปลอดสารปนเป้ือน และระหว่างนี้ กไ็ม่ยอมออกหลักเกณฑ์ให้คนไทยสามารถปลูกผลิตใช้ เองได้ เพ่ือให้ต้องน าเข้ายา

จากบริษัทต่างชาตทิี่ขอสทิธบิตัรไม่ส าเรจ็ ใช่หรือไม่ 

ผู้จัดการออนไลน์ TNN   -เสนอข่าว นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ ์
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุก๊  ว่า ผู้ ป่วยชายอายุ 80 ปี ใช้วิธรีักษาจากสารสกดัจากกญัชารักษาโรคสะเกด็เงิน จนอาการดี
ขึ้น และสะเกด็เงินได้ยุบหายไป โดยการใช้สบู่ผสมน า้มนักญัชารักษาฟอกล้างตัว ท าครีมผสมน า้มันกญัชาทาทั่วตัวและ

หยดใต้ลิ้นก่อนนอนคืนละ 2 หยด ทั้งนี้มีนักวิจัยเปิดเผยว่า น า้มันกญัชาสามารถช่วยผู้ ป่วยโรคสะเกด็เงินและโรคผื่น
ผวิหนังอกัเสบได้ เนื่องจากน า้มนักญัชาที่มสีาร CBD สามารถท าปฏกิริิยากบัตวัรับเอน็โดแคนนาบนิอยดใ์นผวิหนัง เพ่ือ
ช่วยในเรื่องการอักเสบ อาการเจ็บปวด และอาการคันในผู้ ป่วยโรคผื่นผิวหนังอักเสบและโรคสะเกด็เงินได้ หรือ

แม้กระทั่งผู้ที่มีอาการผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย น า้มันกญัชาที่มีสาร CBD อาจกลายเป็นการรักษาโรคสะเกด็เงินที่มี
ประสทิธภิาพ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว ผศ.ดร.อานนท ์แสนน่าน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนากญัชาเพ่ือประโยชน์แพทย์ไทย  เรียกร้องให้ 

สธ. ปลดลอ็คกญัชาออกจากยาเสพตดิ  เพราะกญัชาคอืสมุนไพรชั้นด ีที่รักษาโรคต่างๆ ที่ใช้กนัมากบัวงการแพทยืแผน
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ไทย และหมอชาวบ้าน 

เส้นทางเศรษฐี   -เสนอข่าว สถาบันกรีนโนเวชั่น จัดงาน “Greenovation Cannabis Conference” งานประชุมวิชาการด้านกญัชาที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย ได้รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา ตั้งแต่ผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ผู้ลงทุนท าธุรกิจ

ภาคเอกชน ไปจนถึงนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

ผลักดนักญัชาเป็นอกีหนึ่งในพืชเศรษฐกจิไทยในอนาคต ซึ่งขณะนี้ ไทยเป็น “ประเทศแรก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
อนุญาตให้ใช้ “กญัชา” เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 

    ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ตวัแทนจากพรรคประชาธปัิตย์ เผยว่า  สงัคมไทยมีความคิดหลากหลาย จึงควรมีองค์ความรู้
ให้ชัดเจน ขับเคลื่อนไปตามบริบทสงัคม และค่อยๆ ก้าวไปทลีะสเตป็ การจะท าให้อุตสาหกรรมนี้ ยั่งยืน ควรท าให้ได้

มาตรฐานระดับโลก อาจจะมีการตั้งศูนย์วิจัยด้านกัญชา ซึ่ งเป็นเร่ืองที่อยากจะเสนอให้ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสขุพิจารณา อย่างไรกต็าม การจะออกกฎหมายนั้นควร

ระมดัระวัง เพราะการออกกฎหมายใหม่ จะเป็นการฆ่านวัตกรรม และเกิดคอร์รัปชั่นมากขึ้น 
   คุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ตวัแทนจากพรรคอนาคตใหม่ เผยว่า  กฎหมายที่ออกมาควรเอื้อกบัประชาชน ไม่ควรผูกขาด
กบันายทุน กลายเป็นว่ายาใช้ได้จริง แต่ราคาแพง ส่วนมาตรฐานนั้น เหน็ด้วยว่าควรมี เพราะใช้ทางการแพทย์ ส่วนตัว

สนับสนุนให้เปิดเสรีกญัชาเพ่ือสนัทนาการ และอาจก าหนดให้บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ทดลองน าร่อง เพ่ือดูปัญหา เช่น เกดิ

อาชญากรรมหรือไม่ หรือส่งผลกระทบด้านสุขภาพด้านใดบ้าง แต่สุดท้ายแล้วควรย้อนกลับมาฟังเสยีงประชาชนเป็น

ส าคญั 

    ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา ผอ.ส านักข่าว Ganja TV และตัวแทนจากพรรคภมูิใจไทย กล่าวว่า  หากจะออกกฎหมายต้องไม่
ผูกขาดนายทุน และประชาชนคนไทยต้องได้ความรู้จริงๆ ทุกวันนี้คนตื่นตัวเรื่องกญัชาเยอะมาก แต่สื่อยังไม่เปิดกว้าง 

เพราะกญัชายังเป็นสิ่งที่ผดิกฎหมาย 

 บทความ 

สยามบนัเทงิ คอลัมน์

บนัเทงิบนัทกึ 

  -กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสขุไทย ยังคงนิ่งเฉย  ไร้ค าแถลงเตอืนออกมา  แม้ว่าจะมผีู้ เสพน า้มนักญัชาเกนิขนาด  แห่

กนัเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น  ฐานะผู้รับผดิชอบโดยตรง  อาจเป็นเพราะก าลังฟอร์มรัฐบาลและพรรคกญัชา  จะเข้าไป

ดูแลกระทรวงสาธารณสุขหรืออย่างไร กลับเงียบเชียบผิดปรกติ  ขอคัดค้านการปลดกญัชาออกยาเสพติด เพราะท า

ไม่ได้ ขอให้เป็นแค่นโยบายหาเสยีง 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

คอลัมน์ ทางเสอืผ่าน 

  -เสนอบทความว่า หากปลดกญัชาจากความเป็นสารเสพติดผิดกฎหมาย มาเป็นสารเสพติดถูกกฎหมาย อย่างบุหร่ี

และเหล้า อะไรจะเกดิขึ้น  แรกสดุคอืประชากรกลุ่มแรงงานระดบัล่าง เกษตรกร วัยรุ่น ชาวชุมชนแออดั ฯลฯ เหล่านี้ จะ
เข้าถึงกัญชาก่อนกลุ่มอื่นๆ  กัญชานั้น หากใช้แบบสูบเอาควัน ร่างกายจะได้รับสารอันตรายตั้งแต่เนื้ อเยื่อบุปาก 
หลอดลม จนถึงปอด สงูกว่า ควันบุหร่ี 6 เท่าตัว  สหรัฐอเมริกา จึงออกข้อบังคับให้ผู้ผลิต/ขายกญัชาในรูปของยาสูบ 
ติดป้ายค าเตือนบนสลากปิดกล่อง/ซองทุกกล่อง/ซอง ค าเตือน การสบูกญัชาอาจเป็นเหตุให้เกดิมะเรง็ แท้ง ปอดถูก
ท าลายหรือสมองถูกท าลาย   น่าเอะใจที่ค าว่า "มะเร็ง" นั้น บ้านเรากลับตื่นเต้นกับผลการรักษามะเร็งด้วยน ้ามัน
กญัชา     กญัชาในรปูยาสบูกบัในรปูน า้มนัหรือยาออกฤทธิ์ต่างกนั   ควันกญัชานั้นเป็นพิษกว่าบุหร่ีมากนาย  
        บ้านเรามรีายได้จากภาษีบุหร่ี 71,009 ล้านบาท (ปี 61) แต่ค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยมะเรง็ของภาครัฐกว่าแสนล้าน
บาทต่อปี สถติปีิที่แล้ว ผู้เสยีชีวิตจากมะเรง็ม ี8 หมื่นคนเศษ เป็นมะเรง็ปอดถงึ 20% ซึ่งเป็นมะเรง็ที่เป็นสาเหตกุารตาย 
มากเป็นอนัดับ 2 รองจากมะเรง็ตับ อย่างไรกด็ี สารก่อมะเรง็จากควันกญัชานั้น มาจาก THC   ขณะที่สาร CBD และ
CBNจากสารสกดักญัชา ให้ผลทางตรงกนัข้ามคือสามารถรักษามะเรง็ปอดได้   ปัญหาจึงมีอยู่ว่า การปลดกญัชาจากยา
เสพตดินั้น จ าเป็นส าหรับการใช้ทางการแพทย์หรือไม่ ? 
    ผู้รับผลพวงจากกญัชายาเสพตดิไม่ผดิกฎหมายในรปูของยาสบูนั้น เหน็ตวัตนกนัอยู่แล้ว   แต่เงาทะมนึที่อยู่เบื้องหลัง
ความเคลื่อนไหวกญัชานั้นเป็นใคร?     เกษตรกร หรือนายทุนหรือผู้น าเข้า-ส่งออก     หรือนักการเมือง นายทุน ที่ซุ่ม
ปลูกกนัอยู่ในลาวกว่าพันไร่มผีลผลิตเป็นน า้มนักญัชาเกอืบ 200,000 กรัมพร้อมข้ามโขงมาไทย ? 

 การคดัเลือกผอ.รพ.สต. 

เวบ็ไซต ์Hfocus    -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ ม รองปลัดสธ. กล่าวว่า  ตามที่พยาบาลวิชาชีพสุรินทร์ยื่ นหนังสือร้องเรียน

นายกรัฐมนตรี เหตถูุกกดีกนัขึ้นต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. ไม่ปฏบิตัติามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ที่
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วางกรอบโครงสร้างอตัราก าลังไว้นั้น เรื่องนี้ โดยหลักการ ผอ.รพ.สต. หากว่างลงกจ็ะมกีารประกาศคัดเลือกในต าแหน่ง

นั้น ซึ่งเป็นในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสขุ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสขุชุมชน กรณีจังหวัดสรุินทร์ซึ่งมี ผอ.รพ.สต.

ว่างลงกม็กีารประกาศเปิดรับสมคัรเป็นไปตามปกต ิซึ่งในข้อเทจ็จริงคอืพยาบาลวิชาชีพมคีุณสมบตัเิฉพาะของเขาเข้าได้

กบันักวิชาการสาธารณสขุ จึงมสีทิธสิมคัรเข้ารับการคดัเลือก ไม่ได้เป็นการกดีกนัในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ แต่การจะ

คดัเลือกนั้นกต้็องขึ้นอยู่กบัคณะกรรมการที่พิจารณาคดัเลือกให้มาปฏบิัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. ด้วยว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เชิงบริหารต้องมีสมรรถนะทางการบริหารด้วยต้องอยู่ที่การพิจารณา ใน

กรณีที่นายริซก ีสาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทยออกมาย า้ว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะ

ไม่ได้มกีารกดีกนั แต่เพ่ือความชัดเจนจะมีการรวบรวมข้อเสนอถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสขุ ขอให้ยกเลิกต าแหน่ง

รักษาการและขอให้ต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.รพ.สต. ได้รับค่าตอบแทนเหมือนวิชาชีพแพทย์ พยาบาลนั้น 

รายละเอยีดต้องมาพิจารณาเพราะอย่างเรื่องรักษาการนั้นเป็นกระบวนการบริหารส่วนในเรื่องของค่าตอบแทน กจ็ะมีวิธี

และหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องแตกต่างกนัไปแล้วแต่กรณีซึ่งต้องมกีารพิจารณากนัต่อไป 

 โรคไขเ้ลือดออก 

ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง NBT 

เวบ็ไซต ์Workpoint 

  -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงฤดูฝนมแีนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสงูขึ้น 

ข้อมูลกรมควบคุมโรคตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2562 มีรายงานผู้ ป่วยไข้เลือดออก 23,622 ราย เสยีชีวิต 

30 ราย อตัราป่วยสงูสดุพบในภาคใต้ ได้สั่งการให้ นพ.สสจ.ทั่วประเทศก าชับเจ้าหน้าที่ให้สื่อสารเชิงรุกถึงมาตรการ

รักษาผู้ป่วยของคลินิกเอกชนและร้านขายยา หากพบผู้ป่วยมไีข้เกนิ 2 วัน อาการไม่ดขีึ้นต้องแนะน าให้ไปโรงพยาบาล    

เวบ็ไซต ์innnews 

ข่าวช่อง ONE 

   -เสนอข่าว ชาวบ้านร้องขอความเป็นธรรม กรณดี.ช.ศิวัช ทนขุนทด อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้

เสยีชีวิตจากโรคไข้เลือดออก  ซึ่งทางญาตไิม่พอใจการรักษาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอ าเภอสคีิ้ว  เนื่องจาก

ไม่น าผู้ป่วย เข้าแอดมดิดูอาการก่อนที่โรงพยาบาล แต่ปล่อยให้กลับบ้านจนกระทั่งอาการหนักและเสยีชีวิต  

   ด้าน นายเกรียงศักดิ์ มุ่งโตกลาง ผอ.รพ.สต.รพ.สต.หนองน า้ใส กล่าวว่า เดก็ชายวัย 12 ปี เข้าท าการรักษาเมื่อวันที่ 

25 พฤษภาคม 2562 ซึ่งพบว่ามีไข้ 38 องศาเซลเซียส จึงตรวจตามอาการและให้ยาไปรับประทาน วันรุ่งขึ้นทางญาติ

พากลับมาหาหมอใหม่อีกครั้ง เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น ตนจึงตรวจตามขั้นตอน แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์ตรวจ

เลือดหาไข้เลือดออกโดยเฉพาะ จึงให้กลับไปดูอาการอกีคร้ัง พร้อมกบันัดให้ญาติน าผู้ป่วยกลับมาตรวจซ า้ในวันที่ 28 

พฤษภาคม 2562 แต่ทางญาติกลับน าไปตรวจที่คลินิกแทน พอมาทราบเร่ืองอกีครั้งกพ็บว่าเสียชีวิตแล้ว  ซึ่งจากการ

ตรวจสอบในเขตรับผดิชอบพบว่าผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกทั้งหมด 11 ราย เสยีชีวิต 1 ราย ถอืว่าเป็นรายแรกของจังหวัด

นครราชสมีา   

   ด้าน พญ.อารีย์ เชื้ อเดช ผอ.รพ.สคีิ้ ว ชี้ แจงเบื้องต้นว่า ญาติได้น าเดก็เข้าท าการรักษาที่รพ. จ านวน 2 ครั้ง และได้

วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก ซึ่งในช่วงที่มานั้น ผู้ป่วยยังอยู่ในระยะไข้ สญัญาณชีพความดันยังเป็นปกติ ผลการตรวจ

เลือดเกลด็เลือดยังอยู่ในระดบัเกนิแสน ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ว่า ยังไม่จ าเป็นจะต้องให้นอนดูอาการที่รพ. แต่ได้ให้ค าแนะน า

ญาตเิพ่ือกลับไปดูแลผู้ป่วยแล้ว และให้สงัเกตอาการด้วยว่า ควรจะต้องรีบน าส่งรพ.เมื่อมีอาการเช่นไร โดยทางแพทย์

ผู้ดูแลได้ให้คนไข้กลับบ้านและนัดในวันต่อมา เพ่ือมาตรวจเลือดอกีครั้งตามระยะเวลา หลังจากเกดิเหตุดังกล่าว ทาง

รพ.สคีิ้วจะเพ่ิมมาตรการที่เข้มข้นให้ทั้งแพทย์และพยาบาล ส าหรับการเสยีชีวิตของน้องป๋อ ทางรพ. หลังจากนี้ จะเข้าไป

พูดคุยหาทางเยียวยากบัครอบครัวน้องป๋อตามที่รพ.จะสามารถช่วยเหลือได้ 

 การออกหนงัสือรบัรองสถานพยาบาล 

มตชิน 

ข่าวสด 

เวบ็ไซตม์ตชิน  

เวบ็ไซตข่์าวสด 

-เสนอข่าว  ที่ศูนย์ด ารงธรรมจ.ปทุมธานี กลุ่มผู้ ป่วยทางเลือกที่เข้ารับการรักษาที่มูลนิธมิงคลจงกล ธูปกระจ่าง คลินิก

การแพทย์แผนไทย ที่มี พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีต ผบช.น. เป็นผู้รักษา เข้าย่ืนหนังสือขอความอนุเคราะห์

ช่วยตดิตามผลการออกหนังสอืรับรองผลการตรวจสถานพยาบาล จากกรมสบส.ผ่านศูนย์ด ารงธรรม และสสจ.ปทุมธานี  

โดยมนีายอ าพล รักมติรอานนท ์ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี และนางอดุมลักษณ ์เวชชพิทกัษ์ รองนพ.

สสจ.ปทุมธานี เป็นผู้รับหนังสอื  
    เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากคลินิกการแพทย์แผนไทย ซึ่ง

ด าเนินการโดยมูลนิธมิงคล-จงกล ธปูกระจ่าง ได้มายื่นหนังสอืต่อกรมและสภาการแพทย์แผนไทย เพ่ือขอความชัดเจน

พร้อมทั้งเรียกร้องขอให้ออกเอกสารหนังสอืรับรองการด าเนินการของมูลนิธ ิที่ผ่านมากรมสบส., สภาการแพทย์แผน

ไทย, การแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา ผลการตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่ของสธ. ที่ได้

เดนิทางเข้าตรวจสอบกจิกรรมของคลินิกการแพทย์แผนไทยภายในมูลนิธมิงคลจงกล ธูปกระจ่าง ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง
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รอการแจ้งผลการตรวจสอบ จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยจ านวนหลายรายที่อยู่ระหว่างการรักษาอย่างต่อเนื่องต้องยุติลง 

ระหว่างรอผลการตรวจสอบท าให้ผู้ ป่วยหมดโอกาสในการเข้ารับการรักษา ซึ่งผู้ ป่วยเหล่านี้ เคยรับการรักษาจาก

โรงพยาบาลของรัฐมาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้น หลังจากที่เข้ารับการรักษาจากแพทย์ทางเลือกของมูลนิธมิงคล-จงกล ธูป

กระจ่าง แล้วท าให้ผู้ป่วยมอีาการดขีึ้น ส่วนผู้ป่วยตดิเตยีงหลายคนมอีาการดขีึ้น และสามารถช่วยเหลือตวัเองได้ 

 ค่ายาเวชภณัฑแ์ละบริการทางการแพทย ์

มตชิน 

เวบ็ไซต ์kapook 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

 -เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยถึงกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจาก

ผู้บริโภคว่า รพ.เอกชน คดิค่ารักษาพยาบาลและค่ายาแพงเกนิจริง ได้ส่งเรื่องไปให้ต ารวจด าเนินคดีตามกฎหมายแล้ว 

ซึ่งมทีั้งหมด 2 กรณี คือ การร้องเรียนการเข้ารับการรักษาพยาบาลอาการท้องเสยี ซึ่งถูกคิดค่าใช้จ่ายรวมกว่า 3 หมื่น

บาท และการร้องเรียนเร่ืองราคายาแพงเกนิจริง จากที่ได้พิจารณาแล้วเหน็ว่ามีการค้าก าไรเกนิควรจริง มีความผิดตาม

มาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยจะมีโทษจ าคุก 7 ปี ปรับไม่เกนิ 1.4 แสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งในขณะนี้ เร่ืองอยู่ที่ต ารวจ และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโทษของต ารวจ  
    เบื้ องต้นพบว่า รพ.เอกชน ท าผิด 1 ราย ซึ่งไม่สามารถบอกชื่อ รพ. ได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดี แต่เป็น

โรงพยาบาลเอกชนในพ้ืนที่กรงุเทพฯ กรณนีี้ น่าจะเป็นตวัอย่างที่ด ีและท าให้ รพ.เอกชนรายอื่นไม่กล้าท าผิดซ า้รอยเดิม 

ขณะนี้ ยังไม่มีมาตรการที่จะน าเอา รพ. ทั้งเอกชนและรัฐที่ท าความผิด หรือถูกผู้บริโภคร้องเรียนขึ้ นบัญชีด า แต่จะ

หาทางป้องกนัด้วยวิธอีื่นแทน 

    ส าหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลอาการท้องเสยี คน. ได้พิจารณาจากข้อมูลที่ทางรพ.เอกชน ส่งมาแล้วพบว่า เป็นการ

รักษาที่มีราคาสงูเกนิกว่าความจ าเป็น และมีการคิดราคามากเกินความเหมาะสม ส่วนกรณีค่ายา เมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาในบัญชียาที่อยู่ในบัญชีเจบ็ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) พบว่า มีการคิดราคาสูงเกนิจริงมาก ซึ่งการ

กระท าดังกล่าว ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย จึงต้องส่งด าเนินคดี ส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนภายในสัปดาห์นี้

หรือไม่ เบื้องต้นต้องรอทางเจ้าหน้าที่ต ารวจพิจารณาและด าเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อน 

 

ไทยรฐั 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

  -เสนอข่าว นพ.วิวัฒ ค าเพญ็ นพ.สสจ.สงิห์บุรี เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนเดือน มิ.ย. – ก.ย. 2561 มีประชาชนป่วย

ไข้หวัดใหญ่สงูถึง 85,287 ราย เสยีชีวิต 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สงูอายุ มีโรคเรื้ อรังประจ าตัว วิธี

ป้องกนัคอืออกก าลังกายสม ่าเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น  รับประทานอาหารที่ปรงุสกุใหม่ ครบ 5                 

พัก          ย    

คมชัดลึก  คอลัมน์ 

ออ๊ด เทอร์โบ 

ดบัเคร่ืองชน 

   -เสนอบทความ สปสช. ร่วมกบั สปสช. จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4,000,000 โดส พร้อมให้บริการ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ รพ.ของรัฐ สถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกนัสขุภาพ

แห่งชาตทิั่วประเทศ          สามารถใช้สทิธไิด้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค.62 กรณีหญิงตั้งครรภ์

สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งปี สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้ที่ โทร.สายด่วน สปสช. 1330  
 การจดัท ารากฟันเทียมเถือ่น 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่ามีการจัดท ารากฟันเทียมเถื่อน

เผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยใช้วัสดุที่ไม่ใช่วัสดุทางการแพทย์ และท าโดยช่างท าฟันเถื่อน จึงขอเตือนประชาชนว่าการ

ท ารากฟันเทียม ถือเป็นการผ่าตัดในช่องปาก ซึ่งต้องท าโดยทันตแพทย์ที่มีความช านาญในสถานพยาบาลที่มีระบบ

ปลอดเชื้อที่เหมาะสม ผู้ป่วยจึงจะได้รากฟันเทยีมที่ใช้งานได้ด ีมคีวามปลอดภัย ซึ่งรากฟันเทยีมที่ท ากบัช่างท าฟันเถื่อน

นั้น ไม่สามารถช่วยในการบดเคี้ยวได้และเสี่ยงต่อการติดเชื้ อในช่องปากอย่างรุนแรง อาจน าไปสู่การติดเชื้ อในกระแส

เลือดจนเสยีชีวิตได้ ก่อนท ารากฟันเทยีม ควรปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

จากสถานพยาบาล 

  ด้าน ทันตแพทย์อ านาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ผู้ที่ต้องการฝังรากฟันเทียม ควรมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงดีสามารถผ่าตัดได้ ไม่สบูบุหร่ี ดูแลสขุภาพช่องปากให้อยู่ในสภาพดี และสามารถเข้ารับการรักษาและ

ตดิตามผลอย่างต่อเนื่องได้ ผู้ที่มีโรคประจ าตัวควรปรึกษาทนัตแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้  รากฟันเทยีมจะสามารถ

อยู่กบัเราได้นานหรือไม่ ขึ้นอยู่กบัการดูแลสขุภาพช่องปากภายหลังการฝงัรากฟันเทยีม และไปพบทนัตแพทย์ตามนัด 

 เตือนภยัเห็ดพษิ 

เวบ็ไซต ์newstv 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

    -เสนอข่าว ดร.ทรงยศ ค าชัย นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย

ว่า ช่วงนี้ เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ระมัดระวังการซื้ อเห็ดป่าที่น ามาขายในท้องตลาด แนะน าให้บริโภคเฉพาะเหด็ที่
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ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์

chiangmainews 

รู้จักและเคยรับประทานเท่านั้น วิธกีารสงัเกตเหด็พิษด้วยภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน คอื หากเหด็ชนิดนั้นขึ้นอยู่ใกล้มูลสตัว์ 

มสีนี า้ตาลหรือสสีนัฉูดฉาด หมวกเหด็มปุ่ีมปม มวีงแหวนใต้หมวก หรือเมื่อดอกแก่ มกีลิ่นเอยีน หรือกลิ่นค่อนข้างแรง 

ให้พึงระวังว่าจะเป็นเหด็พิษ สารพิษในเหด็โดยส่วนใหญ่จะสลายตัวด้วยความร้อน ดังนั้ นจึงควรปรุงให้สกุ ไม่ควรกนิ

เหด็ดบิโดยเดด็ขาด และหากได้รับสารพิษจากเหด็ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากล้วงคอเพ่ือให้อาเจียนแล้ว การ

ดื่มน ้าคั้นจากใบรางจืดกส็ามารถล้างพิษเห็ดได้ในเบื้ องต้น และรีบไปพบแพทย์ทันที ที่ส  าคัญห้ามดื่มแอลกอฮอล์

หลังจากบริโภคเหด็ป่าโดยเดด็ขาด เพราะมีผลต่อระบบประสาท อาจท าให้พิษกระจายรวดเรว็ขึ้น ถึงขั้นหมดสติและ

เสยีชีวิตได้ 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า   -เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อ านาจเจริญ กล่าวว่า ในพ้ืนที่ จ.อ านาจเจริญ มีผู้เสียชีวิตจากการ

รับประทานเหด็พิษแล้ว 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 59 ปี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ซึ่งเหด็ที่กนิมลัีกษณะเหด็ขี้ควาย ดังนั้น 

จึงขอแนะน าการกนิเหด็อย่างปลอดภัย ดังนี้  1.ไม่น าเหด็ที่ไม่เคยรับประทาน มาท าอาหารเดด็ขาด 2.ห้ามรับประทาน

ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และท าสกุให้มากๆ 3.ผู้สูงอายุเดก็เลก็ ผู้ ป่วยโรคตับ ไต หรือสขุภาพไม่แขง็แรง ควร

รับประทานเห็ดปริมาณน้อยๆ 4.ไม่ควรน าเห็ดจากสวนยางพารา ป่ามัน ซึ่งใช้สารก าจัดศัตรูพืชปริมาณสูงมา

รับประทาน 5. การใช้ข้าวสาร หัวหอม ช้อนเงินในแกงเหด็ ไม่สามารถทดสอบพิษได้ 6.หากพบผู้ป่วยสงสยัเหด็พิษ รีบ

ท าให้อาเจียน โดยการล้วงคอ หรือ กลืนไข่ขาว เพ่ือเอาเศษเหด็ออกและน าเหด็ออก น าผู้ ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

หรือโทร.แจ้ง 1669 

 หางงูในปลารา้ 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซต ์mcot.net 

ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว ความคืบหน้าหลังมีผู้ใช้เฟสบุค๊รายหนึ่งโพสต์ว่า ได้ไปซื้ อปลาร้าที่แบ่งขายใส่ถุงเป็นกโิลกรัม ที่ตลาดสด

แห่งหนึ่งใน จ.ชัยภมู ิน ามาประกอบอาหาร  ปรากฎว่าพบชิ้นส่วนลักษณะคล้าย "หางงู" ปะปนในถุงปลาร้าดังกล่าว จึง

ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน และน าไปโพสตใ์นเฟสบุค๊ เพ่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ  

    ล่าสดุ นายณรงค ์ วุ่นซิ้ ว ผวจ.ชัยภมู ิได้ประสาน สสจ.ชัยภมู ิจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ แต่ไม่พบผร้็องเรียน

ซึ่งไปท าธุระต่างจังหวัด แต่เบื้ องต้นได้พบกับภรรยาของผู้ ร้องพร้อมญาติและเพ่ือนบ้านใกล้ทั้งหมดแล้ว เพ่ือขอรับ

ทราบข้อมูลแหล่งที่ไปซื้ อปลาร้าดังกล่าวมา และจะด าเนินการเข้าตรวจสอบแหล่งผลิต สุ่มตรวจหาข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติม 

คาดว่าจะรู้ผลได้ไม่เกนิสปัดาห์นี้  

 ด.ช. 3 ขวบ ฟันผหุวิดตาบอด 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซต ์nationtv 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

chiangmainews 

  -เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาต ิผอ.รพ.สชิล โพสตภ์าพผ่านเฟซบุก๊ส่วนตวักรณเีดก็ชายวัย 3 ขวบ เป็นไข้ ปวดตา

ซ้าย ตาบวมแดงมาก ตาปิด มองเหน็รางๆ ตรวจในช่องปาก ฟันน า้นมผุทั้งปาก มารดา ญาติ ชอบหาอมยิ้มให้เดก็ดูด 

จะได้ไม่ร้องกวน ไม่ค่อยได้แปรงฟัน ไม่ได้เข้าโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์เดก็เลก็ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ใบหน้า พบมี

หนองในไซนัสและเบ้าตา รากฟันบน ต้องผ่าตดัถอนฟันทั้งปากที่ผุ ระบายหนองออก และให้ยาต้านเชื้อทางเส้นเลือด 

 ภาวะโภชนาการระดบัประเทศ 

มตชิน   -เสนอข่าว นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ 

สพฐ. สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเรื่องโภชนาการ

ของเดก็เป็นอย่างมาก และตามรายงานของ สธ. เรื่องภาวะโภชนาการระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2561 พบข้อมูล

นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  ในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงระดบัมธัยมปลาย รวมกบันักเรียนระดับ ปวช.)      

ทุกโรงเรียนต้องตระหนักถึงเร่ืองการส่งเสริมให้นักเรียนมีสขุภาพที่ดี จะเสนอแนะให้กับ สพท.และโรงเรียนทุกแห่ง 

นอกเหนือจากการดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้นักเรียนแล้ว อยากให้ตรวจสอบดูแลเพ่ิมเติมในเรื่องอาหารเช้าด้วย โดย

ให้โรงเรียนไปบริหารจัดการว่าสามารถสนับสนุนอาหารเช้าให้นักเรียนได้ในรูปแบบไหน  และในส่วนของโรงเรียน

มธัยมศึกษา สพฐ.อยากให้โรงเรียนดูแล ตรวจสอบนักเรียนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าเพ่ิมเตมิด้วย 

 

มตชิน  ไทยรัฐ 

เดลินวิส ์ ไทยโพสต ์

กรงุเทพธรุกจิ Nationtv 
ผจก.รายวัน 360 องศา 

ศิริราชปลูกถา่ยสเต็มเซลลผ์ิวกระจกตาส าเร็จ 
   -เสนอข่าว ศ.นพ.ประสทิธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวเร่ือง “ศิริราช
ประสบความส าเรจ็ในการปลูกถ่ายสเตม็เซลล์รักษาผิวกระจกตาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย” หลังมีการศึกษาวิจัย 
และ พัฒนาวิธกีารรักษาด้านจักษุวิทยามานานกว่า 12 ปี  การวิจัยนี้ เริ่มขึ้นในปี 2550 หลังทมีจักษุแพทย์ศิริราชได้ปลูก
ถ่ายสเตม็เซลล์ของผิวกระจกตา ด้วยวิธเีพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อลิมบัส หรือ ซีเลต และปีต่อมาได้ พัฒนาการปลูกถ่ายสเตม็

เซลล์ด้วยวิธีเพาะเลี้ ยงเยื่อบุปาก หรือโคเมต กระทั้งปี 2557 เริ่มใช้วิธปีลูกถ่ายสเตม็เซลล์จากเนื้ อเยื่อลิมบัสโดยไม่
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อาศัยการเพาะเลี้ ยง หรือสเลต   ซึ่งจากการติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่า
ประสบส าเรจ็เป็นครั้งแรก และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรักษา ส่วนการ

พิจารณาเลือกการรักษาวิธใีดจาก 3 วิธนีี้  ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย โดยความส าเรจ็ครั้งนี้  จะช่วยให้

ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น ทั้งแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งยกระดับงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติต่อไป    

นอกจากนี้  ศิริราชยังได้ขยายการวิจัยร่วมกบัภาควิชาจักษุวิทยาของ รพ.รามาธบิดี และ รพ.ธรรมศาสตร์ โดยวางแผน

จะจัดถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่จักษุแพทย์ทั่วประเทศในช่วงเดอืนสงิหาคมนี้  
 

เวบ็ไซตส์นุก 

หนีตายระทึก บั้งไฟปะทุพุง่ใส่ชาวบา้นตาย           
  -เสนอข่าว ภายในงานบุญบั้งไฟ สนามห้วยหินลาด บ้านหนองเหมอืดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสงั จ.หนองบัวล าภ ูเกดิ

เหตบุั้งไฟประทุและจุดตวัเองก่อนจะพุ่งออกจากบริเวณแท่นวาง  พุ่งออกไปขนานพ้ืนชนชาวบ้านที่มามุงดุการเตรียมน า

บั้งไฟขึ้ นจุด เบื้ องต้นมีผู้ เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งได้รับอันตรายจากเปลวไฟและแรงประทะของบั้งไฟ 

ผู้เสยีชีวิตคอื นายหนูฤทธิ์ ชัยสงิห์  อายุ 60 ปี มีบาดแผลถูกกระแทกที่ใบหน้าและบริเวณล าตัว เสยีชีวิตในที่เกดิเหต ุ 

ส่วนคนเจบ็ 17 คน ในจ านวนผู้บาดเจบ็ส่งต่อมาที่ รพ.หนองบัวล าภู  4 ราย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวล าภ ู

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและรายงานข้อมูลเพ่ือช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

 


