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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน ผู้จดัการรายวนั  
แนวหน้า 

ผู้จดัการออนไลน ์
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

 

   -เสนอข่าว ดร.อาทติย์ อไุรรัตน์ อธกิารบด ีม.รังสติ กล่าวว่า วันที่ 21 พ.ค.นี้  จะเข้าร่วม "เดินเพ่ือผู้ ป่วย" ที่จัดโดย

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญและเครือข่ายฯ จากวัดป่าวชิรโพธญิาณ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพราะต้องการ

รณรงคใ์ห้รัฐบาลรับรู้ถงึความต้องการของประชาชนและถอดกญัชาออกจากบัญชียาเสพติด เพราะแม้จะปลด ลอ็กแต่

รัฐยังผูกขาดเพ่ือนายทุน ขณะที่ประเทศลาวก้าวหน้าถึงขั้นติดต่อซื้ อรังผึ้ งจากพัทลุงเพ่ือน าไปเลี้ ยงในไร่กญัชา ผลิต

น า้ผึ้ งกญัชาส่งออกไปตะวันออกกลาง ส่วนม.รังสติแม้จะได้รับอนุญาตให้ท าวิจัยกญัชารักษาโรค แต่ขั้นตอนยุ่งยากมาก 

ที่ส  าคญักฎหมายใหม่อนุญาตให้ปลูก 50 ต้นเพ่ืองานวิจัย ซึ่งไม่เพียงพอ 

   ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาฯ เห็นว่าควรจะออกพ.ร.บ.

กญัชา กญัชง และกระท่อม อกี 1 ฉบับ เพราะหากอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ยาเสพติดจะท าให้ปลดลอ็กยาก โดยกญัชาใช้ทาง

การแพทย์ได้แต่ยังเป็นยาเสพตดิ จึงต้อง มกีฎหมายใหม่เข้ามาดูแล และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด  

ผู้จัดการออนไลน ์
 

  -เสนออข่าว วันนี้  (21 พ.ค.) เป็นวันสดุท้ายที่อย.เปิดให้แจ้งครอบครองกญัชาถึงเวลา 16.30 น. เช่นเดียวกบัการ
แจ้งผ่านอนิเทอร์เนต็ซึ่งจะต้องย่ืนเอกสารให้ครบเหมือนกบัการแจ้งครอบครองที่ อย. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่

ผู้ป่วยที่อาจไปแจ้งหรือด าเนินการที่ อย.หรือสสจ.ไม่ทนั โดยอย.จะขึ้นทะเบยีนเฉพาะผู้ป่วยที่แจ้งข้อมูลครบเท่านั้น  

   นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้แจ้งครอบครองกญัชาทั่วประเทศมปีระมาณ 16,000 
กว่าราย คาดว่าวันที่ 21 พ.ค. จะมีผู้มาแจ้งครอบครองที่ อย.ถึง 1,000 ราย ได้ตั้งเตน็ท์บริเวณด้านหน้าตึก 6 
ศูนย์บริการสขุภาพเบด็เสรจ็แล้ว 2 หลัง และจะเพ่ิมเตน็ทอ์กี 2 หลัง หลังวันที่ 21 พ.ค. จะรวบรวมยอดทั้งหมดรวมทั้ง
ข้อมูลจากสภากาชาดไทยเพ่ือวางระบบบริหารจัดการในการให้ขึ้นทะเบยีนเพ่ือครอบครองโดยไม่ต้องรับโทษ 

     โดยวันนี้ จะมกีารหารือร่วมกนัระหว่างองคก์ารเภสชักรรมและกรมการแพทย์ ในเวลา 13.00 น. เพ่ือท าความเข้าใจ

รายละเอยีดในการบริหารจัดการน า้มนักญัชาลอ็ตแรก ที่อภ.ผลิต 2,500 ขวด ในช่วงปลาย ก.ค.  

    นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การอบรมหลักสตูรการใช้กญัชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 3-6 ใน

วันที่ 13-14 มิ.ย. 2-3 ก.ค. 5-6 ส.ค. และ 2-3 ก.ย. ได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วทุกรุ่นตั้งแต่ 16 พ.ค. ที่

ผ่านมา รับรุ่นละ 200 คน ขอประชาสมัพันธใ์ห้แพทย์และเภสชักรที่สนใจรีบมาลงทะเบยีนเพราะใกล้จะเตม็จ านวนแล้ว 

มตชิน   -เสนอข่าว นายด าริห์ รัตนชินกร นายกสมาคมการท่องเที่ยว จ.ปราจีนบุรี และ ผจก.ศักดิ์สภุารีสอร์ท ร่วมกบัสมาคม

แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และบ. เบญจอนันตรา จก. ร่วมกนัจัดอบรมเสวนา "กญัชาทางการแพทย์เพ่ือผู้ ป่วย" 

ในวันที่ 20-21 พ.ค. มผีู้ป่วยกว่า 100 คน มาร่วมยื่นขอนิรโทษกรรมและเสวนา 
 บทความ 

ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์

ข่าวปนคน  
คนปนข่าว 

  -กล่าวว่า นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ จัดโครงการรณรงค์ "เดินเพ่ือผู้ป่วย" ในวันที่ 21 พ.ค.- 9 มิ.ย.นี้  

รวม 20 วัน เริ่มเดนิจากวัดป่าวชิรโพธญิาณ จ.พิจิตร ถงึวัดบางปลาหมอ จ.สพุรรณบุรี รวมระยะทาง 265 กม.  

คมชัดลึก   -เสนอบทความกล่าวถึงการเดินเพ่ือผู้ ป่วย ของมูลนิธข้ิาวขวัญ ว่า จุดประสงค์หลักๆ เพ่ือเปิดเสรีกัญชารักษาโรค ปลด

กญัชาออกจากบญัชียาเสพตดิให้โทษประเภทที่ 5 เพ่ือมาใช้ส าหรับการรักษาโรค และระดมเงินมาท ายา คาดว่าในแต่ละวัน

จะมีคนเดินประจ ารวมกบัทมีงานราว 100 คน และประชาชนที่มาสมทบเป็นรายวัน บางวันอาจถึง 300 คน โดยวันแรก

เวลา 13.00-15.00 น. จะมีเสวนา สทิธแิละความส าคัญของการเข้าถึงยากญัชา ณ วัดบ้านหนองบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

โดย ดร.อาทติย์ อไุรรัตน์ อธกิารบด ีม.รังสติ อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสวุรรณ นายก

สภาการแพทย์แผนไทย นายสายชล ศรทตัต ์ เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรังและประธานเครือข่ายเพ่ือนมะเรง็ 

      วันที่ 1 ม.ิย. เรื่องความก้าวหน้าการใช้กญัชาเพ่ือการแพทย์ ณ วัด โคกพระ อ.เมือง จ.สงิห์บุรี เวลา 16.30 – 18.30 

น. โดย ผศ.นพ.ดร. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ ์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพช็ร สกุลบ ารุงศิลป์ คณบดีคณะ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่21 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

เภสชัศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภก.ดร.ธนภัทร  ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ม.รังสติ ภก.ดร.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กรรมการมูลนิธหิมอชาวบ้าน และมูลนิธสิขุภาพไทย 

     วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 16.30 -18.30 น. เร่ืองประสบการณ์ผู้ ป่วย 5 โรคส าคัญกับน า้มันเดชา ณ วัดสปัรสเทศ อ.ศรี

ประจันต ์จ.สพุรรณบุรี โดยนายประพจน์  ภู่ทองค า ผู้ป่วยที่ใช้น า้มันกญัชาเดชา และวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น. 

เรื่องนโยบายและกฎหมายเพ่ือกญัชาทางการแพทย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสพุรรณบุรี โดย ศ.นพ. ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกยีรติยิ่งองัศุลี  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ 

และทุกจุดแวะพักจะมีการเสวนาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกบัประสบการณ์การใช้กญัชารักษาโรค เวลา 17.00-18.30 น. 

ทุกวัน 

   อ.เดชา กล่าวว่า หลักส าคญัคอืต้องกนิในปริมาณที่น้อยๆ ค่อยเพ่ิมไปตามอาการของคนไข้ การท าให้กญัชาถูกกฎหมาย

จะช่วยให้ควบคุมได้ และยอดผู้ป่วยแจ้งขอรับน า้มนักญัชา ณ วันที่ 15 พ.ค. เกนิ 20,000 คนแล้ว ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้

ท าน า้มันกญัชาแจกผู้ ป่วยได้จะมีก าลังการผลิตไม่เกนิ 10,000 ขวด และหากมีความต้องการมากกว่านี้  หน่วยงานภาครัฐ

ต้องเป็นผู้ให้ค าตอบแก่ภาคประชาชน 

ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์

คุณภาพชีวิต 

  -เสนอบทความ ว่า วันที่ 21 พ.ค. เป็นวันสดุท้ายของการแจ้งครอบครองกญัชา ซึ่งประเดน็ที่หลายคนกงัวลคือ การ

จับกุมผู้ครอบครองกัญชา และยากัญชาจะมีเพียงพอหรือไม่ โดยเร่ืองการจับกุมที่น่าห่วง คือ ผู้มาแจ้งครอบครอง

กบัอย. มปีระมาณหลักหมื่นแต่หลายฝ่ายเคยคาดการณว่์าน่าจะมถีงึแสนคน จึงน่าจะมคีนไม่แจ้งอยู่อกีมาก ส่วนคนที่มี

ใบอนุญาตครอบครองแล้ว  สามารถครอบครองของเดิมที่มีอยู่ได้จนถึงวันตามที่แจ้งไว้ ส่วนประเด็นเรื่ องยา

กญัชา ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองแล้วจะมีกญัชาไว้ใช้รักษาตัวเองได้ตามปริมาณ จ านวน และระยะเวลาที่แจ้งไว้ และอภ.

จะได้ลอ็ตแรกในปลาย ก.ค. - ต้น ส.ค.นี้  แต่จะต้องสั่งใช้โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบยีนแล้วเท่านั้น ดังนั้น 

ผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชารักษา ต้องไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลรพ.หรือคลินิกที่ได้รับอนุญาตให้จ่ายกัญชาได้ 

นอกจากนี้  ผู้ ป่วยยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านโครงการวิจัยต่างๆ  รวมถึงการพิจารณาน ้ามันกัญชาสูตร อ.เดชา  หาก

คณะกรรมการฯ เหน็ว่าเข้าข่ายเป็นต ารับยาที่หมอพ้ืนบ้านสามารถจ่ายได้ อ.เดชาจะสามารถจ่ายน า้มันกญัชาแก่คนใน

ชุมชนหรือพ้ืนที่ของตวัเองได้ แต่หากจะท าให้จ่ายได้ทั่วประเทศ ต้องรอผลการวิจัยร่วมกบัจุฬาฯ เพ่ือย่ืนเป็นต ารับยาที่ 

17 ที่แพทย์แผนไทยสั่งจ่ายได้ จะท าให้เข้าถงึยาได้มากขึ้น   

 

ผจก.รายวัน สยามรัฐ 

ไทยโพสต ์มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิ แนวหน้า 

ช่องเวิร์คพอยท ์เวบ็ไซต์

mthai ไทยรัฐออนไลน์

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ไซตน์วิสท์วีี  

โควตา รมว.สธ. 

    -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภมูิใจไทย เปิดเผยในงานสมัมนาของพรรคภมูิใจไทยเกี่ยวกบัผล

โพลที่คนส่วนใหญ่อยากให้เป็นรมว.สธ. ว่า เงื่อนไขของพรรคฯ คอื ความจงรักภักด ีตั้งใจท างาน ไม่มีความขัดแย้ง รัก

ประชาชน รับนโยบายภมูใิจไทยไปปฏบิตัใิห้เป็นรูปธรรม หากร่วมรัฐบาลกบัใครที่ไม่เอากญัชากจ็ะไม่ร่วม จะเป็นฝ่าย

ค้าน  

 

 

 

มตชิน ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 

คมชัดลึก แนวหน้า 

เดลินวิส ์เวบ็ไซตช่์อง

เวิร์คพอยท ์เวบ็ไซต์

mthai ไทยรัฐออนไลน์

ผจก.ออนไลน์ เวบ็ไซต์

นิวสท์วี ี

เหตุทะเลาะวิวาทในรพ. 

   -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กรีตหัิตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากปลัด สธ. ให้ตรวจเย่ียม

และให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ หลังเกดิเหตบุุกท าร้ายผู้ป่วยที่ก  าลังรักษาในห้องฉุกเฉิน รพ.เหล่าเสอื จ.อุบลราชธานี และเหตุท า

ร้ายญาติผู้ป่วยที่รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร พร้อมก าชับให้แจ้งความด าเนินคดีกบัผู้ ก่อเหตุและเรียกร้องค่าเสยีหายจากการ

ท าลายเคร่ืองมือแพทย์ให้ถึงที่สดุ โดยรพ.เหล่าเสอืโก้กมีผู้ ป่วยได้รับบาดเจบ็ 1 ราย ส่งรักษาต่อที่รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์

เครื่องวัดความดันโลหิตได้รับความเสยีหาย ส่วนรพร.เลิงนกทา ญาติผู้ ป่วยได้รับบาดเจบ็ ได้สั่งการให้รพ.ทุกแห่งในเขต

สขุภาพประสานงานต ารวจทนัทหีากมผีู้ป่วยจากการทะเลาะวิวาทเข้ามารักษา และให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกนัญาต ิ

หรือลอ็กประตูนิรภัยทันท ีรวมทั้งติดกล้องวงจรปิดเพ่ิม โดยสธ.ก าหนดมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรพ. โดยเฉพาะ

บริเวณห้องฉุกเฉิน ดังนี้  1.ให้จัดท าแนวทางปฏิบัติป้องกันและจัดการความรุนแรง ทบทวน ฝึกซ้อมและปรับปรุงเป็น

ประจ า 2.จัดท าระบบควบคุมประต ูหรือมทีางเข้า-ออกที่ปลอดภัยหลายช่องทาง 3.จัดสถานที่พักคอยส าหรับญาติ รวมทั้ง

จ ากัดการเข้าออก 4.ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานและติดตั้งเพ่ิมในจุดเสี่ยง 5.จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะ

ผู้ ป่วยห้องฉุกเฉิน และจัดบริการให้เหมาะสมกบัความเร่งด่วน รวมทั้งให้สื่อสารกบัญาติผู้ ป่วยเป็นระยะเพ่ือลดความวิตก

กงัวล 6.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 7.จัดหาสญัญาณเตือนภัยหรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

และมช่ีองทางแจ้งเหตดุ่วนกบัต ารวจ ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายอาสาสมคัร มูลนิธต่ิางๆ ในพ้ืนที่ 
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   -ร.ต.อ.ประคอง บุญสภุา รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เหล่าเสอืโก้ก จับกุมนายธนกฤติ มุ้งพร อายุ 41 ปี ที่ใช้มีดท าร้าย

ร่างกายภายในห้องฉุกเฉิน รพ.เหล่าเสอืโก้ก จ.อบุลราชธานี เบื้องต้นแจ้ง 4 ข้อหา คอื มอีาวุธมีดและพกอาวุธมีด บุกรุกใน

สถานที่ราชการ พยายามฆ่า และท าให้ทรัพย์สนิราชการเสยีหาย 

   -พญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ ผอ.รพ.เหล่าเสือโก้ก กล่าวว่า ความเสียหายของเคร่ืองตรวจวัดหัวใจและเคร่ืองมือแพทย์มี

มูลค่า 225,000 บาท แม้ผู้ต้องหาจะขอโทษ แต่ต้องรับผดิชอบชดใช้ความเสยีหายดงักล่าว 

    -พล.ต.อ.จักรทพิย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ติดตามตัวผู้ ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายได้อย่าง

รวดเรว็ พร้อมก าชับให้ผู้บงัคบับญัชาทุกพ้ืนที่มีมาตรการในการป้องกนัเหตุในลักษณะนี้  การออกตรวจตรา การบูรณาการ

กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสืบสวนสอบสวนทุกคดีด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม น าผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการ

ยุตธิรรมให้ได้โดยเรว็ 

 

มตชิน ข่าวสด ไทยรัฐ 

บุหร่ี 

  -เสนอข่าว นพ.หทยั ชิตานนท ์ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ในฐานะประธานรัฐภาคีกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการ

ควบคุมยาสบูขององคก์ารอนามยัโลก (ปี 2550-2551) กล่าวถงึกรณ ีนายดอน ปรมตัถว์ินัย รมว.ต่างประเทศ ท าหนังสอื

ลับที่สุดถึงนายกฯ ขอให้ใช้อ านาจฝ่ายบริหารยุติการฟ้องเรียกค่าเสยีหายจาก บ. ฟิลลิป มอร์ริสฯ เมื่อปี 2559 จากการ

หลีกเล่ียงภาษีศุลกากรน าเข้าบุหร่ี ว่า รัฐบาลไทยมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอต่อการฟ้องร้อง และเป็นคนละประเดน็กบักรณี

ที่รัฐบาลไทยถูกรัฐบาลฟิลิปปินสฟ้์องร้ององค์การการค้าโลก ซึ่งตนและนักวิชาการควบคุมยาสบู 53 คน ได้ยื่นหนังสอืถึง

นายกฯ เพ่ือขอให้รัฐบาลฟ้องร้องต่อให้ส าเรจ็ พร้อมส่งข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการให้คณะอยัการด้วย  

     ด้าน นายวศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ ช่วยผอ.ศูนย์วิจัยจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิด ี

กล่าวว่า จากเนื้ อหาของเอกสารลับ รมว.การกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงแต่พันธกรณีของไทยภายใต้องค์การการค้า

โลก แต่ลืมว่าไทยกม็พัีนธกรณตีามกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสบูขององค์การอนามัยโลกด้วยเช่นกนั ดังนั้น การ

ตคีวามพันธกรณตีามกฎหมายระหว่างประเทศของทั้ง 2 องคก์ร จึงต้องให้สอดคล้องกนัด้วย 

 

ไทยโพสต ์ผจก.รายวัน 

ค่ารกัษารพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว ขณะนี้มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 เข้ามายังกรมการค้าภายใน 2 กรณี คือ การเข้ารับการรักษา

อาการท้องเสีย ถูกคิดค่าใช้จ่ายรวม 3 หมื่นบาท และเรื่องราคายาแพงเกินจริง ซึ่งกรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ทั้งนี้  กรณรีักษาอาการท้องเสยี เบื้องต้นพบว่ารพ.คดิค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจ านวนมาก และรักษาเกนิจริง

หลายรายการ ส่วนกรณียาแพง พบว่า คิดราคาแพงกว่าท้องตลาดจริง ซึ่งจะเรียกให้รพ.ที่ถูกร้องเรียนมาชี้ แจงข้อเทจ็จริง

ต่อไป หากไม่สามารถชี้ แจงได้ จะด าเนินการตามกฎหมาย โดยมีโทษกรณีค้าก าไรเกนิควร จ าคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

    กรมการค้าภายในได้จัดท าประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ ที่ก  าหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต 

ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้ อขายให้แก่กรมการค้าภายใน เพ่ือน าไปเผยแพร่บนเวบ็ไซต์เสรจ็แล้ว และอยู่ระหว่าง

การเสนอให้ น.ส.ชุตมิา บุณยประภัศร รมช.พาณชิย์ ในฐานะประธานกกร.ลงนาม ก่อนน าลงราชกจิจานุเบกษา เพ่ือให้มีผล

บงัคบัใช้ คาดว่าจะลงนามได้ภายในสปัดาห์นี้  และมีรายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสขุภาพได้ติดต่อขอเข้าพบน.ส.ชุติมา 

โดยจะน าอดีตนายกสมาคมรพ.เอกชนมาด้วย 3-4 คน เพ่ือหารือมาตรการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ ์และบริการทาง

การแพทย์ ซึ่งหากเข้าพบก่อนลงนามออกประกาศ กกร. กม็องได้ว่าเป็นการเข้ามาลอ็บบี้ เพ่ือไม่ให้มีการใช้มาตรการที่

เข้มงวด แต่ถ้าพบหลังจากนั้นจะไม่มผีลต่อการออกมาตรการภายใต้ประกาศ กกร. 

 

ข่าวสด 

เพิม่ทกัษะดูแลผูสู้งอายุ  

   -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่านเข้าสู่

สงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ ์กรมฯ จึงพัฒนาทกัษะการดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้สงูอายุของพยาบาลที่ให้การ

ดูแลระยะยาว 

   นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเดจ็พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯ และคณะ

พยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกบั Geriatric Education & Research Institute (GERI) และ Kho Teck Paut Hospital 

สาธารณรัฐสงิคโปร์ จัดอบรมทกัษะส าหรับพยาบาลที่ให้การดูแลระยะยาวในประเทศไทย 5 รุ่น เพ่ือพัฒนาทกัษะให้เป็นผู้

ฝึกอบรมการดูแลผู้สงูอายุระยะยาวในสถานบริการ  

 

มตชิน คอลัมน ์

เตือนศลัยกรรมเสริมหนา้อก 

   -เสนอบทความว่า นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ เตือนการท าศัลยกรรมเสริมความ
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ส่องโรคไขสขุภาพ 

เวบ็สปริงนิวส ์

งาม อาทิ การเสริมจมูก เสริมคาง ท าตา 2 ชั้น ปรับรูปหน้าเรียว ฯลฯ โดยเฉพาะการท าศัลยกรรมเสริมหน้าอก ก่อนรับ

บริการควรปรึกษาแพทย์และตรวจสอบโครงสร้างร่างกาย และตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

ได้ที่ www.mrd-hss.moph.go.th  

 

ข่าวสด 

 

ครีมหนา้ขาว 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรณ ีบก.ปคบ. จับผู้ผลิตครีมหมี ปริญญา ในพ้ืนที่ 

จ.หนองคาย ที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหลงเชื่อซื้ อมาใช้แล้วได้รับความเสียหาย พบว่ามีแหล่งผลิตครีมนี้ อยู่อกีมากมายในเขต

พ้ืนที่ภาคอสีาน 

    พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า จากการศึกษาของสถาบันโรคผิวหนัง พบว่า ครีมหน้าขาวมีสาร

อนัตรายถงึร้อยละ 25 โดยสารปรอทพบบ่อยที่สดุ รองลงมาคือ สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ พิษที่ส  าคัญของสาร

ปรอทคอื 1.พิษต่อผวิหนัง 2.พิษต่อระบบประสาท ท าให้มีอาการสั่น ปลายประสาทอกัเสบ การทรงตัวผิดปกติ ชักกระตุก 

ซึมเศร้าหรือเกิดประสาทหลอนได้ 3.พิษต่อตับและไต ท าให้เกิดภาวะตับอักเสบและไตอักเสบได้ในระยะยาว 4.พิษต่อ

ระบบเลือด ท าให้เกดิภาวะโลหิตจาง และ 5.หากใช้ระหว่างตั้งครรภ์ สารปรอทจะดูดซึมสู่ทารก และมีความเสี่ยงที่จะท าให้

ทารกสมองพิการและปัญญาอ่อนได้ 

 

มตชิน 

โรคไขเ้ลือดออก 
       -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 พ.ค. พบผู้ป่วย 20,733 ราย เสยีชีวิต 25 ราย ผู้ ป่วยส่วนใหญ่อายุ 5-14 ปี รองลงมา 15-34 ปี 

และแรกเกดิถงึ 4 ปี ตามล าดบั ภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สดุ รองลงมาคอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ สปัดาห์นี้มี

ผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,230 ราย มากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ประมาณ 2 เท่า  คาดว่าจะพบผู้ ป่วย

เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพ้ืนที่ ประกอบกบัประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน แนะน าประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนั

ก าจัดแหล่งเพาะพันธุล์ูกน า้ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เกบ็ ป้องกนั 3 โรค  

 

ไทยโพสต ์ สยามรัฐ 

ป้องกนัผูสู้งอายหุกลม้ 
      -เสนอสกูป๊ข่าว นพ.อจัฉริยะ แพงมา เลขาธกิาร สพฉ. กล่าวว่า พบ 1 ใน 3 ของผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการใน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยสาเหตกุารพลัดตกหกล้มมากขึ้น ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้มวัน

ละกว่า 140 คร้ัง และมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการหกล้มเฉล่ียวันละ 2 คน  สาเหตุส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของร่างกาย 

แนวทางการป้องกนัแบ่งเป็น การป้องกนัในระดับปฐมภมูิ คือ การส่งเสริมสุขภาพ รับประทานอาหารให้เพียงพอ เน้นผัก

และผลไม้ หมั่นออกก าลังกายฝึกการเดินเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงของกล้ามเนื้ อ เน้นฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ควร

เปล่ียนท่าช้าๆ  เพ่ือป้องกนัภาวะความดนัตก หน้ามดื วิงเวียน การป้องกนัในระดบัทุตยิภมู ิโดยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายใน

บ้านให้เหมาะสม และการป้องกนัในระดับตติยภมูิ คือ ป้องกนัการหกล้มซ า้ โดยหมั่นให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดความ

เสี่ยงที่จะเกดิขึ้น 

 

  ไทยโพสต ์ สยามรัฐ 

การทดลองวคัซีนเอดส ์

      -เสนอสกูป๊ข่าว นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวัคซีนเอดสท์ดลอง  กรมควบคุม  กล่าวว่า ประเทศไทยมี

ประสบการณ์ในการศึกษาทดลองวัคซีนเอดส์กับหลายภาคส่วน ทั้งองค์การอนามัยโลก สหรัฐอเมริกา และบริษัทวัคซีน

ต่างๆ ซึ่งเงื่อนไขของไทยในการเข้าร่วมทดลองคือ หากสามารถขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนได้ คนไทยต้องได้ใช้วัคซีนนี้ เป็น

ประเทศแรกและราคาต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ส าหรับการทดลองโครงการ RV144 ระยะที่ 3 เมื่อปี 2552 ซึ่งฉีดวัคซีน

ให้กับกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้ อเอชไอวีที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี 16,000 คน พบว่าวัคซีนปูพ้ืน (ALVAC) และวัคซีนกระตุ้น 

(AIDSVAX) ช่วยสร้างภมูคิุ้มกนัผู้ตดิเชื้อให้สงูขึ้นได้และลดการตดิเชื้อได้ร้อยละ 31.2 

 

ไทยรัฐ 

ไขห้วดัใหญ่ 
      -เสนอข่าว นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระบุว่า 7 กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เดก็อายุ 6 เดอืน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเร้ือรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง 

ไตวาย ผู้ ป่วยมะเรง็ที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบ าบัดและเบาหวาน 4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือ

ตวัเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยธาลัสซีเมยี ผู้ที่มภีมูคุ้ิมกนับกพร่อง ผู้ติดเชื้ อ HIV ที่มีอาการ และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น า้หนักตัวมากกว่า 

100 กก. หรือค่า BMI มากกว่า 35 กก. ต่อตรม. โดยรพ.บ้านโป่งจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเสี่ยง

ฟร ีตั้งแต่ 1 ม.ิย.-31 ส.ค. 2562 

 

http://www.mrd-hss.moph.go.th/

