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   -เสนอข่าว นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผลพิจารณาต ารับ

ยาแผนไทยของหมอพ้ืนบ้านที่มีส่วนผสมกญัชาของคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองต ารับยาแผนไทยที่มีกญัชา

และการใช้ยาแผนไทยที่มกีญัชาปรุงผสมอยู่ทั้งสิ้น 9 ต ารับ ซึ่งเป็นต ารับที่พิจารณาซ า้เป็น คร้ังที่ 2 ผลการพิจารณามี
ต ารับยาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 8 ต ารับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ต ารับ โดยใน 8 ต ารับที่ผ่านความ
เห็นชอบ มีต ารับน ้ามันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย ซึ่งจากนี้ คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการน ากญัชาและกระท่อม มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพ่ือพิจารณา หากเหน็ชอบจะ

เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพตดิให้โทษของกระทรวงสาธารณสขุต่อไป 
     ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ส าหรับความ
คบืหน้าเรื่องการปลูกและการใช้กญัชาทางการแพทย์ตามระบบของแพทย์แผนไทยที่ลงนามกบัมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น

จะสามารถเดนิหน้าปลูกได้ประมาณวันที่ 18 ม.ิย.ใช้เวลา 4-6 เดอืนจะได้ผลผลิต ส่วนของกลางจาก ป.ป.ส. 7 กก. ที่
ปราศจากการปนเป้ือนมอบให้รพ.พระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร ไปผลิต 16 ต ารับยาที่กรมฯ ประกาศรับรองไปแล้ว คาด
ภายในเดอืน ก.ค. จะแล้วเสรจ็ ก่อนกระจายให้รพ.ที่กรมฯ ก าหนด แต่เบื้องต้นมีแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย

ประยุกตท์ี่ผ่านการอบรมการใช้กญัชา 2,800 คน อยู่ระหว่างส่งรายชื่อให้อย.พิจารณา และเป็นหน้าที่ของรพ.ที่แพทย์
เหล่านั้นสงักดัอยู่ต้องไปท าเรื่องขออนุญาตครอบครองกญัชา 
      เมื่อมีการใช้ในรพ.แล้ว จะเกบ็ข้อมูลการใช้ต ารับใดมากและหากได้ผลดี กเ็อาต ารับนั้นมาศึกษาตามหลัก

วิทยาศาสตร์ต่อไปโดยใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 1,000 คนในแต่ละต ารับเพ่ือดูประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ผลข้างเคียงต่าง ๆ เมื่อผ่านการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว กจ็ะส่งเข้าคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ

พิจารณาบรรจุในบัญชียาหลักฯ ซึ่งจะสามารถใช้ในชุดสทิธปิระโยชน์การรักษาพยาบาลได้ ตอนนี้ ยังไม่ทราบจะเป็น

ต ารับใด เพราะจะเปิดให้แพทย์พิจารณาเลือกใช้ต ารับยาได้ตามความเหมาะสมกบัโรคคาดน่าจะต้องใช้เวลาเป็นปี 

อย่างไรกต็าม เบื้องต้นเท่าที่ทราบค่อนข้างมกีารใช้บ่อยคอืต ารับยาศุขไสยาสน์และสนั่นไตรภพ 

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ ์คณบดสีถาบนัการแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสติ ร่วม

สนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ทางสถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมช่อง"นิวสว์ัน"      กล่าวว่า มข้ีอเสนอ 7 ข้อต่อรัฐบาล
ใหม่ 1. กญัชาอดัแท่งและกญัชาสด ซึ่งมกีารจับกุมได้ที่ ป.ป.ส. มหีลายตัน สามารถท าเป็นยาได้หลายร้อยกโิล ที่บอก
ว่ามสีารพิษปนเป้ือน จึงเรียกร้องขอตรวจกญัชาอดัแท่งที่ยึดมา ก่อนเผาทั้ง      2.ปลดลอ็กกญัชง หรือ HEMP เพราะมี
สาร CBD เป็นสารกลุ่มกญัชา ช่วยลดความเครียด แต่ไม่เมา ไม่หลับ ช่วยเรื่องลมชัก พาร์กนิสนั มีประโยชน์มาก ไม่
ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเลย อกีอย่างคอืกระท่อม มฤีทธิ์เมาแต่ไม่เสพติด ช่วยลดไข้ มีก าลัง ทนแดดได้ดีขึ้น กค็วร

ปลดลอ็กทนัท ีซึ่งตอนนี้สทิธบิตัรต่างชาตจิดกนัเกลื่อนแล้ว     3.ห่วงกญัชามสีารปนเป้ือน จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกการ
ใช้ไกลโฟเซต พาราควอต อย่าบีบให้ทุกคนต้องใช้กัญชาระบบปิด ซึ่งมีราคาแพง      4. เราต้องก าหนดให้น ้ามัน
กญัชา ซึ่งสกดัเตม็ส่วน ไมได้แยก CBD และ THC ให้ถอืว่าเป็นยาแผนโบราณ 5. ขอให้ผู้ป่วยปลูกได้ส าหรับตวัเองเมื่อ
มใีบรับรองแพทย์ สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน สามารปลูกและสกดัเพ่ือคนไข้ตัวเองได้   6.ให้กญัชาออกจากบัญชี
ยาเสพตดิ แล้วเป็นพืชควบคุม 7.ต้องให้อยู่ในบญัชียาหลักของชาต ิ 

มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว นายไพศาล  พืชมงคล  ผู้ ช่วย พล.อ.ประวิตร  วงษ์สวุรรณ  โพสตข้์อความผ่านเฟซบุค๊ ระบุว่า มรีายงาน

ว่าที่ประเทศเพ่ือบ้าน ขณะนี้ ยากญัชาได้ส่งขายทั่วไปและก าลังส่งผลสะเทอืนต่อผู้ผลิตยาบ้าตามแนวจะเขบ็ชายแดน  

ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้ราคายาบ้าลดลงอย่างฮวบฮาบ เหลือ 3 เมด็ 10 บาทแล้ว  และว่า กญัชามายาบ้าหมด  

ประเทศไทยจะหายจน ประชาชนจะหายป่วย ได้เวลาเปิดเสรีกญัชา ในการรักษาความเจบ็ป่วยของประชาชนได้หรือยัง 
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มตชิน เดลนิิวส ์ไทยรัฐ 

รอ้งรพ.ไม่ท าคลอด 

 -เสนอข่าว น.ส.จินดารัตน์ อนิทรสงิห์ อายุ 21 ปี อยู่ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อม สามี ได้เดินทางมาพบ 

นพ.อภิรัต กตญัญุตานนท ์นพ.สสจ.ชลบุรี ขอความเป็นธรรม กรณีเจบ็ท้องใกล้คลอดและเดินทางไปที่รพ.บางละมุง 

ปรากฏว่า พยาบาลไม่ยอมท าคลอดให้ และให้มาคลอดที่รพ.สมเดจ็ฯ ณ ศรีราชา เพราะมปีระกนัสงัคม เป็นเหตใุห้ลูก

ชายในท้องเสยีชีวิตระหว่างเดนิทาง สอบถามถงึสาเหต ุโดยมเีจ้าหน้าที่ชี้ แจงว่า สสจ.ชลบุรี ทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่าง

การประสานงานกบัผอ.รพ.บางละมุง 

   น.ส.จินดารัตน์ กล่าวว่า ข้องใจอยากพบพยาบาลคนที่มารพ.บางละมุง เนื่องจากตนเองเจบ็ท้องใกล้คลอด และปาก

มดลูกเปิดแล้ว แต่ไม่ยอมส่งตวัท าคลอดให้ ส่งผลให้ลูกชายต้องมาเสยีชีวิต แต่ไม่มีใครยอมให้พบ จึงเดินทางมาร้อง

ขอความเป็นธรรม หากไม่ได้รับค าชี้แจงเป็นที่น่าพอใจ จะไม่เผาลูก  

    อย่างไรกต็าม รพ.บางละมุงได้อธิบายให้น.ส.จินดารัตน์และสามีแล้ว พร้อมกบัแสดงความเสียใจกบัเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้น เนื่องจากวันเกดิเหตปุากมดลูกของแม่ยังไม่เปิด เพราะเป็นการคลอดก่อนก าหนด และรพ.มีตู้อบเดก็เพียง 4 

ตู้  อกีทั้งวันเกิดเหตุไม่มีตู้ ว่าง จึงแจ้งให้รีบไปคลอดที่รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพราะมีอุปกรณ์พร้อม

กว่า 

 

เดลนิวิส ์คอลัมน์ตรีศูล 

ยาดองเหลา้ 

  -เสนอว่า จากกรณีพระฉันทย์าดองเหล้าถูกจับวัดแอลกอฮอล์ได้ 370 มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์เป็นปัญหาซ า้ซาก กรม

ควบคุมโรคควรติวให้เข้มว่า ยา หรือ เหล้า มีผู้ เลิกเหล้าหลายรายติดยาดองกันงอมแงม แถมหาซื้ อได้ตลอด 24 

ชั่วโมงสะดวกกว่าสรุาและเบยีร์ 

 

เวบ็ข่าวสด 

คนไขเ้มา ท ารา้ย จนท. 

   -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุก๊ชื่อ Tuckkung B’ery โพสตภ์าพห้องฉุกเฉิน พร้อมระบุว่าเกดิขึ้นในห้องฉุกเฉินของ รพ.สต.

แห่งหนึ่ง มคีนไข้เมามารับบริการล้างแผลแล้วเกดิความไม่พอใจต่อ จนท. ว่าท าแผลแรง จึงโวยวาย จนท.คนอื่นอาสา

จะท าแผลให้แทน แต่คนไข้ไม่ยอม จึงแจ้งว่าถ้าไม่รับการรักษาถือว่าคนไข้ปฏเิสธการรักษา คงต้องขอให้กลับหรือไป

รับบริการที่อื่น จะได้บริการคนไข้อื่นต่อ คนไข้กไ็ม่พอใจอกี เข้าไปท าร้าย จนท.และท าลายข้าวของในห้องฉุกเฉิน 

 

คมชัดลึก ไทยโพสต ์ 

ผจก.รายวัน 360 องศา 

ตรวจสอบบตัรรกัษาโรค 

   -เสนอข่าว นพ.สมชายโชต ิปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น แถลงข่าวกรณีมีผู้น าบัตรสมาร์ทการ์ด อ้างว่าเป็นบัตร

พลังสามารถรักษาโรค ว่า ไม่สามารถรักษาโรคได้ เข้าข่ายหลอกลวง ประชาชน พร้อมเตือนชาวบ้านให้หยุดซื้ อหยุด

รักษาโรคด้วยวิธีดังกล่าว โดยตรวจพบว่าบัตรดังกล่าวไม่มีการจดแจ้งขึ้ นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

รายละเอียดข้อความและคิวอาร์โค้ดภายในบัตรกไ็ม่พบว่ามีข้อมูลปรากฏในสารบบ ตามหลักการแพทย์แล้วการน า

บตัรพลาสตกิแขง็มาแปะตามร่างกายไม่สามารถใช้รักษาโรคใดๆ ได้ แม้ชาวบ้านบางรายจะระบุว่า สามารถช่วยรักษา

อาการปวดตามร่างกายได้ อาจมาจากการรับประทานยาควบคู่ไปด้วย และอยู่ในภาวะที่มทีี่พ่ึงทางจิตใจ จึงท าให้เชื่อว่า

ที่อาการต่างๆ ดขีึ้นมาจากบตัรพลังงาน  ขณะนี้  สสจ.ขอนแก่น ได้ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ไปพบชาวบ้าน

ที่ใช้บตัรและสบืสวนหาตวักลุ่มคนที่เป็นเจ้าของบตัรด้วย เพราะการกระท าดงักล่าวเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน ซึ่ง

มคีวามผดิตามกฎหมาย 

     ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯขอนแก่น โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพแจ้งเตือนประชาชนห้ามหลงเชื่อกลุ่ม

มจิฉาชีพดงักล่าว 

   - นายพิฑรูย์ ชุมแวงวาปี เภสชักรปฏบิัติการ ประจ ารพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีสุข

ส าราญ และ จนท.สสอ.อบุลรัตน์ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงที่บ้านศาลาดิน หมู่ 7 ต.ศรีสขุส าราญ พบว่า เป็นบัตร

แขง็ธรรมดาคล้ายบตัรเอทเีอม็ทั่วไป ไม่น่าจะมพีลังอะไรที่ช่วยบรรเทาอาการเจบ็ป่วยหรืออาการปวดใดๆ ได้ และจาก

การสอบถามไม่พบแหล่งที่มาของผู้ผลิตบัตร หรือชื่อที่อยู่ตัวแทน คาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรง จะได้

รายงานไปยังสสจ.เพ่ือด าเนินการต่อไป 

    -ด้านนายทวี เพียรอนิทร์ อายุ 57 ปี ชาวบ้านบ้านศาลาดนิ บอกว่า ได้เข้ารับการอบรมกับบริษัทขายบตัรดงักล่าวที่

สวนสตัว์ขอนแก่น จากนั้นได้ให้บัตรมา 5 ใบ โดยได้จ่ายเงินไป 4 ,400 บาท บริษัทระบุว่าเป็นบัตรที่มีพลังสามารถ

น าไปใช้บรรเทาอาการเจบ็ป่วยได้หลายวิธ ีบตัร 1 ใบใช้ได้นาน 10 ปี หลังได้บตัรมาจึงน ามาใช้แปะที่หลังเนื่องจากตน

มอีาการปวดหลังมานาน อาการกด็ขีึ้น จึงบอกต่อและขายให้กบัเพ่ือนบ้านไป 1 ใบ 
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เดลินวิส ์
บทบรรณาธกิาร 

ค่ารกัษา รพ.เอกชน 

  -กล่าวว่า ให้ก าลังใจ กรมการค้าภายใน และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจจัด

ระเบยีบดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่ายารพ.เอกชน แม้ความคบืหน้าจะด าเนินไปอย่างเชื่องช้า เนื่องจากสถานพยาบาล

หลายแห่งยังไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือแล้วรวมตัวกนัไปย่ืนร้องศาลปกครองกลาง หวังว่า รัฐบาลใหม่จะไม่เปล่ียน

ปรับนโยบายนี้                         

 

ผจก.รายวัน 

เหมืองทองอคัรา 

 -เสนอข่าว หลักจากรัฐบาลใช้อ านาจตาม ม.44 สั่งปิดเหมืองแร่ทองค า อคัรา รีซอร์สเซส หรือ เหมืองทองชาตรี ต.

เขาเจด็ลูก อ.ทบัคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งมพ้ืีนที่การท าสมัปทาน ในการขดุหาแร่ทองค าครอบคลุม พ้ืนที่ 3 จังหวัด คอื พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ที่ขุดหาแร่ทองค ามาตั้งแต่ปี 2544 ตั้งแต่ 31 ธ.ค.59 เนื่องจากชาวบ้านรอบเหมืองทองฯ 

ร้องเรียนถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม-สขุภาพ มาเป็นประเดน็ทางการเมือง ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัท คิงสเ์กตฯ ได้ยื่น

ต่อคณะอนุญาโตตลุาการเรียกร้องค่าเสยีหายจากรัฐบาลไทยเป็นเงิน 4 หมื่นล้านบาท และมีก าหนดพิจารณาในขั้นต้น

ปลายปีนี้  

     ล่าสดุมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ DSI ได้ลงพ้ืนที่พบผู้บริหารและตัวแทนของบริษัท อคัราฯ เพ่ือขอข้อมูลเอกสาร

ต่างๆ เพ่ิมเติม นอก จากนี้  ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 สสจ.พิจิตร-เพชรบูรณ์จะร่วมกันเข้าไปเจาะเลือด 

ตรวจปัสสาวะ ชาวบ้านที่อยู่รอบๆ เหมอืงทอง เพ่ือตรวจหาสารปนเป้ือน วัดค่าสารหนู สารไซยาไนด ์ฯลฯ อกีด้วย 

 คดีเมจิกสกิน 

ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน 

เดลินวิส ์

สยามรัฐ ข่าวสด 

คมชัดลึก แนวหน้า 

 

  -เสนอข่าว ที่ส  านักงานต ารวจแห่งชาติ น                                                    เ      

                        รองผบ.ตร .ตามหมายเรี ยกขอพนักงาน                      

                                         จ หรือเกินความจริง   ตามมาตรา                               

พ             โทษจ าคุกไม่เกนิ                                                                        สนิค้า
เครือ           
    นางสาวไซร่า มงคลดี หรือ น                                       เพ่ือรับทราบข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ 

คุณภาพ สรรพคุณของอาหารอนัเป็นเทจ็หรือเป็นการหลอกหลวงตามมาตรา 40 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2552 มีอตัรา

โทษจ าคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 3 หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณรีีวิวผลิตภัณฑ ์สนิค้าเครือเมจิกสกนิ              

    พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า “ฝ้าย แอมฟายน์” โดนแจ้งข้อหาโฆษณาเคร่ืองส าอางด้วยข้อความที่เป็นเทจ็ หรือ เกนิ

ความจริง ซึ่งมข้ีอความที่โฆษณาใช้ค าว่าเคลด็ลับหน้าใสไม่ต้องฉีด หน้าใสไม่ต้องไปคลินิก ผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อ

กล่าวหา และน.ส.ไซร่า พบในกรณกีารโฆษณาอาหารเสริมย่ีห้อคลีโอ ระบุว่าคลีโอเจ้าแรกของโลกช่วยให้แขนขาเรียว 

หุ่นเพรียว กระซับ เคลด็ลับหุ่นเฟิร์ม คลีโอ ลดน า้หนักภายใน  7 วัน จึงแจ้งข้อหา โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ 

สรรพคณุของอาหารอนัเป็นเทจ็ หรือเป็นการหลอกหลวง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ  

    ส าหรับ ฝ้าย แอมฟายน์ เป็นโทษปรับ หรือ จ าคุก 1 ปี อยู่ในอ านาจของเลขาธกิาร อย.ที่ท าการเปรียบเทยีบปรับ

ได้ตามมาตรา 90 คดีกจ็ะยุติลง กรณี น.ส.ไซร่า ต้องน าตัวไปฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ ส่วนผู้ ต้องหาอกี 2 ราย นั้น

ตดิต่อเข้ามาขอเลื่อนแล้ว  

    ฝ้าย แอมไฟน์ กล่าวว่า เสรจ็สิ้นการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ จะมีการเปรียบเทยีบปรับองค์กร อย. ยอมรับว่า

หลายผลิตภัณฑข์องเครือเมจิกสกนิมีดาราหลายคนรีวิว จึงตัดสินใจรับรีวิวอยากจะขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งให้คนอื่น

ได้รับผลกระทบ และขอบคุณที่ยังได้รับโอกาสไม่จ าคุก เรื่องนี้ถอืว่าเป็นบทเรียนราคาแพง 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์

ข่าวสด ส านักข่าวไทย 

 -  เสนอข่าว ภญ.สภุัทรา บุญเสริม รองเลขาธกิาร อย. กล่าวถึง กรณีพนักงานสอบสวนเตรียมส่งตัว ขวัญ-        

                         ล่าสดุทราบว่าพนักงานสอบสวนจัดท าหนังสอืส่งตัวมาจ่ายค่าปรับเสรจ็เรียบร้อยแล้ว อยู่

ระหว่างประสานขวัญ-                     ละถือหนังสือฉบับนั้นมาจ่ายค่าปรับที่ อย. ด้วยตัวเอง ให้ด าเนินการ

ภายใน                                                                             สั่ ง     

                                
   กรณีของไต้ฝุ่ น เคพีเอน็ ต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อน เพราะเป็นการกระท าผิดซึ่งมีโทษจ าคุกด้วย ศาลสามารถสั่ง

เปรียบเทียบปรับได้เลยไม่จ าเป็นต้องส่งมาให้ อย. ด าเนินการปรับ ส าหรับกรณีดาราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีวิว

ผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกิน ทาง อย. ได้ส่งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งหมด                               
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เวบ็ workpointnews 

เวบ็สปริงนิวส ์

มตชิน 

เตือนด่ืมน ้ าข้ึนฉ่ายฝรัง่ 

   -เสนอข่าว จากกระแสดารา-คนดัง นิยมดื่มน า้ celery หรือ ขึ้นฉ่ายฝร่ัง ที่คั้นแยกกากและดื่มสดๆ ปริมาณ 500 

มลิลิลิตร เพ่ือช่วยในเร่ืองการขบัถ่าย และผวิพรรณที่สดใส โดยจะเหน็การเปล่ียนแปลงของร่างกายใน 7 วัน 

    - พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามัย เปิดเผยว่า ขึ้นฉ่ายฝร่ังเป็นผักที่มีประโยชน์ ไม่ต่างจากผักชนิดอื่น 

แต่มีคุณสมบัติช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดี เพราะมีกากใยสูง แต่ไม่เหมาะส าหรับคนบางกลุ่ม ที่มีปัญหาเร่ืองความดัน

โลหิต โดยเฉพาะคนที่มคีวามดนัต ่า เนื่องจากในขึ้นฉ่ายฝร่ัง มโีพแทสเซียมสงู จะท าให้ความดนัในร่างกายต ่าลงไปอกี 

นอกจากนี้  ไม่ควรดื่มน า้ขึ้นฉ่ายฝรั่ง แทนมื้ออาหาร หรือทานติดต่อกนัเป็นเวลานาน โดยไม่ทานผักผลไม้ชนิดอื่นเลย 

เพราะจะท าให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จ าเป็นครบถ้วน 

 

เดลินวิส ์แนวหน้า 

ข่าวสด คมชัดลึก 

อาการป่วยน ้ าตาล เดอะสตาร ์

   -เสนอข่าว น.ส.บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ น า้ตาล เดอะสตาร์ 5 อายุ 28 ปี มีอาการเลือดออกปาก-จมูก หายใจไม่

สะดวกและหมดสติ ญาติพยายามป๊ัมหัวใจถึง 2 ครั้ง ก่อนน าตัวส่ง รพ.สมุทรสาคร แพทย์รีบน าเข้าห้องไอซียูทนัท ี

เพราะอาการหนักเข้าขั้นวิกฤต ิต่อมาเคล่ือนย้ายจาก รพ.สมุทรสาคร ส่งต่อไปที่ รพ.ศิริราช  

   ด้าน นพ.สุรเดช หงส์อิง แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

รามาธบิด ีกล่าวว่า ผู้ป่วยมภีาวะเลือดออกทางปากกบัจมูก ยังไม่ทราบรายละเอยีดว่าเกดิจากสาเหตุอะไร บอกได้ยาก

เพราะมหีลายสาเหต ุไม่ได้เกดิจากปัญหาทางโลหิตวิทยาอย่างเดียว อาจจะมีแผลในกระเพาะอาหาร มีเส้นเลือดแตก 

หรือถ้าในแง่ของโลหิตวิทยา อาจจะเป็นเรื่องของภาวะเกลด็เลือดต ่า  การควบคุมการแขง็ตัวของเลือดไม่ดี เป็นต้น 

ภาวะเหล่านี้มหีลากหลายสาเหตเุจาะจงไม่ได้ จนกว่าจะได้มกีารตรวจวินิจฉัย 

 โรคไขเ้ลือดออก 

มตชิน สยามรัฐ 

เดลินวิส ์

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว นางวิภารัศมิ์ ทพิย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ 

แถลงข่าว การระบาดของโรคไข้เลือดออกว่า มีการคาดการณ์ระบาดหนักตั้งแต่ต้นปี 2562 จากการตรวจสอบพบว่า

โรคไข้เลือดออกที่ระบาดในปีนี้  ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสเดงกสีายพันธุท์ี่ 2  ส าหรับ จ.เชียงใหม่ สถานการณผ์ู้ป่วยสะสม

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน จ านวน 239 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อ าเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 

อนัดับ ได้แก่ อ.ฮอด อ.เมือง และ อ.สะเมิง ซึ่ งเจ้าหน้าที่ออกแนะน าวิธป้ีองกนัไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข     

ขอย า้เตอืนประชาชน หากมไีข้สงูลอย 2 วันแล้วไม่ลด ให้รีบไปพบแพทย์ทนัท ีและถงึแม้ไข้จะลดแล้วกต้็องดูว่าสภาพ

ร่างกายผู้ป่วยซึมลง ไม่มเีร่ียวแรง หากเป็นเช่นนี้ ให้รีบไปพบแพทย์ซ า้ อย่าซื้ อยากนิเองหรือคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา 

และขอความร่วมมือคลินิก ร้านขายยา หากเจอผู้ ป่วยไข้สงู ขอให้หลีกเล่ียงการจ่ายยากลุ่มเอน็เสด เพราะเสี่ยงท าให้

เลือดออก   

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

  -เสนอข่าว นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นพ.สสสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจ.

ประจวบครีีขนัธ ์มีแนวโน้มผู้ป่วยสงูขึ้นต่อเนื่อง ล่าสดุพบผู้ป่วย 211 คน โดย อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน มีอตัราป่วย

สะสมสงูสดุ 48 คน มผู้ีเสยีชีวิต 1 คน เป็นเดก็อายุ 9 ขวบ ในพ้ืนที่ อ.บางสะพาน 
   ด้าน นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ ว่าฯ นครศรีธรรมราช กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของสสจ.

นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-6 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ ป่วย 1,186 ราย มีผู้ เสยีชีวิต 5 ราย 

โดยผู้เสยีชีวิตรายล่าสดุ เป็นเดก็หญิงอายุ 10 ปี ได้รับรายงานผู้ป่วยในทุกอ าเภอ มากที่สดุ คือ อ.เมือง รองลงมา อ.

นาบอน อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง อ.ถ า้พรรณรา และ อ.พิปูน 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

 -เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า สถิติผู้ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ.ชัยนาท ตั้งแต่

เดือน ม.ค.-ปัจจุบันรวม 91 คน โดยพ้ืนที่ อ.หนองมะโมง อ.มโนรมย์ และ อ.วัดสิงห์ มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออกมากที่สดุ  สสจ.ชัยนาท ได้ร่วมกบัฝ่ายปกครอง รณรงค์ให้ประชาชนจัดการแหล่งเพาะพันธุล์ูกน า้ยุงลาย

ในครัวเรือน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

ข่าวสด  

เวบ็ไซตข่์าวสด 

-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กจิสวุรรณรัตน์ นพ.สสจ.ล าปาง กล่าวว่า ปัจจุบนั จ.ล าปางพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจ านวน 

128 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 1.6 เท่า เป็นอันดับที่ 72 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของ

ภาคเหนือตอนบน แต่ยังไม่มรีายงานการเสยีชีวิต  ขอแจ้งเตอืนประชาชนให้ระวังและป้องกนัไม่ให้ถูกยุงลายกดั ควบคู่

กบัมาตรการ 3 เกบ็ มข้ีอสงสยัสอบถามเพ่ิมเตมิได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

เดลินวิส ์ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ ม.อบุลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏบิตักิารการป้องกนัควบคุม 

และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน ม.อบุลราชธานี ประจ าปี 2562 โดยม ีอ.นพ.ณฐัพล สดีาพันธุ ์ แพทย์
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เฉพาะทางด้านอายุร กรรม บรรยายเรื่อง อันตรายของโรค ไข้เลือดออก และ นางสาวสุปรียา นิธิพานิช พยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก  สถานการณ์ของโรค

ไข้เลือดออกใน จ.อุบลราชธานี ปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 พ.ค. 2562 พบผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จ านวน 

737 ราย ในทุกอ าเภอ คิดเป็นอัตราป่วย 39.4 ต่อประชากรแสนคน มีผู้ เสยีชีวิตแล้ว 1 ราย และในรอบ 1 เดือน

ล่าสดุ จังหวัดอบุลราชธานี มอีตัราป่วยสงูเป็นล าดบั 2 ของประเทศ และมแีนวโน้มที่จะระบาดสงูสดุในช่วงหน้าฝน  

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธุรกจิ 

   -เสนอข่าว นพ.อนวัช ศกุนตาภัย กล่าวว่า เอสซีจีและสถาบันปาสเตอร์ประเทศฝรั่งเศส ร่วมมือด้านการวิจัยเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเอสซีจีน าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์ วัสดุ

ศาสตร์และการออกแบบมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดการแพร่พันธุยุ์งลาย การร่วมมือครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัย

ใน 2 ส่วน ได้แก่ การพัฒนากบัดักยุงและการพัฒนาเคมีภัณฑส์ารเติมแต่งพิเศษ ที่ช่วยในการยึดเกาะของสารยับย้ัง

การแพร่พันธุข์องยุงได้ดยีิ่งขึ้น  เมื่อสารดงักล่าวละลายลงในแหล่งน า้จะท าปฏกิริิยาลดการเจริญเติบโตของลูกน า้ โดย

ไม่เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมชีีวิต สถาบนัปาสเตอร์ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือหยุดยั้งโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 20 

ปี และพบว่า การจะแก้ไขปัญหานี้ ให้ส าเรจ็ได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกจิ  ที่

สามารถท าให้งานวิจัยขยายไปสู่ระดบัชุมชนและสงัคม  จึงหวังว่าโครงการนี้จะประสบความส าเรจ็ไม่เฉพาะในประเทศ

ไทย แต่จะขยายผลไปยังระดับโลกได้ ทั้งสององค์กรนี้ ยังได้ร่วมมือกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บริษัท อคิาริ 

เทรดดิ้ ง จ ากัด ในการใช้สารดึงดูดล่อยุงลาย และการวิจัยทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพ่ือทดสอบ

ประสทิธภิาพของกบัดกัยุงนี้ ก่อนน าไปใช้จริงอย่างแพร่หลายต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

 คอลัมน์โขลกข่า 

ต าทุกข ์

สารเคมีทางการเกษตร 
   -กล่าวว่า องคก์ารสหประชาชาต ิเตือนภาวะดื้อยาปฏชิีวนะก าลังเป็นวิกฤติระดับโลก มีคนเสยีชีวิตจากการดื้อยาปี

ละไม่น้อยกว่า 700,000    นักวิจัยจากประเทศองักฤษเกบ็ตัวอย่างน า้                                     
                                         65%                                                      

                       สธ.           – จีโอ ผู้อ้างตัวเป็นบุคคลผู้รักษ์โลก ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะแบนสารเคมีเกษตร พา

ราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ –  พริฟอส  ทั้งที่ยังไม่มหีลักฐานทางวิทยาศาสตร์อนัใดที่ชัดเจน มายืนยันว่า เป็นสารพิษ

ท าให้คนเป็นโรค หรือ มกีารตกค้างในสิ่งแวดล้อม  ที่เป็นพิษจริง เหน็จะมกีแ็ต่เอาไปใช้ผดิประเภท ไปฉีดพ่นฆ่าหญ้า

แต่ดันเอามากินฆ่าตัวเอง  ถ้ามันอันตรายมีพิษมีภัย มีหลักฐานจริง คณะกรรมการวัตถุอันตราย คงไม่มีมติ ให้

ศกึษาวิจัยผลกระทบต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาควบคุมสารเคมีในอนาคต แล้ว

ที่องคก์ารอนามยัโลก ออกมาระบุว่า ยาปฏชิีวนะที่คุณหมอใช้รักษาคนปนเป้ือนอยู่ในแม่น า้ เกษตรกรตั้งข้อสงสยั ใน

มาตรฐานการเลือกปฏบิตั ิท าไมกระทรวงสาธารณสขุและเอน็จีโอ ไม่ออกมาโวยวายเรียกร้องให้แบนบ้าง และอย่าลืม

หายาตวัใหม่ๆที่ปลอดภัยประสทิธภิาพเท่ากนัและราคาถูก มาใช้ทดแทนด้วย 

 โฆษณาสถานพยาบาล 

ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน ์

ThaiPBS 
 -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามประกาศ กรม สบส.เรื่อง "หลักเ กณฑ ์

วิธกีาร เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกบัสถานพยาบาล" การกระท าไม่ว่าวิธใีดๆ ให้ประชาชน

เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เสียง ภาพ เพ่ือประโยชนทางการค้าต่อสถานพยาบาลเอกชน ต้องขออนุมัติจากผู้

อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้  การที่แอดมนิเพจในสื่อโซเชียล จัดโปรโมชั่นแจกคอร์สเสริมความงาม หรือบริการทาง

การแพทย์ฟรี เพ่ือชักจูงให้ประชาชนเข้ารับบริการกบัสถานพยาบาลเอกชน กจ็ะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาสถานพยาบาล 

ซึ่งจะต้องขออนุญาตกับกรม สบส.หรือสสจ.ก่อนจึงสามารถเผยแพร่ได้ หากท าการโฆษณาโดยพลการจะถือว่ามี

ความผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

20,000บาท และให้ปรับอกีวันละไม่เกนิ 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา 

 

NBT 
สธ.เปิดสถาบนัการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร  
  -เสนอข่าว นพ.สขุุม  ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภเูบศร ที่สถาบันการแพทย์แผน
ไทยอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุรี ว่า สธ.มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการน าแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในระบบ

บริการสขุภาพอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 65  ตั้งเป้าให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 20 โดยเปิด
บริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยคู่ขนานใน รพ.ทุกระดับ รวมทั้งจะเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑส์มุนไพร โดย รพ.

เจ้าพระยาอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นต้นแบบเมอืงสมุนไพรของประเทศ ได้พัฒนาสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัย

ภเูบศร  เพ่ือเป็นทางเลือกให้ประชาชนรักษาและฟ้ืนฟูสขุภาพ แบบผสมผสานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
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การแพทย์ปัจจุบนั 

 สุขอนามยัการนอนหลบั 

ไทยรัฐ ไอเอน็เอน็ 

สวท. 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ นอนหลับ ขาด

ตอนเป็นช่วงๆ มีผลต่อการท างานของสมอง และท าให้ง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน อาจเผลอหลับในขณะ

ท างาน ประชุม หรือหลับในขณะขบัรถซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกดิอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ ไม่มีสมาธใิน

การท างาน หลงลืม หงุดหงิดง่าย วิตกจริต ซึมเศร้า ปวดศีรษะ มคีวามต้องการทางเพศลดลง และที่ส  าคัญเป็นสาเหตุ

ท าให้เกดิโรคต่างๆ ตามมา  เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ทั้งนี้  การมีสขุอนามัยที่ดีในการ
นอนควรเริ่มต้น ด้วยการเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจ าทุกวัน และควรใช้ห้องนอนเพ่ือการนอนหลับ     

 เตือนภยัควนับุหร่ี 

ข่าวสด    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ในควันบุหร่ีประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 

7,000 ชนิด และมมีากกว่า 60 ชนิดที่ทางการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเรง็ ทั้งนี้  เดก็จะหายใจเอาอากาศปนเป้ือน

ควันบุหร่ีที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย หากผู้ปกครองหรือบุคคลในบ้านสบูบุหร่ี ความเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วยของเดก็

เพ่ิมขึ้น เช่น ปอดบวม หลอดลมอกัเสบ โรคเกี่ยวกบัหูชั้นกลาง เป็นหวัดบ่อยขึ้น และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เดก็ที่

เป็นโรคหืดอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากย่ิงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคมะเรง็ 

โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคหูอกัเสบ โรคภมูแิพ้ ภาวะการตายของทารกเฉียบพลัน ควันบุหร่ียังส่งผลเสยีต่อการ

เจริญเตบิโตและพัฒนา 
   นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท ์รก.ผอ.สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า บ้านควรเป็นที่ปลอดภัยส าหรับ

สมาชิก ไม่ควรสบูบุหร่ีในบ้าน ไม่สบูบุหร่ีโดยอยู่ใกล้เดก็หรือคนท้อง หลีกเล่ียงพาเดก็ไปที่ที่มโีอกาสเจอควันบุหร่ี เมื่อ

จ าเป็นควรเตรียมหน้ากากอนามยัหรือผ้าปิดจมูก พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวควรเป็นแบบอย่างโดยไม่สบูบุหร่ี 

 โรคปวดหลงัจากการท างาน 

ข่าวสด   -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคปวดหลังจากการท างานมี 2 สาเหตุ คือ 1. 

จากตวัพนักงานเอง เช่น อายุที่มาก โรคประจ าตัว หรือ น า้หนักตัวมาก  2. จากสภาพการท างานและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ผู้ที่ปวดหลังจากการท างานร้อยละ 90 มอีาการปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นจะเป็นอาการปวดหลังรนุแรง 

เช่น หมอนรองกระดูกกดทบัเส้นประสาท กระดูกสนัหลังเคลื่อน เป็นต้น การรักษาหากอาการไม่รุนแรงมาก ให้พัก

ปฏบิตังิาน หรือกนิยา แก้ปวด ส่วนรายที่อาการรนุแรงมาก อาจต้องผ่าตดั วิธป้ีองกนั นายจ้างควรจัดสภาพการท างาน

ให้ถูกสขุลักษณะ มีการแนะน าท่าทางที่ถูกต้องในการยกของ อาจใช้เคร่ืองจักรท างานแทนในงานที่ต้องมีการยกหรือ

ท างานนั้นตลอดเวลา 

 โรคซึมเศรา้ 

ข่าวสด    -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพ และ

เป็นโรคใกล้ตัวที่รักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงจนน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ การให้บริการ

สายด่วนสขุภาพจิต 1323 พบว่า กลุ่มเยาวชนโทร.ปรึกษาปัญหาสขุภาพจิตมากขึ้น โดย 5 อนัดบัปัญหาที่พบมากที่สดุ

ในกลุ่มเดก็และเยาวชน คือ ความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ซึมเศร้า และปัญหา

ครอบครัว ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2562 มีผู้ โทร.เข้ามาใช้บริการ 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเดก็และเยาวชนอายุ 

11-25 ปี 13,658 คร้ัง จ าแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า สัดส่วนของเดก็และเยาวชนที่เครียดหรือวิตกกังวล 

ปัญหาความรัก ซึมเศร้า มคีวามคดิหรือความพยายามฆ่าตวัตายมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

 เทคโนโลยีใหม่'สนูซีเลน' ดูแลเด็กออทิสติก 

ไทยโพสต ์     -เสนอสกู๊ป นพ.ชิโนรส ล้ีสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจเย่ียม รพ.จิตเวช

นครราชสมีาราชนครินทร์ จ.นครราชสมีา เพ่ือติดตามผลการพัฒนาระบบบริการดูแลปัญหาการเจบ็ป่วยทางจิตของ

ประชาชน ในพ้ืนที่เขตสขุภาพที่ 9 โดยฉพาะ เดก็สมาธสิั้น คาดทั้งเขตสขุภาพที่ 9 มีเดก็ป่วยประมาณ 43,000 คน 
เข้าถึงบริการยังน้อย เพียงร้อยละ 2.39  และออทสิติก คาดมีประมาณ 1,700 คน เข้าถึงบริการแล้วร้อยละ 25 ได้
มอบนโยบายให้เร่งเพ่ิมระบบการค้นหาในหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือน าเดก็เข้าสู่การดูแลฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันได้

ยกระดบับริการในระดบัเชี่ยวชาญ โดยน าเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า สนูซีเลน (Snoezelen) มาใช้กระตุ้นการท างานของ
ระบบประสาทรับความรู้สกึต่างๆ ของเดก็ที่บกพร่องจากความผดิปกตใินสมองตั้งแต่ก าเนิด ขณะนี้ เปิดให้บริการแล้ว

ที่รพ.จิตเวชนครราชสมีาฯ 
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       นพ.กติตก์วี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสมีาฯ กล่าวว่า เทคโนโลยีของสนูซีเลนที่จะเป็นห้องบ าบัด (Snoezelen 
Room) ซึ่งใช้ครั้งนี้ เป็นชนิดให้ผลผ่อนคลาย ลดพฤติกรรมเดก็ เดก็จะมีความสุข มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น โดยได้รับการ
สนับสนุนงบด าเนินการทั้งหมดจากคุณสวุัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั คิงสย์นต์ จ.นครราชสมีา มูลค่า 2 
ล้านบาท ภายในห้องจะมอีปุกรณท์ี่ให้แสง ส ีเสยีง และกล่ินหอม เพ่ือกระตุ้นการท างานของระบบประสาทในสมองที่

หลากหลาย โดยจ าลองบรรยากาศต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ท้องฟ้า ดาว ทะเล ภูเขา เรียกว่า มัลติเซน็ซอร่ี" (Multi-
Sensory Environment) ทั้งด้านการมองเห็น, การได้ยิน, การสมัผัส, การได้กลิ่น, การเคลื่อนไหว   เพ่ือใช้ส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเดก็ควบคู่กบัการบ าบดัรักษา 
     จากการทดลองบริการในเดก็ 4 กลุ่มที่กล่าวมาจ านวน 24 คน ในรอบ 1 เดือนมานี้พบว่าได้ผลดีมาก เดก็ร้อยละ 
95 มีพฤติกรรมนิ่งขึ้น มีสมาธิที่จดจ่อ ไม่วอกแวก อารมณ์และด้านสังคมดีขึ้ น แผนการพัฒนาต่อไปคือ การเพ่ิม
ห้องสนูซีเลนแบบกระตุ้น (adventure room) คอืเดก็จะวิ่งเล่นได้ หรือมีอุปกรณ์ช่วยลดพฤติกรรม เช่น ชิงช้า แทรมโพ
ลีน เป็นต้น ใช้ควบคู่กับห้องผ่อนคลาย เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด มีความปลอดภัยสูง จะท าให้การบ าบัดฟ้ืนฟู

สมบูรณแ์บบย่ิงขึ้น และในอนาคตอาจขยายผลใช้ในผู้สงูอายุที่สมองเสื่อมในระยะแรกอกีด้วย ทั้งนี้  ในปีที่ผ่านมามเีดก็

และวัยรุ่นเข้ารับบริการที่ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ รวม 3,590 คน อันดับ 1 ได้แก่ โรคสมาธิสั้น ร้อยละ 

44  รองลงมาคอื บกพร่องทางสตปัิญญา ร้อยละ 30 และออทสิตกิ ร้อยละ 26  
 พื้ นท่ีตน้แบบจดัการบุหร่ี 

กรงุเทพธรุกจิ   -เสนอบทความ ว่า เทศบาลต าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา และ อบต. นาทอน อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล เป็นสองพ้ืนที่

ตัวอย่างของ ความส าเร็จการรณรงค์การควบคุมยาสูบของ สสส. โดย ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ภายใต้การ

ขับเคลื่อนประเดน็ 'ลดปัจจัยเสี่ยงสขุภาพ เพ่ิมปัจจัยเสริมสุขภาวะ' ผ่าน 5 ปฏิบัติการส าคัญ คือ 1. สร้างบุคคล
ต้นแบบ  2.เพ่ิมพ้ืนที่ปลอดบุหร่ี  3.สร้างคลินิกเลิกบุหร่ี  4..เพ่ิมกติกาทางสงัคม  5.บังคับใช้กฎหมาย ผ่าน "3 กล
ยุทธ"์ ประกอบด้วย สร้าง เสริม และส่วนร่วม  เป็นสองพ้ืนที่ที่น่าศึกษาและสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการบุหร่ีได้
เป็นอย่างด ี

 ตรวจสุขภาพชาวโรฮีนจา 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

ผู้จัดการออนไลน ์

ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจ

พบชาวโรฮีนจาขึ้นฝั่งที่เกาะราวี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเทจ็จริงว่ามี

ผู้อยู่เบื้ องหลังการอพยพหรือใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขตรวจสุขภาพ

ร่างกายของชาวโรฮีนจาตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันโรคติดต่อด้วย  

 โครงการอาหารกลางวนั 

ข่าวสด 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

    -เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์

เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมคี าสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ 30 มิ.ย. 

รัฐบาลยืนยันว่าเรื่องดงักล่าวไม่เป็นความจริง  โดยพล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย า้ว่าทุกอย่างยังคง

ด า เนินการตามปกติ เพราะเป็นโครงการที่มีความส าคัญและจ า เ ป็นต้องมี ไ ม่เ พียงเท่านั้ น รัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย ตั้งใจจะปรับปรงุโครงการอาหารกลางวันและโครงการนมโรงเรียนให้ดขีึ้นด้วย   

 ผลิตหุ่นยาช่วยชีวิต 

เดลินวิส ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

 

 

    -เสนอข่าว นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.ได้จัดท าโครงการนวัตกรรม

ยางพาราเพ่ือสังคมเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก ด้วยการผลิตหุ่นยางพารา

เพ่ือฝึกช่วยการฟ้ืนคืนชีพ   ให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความรู้ เรื่องวิธกีารท า CPR อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้อย่างมีประสทิธภิาพ ส าหรับลักษณะเด่นของ

หุ่นยางพารา คือ มีรูปร่าง สรีระ ความยืดหยุ่น และผิวสมัผัสคล้ายคลึงกบัร่างกายมนุษย์ทุกประการ   หน่วยงานทาง

การแพทย์ ศูนย์กู้ชีพ หรือสถานศึกษาด้านการพยาบาลที่มีการเรียนการสอนปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน  หากมี

ความสนใจขอรับหุ่นยางพาราฝึกช่วยชีวิต  สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กยท.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

โครงการนวัตกรรมยางพาราเพ่ือสงัคม เฉลิมพระเกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก 
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 งานเฮลทแ์คร ์2019 

มตชิน ข่าวสด  

เดลินวิส ์ไทยรัฐ  

ทนัหุ้น ฐานเศรษฐกจิ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

  -เสนอข่าว งาน Healthcare 2019 "เรียนรู้  สู้ โรค 2019" ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก โดย บมจ.มตชิน ร่วมกบัโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศ

ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 แห่ง เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรีครอบคลุมทุกโรค ปีนี้ เป็นปีแรกที่มีการเปล่ียนแปลง

สถานที่จากศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริิกติิ์ ไปที่ อมิแพค เมอืงทองธานี ฮอลล์ 5 ท าให้พ้ืนที่บริการมากขึ้น มบีริการรถ

รับส่ง  ด้านกจิกรรมไฮไลต์ นอกจากการบริการด้านสขุภาพ   และบริการทนัตกรรมที่ย่ิงใหญ่ที่สดุของไทยแล้ว ยังมี

กจิกรรมเฮลท์ทอล์กจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมาย  กิจกรรม เวิร์กชอ็ป การออกบูธจ าหน่ายสินค้าและบริการเพ่ือ

สขุภาพ 
   รศ.ดร.นพ.ประตาป สงิหศิวานนท ์คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะ

เปิดพ้ืนที่ให้ความรู้กบัประชาชนว่า แม้โรคเขตร้อนจะมีปัญหาน้อยลงกว่าเมื่อ 50 ปีก่อน แต่ตอนนี้มันเข้ามาในเมือง

แล้ว โดยเฉพาะเมื่อเมืองโตขึ้น ผู้คนอยู่ร่วมกนัอย่างใกล้ชิด หากมีการระบาดของโรคจะเป็นไปอย่างรวดเรว็ และมี

บริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เลเซอร์บ าบดัอาการออฟฟิศซินโดรม ฝงัเขม็ บริการฟีเวอร์คลินิกส าหรับโรคเขตร้อน 
    พญ.พัทธศรัณย์ ธนะสพุรรณ ผอ.ศูนย์จักษุและต้อกระจก รพ.บ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) กล่าวว่า รพ.บ้านแพ้วมี

บริการตรวจสขุภาพตาฟรี ให้ความรู้ เกี่ยวกบัเร่ืองสขุภาพตาและต้อเนื้อในวันที่ 28 มถุินายน รวมทั้งกจิกรรมพิเศษคอื 

การลอกต้อเนื้อ วางเนื้อเย่ือฟรีแก่ 66 คนแรกที่จ าเป็นต้องผ่าตดั เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
   ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร เภสชักรช านาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร กล่าวว่า ทาง รพ. จะให้ความรู้แบบลงลึก

เพ่ือไขข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกบักญัชา ส่วนการจัดแสดงในปีนี้จะเป็นเร่ืองสวนสมุนไพรในเขตร้อน มีการน าสมุนไพรที่

มสีรรพคุณต่างๆ มาจัดแสดงและให้ความรู้ตั้งแต่การปลูกและวิธใีช้ ทั้งด้านการดูแลสายตา ป้องกนัยุง มีการสาธติท า

ธปูหอมไล่ยุง บริการตรวจธาตเุจ้าเรือนฟรี ตลอดจนผลิตภัณฑด์ูแลสขุภาพในราคาพิเศษ 

 โรคมือเทา้ปาก  

เดลินวิส ์

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

    -เสนอข่าว นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าว เตอืนโรค มอื เท้า ปาก วิธีป้องกนัที่ดีที่สดุคือ การรักษาสขุภาพ

อนามยั และดูแลตนเองไม่ให้ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย และหากพบอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ หากมีเดก็ในโรงเรียน

หรือศูนย์พัฒนาเดก็เล็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก ควรให้หยุดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเพ่ือ

ป้องกนัการแพร่กระจายเชื้ อ และหากเดก็มีอาการของโรคดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์เพ่ือป้องกันโรคแทรกซ้อนที่

อาจเกดิขึ้น 

 คุมเขม้สถานประกอบการสปา 

สยามรัฐ ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

    -เสนอข่าว  นายกติต ิคนัธานนท ์นักวิชาการสาธารณสขุ สสจ.พังงา น าเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสปาภายในโรงแรม

เทวาศรม เขาหลักบีชรีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จ.พังงา เพ่ือดู ความถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมดู

ทะเบยีนผู้ประกอบการการขึ้นทะเบียนพนักงานสปา เพ่ือเตรียมออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ  ทั้งนี้พบว่าธุรกจิส

ปาในพ้ืนที่จ.พังงา ขณะนี้ขยายตวัเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะภายในโรงแรมรีสอร์ท หันมาประกอบการธรุกจิสปาควบคู่กบั

กจิการโรงแรมมากขึ้น  โดยมีการขออนุญาตประกอบการสปา จ านวนกว่า 200 แห่ง ทั้ง 8 อ าเภอของ จ.พังงา ส่วน

ใหญ่จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตามแหล่งท่องเที่ยว   

 กา้วคนละกา้ว 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

  -เสนอข่าว นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อดุรธานี กล่าวว่า มูลนิธก้ิาวคนละก้าวน าโดย ตูน บอดี้สแลม และทมีดารา 

ก าหนดจัดกจิกรรมก้าวคนละก้าว 8 รพ.ชุมชนภาคอสีาน วันที่ 15-16 มิ.ย. เพ่ือวิ่งรับบริจาคหารายได้สมทบทุนซื้ อ

อปุกรณก์ารแพทย์ให้กบัรพ. 8 แห่ง ในภาคอสีาน ได้แก่ รพ.ขอนแก่น แห่งที่ 2 รพ.พล จ.ขอนแก่น รพ.พลสระใคร 

และ รพ.สังคม จ.หนองคาย รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวล าภ ูรพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ส่วน จ.

อุดรธานี มีโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ รพ.กุมภวาปี และรพ.หนองหาน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมขอเชิญร่วมบริจาคเงิน

สมทบทุนสนับสนุนมูลนิก้าวคนละก้าว 

มตชิน ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตม์ตชิน  

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

  -เสนอข่าว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ พร้อมคณะแพทย์ 

พยาบาลจากโรงพยาบาลบึงกาฬ นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนบึงกาฬ และประชาชน ร่วมจัดกจิกรรมเดิน

เชิญชวน และรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธก้ิาวคนละก้าว เพ่ือระดมทุนซื้ ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 8 โรงพยาบาล

ภาคเหนือ ซึ่งผู้บริจาคเงินรวม 246,248 บาท ในเขต อ.เมอืงบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 13 มิถุนายน  2562 9 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 รพ.เกาะสมุย-สภาเทศบาลชวนว่ิง 

มตชิน เดลนิิวส ์ 

 แนวหน้า 

 -เสนอข่าว ว่าที่ ร.ต.กติตภิพ รอดดอน นายอ าเภอเกาะสมุย เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล "สภาชวนวิ่งคนละก้าว

สองก้าว" เพ่ือหารายได้ซื้ออปุกรณก์ารแพทย์ให้รพ.เกาะสมุย โดยม ีนพ. ค ารพ เดชรัตนวิไชย ผอ.รพ.เกาะสมุย นาย

ณะรบ ทวยเจริญ ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะส

มุย และประชาชนเข้าร่วม ที่รพ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎร์ธานี 

 อาหารเป็นพษิ 

เดลินวิส ์คอลัมน์  

เดลินวิสก่์อนขึ้นแท่น 

ข่าวสด คอลัมน ์

ข่าวสดทั่วไทย ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวสั้นทนัโลก 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

  -เสนอข่าว พ.ต.อ.ประเสริฐ บวัขาว ผกก.สภ.ส าโรงใต้ จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งมีเดก็นักเรียนชั้นประถมโรงเรียน

สริิเบญญาลัย จ.สมุทรปราการ กว่าร้อยคนมีอาการอาเจียนและปวดท้องอย่างรุนแรงที่ จึงระดมรถกู้ชีพและรถอาสา

มูลนิธเิดนิทางเข้าตรวจสอบ พบคณะครูและอาจารย์ก าลังให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ก่อนช่วยกนัล าเลียงส่งรักษา

ตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงรวมจ านวน 173 คน ด้านนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เผยว่า 

สาเหตุคาดว่าเกดิจากอาหารเป็นพิษ จากข้าวมันไก่หรือนมโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เป็นอาหารกลางวัน ซึ่งจะ

เร่งตรวจสอบข้อเทจ็จริงที่แน่ชัดต่อไป 

 ไวรสัอีโบลา 

มตชิน 

คอลัมน์ ข่าวสั้น

ต่างประเทศ 

ไทยโพสต ์

คอลัมน์ ข่าวสั้น 

   -เสนอข่าว  -เสนอข่าว นางรูธ อาเชง รัฐมนตรีสาธารณสุขยูกันดา แถลงว่า การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่

เร่ิมต้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อ 10 เดือนก่อนและระบาดอย่างหนักเร่ือยมา ลุกลามมาถึงอูกนัดาแล้ว 

หลังจากตรวจสอบพบผู้ป่วยรายแรกที่เมือง คาซีซี ทางตะวันตกของประเทศ เป็นเดก็ชายวัย 5 ขวบที่เดินทางกับ

ครอบครัวไปร่วมงานศพในคองโก และล้มป่วยเมื่อเดนิทางกลับ ขณะนี้ ได้รับการรักษาแยกเดี่ยวอยู่ในหน่วยกกักนัโรค

เพ่ือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ล่าสดุมรีายงานว่าเดก็ได้เสยีชีวิตแล้ว ส่วนองคก์ารอนามยัโรค แถลงว่า ได้จัดส่งทมีเคลื่ อนที่

เรว็เดนิทางร่วมกบัเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปสบืสวนโรคเพ่ือหาต้นตอและผู้ต้องสงสยัว่าจะตดิเชื้อทั้งหมดมาบ าบดัต่อไป 

 โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร 

ข่าวสด   -เสนอข่าว ทางการเกาหลีเหนือ ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพ่ือควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสกุร แต่ไม่มีอนัตรายกับมนุษย์ แพร่ระบาดในจีน เวียดนาม มองโกเลีย 

และลุกลามมายังเกาหลีเหนือ สร้างความกงัวลให้นานาชาติ เนื่องจากเกาหลีเหนือก าลังประสบกบัภัยแล้ง และวิกฤต

ขาดแคลนอาหารรนุแรงในปีนี้  

 


