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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน ไทยรัฐออนไลน ์

Mthai ThaiPBS 

สปริงสน์ิวส ์

ผู้จัดการออนไลน์  

ช่อง 3  

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

กรมประชาสมัพันธ ์

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ นาย

อภิวัฒน์ เฟ่ืองฟู หัวหน้าทมีพัฒนาเวบ็ไซต์ www.cbd.org และ นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมแถลงข่าว "ความต้องการกญัชาทางการแพทย์ การน ามาใช้และวิถีการดูแล

ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม"  

    นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้ว วางเป้าหมายให้มี

แพทย์และเภสชักรที่ผ่านการอบรมกระจายอยู่ในรพศ.ทั่วประเทศ เพ่ือให้จับคู่และจ่ายยาในผู้ ป่วยที่เข้ารับการรักษา แต่

รุ่นแรกผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.เอกชนและหน่วยงานภายนอก โดยรุ่นแรกผ่านการ

ประเมนิ 175 คน รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างอบรม 23-24 พ.ค. ส่วนรุ่นที่ 3-6 รุ่นละ 300 คน ขณะนี้ เตม็แล้ว และเพ่ือให้การ

จับคู่ผู้ป่วยครอบคลุมทุกจังหวัด ได้เปิดอบรมรุ่นพิเศษเฉพาะแพทย์และเภสชักรในรพศ./รพท.ทุกจังหวัด วันที่ 17-18 

ม.ิย. 250 คน หลักสตูรทมีดูแลผู้ป่วยรักษาประคบัประคอง วันที่ 30-31 ก.ค. 180 คน และหลักสตูรเชิงบริหารการใช้

กญัชาทางแพทย์ส าหรับผู้บริหาร ผอ.รพศ./รพท.และนพ.สสจ. เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจและให้เข้าถึงข้อมูลกญัชาใช้รักษา

ทางการแพทย์มากขึ้น ยืนยันว่าสารสกดัจากกญัชาควรใช้ตามข้อบ่งชี้ที่มหีลักฐานชัดเจน ส่วนข้อบ่งใช้ที่ยังไม่ชัดเจนอยาก

ให้มีการเกบ็ข้อมูล และอยากให้เครือข่ายใต้ดินเข้ามาอยู่ในระบบ เพ่ือเกบ็ข้อมูลศึกษาวิจัยให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์

ทางการแพทย์ โดยสารสกดัจากกญัชารักษาได้ตามที่มข้ีอบ่งใช้ชัดเจน 4 โรค ส่วนนอกนั้นควรเป็นลักษณะการศึกษาวิจัย 

และขณะนี้ ได้รับรายงานจากรพ.นพรัตนราชธานี เพียงเดอืนกว่าพบผู้ ป่วย 7 ราย อายุระหว่าง 20-60 ปี ได้รับผลเคียง

จากการใช้สารสกดัจากกญัชาทั้งการสบูและหยดใต้ลิ้น ส่วนใหญ่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ บางรายมีภาวะ

สมองขาดเลือดท าให้เกดิอาการอมัพาตเฉียบพลัน เพราะผู้ใช้มีอาการของโรคอื่นร่วมด้วย กรมฯ อยู่ระหว่างการตั้งศูนย์

เฝ้าระวังเพ่ือตดิตามสถานการณ์ 

    ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ กล่าวว่า สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลผู้ลงทะเบยีนการใช้กญัชาผ่านทางอนิเตอร์เนต็ไปยังอย. เพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลในการเตรียมผลิตสารสกดัจากกญัชาให้เพียงพอต่อผู้ ป่วย โดยมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเวบ็ไซต์ www.cbd.org 

139,777 คน ในจ านวนนี้กรอกข้อมูลไม่ครบทุกขั้นตอน 43,892 คน ยืนยันครบทุกขั้นตอนและกรอกข้อมูลครบถ้วน 

31,777 คน 5 จังหวัดที่มผู้ีลงทะเบยีนสงูสดุ ได้แก่ กทม. นนทบุรี นครราชสมีา เชียงใหม่ และปทุมธานี ส่วนอาการของ

ผู้ป่วยที่เข้ามาลงทะเบยีนสงูสดุ ได้แก่ มะเรง็และอาการที่เกี่ยวข้องกบัมะเรง็ โรคไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า และ อลัไซเมอร์  

มตชิน newtv. 

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิ วงค์  เลขาธิการ  อย.  เ ปิด เผยว่ า  จากที่ มียอดผู้ แ จ้งครอบครองกว่ า  

20,000 ราย และผู้ ป่วยสามารถครอบครองกญัชาต่อได้อกีประมาณ 3 เดือน คาดว่าผู้ ป่วยจะมีผลิตภัณฑใ์ช้เพียงพอ

จนกว่าจะมียากัญชาที่ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ มีหลายหน่วยงานที่ก  าลังด าเนินการผลิต เช่น องค์การ

เภสชักรรม ม.รังสติ ส่วนรพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร ก าลังจะขออนุญาตเรว็ๆ นี้  และภาครัฐได้เตรียมการรองรับในช่วง

เปล่ียนผ่าน โดยกรณีการจัดหาวัตถุดิบกัญชา อย. ได้ประสานป.ป.ส.เพ่ือตรวจสอบของกลางกญัชา หากมีคุณภาพจะ

น ามาด าเนินการผลิตยากญัชา และประสานองคก์ารเภสชักรรมและสภากาชาดไทย เพ่ือพิจารณาจัดหายามาใช้ก่อนด้วย

วิธกีารที่เหมาะสม ยืนยันว่าไม่มกีารน าเข้ายากญัชาจากต่างประเทศ และไม่มกีารเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใด       

มตชิน เดลินิวส ์

ไทยรัฐออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ์ผอ.สถาบนัการแพทย์แผนไทย กล่าวภายหลังการประชุม คกก.ด้านการประเมิน

รับรองต ารับยาแผนไทยที่มกีญัชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มกีญัชาและกระท่อมปรงุผสมอยู่ ว่า มสีตูรน า้มัน

กญัชาของนายเดชา ศิริภัทร มูลนิธข้ิาวขวัญด้วย เบื้องต้นเท่าที่พิจารณายังขาดข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกบัการสกดัสารส าคัญ

ของกญัชา ได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพ่ิมเตมิวันที่ 10 ม.ิย. และจะพิจารณาอกีคร้ังในวันที่ 12 ม.ิย. นี้            

มตชิน  

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

  -เสนอข่าว ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร กล่าวว่า การใช้กญัชา

ทางการแพทย์จ าเป็นต้องมกีารควบคุม และส่งเสริมประชาชนเรียนรู้  เข้าใจอย่างถูกต้อง และเนื่องจากยากญัชาค่อนข้างมี

ความซับซ้อนในการใช้และแตกต่างจากยาแผนปัจจุบนัอื่นๆ มาก ท าให้ก าหนดขนาดตายตวัไม่ได้ ต้องปรับให้เหมาะกบั

แต่ละราย หลักการคอื ต้องเริ่มทลีะน้อย จากนั้นจึงเพ่ิมขนาดจนควบคุมอาการเจบ็ป่วยได้ โดยการพิจารณาขึ้นกบัสาเหตุ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่25 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 

หลักคอื 1.ชนิดของกญัชาที่น ามาใช้ สายพันธุ ์ความเข้มข้นของยาสกดั รปูแบบที่ใช้ 2.โรคที่ผู้ป่วยเป็น 3.การตอบสนอง

ต่อยากญัชาของแต่ละคน ขณะนี้ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศรก าลังเกบ็ข้อมูลและศึกษาอย่างจริงจัง ถงึผลดผีลเสยีและความ

ปลอดภัย การใช้อย่างเหมาะสม และในงานครบรอบ 78 ปี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะจัดนิทรรศการให้ความรู้

เกี่ยวกับกัญชา รวมถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้อง หากผู้ ป่วยต้องการปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรหรือการใช้ยาจาก

กญัชา สามารถโทรปรึกษาได้ที่ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ 0-3721-1289 ในวันเวลาราชการ หรือเฟซบุก๊สมุนไพร

อภัยภเูบศร 

มตชิน  

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว มีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดจ านวนมากเดินทางมารอลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการตรวจรักษากับ นพ.

ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ท าให้เกิดปัญหาน า้มันกัญชาเริ่มไม่เพียงพอรองรับผู้ ป่วย โดยนพ.

ประเสริฐ ระบุว่า มผีู้ป่วยที่รับน า้มนักญัชาไปแล้วจ านวนมากกลับมารับเพ่ิม โดยส่วนใหญ่เท่าที่สงัเกตภาย ใน 2-3 หยด

แรกคนไข้จะมีความสขุ รับประทานอาหารได้ หน้าตาแจ่มใส ผิวพรรณดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ มคนไข้มะเรง็ เน้นว่าต้อง

ระวังการใช้ยาเกนิขนาด อยากให้น าเข้าระบบ 30 บาท เพราะหมอคนอื่นจะได้ช่วยตรวจได้ด้วย 

ไทยรัฐออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน์ 

เดลินวิส ์

  -เสนอข่าว น.ส.หนิง (นามสมมติ) ได้รับข้อมูลทางโซเชียลมีเดียและค าแนะน าจากเพ่ือน ว่าน า้มันกญัชารักษาโรคที่

เกี่ยวกบัมะเรง็ จึงซื้อไปให้แม่ที่เป็นมะเรง็ระยะสดุท้ายในราคา 700 บาท แต่น ามาทดลองกบัตัวเองซึ่งเป็นโรคไทรอยด์

และภมูแิพ้ โดยหยดใต้ลิ้น 1 หยด ตื่นมาประมาณตี 1 หัวใจเต้นเรว็มาก รู้สกึตัว แต่ขยับไม่ได้ ลิ้นแขง็ ปากชา เหมือน

เป็นอมัพาต ไปรักษารพ.ตามสทิธปิระกนัสงัคม แต่สทิธไิม่ครอบคลุม ต้องจ่ายค่ารักษาเอง 1,300 บาท 

    นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธกิาร สปสช. กล่าวว่า ผู้ป่วยสทิธหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ หากได้รับผลกระทบ

จากการใช้น า้มันกัญชาซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลตามสิทธิ จะไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับ นายอนันต์ชัย อุทัย พัฒนาชีพ 

เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า กรณีที่ใช้น ้ามันกัญชาแล้วเกิดอาการแพ้หรือได้รับผลกระทบจากการใช้ยา ถือว่าเป็นการ

เจบ็ป่วย สามารถใช้สทิธปิระกนัสงัคมได้ 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

ผุ้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว ผู้ป่วยชายอายุ 28 ปี ที่ใช้น า้มนักญัชาหยดใต้ล้ินเกนิขนาด จนเกดิอาการประสาทหลอน ต้องส่งตัวเข้ารพ. 

เล่าว่า ใช้น า้มนักญัชาตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคนืเพราะนอนไม่หลับ น่าจะใช้ไป 30 กว่าหยด จนตี 3 กว่า ตื่นขึ้นมาแล้วเหน็

ภาพหลอน เหมอืนมอีาการเกรง็และควบคุมสตไิม่ได้  

ผู้จัดการออนไลน์    -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โพสต์

ข้อความในเฟซบุก๊ เชิญชวนร่วมกจิกรรมปลดลอ็กกญัชาออกจากยาเสพติดเพ่ือการแพทย์ หรือเข้าร่วมลงชื่อเพ่ือปลดล็

อกกัญชาออกจากยาเสพติดเพ่ือการแพทย์ผ่านเวบ็ไซต์ โดยเรียกร้องให้แก้ไขกฎระเบียบและกฎหมาย เพ่ือให้ผู้ ป่วย

สามารถเข้าถงึยากญัชา และหมอพ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทย และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ สามารถปลูก ปรุง 

และแจกยาได้  

 

มตชิน 

ปลดล็อกพชืกระท่อม 

    -เสนอข่าว นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เลขาธิการสภาเครือข่าย

เกษตรกรชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ประกาศเป็นแกนน าประชาชนต่อสู้เพ่ือยกระดับพืชกระท่อมให้เท่าเทยีมกบั

กญัชาในบญัชียาเสพตดิประเภท 5 เพ่ือใช้รักษาโรคจากภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน โดยมหีลายฝ่ายเหน็ด้วยที่จะถอดพืชกระท่อม

ออกจากกฎหมายยาเสพติด และขอให้แกนน ากัญชาและกระท่อมแสวงหาความร่วมมื อเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 

ขณะเดียวกันจะต้องติดตามประเดน็ที่ นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์

สวุรรณ โพสตข้์อความทางเฟซบุก๊ ซึ่งมหีลายเร่ืองที่น่าสนใจ เนื่องจากนายไพศาลท างานใกล้ชิดศูนย์กลางการใช้อ านาจ

รัฐและสนับสนุนการปลดลอ็กกญัชาและกระท่อม 

 

กรงุเทพธรุกจิ คมชัด

ลึก 

การจดัตั้งรฐับาล 

  -เสนอข่าว แหล่งข่าวพรรคประชาธปัิตย์ กล่าวว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใกล้แล้วเสรจ็ โดยประชาธปัิตย์ได้ต าแหน่งรมว. 

4 กระทรวง คอื ศึกษาธกิาร พาณชิย์ พัฒนาสงัคมฯ และพลังงาน ส่วนภมูใิจไทย 3 กระทรวง คอื สธ. ก.เกษตรฯ และก.

ท่องเที่ยวฯ 

 

ไทยรัฐ 

ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง NBT 

โรคมือ เทา้ ปาก 

    -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุ โรคมือ เท้า ปาก ส่วนใหญ่พบในเดก็เลก็อายุต ่ากว่า 5 ปี ติดต่อ

จากการได้รับเชื้อทางปากจากเชื้อไวรัสที่ติดมากบัมือ การใช้ช้อน/แก้วน า้ร่วมกนั หรือของเล่นที่เป้ือนน า้มูก น า้ลาย น า้

จากตุ่มพองแผลในปาก หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมไีข้ต ่าๆ อ่อนเพลีย เจบ็ปาก ร่วมกบัมตีุ่มพองเลก็ๆ บริเวณฝ่ามอื ฝ่าเท้า 

ตุ่มแผลในปาก ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ จะหายเองภายใน 7-10 วัน แต่หากมีอาการซึม อ่อนแรง ชัก
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กระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบพบแพทย์ทนัท ีวิธป้ีองกนั 1.ลดการสมัผัสเชื้ อ โดยเชื้ อมักติดอยู่บนมือแล้ว

น าเข้าปากหรือจับของเล่น ของใช้ ท าให้กระจายสู่ผู้อื่นได้ 2.หมั่นท าความสะอาดของใช้และของเล่นของเดก็เป็นประจ า 

3.หมั่นให้เดก็ล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อน/หลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน า้ 4.หากบุตรหลานป่วย ควรแยกของใช้

ส่วนตวัและไม่ให้คลุกคลีกบัคนอื่นๆ ให้หยุดเรียนและแจ้งให้โรงเรียนและศูนย์เดก็เลก็ทราบ 

 

ข่าวสด 

สุขภาพพระสงฆ-์สามเณร 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พระสงฆแ์ละสามเณรเป็นอกีกลุ่มที่น่า

เป็นห่วงจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ข้อมูลจากกรมการแพทย์ พบมีพระสงฆ์และสามเณรอาพาธมารับการ

รักษาที่รพ.สงฆ์มากที่สุด 5 อนัดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสงู โรคความดันโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคไตวายเร้ือรัง 

และข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะการฉันอาหารที่มีข้อจ ากัด การเคล่ือนไหวอิริยาบถอย่างจ ากัด 

พระสงฆแ์ละสามเณรจึงควรมคีวามรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ เพ่ือพิจารณาฉันอาหารที่มปีระโยชน์ครบ 5 หมู่ เพ่ิมการ

เคลื่อนไหวอริิยาบถให้มากขึ้น ส่วนฆราวาสควรตระหนักและให้ความส าคัญกบัการจัดอาหารเพ่ือสขุภาพของพระสงฆ์

และสามเณร เน้นอาหารประเภทต้ม อบ นึ่ง ลดหวาน มนั เคม็ ใส่บาตรในปริมาณที่พอด ี

 

ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

อาการทอ้งเสียในเด็ก 

    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ หากเดก็มีอาการท้องเสีย ผู้ปกครองสามารถดู

ความผดิปกตไิด้จากลักษณะและความถี่ของอจุจาระ เช่น เป็นเนื้ อเหลว ความถี่ 3 คร้ังขึ้นไป เป็นมูกเลือด 1 คร้ัง หรือ

เป็นน า้ปริมาณมาก 1 คร้ังขึ้นไป ภายในเวลา 24 ชม. วิธป้ีองกนั ผู้เลี้ยงเดก็ต้องล้างมอืทุกคร้ังก่อนหยิบจับอาหารหรือชง

นมให้เดก็ ขวดนม จุกนม ต้องล้างท าความสะอาดหลังการใช้ทนัทแีละฆ่าเชื้อ ควรชงนมในปริมาณที่กนิหมดในคร้ังเดียว 

ถ้าเดก็ถ่ายอจุจาระเป็นมูกหรือมูกเลือด ไข้สงูหรือชัก อาเจียนบ่อย ท้องอดื หอบลึก ไม่ดื่มสารละลายน า้ตาลเกลือแร่ทุก

ชนิด ไม่ดื่มนมหรือกนิอาหาร หรือหากดื่มสารละลายน า้ตาลเกลือแร่แล้วแต่ยังเพลีย ซึม ถ่ายอุจจาระเป็นน า้มากกว่า 10 

คร้ังต่อวัน ควรรีบพาไปพบแพทย์ 

 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซต ์

chiangmainews 

วิธีเก็บน ้ าฝน 

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ข้อมูลน า้ฝนที่เกบ็จากภาชนะเกบ็น ้าฝนในครัวเรือนทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่ปี 2552-2561 มคุีณภาพผ่านเกณฑเ์ฉล่ียร้อยละ 23.39 ที่ไม่ผ่านเกณฑส่์วนมากพบปนเป้ือนแบคทเีรีย 

ส่วนส ีความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง พบบ้างเลก็น้อย ดังนั้น ไม่ควรรองรับน า้ฝนที่ตกในช่วงแรก ควรปล่อยให้ฝนตก

ระยะหนึ่งเพ่ือชะล้างสิ่งสกปรกในอากาศและหลังคาให้สะอาด ก่อนเกบ็น า้ฝนควรท าความสะอาดรางรับน า้ฝนและภาชนะ

เกบ็น า้ ส่วนภาชนะรองรับน า้ฝนต้องล้างให้สะอาด ปิดด้วยมุ้งพลาสตกิ และปิดภาชนะให้มดิชิด ก่อนน ามาดื่มควรต้มให้

เดอืดประมาณ 10 นาท ีเพ่ือลดความเสี่ยงโรคระบบทางเดนิอาหารและโรคอจุจาระร่วง 

 

มตชิน 

วิตามินซีปลอม 

   -เสนอข่าว พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1 บช.ทท. น าก าลังเข้าค้นโรงงานบรรจุวิตามินปลอม ในหมู่บ้าน

แห่งหนึ่ง ซ.รามค าแหง 21 เขตบางกะปิ กทม. พร้อมจับกุม นายวู่ ป่ิน อายุ 37 ปี นางวู่ ซี่ซิน อายุ 30 ปี นายฝู่  หาวเส่น 

อายุ 40 ปี นายเหลียง ซิน อายุ 30 ปี นางฮวง จิงเจียว อายุ 46 ปี และนายโจว วอนยู อายุ 46 ปี ทั้งหมดเป็นชาวจีน 

และนายอาฝ ูไม่ทราบสกุล อายุ 27 ปี ชาวเมียนมา พร้อมกลางของกลางวิตามิน 2,000 กระปุก มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท 

น าของกลางส่งตรวจห้องปฏบิตักิารของ อย. และน าตวัผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก 

 

เวบ็ไซตเ์นชั่น  

แมลงร้ินน ้ าจืด 

  -เสนอข่าว ดร.ปิต ิมงคลางกูร นักกฏีวิทยา ส านักโรคตดิต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเรื่องแมลงริ้นน า้จืด 

ว่า เกดิจากน า้ได้รับความร้อนจากอณุหภมูอิากาศที่ร้อนจัด ท าให้แมลงเปล่ียนระยะได้รวดเรว็มากขึ้น ประกอบกบัแมลง

ชนิดนี้ทนต่อน า้เน่าเสยีได้ดีกว่าสตัว์ชนิดอื่นๆ หากมาสัมผัสที่ผิวหนังหรือสูดดมเสี่ยงต่อการเป็นโรคภมูิแพ้ได้ แนะน า

เวลาที่ร้ินน า้จืดจ านวนมากออกบนิ หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามยัและเสื้อผ้าที่ปกปิดแขนขา เพ่ือลดการ

สมัผสักบัตวัร้ินและสดูดมชิ้นส่วนต่างๆที่หลุดออกมาจากตัวร้ิน หากต้องการลดปริมาณตัวริ้น สามารถใช้กบัดักยุงแบบ

แสงไฟวางไว้รอบบ้าน หรือผสมน า้ยาล้างจาน สบู่เหลว หรือยาสระผม 1 ส่วนกบัน า้สะอาด 4 ส่วน แล้วฉีดใส่ตัวริ้นให้

เปียก 

 

ข่าวสด 

วคัซีนเอดส ์

    -เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า ตั้งแต่พบเชื้อเอชไอวีเป็นคร้ังแรกของโลกเมื่อปี 2526 จนถงึปัจจุบนั 

มคีวามพยายามศึกษา วิจัย และพัฒนายารักษาโรคเอดสแ์ละวัคซีนป้องกนัอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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    นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวัคซีนเอดสท์ดลอง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการทดลองโครงการ 

RV144 ระยะที่ 3 เมื่อปี 2552 ฉีดวัคซีนให้กบักลุ่มผู้ ไม่ติดเชื้ อเอชไอวี 16,000 คน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเชื้ อให้

สงูขึ้นได้ และลดการตดิเชื้อได้ร้อยละ 31.2 ผลการทดลองดงักล่าวท าให้โลกได้องคค์วามรู้มากขึ้นและมคีวามหวังพัฒนา

วัคซีนให้ได้ 

 

เวบ็ไซต ์

workpointnews 

เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. 

    -เสนอข่าว เกดิเหตคุนร้าย 2 คนบุกห้องฉุกเฉิน รพ.เทพรัตน์นครราชสมีา ใช้กรรไกรเครื่องมือแพทย์จะท าร้ายคู่อริ 

หลังมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกนัที่ร้านเหล้ายาดองและใช้มีดแทงกนัจนได้รับบาดเจบ็ ต ารวจควบคุมตัว นายเฉลิม และนาย

มงคล ผู้ก่อเหตไุด้ น าไปสอบสวนที่สภ.โพธิ์กลาง 

 

เดลินวิส ์ไทยรัฐ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

โรคหูดบั 

    -เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา สั่งการให้ชุดสอบสวนโรคเคล่ือนที่เรว็จาก รพ.ปงบูรณาการ 

กบั สสอ.ปง รพ.สต.ปางค่า ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบตลาดสดบ้านไชยพรหม ต.เวียง อ.เชียงค า จ.พะเยา กรณีชาวบ้านใน

พ้ืนที่ 13 ราย มอีาการปวดท้อง ท้องเสยี อาเจียน และอ่อนเพลีย หลังซื้อเนื้ อหมูมาประกอบอาหารประเภทลาบดิบและ

แหนม ต้องน าส่งรพ.เชียงค า อีก 6 รายอาการค่อนข้างรุนแรง ท าให้ต้องมีการคัดกรองและตรวจเกบ็ตัวอย่างอุจจาระ

เพ่ือส่งพิสจูน์หาเชื้อโรคสเตรปโตคอคคสั  

 

แนวหน้า 

คอลัมน์ ข่าวภมูภิาค 

หน่วยบริการแพทยเ์คลือ่นท่ี 

    -เสนอข่าว นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอ าเภอพิชัย พร้อมด้วย นพ.เกษม ตั้งเกษมส าราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ ์

ร่วมกนัเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก ที่ศาลาการเปรียญวัดขวางชัยภูมิ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยมีการให้บริการแก่ประชาชน อาท ิ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทนัตกรรม ตรวจสายตา คัดกรองสขุภาพจิต มีผู้บริจาคโลหิต 418 ราย บริจาคดวงตา 11 

ราย และบริจาคอวัยวะ 19 ราย 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

แบบคดักรองอาการเสี่ยงฆ่าตวัตาย 

    -เสนอข่าว นพ.กติต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชโคราช กล่าวว่า รพ.ได้พัฒนาแบบคัดกรองอาการเสี่ยงฆ่าตัวตาย คือ 

เจวีเคเอสทูไฟว์ (JVKss5) เป็นแบบสมัภาษณ์คัดกรองสญัญาณอาการหลอนทางจิตของผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตที่

เสี่ยงฆ่าตวัตายหรือท าร้ายตัวเองเป็นการเฉพาะ ผลทดลองพบว่า ผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองด้วย JVKS25 ไม่พบการฆ่า

ตัวตายส าเรจ็จากอาการทางจิต ปี 2562 จึงได้ขยายผลที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยในทุกหอ 

พบว่าใช้ง่าย ป้องกนัการฆ่าตวัตายได้ 100% และขยายผลในเรือนจ า 12 แห่งในเขตสขุภาพที่ 9 โดยจะประเมินผลแบบ

คดักรองปลายปีนี้ เพ่ือปรับปรงุ และจะใช้ในรพ.และชุมชนทุกแห่งในเขตสขุภาพที่ 9 ในปี 2563 เพ่ือเป็นแนวทางดูแล

ผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เสี่ยงฆ่าตัวตายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเขต ซึ่ งสามารถน าไปใช้ใน

ระดบัประเทศได้ 

 


