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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

นสพ.ทุกฉบบั 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี 

  -เสนอข่าว ส านักพระราชวัง แจ้งว่า จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 62 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศาลาสหทยั

สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

 

มตชิน เดลนิิวส ์ไทยรัฐ 

กรงุเทพธรุกจิ แนวหน้า  

ส านักข่าวไทย 

สปริงนิวส ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ  

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

ส านักข่าวไทย  

ไอเอน็เอน็ ช่อง 5  

ช่อง 3 NBT ThaiPBS 

Nationtv 

 

กญัชาทางการแพทย ์

   -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานพิธลีงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพ่ือผู้ ป่วยมะเรง็ โรคลมชัก ปลอกประสาทเสื่อมแขง็ และภาวะปวด

ประสาท ระหว่าง นพ.สมศักดิ์ อรรฆศักดิ์ อธบิดกีรมการแพทย์ และนพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.เภสชักรรม 

    นพ.วิฑูรย์  ก ล่ า ว ว่ า  อภ.  ไ ด้ปลูกและวิ จั ยสารสกัดน ้ ามันกัญชาชนิดหยดใ ต้ลิ้ น  โดยเดือน  ก.ค.นี้   

จะผลิตได้ 2,500 ขวด โดยปีแรกได้ปลูกกญัชาที่ให้ผลผลิตปีละ 4 รอบ รอบละ 2,500 ขวด และขยายการปลูกระยะที่ 

2 พ้ืนที่ 1 พันไร่ ซึ่งจะเพ่ิมก าลังการผลิตได้ 8 เท่า นอกจากนี้  ยังมีแผนรับซื้ อกญัชาแห้งจากกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่ร่วม

ปลูกกญัชาที่ได้มาตรฐานตามที่อย.ก าหนดซึ่งยังไม่รู้ปริมาณที่ชัดเจน ส่วนแนวคิดน าเข้ากญัชาจากต่างประเทศ เป็น

มาตรการสดุท้ายกรณจี าเป็นต้องสกดัน า้มนักญัชาที่ม ีCBD สงู 

    ด้าน นพ.โสภณ ระบุว่า หาก อภ. และกรมการแพทย์ร่วมมือกนัพัฒนาระบบการน าสารสกดักัญชามาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ จะเกดิประโยชน์กบัประชาชน โดยเบื้องต้นต้องดูชนิดสารสกดัที่กรมการแพทย์ต้องการ และอภ.จะ

เป็นผู้ผลิตให้โดยเน้นความปลอดภัย ไม่มกีารปนเป้ือน มคุีณภาพและความคงที่ในแต่ละรอบที่มีการผลิต กรณีที่หลาย

ฝ่ายกงัวลว่าน า้มนักญัชาอาจไม่เพียงพอ มแีนวคดิว่าจะมคีวามร่วมมอืระหว่าง อภ. กรมการแพทย์ และม.แม่โจ้ ในการ

ผลิตกญัชาให้ อภ. แต่ยังไม่ได้ข้อสรปุชัดเจน 

กรงุเทพธรุกจิ มตชิน 

มตชินออนไลน ์

    -เสนอข่าว นพ.อรรถสทิธิ์ ศรีสบุัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กล่าวว่า การน าสารสกัด

กญัชามาใช้ ส่วนหนึ่งเพ่ือผู้ป่วยและอกีส่วนเพ่ือการวิจัย มีทั้งโรคลมชัก ผู้ป่วยระยะสดุท้าย ทั้งที่เป็นมะเรง็และไม่เป็น

มะเรง็ การวิจัยเกี่ยวกบัการรักษามะเรง็ รวมถงึโรคผวิหนังด้วย 

กรงุเทพธรุกจิ Nationtv  

มตชิน เดลนิิวส ์ไทยรัฐ  

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

กรมประชาสมัพันธ ์

   -เสนอข่าว นพ.วีรวุฒิ อิ่มส าราญ ผอ.สถาบันมะเรง็แห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ เตรียมน าสารสกดัน า้มันกญัชาของ 

อภ.มาศึกษาประสทิธภิาพในการยับย้ังเซลล์มะเรง็ เน้นโรคมะเรง็ที่พบมากในไทย 5 อนัดับ คือ มะเรง็ตับ มะเรง็ปอด 

มะเรง็ล าไส้ใหญ่ มะเรง็เต้านม และมะเรง็ปากมดลูก ภายในเดอืนส.ค.จะเริ่มทดลองในระดบัเซลล์ หากมกีารตอบสนอง

จะศึกษาวิจัยในสตัว์ทดลองและในมนุษย์ 20 รายควบคู่กนั หากพบว่าได้ผลในมนุษย์จะขยายการวิจัยไปยังผู้ ป่วยใน 

รพ.มะเรง็ และ รพ. อื่นๆ ต่อไป 

กรงุเทพธรุกจิมตชิน  

เดลินวิส ์แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

  -เสนอข่าว นพ.เวสารัช เวสสโกวิท ที่ปรึกษา ผอ.ด้านวิชาการ สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การใช้ในโรคผิวหนัง

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย เช่น สะเกด็เงิน ปวดมาก 2.กลุ่มโรคที่พบได้น้อย อาท ิโรคทางกรรมพันธุ ์

โรคเดก็ผเีสื้อ โรคหนังหนา โดยจะใช้เป็นลักษณะครีมทา 

เดลินวิส ์ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตส์นุก 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ กล่าวถึงกรณีผู้ ป่วยติดเชื้ อเอชไอวีระยะสดุท้ายใช้น า้มันกญัชา

แล้วอาการดขีึ้น ว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ตดิเชื้อเอชไอวีมานานกว่า 10 ปี ได้รับยาต้านไวรัสอยู่ก่อนท าให้สขุภาพดีขึ้น โดย

ในช่วงเดอืนม.ีค. ฝ่ายภรรยามอีาการทรดุ แพทย์พบว่ามีวัณโรคแทรก จึงให้ยาวัณโรค ซึ่งมีผลท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

ไม่มแีรง มพียาบาลในพ้ืนที่ซึ่งไม่ได้อยู่สงักดั สธ. แนะน าให้หยอดยาน า้มันกญัชา จนผู้ ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถช่วย

ตวัเอง ท ากจิวัตรประจ าวันได้ ขณะนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า น า้มันกญัชารักษาผู้ ป่วยติดเชื้ อเอชไอวีให้หายขาดหรือ

อาการดีขึ้นได้ จึงไม่ให้ผู้ ป่วยละทิ้ งยาต้านไวรัสและวัณโรค และหากผู้ ป่วยอาการดีขึ้นจะขอเจาะเลือดเพ่ือพิสจูน์ทาง

การแพทย์ว่าน า้มนักญัชาสามารถรักษาได้ผลจริงหรือไม่  

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์     -เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ ช่วยรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อความ 

ระบุว่า แพทย์บางรายจงใจปล่อยข่าวเป็นระยะ ว่าการใช้ยากัญชาเกินขนาดท าให้มีคนไข้ต้องไปห้องฉุกเฉิน และ

เชื่อมโยงว่ามีขบวนการขายชาติที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ ป่วยได้ใช้ยากัญชา ขณะเดียวกันจ้องจะยกสิทธิบัตรและพันธุ์พืช

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 31 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

กญัชา กญัชงและกระท่อม เพ่ือให้ต่างชาตแิละนายทุนผูกขาด ทั้งที่ไทยมีพันธุก์ญัชาดีที่สดุในโลก และมีภมูิอากาศและ

ดนิที่เหมาะสมมากที่สดุในโลก  

ผู้จัดการออนไลน์  

Line today 

    -เสนอข่าว อ.เดชาน าทีมเดินเพ่ือผู้ ป่วย : กัญชารักษาโรค ถึงวัดศรีมงคล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท แล้ว วันพรุ่งนี้ จะ

เดนิทางไปยังวัดโพธิ์ลังกา จ.สงิห์บุรี ต่อไป 

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

กล่าวว่า จากการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือหารือแนวทางการขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพ่ือประโยชน์ทาง

การแพทย์ ล่าสุด สภาเกษตรกรแห่งชาติ คัดเลือก จ.สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ล าปาง และบุรีรัมย์  ปลูกกัญชาแบบ

เกษตรอนิทรีย์ โดยน าร่องปลูกที่ล าปางเป็นจังหวัดแรก 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

 บทความ 

 -เสนอบทความว่า ขณะที่มผีู้ยื่นครอบครองกญัชาทางการแพทย์กบั อย. และ สสจ.กว่า 2 หมื่นคน แจ้งออนไลน์อกี 3 

หมื่นคน รวมทั้งผู้ใช้ใต้ดนิอกี 8 แสน-2 ล้านคน แต่สตูรน า้มันกญัชาของ อ.เดชา ยังไม่ได้รับการรับรอง โดยจะมีการ

พิจารณาอกีคร้ังในวันที่ 12 มิ.ย.นี้  ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะผลิตผลิตภัณฑส์ าเรจ็รูป 2 สตูร คือ น า้มันสนั่น

ไตรภพ และยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง และเป็นผู้จัดท าเครื่องยากลาง 3  สูตร คือ ช่อดอกกัญชากับ

พริกไทย 1:1 ใบกญัชากบัพริกไทย 1:0.25 และก้านกญัชากบับอระเพด็ 1:1 เพ่ือกระจายให้แก่รพ. และให้แพทย์แผน

ไทย  แพทย์ แผน ไทยป ระ ยุกต์  ใ ช้ ใ น กา รป รุ ง แล ะ จ่ า ยย า แ ก่ผู้ ป่ ว ย  ค าด ว่ า ต้ อ ง ใ ช้ กัญช าป ระมาณ  

11 ตนัต่อปี ซึ่งได้ตกลงความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลัยต่างๆ คาดว่าจะปลูกกญัชาส่งให้ได้ประมาณ 13 ตันต่อปี ซึ่งการ

ก าหนดให้มเีคร่ืองยากลาง 3 สตูร เพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑย์ากญัชา และป้องกนัไม่ให้น ากญัชาไปใช้เป็นสาร

เสพติด ซึ่งหากต้องใช้เฉพาะดอกกัญชาตัวเมีย ต้องให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ อนุมัติ จึงมีค าถามว่าการควบคุม

คุณภาพดงักล่าวเป็นอปุสรรคของการเข้าถงึยาหรือไม่ 

 

มตชิน ไทยรัฐ กรงุเทพ

ธรุกจิ ไทยโพสต ์

แนวหน้า คมชัดลึก 

ผจก.รายวัน เดลินวิส ์

ค่ารกัษาพยาบาล รพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธบิดกีรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นางสาวชุตมิา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ได้ลง

นามประกาศคกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง การแจ้งราคา การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

เกี่ยวกับการจ าหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของ

สถานพยาบาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 พ.ค. 62 มีหลักการคือ 1.ราคาโปร่งใส-เป็นธรรม ให้รพ.เอกชน ผู้ผลิต ผู้น า

เข้า ผู้จ าหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้อ-ขายยา เวชภัณฑ ์ค่าบริการ ตามรายการที่อยู่ในบญัชี UCEP และในอนาคตจะขยายให้

ครอบคลุมรายการยาตามรหัสบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย กรณีรพ.จะเปล่ียนแปลงราคายา ต้องแจ้ง

กรมการค้าภายในก่อน ฝ่าฝืนมโีทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี ปรับไม่เกนิ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอกีไม่เกนิ

วันละ 2,000 บาท จนกว่าจะแจ้ง 2.ผู้บริโภคต้องมีทางเลือก อาท ิให้รพ.เอกชนแสดงคิวอาร์โค้ด ข้อมูล เปรียบเทยีบ

ราคายาที่กรมการค้าภายในจัดท า ต้องประเมินค่ารักษาเบื้ องต้น และแจ้งให้ผู้ ป่วยทราบก่อนจ าหน่ายหรือให้บริการ 

ใบสั่งยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดหรือปริมาณ จ านวน วิธีใช้ 

ระยะเวลาในการใช้ ส่วนใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกนิ 

5 ปี ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ 3.การรักษาที่สมเหตุสมผล ให้มีการแต่งตั้ง อกก. 

ในส่วนกลางและส่วนจังหวัด เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกนิความ

จ าเป็น หรือคดิค่ารักษาพยาบาลสงูเกนิควร หากคดิราคาสงูเกนิควรมโีทษจ าคุกไม่เกนิ 7 ปี ปรับไม่เกนิ 140,000 บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

        จากนี้  กรมฯ จะร่วมกบั สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าบัญชีรายละเอยีดค่าบริการ ค่ารักษาพยาบาลและ

เวชภัณฑ์ ของรพ.ทุกขนาด โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดโครงสร้างราคายา เริ่มจากยากรณีฉุกเฉิน 3,892 

รายการ เพ่ือน าขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องกรมฯ  

มตชิน    -นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธบิดกีรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กล่าวว่า หลังจากนี้หากผู้ ป่วยใช้บริการรพ.เอกชน

แล้วมีปัญหาค่าบริการไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนกรมการค้าภายในให้เข้าไปตรวจสอบได้ ในส่วนของกรมฯ จะ

ก ากบัดูแลมาตรฐาน โดยส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานของรพ.เอกชนให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งรวมถึงการแสดง

ราคายาและอตัราค่าบริการด้วย 

กรงุเทพธรุกจิ     -เสนอข่าว นพ.เอื้อชาต ิกาญจนพิทกัษ์ ที่ปรึกษาสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า ปกตผิู้ก  ากบัควบคุมรพ.เอกชนโดยตรง

คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ กรมการค้าภายในจึงควรหารือกับกรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพก่อนแล้วให้เป็นผู้ออกค าสั่งรพ.เอกชน เพ่ือไม่ให้สบัสน ส่วนการแจ้งปรับราคายาก่อน 15 วัน จะท าให้บริษัทยา
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ที่จะขายยาให้รพ.ในราคาใหม่ไม่สามารถตกลงซื้อขายได้ทนัท ีอาจท าให้รพ.เกดิปัยหาขาดยาในบางรายการและกระทบ

ต่อผู้ป่วย 

 

ทวีีช่อง 5 

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหร่ีทัว่ไทยฯ 

    -เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคล/องค์กร/

หน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่น โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทดิไท้องค์ราชัน” ซึ่งในวันที่  31 พ.ค.ของทุกปี 

เป็นวันงดสบูบุหร่ีโลก ในปีนี้  องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดค าขวัญคือ Tobacco burns your lungs (บุหร่ีเผาปอด) 

โดยขณะนี้มผู้ีสมคัรเลิกบุหร่ี 2,950,472 คน มผู้ีที่เลิกบุหร่ีได้ 6 เดอืนขึ้นไป 116,405 คน   

 

สยามรัฐ 

วนังดสูบบุหร่ีโลก 

   -เสนอบทความ 31พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสบูบุหร่ีโลก การเลิกบุหร่ี คอืวิธกีารที่ดทีี่สดุที่จะลดอนัตรายและป้องกนั

สขุภาพได้ องค์การอนามัยโลกได้แนะน ามาตรการ เช่น การให้ความรู้กบัประชาชนและการรณรงค์ต่อต้านยาสบู การ

ห้ามการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ายาสูบ ขณะที่การใช้บุหร่ีไฟฟ้า ซึ่ งเป็นมาตรการหลายประเทศ เช่น อังกฤษ 

สหภาพยุโรป นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา สนับสนุนเนื่องจากมหีลักฐานว่าปลอดภัยกว่าบุหร่ีแบบเผาไหม้และเป็นตัวช่วย

ในการเลิกบุหร่ีได้ แต่ในประเทศไทย การใช้บุหร่ีไฟฟ้ายังไม่ได้รับการยอมรับ ท าให้ที่ผ่านมาอัตราผู้สูบบุหร่ีของ

ประเทศไทยไม่ได้ลดลงอย่างเหน็ได้ชัด และยังมผู้ีเสยีชีวิตจากการสบูบุหร่ีเพ่ิมขึ้นกว่า 1 หมื่นคนในปีที่ผ่านมา จึงควรมี

แนวทางใหม่ๆ ส าหรับผู้สบูบุหร่ีอกีกว่า 10 ล้านคนที่เลิกบุหร่ีไม่ส าเรจ็ หรือคนที่ยังไม่พร้อมจะเลิก  

แนวหน้า     -เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เชิญชวนชาวขอนแก่นร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกสบูบุหร่ี 

เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงมะเรง็ปอด เนื่องในวันงดสูบบุหร่ีโลก 31 พ.ค. และหากมีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัย

ค้นหามะเรง็ระยะแรก จะมโีอกาสรักษาหายได้ 

 

ทวีีช่อง NBT 

เตรียมรบัสถานการณฝ์นตกหนกั 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ระวังพายุฝนตกหนัก 

ระหว่างวันที่  27-30 พ.ค. 2562 อาจเกิดน ้าท่วมฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก ในทุกภาคของประเทศ จึงขอให้

สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเตรียมรับมือตามแผนที่วางไว้ เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เรว็ ทีมควบคุมโรคและทมีฟ้ืนฟู ให้พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่

ประสบภัยตลอด 24 ชม.   

เดลินวิส ์

คอลัมน์ รอบรั้วท้องถิ่น

ไทย 

    -เสนอข่าว นพ.วิวัฒ ค าเพญ็ นพ.สสจ.สงิห์บุรี เตือนประชาชนให้ระวังการเจบ็ป่วยจาก 11 โรคติดต่อ ใน 5 กลุ่ม

โรคที่พบได้บ่อยช่วงฤดูฝน คอื ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไข้เลือดออก ไข้สมองอกัเสบ มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติด

เชื้อไวรัสซิกา โรคมอื เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส รวมถงึอบุตัเิหตจุากฝนตก ถนนลื่น  

 

สยามรัฐ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

โรคปอดบวม 

    -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศชื้นเหมาะกบัการเจริญเติบโตของ

เชื้อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง จึงให้ สสจ.เฝ้าระวังสถานการณโ์รคที่พบบ่อย เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมหรือปอด

อกัเสบ โดยข้อมูลส านักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 21 พ.ค. 2562 พบโรคปอดบวม 96,084 ราย เสยีชีวิต 79 ราย 

กลุ่มที่พบมากที่สดุคอื 65 ปีขึ้นไป 

    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคปอดบวมมักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วย

ไข้หวัดประมาณ 3 วัน จะมไีข้สงู ไอ มเีสมหะ น า้มูกเปล่ียนสจีากเหลืองเป็นเขียวข้น เจบ็หน้าอก เหนื่อยหอบง่าย เดก็

เลก็และผู้สงูอายุอาจจะมอีาการไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอย่าง จึงควรให้ความสนใจมากกว่าปกติและรีบพาไปพบแพทย์  

 

มตชินสดุสปัดาห์ 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

    -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค เผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัด

ใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้  พบผู้ ป่วย 159,845 ราย เสยีชีวิต 11 ราย คาดว่าจะมีผู้ ป่วยเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเป็นช่วง

รอยต่อระหว่างฤดูร้อนกบัฤดูฝน โดยกลุ่มเสี่ยงสงูที่มโีอกาสเกดิโรครุนแรง เช่น หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, 

เดก็อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี, ผู้มีโรคเรื้ อรังประจ าตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง , 

ผู้สงูอายุ 65 ปีขึ้นไป ฯลฯ ควรฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ประจ าปี  

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ สารพันปัญหา

สาระน่ารู้ 

    -เสนอข่าว สปสช. ร่วมกับ สธ. จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4,000,000 โดส พร้อมให้บริการ

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ที่รพ.ของรัฐ สถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 กรณีหญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งปี สอบถาม
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ข้อมูลเพ่ิมเตมิที่สายด่วน สปสช. 1330 

คมชัดลึก 

คอลัมน์ เปิดซองส่อง

ไทย 

    -เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามยั กทม. กล่าวว่า ส านักอนามัยควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้  1.เน้น

มาตรการ ปิด ล้าง เล่ียง หยุด 2.เน้นการคดักรองเดก็นักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกวัน 3.ให้ทุกโรงเรียนท าความสะอาดของ

เล่น อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกนั 4.ให้ทุกโรงเรียนเปิดหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึงทุกเช้า และ 5.หากพบนักเรียน

ขาดเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ในห้องเรียนเดยีวกนั ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสขุในพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนโรค 

 

คมชัดลึก  

คอลัมน์ออ๊ด เทอร์โบ 

โรคมือ เทา้ ปาก 

   -เสนอว่า เข้าสู่ฤดูฝนให้ระวังการติดเชื้ อในเดก็เลก็ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเดก็เลก็อยู่ร่วมกันจ านวนมาก ขอให้ครู

และผู้ปกครองระมดัระวังโรคมอืเท้าปากโดย 1.ตรวจคดักรองเดก็เป็นประจ าทุกวัน 2.ให้เดก็ล้างมือบ่อยๆ 3.เดก็ป่วย

ให้แจ้งผู้ปกครองรับกลับ และหยุดพักรักษาตวัที่บ้าน 4.ท าความสะอาดอปุกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น เป็นประจ า

ทุกสัปดาห์ และทุกคร้ังที่มีเดก็ป่วย 5.หากพบเดก็ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที และ 6.จัดประชุม

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  หากมข้ีอสงสยัโทรสายด่วน 1422 

 

แนวหน้า 

ส านักข่าวไทย 

ทวีีช่อง 5,TNN 

ส่งเสริมการด่ืมนม 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิ.ย. ของทุกปี ขอเชิญ

ชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการดื่มนมของลูก โดยจัดเตรียมนมให้เดก็ดื่มที่บ้าน

เพ่ิมจากนมโรงเรียนอกี 1 กล่อง เพราะนมเป็นอาหารที่มโีปรตนีคุณภาพดีและมีปริมาณแคลเซียมสงู โดยเฉพาะนมโค

สด 100 เปอร์เซน็ต ์ช่วยสร้างกระดูกที่มผีลต่อพัฒนาการด้านความสงู การส่งเสริมให้เดก็ดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว กนิ

ไข่วันละ1 ฟอง ร่วมกบัการกระโดดโลดเต้น 60 นาท ีและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-11 ชม. จะช่วยเพ่ิมความสงู

ได้ 

 

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซต ์ThaiPBS 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซต ์workpoint 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซต ์mcot.net 

ตรวจสอบคลินิกเสริมความงาม เขตจตุจกัร  

    -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง  ความคืบหน้ากรณีมี

ผู้รับบริการสลบคาห้องผ่าตัดระหว่างศัลยกรรมเสริมความงาม ในคลินิกเสริมความงาม ย่านจตุจักร ว่า ได้ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ส  านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริง เบื้ องต้น

พบว่า คลินิกขออนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาลถูกต้อง แต่กระท าผิดมาตรฐานเรื่องขาดการช าระค่าธรรมเนียม

รายปี เปิดให้บริการเกนิระยะเวลาที่ขออนุญาต และแพทย์ผู้ให้บริการมิได้ย่ืนแบบแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏบิัติงาน 

ในสถานพยาบาล (ส.พ.6) กับกรมฯ จึงขอให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการรพ./คลินิกทุกแห่ง กวดขันมาตรฐาน

สถานพยาบาลของตน โดยเฉพาะผู้ให้บริการ ต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบยีนและได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา จึงมีสทิธิ

ให้บริการทางการแพทย์หรือเสริมความงามได้    

 


