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สื่อ ประเด็นข่าว 

 ผลงาน 4 ปี ด้านสาธารณสขุ 

ไทยรัฐ สกูป๊หน้า 1   -เสนอบทความ ศ.คลินิกเกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ.  บอกว่า ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2557-

2561 สธ.ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล อนัดับหนึ่ง...เรื่องของ UCEP เจบ็ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมีสทิธทิุกที่ ท าให้ลด
ความเหลื่อมล า้ ถัดมา คือความส าเรจ็ของระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ระบบที่ทั่วโลกชื่นชม ใครจะบอกว่า

รัฐบาลนี้ ไม่สนับสนุน แต่ความจริงแล้วมีความมั่นคงกว่าเดิมมาก มีการปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวเพ่ิม ปรับการบริหาร

จัดการ น า สปสช.กบัสธ.มาร่วมมือกนั ท าให้ระบบก้าวหน้าเดินไปได้ แก้ปัญหารพ.ขาดทุน และยังให้สทิธปิระชาชน
มากขึ้น เช่น  การตรวจยืนพ้ยาในผู้ป่วยที่มีสทิธต้ิองได้รับยากนัชัก ท าให้ปัญหาการแพ้ยาของผู้ ป่วยลดลง เป็นเรื่อง
ฮือฮาในต่างประเทศ เพราะการเจาะเลือดตรวจแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสงู ในมุมผู้ออกนโยบาย มองว่าประหยัดกว่า  
     นอกจากนี้  เร่ืองอื่นๆที่ส  าคัญ  เช่น การออก พร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดส าหรับอาหารทารกและเดก็

เลก็ พ.ศ.2560, การพัฒนาสติปัญญาเดก็ไทย, การพัฒนาระบบการส่งเสริมสขุภาพดูแลผู้สงูอายุระยะยาวในชุมชน , 
การรณรงค์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน า้ดี, พัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด/โรคหลอด
เลือดสมอง, การเพ่ิมประสทิธภิาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑส์ขุภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภมูิและคลินิกหมอครอบครัว, การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ, การเข้าถึงบริการของผู้ ป่วยโรคซึมเศร้า, ส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรไทย, พัฒนาระบบให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลฯ , การสร้างความมั่นคงในอาชีพและแรงจูงใจเพ่ือลด
การลาออกของบุคลากร, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
      ส่วนเรื่อง “กญัชา” ไม่อยู่ในบทสรุปนโยบายส าคัญในการสรุปผลงานรอบ 4 ปี แต่ เป็นอกีเรื่องส าคัญที่เป็น
ประเดน็ร้อน เป็นความก้าวหน้าในระดับนโยบาย ที่รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างย่ิง ที่จะเอากญัชาในส่วนที่ดีมาใช้เพ่ือ

ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น  

     นพ.ปิยะสกล บอกว่า ระบบสขุภาพประเทศไทย ถูกจัดให้เป็นอนัดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศแรกในเอเชีย 
ที่ได้รับการชื่นชมว่า สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้ อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ สะท้อนความต่อเนื่องของระบบสขุภาพที่ทุก

คนทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกนัจนเกดิความส าเรจ็เหน็ผลเป็นรูปธรรม    นับรวมไปถึงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่ก  าลังระบาด 
อาท ิเบาหวาน ความดันโลหิตสงู โรคหัวใจ ประเทศไทยรณรงค์ในเรื่องนี้ และส ร้างให้เกดิการส่งเสริม สนับสนุน 

อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การออกกฎหมายลดไขมันทรานส ์เกบ็ภาษีความหวาน รณรงค์เรื่ องบุหร่ี เหล้า ฯลฯ อย่าง

จริงจัง องค์การอนามัยโลกได้จัดอนัดับให้เราอยู่ที่ 3 เป็นที่น่าชื่นชม ดังนั้นขอให้ช่วยกนัมีความเชื่อมั่น ท าระบบที่
จริงใจและจริงจัง ที่สร้างให้เกดิประโยชน์กบัประชาชนในเร่ืองของหลักประกนัสขุภาพ  เราวางพ้ืนฐานมาได้ค่อนข้าง
ดีและแขง็แกร่งต่อเนื่องมาทุกรัฐบาล และต้องเข้มแขง็ขึ้นเรื่อยๆเพ่ือความยั่งยืน ด้วยการใช้การสร้างเสริมสขุภาพ 

ป้องกนัโรค คุ้มครองผู้บริโภค เน้นเรื่องสขุภาพปฐมภมูิ ป้องกนัก่อนที่จะเจบ็ป่วย ส่วนการรักษาพยาบาลเป็นเร่ืองที่
ตามมา หมอ พยาบาล โรงพยาบาลกพั็ฒนาไปได้ด้วยดีต่อเนื่องอยู่แล้ว 

 กญัชาทางการแพทย์ 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 

เดลินวิส ์ คมชัดลึก
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  -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึง การปลูก

กญัชาทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ภาคที่ได้ลงนามความร่วมมอืกบัสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล (มทร.) อีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จ.สกลนคร ว่า การปลูก กัญชาในส่วนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มทร.อสีาน จะปลูกให้ได้กญัชาสดจ านวน 2,000 กิโลกรัม และ มก.ปลูกให้ได้อกี 1,000 
กโิลกรัม ซึ่งได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว คาดว่าจะสามารถปลูกได้ในช่วงวันที่ 18 ม.ิย.นี้  โดยจะมกีารเชิญ รมว.สธ. เป็น

ประธานด้วย โดยกญัชาสดที่ได้จากทั้งสองแห่ง จะส่งให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในการผลิตเป็นเครื่อง

ยากญัชากลาง และต ารับยาที่มีกญัชาเป็นส่วนผสม ซึ่งกฎหมายอนุญาตแล้ว 16 ต ารับ แต่อาจผลิตสกั 3-4 ต ารับที่มี
การใช้จ านวนมากก่อน   ทั้งนี้  รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ผ่านมาตรฐานการผลิตยาที่ดีหรือ GMP และได้มีการขออนุญาต
ผลิตจากทาง อย.เรียบร้อยแล้ว จึงได้มกีารขอกญัชาของกลางจากทาง ป.ป.ส. จ านวน 200 กโิลกรัม เพ่ือผลิตเครื่องยา

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่6 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 6 มิถุนายน  2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

กญัชากลางในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ด้วย แต่จะได้รับของกลางจาก ป.ป.ส.หรือไม่ ทาง ป.ป.ส.จะแถลงข่าวในวันที่6มิ.ย. 
       นอกจากนี้  ภาคอสีาน จะมีการปลูกกญัชาโดยสภาเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ อกีจ านวน 1,000 กโิลกรัม เพ่ือส่งให้กับ 
รพ.คูเมอืง จ.บุรีรัมย์ แต่ รพ.คูเมอืง ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.เช่นกนั หากได้รับของกลางมา คาดว่าจะผลิตเครื่องยา

กลางได้ใน ส.ค.นี้  ส่วนภาคเหนือ สภาเกษตรกร จ.ล าปาง จะปลูกกญัชาจ านวน 2,000 กโิลกรัม ส่งให้ รพร.เด่นชัย จ.
แพร่ คาดว่าจะเริ่มผลิตต ารับยาและเครื่องยากลางได้ใน ต.ค.2562 ส าหรับภาคกลาง สภาเกษตรกร จ.กาญจนบุรี จะ
ปลูกให้ได้ 2,000 กโิลกรัม ส่งให้ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,000 กโิลกรัม และ รพ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 1,000 
กโิลกรัม ซึ่ง รพ.ดอนตมู ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.ด้วย หากได้รับของกลาง คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน ส.ค.นี้  ส่วน รพ.

หนองฉาง คาดว่าจะเร่ิมผลิตได้ ต.ค.นี้  ขณะที่ภาคใต้ สภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี จะปลูกกัญชาให้ได้ 2,000 
กโิลกรัม ส่งให้ รพ.ท่าฉาง คาดว่าจะผลิตเครื่องยากลางและต ารับยาได้ ต.ค.นี้  
      ขณะนี้  รพร.เด่นชัย รพ.หนองฉาง รพ.คูเมือง และ รพ.ท่าฉาง ต่างได้รับมาตรฐาน GMP ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียง 
รพ.ดอนตมู ที่ยังต้องรอการประเมนิ GMP ซึ่งคาดว่าสปัดาห์หน้าจะมีการลงไปตรวจประเมิน ซึ่งกรมฯ จะนัดหารือกบั 
รพ.ทั้งหมดที่เป็นผู้ผลิตในสัปดาห์หน้า เพ่ือหารือในการจัดท าเอกสารในการขออนุญาตผลิตจากทาง อย. โดยใช้

ต้นแบบจาก รพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ซึ่งผ่านการอนุญาตไปแล้ว กค็ิดว่าหากผลิตโดยวิธกีารเดียวกนั กไ็ม่น่ามีปัญหา  ซึ่ง

กระบวนการขออนุญาตจะใช้เวลาประมาณ 1 เดอืน กค็าดว่าจะสามารถเร่ิมผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ 
      ส าหรับการกระจายเครื่องยากญัชากลางและต ารับยาที่มีกญัชาผสมหลังจากผลิตได้นั้น จะส่งให้แก่สถานพยาบาล

และสถานปฏิบัติงานที่มีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้าน ที่ผ่านการขึ้ นทะเบียนกับ อย.

ประจ าอยู่ ในการใช้รักษาผู้ ป่วย ซึ่งล่าสดุ กรมฯ ได้จัดอบรมผู้มีสทิธสิั่งใช้กญัชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพ้ืนบ้าน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกนัทั่วประเทศ โดยมีผู้
ผ่านการอบรมจ านวน 2,800 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและจะส่งรายชื่อเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งใช้
กญัชาตามกฎหมายกบั อย. เพ่ือให้เมื่อผลิตแล้ว มผู้ีที่สามารถสั่งใช้ได้เลย อย่างไรกต็าม ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่าน

การอบรมจะมกีารดูด้วยว่า มีสถานที่ท างานอยู่ที่ใด เพราะสถานพยาบาลนั้นจะต้องขออนุญาตครอบครองกบัทาง อย.

ก่อนด้วย รพ.ที่ผลิตจึงจะสามารถส่งต ารับยาและเคร่ืองยากลางให้สถานพยาบาลที่มแีพทย์แผนไทยในการจ่ายกญัชาได้ 

ผู้จัดการออนไลน ์
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  -เสนอข่าว   นายเอกกวี หรือต้น ดเีสมอ อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมใจ โพสตเ์ฟซบุก๊ชื่อว่า "ต้นกะแต้ว ไตเติ้ลสตกิ
เกอร์" ว่า ได้รับแจ้งเหตุผู้ ป่วยใจสั่น พักอยู่ซอยวัดท่ากระดาษ จึงรีบเดินทางไปช่วยเหลือ เมื่อไปถึงพบผู้ ป่วยชายเป็น

โรคประจ าตวัอยู่คอื มะเรง็ต่อมลูกหมาก และทราบว่ากนิน า้มนักญัชาเข้าไปจ านวน 3 หยด ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล มี
อาการง่วงซึม กระวนกระวาย จึงรีบน าส่ง รพ.นครพิงค์  ที่ผ่านมามีประมาณ 3-4 เคสแล้วที่กนิน า้มันกญัชาเกนิขนาด 
แล้วชอ็กหมดสติไป โดยที่ขวดเขียนว่าโอสถพระศิวะ ระบุใช้รับประทานใต้ล้ินเพียงหนึ่งหยด ส่วนมากที่ต้องน าส่ง

โรงพยาบาลกเ็พราะกนิหรือหยดเกนิขนาด บางคนก็ 3 หยด บางคนก ็5 หยด โดยแพทย์บอกว่ากนิเกนิขนาดยิ่งมีผล 
ตอนขบัรถยิ่งอนัตรายเพราะง่วงซึม 

เดลินวิส ์ 
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์
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  -เสนอข่าว นายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  สสจ.เชียงใหม่ 

กล่าวว่า ในช่วงนี้มกีารแพร่ระบาดของการน าน า้มนักญัชา มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้าน ทั้งนี้

ทาง สสจ.เชียงใหม่ขอแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่เคยมกีารอนุญาตให้น ากญัชาหรือน า้มันกญัชามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ซึ่ง

การใช้น า้มนักญัชาในปัจจุบนัเป็นการแอบซื้อมาใช้โดยไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ทราบว่าใช้กญัชาในการผลิตมากน้อย

แค่ไหน ซึ่งหลังจากที่ประชาชนน าไปใช้ กจ็ะท าให้เกดิผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้น า้มันกญัชา จนเกดิอาการ ความ

ดนัต ่า หน้ามดื อาการใจสั่น อาการคุ้มคลั่ง จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกอืบทั่วทุกประเทศ แต่ยังไม่พบ

การเสยีชีวิตของการใช้น า้มันกญัชาเกนิขนาด  อยากฝากเตือนกญัชาไม่ใช่ยาวิเศษ ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค ไม่อยาก
ให้ประชาชน น าน า้มนักญัชามาใช้ เพราะอาจจะเสี่ยงที่ท  าให้เกดิผลข้างเคยีง และยังผดิกฎหมายอกีด้วย  

เดลินวิส ์   -เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้คนป่วย 4 ราย อาการดีขึ้น นอกจากนี้

ในช่วงที่มกีารตรวจสขุภาพของทหารเกณฑ ์ก่อนเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านมา พบมีผู้เสพกญัชาถึง 57 ราย มากว่าเสพ
ยาบ้าที่มี 49 ราย อย่างไรกต็ามการน ากัญชามาใช้ ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ไม่ควรทดลองใช้เอง 
เพราะอาจเกดิอนัตรายได้ 

ข่าวสด   -เสนอข่าว นพ.เกยีรตภิมู ิวงศ์รจิต อธบิดกีรมสขุภาพจิต กล่าวว่า   การใช้กญัชาทางการแพทย์ ควรใช้ตามข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์หรือค าแนะน าจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ควรใช้ตามความเชื่อ หรือข้อมูลที่แชร์ตามโลกโซเชี่ยลโดยไม่มี

หลักฐานยืนยัน การน ามาใช้ ไม่ถูกวัตถุประสงค ์ใช้งานเกนิจริง ใช้เพ่ือความบนัเทงิ และไม่มกีารควบคุม ย่อมส่งผลเสยี
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อย่างรุนแรงต่อตนเอง สงัคม หากน าไปใช้ในเดก็และเยาวชนจะกระทบกระเทือนการพัฒนาทางสมองของเดก็อย่าง

รนุแรงและแก้ไขได้ยาก 

มตชิน มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

  -เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความ

ในเฟซบุก๊ส่วนตัว เผยแพร่สตูรท ายาทารักษาโรคสะเกด็เงิน ซึ่งเป็นสตูรที่มีส่วนผสมของครีมบ ารุงผิวย่ีห้อหนึ่ง สารที

เอชซีที่สกดัได้จากพืชกญัชา และน า้มนัมะพร้าว โดยระบุว่าเป็นสตูรที่ได้จากผู้ป่วยและครอบครัว และชมรมนอกระบบ 
มกีารบอกส่วนผสม ปริมาณของส่วนผสม และขั้นตอนการท าเป็นยาทาด้วย 

มตชิน   -เสนอข่าว  นพ.ราชย์ ประดิษฐ์สถาวงศ์ อดีตรองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้ติดตามแนว
ทางการรักษาของหมอพ้ืนบ้านและนักวิชาการชื่อดงัหลายรายผ่านโซเชียลมีเดีย ท าให้ทราบว่าขณะนี้ วิวัฒนาการในการ

ใช้กญัชารักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านไทยล า้หน้าไปมาก แต่ยังจ ากดัอยู่ในวงแคบ  เนื่องจากหน่วยงานรัฐยังล้าหลังและ

พยายามขดัขวาง ส่วนตวัไม่มั่นใจว่า ผู้มอี  านาจในประเทศไปรับใบสั่งจากมาเฟียต่างชาติ ที่ได้ประโยชน์จากการขายยา

ในระบบปีละ 7.8 แสนล้านบาทหรือไม่ ท าให้การออกกฎหมายรองรับหรือการปลูกกญัชาเสรี ไม่ได้รับความสนใจที่ควร
ยืนยันว่ากัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรค ไม่พบว่ามีประวัติผู้ เสยีชีวิตโดยตรงจากการใช้กัญชา ส่วนผู้ที่มีปัญหาจาก

การใช้น า้มนักญัชาที่มทีั้งสตูรเข้มข้น และสตูรเจือจาง ท าให้มีผลกระทบมีอาการหน้ามืดจากหัวใจเต้นช้าลง มีความดัน

โลหิตสงูควรศึกษาก่อนใช้ โดยเร่ิมจากสตูรที่มส่ีวนผสมของน า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ หรือหากใช้น า้มนักญัชาเข้มข้น ควร

เริ่มจากการใช้โดยป้ายน า้มนัจากปลายไม้จิ้มฟันเท่านั้นเพ่ือประเมนิการใช้ เพราะสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายมภีมูิ

ต้านทานไม่เท่ากนั  

มตชิน ข่าวสด   -เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ พร้อมเครือข่ายและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการเดินเพ่ือผู้ป่วย

กญัชารักษาโรค เดนิทางเข้าสู่เขตอ าเภอเดมิบางนางบวช จ.สพุรรณบุรี แล้ว นายเดชา กล่าวว่า รู้สกึดใีจที่หลายจังหวัดที่

เดินเท้าผ่าน ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของกัญชา ทั้งผู้ ป่วยและลูกศิษย์ได้มาให้ก าลังใจ  อยากให้การเดินเพ่ือ
ผู้ป่วยในคร้ังนี้  เป็นการสร้างพลังและเรียกร้องให้กญัชา ถูกปลดลอ็กจากบญัชียาเสพตดิประเภท 5  

    ด้าน นายยืนยง โอภากุล หรือแอด๊ คาราบาว  กล่าวว่า เมื่อกญัชามีประโยชน์แล้วท าไมไม่มาจัดการให้เป็นระบบที่ด ี
เพราะหากเรื่องนี้ดงึกนัไปมา สดุท้ายจะกลายเป็นเรื่องของระบบนายทุนใหญ่ที่มโีอกาสมากมากกว่าชาวบ้าน 

 บทความ 

ไทยรัฐ สกูป๊หน้า 1   -เสนอบทความกล่าวถึง นโยบาย “กญัชา” โดย ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล รมว.สธ. กล่าวว่า กญัชามีทั้ง
ส่วนดีและส่วนเสยี  ส่วนเสยีกค็ือเป็นยาเสพติด รัฐบาลไม่ได้ปลดลอ็กกญัชา แต่อยากจะให้เรียกว่าคลายลอ็กเท่านั้น 

เพ่ือเอาประโยชน์กญัชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  ระบบมาตรฐานต่างๆ ก าลังด าเนินการอยู่ เพ่ือให้เกดิ

แนวทางเดินหน้าไปอย่างชัดเจน อยากให้ใจเยน็ๆ ที่ท ากนัได้ในช่วงเวลานี้คือการให้ความรู้ประชาชน ชัดเจนแล้วว่า 

สารที่สกดัจากกญัชาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ เราจะน ามาใช้ เราจะฝึกอบรมแพทย์ที่สามารถล่วงรู้ถึงประโยชน์

และโทษของกญัชา และให้สั่งยาให้ผู้ ป่วยในการใช้กญัชาเป็นยาได้ ขณะเดียวกนัทางแพทย์แผนไทย กม็ีระบบในการ

ผลิตยาต าราไทยที่มีกญัชาเป็นส่วนผสม แล้วกฝึ็กแพทย์แผนไทยให้ใช้ยา ทั้งหมดเหล่านี้ เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชน สงัคมจะได้ใช้ประโยชน์จากกญัชาได้อย่างถูกต้อง  

มตชิน   -เสนอบทความ โดย ผศ.นท.นพ.สรยุทธ ช านาญเวช ประสาทศัลยแพทย์ รพ.รามาธบิดี อธบิายว่า ด้านหนึ่งกญัชาก็
ออกฤทธิิที่พึงประสงค์  เพ่ือการปรับแก้สมดุล  กระตุ้นร่างกาย แต่อีกด้าน กอ็าจส่งผลให้เกดิความผิดปรกติ เพราะ  
THC ออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบประสาทของมนุษย์ การใช้ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้เกดิความผิดปกติ
ของความคดิความจ า ภาวะสมองฝ่อ ผิดปกติทางจิตที่อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตาย รวมทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกาย ท าให้

ถุงลมโป่งพอง เสี่ยงต่อโรคมะเรง็อณัฑะ และอาจน าไปสู่ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจตีบ หัว

ใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น นอกจากนี้  การหยุดใช้หรือการขาดสารเคมีจากกัญชากะทันหันในผู้ที่ใช้หรือเสพมาเป็น

ระยะเวลาหนึ่งกส็่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกัน      นอกจากนี้  ยังมีรายงานทางการแพทย์ พบว่า คนที่เสพกญัชาหรือสูบ
กญัชา ร่วมกบัการดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานาน จะมีความเสี่ยงต่อโรคเกี่ยวกบัระบบหลอดเลือดสมองและหัวใจ 

รวมทั้งอาจส่งผลให้ระบบควบคุมอตัโนมตัขิองหลอดเลือดสมองเสยีหาย ซึ่งท าให้เกดิการตีบแคบของหลอดเลือดสมอง

ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร 
   อย่างไรกต็าม ยังไม่อาจจ าแนกให้ชัดเจนได้ว่าอาการดังกล่าวเป็นผลกระทบโดยตรงจากกัญชาหรือไม่ เนื่องจาก
พันธกุรรม และลักษณะการใช้ชีวิตของผู้ใช้หรือเสพกญัชากม็ผีลต่อการตอบสนองและอาการที่เกดิขึ้นด้วย           

 ค่ายารพ.เอกชน 
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เดลินวิส ์ไทยรัฐ    -เสนอข่าว กรมการค้าภายใน ก.พาณิชย์ มีแนวคิดจัดโครงการรพ.ธงฟ้า ด้วยการชักจูงรพ.เอกชน ที่มีการคิดค่ายา

และค่ารักษาพยาบาลไม่แพงจนเกนิไป เพ่ือให้เป็นทางเลือกของประชาชน หากได้ข้อมูลที่อพัเดทเรื่องของราคาในช่วง

กลางเดือน ก.ค.นี้  จะรู้ ว่า ค่าเฉล่ียของรพ.ใดแพงและไม่แพง ในส่วนที่มีราคาถูกและมีบริการที่ดี จะเชิญเข้าร่วม

โครงการ รพ.ธงฟ้า พร้อมทั้งมอบสญัลักษณเ์พ่ือให้ชาวบ้านได้รับรู้และเป็นทางเลือกในการเข้าไปใช้บริการ 
       นอกจากนี้  กรมการค้าภายใน เตรียมเชิญ รพ.เอกชนที่มีการคิดค่ารักษาพยาบาล และค่ายาแพง ประมาณ 70 

แห่ง เพ่ือชี้แจงปัจจัยที่ท าให้มกีารคดิราคาแพง คาดว่าจะเร่ิมเชิญมาได้ในช่วงกลางเดอืน ก.ค. 62 หลังจากที่กรมการค้า

ภายในสามารถรับรู้ ข้อมูลที่อพัเดท หรือ ล่าสดุเรื่องราคาค่ารักษา และค่ายาของ รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่งแล้ว ตอนนี้

กรมฯ ได้ท าหนังสอืถงึ รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่งแล้ว และให้ระยะเวลาในการแจ้งราคาซื้อขายภายใน  45 วัน นับตั้งแต่

วันที่  30 พ.ค. 62 หรือต้องส่งก่อนวันที่ 12 ก.ค. 62 ก่อนที่จะน าขึ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ ของกรมฯ หาก รพ.รายใด

คดิแพงมาก ๆ ต้องเชิญมาชี้แจงต้นทุน แต่จะไม่ได้บังคับให้ลดราคา หากมีผู้ป่วยร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่มีข้อมูล และ

สามารถร่วมเข้าไปช่วยเหลือการฟ้องร้องและด าเนินคดไีด้ด้วย 

   ส่วนกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของสมาคม รพ.เอกชน เสนอให้สธ.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองของ รพ.เอกชน

ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของราคายาและบริการทางการแพทย์นั้น ก.พาณิชย์มองว่า สธ.จะมีความเชี่ยวชาญด้านการ

ดูแลเรื่องของจรรยาบรรณ ตวัยา การดูแลแพทย์ ขั้นตอนการรักษา แต่ในส่วนของก.พาณชิย์ จะมคีวามเชี่ยวชาญในการ

ดูแลการท าธรุกจิ ที่ให้เกดิความเป็นธรรมได้ดกีว่า สธ. 

    ด้านนายวิชัย โภชนกจิ  อธบิดกีรมการค้าภายใน ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุก๊กรมการค้าภายใน ว่า  กรมฯ จะเดนิหน้าใน

การดูแลค่ายา และค่ารักษาพยาบาลให้เกดิความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง เรื่องนี้ จะสอดคล้องกบัหลักสากลทั่วโลก  

 โรคไขเ้ลือดออก 

สวท. ไทยรัฐ  

คมชัดลึก เดลินิวส ์

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยโพสต ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เวบ็ไซต ์mcot.net 

  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคไข้เลือดออกว่า สถานการณ์ระบาด

หนักเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ต้นปี 62  ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 พ.ค. 62 พบผู้ ป่วยแล้ว 

23,622 ราย เสยีชีวิต 30 ราย ดงันั้น หากประชาชนมไีข้สงูลอย นาน 2 วันแล้วไข้ยังไม่ลดขอให้รีบไปพบแพทย์ พร้อม

ขอความร่วมมือคลินิก ร้านขายยา หากเจอผู้ป่วยไข้สูง ขอให้หลีกเล่ียงการจ่ายยา กลุ่ม NSAIDs เช่น ยาแอสไพริน 

เพราะเสี่ยงท าให้เลือดออก เป็นเหตุให้เสยีชีวิตได้ ทางป้องกนัที่ดีที่สดุคือป้องกนัตนเองไม่ให้ถูกยุงกดั พร้อมช่วยกัน

ท าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายทั้งในบ้านและในชุมชน 

ส านักข่าวไทย   -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั  กล่าวถงึแนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายตามประกาศ 

สธ. ว่า จากสถานการณก์ารระบาดของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงในขณะนี้  เป็นปัญหาสาธารณสขุที่ต้องป้องกนัเฝ้าระวัง

อย่างเข้มแขง็ พร้อมเร่งก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน า้ขัง และเมื่อมีการตรวจพบลูกน า้หรือ

ตัวโม่งยุงลายถือเป็นเหตุร าคาญ  ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น และ เจ้าพนักงานสาธารณสขุสาม ารถ

ด าเนินการควบคุมได้ทนัท ีหากไม่มกีารควบคุมและป้องกนัแหล่งเพาะพันธุยุ์ง มโีทษทั้งจ าทั้งปรับ 

คมชัดลึก มตชิน    -เสนอข่าว กรณนีายเหมอืน ทนขนุทด และน.ส.สมุาลี กุลสวุรรณ พ่อแม่ของน้องป๋อ เดก็ชายศิวัช ทนขนุทด อายุ 12 

ปี ที่เสยีชีวิตจากไข้เลือดออก เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพราะไม่พอใจการรักษาของเจ้าหน้าที่ รพ.รัฐ ใน อ.สคีิ้ ว 

2 แห่ง ที่ตรวจรักษาแล้วไม่น าเข้าแอดมดิ  
   ล่าสดุ นพ.นรินทร์รัชต ์พิชญคามนิทร์ นพ.สสจ.นครราชสมีา เปิดเผยว่า เบื้องต้นทราบว่าเดก็ชายวัย 12 ปี มีอาการ

ไข้เลือดออกแล้วมารับการรักษาที่ รพ.สคีิ้ว ซึ่งรพ. วินิจฉัยว่า อาการยังไม่น่าห่วง จึงให้กลับไปพักรักษาดูอาการที่บ้าน

ก่อน แต่หลังจากนั้นเดก็มีอาการหนักขึ้น จนต้องส่งมารับการรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่สายเกินไปจนเดก็

เสยีชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งกรณนีี้ถอืว่าเป็นเคสที่ไม่ควรเกดิขึ้น โดยได้เชิญผู้บริหาร รพ.สคีิ้วมาให้ค าชี้ แจงแล้ว พร้อมกบั

ให้ทาง รพ.ประสานไปยังครอบครัวของผู้เสยีชีวิต เพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม 

 การควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ 

มตชิน ไทยรัฐ 

กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยโพสต ์

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

 -เสนอข่าว นพ. ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสบูแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสบูประจ าจังหวัด พร้อมผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย เพ่ือด าเนินการ

เร่ืองการควบคุมยาสบูโดยเฉพาะและมีความชัดเจน ให้น าจังหวัดที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาสบูในระดับพ้ืนที่ได้ดีมา

เป็นแบบอย่าง เช่น สงขลา สกลนคร อุดรธานี เชียงราย ที่ประชุมจะเร่งผลักดันให้คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ

พิจารณาบรรจุยาเลิกบุหร่ีเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑก์ารจ่ายยา เบื้องต้น คือต้อง

เหมาะสมกับประเภท ผู้สมควรรับยา และผู้สั่งจ่ายต้องเป็นแพทย์เท่านั้น 4 กลไกที่ต้องท าของคณะกรรมการยาสูบ
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ผู้จัดการออนไลน ์

 

ระดบัจังหวัด คอื 1.จัดท าระบบเฝ้าระวังและติดตามผลิตภัณฑย์าสบู 2.ป้องกนันักสบูหน้าใหม่ ให้ประสานการท างาน

ร่วมกบัโรงเรียนทั่วประเทศ 3.ช่วยเหลือผู้เสพติดบุหร่ีให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหร่ี และ 4.ผลักดันเร่ืองสถานที่ปลอด

บุหร่ีให้ส าเรจ็ บงัคบัใช้กฎหมายที่มอียู่อย่างเข้มข้น 

  - ศ.นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ เลขาธกิารมูลนิธริณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบุหร่ี กล่าวว่า เกณฑข์องผู้ที่เหมาะสม ควรได้รับ

ยาลดอาการอยากบุหร่ีตามที่จะเสนอคณะกรรมการบัญชียาฯ 1.ต้องเป็นผู้ที่ตื่นนอนแล้วสบูบุหร่ีทนัทภีายใน 30 นาที

แรก 2.แม้ป่วยเป็นไข้หวัดแต่กยั็งสูบบุหร่ี 3.แม้ท างานอยู่ในห้องประชุมกต้็องออกมาสูบบุหร่ี และ 4.มีอตัราการสูบ

บุหร่ีมากกว่า 20 มวนต่อวัน ปัจจุบนัพบอตัราการสบูบุหร่ีของคนกลุ่มนี้มีถึง 2.3 ล้านคน ขณะที่ผู้สบูบุหร่ีในอตัรา 10 

มวนต่อวัน มีประมาณ 10 ล้านคน อย่างไรกต็าม คนกลุ่มที่ 2 หากอยากเลิกบุหร่ีต้องได้รับค าปรึกษาทั่วไปไม่

ครอบคลุมการให้ยาเลิกบุหร่ี เนื่องจากยาเลิกบุหร่ีถอืว่ามคีวามจ าเป็น ส าหรับรายที่ตดิบุหร่ีอย่างหนักจนไม่สามารถเลิก

ได้เอง ซึ่งมีประมาณ 2.3 ล้านคน การท าให้ผู้ติดบุหร่ีอย่างหนักได้เข้าถึงยาจะช่วยลดความสูญเสียด้านสุขภาพ และ

ค่าใช้จ่ายได้มาก เพราะเมื่อเทยีบความสญูเสียในผู้ป่วยโรคเดียวกนั ระหว่างผู้ที่สบูบุหร่ีกบัไม่สบู พบว่าผู้สบูบุหร่ีต้อง

นอนโรงพยาบาลนานกว่าผู้ไม่สบูบุหร่ี ร้อยละ 40 และผู้สบูต้องเสยีค่าใช้จ่ายรักษาสงูกว่าคนไม่สบูถงึร้อยละ 60 

 โครงการรณรงคใ์หว้คัซีนหดั 

มตชิน  

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

   -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ 

สปสช. โดยเครือข่ายหน่วยบริการ รพ. ราชวิถี สนับสนุนวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้กบักรมควบคุมโรค 1 แสน

โดส เพ่ือใช้ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนหัด ตามแผนเร่งรัดการก าจัดโรคหัดของประเทศไทย ปีงบฯ 62 เพ่ือป้องกัน

การแพร่ระบาดและให้บรรลุเป้าหมายการก าจัดโรคหัดให้ส าเรจ็ทั่วทั้งภมูิภาคภายในปี 63 ตามมติการประชุมสมัชชา

อนามัยโลก คร้ังที่ 63 และประเทศไทยก าหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากร 1 ล้านคน 

และไม่พบการตดิเชื้อภายในประเทศในปี 63    

 

ไทยโพสต ์ 

เคร่ืองตรวจวดัสุขภาพอตัโนมติั 

     -เสนอบทความ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธลีงนามความร่วมมอืการพัฒนาและผลิต

เคร่ืองตรวจวัดสขุภาพเบื้องต้นอตัโนมตั ิตามโครงการ "รู้ เท่าทนัเท่ากบัการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเฉลิมพระเกยีรติ" เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง สปสช. สวท. และ ธ.ก.ส. โดยเครื่องวัดนี้ ประกอบด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่ง

น า้หนัก วัดดัชนีมวลกาย โดยเมื่อตรวจวัดเสรจ็ ผลของการวัดที่ได้จะถูกแปลค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้าน

สขุภาพ มข้ีอมูลให้ค าแนะน าการปฏบิตัติวั รวมทั้งมคี าแนะน าให้พบแพทย์ตามสถานพยาบาลในพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย ซึ่ง

จะน าไปตดิตั้งที่ ธ.ก.ส. เร่ิมเดอืนกรกฎาคมนี้  พร้อมกระจายไปยัง 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 เครื่อง ตั้งเป้าครบ 100 

เคร่ือง ภายในปี 2562  

 แอพฯมาตรฐานยาสมุนไพร 

สยามรัฐ   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ส านักยาและวัตถุเสพติด ได้เพ่ิม

ช่องทางอื่นเพ่ือเข้าถึงข้อมูลในต ารา มาตรฐานยาสมุนไพรไทย"Thai Herbal Pharmacopoeia 2018" ผ่านMobile 

Application ชื่อว่า "Thai Herbal Pharmacopoeia" ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS ฟรี แอพพลิเคชั่น "Thai 

Herbal Pharmacopoeia" THP 2018 ประกอบด้วย ข้อก าหนดมาตรฐานของยาสมุนไพร 80 มอโนกราฟ มีมอโนกราฟ

ใหม่ 10 มอโนกราฟ เพ่ิมเตมิจาก THP 2017 อาท ิสารสกดัแห้งขมิ้นชัน ยาแคปซลูสารสกดัแห้งขมิ้นชันยาแคปซูลขิง 

โกฐชฎามงัส ีโกฐพุงปลาโกฐกระดูก กระทอื แมงลักคา เป็นต้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรใน

ประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย 

 วิธีป้องกนัผูสู้งอายสุมองเสื่อม 

ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซต ์sanook 

 -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หากพบความ

ผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ บางส่วนสามารถแก้ไขและจ านวนมากชะลอโรคได้ถ้าพบระยะแรก พร้อมแนะ 11 วิธี

ป้องกันไม่ให้สมองเสื่อม ได้แก่ 1. เลือกอาหารที่เหมาะสม 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ควบคุมน า้หนักตัว

ไม่ให้เกนิเกณฑ ์4. หลีกเล่ียงกาแฟหรือเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอนีสงู 5. ไม่สบูบุหร่ี หรืออยู่ในที่ๆ มีควันบุหร่ี ไม่ดื่มเหล้า 

6. พยายามฝึกสมองให้คิดบ่อยๆ 7. หมั่นออกก าลังกายสม ่าเสมอ 8. พบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆ 9. ตรวจสขุภาพ

ประจ าปี 10. ถ้ามโีรประจ าตวัต้องตดิตามการรักษาเป็นระยะ 11. ระมดัระวังการเกดิอบุตัเิหตุต่อสมอง โดยเฉพาะการ

หกล้ม 



                                                             สรุปข่าววันที่ 6 มิถุนายน  2562 6 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยโพสต ์

โรคเครียดสะสม 

     -เสนอบทความ นพ.กติตก์วี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ จ.นครราชสมีา กล่าวว่า คนวัยท างาน

โดยเฉพาะกลุ่มที่ท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ เป็นกลุ่มเสี่ยงเกดิความเครียดได้ง่าย หากปล่อยสะสมจะเป็นโรค

ทางกายเพ่ิม อาท ิเบาหวาน มะเรง็ เป็นต้น แนะสงัเกตสญัญาณเตือน 3 ด้าน ที่บ่งบอกว่าก าลังมีความเครียด 1. ด้าน

ร่างกาย มักเจบ็ป่วยบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเร่ียวแรง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องอืด ปวดหลัง 

ฯลฯ  2.ด้านจิตใจ จะเคร่งเครียด ขาดสมาธ ิหงุดหงิด ฟุ้งซ่าน เหม่อลอย เบื่อหน่าย เศร้าหมอง เป็นต้น และ 3.ด้าน

พฤตกิรรม จะจู้จี้ ขี้ บ่น เกบ็ตัว สบูบุหร่ีจัด ดื่มสรุามากขึ้น อาจใช้ยากระตุ้น เช่น ยานอนหลับหรือสารเสพติดต่างๆ เป็น

ต้น หากพบอาการเหล่านี้ ให้ใช้ 3 วิธแีก้ไข ดงันี้  1.ให้ปรับความคดิ โดยการคดิบวกต่อตวัเองและต่อเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้น 

2.ให้ร่วมกนัคดิหาทางออก ท าได้ทั้งระดบัครอบครัว คอื รับฟังทุกขส์ขุของกนัและกนั ร่วมกนัแก้ปัญหาช่วยเหลือกนัทุก

โอกาสที่ท าได้  3.การฝึกลดความตงึเครียดจิตใจ โดยการพักผ่อน การออกก าลังกาย ฟังเพลง รวมถงึการฝึกการหายใจ

คลายเครียดจะได้ผลดมีาก ควรฝึกให้เป็นเรื่องอตัโนมตัิ 

 เร่งยกระดบัสปาไทย 

ประชาชาตธิรุกจิ   -เสนอบทความ ว่า สมาคมและผู้ประกอบการธรุกจิสปา คาดหวังให้เกดิการยกระดับมาตรฐานธุรกจิสปาในภาพรวม

มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบนัมธีรุกจิสปาที่จดทะเบยีนถูกต้องอยู่ภายใต้ "พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ พ.ศ.2559" 
เพียง 4,000 แห่ง จากสถานประกอบการสปาทั่วประเทศไทยกว่า40,000-50,000แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่ไม่ได้

มาตรฐาน จะส่งผลให้มาตรฐานธุรกิจสปาในไทยและการเป็นฮับท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เป็นไปได้ยากมาก

ยิ่งขึ้น   สมาคมสปาไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงพยายามส่งเสริมให้เกดิการยกระดับมาตรฐานสปาไทยให้ทดัเทยีมสากล 
โดยพยายามดึงให้ผู้ประกอบการรายย่อย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเข้าสู่ระบบภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ ให้มากยิ่งขึ้ น  ซึ่งจุดอ่อนของวงการ สปาไทย คือการขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและปัจจัย
แวดล้อม ทางธรุกจิของตน สมาคมจึงได้จัด กจิกรรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กบัทั้งสมาชิก และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม

ทุก 2 เดือนอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งจัดกจิกรรมอย่าง Thailand Spa & Well-being Summit ที่มีทั้งกจิกรรมให้ความรู้  
รวมถึงกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่มีการจัดการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเป็นประจ าทุกปี   ขณะนี้

สมาคมอยู่ระหว่างการพูดคุยกบั สธ. เพ่ือต่อยอดงาน Thailand Spa & Wellbeing Summit ให้เข้าถึงผู้ประกอบการสปา
และนวดไทยในจังหวัดอื่น ๆ นอกจากเมอืงท่องเที่ยวหลักมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กบัผู้ประกอบการในพ้ืนที่ รวมถึง

กระจายการท่องเที่ยวออกไปสู่ท้องถิ่น  

 ระบบแพทยฉุ์กเฉิน 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ หมายเหตุ

ประชาชน 

   -เสนอบทความ การเสวนาพิเศษ หัวข้อ "นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ : Ems System 

Technology Innovation" ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดบัชาตคิร้ังที่ 13 ประจ าปี 62 จัดโดย สพฉ.  

    นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า การพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและ

สารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประสบผลส าเรจ็ ที่ผ่านมาพบปัญหาในการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินหลายส่วน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง สพฉ. จึงต้องเร่งพัฒนาให้ประชาชนทุกคนได้มี โอกาสในการ

เข้าถงึการให้บริการอย่างทั่วถงึและเท่าเทยีม ปัจจุบนัได้พัฒนาระบบ CIS ที่ประชาชนแค่โทรฯ ผ่านโทรศัพทธ์รรมดาไม่

ต้องผ่านแอพพลิเคชั่น กส็ามารถรู้พิกดัผู้ป่วยได้เลย จะมคีวามคลาดเคลื่อนเพียง 7 เมตรเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีระบบ 

เทเลเมดซีีน ตดิตั้งจีพีเอสที่อยู่ในรถพยาบาลแต่ละคัน ที่สามารถเชื่อมต่อกบัแพทย์ โดยแพทย์จะรู้ถึงสญัญาณชีพหรือ

คล่ืนหัวใจของผู้ป่วย เหน็คนไข้ผ่านกล้อง และสามารถดงึลายพิมพ์นิ้ วมอื เพ่ือดูข้อมูลด้านสขุภาพของผู้ป่วยได้ 

 คนไทยด่ืมนมนอ้ยลง 

มตชิน   -เสนอสกูป๊ สสส. ได้เปิดตวัเครือข่าย "นมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน" เพ่ือผนึกก าลังรณรงค์คนไทยให้มีสขุภาพที่แขง็แรง

เตม็ร้อยโดยดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างน้อยวันละ1-2 แก้ว 
   นายวิเชียร ผลวัฒนสขุ ประธานเครือข่ายนมดทุีกวัยดื่มได้ทุกวัน กล่าวว่า ผลส ารวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทย

ประจ าปี 2562 โดยสวนดุสติโพล พบว่าปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสดัส่วน 
89% เหลือเพียง 44%  ส่วนในกลุ่มผู้สงูวัย 60 ปีขึ้นไปนั้น พบว่ามสีดัส่วนที่ไม่ดื่มนมโคเลยถงึ 1 ใน 4  จากผู้ที่เข้าร่วม
การส ารวจ   โดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ ยว 

14%     สาเหตหุลักเกดิจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกบัการดื่มนมและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน า้นมโค ส่งผลให้อตัรา
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การดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมาก เฉล่ียเพียงคนละประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี(หรือสัปดาห์ละ 2 แก้ว
เท่านั้น)  
     น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ กล่าว่า ในปัจจุบันการผลิตน า้นมโคที่มี

คุณภาพ ประกอบด้วยส่วนต้นน า้ คือฟาร์มโคนมต้องผลิตน า้นมให้ได้คุณภาพดี ตามเกณฑท์ี่ก  าหนดและได้มาตรฐาน 

ส่วนกลางน า้ คอืศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ ส่วนปลายน า้คอื โรงงานแปรรปูน า้นมที่รับซื้อนมดบิเพ่ือผลิตผลิตภัณฑน์ม โดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ก าหนดให้มมีาตรฐานฟาร์ม ทางสตัวแพทย์สมาคมจะท างานร่วมกบัศูนย์นมและสหกรณ์

โคนม เพ่ือช่วยให้แม่โคมสีขุภาพด ีมกีารจัดการที่ถูกต้องตามหลักสวัสดภิาพสตัว์ เพ่ือที่จะได้น า้นมโคที่มคุีณภาพ  

 วฒันธรรมการแพทยแ์ผนจีน 

มตชิน   -เสนอสกูป๊ ว่า  ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสขุได้รับรองการแพทย์แผนจีน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบโรคศิลปะ 

ที่ต้องมีการรับรองการขึ้นทะเบียนและการรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ  และการฝังเขม็ หนึ่งในศาสตร์การ

รักษาของจีนที่ได้รับการยอมรับ และมีผลการวิจัยจากองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าสามารถบรรเทาอาการได้กว่า 100 
โรค 
     สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ศูนย์เผยแพร่และกระจายข่าววัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ 

ร่วมกนัจัดเสวนาวัฒนธรรมการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ระหว่างไทย-จีน คร้ังที่ 1 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้
เกี่ยวกบัวัฒนธรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ได้รับเกยีรตจิากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและจีนเข้าร่วม   
       Wang Gui Hua เลขาธกิารสมาคมแพทย์แผนจีน กล่าวว่า อุตสาหกรรมเวชศาสตร์จีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
การคดิค้นยามากถงึ 13,000 ชนิด ซึ่งล้วนมส่ีวนประกอบจากธรรมชาต ิมนีวัตกรรมการผลิตที่ทนัสมัย จนสามารถก้าว
สู่การเป็นตลาดยาอนัดบั 2 ของโลก และล่าสดุ แพทย์แผนจีนได้ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในบัญชี จ าแนกทางสถิติระหว่าง
ประเทศของโรคและปัญหาสขุภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ICD ขององคก์ารอนามยัโลก คาดว่า อตุสาหกรรมแพทย์แผนจีนจะ
เตบิโตมมูีลค่า 8 ล้านล้านหยวนในปี 2020  จีนยังมกีารพัฒนาเทคโนโลยีสเตม็เซลล์เพ่ือการรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งใช้
ในอตุสาหกรรมเสริมความงาม โดยมุ่งเน้นการวิจัย สเตม็เซลล์ชนิด Mesenchymal Stem cell (MSCs) จากรกทารกเมื่อ
แรกคลอด เพ่ือท าธนาคารสเตม็เซลล์และผลิตเป็นยาส าหรับรักษาโรคอกีด้วย 

 ระบบเทเลเมดิซีน 

ประชาชาตธิรุกจิ     -เสนอบทความ ธุรกิจที่เกี่ยวกับสขุภาพและทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการใช้ระบบแพทย์ทางไกล หรือ โทรเวช

กรรม (telemedicine) นอกจาก สธ. จะมีโครงการเทเลเมดิซีนการแพทย์ ทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้ นมา เพ่ือดูแล

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพ้ืนที่ ห่างไกล ในลักษณะของการให้ค าปรึกษาระหว่างแพทย์กับแพทย์ ขณะนี้ เร่ิมมี

ผู้ประกอบการ หลาย ๆ ราย ทั้งโรงพยาบาล ร้านขายยา สตาร์ทอัพ น าโมเดลดังกล่าวมา พัฒนาและปรับให้เข้ากับ

โอกาสทางธุรกจิ และรองรับความต้องการของ ผู้บริโภคยุค 4.0 อาทิ รพ.บ ารุงราษฎร์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น "Raksa-

ป่วยทัก รักษา"บริการให้ค าปรึกษาทางด้านสขุภาพ จากทมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยคิดค่าบริการ 2 รูปแบบ คือ โทร.

สนทนา หรือวิดีโอคอล 15 นาที ราคา 300-500 บาท/ครั้ง และแชต 200 บาท/ครั้ง ด้านรพ.สมิติเวช เปิดตัว

แอปพลิเคชั่น "Samitivej Virtual Hospital" ช่วยให้ผู้ ป่วยพบแพทย์ได้ตลอดเวลา มีทีมแพทย์ 10 คน ในการให้

ค าปรึกษาทางการแพทย์ตลอด 24 ชม. ส่วนระยะเวลาการให้ค าปรึกษา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 15 นาท ีในอตัรา 

500 บาท คาดว่าเบื้องต้นจะมผู้ีเข้ามาใช้บริการเฉล่ียวันละ 30-50 ราย 

 

เดลินวิส ์ 

คดัเลือกเลขาฯสช. 

 -เสนอข่าว คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คบ.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับ

การคดัเลือกเป็นเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) แทนนพ.พลเดช ป่ินประทปี อดตีเลขาธกิารส านักงาน

สขุภาพแห่งชาติ ที่ลาออกไปเพ่ือรับต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ติดตามข้อมูลรายละเอยีดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

www.national health.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่ประธาน

กรรมการบริหารฯ ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. 2562 ในวัน-เวลาราชการ 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิที่ โทร.0-2832-9024/9057 หรือwarittha@nationalhealth.or.th  

 

มตชิน 

ระวงัเห็ดพษิ 

   -                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่เตือนประชาชน



                                                             สรุปข่าววันที่ 6 มิถุนายน  2562 8 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ระวังการบริโภคเหด็ในช่วงฤดูฝนที่มเีหด็ป่าออกวางขายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย แนะน าให้ประชาชนบริโภคเหน็ที่

เคยรับประทานเท่านั้น และให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเหน็ให้แน่ชัด 

 

ไทยโพสต ์คอลัมน ์

ข่าวสั้น 

เมนูสุขภาพพระสงฆ ์

   -เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดท าโครงการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนั

โรคส าหรับพระสงฆ์และสามเณร โดยเน้นการตรวจสขุภาพเชิงรุก โดยให้ อสม. คณะกรรมการชุมชน และเยาวชน มี

ส่วนร่วมในการด าเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสขุภาพ ส าหรับการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 

ชาวพุทธควรจะท าบุญตักบาตรด้วยเมนูอาหารชูสขุภาพ ประกอบด้วยอาหาร 5 หมู่ เลือกข้าวกล้องสลับข้าวขาว เลือก

เนื้อสตัว์ที่ไม่ตดิมนัสลับเนื้อปลา ผกัต่างๆ ผลไม้รสไม่หวาน เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือสขุภาพที่ดีของพระสงฆ์ ลดการเกดิโรค

ไม่ตดิต่อเรื้อรัง  

 

ข่าวสด 

ป้องกนัโรคฉ่ีหนูระบาด 

   -เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามยั กทม. กล่าวมาตรการป้องกนัโรคฉ่ีหนูว่า เชื้อโรคดงักล่าวพบปะปน

อยู่ในปัสสาวะของหนู สตัว์เลี้ ยงลูกด้วยนมอื่นๆ เช่น สนุัข แมว และมักปนเป้ือนอยู่ในแหล่งน า้ ขัง พ้ืนดินโคลน หรือ

พ้ืนที่ที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด สวน บ้านเรือน รวมถึงในอาหารและ น า้ดื่มที่มีเชื้ อโรคปนเป้ือน จะมีการจัด

กจิกรรมบิ๊กคลีนนิ่งตลาดทุกแห่ง อกีทั้งยังมนีโยบายให้ล้างตลาดตามหลักการสขุาภิบาล อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง และ

รณรงคก์ารจัดท า 5 ส. ในตลาด 

 

ไทยรัฐ 

เกลือสมุนไพร 

   -เสนอข่าว น.ส.ชุษณา เมฆโหรา หัวหน้านักวิจัย สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าว

ว่า ปัจจุบันการบริโภคโซเดียมหรือความเคม็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง และพฤติกรรมติดเคม็เพ่ิม

สงูขึ้นเรื่อยๆ สถาบนัฯ จึงวิจัยและพัฒนาศึกษาสตูรเกลือผสมสมุนไพรช่วยลดโซเดยีมลง 25 เปอร์เซน็ต ์เหมาะกบัผู้รัก

สุขภาพและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้มีการลงนาม MOU กับ บ.ทานสาระ จก. น าไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างผลิตภัณฑ์

ออกจ าหน่าย โดยเฉพาะ รพ.ต่างๆ ที่มผู้ีป่วยต้องการลดโซเดยีมระหว่างรักษาตวั สนใจ โทร. 089-1197891 

 

มตชิน คอลัมน ์

จับกระแสภมูภิาค 

กา้วคนละกา้ว 

   -เสนอข่าว นายณฐัวัสส ์วิริยานภาภรณ ์รอง ผวจ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมการจัดกจิกรรม ก้าวคนละก้าว 

ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน จ.หนองคาย รวมพลังคร้ังใหม่กับพ่ีตูน กิจกรรมวิ่งผลัด หนองคาย-ขอนแก่น 

ระยะทางรวม 175 กม. ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ิย.62 เพ่ือระดมทุนจากผู้มจีิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงินจัดซื้ อ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของ รพ.ชุมชน รพ.จังหวัด 

ตลอดจนรณรงคใ์ห้คนไทยหันมาดูแลสขุภาพของตนเอง 

 

มตชิน 

Healthcare เรียนรู ้สูโ้รค 2019 

   -เสนอโฆษณาประชาสมัพันธง์าน Healthcare เรียนรู้  สู้โรค 2019 ตรวจสขุภาพฟรี 10,000 คน โดยทมีแพทย์และ

บุคลากรทางสาธารณสขุกว่า 30 รพ. มีบริการรถรับ-ส่งฟรีจาก BTS หมอชิต ในวันที่ 27-30 มิ.ย.62 เวลา 10.00-

20.00 น. ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี Hall 5 

 


