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สื่อ ประเด็นข่าว 

 การจดัสรร รมต. 

นสพ.ทุกฉบบั    -เสนอข่าว  การจัดสรรเก้าอี้ต าแหน่ง ครม. ชุดใหม่ ยังไม่ลงตวั หลังจากพรรค พปชร. ต้องการดงึกระทรวงเกรด เอ 

จากพรรคร่วมที่เคยมีการตกลงกนัไว้ก่อนหน้านี้  กลับไปเป็นของพรรคฯ  ทั้งนี้  มีรายงานข่าวว่า แกนน าพรรค พปชร. 

ได้เจรจาต่อรอง เร่ืองโควตารัฐมนตรี ส่วนของพรรค ปชป.ที่ตอนแรกจะได้ รมว.พาณชิย์, รมว.เกษตรและสหกรณ ์และ 

รมว.การพัฒนาสงัคมฯ แต่พรรค พปชร. ต้องการเก้าอี้  รมว.พาณิชย์ และ รมว.เกษตรฯ มาอยู่ในความดูแลของพรรค 

จึงเสนอข้อแลกเปล่ียนยก รมว.ศึกษาธกิาร และเพ่ิม รมว.ยุตธิรรม หรือ รมว.การต่างประเทศ บวกกบั 1 รัฐมนตรีช่วย 

เพ่ือแลกกบั รมว.พาณชิย์ 

    ส่วนพรรค ภท.ที่รอบแรกได้เก้าอี้  รมว.คมนาคม ไปนั้น ทางพรรค พปชร. ได้เสนอ รมว.พลังงาน มาแลกกบั รมว.

คมนาคม โดยพรรคภมูิใจไทย จะได้โควตารองนายกฯ ควบ รมว.สาธารณสขุ, รมว.พลังงาน, รมว.การท่องเที่ยวและ

กฬีา 

     ส่วนพรรคชทพ. ยังคงเป็นโควตาเดิม คือ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ รมช.เกษตรฯ ขณะที่

พรรค ชพน. จะได้โควตา รมช.อตุสาหกรรม 

     อย่างไรกต็าม นายอนุทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กเพ่ือยืนยันโควตาเดิม โดยระบุว่า 

"กระทรวงมไีว้ให้คนเข้าไปท างาน ไม่ใช่มไีว้ให้มาเที่ยวแลกไปมา จบข่าว "  และต่อมา นายอนุทนิ ยังได้พิมพ์ข้อความ

เพ่ิมเตมิโดยระบุว่า "คมนาคม สาธารณสขุ ท่องเที่ยว เปล่ียนไม่ได้ " 

 กญัชาทางการแพทย์ 

ผู้จัดการรายวัน 

เดลินวิส ์กรงุเทพธุรกจิ 

ข่าสด ไทยรัฐ แนวหน้า 

คมชัดลึก 
 มตชินออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

ช่อง 3 

  -เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เล่ียนจ ารูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ในวันที่ 10 มิ.ย. 2562กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้นัดหารือกบั นายเดชา พร้อมมูลนิธสิขุภาพไทย เพ่ือเตรียมข้อมูลก่อนที่จะมกีารประชุมพิจารณา

รับรองต ารับยาที่มีกญัชาปรุงผสมของหมอพ้ืนบ้าน ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้       โดย อ.เดชา จะไม่มีการปรับสูตรต ารับยา
อย่างที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เคยเสนอ เช่น ให้ผสมพริกไทย หรือสมุนไพรรสร้อนต่างๆ เพ่ือให้เป็นต ารับยา 

เนื่องจาก อ.เดชามองว่า ต ารับน า้มนักญัชาที่ใช้น า้มนัมะพร้าวสกดั หรือสตูรผสมน า้มันมะพร้าวนั้น จัดว่าเป็นต ารับอยู่

แล้ว ไม่ได้มีสมุนไพรตัวเดียวโดดๆ เพราะมีน า้มันมะพร้าวด้วย และจากการรักษากใ็ช้สูตรนี้  เช่น รักษาโรคผิวหนัง 

ดวงตา หากใส่อย่างอื่นลงไปอาจมปัีญหาได้ นอกจากนี้  ต ารับยาหมอพ้ืนบ้านอย่างอื่นกม็ีที่ใช้แบบเดี่ยวๆ เช่น ขมิ้นชัน 

ฟ้าทะลายโจร พญายอ เป็นต้น จึงไม่ขอเปล่ียนสตูร  
    ด้าน อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ พร้อมทีมงาน และประชาชนหลายร้อยคน ร่วมกันเดินในกิจกรรม 

"เดนิเพ่ือผู้ป่วย Cannabis Walk Thailand" เป็นวันสดุท้าย โดยออกเดนิทางจากวัดป่าเลไลยกว์รวิหาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง 
จ.สพุรรณบุรี ไปยังจุดหมายวัดบางปลาหมอ ต.ดอนก ายาน อ.เมอืง จ.สพุรรณบุรี โดยมนีายยืนยง โอภากุล หรือ "แอด๊ 

คาราบาว" ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิตชื่อดัง ร่วมเดินในครั้งนี้ ด้วย โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาท ีถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ 
หวังว่าการเดนิเพ่ือผู้ป่วยในคร้ังนี้  จะเป็นการสร้างพลังเพ่ือให้กญัชาถูกปลดลอ็กจากบญัชียาเสพตดิประเภทที่ 5 

กรงุเทพธรุกจิ มตชิน   -เสนอข่าว องคก์รเครือข่ายเดนิเพ่ือผู้ ป่วย ได้แก่ มูลนิธข้ิาวขวัญ มูลนิธกิสกิรรมธรรมชาติ   มูลนิธชิีววิถี (BIOTHAI) 
มูลนิธเิกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธเิพ่ือผู้บริโภคมูลนิธสิขุภาพไทยมหาวิทยาลัยรังสติ เครือข่ายเกษตรกรรม

ทางเลือก เครือข่ายกสกิรรมธรรมชาต ิขบวนการสร้างเสริมสขุภาพประชาชน (ขสช.)เครือข่ายผู้ ป่วย (Healthy Forum) 
และคณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ร่วมกนัประกาศอสิรภาพกญัชารักษาโรค      โดยนาย
ธนพล ดอกแก้ว ประธานสมาคมชมรมเพ่ือนโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนอ่านค าประกาศว่า ตลอดการเดิน

ประชาชน 32,049 คน ร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอแก้ไขกฎหมายการใช้กระท่อมและกัญชาเพ่ือการแพทย์  ผู้ ป่วยจ านวน 
40,145 คน ร่วมลงชื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยการใช้กญัชาสตูรน า้มันเดชาเพ่ือรักษาโรค ขณะเดียวกนัโอนเงินเข้าบัญชี
ร่วมท าบุญผลิตยากญัชา  และผู้ใจบุญบางท่านขอบริจาคมากถงึหนึ่งล้านบาท เพ่ือผู้ป่วย ขณะนี้ ยอดเงินบริจาคทุกบัญชี

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่10 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 10 มิถุนายน  2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

รวมกนัแล้วมากถึง รวม 4,698,742.78 บาท          และว่า การใช้กญัชาอย่างถูกต้องนั้น สามารถรักษาเยียวยารักษา
โรคต่างๆได้มากกว่าที่หน่วยงานด้านสาธารณสขุของรัฐประกาศ แต่น่าเศร้าที่ผู้ป่วยหลายแสนคน หลายล้านคน กลับไม่

สามารถเข้าถงึยาจากกญัชาได้จากกฎหมายและระเบียบล้าหลัง ตลอดจนแนวปฏบิัติของรัฐ ที่เอื้ออ านวยเฉพาะองค์กร

ขนาดใหญ่ เช่น การเปิดโอกาสบริษัทยาข้ามชาตยิื่นขอสทิธบิตัรผูกขาด และอ้างเหตุน าเข้าผลิตภัณฑ์กญัชาจากต่างชาต ิ

กดีกนัหมอพ้ืนบ้านไม่ให้ผลิตยา และไม่สามารถเข้าถงึวัตถุดบิกญัชาได้ 
    ขอประกาศอสิรภาพการใช้กญัชารักษาโรค เพ่ือเรียกร้องสทิธขิองผู้ป่วยในการเข้าถงึยาจากกญัชา ดังนี้  1.ปปส.ต้อง
มอบวัตถุดบิกญัชาของกลางให้กบัหมอพ้ืนบ้านที่ผลิตยาแจกจ่ายแก่ประชาชน มใิช่การเผาท าลายทิ้ง  2.เรียกร้องให้ สธ. 
รับรองต ารับยาน า้มนักญัชา หรือน า้มนักญัชาผสมน า้มนัมะพร้าวสกดัเยน็ เป็นต้น เป็นต ารับยาหมอพ้ืนบ้าน และต ารับ
ยานี้ ควรอยู่ในระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือระบบหลักประกันสุขภาพ 3.ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกพรรค

การเมือง ร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายให้กัญชง กระท่อม สาร CBD และสารอื่นจากกัญชาที่ไม่มีฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ออกจากบัญชียาเสพติดอย่างสมบูรณ์ ต้องอนุญาตให้ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ สามารถปลูกกญัชาเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเอง  และ 4.เร่งฟ้ืนฟูและพัฒนาสายพันธุก์ญัชา โดยการส่งเสริมสนับสนุน และคุ้มครองบทบาทของเกษตรกร
และชุมชนท้องถิ่น เพิกถอนและระงับการย่ืนขอจดสทิธบิตัรที่ขดัต่อกฎหมาย          

เนชั่นทวี ี
กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

  -เสนอข่าว ศ.นพ. ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กล่าวบนเวทเีสวนาว่า ตน

ได้ศึกษาและท าวิจัยโรคทางสมองมา 17 ปีเตม็ ได้พบว่า ปัจจุบนัยารักษาโรคทางสมองมีข้อจ ากดัมาก โรคทางสมองไม่
มยีาใดๆ หยุดย้ังและรักษาได้ เพียงแต่บรรเทาอาการให้ดขีึ้น ยาที่ใช้รักษาโรคทางสมอง อาท ิโรคพาร์กนิสนั โรคสมอง
เสื่อม ค่อนข้างราคาสงู เมื่อเปรียบเทยีบกบัน า้มันกญัชา  ใน 1 ปีที่ผ่านมา มีคนไข้โรคอลัไซเมอร์ 108 คน ไม่สามารถ
พูดคุยตดิต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้ แต่หลังจากใช้น า้มันกญัชาเพียง 1 เดือน พบว่าคนไข้กลุ่มดังกล่าว สามารถพูดคุยกนัรู้
เรื่อง ดงันั้นกญัชาถ้าใช้เป็น คือยามหัศจรรย์ และไทยคือที่เดียวในโลก ที่มีกญัชามานาน เราควรน ากญัชามาใช้เป็นยา

เสร ีเพ่ือรักษาอาการป่วย ที่ส  าคญัทุกบ้านที่มผู้ีป่วยต้องสามารถปลูกกญัชาได้  

มตชิน  
มตชินออนไลน ์

  -เสนอข่าว ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า อย.จะ

ด าเนินการรับแจ้งการครอบครองกัญชาเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เนต็ ของ

คณะท างานภายใต้สภากาชาดไทย ที่ได้รับหมายเลขรับแจ้ง ตั้งแต่หมายเลข 0000-0019 ถึง 0004-3893 การยื่น
เอกสารรับแจ้ง เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 10-21 มถุินายน 2562  โดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้   1.ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ ตึก OSSC อาคาร 6  ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันและเวลาราชการ 2.อีเมล์ 

cannabisreport@fda.moph.go.th  ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ขอให้ผู้ ป่วยลงทะเบียนไว้และมีหมายเลขรับแจ้ง 
พิมพ์บันทกึแจ้ง ออกจากระบบของคณะท างานภายใต้สภากาชาดไทย พร้อมลงนาม และส่งบันทึกดังกล่าวไปยัง อย. 

ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หรือสอบถามกองควบคุมวัตถุเสพตดิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 0-2590-

7771-3 โทรสาร 0-2590-7772  
      ด้านนายนิยม เตมิศรีสขุ เลขาธกิาร ป.ป.ส. กล่าวถึงการตรวจจับกุมผู้ครอบครองกญัชาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. 

ว่า จากจับกุมชาวบ้าน 2 ราย ที่ลักลอบปลูกกญัชา 2 ต้น พบว่าเป็นการลับลอบปลูกเพ่ือจ าหน่าย ไม่ใช่ผู้ ป่วย และไม่มี
ใบครอบครองจาก อย. เป็นความผิดตามกฎหมายชัดเจนจะมาอ้างว่าไม่รู้ คงไม่ได้ เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติด

ประเภท 5  ป.ป.ส.ก าลังประสานกบั อย.เพ่ือขอข้อมูลผู้ครอบครองที่มาลงทะเบยีนกบั อย.ว่ามีจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือการ
ป้องกนัแอบอ้าง 
    ส่วนลอบจ าหน่ายสารสกัดจากกัญชาตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่แพร่หลายอยู่ในขณะนี้ ว่า ป.ป.ส.ก าลังเกบ็ข้อมูลเพจ 

ดงักล่าว แต่เพจเหล่านี้จะปิดตวัเอง และเปิดใหม่ไปเร่ือยๆ ฝากเตอืนไปยังพ่ีน้องประชาชน ที่จะซื้ อสนิค้าจากกลุ่มพวก

นี้ ให้ระมดัระวังอนัตราย เพราะไม่มกีารรับรองว่า สารสกดั หรือน า้มันกญัชาเหล่านี้ เป็นของจริงหรือไม่ การใช้สารสกดั

หรือน ้ามันกัญชาต้องอยู่ในการควบคุมของเพทย์ หากมีผลข้างเคียงเกิดขึ้ น เพจที่ขายหรือคนที่แนะให้ซื้ อจะมีใคร

รับผิดชอบ          นอกจากนี้  ยังมีการน าสารสกดัมาใช้ผิดประเภทเพ่ิมขึ้น เช่นเอามาทาบุหร่ีสบู หรืออกีสารพัดวิธเีพ่ือ
ความบนัเทงิ แต่อ้างว่าตนเองมใีบอนุญาต ป.ป.ส.ก าลังเฝ้าระวังตดิตามกลุ่มเหล่านี้  ตอนนี้น า้มนักญัชาในตลาดมดืแพร่

ระบาดมาก จากการสุ่มตรวจ 80% มสีารปนเป้ือน ขอยืนยันว่ากญัชาที่จะน ามาใช้ทางการแพทย์นั้น ต้องมีพ้ืนที่ควบคุม
ตั้งแต่การปลูก การสกดั ไม่ใช่ใครจะปลูกและใช้ได้ตามใจชอบ เพราะตอนนี้ประเทศไทยกฎหมายยังไม่ให้ใช้กญัชาเพ่ือ

ความบนัเทงิ ใครมไีว้ครอบครองต้องเป็นผู้ป่วยและมใีบอนุญาตเท่านั้น หากจับผู้ครอบครองได้ ป.ป.ส.จะส่งให้ไปพบ
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แพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยจริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่กต้็องด าเนินคดตีามกฎหมาย 

กรมประชาสมัพันธ ์   -เสนอข่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จับมอืสร้างเครือข่าย วิจัยพัฒนาสายพันธุ์

กญัชาและกญัชงสายพันธุไ์ทย ให้มีศักยภาพของสาร เพ่ือคนไทยได้ใช้กญัชาเกรดทางการแพทย์ เทียบเท่าผลิตภัณฑ์

ต่างประเทศ  โดยได้มกีารลงนามความร่วมมอืกับกรมการแพทย์และองค์การเภสชักรรม โดยจะเริ่มวิจัยในปลายเดือน

กรกฎาคมนี้  และในต้นปี 2563 องคก์ารเภสชักรรม จะน าก าลังการผลิตส่วนหนึ่งไปผลิตสารสกดัจากวัตถุดบิกญัชาและ

กญัชงที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยได้เข้าถงึสารสกดักญัชาและกญัชงมาตรฐานทางการแพทย์เพ่ิมมาก

ขึ้น  

สยามรัฐ   -เสนอข่าว รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาองค์การเภสชักรรม(อภ.) เปิดเผย ว่า การปลูกกัญชามี 3 แบบคือ Indoor 
หรือปลูกในอาคาร, Green house ปลูกกึ่งอาคารโดยให้ได้รับแสงอาทติย์แต่ต้องออกแบบเทคนิคเฉพาะ ,Outdoor หาก
ปลูกได้จะดมีาก เพราะราคาจะถูกลง แต่มีปัญหาศัตรูพืช ซึ่งก าลังพัฒนาและหาเทคนิคเฉพาะเพ่ือให้ได้มาตรฐานและ

ปลอดเชื้อ ปลอดโรคไม่ฉีดสารเคมี     ทั้งนี้  ในช่วงแรกได้เริ่มปลูกแบบ Indoor ในโรงเรือนระบบปิด เปิดตัวตั้งแต่ 27 
ก.พ. 62 ด้วยระบบรากลอยในอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีทนัสมัยที่สดุ และจะท าให้กญัชาโตเรว็มาก ช่วยป้องกนัเชื้ อรา

ต่างๆ อนาคตเตรียมพร้อมปลูกแบบ Green house และ Outdoor เช่นกนั เนื่องจากราคากญัชาจะต้องถูกลงเรื่อยๆ และ
สองแบบหลังจะถูกกว่า Indoor ถงึ 7-8 เท่า จึงก าลังพัฒนาวิธกีาร เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้สามารถปลูกกลางแจ้งที่ควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานเมดคิลัเกรดได้  

 ค่ายา บริการทางการแพทยร์พ.เอกชน 

กรงุเทพธรุกจิ มตชิน 

ไทยโพสต ์สยามรัฐ 

-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สคุนธปฏภิาค รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี รับทราบมติสนับสนุนความโปร่งใสในตลาดยา วัคซีน และผลิตภัณฑท์างการแพทย์ของที่ประชุมใหญ่ 

WHO ซึ่งกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่ข้อมูลราคาจริงของยาและเวชภัณฑ ์เพ่ิมความโปร่งใสด้านสทิธบิัตรยา และ

ให้ฝ่ายเลขาธกิารองคก์ารอนามยัโลก ตดิตามผลของความโปร่งใสต่อราคาการเข้าถงึผลิตภัณฑท์างการแพทย์ เป็นต้น 

   นายกฯ เน้นย า้ว่า มติของWHOสะท้อนให้เหน็ว่าแนวทางต่างๆ ที่ไทยด าเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เช่น การก าหนดให้รพ.เอกชนต้องแจ้งราคาซื้ อ-ขายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งประเมินค่ารักษา

เบื้องต้นให้ผู้ป่วยทราบก่อนให้บริการ นอกจากนี้  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและภมูภิาคเพ่ือพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกบัการให้บริการที่เกนิความจ าเป็นหรือคดิค่ารักษาสงูเกนิสมควร 

 โรคไขเ้ลือดออก 

มตชิน  

 แนวหน้า  

กรงุเทพธรุกจิ เดลนิิวส ์

เMthai ผจก.ออนไลน์ 
77kaoded  

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์ 
ส านักข่าวไอ.เอน็.เอน็ 

เนชั่นทวี ี TNN  
ส านักข่าวไทย 

  -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด  กล่าวว่า ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ิย.62 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 26,430 ราย 

เสยีชีวิต 41 ราย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน ขอความร่วมมอืทุกคนช่วยกนัท าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายในบ้านและ

โรงเรียน เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้สังเกตอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเดก็ที่ยังไม่สามารถบอกอาการของ

ตนเองได้ชัดเจน หากมไีข้สงูลอยเกนิ 2 วัน แนะน าให้ไปรพ.  โรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่มกัมอีาการไม่รนุแรง แพทย์จะ

ตรวจประเมนิอาการผู้ป่วย หากพบว่าอาการไม่รนุแรงอยู่ในระยะไข้ ยังรับประทานอาหาร ดื่มน า้ได้ จะแนะน าการดูแลที่

บ้านให้ญาตทิราบ และวิธสีงัเกตอาการที่ควรรีบมาพบแพทย์ โดยเฉพาะช่วงไข้ลด หากมอีาการซึมลง กนิอาหารและดื่ม

น า้ไม่ได้ อ่อนเพลีย ปวดท้องมาก คล่ืนไส้อาเจียน กระวนกระวาย อาจเข้าสู่ระยะชอ็ค ให้รีบไปรพ.ทนัท ี 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

บางกอกโพสต ์

  -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาการผู้ป่วยไข้เลือดออก หลังจากได้รับ

เชื้ อประมาณ 5 - 8 วัน ผู้ ป่วยจะมีอาการไข้สงูลอย อุณหภมูิ 38.5-40.0 องศา ติดต่อกนั 2 - 7 วัน อาการทั่วไป

คล้ายเป็นหวัด แต่ไม่ไอ ไม่มีน า้มูก หน้าแดง ปวดศีรษะ บางรายอาจมีปวดท้อง อาเจียน  มีจุดแดงเลก็ตามแขน ขา 

ล าตวั หากมอีาการไข้สงู 2 วันไข้ไม่ลดขอให้รีบไปพบแพทย์ ส าหรับการดูแลผู้ป่วยที่แพทย์ให้กลับมาพักฟ้ืนที่บ้าน ควร

ดื่มน า้ผลไม้หรือน า้เกลือแร่บ่อย ๆ เชด็ตวัลดไข้ด้วยน า้ธรรมดา รับประทานอาหารอ่อนและกนิยาตามแพทย์สั่ง ห้ามกนิ

ยาแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟน เพราะจะท าให้เลือดออกง่ายขึ้น โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมอีาการดีขึ้นอย่างชัดเจนภายใน 2-

3 วันหลังจากไข้ลด หากผู้ป่วยมเีลือดก าเดาไหล อาเจียนเป็นเลือดและอุจจาระเป็นสดี า หมดสติ ให้รีบน าส่งรพ.ที่ใกล้

ที่สดุ  
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    การควบคุมไข้เลือดออก ในช่วงปกต ิมคี าแนะน าให้ประชาชนก าจัดแหล่งเพาะพันธุ ์ขดัภาชนะน า้ขังทุก 7 วัน ทั้งใน

โรงเรียน วัด หรือแม้แต่สถานที่ที่ไม่มเีจ้าของ ส่วนในช่วงการระบาด มสีตูร 3-3-1 คือ หากพบผู้ ป่วย 1 ราย จะต้องมี

การวินิจฉัยและรายงานพ้ืนที่ทั้ง รพ. รพ.สต. ภายใน 3 ชม. ซึ่งเมื่อได้รับรายงานแล้วต้องลงพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรค

ภายใน 3 ชม.และลงมือปฏบิัติการให้เสรจ็ใน 1 วัน และปูพรมคนหาคนเสี่ยงในระยะ 100 เมตร ที่ผ่านมามีการ

ด าเนินการเร่ืองนี้อย่างเข้มข้น และในวันที่ 15 มถุินายนนี้  จะเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) กจ็ะ

มกีารรณรงคอ์กีรอบ 

     นอกจากนี้  นพ.สวุรรณชัยยังเปิดเผยถงึการพยากรณโ์รคและภัยสขุภาพรายสปัดาห์ ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย.62ว่า 

จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 มิ.ย.62 พบผู้ ป่วยแล้ว 

3,592 ราย ไม่มีรายงานผู้ เสยีชีวิต ผู้ ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ภาคใต้พบผู้ป่วยมากที่สดุถึง 3,500 ราย 

ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ ร่วมกนัก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย และใช้มาตรการ 3 เกบ็ 

ป้องกนั 3 โรค 

 ค่าตอบแทนก าลงัคนดา้นสุขภาพ 

เพจ 

 พยาบาลไทยวนันี้ 

   -เผยแพร่ข้อความว่า กระทรวงสาธารณสขุ ก าหนดคณะกรรมการปรับปรงุค่าตอบแทนก าลังคน ไม่มีพยาบาลเข้าเป็น

กรรมการ หรือกระทรวงนี้ ไม่ต้องการพยาบาลให้ดูแลประชาชน จึงมีการท าลายขวัญและก าลังใจแบบนี้  ค่าตอบแทนที่

ไม่เป็นไปตามความจริงในปัจจุบนั เพราะไม่เคยมเีสยีงพยาบาลส่วนใหญ่ของกระทรวงเข้าไปมสี่วนร่วมเลยสกัคร้ัง 

 

ไทยรัฐ 

สิทธิบตัรทอง พนง.ออมสิน  

 -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. 

มีมติรับกลุ่มบิดา มารดาของ พนง.ออมสินเข้ามาอยู่ระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะได้รับการดูแลในเรื่องการ

รักษาพยาบาลเท่ากบัประชาชนที่อยู่ในสทิธบิตัรทองเดมิ   

 วิตามินซีตา้นหวดั 

มตชิน  

ส านักข่าวไทย 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนอากาศเปล่ียนแปลงบ่อยกลุ่มเดก็เลก็

และผู้สูงอายุได้รับผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่าย ควรเลือกกินผักสมุนไพรและผลไม้รสเปรี้ ยวเพ่ือป้องกันการเกิดโรค

ต่างๆ ที่เกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยสปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ผัก

สมุนไพรไทยที่ควรกินเพ่ือสร้างภูมิต้านทานในช่วงหน้าฝน ได้แก่ กระเทียม หอม กระชาย ขิง ข่า ตระไคร้ มะระ 

ผักหวาน ขี้ เหลก็ ใบกะเพรา มะเขือเปราะ และมะนาว เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเผด็ร้อนบรรเทาอาการของไข้หวัด 

และเสริมภมูิต้านทานให้ร่างกายให้แขง็แรง ควรกนิผลไม้ตามฤดูกาลที่ให้ผลผลิตในช่วงหน้าฝน เช่น ฝรั่ง ส้มโอ เป็น

ต้น ผกัและผลไม้เหล่านี้ เป็นแหล่งของวติามนิแร่ธาตุและใยอาหาร โดยเฉพาะวิตามนิซีที่ช่วยเพ่ิมภมูต้ิานทานให้ร่างกาย 

การปรุงอาหารที่ไม่ควรใช้ความร้อนนานเกินไป เพราะจะท าให้วิตามินซีในผักและผลไม้ถูกท าลาย หรือใช้วิธีกินผัก

ผลไม้สดแทน กจ็ะท าให้ได้รับคุณค่าวิตามนิซี แร่ธาต ุและใยอาหารที่ครบถ้วน 

 ฉลากสินคา้ 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

  -เสนอข่าว นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คณะกรรมการกลางเพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภคของเมียนมาได้ออกประกาศว่าด้วยการก าหนดสนิค้าที่ต้องติดฉลากและค าแนะน าในการใช้สนิค้าเป็นภาษา

เมยีนมา และประกาศว่าด้วยการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกบัการติดฉลากสนิค้าภาษาเมียนมา 

โดยก าหนดประเภทสินค้าที่ต้องติดฉลากเป็นภาษาเมียนมา 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารและเคร่ืองดื่ม เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน สินค้าส าหรับเดก็ เครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสาร ยาและอาหารเสริม สารเคมี เครื่องส าอาง อุปกรณ์

อาบน า้ และเครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณ์ออกก าลังกาย  โดยก าหนดให้แสดงเนื้ อหาส าคัญ ได้แก่ ค าแนะน า

ส าหรับการใช้งาน วิธกีารเกบ็รักษา ค าเตอืนและข้อควรระวัง และผลข้างเคยีงจากการใช้ และมีข้อก าหนดในการปฏบิัติ

ที่แตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่กบัประเภทของสนิค้า ปริมาณ และขนาดของสนิค้า รัฐบาลเมียนมาได้ขยายระยะเวลาบังคับ

ใช้ออกไปอีก 1 ปี คือ จะเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.63  ขอให้ผู้ประกอบการไทยหารือผู้น าเข้าเมียนมา 

รวมทั้งขอให้สอบถามหน่วยงานอย.หน่วยงานที่ก  ากบัดูแลสนิค้าแต่ละชนิด ให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง เนื่องจากสนิค้า

บางชนิดอาจใช้การตดิสตกิเกอร์แทนการพิมพ์ฉลากใหม่ได้ 

 รพ.สต.ติดดาว 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

-เสนอข่าว  นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ตาก เป็นประธานเปิดงานมหกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้น าสู่ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพย่ังยืนที่ รพ.สต.แม่จะเรา อ.แม่ะระมาด 



                                                             สรุปข่าววันที่ 10 มิถุนายน  2562 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

พร้อมฉลองความส าเร็จ ที่ รพ.สต.ติดดาว 115 แห่ง และสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง เป็นการให้ค ามั่นสัญญากับ

ประชาชนว่า รพ.สต. ทุกแห่งใน จ.ตาก จะให้บริการประชาชนอย่างมคีุณภาพและมาตรฐานเดียวกนัทั้งจังหวัด นับเป็น

จังหวัดแรกในประเทศไทยที่มกีารประเมนิสาธารณสขุชุมชน ผ่านเกณฑด้์วยคะแนนเตม็ 100 

 11 วิธีป้องกนัสมองเสื่อม 

ไทยโพสต ์      -เสนอบทความ นพ.ณฐัพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สงูอายุส่วนหนึ่งที่มอีาการสมองเสื่อม 

หากญาติหรือคนใกล้ชิดให้ความส าคัญในการสงัเกตความผิดปกติและรีบน ามาพบแพทย์เพ่ือท าการวินิจฉัย บางส่วน

สามารถแก้ไขได้และจ านวนมากชะลอโรคได้ถ้าพบในระยะแรก การป้องกนัสามารถลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจท าให้เกดิ

ภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ 1.เลือกอาหารที่เหมาะสม รับประทานให้เป็นเวลา หลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันสงู 2.นอนหลับ

พักผ่อนให้เพียงพอ 3.ควบคุมน า้หนักตวัไม่ให้เกนิเกณฑ ์4.หลีกเล่ียงกาแฟหรือเคร่ืองดื่มที่มีกาเฟอนีสงู 5.ไม่สบูบุหร่ี

หรืออยู่ในที่ที่มีควันบุหร่ี ไม่ดื่มเหล้า 6.พยายามฝึกสมองให้คิดบ่อยๆ เช่นอ่านและเขียนหนังสอืเล่นเกมตอบปัญหา 

นับเลขถอยหลัง 7.หมั่นออกก าลังกายสม ่าเสมอ สปัดาห์ละ 3-5 ครั้ง 8.พบปะพูดคุยกบัผู้อื่นบ่อยๆ หากจิกรรมเพ่ือ

คลายเครียด เช่น เข้าชมรมผู้สงูอายุ เป็นจิตอาสาในโรงพยาบาล 9.ตรวจสขุภาพประจ าปี 10.ถ้ามีโรคประจ าตัวต้อง

ตดิตามการรักษาเป็นระยะ นอกจากรับประทานยาตามค าสั่งแพทย์แล้ว ต้องเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือควบคุมอาการของ

โรคร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง   11.ระมัดระวังการเกดิอุบัติเหตุต่อ

สมอง โดยเฉพาะการหกล้ม 

 

มตชิน คอลัมน์  

โฆษกชาวบ้าน 

รบับริจาคผา้ออ้มทารกแรกเกิด 

-เสนอข่าว หอผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต รพ.อุดรธานี มีความจ าเป็นต้องใช้ ผ้าอ้อมทารกแรกเกิดจ านวนมาก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงทารกที่คลอดก่อนก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมขนาดพิเศษ ผู้สนใจสามารถส่งผ้าอ้อมได้ที่กองทุน

เดก็โรคมะเรง็ รพ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 วงเลบ็ว่าผ้าอ้อมทารกแรกเกดิ หรือติดต่อที่หอ

ผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต รพ.อุดรธานี โดยตรง หรือสมทบทุนเข้าบัญชี "กองทุนผู้ ป่วยเดก็โรคมะเร็งโรงพยาบาล

อุดรธานี" เลขที่บัญชี 401-3-34553-6 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สอบถามเพ่ิมเติมที่เฟซบุก๊ "กองทุนเดก็

โรคมะเรง็โรงพยาบาลอดุรธานี” 

 

เดลินวิส ์

โครงการสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคชาว กทม. 

   -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย เจริญวัฒนา เลขา สปสช. ร่วมกบั กทม. ด าเนินงาน 4 โครงการเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพและ

ป้องกนัโรคให้กบัชาว กทม. ให้เข้าถงึการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุม ได้แก่ 1.โครงการคลินิกผู้สงูอายุครบวงจรใน รพ. 

2.โครงการคัดกรองสขุภาพแรงงานนอกระบบในผู้ขับขี่รถสาธารณะ 3.โครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น 4.โครงการหน่วย

บริการร่วมให้บริการทนัต กรรม 

 

ไทยรัฐ 

จองคิวรบับริการผ่านแอพ 

   -เสนอข่าว นพ.ธติ ิแสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า รพ.บ้านโป่ง ปรับปรุงระบบบริการด่านหน้าให้

ทนัสมยั และรองรับความต้องการของผู้มารับบริการด้วยการเปิดช่องทางสแกน QR CODE หรือบัตรคิวอตัโนมัติ ผ่าน

ระบบแอปพลิเคชัน ไลน์ เมื่อผู้มารับบริการสแกน QR CODE ที่หน้าจอตรงจุดบริการแล้ว จะทราบว่าขณะนี้คิวของ

ท่านเป็นคิวที่เท่าไหร่ สามารถไปท าธุระหรือนั่งรอรับบริการตรงจุดไหนกไ็ด้ เมื่อใกล้ถึงคิวค่อยมารับบริการเพ่ิมความ

สะดวกและลดการแออดัภายใน รพ. ส่วนผู้ที่ไม่ได้สแกน QR CODE หรือบัตรคิวอตัโนมัติ สามารถรับบัตรคิวและรอ

รับบริการได้ตามปกต ิเริ่มให้บริการ 3 แผนก ได้แก่ แผนกคดักรองทั่วไป แผนกคดักรองเดก็ และแผนกประกนัสงัคม 

 


