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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

นสพ.ทุกฉบบั 

นายกรฐัมนตรี คนท่ี 29  
     -เสนอข่าว พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์-โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 โดยมีพิธรีับพระบรมราช

โองการ จัดขึ้นที่ห้องสงีาช้าง ตกึไทยคู่ฟ้า ที่ท  าเนียบรัฐบาล 

  - รายงานข่าวแจ้งว่า โผ ครม. "ลุงตู่ 2" ที่คาดว่าลงตัวแล้ว มีดังนี้  พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ควบ รมว.กลาโหม  นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.พาณิชย์  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.

สาธารณสขุ  นายพุทธพิงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง นาย

อนุชา นาคาศัย รมช.คลัง  นายสนัติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายพิพัฒน์ รัชกจิประการ รมว.การ ท่องเที่ยวและกฬีา 

นายถาวร เสนเนียม รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายกอบศักดิ์ ภตูระกูล รมว.ดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม นายสรุิยะ จึงรุ่งเรืองกจิ รมว.พลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย นายนิพนธ ์บุญญามณ ีรมช.มหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสทุนิ รมว.ยุติธรรม นายสวุิทย์ เมษินท

รีย์ รมว.การอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  นายสนธริัตน์ สนธจิิรวงศ์ รมว.อตุสาหกรรม นายณฏัฐพล ทปี

สวุรรณ รมว.ศึกษาธกิาร 
เวบ็ไซตข่์าวเวิร์คพอยท ์    -เสนอว่า ล่าสดุ พรรคพลังประชารัฐจะได้กระทรวงไปดูแลมากที่สดุ 10 กระทรวง งบประมาณรวมกว่า 8 แสน

ล้านบาท พรรคภมูิใจไทยและประชาธปัิตย์ได้ดูแลรวมกนั 6 กระทรวง งบรวมกว่า 4.5 แสนล้านบาท พรรคชาติไทย

พัฒนาและพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้โควต้ารัฐมนตรีไปคนละ 1 กระทรวง ส่วนกระทรวงมหาดไทยและ

กลาโหม โดยงบประมาณน ามาจากตวัเลขงบฯรายจ่ายประจ าปี 62 จากส านักงบประมาณ 

 กญัชาทางการแพทย์ 

มตชิน มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ์ผอ.สถาบนัการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เปิดเผยความคืบหน้า การพิจารณารับรองต ารับยากัญชาของนายเดชา ศิริภัทร หรืออาจารย์เดชา ว่า ในการประชุม

คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มีกญัชาและ

กระท่อมปรงุผสม อยู่ในหน่วยบริการสาธารณสขุของรัฐและเอกชน วันที่ 12 มถุินายนนี้  มแีนวโน้มว่าจะพิจารณารับรอง
ต ารับยากญัชาสตูรของนายเดชา ซึ่งหมายความว่าหากต ารับยากญัชาของนายเดชาผ่านการพิจารณา นายเดชาจะปรุงยา

ต ารับ ดังกล่าวให้ผู้ ป่วยได้ใช้ต่อไป แต่จะต้องเป็นการปรุงยาเพ่ือใช้เฉพาะกับผู้ป่วยในพ้ืนที่ขอบเขตของนายเดชา

เท่านั้น ยังไม่สามารถผลิตในปริมาณมากๆ เพ่ือแจกหรือจ าหน่ายได้          เมื่อต ารับยาของนายเดชาได้รับการรับรองให้
เป็นยาพ้ืนบ้านแล้ว ยังต้องท าวิจัยเพ่ิมเตมิโดย คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ทั้งเกบ็ข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ การ

ทดสอบความปลอดภัย การตรวจสอบประสทิธภิาพ ทั้งนี้  เพ่ือให้เกดิความมั่นใจว่าน าไปใช้ได้อย่างปลอดภัย 

เดลินวิส ์   -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจ ารญู ผอ.มูลนิธชิีววิถี กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับแจ้งเร่ืองผลการหารือเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่
ผ่านมา แต่วันที่ 12 ม.ิย. ทางคณะกรรมการด้านการประเมนิรับรองต ารับยาแผนไทยที่มีกญัชาและกระท่อมฯ จะมีการ
พิจารณาต ารับยาที่มส่ีวนผสมของกญัชาอยู่แล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาว่ารับหรือไม่รับรองต ารับยาน า้มนักญัชาของนายเดชา

กต็าม ทางเครือข่ายคงจะมีแถลงออกมาเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ถ้าให้วิเคราะห์แนวโน้มว่า จะเป็นไปทางไหนนั้นคงพูดยาก 

เพราะฝั่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ กพ็ูดไป 2 ทาง ทางแรกกว่็า มสีญัญาณด ีแต่อกีทางหนึ่งกม็องว่าต ารับของนายเดชา 
มคีวามเข้มข้นสงูเกนิไป จึงบอกไม่ได้แต่กย็ืนยันว่าจะไม่มกีารปรับสตูรแต่อย่างใด 
       ด้าน นพ.เกยีรตภิมู ิวงศ์รจิต อธบิดกีรมสขุภาพจิต กล่าวถงึความคบืหน้าการ เตรียมวิจัยการใช้สารซีบีดีจากกญัชา
เพ่ือให้รักษาโรคทางจิตเวช ว่า คณะท างานได้มกีารหารือกนั 2 รอบแล้ว เบื้องต้นคอื 1.การรักษาภาวะนอนไม่หลับโดย
ใช้ต ารับยาศุขไสยาสน์ เข้ามาดูแล ซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับว่าจะช่วยดูแลในเรื่องการ

7 มีนาคม 2560 
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จัดการต ารับยาให้  2.สารสกดักัญชารักษาอาการสั่นเร้ือรังรักษาไม่หาย ที่เป็นผลมาจากการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช

สมัยก่อน และ 3.การศึกษาการรักษาภาวะสมองเสื่อม อย่างไรกต็าม ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา จัดท า

โครงการว่าจะมีรูปแบบอย่างไร กลุ่มตัวอย่างเท่าไร แต่ยืนยันว่าเป็นการวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัย ส่วนเรื่อง

งบประมาณเบื้องต้นใช้ของกรมสขุภาพจิตไปก่อน แต่ยังไม่ทราบจ านวนชัดเจน 

มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท ์นายกสภาเภสชักรรม กล่าวว่า ขณะนี้ สภาเภสชัอยู่ระหว่างจัดอบรมเภสชักร

ให้มคีวามรู้ทั้งในเรื่องการผลิต กฎหมายและการใช้กญัชา และในฐานะนักวิชาการ ขอสนับสนุนให้มีการคลายลอ็กพืช

กญัชาออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพตดิฯและยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้ปลูกเสรี แต่เพ่ือให้เกดิความสะดวกในการน ามาศีกษา

วิจัย 

ช่อง 3   -เสนอข่าว เลขาธกิาร ป.ป.ส. ยืนยันว่ายังไม่มีค าสั่งให้ท าลายกญัชาแห้งอดัแท่งของกลางทั้ง 18 ตัน ที่แม้ก่อนหน้าที่
ตรวจพบว่ามเีพียง 7 กโิลกรัมที่ไม่พบสารเคมี นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะส่งมอบกญัชาของกลาง ให้หน่วยงานของรัฐที่มี
ภารกจิเกี่ยวข้อง หากต้องการน าไปศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์เพ่ิมเตมิ 

มตชิน   -เสนอข่าว ที่ อบจ. จันทบุรี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

วิชาการ กญัชาทางการแพทย์ คร้ังที่ 2 โดยมปีระชาชนชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจ านวนมาก  โดยการจัด
สมัมนาในคร้ังนี้  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจมโีอกาสรับรู้ถงึคุณลักษณะการใช้กญัชาทางการแพทย์ การสกดัและกลั่นเป็นน า้มนัจาก

กญัชา และประสบการณ์การใช้น า้มันจากกญัชารักษาผู้ ป่วย ตลอดจนการรู้จักสายพันธุ ์การเพาะปลูก ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการแพทย์ย่ิงขึ้น 

ไทยรัฐ ข่าวสด มตชิน 
เดลินวิส ์

  -เสนอข่าว ต ารวจปากช่อง จ.นครราชสมีา บุกจับกุมนายธนากร หรืออาร์ม อดุม อายุ 27 ปี ใช้บ้านพักในเขตเทศบาล
เมอืงปากช่อง เป็นโรงงานผลิตน า้มนักญัชา สตูรพิเศษ เสพพร้อมเคตามนี ให้ออกฤทธิ์แรงย่ิงขึ้น จ าหน่ายให้วัยรุ่นผ่าน
เฟซบุก๊  
      จากการสอบสวนนายธนากรให้การว่า ไปเรียนวิธีท ากัญชามาจากอาจารย์ต้อยที่กรุงเทพฯ โดยใช้เคร่ืองป่ัน ป่ัน
กญัชาแล้วใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวท าละลายเข้าเครื่องบีบคั้นเอาน า้มัน ผลิตน า้มันกญัชาขายในราคาขวดละ 300 บาท 
ตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่วนเฟซบุก๊ชื่อ Thanakit Odom ประกาศขายน า้มนักญัชาย่ีห้อดงัจากต่างประเทศ อ้างว่าเป็นเฟซบุก๊ของ
พ่ีชายและไม่เกี่ยวกนั เพราะน า้มนักญัชาที่ผลิตได้จะขายให้กบัเครือข่ายขาประจ า แต่ต ารวจยังไม่ปักใจเชื่อ เพราะขวดที่

ใช้บรรจุน า้มนักญัชาขายของผู้ต้องหามลัีกษณะเดยีวกนั น่าจะมส่ีวนเกี่ยวข้องกนั เตรียมสอบสวนขยายผล  
เวบ็ 77 ข่าวเดด็   -เสนอข่าว กรณีเร่ืองอื้อฉาวเกี่ยวกบัการจัดเสวนาศาสตร์กญัชาฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะปม

ประเดน็เรื่องเสยีเงินเข้าร่วมประชุมเสวนาฯหัวละ 300 บาท และยังต้องจ่ายค่าเสื้ออกี 300 บาท โดยชาวโซเซียลหลาย
รายยืนยันได้เข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้  และยังมีญาติรวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้าน ซึ่งอ้างว่า สาเหตุที่ทุกคนยอมควัก

กระเป๋าจ่ายเงินเพ่ือเข้าร่วมเสวนา เนื่องจากถูกโน้มน้าวถึงเร่ืองการปลูกกญัชาเข้ามาเกี่ยวข้อง จนพากันแห่กนัไปเป็น

จ านวนมาก อย่างไรกต็าม แม้ก่อนหน้านี้ทาง มรภ.เพชรบูรณ์จะออกแถลงชี้ แจงข้อเทจ็จริงไป แต่กไ็ม่ได้ท าให้กระแส

ความกงัขาลดลง ในทางตรงกนัข้ามยังมคีอมเม้นทโ์ต้แย้งกนัอย่างต่อเนื่องอกีด้วย 
   ด้านผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เพชรบูรณ์ กล่าวชี้ แจงว่า แม้ทางมรภ.เพชรบูรณ์ จะ

ไม่ได้เกบ็เงินผู้เข้าร่วมฯกต็าม แต่สภากญัชาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่ง กลับใช้เวทนีี้ จัดเกบ็เงินจากสมาชิก จนมีเสยีงท้วงติง

ถงึความไม่เหมาะสม ยืนยันว่า มหาวิทยาลัยฯไม่ได้เกบ็เงินใดๆทั้งสิ้น  

 บทความ 

มตชิน   -เสนอบทความว่า ณฏัฐา ชื่นวัฒนา นักศึกษาปริญญาเอกด้าน archaeobotany หรือโบราณพฤกษคดี มหาวิทยาลัยโต
รอนโต ประเทศแคนาดา ให้ความเหน็เกี่ยวกบักญัชา โดยยกตวัอย่าง รัฐบาลแคนาดา ไฟเขยีวเปิดเสรีกญัชา เป็นล าดับ

ที่ 2 ของโลกต่อจากอุรุกวัย โดยกฎหมายอนุญาตให้บุคคลอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ครอบครองกญัชาแห้งได้ไม่เกนิ 30 
กรัม ปลูกไว้ในเคหสถานได้ 4 ต้น บางเมอืงเปิดร้านจ าหน่ายครึกคร้ืน ในขณะที่บางเมอืงซื้อได้ผ่านเวบ็ไซตข์องรัฐ  

      กญัชา ที่เป็นพืชผดิกฎหมายมานาน ท าให้ความรู้  ภมูปัิญญาพ้ืนบ้านที่เคยมเีกี่ยวกบัสรรพคุณและผลเสยีของกญัชา 

กล็ดลงหรือหายไปในที่สุดสิ่งที่รัฐบาลใหม่ ควรท าอย่างแรกคือรวบรวมข้อมูลเหล่านี้  ตอนนี้ ก็ยังไม่รู้ ว่า กระทรวง

สาธารณสุข หรือกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดการเรื่องกัญชา  เพราะโดยธรรมชาติของทั้งสอง
กระทรวงจะมมุีมมองเรื่องกญัชาที่แตกต่างกนั 

      ส่วนมาตรฐานของไทยยังห่างไกล เนื่องจากมีข้อมูลว่ากัญชาไทยอัดแท่งที่ขายๆ กันมีการสับส่วนต้น ใบ ดอก 
รวมกนัแล้วอดัเป็นแท่ง อกีทั้งมสีารปนเป้ือน ในขณะที่กญัชาตามมาตรฐานจะขายเฉพาะดอก ซึ่งเป็นส่วนที่มนี า้มนัเยอะ
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ที่สดุ และเป็นดอกที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้ว ส่วนก้านจะถูกตัดทิ้งหมด กญัชาส่วนใหญ่ในเมืองนอกที่เขาปลูกกนั มีการ

คดัเลือกสายพันธุก์นั มกีารท าดชันีสารเคมสีองตวั คอื CBD และ THC เขามคีวามเข้าใจในสายพันธุ ์คงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท  าให้เกดิแนวคดิการอมิพอร์ตระบบและพันธุเ์ข้ามาในไทย เพราะไม่ต้องลงทุนท าอะไรเยอะ ไม่อย่างนั้นกว่าจะพัฒนา

สายพันธุ์ กว่าจะท าดัชนีสายพันธุ์ น ้ามันดี น ้ามันไม่ดี จากสายพันธุ์พ้ืนบ้าน ใช้เวลานาน และไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์

พ้ืนบ้านที่เราม ีจะเป็นสายพันธุท์ี่ตลาดต้องการหรือไม่ 
    แคนาดามปัีญหามากมาย ในการเปิดเสรีกญัชา เขาทรีตกญัชาเหมอืนเป็นยาชนิดหนึ่ง มีค าเตือน มีเลเบิล เมืองไทย

เมื่อเทยีบกับแคนาดายังเป็นการต่อสู้ทางความคิด ปฏเิสธไม่ได้ว่าหนึ่งในประเดน็น่าห่วงคือการใช้น า้มันกญัชา อย่าง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งท าให้เกดิข่าวการนอ็กเข้าโรงพยาบาลหลายราย ส าหรับในแคนาดา ประเดน็เสรีกญัชากเ็ป็น

เรื่องฮอต มีสื่อน าเสนอข้อมูลมากมาย โดยเฉพาะผู้ปกครองชาวแคนาดาซึ่งกระตือรือร้นมาก ว่า  ท าอย่างไรไม่ให้ลูก

เข้าถงึกญัชาได้ มกีารประชาสมัพันธโ์ดยภาครัฐและต ารวจ  มกีารเสนอข่าวและข้อมูลทั้ง 2 ทาง ทั้งข้อดีและข้อเสยี ต้อง
ก้าวเดนิอย่างระมดัระวัง 

แนวหน้า คอลัมนไ์ลท์

แอนดเ์ฮลท ์

  -เสนอบทความ โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทานนท์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และว่า ยา 

สมุนไพร หรือกญัชาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และโทษ การใช้กญัชาภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญ และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานความน่าเชื่อถอืทางวิทยาศาสตร์ จะท าให้ผู้ ป่วยได้รับประโยชน์สงูสดุจากการ

ใช้กญัชา โดยที่เกดิโทษน้อยที่สดุ แต่กญัชาที่ใช้จะต้องทราบปริมาณของสารส าคัญ (สารทเีอชซีและซีบีดี) ที่ปราศจาก

การปนเป้ือนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และเชื้อก่อโรค ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มคุีณภาพและมาตรฐาน  

 

ผู้จัดการรายวัน 360 

องศา เดลินวิส ์ไทยรัฐ 

 

ค่ารกัษา รพ. เอกชน 

   -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธบิดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 18 มิ.ย. 2562 กรมฯ จะเชิญรพ.เอกชน 

353 ราย มาชี้ แจงท าความเข้าใจถึงแนวทางการปฏบิัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินและบริการ 

(กกร.) ฉบับที่     . .       ร    ก ร    ร    ก รก        ก ก             ก    ก  ก ร          รักษา 

เวชภัณฑ ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และ บริการอื่นของสถานพยาบาล จะชี้ แจงให้ทราบถึงแนวคิด

การท ารพ.ธงฟ้าหรือรพ.ตดิดาว โดยจะด าเนินการในลักษณะการจัดอนัดบั เช่น มีค่ารักษา มีค่าบริการเป็นธรรม อยู่ใน

ราคาต ่าจนอยู่ในเกณฑเ์ฉล่ีย และจะมอบตราสญัลักษณ์หรือติดดาวให้ ถ้ารพ.ใดเข้าตามเงื่อนไขทุกข้อ กจ็ะได้       

           ก   ก                                ประชาสมัพันธ ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ 

        ส่วนความคืบหน้าการจัดท า         ร                ร  ก ร    ก     ดให้รพ.เอกชนต้องแสดงอย่าง

เปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนสามารถสแกน และเข้าถึงข้อมูลยาได้โดยสะดวกนั้น กรมฯ จะเป็นผู้ จัดท า    

                รพ.เอกชนแต่ต้องรอรพ.เอกชน แจ้งราคาซื้ อ ขายยามาให้กรม ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62 

  ก                                      ร                       รพ.      
       ส่วนการจัดท าฐานข้อมูลเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมฯ ได้หารือร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดรหัสที่จะใช้เรียกชื่อเวชภัณฑแ์ละบริการทางการแพทย์แต่ละรายการให้ตรงกนัในทุก

หน่วยงานแล้ว จากปัจจุบันที่มีการจัดท าเวชภัณฑ์ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (    )            ร  ก ร 

    ร ก ร   ก ร            ร  ก ร       น่าจะใช้เวลาอกีสกัพัก จึงจะแล้วเสรจ็   

 

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

โรคซึมเศรา้ 
  -เสนอข่าว ในการประชุม ครม. ที่มพีล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ครม.มีมติรับทราบภาวะ

สงัคมไทยไตรมาสหนึ่งปี 2562 ตามที่ส  านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิสนอ  โดยสถานการณ์ทาง

สงัคมที่ส  าคญั คือโรคซึมเศร้า นับเป็นปัญหาส าคัญทางสขุภาพที่จ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และหากไม่ได้รับการ

รักษาอาจรุนแรงจนน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ กลุ่มเยาวชนนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความส าคัญและเร่งแก้ไข แม้จะมี

สดัส่วนของผู้ ป่วยโรคซึมเศร้าเพียงร้อยละ 11.5 น้อยกว่ากลุ่มวัยท างานและวัยผู้สูงอายุ  แต่เนื่องจากเยาวชนเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าในการพัฒนาประเทศในอนาคต และพบว่า จากการถูกประเมิน ภาวะการเงิน ความรัก ความรู้สกึผิด

กบัคนที่มคีวามส าคญั ความสญูเสยีอย่างฉับพลัน ความกดดนัจากสภาพแวดล้อมและค่านิยมทางสงัคม รวมทั้งความรัก

ของพ่อแม่ที่คอยประคบประหงมตามใจ ท าให้เดก็ขาดทกัษะการสร้างความเข้มแขง็ให้กับตนเอง ไม่สามารถจัดการ

ปัญหาเมื่อเกดิความผดิหวังในชีวิต ท าให้ทุกปัญหาสามารถกลายเป็นสาเหตุให้เกดิความกงัวล ความเครียด จนพัฒนา

ไปสู่ภาวะซึมเศร้าและคดิท าร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้  โดยในปี 2561 พบว่าเยาวชนอายุ 20-24 ปี  มีอตัราการฆ่า
ตวัตายเท่ากบั 5.33 ต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจากอตัรา 4.94 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560   ขณะที่กลุ่มเยาวชน
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อายุ 15-19 ปีมีอตัราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 2.59 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี มีอตัราการฆ่าตัว
ตายอยู่ที่ 0.5 ต่อประชากรแสนคน  ทั้งนี้  การป้องกนัสามารถท าได้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวและ
คนใกล้ชิดต้องเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน สถานศึกษาต้องเฝ้าระวังและสงัเกตพฤตกิรรม พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคญักบัการส่งเสริมทกัษะชีวิตในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น 

ข่าวสด 

workpointnews 
  -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์โรคซึมเศร้าในสังคม ซึ่งเป็นปัญหา

ส าคญัทางสขุภาพและเป็นโรคใกล้ตวัที่รักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรนุแรงจนน าไปสู่การฆ่าตวัตาย

ไ ด้  
          ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ที่พบว่ากลุ่มเยาวชนโทร.ปรึกษาปัญหา
สขุภาพจิตมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2561 การให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท ์70,534 คร้ัง เป็นกลุ่มเดก็อายุ 11-19 ปี 
10,298 คร้ัง หรือร้อยละ 14.6 เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 20-25 ปี 14,173 ครั้ง หรือร้อยละ 20.1  โดย 5 อนัดับปัญหา
ที่พบมากที่สดุในกลุ่มเดก็และเยาวชน คือ ความเครียดหรือวิตกกงัวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ซึมเศร้า และ

ปัญหาครอบครัว  ช่วง 6  เดอืนแรกของปีงบฯ 2562 มีผู้โทร.เข้ามาใช้บริการ 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเดก็และเยาวชน
อายุ 11-25  ปี 13,658 คร้ัง จ าแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า สดัส่วนของเดก็และเยาวชนที่เครียดหรือวิตกกงัวล 
ปัญหาความรัก ซึมเศร้า มคีวามคดิหรือความพยายามฆ่าตวัตายมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น           

แนวหน้า 

บทบรรณาธกิาร 

  -กล่าวว่า วันที่ 10 กนัยายนทุกปี เป็นวันป้องกนัการฆ่าตัวตายโลก ในปีนี้ สมาคมป้องกนัการฆ่าตัวตายนานาชาติ ได้

เรียกร้องให้ทุกประเทศรณรงคใ์ห้ทุกภาคส่วนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และสงัคม ร่วมมือกนัเพ่ือป้องกนัการฆ่าตัว

ตาย กรมสขุภาพจิต เผยว่า คนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละถึง 53,000 คน ท าส าเรจ็ปีละ 4,000 คน ปัญหานี้ ป้องกนั

ได้ด้วยพลังสังคมทุกภาคส่วน ขอให้ช่วยกันอัดฉีดวัคซีน 3 ส.ป้องกัน คือ สัมพันธ์ดี  สื่อสารดี ใส่ใจกันสู่คนใน

ครอบครัว พร้อมห่วงใยผู้ที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ ชี้  ความเคยชินอาจมีผลให้เป็นคนคิดแบบเร่งรีบ ขาดการย้ังคิด โอกาส

ตดัสนิใจผดิพลาดในยามคบัขนัมไีด้สงู 

 

มตชิน ไทยรัฐ  

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เปิดสถาบนัแพทยแ์ผนไทย 

   -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่รพ.

เจ้าพระยาอภัยภเูบศ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร เป็นต้นแบบเมอืงสมุนไพรของประเทศ ได้พัฒนา

สถาบนัการแพทย์แผนไทยอภัยภเูบศรเป็นทางเลือกให้ประชาชนรักษาและฟ้ืนฟูสขุภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ปัจจุบัน ให้บริการคลินิกกลุ่มโรคเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย การฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอดโดย

หัตถการ เช่น นวดไทย เร่ิมทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับการ

รักษาในคลินิกกลุ่มโรคเฉพาะทาง และมารดาหลัง คลอด จ านวนถึง 193 ราย ยังตั้งเป้าให้เป็นแหล่งพัฒนายกระดับ

งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพรระดับประเทศและนานาชาติ โดยตั้งแต่เดือนต.ค.61-มี.ค.62 มีผู้ เ ข้าศึกษาดูงานจ านวนมาก อาท ิ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะนักศึกษาพยาบาลบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Bastyr 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

 โครงการอาคารบริการสาธารณสุข 

   -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานมอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศด้านการจัดบริการและ

บริหารด้วยธรรมาภิบาล ได้ลงนามข้อตกลงโครงการอาคารบริการสาธารณสขุระหว่าง อบจ.ระยอง และ  รพ.ระยอง ที่ 

โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรีผอ.รพ.ระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นอกจากนี้  อบจ.ระยองได้ท า MOU ร่วมกบั รพ.ระยอง ในการจัดสร้างอาคารเพ่ือรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้

บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสขุต่างๆ อกีด้วย 

 

ข่าวสด 

ยกระดบัพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯมอบหมายให้ศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอนัตราย และสถาบันวิจัยสมุนไพร จัดการ

อบรมเชิงปฏบิัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้านเครื่องส าอาง” เพ่ือเพ่ิมความรู้การ

ผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส าหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรม

ในครั้งนี้  จะเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางสมุนไพร ระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเป็นผู้ผลิต

ผลิตภัณฑชุ์มชนที่มีสถานที่ผลิตเป็นของตนเอง มีการใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน
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สตูรต ารับ รวมถงึผลิตภัณฑผ่์านการจดแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สสจ. หรืออยู่ระหว่างการยื่น

จดแจ้ง 

 

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

คลินิกหมอครอบครวั 

  -เสนอบทความ นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวถงึ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว โดย สธ.ก าหนดให้มีแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน ดูแลประชากร 10,000 คน ท างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพใกล้บ้าน นอกจากนี้  ยังร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก.

ศึกษาธกิาร และสถาบนัอดุมศึกษา ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  ส าหรับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการ

สร้างเครือข่ายสถาบนัการผลิต 1 เครือข่าย 1 จังหวัดภายในปี 67 โดยในปี 62 คลินิกหมอครอบครัวและมีแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวตามมาตรฐานขึ้นทะเบียนแล้ว 996 ทมี นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายในปี 72 จะมีทีมหมอครอบครัว

มากกว่า 6,500 ทมี ดูแลประชาชน 66 ล้านคน และสนับสนุนให้แพทย์สอบอนุมตับิตัรเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เพ่ือท างานในคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและสทิธพิิเศษให้แพทย์จบใหม่มาศึกษาต่อในสาขาแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัว  ซึ่งจะท าให้มกีารกระจายตวัของหมอครอบครัวรองรับการพัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมูิ ขณะเดียวกนั

กจ็ะเกดิการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในทุกภาคของประเทศ 

 

มตชิน 

เวบ็สปริงนิวส ์

เวบ็เดลนิวิส ์

เวบ็ thaipbs 

เวบ็บางกอกบซินวิส ์

เวบ็ข่าวสด 

เวบ็ newtv 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ nationtv 

เวบ็มตชิน 

กลไกการท างานของเตาไมโครเวฟ 

   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ข้อความที่แชร์ในสงัคมออนไลน์ว่า 

ไมโครเวฟอนัตรายร้ายแรงกว่าระเบดิ ไม่เป็นความจริง ซึ่งกลไกการท างานของเตาไมโครเวฟ ใช้คล่ืนไมโครเวฟผ่านเข้า

ไปในโมเลกุลของน า้ในอาหารท าให้เกดิความร้อนท าให้อาหารสกุ ไม่มีรังสเีกดิขึ้น เมื่อใช้เตาไมโครเวฟอุ่นอาหารเสรจ็ 

ควรเปิดประตเูคร่ือง คลื่นไมโครเวฟกห็มดไปไม่มกีารตกค้าง ทั้งนี้  อนัตรายมกัจะเกดิจากเตาไมโครเวฟเก่า  เป็นสนิม

ผุ วัสดุเคลือบลอก บานพับประตูช ารุด หรือกระจกแตก ซึ่ งอาจมีคลื่นไมโครเวฟรั่วออกมา หากมีความเข้มข้นพอจะ

ก่อให้เกดิอนัตรายต่อผวิได้  แนะน าว่า ไม่ควรเข้าใกล้เตาไมโครเวฟขณะเคร่ืองก าลังท างาน หากต้องการตรวจสอบการ

ร่ัวของคล่ืนไมโครเวฟจากเตาไมโครเวฟ สามารถส่งได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั่วประเทศ 

 

เวบ็เดลนิวิส ์

เวบ็โพสตทู์เดย์ 

เวบ็ข่าวสด 

เวบ็แนวหน้า 

เวบ็เชียงใหม่นิวส ์

น ้าวิเศษรกัษาโรค 

   -เสนอข่าว ชาวบ้านบ้านดงเจริญ ต.แม่ยาว อ.เมอืง จ.เชียงราย พากนัไปกราบไหว้ต้นล าใยของนายบุตร ทศิอุ่น และ

นางแสงหล้า อุ่นทิศ หลังพบว่ามีตาน า้ผุดออกมา และเชื่ อว่าเป็นน า้วิเศษ ดื่มกินและทาเพ่ือบรรเทาอาการปวดหลัง 

ปวดขา และเข่า 

 

เวบ็อมัรินทร์ทวี ี

เวบ็ workpointnews 

เวบ็ sanook 

เวบ็ข่าวสด 

เวบ็คมชัดลึก 

บตัรพลงังานรกัษาโรค 

   -เสนอข่าว ที่บ้านศาลาดนิ ต.ศรีสขุส าราญ อ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแก่น มกีารซื้อขายบตัรสมาร์ทการ์ด อ้างว่ามีสรรพคุณ

ในการรักษาโรค โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย วิธกีารใช้คอื 1)น าบตัรไปแตะบริเวณที่ปวด หรือน าแก้วน า้ไป

วางบนบตัร นับ 1 ถงึ 10 จากนั้นน ามาดื่ม 2) น าบตัรไปจุ่มในแก้วน า้ แล้วน ามาดื่ม  

   ด้าน นายทวี เพียอินทร์ หนึ่งในผู้ ถูกชักชวนเข้าอบรมการใช้บัตรสมาร์ทการ์ด กล่าวว่าได้บัตรนี้มาคนในบริษัทแห่ง

หนึ่งชักชวนให้เข้าอบรม และสาธติสรรพคุณ ในการสมัครคร้ังแรกมีการให้เลขที่บัญชีกบัเจ้าหน้าที่ และได้จ่ายเงินไป 

4,400 บาท ได้บัตรมา 5 ใบ หลังจากนั้นจึงมาบอกต่อคนที่สนใจ โดยขายให้ในราคา 1,100-1,500 บาท และมี

สมาชิกเพ่ิมกจ็ะได้เงินเพ่ิมเข้ามาในบญัชี 

   ทั้งนี้  ผู้สื่อข่าวได้สอบถามชาวบ้านอกีหลายราย พบว่ามีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านมีบัตรลักษณะเดียวกนัจ านวนมาก 

จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ 

 

ข่าวสด 

การบ าบดัรกัษาออทิสติก 

  -เสนอรายงานพิเศษ รพ.จิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ จ.นครราชสมีา น าเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า สนูซีเลน มาใช้

บ าบดัรักษาเดก็ออทสิตกิ สมาธสิั้น โดยจะเป็นห้องบ าบดัที่ให้ผลผ่อนคลาย ลดพฤตกิรรมเดก็ เดก็จะมคีวามสขุ มสีมาธิ

จดจ่อดขีึ้น ช่วยกระตุ้นเตมิเตม็การท างานระบบประสาทรับความรู้สกึของเดก็ที่ขาดหายไป 
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 พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ 

ข่าวสด 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

     -เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามัย กทม. กล่าวภายหลัง สธ. ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดให้แหล่ง

เพาะพันธุยุ์งลาย เป็นเหตุร าคาญ พ.ศ.2545 ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า

พนักงานสาธารณสุข และผู้ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เฝ้าระวังควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขต

ท้องที่รับผดิชอบ หากตรวจสอบพบว่าเจ้าของบ้าน อาคาร หรือสถานที่ต่างๆ ปล่อยให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถควบคุมได้ทันที โดยมีแนวทาง คือ 1.

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ทราบถึงอันตรายของโรค ลักษณะอาการ การควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

รวมทั้งผลทางกฎหมาย 2.เฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ 3.หากพบว่าบ้าน 

อาคาร หรือสถานที่ใดของเอกชนมแีหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ให้เจ้าพนักงานแจ้งหรือแนะน าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร และ 4.หากไม่ปรับปรุงแก้ไขตามก าหนด ให้เจ้าพนักงานออกค าสั่งเป็น

หนังสือตามมาตรา 28 ให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองปรับปรุงแก้ไขในเวลาตามสมควร หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมี

ความผดิตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

เวบ็ไซตt์nnthailand 

ศูนย์ข่าวแปซิฟิก 

จส.100 

อีโบล่า 

  - องคก์ารอนามยัโลก ยืนยันว่าม ีเดก็ชายวัย 5 ขวบในยูกนัดาตดิเชื้อไวรัสอโีบลา ซึ่งถือเป็นรายแรกที่มีการยืนยันใน

ประเทศนี้  ท่ามกลางการระบาดรุนแรงในประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก ซึ่งมีผู้ติดเชื้ อแล้ว

มากกว่า 2,000 ราย 

 


