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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

ไทยรัฐ  กรงุเทพธรุกจิ 

แนวหน้า  เดลนิิวส ์

มตชิน 

thairath.co.th 

mcot.net 

newtv.co.th 

mgronline.com 

      - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัช

กรรม ผศ.พาวิน มโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิกา รบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์

กญัชาและกญัชงเพ่ือใช้ทางการแพทย์ 

      นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมห่วงว่าจะมีสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานไม่พอใช้ ดังนั้น ต้องท าให้มีคน

ปลูกกัญชาที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น น ามาสู่การลงนามความร่วมมือแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกโดย ม.แม่โจ้ และ 

มทร.ล้านนา มี อภ.เป็นผู้ผลิต ทั้งนี้  กรมจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกระบวนการขออนุญาตแบบครบวงจร ทั้งการ

ปลูก ผลิต และใช้ กับทาง อย. และคณะกรรมการยาเสพติด คาดว่าจะยื่นขอได้ภายใน มิ.ย.นี้  เมื่อมีการประชุม

พิจารณาใน ก.ค.หากอนุมัติปลายเดือน ก.ค.กจ็ะเริ่มปลูกได้ โดยการปลูกจะเน้นสายพันธุ์ไทย เพราะมีสารส าคัญ 

เตตระไฮโดรแคนนาบินอล หรือทีเอชซี สูง  

     นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ.กล่าวว่า ความร่วมมอืในครั้งนี้  อภ.จะร่างเงื่อนไขหลักเกณฑร์ับซื้ อช่อดอกกญัชาแห้ง

ทางการแพทย์ เพ่ือรับซื้ อวัตถุดิบจาก ม.แม่โจ้ และ มทร.ล้านนา คุณสมบัติผู้ขายจะถูกต้องตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้

โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ผ่านมาตรฐาน อย. มีใบอนุญาตถูกต้อง สายพันธุ์ที่ปลูกต้องเป็นไปตามสตูรต ารับที่

ต้องการ จะมกีารผลิตสารสกดักญัชา 3 สตูร คอื สตูรทเีอชซีสงู สตูรซีบีดีสงู และสตูรอตัราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง มาตรฐาน

การปลูกต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานการทางเกษตรที่ดี มีการตรวจประเมินระหว่างปลูก โดยราคารับซื้ อเป็นตามกลไก

ตลาด ทั้งนี้  การท าสญัญาซื้อขายอาจท าเป็นลอตๆ ลอตหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดอืนในการปลูกหรืออาจท าเป็นรายปี

กไ็ด้ หลักเกณฑน์ี้ ยังน าไปใช้กบัผู้ขายรายอื่นที่จะมใีนอนาคต เช่น วิสาหกจิชุมชนต่างๆ เป็นต้น 

      - เสนอข่าว กจิกรรม "เดนิเพ่ือผู้ป่วย Cannabis Walk Thailand" ที่เร่ิมต้น 21 พ.ค.-9 ม.ิย.62 น าโดยนายเดชา ศิ

ริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ พร้อมด้วยประชาชนกว่า 500 คน เดนิจากวัดป่าวชิรโพธญิาณ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ถงึวัด

บางปลาหมอ อ.เมอืง จ.สพุรรณบุรี ระยะทาง 259 กโิลเมตร โดยมจุีดประสงค์ เพ่ือเรียกร้องให้เปิดเสรีทางการแพทย์

และระดมทุนเพ่ือท ายาแจกผู้ป่วย  วานนี้  นายเดชาและประชาชน ได้เดินทางถึงศาลากลาง จ.สพุรรณบุรี เวลา 11.00 

น.โดยมีประชาชนให้ก าลังใจตลอดเ ส้นทาง โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงษ์  ผู้ ว่ าฯ สุพรรณบุรี  ต้อนรับ  

      นายเดชา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสขุ  ซึ่งได้รับกญัชาที่เป็นของกลางจาก ป.ป.ส.จ านวน 

22 ตัน แต่ปรากฏว่า กญัชา 22 ตันได้ผ่านการตรวจสอบจาก สธ.สามารถใช้ได้ประมาณ 27 กโิลกรัม และมูลนิธข้ิาว

ขวัญไม่ได้แม้แต่กิโลกรัมเดียว จึงมีค าถามไปยัง สธ.ว่าใช้หลักการใดในการตรวจสอบ ถ้าหากใช้หลักการนี้  ขอ

เปรียบเทียบเหมือนการตรวจผักในตลาดแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบ ถามว่าประชาชนจะเอาผักที่ไหนมากิน ท าไม

หน่วยงานอื่นขอตรวจสอบถงึไม่ให้ตรวจสอบ หลังจากนี้จะประสานขอกญัชาที่ไม่ผ่านมาตรวจสอบทั้งหมดมาตรวจสอบ

เอง โดยจะน ากญัชาทั้งหมดมาสกดัเป็นน า้มนักญัชา หากตรวจแล้วไม่ผ่าน กจ็ะน ามาละลาย 3% เพราะรับไม่ได้ที่จะเผา

ท าลายกญัชา 22 ตนั ทั้งที่สามารถช่วยผู้ป่วยได้ถงึ 4 แสนคน ถามว่าจะทิ้งความหวังของผู้ ป่วย 4 แสนคนหรือไม่ วันนี้

ขอท้าพิสจูน์กบั สธ.ว่าสามารถรักษาโรคได้ ส าหรับขบวนเดนิเท้าเพ่ือผู้ป่วยกญัชารักษาโรค ในวันที่ 9 ม.ิย.จะมุ่งหน้าไป

ยังวัดบางปลาหมอ ก่อนจะจบกจิกรรมที่อนุสรณด์อนเจดย์ี 

แนวหน้า      - เสนอข่าว   เจ้าหน้าที่ต ารวจพร้อมด้วยก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบจับกุมชาวบ้านที่ลักลอบปลูกกัญชา หลังมีการสืบสวนพบว่า มีการลักลอบปลูกต้นกัญชาไว้

จ าหน่าย โดย จับกุม นายวีระชัย สมศรี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 8 ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วย 

นายบุญเลิศ ยศฤชัย อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 7 ต.กุรคุุ อ.เมอืง จ.นครพนม โดยพบว่า มีการลักลอบปลูกกญัชา

ไว้ในกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน เป็นกญัชาล าต้นขนาดใหญ่ สงูเกอืบ 2 เมตร จ านวน 2 ต้น และมีการเพาะปลูกลงถุงด า 

ล าต้นประมาณ 10-20 เซนติเมตร อกีกว่า 10 ต้น เบื้องต้นผู้ ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ปลูกกญัชาไว้เพ่ือจ าหน่าย

ให้กบัชาวบ้านที่ต้องการน าไปรักษาโรค และน าไปสบู อ้างว่าไม่รู้ ว่ายังผดิกฎหมาย  

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่9 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 โรคไขเ้ลือดออก 

thaigov.go.th 

thebangkokinsight.co

m 

tnnthailand.com 

     - เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้ โดยส านักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรคพบผู้ ป่วยแล้ว 26,430ราย เสยีชีวิต 41ราย ผู้ ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน จึงขอความร่วมมือทุกคน

ช่วยกนัท าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายในบ้านและโรงเรียน เพ่ือป้องกนับุตรหลานจากโรคไข้เลือดออก และขอให้สงัเกต

อาการของตนเองและผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มเดก็ที่ยังไม่สามารถบอกอาการของตนเองได้ชัดเจน หากมีไข้สงูลอย

เกนิ 2 วันแนะน าให้ไปโรงพยาบาล ซึ่งอาการไข้เลือดออกมีระดับความรุนแรงต่างกนัออกไป ตั้งแต่อาการน้อยไปถึง

รนุแรงมาก แต่ส่วนใหญ่มกัมอีาการไม่รนุแรง ซึ่งแพทย์จะตรวจประเมินอาการผู้ ป่วย หากพบว่าอาการไม่รุนแรงอยู่ใน

ระยะไข้ ยังรับประทานอาหาร ดื่มน า้ได้ แพทย์จะแนะน าการดูแลที่บ้านให้ญาติทราบ และวิธสีงัเกตอาการที่ควรรีบมา

พบแพทย์ โดยเฉพาะช่วงไข้ลด หากมอีาการซึมลง รับประทานอาหารและดื่มน า้ไม่ได้ อ่อนเพลีย ปวดท้องมาก คลื่นไส้

อาเจียน กระวนกระวาย อาจเข้าสู่ระยะชอ็คให้รีบไปโรงพยาบาลทนัที 

เดลินวิส ์      - เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

ในขณะนี้  ต้องเร่งท าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ซึ่งทางกรมอนามยัได้ขอความร่วมมอืผ่านคณะกรรมการจังหวัดแล้ว ใน

เรื่องของการควบคุมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งปกติทางท้องถิ่นกส็ามารถอาศัย พ.ร.บ.การสาธารณสุขเข้าไป

ด าเนินการได้อยู่แล้ว 

      ด้าน นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุก าหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ ดังนั้นองค์กรส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข สามารถอาศัยกฎหมายดังกล่าว รวมถึง 

พ.ร.บ.การสาธารณสขุในการเข้าไปควบคุมป้องกนัได้ หากอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมแีหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย เจ้า

พนักงานสามารถแจ้งให้เจ้าของแก้ไขปรับปรงุตามค าแนะน าภายในก าหนดเวลา หากฝ่าฝืนไม่ปฏบิัติตามจะมีความผิด

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

มตชิน 

matichon.co.th 

thairath.co.th 

     - เสนอข่าว พญ.อรรัตน์ จันทร์เพญ็ รอง นพ.สสจ.สระแก้ว เผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จ.

สระแก้วพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจ านวน 392 ราย เสยีชีวิต 1 ราย ส าหรับพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยสงูสดุ 3 อนัดบัแรกม ี

อ.สระแก้ว อ.วังน า้เยน็ และอ.คลองหาด ตามล าดับ ส่วนผู้ ป่วยไข้เลือดออกสงูสดุ 3 อนัดับแรกในกลุ่มอายุ 10-14 ปี 

รองลงมาคอื 5-9 ปี และ 0-4 ปี สถานการณใ์นภาพรวมพบว่าในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจ านวน 135 ราย อยู่

ในล าดับที่ 7 ของประเทศ  ขณะนี้ เข้าสู่ฤดูฝนอยากขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 

MGR Online      - เสนอข่าว  นพ.ชานนท ์พันธน์ิกุล ผอ.รพ.ตาลสมุ จ.อุบลราชธานี รับมอบเครื่องวัดความดันจ านวน 6 เครื่อง มุ้งแบบ

ผูกติดกับเตียงนอนผู้ ป่วยอกี 15 หลัง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากตัวแทนกองบังคับการต ารวจภธูรจังหวัดอุบลราชธานี 

และภาคประชาชนที่ร่วมบริจาค เพ่ือให้แพทย์น าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้คัดกรองผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  และใช้ป้องกันไม่ให้

ผู้ป่วยโรคอื่นที่นอนรักษาตวักบัโรงพยาบาล ถูกยุงกดัระหว่างนอนรักษาตัวและป่วยเพ่ิมมากขึ้น  ขณะที่สถติิการป่วยเป็นโรค

ไข้เลือดออกของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีผู้ เสยีชีวิตแล้ว 8 คน กระจายอยู่

ตามอ าเภอที่มีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และมีผู้ป่วยทั้งจังหวัดรวม 2,147 คน และยังรักษาอยู่กบัโรงพยาบาล

ปัจจุบนัจ านวน 185 คน และมอีาการหนักจ านวน 3 คน 

 

ข่าวสด 

โรคช็อคโกแลตซีดส ์

     - เสนอข่าว  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ชอ็กโกแลตซีสต์เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับ

ฮอร์โมนเพศหญิง จึงมคีวามเสี่ยงที่จะเกดิได้กบัผู้หญิงทุกคน โรคนี้มักพบมากกบัผู้หญิงที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป หรือ

วัยก่อนหมดประจ าเดือน หลายคนไม่สามารถแยกแยะออกว่า การปวดท้องเป็นการปวดประจ าเดือนปกติ หรือปวด

เพราะเป็นช็อกโกแลตซีสต์ บางคนอาจไม่มีอาการปวดเลย ยกเว้นเมื่อขนาดของซีสต์โตมากๆ แล้วไปกดอวัยวะ

ข้างเคียง หรือแตกออกมา ส่งผลให้เกดิภาวะปวดท้องรุนแรง หากพบว่ามีอาการเหล่านี้  ให้รีบมาพบสตูินรีแพทย์เพ่ือ

รักษาและป้องกนัไม่ให้ลุกลาม หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจลามถงึมะเรง็ได้ 

      นพ.สกุรม ชีเจริญ รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถ ีกล่าวเพ่ิมเตมิว่า กลุ่มเสี่ยงต่อโรคนี้คอืผู้ที่มี

ประจ าเดอืนมามากกว่าเดือนละ 2 คร้ัง หรือมานานกว่า 7 วัน หรือผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อน จะมีความ

เสี่ยงสงูกว่าคนทั่วไปหลายเท่า การรักษาท าได้โดยการใช้ยา และการผ่าตัด หากพบว่าถุงน า้ยังเป็นขนาดเลก็ แพทย์จะ

ให้ยารักษาหรือฉีดยาเพ่ือลดขนาดซีสต ์ถ้าเป็นขนาดใหญ่ แพทย์จะผ่าตดัส่องกล้องผ่าน 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยโพสต ์

เตือนระวงัสตัวม์ีพษิในหนา้ฝน 

      - เสนอข่าว ร.อ.นพ.อจัฉริยะ แพงมา เลขาธ ิสพฉ. กล่าวว่า ช่วงเดอืน พ.ค. – มิ.ย. นี้  มีความเป็นห่วงประชาชน 

ที่จะเจบ็ป่วยฉุกเฉินจากการถูกกัดหรือต่อยจากสัตว์มีพิษที่มากับพายุฝน ซึ่งจากสถิติการรับแจ้งเหตุอาการเจบ็ป่วย

ฉุกเฉินจากการโดนสัตว์มีพิษกดัหรือต่อยในช่วงเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีประชาชนแจ้งเหตุมากถึง 

1,578 ราย จึงอยากฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่จะมากับฝน โดยสัตว์มีพิษที่ประชาชนควรต้อง

ระมดัระวังเป็นพิเศษคอื งูพิษ ตะขาบ โดยงูพิษเป็นสตัว์ที่น่ากลัวที่สดุ จะแฝงตวัอยู่ในพ้ืนที่รกและชื้นแฉะ 

 

ข่าวสด 

 องคก์ารอนามยัโลกหนุนการเขา้ถงึยาและวคัซีน 

     - เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผู้อ  านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุมสมัชชา

องค์การอนามัยโลก สมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า องค์การอนามัยโลก เน้นย า้ถึงความส าคัญของการ

พัฒนาและการให้บริการสาธารณสขุมูลฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเร่งรัดการสร้างหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าให้กบั

ประชาคมโลก ในเวทยัีงชูประเดน็การเพ่ิมจ านวนการเข้าถึงยา วัคซีน และผลิตภัณฑท์างสขุภาพที่จ าเป็นภายใต้ราคาที่

เป็นธรรม พร้อมเรียกร้องให้มีการแสดงราคาและต้นทุนการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพ เพ่ือสะท้อน

ตวัเลขต้นทุน-ก าไรที่แท้จริง ซึ่งได้เปิดให้ประเทศสมาชิก 194 ชาตร่ิวมแสดงความคดิเหน็ และให้การสนับสนุน (ร่าง) 

Road map for access to medicines, vaccines and other health products 2019-2023 ที่มเีนื้อหาด้านการด าเนินงาน

ขององคก์ารอนามยัโลก ด้านการส่งเสริมการเข้าถงึยาและวัคซีน เน้นสนับสนุนการเข้าถงึบริการทางสาธารณสขุในระดับ

ปฐมภูมิ  โดยองค์การอนามัยโลกเตรียมจัดท าแผนการด าเนินงานสร้างหลักประกันทางสุขภาพ และส่ งเสริมการมี

สขุภาพที่ดใีนทุกกลุ่มประชากร ทุกเพศ ทุกวัย ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ส าคัญที่เรียกว่า Triple billion goals คือ 1.

ประชากรโลกเพ่ิมการเข้าถงึหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า จ านวน 1,000 ล้านคน 2.ประชากรโลกได้รับความคุ้มครอง

จากภัยคุกคามทางสขุภาพ 1,000 ล้านคน และ 3.ประชากรโลกได้รับการส่งเสริมการมีสขุภาพและการเป็นอยู่ที่ดีมาก

ขึ้น 1,000 ล้านคน 
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ยึดหมูแช่แข็งเถือ่นใน กทม. 

     - เสนอข่าว นายสตัวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธบิดีกรมปศุสตัว์ ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท กรมปศุสตัว์ ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ สน.พระโขนง เข้าตรวจค้นและจับกุมพ่อค้ารายใหญ่ลักลอบน าซากหมูเลก็แช่แขง็ (หมูกี้) ไม่สามารถ

ระบุแหล่งที่มาได้ จ านวน 558 ตวั น า้หนักกว่า 1,400 กโิลกรัม มูลค่ากว่า 3.4 แสนบาท เกบ็รวบรวมไว้ในห้องเยน็ชั้น

ล่างของตึกแถว 3 ชั้นส าหรับอยู่อาศัย แล้วน าส่งขายตามภัตตาคารที่จ าหน่ายหมูหันหลายแห่งในกรุงเทพฯ พนักงาน

เจ้าหน้าที่ได้ท าการอายัดซากหมูทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบเชื้ อโรคปนเป้ือนและตรวจดีเอน็เอ หากพบว่าเป็นดีเอน็เอของ

หมูที่เล้ียงในประเทศเพ่ือนบ้าน จะถูกด าเนินคดีเพ่ิมรวมถึงขยายผลเพ่ือให้ถึงตัวผู้กระท าผิดและผู้ร่วมขบวนการ

ลักลอบน าเข้าต่อไป เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้มงวด เพ่ือป้องกนัโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรที่

อาจแพร่ระบาดจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาในประเทศไทย อนัจะท าให้เกดิความเสยีหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ ยงหมู

ของไทยอย่างรนุแรงได้ 

 


