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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กัญชาทางการแพทย ์

เดลินวิส ์ไทยรัฐ 
 ผู้จัดการรายวัน 

กรุงเทพธุรกิจ 
ผู้จัดการออนไลน ์
 ส านักข่าวไทย 
ส านักข่าวอิศรา 
เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ตา่งวิวฒัน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตัง้แต่วันนี้ไปจนถึงประมาณ 2 สัปดาห์ ทางอย.ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีแจง้ครอบครองทางอินเตอรเ์น็ตผ่านสภากาชาดไทย ท่ีมีการส่งเอกสารครบ 3 อย่าง น าใบรับรองจาก
สภากาชาด มายืน่ต่อ อย.เพื่อลงตราประทับรับรองให้อย่างเป็นทางการ เพื่อเปน็หลักฐานแสดงต่อเจ้าหนา้ที่ต่อไป และ

หากไม่สะดวกเดินทางมาที ่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาที่อีเมล 
cannabisreport@fda.moph.go.th พร้อมระบุท่ีอยู่มาด้วย เพราะ อย.จะต้องปริ๊นมาลงตราประทับ และส่งกลับไปให้

ตามท่ีอยู่ท่ีให้มา เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
     สว่นการกระจายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์ท่ีว่าจะได้รับการบริจาคมา 500 ขวด ตอนนี้เพียงแต่
ได้รับการประสานต่อกันมาวา่จะมีการบริจาค ยังไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ คิดว่าของกลางจาก ป.ป.ส.ท่ีมีอยู่ท่ีสามารถใช้ได้นั้น 

คิดว่าน่าจะเพียงพอในระยะรอยต่อนี้     อย่างกัญชาท่ีปลอดสารเคมีและโลหะหนักมี 7 กิโลกรัม ก็ให้กับกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และยงัมีอีกกว่า 2,000 กิโลกรัม ท่ีไม่มีสารเคม ี แต่มีโลหะหนัก เช่น แคดเมียม  
กรณี โลหะหนัก พบวา่มีวิธีการท่ีจะสกัดออกได้ จึงไดใ้ห้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินการ       ส่วนข้อเสนอใหป้ลดล็
อกสกัดสารซีบีดีจากกัญชงนั้น เรื่องนี้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก็เคยหารือ และ รมว.สธ. ก็ได้ให้ศึกษา 

ซึ่งถ้าจะท าคงต้องรอนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ ท่ีผ่านมา ประเทศไทยปลูกกัญชงเพื่อใช้เสน้ใย จงึมีระยะเวลาการปลูก

เพียง 90 วันเท่านัน้ ซึ่งไม่สามารถน ามาสกัดสารซีบีดีได้ ถ้าจะน ามาสกัดซีบีดีต้องใช้เวลา 120-180 วัน อีกท้ังยังเปน็
สายพันธุ์กัญชงท่ีไม่ได้ให้สารซีบีดีมากนัก เชน่ ของประเทศจนีท่ีมีการปลูกกัญชงเพื่อสกัดซีบีดี ก็พบว่าเขาก็มีเป้าหมาย

เฉพาะเลยว่า น ามาสกัดซีบีดี จงึมีการก าหนดท้ังสายพันธุ์และระยะเวลาปลูกตัง้แต่ต้น 

กรุงเทพธุรกิจ เดลนิิวส ์
ไทยรัฐ 

 ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวฒันา เลขาธิการ สปสช. ชี้แจงวา่ การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านยาแก่ผู้ท่ีอยู่ใน

สิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ จะด าเนินการได้หากยาชนิดนัน้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนัน้ กรณีของ

น้ ามันกัญชา หากมีการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ ผู้ป่วยท่ีอยู่ในสิทธิรักษาพยาบาลก็จะสามารถได้รับสิทธิ

ประโยชน์นี ้
    ดา้นนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าววา่ การจะพจิารณา

เสนอยาสมุนไพรหรือต ารับยาไทยชนิดใด เขา้สู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่ใชเ่รื่องงา่ย เนื่องจากมีขั้นตอนด าเนินการหลาย

ส่วน ท่ีส าคัญจะต้องมีผลการศึกษาวิจัยท่ีมีน้ าหนักเพียงพอ และมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยท่ีใชย้าชนิดนัน้มากกว่า 2-

3 พนัรายข้ึนไป โดยจะต้องเปน็การด าเนนิการในคนไทย เพราะยานั้นจะต้องมาใช้กับคนไทย       นอกจากนั้น จะต้องมี
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างละเอียดรอบคอบ        ซึ่งหากจะต้องพิจารณาน าเสนอเขา้บัญชียาหลักฯ 
อาจจะพิจารณาเสนอ 16 ต ารับยาแผนไทย ท่ี สธ. ออกประกาศให้แพทย์แผนไทยใช้ได้แลว้ก่อน เพราะมีหลักสูตรทาง
ภูมิปัญญาไทยชัดเจนในต ารายาของชาติ แต่ก็อาจจะต้องใชเ้วลาเปน็ป ี ส่วนน้ ามนักัญชา ณ เวลานี้ งานวิจัยยังไม่เพียง
พอท่ีจะน าเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ  

กรุงเทพธุรกิจ 
มติชนออนไลน ์
เว็บไซต์ขา่วสด 
ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ตัวแทนจากคณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และตวัแทนแพทย์แผนไทย ได้หารือร่วมกับตัวแทนของนายเดชา ศิริภัทร หมอพืน้บ้าน เก่ียวกับต ารับ

น้ ามันกัญชาท่ีจะน าเขา้สู่การพิจารณารับรองเปน็ต ารับยาปรงุเฉพาะราย ท่ีมีกัญชาเปน็ส่วนผสม โดยเปน็การหารือนอก

รอบ ก่อนการพิจารณาในช่วงบ่ายของวันท่ี 12 มิ.ย.2562   ท้ังนี ้การพิจารณาก็จะดูถึงขอบเขตต ารับยาพื้นบ้าน 
เนื่องจากการใช้สมุนไพรแบบเดีย่ว(กัญชา)ในการปรงุยา โดยไม่มีตัวยาอื่นมาเป็นสว่นผสม อาจไม่สามารถคุมฤทธ์ิของ
กัญชาได้ ดงันัน้ต้องท าอย่างไรให้สมุนไพรแบบเดี่ยวในการปรุงยา มีฤทธ์ิอ่อนลงเพื่อไมเ่ปน็อันตรายแก่คนใช ้

มติชน   -เสนอข่าว  ท่ีลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าว

ขวัญ พร้อมด้วยแอ๊ด คาราบาว พร้อมศิลปินนักร้อง 21 วง ได้จดัฟรีคอนเสิร์ตเพื่อปลดล็อกกัญชาให้ถูกกฎหมาย วอน
อย่าเพิ่งท าลายกัญชา 22 ตัน 

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 11 มิถุนายน 2562 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

      นายเดชา กล่าวว่า ได้ติดต่อกับทาง ป.ป.ส.ว่ามกัีญชา 22 ตัน แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากัญชาท่ีจับมามี
สารปนเปื้อน ใช้ได้แค่ 7 กิโลกรัม และจะน าทีเ่หลือไปท าลาย จงึขอวอนและจะขอใหไ้ปตรวจสอบใหม่ ถ้าตรวจแบบนี้
พืชผักในตลาดก็มีสารปนเปื้อนท้ังนัน้ แต่ไม่เกินขีดก าหนด เชื่อว่ากัญชาตวัอย่างท่ีเอาไปตรวจ มันมีสารปนเปื้อน แต่

เชื่อว่าไม่เป็นอันตรายกับคน ถ้าเกินก็จะน ามาสกัดเสียก่อน ถ้าเกินอีกก็จะน าไปเจือจางใหเ้หลือ 3เปอรเ์ซ็นต ์ ซึง่เป็น

สูตรท่ีใช้จริง  จรงิๆ แล้วต้องตรวจตอนท่ีเป็น 3เปอร์เซน็ต์ ท่ีให้คนไข ้ อันนี้ตรวจแต่วัตถุดิบ ถ้า สธ.จะท าลาย จะ
ฟ้องร้องเพราะคนปว่ยรออยู่   กัญชา 1 กิโลกรัม จะรักษาผู้ป่วยได้ 20 คน เป็นอย่างน้อย เชื่อว่า สธ.มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ถ้ากัญชา 22 ตัน รักษาผูป้ว่ยได้ ก็ไม่ต้องซื้อยาจากใคร บริษัทยาก็จะเดือดร้อน 

เนชัน่ทีว ี
เว็บไซต์คมชัดลึก 
เว็บไซต์สยามรัฐ 

  -เสนอข่าว นายประพฒัน์ ปญัญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือรว่มกับ

กรมการแพทย์แผนไทย อย. ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ รวมท้ังตัวแทนจากโรงพยาบาลทัง้ 4 ภูมิภาค  จนน าไปสู่การลง
นามบันทึกข้อตกลงกับทางกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น 
ส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย เพราะท าอาหารต้องปลอดภัย และหากต้องท าเป็นยายิ่งต้องปลอดภัยมากย่ิงกว่า จงึ

เสนอการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์แบบลงทุนให้ฟรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง น าร่อง 4 
จังหวัด คือ ล าปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธาน ี 

มติชน เดลนิิวส ์   -เสนอข่าว นายพพิัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวในการจัดงานมหกรรมสินค้าหมอ

ยา@สองแคว Herb for Health innovation 2019 ว่า ขณะนี้ทาง จ.พิษณุโลก เตรียมผลักดันกัญชาโดยใช้การวิจัยยา
สมุนไพรใน 16 ต ารับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดข้ึน เพื่อศึกษากฎหมาย การวิจัยคร้ังนี้ มีการร่วมมือกัน
ระหว่างวิทยาสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร  

เดลินวิส์ มติชน 
มติชนออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว พญ.ชินมนัส ตั้ง จาตุรนต์รัศมี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา ได้มี

การศึกษาการใช้กัญชาบรรเทาอาการทางโรคผิวหนงั เพื่อระงับอาการคัน บวม อักเสบ และการเกิดมะเร็งผวิหนงั โดยมี

การศึกษาพบว่ากัญชารักษาอาการคันของผิวหนังของผูป้ว่ยได้ถึง 86.4 เปอรเ์ซ็นต ์คาดว่ากัญชาอาจมีคุณสมบัติในการ
ระงับการอักเสบ มีประโยชน์ส าหรับใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง และโรคผื่นแพ้สัมผัส พบว่ากัญชาชว่ยลด

อาการแพ้ อาการบวม และการอักเสบในสัตว์ทดลองได้ จากการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับกัญชาโดยท่ัวไป มีข้อสันนษิฐาน

ว่ากัญชาน่าจะเป็นประโยชน์ ส าหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงิน และมะเร็งผิวหนงั เนื่องจากกัญชามีคุณสมบัติในการยับยัง้ 

การสร้างเซลล์ผิวหนงัไม่ให้สร้างมากเกินไป  
      มีการศึกษาการใช้สารสกัดจากเมล็ดกัญชาใช้ทารักษาสิวและรังแคอักเสบ พบวา่ช่วยลดอาการแดงและผิวมนัได ้

อย่างไรก็ตาม ยังพบบางการศกึษาวิจัยให้ผลตรงข้ามกัน โดยพบว่าใช้กัญชาท่ีผิวหนงัอาจท าให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบ

แทนท่ีจะลดการอักเสบ และบางการศึกษาพบว่า กัญชาลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็บางชนดิ แต่อาจลดการเจริญ
ของเซลล์ผมด้วย ดังนั้น จงึควรให้มีการศึกษาวิจัยทางด้านกัญชามากข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนในด้านการรักษาทั้งใน

ด้านบวกและด้านลบ         ขณะนี้ยังไม่แนะน าให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะกัญชาท่ียงัไม่
ผ่านการรับรองต ารับจาก อย. เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เปน็การศึกษาในสัตว์ทดลอง หรือในกลุ่ม

อาสาสมัครจ านวนน้อยเท่านัน้ และยังต้องค านงึถึงการควบคุมการผลิตยาจากกัญชาด้วยอัตราส่วนท่ีถูกต้องด้วย 

 บทความ 

ผู้จัดการรายวัน   -เสนอสกู๊ปว่า หลังจากมีผู้ป่วยท่ีใช้สารสกัดกัญชา แล้วเกิดอาการข้างเคียง เข้ารักษาที่ รพ.หลายราย  นพ. พงศเ์ทพ 

วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน  เป็นห่วงเด็ก-เยาวชน และผู้สูงอายุ ใช้สารสกัดกัญชาพร่ าเพรื่อ เกินขนาด หลงัซื้อ

ง่าย-ขายคล่อง เกลื่อนออนไลน ์แถมล่าสุด พบมีรถเร่ขายถึงหมู่บ้านเมืองน่านแล้ว อวดอ้างสรรพคุณ รักษาได้ถึง  30 

โรคด้วย ด้าน สสจ.เชียงใหม่ เตอืนน้ ามันกัญชายังไม่ถูกกฎหมายและโดยท่ัวไปไม่ทราบแหล่งท่ีมาต้องระวงัการใช ้

สยามรัฐ   -เสนอบทความ 12 องค์กร หนุนปลดล็อกกัญชา  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย มูลนิธิข้าวขวญั มูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิสุขภาพ
ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

(ขสช.)ประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย(Healthy Forum) และ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)  

     น.ส.รสนา โตสิตระกูล" อดีตสมาชิก สปช. กล่าวว่า ปญัหาอุปสรรคเรื่องกัญชาทีเ่กิดข้ึนขณะนี ้ ท าให้มีข้อสงสัยว่า
หน่วยงานรัฐต้องการผูกขาดกัญชาไวใ้ห้กลุ่มทุน โดยยกขอ้อ้างว่ากัญชาต้องปลอดสารเคมีปนเปื้อนเพื่อคุ้มครอง

ผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้ออ้างท่ีไร้สาระ เพราะยังปล่อยให้พชืผักท่ีคนไทยกินทุกวันปนเปื้อนสารเคมีมีพิษ การก าหนดวา่กัญชา

ต้องปลูกในโรงเรือนปิด เปน็การสร้างต้นทุนสูง ท่ีมีแต่กลุ่มทุนท าได้ ถ้ารัฐยังเห็นกัญชามีคุณค่า มีสรรพคุณทางยา ต้อง



                                                             สรุปข่าววันท่ี 11 มิถุนายน  2562 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เปิดทางใหป้ระชาชนเข้าถึงการใช้ ซึ่งท าให้เราพึ่งตนเองได้  
   ศ.นพ. ธีระวฒัน ์ เหมะจุฑา" อาจารย์คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กัญชาถ้าใชเ้ปน็ คือยา

มหัศจรรย์ และไทยคือท่ีเดียวในโลก ท่ีมีกัญชามานาน เราควรน ากัญชามาใช้เปน็ยาเสรเีพื่อรักษาอาการปว่ย ท่ีส าคัญ

ทุกบ้านท่ีมีผู้ป่วย ต้องสามารถปลูกกัญชาได ้
   นายปานเทพ พัวพงษ์พนัธ์" คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า 

หลังผ่านการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี เราต้องเดนิหน้าหาทางออก และทวงสัญญากับพรรคการเมืองท่ีใช้กัญชามาเป็น

นโยบายหลักในการหาเสียง  
   ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติย่ิงอังศุลี" ผู้จัดการ กพย. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ปัจจุบนัหลายประเทศน ากัญชา

มาผลิตเพื่อซื้อขายมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดสิทธิบัตร แต่จะท าอย่างไรให้รัฐบาลแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศที่

บังคับให้กัญชาเปน็ยาเสพติด พร้อมให้สิทธิชุมชนในการปลูกเพือ่การใช้เอง แต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าต้องจดทะเบียน 

 

ข่าวสด 

ระบบสาธารณสุขไทย 

 -เสนอข่าว เห็นด้วยกับ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา น าเสนอรัฐบาลใหม่ให้ปรับแก้นโยบาย หลักประกันสุขภาพท่ีพรรค

การเมืองน าไปหาเสียงได้ประโยชน์ แต่กัดกร่อนระบบสาธารณสุขไทยจนใกล้จะพัง  คนไข้ล้น อัตรารอดตายต่ า รพ.

ขาดทุน แพทย์และพยาบาลท างานหนัก ล้วนแต่เป็นดัชนีบ่งชี้ ความล้มเหลว แค่เปลี่ยน วิธีจ่ายเงินจากเดิมเคยจ่ายแบบ 

เหมารายหัว มาเป็นการคิดค่ารักษาตาม ราคากลาง จากนั้นให้ส่งบิลท้ังหมดไปเก็บเงินกับ สปสช. การเปลี่ยนกติกาให้ 

สปสช.แบกรับความเสี่ยง อาจน าไปสู่การปรับแก้ค าว่า "ฟรี"มาเป็น "ร่วมจ่าย"ในบางโรค และท าให้ประชาชนรู้จัก 

รับผิดชอบตัวเองบ้าง 

 

มติชน ข่าวสด 

สวท. 

เว็บไซต ์thainews 

เว็บไซต ์ThaiPBS 
เว็บไซตป์ระชาชาต ิ

เว็บไซต์กรงุเทพธุรกิจ 

ผู้จัดการออนไลน ์

ไข้ออกผื่น 

  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีนร.รร.มัธยมแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี 

ป่วยเป็นไข้ออกผื่นหลายราย ว่า สคร.4 ได้ประสานข้อมูลไปยัง สสจ. นนทบุรี เบ้ืองต้นพบว่า การเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดขึ้น

ในระดับชั้น ม.1 เท่านั้น โดยมีอาการไข้ ออกผื่น ลักษณะเป็นผื่นแดงกระจาย ผู้ป่วยทุกรายเข้ารักษาท้ังในรพ.รัฐและ

เอกชน ยังไม่พบอาการรุนแรง โดยอาการป่วยเกิดจากหลายสาเหตุ อาจเข้าได้กับหลายโรค ขณะนี้ สสจ.นนทบุรี ก าลัง

สอบสวนโรคและรอผลยืนยันการวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจนอีกคร้ัง ผู้บริหารโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมพิจารณาปิดสถานศึกษาในวันนี้( 10 มิ.ย.) ได้สั่งการไปยังส านักระบาดวิทยา ส านักโรคติดต่อท่ัวไป 

สคร. ท้ัง 12 เขตท่ัวประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคมือ 

เท้า ปาก และโรคอ่ืนๆ ท่ีมักพบในช่วงฤดูฝน  

 ไข้เลือดออก 

เดลินวิส์ คอลัมน์รอบ

รั้วท้องถ่ินไทย 

 -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับ

โรคไข้เลือดออก การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ยุงลายในเขตท้องท่ีท่ีรับผิดชอบ หากอาคารหรือสถานท่ีใดของเอกชนมี

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เจ้าพนักงานสามารถแจ้งให้เจ้าของแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าภายในก าหนดเวลา หากฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือท้ัง

จ าทั้งปรับ 

เว็บไซตเ์นชั่นทีว ี   -เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ในพื้นท่ี จ.ขอนแก่น มีรายงานผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. - 8 มิ.ย.จ านวน 665 รา พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว 3 ราย ได้เปิด

ศูนย์ภาวะฉุกเฉินคุมเข้มป้องกันการระบาดไปแล้ว 3 อ าเภอ ท่ีพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต คือ อ าเภออุบลรัตน์ อ าเภอมัญจา

คีรีและอ าเภอเปือยน้อย ในส่วนพื้นท่ีท่ียังไม่พบผู้เสียชีวิตให้เพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค แนะน า

ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค 

แนวหน้า -เสนอข่าว นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม เปิดเผย ตั้งแต่ 1ม.ค.-4 มิ.ย.60 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน

พื้นท่ี 214 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ได้เฝ้าระวัง และ ก าชับเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ปลัด สธ. มอบนโยบาย สสจ.ทั่วประเทศ 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร 

มอบนโยบาย นพ.สสจ.  ผอ.รพ.จังหวัดท่ัวประเทศ ท่ี จ.ระยอง  พร้อมกล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ

บุคลากรสาธารณสุข เป็นเป้าหมายส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้บริหารทุกคน นอกจาก

ต้องมีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการ แล้วยังต้องมีความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการ
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ป้องกันการทุจริตและปลูกจิตส านึก  สร้างกลไกป้องการการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เน้นการ

พัฒนาระบบบริการ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

ทีวีช่อง NBT 

ผู้จัดการออนไลน ์

เว็บไซต์สยามรัฐ 

พัฒนาแนวทางดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง  
    -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยร่วมกับ  สปสช. กรมราชทัณฑ์ ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ สสส. เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ช่วยให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

นโยบายการคืนคนดีสู่สังคมบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จ โดยการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม และไม่ท้ิงกลุ่มคน

ด้อยโอกาสที่สุดของประเทศไว้ข้างหลัง 

 

เดลินวิส์ คมชัดลึก 

ข่าวสด ไทยรัฐ 

ร้องคลินกิเผยแพร่ภาพศัลยกรรมหน้าอก 

   -เสนอข่าว นายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม น าสาวผู้เสียหาย 2 ราย ซึ่งเป็น

นักศึกษาและพริตตี้ เข้าร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปอท. เพื่อด าเนินคดีกับคลินิกศัลยกรรมความงามชื่อดัง น าภาพ

หน้าอกท่ีถ่ายไปให้คลินิกดูเพื่อท าศัลยกรรม หลุดไปยังบุคคลภายนอกและน าไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์  โดยเป็น

คลินิกคนละแห่งกันแต่มาจากเว็บไซต์เดียวกัน ส่วนเฟซบุ๊กก็เป็นเฟซบุ๊กปลอมท้ัง 2 กรณี ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าผิดท่ีเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ กฎหมายอาญา ทั้งนี้ ฝากเตือนคนที่ต้องการท าศัลยกรรมตกแต่ง 

อย่าส่งรูปเปลือยของตนเองไปให้บุคคลใดๆ ขอให้พบกับแพทย์โดยตรง  เบ้ืองต้นพนักงานสอบสวนสอบปากค า

ผู้เสียหาย พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานก่อนด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

เว็บ tnnthailand 

ช่ืนชมพยาบาล รพ.บุรีรัมย์ 

   -เสนอบทความว่า เพจเฟซบุ๊ก “ข้อธรรม ค าสอน พระไพศาล วิสาโล” โพสต์เรื่องราวของ เก้ือจิตร แขรัมย์ พยาบาล

วิชาชีพช านาญการ และหน้าท่ีพิเศษแผนกให้ก าลังใจ รพ.บุรีรัมย์ โดยได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหนังสือ “พยาบาลผ่าทาง

ตัน” จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดยโครงการบทบาทพระสงฆ์ รพ. ชุมชน ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะ

สุดท้าย ท้ังนี้ พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการ แพทยสภา ได้แชร์เรื่องราวและกล่าวชื่นชมการท างานของ

พยาบาลคนดังกล่าวว่ามีจิตใจดี ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ 

 

ไทยรัฐ 

ข้อมูลเด็กและสตรี 

  -เสนอข่าว สสช.ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดท าโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 

62 เพื่อจัดท าข้อมูลส าหรับใช้ติดตามสถานการณ์ด้านเด็กและสตรีในประเทศไทยและการติดตามความก้าวหน้าของการ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ส าหรับหน่วยงานท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ได้แก่กระทรวงสาธารณสุขใช้ข้อมูลด้านอนามัย

เจริญพันธ์ุประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพ.ศ. 2560-2569 

ข้อมูลเรื่องการกินนมแม่ในการจัดท ามาตรการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯลฯกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ใช้ข้อมูลด้านโภชนาการประกอบการจัดท าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและข้อมูล

ด้านการพัฒนาเด็กประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงศึกษาธิการก็

จะน าข้อมูลการเข้าเรียนและส าเร็จการศึกษาของเด็กไปใช้ประกอบการจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็ก

ปฐมวัยพ.ศ. 2560-2564 สสช.จะส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเรียกว่า" คุณมาดี "ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 5 

ประเภท ตั้งแต่วันนี้ 20 ก.ย.นี้ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วนส าหรับใช้ในการ

วางแผนและพัฒนาประเทศต่อไป 

มติชน   -เสนอข่าว พญ.ปาจารีย์ อารีย์รบ รองนพ.สสจ.ราชบุรี เปิดเผยถึงกรณีพบนักเรียนและครูชาวสิงคโปร์ติดเชื้อชิคุนกุน

ยา 14 ราย หลังเดินทางไปเรียนรู้การบริการสังคมท่ี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แต่ขณะนี้ผู้ป่วยหายดีแล้ว ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มเสี่ยง ถ้ามีอาการเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบ

มาโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการแจกยาทากันยุงให้ชาวบ้าน ที่ส าคัญยังได้สนับสนุนมุ้งให้กับผู้ป่วยในพื้นท่ี 20 หลัง 

 

มติชน 

ดีเจสาวฆ่าตัวตาย 

  -เสนอข่าว น.ส.อัญญาณี หรือดีเจอัญ ท้ายนาวา อายุ 31 ปี เน็ตไอดอล และเป็นอดีต ดีเจออนไลน์ ค่าย เลิฟ 

เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แต่ถูกต้นสังกัดถอดออกจากรายการให้เหตุผลว่าไม่ให้เป็นแบบอย่างไม่ดีแก่เยาวชนและสังคม หลัง

ก่อเหตุขโมยโทรศัพท์ไอโฟนเอ็กซ์ โดยน าโทรศัพท์ไอโฟนปลอมไปวางสลับแทน ในร้านขายโทรศัพท์ กาดสวนแก้ว จ.

เชียงใหม่ ล่าสุดได้ก่อเหตุรมควันฆ่าตัวตายในภายในรถท่ีบ้านพัก สอบสวนญาติผู้ตายทราบอีกว่า น.ส.อัญญาณีป่วย
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เป็นโรคซึมเศร้ามานาน3 ปี คาดว่าเกิดจากความเครียด เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วแต่มีคนช่วยไว้ได้หลายครั้ง 

กระทั่งก่อนเกิดเหตุมีการเคล่ือนไหวในเฟซบุ๊ก เวลา โดยโพสต์รูป อีโมจิ ยิ้ม 

เดลินวิส ์ 

มติชน สวท.  

ไอเอ็นเอ็น 

เว็บไซต ์sanook 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

เว็บไซต ์nationtv 

 

    -นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก ในปี 60 ระบุว่า 

มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลก  322  ล้านคน  ส าหรับประเทศไทย มีข้อมูลการส ารวจความชุกของโรคซึมเศร้า ตั้งแต่ปี 51 

พบมีคนไทยป่วยซึมเศร้า กว่า 1.5 ล้านคน  ส าหรับแนวทางการป้องกัน แนะใช้หลัก 3 ส. คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับ

ฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาส าคัญ สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรง

จนน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ส่วนสาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง และสาเหตุอ่ืน ๆ อาทิ เศรษฐกิจ 

การเงิน ความผิดหวัง ความสัมพันธ์ ความรัก ความสูญเสีย เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ จะท าให้ทุก

ปัญหากลายเป็นสาเหตุความเครียด จนพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้า คิดท าร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายได้  ดังนั้นแนวทาง

ป้องกันการฆ่าตัวตาย คือหลัก 3 ส. 1. สอดส่องมองหาคนใกล้ชิดท่ีมีอาการแปลกไป เช่น เหม่อลอย ไม่ร่าเริงแจ่มใส 

เข้าเรียนสายหรือไม่เข้าเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน หลับในห้องเรียน 2. ใส่ใจรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ และร่วมหาทางออก 

และ 3. ส่งต่อเชื่อมโยงให้แพทย์เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที 

 

ข่าวสด 

เตือนภัยหน้าฝน 

-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศริินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าววา่ ขณะนี้หลายพืน้ท่ีประสบปญัหาฝนตกหนัก กรม 

สบส. จึงขอแนะประชาชนใหน้ าหลัก "ตรวจเช็ก ตัด ขัด ท าความสะอาด ระมัดระวงั" ท้ัง 5 ประการ มาใชป้้องกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดกับตัวบ้าน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยตลอดช่วงฤดูฝน ปี 62 ดงันี้ 1. "ตรวจเชก็" ตรวจเช็กรอยร่ัวซึม

ของหลังคา แผ่นฝ้า และรอยร้าวของผนงับ้าน 2. "ตัด" ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ่รอบๆ บ้าน ให้สั้นลงป้องกันการหักโค่น   

3. "ขัด" หม่ันขัดพืน้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม 4. "ท าความสะอาด" รางน้ าฝนกับท่อระบายน้ า อย่าให้อุดตัน และ 

5. "ระมัดระวงั" ตรวจสอบบริเวณบ้านโดยรอบไม่ให้มีภาชนะท่ีเกิดน้ าขัง ป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  สิง่ส าคัญ คอื 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่เสมอ ป้องกันไฟฟา้ลัดวงจร ไม่ควรใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขณะร่างกายเปียก อาจสวมรองเท้าภายในบ้านขณะทีเ่สียบปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไฟดูด และใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดว้ยความระมัดระวงั มีสติทุกคร้ัง ป้องกันอุบัติเหตุ 

 ปัญหายาเสพตดิ 

มติชน     -นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดในสถานบันเทิง 

ว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้างทาง

เคมี มีท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน และมีสัญลักษณ์บนเม็ดยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย 

ค้างคาว นก ดวงอาทิตย์ เป็นต้น พบแพร่ระบาดมากในกลุ่มวัยรุ่นท่ีนิยมเท่ียวกลางคืน เม่ือเสพยาอีเข้าสู่ร่างกายจะออก

ฤทธ์ิภายในเวลา 45 นาที และฤทธ์ิของยาจะอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 6-8 ชั่วโมง โดยออกฤทธ์ิกระตุ้นระบบ

ประสาทในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น จะหลอนประสาทอย่างรุนแรง ผู้เสพจะรู้สึกร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว 

ความดันโลหิตสูง การได้ยินเสียง และการมองเห็นแสงสีต่างๆ ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม รู้สึกตื่นตัว

ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จากการวิจัยพบว่า ยาชนิดนี้มีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพเพียง 1-

2 คร้ัง สามารถท าลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ท าให้ผู้เสพมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และท าลายเซลล์สมอง 

 

แนวหน้า 

พยากรณ์อากาศ 

  -เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ ระหว่างวันท่ี 10-16 มิ.ย.62 โดยการคาดหมาย ในช่วงวันท่ี 10-12 

มิ.ย.62 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากข้ึน โดยบริเวณ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีฝนตกหนัก บางแห่ง  ส่วนในช่วงวันท่ี 13-16 มิ.ย.62 บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง  ในช่วงวันท่ี 10-12 

มิ.ย.62 มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ก าลังปานกลางท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีก าลังแรงขึ้น ท าให้ประเทศไทย

มีฝนเพิ่มข้ึนและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันท่ี 13-16 มิ.ย.62 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเล อัน

ดามันและประเทศไทยจะมีก าลังอ่อนลง ในขณะท่ีมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้

บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน 

และอ่าวไทยจะมีก าลังอ่อนลง 

  

สวท. 

เว็บไซต ์

กฎลักษณะสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายท้ัง อปท. สสจ. 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารและสถาบันการศึกษาองค์กร
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chiangmainews ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคล่ือนกฎ สธ. ลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 61 ซึ่งบังคับใช้ ตั้งแต่วันท่ี 16 ธ.ค.61 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.61 และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชน

ในการรับบริการด้านอาหาร ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน เชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนักในอาหาร 

 

สวท. 

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

เว็บไซต์บ้านเมือง 

อบจ.ระยอง หนุน รพ. ขยายบริการด้านสาธารณสุข 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU 

ระหว่าง นายก อบจ.ระยอง กับ ผอ.รพ.ระยอง ร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันบน

พื้นฐานของอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานท้ังสองฝ่าย ท้ังนี้ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคาร 17 ชั้น ส าหรับจอดรถยนต์ และให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ส่วน รพ.

ระยองจะเป็นผู้บริหารให้บริการทางการแพทย์ คาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถให้บริการ

ประชาชนได้  (สวท.) 

 


