
@ 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

เดลินวิส ์

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เฆมธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า สารสกดัน า้มันกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์ 

หรือเมดิคัลเกรด ขององค์การเภสชักรรม ที่จะสกดัได้ในเดือน ก.ค. 62 จ านวน 2,500 ขวด ในระยะแรกนั้นผู้ ป่วยจะ

สามารถเข้าถึงการรักษาโดยผ่านโครงการศึกษาวิจัย 2 ประเภท ที่ร่วมมือกบักรมการแพทย์ คือ ประเภทที่ 1 เป็นการ

วิจัยตามโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ จะรักษาผู้ป่วยและเกบ็ข้อมูลการวิจัยควบคู่กนั ในกลุ่มโรคที่สารสกดักญัชาได้

ประโยชน์ในการรักษาโดยมข้ีอมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน  

    โครงการวิจัยประเภทที่ 2 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึก ที่ต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางพรี

คลินิก และการวิจัยทางคลินิก กบัผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สารสกดักญัชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ แต่ต้องมีข้อมูล

ทางวิชาการเพ่ิมในประเดน็ความปลอดภัยและประสทิธผิล ซึ่งผู้ป่วยสามารถสมคัรเข้าสู่โครงการวิจัยทั้ง 2 ประเภทนี้  ได้

ที่กรมการแพทย์           

    ด้าน นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ.จะท าการเกบ็เกี่ยวดอกกญัชาตวัเมียและสกดัเป็นสารสกดักญัชาทาง

การแพทย์หรือเมดคิลัเกรดได้ แบบหยดใต้ลิ้นชุดแรก ขนาด 5 มลิลิลิตร 2,500 ขวด โดยยึดหลักต้องปลอดภัย ทุกขวด

ที่สกดัออกมาต้องมีสารมีฤทธิ์ของยาที่ใกล้เคียงกนัหมด และต้องมีประสทิธิภาพ โดยในต้นปี 63 จะเร่ิมปลูกและผลิต

สารสกดักญัชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะท าให้มีก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้ นอกี 8 เท่า หรือ 8 หมื่นขวดต่อปี จะท าให้

เข้าถงึผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้มากขึ้น 

ข่าวสด     -เสนอข่าว พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี ประชาสัมพันธส์มาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กัญชามี

สารประกอบแคนนาบินอยด์ ที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาถึงการใช้กัญชาในการ

บรรเทาอาการทางโรคผิวหนังเพ่ือระงับอาการคัน, บวม, อักเสบ และการเกดิมะเรง็ผิวหนัง พบว่ามีผลในการรักษา

อาการคนัของผู้ป่วยได้ถงึ 86.4% และอาจมีคุณสมบัติในการระงับการอกัเสบ ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับใช้ในการรักษาโรค

ภมูแิพ้ทางผวิหนัง4และโรคผื่นแพ้สมัผสั 

    จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกัญชาโดยทั่วไป มีข้อสันนิษฐานว่ากัญชาน่าจะเป็นประโยชน์ ส าหรับการรักษาโรค

สะเกด็เงินและมะเรง็ผิวหนัง เนื่องจากกญัชามีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเซลล์ผิวหนัง ไม่ให้สร้างมากเกินไป มี

การศึกษาการใช้สารสกดัจากเมลด็กญัชามาใช้ทารักษาสวิและรังแคอกัเสบ พบว่ากญัชาช่วยลดอาการแดงและผวิมนัได้ 

     อย่างไรกต็าม พบการศึกษาวิจัยให้ผลตรงข้าม บางการศึกษาพบว่าการใช้กัญชาที่ผิวหนังอาจท าให้เกิดปฏิกิริยา

อกัเสบแทนที่จะลดการอกัเสบ และบางการศึกษาพบว่ากญัชาอาจลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็บางชนิดแต่อาจลด

การเจริญของเซลล์ผมด้วย ดงันั้น จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารศึกษาวิจัยทางด้านกญัชามากขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจนในด้านการรักษาทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ     -เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว 

“หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” ระบุ น า้มนักญัชาไม่ใช่ยาเทวดา รักษาได้ทุกโรค 

ท่ามกลางโลกโซเชียลมีเดียได้แพร่กระจายข่าวว่าน า้มันกญัชารักษาได้สารพัดโรค คนไทยบางคนกเ็ชื่อ และหาซื้ อน า้มัน

กญัชามาหยดใต้ลิ้นกนัเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ และไม่ทราบว่าการท าเช่นนั้นอาจมผีลเสยีทนัทใีนขณะนั้นและในอนาคต 

เราต้องทราบว่าขณะนี้ ไม่มปีระเทศที่เจริญแล้วประเทศไหนเชื่อเร่ืองน า้มนักญัชารักษาได้ทุกโรคมากเหมอืนประเทศไทย 

    เมื่อ 60 กว่าปีที่แล้ว มีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบคอร์ติโคสเตียรอยด์ซึ่งเป็นฮอร์โมนสร้างจากต่อมหมวกไตในคน 

สามารถสกดัจากพืชน ามาใช้เป็นยา ในระยะแรกคนทั้งโลกรวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนั้นเชื่อว่าเป็นยาเทวดา  

ใช้กนัอย่างเสรี เชื่อว่าไม่อนัตรายเพราะเป็นสารที่อยู่ในร่างกายของคนอยู่แล้ว น ามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ สมยัก่อนยา

ลูกกลอนของไทยกใ็ส่สารสเตียรอยด์ เมื่อให้สเตียรอยด์อาการผู้ ป่วยดีขึ้นทนัท ียิ่งกว่ายาวิเศษ แต่เมื่อใช้ไปนานๆ ใน

ขนาดสงู เริ่มเหน็ผลข้างเคยีง ตาเป็นต้อกระจก ต้อหิน น า้ตาลในเลือดขึ้น เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสงู กระดูกพรุน

หักง่าย เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ภมูต้ิานทานต ่า ตดิเชื้ อโรคต่างๆ ได้ง่าย ปัจจุบนัทุกคนรู้แล้วว่ายาสเตยีรอยดไ์ม่ใช่ยา

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่16 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 

เทวดา มปีระโยชน์ แต่ต้องใช้ในความควบคุมของแพทย์เท่านั้น 

    น า้มันกัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร CBD(cannabidiol) มีประโยชน์แน่นอน ควรน ามารักษาบางโรคเท่านั้น ไม่ใช่

รักษาทุกโรค และต้องใช้ในความควบคุมของแพทย ์อยากเตอืนด้วยความหวังด ีไม่ได้ผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้น เพราะ

เป็นห่วงคนไทยด้วยกนั ไม่อยากให้คนไทยหลงเชื่อ เหมอืนอย่างเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ว่าสเตยีรอยดเ์ป็นยาเทวดารักษาได้ทุก

โรค 

 

เวบ็ไซต ์hfocus 

ค่าตอบแทนพนง.สธ. 

    -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. เผย สธ.จัดท าข้อมูลเสนอ ก.พ. เพ่ือประกอบการพิจารณาปมชมรม

อดตี พนง.รัฐในสงักดั สธ. ร้องความเป็นธรรม “นับอายุราชการ-ปรับเงินเดอืน” มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นอ านาจของ 

ก.พ. โดยตรง ส่วนประเดน็เรื่องการนับอายุราชการ ได้รับค าตอบจากกรมบัญชีกลางว่า ตามกฎหมายการนับระยะเวลา

เพ่ือค านวณบ าเหนจ็บ านาญ จะนับเฉพาะช่วงที่เป็นข้าราชการเท่านั้น 

 

มตชิน เดลินิวส ์

ไทยรัฐ ข่าวสด 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซต ์nationtv 

เวบ็ไซต ์77khaoded 

 

เร่งสสอบบตัรพลงังาน 

    -เสนอข่าว ที่ สภ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแก่น ชาวบ้านบ้านศาลาดนิ และหมู่บ้านใกล้เคียง จ านวน 9 คน เข้าให้ปากค ากบั

พนักงานสอบสวน หลังตกเป็นผู้ เสยีหายถูกหลอกให้ซื้ อบัตร "Kartu Sakti" หรือบัตรพลังงานรักษาโรค ซึ่งอ้างว่ามี

สรรพคุณสุดวิเศษสามารถใช้รักษาสารพัดโรค โดยมี พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามค าไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และ 

พ.ต.อ.สทุธพิงษ์ เป็กทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เดนิทางมาร่วมสอบปากค าด้วยตนเอง  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้แยก

สอบปากค าแต่ละคนอย่างละเอยีด ประเดน็สอบสวนมุ่งไปที่กระบวนการและขั้นตอนในการได้มาซึ่งบตัรพลังงาน รวมทั้ง

วิธกีารใช้บตัรที่ตวัแทนจ าหน่ายอบรมให้กบัผู้ที่เข้าร่วมอบรม โดยทั้ง 9 คนที่เข้ามาให้ปากค าจะถูกกนัตัวไว้เป็นพยานใน

คดี ขณะเดียวกันยังคงส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบว่าใน อ.อุบลรัตน์ และ อ.เขาสวนกวาง รวมทั้ง

อ าเภอใกล้เคยีงว่ามชีาวบ้านในพ้ืนที่ซื้อบตัรนี้มาใช้หรือไม่ หรือมใีครเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือไม่ รวมทั้งเคยเข้าร่วมการ

อบรม หากพบว่ามีการซื้ อมาใช้กจ็ะเรียกเข้ามาให้ปากค า ทั้งนี้  ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.

ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ สสจ.ขอนแก่น เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทที่เป็นผู้จ าหน่ายบัตรพลังงาน 

หลังจากที่ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วพบว่าเข้าข่ายหลอกลวง ผู้บริโภคและอวดอ้างโฆษณาเกนิความ เป็นจริง 

มตชิน    -เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 10 และโฆษก สธ. เตือน การตัดสนิเลือกซื้ อหา

ผลิตภัณฑ ์หรือใช้วิธกีารต่างๆ ในการดูแลสขุภาพตามค าชักชวน การเผยแพร่ทางโซเชียลฯ หรือการบอกเล่าต่อกนัมาที่

ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ขอให้ประชาชนหยุดคิดก่อนตัดสินใจ หาข้อมูลให้รอบด้านจากแหล่งต่างๆ ปรึกษาเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุใกล้บ้าน ส่งค าถามสอบถามที่เฟซบุก๊ของกรมอนามัย หรือหากเป็นผลิตภัณฑส์ขุภาพกส็ามารถสอบถามได้ที่

สายด่วน อย. โทร. 1556 สิ่งส าคัญ คือ การดูแลสุขภาพให้แขง็แรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

หลากหลาย เพ่ิมผกัผลไม้ ออกก าลังกายสม ่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอหากป่วยหรือมโีรคประจ าตัว ขอให้ปฏบิัติตัวตาม

ค าแนะน าแพทย์ 

 

ผู้จัดการออนไลน ์

โรคฉ่ีหนู 

    -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้ฉ่ีหนู

ในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ ป่วยแล้ว 737 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 45-54 ปี 

จังหวัดที่พบผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ศรีสะเกษ พังงา และยโสธร โดยผู้ป่วยเกอืบคร่ึงอยู่ใน

อาชีพเกษตรกร การพยากรณโ์รคและภัยสขุภาพประจ าสปัดาห์นี้  เนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นช่วงเริ่มฤดูฝนและฤดูกาล

ท านา จึงคาดว่าช่วงนี้มโีอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้ฉ่ีหนูเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่อาจสมัผสักบัเชื้อโรคมากกว่า

กลุ่มอื่นๆ ขอแนะน าว่า การป้องกนัโรคไข้ฉ่ีหนูท าได้โดยการก าจัดหนู หลีกเล่ียงการสมัผสัสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเป้ือนเชื้ อ 

หากจ าเป็นต้องลุยน า้ที่ท่วมขังด้วยเท้าเปล่า ต้องระวังอย่าให้ผิวหนังที่เป็นแผลหรือรอยถลอกโดนน า้ แล้วรีบล้างส่วนที่

สัมผัสกับน า้ด้วยน า้สะอาดและสบู่ หลังจากนั้นเชด็ด้วยผ้าสะอาดให้แห้งทันที หากประชาชนมีอาการของโรคไข้ฉ่ีหนู 

ได้แก่ ไข้หนาวสั่น ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดบริเวณน่องหรือโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์เพ่ือท าการรักษา สอบถามข้อมูล

เพ่ิมเตมิที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

 

ไทยรัฐ 

อาหารกลางวนันกัเรียน 

    -เสนอข่าว พญ.อมัพร เบญจพลพิทกัษ์ รองอธบิดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อสงัคมออนไลน์

เผยแพร่ข่าวรัฐบาลมีค าสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งไม่เป็นความจริง 

โครงการดังกล่าวยังคงด าเนินการเหมือนเดิม เนื่องจากเดก็วัยเรียนควรได้กินอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
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ครบถ้วน เหมาะสม ช่วยให้ร่างกายเจริญเตบิโต มพัีฒนาการด้านการเรียนรู้จดจ าเสริมสร้างภมูต้ิานทานโรค และสามารถ 

ท ากิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติ กลุ่มอาหารที่เดก็วัยเรียนควรจะได้รับ ได้แก่ อาหารประเภทเนื้ อสัตว์ที่ให้โปรตีนช่วย

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ นมให้โปรตนี และแคลอรีสงูผกัและผลไม้สดที่ให้วิตามนิซี เป็นต้น 

 

ข่าวสด 

โครงการกา้วคนละกา้ว 

    -เสนอข่าว ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง จ.หนองคาย มูลนิธิก้าวคนละก้าว เริ่ม

กจิกรรม 'ก้าวคนละก้าว' ก้าวต่อไปด้วยพลังเลก็ๆ ภาคอีสาน กจิกรรมวิ่งการกุศล คร้ังที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ิย. โดยมนีายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย ร่วมเปิดกจิกรรม ก่อนที่ตูน บอดี้สแลม จะกล่าว

วัตถุประสงคก์ารจัดกจิกรรมและปล่อยตวันักวิ่งออกวิ่งจากด่านพรมแดนสะพานมติรภาพไทย-ลาว ไปตามถนนมติรภาพ  

ระหว่างทางมชีาวหนองคายมารอริมทางเพ่ือมอบเงินบริจาคและส่งก าลังใจให้จ านวนมาก เพียงชั่วโมงแรกที่ออกสตาร์ต

ได้เงินบริจาคแล้ว 15 ล้านบาท และเมื่อถงึเวลา 11.30 น. ยอดบริจาคเพ่ิมขึ้นเป็น 19 ล้านบาท 

    ส าหรับกจิกรรม "ก้าวคนละก้าว" ก้าวต่อไปด้วยพลังเลก็ๆ คร้ังนี้  เร่ิมต้นวิ่งจากจังหวัดหนองคายไปสิ้นสดุที่จังหวัด

ขอนแก่น ระยะทางรวม 175 กิโลเมตร รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มอบให้โรงพยาบาล 8 แห่ง ประกอบด้วย 

โรงพยาบาลขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลหนอง

หาน จ.อดุรธานี, โรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคาย, โรงพยาบาลสงัคม จ.หนองคาย, โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกยีรติ 

80 พรรษา จ.หนองบวัล าภ ูและ โรงพยาบาลบงึกาฬ จ.บงึกาฬ 

 

ไทยรัฐ ข่าวสด 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซต ์kapook 

เวบ็ไซต ์ch3thailand 

บุกจบั 2 ผบัมัว่ยา 

    -เสนอ นายรณรงค ์ทพิย์ศิริ ผอ.ส่วนก ากบัสบืสวนและปราบปราม ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 

ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, กรมควบคุมโรค, ส านักงานป.ป.ส., นาย

ประสงค ์คงเคารพธรรม รองผวจ.ฉะเชิงเทรา น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกตรวจค้นสถานบริการบันเทงิ 2 แห่ง จุดแรก

ชื่อร้าน “Dome Party & Music” ผับชื่อดังริมถนนศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา เปิดเกนิเวลาที่

กฎหมายก าหนดทุกคืนถึงตี 3 และพบวัยรุ่นมีพฤติกรรมมั่วยาเสพติดภายในร้าน เข้าตรวจค้นพบมีนักท่องเที่ยวกว่า 

600 คน พบปืน .45 จ านวน 1 กระบอกพร้อมกระสนุ 8 นัด ปืน 9 มม.พร้อมกระสนุ 8 นัด ยาเสพติดชนิดต่างๆยาบ้า 

ยาเค ยาไอซ์ กญัชา พร้อมอุปกรณ์ส าหรับเสพอกีจ านวนมาก ผลตรวจปัสสาวะพบฉ่ีม่วง 89 คน ไม่พกบัตรประชาชน 

211 คน เยาวชนอายุต ่ากว่า 20 ปี 150 คน ต ่าสดุอายุเพียง 14 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาด าเนินคดีนางชุลี

พร กฤตยพงษ์ ผู้รับใบอนุญาตสถานบริการ และจะเสนอให้ ผวจ.ฉะเชิงเทรา มีค าสั่งปิดสถานบริการ ตามค าสั่ง คสช.ที่ 

22/2558  

เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป 

    ขณะที่ก  าลังอกีชุดเข้าตรวจค้นร้าน “เวก้า สัตหีบ” ริมถนนสขุุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังพบเปิดเกินเวลาถึงตี 4 

ตรวจค้นพบนักเที่ยวมีฉ่ีสีม่วง 14 คน มีเยาวชนใช้บริการ 16 คน ไม่พกบัตรประชาชน 71 คน และพบยาเค 6 ซอง 

ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของผบั 7 ข้อหา 

    ด้านนายรณรงค ์กล่าวว่า กรมการปกครองจะกวดขันปราบปรามสถานบริการที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบริการทั่วประเทศว่าขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมาย 

 

มตชิน 

คา้นโครงการโรงแต่งแร่ 

    -เสนอข่าว ที่ รพ.สต.แม่ค า ต.ป่าสกั อ.เชียงแสน จ.เชียงราย คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) น าโดย

นางเตอืนใจ ดเีทศน์ ลงพ้ืนที่รับฟังข้อมูลจากชุมชนกรณทีี่มชีาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกบัโครงการโรงแต่งแร่ดบุีก ซึ่งจะสร้าง

ในพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านสนั 

    นายสมภพ ไชยวงค์ ผอ.รพ.สต.แม่ค า กล่าวว่า โรงงานแต่งแร่แห่งนี้ ระบุในเอกสารว่าขออนุญาตเกนิ 50 ตันต่อวัน 

จึงต้องจัดท ารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนักวิชาการ ม.ขอนแก่น รับจ้างท ารายงาน ซึ่งพบว่าสถานที่ตั้งอยู่

ใกล้กบัแหล่งน า้ธรรมชาต ิ2 แห่ง คอื หนองบวัหลวง และหนองบวัค า ทั้งนี้  ชุมชนวิเคราะห์ว่าโรงแต่งแร่ดบุีกแห่งนี้จะท า

ให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ในรายงานระบุว่ามีการใช้น า้ 5 แสนลิตรต่อ

วัน โดยน าน า้มาจากแหล่งน า้ธรรมชาติและบ่อบาดาล เชื่อว่าถ้าใช้น า้ขนาดนี้ กจ็ะท าให้พ้ืนที่เกษตรกว่า 3 พันไร่ เกดิผล

กระทบ และน่าเป็นห่วงเรื่องสารปนเป้ือน ซึ่งชาวบ้านได้ตั้งกลุ่มคัดค้านเรื่องนี้  โดยส่งหนังสอืถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน

ระดบัอ าเภอ จังหวัด และกระทรวง และ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้ว 
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ข่าวด 

ไขห้วดัใหญ่ 

    -เสนอข่าว รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้ อ ร.พ.พระรามเก้า กล่าวว่า ความน่ากลัวของ

ไข้หวัดใหญ่อย่างหนึ่งคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่ โรคปอดอักเสบ และโรคสมองอักเสบ โดยวิธีการ

ป้องกนัการตดิเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ สามารถท าได้เพียงดูแลตวัเองด้วย 1.การปิดปากปิดจมูกเมื่อป่วย 

ไอ จาม 2.ล้างมอืบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร 3.เล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ที่มอีาการป่วย 4.หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกจิกรรม

กบัผู้อื่นเมื่อป่วย 

 

เดลินวิส ์คอลัมน์  

รอบรั้วท้องถิ่นไทย 

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สขุพิพัฒน์ปานนท ์นพ.สสจ.ตรัง สั่งคุมเข้มสถานการณโ์รคไข้เลือดออก หลังจากทั่วประเทศ

มแีนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น เสยีชีวิตกม็าก เพราะช่วงนี้ ทุกภาคของประเทศเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ยิ่งภาคใต้เป็นช่วงมรสมุ 

ท าให้เกดิภาวะฝนตกบ่อยครั้ง จึงต้องจัดการทั้งป้องกนั ก าจัดลูกน า้ และยุงลาย พาหะร้ายให้สิ้นซาก 

 

เดลินวิส ์

เช้ือไวรสัอีโบลา 

    -เสนอข่าว นพ.เทดรอส อดัฮานอม เกเบรเยซสุ ผอ.องคก์ารอนามัยโลก กล่าวว่า ที่ประชุมวาระฉุกเฉินของดับเบิลยู

เอชโอ มีมติยังไม่ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเป็น "ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสขุระหว่างประเทศ" ยืนยันว่าการดบัเบลิยูเอชโอไม่ได้เพิกเฉยต่อวิกฤตคิร้ังนี้  แต่ยิ่งเพ่ิมความช่วยเหลือให้แก่ทุก

ประเทศที่ก  าลังได้รับผลกระทบ ส าหรับวิกฤตกิารแพร่ระบาดในดอีาร์คองโกคร้ังนี้  เป็นคร้ังที่ 2 ส่งผลให้มีผู้เสยีชีวิตแล้ว

มากกว่า 1,400 คน และม ีผู้ป่วยสะสมอกีมากกว่า 2,000 คน 

แนวหน้า 

คอลัมน์ Health News 

    -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยูกันดา กล่าวว่า ยายที่ติดเชื้ ออีโบลาเสียชีวิตลงแล้วในยูกันดา นับเป็นรายที่สอง 

หลังจากหลานชายเสยีชีวิตไปก่อนนี้  จากการระบาดข้ามพรมแดนมาจากคองโก 

  


