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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

นสพ.ทุกฉบบั 

พระอาการสมเด็จพระพนัปีหลวง 

  -เสนอข่าว สาํนักพระราชวงัออกแถลงการณ ์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

พระอาการประชวรจากติดเช้ือของพระวัตถิหายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท  เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ด ี

คณะแพทย์จงึขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสดจ็ฯ กลับไปประทบัที่พระตาํหนักจติรลดารโหฐาน 

 

มตชิน คมชัดลึก 

การจดัตั้งครม.ชดุใหม่ 

   -เสนอข่าว มีรายงานว่าการจดัสรรโควตาครม.ของรัฐบาลล่าสดุ พรรคพลังประชารัฐจะมี 17 ตาํแหน่ง คือรองนายกฯ 3 

ตาํแหน่ง ก.กลาโหม ก.มหาดไทย ก.พลังงาน ก.อุตสาหกรรม ก.การคลัง ก.ศึกษาธิการ ก.แรงงาน ก.ดิจิทลัฯ ก.การ

อดุมศกึษาฯ ก.การต่างประเทศ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม รมช.พาณชิย์ รัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี พรรค

ประชาธปัิตย์ได้ 7 ตาํแหน่ง คือ รองนายกฯ ก.พาณชิย์ ก.เกษตรฯ ก.การพัฒนาสงัคมฯ ก.ยุตธิรรม รมช.มหาดไทย รมช.

คลัง ส่วนพรรคภมูิใจไทยได้ 7 ตาํแหน่ง คือ รองนายกฯ ก.คมนาคม ก.สาธารณสขุ ก.การท่องเที่ยวฯ รมช.เกษตรฯ รมช.

มหาดไทย และ รมช.ศึกษาธิการ ด้านพรรคชาติไทยพัฒนา 2 ตาํแหน่ง คือ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ รมช.เกษตรฯ และ

พยายามขอเพิ่มอีก 1 ตําแหน่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ ก.วัฒนธรรม และพรรคชาติพัฒนา คือ รมช.

อตุสาหกรรม 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน  คมชัดลึก 

ผู้จัดการรายวัน เดลินวิส ์

ไทยโพสต ์ไทยรัฐ 
ผู้จัดการออนไลน ์
ไทยรัฐออนไลน ์
เวิร์คพอยนวิส ์

 

  -เสนอข่าว ครม.มีมติเหน็ชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาํเข้า ส่งออก จาํหน่าย

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. …. โดยการขออนุญาตผลิตสามารถทาํได้

ภายใต้เงื่อนไข 7 ประเภท 1.เพ่ือการบริหารยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชา สาํหรับใช้ทางการแพทย์ในประเทศ

ไทย 2.เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือเภสชักรรม 3.เพ่ือประโยชน์ของทางราชการในการ

ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผดิและความร่วมมือระหว่างประเทศ 4.ผลิตเพ่ือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 

เฉพาะกญัชา 5.เพ่ือการผลิตซึ่งการกระทาํโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชาสาํหรับคนไข้เฉพาะราย 

สาํหรับคนไข้ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพ้ืนบ้าน 6.เพ่ือรักษาโรคกรณี

จาํเป็นสาํหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 7.สาํหรับผู้ป่วยเดนิทางระหว่างประเทศ ที่นาํยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกญัชาติด

ตัวเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 90 วัน โดย ก.พาณิชย์ได้เสนอให้มีกลไกในการกาํกบัดูแล และติดตาม

ตรวจสอบกรณทีี่มกีารนาํกญัชาไปใช้ผดิวัตถุประสงค์ ขณะที่ ก.มหาดไทย เหน็ว่าต้องมีการประชาสมัพันธเ์พ่ือสร้างความ

รับรู้แก่ประชาชน ก่อนจะนาํเสนอคกก.กฤษฎกีาเพ่ือขอความเหน็ชอบต่อไป 

มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โพสต์เฟซบุก๊ส่วนตัว ระบุถึงกรณีครม.

เหน็ชอบร่างกฎกระทรวงขออนุญาตผลิต นาํเข้า ส่งออก จาํหน่ายกญัชา แสดงถงึความไม่จริงใจของสธ.ที่รีบออกมากดี

กนัประชาชน ซึ่งรัฐบาลจากการเลือกตั้งกาํลังเข้ามาบริหาร ไม่มคีวามจาํเป็นที่ต้องรีบออกเร่ืองนี้  โดยมเีกษตรกรเข้ามา

แสดงความเหน็ด้วยจาํนวนมาก  

ช่อง 7   -เสนอข่าว นพ.สรุโชค  ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. เป็นห่วงกรณีกลุ่มผู้ เสพยาเสพติด จะนาํนํา้มันกญัชาไปผสม

กบันํา้ยาของบุหร่ีไฟฟ้า ซึ่งในประเทศไทยถอืว่าผดิกฎหมาย  ดงันั้น อย.จึงประสานปปส.เร่งปราบปรามต่อไป 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์
ไทยรัฐออนไลน ์

  -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ เข้ารับการบาํบัด

อาการทางจิตเวชในรพ.จิตเวชในสงักัดทั่วประเทศ พบว่ามีผู้ เข้ารับการบาํบัดการเสพติดกัญชาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จาก

ข้อมูลเชิงวิชาการ ในพืชกญัชาจะมีสาร THC มีฤทธิ์กระตุ้นโรคทางจิตเวช และมีสาร CBD ช่วยลดความวิตกกังวล 

ซึมเศร้า การเคล่ือนไหวผิดปกติ สิ่งที่กรมฯ ดาํเนินการมี 2 ส่วน คือ 1.เข้าไปขอร่วมในโครงการวิจัยทางการแพทย์

ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดูผลกระทบกบัโรคทางจิตเวช 2.กรมฯ จะศึกษาเรื่องการใช้สารสกัดกญัชารักษาอาการสั่น

เร้ือรังที่เป็นผลมาจากการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช รวมถงึร่วมศึกษาตาํรับยาศุขไสยาสน์กบัผู้ป่วยจิตเวช ช่วยเรื่องการ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่29 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 29 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

นอนหลับ เป็นต้น  

มตชิน  
มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการรายวัน 
ผู้จัดการออนไลน ์

กรมประชาสมัพันธ ์

  -เสนอข่าว นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาวัตถุดิบกญัชาใน

การปรงุยาสตูรตาํรับยาแพทย์แผนไทย 16 ตาํรับ ว่า ล่าสดุ ม.เทคโนโลยีสรุนารี ได้ประสานข้อมูลเพ่ือขออนุญาตปลูก

กญัชาเพ่ือผลิตเป็นสตูรตาํรับยาแพทย์แผนไทย พ้ืนที่ปลูกอยู่ระหว่างทาํให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และม.เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมปลูกกญัชา 1 ตนั มทร.อสีาน วิทยาเขตสกลนคร 2 ตัน 

สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ7 ตนั ส่วนศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิคาดว่าจะปลูกได้เรว็ๆ นี้  และได้

ให้ทดลองปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย เนื่ องจากเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในการปรุงยาตามสูตรตํารับยาแพทย์แผนไทย 

ขณะเดยีวกนั ได้ประสานป.ป.ส.เพ่ือนาํของกลางกญัชาเกรดเอนาํมาปรงุสตูรตาํรับแพทย์แผนไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ตรวจวิเคราะห์ หากผลวิเคราะห์เข้าเกณฑ ์จะเริ่มปรงุยาได้ภายในเดอืนมิ.ย.นี้   

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรูญ ผอ.มูลนิธชิีววิถี ตั้งข้อสงัเกตเกี่ยวกบัการพิจารณานํา้มันกญัชาของนายเดชา ว่า 

นายเดชาเลือกเสนอขอการรับรองตาํรับยาโดยใช้วิธีสกัดด้วยนํา้มันมะพร้าว ซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม แต่คกก.มี

คาํถามว่าจะได้สารอะไร มากน้อยเพียงใด ขณะที่กระบวนการปรงุยาของหมอพ้ืนบ้านไม่ได้เน้นที่ความเข้มข้นของสาร

ใดสารหนึ่งดงัเช่นการผลิตยาแผนปัจจุบนั แต่เน้นการรักษาแบบองคร์วม และให้ความสาํคัญกบัผลของการรักษาเป็น

สาํคญั ซึ่งในการประชุมหารือกบัคกก.ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพ่ือพิจารณารับรองตาํรับนํา้มนักญัชาในวันที่ 12 

มิ.ย.นี้  นายเดชาติดภารกจิเดินรณรงค์ถอดกญัชาพ้นบัญชียาเสพติด จึงให้ตัวแทนของไบโอไทย มูลนิธสิุขภาพไทย 

และคณะเภสชัศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงต่อคกก.แทน  

    นายวิฑรูย์ ยังตั้งข้อสังเกตอกีว่า โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานํา้มันกญัชาของ อ.เดชา เพ่ือให้สามารถนาํมาใช้ในการ

รักษาได้อย่างถูกกฎหมาย ดูเหมือนไม่มีความคืบหน้า ขณะที่มีข่าวว่า อย.เตรียมจะอนุญาตนาํเข้ายากญัชาจากบริษัท

ยาต่างชาต ิจึงไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ จะมผีลต่อความล่าช้าของโครงการวิจัยดงักล่าวหรือไม่  

    ส่วนกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตเคร่ืองยาผสมกัญชากลาง และกาํหนดให้แพทย์แผนไทยหรือหมอ

พ้ืนบ้านต้องซื้ อมาปรุง นายเดชามองว่า เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยากัญชา แต่อาจเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑย์าจากสารสกดักัญชา เนื่องจากเป็นการนาํกัญชาทั้งต้นมาสับและผสมกบัพริกไทย 

เพ่ือป้องกันไม่ให้นําไปใช้เป็นสารเสพติด ซึ่งใช้ได้เฉพาะยาแผนไทย 16  ตาํรับ แต่หากเป็นบางสูตรที่ใช้เฉพาะ

บางส่วนของกญัชา เช่นนํา้มนักญัชาสตูรของตนที่ใช้เฉพาะดอกกญัชาตวัเมยี จะไม่สามารถใช้ได้  

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว นายวีรพงษ์ เกรียงสนิยศ ผอ.มูลนิธสิขุภาพไทย ระบุว่า การโฆษณาสรรพคุณของกญัชาในการรักษาโรค

เกินจริง ทาํให้มีการนํามาใช้แบบผิดๆ จนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามตรวจสอบและ

ดาํเนินคดีกบัผู้กระทาํผิดอย่างเดด็ขาด รวมถึงเร่งปลดลอ็กกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด รวมทั้งขึ้ นทะเบียนยา

กัญชาสูตรต่างๆ เพ่ือให้สามารถผลิตยาจากสารสกัดกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะทาํให้สามารถควบคุมและ

ตรวจสอบได้ง่าย 

มตชินออนไลน ์
เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

  -เสนอข่าว คณะเดนิรณรงคเ์พ่ือผู้ป่วยและนาํกญัชาออกจากบญัชียาเสพตดิ เดนิทางถงึ จ.ชัยนาท แล้ว โดยนายเดชา

ระบวุ่า ตลอด 8 วันของการเดนิ ประชาชนเริ่มตื่นรู้และให้ความสนใจกบัการแก้กฎหมายเพ่ือให้ผู้ ป่วยเข้าถึงการรักษา

ด้วยกัญชามากขึ้ น ส่วนที่สธ.พยายามให้ข่าวว่ามีผู้ ใช้นํ้ามันกัญชาแล้วเกิดอาการข้างเคียงนั้น ยืนยันว่า หากผ่าน

กฎหมายปลดลอ็กกญัชาแล้ว วัตถุดบิสามารถเข้าถงึได้ วงการแพทย์จะได้นํา้มนักญัชาบริสทุธิ์ไม่มีสารอนัตรายเจือปน 

อกีทั้งการใช้นํา้มันกญัชาโดยผู้ชาํนาญการ มีการควบคุมปริมารตามหลักการแพทย์ ผลข้างเคียงต่างๆ จะไม่เกดิหรือ

น้อยลง ยืนยันว่าการรักษาด้วยนํา้มนักญัชาอนัตรายน้อยกว่ายาแผนปัจจุบนั 

เดลินวิส ์    -เสนอข่าว ดร.ชุตมิา เอี่ยมโชตชิวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 

ได้ลงนามความร่วมมือกบั บ. โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพีฯ เพ่ือร่วมกนัส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ด้านการศึกษาวิจัยกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบกัญชา และ วว.

ทาํการศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธกีารสกดัสารออกฤทธิ์โดยวิธต่ีาง ๆ และการแยกสารบริสทุธิ์ที่มีฤทธิ์ทางยาจาก

กญัชาในระดบัห้องปฏบิตักิาร จะร่วมกนัขออนุญาตกบัอย. ภายในเดอืนพ.ค.นี้   

มตชิน   -เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และหัวหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.

วิชัยยุทธ โพสตเ์ฟซบุก๊ เตอืนผู้ที่ใช้นํา้มนักญัชาเพ่ือบาํบัดอาการนอนไม่หลับ พบว่าในบางคนมีอาการประสาทหลอน 

คล่ืนไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ต้องเข้าห้องฉุกเฉินในช่วงกลางดกึ ซึ่งในรอบ 1 เดอืนมผีู้ ป่วยลักษณะดงักล่าวนับ 10 ราย 

แนะนาํให้ผู้ที่มอีาการนอนไม่หลับ ทดลองปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจาํวัน หากยังไม่ดีขึ้นให้ไปปรึกษาแพทย์

ก่อนใช้นํา้มนักญัชา  
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ไทยรัฐออนไลน์  
มตชินออนไลน ์

เวิร์คพอยนวิส ์
เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

 -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นประเดน็ที่ 

รมว.สธ.ระบุว่ากัญชายังเป็นยาเสพติด โดยเห็นต่างว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สธ.มีหน้าที่

สนับสนุน แนะนาํ ให้ความรู้ประชาชนใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาโรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน สธ.ต้องยืนเป็นหลักการวิจัยและพัฒนากัญชาเพ่ือการแพทย์ 

โดยต่อยอดจากภมูปัิญญาไทยซึ่งมมีานานแล้ว 

มตชิน เดลนิิวส ์   -เสนอข่าว นายคมสนั สวุรรณอมัพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอศิรา นานาวิชิต ผู้ ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ 

ร่วมกนัแถลงว่า มีหน่วยงานภาครัฐมาลงทะเบียนแจ้งครอบครองกญัชา 9 ราย ผู้ ป่วย 2,306 ราย แบ่งเป็น แจ้ง

ครอบครองผลิตภัณฑ์กญัชา 306 ราย ต้นกญัชา 2,000 ราย มีผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนและยังไม่มายื่นเพ่ิมอกี 30 
ราย และพบผู้ตดิยาแฝงมาลงทะเบียนครอบครองกญัชา มีผู้ที่นาํเอกสารมาไม่ครบ และผู้ใช้หลักฐานปลอม กรณีผู้ที่

ปลอมแปลงเอกสาร จะทาํบันทึกห้ามรับแจ้งครอบครองอีก ทั้งนี้  มีความเป็นห่วงเรื่องการใช้นํา้มันกัญชารักษาโรค 

เพราะใน จ.เชียงใหม่ มผู้ีที่ใช้ในปริมาณมากจนเกดิอาการนอ็กแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ราย  

ข่าวสด   -เสนอข่าว นางวีรวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ประธานสภากัญชานครราชสีมา เปิดเผยถึงการจัดประชุมสภากัญชานครราชสีมา 

คร้ังที่ 2 ที่ม.เทคโนโลยีสุรนารี ว่า อยู่ระหว่างจัดทาํบันทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปลูกพืช

กัญชา และการวิจัยนาํมาใช้เป็นยารักษาโรค รวมถึงจัดทาํศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบประจาํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หาก

กฎหมายปลดลอ็ก จะจัดตั้งสหกรณแ์ละวิสาหกจิมาร่วมลงทุนปลูกกญัชาได้  
ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน ์
ผู้จัดการรายวัน เดลินวิส ์

   -เสนอข่าว กรมประชาสมัพันธ ์ร่วมกบัศูนย์สาํรวจความคิดเหน็นิด้าโพล เปิดเผยผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน เรื่อง

การอนุญาตให้ใช้กญัชาและกระท่อมในทางการแพทย์ สาํรวจระหว่างวันที่ 11-18 เม.ย.ที่ผ่านมา จาํนวน 2,058  หน่วย

ตวัอย่าง เมื่อถามถงึความคดิเหน็เกี่ยวกบัการนาํกญัชาและกระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ พบว่า ร้อยละ 86.30 เหน็ด้วย และ

ร้อยละ 13.70 ไม่เหน็ด้วยเพราะยังเป็นยาเสพติดให้โทษ และร้อยละ 58.79 มีข้อเสนอให้ใช้กญัชาและกระท่อมได้เฉพาะ

สถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

เวบ็ไซตส์นุก 

ThaiPBS สปริงสน์วิส ์

  -เสนอข่าว 2 สามีภรรยาติดเชื้ อเอชไอวีระยะสดุท้าย ที่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แพทย์ให้กลับมานอน

พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หลังจากพยาบาลวิชาชีพแนะนาํให้ทดลองใช้นํา้มันสกดัจากกัญชาได้เพียง 9 วัน อาการดีขึ้น 

สามารถขยับตวัได้ ปัจจุบนัใช้มา 24 วัน สามารถลุกขึ้นนั่งพูดคุย ช่วยเหลือตวัเองได้แล้ว 

    นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ กล่าวว่า ได้ศึกษาการใช้กัญชารักษาโรคอย่างจริงจัง พบว่า

สามารถรักษาโรคได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธ ีจึงรวมกลุ่มกบัคนในพ้ืนที่ขับเคล่ือนสภากญัชาระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือ

ผลักดนัให้ผู้ป่วยเข้าถงึการใช้กญัชารักษาโรค ปัจจุบันได้นาํมาให้ผู้ ป่วยในหมู่บ้านใช้แล้วอาการดีขึ้นมากกว่า 10 ราย 

จึงอยากเสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกญัชาเพ่ือรักษาโรคได้ อย่างน้อยตาํบลละ 1 ไร่ เพราะ

ไม่ใช่เพียงนํา้มนัสกดัจากกญัชา แต่ต้นกญัชานาํมาต้มนาํดื่มแทนนํา้ชา ยังแก้โรคความดนัได้ด้วย 

มตชิน   -เสนอข่าว นายสนุทร รักษ์รงค ์แกนนาํสมชัชาพืชกระท่อมแห่งชาต ิเปิดเผยว่า การเสนอปลดพืชกระท่อมและกญัชา

ออกจากบญัชียาเสพตดิประเภทที่ 5 เพ่ือใช้ทางการแพทย์ จะต้องเจออุปสรรคอกีมาก เนื่องจากผู้ใช้พืชกระท่อมและ

กญัชาเป็นกลุ่มเดยีวกบัผู้ดื่มเหล้า สบูบุหร่ี และดื่มเคร่ืองดื่มชูกาํลังเป็นประจาํ ต่างกนัตรงเหล้า บุหร่ี และเคร่ืองดื่มชู

กาํลังเป็นของนายทุนใหญ่ บางส่วนใกล้ชิดกับการใช้อาํนาจรัฐ และมีมูลค่าทางการตลาดสูง ส่วนพืชกระท่อมและ

กญัชาเป็นของประชาชน ดงันั้นการต่อสู้เพ่ือปลดลอ็กพืชกระท่อมและกญัชา ไม่ต่างกบัสงครามการต่อสู้ทางชนชั้น 
เดลินวิส ์   -เสนอข่าว ในวันที่ 3 ม.ิย. สถาบนักรีนโนเวชั่น จะจัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกบักญัชาคร้ังใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 

โดยระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามาพูดคุยในหัวข้อ อาท ิกญัชาในเวทโีลก กฎหมายไทยกบักญัชา กญัชารักษาโรค 

การปลูกกญัชาเชิงอตุสาหกรรม ทศิทางการวิจัย เพ่ือสร้างสรรคพั์ฒนาผลผลิตให้เป็นมาตรฐาน 

 บทความ 

เดลินวิส ์คอลัมน ์
เสพสมบ่มสิม 

 -กล่าวว่า นักวิจารณเ์ตอืนว่าประเทศไทย ยังขาดความรู้ทางเทคนิคในการแข่งขนัอย่างแท้จริงในอตุสาหกรรมที่รํ่ารวย 

ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาวิกฤตกิารณก์ารเสพตดิสารโอปิออยด ์คอื กลุ่มของสารเคมทีี่มีโครงสร้าง

และคุณสมบตัคิล้ายคลึงกบัมอร์ฟีน (Morphine) ที่ใช้ในยาแก้ปวดรนุแรงเป็นวิกฤตริะดบัชาติ 

ไทยโพสต ์คอลัมน์มอง

มุมสงู 

  -กล่าวว่า กญัชากาํลังเป็นสิ่งที่คนในสงัคมไทยอยากครอบครองและมีไว้ใช้ เพราะปากต่อปากทาํให้หลายคนเข้าใจ

ผดิว่ากญัชารักษาได้ทุกโรค ซึ่งมคีาํเตอืนแล้วว่าใช้ยาต้องรู้ตัวโรค สาเหตุของโรค และต้องรู้ ว่าสามารถควบรวมกบัยา

แผนปัจจุบนัอย่างไร จึงขอให้ฟังทางฝ่ายแพทย์และมองหลายๆ ก่อนตดัสนิใจ 

ข่าวสด คอลัมน ์  -กล่าวว่า อนาคตของกญัชาไทยสว่างไสวแน่จากการขบัเคล่ือนของภมูใิจไทย 

https://travel.sanook.com/thailand/phetchabun/
https://www.sanook.com/health/4677/
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ข่าวข้นคนเข้ม 

 

ผจก.รายวัน คมชัดลึก 

ไทยรัฐ สยามรัฐ 

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

แนวหน้า  

ความคืบหนา้คดีเมจิกสกิน 

   -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทาํงานสืบสวนสอบสวนคดีเมจิกสกิน 

แถลงความคบืหน้า ว่า ในวันนี้  (29 พ.ค.) จะมกีารเผาทาํลายของกลางเคร่ืองสาํอาง ผลิตภัณฑเ์สริมความงามที่ยึดได้ 

120 ตนั มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท จากผู้ต้องหา 186 ราย จากตลาดใหม่ดอนเมอืง ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ จ.

พระนครศรีอยุธยา โดยคดนีี้พนักงานสอบสวนร่วมกบั ปปง. อายัดทรัพย์ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือเมจิกส

กนิทั้งหมด 4 ราย รวม 19 ล้านบาท จะเชิญผู้เสยีหายเข้ามาชี้ แจงและเฉล่ียทรัพย์คืน ส่วนดารานักแสดง เนต็ไอดอล 

ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัการรีวิวผลิตภัณฑ ์สปัดาห์หน้าน่าจะมคีวามชัดเจนในการตั้งข้อหา เพราะอย.ได้ส่งข้อมูลมาให้แล้ว 

โดยจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งโทษหนักถงึจาํคุก  

 

ไทยโพสต ์

เวบ็ mthai 

เวบ็บางกอกบซินวิส ์

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็เดลนิวิส ์

สัง่ด าเนินคดีผูก่้อเหตุใน รพ. 

   -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มหีนังสอืด่วนที่สดุถงึ ผวจ.ทุกจังหวัด ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายกบั

ผู้ก่อเหตทุะเลาะวิวาทในรพ.ทุกราย โดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกดิเหตุ เพ่ือนาํตัวผู้กระทาํผิดมา

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ผู้ใดทาํให้เสยีหาย ทาํลาย ทาํให้เสื่อมค่า หรือทาํให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง

ทรัพย์ที่ใช้หรือมไีว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 1 หมื่นบาท มาตรา 364 

ผู้ ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเกบ็รักษาทรัพย์หรื อสาํนักงานในความ

ครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้น เมื่อผู้มสีทิธทิี่จะห้ามมใิห้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวาง

โทษจาํคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 2 พันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ หรือมกีารบุกรกุโดยการใช้กาํลังประทุษร้าย หรือ

ขู่ว่าจะใช้กาํลังประทุษร้าย หรือโดยมอีาวุธหรือร่วมกระทาํความผดิตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือบุกรกุในเวลากลางคืน ตาม

มาตรา 365 และในความผดิอื่นๆ (ถ้าม)ี 

   ด้าน พล.อ.ต.นพ.อทิธพร คณะเจริญ เลขาธกิารแพทยสภา และ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ ช่วยเลขาธิการแพทย

สภา โพสตเ์ฟซบุก๊ส่วนตวั ขอบคุณ ปลัด สธ. ที่ออกหนังสอืดงักล่าว  

 

คมชัดลึก 

มาตรการความปลอดภยัหอ้งฉุกเฉิน รพ. 
     -เสนอสกูป๊เกี่ยวกบัปัญหาการทะเลาะวิวาทในรพ. ทาํให้สธ.ออกมาตรการป้องกนั 7 ข้อ ซึ่งแต่ละมาตรการต้องใช้เวลา

และงบประมาณ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รพ.ที่อยู่ต่างจังหวัด ระบุต้อง

ทาํงานบนความเสี่ยง โดยเฉพาะรปภ. เวรเปล และห้องฉุกเฉิน ซึ่งเป็นด่านหน้า 
      นายสบืพงษ์ ม่วงชู รองอธกิารบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และอดีตรองอธกิารบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตอเุทนถวาย ให้ข้อคดิว่า สิ่งที่ทาํให้วัยรุ่นก่อเหตรุ้ายแรงโดยไม่เคารพสถานที่ มีหลายสาเหตุทั้งการอบรมดูแลของ

ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมรอบตัวเดก็ รวมถึงการสั่งสอนของอาจารย์ในรั้วโรงเรียน และฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้พัฒนา

เงินเดอืนและสวัสดกิารของคร ูเพราะเมื่อคุณภาพของครดูขีึ้น คุณภาพเดก็กจ็ะดขีึ้น 

 

เวบ็ไทยพีบเีอส 

รพ.ขอรบับริจาคมุง้ 

   -เสนอข่าว รพ.ตาลสมุ จ.อบุลราชธานี ขอรับบริจาคมุ้งเพ่ือกางให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่รักษาตัวในรพ. ป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคในช่วงหน้าฝน โดยขอรับเป็นมุ้งแบบผูกตดิกบัเสาเตยีง 

 โรคชิคุนกุนยา 

มตชิน    -เสนอข่าว นพ.                                  กรม          กล่าวว่า ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกหนัก เกิดนํา้ขัง

เป็นแหล่งเพาะพันธุข์องลูกนํา้ยุงลาย ทาํให้ประชาชนเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ข้อมูลจากสาํนักระบาดวิทยา 

ตั้งแต่ 1 ม.ค - 20 พ.ค พบผู้ป่วย 3,437 ราย ไม่พบผู้เสยีชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากสดุคอื 25-34 ปี รองลงมา 15-

24 ปี และ 35-44 ปี ส่วนใหญ่พบในพ้ืนที่ภาคใต้ อาการของโรคชิคุนกุนยา คอื มไีข้ ผื่นและปวดข้อ ข้อบวม เริ่มจาก

บริเวณข้อมอื ข้อเท้า และข้อต่อแขนขา อาการจะหายภายใน  -           หากมอีาการดงักล่าวควรรีบไปพบแพทย์ 

 

สวท. 

มตชิน 

เวบ็สยามรัฐ 

เวบ็เดลนิวิส ์

เวบ็ข่าวสด 

โรคพษิสุนขับา้ 

   -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ที่ จ.

นครศรีธรรมราช เป็นเดก็หญิงอายุ 10 ปี 6 เดอืน ซึ่งเป็นรายที่ 2 ของปีนี้  มีประวัติเล่นกบัสนุัขจรจัดและถูกข่วน แต่

ไม่ได้ล้างแผลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น หากถูกสุนัข-แมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียง

เลก็น้อย ควรรีบล้างแผลด้วยนํา้และสบู่หลายๆ คร้ัง ใส่ยาเบตาดนี จากนั้นรีบไปพบแพทย์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจ
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เวบ็มตชิน 

เวบ็ไทยโพสต ์

ผจก.ออนไลน ์

ดูแลบุตรหลานให้อยู่ห่างจากสนุัขและแมว ให้ยึดหลักคาถา 5 ย. ได้แก่ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และ

อย่ายุ่ง  

 

มตชิน  ไทยรัฐ 

thairath.co.th 

sanook.com 

mgronline.com 

innnews.co.th 

bangkokbiznews.com 

siamrath.co.th 

banmuang.co.th 

เตือนอนัตรายยารกัษาสิว  
     -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธบิดีกรมการแพทย์ เตือนให้ระวังอนัตรายจากการซื้ อยากินเพ่ือรักษาสวิเอง 

เพราะอาจทาํให้เกดิผลข้างเคยีงกบัระบบต่างๆ 
      พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดษิฐ์ ผอ.สถาบนัโรคผิวหนัง กล่าวว่า ยารับประทานกลุ่มไอโซเตรติโนอนิ ซึ่งเป็นกรดวิตามินเอขนาด

สงู ใช้รักษาสวิที่เป็นมากและรุนแรง ปัจจุบันมีการเข้าใจผิดว่ายาทาํให้สวิหายขาด หน้าใส  จึงมีการใช้ยาพรํ่าเพรื่อ ทาํให้

พบผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงจากการซื้ อยากนิเองเป็นจาํนวนมาก ซึ่งเกดิผลข้างเคียงในหลายระบบ ได้แก่ การทาํงานของตับ

ผดิปกต ิไขมนัและระดบันํา้ตาลในเลือดสงู ปวดศีรษะรุนแรงจากความดันในสมองสงู ปวดกระดูก กล้ามเนื้ อและข้อ สาํไส้

ใหญ่อักเสบจากการขาดเลือด ปากแห้ง ผิวแห้ง ตาแห้ง ผมร่วงบาง เลบ็เปราะ เลบ็อกัเสบ หากตั้งครรภ์มีผลทาํให้ทารก

พิการ ดงันั้น การใช้ยาในกลุ่มนี้ควร ปรึกษาแพทย์ผวิหนังไม่ควรซื้อยามากนิเอง 

 

ไอเอน็เอน็ 

ข่าวสด 

เวบ็บ้านเมอืง 

เวบ็บางกอกบซินวิส ์

วนังดสูบบุหร่ีโลก 

   -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสบูบุหร่ี

โลก สถาบนับาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี จึงได้จัดโครงการสปัดาห์รณรงค์วันงดสบูบุหร่ี

โลกประจาํปี 2562 เพ่ือร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ ป่วย เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของ

สถาบนัฯ ตระหนักถงึโทษพิษภัยของบุหร่ี และลด ละ เลิกการสบูบุหร่ี 

 

มตชิน 

matichon.co.th 

สบส.ออกมาตรการแยกขยะ 
      - เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานวันสุขบัญญัติ

แห่งชาติ ประจาํปี 2562 และกล่าวว่า จากสขุบัญญัติข้อที่ 10 มีสาํนึกต่อส่วนร่วม ร่วมสร้างสรรค์สงัคม กรมฯ จึงได้ออก

มาตรการให้หน่วยงานทั้งภายในและนอกสงักดัที่ใช้ห้องประชุมของกรมฯ จัดเกบ็ขยะที่เกดิขึ้นกลับไปทิ้งยังหน่วยงานของ

ตนเอง หากไม่ปฏบิตัจิะไม่ให้ใช้ห้องประชุมอกี ส่วนคนในต้องหามาตรการจัดการปัญหา เริ่มจากการคัดแยกขยะด้วยการ

ทิ้งให้ลงถงัให้ถูกประเภท 

 

เวบ็ kapook 

เวบ็ tnews 

เวบ็คมชัดลึก 

เพจพิษณโุลกบ้านเรา 

รอ้งเรียนเวรเปล รพ.พุทธชินราช 

   -เสนอข่าว เพจอยากดงัเดีย๋วจัดให้ return v.11 โพสตภ์าพและเร่ืองของหญิงสาวรายหนึ่งเดนิทางไปใช้บริการที่รพ.

พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่เวรเปล 2-3 คนกาํลังนั่งเล่นโทรศัพท์บนรถเขน็ของคนไข้ เมื่อแจ้งว่าขอรถเขน็

กลับตอบว่าให้เลือกเอาเลย 

   -โพสตภ์าพเอกสารข่าวชี้แจงข้อเทจ็จริงของ รพ.พุทธชินราช ระบุว่า เป็นพนักงานรับจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้

ปฏบิตัหิน้าที่รับผู้ป่วย และรับว่านั่งเล่นโทรศัพทบ์นรถเขน็ผู้ป่วยจริง ได้ตักเตือนและกาํหนดแนวทางปฏบิัติที่ชัดเจน 

พร้อมทั้งทาํความเข้าใจกบัญาตผิู้ป่วยแล้ว 
 

สยามรัฐ 

 

 

การเขา้ถงึยาและวคัซีน 

    -เสนอบทความ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัย

โลก สมัยที่ 72 ณ สมาพันธรัฐสวิส ว่า ดร.เทด็รอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวเปิดการ

ประชุมโดยเน้นยํา้ถึงความสาํคัญของการพัฒนาและการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ และเร่งรัดการ

สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาคมโลก ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้ ยังได้ชูประเดน็การเพิ่มจาํนวนการเข้าถึง

ยา วัคซีน และผลิตภณัฑท์างสขุภาพที่จาํเป็นในทุกกลุ่มประชากรทั่วโลก 

 

มตชิน 

โรคไขหู้ดบั 

    -เสนอบทความ หลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านที่ อ.เชียงคาํ จ.พะเยา ป่วย 5 ราย และเสียชีวิต 2 ราย เนื่องจาก

รับประทานลาบและหลู้หมูดิบ สสจ.พะเยาได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สอบสวนโรคและควบคุมโรคทนัที และกาํชับทุก

หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ประชาสมัพันธแ์จ้งเตอืนประชาชนให้หลีกเล่ียงและงดรับประทานเนื้ อหมูดิบ ที่สาํคัญ เจ้าหน้าที่

ต้องเป็นแบบอย่างให้กบัประชาชน ต้องงดรับประทานอาหารจากเนื้ อหมูดิบทุกชนิด และเน้นกนิอาหารปรุงสกุใหม่ๆ 

ใช้ช้อนกลาง และล้างมอืก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

 วนังดสูบบุหร่ีโลก 

สยามรัฐ      -เสนอข่าว นพ.สมบตั ิผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล เปิดเผยว่า วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสบูบุหร่ีโลก 
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ได้มีเป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง

อนัตรายของบุหร่ี ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ รวมทั้งมุ่งให้ผู้ที่สูบได้ลด ละ เลิกการสูบุหร่ี เน้นการดาํเนินงานด้านการ

เผยแพร่ประชาสมัพันธเ์ชิงรกุ เพ่ือให้ จ.     มอีตัราการสบูบุหร่ีลดลง 

 

ไทยรัฐ 

ไฟไหมส้ารเคมีในเรือท่ีแหลมฉบงั 
       -เสนอข่าว  ความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุกสนิค้าบริเวณท่าเทียบเรือเอ 2 ต.ทุ่งสขุลา 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชาวชุมชนบ้านแหลมฉบังอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่มาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

และเร่งตรวจสอบสารเคมีให้ชัดเจนว่าเป็นสารอะไร ผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหน แล้วจะหมดไปอย่างไร เพราะชาวบ้าน

ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุ  

 ยาปฏิชีวนะในแม่น ้ า  

ไทยรัฐ      -เสนอข่าว กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เผยรายงานในที่ประชุมนักพิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อม ที่กรุงเฮลซิงก ิฟินแลนด์     

  กการเกบ็ตวัอย่างนํา้ในแม่นํา้ 72 ประเทศทั่วโลก พบ       ก               ก         ความปลอดภัยด้าน

สิ่งแวดล้อม 300      ซึ่งอาจสร้างปัญหาการดื้อยา โดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายาฆ่าเชื้ อที่ยังใช้ได้กาํลังจะหมด

โลก และเรียกร้องให้อตุสาหกรรมและรัฐบาลเร่งพัฒนายาฆ่าเชื้อตวัใหม่ 

 


