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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน ผู้จัดการรายวนั 

ข่าวสด กรงุเทพธรุกจิ 

 เดลินวิส ์สปรงินวิส ์

คมชัดลึก แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ 

   -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ยังไม่ได้สรปุข้อมูลผู้แจ้งครอบครองกญัชา แต่คาดว่า

จะมผีู้มายื่นรวม 20,000 กว่าคน ซึ่งจะครอบครองต่อไปได้อกี 3 เดือน นับจากวันที่ 21 พ.ค. 2562 พอดีกบัที่จะมี

กญัชาในระบบขององค์การเภสชักรรม จากการตรวจสอบพบผู้มาขอยื่นนิรโทษส่วนใหญ่ระบุว่าใช้เพ่ือบรรเทาอาการ

ปวด เมื่อย ปวดศีรษะ กงัวล เครียด ซึ่งโรคลักษณะดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องใช้กญัชา ขณะที่ 4 กลุ่มโรคส าคญั คอื ลมชัก

ในเดก็ ผู้ป่วยมะเรง็ที่มอีาการคล่ืนไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมบี าบดั ปวดเรื้อรัง และปลอกปลายประสาทอกัเสบ มี

ประมาณ 100 คน และผู้ที่มาขอย่ืนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งอย.มีหลักเกณฑว่์าผู้มายื่นขอนิรโทษต้องไม่ใช่เยาวชน 

หรือ ถ้าเป็นเยาวชนที่ป่วยต้องได้รับค ายินยอมจากผู้ปกครอง ส่วนการใช้กญัชาเพ่ือรักษาโรค ต้องไม่ใช้ในเดก็อายุต ่า

กว่า 20 ปี เพราะจะมีปัญหาทางสมอง และใบสั่งจ่ายกญัชาทางการแพทย์ก าหนดให้ใช้กญัชาในผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปี 

เท่ากบัประเทศออสเตรเลีย ยกเว้นโรคลมชักในเดก็ นอกจากนี้  อย.ได้รับรายงานจากหลายรพ. ว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดศีรษะ วูบ สลบ จากการทดลองใช้กัญชามารับการรักษาในห้องฉุกเฉินมากขึ้ น จึงเตรียมประสานให้มี  

การเกบ็ข้อมูลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินแล้ว รวมถงึประสานกรมการแพทย์ให้มกีารอบรมแพทย์-เภสชักร ให้รู้ผลข้างเคียง

หรือฤทธิ์จากการใช้กญัชาด้วย  

มตชิน ผู้จัดการรายวนั 

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ 

  -เสนอข่าว นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้กญัชาทางอนิเตอร์เนต็

ส าเรจ็ 31,177 ราย ซึ่งต้องไปแจ้งครอบครองกญัชากบัอย.หรือสสจ.ให้สมบูรณ์อกีครั้ง และมีผู้ที่เข้าเวบ็ไซต์แต่ไม่ได้

ลงทะเบยีน 139,977 ราย ในจ านวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ ป่วยจริงแต่ไม่ได้มีการครอบครองกญัชาอยู่ก่อน จึงไม่สามารถ

แสดงหลักฐานกญัชาได้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคญัว่าการผลิตผลิตภัณฑก์ญัชาทางการแพทย์ในอนาคตจะต้องค านึงถงึกลุ่ม

นี้ ด้วย 

ข่าวสด เดลินวิส ์ 

คมชัดลึก สปริงนิวส ์

  -เสนอข่าว นพ.เพชร อลิสานันท์ แพทย์รังสรีักษาและมะเรง็วิทยา รพ.จุฬาฯ ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มียาจากน า้มัน

กญัชาที่มผีลต่อการรักษาโรคมะเรง็โดยตรง แต่พบว่ามีผู้ป่วยมะเรง็หาน า้มันกญัชามาใช้เอง เนื่องจากช่วยให้พักผ่อน

ได้ นอนหลับ บรรเทาปวด จึงเกดิความกงัวลว่าผู้ป่วยจะทิ้งไปใช้น า้มนักญัชาอย่างเดยีว เพราะเข้าใจผิดว่ารักษามะเรง็

ได้ ดงันั้น หากผู้ป่วยต้องการใช้กญัชารักษาควบคู่กบัการรักษาปกต ิต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาเป็นรายไป 

ข่าวสด 

กรงุเทพธรุกจิ 

  -เสนอข่าว พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบนัประสาทวิทยา กล่าวว่า การใช้น า้มนักญัชาสตูร CBD 

สงู ในการรักษาโรคลมชักในเดก็ มีผลข้างเคียงต่อจิตประสาทน้อยมาก แต่ถ้ามีสาร THC ปน เดก็อาจมีปัญหาเรื่อง

ความจ า พัฒนาการ และสตปัิญญาแย่ลง จึงไม่ควรใช้น า้มนักญัชาจากกลุ่มใต้ดนิ  

มตชิน 

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ 

  -เสนอข่าว นพ.มรตุ จิรเศรษฐสริิ อธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า จะมีการพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 16 ต ารับ

ภายในเดอืนม.ิย.-ก.ค.นี้  จากประเภท ข เป็น ก เบื้องต้นประเภท ข อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยกรมฯ ได้ขอกญัชาของ

กลางจากป.ป.ส.เพ่ือน ามาปรงุต ารับยาตามการพิจารณาของคณะกรรมการ และจะเกบ็ข้อมูลผู้ ป่วยภายหลังได้รับการ

รักษา หากพบมีประสทิธภิาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 1,000 ราย จะขึ้นทะเบียนเป็นต ารับยาแพทย์แผนไทย 

จากนั้นอาจจะพิจารณาเข้ามาเป็นบญัชียาหลักแห่งชาต ิ 

มตชิน   -เสนอข่าว ภญ.นันทกาญจน์ สวุรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสชักรรม กล่าวว่า ภายในเดือน

ก.ค.นี้ จะสามารถผลิตยาจากน า้มันกญัชาชนิดหยดใต้ลิ้น ประมาณ 2,500 ขวด ขวดละ 5 มล. และจะเปิดให้ผู้ ป่วย

สมคัรเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก ส าหรับกลุ่มแรกที่ใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดลองทางคลินิก คือ กลุ่มโรคลมชัก

รักษายาก จะด าเนินการผ่านเครือข่ายแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลระบบประสาท กรมการแพทย์ โดยน า้มันกญัชาที่มี CBD 

สงู จะใช้ในกลุ่มผู้ ป่วยลมชักในเดก็ มีสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนน า้มันกญัชาที่มีสดัส่วนสารหนึ่งต่อ

หนึ่ง มแีนวโน้มจะใช้ในผู้ป่วยประคบัประคอง อยู่ระหว่างหารือกบัสถาบันมะเรง็แห่งชาติและ รพ.มะเรง็ 7 แห่ง โดย

น า้มนักญัชาที่ผลิตราคา 100-200 บาท ต่อ 1 มล.  

ไทยรัฐ 

โลกวันนี้ออนไลน์ 

  -เสนอข่าว นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสบุัติ ผอ.สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวถึง 

การหารือการใช้น า้มนักญัชากบั อภ. ว่า น า้มันกญัชาสตูร CBD สงู จะน าไปใช้รักษาโรคลมชักในเดก็ 2 กลุ่มอาการที่

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่23 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 23 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

รักษายาก ส่วนสตูรหนึ่งต่อหนึ่ง คาดว่าจะน ามาใช้ดูแลผู้ป่วยระยะประคบัประคอง โดยสถาบันมะเรง็แห่งชาติและรพ.

มะเรง็ 7 แห่ง โดยกรมการแพทย์จะจัดหลักสตูรการใช้กญัชาทางการแพทย์ให้แก่แพทย์และเภสชักร 6 รุ่น และจะเปิด

หลักสตูรพิเศษส าหรับทมี Palliative Care อกี 1 รุ่น โดยการอบรมรุ่นที่ 3-6 ขณะนี้มผีู้สมคัรครบแล้ว 

มตชิน ผู้จัดการรายวนั   -เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง จ.อทุยัธานี มปีระชาชนเดนิทางมาลงทะเบยีนเพ่ือตรวจรักษากบั นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ 

ผอ.รพ.หนองฉาง ซึ่งเปิดทดลองให้การรักษาผู้ป่วยด้วยน า้มนักญัชาไปแล้วหลายร้อยราย โดยแต่ละวันมผีู้ป่วยเดนิทาง

มาลงทะเบยีนไม่ต ่ากว่า100ราย 

    นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า ได้ทดลองใช้สารสกดักญัชารักษาผู้ ป่วยมาประมาณ 8-9 เดือน มีผู้ ป่วยมาเข้ารับการรักษา

ไม่ต ่ากว่าวันละ 100 คน ช่วง 1-2 สปัดาห์ที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ยอดผู้ป่วยถึงปัจจุบันไม่ต ่ากว่า 1,000 คน ผล

การใช้จากผู้ป่วยหลายคนมอีาการดขีึ้น สามารถลดการใช้ยาแผนปัจจุบนัได้ บางรายสามารถใช้น า้มันกญัชาอย่างเดียว

ในการรักษาโรค  

   นายศรยุทธ สงัข์แก้ว ชาว อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบุรี กล่าวว่า ป่วยเป็นโรคเกาต์ มีอาการปวดหัวเข่าทุกครั้งในเวลานั่ง 

เมื่อใช้น า้มนักญัชาหยดใต้ลิ้นวันละ 1 หยดก่อนนอน อาการปวดจากโรคดขีึ้น ลุกนั่งสบายมากขึ้น ส่วน น.ส.รมิดา สริิ

กรศักดิ์ ภรรยา ป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีอาการปวดหัว มึนเมา ร่างกายอ่อนแรง ท างานไม่ไหว และนอนไม่หลับ ใช้

น า้มนักญัชาหยดใต้ลิ้น 1 หยดก่อนนอน ท าให้นอนหลับได้ลึก ตื่นมาสดชื่น อาการต่างๆ หายไป สามารถกลับมาใช้

ชีวิตได้ตามปกต ิไม่ต้องกนิยานอนหลับอกี  

แนวหน้า คมชัดลึก 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

  -เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวญั กล่าวระหว่างเสวนาเกี่ยวกบัสทิธแิละความส าคญัของการเข้าถงึ

ยากัญชา ที่วัดบ้านหนองบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ว่า เสนอให้เอากัญชาออกจากยาเสพติด เปล่ียนเป็นพืชสมุนไพร

ควบคุมแทน เพราะมปีระโยชน์มาก ราคาไม่แพง  

    ด้านนางสายชล ศรทตัต ์เครือข่ายผู้ป่วยเรื้ อรัง และประธานเครือข่ายเพ่ือนมะเรง็ กล่าวว่า คนไข้ที่อยู่ในเครือข่าย

ส่วนมากป่วยเป็นมะเรง็ระยะลุกลาม แต่ไม่สามารถหาต้นกญัชามาสกดัเป็นยาได้ จึงเสนอให้ผู้ ป่วยโรคที่อย.ก าหนด

ได้รับสิทธปิลูกกญัชาอย่างน้อย 3 ต้น เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาไป รพ. และหากจะให้ได้ผลดีต้องได้รับความร่วมมือจาก

การแพทย์แผนไทย 

คมชัดลึก    -เสนอข่าว นายโจน จันได ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ จ.เชียงใหม่ ซึ่งร่วมเดนิเท้าในครั้งนี้  กล่าวว่า การน าเข้ากญัชาจาก

ต่างประเทศเป็นเร่ืองที่ประชาชนไม่น่าจะยอม เพราะเมื่อคนไทยท าได้เองควรปล่อยให้ท า นี่คือระบบราชการและ

นักการเมอืงที่ถูกครอบง าโดยภาคธรุกจิ ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมอื ท าให้ประชาชนเสยีประโยชน์ 

     ด้าน น.ส.รสนา โตสติระกูล อดตีสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การเตรียมน าเข้ากญัชาท าให้เกดิข้อสงสยัว่า เป็นเพราะ

ก่อนปลดลอ็กมีประเดน็เรื่องบริษัทต่างชาติขอจดสทิธบิัตรและกรมทรัพย์สนิทางปัญญาได้รับไว้พิจารณา ท าให้เกิด

ค าถามเรื่องกระบวนการผูกขาดและการเอื้อกลุ่มทุน เมื่อถูกจับตาจึงไปน าเข้ากญัชาจากต่างชาติ อยากให้จับตามองว่า

หน่วยงานรัฐน าเข้ากญัชาจากที่ใดทั้งนี้  เคยมีข้อเสนอให้รัฐวิสาหกจิชุมชนหรือแพทย์แผนไทยท าเอง แต่กลับมีความ

พยายามล็อกว่ากัญชาต้องไม่มีการปนเป้ือนสารเคมี และเมื่อเร็วๆ นี้  มีการท าลายไร่กัญชา 3 ไร่ ในป่าที่  

อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ทั้งที่เป็นกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีซึ่งเป็นพันธุ์ดี แทนที่จะน ามาพัฒนาพันธุ์เพ่ือการ

ศึกษาวิจัย  

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว ดร.ภาคภมู ิปุผมาศ ประธานเครือข่ายเกษตรอนิทรีย์ประชารัฐ จ.อดุรธานี ร่วมกบักลุ่มวิสาหกจิชุมชนคน

รักมะม่วง ต.กุดหมากไฟ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอบ้านดุง จัดเสวนา กัญชาเป็นยา ณ อาคารกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนคนรักมะม่วงกุดหมากไฟ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อดุรธานี  

มตชิน   -เสนอข่าว แหล่งข่าวจาก ป.ป.ส. กล่าวว่า จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางมาตรการ

หลังครบก าหนดการแจ้งย่ืนครอง หากพบการครอบครองต้องดูใบอนุญาตครอบครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่

มีใบอนุญาต ต้องน าตัวไปพบแพทย์เข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งผู้ที่ย่ืนขอครอบครองสามารถใช้ได้อีก 90 วัน แต่หาก

หน่วยงานภาครัฐสามารถผลิตสารสกดัจากกญัชาได้แล้ว การครอบครองที่ย่ืนจะหมดอายุ  

กรมประชาสมัพันธ ์   -เสนอข่าว นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยความคืบหน้านโยบายการใช้ประโยชน์จากกญัชาเพ่ือ

การแพทย์ ว่า ได้ตรวจสอบคดียาเสพติดที่มีการจับกุมของกลางเป็นกญัชาน า้หนักตั้งแต่ 100 กก.ขึ้นไป มีทั้งสิ้น 47 

คด ีมกีญัชาของกลางประมาณ 23-24 ตนั ป.ป.ส.จะร่วมกบัส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งหน่วยพิสจูน์หลักฐานไปเกบ็

กญัชาเพ่ือน ามาตรวจหาสารปนเป้ือน และเร่ิมแจกจ่ายกญัชาให้กบัหน่วยงานที่มาขอใช้ประโยชน์เพ่ือน าไปท าสารสกดั

หรือต ารับยาต่อไป 
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 บทความ 

เดลินวิส ์   -กล่าวว่า เมื่อยาเสพตดิอย่างกญัชาถูกน ามาสกดัเพ่ือการรักษา จึงมหีลายเรื่องควรรู้  โดยกญัชาของประเทศไทยผ่อน

ปรนเพ่ือผู้ป่วย ห้ามสนัทนาการ ห้ามปลูกเพ่ือเศรษฐกจิ และ 5 ปีแรก องคก์รหรือบุคคลไม่สามารถด าเนินการได้โดย

ล าพัง จะต้องมีหน่วยงานรัฐเข้าร่วม หากเป็นเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกจิชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรที่ขึ้ น

ทะเบยีนตามกฎหมายและร่วมท ากบัหน่วยงานรัฐเท่านั้น 

ผู้จัดการรายวัน   -เสนอสกูป๊ เกี่ยวกบัตลาดกญัชาในประเทศต่างๆ ได้น ามาท าเป็นผลิตภัณฑด์ังนี้  1.น า้มันกญัชา 2.ผลิตภัณฑค์วาม

งามและประทนิผวิ 3.เคร่ืองดื่ม 4.ชอ็กโกแลต 5.เยลล่ี 6.ผลิตภัณฑส์ าหรับสตัว์เลี้ยง เป็นต้น 

 
มตชิน 

ปลดล็อกพชืกระท่อม 
    -เสนอข่าว นายสนุทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ได้เปิดเพจรักษ์
กระท่อม เพ่ือรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในฐานะผู้ ก่อการดี อาสาต่อสู้ เพ่ือปลดล็อกพืชกระท่อม เนื่องจากการ

ตรวจสอบข้อมูลจากเวทสีมัมนาเชิงวิชาการ เรื่องทางออกของการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมแบบบูรณาการ ของสถาบัน

ส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ป.ป.ส.ปี 2554 ที่ จ.ชุมพร หลายฝ่ายเหน็ด้วยที่จะถอดพืชกระท่อมออกจาก
กฎหมายยาเสพติด เนื่องจากมีผลเสยีหรือมีผลกระทบต่อสงัคมน้อยกว่ายาเสพติดประเภทอื่น และมีผลการวิจัยพืช

กระท่อมในเชิงวิทยาศาสตร์สขุภาพ ร่วมกบัศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคใต้ สรุป ว่า สารสกดัจากใบกระท่อมสามารถ

ลดปริมาณน า้ตาลในเลือดได้ ยับยั้งอาการท้องเสยีได้เป็นอย่างดเีมื่อเปรียบเทยีบกบัยาแผนปัจจุบัน ลดการปวดเมื่อย

ของร่างกาย ท าให้เกดิการคลายตวัของกล้ามเนื้อ สารสกดัจากใบกระท่อมสามารถบ าบัดรักษาอาการแผลในกระเพาะ

อาหารได้ ใช้แทนมอร์ฟีนและบรรเทาอาการตดิมอร์ฟีนได้ระดบัหนึ่ง 

 

สยามรัฐ 

ประชมุสมชัชาอนามยัโลก สมยัท่ี 72 

    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรตคิุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาท รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 

ณ สมาพันธรัฐสวิส และหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศญี่ ปุ่น อิหร่าน และคิวบา โดยไทยจะ

ร่วมกบัญี่ ปุ่นจัดประชุมระดับรมต.เร่ืองหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าที่ไทย ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 

โดยญี่ ปุ่นได้ชื่นชมไทยในฐานะผู้ประสานงานร่วมของกระบวนการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุม

ระดบัสงูว่าด้วยหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะจัดในวันที่ 23 ก.ย. 2562 ณ สหรัฐอเมริกา 

 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซต ์gnews 

สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 

    -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดและโฆษก สธ. แนะน าผู้ปกครองระมัดระวังเดก็ในการรับประทานผลไม้ที่

มเีมลด็ หากส าลักอาจท าให้เนื้อหรือเมลด็ผลไม้หลุดเข้าทางเดนิหายใจ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากสิ่งแปลกปลอม

ไม่หลุดออกมา ให้ยืนด้านหลังของเดก็แล้วสอดแขนทั้งสองข้างไว้ใต้แขนของเดก็ ก ามือข้างที่ถนัดกดตรงกลางท้อง

บริเวณกึ่งกลางระหว่างกระดูกล้ินป่ีกบัสะดอื แล้วใช้มอือกีข้างจับไว้ให้แน่น จากนั้นออกแรงกระตุกเข้าหาตัวพร้อมกบั

ดันขึ้นด้านบน เพ่ือให้เกิดแรงดันในช่องท้องผ่านเข้าใต้กระบังลมไปยังช่องทรวงอก ดันสิ่งแปลกปลอมให้หลุดออก

จากกล่องเสยีง โดยท าเป็นจังหวะสม ่าเสมอจนเริ่มส าลักหรือไอจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมา จากนั้นให้รีบน าส่งรพ. 

ส าหรับเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี ใช้วิธจีับนอนคว ่าและตบหลังบริเวณระหว่างกระดูกสะบกั  

 

มตชิน 

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.ประพนธ ์ตั้งศรีเกยีรตกุิล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดกจิกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง วีค ซึ่ง นพ.กติติ์พงศ์ 

สญัชาตวิรฬุห์ ผอ.สคร. 9 จัดขึ้นเพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนใน จ.นครราชสมีา ตื่นตวัในการก าจัดลูกน า้ยุงลายและแหล่ง

เพาะพันธุยุ์งลาย ป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังจากปีนี้ทั่วประเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 20,000 ราย 

และคาดการณ์ว่าอาจจะพบผู้ ป่วยมากถึง 100,000 ราย ส่วนเขตสขุภาพที่ 9 ในช่วงเดียวกนัพบผู้ป่วย 2,547 ราย 

เสียชีวิต 1 ราย สูงสุดใน จ.นครราชสมีา 1,282 ราย โดยกลุ่มนักเรียนป่วยสูงที่สุด จึงฝากเตือนผู้ปกครอง ครู ให้

ช่วยกนัท าลายแหล่งเพาะพันธุยุ์งในโรงเรียน 

 

ไทยรัฐ 

                      

   -เสนอข่าว พญ          วิ                       กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการโค              

             ว่า ในปี 2542-2557 ได้ส าร          เดก็ปฐมวัย พบ       ส                               

โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษา        ค อ การใช้กล้ามเนื้ อ        ซึ่งทักษะทั้ง 2 ด้าน   ค                  

                         จากการด าเนินงาน 3 ปี ได้เน้น                ค       สร้างความ             แม่ ผู้ดูแล

เดก็ เหน็ถงึความส าคญัในการคดักรอง ค้นหาและตดิตามดูแลเดก็ ท าให้เดก็ที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับความช่วยเหลือ
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มากขึ้น 

 

สยามรัฐ 

การออกก าลงักายในผูป่้วยโรคหวัใจ 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่เป็นโรคหัวใจสามารถออกก าลังกายได้ แต่

ควรเน้นการออกก าลังกายในระดับแรงปานกลาง เช่น เต้นแอโรบิก เดินเรว็ ขี่จักรยาน วิ่งเหยาะๆ เป็นต้น เร่ิมด้วย

การวอร์มร่างกายให้พร้อม 5-10 นาท ีตามด้วยระยะการออกก าลังกายที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเรว็ขึ้น และหยุดพักเมื่อ

เร่ิมเหนื่อยหรือแน่นหน้าอก ควรเร่ิมออกก าลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป หากร่างกายปรับสภาพกับความแรงที่

เพียงพอแล้วค่อยเพ่ิมเวลาจนสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 นาทขีึ้นไป และท าให้เป็นกจิวัตรประจ าวัน จะ

ช่วยให้กล้ามเนื้ อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ ยงส่วนต่างๆ มากขึ้น ช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ ยงหัวใจ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้ อรัง และหัวใจล้มเหลวเรื้ อรังอย่างดี และสามารถลดการเกดิโรคหัวใจชนิด

ต่างๆ เช่น โรคหัวใจจากความดนัโลหิตสงู ภาวะหัวใจล้มเหลว และลดอตัราเจบ็หน้าอกของผู้ป่วยโรคหัวใจ 

มตชิน        นพ               ผอ.      โรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในรพ. และเพ่ิงฟ้ืนตัวจากภาวะ

เฉียบพลันทางหัวใจ หรือเพ่ิงรับการผ่าตดั ควรปรึกษาแพทย์เพ่ือเลือกประเภทกฬีาที่เหมาะสม หากพบความผิดปกติ

ในขณะออกก าลังกาย เช่น แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ควรหยุดออกก าลังกายทนัท ีผู้ ป่วยควรออกก าลังกายด้วยความ

ระวัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไปตามค าแนะน าแพทย์อย่างเคร่งครัด และรู้จักประเมนิสมรรถภาพของตนเอง 

 

ไทยโพสต ์

โรคมะเร็งโพรงจมูก 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเรง็ในโพรงจมูกและโพรงอากาศข้างจมูกเกดิ

ความผิดปกติ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม การติดเชื้ อไวรัส การรับประทาน

อาหารที่มสีารไนโตรซามนี และการสมัผัสสารก่อมะเรง็จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาท ิฝุ่ นไม้ บุหร่ี เป็น

ต้น  

    นพ.วีรวุฒิ อิ่มส าราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งโพรงจมูกอาการอาจจะปรากฏเมื่อมะเร็ง

เจริญเตบิโตไปรอบๆ หรือมขีนาดใหญ่จนปิดกั้นโพรงจมูกไปมากแล้ว อาการทั่วไปที่พบบ่อย คือ คัดจมูก น า้มูกไหล

ข้างเดยีวโดยที่ผู้ป่วยไม่ได้เป็นหวัดหรือภมูิแพ้ และอาการอื่นๆ ตามจัดเริ่มต้นของมะเรง็ เช่น เลือดก าเดาไหล หูอื้อ 

ชาและปวดบวมบริเวณใบหน้า ปวดหัว มีก้อนนูนบริเวณต้นคอใต้ติ่งหู เป็นต้น การรักษามี 3 วิธ ีได้แก่ 1.ผ่าตัดใน

กรณทีี่เนื้องอกอยู่ในระยะแรกๆ 2.การฉายแสง และ 3.การให้ยาเคม ีการป้องกนัเบื้องต้น ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เสี่ยง เช่น การสูบบุหร่ี หรือหลีกเล่ียงการรับควันบุหร่ี สวมเคร่ืองป้องกันขณะปฏิบัติงานในโรงงานที่มีสาร 

ก่อมะเรง็ และควรสงัเกตตวัเองอยู่เสมอเพ่ือการรักษาที่ทนัเวลา 

 

ข่าวสด 

ปัญหาเด็กติดเกม 

    -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสขุภาพจิต กล่าวว่า การที่เดก็ใช้เวลาอยู่หน้าจอโดยปราศจากการ

ควบคุมที่ดีจะท าให้มีพัฒนาการที่ช้าลง เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น สายตา หรือโรคอ้วน ท าให้อาการด้าน

สขุภาพจิตรนุแรงมากขึ้น เช่น สมาธสิั้น โรควิตกกงัวล โรคซึมเศร้า และท าให้มโีอกาสได้รับเนื้อหาที่รุนแรงง่ายขึ้น พ่อ

แม่ควรท าข้อตกลงร่วมกนัในครอบครัวอย่างชัดเจน คือ 1.ควบคุมเวลาหน้าจอ 2.งดการใช้หน้าจอรูปแบบต่างๆ ใน

เวลาท ากจิกรรมของครอบครัว 3.ก าหนดช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนนอน เป็นช่วงเวลาปลอดหน้าจอส าหรับทุกคนในบ้าน 

และ 4.แยกการใช้หน้าจอกบัการรับประทานอาหารออกจากกนั  

 

ผู้จัดการออนไลน ์

รากฟันเทียม 

    -เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสมัฤทธิ์ รองอธบิดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุก๊ชื่อ Wanlapar Wichaisakul 

เผยภาพรากฟันเทยีมเถื่อนที่ใช้ตะปูปักเข้าไปในเหงือกคนไข้ ซึ่งเกดิขึ้นในต่างประเทศ ว่า เป็นการเลียนแบบการท า

รากฟันเทียมโดยทันตแพทย์ เนื่องจากผู้ ป่วยบางคนต้องการใส่ฟันเทียมแบบติดแน่นกบัขากรรไกรในช่องปาก ไม่

ต้องการใส่ฟันเทยีมแบบถอดได้  

    ด้าน ทพ.ญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.ส านักทนัตสาธารณสขุ กล่าวว่า รากฟันเทยีมมีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปใน

ขากรรไกรเพ่ือรองรับฟันเทยีม, ครอบฟัน หรือสะพานฟัน วัสดุที่ใช้ท ารากฟันเทยีมคือโลหะไทเทเนียม เนื่องจากมี

ความแขง็แรงและเข้ากนักบัเนื้อเย่ือมนุษย์มากที่สดุ ปกตหิลังการฝงัรากเทยีมจะใช้เวลา 3-6 เดือนเพ่ือให้ติดแน่นกบั

กระดูกขากรรไกร ก่อนที่จะใส่ฟันเทยีมเข้าไป อปุกรณ์ที่ใช้ท ารากฟันและตัวฟันที่ไม่ผ่านการท าความสะอาดฆ่าเชื้ อจะ

ท าให้เกดิการแพร่กระจายของเชื้อโรค อาจน าไปสู่การตดิเชื้อในกระแสเลือดจนเสยีชีวิตได้ ดงันั้น ควรเข้ารับการรักษา

ฟันจากทนัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น 
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มตชิน 

อนัตรายจากขนตาปลอม 

    -เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ ์รองอธบิดีกรมการแพทย์ เผยว่า การตดิขนตาปลอมต้องใช้กาว ขณะดึงออกอาจ

ท าให้ขนตาจริงหลุดติดมาด้วย หากท าบ่อยครั้งจะท าให้ขนตาหลุดร่วง และไม่แขง็แรง การงอกของขนตาผิดไปจาก

ต าแหน่งเดมิ เกดิขนตาคุด สารเคมจีากกาวอาจท าให้แสบตา ตาอกัเสบ เป็นหนอง ต่อมรากขนตาฝ่อ ไม่งอกใหม่ ควร

เลือกใช้ขนตาปลอมและกาวติดขนตาปลอมที่ได้มาตรฐาน ก่อนใส่ต้องล้างมือให้สะอาด ไม่ขย้ีตาในขณะที่มีขนตา

ปลอมติดอยู่ ไม่ใช้ขนตาปลอมร่วมกับคนอื่น และหมั่นท าความสะอาดอุปกรณ์ส าหรับติดขนตาปลอมให้สะอาดทั้ง

ก่อนและหลังใช้งาน หากมผีื่นแดง อกัเสบ บวม หรือมตีุ่มหนองบริเวณรอบดวงตา ควรรีบพบจักษุแพทย์ 

 

มตชิน 

ข่าวสด 

เดลินวิส ์

ไทยโพสต ์

ไทยรัฐ คอลัมน์ 

เรียงหน้าชน 

สยามกฬีา 

เวบ็ไทยโพสต ์

เวบ็ workpointnews 

เวบ็ข่าวสด 

INN 

เวบ็คมชัดลึก 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ positioningmag 

เวบ็ newsplus 

เวบ็บ้านเมอืง 

โครงการกา้วคนละกา้วฯ   

   -เสนอข่าว นายชายชาญ ใบมงคล ครีเอทฟีโครงการก้าวคนละก้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้จัดท าโครงการวิ่ง 5 ภาค 

“ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเลก็ๆ” ระดมทุนซื้ ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้รพ. แบ่งเป็น 5 ภาค 

คอื ภาคอสีาน ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มรีพ.ที่ช่วยเหลือ 7-8 แห่งต่อคร้ัง โดยตนูจะเริ่มวิ่งที่

ภาคอสีานในวันที่ 15-16 ม.ิย. จากหนองคายถงึขอนแก่น ในเวลา 48 ชม. และให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมวิ่งในช่วง 11 

กม.สุดท้าย เพ่ือร่วมกนัออกก าลังกายและร่วมกันสร้างสถิติมินิมาราธอนที่มีนักวิ่งมากที่สดุในภาคอสีาน โดยมีดารา

นักร้องชื่อดังร่วมกิจกรรมอีกจ านวนมาก โดยผู้ ร่วมวิ่ง 11 กม.สุดท้าย สามารถบริจาคเงิน 200 บาท สมัครวิ่งที่ 

www.kaokonlakao.run รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่รพ.ในภาคอสีาน ได้แก่ รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ, รพ.สระใคร 

รพ.สงัคม จ.หนองคาย, รพ.นาวัง จ.หนองบวัล าภ,ู รพ.หนองหาน รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี, รพ.พล รพ.ขอนแก่น 2 

จ.ขอนแก่น และร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ฯ สาขารัชโยธนิ ชื่อบัญชีมูลนิธก้ิาวคนละก้าว เพ่ือโรงพยาบาล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขบญัชี 111-393-891-0 บญัชีกระแสรายวัน ส าหรับ SMS ครั้งละ 10 บาท *พิมพ์ T 

แล้วส่งมาที่ 4545099 ทุกเครือข่าย เร่ิมส่ง 1 ม.ิย. 2562 หรือบริจาคได้ที่ 7-11 ตลอด 24 ชม. 

สปริงนิวส ์    -เสนอข่าว เกดิกระแสดราม่าจากชาวเนต็เรื่องการบริจาค บางคนกล่าวว่าคนจนกนัถ้วนหน้า จะมาขอเร่ียไรท าไม 

บางคนแนะให้ซื้อของบริจาคไม่ต้องวิ่ง บางคนไม่สนใจไม่บริจาค อย่างไรกต็าม มกีลุ่มที่ให้ก าลังใจตนูเป็นจ านวนมาก  

 

มตชิน  

คดีรถรพ.สต.บา้นใหม่ชนเด็ก 

    -เสนอข่าว ศาลจังหวัดชุมแพ จ.ขอนแก่น อ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 4 คดีที่ รถรพ.สต.บ้านใหม่ จ.

ขอนแก่น ชนด.ช.พงศ์กร เจิมขนุทด หรือน้องปาล์ม อายุ 4 ขวบเศษ ท าให้พิการ เมื่อปี 2558 ให้สธ.ชดใช้ค่าเสยีหาย 

2,834,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 58 ซึ่งแก้ไขจากศาลชั้นต้นที่มคี าพิพากษา

ให้ชดใช้ 2.9 ล้านบาท 

      นายโกศลวัฒน์ อนิทุจันทร์ยง รองโฆษกส านักงานอยัการสงูสดุ กล่าวว่า แม่น้องปาล์มมาขอความช่วยเหลือจาก

ส านักงานอยัการสงูสดุ ซึ่งเราเคยเจรจาไกล่เกล่ียกบั สธ. แล้ว แต่ค่าเสยีหายสงูเกนิกว่าที่สธ.จะตกลงได้ จึงต้องสู้คด ี

ซึ่งเมื่อศาลอทุธรณพิ์พากษาแล้ว ตามกฎหมายคดจีะต้องขออนุญาตยื่นฎกีา ด้าน น.ส.ปวีณา แม่ของเดก็ อยากให้ สธ.

เหน็แก่มนุษยธรรม ไม่ต้องยื่นฎกีาสู้คดี 

 

ข่าวสด 

ปัญหาอุบติัเหตุจราจร 

  -เสนอข่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวิเคราะห์ปัจจัยและต้นเหตุ

ปัญหาการเกดิอบุตัเิหตจุราจร รวมทั้งการชี้ เป้าในระดบัชุมชน ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายระดบัประเทศ และยุทธศาสตร์

ปลอดอบุตัเิหต ุกทม. คอื อบุตัเิหตขุนส่งมวลชน 0 คร้ัง อบุตัเิหตทุางรถยนตล์ดลงร้อยละ 4 

 

ไทยรัฐ 

เสนอเพิม่โทษเมาแลว้ขบั 

  -เสนอข่าว นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย

รณรงคล์ดอบุตัเิหตทุางถนนภาครัฐ ภาคเอกชน จัดเวทสีาธารณะ เมาขบัชนคนตายสงัคมไทยจะเอายังไง เมื่อวันที่ 30 

เม.ย. 2562 มีข้อสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้  1.ควรมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ที่เมาแล้วขับไปชนคนตายเป็น
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พฤตกิรรมการขบัขี่ที่มีอนัตรายร้ายแรงไม่ใช่เป็นการกระท าด้วยความประมาท 2.ผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายต้องมีโทษ

จ าคุกไม่ต ่ากว่า 15 ปี เพ่ือไม่ให้สามารถรอลงอาญาได้ 3.ควรให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดตั้งกองทุนเพ่ือ

ดูแลผู้พิการจากกรณทีี่มคีนเมาแล้วขบัมาชน เพ่ือเป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 

สยามรัฐ 

โรคเอดส ์

   -เสนอบทความ สปสช. และส านักโรคเอดส ์วัณโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิง

ปฏบิัติการรับฟังความเหน็จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานป้องกนัการติด

เชื้อเอชไอวี ปีงบฯ 2563 ส าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏบิัติการเร่งรัดยุติเอดสป์ระเทศไทย ปี 2558-2562 

เป้าหมายได้แก่ กลุ่มชายที่มเีพศสมัพันธก์บัชาย สาวประเภทสอง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) ผู้ใช้สารเสพติดชนิด

ฉีด โดยใช้หลักการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้  ค าปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกนัเอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพ่ือ

ตรวจการติดเชื้ อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้ อให้รักษาทนัที และติดตามผลหลังการรักษา กรณีตรวจแล้วพบไม่เชื้ อ ให้

ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกนัการติดเชื้ อและติดตามให้กลับมาตรวจซ า้อย่างสม ่าเสมอ โดยใช้กระบวนการ 

RRTTR (Reach, Recruit, Test, Treat, Retain) รวมถึงบริการศูนย์องค์รวมโดยอาสาสมัครผู้ติดเชื้ อปฏบิัติงาน

ร่วมกบัหน่วยบริการ  

 

ข่าวสด 

ลดบริโภคเค็ม 

    -เสนอข่าว ผศ.นพ.สรุศักดิ์ กนัตชูเวสศิริ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธบิดี และประธาน

เครือข่ายลดบริโภคเคม็ แนะหยุด 6 พฤตกิรรมตดิเคม็ 1.ปรุงรสชาติอาหารโดยไม่ชิม 2.ติดการกนิอาหารแปรรูป 3.

จับน า้จิ้มแบบไม่บนัยะบนัยัง 4.ซดน า้ซปุแทบหมดชาม 5.เสพตดิน า้ย า ส้มต าต่างๆ และ 6.กนิอาหารที่มีไตปลา ปลา

ร้า พริกแกงและกะปิ 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

ธนาคารชีวภาพโรคมะเร็ง 

    -เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดตั้งธนาคารชีวภาพส าหรับโรคมะเรง็แบบครบวงจร เป็นคลัง

รวบรวมตัวอย่างทางคลินิกที่เหลือจากขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยมะเรง็ เพ่ือต่อยอดสู่รูปแบบการวินิจฉัยโรคมะเรง็ที่

ครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการจัดเกบ็ชิ้ นเนื้ อและสารคัดหลั่งผู้ ป่วยอย่างเป็นระบบ ช่วย

พัฒนาการแพทย์แบบแม่นย า 

 

เวบ็ไซต ์kapook 

รถพยาบาลหุม้เกราะ 

    -เสนอข่าว เฟซบุก๊ Sompong Nondhasa เปิดเผยภาพรถพยาบาลหุ้มเกราะ (First Win Ambulance) คันแรกใน

ประเทศไทย สร้างและออกแบบโดย บ. ชัยเสรี โดยน ารถ First Win มาปรับแต่งห้องโดยสารให้เป็นรถพยาบาลเพ่ือ

รับ-ส่งผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจบ็ในพ้ืนที่อนัตราย สามารถป้องกนักระสนุปืนและแรงระเบดิได้ ภายบรรทุกเปลผู้ป่วยได้ 4 

คน แพทย ์1 คน พยาบาล 1 คน และคนขบั 1 คน ส าหรับใช้งานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในพ้ืนที่สงคราม 

 

เดลินวิส ์

ท ารา้ยร่างกายจนท.รพ.ก าแพงเพชร 

   -เสนอข่าว เกิดเหตุชายวัยรุ่นใช้มีดฟันใบหน้า น                             ผู้ ช่วยพยาบาล รพ.ก าแพงเพชร 

      รถจักรยานยนตก์ลับบ้านพักช่วงเที่ยงคนืวันที่ 19   ค  62                                         

    ด้าน พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.รพ.ก าแพงเพชร เปิดเผยว่า รพ.มห้ีองพักส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกเวรดกึ แต่เนื่องจาก

น                                                      ได้รวบรวมเงินบริจาคจากเจ้าหน้าที่และแพทย์     30,000 

    เพ่ือช่วยเหลือ 

 

สปริงนิวส ์

ช่ืนชมพยาบาล รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

   -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุค๊ชื่อ Chaya Jongkraijak โพสตภ์าพความประทบัใจพยาบาล 3 คน ของห้องตรวจนรีเวช รพ.

มหาราชนครศรีธรรมราช ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความโอบอ้อมอารี                               โดยเฉพาะผู้สงูอายุ  

 

ไทยรัฐ 

ผูป่้วยทอ้งร่วงจากหมูป่า 

   -         ชาวบ้านปางเป๋ย 6 ต.สะเนียน อ.เมอืงน่าน ล่าหมูป่าน ามาช าแหละแจกให้เพ่ือนบ้านไปประกอบอาหาร

ดบิๆ สกุๆ ท าให้เกดิอาการปวดท้อง อาเจียน และมนึศีรษะ ต้องน าส่ง รพ.น่าน รวม 8 คน 

   นพ                                รพ                               จากเศษเนื้ อหมูป่าและอุจจาระผู้ ป่วย 

พบ       ค                 กรุป๊บ ีซึ่งส่วนใหญ่จะพบในล าไส้หมู การแพร่ระบาดเกดิขณะช าแหละที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ท าให้อจุจาระในล าไส้หมูปนเป้ือนที่มดีและเนื้อหมู  

 


