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สื่อ ประเด็นข่าว 

 
มตชิน ข่าวสด แนวหน้า 

เดลินวิส ์สาํนักข่าวไทย 
มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

กญัชาทางการแพทย ์
    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกยีรตคิุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. กล่าวถงึความสบัสนเรื่องกญัชารักษาสารพัดโรค

และโรคเอดส ์ว่า ได้มอบหมายให้สสจ.เพชรบูรณล์งพ้ืนที่ไปตรวจสอบข้อเทจ็จริง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย 

ยืนยันว่า การนาํไปใช้ในทางการแพทย์เป็นเพียงการใช้ตามเกณฑข์ององคก์ารอนามยัโลก  

แนวหน้า เดลินวิส ์
ผู้จัดการออนไลน ์

    -เสนอข่าว นพ.ประพันธ ์ภานุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มข้ีอมูลว่านํา้มนักญัชา

สามารถลดเชื้อเอชไอวีได้ ขอเตอืนผู้ตดิเชื้อฯ อย่าเชื่อเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคจนทิ้งการรักษาหลัก  
    ด้านนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอวี/เอดสป์ระเทศไทย กล่าวว่า กรณีผู้ ป่วยที่เพชรบูรณ์ถ้า

ผลตรวจเป็นลบ ต้องดูว่าที่ผ่านมารักษาด้วยยาต้านไวรัสจนสามารถกดเชื้ อเอชไอวีจนตํ่ามากหรือไม่ ปัจจุบัน การรักษา

เอชไอวีที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกรวมถงึประเทศไทย คอืการรับยาต้านไวรัสให้เรว็ที่สดุ หากทิ้งการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ 

ไปพ่ึงการรักษาทางเลือกที่ยังไม่มข้ีอพิสจูน์ อาจจะทาํให้เสี่ยงดื้อยา รักษายาก  

ไทยรัฐออนไลน ์    -เสนอข่าว ศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสตเ์ฟซบุก๊ระบุว่า สารสกดัจากกญัชาไม่ได้รักษา

หรือช่วยลดเชื้อเอชไอวี แค่ช่วยให้มชีีวิตดขีึ้น ปวดน้อยลง กนิอาหารได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้ติดเชื้ อเอชไอวีอย่าทิ้งการรักษา 

โดยเฉพาะการกนิยาต้านไวรัสต่อเนื่อง ส่วนกญัชาถ้าจะใช้ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนและใช้เพ่ือเสริมการรักษาเท่านั้น 

    เพจ Drama-addict กญัชาไม่มีสรรพคุณในการลดจาํนวนไวรัส หรือเพ่ิมภมูิคุ้มกัน ผู้ ป่วยเอดสห์ายได้ด้วยยาต้าน

ไวรัส ไม่ใช่กญัชา ผู้ตดิเชื้อที่อยากใช้กญัชาต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาโดยละเอยีด เพราะมีงานวิจัยพบว่าในกลุ่มคนที่ติด

เชื้อ HIV และใช้กญัชาร่วมด้วย จะมผีลข้างเคยีงต่อสมองและความจาํได้สงู   

มตชิน คมชัดลึก 
Newtv INN  

Nationtv 
Chiangmainews 
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์
เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 
มตชินออนไลน ์

สยามรัฐออนไลน ์
สวท. 

    -เสนอข่าว นพ.เกยีรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสขุภาพจิต กล่าวว่า  การใช้กญัชาทางการแพทย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ ควรใช้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือได้รับคาํแนะนาํจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ส่วนด้านสขุภาพจิต ยังต้องรอ

การวิจัยเพ่ิมเติมในการรักษาโรคจิตเวช เช่น โรควิตกกงัวล แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาโรคทางจิตเวช

อื่นๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ โรคจิตเภท และโรคจิตเวชในเดก็ ขณะที่การใช้กญัชาเพ่ือความรื่นเริง มีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชัดเจนว่า จะส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาว เสี่ยงต่ออาการทางจิตเวชมากขึ้น เช่น ซึมเศร้า 

หูแว่ว เหน็ภาพหลอน หวาดระแวง ฯลฯ มคีวามเสี่ยงในการฆ่าตวัตายสงูขึ้น และทาํให้อาการจิตเวชที่มอียู่เดมิแย่ลง หาก

ใช้ในเดก็และเยาวชน จะกระทบกระเทือนการพัฒนาทางสมองอย่างรุนแรงและแก้ไขได้ยาก ทั้งนี้  กาํลังศึกษาวิจัย

ประโยชน์และอนัตรายจากสารสกดัจากกญัชาในด้านสขุภาพจิต 

มตชิน แนวหน้า ข่าวสด 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

    -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า จากหลักเกณฑ์การพิจารณารับรอง

ตาํรบัยาที่มกีญัชาปรงุผสมของหมอพ้ืนบ้าน 5 ข้อ คอื 1.มสี่วนผสมของกญัชา 2.มแีหล่งความรู้ อ้างองิ 3.มปีระสบการณ์

ในการใช้ มหีลักฐานแสดงประสทิธภิาพ 4.การพิจารณาตวัยาสมุนไพรที่เป็นวัตถุอนัตราย และ 5.หลักเกณฑอ์ื่นๆ พบว่า 

นํา้มนักญัชาของนายเดชาไม่น่ามปัีญหาในการ แต่อาจต้องขอข้อมูลเพ่ิมว่าการสกดัด้วยนํา้มันมะพร้าวจะดึงสารสาํคัญที่

ละลายในนํา้หรือแอลกอฮอล์ออกมาได้อย่างไร และอาจขอให้เพ่ิมเติมสมุนไพรอีก 1-2 ตัว เพราะตาํรับยาต้องมี

สมุนไพรหลายตวั ซึ่งอาจเพ่ิมสมุนไพรรสร้อน เช่น พริกไทย ขมิ้นชัน เพ่ือลดผลข้างเคียงของกญัชาซึ่งมีฤทธิ์เยน็ ขณะที่

ประสบการณใ์นการใช้ของนายเดชา แม้จะไม่ได้มงีานวิจัยแต่มกีารเกบ็เคสถงึ 5,000 ราย หากผ่านการรับรอง นายเดชา

จะสามารถจ่ายตาํรับยาดังกล่าวให้แก่ผู้ ป่วยในชุมชนได้ แต่หมอพ้ืนบ้านรายอื่นหรือแพทย์แผนไทยไม่สามารถนาํไปใช้

รักษาได้ เว้นแต่จะมกีารวิจัยที่ชัดเจนจนเป็นตาํรับยาที่สามารถใช้ในรพ.ได้ โดยวันที่ 10 มิ.ย. จะนัดหารือร่วมกบันายเด

ชาและผู้แทนคณะเภสชัศาสตร์ จุฬาฯ ถงึการสกดัด้วยนํา้มนัมะพร้าว  

มตชิน เดลนิิวส ์     -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ขณะนี้ ยังอนุญาตให้ใช้กญัชาทางการแพทย์ภายใต้การ

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่30 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 30 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

แนวหน้า  
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
มตชินออนไลน ์

ผุ้จัดการออนไลน ์

ควบคุม และอยู่ระหว่างการจัดหานํา้มนักญัชาให้กบัผู้ป่วยที่จาํเป็นต้องใช้ส่วนการขออนุญาตปลูกและวจิัยนั้น ล่าสดุมี 6-

7 หน่วยงาน เช่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร และ รพ.พระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ที่ขออนุญาตปลูกร่วมกบัสห

กจิชุมชน เป็นต้น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ส่วนร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นาํเข้า-

ส่งออก จาํหน่ายหรือมไีว้ในครอบครองกญัชาเป็นหนึ่งในกฎหมายลูก 10 ฉบบั ที่ประกาศก่อนหน้านี้  

เดลินวิส ์     -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ขณะนี้ แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ใช้ กัญชาทาง

การแพทย์ได้ภายใต้การควบคุม แต่ไม่สามารถโฆษณาขายผ่านช่องทางต่างๆ ได้ และไม่ได้อนุญาตให้ขายโดยเสรี ผู้ผลิต 

ผู้จาํหน่ายจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หากมกีารขายผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจาํคุกตั้งแต่ 

1-15 ปี ส่วนผู้ใช้ต้องให้แพทย์สั่ง หากฝ่าฝืนมโีทษจาํคุกไม่เกนิ 10 ปี 

มตชิน     -เสนอข่าว คณะเดินรณรงค์เพ่ือผู้ ป่วยกญัชารักษาโรค วันที่ 9 เริ่มออกเดินทางจากแยกหางนํา้สาคร จ.ชัยนาท จะ

สิ้นสดุที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ก่อนเดนิเข้า อ.อนิทร์บุรี จ.สงิห์บุรีในวันที่ 30 พ.ค. โดยนายเดชา ระบวุ่า รัฐบาลอย่ากลัว

ว่าการปลดลอ็กกัญชาจะไปเพ่ิมปัญหายาเสพติด เพราะเมื่อปลดล็อกแล้วให้ประกาศเป็นพืชควบคุมให้อยู่เฉพาะใน

วงการแพทย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถงึยาที่สกดัจากกญัชาได้ง่ายขึ้น  

มตชินออนไลน ์
 

    -เสนอข่าว มูลนิธิชีววิถี โพสต์ข้อความระบุว่า การปลดกญัชาออกจากยาเสพติดเพ่ือการแพทย์ เป็นวิสัยทศัน์ของ

แพทย์นักวิชาการชั้นนาํคนสาํคัญของประเทศ อดีตผู้ก่อตั้งสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่เขียนเร่ืองนี้มาตั้งแต่ปี 

2553 แต่ผู้บริหารของ สธ. บางคนยังไม่เปล่ียนมโนทศัน์เกี่ยวกบักญัชา มูลนิธฯิสนับสนุนนโยบายของพรรคการเมือง 

ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลให้ร่วมมอืกนัในการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพ่ือปลดลอ็กกญัชาออกจากยาเสพติด

เพ่ือการแพทย์ ซึ่งไม่ให้หมอพ้ืนบ้านและบุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้นมีสทิธิในการปลูก ปรุง และแจกจ่ายยากญัชา 

แต่ควรให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถปลูกกญัชาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

สยามรัฐออนไลน ์     -เสนอข่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีอสีานเหนือ จ.อุดรธานี ร่วมกับ นางสาวปิยะพร จันทรสา หัวหน้าสาํนักงานกองทุน

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.อุดรธานี ดร.ภาคภมูิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ประชารัฐ จ.อุดรธานี นาย

นวคม เสมา เลขานุการสภาเครือข่ายภาคประชาชน จ.อดุรธานี จัดเวทเีสวนาวชิาการ "องคค์วามรู้ ด้านกญัชากบัการรักษา

โรค (ยากญัชา)" 

 
เดลินวิส ์คอลัมน์หมาย

เหตปุระชาชน 

 บทความ 

    -เสนอบทความ ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารกลุ่ม 

cannabinoid ในพืชกญัชาที่มีข้อมูลใช้ทางการแพทย์มากมี 2 ชนิด คือ THC และ CBD ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกจัด

สาร THC เป็นสารเสพตดิประเภทที่ 1 คอื มโีอกาสเสพตดิได้ มโีอกาสนาํไปใช้ในทางที่ผดิ แต่มปีระโยชน์ทางการแพทย์ 

ส่วนสาร CBD ไม่เป็นสารเสพตดิ สาํหรับพืชกญัชายังนับเป็นสารเสพตดิประเภทที่ 1 ซึ่งแต่ละพันธุจ์ะม ีTHC และ CBD 

แตกต่างกนั ซึ่งเทคนิคการปลูกมีผลต่อระดับสารเหล่านี้  การใช้สารกลุ่ม cannabinoid ในขนาดที่เหมาะสม มีประโยชน์

ทางการแพทย์ แต่หากไม่มกีารควบคุม ให้อยู่ในระดบัที่ปลอดภัยและมมีาตรฐาน กม็ผีลข้างเคยีงและโทษต่อสขุภาพ 

 

มตชิน 

ถา่ยโอน รพ.สต. 

   -เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังการจัดสัมมนาโดย

สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมกบัคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีความ

คบืหน้าการถ่ายโอนรพ.สต.ตามแผนขั้นตอนการกระจายอาํนาจ 3 ระยะ 2 ขั้นตอน ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เริ่ม 

1 ต.ค. 2562 นาํร่องถ่ายโอนรพ.สต.ให้ อบจ. 6 จังหวัดที่มีศักยภาพสงูที่ย่ืนขอรับโอนเป็นหนังสอืผ่าน สสจ.ถึง สธ. 

โดยเป็นมต ิก.ก.ถ. ยกเว้นหลักเกณฑป์ระเมินของสธซ. ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ 2564 อบจ.รับถ่ายโอน 50% ระยะที่ 

3 ปีงบประมาณ 2565 อบจ.รับถ่ายโอน 100% และกาํหนดให้ในอนาคตมีการยกฐานะกองสาธารณสขุ เป็นสาํนัก

สาธารณสขุ ให้อบจ.ที่รับถ่ายโอนใช้โครงสร้างกรอบอตัรากาํลัง รพ.สต. ของ สธ. โดยกาํหนดตาํแหน่ง ผอ.รพ.สต. ผอ.

สอน. ที่ถ่ายโอนให้มฐีานะเทยีบกอง ให้ข้าราชการสาธารณสขุสามารถก้าวหน้าในระดบัชาํนาญการพิเศษหรือระดบัอาวุโส

ได้ทุกตาํแหน่ง ให้นับเกื้อกูลระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสังกัดสธ. เพ่ือประโยชน์ในการสอบเล่ือนระดับที่สงูขึ้นใน

สั ง กัด อปท .   ใ ห้  อบจ . รั บลู ก จ้ า ง ทุ กประ เ ภทใ นตํา แห น่ ง ส าย ง าน ที่ รพ .สต . จ้ า ง ไ ว้ เ พ่ื อดํ า เ นิ นก า ร 

จัดจ้างต่อไป สาํหรับสทิธปิระโยชน์ค่าตอบแทน ให้ถอืใช้ระเบยีบของสธ.โดยอนุโลม ส่วนสทิธอิื่นและค่าตอบแทนวิชาชีพ 

ยังได้รับตามปกติ อตัราเงินเดือนให้เลื่อนไหลเหมือน ก.พ. ส่วนสทิธสิวัสดิการ กบข. ไม่ตํ่าไปกว่าเดิม และให้มีโบนัส

เหมือนข้าราชการ อปท. โดยการถ่ายโอนให้รวม อสม. แต่ไม่รวมสสอ. ทั้งนี้  เมื่อการถ่ายโอนรพ.สต.ไปอบจ.มี

ประสทิธภิาพ ในอนาคตให้ อบจ.สามารถรับโอนรพช. รพท. ได้ตามกฎหมายกระจายอาํนาจ 
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ไอเอน็เอน็ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เตรียมรบัมือฝนตกหนกั 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ระวังพายุฝนตกหนัก 

ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค. 2562 อาจเกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากได้ในทุกภาคของประเทศ จึงขอให้

สถานพยาบาลในสงักดัทุกแห่งเตรียมรับมอืตามแผนที่วางไว้ เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง

จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เรว็ ทมีควบคุมโรคและทมีฟ้ืนฟู ให้พร้อมออกปฏบิัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

ตลอด 24 ชม.   

 

ไอเอน็เอน็ 

บุหร่ี 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การสบูบุหร่ีเป็นการทาํลายสขุภาพทั้งตวัผู้สบูและผู้

อยู่ใกล้ชิดที่สดูอากาศที่มคีวันบุหร่ีเข้าไป เพราะสารพิษในควันบุหร่ีเป็นสาเหตสุาํคญัที่ทาํให้เกดิโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสาํคญัด้านสาธารณสขุของประเทศไทยและทั่วโลก 

 

ข่าวสด 

    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กาํหนดให้วันที่ 31 

พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสบูบุหร่ีโลก ประมาณการว่าในปี 2568 จะมีผู้สบูบุหร่ีทั่วโลกเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1.6 พันล้านคน 

และอตัราการเสยีชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกบับุหร่ีจะเพ่ิมขึ้นเป็น 10 ล้านคน และองคก์ารอนามยัโลกคาดการณว่์าระหว่าง

ปี 2563-2573 จะมกีารสญูเสยีประชากรก่อนวัยอนัควรถงึประมาณ 100 ล้านคน ประเทศต่างๆ ต้องรับภาระประชากร

ที่เจบ็ป่วย พิการ หรือเสยีชีวิตมากขึ้น จึงต้องมมีาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสบูที่มปีระสทิธภิาพ 

    นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบาํบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า 

สถาบันฯ ได้จัดโครงการสปัดาห์รณรงค์วันงดสบูบุหร่ีโลกประจาํปี 2562 โดยมีกจิกรรมให้ความรู้ เรื่องโทษพิษภัยของ

บุหร่ี ให้คาํปรึกษาเพ่ือเลิกบุหร่ี และแจกนํา้ยาอมอดบุหร่ี ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 2562 ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ณ 

ชั้น 1 ตกึอาํนวยการของสถาบนัฯ  

เดลินวิส ์ ไทยรัฐ     -เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ ์รอง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหร่ี

และรณรงคเ์นื่องในวันงดสบูบุหร่ีโลก 2562 และกล่าวว่า ในปีนี้  กทม.ได้ร่วมกบัภาคเีครือข่ายรณรงคเ์ชิญชวนประชาชน

งดสูบบุหร่ี โดยกทม. มีผู้สูบบุหร่ีประมาณ 1.2 ล้านคน ประมาณ  100,000 คนไม่ได้ติดบุหร่ีสามารถเลิกได้ มี

ผู้เสยีชีวิตจากการสบูบุหร่ีปีละกว่า 5,000 คน ยอดผู้สบูบุหร่ีลดลงอย่างช้า ๆ และผู้สูบหน้าใหม่อายุลดลงจาก 17 ปี 

เป็น 15 ปี ได้กาํหนดพ้ืนที่ต้นแบบปลอดบุหร่ี 6 แห่ง ซึ่งจะนาํร่องบงัคบัใช้กฎหมายจริงจัง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

กรงุเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ถนนสลีม และอนุสาวรีย์ชัยสมรภมู ิโดยจะมกีารจัดโซนให้สบูบุหร่ี ส่วนตลาด 2 แห่ง

คอื ตลาดนํา้ตลิ่งชัน และตลาดนัดจตจุักร 2 จะห้ามสบูอย่างเดด็ขาด  

มตชิน 

คอลัมน์ ส่องโรค 

ไขสขุภาพ 

    -เสนอข่าว นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบนัโรคทรวงอก กล่าวว่า การสบูบุหร่ีเป็นสาเหตุสาํคัญของการเกดิโรคปอด

อุดกั้นเรื้ อรัง ผู้ ป่วยจะมีอาการไอเรื้ อรัง มีเสมหะ หอบเหนื่อยและหายใจมีเสยีงหวีด เมื่ อปอดถูกทาํลายมากขึ้น อาการ

ดังกล่าวจะมากขึ้นเรื่อยๆ แนวทางรักษาที่สาํคัญคือ ผู้ป่วยต้องหยุดสูบบุหร่ี อาจเร่ิมจากการหาเหตุจูงใจที่จะเลิก หา

กจิกรรมทาํเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจจากบุหร่ี ดื่มนํา้หรือล้างหน้าทนัทเีมื่อรู้สกึหงุดหงิด และอย่าสบูบุหร่ีทนัททีี่อยากสบู 

ควรประวิงเวลาของการสูบออกไปเรื่อยๆ นอกจากนี้  อาจใช้วิธีกินยาช่วยเลิกบุหร่ี แต่ต้องได้รับคาํปรึกษาจากแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ 

 

สาํนักข่าวไทย 

เพลิงไหมเ้รือสินคา้ ท่าเรือแหลมฉบงั 

    -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า เหตไุฟไหม้เรือขนถ่ายสนิค้าในท่าเรือแหลมฉบัง จ.

ชลบุรี นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ยานพาหนะ โดยเฉพาะ

บ้านเรือน ที่พักอาศัยภายในบริเวณที่เกดิเหตุ อาจยังมีเขม่าหรือสารเคมีปนเป้ือน ดังนั้น สิ่งสาํคัญเมื่อสถานการณ์เริ่ม

คล่ีคลายจนเกอืบเข้าสู่ภาวะปกติ คือ การทาํความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านและชุมชน เพ่ือไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพตามมา 

 

ไอเอน็เอน็ 

ทวีีช่อง 5,7,TNN, 

ThaiPBS 

เผาท าลายผลิตภณัฑส์ุขภาพเถือ่น 

    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. พร้อมด้วย รอง ผอ.ตร. ร่วมกนัเป็นประธานในพิธเีผาทาํลาย

ผลิตภัณฑ์สขุภาพของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษคร้ังที่ 7 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ

กล่าวว่า อย. ร่วมกับ ตาํรวจ ปคบ. กวาดล้างผู้กระทาํความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างจริงจัง สามารถจับกุม

ผู้ผลิต นาํเข้าและผู้จาํหน่ายผลิตภัณฑส์ขุภาพผิดกฎหมาย ทั้งยา อาหาร เครื่องสาํอาง ที่คดีสิ้นสดุแล้วโดนยึดของกลาง 

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2561 กว่า 500 คดี ผู้ ต้องหากว่า 600 คน นํา้หนักของกลางทั้งหมดกว่า 120 ตัน รวมมูลค่าของ
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กลางที่ทาํลายวันนี้กว่า 300 ล้านบาท   

ข่าวสด  ไทยรัฐ 

สยามกฬีา  เดลินวิส ์

มตชิน   

ch3thailand.com 

kapook.com 

khaosod.co.th 

innnews.co.th 

      -พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เผยว่า หลังจากนี้ พนักงานสอบสวนจะร่วมกับ ป .ป.ง.อายัดทรัพย์

ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือเมจิกสกนิทั้งหมด 4 ราย มูลค่ารวมกว่า 19 ล้านบาท จากนั้นจะเรียกผู้ เสยีหายเข้า

มาชี้ แจง และเฉล่ียคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายทั้งหมด และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะมีความชัดเจนในส่วนของการ

ดาํเนินคดีดารานักแสดง เนต็ไอดอลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ โดยเบื้ องต้นพบว่ามีดาราเข้าไปเกี่ยวข้อง

มากกว่า 10 ราย 

 

ข่าวสด สยามรัฐ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ด่ืมน ้ าเปล่าเพือ่สุขภาพดี 

    -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดื่มนํา้เปล่าวันละ 8-10 

แก้ว เป็นหนึ่งในสขุบัญญัติที่ต้องปฏิบัติเป็นประจาํทุกวัน แต่อย่าดื่มนํา้ปริมาณมากครั้งเดียว อาจเกดิภาวะนํา้เป็นพิษ 

ร่างกายเสยีสมดุลและมอีนัตรายถงึแก่ชีวิตได้ 

   นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสขุศึกษา ระบุ การดื่มนํา้เปล่ามีผลดี ทาํให้สดชื่น แขง็แรง ขับถ่ายสะดวก ผิว

สขุภาพด ีบาํรงุดวงตา ลดอาการเจบ็ป่วย ช่วยหล่อลื่นข้อต่อ กล้ามเนื้อ ช่วยลดนํา้หนัก ช่วยควบคุมอณุหภมูร่ิางกาย ช่วย

ขบัสารพิษ และลดกลิ่นปาก 

 

ข่าวสด 

สุขภาพช่องปากพระสงฆ ์

    -เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสมัฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า พระสงฆ์และสามเณรจาํนวนมากมีปัญหา

สขุภาพช่องปาก ทั้งโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ รวมถึงโรคปริทนัต์ ทั้งที่ยังอายุน้อย สาเหตุจากอาหารใส่บาตรที่ส่วน

ใหญ่เป็นอาหารหวาน มัน เคม็ รวมทั้งเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ นํา้อดัลม หรือ นํา้หวานต่างๆ เมื่อไม่ ได้ทาํความ

สะอาดช่องปากให้ถูกวิธจีะเสี่ยงเกดิฟันผุมากขึ้น รวมทั้งพระสงฆ์และสามเณรไม่ค่อยมีโอกาสมาพบทนัตแพทย์ ดังนั้น 

พระสงฆจ์ึงควรปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากอย่างเหมาะสม โดยยึดสตูร 2-2-2 ได้แก่ แปรงฟันอย่าง

น้อยวันละ 2 ครั้ง นานคร้ังละ 2 นาท ีและงดฉันอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง 

 

ไทยโพสต ์

การเขา้ถงึยาและวคัซีน 

    -เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก สมยัที่ 72 

ว่า ดร.เทด็รอส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยยํา้ความสาํคัญของการ

พัฒนาและการให้บริการสาธารณสขุมูลฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเร่งรัดการสร้างหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าให้กับ

ประชาคมโลก ขณะเดียวกันได้ชูประเดน็การเพ่ิมจาํนวนการเข้าถึงยา วัคซีน และผลิตภัณฑท์างสุขภาพที่จาํเป็นในทุก

กลุ่มประชากรทั่วโลก พร้อมเรียกร้องให้มีการแสดงราคาและต้นทุนการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกนัคุณภาพ เพ่ือ

สะท้อนต้นทุน-กาํไรที่แท้จริง ซึ่งได้เปิดให้ประเทศสมาชิก 194 ชาต ิร่วมแสดงความคดิเหน็และให้การสนับสนุน (ร่าง) 

Road map for access to medicines, vaccines and other health products 2019-2023 ที่มีเนื้ อหาการดาํเนินงานของ

องคก์ารอนามยัโลกด้านการส่งเสริมการเข้าถึงยาและวัคซีน เน้นการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางสาธารณสขุในระดับ

ปฐมภมู ิการประเมนิผล การใช้ biosimilar ที่เหมาะสม 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ลดปัญหาเช้ือด้ือยา 

    -เสนอข่าว องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดตั้งโครงการเลี้ ยงหมูด้วยใจ เพ่ือยกระดับสวัสดิภาพฟาร์มหมู โดยให้

ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนผ่านเวบ็ไซต์ www.worldanimalprotection.or.th พร้อมทาํคาํมั่นสญัญาร่วมกบัผู้ผลิตหมู

รายใหญ่ของไทยเช่น ซีพี เบทาโกร ในการยกเลิกการเลี้ ยงแม่หมูแบบขังคอก และยื่นหนังสอืเปิดผนึกถึงเทสโก้ โลตัส 

ให้เข้าร่วมพันธสญัญาในการรับซื้อเนื้อหมูในฟาร์มที่เล้ียงหมูแบบขงัคอก เช่นเดยีวกบัเทสโก้ โลตสั ในประเทศองักฤษ 

    นพ .วั ช ระ  พุ่ มประดิษ ฐ์  แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญโรคติด เชื้ อ  รพ .บํา รุ ง ร าษฎร์  ก ล่ า ว ว่ า  วิ ธีก าร เลี้ ย งห มู 

กับ เ ชื้ อดื้ อ ย ามี ค ว าม เ ชื่ อม โย งกัน  แห ล่ ง ของ เ ชื้ อดื้ อ ย า ในมนุษย์  คื อก า รซื้ อ ย ากินมาก เ กิน ไป  และ 

เชื้อดื้อยาที่ได้รับจากฟาร์มหมูที่ดูแลหมูไม่ด ีซึ่งการดื้อยาเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตปีละกว่า 7 แสนคนทั่วโลก 

 

Nation tv 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

รอ้งเรียนเวรเปลเล่นโทรศพัท ์

 -เสนอข่าว รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก ชี้ แจงกรณีกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ return v.11 ได้แชร์เรื่องของหญิงสาว

รายหนึ่งที่โพสต์ในกลุ่มพิษณุโลกบ้านเรา ระบุว่า เจ้าหน้าเวรเปล รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก นั่งรถเขน็ผู้ ป่วยเล่นเกม

โดยไม่สนใจคนไข้ ว่า ได้ลงโทษว่ากล่าวตกัเตอืนพนักงานทั้ง 3 คน และห้ามเล่นโทรศัพทใ์นขณะปฏบิตัหิน้าที่อกี โดยจะ
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มกีารตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในระยะเวลา 3 เดอืนต่อจากนี้หากกระทาํซํา้เดมิ จะลงโทษเพ่ิมขึ้น 

 

Formula  

บทบรรณาธกิาร 

 มาตรการความปลอดภยัรถพยาบาล 

  -กล่าวเห็นด้วยกับมาตรการของ สธ. ที่ห้ามรถพยาบาลใช้ความเรว็เกิน 80 กม./ชม. และห้ามฝ่าไฟแดง โดยควร

บงัคบัใช้ทุกกรณไีม่เฉพาะการส่งต่อเท่านั้น และให้ครอบคลุมถงึรถกู้ภัยด้วย   

 

กรงุเทพธรุกจิ 

เดลินวิส ์

พฒันาความเขา้ใจดิจิทลั 

  -เสนอข่าว สาํนักงานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ การ

พัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความเข้าใจดิจิทลั (Digital Literacy) 

ร่วมกบั 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มทร.พระนคร คณะวิทยาการจัดการ มรภ.

ธนบุรี สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทลัไทย เพ่ือสร้างสงัคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี

ดจิิทลั พัฒนากาํลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกจิดจิิทัล โดยสนับสนุนการส่งเสริมด้านความเข้าใจ เพ่ิมขีดความสามารถ

แก่ประชาชนให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมุ่งวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากลต่อไป  

 

คมชัดลึก 

ผลกระทบจากสงัคมออนไลน ์

  -เสนอข่าว สสส.ร่วมกบัสาํนักพิมพ์ bookscape จัดทาํโครงการขับเคลื่อนความรู้ ด้านการสร้างเสริมสขุภาวะเดก็และ

ครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งประเดน็หนึ่งที่ให้ความสาํคัญคือ ผลกระทบต่อวัยรุ่นที่เกดิจากโลกสงัคม

ออนไลน์ โดยการจัดงานคร้ังนี้จะสร้างความเข้าใจและรู้ เท่าทนัคนในโลกออนไลน์ โดยมผีู้ทาํงานด้านเดก็เป็นกลไกสาํคญั

ในการขบัเคล่ือนประเดน็นี้  โดยมผีู้สนใจเข้าร่วมกจิกรรมอบรมกว่า 100 คน 

 

มตชิน 

โรคติดเกม 

    -เสนอสกู๊ป ว่า รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเดก็และวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวในงานเสวนาวิชาการเกี่ยวกบัปัญหาเดก็ตดิเกม ว่า คนที่มีปัญหาติดเกมจนกลายเป็น

โรค คือคนที่เล่นเกมจนไม่สามารถแยกตนเองออกจากการเล่นเกมได้ ซึ่งการติดเกมจนเกิดผลเสยีมักจะเกดิติดต่อกัน

อย่างน้อย 12 เดอืน แต่ถ้าจัดสรรเวลาได้ ไม่ถอืว่าตดิเกม ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหมาะสมคอื เดก็ปกตทิี่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ในวัน

ธรรมดาไม่ควรเล่นเกมเกนิ 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องไม่เกนิ 2 ชั่วโมง และมีข้อแม้ว่าก่อนเล่นเกมต้องทาํ

การบ้าน ทบทวนหนังสอื ทาํงานบ้านให้เสรจ็ก่อน ส่วนผู้ปกครอง ต้องรู้ ลักษณะของเกมที่ลูกเล่น  

 

ไทยโพสต ์

วคัซีนผูสู้งอาย ุ

   -เสนอสกูป๊เกี่ยวกับวัคซีนในผู้สูงอายุ โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ประเทศไทยยังพบการให้วัคซีนเพ่ือป้องกนัโรคในผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเร้ือรังอยู่ในอตัราที่ตํ่า ปัจจุบันวัคซีนที่

แพทย์ควรพิจารณาสาํหรับผู้สงูอายุและผู้ที่มโีรคเร้ือรัง ได้แก่ วัคซีนป้องกนัไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม นอกจากนี้  วัคซีนเพ่ือ

ป้องกนัโรคติดเชื้ อที่พบได้ในผู้สงูอายุ เช่น วัคซีนป้องกนับาดทะยัก คอตีบ วัคซีนป้องกนังูสวัด กม็ีความสาํคัญเช่นกัน 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และสมาคมโรคติดเชื้ อแห่งประเทศไทย ได้จัดทาํแนวทางการให้วัคซีนในผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัแพทย์และประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเร้ือรังอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จัดทาํโปรแกรม "สถานเสาวภา" เพ่ือให้แพทย์และประชาชนทั่วไปรู้ถึง

วัคซีนที่ จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มี โรคเ ร้ือรัง สามารถเข้าใช้ได้โปรแกรมได้ทาง  http://medschedule. 

md.chula.ac.th/vaccine. 

 

เดลินวิส ์

วิจยัยารกัษามะเร็งท่อน ้ าดี 

  -เสนอข่าว นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคณะ

แพทยศาสตร์ ม.คุมาโมโตะ ประเทศญี่ ปุ่น ค้นพบแนวทางการรักษาใหม่สาํหรับโรคมะเร็งท่อนํ้าดี โดยการมุ่งโจมตี

โปรตีนที่สาํคัญต่อมะเรง็ท่อนํา้ดี ชื่อ CDK4-Cyclin D1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่เซลล์มะเรง็ต้องใช้ในการดาํรงชีวิตและแพร่

ออกไป นาํไปสู่แนวทางการรักษาใหม่ โดยใช้ยาต้านการออกฤทธิ์ของโปรตีนกลุ่ม CDK4-Cyclin D1 ไปทาํลายมะเรง็

ท่อนํา้ดีโดยตรง ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยมาก โดยตัวยาที่ใช้ยับย้ัง CDK4-Cyclin D1 เช่น Palbociclib 

Ribociclib และ Amebaciclib ผลการทดลองได้รับการตพิีมพ์ในวารสาร  Hepatology  

 

คมชัดลึก 

เดลินวิส ์

ข่าวสด 

นกัโทษหลบหนีจาก รพ. 

   -เสนอข่าว นายกฤษณะ แก้วชิงดวง อายุ 30 ปีเศษ นักโทษชายจากเรือนจาํพิเศษธนบุรี ข้อหาจาํหน่ายยาเสพติดให้

โทษ ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่รพ.สมุทรสาคร ด้วยอาการปวดท้องข้างขวาและมีไข้ ได้ก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์แล้ว

หลบหนี ตาํรวจกาํลังตดิตามและขอความร่วมมอืจากญาตแิละบุคคลใกล้ชิดเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องขงัเข้ามอบตวั 
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ข่าวสด 

คมชัดลึก 

กรงุเทพธรุกจิ 

การด่ืมนมของคนไทย 

   -เสนอข่าว โครงการ “เครือข่ายนมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน” โดยความร่วมมือของ สสส. กรมอนามัย สนง.เครือข่าย

องค์กรงดเหล้า สมาคมนิสิตเก่าสัตว์แพทย์ ม.เกษตรฯ สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษต รฯ สมาคม

อตุสาหกรรมผลิตภัณฑอ์าหารนมไทย และนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  

   นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดาํเนินงานสวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต เปิดผลผลการสาํรวจพฤติกรรมการดื่มนมและ

ความคิดเห็นต่อการดื่มนมของคนไทยในปัจจุบัน ว่า จากการศึกษาคนไทยอายุ 3 ปีขึ้นไป จาํนวน 1,753 ตั วอย่าง 

ระหว่างเดอืน เม.ย.-พ.ค.2562 พบว่า คนไทยดื่มนมประจาํร้อยละ 44.10 ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งดื่มนมน้อยลงเรื่อยๆ  

   ด้าน นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามยัและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า บางคนอาจคิดว่ากนิแคลเซียมเมด็ง่าย

กว่าดื่มนม ซึ่งในความเป็นจริง แคลเซียมในนมพร้อมที่จะดูดซึมเข้าสู่มวลกระดูกได้ดทีี่สดุ 

 

เดลินวิส ์

การดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจ า 

   -เสนอข่าว นายสนั่น พงษ์อกัษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผบ.เรือนจาํ จ.กาฬสินธุ ์

และแพทย์รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดหน่วยริการปฐมภูมิสถานพยาบาลในเรือนจาํ จ.กาฬสินธุ์ เพ่ือให้ผู้ ต้องขังเข้าถึง

บริการด้านสาธารณสขุพ้ืนฐานที่มคุีณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนั การรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ โดยเป็นเครือข่ายหลักประกนัสขุภาพ               

 

ไทยรัฐ 

 การดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน 

  - เสนอข่าว นพ.วิวัฒ คาํเพ็ญ นพ.สสจ.สงิห์บุรี            กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศการป้องกันโรคและภัย

สขุภาพที่เกดิในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.                                 ใน 5              บ่อย ได้แก่ 1.

โรคติดต่อทางระบบหายใจ                                                                        คือ โรค

           โรคเลปโตสไปโรซิส และ              ได้แก่ เหด็พิษ สตัว์มพิีษ ฟ้าผ่าและ                 

 

มตชิน 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

     -เสนอข่าว นพ                        รพ                      ม ห้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3       ธุ ์   

                             โดยเข้ารับบริการได้ตั้งแต่  -     .ย.      09 00-12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่

อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 

 


