
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 
ผู้จัดการออนไลน ์ 
ผจก.รายวัน  

  -เสนอข่าว แฟนเพจมูลนิธชิีววิถโีพสตข้์อความว่า อย.เตรียมอนุญาตน าเข้ายากญัชาจากบริษัทยาต่างชาต ิคาดว่าเป็น 

Sativex และ Epidolex ยารักษาโรคปวดเรื้ อรังและโรคลมชัก ของบริษัท GW Pharma ซึ่งยื่นขอสทิธบิัตรกญัชาร่วมกับ 

บริษัท Otzuka ในประเทศไทย มากที่สุด แต่ถูกรัฐบาลเพิกถอนหลังการเคลื่อนไหวคัดค้านของนักวิชาการและภาค

ประชาสังคม ส่อให้เห็นการผูกขาดกัญชา เพราะเงื่อนไขที่ถูกก าหนดโดยอย.เหมือนจะเปิดทางให้บริษัทยากัญชา

ต่างชาต ิ   

แนวหน้า กรงุเทพธรุกจิ 

ข่าวสด เดลินวิส ์ 
ไทยรัฐ แนวหน้า 

ผู้จัดการรายวัน  
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
บางกอกทูเดย์ 

ไทยรัฐออนไลน ์

  -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า จากผู้แจ้งครอบครองกญัชาประมาณ 2.2 หมื่นราย 
ร้อยละ 90 แจ้งว่าเป็นผู้ป่วย แต่ในจ านวนนี้ เป็นโรคที่จ าเป็นต้องใช้กญัชาจริงไม่ถงึ 100 ราย ถ้ารวมกบัผู้ ป่วยกลุ่มอื่น
ที่อนุญาตจะมปีระมาณ 2,000-3,000 คน ซึ่งยังมนี า้มนักญัชาไว้ใช้ประมาณ 3 เดือน บางส่วนที่มีน า้มันกญัชาไม่พอ
ได้วางระบบให้เข้าปรึกษาแพทย์ในพ้ืนที่ ส าหรับการจัดหาน า้มนักญัชามาใช้ในระยะรอยต่อที่ไทยยังไม่สามารถผลิตได้

เองหรือมีไม่เพียงพอ มาตรการแรก คือ น ากญัชาของกลางจากป.ป.ส.กว่า 30 ตันที่ยังไม่ได้คัดเกรดส่งไปตรวจที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากไม่มกีารปนเป้ือนหรืออยู่ในระดบัที่รับได้ จะให้หน่วยงานที่มีความสามารถน าไปสกดั

ใช้ ต่อไปอาจเป็นการรับบริจาคหรือส ารวจน า้มันกัญชาของกลาง ซึ่งต้องตรวจสอบความปลอดภัยเช่นกนั ส่วนการ

น าเข้าน ้ามันกัญชาจากต่างประเทศเป็นมาตรการสุดท้ายกรณีที่จ าเป็นจริงๆ แต่จะเป็นการน าเข้าระยะสั้น ซึ่งอาจ

พิจารณาให้อภ.หรือสภากาชาดไทยน าเข้า คาดว่าภายในปีนี้ ไทยสามารถผลิตได้เองพอใช้ในประเทศ ส่วนบริษัท

ต่างชาตหิากจะเข้ามาขาย ต้องผ่านหน่วยงานรัฐเป็นคนขอ และต้องมีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนยาที่มีคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลายขั้นตอน 

มตชิน แนวหน้า  
ไทยโพสต ์ 

ผู้จัดการรายวัน 

 ผู้จัดการออนไลน ์
มตชินออนไลน ์

โลกวันนี้ออนไลน์ 
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

 Workpointnews 
ThaiPBS ช่อง3 
ส านักข่าวไทย 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดการอบรมกญัชาการแพทย์รุ่น 2 ว่า ได้
ย า้เรื่องการสั่งจ่ายและการใช้กญัชาทางการแพทย์หลังเกิดปัญหาคนทดลองใช้กญัชาจนเกดิอาการ วูบ หัวใจเต้นเรว็ 

การใช้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ และขณะนี้ กัญชาใช้รักษาโรคได้ 4 กลุ่มโรคเท่านั้น ได้แก่ โรคลมชักในเดก็ 
อาการคล่ืนไส้อาเจียนจากเคมบี าบดั บรรเทาอาการปวดกรณทีี่ไม่สามารถใช้ยาแก้ปวดอื่นได้ และปลอกประสาทเสื่อม

แขง็ โดยการอบรมจะเน้นแนวทางการรักษาแบบประคบัประคอง ส่วนในอนาคต จะพัฒนาการรักษาโรคมะเรง็ในรพ.

ของกรมฯ ให้บูรณาการแบบครบวงจร ควบคู่กบัยาสมุนไพร เพ่ือลดปัญหาคนไข้ใช้สมุนไพรแล้วไม่กล้าปรึกษาแพทย์  
    นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถานบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า 

กญัชายังเป็นยาเสพตดิประเภท 5 การใช้น า้มันกญัชาเพ่ือหยดรักษาควรท าภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ควรทดลอง

ใช้เอง หากใช้แล้วมอีาการใจสั่น หวิว วูบ ควรรีบพบแพทย์และแจ้งว่าใช้กญัชามาเพ่ือให้สามารถถอนพิษได้รวดเรว็ 

มตชิน แนวหน้า  
ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
มตชินออนไลน ์

   -เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง จ.อทุยัธานี มปีระชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมารอลงทะเบียนเพ่ิมจากเดิมกว่าเท่าตัว 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สงูอายุที่มีโรคประจ าตัว เช่น ความดันสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสงู โรคเกา๊ท ์

และหอบหืด 
    นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง  เปิดเผยว่า ศึกษาเรื่องน า้มันกญัชาประมาณ 5-6 ปี เนื่องจากพ่ีชาย 2 

คนป่วยโรคมะเรง็ และเคยเดนิทางไปที่รพ.ใน สปป.ลาวซึ่งมีแพทย์ใช้น า้มันกญัชาร่วมในการรักษาโรคมะเรง็ แต่เพ่ิง

หาน า้มนักญัชาได้ประมาณ 8-9 เดอืนที่ผ่านมา จึงเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยและจะน าเข้าระบบของรพ.ประมาณเดือนมิ.ย.นี้  
โดยการใช้มี 4 วิธ ี1.การหยดใต้ลิ้ นหรือกิน 2.สูบไอระเหยของสารสกัดกัญชา ซึ่งได้ผลดีในผู้ ป่วยมะเรง็ปอดหรือ
หลอดลม 3.สวนทวาร ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นมะเรง็ในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้อง และ 4.ใช้เหนบ็ช่องคลอด ใน

ผู้ป่วยมะเรง็อวัยวะสบืพันธุส์ตรี ส่วนที่ตนใช้เป็นการหยดใต้ลิ้นเพราะช่วยได้เกอืบทุกโรค โดยเฉพาะการปวด แต่มีข้อ

ควรระวัง หากใช้ปริมาณเกนิก าหนดอาจเกดิอาการมนึเมาได้  

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่24 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 24 พฤษภาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

มตชิน ข่าวสด ไทยรัฐ

ไทยโพสต ์
ผู้จัดการออนไลน์ mthai 

ส านักข่าวไทย 

   -เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ กล่าวถึงกรณีมี
ผู้ป่วยใช้น า้มนักญัชาเกนิขนาดมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน รพ.วิชัยยุทธ ว่า ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 28 ปี มอีาการประสาทหลอน 
คลื่นไส้อาเจียน พูดไม่ชัด ลิ้นแขง็ ฟังไม่รู้ เรื่อง หัวใจเต้นเรว็ เจาะเลือดพบเมด็เลือดขาวสงูกว่าคนปกติ  2 เท่า ต้อง
รักษาตามอาการ 2 วันจึงหายเป็นปกติ ตรวจสอบประวัติพบใช้น า้มันกญัชาเกนิขนาด คาดว่าir"อื่นจะเจอเหตุการณ์
แบบเดยีวกนั เพราะมีการให้ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลว่าสามารถรักษาได้ถึง 39 โรค ซึ่งเป็นห่วงว่าผู้ ป่วยจะทิ้งการรักษา
แผนปัจจุบนัไปใช้กญัชาแทนและเกดิอนัตรายได้      

www.thebangkokinsight.
com 

  -เสนอข่าว นพ.กมัปนาท ตนัสถิบุตรกุล จิตแพทย์ ได้โพสตเ์ฟซบุค๊ส่วนตวั ระบุว่า เคยเตอืนหลายครั้งกรณีผู้ ป่วยใช้

กญัชารักษาโรคเอง จนเกดิผลข้างเคยีง บางรายถงึขั้นเสยีชีวิตภายในเดอืนเดยีว 

ไทยรัฐ กรงุเทพธรุกจิ  
เดลินวิส ์77 ข่าวเดด็ 

  -เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธข้ิาวขวัญ และ 11 องคก์ร ร่วมกนัจัดโครงการรณรงค์ "เดินเพ่ือผู้ ป่วย : 

Cannabis Walk Thailand" ได้เชิญประชาชนร่วมบริจาคเพ่ือผลิตยา และสนับสนุนให้เกดิศูนย์รักษาและฟ้ืนฟูสขุภาพ

เพ่ือแจกจ่ายยาจากกญัชาและการดูแลสขุภาพแบบองค์รวมทั่วประเทศ ผ่านบัญชีมูลนิธข้ิาวขวัญ 201-2-39646-8 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาสพุรรณบุรี ขณะนี้ เดินมาถึงนครสวรรค์แล้ว มีประชาชนให้ความสนใจข้อมูลกญัชาเพ่ือรักษา

โรคและร่วมบริจาคสมทบทุนตลอดเส้นทาง   ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้น า้มันกัญชาแล้วเกิดอาการวูบ คลื่นไส้ อาจเกิดจาก

น า้มนักญัชาเข้มข้นเกนิไป แต่ของตนเข้มข้นเพียง 3%  

มตชิน   -เสนอข่าว นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้กสกิรรมชาติเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.

พิจิตร กล่าวว่า ภาครัฐควรขยายเวลาแจ้งครอบครองกญัชาเพ่ิม เนื่องจากบางคนไม่กล้ามาลงทะเบียน และประชาชน

ยังไม่เข้าใจ นอกจากนี้  อยากให้มีรพ.จังหวัด/อ าเภอ เปิดรักษาผู้ป่วยโรคมะเรง็ด้วยกญัชาโดยตรงเหมอืน จ.อทุยัธานี 

  -นายสนุทร สนัธศิริ ประธานสภาองคก์รชุมชนเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก น าประธานชุมชน 22 ชุมชน ร่วมประชุม

กบักรรมการสภากญัชาแห่งประเทศไทย เพ่ือท าความเข้าใจเรื่องการปลูกและใช้กญัชาทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุน

สภากญัชาแห่งประเทศไทยให้สนับสนุนการปลูก แปรรปู และส่งออกกญัชาเพ่ือเป็นยารักษาโรค โดยที่ประชุมต้องการ

ให้ประธานชุมชนรวมตวักนัตั้งวิสาหกจิชุมชนนครแม่สอด ภายใต้การสนับสนุนจากเทศบาลนครแม่สอด  

    -ศ.ดร.วีระพงษ์ แพสวุรรณ อธกิารบดีม.เทคโนโลยีสรุนารี เปิดเผยว่า ได้พูดคุยเบื้องต้นถึงแนวทางความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มทางการแพทย์ในการวิจัย การผลิตและการใช้

ประโยชน์จากกญัชา 

  -นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญาคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ ป่วยมาแจ้งครอบครอง

ทั้งหมด 2,776 ราย ส่วนหน่วยงานที่ขออนุญาตครอบครองเพ่ือวิจัยและรักษามี 3 หน่วยงาน เป็นรพ.รัฐ 1 แห่ง 

คลินิกสตัวแพทย์ 1 แห่ง และสถานรักษาแพทย์แผนไทย 1 แห่ง  

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว ผศ.ดร.อานนท ์แสนน่าน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ไทย 

กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา พร้อมท าวิจัยกัญชาให้กับ

เครือข่ายฯ เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ และเปิดโอกาสให้คณะแพทย์แผนไทยเข้าร่วมวิจัยกญัชาตามต ารับยาแพทย์

แผนไทย และเตรียมให้ความรู้ เกษตรกรที่จะมาร่วมท า MOU เพาะปลูกกญัชาไทยสายพันธุห์างกระรอก  

ไทยรัฐ    -เสนอบทความ สถาบนัการศึกษาในไทยที่เปิดสอนหลักสตูรเกี่ยวกบักญัชาในขณะนี้  คือ วิทยาลัยเภสชัศาสตร์ ม.

รังสิต ซึ่งเปิดหลักสูตรกัญชาศาสตร์เป็นแห่งแรก นอกจากนี้  ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยกัญชาเพ่ือการแพทย์ เพ่ือให้

สามารถท างานวิจัยกญัชาได้ทุกมติ ิตั้งแต่ปี 2560 โดยหลักสตูรเริ่มตั้งแต่การปลูกไปจนถงึการสกดัทางการแพทย์ 

แนวหน้า คอลัมน ์

 เลาะรั้วเกษตร 

-เสนอบทความ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ ์คณบดสีถาบนัแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสติ กล่าว

ว่า ต ารับยาไทยไม่ใช้น า้มันกัญชาอย่างเดียว จะต้องมีส่วนผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ด้วย เพ่ือแก้ผลข้างเคียงของ

กญัชา ที่นิยมคือน า้มันมะพร้าว ซึ่งน่าศึกษาต่อว่าการน าไปรักษาโรคแล้วอาการดีขึ้นมาจากสรรพคุณของกญัชาหรือ

น า้มนัมะพร้าว 

เดลินวิส ์ -เสนอบทความ กล่าวถงึเร่ืองที่ควรรู้ เกี่ยวกบัรปูแบบกญัชาของประเทศไทยในขณะนี้  คือ เป็นการผ่อนปรนให้ใช้เพ่ือ

ผู้ป่วย ห้ามใช้เร่ืองสนัทนาการ ห้ามปลูกเพ่ือเศรษฐกจิ ผู้ป่วยที่ไม่แจ้งครอบครองจะไม่มสีทิธไิด้รับการนิรโทษ ผู้ป่วยที่

ต้องการใช้ต้องเข้าระบบกบัแพทย์ที่ผ่านการอบรมขึ้นทะเบยีนถูกต้อง ส าหรับบทลงโทษหากไม่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ทาง

การแพทย์และขออนุญาตถูกต้อง หากผลิต น าเข้า ส่งออก จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี และปรับไม่เกนิ 500,000 บาท ปริมาณ

เกิน 10 กก.ขึ้ นไปให้สันนิษฐานว่าเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000-1,500,000 บาท หาก

ครอบครอง จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ปริมาณเกิน 10 กก. ขึ้นไปให้
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สนันิษฐานว่าเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000-1,500,000 บาท ส่วนการเสพ จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี ปรับไม่

เกนิ 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (เว้นแต่เป็นการรักษาโรคตามค าสั่งแพทย์) 

  

 

กรมประชาสมัพันธ ์

สยามรัฐ 

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่ฤดูฝน อาจมีน า้ขังในภาชนะที่

ถูกทิ้งกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นเดก็นักเรียนถงึร้อย

ละ 52 ซึ่งวิธป้ีองกนัที่ดทีี่สดุ คอืการก าจัดแหล่งเพาะพันธุลู์กน า้ยุงลายด้วยมาตรการ 3 เกบ็ ป้องกนั 3 โรค จึงขอให้

ผู้ปกครอง คร ูพ่ีเล้ียงเดก็ เข้มงวดการก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย  

    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะน าประชาชนเตรียมความพร้อม 3 เรื่อง 1.การ

ป้องกันยุงกัด 2.การเฝ้าระวังอาการ คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวหนังเป็นจุดเลือด 

อาเจียน ปวดท้อง และ 3.การไปพบแพทย์เรว็เมื่อป่วยและมีไข้สงู และเฝ้าระวังเป็นพิเศษช่วงไข้ลด หากเกดิอาการ

ชอ็กต้องรีบกลับไปรพ.ให้เรว็ที่สดุ 

 

 

 

มตชิน ข่าวสด 

เดลินวิส ์

 

โรคในฤดูฝน 

    -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคออกประกาศการป้องกนัโรคและภัยสขุภาพ

ที่เกดิในช่วงฤดูฝน 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อ

ทางอาหารและน า้ โรคตดิต่ออื่นๆ และ ภัยอนัตราย 

    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มโรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรค

ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม กลุ่มโรคที่มยุีงเป็นพาหะ ป้องกนัได้ด้วยการก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งและป้องกนัไม่ให้ถูกยุง

กดั กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน า้ ได้แก่ อหิวาตกโรค โรคไวรัสตับอักเสบเอ กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ ได้แก่ โรคมือ 

เท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส ส่วนภัยสขุภาพในฤดูฝน ได้แก่ อนัตรายจากการรับประทานเหด็พิษ สตัว์มีพิษ ภัยจาก

ฟ้าผ่าและอบุตัเิหตทุางถนน 

 

มตชิน 

ค่ายา รพ.เอกชน 

    -เสนอข่าว นายประโยชน์ เพญ็สตุ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกรณีผู้บริโภคร้องเรียนรพ.เอกชนแห่ง

หนึ่งคดิค่ายาและค่าอาการท้องเสยีแพงเกนิจริงรวม 3 หมื่นบาท ว่า ได้สั่งให้รพ.ที่ถูกร้องเรียนน าข้อมูลดบิต้นทุนราคา

ยา การรักษา และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ตรวจสอบ เพ่ือหาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและราคายาที่แท้จริง คาดว่าจะ

ได้ข้อสรปุภายใน 1-2 สปัดาห์ หากผลตรวจสอบพบว่าเกบ็ค่ารักษาสงูเกนิจริงและด าเนินการตามกฎหมายได้ จะถือ

เป็นกรณแีรกตามประกาศตามมตกิกร.ที่ให้ใช้กฎหมายเอาผดิกบัรพ.เอกชน 

 

เวบ็ไซต ์thailandplus 

รางวลัผูบ้ริหารสาธารณสุขดีเด่น 

    -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสริิ อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณ รางวัลผู้บริหาร

สาธารณสขุดเีด่น ประจ าปี 2561 จาก พญ.มยุรา กุสมุภ์ เลขานุการ รมว.สธ. ในการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหาร

สาธารณสขุ เรื่อง “การบริหารการเปล่ียนแปลง (Chang Management) ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี 

 

ไทยโพสต ์

บุหร่ี 

    -เสนอบทความว่า เนื่องในวันงดสบูบุหร่ีโลกปี 2562 มูลนิธริณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี ร่วมกบั องค์การอนามัย

โลกประจ าประเทศไทย ภาคเีครือข่ายควบคุมยาสบู โดยการสนับสนุนของ สสส. ได้จัดกจิกรรม Tobacco burns your 

lungs มเีครือข่ายและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ข้อมูลอนัตรายของบุหร่ี โดย นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองคก์าร

อนามัยโลกประจ าประเทศไทย กล่าวว่า น่าภมูิใจที่ไทยได้ขับเคล่ือนไปสู่การเลิกบุหร่ีตลอดไป โดยปีนี้ เน้นประเดน็

สขุภาพปอดและโรคระบบทางเดนิหายใจ และแนะน าว่าการเกบ็ภาษีบุหร่ีแบบอตัราเดยีวดกีว่าสองอตัราที่ท าให้นักสบู

ใช้บุหร่ีราคาถูกกว่า  

    ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรคภมูแิพ้ โรคหืด และวิทยาภมูิคุ้มกนัแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

สารพิษในควันบุหร่ีสามารถเข้าสู่ทารกในครรภ์ ท าให้พัฒนาการของปอดน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองต ่า เกิด

การแท้งหรือคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเดก็โรคหอบหืดที่ต้องไปห้องฉุกเฉินจะอยู่ในบ้านที่มนีักสบู การ

ท าโครงการบ้านปลอดบุหร่ีอย่างต่อเนื่องเป็นอกีวิธลีดนักสบูในบ้าน  

    พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.ส านักวัณโรคฯ กรมควบคุมโรค เผยว่า ไทยติดอนัดับ 1 ใน 14 ของโลกที่มีภาระวัณโรค 
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และสารอนัตรายในบุหร่ีกระตุ้นการติดเชื้ อวัณโรคได้ โดยร้อยละ 20 ของคนสูบบุหร่ีจะเสยีชีวิตจากวัณโรค และยัง

เสี่ยงพิการและเสยีชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวด้วย 

    ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสทิธิชัย รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันมะเรง็แห่งชาติ กล่าวว่า ทุกปีไทยมีผู้ ป่วยมะเรง็ราย

ใหม่ 1.3 แสนราย เสยีชีวิต 7 หมื่นราย โดยบุหร่ีเป็นต้นเหตขุองมะเรง็ปอดร้อยละ 90 แม้หยุดสบูวันนี้ ยังเสี่ยงมะเรง็

ปอดอกี 20 ปี จึงต้องป้องกนันักสบูรายใหม่และลดปัญหาบุหร่ีมอืสอง นอกจากนี้  ยังพบว่ามะเรง็ 12 ชนิดสมัพันธก์บั

การสบูบุหร่ี  

 

ข่าวสด 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

    -เสนอข่าว นางนิตยา ศรีปัดฐา ผอ.ร.ร.อนุบาลกิติยา อ.เมือง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า โรงเรียนได้คัดกรอง

นักเรียนด้วยเครื่องตรวจวัดอณุหภมูร่ิางกาย หากพบมีไข้เกิน 38 องศาฯ จะให้หยุดเรียนเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรคในระบบทางเดนิหายใจ  

    นพ.ภาค ีทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จ.มหาสารคามมีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพ่ิมสงูขึ้น ตั้งแต่ 

1 ม.ค.-14 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วย 634 ราย ยังไม่มีผู้เสยีชีวิต อตัราป่วยสงูที่สดุในกลุ่ม 5-9 ปี รองลงมา 0-4 ปี 

และ 10-14 ปี ตามล าดบั 

 

ไทยรัฐ 

โรคหลอดเลือดสมอง 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอมัพฤกษ์อัมพาต หรือ โรคหลอดเลือด

สมอง มปัีจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะความดนัโลหิตสงู เบาหวาน ไขมนัในเลือดสงู อายุที่มากขึ้น การสบูบุหร่ี ขาดการออก

ก าลังกายที่เหมาะสม และภาวะน า้หนักเกิน อาการเตือน คือ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเหน็ภาพซ้อนหรือเห็น

คร่ึงซีก แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดล าบาก ต้องรีบน าส่งรพ.ให้เรว็ที่สดุภายใน 4 ชั่วโมง

คร่ึง แนวทางลดความเสี่ยงของโรค ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเล่ียงอาหารรสเคม็จัด ไขมันสงู ควบคุม

ระดบัความดนัโลหิต ไขมนัและน า้ตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑป์กต ิออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ หลีกเล่ียงเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ งดสบูหร่ี และตรวจสขุภาพประจ าปี 

 

มตชิน 

วิธดีูแลผู้ป่วยจิตเภท 

   -เสนอข่าว นพ.เกียรติภมูิ วงศ์รจิต อธบิดีกรมสขุภาพจิต ระบุว่า โรคจิตเภทแม้จะพบไม่มากแต่ยังคงเป็นปัญหา

ส าคัญด้านจิตเวช วันที่ 24 พ.ค.ของทุกปี องค์การอนามัยโลกก าหนดให้เป็นวันโรคจิตเภทโลก อาการโรคจิตเภทที่

สงัเกตได้ คอื หลงผดิ ประสาทหลอน พูดจาไม่รู้ เรื่อง มพีฤตกิรรมท่าทางแปลกๆ แต่งกายไม่เหมาะสม การดูแลรักษา

ใช้ 4 วิธ ี1.ใช้ครอบครัวบ าบัด มีญาติคอยดูแล พูดคุยแบ่งปันความรู้สกึแก่กันได้ และสงัเกตอาการเตือนของผู้ ป่วย

ก่อนน าเข้าพบแพทย์ 2.ให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม ่าเสมอ  3.มารักษาตามแพทย์นัดทุกคร้ัง และ 4.หลีกเล่ียงการใช้สาร

เสพตดิทุกชนิด 

 

มตชิน 

โครงการก้าวคนละก้าวฯ ปี 2 

    -เสนอข่าว นายสนัติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายภัทรพิสิฐ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้จัดการ

โครงการก้าวคนละก้าวฯ และ นพ.สมชายโชต ิปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การก าหนดจัดกจิกรรม “ก้าวคนละก้าว” ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 ม.ิย. เพ่ือน าเงินบริจาคมอบให้รพ.ขนาดเลก็ทั่ว

ประเทศ 

 


