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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน ข่าวสด 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิน ี

    -เสนอข่าว นางพัชราภรณ ์อนิทรียงค ์ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดกจิกรรมเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.นี้  ประกอบด้วย 1.พิธที าบุญตักบาตร

พระสงฆแ์ละสามเณร 410 รปู ณ ท้องสนามหลวง 2.พิธอีญัเชิญพานพุ่มถวายราชสกัการะและจุดเทยีนถวายพระพร

ชัยมงคล เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง 3.กจิกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เพ่ือถวายพระราชกุศล พร้อมกนัทั่ว

ประเทศ โดยนายกฯ และคณะจะลงเรือร่วมส ารวจเส้นทางเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาคูคลอง และจะเริ่มปฏบิัติการจริงช่วง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2562 และเสรจ็สิ้นโครงการวันที่ 3 มิ.ย. 2564 4.

กจิกรรมบริการประชาชนด้านต่างๆ วันที่ 1-3 มิ.ย. ณ เตน็ทบ์ริการ ท้องสนามหลวง อาท ิส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี รับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์, ก.ทรัพยากรธรรมชาตฯิ แจกพันธุก์ล้าไม้และสาธติวิธกีารท าถังบ าบัดน า้

เสยี ถงัดกัไขมนั, ก.สาธารณสขุ สาธติการ CPR, กทม. ให้บริการการแพทย์เคล่ือนที่ ตรวจฟันและวัดสายตา และก.

การพัฒนาสงัคมฯ ดูแลผู้สงูอายุและผู้พิการ และบริการนวดแผนไทยโดยคนพิการ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสม่ีวง

ร่วมกบัสเีหลือง พร้อมทั้งจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรในหน่วยงาน ระหว่าง 1-10 ม.ิย.นี้    

    -นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงมติที่ประชุมครม. ว่า 1.

ก าหนดให้วันที่ 4 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจ าปี และ 2.รับทราบภาพรวม

วันหยุดราชการประจ าปี 19 วัน คือ วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค ่า เดือน 3 วันพระบาทสมเดจ็พระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ์6 เม.ย. วันสงกรานต ์13-15 เม.ย. วันฉัตรมงคล 

4 พ.ค. วันรัฐพิธพืีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (รอหมายก าหนดการ) วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค ่า เดือน 6 วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 ม.ิย. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค ่า เดอืน 8 วันเข้าพรรษา 

แรม 1 ค ่า เดือน 8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวนัแม่แห่งชาต ิ12 ส.ค. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระ

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. วันปิยมหาราช 23 ต.ค. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. วัน

รัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. และ วันสิ้นปี 31 ธ.ค. 

 กญัชาทางการแพทย ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
มตชินออนไลน์ 
Workpointnews 
ส านักข่าวไทย 

 Mthai สปริงนิวส ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

  -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สมัภาษณ์ ว่า ผู้ ป่วยต้องได้รับการสั่งจ่ายน า้มันกญัชาและควบคุมจาก

บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสตูรของกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพ่ือให้มีความปลอดภัย 

ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผล ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดอบรมการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แก่ 

แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร ทั้งหน่วยงานในสธ.และนอก สธ. ปีงบประมาณ 2562 ก าหนดจัด 6 รุ่น ตั้งแต่เม.ย. - ก.ย. 

และรุ่นพิเศษส าหรับบุคลากรของสธ. วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562 การอบรมรุ่นที่ 1 มีผู้ ผ่านการประเมิน 175 คน จาก 192 

คน รุ่นที่ 2  จะอบรมวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 และขณะนี้ เปิดลงทะเบียนออนไลน์รุ่นที่ 3-6 พร้อมกันทางเวบ็ไซต์

กรมการแพทย์ รุ่นละ 300 คน และได้ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ อบรมวิทยากร ครู ก หลักสูตรการใช้กัญชาทาง

การแพทย์แผนไทย แก่แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสชักร หมอพ้ืนบ้าน เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 มีผู้

ผ่านการประเมนิ 157 คน จาก 172 คน โดยวิทยากร คร ูก จะไปขยายผลอบรมแก่บุคลากรในระดับเขตสขุภาพ และกทม. 

ในวันที่ 27 พ.ค. 2562 ส าหรับการใช้สารสกดักญัชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะใช้ใน 3 กลุ่ม คือ 1.สารสกดักญัชาได้

ประโยชน์ในการรักษาซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ภาวะคล่ืนไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 

โรคลมชักที่รักษายากและที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้ อหดเกรง็ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแขง็ ภาวะปวดประสาทที่

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่22 พฤษภาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

รักษาด้วยวิธอีื่นไม่ได้ผล 2.สารสกัดกญัชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุน

หรือการวิจัยเพ่ิมเติม เช่น โรคพาร์กนิสัน อลัไซเมอร์ โรควิตกกงัวล โรคปลอกประสาทอกัเสบ ผู้ ป่วยมะเรง็ระยะสดุท้าย 

เป็นต้น 3.สารสกดักญัชาอาจมปีระโยชน์ในการรักษา แต่ยังขาดข้อมูลจากการวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอในด้านความ

ปลอดภัยและประสทิธผิล ซึ่งต้องศึกษาวิจัยในหลอดทดลองและสตัว์ทดลองก่อนน ามาศึกษาวิจัยในมนุษย์ เช่น โรคมะเรง็

และโรคอื่น ๆ 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 
แนวหน้า  

ผู้จัดการออนไลน ์
มตชินออนไลน ์
ส านักข่าวอศิรา 

 -เสนอข่าว กรมการแพทย์ หารือร่วมกบัองค์การเภสชักรรม อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ 

ติดตามควบคุมน า้มันกญัชาที่ อภ.ผลิตขึ้นลอ็ตแรก 2,500 ขวด โดย นพ.อรรถสทิธิ์ ศรีสบุัติ ผอ.สถาบันวิจัยและ

ประเมนิเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวว่า การผลิตน า้มันกญัชาของอภ.มีจ านวนหนึ่ง ไม่สามารถใช้

กบัผู้ป่วยทุกคนได้ สถานพยาบาลที่จะใช้น า้มนักญัชาต้องขออนุญาตกบั อย.ก่อน ส่วนการน ามาใช้กบัผู้ป่วยต้องเป็น

ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นจริงๆ โดยต้องเข้าเกณฑท์ี่ต้องรักษาด้วยกัญชา ทั้งนี้  น า้มันกญัชาที่มี CBD สงู จะใช้ในกลุ่ม

ผู้ ป่วยลมชักในเดก็ มีสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือเป็นต้นแบบของรพ.อื่นต่อไป ส่วนน า้มันกญัชาที่มี

สดัส่วนสารหนึ่งต่อหนึ่ง จะใช้ในผู้ป่วยประคบัประคอง โดยสถาบนัมะเรง็แห่งชาตแิละรพ.มะเรง็ 7 แห่ง ขณะที่น า้มัน

ที่ม ีTHC สงูยังต้องหารือเพ่ิมเตมิ 

   ด้าน พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การใช้น า้มันกัญชาที่มี CBD 

99% ในผู้ป่วยโรคลมชักในเดก็ มผีลการศึกษาว่าใช้ได้ผลดกีบักลุ่มอาการชักรักษายาก ซึ่งกุมารประสาทวิทยาในรพ.

รัฐและโรงเรียนแพทย์ 37 แห่ง ภายใต้สมาคมกุมารประสาทวิทยาประเทศไทย จะหารือแนวทางการเลือกผู้ป่วยที่

ควรได้รับน า้มนักญัชา โดยเบื้องต้นอยากให้แต่ละรพ.ดูแลไม่เกนิ 10 ราย 

มตชิน เดลนิิวส ์ไทยรัฐ 
ข่าวสด คมชัดลึก  

กรงุเทพธรุกจิ แนวหน้า 

ผู้จัดการออนไลน ์
มตชินออนไลน ์

ทวีีทุกช่อง 
ส านักข่าวไทย 
สปริงนิวส ์
Nation tv 

  -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. เปิดเผยว่า การรับแจ้งครอบครองกญัชาวันสุดท้าย อย.ได้

แจกบัตรคิวจนถึงเวลา 16.00 น. และให้บริการจนครบทุกคน ได้รับรายงานปัญหาว่า พบคนน าเอกสารมาไม่ครบ

และใช้หลักฐานปลอม โดยหากเอกสารไม่ครบยังมโีอกาสน าเอกสารมาแจ้งให้ครบได้ภายหลัง ส่วนกรณีปลอมแปลง

เอกสาร เจ้าหน้าที่จะท าบนัทกึห้ามรับแจ้งครอบครองอกี และจะไม่มกีารขยายเวลารับแจ้ง โดยอนุญาตให้ครอบครอง

ต่อไปในปริมาณที่ใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือน หลังจากนี้ คนที่ต้องการใช้ต้องเข้าระบบการพิจารณาและสั่งจ่ายโดย

แพทย์ที่ขึ้นทะเบยีนเป็นผู้สั่งจ่ายกญัชา หากแพทย์พิจารณาว่าไม่จ าเป็นต้องใช้จะให้ค าแนะน าการรักษาแบบอื่นต่อไป 

หลังจากลงทะเบียนในวันนี้  จะสรุปข้อมูลเพ่ือดูปริมาณการใช้กัญชาส าหรับผู้ป่วยที่เหมาะสม เบื้ องต้นอาจจะให้

องคก์ารเภสชักรรมหรือสภากาชาดไทยเป็นผู้น าเข้าน า้มนักญัชาก่อนในระยะ 1-2 เดอืนแรก  

    ทั้งนี้  มปีระชาชนน าหลักฐานไปลงทะเบียนแจ้งครอบครองที่ อย.ประมาณ 2,000 ราย คาดว่ามีการแจ้งที่อย.และ 
สสจ.ทั่วประเทศถึง 20,000 ราย รวมกับยอดก่อนหน้านี้  คาดว่าจะมียอดผู้แจ้งครอบครองกัญชารวม 36,000 
ราย ประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้ป่วยที่ใช้กญัชา ส่วนอกีร้อยละ 10 เป็นกลุ่มที่ไม่ควรได้รับใบรับรองใช้กญัชา 

มตชิน กรงุเทพธรุกจิ 
มตชินออนไลน ์
เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์
เวบ็ไซตส์ยามรัฐ

Workpointnews 
Newtv INN 

   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยกรณีมีการส่งต่อข้อความทางสื่ อออนไลน์ว่า อย.

ขยายเวลาแจ้งครอบครองกญัชาอกี 6 เดือน ว่า ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ผู้มีความ

ประสงคแ์จ้งนิรโทษครอบครองกญัชาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 90 วัน คือ 19 ก.พ. – 19 พ.ค. 2562 

แต่เนื่องจากวันที่ 19-20 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการ จึงก าหนดระยะเวลาสิ้นสดุการแจ้งครอบครองกญัชาเป็นวันที่ 

21 พ.ค. ซึ่งผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองแล้วสามารถใช้ยากัญชาที่มีได้จนกว่าจะมีกัญชาใช้ในระบบการรักษา โดย

ปริมาณของกัญชาที่ครอบครองต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรคและปริมาณที่จ าเป็นต้องใช้ ซึ่ งอย.ให้ผู้ป่วย

ครอบครองต่อได้อกี 6 เดือน นับจากวันที่กฎหมายประกาศใช้ หรือประมาณ 3 เดือน หลังวันที่ 21 พ.ค. 2562 

โดยหลังจากนั้นจะมียากญัชาที่ผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งมีแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่

ผ่านการอบรมการสั่งใช้ยากญัชา ท าให้ผู้ป่วยมทีางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

ไทยรัฐออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

 

    -เสนอข่าว สสจ.อุดรธานี เปิดรับลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกญัชาวันสดุท้าย พบปัญหาการใช้หลักฐาน

เวียนและไม่มใีบรับรองแพทย์ ภก.มะโนชต์ นาคะวัจนะ ผู้ ช่วยนพ.สสจ.อุดรธานี ได้ท าความเข้าใจการใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ตามกรอบของกฎหมาย 
ข่าวสด มตชิน 

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว ภก.ประเสริฐ กติตปิระภัสร์ เภสชักรช านาญการพิเศษ สสจ.แพร่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางการแพทย์ยังไม่มี

ความมั่นใจเรื่องอาการข้างเคยีงจากการใช้กญัชา และต้องระมดัระวังกลุ่มที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้กญัชารักษา เช่น อายุ

ต ่ากว่า 25 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มตีบัไตท างานบกพร่อง หรือผู้ที่มปีระวัตเิป็นโรคจิต เป็นต้น ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนหรือผู้
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ที่ใช้กญัชาต้องระมดัระวังด้วย  

ข่าวสด มตชิน  
คมชัดลึก แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

  -เสนอข่าว ที่สสจ.พิษณุโลกมีประชาชนหลายรายเข้าคิวเพ่ือขอใบอนุญาตครอบครองกัญชา โดยรายที่มีความ

ประสงคป์ลูกกญัชาเป็นผู้ป่วยและมใีบรับรองแพทย์แสดงกบัเจ้าหน้าที่ พร้อมมกีญัชาไว้ในครอบครอง และหลายราย

ระบวุ่าอยากให้มโีตะ๊กลั่นกรองเอกสารต่างๆ และอยากให้ขยายเวลาเพ่ิม 

ผู้จัดการออนไลน์

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

  -เสนอข่าว ชาวบุรีรัมย์ลงทะเบียนจดแจ้งครอบครองกญัชาเพ่ือการแพทย์วันสุดท้ายกว่า 5,000  คน เป็นอนัดับ

หนึ่งของประเทศ โดยร้อยละ 20 เป็นผู้ป่วยโรคมะเรง็ ส่วนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด และประมาณร้อยละ 60 เป็นคน

บุรีรัมย์  

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว สภาเกษตรกร จ.อุดรธานี และ ป.ป.ส.ภาค 4 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภา
เกษตรกรป้องกนัภัยยาเสพตดิ และขบัเคล่ือนกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ จ.อดุรธานี โดยหลังจากนี้  เครือข่าย

สภาเกษตรกรระดับต าบลจะส ารวจและเกบ็ข้อมูลผู้ ป่วย 40 กลุ่มโรค กลุ่มวิสาหกจิชุมชน สหกรณ์การเกษตร และ
แพทย์แผนไทย หรือหมอพ้ืนบ้าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ กบัศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยพัฒนากญัชาเพ่ือ

ประโยชน์ทางการแพทย์ จ.อดุรธานี  

เดลินวิส ์ข่าวสด มตชิน  
คมชัดลึก ไทยโพสต ์
ผู้จัดการรายวัน  

แนวหน้า 

กรงุเทพธรุกจิ  
77 ข่าวเดด็ สปรงินวิส ์

Nation tv ThaiPBS 
เวบ็ไซตแ์นวหน้า 
ผู้จัดการออนไลน ์
เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

   -เสนอข่าว 11 องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน จัดกจิกรรมเดินเพ่ือผู้ ป่วย : กญัชารักษาโรค โดยเดินเท้าจากวัด

ป่าวชิรโพธญิาณ จ.พิจิตร ถึงวัดบางปลาหมอ จ.สพุรรณบุรี ระยะทาง 268 กม. เพ่ือผลักดันปลดลอ็คกญัชาจาก

พ.ร.บ.ยาเสพติด ระหว่างทางจะมีเวทีบรรยายพิเศษและเสวนาให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายกัญชารักษาโรค โดยมี

วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 

     นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้มีการผ่อนผันให้ใช้กัญชาท ายาได้ แต่ยังมี

ข้อจ ากดัมากท าให้ประชาชนเข้าถึงยาก เป้าหมายหลักในการเดินครั้งนี้  ต้องการให้แยกกญัชาออกจากกฎหมายยา

เสพตดิ 

    นายวิฑูรย์ เล่ียนจ ารูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี ระบุว่า ประชาชนสามารถร่วมเดินรณรงค์และเข้าฟังบรรยายตาม

ก าหนดการในเส้นทาง ส่วนคนที่มาไม่ได้สามารถช่วยแชร์ข้อมูลและข่าวสารกจิกรรมจากเพจเฟซบุก๊ เดินเพ่ือผู้ ป่วย 

cannabis walk Thailand เพจปฏวิัติกญัชา เพจไบโอไท เพจมูลนิธข้ิาวขวัญ เพจมูลนิธกิสกิรรมธรรมชาติ เพจธรรม

ธรุกจิ และเพจขบวนการสร้างเสริมสขุภาพประชาชน 

    นางอรพันธ ์ พูลสงัข ์อายุ 45 ปี ชาวจังหวัดก าแพงเพชร เปิดเผยว่า แพทย์แนะน าให้ผ่าก้อนเนื้ อร้ายบริเวณเต้า

นม แต่ไม่ต้องการผ่าตัด จึงทดลองรักษาด้วยสารสกัดกัญชา ท าให้อาการดีขึ้ น จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนและอนุญาตให้สามารถใช้สารสกดัจากกญัชาเพ่ือรักษาอาการป่วยได้ 

มตชิน    -เสนอข่าว นพ. สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวถึงการเดินรณรงค์เรียกร้องให้ถอดกญัชาออกจากพ.ร.บ.ยา

เสพติด ว่า  ปัจจุบันอนุสัญญาระหว่างประเทศยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่มีประโยชน์ทางการแพทย์เหมือนมอร์ฟีน 
และคงไม่มกีารพิจารณาถอดกญัชาออกจากพ.ร.บ.ยาเสพติด อย่างไรกต็าม มีการหารือกนัว่ากรณีองค์การอนามัยโลกระบุ

ว่าสารจากกัญชาบางส่วนไม่ควรจะเป็นยาเสพติด โดยเฉพาะกัญชาที่มีการสกัดสาร CBD ซึ่งองค์การอนามัยโลกพยายาม
ผลักดนัให้ถูกกฎหมายแต่ตัวต้นกญัชายังถือว่าผิดกฎหมาย การอนุญาตให้ปลูกโดยเสรีจะมีผลกระทบแน่นอน โดยเฉพาะ
ต่อเยาวชน ท าให้ความจ าแย่ลงและเกดิอาการเสพตดิ โดยพบว่าร้อยละ 10 มีอาการเสพติดและไม่สามารถเลิกได้ ส่วนร้อย
ละ90 สามารถเลิกได้ รวมถึงการใช้กญัชาท าให้อาการทางจิตประสาทก าเริบได้ จึงต้องมีการดูแลและควบคุมการใช้อย่าง

สมเหตสุมผล 

คมชัดลึก  
โลกวันนี้ออนไลน์ 
ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และตัวแทนราชวิทยาลัย

อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้มองที่การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ในกญัชา คือ THC และ CBD การ

ใช้สาร THC ในขนาดที่เหมาะสมจะมีผลในการลดปวด ลดการเกรง็ของกล้ามเนื้ อ ลดอาการคลื่นไส้ แต่หากได้รับใน

ปริมาณสูงจะท าให้เคลิ้ ม ใจสั่น หน้ามืด เห็นภาพหลอน รบกวนการรับรู้  การตัดสินใจและความจ า หากใช้ในขนาดสูง

สม ่าเสมอจะท าให้เกดิภาวะดื้อต่อสาร ต้องมีการเพ่ิมขนาดและเกดิการติดยาได้ ส่วนสาร CBD มีฤทธิ์ต้านอาการเมาเคลิ้ม

และอาการทางจิตที่เกดิจากสาร THC จึงใช้สาร CBD เพ่ือควบคุมอาการชักและอาการปวด ทั้งนี้  การใช้สาร THC ใน

ปริมาณที่เหมาะสมสามารถใช้เป็นกลุ่มยาได้ แต่ต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมอีกมาก โดยในการน ามาสกัดเป็นยาต้องมี

มาตรฐานและมปีริมาณสารออกฤทธิ์เท่ากนัทุกชุด ไม่มวีัตถุเจือปน และเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐานในห้องทดลอง วัตถุดิบ

ต้องมาจากการผลิตที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์อย่างเหมาะสม ที่ส  าคัญจากข้อมูลการศึกษาวิจัย
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ทั่วโลก มข้ีอบ่งชี้ ว่าสารในกญัชาที่ใช้ทางการแพทย์ในคน ใช้เป็นยาแก้ปวด แก้คลื่นไส้ และแก้ลมชัก ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่

ระบุว่าสารในกญัชาใช้รักษาโรคมะเรง็ได้ การที่มีผู้ป่วยใช้แล้วหาย อาจเป็นไปได้ว่ามีการใช้ร่วมกบัการรักษาแผนปัจจุบัน 

ส่วนการน าสารสกดักญัชามาแปรรูปเป็นขนมหรืออาหาร ซึ่งพบว่ามีระดับ THC สงูกว่าที่พบในธรรมชาติหลายเท่า จะท า

ให้กนิในปริมาณมากจนเกดิอนัตรายได้  

thaiquote.org  -เสนอข่าว บริษัท Foria Co. ผลิตผ้าอนามยัแบบสอด FORIA Relief มสีาร THC 60 mg. และ CBD 10 mg. ช่วย

ลดอาการปวดเกรง็ในช่วงที่มปีระจ าเดอืน และยังท าให้อารมณด์ขีึ้น ยืนยันว่าใช้ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคยีง 

 บทความ 

ผู้จัดการรายวัน คอลัมน ์

สกูป๊ 

  -เสนอบทความว่า เป็นที่น่ายินดว่ีาน า้มนักญัชาสตูรอาจารย์เดชา ศิริภัทร ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นต ารับ

ยาที่มกีญัชาผสมอยู่อกีหนึ่งต ารับของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จากก่อนหน้านี้มกีารรับรองแล้ว 16 ต ารับ หากมีการ

รับรองจะแสดงให้เห็นว่าเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มาประยุกต์จนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยไม่

ยุ่งยากมากเกนิไป ปัญหาส าคัญในเวลานี้ อยู่ที่วัตถุดิบที่จะน ามาช่วยผู้ป่วยที่มาขอรับน า้มันกัญชาของอาจารย์เดชา 

และรัฐบาลยังมคีวามคดิผูกขาดการปลูกกญัชาในระบบปิดที่มรีาคาแพง และมผีู้รับจ้างแอบอยู่เบื้องหลังหรือไม่ 

ประชาชาตธิรุกจิ 

คอลัมน์ ชั้น 5 

ประชาชาต ิ

  -เสนอบทความว่า การปลูกกัญชาเพ่ือใช้ทางการแพทย์จ าเป็นต้องควบคุมการปลูกให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอน 

ป้องกนัการปนเป้ือนจากสารเคมี และเพ่ือไม่กระจายออกไปยังสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่ากฎหมายใหม่ก าหนดให้มีคณะท างาน

ตรวจรับกญัชา และคณะท างานท าลายกญัชา แต่หลายฝ่ายยังมีความวิตกเกี่ยวกบักลไกการตรวจสอบว่าหากประชาชนหัน

มาปลูกกญัชาเป็นพืชเศรษฐกจิมากขึ้นในอนาคต จะดูแลให้ทั่วถงึได้อย่างไร 

 

ข่าวสด  มตชิน 

คมชัดลึก  ไทยโพสต ์

แนวหน้า  ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

ch3thailand.com 

springnews.co.th 
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เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ. 
      - เสนอข่าว นพ.ธงชัย กรีตหัิตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 กล่าวถึงกรณีมีผู้เข้าไปท าร้ายผู้ป่วยที่ก  าลังรักษาที่

ห้องฉุกเฉิน รพ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ว่า เหตุที่เกดิขึ้นท าให้เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจราคากว่า 2 แสนบาท

เสียหาย จึงพิจารณาฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย และแจ้งความคดีอาญาในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการและท าให้

ทรัพย์สนิราชการเสยีหาย ระหว่างนี้ทางจังหวัดได้สนับสนุนเครื่องมอืแพทย์ชุดใหม่เพ่ือไม่ให้ผู้ ป่วยได้รับผลกระทบ ส่วน

คดีอาญาทราบว่าต ารวจได้พิจารณาด าเนินการแล้ว และเนื่องจากขณะนี้ ในหลายจังหวัดแถบภาคอีสานเริ่มมีการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจะมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง เสี่ยงต่อการเกดิปัญหาทะเลาะวิวาท จึงได้สั่งการให้ทุก

รพ.เข้มงวดมากขึ้น หากมผู้ีป่วยจากเหตทุะเลาะวิวาทเข้ามาที่ห้องฉุกเฉิน ขอให้แจ้งต ารวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยทนัท ี
     -พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 เปิดเผยถึงเร่ืองที่สั่งย้าย ผกก.สภ.เลิงนกทา และ ผกก.สภ.เหล่าเสอืโก้ก 

มาช่วยราชการที่ ศปก.ภ.3 โดยขาดจากต าแหน่งและหน้าที่ทางสังกัดเดิมมีก าหนด 30 วัน ว่า ที่ผ่านมาทั้งสองโรงพัก

ไม่ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันการท าร้ายร่างกายในรพ. หน่วยงานราชการ ในช่วงเทศกาล ตามนโยบาย พล.ต.อ.

เฉลิมเกยีรต ิศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เมื่อเกดิเรื่อง ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงต้องเรียกเข้ามาเพ่ือสอบถามเกบ็ข้อมูลไว้เป็น

แนวทางศึกษาเพ่ือป้องกนัเหต ุ

คมชัดลึก 

คอลัมน์ ล่าความจรงิ 

    -เสนอบทความเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรพ. โดยปุญญิศา วัจฉละอนันท์ ตัวแทนสหภาพพยาบาล

แห่งประเทศไทย ระบุว่า เป็นปัญหาระดับชาติ แม้จะมีการประสานงานร่วมกบัต ารวจและอยัการในการป้องกนัเหตุ

แต่ยังเกดิปัญหาต่อเนื่อง แนวทางที่เคยเสนอ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิม การติดตั้งเคร่ืองตรวจอาวุธที่เชื่อม

ต่อไปยังสถานีต ารวจ การปรับโครงสร้างห้องฉุกเฉินให้มทีางออกส าหรับเจ้าหน้าที่ และขอฝากสงัคมว่า อุปกรณ์และ

เคร่ืองมอืการแพทย์ที่ใช้รักษาชีวิตผู้ป่วยมีราคาสงู หากถูกท าลายเสยีหาย หมายความว่าคนในชุมชนจะไม่มีอุปกรณ์

ส าหรับรักษา ต้องรอจัดซื้ อใหม่ซึ่งใช้เวลานานมาก ขณะที่สธ.ได้ออกมาตรการ 7 ข้อ ส าหรับป้องกนัเหตุรุนแรงใน

รพ. ซึ่งคล้ายกบัที่ตัวแทนสหภาพพยาบาลฯ เสนอ แต่ที่เพ่ิมขึ้นมาคือมีประตูนิรภัยและมีการสื่อสารกบัญาติผู้ ป่วย

เป็นระยะเพ่ือลดความกงัวล 

 

มตชิน 

สุขภาพพระสงฆ ์

    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ปี 2556-2560 พบกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้ อรังท าให้คนไทยเสียชีวิตถึงร้อยละ 74 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือเกือบ 400,000 คนต่อปี และมี

แนวโน้มสงูขึ้น ทั้งโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสงู โดยพระสงฆ์และสามเณรเป็น

กลุ่มที่น่าห่วง ปี 2559 พระสงฆ์และสามเณร 358,167 รูป ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเพียง 122,680 รูป 

ขณะที่กรมการแพทย์พบว่าพระสงฆแ์ละสามเณรอาพาธมารักษาที่รพ.สงฆ์มากที่สดุ 5 อนัดับแรก คือ ไขมันในเลือด

สงู ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้ อรัง และข้อเข่าเสื่อม สาเหตุจากอาหารที่มีผู้น ามาถวายและรับบิณฑบาต 
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ประกอบกบัมีการเคลื่อนไหวอริิยาบถอย่างจ ากดั จึงเสนอแนะว่าพระสงฆ์และสามเณรควรมีความรู้ความเข้าใจด้าน

โภชนาการ เพ่ือพิจารณาฉันอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายครบ 5 หมู่ ลดอาหารหวาน มัน เคม็ งดเว้นสิ่งเสพติด

ทุกชนิดและเคร่ืองดื่มชูก าลัง เพ่ิมการเคลื่อนไหวอริิยาบถให้มากขึ้น ส่วนประชาชนควรเพ่ิมความระมัดระวังในการ

เลือกอาหารถวายและใส่บาตร 

 

มตชิน 

Nationtv 

เวบ็มตชิน 

บางกอกบซินิวส ์

แมงกะพรุนพษิ 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏบิัติการการบูร

ณาการองค์ความรู้ เพ่ือการสร้างเครือข่าย และการท าบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกนัการบาดเจบ็และ

เสยีชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ร่วมกับเครือข่าย 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง กรมแพทย์ทหารเรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานปลัด ก.การท่องเที่ยวและ

กฬีา ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา และ ม.มหิดล พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีคุณประโยชน์และสนับสนุนให้กบัหลายภาค

ส่วน ทั้งนี้  ตั้งแต่ปี 2542-2558 พบกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรงจากแมงกะพรุนพิษในน่านน ้าทะเลไทย 40-50 ราย และ

เสียชีวิต 8 ราย เป็นชาวต่างชาติ 6 ราย คนไทย 2 ราย ทั้งหมดเกิดจากแมงกะพรุนกล่องชนิดหนวดหลายเส้น ซึ่งพบ

กระจายใน 12 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง ตราด ประจวบคีรีขันธ ์ปัตตานี เพชรบุรี ภเูกต็ ระยอง สตูล สงขลา และสุ

ราษฎร์ธาน ี      

 

เดลินวิส ์

บุหร่ี 

    -เสนอข่าว ศ.นพ.ประกติ วาทสีาธกกจิ เลขาธกิารมูลนิธเิพ่ือการไม่สบูบุหร่ี และเครือข่ายสื่อท้องถิ่น 4 ภาค 58 คน ท า

หนังสอืถึงนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้รัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอยุติคดีที่ดีเอสไอฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย บ.ฟิลลิป มอร์ริสฯ 

หลีกเล่ียงภาษีบุหร่ีซิกาแรต 68,000 ล้านบาท แลกกบัการขอให้รัฐบาลฟิลิปปินสถ์อนคดีฟ้องต่อองค์การการค้าโลกว่า

ไทยประเมนิราคาต้นทุนบุหร่ีซิกาแรตที่บริษัทน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยสงูเกนิจริง และบริษัทจะด าเนินการ ดังนี้  1.

จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ บ.ยาสบูแห่งประเทศไทยในการซื้ อใบยาสบูจากชาวไร่ยาสบู และการแก้ปัญหายาสบูผิด

กฎหมาย 2.จะปฏิบัติตามกฎหมายซองบุหร่ีแบบเรียบของสธ. 3.จะขอให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่น ากรณีที่ดีเอสไอฟ้อง

บริษัทฯ มาเป็นประเดน็ในการพิจารณาสทิธพิิเศษทางการค้า ที่ประเทศไทยจะได้รับ ทั้งนี้  รัฐบาลไทยเสี่ยงต่อการที่รัฐบาล

ฟิลิปปินสจ์ะเรียกร้องค่าเสยีหายในคดทีี่ประเทศไทยถูกฟ้องที่องค์การการค้าโลก ซึ่งประเทศไทยมโีอกาสแพ้คดสีงู 

    โดยหนังสือดังกล่าวมีข้อสังเกตว่า หาก บ.ฟิลลิป มอร์ริสฯ ไม่ได้หลีกเล่ียงภาษีจริง ท าไมต้องขอให้ไทยยุติการ

ด าเนินคด ีและยังเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งบางข้อมนีัยเป็นการขู่ประเทศไทยด้วย จึงขอให้นายกฯ พิจารณาให้รอบคอบ  

 

ไทยรัฐ 

วิ่งระดมทุนช่วย รพช. 

    -เสนอข่าว ตูน บอดี้ สแลม พร้อมวิ่งโครงการ "ก้าว" ปี 2562 ในชื่อ "ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ" 

ช่วยเหลือรพช. โดยเส้นทางแรกภาคอสีานลงตวัแล้วในวันที่ 15-16 ม.ิย. จากหนองคายไปขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. มี

ดาราคนดังตอบรับมาร่วมวิ่งจ านวนมาก และเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งพร้อมกันช่วง 11 กม.สุดท้าย จากศาลากลาง ถึง

สนามกฬีา จ.ขอนแก่น 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ผูป่้วยจิตเวช 

  -เสนอบทความ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ.ได้เร่งเพ่ิม

ประสทิธภิาพการรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคทางจิตจากสมองท างานผิดปกติ ท าให้ผู้ ป่วยมีความผิดปกติทางด้านความคิด 

อารมณ์ และพฤติกรรมต่างจากคนปกติทั่วไป เช่น หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง มีความคิดว่าตัวเองมีพลัง

อ านาจเหนือมนุษย์ เป็นต้น โดยพัฒนาเคร่ืองมือประกอบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน 2 ชุด คือ 1.แบบ

ประเมินคัดกรองปัญหาอาการของผู้ ป่วย ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ที่อาจจะเกดิขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ

และอสม.ใช้ประเมนิขณะเย่ียมบ้านครอบคลุม 10 ด้าน 2.ธงแดง เพ่ือให้ญาตหิรือผู้ดูแลใช้เฝ้าระวังพฤติกรรมความ

เสี่ยงผู้ป่วยจะมีอาการทางจิตก าเริบที่ส  าคัญ 5 อาการ ได้แก่ 1.ไม่หลับไม่นอน 2.เดินไปมา 3.พูดจาคนเดียว 4.มี

อารมณห์งุดหงิดฉุนเฉียว และ 5.เที่ยวหวาดระแวง  

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

มาตรการรถพยาบาล  

   -เสนอบทความ สธ.มีมาตรการควบคุมความเรว็รถพยาบาลไม่เกนิ 80 กม./ชม. และห้ามขับรถฝ่าไฟแดงในทุก

กรณี เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถพยาบาลที่เกดิขึ้นบ่อยคร้ัง ด้าน ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร ์รพ.รามาธบิด ีให้ข้อมูลว่า สถติกิารเกดิอบุตัเิหตขุองรถพยาบาลส่วนใหญ่มาจากความเรว็ที่ขับ ซึ่งบาง

กรณีสงูถึง 120 กม./ชม. หากเกดิอุบัติเหตุจะท าให้ความเสยีหายรุนแรงกว่าการขับขี่ด้วยความเรว็ 80 กม./ชม.
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ค่อนข้างมาก รพ.รามาธิบดีจึงได้ตอบรับมาตรการนี้ เพราะมองว่าต้องค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรใน

รถพยาบาลและผู้ ป่วยมาเป็นอันดับแรก แต่ปัญหาที่แท้จริงของการรับ-ส่งผู้ ป่วยไม่ได้ขึ้ นอยู่กับความเร็วของ

รถพยาบาล แต่เกิดจากปัจจัยรอบข้าง เช่น การจราจรติดขัด ผู้ใช้ถนนไม่หลบหลีกเส้นทาง สิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็น

อย่างย่ิงคอื การจัดเวรการขบัขี่ของคนขบัรถ เพราะหลายคร้ังที่อบุตัเิหต ุเกดิจากความอ่อนล้าของพนักงานขบัรถเอง 

 ไขเ้ลือดออก   

เวบ็กรมประชาสมัพันธ ์       -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 พ.ค. 2562  จ.สงขลามีผู้ ป่วย

ไข้เลือดออกรวม 590 ราย ไม่มีผู้ เสยีชีวิต อ าเภอที่มีอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสดุ คือ กระแสสินธุ์ 134.62 ต่อ

แสนประชากร รองลงมา เมืองสงขลา และนาหม่อม ตามล าดับ ขอให้บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน รพ. โรงแรม/รีสอร์ท 

โรงงาน สถานประกอบการ รวมทั้งสถานที่ราชการ ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยไม่ต้องรอให้มีน า้ขัง และ

ปฏิบัติ 3 เกบ็อย่างต่อเนื่อง หากมีไข้สูงระยะนี้ ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก ขอให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอ

ลและการเช็ดตัวลดไข้ หรือไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากมีอาการรุนแรงหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอความ

ช่วยเหลือจากสายด่วนนเรนทรสงขลา 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

สยามรัฐ 

เวบ็สยามรัฐ 

 

ศลัยกรรมแกไ้ขความพกิารแต่ก าเนิด 

   -เสนอข่าว รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมกบัมูลนิธ ิพอ.สว. และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศ

ไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่ก าเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุไฟไหม้ น า้ร้อนลวก เพ่ือ

แก้ไขความพิการที่มมีาแต่ก าเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้ วตดิกนั และพิการจากอบุตัเิหตทุั่วไป โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

ณ รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ปีงบฯ 2562 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 200 ราย ใน 59 จังหวัด 4 ภาค โดยครั้ง

นี้ เป็นคร้ังที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยในเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่น่าน แม่ฮ่องสอน อตุรดติถ ์พิษณโุลก และ

ตาก 40 ราย  

 

เพจดราม่าแอดดกิ 

พษิแมงดาทะเล 

   -โพสต์ข้อมูลว่า มีผู้น าแมงดาถ้วยมาโพสต์ขายทางเฟซบุ๊กในราคาถูก ตัวละ 35-40บาท แนะน าให้ไปท าย าไข่

แมงดา ซึ่ งมีผู้ที่มีความรู้ ด้านประมง แจ้งว่า แมงดาถ้วยมีพิษไม่ควรน ามาขาย ปกติไม่น ามากิน พิษที่มีคือ 

tetrodotoxin เป็นพิษต่อระบบประสาท หากกินเข้าไปจะปรากฏอาการภายใน 10-45 นาที อาจท าให้เสียชีวิตได้ 

แมงดาทะเลที่กนิได้คอืแมงดาจาน 

 


