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สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน เดลินิวส ์

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซต ์nationtv 

กญัชาทางการแพทย ์

    -เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

จุฬาลงกรณ ์โพสตข้์อความผ่านเฟซบุก๊ @ธรีะวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยถงึผู้ป่วยอายุ 80 ปี ใช้สารสกดัจากกญัชารักษา

โรคสะเกด็เงินจนอาการดีขึ้น และสะเกด็เงินได้ยุบหายไป โดยการใช้สบู่ผสมน า้มันกัญชารักษาฟอกล้างตัว ท าครีม

ผสมน า้มันกญัชาทาทั่วตัวและหยดใต้ลิ้นก่อนนอนคืนละ 2 หยด ซึ่งสตูรรักษาโรคสะเกด็เงิน คือ 1.ใช้สบู่ผสมน า้มัน

กญัชา ฟอกล้างตวั 2.ท าครีมผสมน า้มนักญัชาทาทั่วตวั 3.หยดใต้ลิ้นทุกคนืก่อนนอน คนืละ 2 หยด 

ไทยรัฐ     -เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่เย่ียมและให้ก าลังใจนายบุรินทร์ เณร

ทอง อายุ 48 ปี และนางจ านง ด้วงสงัข ์อายุ 63 ปี สองสามภีรรยาที่ป่วยเป็นโรคภมูแิพ้บกพร่อง ที่บ้านมะค่างาม หมู่ 

19 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์หลังจากเปิดเผยว่าใช้น า้มนักญัชารักษาจนอาการดีขึ้น จากการลงพ้ืนที่พบว่า

ทั้งสองมีอาการดีขึ้ นจากเดิมมาก จึงพร้อมคณะมาให้ก าลังใจที่จะรักษาอย่างต่อเนื่อง การรักษาอาการของโรค

ภมูคิุ้มกนัพร่องทราบว่ารับประทานยาไม่สม ่าเสมอ และขาดยาไปช่วงหนึ่ง ท าให้อาการทรดุลง และเพ่ิงมาได้รับยาหลัง

ช่วงสงกรานต ์ซึ่งเป็นช่วงที่อาการทรดุพอด ีและได้รับยาเพ่ิม 

    ด้านนางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และรักษาการ ผอ.กองสาธารณสขุ  อบต.พุทธบาท อ.ชน

แดน จ.เพชรบูรณ ์เล่าถงึสาเหตทุี่ใช้น า้มนัสกดักญัชาช่วยเหลือ 2 สามภีรรยาป่วยตดิเชื้อเอชไอวี เพราะสงสารและทน

เหน็ความทุกขท์รมานของสามภีรรยาคู่นี้ ไม่ไหว จึงได้น าน า้มนักญัชาของตนเองซึ่งใช้รักษาข้อเข่าเสื่อมและขึ้นทะเบียน

ได้รับอนุญาตให้ครอบครองกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีครอบครองอยู่จ านวน 3 ขวด น าไปแบ่งหยอดให้

สองสามภีรรยาคู่นี้  พร้อมกบัรับยาต้านไวรัสและยารักษาโรควัณโรคควบคู่ไปด้วย แต่อย่างไรกต็ามโดยส่วนตัวเชื่อว่า

น า้มนักญัชามผีลท าให้ผู้ป่วยทั้งสองอาการดีขึ้น ส่วนการที่ นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ให้ทมีสหวิชาชีพเกบ็ข้อมูลผู้ ป่วยและ

พบว่าหลังใช้น า้มนักญัชารักษาควบคู่ไปกบัยาต้านไวรัสและมอีาการดขีึ้นจริง จะให้มกีารศึกษาวิจัยนั้น ทางทมีเวชกจิก็

มกีารเจาะเลือดผู้ ป่วยทั้งสองไว้พร้อมแจ้งว่า หลังจากนี้ อกี 1 เดือน จะเข้ามาเจาะใหม่อกีครั้ง เพ่ือจะพิสจูน์ว่าอาการ

ป่วยหรือภมูต้ิานทานในเมด็เลือดจะดขีึ้นมากน้อยแค่ไหน 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวรอบ

ราชอาณาจักร 

    -เสนอข่าว นายอศิรา นานาวิชิต ผช.นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งลงทะเบียนครอบครอง

กญัชาตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิให้โทษ ฉบบัที่ 7 พ.ศ.2562 รวมเวลา 90 วัน ตามที่ อย. ประกาศไว้ ขณะนี้หมดเขตการ

ลงทะเบียนแล้ว มีหน่วยงานภาครัฐแจ้งลงทะเบียนครอบครองกัญชา 9 ราย บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นผู้ ป่วย 2 ,306 ราย 

แบ่งเป็นกลุ่มแจ้งครอบครองผลิตกัญชา 306 ราย แจ้งครอบครองต้นกัญชา 2 ,000 ราย พบผู้ติดยาแฝงมา

ลงทะเบยีนด้วย อย. รับแจ้งให้ผู้ป่วยครอบครองกญัชาต่อได้อกี 3 เดอืน หลังวันที่ 21 พ.ค. 62 ไม่ใช่ 6 เดือน ขอให้

ผู้ป่วยที่แจ้งครอบครองเข้าใจตามนี้ ด้วย 

เวบ็ไซต ์Thebangkok 

insight 

    -เสนอข่าว ดร.อาทติย์ อไุรรัตน์ อธกิารบด ีม.รังสติ โพสตข้์อความผ่านเฟซบุก๊ส่วนตวั ภายหลัง นพ.ปิยะสกล สกล

สตัยาทร รมว.สธ. ให้สมัภาษณ์ระบุยืนยันกญัชายังเป็นยาเสพติดว่า สมัยก่อนเรายังฉลาด พระมหากษัตริย์ไทยอย่าง

พระนารายณม์หาราช ร.4 ร.5 สร้างต ารับยาไทยเข้ากญัชาหลายต ารับรักษาโรคต่างๆ มาได้ ตอนหลังเราไปหลงใหล

ตามนายฝร่ังว่ากญัชาเป็นยาเสพตดิ กจ็ัดเป็นยาเสพตดิด้วย พวกที่ไปเรียนต าราฝรั่งกเ็ชื่อตามครสูอน ต่อมาฝรั่งหายโง่ 

รู้ ว่ากญัชาไม่ควรเป็นยาเสพตดิจึงได้ปลดปล่อย แต่คนไทยยังติดอยู่กบัต าราเดิม หรืออาจเป็นเครื่องมือของฝรั่งรอให้

ฝรั่งวิจัยค้นคว้าผลิตยาออกมาให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาจดสทิธบิตัรขายคนไทยในราคาแพงๆ 

เวบ็ไซต ์sanook     -เสนอข่าว โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเลขาธิการสภาเกษตรกร

แห่งชาต ิประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกญัชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์” กบักรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.ปราโมทย์ เสถยีรรัตน์ รองอธบิดกีรม พท. ตัวแทนจาก อย. มีการประชุมกนัไป

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา ผลจากการหารือ นายประพัฒน์ได้ชี้ แจงว่า ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องการปลูก

กญัชาแบบเกษตรอนิทรีย์เท่านั้น และได้คัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สรุาษฎร์ธานี กาญจนบุรี ล าปาง และบุรีรัมย์ โดย 

จ.ล าปาง จะน าร่องพ้ืนที่ปลูกก่อน  

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่2 มิถุนายน 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

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

 

สยามรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

ในหลวงโปรดเกลา้ฯทรงช่วย'นอ้งฟา' 

    -เสนอข่าว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ "น้องฟา" ณัฏฐธดิา สชุาติพงศ์ นักกฬีายกน า้หนักเยาวชนหญิง

ของทีมโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับบาดเจบ็อย่างรุนแรงระหว่างฝึกซ้อม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุ

เคราะห์ ด้าน "น้องฟา"และครอบครัวสดุปลาบปลื้ม หลังได้รับพระมหากรณุาธคิุณในคร้ังนี้  

    สมาคมกฬีายกน า้หนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมช่วยเหลือ “น้องฟา” อย่างเตม็ที่ พร้อมประสานแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกให้อีกทางด้วย ขณะเดียวกันสมาคมแนะผู้ฝึกสอนทั่วประเทศต้องดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะตอนฝึกซ้อมยกเหลก็ ต้องคอยประคองหลังให้ดี 

 

มตชิน 

แจงข่าววิเคราะหผู์ป่้วยดว้ยคอมพวิเตอร ์

    -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดกีรมควบคุมโรค กล่าวถงึกรณเีผยแพร่ข้อความในโซเชียลมีเดีย

ว่า มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น าภาพใบหน้ามาวิเคราะห์อาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ว่า การใช้โปรแกรม

ดังกล่าวเพ่ือวินิจฉัยการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ไม่ใช่วิธีมาตรฐาน เพราะผู้ป่วยที่มีอาการไข้และหน้าแดง ไม่ได้

หมายความว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างเดียว อาจเป็นโรคอื่นๆ ได้ ดังนั้ น ประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลังเกดิกระแส

ข่าว ในภาคอีสาน ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้ สคร.9 นครราชสีมา ประสานกับ สสจ.บุรีรัมย์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริงในพ้ืนที่ต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

ติดป้ายเขตปลอดบุหร่ีทุกวดั 

    -เสนอข่าว นายวีระ จ าลอง ผู้ ช่วยโฆษกส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถร

สมาคม (มส.) มมีตรัิบทราบตามที่กรมควบคุมโรคได้มีหนังสอืแจ้งว่า มีการเผยแพร่ข่าวกรณีแจ้งความด าเนินคดีเจ้า

อาวาสวัดแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือ ไม่จัดพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตวัดเป็นเขตปลอดบุหร่ี ตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสบู พ.ศ.2560 และอนุบญัญัตทิี่เกี่ยวข้องก าหนดนั้น กรม คร. ขอความร่วมมอืหน่วยงานในสงักดั และศาสนสถาน

ทุกแห่งที่อยู่ในก ากบัดูแล ให้ถอืปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์วิธกีาร ตาม พ.ร.บ. และอนุบัญญัติดังกล่าว ดังนี้  1.พ้ืนที่และ

บริเวณทั้งหมดของสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ส  าหรับปฏิบัติพิธกีรรมตามความเชื่อของศาสนา ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะมร้ัีวล้อมหรือไม่กต็าม เป็นเขตปลอดบุหร่ี 2.เจ้าอาวาส 

หรือบุคคลอื่นซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ส  าหรับปฏิบัติ

พิธกีรรมตามความเชื่อของศาสนา ต้องด าเนินการจัดเขตปลอดบุหร่ี โดยให้มีเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีติดแสดงไว้

ให้เหน็ชัดเจน ต้องไม่มอีปุกรณห์รือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสบูบุหร่ี  

 

มตชิน 

คอลัมน์ ข่าวสั้น 

โรคไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  9 เผยว่า ในพ้ืนที่  จ.

นครราชสมีา ชัยภมู ิบุรีรัมย์ และสรุินทร์ว่า ปีนี้พบว่ามกีารระบาดของไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. 

62 พบผู้ ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 2,547 ราย และเสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ จ.นครราชสีมา 

1,282 ราย จ.บุรีรัมย์ 481 ราย จ.ชัยภมู ิ410 ราย และ จ.สรุินทร์ 374 ราย เสยีชีวิต 1 ราย 

ไทยรัฐ     -เสนอข่าว สถานการณโ์รคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ จ.ตาก ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกอ าเภอ สาเหตุจากพ้ืนที่เป็นป่าเขา

จ านวนมากเหมาะแก่การเกิดโรค ทั้งยังมีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาเดินทางเข้าออกเพราะมีพ้ืนที่ติดต่อกันจึงเป็น

พาหะน าโรค จึงมกีารป้องกนัด้วยการฉีดพ่นหมอกควัน ก าจัดลูกน า้ยุงลายในหน้าฝน หยอดทรายอะเบทตามสถานที่

น า้ขงั โดยเฉพาะที่ อ.อุ้มผาง ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งมผู้ีป่วยเข้ามารักษาโรคไข้เลือดออก รวมทั้งชาวเมียนมา

และชาวเขาในหลายท้องที่ แต่ยังไม่มรีายงานผู้เสยีชีวิต 

แนวหน้า 

คอลัมน์ ตระเวนข่าว 

ทั่วไทย 

    -เสนอข่าว นพ.วิทติ สฤษฎชีัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยถงึ สถานการณก์ารระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 

จ.บุรรีัมย์ ว่าจนถงึสิ้นเดอืน พ.ค. 62 พบผู้ป่วยแล้ว 538 ราย ยังไม่มีผู้เสยีชีวิต ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น

เดก็และเยาวชนวัยเรียน โดยพบถึง 406 ราย ทั้งนี้  ได้ก าชับให้ สสอ. ทั้ง 23 อ าเภอ ร่วมกบั อสม. และผู้น าชุมชน 

แจ้งให้ประชาชนช่วยกนัก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย และย า้ว่าหากพบผู้มอีาการไข้สงู ไอ มนี า้มูก หน้าแดง และหนาว

สั่น ให้รีบพาไปพบแพทย์ทนัทเีพ่ือตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ 

 

มตชิน 

ฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ฟรี 

    -เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.ส านักอนามัย กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของทั้ง

ประเทศเมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 145,972 ราย เสยีชีวิตแล้ว 10 ราย ในพ้ืนที่ กทม. มี

จ านวนผู้ ป่วยสะสม 43,108 ราย และพบผู้ เสียชีวิต 1 ราย ส านักอนามัยจึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
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สื่อ ประเด็นข่าว 

เอกชน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขอให้กลุ่มเสี่ยงไปรับ

บริการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสขุ ส านักอนามัย กทม. ทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลใน

สังกัด กทม. และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ เร่ิมตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 62 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

 

เดลินวิส ์

ซอ้มแผนรบัมือสารเคมีรัว่ 

    -เสนอข่าว นายโชตนิรินทร์ เกดิสม รองผวจ.ระนอง เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง ISPS 

Code 2019 ในกรณีลักลอบขนสนิค้า สารเคมีรั่วไหลและการเกดิอคัคีภัยที่บริเวณจุดขนส่งสินค้า ท่าเรือระนอง ต.

ปากน า้ อ.เมอืง จ.ระนอง โดยม ีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการท่าเรือระนอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ชีพกู้ภัย และ

ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมจ านวนมาก 

 

เดลินวิส ์

คอลัมน์เดลินวิสก่์อน

ขึ้นแท่น 

วิ่งตา้นยาเสพติด 

    -เสนอข่าว ที่อ่างเกบ็น า้ห้วยตงึเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสวุรรณ ผวจ.เชียงใหม่ และ นพ.ธงชัย 

ลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสขุภาพที่ 1 เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทในกจิกรรม

เดิน-วิ่งต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์วันงดสบูบุหร่ีโลก "RUN TOGETHER" SAYNO TO DRUG" ซึ่ง สสจ.

เชียงใหม่ และชมรม TOBE NUMBER ONE จังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกนัจัดขึ้น เพ่ือรณรงค์ให้เหน็

โทษภัยของยาเสพตดิโทษและการสบูบุหร่ี มผีู้เข้าร่วมกจิกรรมกว่า 1,500 คน 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

โรคอหิวาตห์มู 

   -เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีลี นัก-ยอน ของ เกาหลีใต้แถลงหลังตรวจเย่ียมฟาร์มสกุร ใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งสอง

เกาหลี ว่า ทางการจะต้องสกดัไม่ให้หมูป่าจากเกาหลีเหนือที่อาจติดเชื้ ออหิวาต์ สกุรแอฟริกนัข้ามพรมแดนเข้ามาใน

เกาหลีใต้อย่างเดด็ขาด สั่งการให้ทหารเกาหลีใต้ที่ประจ าการ บริเวณเขตปลอดทหารเพ่ิมการเฝ้าระวังระดับสูงครั้ง 

เนื่องจาก ฟาร์มแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือใกล้พรมแดนจีน มีสกุรตาย 77 ตัว และมีความเป็นไปได้สงูมากที่โรคจะเข้า

มาระบาดในเกาหลีใต้ 

เวบ็ไซตม์ตชิน     -เสนอข่าว ส านักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นางโซเฟีย ซาน รมต.กระทรวงอาหารและสาธารณสขุฮ่องกง ประกาศว่า 

ทางการฮ่องกงจะท าการฆ่าหมู 4,700 ตัวทิ้ง หลังพบเชื้ ออหิวาต์แอฟริกาในหมูที่โรงฆ่าสตัว์แห่งหนึ่งติดชายแดนจีน 

พร้อมสั่งระงับการน าเข้าหมูจากจีน 

 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

ภาวะหมดไฟในการท างาน 

    -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก ได้ขึ้ นทะเบียนโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ในบัญชี International 

Classification of Diseases หรือ ICD-11 ซึ่งจะกลายมาเป็นมาตรฐานในการวิฉิจฉัยโรคและการประกนัสขุภาพใหม่

ทั่วโลก โดยหนึ่งในบรรดาโรคที่เพ่ิมเข้าไปใหม่นั้นมี "ภาวะหมดไฟในการท างาน" หรือ Burn-out เป็นหนึ่งในรายชื่อ

ของโรคใหม่ในบัญชี ICD ซึ่ง WHO นิยามภาวะ Burn-out ว่าเป็นโรคที่เป็นผลจากการความเครียดเร้ือรังในสถานที่

ท างาน ซึ่งยังไม่ถูกจัดการอย่างมีประสทิธภิาพ โดยแบ่งลักษณะอาการในสามกลุ่มคือ 1.รู้สกึหมดพลังหรือเหนื่อยล้า 

2.รู้สกึว่าจิตใจห่างเหินจากงานและมีทศันคติด้านลบต่องาน 3.ประสทิธิภาพในการท างานลดลง ถือเป็นภาวะที่น่า

กงัวล และควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ก่อนจะขยายความรนุแรงไปยังส่วนอื่นๆ ของชีวิตนอกเหนือจากการท างาน 

 


