
 
 

 
 

                         
 
 

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 

เรียน ผอ. สคร.9 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.9 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /

แหลงขาว 
ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

12 ต.ค.58 

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเปนไขอยาหางแพทย อาจเปนไขหวัดพวง
ไขเลือดออกได 
                 สถานการณของโรคไขเลือดออกยังคงระบาดอยางตอเนื ่อง  เพราะ
ในชวงนี้ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งปนี้ถือเปนปที่มีการระบาดของโรคสูงและมี
การแพรกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในแตละสัปดาหจะมีผูปวยเพิ่มขึ้น 
4,000-5,000 ราย ทําใหมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้เกือบ 10 รายตอสัปดาห จากขอมูลเฝา
ระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-6 ตุลาคม 2558 พบผูปวยโรคไขเลือดออกทั่ว
ประเทศ 86,460 ราย เสียชีวิต 86 ราย สวนใหญผูปวยจะเปนในกลุมนักเรียน 45.3 
% 
 
                ในชวงนี้ขอใหประชาชนอยาวางใจ หากมีไขสูงตองรีบไปพบแพทยกอน 
อยาซื้อยาแกไขมากินเอง เพราะยาบางชนิด เชน ยาที่มีฤทธิ์ในการลดไขไดดีแตตัว
ยาเองมีฤทธิ ์ทําใหเล ือดออกไดง าย  โดยเฉพาะเมื ่อ เปนไขเล ือดออก  เช น  ยา
แอสไพริน ไอบูโพรเฟน สําหรับคนมีไขในชวงฤดูฝนมีโอกาสเปนทั้งไขหวัดพรอม
ไขเลือดออกไดดวย ทําใหแยกอาการลําบาก จึงควรใหแพทยวินิจฉัยดีที่สุด ซึ่ง
อาการทั่วไปของไขเลือดออก คือ มีอาการ ไขสูงและมักสูงลอยประมาณ 2-7 วัน 
ปวดเมื่อยกลามเนื้อตัว เบื่ออาหาร ปวดจุกแนนทอง อาจมีเลือดกาํเดา มีจุดเลือดออก
ใตผิวหนังท่ีแขนขา ขอพับ โรคไขเลือดออกในวันแรกๆ อาจจะยังวินิจฉัยโรคไมได 
 
          เรื่องที่สําคัญคืออยาใหผูปวยหางแพทย เพราะชวงที่ตองเฝาระวังในผูปวย
ไขเลือดออกคือชวงไขลด หากไขลดแลวรางกายฟนตัววิ่งเลนได แสดงวาหายจาก
การปวย แตหากไขลดแลวจับดูมือเทาเย็นอยาชะลาใจวาหายจากโรค ตองสังเกต
อาการอื่นๆเพิ่มดวยวามีอาการซึม เบื่ออาหาร หรืออาเจียน กระสับกระสาย บนปวด

แนวทางการ
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ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
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ทองบริเวณชายโครงดานขวาหรือไม ถามีอาการเหลานี้แสดงวาเขาสูภาวะช็อกจาก
โรคตองรีบกลับไปหาแพทยใหเร็วท่ีสุด เพราะหากไปชาอาจเสียชีวิตได โดยเฉพาะ
คนอวน  ผู ที ่ม ีโรคประจําต ัว  หญิงมีประจํา เด ือน  ผู ส ูงอาย ุ หรือเด ็กเล ็ก  ตอง
ร ะม ัด ร ะ ว ัง เ ป นพ ิเ ศ ษ  เ พ ร า ะ เ ป น แล ว อ า ก า ร อ า จ ร ุน แ ร ง ก ว า คนปกติ 
               
              ไขเลือดออกนําโรคโดยยุงลาย ยุงลายคือยุงที่อยูรอบตัวเราทั้งในบานและ
รอบบาน ยุงลายจะวางไขไดในที่ที่มีภาชนะบรรจุน้ําใสนิ่ง เศษขยะหรือใบไมท่ี
น้ําฝนตกคางอยู  ยุงลายมักกัดคนในเวลากลางวันหรือชวงหัวคํ่า  จะตางจากยุง
รําคาญที่มักออกหากิน กัดคนชวงกลางคืน และมักวางไขอยูในทอระบายน้ํา หรือ
น้ําขังไมสะอาด 
 
          สําหรับวิธีการที่ไดผลดีในการปองกันยุงลายกัดปจจุบัน คือ การสวมเสื้อผา
มิดชิดปองกันยุงกัด การนอนในมุง หรือติดมุงลวดเพื่อปองกันยุงเขาบาน ทายากัน
ยุง หรือใชสมุนไพรไลยุง  โดยจุดที่ยุงลายชอบเกาะพักคือ เสื้อผาใชแลวที่แขวนไว 
มุมอับชื้น หองน้ํา สวนดานนอกรอบบานก็ตองเก็บกวาดจัดการสิ่งแวดลอมให
สะอาด อางบัวตองใสปลากินลูกน้ํา หากภาชนะใดปดไมไดก็อาจตองพึ่งสารเคมี 
ใหใสทรายทีมีฟอสไมใหมีลูกน้ํา  และที่สําคัญตองหมั่นตรวจตรารอบบานอยาง
สม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละครั้ง  
 
  

สํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

12 ต.ค.58 

กรมควบคุมโรค เตรียมรวบรวมหลักฐาน กรณีดารานักแสดงโพสตภาพ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลงในโซเซียลมีเดีย 
           นายแพทยอัษฎางค  รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวถึงกรณีท่ี
ดารานักแสดงโพสตภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลลงในอินสตาแกรม จนกลายเปน
กระแสสังคมเร ียกรองใหตรวจสอบเรื ่องดังกลาว  นั ้น   ตามมาตรา  32 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 บัญญัติไววา หามมิใหผูใด
โฆษณาเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล หรือแสดงชื ่อ  หรือเครื ่องหมายของเครื ่องดื ่ม
แอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 
          ซึ่งการกระทําตามมาตรา 32 มีหลักเกณฑการพิจารณาความผิด 2 กรณี 
ดังนี้  กรณีท่ี 1 “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” อันหมายถึง การกระทําไมวาโดยวิธี
ใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความเพื่อประโยชนทางการคา ดังนั้น 
หากขอเท็จจริงปรากฏวาดาราหรือบุคคลผูมีช่ือเสียง กระทําการใดๆขางตนแลวเกิด
ประโยชนทางการคาตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็ถือวาเขาขายขัดตอกฎหมาย
แลว ยิ่งถามีขอมูลยืนยันเพิ่มเติมวาไดรับคาจางในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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หรือโพสตภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอลดังกลาว ยอมเปนความผิดอยางแจงชัดขึ้น 
เพราะถือเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามกฎหมายอยางชัดเจน โดยไม
จําเปนตองพิจารณาวามีการกระทําอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจให
ผูอื่นดื่มประกอบ 
 
          กรณี 2 “การแสดงชื่อ  หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการ
อวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือออม” โดยเปนการแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีไมใชการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
หรือที่ไมมีวัตถุประสงคเพื ่อประโยชนทางการคา ซึ่งจะเปนกรณีที่มีพฤติการณ
ประกอบการกระทําที่เขาขายเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจประกอบอยู
ดวยเทานั้น ดังนั้น แมดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงจะไมไดทําเพื่อประโยชนทาง
การคาตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยตรงหรือไมไดรับคาจางในการกระทํา
ดังกลาว ก็อาจเขาขายเปนการกระทําอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจให
ผูอื่นดื่มโดยตรงหรือโดยออมแลวเพราะตนเองเปนบุคคลสาธารณะที่เด็ก เยาวชน 
และบุคคลท้ังไปนิยมชมชอบและพรอมที่จะปฏิบัติตาม จึงยอมเปนความผิดเชนกัน 
          นายแพทยอัษฎางค กลาวอีกวา หากดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง กระทําการ
โพสตภาพสินคาหรือบรรจุภัณฑของเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล แมจะไดรับคาจาง
หรือไมไดร ับคาจางก็ตาม  ถือเปนการกระทําผิดฐานโฆษณาอันตองหามตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551  สําหรับทุกคนและทุก
วิธีการ  ซึ่งมีความผิดโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 
          โดยขณะนี้ ทางสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรม
ควบคุมโรค เตรียมรวบรวมหลักฐานจากสื่อออนไลนที่ลงภาพในลักษณะที่เขาขาย
ความผิด ทั้งพยานหลักฐาน พยานบุคคล รวมถึงการเชิญผูที่เกี่ยวของมาใหปากคํา 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีเปนดารานักแสดง แลวนําเขาคณะอนุกรรมการดานกฎหมายเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้ หากประชาชนมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โทร 02 590 
3342 หรือสายดวนกรมควบคุมโรคโทร 1422 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


