สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
หนังสือพิมพแนว กรมควบคุมโรค แนะผูบริโภคเนื้อสัตวปกชวงตรุษจีนเนนสุกสะอาด
นายแพทยโ สภณ เมฆธน อธิบ ดีก รมควบคุม โรค กลา ววา วัน
หนา 18 ก.พ. 2558
ตรุษจีนปนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 เปนชวงเทศกาลสําคัญ
ของชาวจีน ที ่จ ะประกอบ พิธ ีไ หวเ จา บรรพบุร ุษ โดยใชเ นื ้อ สัต วป ก
ประเภท ไก เปด เปนสวนประกอบหลัก ทําใหมีการจําหนายเนื้อสัตวปก
เปนจํานวนมาก แมวาในขณะนี้ประเทศไทยจะยังไมมีการติดเชื้อไขหวัด
นกในสัตวปกก็ตาม แตไทยมีความเสี่ยง 2 ประการ คือ 1.จากนกตาม
ธรรมชาติอ พยพยา ยถิ ่น ขา มประเทศ และ 2.ขณะนี ้ส ภาพอากาศของ
ประเทศไทยหนาวเย็น ซึ่ง จะเอื้อ ตอ การเจริญ เติบ โตของเชื้อ ไวรัส ทุก
ชนิด ดัง นั้น จึง ตอ งมีก ารปอ งกัน เฝา ระวัง โรคอยา งเต็ม ที่ โดยเฉพาะ
ผูบริโภคเนื้อสัตวปกในชวงตรุษจีนปนี้

แนวทางการดําเนินงาน
ไดจัดทําขาวแจกเรื่อง
เตือน 10 เมนูเสี่ยงโรค
อาหารเปนพิษ
สคร.5 แนะตรุษจีน
ปลอดภัย ใสใจ กินรอน
ชอนกลาง ลางมือ
และไดเผยแพรไปยัง
เครือขายสื่อสารสาธารณะ
2,000 แหงแลว

-ไดแจงผูบริหารและ
ขอแนะนําประชาชนผูบริโภคเนื้อสัตวปก เพื่อลดความเสี่ยงและ เครือขายสื่อมวลชนแลว
เพิ่มความปลอดภัยจากโรคตางๆ รวมทั้งโรคไขหวัดนก ดังนี้ 1.เนื้อไก/
เปด ที่มีขายอยูตามทองตลาดถือวามีความปลอดภัย สามารถ บริโภคได
ตามปกติ แตตอ งปรุง ใหสุก กอ นรับ ประทาน 2.ผูบ ริโ ภคไก/ เปด และ
ผลิต ภัณ ฑจ ากไก/ เปด ควรรับ ประทานเนื ้อ ที ่ป รุง สุก เทา นั ้น งดการ
รับ ประทานเนื้อ ไก/ เปด ที ่กึ ่ง สุก กึ่ง ดิบ เนื่อ งจากเชื้อ โรคตา งๆ ที ่อ าจ
ปนเปอนมา ไมวาจะเปนไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ แตเชื้อเหลานี้จะถูก
ทําลายไดดว ยความรอ น 3.ไขไกและไขเ ปด ควรเลือ กฟองที่ดูสดใหม
ไมมีมูล ติดเปอนที่เปลือกไข กอนปรุงควรนํามาลางใหสะอาด และปรุง
ใหสุกกอนรับประทาน
สว นการเลือ กซื้อ ไก/ เปด ตอ งเลือ กที่ด ูส ดใหม เนื ้อ ไมม ีสีค ล้ํ า
ผิวหนังหรือเครื่องในไมมีจ้ําเลือด ขณะ ประกอบอาหารไมควรใชมือที่

เปอ นมาจับ ตอ งจมูก ตา และปาก และหมั่น ลา งมือ บอ ยๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หลังจับตองเนื้อสัตว เครื่องในสัตว และเปลือกไขที่มี มูลสัตว
เปอน ควรแยกเขียงสําหรับหั่นอาหารดิบ อาหาร ที่ปรุงสุกแลว หรือผัก
ผลไม โดยเฉพาะ ไมใ ชเ ขีย งเดีย วกัน สํา หรับผูที่เ ลี้ย งสัต วปก ไมค วร
สัม ผัส สัต วปก ดว ยมือ เปลา หากจํา เปน ตอ งอุม สัต วปก ใหร ะวัง ไมใ ห
สัตวปกสัมผัสกับหนา จมูก หรือปาก ไมสัมผัสสารคัดหลั่ง จากสัตวปก
เชน น้ํามูก หรือ น้ําลาย และตองลางมือ ดวยน้ําและสบูหลังจับสัตวปก
ทันที ที่สํา คัญไก/เปด ที่ขายในทองตลาดเพื่อใชในพิธีเซนไหวในชว ง
ตรุษ จีน มัก นิย มตม แบบไมใ หส ุก มากนัก ดัง นั ้น กอ นจะนํ า มา
รับประทาน ควรนํามาปรุงใหสุกอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและ
มั่นใจในการนําไปบริโภค
หนังสือพิมพคมชัด ภัยใกลตัวที่ไมควรละเลยจุดธูปไรควัน-เผากระดาษเงิน-กระดาษทอง...
ลึก 18 ก.พ. 2558 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พรอม
"คณะแพทย" สถาบันวิจัยจุฬาภรณใชเวลานานกวา 1 ป ทุมเทงานวิจัย
"สารกอมะเร็งปอด" ที่เกิดขึ้นจากการ จุดธูปไรควัน ขี้เถาธูป และการเผา
กระดาษเงิน กระดาษทองจํานวนมากในวันตรุษจีน เพื่อ ให ประชาชน
ตระหนักถึงอันตราย ควรหลีกเลี่ยงหรือลดละใหนอยลง เปรียบเสมือน
ภัย ใกลต ัว ที ่ค นสว นใหญย ัง ไมใ สใ จเทา ที ่ค วร โดยเฉพาะสารเคมีที่
อันตรายจากควันธูป ซึ่งเปนผลงานวิจัยของสถาบันเมื่อ 7 ปกอน "ควัน
จากเปลวไฟที ่พ วยพุ ง จากการเผาไหมก ระดาษเงิน กระดาษทอง" มี
สารเคมีหลายชนิดที่เปนอันตรายทั้งตอ "ผูจุด ผูสูดดม ผูที่อยูใกล" มีผล
ตอระบบการหายใจโดยตรง เปนสาเหตุหนึ่งทําใหคนไทยเสียชีวิตดวย
"มะเร็งปอด" มากขึ้นในรอบ 10 ป ที่ผานมา โดยเฉพาะ "ผูหญิง" ทั้งที่
ในชีวิตไมเคยสูบบุหรี่เลยแมแตมวนเดียว ขณะเดียวกัน "สารพิษ" จาก
การเผาไหมสิ่งเหลานี้มีผลกระทบรายแรงตอ "เด็กเล็ก" ที่อยูใกล มีผล
ตอสมองทําใหพัฒนาการชาลง ไอคิวต่ํา และมีแนวโนม เปนมะเร็งปอด
ในอนาคตได
"นพ.มนูญ ลีเ ชวงวงศ" หนึ ่ง ในคณะทํ า งานวิจ ัย พิษ วิท ยา
สิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ บอกวา เมื่อ 7 ป ที่ผานมา เคยวิจัย
อันตรายจากควันธูป มีสารกอมะเร็งหลายชนิดมาแลว ตามที่ตีพิมพลง
นิตยสารนานาชาติ มาครั้งนี้เปนการวิจัยอันตรายจากขี้ธูป หรือขี้เถาที่เผา
ไหมจ ากการจุด ธูป อัน ตรายจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทองและ
การจุด ธูป ไรค วัน ที่ใ ครวา ไมอัน ตรายนั้น ไมเ ปน ความจริง เพราะได
ศ ึก ษ า ว ิจ ัย ทั ้ง ห ม ด แ ล ว ล ว น แ ต ม ีอ ัน ต ร า ย ทั ้ง สิ ้น

"การวิจัยครั้งนี้ มีฟาหญิงจุฬาภรณทรงรวมดวย พระองคทานทรง
มีค วามหว งใยคนไทยในเรื่อ งนี้ จากการตั้ง คํา ถามที่วา ถา เราใชธูปไร
ควันจะมีอันตรายหรือไม จากการวิจัยธูปไรควัน หลากหลายชนิดพบวา
มีสารเคมีที่เปนสารกอมะเร็ง 3 ตัว คือ พีเอเอช เบนซีน และบิวทาไดอีน
เ ช น เ ด ีย ว ก ับ ธ ูป ป ที ่ม ีค ว ัน แ ต ม ีป ร ิม า ณ ส า ร บ า ง ต ัว ที ่น อ ย
กวาและมากกวาลดหลั่นกันไป จึงสรุปวา ธูปไรควันก็มีอันตราย
เชน กัน งานวิจัย ตอ มาเราทํา เรื่อ งขี้เ ถา ของธูป พบวา มีส ารโลหะหนัก
พวกแมงกานีส เปนสวนใหญ ขณะที่ในควันธูปมีโครเมียม ตะกั่ว และ
นิกเกิล" นพ.มนูญ กลาว ในขี้เถาธูปที่เปนแมงกานีส หากถูกนํามาทิ้งใน
น้ํา ในดิน ก็กลายเปนสารปนเปอน เมื่อดื่มน้ําหรือกินพืชผัก ที่ปลูกใน
ดิน เขา ไปหรือ กิน อาหารที ่ม ีส ารปนเป อ น แมงกานีส ผสมอยู  ทํ า ให
เกิด ผลเสียตอ สมอง ถากิน อาหารที่มีส ารปนเปอ นเยอะๆ จะทําใหเ กิด
โรคพารกินสัน เดิน เชื่องชา พูด เชื่องชา เดิน ตัวเกร็งๆ สมองสั่ง การชา
มือสั่นๆ ทางที่ดีอยาเอาธูปไปปกในอาหาร ทําใหขี้เถาธูปตกใสแลวเอา
อาหารนั้นมากินตอทําใหเกิดอันตราย
เปนมะเร็งปอด
การวิจัย "กระดาษเงินกระดาษทอง" ก็เชนกัน คณะทํางานเอา
กระดาษที่มีสีเงินสีทองนอยมาเผาเปรียบเทียบกับกระดาษที่มีสีมากกวา
พบวา สวนที่มีสีและเคลือบเงามีสารกอมะเร็ง 3 ชนิด เหมือนในควันธูป
ที่กลาวถึง คือ
มีสารพีเอเอชมากถึง 3 เทา เบนซีนมากกวา 10 เทา และ 1, 3 บิว
ทาไดอีน 5 เทาของกระดาษธรรมดา การเผากระดาษที่มีกาวและสีจะสง
สารมะเร็งออกมาในอากาศเชนเดียวกับในควันธูป สวนขี้เถาของธูปมี
โครเมียมมากที่สุดถึง 90 เปอรเซ็นต นอกนั้นเปนตะกั่วและแมงกานีส
นพ.มนูญ เสนอแนวคิดให กทม.จัดระเบียบการเผากระดาษเงินกระดาษ
ทองชวงตรุษจีนวา ควรจะทําอยางไตหวัน ที่แจกกระดาษชนิดดีให
ประชาชนแตละครัวเรือนเขียนชื่อพอแม บรรพบุรุษที่ตายลงในกระดาษ
แผนเดียวทั้งหมด แลวนํามาเผารวมกันในสถานที่จุดเดียวที่มีการเผา
ทําลายดวยความรอนสูง ทําใหสารเคมีระเหยไปในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่ง
แตกตางกับประเทศไทยที่ตางคนตางเผากันสะเปะสะปะ บานใครบาน
มัน แตสุดทายแลวก็เอา ขี้เถาไปโยนทิ้งตามแมน้ํา ลําคลอง กองดินตางๆ
บางคนเผากันริมถนนคนเดินผานไปมา ทั้งที่ฝุนควันจากรถก็มีอันตราย
ที่เยอะอยูแลว
แมวาที่ผานมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของจะออกมาเตือนกรณีอันตรายควันธูปเมื่อหลายปกอนก็ตาม
แตคนไทยก็ยังละเลย ไมใสใจเทาที่ควร รวมถึงอันตรายจากการเผา
กระดาษเงินกระดาษทอง ธูปไรควันและขี้ธูป ก็ตาม "ทีมขาว คม ชัด
ลึก" ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงการจุดธูปไหวทวยเทพยดาและการเผา
กระดาษเงินกระดาษทองของคนไทยเชื้อสายจีนในยานตางๆ พบวา ยังมี
การทําในลักษณะเดิมๆอยางตอเนื่องอยู
วิธีลดมลพิษในอากาศปองกันสารกอมะเร็งปอดสูรางกาย
1.ลดปริมาณการจุดธูปใหนอยลง หรือใชธูปที่มีขนาดเล็กสั้น
2.จุดแลวรีบไหวแลวดับทันทีไมตองรอใหธูปเผาไหมจนหมด
กาน
3.ใสหนากากอนามัยขณะจุด 4.กําจัดขี้เถาธูป เศษเผากระดาษเงิน
ทองอยางเปนระบบ
5.หามเด็กเล็กเขาใกลหรือยืนดูขณะจุดและเผาไหม
เตือนอันตราย...เผากระดาษเงินกระดาษทอง
มะเร็งปอด ระบบทางเดินหายใจ สมอง หลอดเลือด ทางเดิน
อาหาร ไต และระบบสืบพันธุ
ขณะเดียวกันทีมขาวเดินทางไปสํารวจความเห็นประชาชน
เดินทางมาไหวศาลเจาพอเสือชวงเชาวันที่ 17 กุมภาพันธ ที่ผานมา
เปนไปดวยความคึกคัก ไมขาดสายสวนใหญมากันเปนครอบครัว ตาง
จุดธูปเทียนไหวไปปกในที่ที่จัดไว ทามกลางควันธูปคละคลุง แมจะมี
เจาหนาที่ศาลคอยดับธูปตลอดเวลาก็ตาม โดยหยิบธูปในกระถางที่จุด
แลวจุมในถังน้าํ ดับไฟ ทิ้งลงขยะ โดยไมตองรอใหธูปหมด เปนวิธีการ
เฉพาะของที่นี่ ปองกันไมใหมีควันธูปทําลายสภาพบรรยากาศ
หญิงสูงวัย รายหนึ่ง บอกวา ฟงขาววิทยุเนชั่นเตือนอันตราย
สารเคมีในควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทองระหวางที่ขับรถมารูสึก
กลัว จึงบอกลูกชายและลูกสะใภ
ใหปองกันตัวเองมากขึ้น ใหกลั้นหายใจชวงเผากระดาษสักนิด
หนึ่งและไหวเสร็จแลวก็รีบกลับทันที กอนหนาเคยไดยินขาวมาบาง
อยางที่บานระยะหลังเวลาไหวก็จะไมเผากระดาษเงินกระดาษทองเลย
เพราะสามีบอกวามีสารเคมีอันตรายทําใหเปนมะเร็งตองเชื่อเขา
ขณะที่ประชาชนอีกราย วัย 70 ป เลาวา รูขาวเชนกัน แตไมกลัวมี
อันตราย เพราะจุดธูปไหวและเผากระดาษเงินกระดาษทองมาตั้งแตเด็ก
ทํามานานแลวจน ตอนนี้อายุ 70 ป ไมเห็นเปนอะไร เราทําปละครั้ง
ไมไดทําทุกวัน นานๆ ที เพราะเปนประเพณีปฏิบัติมา ยาวนานของคน
ในครอบครัว จะไปยกเลิกหรือไมทําเลยคงไมได

ความเห็นดังกลาวสอดคลองกับการบอกเลา ของ "มังกร วิเชียร
โชติ" วัย 74 ป เจาหนาที่ประจํา ศาลเจาที่วา ธูปและการเผากระดาษใน
ศาลเจาพอเสือ ไมมีอันตรายตอระบบหายใจแนนอน เรามีพัดลม ขนาด
ใหญดูดระบายอากาศถายเทตลอดเวลา มีเจาหนาที่คอยดับธูปไมใหมี
ควันฟุงกระจาย แสบตา มีการลดจํานวนการจุดธูปไหวลงเหลือคนละ 18
ดอก ซึ่งธูปและเทียนที่จุดไหวในนี้เปนชนิดโบราณ สั่งทําพิเศษไมมี
อันตรายเหมือนทั่วไป ที่ผานมาคนที่ทํางานในนี้นานกวา 30-40 ปจนทุก
วันนี้ไมปรากฏมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใดๆ เกิดขึ้น ที่นี่
เครงครัดพิเศษ ไมอนุญาตใหนําธูปเทียนของไหวกระดาษเงินกระดาษ
ทองจากขางนอกเขามาจุดเด็ดขาด

