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กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเปน ไขอยา หางแพทย อาจเปนไขหวัดพวง แนวทางการ
ดําเนินงาน
ไขเลือดออกได
สถานการณข องโรคไขเ ลือ ดออกยัง คงระบาดอยา งตอ เนื ่อ ง 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
ยาเองมีฤ ทธิ ์ทํ า ใหเ ลือ ดออกไดง า ย โดยเฉพาะเมื ่อ เปน ไขเ ลือ ดออก เชน ยา
แอสไพริน ไอบูโพรเฟน สําหรับคนมีไขในชวงฤดูฝนมีโอกาสเปนทั้งไขหวัดพรอม
ไขเ ลือ ดออกไดดว ย ทํา ใหแ ยกอาการลํา บาก จึง ควรใหแ พทยวินิจ ฉัย ดีที่สุด ซึ่ง
อาการทั่วไปของไขเลือดออก คือ มีอาการ ไขสูงและมักสูงลอยประมาณ 2-7 วัน
ปวดเมื่อยกลามเนื้อตัว เบื่ออาหาร ปวดจุกแนนทอง อาจมีเลือดกําเดา มีจุดเลือดออก
ใตผิวหนังที่แขนขา ขอพับ โรคไขเลือดออกในวันแรกๆ อาจจะยังวินิจฉัยโรคไมได
เรื่องที่สําคัญคืออยาใหผูปวยหางแพทย เพราะชวงที่ตองเฝาระวังในผูปวย
ไขเลือดออกคือชวงไขลด หากไขลดแลวรางกายฟนตัววิ่งเลนได แสดงวาหายจาก
การปวย แตหากไขลดแลวจับดูมือเทาเย็นอยาชะลาใจวาหายจากโรค ตองสังเกต
อาการอื่นๆเพิ่มดวยวามีอาการซึม เบื่ออาหาร หรืออาเจียน กระสับกระสาย บนปวด
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ทองบริเวณชายโครงดานขวาหรือไม ถามีอาการเหลานี้แสดงวาเขาสูภาวะช็อกจาก
โรคตองรีบกลับไปหาแพทยใหเร็วที่สุด เพราะหากไปชาอาจเสียชีวิตได โดยเฉพาะ
คนอว น ผู ที ่ม ีโ รคประจํ า ตัว หญิง มีป ระจํ า เดือ น ผู ส ูง อายุ หรือ เด็ก เล็ก ตอ ง
ร ะ ม ัด ร ะ ว ัง เ ป น พ ิเ ศ ษ เ พ ร า ะ เ ป น แ ล ว อ า ก า ร อ า จ ร ุน แ ร ง ก ว า ค น ป ก ติ
ไขเลือดออกนําโรคโดยยุงลาย ยุงลายคือยุงที่อยูรอบตัวเราทั้งในบานและ
รอบบา น ยุง ลายจะวางไขไ ดใ นที่ที่มีภ าชนะบรรจุน้ํา ใสนิ่ง เศษขยะหรือ ใบไมที่
น้ําฝนตกคางอยู ยุงลายมักกัดคนในเวลากลางวันหรือชวงหัวค่ํา จะตางจากยุง
รําคาญที่มักออกหากิน กัดคนชวงกลางคืน และมักวางไขอยูในทอระบายน้ํา หรือ
น้ําขังไมสะอาด
สําหรับวิธีการที่ไดผลดีในการปองกันยุงลายกัดปจจุบัน คือ การสวมเสื้อผา
มิดชิดปองกันยุงกัด การนอนในมุง หรือติดมุงลวดเพื่อปองกันยุงเขาบาน ทายากัน
ยุง หรือใชสมุนไพรไลยุง โดยจุดที่ยุงลายชอบเกาะพักคือ เสื้อผาใชแลวที่แขวนไว
มุม อับ ชื้น หอ งน้ํา สว นดา นนอกรอบบา นก็ตอ งเก็บ กวาดจัด การสิ่ง แวดลอ มให
สะอาด อางบัวตองใสปลากินลูกน้ํา หากภาชนะใดปดไมไดก็อาจตองพึ่งสารเคมี
ใหใสทรายทีมีฟอสไมใหมีลูกน้ํา และที่สําคัญตองหมั่นตรวจตรารอบบานอยาง
สม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละครั้ง
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กรมควบคุม โรค เตรีย มรวบรวมหลัก ฐาน กรณีด ารานัก แสดงโพสตภ าพ แนวทางการ
ดําเนินงาน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลลงในโซเซียลมีเดีย
นายแพทยอัษฎางค รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวถึงกรณีที่
ดารานัก แสดงโพสตภ าพเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลล งในอิน สตาแกรม จนกลายเปน
กระแสสัง คมเรีย กรอ งใหต รวจสอบเรื ่อ งดัง กลา ว นั ้น
ตามมาตรา 32
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 บัญญัติไววา หามมิใหผูใด
โฆษณาเครื ่อ งดื ่ม แอลกอฮอล หรือ แสดงชื ่อ หรือ เครื ่อ งหมายของเครื ่อ งดื ่ม
แอลกอฮอล อันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยทางตรงหรือ
ทางออม
ซึ่งการกระทําตามมาตรา 32 มีหลักเกณฑการพิจารณาความผิด 2 กรณี
ดังนี้ กรณีที่ 1 “โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล” อันหมายถึง การกระทําไมวาโดยวิธี
ใดๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน หรือทราบขอความเพื่อประโยชนทางการคา ดังนั้น
หากขอเท็จจริงปรากฏวาดาราหรือบุคคลผูมีชื่อเสียง กระทําการใดๆขางตนแลวเกิด
ประโยชนทางการคาตอธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็ถือวาเขาขายขัดตอกฎหมาย
แลว ยิ่งถามีขอมูลยืนยันเพิ่มเติมวาไดรับคาจางในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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หรือ โพสตภ าพเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลดัง กลา ว ยอ มเปน ความผิด อยา งแจง ชัด ขึ้น
เพราะถือ เปนการโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอลตามกฎหมายอยางชัดเจน โดยไม
จําเปนตอ งพิจ ารณาวา มีก ารกระทําอันเปน การอวดอา งสรรพคุณหรือ ชัก จูง ใจให
ผูอื่นดื่มประกอบ
กรณี 2 “การแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันเปนการ
อวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือออม” โดยเปนการแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไมใชการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือ ที่ไ มมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ประโยชนท างการคา ซึ่ง จะเปน กรณีที่มีพ ฤติก ารณ
ประกอบการกระทําที่เขาขายเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจประกอบอยู
ดว ยเทา นั้น ดัง นั้น แมด าราหรือ บุค คลที่มีชื่อ เสีย งจะไมไ ดทํา เพื่อ ประโยชนท าง
การคา ตอ ธุร กิจ เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลโ ดยตรงหรือ ไมไ ดรับ คา จา งในการกระทํา
ดังกลาว ก็อาจเขาขายเปนการกระทําอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจให
ผูอื่นดื่มโดยตรงหรือโดยออมแลวเพราะตนเองเปนบุคคลสาธารณะที่เด็ก เยาวชน
และบุคคลทั้งไปนิยมชมชอบและพรอมที่จะปฏิบัติตาม จึงยอมเปนความผิดเชนกัน
นายแพทยอัษฎางค กลาวอีกวา หากดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง กระทําการ
โพสตภ าพสิน คา หรือ บรรจุภ ัณ ฑข องเครื ่อ งดื ่ม แอลกอฮอล แมจ ะไดร ับ คา จา ง
หรือ ไมไ ดร ับ คา จา งก็ต าม ถือ เปน การกระทํ า ผิด ฐานโฆษณาอัน ตอ งหา มตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 สําหรับทุกคนและทุก
วิธีการ ซึ่งมีความผิดโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
โดยขณะนี้ ทางสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรม
ควบคุมโรค เตรียมรวบรวมหลักฐานจากสื่อออนไลนที่ลงภาพในลักษณะที่เขาขาย
ความผิด ทั้งพยานหลักฐาน พยานบุคคล รวมถึงการเชิญผูที่เกี่ยวของมาใหปากคํา
โดยเฉพาะบุคคลที่เปนดารานักแสดง แลวนําเขาคณะอนุกรรมการดานกฎหมายเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอ ไป ทั้งนี้ หากประชาชนมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โทร 02 590
3342 หรือสายดวนกรมควบคุมโรคโทร 1422

