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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วนัที่  6 – 8 ก.ค. 2558 

งานสื่อสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พิจิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
สยามรัฐ  เหมืองแร่ทองค า 

          พล.อ.วิทวสั รชตะนนัทน์ ผู้ตรวจการแผน่ดิน     พร้อมด้วย นายสรุชยั ขนัอาสา ผวจ.พิจิตร ,พล.ต.
ไสว พลการ ผบ.จงัหวดัทหารบกเพชรบรูณ์ และผู้ เก่ียวข้อง ได้ร่วมลงพืน้ท่ีรับฟังและแก้ปัญหาผู้ได้รับ
ผลกระทบ จากการร้องเรียนของประชาชนใน จ.พจิิตร พิษณโุลก เพชรบรูณ์ สระบรีุและลพบรีุ ถึงการ
ด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองค าของ บริษัท อคัรารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ที่ อ.ทบัคล้อ จ.พิจิตร  
          จากการลงพืน้ท่ีได้สรุปแนวทางการ ช่วยเหลอืและเยียวยา รวมทัง้แก้ปัญหาด้านสขุภาพให้กบั
ประชาชน นอกจากนี ้ ยงัเน้นย า้ให้มีการตรวจวดั คณุภาพสิง่แวดล้อม เช่น คณุภาพน า้และอากาศ ทัง้ใน
บริเวณโครงการและชมุชนโดยรอบ ให้มีการให้ความรู้ เก่ียวกบั แหลง่น า้กิน น า้ใช้ การให้ข้อมลูเก่ียวกบั 
การตรวจสอบสารปนเปือ้น ทัง้นี ้ ระยะเวลาในการตรวจสอบต้องใช้เวลา ไมค่วรที่จะเร่งรัด เพราะต้องเก็บ
ในทกุฤดเูพื่อให้เกิดความชดัเจน    ด้าน นายเชิดศกัดิ์ อรรถอารุณ ผจก.ฝ่ายประสานกิจการภายนอก 
บริษัท อคัราฯ กลา่วชีแ้จงถึง กรณีหลายฝ่ายมคีวามวิตกกงัวลมสีารปนเปือ้นร่ัวซมึ วา่ เมื่อพิจารณาจาก
ความเข้มข้นแล้ว ไมน่า่เป็นไปได้ที่จะมีไซยาไนด์ในบอ่กากแร่ ซึง่มีประมาณ 0.2 สว่นในล้านสว่นไปปรากฏ
ในนาข้าว เพราะคา่ความเข้มข้นในบอ่ สงัเกตการณ์ที่อยูก่ลางระหวา่งบอ่กากแร่กบักากมีคา่ไมถ่ึง 1 สว่น 
ดงันัน้เมื่อได้คา่ที่สงูผิดปกตคิวรทีจ่ะมีการเก็บตวัอยา่งซ า้เพื่อท าการวเิคราะห์ใหมก่่อน  

มติชน 
ไทยรัฐ  

วนัอนามัยสิ่งแวดล้อม 
          นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ.   เป็นประธานเปิดงาน   วนัอนามยัสิง่แวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม 
2558   และกลา่ววา่ ด้วยความส านกึในพระมหากรุณาธิคณุ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกมุารีวา่ ทรงเป็นผู้น าที่เข้มแขง็ มีปณิธานแนว่แนม่ัน่คงตอ่การดา เนินงานด้านอนามยั
สิง่แวดล้อม จงึขอพระราชทานพระอนญุาต ก าหนดให้วนัคล้ายวนัประสตูิของสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้า
จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ อครัราชกมุารี ซึง่ตรงกบัวนัที ่4 กรกฎาคมของทกุปี เป็น "วนัอนามยัสิง่แวดล้อมไทย" 
ซึง่ผา่นมติ สรุปขา่ววนัที่ 4 เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว        ในปีแรกจะรณรงค์เร่ืองอากาศสะอาด
สดใส คนไทยสขุภาพดี (Better Health in Clean Air) ลดการสร้าง มลพิษในอากาศทัง้ภายนอกและ
ภายในอาคาร เนื่องจาก  มผีลกระทบตอ่ระบบทางเดินหายใจของประชาชนใน เขตเมืองและชนบท 
โดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ เช่น กทม. เชียงใหม ่ นครราชสมีา และ9 จงัหวดัภาคเหนือที่มกีารเผาป่า สถิติ
สาธารณสขุ ที่ผา่นมา พบวา่โรคที่คนไทยป่วยมากเป็นอนัดบัต้นๆ อยา่งตอ่เนื่อง คือ โรคทางเดนิหายใจ 
เช่น ไข้หวดัทัว่ไป พบปี ละกวา่ 10 ล้านราย โรคปอดบวม มีปี ละเกือบ 2 แสนราย สธ.จึงเร่งรัด ด าเนินงาน
อนามยัสิง่แวดล้อมเชิงรุก โดยให้กรมอนามยัเป็นเจ้าภาพหลกัร่วมกบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจดัท า เป็น
ยทุธศาสตร์ระดบัประเทศตอ่ไป  

ไทยรัฐออนไลน์  โปรโคดิล ยาแก้ไอฮติกนิแทนเหล้าเบียร์ 
          ภก.ประพนธ์ อางตระกลู รองเลขาธิการ อย. และโฆษก อย. ให้ความรู้เก่ียวกบัตวัยาโปรโคดล ิ วา่ 
เป็นยาแผนปัจจบุนัใช้บรรเทาอาการแพ้ แก้คลืน่ไส้อาเจียน เมารถ มีฤทธ์ิท าให้ง่วงนอนสะลมึสะลอื ถ้า 
หากกินมากๆ จะมีฤทธ์ิกดการหายใจ โดยเป็นที่นิยมในหมูว่ยัรุ่น มีการน าตวัยาไปผสมกินในน า้อดัลม ซึง่
น า้อดัลมจะมีคาเฟอีน ทีม่ฤีทธ์ิในการเข้าไปกระต้นให้ตื่น ไมใ่ห้งว่งนอน   พร้อมๆ กบัการกินโปรโคดิลที่ท า
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ให้งว่งนอน ท าให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปจะมีอาการงว่งๆ มนึงง เมาๆ กึ่งหลบักึ่งตื่น สว่นทรามาดอลเป็นยา
แก้ ปวด มีฤทธ์ิท าให้เคลบิเคลมิ  หากรับประทานครัง้ละมากๆ อาจท าให้เกิดอาการชกัได้ ไข้ขึน้ และ
กล้ามเนือ้ กระตกุ บางรายอาจกดศนูย์การหายใจด้วย อย.ได้ขอความร่วมมือร้านยาตา่งๆ ให้ขายยาทัง้
สองประเภทอยา่ง ระมดัระวงัตอ่เนื่องจากยาทัง้สองประเภทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในระบบสขุภาพของ
ประเทศไทย วยัรุ่นท่ีนิยมน ายาโปรโคดิลมารับประทานนัน้ มาจากผู้ที่ตดิใจเร่ืองเป็นหลกัเนื่องจากตวัยา 
ดงักลา่ว มีการแตง่รส แตง่กลิน่ให้ชวนกิน รสชาติจงึกลมกลอ่มกวา่ตวัยาอื่น โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้คนไข้
ที่กินยาไมเ่กิดความรู้สกึ พะอดืพะอม ซึง่ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์ให้ไปใช้ในทางที่ผิด            

ขา่วสด  
คมชดัลกึ  

พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่ 
             อธิบดีกรมควบคมุโรค กลา่วถงึความคืบหน้าการร่างพ.ร.บ.โรคติดตอ่ วา่ กระบวนการในการออก
กฎหมาย ขณะนีผ้า่นการตรวจถ้อยค าแล้ว และทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายแล้ว ก่อนประกาศลงในราช
กิจจานเุบกษา โดยร่างพ.ร.บ.โรคติดตอ่ฉบบันีห้ากประกาศใช้จะท าให้ค านยิามตา่งๆ ชดัเจนและการ
ปฏิบตัิจะเร็วขึน้ หากจะมีการประกาศโรคติดตอ่ อธิบดีจะมีอ านาจสัง่การ และมคีณะกรรมการ วิชาการ
คอยให้ค าแนะน า สว่นจงัหวดัจะมีคณะกรรมการควบคมุโรคติดตอ่ระดบัจงัหวดั เพื่อท าแผนควบคมุ  โรค
ภายใต้ค าแนะน าจากคณะกรรมการสว่นกลาง โดยเฉพาะดา่นตามชายแดนจะมีคณะกรรมการคอยดแูล 
เพื่อให้พร้อมรับมือโรคอบุตัิใหม ่ ซึง่ทัง้หมดจ าเป็นต้องมกีฎหมายรองรับ เจ้าหน้าที่จะมีอ านาจ และมีการ
เพิ่มโทษจากเดิมถึง 10 เทา่ เช่น คนทีส่มัผสัโรคหรือคนป่วยไมป่ฏิบตัิตาม จะถกูปรับ จากเดิมปรับ 2,000 
เป็น 20,000 บาท โทษจ าเพิ่มจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี ทัง้นีห้ลงัจากลงในราชกิจจานเุบกษาแล้ว พ.ร.บ.
ดงักลา่วจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัชว่ยควบคมุป้องกนัโรค และจะองิกฎอนามยัระหวา่งประเทศด้วย 

ส านกัขา่ว- 
อินโฟเควสท์   
สยามรัฐ  

ไข้กาฬหลังแอ่น 
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดกีรมควบคมุโรค เผยถึงโรคไข้กาฬหลงัแอน่ วา่ พบได้ตลอดปี ปี ละ 20 -30 
ราย สว่นปี นีต้ัง้แตเ่ดือนมกราคม 2558 จนถงึปัจจบุนั  พบมีผู้ ป่วยทัว่ประเทศสะสม 8 ราย จาก 6 จงัหวดั 
คือ กระบี่ ปัตตาน ีสงขลา ลพบรีุ ฉะเชิงเทรา และ กทม. ลา่สดุมีรายงานผู้ ป่วยโรคกาฬหลงั แอน่เสยีชีวติ 1 
ราย และก าลงัรักษาในโรงพยาบาล 1 ราย ท่ีจงัหวดัสตลู โรคดงักลา่วเกิดจากเชือ้แบคทีเรียช่ือ ไนซีเรีย เมน
นิงจิไทดิส (Neisseria meningitidis) มีรายงานการ ระบาดเป็นกลุม่ก้อนเลก็ๆ กระจายทัว่โลก ติดตอ่ได้
โดยการสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย ทางน า้มกู น า้ลาย สารคดั หลัง่ตา่งๆ อาการคือ มีไข้สงู ปวดศีรษะ อาเจียน   
ผู้ ป่วยสว่นใหญ่มีเลอืดออกใต้ผิวหนงัเป็นจดุแดงทัว่ตวั ตอ่มา เปลีย่นเป็นจดุสคีล า้   จนกลายเป็นสะเก็ดสี
ด า ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนีจ้ะมกีารอกัเสบของเยื่อหุ้มสมองอยา่งรุนแรง ท าให้มอีาการ “คอแข็ง” และในรายที่มี
อาการรุนแรง คือการอกัเสบลกุลามลงมาตามไขสนัหลงัจะมีอาการตวั เกร็งหลงัแอน่    เป็นท่ีมาของค าวา่ 
“หลงัแอน่”    บางรายมีอาการรุนแรง ช็อกถึงตายได้ในเวลาไมเ่กิน 24 ชัว่โมง หลงัจากเร่ิมมีอาการ สว่น
มาตรการในการป้องกนัโรคไข้กาฬหลงัแอน่       คือ ให้สขุศกึษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัวิธีการป้องกกนัการ
ติดเชือ้   โดยลดความเสีย่งทีจ่ะสมัผสัน า้มกู น า้ลายของผู้ ป่วยจากการสมัผสัใกล้ชิด ลดความแออดัของ
ผู้คน ในสถานทีท่ีค่นอยูก่นัจ านวนมาก เช่น ในคา่ยทหาร โรงเรียน ที่พกัแรม และในเรือ ให้มีสขุอนามยัที่ด ี 
ให้วคัซีนป้องกนัโรคแก่กลุม่เสีย่ง มาตรการในการควบคมุการระบาดของโรคไข้กาฬหลงัแอน่ ได้แก ่
ด าเนินการ เฝ้าระวงัโรคอยา่งเข้มงวด วินิจฉยัโรคเร็ว และให้การรักษาแก่ผู้ ป่วยสงสยัทนัที การให้ยา
ป้องกนัในผู้สมัผสัใกล้ชิดเสีย่งสงู และการให้วคัซีนในกลุม่ สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ที่สายดว่น
กรมควบคมุโรค 1422 

 


