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เอกสารสรุปข่าวดา้นสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  8 - 10 ตลุาคม 2558 

งานสือ่สารดา้นสุขภาพ   กลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร   สสจ.พิจติร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

ไทยรัฐ  
มติชน 

เหมืองแร่ทองค ำ  
          นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปดิเผยหลัง นายพอล โรบิลลยีารด์ เอกอัครราชทูต 
เครือรัฐออสเตรเลยีประจ าประเทศไทยและคณะเข้าพบว่า ได้ชี้แจงนโยบายเหมืองแร่ทองค าให้กับทาง 
ออสเตรเลียเข้าใจว่า ที่ผ่านมา ครม. มมีติให้กระทรวงอุตสาหกรรมระงับการให้สมัปทานเหมืองแร่ทองค าไว ้
ก่อนจนกว่าจะมีการด าเนินนโยบายทองค าแล้วเสร็จ และขณะนีก้ระทรวงอยู่ระหว่างการจดัท านโยบายใหม ่
ดังนั้น รายละเอียดต่างๆ ต้องชัดเจนโดยเฉพาะความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ฟังเสียงประชาชน และมีแนวทาง 
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนก่อนจึงจะประกาศนโยบายใหม่ได ้ ปัจจุบันกระทรวง
ก าลังก าหนดแร่ 5 ตัวที่จะท านโยบายให้ชัดเจนซึ่งรวมทั้งทองค าด้วย ซึ่งต้องดูว่ามีเงื่อนไขอย่างไร เทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม และท าเสร็จจะตอ้งมีเงินทุนเท่าไรเพื่อดูแลสภาพสิง่แวดล้อมและชุมชนให้ไมไ่ด้รบัผลกระทบ 
          ล่าสุดกรณีของบริษัท อัคราไมนิ่ง พบว่า ชุมชนโดยรอบตรวจพบมีโลหะหนักในกระแสเลือดจึงได้มอบ
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ไปรวบรวมข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมาพูดคยุ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขมาร่วม    เพื่อวินิจฉัยและดแูลปัญหา
สุขภาพประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณานโยบายเหมืองแร่ทองค าด้วย 

เดลินิวส ์
บานเมือง 
ขาวสด 
มติชน 
คมชัดลึก 

สธ.เชื่อก๊วนดำรำน  ำเมำไม่น่ำรอด  
          ผปูระสานงานเครือขายเฝาระวังกลยุทธสุรา เขาพบกับ รมว.สธ. เพื่อเรียกรองใหเอาผิดทางกฎหมาย
กับผทูี่เกี่ยวของ กรณปีระชาชนทั่วไปถายภาพการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวโพสตลงเฟซบกุ-อินสตาแกรม 
สวนตัวจะถือวามีความผดิฐานโฆษณาดวยหรือไมนั้น ตามกฎหมายใน สวนของเว็บบอรดสาธารณะ เชน เว็บ
ไซตพันทิปจะหามไมใหมีการเผยแพรรูปขวด หรือโลโกเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตถาเปนเพจสวนตัวจะตองดูที่
พฤติกรรมเปนหลักวามงุทางการคาหรือไม และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เรยีกร้องให้ตรวจสอบ
เอาผิดกรณีศลิปินดาราจ านวนหนึง่พร้อมใจกันโพสตภ์าพผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เผยแพรผ่่านทางสื่อ
สังคมออนไลน ์ แจ้งผูเ้กี่ยวข้องของดาราให้ระวังเรื่องการกระท าผดิกฎหมาย เร่งพัฒนาการตดิตามก ากับการ
กระท าผดิในเรื่องนี้โดยเฉพาะในสงัคมออนไลน์ และขอเรยีกร้องใหบ้ริษัทผู้ผลิตท าการตลาดด้วยการหลบเลี่ยง
กฎหมาย  
          ผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล กลำววำ เรื่องนี้มีหลักฐานที่
ชัดเจน เขาขายความผิดตามกฎหมายและมีขอมูลจากภาคธุรกิจเครือ่งดื่มแอลกอฮอลที่ระบุชัดเจนวา กระท า
ลักษณะดังกลาวเปนการวาจางเปนการโฆษณาประชาสัมพันธถือวาเปนคดีที่มีมลูตาม พ.ร.บ.เครื่องดืม่แอลกอ
ฮอล พ.ศ.2557 มาตรา 32 ไดแจงนิติกรใหรวบรวมหลักฐานตางๆ ทั้งพยานหลักฐาน พยานบุคคล และน าเข
าคณะกรรมการดานกฎหมายเพื่อท าส านวนสงฟองตอศาล 

ไทยรัฐ 
สยามรัฐ 
โพสตทเดย ์
ไอเอ็นเอ็น 

สถำนกำรณโรคเมอรส  
          สธ.ยังคงเขม มาตรการเฝาระวังผเูดินทางกลับจากพิธีฮัจญใน 3 สวน คือ ที่ดานควบคุมโรคระหวาง 
ประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน ซึ่งดานควบคุมโรคระหวางประเทศไดจัดพื้นท่ีตรวจคดักรองผเูดินทาง
ที่ชองทางเขาออกประเทศ ขอความรวมมือสายการบินประกาศแจงผูโดยสารบนเครื่องบินใหกรอก
แบบสอบถามดานสุขภาพ และตรวจวัดไขทุกราย กรณีพบสงสัยปวยจะน าสงโรงพยาบาลที่ก าหนดไวเปนการ
เฉพาะทางดาน มีผูกลับจากแสวงบุญ 5,867 คน มีผปูวยเขาเกณฑเฝาระวังโรคเมอรสรับตัวไวรักษาใน
โรงพยาบาล 85 คน แตยังไมพบรายใดตดิเช้ือ สวนใหญเปนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไดใหมิสเตอรฮัจญและ 
อาสาสมัครสาธารณสุขพ้ืนท่ีเฝาระวังอาการ 30 วัน 

ไทยโพสต์  
ส านักข่าวไทย  
ช่อง 3,7,9 

หลักประกันสขุภำพถ้วนหน้ำ  
          รมว.สธ.กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพัฒนาเข้าสู่ปีท่ี 14 ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
เพิ่มขึ้น แต่ความพึงพอใจของผู้ให้บริการยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดสรรงบจะต้องเน้นเรื่องการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย ขณะนี้มีคณะท างานกลางร่วมกันระหว่าง สธ. และสปสช. ฝ่ายละ 7 คน มี
ปลัด สธ.และเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานร่วม และมีคณะกรรมการส่วนภูมิภาคร่วมกันฝ่ายละ 5 คน มี
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ผู้ตรวจราชการ สธ.และ ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับเขต เป็นประธานร่วมกัน ท าหน้าท่ีศึกษา 
บริหารงบประมาณให้มีประโยชน์สูงสุดในการดูแลประชาชน เป้าหมายการท างานในปี 2559 คือ 1.ความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน 2.มุ่งดูแลระบบการเงินการคลังระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพ
และหาแหล่งเงินท่ีเหมาะสม 3.ป้องกนัปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น การดูแลผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ซึ่งเป็นปีแรกทีไ่ด้รับงบประมาณ 600 ล้านมาดูแล  

มติชน  
ข่าวสด  
ASTVผู้จัดการรายวัน 

อย.เร่งตรวจโรงผลิตนม40จว.   
          รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึง กรณีพบนมโรงเรยีนที่ จ.พิจิตร มีลักษณะ
ทางกายภาพเข้าข่ายมีปญัหาว่าไมไ่ด้มาตรฐานว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีปญัหาเพียงบางกล่อง 
ดังนั้นต้องดูว่ามีปัญหาจากการขนส่งหรือการเก็บรักษาหรือไม่ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบทั้งจังหวัด
และโรงผลตินมที่ จ.สโุขทัย ซึ่งเป็นต้นทางส่งเข้ามาที่ จ.พิจิตรด้วย ส าหรับการตรวจโรงนมทั้งประเทศใน 40 
จังหวัด ตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพโรงผลิตนมโรงเรียนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในเดือนตลุาคม-พฤศจิกายนนั้นจะเริม่ลงพื้นที่ภายในสัปดาหห์น้า       อธิบดีกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
กล่าวว่า จากตรวจสอบคณุภาพนมโรงเรยีนที่เก็บตัวอย่างมาจาก จ.พิจิตรเพื่อส่งตรวจสอบ ไม่พบว่ามี
แบคทีเรียแต่อย่างใด ขณะนี้จึงอยูร่ะหว่างหาสาเหตุของอาการท้องร่วง 

เดลินิวส์  
แนวหน้า 
มติชน 

ปัญหำนมโรงเรียนบูด  
          รมว.เกษตรฯ มีความกังวล ปัญหานมบูดที่เกิดขึ้นหลายจังหวัด จึงสั่งให้กรมปศสุัตว์ คณะกรรมการโค
นมและผลติภณัฑ์นม (มลิค์บอรด์) และทุกหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ มาประชุมหารือเพื่อสรปุข้อมลูเกี่ยวกับ
ปัญหาในโครงการนมโรงเรยีนทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า โดยต้องการสังคายนาระบบนมโรงเรียน และวาง
มาตรการแก้ปัญหาให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกนัปัญหานมโรงเรียนที่เกิดขึ้นซ้ าซาก  
          ผอ.อสค. และเลขาฯ มิลค์บอร์ด เปิดเผยถึงผลการตรวจหาเชื้อนมโรงเรียนบูดที่ จ.ยโสธร และ จ.
พิจิตรว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง อย.และ สสจ.ลงไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจเช้ือทางแล็บ คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห ์
จะแจ้งผลตรวจมายังมลิค์บอรด์ สว่นการจัดสรรโควตานมโรงเรียนจะประชุม ในวันท่ี 13 ต.ค.นี้ และจะไปขอ
ความเห็นชอบจากมลิค์บอรด์ ในวันท่ี 15 ต.ค. จากนั้นด าเนินการแจ้งท้องถิ่น กระทรวงศึกษาฯ ในมาตรการ
ใหม่ท่ีให้เด็กนักเรยีนได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ทางกรมบัญชีกลาง จะน าเสนอ ครม. รับทราบ
เรื่องการอนุมัติใหต้่อโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนด้วยวิธีพิเศษ อีก 2 ปี ในวันที่ 13 ต.ค. นี้ด้วย 

ส านักข่าว 

กรมประชาสัมพันธ ์
สสจ.หนองคำยเก็บตัวอย่ำงสำหร่ำย  

         สสจ.หนองคายออกตรวจและเก็บตัวอย่างสาหร่าย ส าหรบัปรุงอาหารที่ตลาดท่าเสดจ็ เขตเทศบาล
หนองคาย ที่น าเข้าจากต่างประเทศ และได้ทดลองเผา พบว่า สาหร่ายไหม้และไม่ตดิไฟให้กลิ่นเหมือนหญ้า
ไหม้ คาดว่าจะเป็นสาหร่ายธรรมชาติ แต่จะน าตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดอีกครัง้ 

ไอเอ็นเอ็น 
ทีวีช่อง 5 
มติชน 

หมอกควันไฟภำคใต้  
           พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี   สั่งการใหแตละจังหวัดตั้งศูนยดูแลผไูดรับผลกระทบจาก 
ปญหาหมอกควันโดยตรง โดยให สสจ.ดูแลlสขุภาพประชาชน 
          รมว.สาธารณสุข เปดิเผยการดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีภาคใต้จากปัญหาฝุ่นละอองควันไฟป่า
ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ผลกระทบมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้สั่งการให้ สสจ. ใน 7 จังหวัดที่มีหมอกควันปกคลุม 
รวมทั้งจังหวัดใกล้เคยีง ติดตามเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนให้น้อยที่สุด โดยได้จดัส่ง
หน้ากากอนามัย 140,000 ช้ินให้ 7 จังหวัด เพื่อแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิง
ตั้งครรภ์ และจัดส่งหน้ากากชนิดพิเศษจังหวัดละ 1,000 ช้ิน ให้ผู้ที่มีโรคประจ าตัว 3 โรค ได้แก่ ผู้ป่วย
โรคหัวใจ โรคหอบหืด และโรคถุงลมปอดโป่งพองเรื้อรัง 

มติชน เครือข่ำยเอดส์ฯจี 'ช่อง3'เคลียร์ละคร  
          จากกรณีละครเรื่อง "เพื่อนรักเพื่อนริษยา" ทางช่อง 3 ได้น าเสนอภาพตัวละครหลักติดเชื้อเอชไอวีเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล ก่อนจะเสยีชีวิตจากเอดส์ในสภาพมีแผลเหวอะหวะและมีเลือดออกท้ังร่างกายนั้น 
          เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธเิข้าถึงเอดส์ ยื่นจดหมายเปดิผนึกถึง ผู้บริหาร 
ผู้จัดละครเรื่องดังกลา่ว และผู้บรหิารช่อง 3 โดยระบุว่า ฉากดังกลา่วเป็น การสร้างความเข้าใจผิดเรือ่งเอชไอวี
และเอดส์อย่างร้ายแรง คือ 1.การสื่อสารว่าโรคเอดส์มรีะยะสดุท้ายและระยะวิกฤต รวมทั้งการให้ภาพผู้ป่วยมี
แผลเหวอะหวะและมเีลือดออกท้ังร่างกาย จะท าให้สังคมเข้าใจผิด เกิดความกลัว รังเกียจ ไม่อยากเข้าใกล้ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี 2.การสื่อสารว่าเมื่อติดเชื้อเอชไอวีแล้วจะต้องเสียชวีิต จึงขอเรียกร้องให้รับผดิชอบด้วยการ
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แก้ไขข้อมูลและให้ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องและรอบด้านแก่สังคมผ่านช่องทางต่างๆ โดยด่วน  
กรมประชาสัมพันธ ์ ไข้หวัดใหญ่  

         ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ขอให้สธ.ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม 
ทบทวนกรอบการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ของ โรคไขห้วัดใหญ ่
เนื่องจากการประชุมสมัชชาอนามยัโลกสมัยที่ 60 ปี 2550 ไดม้ีมติให้จดัประชุมระหว่างรัฐบาลตอ่รัฐบาล 
เพื่อพัฒนาการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ต่อเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ท าให้เกิดการระบาดทั่วโลก และการ
ระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การแลกเปลี่ยนตัวอย่าง
เชื้อไวรัสเพื่อพัฒนาวัคซีนตัวใหม ่ และ 2.ท าให้ประเทศสมาชิกเข้าถึงวัคซีนไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุทีก่่อให้เกิด
การระบาดใหญไ่ด ้

มติชน  
ASTVผู้จัดการรายวัน 

เทศกำลกินเจ  
          ปลัด สธ. กล่าวในงานแถลงข่าว กินเจอิ่มบุญสุขภาพดดี้วย 4 ล. ว่า ในช่วงเทศกาลกินเจวันที ่13-21 
ต.ค. นี้ การกินเจให้อิ่มบญุ อิ่มใจ มีสุขภาพดี ขอแนะน าให้ยดึหลัก 4 ล คือ 1.ละเว้นเนื้อสตัว์ และเนื้อสัตว์
เทียมที่ท าจากแป้ง 2.เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 3.ล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาด ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
นอกจากน้ี ขอให้ระวังอาหารเจปลอม อย. ตรวจพบผลิตภณัฑ์อาหารเจที่นิยม เช่น ลูกช้ินปลา ไส้กรอก 
โปรตีนเกษตร เนื้อหมูกึง ไส้หมู เนื้อเทียม เนื้อเห็ด ปลาหมึก 69 ตัวอย่าง พบมีเนื้อสัตว ์ผสมร้อยละ 4.3 ถือ
ว่าเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม มีโทษตาม พ.ร.บ.อาหาร จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี ปรับตั้ง แต่ 5,000 บาท -
1 แสนบาท อย่างไรก็ตาม ช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้น 

ASTVผู้จัดการรายวัน ยำลดควำมอ้วน  
          กรณีพริตตีส้าวกระโดดคอนโดฆ่าตัวตาย ซึ่งมารดาคิดว่ามาจากการกินยาลดความอ้วน ผลข้างเคียง
ท าให้เกิดอาการทางประสาท ทั้งนี้ มีหญิงสาวหลายรายซึ่งเคยกินยาลดความอ้วนทั้งหมดเล่าว่า มผีลข้างเคียง
กับระบบประสาท รายที่หนักถึงขึ้นต้องเข้ารับการบ าบดัทางจิตหลายเดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกต ิ ปัจจุบันมี
การลักลอบใส่สารต้องห้ามเข้าไปในยาลดความอ้วน ที่นิยมได้แก่ กลุ่มยาไซบูทรามีน ซึ่งยากลุ่มนีจ้ าเป็นต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และห้ามใช้ติดต่อกันนานเกินกว่า 2-3 สัปดาห์ โดยเด็ดขาด อีกตัว 
คือ ยาโอลิสแตตออกฤทธ์ิยับยั้งการย่อยสลายไขมันในอาหาร ปริมาณไขมันท่ีดูดซมึเข้าสู่ร่างกายน้อยลง แต่ไม่
ค่อยนิยมเท่าไซบูทรามีน 

แนวหนา สบส.สรำงควำมเชื่อมั่นวงกำรแพทยไทย  

          อธิบดีกรมสนับสุนนบริการสุขภาพ กลาววา กรมลงพื้นที่ตรวจเยีย่มคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรี
เวช เพื่อใหความรแูละแนวทางในการปฏิบัตติามขอกฎหมายและควบคุมปองกันไมใหมีการน าไปใชประโยชน 

ในทางที่ผิด ซึ่งพบวา คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตนิรีเวชทุกแหงที่เขาตรวจเยี่ยมมีการใหบริการที่เปน 
มาตรฐานและมีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมายเปนตัวอยางที่ดีท่ี สามารถยืนยันถึงความปลอดภัยแกผรูับ
บริการ จะเดินหนาตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบยีนทั้งหมดใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชน 

ไทยรัฐ ระวังไข้เลือดออกเหตุพบป่วย-ตำยพุ่ง   
          รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ขณะนี้ยังมฝีนตกในหลายพื้นท่ี ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีท่ีมีการระบาดของโรคสูงและมีการแพร่กระจายทั่วทกุภูมิภาค 
โดยในแตล่ะสัปดาหจ์ะมผีู้ป่วยเพิม่ขึ้น 4,000-5,000 ราย ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบ 10 รายต่อ
สัปดาห์ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของกรมควบคุมโรคตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.- 6 ต.ค. พบผู้ป่วยท่ัวประเทศ 86,460 
ราย เสียชีวิต 86 ราย ส่วนใหญผู่ป้่วยจะเป็นกลุ่มนักเรียนถึง 45.3% ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าวางใจ หาก
มีไข้สูงต้องรีบไปพบแพทย์ อย่าซื้อยาแก้ไข้กินเอง เพราะยาบางชนิดอาจมีฤทธิ์ท าให้เลือดออกได้ง่าย 
โดยเฉพาะเมื่อเป็นไข้เลือดออก เช่น ยาแอสไพริน ไอบูโพรเฟน ส าหรับผู้ที่มไีข้ในช่วงฤดูฝนมีโอกาสเป็นทั้ง
ไข้หวัดร่วมกับไข้เลือดออกได้ ซึ่งอาการทั่วไปของไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงและมักสูงลอยประมาณ 2-7 วัน 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัว เบื่ออาหาร ปวดจุกแน่นท้อง อาจมีเลือดก าเดา มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง แขนขา ข้อ
พับ เป็นตน้ 

มติชน  โรคไขเลือดออก 
           ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาระบาดวิทยา วิทยาลัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพิตสเบิรก เตือนวา 
ปรากฏการณเอลนิโญที่รุนแรงที่สดุในรอบ 20 ป อาจเปนสาเหตุใหโรคไขเลือดออกระบาดหนักในภูมิภาค



4 
 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยอณุหภมูิในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นท าใหยงุลายที่เปนพาหะน าโรคแพรพันธไุดรวดเร็ว 
และท าใหการระบาดของโรคไขเลือดออกมีมากขึ้น ทางดานเวียดนามรายงานวา พบผปูวยไขเลือดออกใน
ประเทศในชวง 9 เดือนแรกของปนีแ้ลว 32,900 ราย เพิ่มขึ้นจากปที่แลวเกือบ 2 เทา สวนพมาก็มีจ านวนผู
ปวยโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในชวงเผชิญเหตอุุทกภัย 

ไทยรัฐ โรคไข้เลือดออกในบรำซิล  
          เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขบราซิล เปดิเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเดงกี่ท่ีมียุงเป็นพาหะใน
บราซิลปีนีสู้งถึง 693 รายแล้ว สงูที่สุดตั้งแต่ปี 2533 ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐเซาเปาโล 

ไทยรัฐ คอลมัน ์ช่ืนชีวิต ผู้หญิงยุคใหม่นิยมมีลูก “เด็กหลอดแก้ว”  
          หญิงยุคใหม่นิยมมีลูกของตัวเองโดยไม่ง้อผู้ชายมากข้ึน โดย 5 ปีท่ีผ่านมา ที่ประเทศอังกฤษ มีหญิง
อายุ 20 ปีขึ้นไป ถึง 25 คน ไปท าเด็กหลอดแก้ว ซึ่งมีผู้เคร่งศาสนาทักท้วงว่า การมีลูกควรผ่านการเลีย้งดูใน
ครอบครัวตามประเพณี ขณะที่สตูิแพทย์คนหนึ่งไดเ้ปิดเผยว่า หญงิที่มีลูกเองโดยไม่ง้อผู้ชายเหล่านี้ ล้วนแต่มี
อารมณ์และฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงมากกว่าเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่แตกแยกกัน 

 
 

                   สามารถคน้หารายละเอียดข่าวเพิม่เติมไดที้่  http://ppho.moph.go.th 


