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สคร.5 เตือน โรคคอตีบแพร่ระบาดหากมีอาการคล้ายหวัด เสียงไอก้อง ต้องรีบพบแพทย์  

แนะให้วัคซีนตั้งแต่เด็ก จนครบ 5 ครั้ง สามารถป้องกันโรคได้

	 โรคคอตบี	เปน็โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัของระบบทางเดนิหายใจ	สามารถตดิตอ่กนัไดท้ัง้ทางตรงโดยผูป้ว่ยที่

เป็นพาหะ	เชื้อจะมาจากน้ำามูก	น้ำาลาย	เสมหะของผู้ป่วย	ส่วนการติดต่อทางอ้อม	ติดโดยการใช้ภาชนะ	ข้าวของ

เครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย	 สคร.5	 แนะ	 โรคนี้หากเป็นแล้วสามารถรักษาให้หายได้	 และป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ให้ครบตั้งแต่ยังเป็นทารก	 สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	 หากมีอาการคล้ายเป็นหวัด	 เจ็บคอคล้าย

คออักเสบ	มีเสียงไอก้อง	ต้องรีบมาพบแพทย์	

	 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา	กล่าวถึง

โรคคอตีบว่า	 โรคคอตีบ	หรือ	ดิพทีเรีย	 เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ	ทำาให้เกิดการอักเสบ	

มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำาคอ	ในรายที่รุนแรง	จะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ	เชื้อนี้จะพบอยู่ในคนเท่านั้นโดยจะ

พบอยูใ่นจมกูหรอืลำาคอของผูป้ว่ยหรอืผูต้ดิเชือ้	เชือ้จะเขา้สูผู่ป้ว่ยทางปากหรอืทางการหายใจ	หรอื	การใชภ้าชนะ

รว่มกนั	เชน่	แกว้น้ำา	ชอ้น	หรอื	การดดูอมของเลน่รว่มกนัในเดก็เลก็	สว่นใหญจ่ะพบผูป้ว่ยโรคคอตบีในชมุชนแออดั	

และในเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตั้งแต่ยังเล็ก	 ผู้ป่วยโรคคอตีบ	 จะเริ่มมีอาการไข้ต่ำาๆ	 มีอาการคล้ายหวัด	 ไอเสียงก้อง	

เจ็บคอ	เบื่ออาหาร	ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอคล้ายกับคออักเสบ	บางรายอาจจะพบต่อมน้ำาเหลืองที่คอโตด้วย	

	 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 นครราชสีมา	 กล่าวต่อไปว่า	 การให้วัคซีนป้องกันคอตีบ

ตั้งแต่ยังเด็กให้ครบ	5	ครั้ง	 เมื่ออายุ	2,	4,	6	และ	18	เดือน	และกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ	4	ปี	จะสามารถ

ป้องกันโรคได้	 สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	 หากมีอาการคล้ายเป็นหวัด	 เจ็บคอคล้ายคออักเสบ	

มีเสียงไอก้อง	 ต้องรีบมาพบแพทย์ทันท	ี เพราะผลการรักษาจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นมาก่อนได้

รับการรักษา

“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”
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“ทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิต 1 คน”

สคร.5 ชวนออกกำาลังกาย ควบคุมนำ้าหนัก ลดละเลิกแอลกอฮอล์ 

เนื่องในวันอัมพาตโลก  29 ตุลาคม 2555

	

	 โรคหลอดเลือดสมอง	หรืออัมพฤกษ์	 อัมพาต	 เป็นโรคที่สมองขาดออกซิเจน	 เนื่องจากเส้นเลือดไปเลี้ยง

สมองอุดตัน	หรือแตก	ทำาให้การทำางานของสมอง	ผิดปกติ	โรคนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	และเป็นสาเหตุของการเสีย

ชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย	 ในทุก	 6	 วินาที	 จะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย	1	คน	จากโรคหลอดเลือดสมอง	ดังนั้น	

องค์การอัมพาตโลกได้กำาหนดวันรณรงค์อัมพาตโลก	คือ	วันที่	๒๙	ตุลาคม	ของทุกปี	ซึ่งประเด็นในการรณรงค์	

ปีนี้	คือ	1	ใน	6	จะไม่ใช่คุณ

	 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา	กล่าวถึง	

วันอัมพาตโลกว่า	องค์การอัมพาตโลก	(World	Stroke	Organization	:	WSO)	ได้กำาหนดวันรณรงค์อัมพาตโลก	

คอื	วนัที่	29	ตลุาคม	ของทกุปี	เพือ่เน้นให้ประชากรทัว่โลกเกดิความตระหนกัและระวงัภยัอนัตรายของโรคหลอด

เลือดสมอง	และ	แสดงข้อเท็จจริงที่น่ากลัวของโรคหลอดเลือดสมอง	คือ	 ในทุก	6	วินาที	จะมีคนเสียชีวิตอย่าง

น้อย	 1	 คน	 จากโรคหลอดเลือดสมอง	 สำาหรับประเด็นสาร	 ประจำาปี	 2555	 นี้	 ยังคงใช้ประเด็นสารเดิมตั้งแต่		

พ.ศ.	2553-2556	คือ	“One	in	Six”	หรือ	“1	in	6”	หรือ	“1	ใน	6	จะไม่ใช่คุณ	”

	 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	กล่าวต่อไปว่า	ผู้ป่วยอัมพาตต้องประสบกับ

ความทกุข์ทรมานจากความพกิารเป็นอมัพฤกษ์	อมัพาต	และยงัก่อความสญูเสยีทาง	เศรษฐกจิของครอบครวั	และ

โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์	อัมพาต	สามารถป้องกันได้	ด้วยการรับรู้ความเสี่ยงของตนเอง	เช่น	ความดัน

โลหติสงู	เบาหวาน	ไขมนัในเลอืดสงู	เป็นต้น	และปฏบิตั	ิตนเพือ่ป้องกนัควบคมุโรค	รูค้วามเสีย่งของตน	ออกกำาลงั

กายอย่างสมำ่าเสมอ	ควบคุมตนเองไม่ปล่อยให้อ้วน	จำากัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อวัน	และหลีกเลี่ยง

การสูบบุหรี่	ก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้

“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”
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สคร.5 เตือน ปลายฝนต้นหนาว ระวังไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม

	 อากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้	 ประชาชนมักป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่	 และปอดบวม	

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก	 ผู้สูงอายุ	 และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ที่เสี่ยงเจ็บป่วยง่ายและอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป	 สคร.5	

แนะประชาชนดแูลร่างกายให้แขง็แรง	หมัน่ออกกำาลงักาย	รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	รกัษาร่างกายให้อบอุน่	

หากมีไข้สูง	ปวดศีรษะ	เจ็บคอ	ไอ	ให้นอนพักอยู่บ้าน	หาก	2	วัน	หากมีอาการรุนแรงมากขึ้น	เช่น	หอบ	หายใจเร็ว	

หายใจลำาบาก	ขอให้รีบไปรับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทันที

	 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา	กล่าวถึง

สภาพอากาศเปลีย่น	เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว	หลายพืน้ทีม่อีณุหภมูลิดลง	อากาศเริม่หนาวเยน็	ทำาให้ประชาชน

เสี่ยงเจ็บป่วยง่าย	 หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน	 โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่	 และ	 ปอดบวม	 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับ

ระบบทางเดินหายใจ	ในกลุ่มเด็ก	ผู้สูงอายุ	และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	หากมีอาการ

ไม่สบายมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่	 คือมีไข้สูง	 ปวดศีรษะ	 ปวดเมื่อยเนื้อตัว	 อ่อนเพลีย	 เจ็บคอ	 ไอ	

ให้นอนพักอยู่บ้าน	หาก	2	วัน	หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น	เช่น	หอบ	หายใจลำาบากขึ้น	ขอให้

รีบไปรับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทันที

	 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	กล่าวต่อไปว่า	ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง

นี้	ควรรักษา	สุขภาพให้แข็งแรง	ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ	ไม่เข้าไปในที่แออัดโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้

หวัดใหญ่	ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด	เช่น	ผ้าเช็ดหน้า	แก้วนำ้า	จาน	ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ	หลัง

สัมผัสสิ่งของต่างๆ	เช่น	ราวบันได	ลูกบิดประตู	ปุ่มลิฟต์	หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่	ควรใช้ผ้าปิดปากและ

จมูกเวลาไอจาม

“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”
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รู้ไว้ไม่ป่วย : ตอน กินผลไม้ให้ถูกเวลา...มากคุณค่า

	 บ้านเราโชคดีที่เป็นประเทศ	ที่มีผลไม้หลากหลายชนิดให้เลือกกินกันได้	ไม่มีขาดตลอดทั้งปี	แถมราคาก็

ยังไม่แพง	คนส่วนใหญ่ทราบว่าเราควรกินผลไม้เพราะจะได้คุณค่าสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรต	วิตามิน	 เกลือแร่	

กรดอะมิโน	กรดไขมันต่างๆ	ที่จำาเป็น	ซึ่งจะเป็นกำาลังเสริมให้ระบบต่างๆ	ในร่างกายทำางานได้เต็มประสิทธิภาพ

มากขึ้น	บางคนตั้งใจกินผลไม้แต่กินผิดเวลา	คุณค่าที่ควรจะได้จากผลไม้ที่กินเข้าไปก็เลยลดลงอย่างน่าเสียดาย	

	 นำ้าและกากใยในผลไม้ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย	 จึงช่วยลดนำ้าหนักได้	 และร่างกายจะ

ใช้ประโยชน์จากผลไม้สงูสดุต่อเมือ่คนนัน้ต้องกนิผลไม้อย่างถกูวธิ	ีคอืการกนิผลไม้ขณะทีท้่องว่าง	ไม่ควรกนิผลไม้

พร้อมกับหรือหลังอาหารอื่นๆ	หรือหากกินผลไม้แล้วจะกินอาหารอื่นตาม	ก็ควรรอเวลาอย่างน้อย	20-30	นาที

เพือ่ให้ผลไม้ทีก่นิเข้าไปตกสูล่ำาไส้เลก็และดดูซมึสารอาหารจากผลไม้เข้าสูร่่างกายได้อย่างเตม็ที่	การห้ามกนิผลไม้

หลังอาหารนั้นเพราะเมื่ออาหารตกถึงกระเพาะจะใช้เวลาย่อยประมาณ	4	ชั่วโมง	หากกินผลไม้ตามลงไปแทนที่

จะผ่านไปยังลำาไส้เล็กได้เลย	ก็จะต้องถูกขัดขวางจากอาหารที่รอการย่อยเหล่านั้น	ระหว่างนี้ทั้งอาหารและผลไม้

ที่ผสมกันในกระเพาะจึงอาจทำาให้เกิดการหมักบูด	เกิดแก๊ส	ซึ่งมีผลให้เกิดอาการแน่น	จุก	หรือไม่สบายท้องได้	

	 ผลไม้ทีเ่ราจะกนิ	หรอืนำา้ผลไม้	จะเป็นชนดิไหนกไ็ด้	สำาคญัทีส่ดุคอื	ต้อง	“	สด	”	100%	ไม่ได้ผ่านความร้อน	

การหมกัดอง	หรอืการปรงุรสใดๆ	 เพราะร่างกายเราจะนำาไปใช้ประโยชน์ได้มากทีส่ดุเมือ่มนัอยูใ่นสภาพธรรมชาติ

เท่านัน้	แต่ผลไม้ทีผ่่านความร้อนปรงุเป็นอาหาร	จะสญูเสยีคณุค่าในตวัเองไปหมดแล้ว	หากเป็นนำา้ผลไม้กค็วรเลอืก

ดืม่ชนดิทีค่ัน้สด	100%	จะดกีว่าชนดิทีผ่่านกระบวนการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อน	หรอืนำา้ผลไม้ทีผ่สมจากหวัเชือ้เข้มข้น	

ซึง่แบบนัน้จะไม่ได้คณุค่าอาหารแบบทีน่ำา้ผลไม้คัน้สดจะให้ได้	ดืม่นำา้ผกัหรอืผลไม้คัน้สดแทนการดืม่ชา	กาแฟ	ในยาม

เช้า	กเ็ป็นหนทางสูก่ารมสีขุภาพด	ีแถมยงัช่วยให้แต่ละวนัของคณุเป็นวนัทีแ่จ่มใสได้อกีด้วย	

“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”
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สคร.5 (นครราชสีมา)
กรมควบคุมโรค DDC

สายด่วนควบคุมโรค
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สคร.5 เตือน โรคหัดเยอรมันอันตราย หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ ทารกอาจพิการได้

แนะเด็กฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 1ขวบ หญิงก่อนตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือน

	 โรคหดัเยอรมนั	เป็นไข้ออกผืน่ชนดิหนึง่	เชือ้จะอยูใ่นนำา้มกู	นำา้ลาย	ตดิต่อกนัได้โดยการไอ	จาม	หรอืสมัผสั

นำา้มกูนำา้ลายทีม่เีชือ้หดัเยอรมนัอยู่	โรคนีไ้ม่เป็นอนัตรายมาก	แต่หากเป็นในหญงิมคีรรภ์ทีม่รีะยะครรภ์	3-4	เดอืน

แรก	เชื้อไวรัสจะทำาให้ทารก	พิการ	เช่น	สมองฝ่อ	หูหนวก	ต้อกระจกตา	โรคหัวใจ	การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นวิธีที่

ดทีีส่ดุ	คอืการฉดีวคัซนีเอม็เอม็อาร์	จะสามารถป้องกนัโรคคางทมู	โรคหดั	และโรคหดัเยอรมนัได้ภายในเขม็เดยีวกนั

	 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา	กล่าวถึง

โรคหัดเยอรมันว่า	 โรคหัดเยอรมันเกิดจากเชื้อไวรัสรูเบลล่า	 มักพบการระบาดในโรงเรียน	 โรงงาน	 และสถานที่

ทำางาน	ติดต่อกันได้โดยการไอ	จาม	หรือสัมผัสนำ้ามูกนำ้าลายที่มีเชื้อหัดเยอรมันอยู่	เด็กที่ติดเชื้อ	อาจมีอาการต่อม

นำ้าเหลืองโตบริเวณหลังหู	ท้ายทอยและด้านหลังของลำาคอ	มีไข้	ปวดศีรษะ	คล้ายเป็นหวัด	มีผื่นขึ้นสีชมพูจางๆ	

เริม่ขึน้ทีใ่บหน้าแล้วลามไปทัว่ตวั	ผืน่เหน็ชดัเจนบรเิวณแขนขาจะหายไปในเวลา	1-2	วนัและหายได้เอง	แต่ถ้าสตรี

มคีรรภ์ตดิเชือ้โรคหดัเยอรมนัในช่วงอายคุรรภ์	3-4	เดอืนแรก	จะเป็นอนัตรายอย่างยิง่ต่อทารกในครรภ์	ทำาให้เดก็

ที่เกิดมาพิการ	เช่น	สมองฝ่อ	หูหนวก	ต้อกระจกตา	โรคหัวใจ	คนที่เคยเป็นโรคหัดเยอรมันแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโรค

นี้ไปตลอดชีวิต

	 ผูอ้ำานวยการสำานกังานป้องกนัควบคมุโรคที	่5	นครราชสมีา	กล่าวต่อไปว่าโรคหดัเยอรมนัสามารถป้องกนัได้

ด้วยการฉดีวคัซนี	ซึง่อยูใ่นวคัซนีรวม	3	โรคคอื	วคัซนีเอม็เอม็อาร์	สามารถป้องกนัโรคคางทมู	โรคหดั	และโรคหดั

เยอรมนั	 ได้ภายในเขม็เดยีวกนั	 สำาหรบัเดก็เลก็	 วคัซนีเอม็เอม็อาร์นี	้ สามารถฉดีเขม็แรกให้แก่เดก็ตัง้แต่อายุ	 1	 ปี	

ขึน้ไป	และฉดีเขม็ทีส่องเมือ่เดก็อาย	ุ4-6	ปีหญงิวยัเจรญิพนัธุ	์แนะนำาให้ฉดีวคัซนีนีล่้วงหน้าก่อนทีจ่ะตัง้ครรภ์อย่าง

น้อย	1	เดือน	แต่ในหญิงที่กำาลังตั้งครรภ์	ห้ามฉีดวัคซีนชนิดนี้เด็ดขาด

“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”
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