กรม คร.แถลงผลดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 เผยชวงหนารอน
ประชาชนกลัวการเจ็บปวยดวยโรคอุจจาระรวง-อาหารเปนพิษมากที่สุด
กรมควบคุมโรค เผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอโรค (ดีดีซีโพล) โรคภัยสุขภาพจากการ
ทองเที่ยว ในกรณีโรคอาหารเปนพิษ พบกลุมตัวอยางสวนใหญกลัวการเจ็บปวยดวยโรคอุจจาระรวง/อาหาร
เปนพิษมากที่สุด ย้ํา"กินรอน ชอนกลาง ลางมือ"...
วันที่ 9 เม.ย.57 ที่กรมควบคุมโรค นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวภายหลัง
เปนประธานการแถลงขาว ดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากการทองเที่ยว : โรคอาหารเปนพิษ
ซึ่งจากขอมูลเฝาระวังโรคอาหารเปนพิษ โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557
- 31 มีนาคม 2557 พบผูปวย จํานวน 31,627 ราย คิดเปนอัตราปวย 49.79 ตอแสนประชากร สูงสุด 5 อันดับ
แรก คือ อุดรธานี (173.30 ต อแสนประชากร) หนองบัว ลําภู (151.12 ตอแสนประชากร) อุบลราชธานี
(128.12 ตอแสนประชากร) บุรีรัมย (117.21 ตอแสนประชากร) และตราด (105.45 ตอแสนประชากร) สวน
ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 81.98 ตอแสนประชากร ภาคเหนือ 58.13 ตอแสน
ประชากร ภาคกลาง 29.09 ตอแสนประชากร ภาคใต 10.48 ตอแสนประชากร ตามลําดับ โรคอาหารเปนพิษ
เกิดจากคนรับประทานอาหารที่ปนเปอนเชื้อโรคหรือสารพิษที่เชื้อโรคสรางขึ้นเขาไป การปนเปอนอาจ
เกิดขึ้นตั้งแตแหลงผลิตอาหาร แหลงปรุงเสิรฟอาหาร หรือแมกระทั่งปนเปอนขณะรับประทานอาหาร อาการ
ที่พบ ไดแก ถายเหลว มักรวมกับอาการอื่นๆ เชน ปวดทองมาก คลื่นไส อาเจียน ไขสูง ปวดเมื่อยเนื้อตัว และ
ปวดขอ เปนตน โรคอาหารเปนพิษมักปวยไมรุนแรง ยกเวนกรณีไดรับเชื้อปนเปอนชนิดรุนแรง ในรายที่เสีย
น้ําและเกลือแรมาก ในกรณีเด็กหรือผูสูงอายุ เปนตน โรคนี้รักษาไดตามอาการ เชน การทดแทนดวยน้ําและ
เกลือแร ดวยสารละลายเกลือแร และน้ําตาลทางปาก
สําหรับผลดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 นี้ เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากการทองเที่ยว : โรคอาหารเปนพิษ
กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 3,112 ตัวอยาง ทั้งนี้ เมื่อสํารวจความคิดเห็น
ประชาชน พบวาในชวงอากาศที่รอนอบอาวอยางนี้ โรคยอดฮิตเกี่ยวกับอาหารและน้ํา ที่กลุมตัวอยางสวน
ใหญ อ ยากให ก รมควบคุ ม โรคดํ า เนิ น การก อ น ในอั น ดั บ แรกคื อ โรคอุ จ จาระร ว ง คิ ด เป น ร อ ยละ 53.8
รองลงมาคือโรคอาหารเปนพิษในนักเรียน คิดเปนรอยละ 23.3 และโรคอหิวาตกโรค คิดเปนรอยละ 11.2
ตามลําดับ เมื่อเดินทาง การเจ็บปวยดวยโรคอุจจาระรวง/อาหารเปนพิษ เปนโรคที่กลุมตัวอยางกลัวมากที่สุด
(รอยละ 62.1) กลุมตัวอยางสวนใหญจากสภาพสังคมชนบท เมื่อมีอาการอาหารเปนพิษไมสามารถทําน้ําเกลือ
แร แ ละไม แ น ใ จทํ า น้ํ า เกลื อ แร เ พื่ อ รั ก ษาตั ว เองเบื้ อ งต น ได อ ย า งถู ก ต อ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 59.1 และ 57.5
ตามลําดั บ ผลการวิเคราะหเ พิ่มเติม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญคิด วาน้ํ าแข็งที่แ บงขายตามท องตลาด
รานอาหารไมสะอาด และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 75.7 และ รอยละ 73 กลุมตัวอยางจากสภาพสังคมชนบท

กินอาหารสุกๆ ดิบๆ เชน ปลาราดิบ กอยดิบ ลาบดิบ โดยกินเปนประจํา 5-7 วัน/สัปดาห คิดเปนรอยละ 61.8
และจากสภาพสังคมเมือง คิดเปนรอยละ 38.2 และกลุมตัวอยางที่อยูในชนบทไมเคยลางมือกอนการเตรียม
และปรุงอาหาร มากกวาเปน 2 เทาของกลุมตัวอยางที่อยูในเมือง
ขอสรุปจากผลดีดีซีโพล ไดแก “วิธีปองกันโรคอาหารเปนพิษ คือ การปองกันสาเหตุ ซึ่งที่สําคัญ คือ
การปองกันการติดเชื้อทางอาหาร น้ําดื่ม และทางมือ โดยคําแนะนํากรมควบคุมโรคเพื่อปองกันตนเองจาก
โรคอาหารเปนพิษเมื่อตองเดินทาง ไดแก 1. ถาเตรียมอาหารไปจากบาน ไมควรเตรียมอาหารที่บูดเสียงาย
ควรเก็บในภาชนะที่ปดสนิท ไมควรเก็บในที่รอนเกินไป ไมควรเก็บไวนานเกินไป ถาเปนไปได ควรทําให
รอนกอนรับประทาน 2. กรณีใชอาหารกระปองสําเร็จรูป เลือกยี่หอและรานคาที่เชื่อถือได ฉลากอยูครบไม
ลบเลือน มีวันหมดอายุชัดเจน กระปองไมมีรอยบุบ หรือโปง 3. เมื่อรับประทานอาหารตามราน ควรเลือก
รานที่ไดรับการรับรอง เลือกทานอาหารที่ปรุงสุก ใชวัตถุดิบที่สด จัดเก็บไดถูกตอง ไมมีแ มลงวันตอม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารทะเล เนื้อสัตว และผักสด 4. เลือกซื้ออาหารที่ไมปรุงอาหารทิ้งไวเปนเวลานาน
โดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีกะทิเปนสวนประกอบจะเสียงายกวาปกติ อาหารประเภทยํา ลาบ ตองปรุงให
สุก 5. หลีกเลี่ยงอาหารที่ไมคุนเคย เชน เนื้อสัตวปา เห็ดปา ปลาปกเปา แมงกะพรุนสด ฯลฯ 6. ลางมือให
สะอาดทุกครั้ง กอนเตรียมอาหารและรับประทานอาหาร รวมทั้งหลังจากเขาหองน้ํา 7. ดื่มน้ําดื่มที่สะอาด ถา
ต อ งดื่ ม น้ํ า นอกบ า น เลื อ กดื่ ม น้ํ า เปล า บริ สุ ท ธิ์ ที่ มี ต รา อย. และถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งดื่ ม น้ํ า ในแหล ง น้ํ า
ธรรมชาติ ควรนํามาต ม ใหเ ดือ ดเสี ย กอน ขอใหฤดูรอ นนี้ มี ความสุ ขกับการท อ งเที่ย วและพัก ผอนครั บ
ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักโรคติดตอทั่วไป โทร 0 2590 3183 หรือ
โทรสายดวน 1422” นายแพทยโสภณ กลาว.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

