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สคร.5 โคราชลอมคอกปองกันโรคหนาฝน 
สคร.5 โคราชลอมคอกเนนเขมขนโรคหนาฝนสําคัญ โดยเฉพาะ
ไขเลือดออกที่ยังไมมียารักษา และการบริโภคเห็ดชวงนี้เห็ดผุดขึ้นมาก 
เผยควรหลีกเลี่ยงนําไปปรุงแลวนําไปถวายพระ 
 
          นครราชสีมา/ เมื่อเร็วๆ นี้ ท่ีโรงแรม เค.อาร.โคราชโฮเต็ล อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา น.พ. ธีรวัฒน วลัยเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 เปนประธานเปดการประชุมสัมมนาสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งภายใตระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ในเขตสุขภาพ
ที่ 9 หรือ เขตนครชัยบุรินทร พื้นที่ 88 อําเภอใน 4 จังหวัดภาคอีสาน
ตอนลาง ประกอบดวย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมยและสุรินทร รวม
กวา 200 คน ระหวางวันที่ 6-7 ส.ค.58 ที่ผานมา โดยมี น.พ.ธนรักษ 
ผลิพัฒน ผอ .สํานักระบาดวิทยาใหความรู เรื ่องทิศทางการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคของประเทศไทย 
 
          น.พ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร กลาววา ขณะนี้การควบคุมโรค การ
ปองกันโรคลวนแลวตองทําในพื้นที่ ไมวาจะเปนไขเลือดออก โรคปาก
เทาเปอย เหลา บุหรี่ อุบัติเหตุจะตองมีเครือขายรวมกันทั้ง สถานศึกษา, 
อปท. และทุกสวนตองชวยกันทํางาน และขณะนี้เปนหนาฝนตอนนี้จะมี
ฝนตกคอนขางถี่ขึ้นมากทําใหภาวะอากาศคอนขางเย็นและชื้น ฉะนั้น
โรคตางๆ ที่เกิดจากชื้อไวรัสมีโอกาสแพรระบาดมาก โดยเฉพาะโรคที่
นาเปนหวงหลักๆ เรื่องแรกเลือดออกตอนนี้แนวโนมคอนขางมากขึ้น 
เพราะมีฝนตกทําใหมีแหลงน้ําขัง เกิดจากเมื่อเด็กปวยแลวมียุงลายไปกัด
โดยเชื้อจะอยูในยุงลายหลังจากนั้นจะแพรเชื้อตอไป และเด็กจะมีอาการ
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ไขสูง 2-7 วัน และเราจะเห็นวา เด็กหนาแดง ตัวแดงนั่นคือไขสูงแลว 
กลุมเสี่ยงอายุ 5-14 ป และปจจุบันในกลุมอายุมากขึ้น เชนกลุมวัยรุนดวย 
มาตรการที่มีการเรงรัดตอนนี้คือเรื่องปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ ไมใหมี
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และมาตรการใหรูจักดูแลรักษาเบื้องตน
โดยเนนใหทานยากลุมพาราเซตตามอน ไมเนนยาแอสไพรินที่ทําให
ภาวะเลือดออกมีความรุนแรงมากขึ้น และจุดเสี่ยงตางๆ ทั้งโรงเรียน 
โรงพยาบาล โรงเรือน โรงทานหรือวัดตางๆ หอพัก เหลานี้ตองดูแลใหดี
และกําจัดไมมีลูกน้ํายุงลาย 
 
          สวนเรื่องที่เราอยากเนนโรคมือเทาปากเปนเชื้อที่อยูในลําไสของ
คนแลวถายออกมา ซึ่งเชื้อกลุมนี้จะมีหลายตัว แตสิ่งที่เรากลัวมากในแต
ละปจะมีเด็กปวยเปนตั้งแตเด็ก 0-5 ปกลุมเปาหมายจะปวยประมาณ 
20,000-30,0000 ราย เด็กบางคนถาไมดูแลใหดีติดเชื้อท่ีมีความรุนแรงสูง
เชื้อจะเขาไปสูสมองจะทําใหมีภาวะรุนแรงทางสมองและทําใหเสียชีวิต
ได  โดยเด ็กเหลานี ้จะอยู ที ่ศ ูนย เด ็กเล ็กหร ือโรงเร ียนอนุบาล  โดย
มาตรการของกรมฯ จะเนนเรื่องศูนยเด็กเล็กปลอดโรค สาํหรับโรคนี้เมื่อ
เด็กปวยจะมีไขแตจะไมสูงมาก ประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีตุมน้ําพองและ
แตกเปนแผลในปาก ฝามือ ฝาเทา จะทานอาหารไมคอยได และศูนยเด็ก
เล็กตองคัดกรองเด็กทุกวัน ถาพบหรือเจอจะตองใหเด็กอยูที่บาน และ
ประมาณ 7 วันอาการนี้จะหาย แตถายังมีไขสูง มีอาการซึม คลื่นไส
อาเจียน แบบนี้ตองรีบพาไปยังโรงพยาบาลทันที โรคนี้จะติดตอทางการ
สัมผัส 
 
          น.พ.ธีรวัฒนฯ กลาววา ชวงนี้ฝนตกเรื ่องการบริโภคเห็ดที่เปน
อาหารธรรมชาติและผุดเกิดขึ้นมากและมีรายงานการรับประทานเห็ดท่ี
เปนเห็ดพิษ อันแรกคือตองดูลักษณะใหเปนวาเห็ดพาสวนใหญจะเกิดใน
ปา สวนเห็ดธรรมดาที่ทานไดสวนใหญจากการเพาะหรือเกิดในนาขาว
หรืออยูใกลบาน และอันที่สองลักษณะเห็ดพิษคือ สีของหมวกเห็ดจะมีสี
คอนขางสดใส สีแดง สีเหลือง สีสม อยางนี้ตองควรหลีกเลี่ยง หามนาํมา
ปรุงหรือรับประทาน และตอมาไมควรจะไปทานเห็ดที่เราไมเคยทานมา
กอน สวนการปรุงอาหารของเห็ดควรจะตองทําใหสุก สวนอาการของ
เห็ดพาเริ ่มจากคลื่นไสอาเจียนและปวดทอง และถาคนที่ทานมาจะมี
ภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ตับวาย ไตวายได ถามีอาการเหลานี้สิ่งแรก
ตองรีบลางทอง โดยการทานน้ําเกลืออุนๆ มากๆ เขาไว เพื่อใหอาเจียน



ออกมา เสร็จเก็บเศษเห็ดที่ทานหรือเศษอาหารที่ทานไปพบแพทย เพื่อ
จะไดทราบชนิดของเห็ด สวนการตรวจสอบวาเปนเห็ดพิษหรือไมใช
เห็ดพิษดวยการใชชอนเงินใสลงไปหรือเอาขาวสารใสของไปลวน
แลวแตเปนวิธีที่ไมแนนอน และเห็ดพิษที่ชาวบานเรียกกัน เชน เห็ด
ระโงกหิน, เห็ดระโงกพิษ หรือเห็ดไขหาน สวนกรณีนําเห็ดพิษไป
ทําอาหารแลวนําไปถวายพระฉันนั้น ตนเรียนวาเรื่องนี้จะตองระวังมาก 
ควรจะหลีกเลี่ยงเลยดีกวา และปรกติเห็ดเปนอาหารที่ยอยคอนขางยากก็
ไมควรจะทานทีละมากๆ เพราะจะทองอืด และการทําควรจะทําอยาง
นอยปรุงใหสุกกอนทุกครั้ง  
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สั่งปดโรงเรียน นร.ปวยไขหวัดใหญ 
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 ผูสื่อขาวรายงานวา โรงเรียนประโคนชัยวิทยาอ.
ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ไดประกาศปดเรียนอยางกะทันหันเปนเวลา 5 วัน
ตั้งแตวันที่ 10-14 ส.ค. หลังพบเด็กนักเรียน มีอาการปวยและผูปกครอง
พาไปตรวจรักษาที่ รพ.แหงหนึ่งในจ.นครราชสีมา โดยแพทยยืนยันผล
ตรวจวาปวยเปนไขหวัดใหญสายพันธุ H1N1 พรอมประ สานมายัง
โรงเรียนใหประกาศปดเรียน เปนการ ชั่วคราวเพื ่อปองกันไมใหเชื้อ 
แพรระบาดเปนวงกวาง 
 
          ทั้งนี้ โรงเรียนยังไดใหนักเรียนที่มีอาการปวยเปนไขหวัด น้ํามูล
ไหลไอ จาม ไปตรวจคัดกรองอาการปวยที่โรงพยาบาลประโคนชัยกวา 
100 คนซึ่งในจํานวนนี้มีนักเรียนที่มีอาการตองสงสัยติดเชื้อไขหวัด 
H1N1 ที่ตองนอนรักษาตัวอยูที่ รพ.และเฝาระวังอาการเพิ่มอีก 2 ราย 
โดยตองรอผลตรวจยืนยันคาดวาจะทราบผลภายใน 1-2 วัน 
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