
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 17 มีนาคม 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ 

 17 มี.ค. 2558 

 กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 5 โรคสําคัญที่มักพบบอยในฤดูรอน 
พรอมเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา โรคลมแดด และการปองกันเด็กจมน้ํา 
           นายแพทยโสภณ  เมฆธน     อธิบดีกรมควบคุมโรค      กลาววา 
 ในขณะนี้ประเทศไทยกําลังเขาสูฤดูรอน     ซึ่งอากาศที่รอนเหมาะกับ
การเจริญเติบโตของเชื้อโรคอยางมาก โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย อาจทํา
ใหมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคติดตอทางอาหารและน้าํ  กรมควบคุม
โรคจึงขอเตือนประชาชนใหระมัดระวังการเจ็บปวยจากโรคที่มักพบได
บอยในชวงฤดูรอนปนี้  ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การปองกัน
โรคและภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูรอน  ซึ่งประกอบดวย 5 โรคสําคัญ 
ไดแก โรคอุจจาระรวง โรคอาหารเปนพิษ โรคบิด  อหิวาตกโรค ไข
รากสาดนอยหรือไขไทฟอยด นอกจากนี้ยังมีโรคพิษสุนัขบา โรคลมแดด 
และการปองกันเด็กจมน้าํ ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ  จากขอมูลสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแตตนป 2558  มีรายงานผูปวยท้ัง 5 
โรค  รวม 197,504 ราย  เสียชีวิต 2 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 ไดแก 
โรคอุจจาระรวง 175,270 ราย เสียชีวิต 2 ราย  กลุมอายุท่ีพบมากสุด คือ 
ผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป รอยละ 11.48  และอายุ 15-24 ป รอยละ 
11.15   รองลงมา คือ โรคอาหารเปนพิษ 21,682 ราย  โรคบิด 334 
ราย  ไขรากสาดนอยหรือไขไทฟอยด 217 ราย และโรคอหิวาตกโรค 1 
ราย ตามลําดับ  
       นายแพทยโสภณ กลาวตอไปวา สําหรับในชวงฤดูรอนปนี้ กรม
ควบคุมโรคไดจัดทําประกาศแจงเตือนใหระวังโรคจากภัยสุขภาพ โดย
สงไปยังสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานปองกันควบคุมโรคทั้ง 12 แหง พรอม
เตรียมภารกิจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบกับภาวะแลง ไดแก 
1.การเฝาระวังและติดตามสถานการณของโรคในพื้นที่ 2.การควบคุม
โรคในกรณีถามีการระบาดของโรคติดตอ กรมควบคุมโรคมีทีมเฝาระวัง

แนวทางการดําเนินงาน 
       ไดจัดทําขาวแจกเดือน
มีนาคม เรื่องโรคลมแดด
อาหารเปนพิษและเด็กจมน้ํา  
ไปยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เขาไปดําเนินการสอบสวน ควบคุม และ
ปองกันการแพรระบาดของโรคในพื้นที่  และ 3.การสื่อสารความเสี่ยง
และประชาสัมพันธความรูแกประชาชน  โดยเนนประชาชนใน 3 กลุม
เสี่ยง คือ 1.กลุมเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 5 ป 2.กลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 65 ป
ข้ึนไป และ 3.กลุมผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เปนตน 
          สําหรับการปองกันตนเอง  ขอใหประชาชนยึดหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันงายๆ  คือ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ”  ประกอบดวย  
1. กินรอน โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหมๆ หากเปน
อาหารคางมื้อ อุนใหรอนหรือเดือดกอนรับประทาน  
2. ใชชอนกลาง ตักอาหารขณะกินอาหารรวมวงกับผูอื่น   
3. ลางมือ ดวยน้ําและสบูทุกครั ้ง หลังจากใชหองสวม กอนปรุงและ
รับประทานอาหาร รวมถึงกอนเตรียมนมใหเด็กทุกครั้ง  นอกจากนี้ควร
ดื่มน้ําสะอาดหรือน้ําตมสุก กําจัดขยะมูลฝอย เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูล
รอบๆบานทุกวัน เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน และถายอุจาระ
ใ น ส ว ม ที ่ถ ูก ส ุข ล ัก ษ ณ ะ ท ุก ค รั ้ง เ พื ่อ ไ ม ใ ห แ พ ร โ ร ค 
          นายแพทยโสภณ กลาวอีกวา  สวนโรคที่เฝาระวังเปนพิเศษ คือ 
โรคพิษสุนัขบา โรคลมแดด และการปองกันเด็กจมน้ํา ซึ่งจากขอมูลการ
เฝาระวังโรคพิษสุนัขบาในป 2557 มีผูเสียชีวิต 6 ราย โดยโรคนี้เกิดจาก
เชื ้อไวรัสเรบี ่ส สงผลใหมีผู เสียชีวิตจากโรคนี้ทุกป มีพาหะหลักจาก
สุนัข และแมว ซึ่งอาจติดโรคจากการกัด ขวน หรือเลียผิวหนังคนมีแผล 
ที่สําคัญโรคนี้เปนแลวตายทุกราย ไมมียารักษา แตสามารถปองกันได
ดวยการนําสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีน และลดความเสี่ยงจากการถูก
สุนัขกัดหรือโดนทําราย โดยปฏิบัติตามคําแนะนํา 5ย ไดแก  “ อยาแหย 
อยาเหยียบ อยาแยก อยาหยิบ อยายุง ” มีรายละเอียด ดังนี้ อยาแหยให
สุนัขโมโห อยาเหยียบสุนัข (หาง,ตัว,ขา) หรือทําใหสุนัขตกใจ อยาแยก 
สุนัขที่กําลังกัดกันดวยมือเปลา อยาหยิบชามอาหารขณะสุนัขกําลังกิน 
และอยายุงกับสุนัขนอกบานหรือที่ไมทราบประวัติ  หากถูกสุนัขกัดให
รีบลางแผลดวยสบูและน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง ใสยาฆาเชื้อ เชน เบตาดีน 
รีบไปพบแพทยเพื ่อรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาจนครบ
ตามที ่แพทยแนะนํา  ตองจําส ัตว ที ่ก ัดใหได เพื ่อส ืบหาเจ าของและ
สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ติดตามดูอาการ
สุนัข 10 วัน และถาพบสุนัขนั้นตายกอน 10 วัน และมีประวัติกัดคนหรือ
สัตวอื่น ควรนําหัวสงตรวจโดยประสานกับเจาหนาที่ปศุสัตวพื้นที่ใกล
บาน 



          สวนโรคลมแดด เปนโรคที่เกิดจากการที่รางกายไดรับความรอน
มากเกินไปจนทําใหความรอนในรางกายสูงกวา 40 องศาเซลเซียส 
อาการที่พบเบื้องตน ไดแก ออนเพลีย หนามืด เปนลม  หากรุนแรงอาจมี
อาการตัวรอนจัด คลื่นไส  อาเจียน ปวดศีรษะ เปนตน ถาไมไดรับการ
รักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหหมดสติและเสียชีวิตได บุคคลที่มีความ
เสี ่ยงวาจะเกิดโรคลมแดด ไดแก ทหารที่เขารับการฝกโดยไมเตรียม
รางกายใหพรอมตอสภาพอากาศรอน นักกีฬาสมัครเลน ผูที่ทํางานใน
อากาศรอนชื้น รวมถึงผูสูงอายุ เด็ก คนอดนอน คนดื่มสุราจัด และผูที่มี
ความดันโลหิตสูง  สวนวิธีปองกัน ควรดื่มน้ํา 1-2 แกว กอนออกจาก
บาน หากอยูในสภาพอากาศรอนดื่มน้ําใหไดช่ัวโมงละ 1 ลิตร แมทํางาน
ในรมก็ควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6-8 แกว  สวมเสื้อผาที่มีสีออน ไม
หนา   และระบายความรอนไดดี หลีกเลี ่ยงการอยู กลางแดด  ไมดื ่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด หลีกเลี่ยงการกินยาแกแพ ยาลดน้ํามูก 
ควรใหการดูแลเด็ก และผูสูงอายุเปนพิเศษ 
  
          “สุดทายเรื่องการปองกันเด็กจมน้ํา เปนเรื่องสําคัญที่ตองชวยกัน
ในชวงฤดูรอน เพราะตรงกับชวงปดเทอมของเด็ก โดยพบวาในกลุม
เด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน
ทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ ซึ่งตลอดป 2557 มีเด็กเสียชีวิต 
807 คน หรือ 7.1 คนตอประชากรเด็กแสนคน ซึ่งมาตรการที่ตองยึดไว
ใชยามฉุกเฉิน คือ“ตะโกน โยน ยื่น” ไดแก 1.ตะโกน คือ การเรียกให
ผูใหญมาชวยและโทรแจงทีมแพทยกูชีพ 1669 2.โยนอุปกรณที่อยูใกล
ตัวเพื่อชวยคนตกน้ําเกาะจับพยุงตัว เชน เชือก ถังแกลลอนพลาสติก
เปลา โดยโยนครั้งละหลายๆชิ้น 3.ยื่นอุปกรณท่ีอยูใกลตัวใหคนตกน้าํจับ 
เชน ไม เสื้อ ใหคนตกน้ําจับและดึงขึ้นมาจากน้ํา โดยไมตองกระโดดลง
ไปชวย  เพราะจากขอมูลพบวาเด็กมักจะจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันครั้งละ
หลายๆ  คน  เนื ่องจากเด็กไมรู ว ิธ ีการเอาชีว ิตรอดในน้ําและวิธ ีการ
ชวยเหลือผูอื ่นที่ถูกตอง นอกจากนี้ หนวยงานในทองถิ่น/ผูนําชุมชน 
ควรจัดการสิ ่งแวดลอมในบริเวณแหลงน้ําที ่มีความเสี ่ยง เชน จัดหา
อุปกรณลอยน้ํา แกลลอนพลาสติก ไม เชือก สรางรั้ว ทําปายเตือน และ
สถานบริการสาธารณสุขมีการใหความรูในเรื่องนี้เชนเดียวกับการให
วัคซีนแกเด็ก หากสงสัยสามารถสอบถามไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค 
โทร 1422”  

 


