สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 17 มีนาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 5 โรคสําคัญที่มักพบบอยในฤดูรอน
เสี่ยงฯ
พรอมเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา โรคลมแดด และการปองกันเด็กจมน้ํา
นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา
17 มี.ค. 2558
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 มีรายงานผูปวยทั้ง 5
โรค รวม 197,504 ราย เสียชีวิต 2 ราย โรคที่พบมากอันดับ 1 ไดแก
โรคอุจจาระรวง 175,270 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุมอายุที่พบมากสุด คือ
ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป 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
สงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
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.กลุมผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 65 ป
ขึ้นไป และ 3.กลุมผูปวยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง เปนตน
สําหรับการปองกันตนเอง ขอใหประชาชนยึดหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันงายๆ คือ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” ประกอบดวย
1. กินรอน โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหมๆ หากเปน
อาหารคางมื้อ อุนใหรอนหรือเดือดกอนรับประทาน
2. ใชชอนกลาง ตักอาหารขณะกินอาหารรวมวงกับผูอ่ืน
3. ลา งมือ ดว ยน้ํา และสบูทุก ครั้ง หลัง จากใชหอ งสว ม กอ นปรุง และ
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
เชื้อ ไวรัส เรบี่ส สง ผลใหมีผูเ สีย ชีวิต จากโรคนี้ทุก ป มีพ าหะหลัก จาก
สุนัข และแมว ซึ่งอาจติดโรคจากการกัด ขวน หรือเลียผิวหนังคนมีแผล
ที่สําคัญโรคนี้เปนแลวตายทุกราย ไมมีย ารักษา แตสามารถปอ งกันได
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
รีบ ไปพบแพทยเ พื ่อ รับ การฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคพิษ สุน ัข บา จนครบ
ตามที ่แ พทยแ นะนํ า ตอ งจํ า สัต วที ่ก ัด ใหไ ดเ พื ่อ สืบ หาเจา ของและ
สอบถามประวัติการฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคพิษสุนัข บา ติดตามดูอ าการ
สุนัข 10 วัน และถาพบสุนัขนั้นตายกอน 10 วัน และมีประวัติกัดคนหรือ
สัตวอื่น ควรนําหัวสงตรวจโดยประสานกับเจาหนาที่ปศุสัตวพื้นที่ใกล
บาน

สวนโรคลมแดด เปนโรคที่เกิดจากการที่รางกายไดรับความรอน
มากเกิน ไปจนทํา ใหความรอ นในรา งกายสูง กวา 40 องศาเซลเซีย ส
อาการที่พบเบื้องตน ไดแก ออนเพลีย หนามืด เปนลม หากรุนแรงอาจมี
อาการตัวรอนจัด คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ เปนตน ถาไมไดรับการ
รักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหหมดสติและเสียชีวิตได บุคคลที่มีความ
เสี่ย งวา จะเกิด โรคลมแดด ไดแ ก ทหารที่เ ขา รับ การฝก โดยไมเ ตรีย ม
รางกายใหพรอมตอสภาพอากาศรอน นักกีฬาสมัครเลน ผูที่ทํางานใน
อากาศรอนชื้น รวมถึงผูสูงอายุ เด็ก คนอดนอน คนดื่มสุราจัด และผูที่มี
ความดันโลหิตสูง สวนวิธีปองกัน ควรดื่มน้ํา 1-2 แกว กอนออกจาก
บาน หากอยูในสภาพอากาศรอนดื่มน้ําใหไดชั่วโมงละ 1 ลิตร แมทํางาน
ในรมก็ควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6-8 แกว สวมเสื้อผาที่มีสีออน ไม
หนา และระบายความรอ นไดด ี หลีก เลี ่ย งการอยู ก ลางแดด ไมดื ่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด หลีกเลี่ยงการกินยาแกแพ ยาลดน้ํามูก
ควรใหการดูแลเด็ก และผูสูงอายุเปนพิเศษ
“สุดทายเรื่องการปองกันเด็กจมน้ํา เปนเรื่องสําคัญที่ตองชวยกัน
ในชว งฤดูรอ น เพราะตรงกับ ชว งปด เทอมของเด็ก โดยพบวา ในกลุม
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
ตัว เพื่อ ชว ยคนตกน้ํา เกาะจับ พยุง ตัว เชน เชือ ก ถัง แกลลอนพลาสติก
เปลา โดยโยนครั้งละหลายๆชิ้น 3.ยื่นอุปกรณท่ีอยูใกลตัวใหคนตกน้าํ จับ
เชน ไม เสื้อ ใหคนตกน้ําจับและดึงขึ้นมาจากน้ํา โดยไมตองกระโดดลง
ไปชวย เพราะจากขอมูลพบวาเด็กมักจะจมน้ําเสียชีวิตพรอมกันครั้งละ
หลายๆ คน เนื ่อ งจากเด็ก ไมรู ว ิธ ีก ารเอาชีว ิต รอดในน้ํ า และวิธ ีก าร
ชว ยเหลือ ผูอื่น ที่ถูก ตอ ง นอกจากนี้ หนว ยงานในทอ งถิ่น /ผูนํา ชุม ชน
ควรจัด การสิ ่ง แวดลอ มในบริเ วณแหลง น้ํ า ที ่ม ีค วามเสี่ย ง เชน จัด หา
อุปกรณลอยน้ํา แกลลอนพลาสติก ไม เชือก สรางรั้ว ทําปายเตือน และ
สถานบริก ารสาธารณสุขมีก ารใหค วามรูในเรื่อ งนี้เ ชน เดีย วกับ การให
วัคซีนแกเด็ก หากสงสัยสามารถสอบถามไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค
โทร 1422”

