สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ สธ. จับ มือ เครือ ขา ยอีส านตอนบน 11 จัง หวัด รว มขับ เคลื่อ น 500
โรงเรียน ลดโรคอาหารเปนพิษ
เสี่ยงฯ 23
โรคอาหารเปนพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ําที่มี
กรกฎาคมพ.ศ.
การปนเปอนเชื้อโรคหรือท็อกซินของเชื้อโรคที่เขาสูรางกาย สวนใหญ
2558
พบวา เกิด จากการที่ค นจํา นวนมากรับ ประทานอาหารรว มกัน และมี
อาการหลัง จากรับ ประทานอาหารที ่ป นเป อ นเชื ้อ โรคดัง กลา วอยา ง
รวดเร็วจากขอมูลของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบวาตลอด
ทั้งป 2557 ที่ผานมา มีผูปวยจากโรคอาหารเปนพิษ 133,946 ราย ไมมี
ผูเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบวามีจํานวนเหตุการณระบาดดวยโรคอาหาร
เปนพิษทั้งหมด 99 เหตุการณ โดยเกิดการระบาดกับนักเรียนในโรงเรียน
และเขาคายทัศนศึกษามากที่สุด จํานวน 54 เหตุการณ คิดเปนรอยละ
58.7 ของเหตุการณทั้งหมด
สําหรับสถานการณโรคอาหารเปนพิษในป 2558 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม–12 กรกฎาคม 2558 พบวามีผูปวยแลว 68,524 ราย ไมมี
ผูเ สีย ชีว ิต ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ มีอัต ราปว ยสูง สุด คือ 169.65ตอ
ประชากรแสนคน สว นภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนบน มีผู ป ว ย
ประมาณ 40,000-50,000 รายตอป สวนใหญระบาดเปนกลุมกอน พบได
บอยในสถานศึกษา คายทัศนศึกษา งานบุญ งานประเพณีตางๆ อยางไรก็
ตามรอ ยละ 60 ของการเกิดเหตุการณในโรงเรีย นสว นใหญเกิดจาก
อาหารที่จําหนายในโรงเรียน และอาหารที่รับประทานในการเขาคายที่มี
การเก็บรักษานาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค
(นายแพทยโ สภณ เมฆธน)ไดกํา หนดกลยุทธสําคัญเพื่อ ลดโรคอาหาร

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

เปนพิษ และประสานความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
กรมอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัด
อีสานตอนบน จํานวน 11 จังหวัด ไดแก รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม
กาฬสินธุ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ เลย สกลนคร และ
นครพนม รวมกันขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อ
ลดโรคอาหารเปนพิษใน 500 โรงเรียนโดยตั้งเปาลดโรคอาหารเปนพิษ
ในสถานศึก ษาใหล ดลงไมเ กิน รอ ยละ 70 ของคา เปา หมายหรือ 23
เหตุการณในป 2558 โดยการสรางองคความรูในสถานศึกษา ปลูกฝง
พฤติก รรมและทัก ษะชีวิต ในการปอ งกัน โรคการปอ งกัน อัน ตรายจาก
การรับประทานอาหารที่มีพิษแกเด็ก ครอบครัว การสรางทักษะในการ
เลือ กอาหารที ่ม ีค ุณ ภาพ ถูก หลัก ตามโภชนาการใหแ กน ัก เรีย น
ซึ่ง สํา นัก โรคติด ตอ ทั่ว ไป โดยนายแพทยรุง เรือ ง กิจ ผาติ
ผูอํา นวยการสํา นัก โรคติด ตอ ทั่ว ไป ไดใ หค วามสํา คัญ กับ การสื่อ สาร
ความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และกําหนดสาระสําคัญ
ของการสื่อ สารแกป ระชาชน ใหยึด หลัก “กิน รอ น ชอ นกลาง ลา งมือ ”
ดังนี้ 1.กินสุกรอน โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหมๆ
หากเปนอาหารขามมื้อใหอุนใหรอนหรือเดือดกอน 2.ใชชอนกลาง ตัก
อาหารขณะกินอาหารรวมกับผูอื่น และ 3.ลางมือดวยสบูและน้ําทุกครั้ง
กอ นรับ ประทานอาหารและภายหลัง จากการใชหอ งสว ม สว นอาการ
ของผูปวยโรคอาหารเปนพิษคือ คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ถายอุจจาระ
ปวดหัว คอแหงกระหายนํ้า อาจมีไข เปนตน
สําหรับการชวยเหลือเบื้องตน ทําโดยใหสารละลายเกลือแรโอ อาร
เอส หรือ ของเหลวมากกวาปกติ เพื่อปองกันการขาดน้ํา และใหอาหาร
ออนยอยงาย หากอาการไมดีขึ้น แนะนําใหไปพบแพทยหรือเจาหนาที่
สาธารณสุข ใกลบา นทัน ที และไมค วรรับ ประทานยาเพื่อ ใหห ยุด ถา ย
เพราะจะทําใหเชื้อโรคคางอยูในรางกาย ซึ่งจะเปนอันตรายมากขึ้น ถามี
ขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค
โทร 1422

