สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 5 กลุมโรคควรระวังในชวงฤดูฝน
เสี่ยงฯ วันที่ 27 โดยเฉพาะกลุมโรคติดตอทางระบบหายใจ พบผูปวยรวมเกือบ 1 แสน
พฤษภาคม พ.ศ.
2558
นายแพทยโ สภณ เมฆธน อธิบ ดีก รมควบคุม โรค กลา ววา
ในขณะนี้ประเทศไทยกําลังเขาสูฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน
ฟา อากาศในชว งนี้เ ปน สาเหตุใ หเ กิด โรคหลายชนิด ซึ่ง สามารถแพร
ระบาดไดงาย กรมควบคุมโรคจึงขอเตือนประชาชนใหระมัดระวังการ
เจ็บ ปว ย ตามประกาศกรมควบคุม โรค เรื่อ ง การปอ งกัน โรคและภัย
สุขภาพที่เกิดในชวงฤดูฝน แบงเปน 5 กลุม ประกอบดวย 1.โรคติดตอ
ทางระบบหายใจ ไดแ ก โรคไขห วัด ใหญแ ละโรคปอดอัก เสบ 2.
โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ ไดแก โรคไขเลือดออก โรคไขสมองอักเสบ
โรคมาลาเรีย และโรคไขปวดขอยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา 3.โรคติดตอ
ทางอาหารและน้ํา ไดแก โรคอหิวาตกโรคและโรคไวรัสตับอักเสบ เอ 4.
โรคติด ตอ อื่น ๆ ไดแ ก โรคมือ เทา ปาก และโรคเลปโตสไปโรสิส 5.ภัย
สุขภาพอื่นๆ ที่ตองเฝาระวัง ไดแก อันตรายจากสัตวมีพิษ ภัยจากฟาผา
และอุบัติเหตุทางถนน
ขอมูลจากระบบเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค ตั้งแตตนป 2558 โรคขางตนที่พบมากเปนอันดับ 1 ไดแก โรคปอด
อักเสบ พบผูปวย 71,784 ราย เสียชีวิต 181 ราย รองลงมาคือ โรคไขหวัด
ใหญ พบผูปวย 27,555 ราย เสียชีวิต 21 ราย โรคไขเลือดออก พบผูปวย
10,504 ราย เสียชีวิต 8 ราย และโรคมือ เทา ปาก พบผูปวย 10,303 ราย
เสียชีวิต 1 ราย
กรมควบคุมโรคไดจัดทําประกาศแจงเตือนใหระวังโรคจากภัย
สุขภาพ โดยสงไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สํานัก

แนวทางการดําเนินงาน
ไดจัดทําขาวแจกเรือ่ ง
ไขเลือดออก และโรคมือเทา
ปากเตรียมเผยแพรในเดือน
มิถุนายน 2558 โดยเผยแพร
ไปยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

อนามัย กรุงเทพมหานคร และสํานักงานปองกันควบคุมโรคทั้ง 12 แหง
พรอ มเตรีย มภารกิจ ในการดูแ ลประชาชน ไดแ ก 1.การเฝา ระวัง และ
ติดตามสถานการณของโรคในพื้นที่ 2.การควบคุมโรคในกรณีถามีการ
ระบาดของโรคติดตอ กรมควบคุมโรคมีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) เขาไปดําเนินการสอบสวน ควบคุม และปองกันการแพร
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ใ น พื ้น ที่ แ ล ะ 3.ก า ร สื ่อ ส า ร ค ว า ม เ สี่ย ง แ ล ะ
ประชาสัมพันธความรูแกประชาชน โดยเฉพาะในกลุมเด็กเล็ก ผูสูงอายุ
และผูปวยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง
ทั้งนี้ โรคที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ คือ กลุมโรคติดตอทางระบบ
หายใจ (โรคปอดอักเสบและโรคไขหวัดใหญ) โรคมือเทาปากและโรค
ไขเ ลือ ดออก เนื่อ งจากพบผูปว ยเปน จํา นวนมาก โดยโรคปอดอัก เสบ
และโรคไขหวัดใหญ สามารถปองกันไดดวยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ ควรอยูในที่ที่มีอากาศถายเท
สะดวก หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด ดื่มน้ําสะอาด รับประทานอาหาร
ปรุง สุก ใหมไ มม ีแ มลงวัน ตอม ใชช อ นกลางทุก ครั ้ง เมื ่อ รับ ประทาน
อาหารรว มกับ ผู อื ่น และหมั ่น ลา งมือ บอ ยๆ ดว ยน้ํ า และสบู ห รือ ใช
แอลกอฮอลเ จลทํ า ความสะอาดมือ เพื ่อ ชว ยปอ งกัน การติด เชื ้อ
สว นโรคไขห วัด ใหญส ามารถปอ งกัน ไดจ ากการฉีด วัค ซีน
โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง 8 กลุม ประกอบดวย 1.หญิงมีครรภอายุครรภ 4
เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ป ทุกคน 3.ผูที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอด
อุด กั ้น เรื ้อ รัง หอบหืด หัว ใจ หลอดเลือ ดสมอง ไตวาย มะเร็ง ที ่อ ยู
ระหวางการไดรับเคมีบํา บัดและโรคเบาหวาน 4.ผูสูง อายุ 65 ปขึ้น
ไป 5.ผูพิการทางสมองที่ชวยเหลือตนเองไมได 6.โรคธาลัสซีเมียและผู
มีภูมิคุมกันบกพรอง 7.ผูที่มีน้ําหนักตั้งแต 100 กิโลกรัมขึ้นไป และ 8.
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข เจาหนาที่และอาสาสมัครทําลาย
สัต วปก ซึ่ง กลุม เสี่ย งสามารถรับ บริก ารฉีด วัค ซีน ฟรี ที่ส ถานบริก าร
สาธารณสุขของรัฐใกลบาน ตั้งแต 1 พฤษภาคม - 31กรกฎาคม 2558
แ ล ะ ค ว ร ฉ ีด ซ้ํ า ท ุก ป
นายแพทยโสภณ กลาวอีกวา โรคไขเลือดออก จะมียุงลายเปน
พาหะนําโรค ผูปวยจะมีอาการไขสูงลอย ติดตอกัน 2–7 วัน มีอาการปวด
ศีร ษะ ปวดเมื่อ ยตามตัว ปวดเบา ตา บางรายมีป วดทอ ง อาเจีย น เบื ่อ
อาหาร มีจุดแดงเล็กๆตามแขน ขา ลําตัว รักแร อาการทั่วไปคลายเปน
หวัด แตมักไมไอ และมักไมมีน้ํา มูก ทั้งนี้ โรคไขเลือ ดออกยัง ไมมี
วัคซีนปองกัน ดังนั้นวิธีการปองกันใหใชมาตรการ 5 ป. ปราบยุงลาย

ไดแก ปด เปลี่ยน ปลอย ปรับ ปฏิบัติ โดย 1.ปด คือ ปดภาชนะน้ํากินน้ํา
ใชใหมิดชิด ปองกันยุงลายลงไปวางไข 2.เปลี่ยน คือ เปลี่ยนน้าํ ในแจกัน
ถังเก็บน้ํา ทุก 7 วัน เพื่อ ตัดวงจรลูกน้ําที่จะกลายเปนยุง 3.ปลอย คือ
ปลอยปลากินลูกน้ําในภาชนะใสน้ําถาวรเชน อางบัว 4.ปรับปรุง คือ
ปรับปรุง สิ่ง แวดลอ มใหป ลอดโปรง โลง สะอาด ลมพัด ผา น ไมเ ปน ที่
เกาะพัก ของยุง ลาย และ 5.ปฏิบ ัต ิ คือ ปฏิบ ัต ิเ ปน ประจํ า จนเปน
นิส ัย ทั ้ง หมดนี ้ค วรลงมือ ปฏิบ ัต ิต ามคํ า แนะนํ า ทัน ที เพื ่อ ปอ งกัน
ครอบครัวใหปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก
“สําหรับโรคมือ เทา ปาก เปนโรคที่พบบอยในเด็ก มีการระบาด
ทุกป โดยเฉพาะในชวงที่เริ่มเขาหนาฝนหรือชวงเปดเทอม ติดตอไดโดย
การสัมผัสน้ํามูก น้ําลายหรือ อุจจาระผูปวยโดยตรง หรือทางออม เชน
สัมผัส ผานของเลน โรคนี้ไมมีย ารักษาจําเพาะ จะรักษาตามอาการ ซึ่ง
อาการของโรคมักเริ่มดวยอาการไข เจ็บปาก รับประทานอะไรไมคอยได
เพราะมีแผลในปากเหมือนแผลรอนใน และมีผื่นเปนจุดแดง หรือเปน
ตุมน้ําใสขึ้นบริเวณฝามือ ฝาเทา สวนใหญจะมีอาการไมมากและจะหาย
เองใน 1 สัปดาห แตมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรืออาจทําใหเกิดสมอง
อักเสบ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได ซึ่งสัญญาณอันตราย ไดแก อาการซึม
ออนแรง ชัก เดินเซ หอบ อาเจียน หากพบอาการเหลานี้ควรนําสงแพทย
โดยดว น สํ า หรับ วิธีก ารปอ งกัน โรคนี้ค ือ การรัก ษาความสะอาดของ
สภาพแวดลอม เนนการลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้งหลังเขาหองน้าํ และ
กอนรับประทานอาหาร

