สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 3 กันยายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ 6 โรค ควรระวังในฤดูฝน
เสี่ยงฯ 3 กันยายน ชวงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
เขา สู ฤ ดูฝ นอากาศเริ ่ม เย็น และมีฝ นตกอยา งตอ เนื ่อ ง สภาพอากาศที่
พ.ศ. 2558
เปลี่ย นแปลงทํา ใหเ กิด โรคไดห ลายชนิด จึง มีความจําเปน ที่ตอ งทราบ
แนว ทางการปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหสุขภาพรางกายแข็งแรงอยู
เสมอ ซึ่งโรคติดตอที่สําคัญ ไดแก
โรคไขหวัดใหญ
เกิด จากเชื ้อ อิน ฟลูเ อ็น ชาไวรัส ติด ตอ จากการไอ จามรดกัน ทํ า ใหมี
อาหารไขส ูง เฉีย บพลัน หนาวสั ่น ปวดศีร ษะ ปวดเมื ่อ ยกลา มเนื ้อ
ออนเพลีย คอแหง เจ็บคอ คัดจมูก น้ํามูกไหล จามหรือมีเสมหะมาก ตา
แดง ตาแฉะ ปอ งกัน รัก ษาไดโ ดยนอนหลับ พัก ผอ นใหเ พีย งพอ ดูแ ล
รัก ษารา งกายใหอ บอุน ดื่ม น้ํา มากๆ รับ ประทานอาหารออ น ยอ ยงา ย
สวมหนากากอนามัย
โรคปอดอักเสบ
เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียหรือเชื้อ ไวรัส ในสภาวะที่ภูมิคุม กันผิดปกติอ าจ
เกิดจากเชื้อรา และพยาธิ ติดตอทางการไอ จาม รดกัน อาการคือ มีไขไอ
เสมหะมาก หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ในเด็กเล็กสังเกตพบอาหารหายใจ
เร็วกวาปกติ หากอาการรุนแรง อาจทําใหระบบหายใจลมเหลว จนเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน หรือติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได ปองกัน
ไดโดยนอนพักผอ น ดื่มน้ํามากๆ เช็ดตัวบอยๆ รักษารางกายใหอบอุน
โดยเฉพาะเมื่ออากาศ เย็นจัด ชื้นจัด หากเด็กมีไข ไอ หายใจหอบ หรือ
หายใจลําบาก ควรรีบพาไปพบแพทย

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

โรคอหิวาตกโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดตอจากการรับประทานอาหาร หรือดื่ม
น้ําที่มีเชื้อปนเปอน โดยอาการสําคัญคือถายอุจจาระเปนน้ําครั้งละมากๆ
อุจจาระเหลวสีคลายน้ําซาวขาว กลิ่นเหม็นคาวจัด อาจมีอาเจียนรวมดวย
มีอ าการขาดน้ํา และเกลือ แร อาจทํา ใหเ กิด ภาวะช็อ ก หมดสติ รายที่มี
อาการรุนแรงอาจเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ปองกันและรักษษไดโดย
ดื่ม สารละลายน้ํา ตาลเกลือ แรโ อ อาร เอส เพื่อปอ งกัน การขาดน้ํา และ
เกลือแร รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม
หลีก เลี ่ย งอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ลา งมือ บอ ยๆ ดว ยน้ํ า และสบู ก อ น
รับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ
เกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้าํ ที่มีเชื้อจาก
คนหนึ่ง สูอีกคน อาการคือ มีไ ข ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไสอ าเจีย น
ทองรวง ปสสาวะสีเขม ตัวเหลือง ตาเหลืองรวมดวย สามารถหายไดเอง
ดวยการพักผอนใหเพียงพอ ปองกันและรักษาโดย รับประทานอาหาร
สุก ดื ่ม น้ํ า สะอาดรัก ษาอนามัย พื ้น ฐาน และฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรค
โรคมือ เทา ปาก
เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส พบมากในทารกและเด็กเล็ก ติดตอโดยการ
ไดรับเชื้อทางปาก อาการเริ่มดวยมีไขออนเพลีย เจ็บปาก เบื่ออาหาร มี
แผลออักเสบ ที่ลิ้น เหงือก และกระพุงแกม อาจเกิดผื่นแดงไมคันที่ฝามือ
ฝา เทา กน หรือ หัว เขา การปอ งกัน และรัก ษาทํ า ไดโ ดย รับ ประทาน
อาหารออ นๆ ยอ ยงา ย นอนพัก ผอ นใหเ พีย งพอ ดูแ ลสุข อนามัย สว น
บุคคลที่ดี ลางมือดวยน้ําและสบู เด็กที่ปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ควรหยุด
พัก รักษาตัวที่บานประมาณ 1 สัปดาห หรือจนกวาจะหายเปนปกติ
โรคเลปโตสไปโรซิส
ติด ตอ จากสัต วม าสู ค น เชื ่อ จะออกมากับ ฉี ่ข องสัต ว เชน หนู หมู วัว
ควาย แพะ แกะ และสุนัข แลวปนเปอนในแมน้ํา ลําคลอง พื้นที่ที่มีน้ําขัง
ชื้นแฉะ ผูที่เสี่ยงตอการเปนโรคฉี่หนู ไดแก ผูที่ลุยน้ําหรือแชน้ํานานๆ
เชื ่อ เขา สู ร า งกายทางบาดแผลหรือ เยื ่อ บุอ อ นๆ ขณะที ่แ ชน้ํ า หรือ
รับประทานอาหาร ดื่มน้ําที่มีเชื้อ อาการคือ มีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ โดยเฉพาะนองและโคนขา มีเยื่อบุตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร

ทอ งเดิน ไอมีเ ลือ ดปน หรือ ตัว เหลือ ง ตาเหลือ ง ปส สาวะนอ ย ซึม
สับสน เนื่องจากเยื่อหุมสมองอักเสบ อาจมีกลามเนื้อหัวใจอักเสบและ
เสียชีวิตได ปองกันโดยหลีกเลี่ยงการแชน้ํา ย้ําโคลนนานๆ เมื่อขึ้นจาก
น้ําแลว ตองรีบอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด ซับใหแหงโดยเร็วที่สุด
ควรสวมรองเทาหรือรองเทาบูทที่เหมาะสม ดูแลที่พักใหสะอาดไมให
เปนที่อาศัยของหนู
ทั้ง นี้วิธีปอ งกัน การเจ็บ ปว ยในชว งฤดูฝ นที่ดีที่สุด คือ ดูแ ลสุข ภาพให
แข็ง แรง รัก ษารา งกายใหอ บอุ น ในชว งอากาศหนาวเย็น หรือ อากาศ
เปลี่ยนแปลง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ หลีกเลี่ยง
สถานที่ที่มีคนพลุกพลาน อากาศถายเทไมสะดวก ไมคลุกคลีใกลชิดกับ
ผูที่มีอาการปวย และหมั่นลางมือบอยๆ ดวยน้ําสบู หรือใชแอลกอฮอล
เจลทํา ความสะอาดมือ ก็จ ะสามรถลดความเสี่ย งในการไดรับ เชื้อ ตา ง
ไดๆ นอกจากนี้หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที
สายดวนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ สํานักโรคติดตดทั่วไป โทรใ
02 590 3183

