สรุ ปและวิเคราะห์ ข่าวประจําวันที่ 4 สิ งหาคม 2558
เรี ยน ผอ. สคร.5 /รองผูอ้ าํ นายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุ ข/เครื อข่ายสื่ อมวลชน
กลุ่มสื่ อสารความเสี่ ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุ ปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นข่ าว
วิเคราะห์ ข่าว
วันที่ /แหล่ งข่ าว
สํานักสื่ อสารความ โรคมือเท้ าปากระบาดหนักเข้ มศู นย์ เด็กฯ –ร.ร.ทั่วปท.
แนวทางการดําเนินงาน
เฝ้ าระวัง'โรคมือ เท้า ปาก'ช่วงฤดูฝน เน้นศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.อนุ บาล
ได้เผยแพร่ ข่าว
เสี่ ยงฯ 4 สิ งหาคม
เผยในรอบ 6 เดือนป่ วยแล้วกว่า 15,000 ราย กําชับครู ตรวจดูอาการเด็ก ยังเครื อข่ายสื่ อสาร
พ.ศ. 2558
สาธารณะ
ทุกวัน
โรคมือ เท้า ปาก จะพบการระบาดมากในช่วงหน้าฝนคือเดือน -ได้ แจ้ งผู้บริหารและ
กรกฎาคมกันยายน เนื่ องจากสภาพอากาศชื้ นและเป็ นช่วงที่โรงเรี ยนเปิ ด เครือข่ ายสื่ อมวลชนแล้ ว
เทอม ทําให้เชื้ อโรคแพร่ ระบาดได้ง่าย จากข้อมูลการเฝ้ าระวังโรคของ
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม-วันที่ 20
กรกฎาคม 2558 พบผูป้ ่ วยทุกจังหวัดรวม 19,471 ราย เสี ยชี วิต 1 ราย
กระจายในทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากที่สุดคืออายุ 1-3 ขวบ ประมาณร้อยละ
70 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด อายุต่าํ สุ ดคือตํ่ากว่า 28 วัน จํานวน 6 ราย จังหวัดที่
มีป่ วยต่อ แสนประชากรสู ง 5 อัน ดับ แรก คือ น่ า น เชี ย งราย พะเยา
อุบลราชธานี และแม่ฮ่องสอน
ในการป้ องกันโรคดังกล่าว สธ.ได้ประสานขอความร่ วมมือจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) เฝ้ าระวัง ดูแลพื้นที่เสี่ ยง
สําคัญคือศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรี ยนอนุ บาลทัว่ ประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดย
มีสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด (สสจ.) ทัว่ ประเทศดําเนิ นการในพื้นที่
เร่ ง ประชาสัม พัน ธ์ แจ้ง เตือ นผูป้ กครองให้ดูแ ลป้ องกัน โรค เช่น ดูแ ล
ความสะอาดเครื่ องเล่นเด็ก ให้เด็กล้างมือ ด้วยนํ้าและสบู่บ่อยๆ เป็ นต้น
และให้ครู ตรวจ วัดไข้และตรวจมือเท้าเด็กทุกเช้า หากพบมีไข้ หรื อมีตุ่ม
ใสขึ้นที่มือ ในปาก ขอให้สงสัยว่าอาจป่ วยเป็ นโรคดังกล่าว ให้แยกเด็ก
ออกจากเด็ก ทัว่ ไป และแจ้ง เจ้า หน้า ที่ส าธารณสุ ข ในพื้น ที่เ พื่อ ควบคุม

ป้ องกันโรคไม่ให้แพร่ ระบาด และให้เด็กหยุดเรี ยนพักที่บา้ นจนกว่าจะ
หาย
ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิ บดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคมือ
เท้า ปาก เกิดจากเชื้ อไวรัสในลําไส้ หรื อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
หลายชนิ ด ชนิ ด ที ่พ บบ่อ ยและรุ น แรงคือ เอนเทอโรไวรัส 71
(Enterovirus 71) ติดต่อกันจากมือสัมผัสกับนํ้ามูก นํ้าลาย นํ้าจากตุ่มพอง
หรื อแผล และอุจจาระของผูป้ ่ วย เข้าสู่ ปาก เด็กที่ติดเชื้ อมักจะมีไข้และมี
ตุ่มพองในปาก ที่ฝ่ามือหรื อผิวหนัง ส่ วนใหญ่อาการไม่รุนแรง จะหาย
ได้เองภายใน 7-10 วัน แต่ยงั ไม่มีวคั ซี นป้ องกัน ไม่มียารักษาเฉพาะ การ
ดูแลรักษาจะเน้นบรรเทาอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาทาแก้เจ็บแผลที่ลิ้น
และกระพุง้ แก้ม เช็ดตัวเด็กเป็ นระยะ และให้เด็กกินอาหารอ่อนๆ รสไม่
จัด ห้ามดื่มนํ้าเย็นหรื อไอศกรี ม และให้นอนพักผ่อนมากๆ ถ้าเป็ นเด็ก
อ่อ นให้ป้ อนนมแทน ทั้ง นี้ ล่า สุ ด ได้จ ดั ทํา คู ่มือ แนวทางการป้ องกัน
ควบคุมโรคติดต่อแจกให้โรงเรี ยนอนุ บาลและศูนย์เด็กเล็กทัว่ ประเทศ
แล้ว
สํานักสื่ อสารความ เปิ บเห็ดป่ าพิษ ป่ วยแล้ ว 377 ราย
ฤดูฝนเป็ นช่วงที่มีเห็ดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งที่กินได้และกิน
เสี่ ยงฯ 4 สิ งหาคม
ไม่ได้ แต่ยงั มีประชาชนเข้าใจผิดและเก็บเห็ดพิษมากิน ซึ่ งจากรายการ
พ.ศ. 2558
พบว่าตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.-17 ก.ค. 2558 มีผูป้ ่ วยจากการกินเห็ดพิษ 337
ราย จาก 38 จังหวัด เสี ยชี วิต 1 ราย ที่ จ.ตาก
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่ วยสู งสุ ดที่ จ.อุบลราชธานี
88 ราย อาการเมาเห็ดพิษมักเกิดหลังกินเห็ดไปแล้ว 2-3 ชัว่ โมง จะมี
อาการคล้ายโรคอาหารเป็ นพิษ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเป็ นนํ้า
หากได้รับ พิษ มาก อาจทํา ให้ต บั ไตวายได้ ดัง นั้น ขอให้ส ถานบริ ก าร
สาธารณสุ ขทุกแห่ งซักประวัติผปู ้ ่ วยที่มีอาการอาหารเป็ นพิษทุกราย เพื่อ
แยกสาเหตุว่า มาจากการรับ ประทานเห็ด พิษ หรื อ ไม่ เพื่อ ให้ก ารรัก ษา
อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งเร่ งให้ความรู ้ประชาชน สร้างความรู ้
ความเข้า ใจที่ถูก ต้อ งเกี่ย วกับ เห็ด ป่ า โดยเฉพาะความเชื่ อ ผิด ๆ ในการ
ทดสอบเห็ดพิษ เช่น นํามาต้ม ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ไม่ถูกต้องและเสี่ ยงอันตราย
เพราะความร้อนไม่สามารถทําลายสารพิษในเห็ดพิษทุกชนิ ดได้

แนวทางการดําเนินงาน
ได้เผยแพร่ ข่าว
ยังเครื อข่ายสื่ อสาร
สาธารณะ
-ได้ แจ้ งผู้บริหารและ
เครือข่ ายสื่ อมวลชนแล้ ว

