สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรค เตือนเกษตรกร“ลุยน้ํา ย่ําโคลน ระวังโรคฉี่หนู” หลังป
เสี่ยงฯ 4 มิถุนายน นี้พบผูปวยแลว 378 ราย เสียชีวิต 5 ราย เกินครึ่งเปนอาชีพเกษตร
พ.ศ. 2558
นายแพทยโ สภณ เมฆธน อธิบ ดีก รมควบคุม โรค กลา ว
วา ขณะนี ้เ ปน ชว งเขา สู ฤ ดูฝ นและชว งเริ ่ม ตน ฤดูก ารทํ า นาของ
เกษตรกร โรคที่ควรเฝาระวัง คือ โรคเล็ปโตสไปโรสิส(Leptospirosis)
หรือโรคฉี่หนูจากขอมูลเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2558 พบผูปวยโรคฉี่หนูแลว
378 ราย ในพื้นที่ 48 จังหวัด เสียชีวิต 5 ราย กลุมอายุที่พบมากที่สุด คือ
อายุ 55-64 ป (รอยละ 20.37) รองลงมา 45-54 ป และ 35-44 ป
ตามลําดับ อาชีพสวนใหญเปนเกษตร รอยละ 52.1 และรับจาง รอยละ
22.8 สว นจัง หวัด ที่มีอัต ราปว ยสูง สุด 5 อัน ดับ แรก คือ ระนอง
นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ นาน และอุบลราชธานี
นอกจากนี้ การเฝาระวังของกรมควบคุมโรคยังพบวา สัปดาหที่
ผานมา พบผูปวยโรคฉี่หนู 6 ราย ที่จังหวัดกาฬสินธุ 3 ราย, สุรินทร
สุโขทัย และสงขลา จังหวัดละ 1 ราย และพบผูปวยสงสัย 82 ราย ที่
จัง หวัด ศรีส ะเกษ ซึ่ง กอ นปว ยทั้ง หมด มีป ระวัติไ ปขุด ลอกคูค ลอง จึง
คาดวาจะมีแนวโนมพบผูปวยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนมิถุนายน เปน
ตน ไป ซึ่ง เปน ฤดูฝ นและเริ่ม การทํา นาของเกษตรกร โดยเฉพาะพื้น ที่
ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายแพทยโ สภณ กลา วอีก วา กรมควบคุม โรค ไดสั่ง การให
สํา นัก งานปอ งกัน ควบคุม โรคที่ 1-12 ประสานการดํา เนิน งานกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง และ อสม. เพื่อเรงประชาสัมพันธ
ใหค วามรู ป ระชาชนในการปอ งกัน โรค และการดูแ ลเมื ่อ มีอ าการ

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

ปวย เพื่อปองกันการเสียชีวิตใหไดมากที่สุด โดยโรคนี้รักษาใหหายขาด
ได แตอ าจติด เชื้อ และปว ยซ้ําไดซึ่ง เปน โรคติดตอ จากสัต วที่ทํา ใหเ กิด
การเจ็บปวยในคน โดยเชื้อจะอยูในฉี่ของสัตว โดยเฉพาะหนู ทั้งหนูนา
หนูปา หนูบาน หนูทอ รวมทั้ง สัต วอื่นๆ เชน สุนัข แมว โค แพะ แกะ
เชื้อสามารถเขาสูรางกายโดยไชเขาทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดขวน
เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่แชนํ้าเปนเวลานาน และอาจ
ติดเชื้อตรงจากการสัมผัสเชื้อและกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรคปนเปอน
อยู
สําหรับอาการของโรคไขฉี่หนู สวนใหญมีอาการไมรุนแรง เชน
มีไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อ โดยเฉพาะนอง มีเลือดออกใตเยื่อบุตาขาว เปน
ตน มีนอยรายที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต การปองกันโรคไขฉี่หนู
มีคําแนะนําดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําย่ําโคลนที่ชื้นแฉะ และไมควร
แชน้ําเกิน 4-6 ชั่วโมง 2.ผูที่ตองทํางานที่เสี่ยงตอโรค เชน เก็บเกี่ยวขาว
หรือ ดํ า นาในแปลงนา ที ่สํ า คัญ ไมค วรลงแชน้ํ า ขณะมีบ าดแผล หาก
จําเปนควรปดบาดแผลใหมิดชิด และสวมถุงมือยาง ใสรองเทาบูท 3.รีบ
ลางตัวทําความสะอาดทันทีเมื่อขึ้นจากแหลงน้ําหากสัมผัสแหลงน้ําแลว
4.กําจัดขยะในบานเรือน ที่ทํางาน ใหสะอาด โดยเฉพาะเศษอาหาร เพื่อ
ไมใหเปนแหลงอาหารของหนู
"หากประชาชนมีอ าการปว ยดัง ตอ ไปนี ้ คือ มีไ ขส ูง
ทัน ทีท ัน ใด ปวดเมื ่อ ยกลา มเนื ้อ โดยเฉพาะที ่น อ ง ปวดกระบอก
ตา หลังจากการลุยน้ําขัง ขอใหสงสัยไวกอนวาอาจเปนโรคฉี่หนู และรีบ
ไปพบแพทยเ พื ่อ รีบ ใหก ารรัก ษา เนื ่อ งจากโรคนี ้ม ีย ารัก ษาหายขาด
ได อยาซื้อยากินเอง ซึ่งจากการติดตามประวัติในกลุมที่เสียชีวิต พบวา
สวนใหญมักจะซื้อยาไปกินเอง โดยเฉพาะยาแกที่มีฤทธิ์แกปวดและลด
ไขดวย เพราะเขาใจวาเปนไขทั่วไปที่เกิดจากการทํางานหนัก จึงทําให
อาการรุน แรงขึ ้น เชื ้อ โรคเขา ไปทํ า ลายอวัย วะอื ่น เชน ไต ทํ า ใหไ ต
วาย และเสียชีวิตได

