
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 9 มีนาคม 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ  

 9 มี.ค. 2558 

สธ. ย้ําประชาชนไทยไมมี “โรคไขกาฬหลังแอน” ระบาด ไทยพบผูปวย
นอยมาก ปละ 20 - 30 ราย 
 
 กระทรวงสาธารณสุข ย้ําประชาชน ประเทศไทย ไมมีโรคไขกาฬหลัง
แอนแพรระบาด ไทยพบผูปวยประปราย นอยมากปละ 20-30 
ราย แนวโนมลดลงเรือ่ยๆ โรคนี้ติดตอกันยากและมียารักษาให
หายขาด แนะวิธีใหปองกันโรค คือ พักผอนออกกําลังกาย หมั่นลางมือ
ดวยน้ําและสบูบอยๆ หากสงสัยปวย เชน มีไขสูง ปวดศีรษะ อาเจียน มี
รอยผื่นเลือดออกใตผิวหนัง หรือสงสัยวาสมัผัสกับผูปวย ควรรีบไปพบ
แพทย หรือสอบถามสายดวนกรมควบคุมโรค 1442 
           จากกรณีท่ีพบหญิงกัมพูชา ปวยและเสียชีวิตจากโรคไขกาฬหลัง
แอน ท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 นั้น ความคืบหนาใน
เรื่องนี ้วันนี ้ (8 มีนาคม 2558) นายแพทยณรงค  สหเมธาพัฒน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณวา โรคไขกาฬหลงัแอน ไมใชโรค
ใหม พบไดท่ัวโลกเกิดจากเชือ้แบคทีเรียท่ีมีช่ือวาไนซีเรีย มินิงไจติดีส 
(Neisseria meningitides) สถานการณในประเทศไทย ขณะนี้พบไดนอย
มาก ซึ่งเปนผลมาจากระบบการควบคุมปองกันที่ดี พบผูปวยประปรายป
ละ 20-30 ราย ในชวง 5 ปหลังนี้ พบนอยกวา 20 ราย เสียชีวิตประมาณ 2 
ราย ประชาชนจึงไมตองวิตกกังวล กรณีท่ีมีชาวกัมพูชาปวยและเสียชีวิต
ท่ีจ.ฉะเชิงเทรานั้น กระทรวงสาธารณสุขไดใหทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแกว และประสานงาน
กับสํานักอนามัย กทม. ออกสอบสวน ติดตามเฝาระวังผูสัมผัสใกลชิดกับ
ผูเสียชีวิต เพื่อควบคุมปองกัน การแพรเช้ือไวท้ังหมดแลว โดยเฝาระวงั
อาการเปนเวลา 10 วัน ตามระบบ โรคนี้มียาปองกันและมียารักษา
หายขาด      
          ดานนายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา กรม

แนวทางการดําเนินงาน 
     ไดเผยแพรขอมูลโรคไข
กาฬหลังแอน ไปยัง
เครือขายสื่อสารสาธารณะ 
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



ควบคุมโรคไดเฝาระวังโรคไขกาฬหลังแอนตอเนื่อง จํานวนผูปวย
ลดลง ไมมีการระบาดเปนกลุมกอน ในป 2558 นี้ สํานักระบาดวิทยา
รายงาน ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.- 12 ก.พ. 2558 พบมีผูปวยท่ัวประเทศ 2 ราย ท่ี
ปตตานี และกรุงเทพมหานคร ไมมีผูเสียชีวิต โรคนี้ติดตอไดโดยการ
สัมผัสใกลชิด ทางน้ํามูก น้ําลาย สารคัดหลั่งตางๆของผูปวย อาการปวย
คือ เริ่มจาก มีไขสูง ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก คอแข็ง เนื่องจากเยื่อหุมสมอง
อักเสบอยางรุนแรง สวนใหญจะมีจุดเลือดออกใตผิวหนงัเปนจุดแดงทั่ว
ตัว ตอมาเปลี่ยนเปนจุดสีคล้ํา จนกลายเปนสะเก็ดสีดํา จึงเรียกวาไขกาฬ
หลังแอน เชื้อมีระยะฟกตัว 2-10 วัน นานสุด 11วัน    
           “โรคไขกาฬหลังแอนเปนไดกับคนทุกกลุมอายุ มักพบในเด็ก
มากกวาผูใหญ โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากวา 5 ป ซึ่งมักเปนกลุมท่ีสุขอนามัย
ไมดี รางกายออนแอ มีภูมิตานโรคนอย โรคนี้ติดตอกันยาก ยกเวนคน
ใกลชิด รักษาหายไดมียาฆาเชื้อ ซึ่งเปนยาปฏิชีวนะที่มีใชในโรงพยาบาล
ท่ัวประเทศ” นายแพทยโสภณกลาว 
          นายแพทยโสภณ กลาวตอวา ในการปองกันโรค ประชาชนตอง
พักผอนออกกําลังกายเพื่อใหรางกายแข็งแรงและควรหมั่นลางมือดวยน้ํา
และสบูบอยๆ ผูท่ีมีอาการไอ ไมวาจะปวยเปนโรคใดๆก็ตาม ตองคาด
หนากากอนามัย เพื่อปองกันเชื้อแพรกระจายไปสูคนอื่นๆ โรคนี้มักมีการ
ระบาดในบางพื้นที่ เชน ท่ีตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากจําเปนตอง
เดินทางในเขตที่มีการระบาด ควรฉีดวัคซีนปองกันโรคกอนเดินทาง  ท้ังนี้
หากประชาชนที่สงสัยอาจสัมผัสกับผูเสียชีวิต มีอาการปวย มีไขสูง ปวด
ศีรษะ อาเจียน มีรอยผื่นเลือดออกใตผิวหนัง ควรรีบไปพบแพทย สามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี สายดวนกรมควบคุมโรค 1422  
 

สํานักงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ  

 9 มี.ค. 2558 

สธ.เตือนระวัง 6 โรคติดตอจากอาหารและน้ํา ในชวงภัยแลง !! ปนี้พบ
ปวยแลวกวา 1.7 แสนราย 
 
             กระทรวงสาธารณสขุ เตือนประชาชน ระวังโรคติดตอท่ีมาพรอม
กับภัยแลงและหนารอน ท่ีพบบอย 6 โรค คือ อหวิาตกโรค อาหารเปนพิษ 
อุจจาระรวง ไทฟอยด บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ เผยปนี้ ตั้งแต 1 
มกราคมถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ  2558 พบผูปวยแลวกวา 170,000 ราย  ให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยแลง 
ขณะนี้มีประมาณ 4,300 กวาหมูบาน  คุมเขมมาตรฐานน้ําดื่ม น้ําประปา 
น้ําแข็ง ไอศกรีม  ความสะอาดตลาดสด สวมสาธารณะ หองครัว  แนะ
ประชาชนยึดหลัก กินอาหารปรุงสุกใหมๆ ใชชอนกลาง หมั่นลางมือ ดื่ม

แนวทางการดําเนินงาน 
     ไดจัดทําขาวแจกเดือน
มีนาคม เรื่อง หนารอน 

อาหารงานบุญเสี่ยงทองรวง 
สคร.5 แนะกินรอน ชอน
กลาง ลางมือ ชวยลดปวย
เพื่อไปยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ 2,000 แหง 
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 



น้ําสะอาดหรือน้ําตมสุก 
        ศาสตราจารยนายแพทยรชัตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ใหสัมภาษณวา  ในชวงฤดูรอน สภาพอากาศที่รอนอบอาว
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จะมีผลทําใหเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโต
ไดดี ประชาชนเสี่ยงเจ็บปวยงายข้ึน ท่ีพบบอยในชวงฤดูแลง และหนารอน 
คือโรคติดตอทางอาหารและน้ํา มี 6 โรค คือ อหิวาตกโรค อาหารเปนพิษ 
อุจจาระรวง ไทฟอยด บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ี
ประสบภัยแลง ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําสะอาดหรือขาดแคลนน้ําใช  ซึ่งขณะนี้
มีประมาณ 18 จังหวัด 4,300 กวาหมูบาน   จะมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดการ
ระบาดโรคดังกลาว งายกวาพืน้ที่อื่นๆ  
    ศาสตราจารยนายแพทยรัชตะ กลาววา กระทรวงสาธารณสุข ได
มอบหมายใหกรมควบคุมโรค เฝาระวังสถานการณการเจ็บปวยของ
ประชาชน ใหกรมอนามัยรณรงคเรื่องความสะอาดหองน้ําหองสวมตาม
สถานที่สาธารณะ  ตลาดสด รานอาหารทุกประเภท ใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ควบคุมมาตรฐานการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด 
น้ําแข็ง และไอศกรีม  ซึ่งเปนอาหารที่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆ นิยม
บริโภคในหนารอน และใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัว
ประเทศ รณรงคความสะอาดรานอาหาร โรงงานผลิตน้ําดื่ม แหลงผลิต
น้ําประปา โรงงานผลิตน้ําแข็ง ไอศกรีม ตลาดสด และสวมสาธารณะที่อยู
ในพื้นที่อยางตอเนื่อง พรอมท้ังเฝาระวังโรค หากมีรายงานผูปวยใหสงทีม
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ลงไปควบคุมปองกันโรคทันที เพื่อไมใหโรค
แพรระบาด   
          ดานนายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา 
สถานการณของโรคติดตอทางอาหารและน้ํา  6 โรค ในป 2557 พบผูปวย
รวมท้ังหมด 1,252,259 ราย เสียชีวิต 9 ราย โรคท่ีพบผูปวยมากอันดับ
1 ไดแกอุจาระรวง จํานวน  1,107,169  ราย เสียชีวิต 9 ราย รองลงมาโรค
อาหารเปนพิษ 134,549 ราย  โรคบิด 8,120 ราย โรคไทฟอยด 1,955 ราย 
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 454 ราย และโรคอหิวาตกโรค 12 ราย  สวนในป 
2558 นี้ ตั้งแต 1 มกราคม ถงึสิ้นเดือนกุมภาพันธ พบผูปวย 6 โรครวม
176,804 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยโรคที่พบมากอันดับ 1 ไดแกโรคอุจจาระ
รวง 156,121 ราย รองลงมาโรคอาหารเปนพิษ 19,612  ราย โดยพบผูปวย
ไดทุกวัย ผูใหญพบไดเกือบรอยละ 60 สวนในกลุมเด็กอายตุ่าํกวา 5 ขวบ 
พบไดรอยละ 29        
      นายแพทยโสภณกลาวตอวา หลักปฎิบัติงายๆ ใหปลอดภัยจาก
โรคติดตอทางอาหารและน้ําดื่ม ขอใหยึดหลักกินรอน ชอนกลางและลาง

 



มือ โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกดวยความรอน ใชชอนกลางตักอาหาร
รวมกัน ลางมือทุกครั้งกอนกินอาหารและหลังใชหองน้ําหองสวม ทํา
ความสะอาดครัวปรุงอาหารใหถูกสุขลักษณะ ดื่มน้ําท่ีสะอาดหรือน้ําตม
สุก อาหารท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษในชวงฤดูรอน ไดแก อาหารท่ีมีกะทิ
เปนสวนผสม เนื่องจากจะบูดเสียงาย รวมท้ังอาหารทะเล สมตํา ยําตางๆ 
อาหารปรุงสุกๆดิบๆ เชน ลาบ กอย หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม ท้ังนี้
ตลอดฤดูรอนปนี้ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม  กรมควบคุมโรคได
จัดเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วไวกวา 2,700 ทีมท่ัวประเทศ 
สามารถลงพื้นที่ควบคุมโรคที่เกิดจากภัยแลงภายใน 24  ช่ัวโมง 
        “อยากขอเตือนพอคาแมคา ท่ีขายอาหารตามสั่ง อยาแชเย็นอาหารดิบ
ไมวาจะเปนเนื้อสัตว ผักสด หรือน้ําดื่มบรรจขุวดในถังเดียวกับน้ําแข็งท่ีใช
บริโภค เพราะเชื้อโรคท่ีติดมากับอาหารดิบเหลานี้ จะปนเปอนในน้ําแข็ง 
ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวงได และพบไดบอยมาก เนื่องจากในชวงท่ีมี
อากาศรอน ประชาชนจะมีการบริโภคน้ําแข็งสูงกวาปกติ 3-5
เทาตัว” นายแพทยโสภณกลาว 
         สําหรับอาการปวยของโรคติดตอทางอาหารและน้ํา อาการของผูปวย
จะคลายๆกัน มักถายอุจจาระเหลวเปนน้ําหรอืมีมูก ปวดทอง คลื่นไส
อาเจียน ในการดูแลผูปวยโรคอุจจาระรวงท่ัวๆไป  ขอใหรับประทาน
อาหารตามปกติ ไมควรงดอาหาร เพื่อใหมีสารอาหารที่จําเปนไปเลี้ยง
อวัยวะตางๆในรางกาย  และควรเปนอาหารออน ยอยงาย เชน ขาวตม 
โจก แกงจืดและใหดื่มผงน้ําตาลเกลือแรโออารเอสแทนน้ํา หากอาการไม
ดีข้ึน ยังถายบอย  อาเจียน  รับประทานอาหารไมได กระหายน้ํามากกวา
ปกติ มีไขสูง หรือถายอุจจาระเปนมูกปนเลือด ใหรีบไปพบเจาหนาท่ี
สาธารณสุขหรือแพทย  
          สวนการดูแลเด็กเล็กที่อุจจาระรวง ขอใหผูปกครองปอนอาหาร
เหลวบอยๆ เชน น้ําขาวตม น้ําแกงจืด และกินนมแมไดตามปกติ กรณีของ
เด็กที่กินนมผสม ใหเจือจางนมผสมเหลือครึ่งหนึ่งของปกติท่ีเคยไดรับ จิบ
น้ําละลายผงน้ําตาลเกลือแรบอยๆ และใหอาหารที่ยอยงาย เชน โจก 
ขาวตม อาการเด็กจะคอยๆ ดีข้ึนเปนปกติไดภายใน  8-12 ช่ัวโมง หาก
อาการไมดีข้ึน เชน ถายเหลวไมหยุด เด็กซึมลง ปากแหงมาก ปสสาวะสี
เหลืองเขมใหพาไปพบแพทยโดยเร็ว โดยเฉพาะในผูสูงอายุและเด็กเล็ก 
ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความตานทานโรคนอย เสี่ยงชีวิตไดงายกวากลุมอื่น 

 


