สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ สคร.5 โคราชลอมคอกปองกันโรคหนาฝน
แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
เสี่ยงฯ 11 สิงหาคม สคร.5 โคราชลอ มคอกเนน เขม ขน โรคหนา ฝนสํา คัญ โดยเฉพาะ
ไขเลือดออกที่ยังไมมียารักษา และการบริโภคเห็ดชวงนี้เห็ดผุดขึ้นมาก ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
สาธารณะ
เผยควรหลีกเลี่ยงนําไปปรุงแลวนําไปถวายพระ
นครราชสีมา/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรม เค.อาร.โคราชโฮเต็ล อ.เมือง -ไดแจงผูบริหารและ
จ.นครราชสีมา น.พ. ธีรวัฒน วลัยเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานปองกัน เครือขายสื่อมวลชนแลว
ควบคุมโรคที่ 5 เปนประธานเปดการประชุมสัมมนาสรุปบทเรียนและ
แลกเปลี่ย นเรีย นรูก ารพัฒ นาอํา เภอควบคุม โรคเขม แข็ง ภายใตร ะบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS/DC) ของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ในเขตสุขภาพ
ที่ 9 หรือ เขตนครชัยบุรินทร พื้นที่ 88 อําเภอใน 4 จังหวัดภาคอีสาน
ตอนลาง ประกอบดวย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมยและสุรินทร รวม
กวา 200 คน ระหวางวันที่ 6-7 ส.ค.58 ที่ผานมา โดยมี น.พ.ธนรักษ
ผลิพ ัฒ น ผอ.สํ า นัก ระบาดวิท ยาใหค วามรู เ รื ่อ งทิศ ทางการเฝา ระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคของประเทศไทย
น.พ.ธีร วัฒ น วลัย เสถีย ร กลา ววา ขณะนี้ก ารควบคุม โรค การ
ปองกันโรคลวนแลวตองทําในพื้นที่ ไมวาจะเปนไขเลือดออก โรคปาก
เทาเปอย เหลา บุหรี่ อุบัติเหตุจะตองมีเครือขายรวมกันทั้ง สถานศึกษา,
อปท. และทุกสวนตองชวยกันทํางาน และขณะนี้เปนหนาฝนตอนนี้จะมี
ฝนตกคอ นขางถี่ขึ้นมากทําใหภาวะอากาศคอ นขางเย็นและชื้น ฉะนั้น
โรคตางๆ ที่เกิดจากชื้อไวรัสมีโอกาสแพรระบาดมาก โดยเฉพาะโรคที่
นาเปนหวงหลักๆ เรื่องแรกเลือดออกตอนนี้แนวโนมคอนขางมากขึ้น
เพราะมีฝนตกทําใหมีแหลงน้ําขัง เกิดจากเมื่อเด็กปวยแลวมียุงลายไปกัด
โดยเชื้อจะอยูในยุงลายหลังจากนั้นจะแพรเชื้อตอไป และเด็กจะมีอาการ

ไขสูง 2-7 วัน และเราจะเห็นวา เด็กหนาแดง ตัวแดงนั่นคือไขสูงแลว
กลุมเสี่ยงอายุ 5-14 ป และปจจุบันในกลุมอายุมากขึ้น เชนกลุมวัยรุนดวย
มาตรการที่มีการเรงรัดตอนนี้คือเรื่องปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ ไมใหมี
แหลง เพาะพัน ธุลูก น้ํา ยุง ลาย และมาตรการใหรูจัก ดูแ ลรัก ษาเบื้อ งตน
โดยเนน ใหท านยากลุม พาราเซตตามอ น ไมเ นน ยาแอสไพริน ที่ทํา ให
ภาวะเลือ ดออกมีค วามรุน แรงมากขึ้น และจุด เสี่ย งตา งๆ ทั้ง โรงเรีย น
โรงพยาบาล โรงเรือน โรงทานหรือวัดตางๆ หอพัก เหลานี้ตองดูแลใหดี
และกําจัดไมมีลูกน้ํายุงลาย
สวนเรื่องที่เราอยากเนนโรคมือเทาปากเปนเชื้อที่อยูในลําไสของ
คนแลวถายออกมา ซึ่งเชื้อกลุมนี้จะมีหลายตัว แตสิ่งที่เรากลัวมากในแต
ละปจะมีเด็กปวยเปนตั้งแตเด็ก 0-5 ปกลุมเปาหมายจะปวยประมาณ
20,000-30,0000 ราย เด็กบางคนถาไมดูแลใหดีติดเชื้อที่มีความรุนแรงสูง
เชื้อจะเขาไปสูสมองจะทําใหมีภาวะรุนแรงทางสมองและทําใหเสียชีวิต
ได โดยเด็ก เหลา นี ้จ ะอยู ที ่ศ ูน ยเ ด็ก เล็ก หรือ โรงเรีย นอนุบ าล โดย
มาตรการของกรมฯ จะเนนเรื่องศูนยเด็กเล็กปลอดโรค สําหรับโรคนี้เมื่อ
เด็กปวยจะมีไขแตจะไมสูงมาก ประมาณ 2-3 วันจะเริ่มมีตุมน้ําพองและ
แตกเปนแผลในปาก ฝามือ ฝาเทา จะทานอาหารไมคอยได และศูนยเด็ก
เล็กตองคัดกรองเด็กทุกวัน ถาพบหรือเจอจะตองใหเด็กอยูที่บาน และ
ประมาณ 7 วันอาการนี้จะหาย แตถายังมีไขสูง มีอาการซึม คลื่นไส
อาเจียน แบบนี้ตองรีบพาไปยังโรงพยาบาลทันที โรคนี้จะติดตอทางการ
สัมผัส
น.พ.ธีร วัฒ นฯ กลา ววา ชว งนี้ฝ นตกเรื่อ งการบริโ ภคเห็ด ที่เ ปน
อาหารธรรมชาติและผุดเกิดขึ้นมากและมีรายงานการรับประทานเห็ดที่
เปนเห็ดพิษ อันแรกคือตองดูลักษณะใหเปนวาเห็ดพาสวนใหญจะเกิดใน
ปา สวนเห็ดธรรมดาที่ทานไดสวนใหญจากการเพาะหรือเกิดในนาขาว
หรืออยูใกลบาน และอันที่สองลักษณะเห็ดพิษคือ สีของหมวกเห็ดจะมีสี
คอนขางสดใส สีแดง สีเหลือง สีสม อยางนี้ตองควรหลีกเลี่ยง หามนํามา
ปรุงหรือรับประทาน และตอมาไมควรจะไปทานเห็ดที่เราไมเคยทานมา
กอน สวนการปรุงอาหารของเห็ดควรจะตองทําใหสุก สวนอาการของ
เห็ด พาเริ่ม จากคลื่น ไสอ าเจีย นและปวดทอ ง และถา คนที่ท านมาจะมี
ภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ตับวาย ไตวายได ถามีอาการเหลานี้สิ่งแรก
ตองรีบลางทอง โดยการทานน้ําเกลืออุนๆ มากๆ เขาไว เพื่อใหอาเจียน

ออกมา เสร็จเก็บเศษเห็ดที่ทานหรือเศษอาหารที่ทานไปพบแพทย เพื่อ
จะไดทราบชนิด ของเห็ด สว นการตรวจสอบวา เปน เห็ดพิษ หรือ ไมใ ช
เห็ด พิษ ดว ยการใชช อ นเงิน ใสล งไปหรือ เอาขา วสารใสข องไปลว น
แลว แตเ ปน วิธีที่ไ มแ นน อน และเห็ด พิษ ที่ช าวบา นเรีย กกัน เชน เห็ด
ระโงกหิน, เห็ด ระโงกพิษ หรือ เห็ด ไขหาน สว นกรณีนําเห็ด พิษ ไป
ทําอาหารแลวนําไปถวายพระฉันนั้น ตนเรียนวาเรื่องนี้จะตองระวังมาก
ควรจะหลีกเลี่ยงเลยดีกวา และปรกติเห็ดเปนอาหารที่ยอยคอนขางยากก็
ไมค วรจะทานทีล ะมากๆ เพราะจะทอ งอืด และการทํา ควรจะทํา อยา ง
นอยปรุงใหสุกกอนทุกครั้ง
สํานักสื่อสารความ สั่งปดโรงเรียน นร.ปวยไขหวัดใหญ
เสี่ยงฯ 11 สิงหาคม เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58 ผูสื่อขาวรายงานวา โรงเรียนประโคนชัยวิทยาอ.
ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ไดประกาศปดเรียนอยางกะทันหันเปนเวลา 5 วัน
พ.ศ. 2558
ตั้งแตวันที่ 10-14 ส.ค. หลังพบเด็กนักเรียน มีอาการปวยและผูปกครอง
พาไปตรวจรักษาที่ รพ.แหงหนึ่งในจ.นครราชสีมา โดยแพทยยืนยันผล
ตรวจวาปวยเปน ไขหวัด ใหญสายพันธุ H1N1 พรอมประ สานมายัง
โรงเรีย นใหป ระกาศปด เรีย น เปน การ ชั่ว คราวเพื่อ ปอ งกัน ไมใ หเ ชื้อ
แพรระบาดเปนวงกวาง
ทั้งนี้ โรงเรียนยังไดใหนักเรียนที่มีอาการปวยเปนไขหวัด น้ํามูล
ไหลไอ จาม ไปตรวจคัดกรองอาการปวยที่โรงพยาบาลประโคนชัยกวา
100 คนซึ่งในจํานวนนี้มีนักเรียนที่มีอาการตองสงสัยติดเชื้อไขหวัด
H1N1 ที่ตองนอนรักษาตัวอยูที่ รพ.และเฝาระวังอาการเพิ่มอีก 2 ราย
โดยตองรอผลตรวจยืนยันคาดวาจะทราบผลภายใน 1-2 วัน

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

