สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนกลุมเสี่ยงสงสัยปวยไขหวัดใหญใหพบ
เสี่ยง ฯ
แพทยทันที สวนประชาชนทั่วไปหาก 2 วันอาการไมดีขึ้นตองรีบพบ
กรมควบคุมโรค แพทย ปนี้พบผูปวยเกือบ 6 พันราย เสียชีวิตแลว 4 ราย
นายแพทยโ สภณ เมฆธน อธิบ ดีก รมควบคุม โรค กลา ววา
18 ก.พ. 2558
ขณะนี้มีขาวการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ในหลายประเทศแถบเอเชีย
เชน ฮอ งกง จีน ญี ่ปุ น และสาธารณรัฐ เกาหลี สง ผลใหม ีผู เ สีย ชีว ิต
จํา นวนมาก โรคไขห วัด ใหญที่พ บขณะนี้ สว นใหญ เปน สายพัน ธุ
H3N2 ซึ่งพบไดทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย แมโรคไขหวัดใหญ
เปน ไขห วัด ตามฤดูก าลเทา นั้น แตเ นื่อ งจากโรคนี้ มัก พบมากในชว ง
อากาศเย็น คือชวงหนาหนาวและหนาฝน ดังนั้นประชาชนอาจเจ็บปวย
ดว ยอาการไขห วัด ใหญไ ดงา ย และกลุม เสี่ย งที่จ ะมีอ าการแทรกซอ น
รุนแรง ไดแก เด็กเล็ก หญิงมีครรภ ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ หากปวย/
สงสัยไขหวัดใหญใหรีบพบแพทยทันที
จากขอมูลการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญของกรมควบคุมโรค โดย
สํานักระบาดวิทยา ตั้งแต 1 มกราคม –9 กุมภาพันธ 2558 พบผูปวย
5,861 ราย เสียชีวิต 4 ราย กลุมที่ปวยมากที่สุด คือชวงอายุ 10 - 14 ป
(รอยละ 12.64) รองลงมา คือ อายุ 7 – 9 ป (รอยละ 12.30) และอายุ 25 –
34 ป (รอยละ 11.33) ตามลําดับ สวนจังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5
อัน ดับ แรก คือ เชีย งใหม ลํ า ปาง พระนครศรีอ ยุธ ยา ลํ า พูน และ
นครราชสีมา
นายแพทยโสภณ กลาวตออีกวา ผูที่ปวยโรคไขหวัดใหญ อาการ
เริ่มดวยการเปนไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อมาก ในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส
อาเจียน ทองรวง สวนใหญมักมีอาการไมรุนแรง อาจจะทุเลาและหาย

แนวทางการดําเนินงาน
ไดเตรียมขอมูลและ
สถานการณโรคไขหวัด
ใหญ เพื่อนํามาจัดทําขาว
แจกในเดือนมีนาคม 2558
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว

ปวยภายใน 5 – 7 วัน แตในบางรายที่มีปอดอักเสบรุนแรง จะมีอาการ
หายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หายใจลําบาก อาจทําใหเสียชีวิตได สําหรับการ
รักษาโรคไขหวัดใหญ จะรักษาตามอาการ ถามีไขใหใชผาชุบน้ําเช็ดตัว
หากไขไ มล ดใหร ับ ประทานยาลดไข เชน พาราเซตามอล นอนหลับ
พักผอน ใหดื่มน้ํามากๆ และสวมหนากากเพื่อปองกันการแพรกระจาย
โรคไปสูผูอื่น โดยเฉพาะหากตองไปยังสถานที่สาธารณะที่มีคนจํานวน
มาก หรือขึ้นรถโดยสารสาธารณะหากอาการไมดีขึ้นใน 2 วัน หรือมี
อาการรุนแรงใหพบแพทยทันที
สําหรับประชาชนกลุมเสี่ยง ไดแก ผูสูงอายุมากกวา 65 ป หญิง
ตั้งครรภ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูมีภูมิตานทานโรคต่ํา และ
ผูมีโ รคอว น หากมีอ าการสงสัย เปน ไขห วัด ใหญใ หรีบ พบแพทยทัน ที
เนื่อ งจากหากไดยาตานไวรัส ทันทว งที จะทําใหอ าการปวยหายไดเร็ว
และไมร ุน แรง ในกรณีที่มีผูปว ยโรคไขห วัด ใหญ ในสถานที่ที่ค นอยู
จํานวนมาก เชน โรงเรียน สถานศึกษา โรงงาน สํานักงานตางๆ แนะนํา
ใหผูปวยหยุดเรียน หรือหยุดทํางานและใหอยูที่บานแทน จนกวาจะหาย
เปน ปกติ และใหทํ า ความสะอาดสถานที ่ อุป กรณ เครื ่อ งใชต า งๆ
อยา งเชน ลูก บิด ประตู ราวบัน ได โตะ อาหาร ดว ยน้ํา ผงซัก ฟอก หรือ
น้ํ า ยาทํ า ความสะอาดทั ่ว ไป และเปด หนา ตา งใหอ ากาศถา ยเท
ดานนายแพทยโอภาส การยกวินพงศ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
กลา วเพิ ่ม เติม วา โรคไขห วัด ใหญ เปน โรคที ่ส ามารถปอ งกัน ไดดว ย
ตนเอง โดยการลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
ไมคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่
ที่มีผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดี เปนเวลานาน โดยไมจําเปน หมั่น
ลางมือดวยน้ําและสบูบอยๆ โดยเฉพาะเวลาสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย สัมผัส
ตัวหรือขาวของเครื่องใชผูปวย ดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง หลังจากดูแล
ผูปวยอยางใกลชิด สําหรับการใชหนากากปองกันโรค จะมีประโยชน
มากในการใชกับผูปวยที่ตองอยูในที่สาธารณะ เพื่อปองกันการแพรเชื้อ
ใหผูอื่น หากประชาชนมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สายดวนกรมควบคุมโรค 1422

