สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรค เตือนผูปกครองดูแลบุตรหลาน สัง เกตอาการโรค แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
เสี่ยงฯ29 มิถุนายน มือ เทา ปาก หลังปนี้พบผูปวยแลว 1.3 หมื่นราย สวนใหญเปนเด็ก
ยังเครือขายสื่อสาร
1-3 ป สูงถึง 72%
พ.ศ. 2558
ขณะนี้โรคที่ตองระมัดระวังในเด็กเล็กคือ โรคมือ เทา ปาก สาธารณะ

โดยเฉพาะกลุมอายุต่ํากวา 5 ป ในโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยง
เด็ก หรือศูนยเด็กเล็กที่มีเ ด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ขอมูลจาก -ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว
สํานัก ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม -22
มิถุนายน 2558 พบผูปวยโรคมือ เทา ปาก จํานวน 13,075 ราย
เสียชีวิต 1 ราย ผูปวยสวนใหญอยูในวัยเด็กเล็ก (อายุ 1-3 ป) สูงถึง
72% ในชวง 4 สัปดาหที่ผานมาพบวามีจังหวัดที่เสี่ยงตอการระบาด
19 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน ลําพูน อุทัยธานี กําแพงเพชร พะเยา
ตราด สมุท รปราการ สมุท รสาคร ปราจีน บุร ี ชัย นาท ยโสธร
หนองคาย อํานาจเจริญ เลย ระนอง สตูล กระบี่ ปตตานี และพังงา
โรคมือ เทา ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส พบมากใน
ทารกและเด็กเล็ก ติดตอโดยการไดรับเชื้อทางปากโดยตรง โดยเชื้อ
ไวรัสจะติดมากับมือ หรือของเลนที่เปอนน้ํามูก น้ําลาย น้ําจากแผล
ตุ ม พอง หรือ อุจ จาระของผู ป ว ย และอาจเกิด การไอ จาม รดกัน
ติดตอกันไดงายโดยเฉพาะสัปดาหแรก หลังจากไดรับเชื้อ ผูติดเชื้อ
จะเริ่มแสดงอาการเริ่มดวย มีไข ออนเพลีย เจ็บปากและเบื่ออาหาร
มีแผลอักเสบ ที่ลิ้น เหงือก และกระพุงแกม อาจเกิดตุมผื่นแดง ไม
คัน ที่ฝามือ ฝาเทา กน หรือหัวเขา แตเวลากดจะเจ็บ ตอมาจะแตก
ออกเปน หลุมตื้น ๆ อาการจะดีขึ้น และแผลหายไปใน 7-10 วัน

สวนการปองกันโรคมือ เทา ปาก กรมควบคุมโรคขอความ
รวมมือศูนยเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ตรวจ
คัดกรองเด็กนักเรียนทุกวัน หมั่นทําความสะอาดเครื่องใช ของเลน
สนามเด็กเลน ใหเด็กลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ําสะอาด ถาพบเด็ก
ปว ยหรือ สงสัย ตอ งแยกเด็ก ปว ยที่เ ปน โรคมือ เทา ปาก ออกจาก
กลุมเพื่อน โดยใหหยุดพักที่บานเปนเวลา 1 สัปดาหจนกวาจะหาย
เปนปกติ สวนผูปกครองสามารถดูแลบุตรหลานไดโดยการรักษา
สุข อนามัย ของบุต รหลาน ชว ยกัน สัง เกตอาการของเด็ก อยา ง
ใกลชิด หากพบเด็กมีไข มีแผลในปาก มีตุมน้ําใสที่มือ เทา ควรให
เด็กหยุดเรียน รีบไปพบแพทยเพื่อรับการรักษา
“ทั้งนี้โรคมือ เทา ปาก ยังไมมีวัคซีนปองกัน แพทยจะใหยา
รักษาตามอาการ เชน ยาลดไข ยาชาแกเจ็บแผลในปาก ผูปวยควร
นอนพักผอนใหมากๆ ผูดูแลควรเช็ดตัวใหเด็กเพื่อลดไขเปนระยะ
ใหผูปว ยรับ ประทานอาหารออ นๆ ไมรอ นจัด ดื่ม น้ํา นม และน้ํา
ผลไมแชเย็น เพื่อชวยลดอาการเจ็บแผลในปาก ถาเปนเด็กออนอาจ
ตอ งปอ นนมใหแ ทนการดูด จากขวด อยา งไรก็ต ามโรคนี ้ม ัก ไม
รุนแรงและไมมีอาการแทรกซอน แตเชื้อไวรัสบางชนิด อาจทําใหมี
อาการรุนแรงได หากมีขอสงสัยประชาชนสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ สายดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422”
สํานักสื่อสารความ กรมคร. เตือนประชาชนกินเห็ดปา เสี่ยงอันตรายจากเห็ดพิษ หลังป แนวทางการดําเนินงาน
ไดเผยแพรขาว
เสี่ยงฯ29 มิถุนายน นี้พบผูปวยแลว 170 ราย
ในชว งฤดูฝ นตั ้ง แตเ ดือ นพฤษภาคมจนถึง ปลายเดือ น ยังเครือขายสื่อสาร
พ.ศ. 2558
กันยายนของทุกป จะพบผูปวยและเสียชีวิตจากการกินพิษที่ขึ้นเอง สาธารณะ

ตามธรรมชาติเ ปน ประจํ า โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ประชาชนนิยมเก็บเห็ดปา -ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว
ในธรรมชาติมากิน แตเนื่องจากเห็ดปานั้นมีทั้งเห็ดที่กินไดและเห็ด
พิษ ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน ทําใหประชาชนเขาใจผิด จึงขอความ
รว มมือ สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด และ อสม. เรง ใหค วามรูกับ
ประชาชน พรอมทั้งประชาสัมพันธถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเห็ดกินเอง ซึ่งจากขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-19 มิถุนายน 2558 พบผูปวยจาก
การกินเห็ดพิษแลว 170 ราย ยังไมมีรายงานผูเสียชีวิต โดยกลุมอายุ
ที่พ บมากที่สุด เรีย งตามลํา ดับ คือ 35-44 ป พบรอ ยละ 19.41
รองลงมาคือ 45-54 ป รอยละ 17.65 และ 25-34 ป รอยละ 13.53
และอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร รอยละ 42.9 รับจางรอยละ 25.9
และนักเรียนรอยละ 12.4
เห็ด ที่เ ปน สาเหตุทํา ใหเ สีย ชีวิตสว นใหญ คือ เห็ด ระโงกพิษ
บางแหงเรียกวา เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไขตายซาก เห็ด
ชนิดนี้จัดอยูในกลุมเห็ดที่มีความคลายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือไข
หาน ที่สามารถกินได แตมีขอแตกตางที่สําคัญคือ เห็ดระโงกพิษ จะ
มีกานสูง กลางดอกหมวกจะนูนเล็กนอย มีกลิ่นเอียนและคอนขาง
แรง สําหรับชวงที่เสี่ยงอันตรายที่สุดคือ ชวงเห็ดยังดอกตูม เพราะ
เห็ด สกุลนี้ข ณะดอกออ นจะมีลัก ษณะเหมือ นกัน หมด แยกไดย าก
จากเห็ดที่กินได และเห็ดพิษชนิดนี้มีสารที่ทนตอความรอน แมจะ
ปรุง ใหสุก ดีแ ลว เชน ตม แกง ก็ไ มส ามารถทํา ลายสารพิษ นั้น ได
สวนภูมิปญญาชาวบานที่ใชทดสอบความเปนพิษของเห็ด เชน การ
จุม ชอ นเงิน ลงไปในหมอ ตม เห็ด ชอ นจะไมเ ปลี่ย นเปน สีดํา การ
นํา ไปตม กับ ขา วสาร หรือ การสัง เกตรอยกัด แทะของสัต ว วิธี
ดังกลาวก็ยังไมสามารถเชื่อถือ และนํามาใชทดสอบพิษกับเห็ดกลุม
นี้ได นอกจากเห็ดระโงกพิษแลว ยังมีเห็ดปาชนิดที่มีพิษรุนแรงอีก
คือ เห็ดเมือกไครเหลือง ซึ่งมักสับสนกับเห็ดขิง ซึ่งชนิดที่เปนพิษจะ
มีเ มือ กปกคลุม และมีสีด อกเขม กวา แตย ากแกก ารสัง เกตดว ยตา
สว นเห็ด ชนิด สุด ทา ย คือ เห็ด หมวกจีน จะเปน เห็ด ที ่ค ลา ยกับ
เห็ดโคนขนาดเล็กของบานเรา
หลังจากกินเห็ดพิษแลว จะทําใหคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง
หรือ ถา ยอุจ จาระเหลว ไมค วรซื้อ ยากิน เองหรือ ไปรัก ษากับ หมอ
พื้นบาน จะตองรีบไปพบแพทย แจงประวัติการกินเห็ด ทั้งชนิดและ
ปริมาณโดยละเอียด พรอมกับตัวอยางเห็ดพิษ(หากยังเหลืออยู) และ
ควรใหผูปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ นัดติดตามอาการ
ทุกวันจนกวาจะหายเปนปกติ เนื่องจากเห็ดพิษชนิดรายแรงจะทําให

ผูปวยมีอาการคลื่นไส อาเจียน ใน 24 ชั่วโมงแรก แตหลังจาก 24
ชั่วโมงไปแลว ผูปวยอาจมีอาการรุนแรงตามมาคือ การทํางานของ
ตับและไตลมเหลว ทําใหเสียชีวิตได สําหรับการชวยเหลือผูปวยที่
กินเห็ดพิษ เบื้องตนใหผูปวยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกคางออกมา
ใหมากที่สุด โดยการลวงคอ หรือกรอกไขขาว จากนั้นรีบนําผูปวย
ไปพบแพทยทันที
“ในโอกาสนี้ขอแจงเตือนประชาชนใหหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ด
ไขหาน เห็ดโมงโกง เห็ดระโงก หรือเห็ดระงาก ขณะที่ยังเปนดอก
ออน ซึ่งมีลักษณะเปนกอนกลมรี คลายไข มารับประทาน เนื่องจาก
จะไมส ามารถทราบไดเ ลยวา เปน เห็ด มีพ ิษ หรือ ไมม ีพ ิษ เพราะ
ลักษณะดอกตูมภายนอกจะเหมือนกัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการกินเห็ด
พรอ มกับ ดื่ม สุร า เนื่อ งจากฤทธิ์ข องแอลกอฮอลจ ะทํ า ใหพ ิษ เห็ด
แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว และทําใหอาการรุนแรงขึ้นดวย ทั้งนี้
หากประชาชนมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สาย
ดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422”

