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สคร.9 เผยสถานการณไขเลือดออกทั่วอีสานลาง 8 พันกวาราย -ตาย 8
นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร ผอ. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
หรือสคร.9 กลาวถึงสถานการณโรคไขเลือดออกวา ในปนี้มีการระบาดของโรค
ไขเลือดออกทั่วประเทศประมาณ 50,000 รายแลว ซึ่งมากกวาป 2557 ถึง 2 เทาตัว
โดยในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนลาง ประกอบไปดวย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย
และสุร ิน ทร ซึ่ง อยู ใ นความรับ ผิด ชอบของ สคร.5
นครราชสีม า พบผู ปว ย
ไขเลือดออกตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.-26 ก.ย. 2558 จํานวน 8,345 ราย เสียชีวิตแลวจํานวน
8 ราย โดยจ.นครราชสีมามี ผูปวยมากที่สุด จํานวน 3,923 ราย เสียชีวิตแลว 5 ราย
รองลงมาเปนจ.สุรินทร มีผูปวยจํานวน 1,440 ราย มี ผูเสียชีวิตแลว 2 ราย, จ.บุรีรัมย
มีผูปวยจํานวน 1,094 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจ.ชัยภูมิมีผูปวยจํานวน 1,888 ราย ไม
มีผูเสียชีวิต ซึ่งจากขอมูลเดิมกลุมเสี่ยงจะมีอายุแรกเกิดถึง 5 ป แตขอมูลที่พบใหม
ปรากฏวาพบผูปวยสวนใหญมีอายุเพิ่มขึ้น ระหวาง 15-24 ป ซึ่งอาจจะเปนเพราะ
การดูแลสุขอนามัยเด็กเล็กดีขึ้น ขณะที่ผูใหญกลับมีพฤติกรรมดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป
ซึ่ง จากการสํา รวจ ทางวิช าการ ลา สุดพบวา ยุง ลายสว นใหญมัก จะออก หากิน ใน
ชวงเวลา 09.00-11.00 น. กับชวงเวลา 15.00-16.00 น. ดังนั้นชวงนี้จึงตองเฝาระวัง
เปนพิเศษ เพราะเปนชวงที่ชาวสวน ชาวไร และชาวนา มักจะนิยมออกไปทํางานใน
พื้นที่เสี่ยง จึงควรทายากันยุงเอาไวกอน
ดา นนพ.ภาคี ทรัพ ยพ ิพ ัฒ น นายแพทยเ ชี ่ย วชาญ ดา นเวชกรรมปอ งกัน
สํา นัก งานสาธารณสุข จัง หวัด กาฬสิน ธุ กลา ววา ในปนี้จัง หวัด กาฬสิน ธุพ บผูปว ย
แลว 871 ราย พบมากที่สุดจะอยูใน เขต อ.นาคู, อ.สามชัย และอ.คํามวง โดยผูปวย
ที่รับประทานยาลดไขแลว ไมหาย ตองเจาะเลือดเพื่อพิสูจนเกล็ดเลือดและรักษา
ตามอาการ เพราะโรคไขเลือดออกไมมียารักษา จึงตองปองกันกอนจะเสียชีวิต
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กรมควบคุมโรค เผยผลสํารวจประชาชนกวา 2 หมื่นคน พบผูที่ทราบวาตนเองเปน
โรคความดันโลหิตสูง 5.7 ลานคน สวนโรคเบาหวานเปนเพิ่มขึ้น 2 เทา
ในปหนึ่งๆ ประเทศไทยมีคนเสียชีวิตราว 430,600 คน ในจํานวนนี้ 70%
หรือประมาณการ 314,000 คน เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ, อีก 30% เสียชีวิตดวย
สาเหตุหลักๆคือโรคติดเชื้อตางๆ และจากอุบัติเหตุจราจรมีสัดสวนเกือบใกลเคียง
กัน นอกจากนี้ยังพบวาการเพิ่มขึ้นของการปวยดวยโรคไมติดตออยางตอเนื่องและ
เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อพบมีการปวยที่มีอายุลดลง ขณะที่การมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพสะสมเพิ่มขึ้นเชนกัน
กรมควบคุมโรค จึงไดดําเนินการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บ ป 2558 ซึ่งเปนการวัดสุขภาพระดับประชากร สําหรับเปนขอมูลในการเฝา
ระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ดวยการติดตามการสถานการณและแนวโนม
ของพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไมติดตอสําคัญที่พบมาก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง
หรือ โรคเบาหวาน พฤติก รรมการสูบ บุห รี ่ การดื ่ม เครื ่อ งดื ่ม แอลกอฮอล การ
รับประทานผักและผลไม และการไดรับบริการตรวจและปองกันโรคไมติดตอใน
ประชากรอายุ 15-79ป จํานวนตัวอยางทั้งหมด 22,502 คนใน 12 เขตสุขภาพ(ไม
รวม กทม.) ระหวางกุมภาพันธถึงกรกฎาคม 2558
จากผลการสํารวจดังกลาว พบวาประชาชนที่ทราบวาตนเองเปนโรคความดัน
โลหิตสูงมากที่สุด 15.3% ประมาณการประชากร 5,733,872 คน เพิ่มขึ้นจากการ
สํารวจฯ ป 2553 คือ 9.1% ประมาณการประชากร 4,109,289 คน หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.6 ลานคน ซึ่งกลุมอายุ 65 ปขึ้นไปพบไดสูงถึง 45% สวนโรคเบาหวาน
พบมีผูทราบวาตนปวยเปนโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 2 เทา จากการสํารวจฯ ป 2553 ซึ่ง
เทากับ 4.2% และในป 2558 เปน 8.3% โดยพบวากลุมที่มีแนวโนมการปวยดวย
โรคเบาหวานหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงคลายคลึงกัน พบมากในกลุมที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามากกวากลุมผูมีการศึกษาที่สูงกวา
นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจุบันประเทศไทยมีภาวะน้ําหนักเกินและอวน โดยผล
สํารวจพบ 30.5% มีภาวะน้ําหนักเกินที่คาดัชนีมวลกายมากกวา 25 กิโลกรัม/ตาราง
เมตรขึ้นไป และผูที่ถือวาอวนลงพุงมีอยู 7.5% ซึ่งภาวะน้ําหนักเกินหรือภาวะอวนนี้
มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง เชน ระดับไขมันในเลือดสูงหรือระดับ
น้ํ า ตาลในเลือ ดสูง เปน สาเหตุข องการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดสมอง,
โรคเบาหวาน นอกจากนี ้ภ าวะน้ํ า หนัก ตัว เกิน ยัง เกี ่ย วขอ งกับ พฤติก รรมการ
รับประทานอาหารและการมีกิจกรรมทางกายดวย
ดานนายแพทยอัษฎางค รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา
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สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพตอการเกิดโรคไมติดตอหรือการมีพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพที่สะสมใหเกิดการปวยในอนาคต มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งการสูบบุหรี่และการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งการสํารวจฯ ป 2558 พบวา การสูบบุหรี่ในปจจุบัน
21.3% เพิ่มขึ้นจากสํารวจฯ ป 2553 ซึ่งเทากับ 18.7% สวนการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พบมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภายใน 1 ปที่ผานมา 36.2% เพิ่มขึ้น
จากสํารวจฯ ป 2553 เชนกัน ซึ่งเทากับ 29.5% ขณะที่การรับประทานผักและผลไม
ไดไมเพียงพอ ผลการสํารวจฯป 2558 ลดลงเล็กนอยจากการสํารวจฯ ป 2553 ที่
78.5% เปน 75.7%
“ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดเรงรัดการจัดบริการปองกันควบคุมโรคไม
ติดตอ ตั้งแตการใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงลดโรคในประชากร
ทั่วไป การจัดบริการตรวจคัดกรองโรคหรือคนหากลุมเสี่ยงโรคเพื่อใหการปองกัน
โรค และคน หากลุ ม ผู ป ว ยเพื ่อ การดูแ ลรัก ษาที ่ท ัน ทว งที ลดภาวะแทรกซอ น
อัน ตรายของโรคดว ยมาตรการเพิ ่ม คุณ ภาพระบบปอ งกัน ควบคุม โรคดว ยแนว
ปฏิบัติทางคลินิก การจัดโปรแกรมดูแลผูปวยและปองกันภาวะแทรกซอนทางไต
การปอ งกัน โรคหัว ใจ และการจัด องคก รรัก ษสุขภาพ ที่สํา คัญ ประชาชนควรให
ความสนใจและดูแ ลสุข ภาพตนเองตั ้ง แตเ นิ ่น ๆ ถือ เปน การใหต น ทุน ชีว ิต ทาง
สุขภาพที่สูง เพราะสุขภาพที่ดีทําใหชีวิตมีความสุข มีอายุยืนยาว ลดการปวยดวย
โรคที่สามารถปองกันได และลดภาระคาใชจายและภาระทางสังคมจากการเจ็บปวย
ดวย”

