สรุปและวิเคราะหขาวประจําวันที่ 4 กันยายน 2558
เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ /แหลงขาว
ประเด็นขาว
วิเคราะหขาว
สํานักสื่อสารความ กรมควบคุมโรคเตือน ฝนตกเกิดน้ําทวมขังใหระวังโรคฉี่หนูหลังปนี้พบ
เสี่ยงฯ 4 กันยายน ผูปวยแลวเกือบ 1 พันราย เกินครึ่งเปนเกษตรกร
ชว งนี ้ม ีฝ นตกหนัก ในหลายพื ้น ที ่ ทํ า ใหเ กิด น้ํ า ทว มขัง ตาม
พ.ศ. 2558
บริเวณตางๆ โรคที่ควรเฝาระวังเปนอยางมากคือโรคเลปโต สไปโรสิส
หรือ โรคฉี่ห นู ซึ่ง มัก จะระบาดหนา ฝน โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ผูทํา อาชีพ
เกษตรกร ที่ตอ งเดิน ลุย น้ํา ในแปลงนาที่มัก จะมีน้ํา ขัง เฉอะแฉะ ทํา ให
เสี่ย งตอ การติด เชื้อ โรคสูง จากขอ มูล เฝาระวัง โรค สํา นัก ระบาดวิท ยา
กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-22 สิงหาคม 2558 พบผูปวยโรค
ฉี่หนูทั่วประเทศ จํานวน 945 ราย ในพื้นที่ 62 จังหวัด มีผูเสียชีวิต 18
ราย กลุมอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 45-54 ป รองลงมาอายุ 35-44 ป และ
อายุ 55-64 ป ตามลํา ดับ ซึ่ง ผูปว ยสว นใหญป ระกอบอาชีพ เกษตร
57.5% รองลงมาเปนอาชีพรับจาง 19.3% สวนจังหวัดที่มีอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง ศรีสะเกษ
กาฬสิน ธุ เลย และนครศรีธ รรมราช โดยภาคที่มี อัต ราปว ยสูง สุด คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต
โรคฉี่หนู เปน โรคติด ตอ จากสัต วสูคนที่พ บไดทั่ว โลก ขณะนี้
พบไดทุกภาคของประเทศไทย ถือเปนโรคประจําถิ่น นอกจากหนูที่เปน
ตัว การหลัก ในการแพรเ ชื ้อ โรค นี ้แ ลว เชื ้อ โรคนี ้อ าจพบปนอยู ใ น
ปส สาวะของสัต วเ ลี ้ย งลูก ดว ยนม เชน สุน ัข แมว โค แพะ แกะ ได
เชนกัน แตพบไดนอยกวาหนู โดยเชื้อสามารถเขาสูรางกายโดยไชเขา
ทางผิว หนัง ตามรอยแผล รอยขีด ขว น เยื ่อ บุข องตา จมูก ปาก หรือ
ผิวหนังปกติที่แชน้ําเปนเวลานาน และอาจติดเชื้อโดยตรงจากการ
สัมผัสเชื้อและกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรคปนเปอนอยู
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การปองกันและ เฝาระวังโรค เพื่อลดการเสียชีวิตใหไดมากที่สุด
โดย คําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคฉี่หนู ดังนี้
1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําย่ําโคลนในที่ชื้นแฉะ เนื่องจากหากมีเชื้อ
ฉี่หนูอยู ปริมาณเชื้อจะมีความเขมขนมาก และมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง
2.ผูที่ตองทํางานที่เสี่ยงตอโรค เชน เกษตรกรที่ตองเดินลุยน้ําใน
ทุงนา ขอใหใหสวมถุงมือยาง ใสรองเทาบูท ปองกันการเกิดบาดแผลที่
เทาหรือที่ขา
3.หมั่น ลา งมือ บอ ยๆ อาบน้ํา ชํา ระรา งกายหลัง จากเสร็จ ภารกิจ
ทํางาน
4.กํ า จัด ขยะในบา นเรือ น ที ่ทํ า งานใหส ะอาด โดยเฉพาะเศษ
อาหารเพื่อไมใหเปนแหลงอาหาร ของหนู
"หากทานใดมีอาการไข ปวดเมื่อยกลามเนื้อ โดยเฉพาะนอง ปวด
กระบอกตา มีเลือดออกใตเยื่อบุตาขาว หลังจากการลุยน้ําในทุงนาหรือ
น้ําทวมขัง ขอใหสงสัยไวกอ นวาอาจเปนโรคฉี่หนู ใหรีบไปพบแพทย
โดยดว น เนื่อ งจากโรคนี้มีย ารัก ษาใหห ายขาดได แตไ มค วรซื้อ ยากิน
เอง เพราะจากการติด ตามประวัติใ นกลุ ม ผู เ สีย ชีวิต พบวา สว นใหญ
มัก จะหาซื ้อ ยากิน เอง โดยเฉพาะยาแกที ่ม ีฤ ทธิ ์ แกป วดและลดไข
ดวย เพราะเขาใจวาเปนไขทั่วไปซึ่งเกิดจากการทํางานหนัก จึงทําให
ผูปวยมีอาการรุนแรงขึ้น ทําใหเสียชีวิตได ประชาชนสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422"
สํานักสื่อสารความ นพ.โสภณ เมฆธน แนะเคล็ดลับปองกันไขเลือดออก อยาใหยุง กัด
เสี่ยงฯ 4 กันยายน อยาใหยุงเกิด ประเมินกอนเกิดการระบาด
โรคไขเลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมี 3 สายพันธุ หรือ
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เรียกวาเปนชนิด 1, 2, 3 การติดตอของไขเลือดออกนั้นมีพาหะนําโรคก็
คือ ยุงลาย ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในบานคน ชอบวางไขในน้ําที่สะอาด
ออกหากินในเวลากลางวัน จึงทําใหเกิดการระบาดในบริเวณบานหรือ
ชุมชนใกลเคียง การสันนิษฐานวาเปนไขเลือดออกทําไดโดยสังเกตเมื่อมี
อาการปวย ไขขึ้นสูง ปวดศีรษะ คลื่นไสอาเจียน ตัวแดง มีผื่นแดง หรือ
เลือดกําเดาไหล สาเหตุมาจากการที่เชื้อไวรัสมีปฏิกิริยาทําใหเกิดเกล็ด
เลือ ดต่ํ า ซึ ่ง กลุ ม เสี ่ย งที ่จ ะเกิด ไขเ ลือ ดออกมากที ่ส ุด คือ เด็ก นัก เรีย น
สถานการณโรคไขเลือดออกตั้งแตป พ.ศ.2555 พบผูปวยเปน
ไขเลือดออกประมาณ 75,000 คน ตอมาในป พ.ศ.2556 มีจํานวนผูปวย
เปนไขเลือดออกเพิ่มขึ้นเปน 150,000 คน แตป พ.ศ.2557 พบผูปวย
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ไขเลือดออกลดลงเหลือเพียง 40,000 คน ซึ่งดูจากสถิติจะเห็นไดวาผูปวย
ไขเลือดออกมีจํานวนเพิ่มขึ้นและลดลงปเวนปโดยในป พ.ศ.2558 นี้
คาดการณวาจะมีผูเปนโรคไขเลือดออกเพิ่มสูงขึ้นถึง 80,000 คน เมื่อ
เทีย บกับ สถิติที่ผา นมา จากการสํา รวจจํา นวนผูปว ยเปน ไขเ ลือ ดออก
ตั้ง แตเ ดือ นมกราคม 2558 ถึง เดือ นสิง หาคม 2558 พบผูปว ยเปน
ไขเ ลือ ดออก จํ า นวน55,000
คน เสีย ชีว ิต ไป 42
คน
ขอ สัง เกตงา ยๆ ของโรคไขเ ลือ ดออก คือ 1.การสํา รวจพื้น ที่ใ น
ชุม ชนวา มีใ ครปว ยเปน ไขเ ลือ ดออกหรือ ไม หากมีใ หส ัน นิษ ฐานวา
อาจจะเปนไขเลือดออก ใหรีบไปพบแพทยทันที 2.โรคไขเลือดออกจะมี
ไขขึ้นสูง เมื่อรับประทานยาลดไขก็อาจทําใหไขลดลงเล็กนอยแตอีกไม
นานไขก็จะกลับมาขึ้นสูงอีกครั้ง ไมมีอาการไอ หรือมีน้ํามูกแตอยางใด
แตที่นากลัวหลังจากนั้น 3-4 วัน จะเขาสูระยะที่ 2 คือการช็อก มีอาการ
ซึม มือเทาเย็น ระยะฟกตัวของโรคไขเลือดออกมีอยูประมาณ 5-7 วัน
การเขารับการรักษาที่ชาเกินไป อาจสงผลใหเลือดไมสามารถไปเลี้ย ง
อวัยวะตางๆ ได ซึ่งอวัยวะตางๆ ก็จะเกิดการสูญเสียหรือถูกทําลาย เชน
ตับ ไต ทําใหเกิดการเสียชีวิตได
วิธีก ารปอ งกัน โรคไขเ ลือ ดออก คือ "ไมใ หยุง กัด ไมใ หยุง เกิด "
เนื่องจากยุงเปนตัวพาหะนําเชื้อโรคมาสูคน ซึ่งยุงที่ไปกัดผูปวยที่มีเชื้อ
ไขเ ลือ ดออกนั้น ทํา ใหเ ชื้อ อยูใ นตัว ยุง ขณะที่ยุง วางไขก็อ าจเปน การ
ขยายเชื้อเปนวงกวางได ขณะที่ยุงมีเชื้อไขเลือดออกแลวไปกัดคนปกติ ก็
ทําใหเกิดการปวยเปนไขเลือดออกได ถาเราปองกันไมใหยุงกัดไดก็จะ
ปองกันการติดเชื้อไขเลือดออกได โดยการทายากันยุงอยูในพื้นที่ที่ยุงไม
สามารถเขา มากัด เราได นอนกางมุ ง จัด เก็บ สิ ่ง ของในบา นใหเ ปน
ระเบียบเพื่อปองกันยุง
สําหรับการรักษาดวยยาฆาเชื้อไวรัสไขเลือดออกในขณะนี้ยังไมมี
ปจจุบันทําการรักษาตามอาการ ถามีไขขึ้นสูงก็ใหยาลดไขในกลุมซึ่งไม
เปนอันตราย เพราะวาในกลุม แอสไพริน (aspirin)กับกลุมพวกลดการ
อักเสบ ยาไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) เปนยาที่เปนอันตราย หามใช ใหใช
เฉพาะกลุมยาพาราเซตามอล(paracetamol) ในปริมาณที่ไมมากเกินไป
หากมากเกิน ไปจะทําใหเ ปน พิษ ตอตับ ทํา ใหเกิด ปญ หาได นอกจากนี้
ควรมีการใหน้ําเกลือเพื่อประคับประคองไมใหเกิดการขาดน้ํา ลดอาการ
ช็อก ทั้งนี้ควรดูแลรักษาภายใตผูเชี่ยวชาญเทานั้น และควรพบแพทยให

เร็วที่สุด
ซึ่งการควบคุมโรคไขเลือดออกที่ดีที่สุด คือ ประชาชนตองรับ รู
และสามารถจัดการดวยตนเองในการปองกันยุงกัด กําจัดแหลงกําเนิดยุง
โดยไมตอ งรอองคก รสว นทอ งถิ่น เขา มาชว ยเหลือ ซึ่ง อาจจะทํา ใหชา
เกินไปในการปองกันการแพรเชื้อของยุง โดยแหลงกําเนิดยุงสวนใหญ
คือ โองเก็บน้ํา น้ําหลอขาตูกับขาว แจกันที่ไหวพระแจกันพลูดาง แองน้าํ
รอบบา น ทั ้ง หมดนี ้เ ปน แหลง เพาะพัน ธุ ย ุง อ ยา งดีเ ล ย ทีเ ดีย ว
"ไขเลือดออกมีปจจัย ที่สําคัญคือยุงเปนพาหะนําโรคที่มากัดเรา
แลวแพรเชื้อโรค เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะตองปองกันอยาใหยุงกัดดวย
การยาทากันยุงหรือนอนในมุงใหหางไกลจากยุง และอยาใหยุงเกิดโดย
การเก็บน้ําใหดี เก็บบานเก็บผาที่ส กปรกรกรุงรังที่เ ปนแหลงที่ยุง เกาะ
เก็บรอบๆ บานใหสะอาดอยาใหมีขยะ ถือเปนหลักงายๆ ที่สามารถทําได
แตสวนใหญพี่นองประชาชนยังไมคอยตระหนัก ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่
ประชาชนตองดําเนินการเองจริงๆ เพื่อตัวทาน ลูกหลานของทาน และ
คนที่ทานรักเพื่อใหหางไกลจากโรคไขเลือดออกในชวงเดือนสิงหาคม
และกันยายนนี้

