


 

 

 
 

 

 
ไข้เลือดออกยังน่าห่วง ปีนีว้ยัรุ่นครองแชมป์ป่วยสูงสุด 

 ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ท าให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเน่ือง และพบผู้ป่วยเพิ่มขึน้
ทุกภาคของประเทศไทย ซ่ึงปีนี้กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียน อายุระหว่าง10-14 ปี ส่วนกลุ่ม
เส่ียงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ 1.เด็กเล็กอายุต ่ากว่า 1 ปี 2.กลุ่มผู้สูงอายุ 3.หญิงตั้งครรภ์ 4.คนอ้วนหรือ
ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ หรือโรคเลือด เป็นต้น กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนใช้
หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน ้า เพื่อ ป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.
โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเช้ือไวรัสซิกา และ 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย   
 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
กล่าวถึงโรคไขเ้ลือดออกวา่ กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกสูงที่สุดในขณะน้ีคือกลุ่มวยัรุ่นหรือกลุ่ม
นกัเรียนที่มีอายุระหวา่ง 10-14 ปี อีกทั้งผูใ้หญ่ก็ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไขเ้ลือดออกสูงข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจยัเส่ียง เช่น มีโรคประจ าตวั น ้าหนกัเกินมาตรฐาน แนะประชาชนสังเกตอาการป่วยของตนเองและคน
ในครอบครัว หากมีไขสู้ง 2-3 วนัไม่หาย หรือไม่ดีข้ึน ปวดเม่ือย หน้าตาแดง อาจมีผื่นข้ึนใตผ้ิวหนังตาม
แขนขา ขอ้พบั ตอ้งรีบไปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ควรไปฉีดยาลดไขห้รือซ้ือยากินเอง   

ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปวา่ กรมควบคุมโรคขอ
เชิญชวนประชาชนทุกคนและหน่วยงานต่างๆ ดูแลบา้นเรือน ชุมชน และหน่วยงานของตนเองไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย โดยยึดหลกั “3 เกบ็ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบา้นให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอบัทึบเป็นท่ี
เกาะพกัของยงุ  2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุง  และ 3.เก็บน ้า ภาชนะใส่น ้าตอ้งปิดฝาให้
มิดชิดป้องกนัไม่ให้ยุงลายวางไข่  เพื่อป้องกนั 3 โรคในคราวเดียวกนั คือ 1.โรคไขเ้ลือดออก 2.โรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกา และ 3.ไขป้วดขอ้ยุงลาย และขอให้ดูแลเป็นพิเศษส าหรับผูมี้โรคประจ าตวัเร้ือรัง และผูสู้งอาย ุ
เพราะหากป่วยแลว้มีโอกาสรุนแรงกวา่ปกติได ้  
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หน้าฝน โรคมือเท้าปากมาแรง  
เตือนครู-ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 

 

 สภาพอากาศที่เย็นช้ืนในฤดูฝน ท าให้เช้ือโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี หน่ึงในน้ันคือโรคมือเท้า
ปาก โรคนี้มักเกิดในเด็กเล็กอายุต ่ากว่า 5 ปี เตือนผู้ปกครองและครูหมั่นสังเกตอาการเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด 
หากเด็กมีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บปาก มีตุ่มแดงที่ลิน้ เหงือก และกระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่
ก้นด้วย ควรให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายดี และควรแจ้งให้ทางโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กทราบ เพื่อ
ค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม หากบุตรหลานที่ป่วยมีอาการซึม อ่อนแรง หอบ อาเจียน ควรรีบไปพบ
แพทย์ เพราะอาจติดเช้ือชนิดรุนแรง ถึงข้ันเสียชีวิตได้   
 

 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
กล่าวถึงโรคมือเทา้ปากว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยเด็กเล็ก หลงัพบวา่เพียง
คร่ึงปี ทัว่ประเทศมีผูป่้วยเป็นโรคมือเทา้ปากกว่า 1.6 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ซ่ึงโรคน้ี
มกัพบในช่วงหนา้ฝน เด็กที่ป่วยจะเร่ิมมีไขต้  ่าๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วนั มีอาการเจ็บปาก เน่ืองจากมีตุ่ม
แดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุง้แกม้ ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมต้ืนๆ และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ น้ิว
มือ ฝ่าเทา้ และอาจพบที่กน้ดว้ย หากพบวา่บุตรหลานมีอาการดงักล่าว ควรให้หยุดเรียนและรักษาจนหาย 
และควรแจง้ให้ทางโรงเรียนและศูนยเ์ด็กเล็กทราบ เพื่อคน้หาเด็กท่ีอาจป่วยเพิ่มเติม 
 

 ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า ในการป้องกนัโรคมือ
เทา้ปาก ควรสอนให้บุตรหลานลา้งมือบ่อยๆดว้ยน ้ าและสบู่ ทั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลงัจากเขา้
ห้องน ้ า ไม่ควรพาเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มีคนแออดัเช่น ห้างสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น 
ตลาด ควรอยูใ่นที่มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ดูแลสถานที่ อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้ห้สะอาด เช่น ภาชนะใส่
อาหาร ห้องน ้า ห้องส้วม ของเล่นต่างๆ ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
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โรคฉ่ีหนูระบาด เตือนเกษตรกร หากมบีาดแผล อย่าเส่ียงลยุน า้ 

 

 หน้าฝนนี้ กรมควบคุมโรคเตือนเกษตรกร ชาวสวน หรือผู้ที่ท างานคลุกคลีกับพื้นที่ช้ืนแฉะ ระวัง
ป่วยเป็นโรคไข้ฉ่ีหนู หรือเลปโตสไปโรสิส หลงัปีนีพ้บผู้ป่วยจากทัว่ประเทศแล้วเกือบ 600 ราย และเสียชีวิต 
4 ราย แนะหากมีแผล ให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน ้าย ่าโคลนในที่ช้ืนแฉะ หากจ าเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ท หรือ
ถุงพลาสติกสะอาด อย่าให้เท้าสัมผสัน า้หรือดินโดยตรง 
 

 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
กล่าวถึงโรคฉ่ีหนูว่า ช่วงหนา้ฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคน้ี ซ่ึงเป็นฤดูกาลเพาะปลูก ท าไร่ท านา และท า
การเกษตร เช้ือโรคฉ่ีหนูจะปนเป้ือนอยูต่ามแหล่งน ้าขงัหรือพื้นดินท่ีเป็นดินโคลนช้ืนแฉะ โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ี
มีหนูอาศยัอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คนันา และสวน เช้ือสามารถเขา้สู่ร่างกายทางผิวหนงัตามรอยแผล รอยขีด
ข่วน เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนงัปกติท่ีแช่น ้ าเป็นเวลานาน เม่ือไดรั้บเช้ือจะท าให้มีอาการไข ้ปวด
เม่ือยกลา้มเน้ือ โดยเฉพาะปวดน่องหรือโคนขา ขอให้รีบไปพบแพทยโ์ดยเร็ว และแจง้ประวติัการเดินลุยน ้า
ให้แพทยท์ราบดว้ย เพื่อรักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว เพราะหากรักษาล่าชา้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ไตวาย 
ตบัวาย เลือดออกในปอด อาจท าใหเ้สียชีวติได ้
 

 ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปวา่ ขอแนะน าให้ประชาชน
หลีกเล่ียงการเดินลุยน ้ าย  ่าโคลนในพื้นท่ีช้ืนแฉะ หากจ าเป็นต้องเดินลุยน ้ า ควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุง
พลาสติกสะอาดท่ีหาไดใ้นพื้นท่ี ป้องกนัไม่ใหเ้ทา้สัมผสัน ้าหรือดินโดยตรง หลงัจากท างานเสร็จควรอาบน ้ า
ช าระร่างกายทนัที หมัน่ลา้งมือดว้ยน ้ าและสบู่บ่อยๆ กินอาหารท่ีปรุงสุกใหม่  หากตอ้งจ าเป็นตอ้งเก็บไวใ้ห้
ปกปิดอาหารและน ้ าด่ืมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้หนูมาปัสสาวะรดได้ และควรก าจดัขยะให้ถูกตอ้งไม่ให้เป็น
แหล่งอาหารของหนู 
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โรคสครับไทฟัส อนัตรายจากตวัไรอ่อน 

เตือน หลงัเดนิป่าหากมแีผลคล้ายรอยบุหร่ีจี ้ควรรีบพบแพทย์ 
 

กรมควบคุมโรค เตือน กลุ่มชาวไร่ ชาวสวน นักล่าสัตว์ นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมในป่า ระวังป่วย
โรคสครับไทฟัส หรือ ตัวไรอ่อนกดั เน้นย า้หลงักลบัจากท่องเที่ยว หรือท างานในป่า หากมีไข้ หนาวส่ัน ปวด
ศีรษะ ตาแดง ปวดกระบอกตา มีแผลคล้ายรอยบุหร่ีจี้ ควรรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่าให้
แพทย์ทราบเพ่ือรับการรักษาโดยเร็ว 

 

 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
กล่าวถึงโรคสครับไทฟัส หรือไขร้ากสาดใหญ่ วา่โรคน้ีมีตวัไรอ่อนซ่ึงอาศยัอยู่ในหนูเป็นพาหะ โดยตวัไร
แก่จะชอบอาศยัอยูบ่นหญา้และวางไข่บนพื้นดิน เม่ือฟักเป็นตวัอ่อน ไรอ่อนจะกระโดดเกาะสัตว ์เช่น หนู 
กระแต หรือคนท่ีเดินผา่นไปมา เพื่อดูดน ้าเหลืองเป็นอาหาร ตวัไรอ่อนจะเขา้ไปกดัตามตวั โดยเฉพาะที่พบ
บ่อยคือ บริเวณร่มผา้ เช่น ขาหนีบ เอว ล าตวับริเวณใตร้าวนม รักแร้ และคอ  โรคน้ีสามารถพบไดต้ลอดปี
แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  มกัพบในกลุ่มชาวไร่ ชาวสวน นกัล่าสัตว ์นกัท่องเท่ียวป่า ทหาร 
และผูท่ี้ออกไปตั้งค่ายในป่า แมโ้รคน้ีจะยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัแต่มียารักษาให้หายได้ แต่บางรายอาจเกิด
ภาวะแทรกซอ้นรุนแรง เช่น ปอดอกัเสบ สมองอกัเสบ ท าใหเ้สียชีวติได ้
 

 ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า  ทางการป้องกนัโรคส
ครับไทฟัส สามารถท าไดโ้ดย สวมเส้ือผา้ให้มิดชิด สวมรองเทา้ สวมถุงเทา้หุ้มปลายขากางเกง ใส่เส้ือแขน
ยาวปิดคอ และเหน็บชายเส้ือเขา้ในกางเกง หากตั้งแคมป์ไฟหรือกางเต๊นทน์อนในป่า  ควรท าบริเวณค่ายพกั
ให้โล่งเตียน หลีกเล่ียงการนัง่และนอนบนพื้นหญา้ บริเวณพุ่มไม ้ป่าละเมาะ ทายาป้องกนัแมลงกดัตามแขน
ขา หลงัออกจากป่าใหรี้บอาบน ้าใหส้ะอาด และซกัเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ทนัทีเพราะตวัไรอาจติดมากบัเส้ือผา้ได ้
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