
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เรื่อง โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้รับข่าวสารประขาสัมพันธ์จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขต 
สุขภาพที่ ๙ (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ซึ่งการแจ้งข่าวสารประซาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
เป็นซ่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ประซาชนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

ใ น ก าร น ี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ม ีความห ่วงใยส ุขภาพอนาม ัยของประซาซน จึงขอ 
ประขาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้

๑. โรคสครับไทฬส อันตรายจากตัวไรอ่อน
กรมควบคุมโรค เตือน กลุ่มซาวไร่ ซาวสวน นักล่าสัตว์ นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมในป่า 

ระวังป่วยโรคสครับไทฬส หรือตัวไรอ่อนกัด เน้นยํ้าหลังกลับจากท่องเที่ยว หรือท่างาบในป่า หากมีไข้ หนาวสั่น 
ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกระบอกตา มีแผลคล้ายรอยบุหรี่จ ี้ ควรรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่าให้ 
แพทย์ทราบเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

โรคสครับไทฬส หรือไข้รากสาดใหญ่ ว่าโรคนี้มีตัวไรอ่อนซึ่งอาศัยอยู่ในหนูเป็นพาหะ 
โดยตัวไรแก่จะขอบอาศัยอยู่บนหญ้าและวางไข่บนพื้นดิน เมื่อฟิกเป็นตัวอ่อน ไรอ่อนจะกระโดดเกาะสัตว์ เข่น 
หนู กระแต หรือคนที่เดินผ่านไปมา เพื่อดูดนํ้าเหลืองเป็นอาหาร ตัวไรอ่อนจะเข้าไปกัดตามตัว โดยเฉพาะที่พบ 
บ่อยคือ บริเวณร่มผ้า เข่น ขาหนีบ เอว สำตัวบริเวณใต้ราวนม รักแร้ และคอ โรคนี้สามารถพบได้ตลอดปีแต'จะ 
พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว มักพบในกลุ่มซาวไร่ ซาวสวบ นักล่าสัตว์ นักท่องเที่ยวป่า ทหาร และผู้ที่ 
ออกไปตั้งค่ายในป่า แม้โรคนี้จะยังไม่มีวัคซีนป้องกับแต่มียารักษาให้หายได้ แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน 
รุนแรง เข่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ ท่าให้เสียชีวิตได้

การป้องกันโรคสครับไทหส สามารถท่าได้โดยสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด สวมรองเท้า สวมถุง 
เท้าทุ้มปลายขากางเกง ใส่เสื้อแขนยาวปิดคอ และเหน็บซายเสื้อเข้าในกางเกง หากตั้งแคมป่ไฟหรือกางเต็นท์ 
บอนใบป่า ควรท่าบริเวณค่ายพักให้โล่งโล่งเตียน หลีกเลี่ยงการนั่งและบอนบนพื้นหญ้า บริเวณพุ่มไม้ ป่า 
ละเมาะ ทายาป้องกับเฌลงกัดตามแขน ขา หลังออกจากป่าให้รีบอาบนํ้าให้สะอาด และชักเสื้อผ้าที่สวมใส่ทันที 
เพราะตัวไรอาจติดมากับเสื้อผ้าได้

๒. โรคมือเท้าปาก
สภาพอากาศที่เย็นชื้นในฤดูฝน ท่าให้เชื้อโรคหลายซนิดเจริญเติบโตได้ดื หน่ึงในน้ันคือ 

โรคมือเท้าปาก โรคนี้มักเกิดในเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี เตือนผู้ปกครองและครูหมั่นสังเกตอาการเด็กเล็กอย่าง 
ใกล้ชิด หากเด็กมีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บปาก มีตุ่มแดงที่สื้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ น้ิวมือ ฝ่าเท้า และอาจ 
พบที่ก้นด้วย ควรให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายดี และควรแจ้งให้ทางโรงเรียบหรือศูนย์เด็กเล็กทราบ เพื่อ 
ค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติม หากบุตรหลานที่ป่วยมีอาการซึม หอบ อาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจติด 
เชื้อซนิดรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

/โรคมือเท้าปาก....



-๒-
โรคมือเท้าปาก หลังพบว่าเพียงครึ่งปี ทั่วประเทศมืผู้ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากกว่า ๑.๖ 

หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุ ๑ -  ๓ ปี ซึ่งโรคน้ีมักพบซ่วงหน้าฝน เด็กที่ป่วยจะเริ่มมืไฃ้ตํ่าๆ ต่อมา ๑ -  ๒ 
วัน มีอาการเจ็บปาก เนื่องจากมืตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ และ 
มืตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท ้า และอาจพบที่ก้นด้วย หากพบว่าบุตรหลานมีอาการดังกล่าว ควรให้ 
หยุดเร ียนและรักษาจนหาย และควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด ็กเล็กทราบ เพ ื่อค้นหาเด็กที่อาจป่วย 
เพิ่มเติม

ในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ควรสอนให้บุตรหลานล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่ ทั้งก่อน 
รับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องนํ้า ไม่ควรพาเด็กเล็กไปในสถานที่ที่มืคนแออัดเข่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น ตลาด ควรอยู่ในที่มือากาศถ่ายเทได้สะดวก ดูแลสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ 
สะอาด เข่น ภา',ชนะใส่อาหาร ห้องน้ํา ห้องส้วม ของเล่นต่างๆ ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

๓. โรคฉ่ีหนูระบาด
หน้าฝนนี้ เตือนเกษตรกรขาวสวนหรือผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับพื้นที่ชื้นแฉะ ระวังป่วยเป็น 

โรคไข้ฉ่ีหนูหรือเลป่โตสไปโรสิส หลังปีนี้พบผู้ป่วยจากทั่วประเทศแล้วเกือบ ๖๐๐ ราย และเสียชีวิต ๔ รายแนะ 
หากมีแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยนํ้ายํ่าโคลนใบที่ชื้นแฉะ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติก 
สะอาด อย่าให้เท้าสัมผัสนํ้าหรือดิบโดยตรง

โรคนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูก ทำไร่ทำนา และทำการเกษตร เชื้อโรคฉี่หนูจะปนเปีอนอยู่ 
ตามแหล่งนํ้าขังหรือพื้นดินที่เป็นดินโคลนชื้อแฉะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มืหนูอาค้ยอยู่ซุกชุม เข่น ตลาด คันนา และ 
สวน เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก ปาก หรือผิวหนังปกติที่ 
แซ่นํ้าเป็นเวลานาน เมื่อได้รับเชื้อจะทำให้มือาการไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะปวดน่องหรือโคนขา ขอให้ 
รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งประวัติการเดินลุยนํ้าให้แพทย์ทราบด้วย เพื่อรักษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
เพราะหากรักษาล่าข้า อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ไตวาย ตับวาย เลือดออกในปอด อาจทำให้เสียชีวิตได้

ขอแนะนำให้ประซาซนหลีกเลี่ยงการเดินลุยนํ้ายํ่าโคลนในพื้นที่ที่ชื้อแฉะ หากจำเป็นต้อง 
เดินลุยนํ้า ควรสวมรองเท้าบู๊ทหรือถุงพลาสติกสะอาดที่หาไดในพื้นที่ ป้องกันไมให้เท้าสัมผัสนํ้าหรือดินโดยตรง 
หลังจากทำงานเสร็จควรอาบนํ้าซำระร่างกายทันที หมั่นล้างมือด้วยนํ้าและสบู่บ่อยๆ 

๔. ไข้เลือดออกยังน่าห่วง
ขณะนี้เป็นข่วงฤดูฝน ทำให้มืการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และพบผู้ป่วย 

เพิ่มชื้นทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งปีนี้กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียน อายุระหว่าง ๑ ๐ -  ๑๔ ปี ส่วน 
กลุ่มเลี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ๑ .เด ็กเล็กอายุต ํ่ากว่า ๑ ปี ๒.กลุ่มผู้สูงอายุ ๓ . หญิงตั้งครรภ์ ๔.คนอ้วน 
หรือผู้ที่มืโรคประจำตัว เข่น โรคหัวใจ หรือโรคเลือด เป็นด้น ขอความร่วมมือประซาซนใช้หลัก ๓ เก็บ ป้องกัน 
๓ โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บนํ้า เพื่อป้องกันได้ ๓ โรคใบคราวเดียวคือ ๑.โรคไข้เลือดออก ๒.โรคติด 
เช้ือไวรัสซิกา ๓ .ไข้ปวดข้อยุงลาย

กลุ่มที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในขณะนี้คือกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มนักเรียนที่มือายุ 
ระหว่าง ๑ ๐ -  ๑๔ ปี อีกทั้งผู้ใหญ่ก็ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น เนื่องจากป้จจัยเลี่ยง เข่น มีโรค 
ประจำตัว นํ้าหนักเกินมาตรฐาน แนะประซาซนสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัว หากมืไข้สูง 
๒ -  ๓ วนไม่หาย หรือ'ไม่ดีช้ืน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมืผื่บชื้นใต้ผิวหนังตามแขน ขา ข้อพับ ต้องรีบไปพบ 
แพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ควรไปฉีดยาลดไข้หรือชื้อยากินเอง

/ฃอเซิญซวน....



-๓-
ขอเชิญซวนให้ประขาซนทุกคนและหน่วยงานต่างๆ ดูแลบ้านเรือน ขุมซน และหน่วยงาน 

ของตนเองไมให้เป็นแหล่งเพาะพันธุยุงลาย โดยยึดหลัก “๓ เ ก็ บบ้ องกั น๓ โรค” ค ือ ๑ . เก็บบ้านให้สะอาด 
ไมให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักยุง ๒.เก็บขยะ เศษภาซนะไมให้เป็นแหล่งเพาะพันธุยุง ๓ . เก็บนํ้า ภาชนะใส่นํ้า 
ต้องปิดฝาให้มิดชิดบ้องกันไมให้ยุงลายวางไข, เพื่อบ้องกัน ๓ โรคในคราวเดียวกัน คือ ๑.โรคไข้เลือดออก ๒.โรค 
ติดเชื้อไวรัสชิกา ๓.ไข้ปวดข้อยุงลาย และขอให้ดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 
เพราะหากป่วยแล้วมีโอกาสรุนแรงกว่าปกติได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ รันทึ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสํษรั58^ ' ฯฑนเจริญคักดิ้) 
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราซการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง


