
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๔๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง โด้รับข่าวสารประขาสัมพันธ์จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเบ็)บหน่วยงานที่สนับสนุนวิชาการด้านการป้องกับควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขต 
สุขภาพที่ ๙ (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ซึ่งการแจ้งข่าวสารประซาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
เป็นซ่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ประซาขนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

ใน ก าร น ี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ม ีความห ่วงใยส ุขภาพอนาม ัยของประขาซน จึงขอ 
ประขาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้

๑. เรื่องแนะนำใข้หลัก ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และเกิด 

นํ้า,ชัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกนํ้ายุงลาย ทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเพิ่มฃ้ีน โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน 
และวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ป่วยมากที่สุด และประขาซนใข้มาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด 
ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงลาย เก็บขยะ เศษภาขนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เก็บนํ้า ปิดฝา 
ภาซนะให้มิดชิด ป้องกันยุงลายมาวางไข่

ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้เสียขีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
วัยรุ่นผูใหญ่ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีป้จจัยเลี่ยงจากปีญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย เซ่น น้ําห'นักเกิน 
มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 
โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักวางไข่ในภาขนะที่มีน้ําใสนึ่ง หากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วย 
จะมีไข้สูงลอย ๓๙-๔๐ องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว อาเจียน อ่อนเพลีย มีจุดเลือดออกเล็กๆ กระจายตาม 
แขน ขา ลำตัว รักแร้ หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ปวดเมื่อยตามตัว อาเจียน อ่อนเพลีย ไม่มีน้ํามูกหรือไอ ควรรีบไป 
พบแพทย์ทันที

ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอแนะนำให้ประซาซน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ 
ป้องกันตนเองไมให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลัก “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” คือ

๑. เก็บบ้าน ให้สะอาดไมให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
๒. เก็บขยะ เศษภาชนะไมให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง
๓. เก็บนํ้า ภาซนะใส่น้ําต้องมีฝาปิดมิดชิดป้องกันไมให้ยุงลายวางไข่

ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ถึง ๓ โรค ในคราวเดียวกัน คือ
* โรคไข้เลือดออก
* โรคติดเชื้อไวรัสซิการ
* ไข้ปวดข้อยุงลาย

หากมีไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง มีผ่ืนขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ต้องรีบ 
ไปพบแพทย์โดยเร็ว เพราะหากเข้ามารับการวินิจฉัยข้า อาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้น 
และทำให้เสียชีวิตได้

/ ๒.โรคหูดับ....
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๒. โรคหูดับ
กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หูดับเพิ่มมากขึ้น เตือนประขาซนที่นิยมกิน 

ลาบเลือด ยำ ก้อยดิบ หลู้ หมูกระทะที่ย่างไม่สุก หรือเนื้อหมูที่คิดว่าสุกจากการบีบมะนาว เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หู 
ดับหรือโรคติดเชื้อสเตปโตค็อกคัล ซูอิส โรคนี้สามารถเข้าทางบาดแผล หรือรอยถลอก ขีดข่วนตามร่างกายและ 
เกิดจากการกินเลือดและเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ ที่มืเ'ชื้ออยู่ หากประซาซนมีอาการป่วยหลังสัมผัสหมูที่ป่วย 
หรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมู เลือดดิบๆ เซ่น มีไข้สูง เวียนศีรษะ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ให้ 
รีบพบแพทย์ทันที และต้องบอกประวัติการกินหมูดิบให้ทราบด้วย เพราะหากมาพบแพทย์เร็วจะข่วยลดอัตราหู 
หนวกและเสียชีวิตได้

โรคไข้หูดับ ขณะนื้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้น เนื่องจากกินเนื้อหมู เคร่ืองในหมู เลือด 
หมู แบบสุกๆ ดิบๆ เซ่น ลาบ ก้อย หลู้ หมูกระทะปิงย่างไม่สุก เป็นต้น การติดต่อ โรคนี้สามารถติดต่อได้ ๒ 
ทาง คือ เข้าทางบาดแผลรอยถลอก รอยขีดข่วนตามร่างกาย เยื่อบุตาได้ และติดต่อจากการกินเลือดเนื้อหมูที่ 
ปรุงสุกๆ ดิบๆ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอแข็ง สมอง 
อักเสบ ซักและซึม การได้ยินลดลง หูหนวก เลือดออกใต้ผิวหนัง ซักและปวดข้อ

ในการบีองกันโรคไข้หูดับ คือ กินหมูสุกเท่าน้ัน โดยปรุงให้สุกทั่วลืงด้วยความร้อนจนเนื้อ 
ไม่มีสีแดง ไม่กินสุกๆ ดิบๆ ผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ คนเลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่'ชำแหละเน้ือ'หมู ควร 
สวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปีดแผลให้มิดซิด และ 
ล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกคเง ห้ามขำแหละหมูป่วยแล้วนำไปขาย หากมีอาการป่วยหลังจากกินหมูดิบ เซ่น มี 
ไข้สูง เวียนศีรษะ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ให้รีบพบแพทย์ทันที 

๓. โรคมือ เท้า ปาก
ซ่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โรคที่มักเกิดกับเด็กเล็ก คือ โรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 

ตํ่ากว่า ๕ ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันตํ่า ในถุดูฝนจะพบผู้ป่วยมากกว่าฤดูอื่นๆ ผู้ปกครองและครูควรสังเกตอาการบุตร 
หลานขอให้ดัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน หากเด็กมีไข้ ผ่ืน ตุ่มน้ัาใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝามือ ฝ่าเท้า หรือก้น 
ส่วนใหญ่จะหายได้เอง ใน ๗-๑0 วัน ขอให้แยกเด็กที่ป่วยออกจากเด็กปกติ และพักรักษาจนกว่าจะหายดี

โรคมือเท้าปาก ขณะนี้หลายโรงเรียนกำลังเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ประกอบกับข่วงนื้ 
อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคที่มักเกิดกับเด็กในซ่วงเปิดเทอม คือ โรคมือ เท้า ปาก โดยมักเกิดใน 
สถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก โรคมือ 
เท้าปากแพร่กระจายเชื้อโรคสู่กันได้ง่าย โดยติดต่อกันผ่านของเล่นที่เปีอนนั้ามูก นั้าลาย นั้าจากแผลตุ่มพอง 
หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม รดกัน พบได้มากในกลุ่มเด็กที่มือายุตํ่ากว่า ๕ ปี เมื่อป่วย 
แล้วจะทำให้เด็กมีไข้ ผ่ืน หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ส่วนใหญ่จะหายได้เอง ใน ๗-๑๐ วัน

ในการบีองกันโรคมือเท้าปาก ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถาน 
รับเลี้ยงเด็ก ตรวจดัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเข้า หากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติ และ 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านและพักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของ 
ใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่พบว่ามืเด็กป่วย โรคนื้ไม่มืยารักษา 
ไม่มืวัคซีนจะรักษาคามอาการ ถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เซ่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กไปรับ 
การรักษาที่โรงพยาบาลทันที เพราะอาจติดเชื้อไวรัสสายพันธุรุนแรง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่าสายพันธุ 
ปกติ

/ ๔.วัคซีนไข้หวัด....



-๓-

๔. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่มีโอกาส

ที่จะแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมควบคุมโรคเน้นหนักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กอายุ ๖ เดือน -๒  ปี 
เพราะหากป่วยแล้วจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ ๖ เท่า พร้อมเชิญซวนผู้สูงอายุที่ 
มีอายุตั้งแต่ ๖๔ ปีข้ึน'โป เข้ารับวัคซีนให้ครบทุกคน โดยเริ่มให้บริการวันที่ ๑ มิถุนายน -  ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๑ 
น้ีที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านฟรี

กรมควบคุมโรค แนะ ๗ กลุ่มเสี่ยง ควรไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 
๑. หญิงตั้งครรภ์ 
๒. เด็กอายุ ๖ เดือน -๒  ปี
๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย 

ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 
๔. บุคคลที่มีอายุ ๖๔ ปีข้ึนไป 
๔. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
๖. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ เ-||\/ ที่มีอาการ 
๗. ผู้ที่มีโรคอ้วนน้ําหนักเกิน ๑๐๐ กิโลกรัม

สำหรับกลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน - ๒  ปี นอกจากป้องกันการแพร่กระจายโรคแก่คนรอบ
ข้างแล้ว ยังลดความรุนแรงและอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตด้วย วัคซีนตัวดังกล่าวมีการทดสอบว่า 
ปลอดภัยกับหญิงตั้งครรภ์และเด็กแน่นอน

ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประซาซนทั่วไปควรยึดหลัก กินร้อน ข้อนกลาง
ล้างมือ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการคุกคลีใกล้ชิด หรือใข้ฃองใช้ส่วนตัวกับ 
ผู้อ่ืน ปีดปากและจมูกเมื่อไอ จาม หรือสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย เมื่อป่วยควรหยุดงาน 
หยุดเรียน และพักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายดี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันหื มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


