
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เรื่อง โรคและภัยสุขภาพ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานฟ้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสบุนวิชาการด้านการฟ้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขต 
สุขภาพที่ ๙ (นครราขสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ซึ่งการแจ้งข่าวสารประขาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
เป็นซ่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ประซาซนได้รับรู้ รับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

ใ น ก าร น ี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ม ีความห ่วงใยส ุขภาพ อนาม ัยของประขาขน จึงขอ 
ประซาสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้

๑ .  เรื่องของบุหรี่กับหัวใจ
เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด องค์การอนามัยโลกได้ 

กำหนดให้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งบุหรี่ถือเป็นสิ่งเสพติดมีสารพิษที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดพบในยาสูบรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าถึงแม้จะไม่ได้สูบเอง 
แต่หากได้สูดดมควันบุหรี่เป็นประจำก็เลี่ยงที่จะได้รับสารพิษจากควันบุหรี่มือสองเข่นเดียวกัน

วันงดสูบบุหร่ีโลก ปีนี้ทั่วโลกเน้นในเรื่องของบุหรี่กับหัวใจ เนื่องจากบุหรี่เป็นด้นเหตุของ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบสาเหตุนี้ทำให้ตายเร็วที่สุดเพราะหัวใจวาย ส่วน'ใหญโม่รู้ตัว'ว่า 
มีฟ้ญหาเส้นเลือดหัวใจ หรือไม่มีอาการเตือนมาก่อน ส่วนโรคเส้นเลือดสมองตีบดันก็มีสาเหตุมาจากสูบบุหรี่ 
ส่วนใหญ่เป็นกะทันหันและตายช้าเนื่องจากเป็นอัมพาต ผู้ป่วยจะทรมานและเป็นภาระต่อครอบครัว ท้ังในการ 
ดูแลรักษาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผลกระทบของสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นทำให้หัว 
ใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง นิโคตินยังทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลงที่สำคัญนิโคตินมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์ 
ทำให้นํ้าหนักตัวของทารกน้อยและอาจเกิดความผิดปกติได้ ดังน้ัน จึงควรเลิกสูบบุหรี่ โดยสร้างแรงจูงใจให้กับ 
ตัวเองหมั่นออกกำลังกายเพื่อคลายความตึงเครียด หรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

๒. เตือนหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน อย่าซะล่าใจ
โรคพิษสุนัขบ้า พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายซนิด เข่น สุนัข แมว ค้างคาว โค 

กระบือ สุกร แต่ในประเทศไทย พบมากในสุนัข แมว และโค หากพบสัตว์ป่วยตายห้ามจับด้วยมือเปล่า ควร 
สวมถุงมือยางก่อนสัมผัส รวมถึงห้ามนำมาขำแหละเพื่อรับประทาน โดยเฉพาะการปรุงแบบดิบหรือสุกๆดิบๆ 
เพื่อลดความเลี่ยงต่อการรับเชื้อเข้าสู่ร ่างกาย ห้ามขายหรือนำไปให้สัตว์อื่นกินเด็ดขาดผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมว 
หากถูกกัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย อย่าซะล่าใจเพราะคิดว่าเป็นสัตว์ของตนเอง ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดแล้วรีบ 
ไปฉีดวัคซีนฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที

กรมควบคุมโรค เตือนประขาขนหากพบสัตว์เลี้ยงตายโดยเฉพาะตาย เนื่องจากถูกสุนัข 
ก ัดหรือส้มป่วยตายกะทันหันอย่าส ัมผัสโดยตรง เน ื่องจากอาจติดเช ื้อโรคได้หากจำเป ็นต้องส ัมผัสหรือ 
เคลื่อนย้ายวากสัตว์ ขอให้สวมอุปกรณ์ฟ้องกัน เข่น ถุงมือยาง รวมถึงอย่านำสัตว์ดังกล่าวมาขำแหละ ปรุงเป็น 
อาหารรับประทาน แม้จะทำให้สุกก็ยังคงมีความเลี่ยงต่อการติดโรคเข่นกัน โรคนี้มีระยะฟิกตัวนาน ๒-๓ เดือน

/หมายความว่า....



หมายความว่า หากถูกหมา แมวที่มีเซื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน เชื้อโรคจะสามารถอยู่ในร่างกายได้นาน ๒-๓ เดือน 
ก่อนจะแสดงอาการชื้นอยู่กับลักษณะการสัมผัสโรคและความรุนแรงของบาดแผล

ขอเตือนไปยังผู้ที่เลี้ยงสุนัข แมว ต้องนำไปฉีดวัคซีนบ้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อสัตว์เลี้ยงมี 
อายุตั้งแต่ ๒ เดือนช้ืนไป หากถูกกัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล อย่าซะล่าใจอย่าคิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของ 
ตนเองแล้วจะไม่เป็นอะไร ต้องรืบล้างแผลด้วยนํ้าสะอาดให้ลีกและสะอาดที่สุด จากนั้นใส่ยาเบตาดืนหรือยา 
สำหรับใส่แผลสดแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนทันที

๓. ความดันโลหิตสูงแค่ไหน เร ียกว่าเล ี้ยง
โรคความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประซากรทั่วโลกตายก่อนวัยอันควร ผู้ท่ีมี 

ภาระความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดไต้ สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคความดัน 
โลหิตสูงมาจากการดำเนินซีวิต เข่น ออกกำสังกายน้อย กินอาหารเค็ม กินอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มเหล้าและ 
สูบบุหรี่ เป็นต้น ผู้ป่วยจำนวนมากเป็นโรคนี๋โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน เนื่องจากไม่รู้ค่าความดันโลหิตของตน หาก 
ไม่ให้รับการดูแลรักษาจะเพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มชื้นเป็นสองเท่า และความเสี่ยงซองโรค 
หลอดเลือดสมองเพิ่มชื้นเป็นสี่เท่า

ค่าระดับความดันโลหิตปกติ คือ ค่าความดันโลหิตตัวบนต้องไม่เกิน ๑๒๐ ส่วนค่าความ 
ดันโลหิตตัวล่างต้องไม่เกิน ๘๐ หรือ ๑๒๐/ ๘๐ หากระดับความดันสูงเกินค่าปกติจะทำให้มีโรคแทรกซ้อน 
ตามมามากมาย เข่น โรคหลอดเลือดสมองและเพิ่มความเสี่ยงซองกล้ามเนื้อหัวใจตาย สาเหตุที่เรืยกโรคความ 
ดันโลหิตสูงว่าเป็นฆาตกรเงียบ เนื่องจากจะไม่มีสัญญาณเตือนหรือมีอาการแสดงให้เห็นในตอนแรก แต่เมื่อ 
อาการรุนแรงชื้นจะมีอาการปวดศีรษะ ง่วงนอน ใจสั่น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียน หายใจลำบาก ครึ่งหนึ่ง 
ซองคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมักไม่รู้ตัวจึงไมใต้รับการดูแลรักษา

การบ้องกันโรคความดันโลหิตสูงจะต้องตรวจวัดความดันโลหิตซองตนเองอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง เพื่อให้รู้ค่าระดับความดันโลหิตของตนเอง และรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรักษา 
นํ้าหนักตัว'ให้ค่าดัชนีมวลกาย (8̂ /11) ไม่เกิน ๒๓ รับประทานอาหารตามหลักโภซนาการ หลีกเสี่ยงอาหาร 
รสหวาน มัน เค ็มจัด ออกกำล ังกายสมํ่าเสมอพักผ่อนให ้เพ ียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอปล่อยวาง 
ความเครียด รวมทั้งงดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา

๔. อากาศร้อนสลับฝน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่
สภาพอากาศที่แปรปรวนร้อนสลับฝนตกอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่หันและป่วยเป็น 

ไข้หวัดใหญ่ไต้ สถานที่ที่แออัดควรระมัดระวังเป็นพิเศษ คือสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เข่น โรงเรียน ค่ายทหาร 
เรือนจำ ควรมีการคัดกรองผู้ป่วยหากมีไข้ไอ นั้ามูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันทีและไม่ใข้สิ่งของร่วมกับ 
ผู้ป่วย เด็กเล็กและผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนบ้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรค

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการไอ จามรดกัน คลุกคลีกับผู้ป่วยและใข้สี่งของ 
ส่วนตัวร่วมกัน เข่น ซ้อน แก้วนั้า ผ้าเซ็ดตัว ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรค 
เรื้อรัง เข่น โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เด็กและผู้สูงอายุ หากเจ็บป่วย 
จะมีอาการรุนแรงกว่าคนปกติ

การบ้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ควร 
สวมหน้ากากอนามัย ปีดปากปีดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยนั้าและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ 
เซ่น กลอนประดู ลูกนิด ราวบันได ราวบนรถโดยสาร หลีกเสี่ยงการคลุกคลีใกล้ซีดกับผู้ป่วย เมื่อป่วยควรหยุด 
เรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ท ี่บ ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากมี 
อาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและว์ใข้สูง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็ว



-๓-

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท ี่^ ( ๆ  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕ ๖๑

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบ้ติราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง


