
 

 

สงกรานต์งานบุญ ระวงัโรคอาหารเป็นพษิ และโรคไข้หูดบั 
 

เน่ืองจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในขณะนี้ อาจท าให้อาหารบูดเสียได้ง่าย หากไม่น ามาอุ่นก่อน
รับประทาน รวมทั้งในเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมาก และ
รับประทานอาหารร่วมกันภายในครอบครัว และตามงานบุญประเพณีต่างๆ อาหารที่น ามารับประทานอาจบูด
เสียเน่ืองจากความร้อนท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ หรือผู้ทีก่ินลาบดิบ ก้อยดิบ ลาบเลือด อาจท าให้เกิดโรคหู
ดับ ซ่ึงโรคนีอ้นัตราย อาจท าให้เสียชีวติได้ 

 

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือน
ประชาชน เน่ืองจากในขณะน้ีอากาศร้อน อาจท าใหป้ระชาชนเจบ็ป่วยไดง่้าย โดยเฉพาะเม่ือรับประทานอาหารท่ี
บูดเสีย ปรุงไม่สุก หรือไม่สะอาด ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนเมษายนเป็นเทศกาลสงกรานต ์มกัจะมีการท าอาหารในงานเล้ียง งานบุญ หากปรุงโดยใชเ้วลานาน 
อาหารมกัจะบูดเสียก่อน ท าใหเ้ส่ียงเป็นโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษได ้ 

 

อีกหน่ึงโรคท่ีส าคญั คือ โรคไขหู้ดบั ซ่ึงโรคน้ีเกิดจากหมูท่ีป่วย หรือหลงักินอาหารท่ีปรุงมาจากเน้ือหมู 
เลือดท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ  ท าให้มีไขสู้ง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง เวียนศีรษะจนทรงตวัไม่ได ้อาเจียน คอแข็ง หูดบั 
ทอ้งเสีย ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ให้รีบพบแพทยท์นัที และบอกประวติัการกินหมูดิบให้ทราบดว้ย เพราะหากมาพบ
แพทยเ์ร็ว จะช่วยลดอตัราการหูหนวกและเสียชีวติได ้

 

ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชน

รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ หรือน ามาอุ่นก่อนรับประทาน เพื่อป้องกนัโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระ

ร่วง ส าหรับการป้องกนัโรคไขหู้ดบั คือ หา้มกินหมูดิบ หรือลาบดิบ ตอ้งปรุงใหสุ้กทัว่ถึงดว้ยความร้อน ผูท่ี้มี

ความเส่ียง ไดแ้ก่ คนเล้ียงหมู ผูท่ี้ท  างานในโรงฆ่าสัตว ์ผูท่ี้ช าแหละเน้ือหมู ควรสวมรองเทา้บู๊ทยาง สวมถุง

มือ หากมีบาดแผล ตอ้งปิดแผลให้มิดชิด และลา้งมือหลงัสัมผสักบัหมูทุกคร้ัง  หากมีอาการป่วยหลงัจากกิน

หมูดิบ เช่น มีไขสู้ง เวยีนศีรษะ อาเจียน คอแขง็ หูดบั ทอ้งเสีย ใหรี้บพบแพทยท์นัที หากมีขอ้สงสัยสอบถาม

เพิ่มเติมท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422. 

 

 



 

 

25 เมษายน วนัมาลาเรียโลก 

 วันที่ 25 เมษายนของทุกปีเป็น “วันมาลาเรียโลก” จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก 

เพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงวธีิการควบคุมและการรักษาโรคมาลาเรีย 

 โรคมาลาเรีย ติดต่อสู่คนโดยถูกยุงกน้ปล่องตวัเมียท่ีมีเช้ือมาลาเรียกดั หลงัจากไดรั้บเช้ือมาลาเรียประมาณ 

1-2 สัปดาห์หลงัถูกกดั ผูป่้วยจะมีอาการคลา้ยเป็นหวดั คือมีไข ้ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามตวั อาจมีอาการคล่ืนไส้ 

อาเจียน เบ่ืออาหารได ้ลกัษณะเฉพาะของโรคท่ีเรียกวา่ ไขจ้บัสั่น คือ มีอาการหนาวสั่น ไขสู้งและตามดว้ยเหง่ือออก 

จะพบไดใ้นผูป่้วยบางรายเท่านั้น มาลาเรียเป็นโรคท่ีรักษาให้หายขาดได ้ถา้ไดรั้บการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และ

ไดรั้บการรักษาดว้ยยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตรงตามชนิดของเช้ือท่ีเป็นสาเหตุ การซ้ือยามากินเองหรือกินยาไม่ครบ

อาจท าใหเ้กิดปัญหาเช้ือด้ือยา หรือท าใหเ้ป็นโรครุนแรงข้ึน และอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผย

สถานการณ์โรคมาลาเรียในเขตสุขภาพท่ี 9 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. ถึง 19 ก.พ. 2562 โดยพบผูป่้วยใน 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จ.

นครราชสีมา พบผูป่้วย 2 ราย และจงัหวดัสุรินทร์ พบผูป่้วย 1 ราย รวมทั้งส้ิน 3 ราย ไม่มีรายงานผูเ้สียชีวิต ผูพ้บ

ป่วยมากท่ีสุดในกลุ่มอาย ุ45 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 25-44 ปี และ 15-24 ปี ส่วนกลุ่มอายท่ีุตอ้งระวงัเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  

ทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน เกษตรกร ผูมี้อาชีพขายของป่า ขา้ราชการป่าไม ้เป็นตน้ แหล่งระบาดของมาลาเรียอยู่

ตามจงัหวดัชายแดน โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นภูเขาสูง ป่าทึบ แหล่งน ้า ล าธาร อนัเป็นแหล่งแพร่พนัธ์ของยงุกน้ปล่อง 

 ผูอ้  านวยการส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา แนะน าวิธีการป้องกนัโรคมาลาเรีย เน่ืองจาก

ในประเทศไทยมีปัญหาเช้ือมาลาเรียด้ือยา จึงไม่แนะน าให้ใชย้าป้องกนั แต่ควรใชว้ิธีป้องกนัตนเอง ดว้ยการ นอน

กางมุ้ง ซ่ึงมุง้ควรอยูใ่นสภาพดี ไม่มีรูขาด ใช้ยาทากันยุง เพื่อป้องกนัไม่ให้ยุงกดั ใช้ยาจุดกันยุง สวมเส้ือผ้าปกปิด

ร่างกายให้มิดชิด เช่น ใส่เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว เป็นตน้ หากมีขอ้สงสัย สามารถสอบถามไดท่ี้ สายด่วนกรม

ควบคุมโรค 1422 

  

 



 

 

เตือน!! อากาศร้อนระวัง…โรคลมแดดอันตรายถึงตาย 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) ขอเตือนประชาชนในช่วงอากาศ
ร้อน ให้ระมัดระวังโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป 
จนเกิดการสูญเสียน  า ท าให้ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทันจนท าให้ความร้อนในร่างกาย (Core 
temperature) สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
จากการท างานผิดปกติของระบบสมองได้ 

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

กล่าวว่า โรคลมแดดไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่สัมผัสกับอากาศร้อน แต่เกิดขึ้นจากการอยู่ ในสภาพอากาศที่ร้อน

จัดเป็นเวลานาน หรือออกก าลังกายในอุณหภูมิสูง อาการส าคัญของโรคลมแดด คือ ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด

ขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกกระหายน้ ามาก วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน  หากเกิดอาการ

ดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันที หากพบเจอผู้เป็นโรคลมแดดสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยการน าเข้าไป

พักในที่ร่ม นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง ถ้าอาเจียนให้นอนตะแคงก่อน เมื่ออาเจียนแล้วให้นอนหงาย คลาย

เสื้อผ้าที่รัดแน่นออก ใช้ผ้าชุบน้ าเย็นหรือน้ าแข็งประคบตามซอกล าตัว คอ รักแร้  เชิงกราน ศีรษะ เพ่ือ

ระบายความร้อนร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน ราดน้ าเย็นลงบนตัว เพ่ือลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ าลง 

ให้ดื่มน้ าหรือน้ าเกลือแร่ทดแทน แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด 

ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ขอแนะน าวิธีการป้องกัน

ไม่ให้เป็นโรคลมแดด คือ ควรหลีกเลี ่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด เตรียมร่างกายให้เหมาะสม หาก

ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน หรือออกก าลังกายกลางสภาพอากาศร้อน ควรดื่มน้ าให้ได้ชั่วโมงละ 1 ลิตร แม้

จะไม่รู้สึกกระหายน้ าก็ตาม ถึงแม้ท างานในที่ร่มก็ควรดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อน 

ไม่หนา และระบายความร้อนได้ดี หากรู ้สึกหิวน้ ามาก ตัวร้อนแต่เหงื ่อไม่ออก หายใจถี ่ ปากคอแห้ง 

วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

 

 



 

 

สงกรานต์สุขใจ ปลอดภยั ปลอดเหล้า  

          ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 9 นครราชสีมา เตือนประชาชนที ่จะเดินทางในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ขอให้วางแผนในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย เช่น ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ผู้ขับรถควร

พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะหลับใน ขับรถด้วยความระมัดระวัง คาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย อย่า

ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ส่ิงที่ส าคัญคือ ห้ามด่ืมเหล้าในขณะขับรถโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตราย

ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ 

 นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

เตือนประชาชนให้ระวงัอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ เน่ืองจากในช่วงน้ี มีผูเ้ดินทางสัญจรเป็นจ านวนมาก ทั้ง

ท่ีเดินทางกลบัต่างจงัหวดั หรือไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ อาจท าให้เกิดอุบติัเหตุจราจรได ้โดยเฉพาะเม่ือด่ืม

เหลา้ สคร.9 จึงขอประชาสัมพนัธ์กฎหมายพระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 เพื่อใหป้ระชาชน

ไดรั้บรู้ และป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1.สถานที่ห้ามขายและห้ามด่ืมแอลกอฮอล์  ได้แก่  วดั   โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ หอพัก  
สถานศึกษา  สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง  สวนสาธารณะ โรงงาน   บนทางจราจรทางบก  สถานีรถไฟ  ขบวน
รถไฟ  สถานีขนส่ง   ท่าเรือ   เรือโดยสาร   

หากฝ่าฝืน : มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
2.ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในวนัมาฆบูชา  วนัวิสาขบูชา  วนัอาสาฬบูชา วนัเขา้พรรษา 

วนัออกพรรษา  และวนัสงกรานต ์
       หากฝ่าฝืน : มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

3.ห้ามผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเวลาอ่ืน นอกจากเวลา เวลา 11.00 – 14.00 น.  และเวลา 
17.00 – 24.00  น. 

       หากฝ่าฝืน : มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
       4.ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20  ปีบริบูรณ์  และผูท่ี้มีอาการ 

มึนเมาจนครองสติไม่ได ้
       หากฝ่าฝืน : มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
       หากประชาชนมีขอ้สงสัย สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

 


