เขตพื้นที่ตําบลเวียงพางคํา
อ.แมสาย จ.เชียงราย

ฉบับที่ 3 / 2554 เดือน กรกฎาคม 2554

สธ.เขมมาตรการเฝาระวังการติดเชื้ออี.โคไลชนิดรุนแรงโอ 104 แมวายังไมพบผูปวย
กระทรวงสาธารณสุขเขมมาตรการเฝาระวังผูติดเชื้ออี.โคไล ชนิดรุนแรงโอ 104 จนถึงวันนี้ยังไมพบผูปวย ขณะเดียวกันวางระบบ
ความพรอมในการดูแลรักษาอยางดีที่สุด หากพบผูปวยในประเทศไทย โดยสงขอความสั้นใหแพทยทั่วประเทศ ประสานขอความรวมมือ
โรงพยาบาลเอกชน และรานขายยา เปนเครือขายในการเฝาระวังผูปวย สวนกรมอนามัยจัดทําคูมือการกินและลางผักสด ผลไมแจก
ประชาชน 150,000 เลม
นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ใหสัมภาษณความคืบหนามาตรการปองกันโรคจากเชื้อ
แบคทีเรีย อี.โคไล ชนิดรุนแรง โอ 104 (EnterohaemorrhagicE.Coli O104)ของกระทรวงสาธารณสุข วา คณะกรรมการวอรรูมโรคจากเชื้อ
แบคที่เรียชนิดรุนแรง อี.โคไล โอ104 ไดมีการประเมินสถานการณของโรคที่เกิดขึ้นในประเทศยุโรป ลาสุดจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 มี
ผูปวยติดเชื้ออี.โคไลชนิดรุนแรงโอ.104 ทั้งหมด 3,255 ราย เสียชีวิต 36 ราย เปนชาวเยอรมัน 35 ราย สวีเดน 1 ราย ยังไมพบผูปวยใน
ประเทศไทย การติดเชื้อรายใหมชะลอตัวลงในยุโรป
จากการเฝาระวังผูปวยที่เดินทางมาจากประเทศในทวีปยุโรปที่ดานควบคุมโรคระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช
มาตรการแจกเอกสารคําแนะนําการปองกันโรคดังกลาวไปยัง 14 สายการบินที่บินมาจากยุโรป ไดรับความรวมมือจากสายการบินเปน
อยางดี อยางไรก็ดีที่ประชุมไดพิจารณาเพิ่มการพิมพเอกสารแนะนําเปนภาษาเยอรมัน จากเดิม 2 ภาษาคือไทยอังกฤษ ซึ่งจะทําใหชาว
เยอรมันเขาถึงคําแนะนําดีขึ้น
นายแพทยสุวรรณชัย กลาวตอไปวา แมวาจะยังไมมีผูปวยติดเชื้ออี.โคไล ชนิดรุนแรง โอ 104 ในประเทศก็ตาม กระทรวง
สาธารณสุขไดเตรียมพรอมในดานการดูแลรักษาและเฝาระวังผูปวยที่มีอาการทองเสีย โดยไดสงขอความสั้นแจงใหแพทยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกคนเฝาระวังผูปวยที่มีอาการถายเหลวเปนเลือด หรือมีมูกเลือดปนเปนพิเศษ และทําหนังสือแจงโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้ง
รานขายยา ใหเปนเครือขายเฝาระวังผูปวยที่มีอาการดังกลาว โดยเฉพาะผูที่เดินทางมาจากประเทศในยุโรป สวนในดานการตรวจชันสูตร
เชื้อโรค ขณะนี้กรมวิทยาศาสตรการแพทยและศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขตรวม 14 แหง มีความพรอมในการตรวจยืนยันหาเชื้ออี.โคไล
ชนิด 104 แลว ในสวนกรมอนามัยไดจัดทําคูมือใหความรูการกินและลางผักสด ผลไม ใหปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารทุกชนิดแจก
ประชาชน 150,000 เลมดวย
สําหรับผลการตรวจชันสูตรเชื้อจากโรคอาหารเปนพิษของนักเรียนหอวัง กทม. ไมพบเชื้ออี.โคไลชนิดรุนแรง โอ 104 อยางไรก็
ตามก็ยังเนนใหประชาชนไทยปฏิบัติตามคําแนะนําคือ กินรอน ชอนกลาง ลางมือ ซึ่งจะสามารถปองกันเชื้ออี.โคไล ทุกสายพันธุ รวมทั้งโรค
ระบบทางเดินอาหารอื่นๆดวย และจากการประมวลคําถามประชาชนผานสายดวน 1422 ของกรมควบคุมโรคตั้งแตวันที่ 7 -14 มิถุนายน
2554 มีผูสอบถามเกี่ยวกับอี.โคไล 40 สาย สวนใหญถามเกี่ยวกับเรื่องผัก ผลไม และประชาชนที่สอบถามคลายความวิตกกังวลเรื่องอี.โคไล
***********************************
แหลงขาวโดย.... งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียงาพางคํา
คัดลอกจาก.... ฝายขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ กลุมสารนิเทศ
[16/มิ.ย/2554]

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
สถานการณ์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2554 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
1. มีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 39 ราย จาก 14 จังหวัด ได้รับรายงานผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วย
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2554 จํานวน 2 ราย จากจังหวัดนครสวรรค์
2. ตัดออกจากการสงสัยเนื่องจากไม่เข้านิยามหรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิสูจน์ได้
ว่า เกิดจากเชื้อสาเหตุอื่นจํานวน 2 ราย
สรุป ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในปีพ.ศ. 2547 - 2551 จํานวน 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย ดังนี้
พ.ศ. 2547 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก 17 ราย เสียชีวิต 12 ราย จากจังหวัดสุพรรณบุรี 3
รายสุโขทัย กาญจนบุรี กําแพงเพชร จังหวัดละ 2 ราย อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ ลพบุรี ปทุมธานี ขอนแก่น
นครราชสีมา ปราจีนบุรี และเพชรบูรณ์จังหวัดละ 1 ราย
พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย จากจังหวัดกาญจนบุรี 2
ราย นครนายกนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย
พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก 3 ราย เสียชีวิตทั้งหมด จากจังหวัดหนองบัวลําภู
พิจิตรและอุทัยธานี
พ.ศ. 2550 ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันจากประเทศลาวเข้า
มารับการรักษาในประเทศไทย 1 ราย
พ.ศ. 2551- 2553 ไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
สถานการณ์โรคในสัตว์ปีกภายในประเทศ
¾ จากส่วนโรคสัตว์ปีก สํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ วันที่ 1-23
พฤษภาคม 2554 มีรายงานพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ (สัตว์ปีกธรรมชาติ ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดไข่
เป็ดเนื้อและห่าน) ในพื้นที่ 11จังหวัด ได้แก่ น่าน กําแพงเพชร อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ลพบุรี เชียงราย
ลําพูน พิษณุโลกหนองคายและหนองบัวลําภู ไม่มีพื้นที่พบโรคไข้หวัดนก รายละเอียดติดตามได้จาก website
ของกรมปศุสัตว์ (www.dld.go.th)
¾ สถานการณ์โรคในสัตว์ปีกต่างประเทศ ตั้งแต่ 1-23 พฤษภาคม 2554 มีรายงานพบเชื้อ
ไข้หวัดนก H5 และ H5N1 ทั้งในฟาร์มนกกระจอกเทศและฟาร์มสัตว์ปีก ใน 3 ประเทศได้แก่ แอฟริกาใต้
ญี่ปุ่น และเวียดนาม รายละเอียดติดตามได้จาก website http://www.oie.int/
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