
 
 

        
          

         
 
 
 

 

        ขา่วสารดา้นสขุภาพ   
เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วค่ะ  ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป  จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนไปตาม

สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เรามักได้ยินข่าวการเกิดภัยธรรมชาติที่แปลกๆ   หรือการ
เกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆ  หรือการกลับมาเกิดซ้ าของโรคภัยต่างๆที่มักทวีความรุนแรงของโรค

มากขึ้น   วารสารฉบับเดือนมีนาคมนี้  ขอน าข่าวสารโรคที่มากับหน้าร้อน  ข้อควรระวัง  และการ
ป้องกันมาฝากทุกท่าน  เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรงตลอดไป   

 
             

  6 โรคฮติ กับ 1 อนัตราย..ทีม่ากบัอากาศร้อน !!!..   

        เนื่องจากภาวะอากาศร้อนที่ท าให้ใจเราหงุดหงิดแล้ว ยังหนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพที่อาจน าพาโรคร้ายมาหาเราด้วยเช่นกัน  
โรคระบาดที่ส าคัญช่วงหน้าร้อนที่ควรพึงระวัง หากพบโรคดังกล่าวควรต้องมีการรายงานและสอบสวนโรคเพ่ือการเฝ้าระวังต่อไป 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โรงพยาบาลคุณภาพ    สุขภาพดี    วิถีพอเพียง 
ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๙   ประจ ำเดือน มีนำคม  ๒๕๕๙     โทร. ๐๕๔-๗๕๒๐๑๒-๓ 

 “เราจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์    รับผิดชอบ    มีน ้าใจ”
              ท่ีปรึกษำ : นำยแพทย์กฤตพงษ์   โรจนวิภำต (ผู้อ ำนวยกำร)     บรรณำธิกำร : นำงกฤษณำ   บุณโยประกำร (พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร) 

 

ขา่วสารดา้นสขุภาพ......โรงพยาบาลเวยีงสา 
 

โรคอจุจาระรว่ง /โรคอหิวาตกโรค  สาเหตุจากทานอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรยี  ท าให้มี

อาการถ่ายอุจจาระเหลว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน อาจมีไข ้ออ่นเพลีย ถ้าเป็นรุนแรงอาจ

มีถ่ายเป็นเลือดได ้ บางรายมีอาการรุนแรงอาจมีอาการช็อก  และเสียชีวิตได ้

การรักษา – ถ้าเป็นน้อยๆ ดแูลตัวเองได้ที่บ้าน ดื่มน้ าเกลือแร่หลังถ่ายเหลวเพือ่ทดแทนน้ าที่

สูญเสีย  ดื่มน้ าสะอาดอยา่งเพียงพอ  เฝ้าระวังในเด็ก  ผู้สงอาย ุ ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่มี

โรคประจ าตัว  หากพบมอีาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ 

อาหารเปน็พษิ  มักเกิดในฤดูร้อน จากอาหารที่ปรงุไว้ล่วงหน้านานๆโดยเฉพาะหากมีการ

ห่ออาหารไวอ้ย่างหนาแน่น อบอ้าว เชือ้จึงสร้างสารพิษออกมา ท าให้ถ่ายอุจจาระเป็นน้ า  

ปวดท้องแบบบิดๆ บางครั้งมีคลื่นไส้อาเจยีน   

วิธีป้องกันท่ีดีที่สุดจึงต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เท่านั้น 

ลักษณะที่เด่นชดัของโรคนี้อีกประการหนึ่งคือมักเกิดในคนที่กินอาหารแบบเดียวกันพร้อม

กันหลายคน   ดงันั้นจึงควรเฝ้าระวังในการปรุงอาหารในงานต่างๆ  ที่ต้องมีคนทาน

ร่วมกันเป็นจ านวนมาก 

การรักษา  -ถ้าเป็นน้อยๆ ดแูลตัวเองได้ที่บ้านดังเช่นโรคอุจจาระร่วง 

 

โรคบดิ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารเช่นเดียวกัน ผู้ป่วยจะถ่ายเป็นมูกปนเลือด

บ่อยครั้ง และรู้สึกเหมือนถ่ายไม่สุด    

การรักษา  หากมอีาการมาก  ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ  และท าการรกัษาต่อไป 
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โรคพษิสนุขับา้หรอืโรคกลวัน้ า  เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวติจากโรคนี้

ทุกปี โดยมีพาหะหลักจากสุนัข แมว ที่น าเชื้อไวรัสเรบ่ีส์ ซึ่งอาจกัด ข่วน หรอืเลียผิวหนัง

คนมีแผล 

วิธีป้องกันท่ีดีที่สุด  5 ย. – อยา่แหย ่   อยา่เหยยีบ    อยา่แยก(เวลาทะเลาะกัน)   

อยา่หยิบ (จานอาหารออก)    อยา่ยุ่ง (ถ้าไม่คุ้นเคยจริงๆ) 

แตห่ากยงัถูกสุนัข-แมวข่วน/กัด -ต้องล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ กักสัตว์ไว้ดูอาการ 

10 วัน ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เพื่อรบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่

ถูกต้องต่อไป 

เดก็จมน้ า   เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ า ถือว่าเป็นเร่ืองส าคัญ

เป็นอย่างมาก เพราะตรงกับช่วงปิดเทอม ซึ่งมักจะมีข่าวว่าเด็ก

อายุต่ ากว่า 15 ปี จมน้ าเป็นเสียชีวิตมาเป็นอันดบั 1  

มาตรการยามฉุกเฉิน คือ "ตะโกน  โยน  ยืน่"  เพือ่ให้สามารถ

เอาตัวรอดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อไป  

มาตรการในชุมชน  

-ชุมชนตรวจสอบจุดอันตรายในแหล่งน้ า  แม่น้ า  ล าคลอง  หาก

พบมีจุดเสี่ยง  รีบด าเนินการจดัการป้องกันในแหล่งน้ าดงักล่าว 

-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รบัทราบและเฝ้าระวังในกลุ่ม

เด็ก 
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.. โรคมอืเทา้ปาก   เกิดจากเชื้อไวรสั พบบ่อยในทารกและเด็กเล็ก ยงัไม่มีวคัซนีป้องกนั 

อาการ มีไข้ เป็นแผลในปาก  มีตุม่น้ าใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และกระพุ้งแก้ม จัดเปน็โรคที่สร้าง

ความกังวลใจให้กับคุณพ่อคณุแม่อยู่ไม่น้อย  ปัจจุบนัพบมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ 

ติดต่อ จากการสัมผสักับสารคัดหลั่ง  น้ าลาย น้ าจากตุม่ใส  รวมถงึอุจจาระของผูป้่วยที่มเีชื้ออยู่ 

และสามารถติดต่อโดยอ้อมจากการสัมผสัของเล่น 

การป้องกัน ของผู้ปกครอง/ โรงเรยีน/ ศูนยเ์ด็กเล็ก 

 หลีกเลี่ยงการใหเ้ด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกบัผู้ป่วย    

 ผู้เลี้ยงดูเด็กเล็กควรล้างมือก่อนหยิบจับอาหารใหเ้ด็กทาน  

 ทานอาหารทีสุ่ก สะอาด ปรุงใหม่ๆ  ไม่มีแมลงวนัตอม ด่ืมน้ าสะอาด 

 แยกของใช้ไม่ร่วมกบัผู้อ่ืน โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ า ขวดนม 

 เมื่อเช็ดน้ ามูกหรือน้ าลายให้เด็กแล้วต้องล้างมือใหส้ะอาดโดยเร็ว 

 ซักเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระใหส้ะอาดโดยเร็ว ทิ้งน้ าลงในโถส้วม หา้ม ทิ้งลงท่อระบายน้ า 

มาตรการควบคุมระบาดของโรค 

 หากเด็กมีอาการของโรคและแพทย์วินจิฉยัว่าเป็นโรคมือเท้าปากควรใหห้ยุดเรียนอย่าง

น้อย 1-2 สปัดาห์ หรือจนกว่าแผลจะหาย 

 พบระบาดเกิน 2 คน กรณศีูนย์เด็กเล็กควรปิดศูนย์   กรณีโรงเรียนควรปิดห้องเรียน

เปน็เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  แล้วท าความสะอาดห้องเรียนและของเลน่ต่างๆ 

 ท าการคัดแยกเด็กป่วยออกตั้งแต่เดินเข้าที่หน้าประตโูรงเรียน 

 แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองทราบสถานการณ ์ พร้อมช่วยกนัเฝ้าระวงัในครอบครวั 
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 เรื่องเล่าดีดี...มีมาฝาก   
 

>>…เครือขา่ยสขุภาพอบุตัเิหตุอบุัตภิยัอ าเภอเวยีงสาจดักจิกรรมฟืน้ฟูทมีกูช้พี (FR Rally) ครัง้ที ่1 ประจ าป ี2559 
   ทมีกูช้ีพ เป็นทีมส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์อันวิกฤติ ณ จุด

เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว  หากแม้นจะมีทีมเพียงน้อยนิดในพ้ืนที่แต่การ
ปฏิบัติงานเมื่อยามวิกฤตินั้นส าคัญยิ่งนัก   ดังนั้นเพ่ือให้การช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ถึงมือแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว  ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
จ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝน และฟ้ืนฟูความรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 

      อ าเภอเวียงสา  มีทีมกู้ชีพอยู่ในพ้ืนที่เพียง 11 แห่งในจ านวน  17 
ต าบล คิดเป็นร้อยละ 65  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีจ านวนผู้
มาใช้บริการกู้ชีพของแต่ละพ้ืนที่นั้นล้วนแตกต่างกันตามสภาพประชากรใน

พ้ืนที่  แต่ความส าคัญที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ  ไม่ว่าจุดเกิดเหตุจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใด ทีมกู้
ชีพสามารถเข้าช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตินั้นได้ 100 %  เกิดการ
ประสานงานที่ดีกับโรงพยาบาลเวียงสาในการเข้าช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุก่อนที่ทีม
โรงพยาบาลจะเดินทางไปถึง  เนื่องจากบางพ้ืนที่นั้นอยู่ไกลมาก การเดินทางจึงค่อนข้างใช้เวลานาน 
       ทีมเครือข่ายอุบัติเหตุและฉุกเฉินอ าเภอเวียงสาน าทีมโดย รพ.เวียงสา   รพ.สต. ทกุแห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีทีมกู้ชีพ 
ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพอ าเภอเวียงสาขึ้น โดยมีการจัดการแข่งขันการพัฒนา
ศักยภาพทีมกู้ชีพ “FR Rally 2559 ครั้งที่ 1”  ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อาคาร
หอประชุมโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร   โดยมีนพ.กฤตพงษ์  โรจนวิภาต  ผอ.รพ.เวียงสาให้
เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีทีมกู้ชีพเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน 8 ทีม   โดยในการแข่งขัน
ครั้งนี้เป็นการแข่งขันการจัดการและการดูแลผู้ประสบภัยเมื่อพบเหตุการณ์ส าคัญ  ได้แก่   
1.) กรณีเหตุการณ์เจ็บท้องคลอดลูก   2.) กรณีหัวใจหยุดเต้น   3.) กรณีช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่   
4.) กรณชี่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็ก           5.) กรณีเหตุไฟไหม้           6.) กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ    
7.) กรณีมีบาดแผลฉกรรจ์               8.) กรณีชักจากไข้สูงในเด็ก  9.) กรณีบาดเจ็บกระดูกต้นคอ/หลังเสี่ยงต่ออัมพาต       
ผลการแข่งขัน  ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีมกู้ชีพอบต.ทุ่งศรีทอง     รางวัลที่ 2  ได้แก่ ทีมกู้ชีพเทศบาลต าบลกลางเวียง 
รางวัลที่ 3 ได้แก่  ทีมกู้ชีพอบต.จอมจันทร์   รางวัลชมเชย  ได้แก่  ทีมกู้ชีพอบต.นาเหลือง, ทีมกู้ชีพอบต.แม่ขะนิง, ทีมกู้ชีพอบต. 
อ่ายนาไลย  และทีมกู้ชีพแม่สาคร 
        ขอขอบคุณทีมกู้ชีพหัวใจแกร่งทุกท่าน   ที่ได้ท างานอย่างเสียสละ  มุ่งม่ัน  เสี่ยงภัย เพ่ือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่  นั่นคือการ
ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน   ขอบุญกุศลทั้งหลายจงปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวท่านให้มีความสุขตลอดไป 
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>>…ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเขตสขุภาพที ่1 และส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันา่นออกเยีย่มสถานบรกิารเขตอ.เวยีงสา       
       นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมนายแพทย์นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและทีมงาน   ออกเยี่ยมให้ก าลังใจการด าเนินงานบริการสุขภาพในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา  โดยเข้า
เยี่ยมรพ.เวียงสา   รพ.สต.บ้านนาเคียน   และรพ.สต.ไหล่น่าน  มีนายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต ผอ.รพ.เวียงสา  นายสมชาย  ศิริ
มาตร  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสาและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

            
  

 

>>…ตัวแทนโรงพยาบาลเวยีงสารบัมอบเงนิเพื่อจดัซื้ออปุกรณท์างการแพทย์ และรบัมอบจากการรว่มบรจิาค 
      ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเวียงสาได้รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ใจบุญหลายท่าน  ดังนี้ 

   - คุณป้าศุภลักษณ์ แซ่อ้ึง (ตลาดเวียงสา) บริจาคเงินจ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
   - ภก.กาญจนา  บุญชูชีพ (รพ.เวียงสา) บริจาคเงินเข้ากองทุนกาย
อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 
   - ทพญ.ประภาพร ค าหว่าง (รพ.เวียงสา)  บริจาคอุปกรณ์และของใช้

ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เนื่องในวันคล้ายวันเกิด    
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้  ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่าน  และครอบครัว  เทอญ 
 
 

--- รายนามผูบ้รจิาครพ.เวยีงสา ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์ ๒๕๕๙ 

        โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพ่ือการดูแลผู้รับบริการ  ทั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  และใน
ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ขอบุญกุศลที่ได้กระท าร่วมกันนี้  ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้า
ทุกประการ  เทอญ. 

รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน 
1. วัดศูนย์วิปัสสนา            1,000 บาท 2. ครอบครัวคุณพ่อจันทร์     สุดสม 500 บาท 
3. ครอบครัวคุณทอง           กาวิชัย 300 บาท 4. ครอบครัวคุณแม่เขียว      แก้วเทพ 300 บาท 
5. ครอบครัวคุณสาหร่าย      เขียวอ่อน 300 บาท 6. ครอบครัวคุณพ่อปิก        อินไข 300 บาท 
7. เด็กหญิงพิมพ์ทอง           เรืองข า 2,000 บาท 8. ครอบครัวคุณศรีมูล         ค าน้อย 300 บาท 
9. ครอบครัวคุณพ่อเปล่ง      ปรางค์มณีรัตน์ 500 บาท 10. ครอบครัวคุณศรีวรรณ    นวลแปง 500 บาท 
11. ครอบครัวคุณแม่บัวเขียว   ธนะภาษี       300 บาท 12. ครอบครัวคุณจิตติพงษ์   ริกากรณ์ 200 บาท 
13. ครอบครัวคุณเจริญ         ป้องแก้ว 200 บาท 14. ครอบครัวคุณศรีแพร     ทะนันไชย 1,000 บาท 
15. ครอบครัวคุณแม่โม้น       เวชปัญญา 100 บาท 16. ครอบครัวคุณบัวค า       สิงห์ค า 300 บาท 
17. ครอบครัวคุณแม่บัวเขียว  ขันยม 200 บาท 18. ครอบครัวท่านผู้ใหญ่ถาวร เขื่อนค า 500 บาท 
19. ครอบครัวคุณแม่ค าปวน อ้อยใจ 500 บาท 20. ครอบครัวคุณแม่อรุณ     ศรีเทพ 200 บาท 
21. ครอบครัวคุณชนิตา      สอนศิริ 300 บาท 22  คุณศุภลักษณ์              แซ่อ้ึง 5,000 บาท 
23. ครอบครัวคุณแม่ด าเนิน ยอดมงคล 1,000 บาท 24. ครอบครัวคุณแม่น า       สารถ้อย 300 บาท 
25. อาจารย์เนาวรัตน์        ตาแก้ว 500 บาท   
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