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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 31 ก.ค.- 3 ส.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิิตร 

ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ. เตือนประชาชนในพืน้ที่ฝนตก-น า้ท่วมขัง ระวัง “โรคฉ่ีหนู” ปีนีเ้สียชวีิตแล้ว 10 ราย  

                กระทรวงสำธำรณสขุ เตือนประชำชนในพืน้ท่ีฝนตกหนกั น ำ้ทว่มขงั  หรือน ำ้ป่ำไหลหลำก ให้
ระวงัโรคฉ่ีหน ูปีนีพ้บมีผู้ เสยีชีวิตแล้ว 10 รำย  มำกสดุที่ภำคใต้ และอีสำนหำกมีอำกำรไข้สงู
ทนัทีทนัใด ปวดศีรษะ ปวดตำมกล้ำมเนือ้มำกโดยเฉพำะที่นอ่งโคนขำทัง้ 2 ข้ำง ตำแดง  ให้รีบพบแพทย์
และแจ้งประวตัิกำรลยุน ำ้ย ่ำโคลน เพื่อรักษำให้รวดเร็ว ไมค่วรซือ้ยำรับประทำนเอง  ชีห้ำกรักษำช้ำ โรค
รุนแรงถึงขัน้เสยีชีวิตได้ 
                นำยแพทย์อ ำนวย กำจีนะ รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  รักษำรำชกำรแทนปลดักระทรวง
สำธำรณสขุ ให้สมัภำษณ์วำ่  โรคที่เป็นหว่งและพบได้บอ่ยในช่วงฤดฝูนก็คือโรคฉ่ีหน ูหรือโรคเลปโตสไปโร
ซีส (Leptospirosis)   ส ำนกัระบำดวิทยำรำยงำนสถำนกำรณ์โรคฉ่ีหนู ตัง้แต ่1มกรำคม 2558-17 กค 
2558 ทัว่ประเทศมีผู้ ป่วยในประเทศ 55 จงัหวดั รวม 662 รำย เสยีชีวติ 10 รำย ใน 8 จงัหวดั  จงัหวดัทีม่ี
อตัรำผู้ ป่วยตอ่แสนประชำกรสงูสดุ ได้แก่ระนอง ศรีสะเกษ  พงังำนครศรีธรรมรำช กำฬสนิธุ์  พบผู้ ป่วยโรค
นีม้ำกที่สดุในกลุม่เกษตรกรเกือบร้อยละ 60 รองลงมำคืออำชีพรับจ้ำง และนกัเรียน  สว่นใหญ่อำยรุะหวำ่ง
44-64 ปี อำยตุ ำ่สดุที่พบติดเชือ้คือ 1 ขวบ 
                ส ำหรับอำกำรป่วยของโรคฉ่ีหนทูี่เป็นลกัษณะเฉพำะ มีดงันีค้ือ  มีไข้สงูทนัทีทนัใด ปวด
ศีรษะ ตำแดงทัง้ 2 ข้ำง   ปวดกล้ำมเนือ้มำก โดยเฉพำะที่นอ่ง โคนขำทัง้ 2 ข้ำง  อำกำรดงักลำ่วบำงครัง้
ประชำชนอำจชะลำ่ใจ คิดวำ่เป็นไข้ทัว่ไป  หรือปวดเมื่อยจำกกำรขนย้ำยสิง่ของหนีน ำ้ หำกมีอำกำรป่วย
และไมด่ีขึน้ใน 2 วนั ขอให้รีบพบแพทย์ และแจ้งประวตัิกำรลยุน ำ้ย ่ำโคลนด้วยทกุครัง้ เพื่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉยัและรักษำอยำ่งรวดเร็วหำกไปรับกำรรักษำลำ่ช้ำ อำจท ำให้เชือ้ลกุลำมท ำลำยอวยัวะภำยใน เช่น 
ไตปอด อำกำรจะรุนแรงถึงขัน้เสยีชีวติได้ 
              ด้ำนนำยแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลำ่ววำ่  ในกำรป้องกนัโรคดงักลำ่ว ขอให้
ประชำชนหลกีเลีย่งกำรเดินลยุน ำ้ทว่มขงั โดยเฉพำะแอง่น ำ้ขงัเลก็ๆ เนื่องจำกปริมำณเชือ้ฉ่ีหนจูะมีควำม
เข้มข้นสงู รวมทัง้หลกีเลีย่งกำรเดนิย ่ำโคลน พืน้ดินชืน้แฉะ  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเดินลยุ ควรสวม
รองเท้ำบู๊ทยำงป้องกนัไมใ่ห้เท้ำสมัผสัน ำ้หรือดิน  รวมทัง้ป้องกนัสิง่ของมคีมทิ่มแทง และให้รีบช ำระล้ำงท ำ
ควำมสะอำดหลงัเดินย ่ำน ำ้ย ำ่โคลนแล้ว  ทัง้นีข้อให้ผู้ปกครองดแูลเด็กเลก็ใกล้ชิด เนื่องจำกเด็กยงัไมรู้่จกั
วิธีกำรป้องกนัตวัเอง  และดแูลบ้ำนให้สะอำด ก ำจดัขยะและเศษอำหำรให้ถกูวิธี โดยใสใ่นถงุพลำสติกหรือ
ในถงัขยะที่มีฝำปิดมดิชิดเพื่อไมใ่ห้เป็นท่ีอำศยัหรือเป็นแหลง่อำหำรของหนู โรคฉ่ีหน ูเกิดจำกเชือ้แบคทีเรีย
ที่อยูใ่นไตของหนทูกุชนิด  เชือ้จะออกมำกบัฉ่ีปนเปือ้นอยูใ่นดินโคลน ชืน้แฉะ หรืออยูใ่นแอง่น ำ้ขงัเลก็ๆ มี
ชีวิตได้นำนหลำยวนั มีโอกำสติดตอ่มำสูค่นได้  โดยไชเข้ำทำงบำดแผลหรือรอยถลอก รวมทัง้ผิวหนงัที่แช่
น ำ้เป็นเวลำนำน  จึงขอย ำ้เตือนประชำชนที่อยูใ่นพืน้ที่ฝนตกหนกั มีน ำ้ทว่มขงั หรือมนี ำ้ป่ำไหล
หลำก ขอให้หลกีเลีย่งเดินลยุน ำ้ย ่ำโคลน  โดยเฉพำะผู้ที่มีบำดแผลหรือมีรอยถลอกที่บริเวณเท้ำและขำ ได้
ให้ส ำนกังำนสำธำรณสขุทกุจงัหวดั ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้กำรป้องกนัโรคแก่ประชำชนอยำ่งตอ่เนื่อง โรค
นีม้ียำรักษำหำยขำด    
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ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกัสำรนิเทศ สธ.ย า้เตือนประชาชนระวังภยัเห็ดป่า หลังพบผู้ป่วย “กินเหด็พิษ”ปีนี ้ 337 ราย เสียชีวิต 1 ราย  

                กระทรวงสำธำรณสขุ ย ำ้เตือนประชำชนระวงัภยัเห็ดป่ำ ปีนีพ้บผู้ กินเห็ดป่ำพิษ 337 รำย มำก
ที่สดุในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ เสยีชีวติ 1 รำย สว่นใหญ่มกัมีอำกำรปวดท้อง อำเจียน ท้องเสยีคล้ำยโรค
อำหำรเป็นพิษ ก ำชบัให้สถำนบริกำรสำธำรณสขุทกุแหง่ซกัประวตัิเพื่อแยกสำเหตเุพื่อกำรรักษำเหมำะสม 
          นำยอ ำนวย กำจีนะ รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  รักษำรำชกำรแทนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ให้
สมัภำษณ์วำ่ ฤดฝูนเป็นชว่งทีม่ีเห็ดเกิดขึน้เองตำมธรรมชำติทัง้ชนิดที่กินได้ เช่น เห็ดโคน เห็ดเผำะ เป็นต้น 
และชนิดที่กินไมไ่ด้ เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ดสมองววั เห็ดน ำ้หมกึ เห็ดหิ่งห้อย เห็ดเก็ดดำว เป็นต้น ซึง่
ประชำชนบำงพืน้ท่ียงัเข้ำใจผิดและเก็บเห็ดพษิมำกิน ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม - 17 กรกฎำคม 2558 พบ
ผู้ ป่วย 337 รำยจำก 38 จงัหวดั เสยีชีวิต 1 รำย ทีจ่งัหวดัตำก โดยภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอตัรำป่วย
สงูสดุมำกที่สดุที่จงัหวดัอบุลรำชธำน ี 88 รำย  รองลงมำคือภำคเหนือ มำกที่สดุทีเ่ชียงรำย 29 รำย อำกำร
เมำเห็ดพษิ มกัเกิดหลงักินเห็ดไปแล้ว 2-3 ชัว่โมง ท ำให้ผู้ ป่วยจะมีอำกำรคล้ำยโรคอำหำรเป็นพิษ คือ 
คลืน่ไส้ อำเจียน ปวดท้อง ถำ่ยเป็นน ำ้  หำกได้รับพิษมำก อำจท ำให้ตบัไตวำยได้ ให้สถำนบริกำร
สำธำรณสขุทกุแหง่ซกัประวตัิผู้ ป่วยที่มีอำกำรอำหำรเป็นพิษทกุรำย เพื่อแยกสำเหตวุำ่มำจำกกำร
รับประทำนเห็ดพษิหรือไม ่ เพื่อให้กำรรักษำอยำ่งถกูต้องและทนัทว่งที     
           นำยอ ำนวยกลำ่วตอ่วำ่ ได้ให้ส ำนกัสำธำรณสขุจงัหวดัและอำสำสมคัรสำธำรณสขุ เร่งให้ควำมรู้
ประชำชน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัเหด็ป่ำ โดยเฉพำะควำมเช่ือผิดๆในกำรทดสอบเห็ด
พิษ ซึง่เสีย่งอนัตรำยสงู เช่น กำรน ำเห็ดมำต้มกบัข้ำวสำร หรือต้มกบัช้อนเงิน หรือเช่ือวำ่กำรปรุงเห็ดด้วย
ควำมร้อนสงู เช่น  แกง ต้ม จะท ำลำยพิษเห็ดได้ ซึง่ไมถ่กูต้อง เนื่องจำกควำมร้อนไมส่ำมำรถท ำลำย
สำรพิษในเห็ดพษิทกุชนดิได้ เห็ดพิษบำงชนดิไมไ่ด้ท ำให้ช้อนเงินเปลีย่นส ี หรือไมไ่ด้ท ำให้ข้ำวสำรท่ีต้ม 
สกุๆดิบๆ แตอ่ยำ่งใด  
                ด้ำนนำยแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลำ่ววำ่ เห็ดพษิที่เป็นสำเหตกุำรป่วย 
สว่นใหญ่ คือ เห็ดระโงกหิน ซึง่ขึน้ในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ เห็ดชนดินีจ้ดัอยูใ่นกลุม่เห็ดที่มี
ควำมคล้ำยคลงึกบัเห็ดระโงกขำวหรือไขห่ำ่นท่ีกินได้ แตม่ีข้อแตกตำ่งที่ส ำคญัคือ เห็ดระโงกหนิ จะมีก้าน

สูง กลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อย มีกลิ่นเอียนและค่อนข้างแรง  ช่วงที่ประชำชนจะเสีย่งอนัตรำย
จำกเห็ดป่ำที่สดุคือ ช่วงดอกออ่นหรือเห็ดยงัตมู   ทัง้เห็ดพิษและเห็ดที่กินได้จะมีลกัษณะเหมือนกนัหมด
แยกได้ยำกมำก และสำรในเห็ดพษิจะทนตอ่ควำมร้อน ไมส่ำมำรถท ำลำยพิษได้ท ำให้มีขำ่วปรำกฏ
บอ่ยครัง้วำ่พบผู้ ป่วยพร้อมกนัทัง้ครอบครัว และยงัมเีห็ดพษิรุนแรงอีกหลำยชนิด เช่น เห็ดเมือกไครเหลอืง 
และเห็ดหมวกจีนท่ีมีลกัษณะคล้ำยเหด็โคนขนำดเลก็  
                นอกจำกนี ้ขอแนะน ำให้ประชำชนไมค่วรกินเห็ดพร้อมกบัดื่มสรุำ เน่ืองจำกฤทธ์ิของแอลกอฮอล์
จะท ำให้พิษเห็ดแพร่กระจำยไปอยำ่งรวดเร็ว และท ำให้อำกำรรุนแรงขึน้ด้วย  หำกพบผู้ ป่วยจำกกำร
รับประทำนเห็ดพษิ ให้ช่วยเหลอืเบือ้งต้น โดยท ำให้ผู้ ป่วยอำเจียนออกมำให้ได้มำกที่สดุ เช่น กำรล้วงคอ
หรือกรอกไขข่ำว เพื่อขบัพิษออกจำกร่ำงกำยเร็วที่สดุ และน ำสง่โรงพยำบำลโดยดว่น ไมค่วรซือ้ยำกินเอง
หรือไปรักษำกบัหมอพืน้บ้ำน ควรรีบไปพบแพทย์ และบอกประวตัิกินเห็ดแก่แพทย์ผู้ให้กำรรักษำ พร้อมน ำ
ตวัอยำ่งเห็ดพษิไปให้แพทย์ดดู้วย  ทัง้นี ้ เห็ดที่ควรหลกีเลีย่งไมค่วรเก็บมำบริโภค ได้แกเ่ห็ดทีม่ปีลอกหุ้ม
โคน เห็ดที่มีโคนอวบใหญ่ เห็ดที่มีหมวกเห็ดสขีำว เห็ดที่มวีงแหวนใต้หมวก หรือเห็ดทีม่ีปุ่ มปม หำกมีข้อ
สงสยัสำมำรถสอบถำมได้ที ่สำยดว่นกรมควบคมุโรค โทร 1422 
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ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ส ำนกังำนนิเทศ สธ. ร่วมกับท้องถิ่น ก.ทรัพย์ฯ ป้องกนัการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพษิ  

ในจังหวัดชายทะเล  
                กระทรวงสำธำรณสขุ ร่วมกบักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน และผู้ประกอบกำรทอ่งเที่ยว ป้องกนักำรบำดเจ็บจำกแมงกะพรุนพิษในจงัหวดัชำยฝ่ังทะเลทัง้อำ่ว
ไทยและอนัดำมนั  โดยติดตัง้จดุวำงน ำ้ส้มสำยช ู และกลอ่งปฐมพยำบำลบริเวณริมหำด  แนะควรสวม
เสือ้ผ้ำมิดชิดเวลำเลน่น ำ้ทะเล หำกโดนแมงกะพรุนพิษ ให้รีบขึน้จำกน ำ้ และใช้น ำ้ส้มสำยชรูำดบนผิวหนงั
ที่ถกูพิษทนัที    
                นำยแพทย์โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคมุโรค  เปิดเผยวำ่ ในรอบ 15 ปีที่ผำ่นมำ พบ
นกัทอ่งเที่ยวได้รับบำดเจ็บจำกแมงกะพรุนพิษขณะเลน่น ำ้ทะเล เข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลจ ำนวนกวำ่ 
900 รำย มีทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งชำติ ในจ ำนวนนีเ้สยีชีวิต 12 รำย แม้จ ำนวนผู้ เสยีชีวติจะมีไมม่ำก แตม่ี
ควำมเป็นหว่งประชำชนและนกัทอ่งเที่ยวอำจได้รับบำดเจ็บได้ จงึมอบหมำยให้ส ำนกัระบำดวิทยำ กรม
ควบคมุโรค ร่วมกบัคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อม ร่วมกนัรณรงค์ให้ควำมรู้ในกำรเฝ้ำระวงั กำรวินจิฉยั และกำรรักษำผู้บำดเจ็บจำกพษิ
แมงกะพรุน โดยเฉพำะชำยทะเลไทย ทัง้ฝ่ังอำ่วไทยและฝ่ังอนัดำมนั พบทัง้แมงกะพรุนท่ีไมม่ีพษิหรือมีพิษ
น้อย เช่น แมงกะพรุนหนงั แมงกะพรุนลอดช่อง และแมงกะพรุนไฟท่ีท ำให้เกิดอำกำรปวดแสบปวดร้อน
บริเวณที่ถกูสมัผสั สว่นแมงกะพรุนท่ีมีพิษร้ำยแรงได้แก่ แมงกะพรุนกลอ่งซึง่มีหลำยชนิด  มีรูปร่ำงคล้ำย
กลอ่งสีเ่หลีย่มใส มีสนี ำ้เงินจำงๆ หรือไมม่ีส ีจึงสงัเกตได้ยำกเมื่ออยูน่ ำ้ทะเล มีขนำดแตกตำ่งกนั อำจกว้ำง
ได้ถึง 20 เซนตเิมตร แตล่ะมมุจะมคีล้ำยขำยื่นออกมำแล้วแยกออกเป็นสำยหนวด โดยแตล่ะขำอำจมี
หนวดยำวตัง้แต ่1 – 15 เส้น แตล่ะเส้นยำวได้ถึง 3 เมตร โดยจะมีเข็มพษิอยูใ่นถงุพิษที่กระจำยอยูท่กุสว่น
ของแมงกะพรุนกลอ่ง โดยเฉพำะที่หนวด ผู้ที่ถกูแมงกะพรุนชนิดนี ้ จะเจ็บปวดบริเวณที่ถกูสมัผสัอยำ่ง
รุนแรงทนัทีทนัใด  เกิดรอยไหม้ทีผิ่วหนงั หำกได้รับพิษจ ำนวนมำก จะมีอำกำรสบัสน หมดควำมรู้สกึ โคมำ่ 
และเสยีชีวติซึง่มกัเกิดภำยใน 10 นำที เนื่องจำกพิษมีผลตอ่หวัใจ ท ำให้หวัใจหยดุเต้นและเสยีชีวติได้
ภำยใน 2-3 นำที มีพิษตอ่ระบบประสำท ท ำให้กล้ำมเนือ้หำยใจเป็นอมัพำต และหยดุหำยใจ และมีพิษตอ่
ผิวหนงั 
                ในกำรป้องกนัแมงกะพรุนพิษ ขอให้ประชำชนสวมเสือ้ผ้ำที่มิดชิด เช่น แขนยำว ขำยำวแนบตวั
ขณะลงเลน่น ำ้ทะเล ไมค่วรเลน่น ำ้นอกตำขำ่ยในทะเล หำกสมัผสัแมงกะพรุนพิษ ให้รีบขึน้จำกน ำ้ แล้วใช้
ส้มสำยช ูรำดให้ทัว่บริเวณที่สมัผสัเป็นเวลำอยำ่งน้อย 30 วินำที ฤทธ์ิของน ำ้ส้มสำยชจูะท ำลำยพิษจำกถงุ
พิษท่ียงัไมอ่อกฤทธ์ิ หำกหำน ำ้ส้มสำยชไูมไ่ด้ อำจใช้น ำ้อดัลมแทนได้ แตป่ระสทิธิภำพจะไมด่ีเทำ่กบั
น ำ้ส้มสำยช ู ห้ำมขดัถ ู บริเวณทีถ่กูแมงกะพรุนโดยเด็ดขำด และโทรเรียกรถพยำบำล ไมค่วรให้ผู้ ป่วยขยบั
ตวั เพื่อป้องกนักำรกระทบแผล  

มติชน 
แนวหน้ำ 
 สยำมรัฐ  และ M2F 

โรคมือเท้าปาก  
                นพ.รัชตะ รัชตะนำวิน รมว.สธ. เปิดเผยวำ่ โรคมือ เท้ำ ปำก จะระบำดมำกในช่วงหน้ำฝน คือ 
เดือนกรกฎำคม-กนัยำยน โดยตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม-วนัที ่ 20 กรกฎำคม 2558 พบผู้ ป่วยทกุจงัหวดัรวม 
19,471 รำย เสยีชีวติ 1 รำย กระจำยในทกุกลุม่อำย ุ แตพ่บมำกที่สดุ คืออำย ุ1-3 ขวบ ได้ประสำน ศธ.- 
มท.-พม. เฝ้ำระวงัดแูลพืน้ทีเ่สีย่งส ำคญัคือ ศนูย์เดก็เลก็และโรงเรียนอนบุำลทัว่ประเทศอยำ่งตอ่เนือ่ง โดย 
มี สสจ.ทัว่ประเทศด ำเนินกำรในพืน้ทีเ่ร่งประชำพนัธ์แจ้งเตือนผู้ปกครองให้ดแูลป้องกนัโรค ก ำชบัครู 
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ตรวจดอูำกำรเด็กทกุวนั นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคมุโรค กลำ่ววำ่ ได้จดัท ำคูม่ือแนวทำงกำร
ป้องกนัควบคมุโรคติดตอ่ แจกให้โรงเรียนอนบุำลและศนูย์เดก็เลก็ทัว่ประเทศแล้ว 

ASTVผจก.รำยวนั 
 มติชน 
คมชดัลกึ  
 

ใช้แฟลชถ่ายรูปทารกไม่ท า “ตาบอด”  
                ศ.นพ.สมศกัดิ์ โลห์่เลขำ นำยกแพทยสภำในฐำนะประธำนรำชวิทยำลยักมุำรแพทย์แหง่ 
ประเทศไทย กลำ่วถงึกรณีขำ่วพอ่แมใ่ช้กล้องถำ่ยรูปถำ่ยทำรกในระยะใกล้และลมืปิดแฟลช ท ำให้ทำรกวยั 
3 เดือนต้องตำบอด วำ่ คงไมถ่งึขัน้นัน้ ยืนยนัวำ่เด็กแรกเกิดโดนแฟลชเพียงครัง้เดียวไมน่ำ่ถึงขัน้ตำบอด 
เพรำะตำมสญัชำตญำณของเดก็ หำกแสงเข้ำตำเด็กก็จะหลบัตำอยูแ่ล้ว เด็กแรกเกิดไมไ่ด้มองเห็นภำพ
ชดัเจนเลย เห็นเพียงขำวด ำเทำ่นัน้ สว่นภำพท่ีเป็นสกีวำ่จะเห็นได้ก็ต้องใช้ระยะเวลำเป็นเดือน สว่นภำพ 2 
มิติ หรือ 3 มิติ ก็ใช้เวลำ 2-3 เดอืน อยำกเตือนพอ่แมผู่้ปกครองวำ่ หำกต้องกำรถ่ำยรูปบตุรควรระมดัระวงั
ให้มำกและถ้ำเลี่ยงได้ก็ควรเสีย่งกำรเปิดแฟลชถำ่ยรูปทำรกแรกเกิด เนื่องจำกมำ่นตำเด็กจะขยำย หำกถกู
แสงมำกตำก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกนั 

ประชำชำติธุรกิจ  
แนวหน้ำ 

โรค"ลีเจียนแนร์"  
                ส ำนกัขำ่วซเีอ็นเอ็น รำยงำนวำ่ พบชำวอเมริกนัเสยีชีวติ 2 รำย และล้มป่วยแล้ว 46 คน จำก 
กำรแพร่ระบำดของโรค "ลเีจียนแนร์" ซึง่ได้รับรำยงำนพบผู้ติดเชือ้จำกยำ่นบร็องซ์ มหำนครนิวยอร์ก เมื่อ 
สรุปขำ่ววนัที ่30 กรกฎำคม – 3 สงิหำคม 2558 21 โดยจ ำนวนผู้ ป่วยที่พบในครั้งนี ้มีมำกกวำ่กำรระบำด
ของโรคลเีจยีนแนร์ครั้งลำ่สดุ เมือ่เดือนธนัวำคม 2557 ถึง 3 เทำ่ ในครัง้นัน้พบผู้ ป่วยเพียง 12 คน และกำร
ตรวจสอบพบต้นตอกำรระบำดมำจำกระบบท ำควำมเย็นของสหกรณ์โค-ออ๊ปซิตี ้สหกรณก์กำรเคหะทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลกซึง่ตัง้อยูใ่นนิวยอร์ก ด้ำนหนว่ยงำนสำธำรณสขุนิวยอร์กได้ตรวจสอบตวัอยำ่งน ำ้จำกระบบท ำ
ควำมเย็นในเคร่ืองปรับอำกำศ ทัง้หมดที่อยูใ่นยำ่นเซำท์บรองซ์แล้ว และตรวจพบเชือ้แบคทีเรียโรคลเีจียน
แนร์ในระบบท ำควำมเย็นทีต่ิดตัง้อยูบ่นหลงัคำอำคำร 2 แหง่ คือโรงพยำบำลลนิคอล์น และอำคำรอีกแหง่
เป็นอำคำรทีพ่กัอำศยั และท ำกำรฆำ่เชือ้ลเีจียนแนร์ในอำคำรทัง้ 2 แหง่แล้ว อยำ่งไรก็ตำม เจ้ำหน้ำทีย่งัไม่
ทรำบสำเหตทุีท่ ำให้โรคลเีจียนแนร์ระบำดครัง้นี ้และก ำลงัสอบสวนหำแหลง่ต้นตอกำรระบำด ศนูย์ควบคมุ
โรคของสหรัฐฯ ระบวุำ่ สหรัฐฯ จะพบผู้ ป่วยประมำณปีละ 8,000 ถึง18,000รำย สว่นใหญ่ผู้ติดเชือ้สำมำรถ
หำยขำดจำกโรคและกลบัมำใช้ชีวิตปกติได้ และมีผู้ติดเชือ้รำว 5-30% เสยีชีวติหลงั ได้รับเชือ้ 

 


