ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

ท้ องร่ วง ทุกข์ หนักถึงตาย
เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับกิจวัตรประจําวันที่แสนคุน้ เคยอย่าง “ถ่ายหนัก ” คนส่วนใหญ่มกั ละเลย
และไม่ทนั ระวังรักษา...
ถ่ายเหลวหรื อเป็ นนํ้า มากกว่าวันละ 3 ครั้งขึ้นไป ทั้งอาจมีมูกหรื อเมือกปนมากับอุจจาระ ร่ วมกับมี
อาการปวดมวนท้องน้อย มีไข้ต่าํ และคลื่นไส้ อาเจียน ลักษณะอาการเหล่านี้เป็ นอาการของ “โรคท้องร่ วง”
แม้วา่ ท้องร่ วงเป็ นโรคที่แสดงอาการไม่รุนแรง แต่จากข้อมูลของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ระบุวา่ ช่วงปี ที่ผา่ นมามีผปู ้ ่ วยเป็ นโรคนี้มากถึง 1 ล้านกว่าคน หรื อคิดเป็ น อัตราป่ วย 2102.78 ต่อแสนประชากร
และมีผเู ้ สี ยชีวติ อีกจํานวน 55 คน หรื อคิดเป็ นอัตราตาย 0.09 ต่อแสนประชากร

พืน้ ทีใ่ ดครองแชมป์ ท้ องร่ วง

จากข้อมูลในปี 2553 พบว่า จังหวัดที่มีอตั ราป่ วยเป็ นโรคท้องร่ วงต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก
คือ ฉะเชิงเทรา มีอตั ราป่ วย 4883.53 ต่อแสนประชากร อํานาจเจริญ มีอตั ราป่ วย 4626.70 ต่อแสนประชากร
ระยอง มีอตั ราป่ วย 4176.97 ต่อแสนประชากร ตาก มีอตั ราป่ วย 3752.63 ต่อแสนประชากร และ ภูเก็ต มีอตั รา
ป่ วย 3540.50 ต่อแสนประชากร (ดังภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 จังหวัดทีม่ อี ตั ราป่ วยเป็ นโรคท้ องร่ วงสู งสุ ด 5 อันดับแรก ในปี 2553

ทีม่ า : ระบบรายงานการเฝ้ าระวัง 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อ้ างใน http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?ds=02
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ส่วนภูมิภาคที่มีอตั ราป่ วยด้ วยโรคนี้สูงสุด คือ ภาคเหนือ มีอตั ราป่ วย 2435.23 ต่อแสนประชากร ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีอตั ราป่ วย 2205.83 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ มีอตั ราป่ วย 2138.58 ต่อแสนประชากร และ
ภาคกลาง มีอตั ราป่ วย 1798.38 ต่อแสนประชากร (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 ภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราป่ วยด้ วยโรคท้ องร่ วง ในปี 2553

ทีม่ า : ระบบรายงานการเฝ้ าระวัง 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อ้ างใน http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?ds=02

กลุ่มเสี่ ยงทีต่ ้ องระวัง

สาเหตุการเกิดโรคท้องร่ วงมีหลายปั จจัย ไม่วา่ จะเป็ นการติดเชื้อแบคทีเรี ยเนื่องจากรับประทานอาหาร
ไม่สะอาด การติดเชื้อไวรัส การแพ้อาหาร นม และยา หรื อลําไส้อกั เสบ ดังนั้น ท้องร่ วงจึงเป็ นโรคที่สามารถ
เกิดขึ้นได้กบั ทุกเพศทุกวัย
แต่กลุ่มผูป้ ่ วยที่ควรเฝ้ าระวังเป็ นพิเศ ษ เนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีความต้านทานต่อโรคน้อย
คงหนีไม่พน้ กลุ่มผูส้ ูงวัยที่มีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่าํ กว่า 1 ปี
กลุ่มที่มีอตั ราการเสี ยชีวติ จากโรคนี้สูงมากคือ กลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวนผูเ้ สี ยชี วิต
มากที่สุดถึง 21 คน รองลงมาคือ ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี มีจาํ นวน 11 คน และสุดท้ายคือ กลุ่มเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า
1 ปี และกลุ่มวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี เสี ยชีวติ เท่ากันคือ 8 คน (ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 จํานวนผู้เสียชีวติ ด้ วยโรคท้ องร่ วงจําแนกตามกลุ่มอายุ ในปี 2553

ทีม่ า : ระบบรายงานการเฝ้ าระวัง 506 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อ้ างใน http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?ds=02

ท้องร่ วงเป็ นอาการเจ็บป่ วยที่เป็ นกันได้ง่าย สามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน และหากอาการรุ นแรงรักษาไม่
ทันการณ์มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ดังนั้น การดูแลความสะอาดทั้ง อาหาร นํ้าดื่ม และเครื่ องใช้ต่างๆ จึงเป็ น
เกราะช่วยป้ องกันให้เรารอดพ้นจากโรคนี้ได้ไม่ยาก
ทีม่ า : สิ ริกร เค้าภูไท สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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