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เมนูใหม่ยอดฮิต "อึ�งช็อต" กินอย่างไร
ให้ปลอดภัย

ข้อแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที�

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื�อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื�นที�ชายแดน
สํานักงานความร่วมมืออระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ประจําสัปดาห์ 5 - 11 พฤษภาคม 2565

เหตุการณ์อื�น ๆ
ที�สําคัญประจําสัปดาห์

5 พฤษภาคม 2565   สํานักข่าวมติชน 
รายงานว่า ทางการประเทศเมียนมา

7 พฤษภาคม 2565   กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งมาตรการ สกัด

9 พฤษภาคม 2565 สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประกาศ มติ 
ผ่อนผันมาตรการเดินทาง

     ยังไม่พร้อม เป�ดด่านถาวรทางบกกับไทย   
     โดยเฉพาะสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา 
     ทั�ง 2 แห่ง โดยฝ�ายไทยได้ประสานกับ
     ฝ�ายเมียนมา เรื�องการเป�ดด่านพรมแดน
     ดังกล่าว ทางฝ�ายเมียนมาแจ้งว่า กําลัง
     ประสานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในพื�นที�
     จังหวัดเมียวดี เพื�อจัดระเบียบพื�นที� 
     คาดว่า น่าจะมีความพร้อมในการเป�ดด่าน
     พรมแดน ก่อนวันที� 15 พ.ค. 65 นี�

     โควิดระบาดข้ามพรมแดน หลังเป�ดประเทศ
     โดยการเตรียมความพร้อม ใน  3 ด้าน
     ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
     ของด่านพรมแดน  ด้านการป�องกัน
     ควบคุมโรคในประเทศ และด้านการ
     ถอดบทเรียน การบูรณาการฐานข้อมูล
     ร่วมกัน รวมทั�งการซ้อมแผน 
     เพื�อเป�นการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
     ความร่วมมืออันดีของเจ้าหน้าที�
     ระหว่างหน่วยงานในประเทศ และประเทศ
     เพื�อนบ้าน เพื�อรับมือกับโควิด-19

     เข้า-ออก ประเทศไทย นอกจากนี� ยังมีมติ 
     อนุญาตให้ ใช้ยานพาหนะประเภทต่าง  ๆ
     เข้า-ออก เหมือนกับช่วงก่อนการระบาด
     ของโรคโควิด-19  และยังอนุญาตให้ 
     ในประเทศเป�ดสถานบันเทิงและคาราโอเกะได้ 
     แต่ให้เข้มงวดมาตรการป�องกันโควิด-19  
     โดยให้ฝ�ายสาธารณสุข ติดตามเฝ�าระวัง 
     การระบาดของโรคโควิด-19  
     พร้อมติดตามการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป�า

     

     วันที� 5 พฤษภาคม 2565 กรมอนามัย ได้แจ้งเตือนประชาชนที�บริโภคเมนู 
"อึ�งช็อต" ซึ�งกําลังเป�นที�นิยม เมนูดังกล่าวคือการนํา “อึ�งอ่าง” ที�ผ่านการปรุงสุกแล้ว 
นํามาใส่แก้วช็อต จัดวางในลักษณะขาชี�ฟ�า หัวทิ�มแก้ว จุ่มอยู่ในนํ�าจิ�ม เพิ� มความ
น่าสนใจ บางครอบครัวอาจนําอึ�งอ่างมาประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆกัน ซึ�งคุณค่า
ทางโภชนาการนั�นถือเป�นแหล่งโปรตีนระดับปานกลาง ขณะนี�ประเทศไทยใกล้เข้าสู่
ฤดูฝนอย่างเป�นทางการ ประกอบกับมีสภาพอากาศแปรปรวน ทําให้เริ�มมีฝนตกชุก 
มีนํ�าขังตามพื� นที�ต่างๆ ธรรมชาติในฤดูฝนของสัตว์ครึ�งบกครึ�งนํ�า เช่น อึ�งอ่าง กบ 
เขียด คางคก คือการออกมาเล่นนํ�าและผสมพันธ์ุ  ซึ�งการบริโภคอาหารตามวิถีชีวิต 
พื� นถิ�นของชาวบ้าน คือ การนําสัตว์เหล่านี�มาประกอบอาหาร ป�จจุบันอาจมีการปรับ 
เปลี�ยนรูปแบบให้เป�นที�น่าสนใจมากขึ�น  อย่างไรก็ตามในทุกป� มีข่าวพิษและโรคภัยจาก 
การบริโภคสัตว์เหล่านี�อยู่เสมอ เช่น อาหารเป�นพิษ โรคที�เกิดจากพยาธิ โรคทางเดิน 
อาหาร หรือแม้แต่พิษที�เกิดจากตัวสัตว์เอง เช่น การบริโภคคางคก  การประกอบ 
อาหารที�ถูกสุขอนามัยจึงเป�นสิ�งสําคัญที�จะช่วยลดความเสี�ยงการเกิดโรคและพิษจาก 
สัตว์ดังกล่าวได้ 

รายงานโรคและภัยสุขภาพที� น่ าสนใจ 
ตามแนวชายแดน

     เจ้าหน้าที� แจ้งอสต. เพื� อประชาสัมพันธ์ลูกบ้านในรูปแบบต่างๆ  ถึงอันตรายจาก 
การบริโภคสัตว์ครึ�งบกครึ�งนํ�า เช่น อึ�งอ่าง กบ เขียดและคางคก เป�นต้น การป�องกัน 
ที�ดีที�สุด คือ ควรหลีกเลี�ยงการกินแบบสุกๆดิบๆ การประกอบอาหารนั�นควรนําสัตว์ดัง
กล่าวล้างทําความสะอาดทั�งตัว รวมทั�งนําเครื�องในออกมาล้างทําความสะอาดด้วย 
โดยนํามาเคล้าเกลือ เพื� อล้างเมือกหรือยางที�ตัวออก จากนั�น ล้างด้วยนํ�าสะอาด 
หลายๆ ครั�ง จะช่วยลดการปนเป�� อนเชื�อโรคที�มากับตัวสัตว์ได้ และควรปรุงด้วยความ 
ร้อนสูงนาน 2 นาทีขึ�นไป จะช่วยลดความเสี�ยงจากโรคหนอนพยาธิ  แต่สําหรับ
คางคกนั�น ไม่แนะนําให้รับประทาน เนื�องจากคางคกมีต่อมขับนํ�าเมือกที�มีพิษ โดยขับ 
ออกมาทางต่อมเล็กๆ ทางผิวหนัง โดยทั�วไป แม้จะนํามาประกอบอาหารในรูปแบบใด 
สารพิษไม่สามารถสลายหมดไปได้ ซึ�งสารพิษดังกล่าวจะผ่านเข้าสู่กระแสเลือด และมี 
ผลต่อหัวใจ ทําให้เกิดการเต้นผิดจังหวะและอาจเสียชีวิตได้ในที�สุด
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สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศกัมพูชา สปป ลาว เมียนมา 
เวียดนาม กองเอเซียตะวันออก 2 กรมเอเซียตะวันออก กระทรวง 
การต่างประเทศ 11 พฤษภาคม 2565

อ้างอิง

สถานการณ์โรคโควิด 19 และข้อมูลอื�น ๆ ที�น่าสนใจของประเทศเพื� อนบ้าน
ข้อมูล ณ วันที� 11 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลโควิด 19 / ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย

รายใหม่
สะสม

จํานวนผู้ติดเชื�อ (ราย)  
-

136,262

 
121

208,969

 
3,321

4,467,061

 
-

613,056

 
7,650

4,345,218

อัตราป�วยรายวัน ต่อ 1 แสนประชากร
(เฉลี�ย 7 วัน) 0.004 1.95 5.35 0.035 11.50

การตรวจพบเชื�อ (%)
(14 วันย้อนหลัง) 0.7 58.8 7.4 0.3 49

รายใหม่
สะสม

รักษาหาย (ราย)  
-

133,182

 
39

208,439

 
1,416

4,406,613

 
17

557,785

 
9,322

4,237,692

รายใหม่
สะสม

เสียชีวิต (ราย)  
-

3,056

 
-

752

 
8

35,598

 
-

19,934

 
56

29,252

ประชากรที�ได้รับวัคซีนครบโดส (%) 90 73.4 82.3 45.5 74.8

ประชากรกลุ่มเสี�ยงสูงที�ได้รับวัคซีน
ครบโดส (%) 90 90 90 90 90
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