
 
 
 

 โรคทีม่ากบัฤดฝูน 
 

 

 

 

ขณะนีป้ระเทศไทยเขา้สูฤ่ดฝูนแลว้ ท าใหส้ภาพอากาศมกีารเปลีย่นแปลง สง่ผลใหเ้ชือ้โรค

หลายชนดิสามารถแพรร่ะบาดไดง้า่ยและรวดเร็ว น าไปสูโ่รคภัยไขเ้จ็บตา่ง ๆ ตามมามากมาย 

เพราะฉะนัน้ ถา้ใครไมอ่ยากเป็นโรค เราก็ควรดแูลรักษาสขุภาพ เพือ่ป้องกันโรคไมใ่หต้ัวเองตก

เป็นเหยือ่ของ 10 โรครา้ยทีม่ักระบาดในชว่งฤดฝูน ดังตอ่ไปนี ้

 

1.กลุม่โรคตดิตอ่ทางน า้และอาหาร  

 

          ทีพ่บบอ่ยคอื โรคทอ้งเดนิ โรคอจุจาระรว่งเฉียบพลัน บดิ ไทฟอยด ์อาหารเป็นพษิ ตับ

อักเสบ เป็นตน้ ซึง่สาเหตเุกดิจากรับประทานอาหาร หรอืดืม่น ้าทีม่เีชือ้โรคปนเป้ือน รวมทัง้การ

รับประทานอาหารสกุ ๆ ดบิ ๆ หรอืใชน้ ้าทีไ่มส่ะอาด เชน่ น ้าคลอง มาประกอบอาหาร และยัง 
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รวมถงึการรับประทานอาหารทีป่รงุไวน้านขา้มมือ้ หรอืเกนิ 6 ชัว่โมง เชน่ อาหารกลอ่งทีท่ าไว ้

ส าหรับคนจ านวนมาก ทีอ่าจจะบดูเสยีไดง้า่ย ๆ 

 

ค าแนะน า 

           1.ควรรับประทานอาหารทีป่รงุสกุใหม ่ๆ ไมม่แีมลงวนัตอม ไมค่วรทานอาหารคา้ง

คนื หรอืปรงุเสร็จมานานหลายชัว่โมงแลว้ เพราะอาหารอาจบดูเน่า 

 

           2.ดืม่น ้าสะอาด เชน่ น ้าทีต่ม้แลว้ หรอืน ้าบรรจขุวดทีม่ ีอย.รับรองคณุภาพ 

 

           3.ควรเลอืกซือ้น ้าแข็งทีไ่มม่ตีะกอน และไมค่วรรับประทานน ้าแข็งทีใ่ชส้ าหรับแช่

อาหารอืน่ 

           4.กอ่นรับประทานอาหารทกุครัง้ ควรลา้งมอืใหส้ะอาดเป็นนสิยั 

 

           5.ถา่ยอจุจาระลงในสว้ม และลา้งมอืทกุครัง้หลังถา่ยอจุจาระเสร็จ หากเป็นชว่งน ้า

ทว่ม ไมส่ามารถเขา้สว้มได ้ควรถา่ยอจุจาระลงในถงุพลาสตกิ แลว้ใสป่นูขาวจ านวนพอสมควร

ลงไปในถงุ มัดปิดปากถงุใหแ้น่น แลว้ใสถ่งุด าซอ้นอกีชัน้หนึง่กอ่นน าไปทิง้ ไมค่วรถา่ยอจุจาระ

ลงน ้าเด็ดขาด เพราะจะยิง่เป็นการแพรเ่ชือ้โรค 

 

 

2.กลุม่โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ  

 

          เมือ่อากาศเปลีย่นแปลงบอ่ย ทัง้รอ้นจัด ฝนตก ก็ท าใหค้นป่วยดว้ยโรคระบบทางเดนิ

หายใจไดง้า่ย โดยเฉพาะโรคหวดั ไขห้วดัใหญ ่ซึง่เกดิจากเชือ้ไวรัสและแบคทเีรยีในอากาศ 

แถมยังตดิตอ่กันไดง้า่ยเพยีงแคก่ารไอ จาม หรอืมอืทีเ่ป้ือนน ้ามกู น ้าลาย เสมหะ ฉะนัน้แลว้ 

เพือ่ไมใ่หเ้ชือ้โรคแพรก่ระจายสูผู่อ้ ืน่ ควรใชผ้า้ปิดปากและจมกูเมือ่เวลาไอ จาม หรอืจะสวม

หนา้กากอนามัยก็เป็นวธิป้ีองกันทีด่ ีทีส่ าคัญ อยา่ลมืหมั่นลา้งมอืบอ่ย ๆ เพือ่ฆา่เชือ้โรคทีเ่รา

อาจจะไปสมัผัสมา หรอืป้องกันไมใ่หเ้ราแพรเ่ชือ้โรคไปสูค่นอืน่ 

 

          และนอกจากโรคหวดั ไขห้วดัใหญแ่ลว้ ยังมโีรคคออักเสบ หลอดลมอักเสบ และโรค

ปอดบวมทีพ่บไดบ้อ่ยในชว่งฤดฝูน ซึง่โรคปอดบวมนีถ้อืเป็นโรคอันตรายถงึชวีติหากเกดิขึน้กับ

เด็กอายตุ า่กวา่ 5 ปี หรอืผูส้งูอาย ุเพราะฉะนัน้ หากพอ่แมส่งัเกตวา่ ลกูหลานมไีข ้ไอ หายใจเร็ว

หรอืหอบเหนือ่ย ตอ้งรบีพาไปพบแพทยทั์นท ี
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ค าแนะน า 

 

           1.เพือ่ไมใ่หเ้ชือ้โรคแพรก่ระจายสูผู่อ้ ืน่ ควรใชผ้า้ปิดปากและจมกูเมือ่เวลาไอ จาม 

หรอืจะสวมหนา้กากอนามยัก็เป็นวธิป้ีองกันทีด่ ี

           2.หมั่นลา้งมอืบอ่ย ๆ เพือ่ฆา่เชือ้โรคทีเ่ราอาจจะไปสมัผัสมา หรอืป้องกันไมใ่หเ้รา

แพรเ่ชือ้โรคไปสูค่นอืน่ 

           3.หลกีเลีย่งการคลกุคล ีหรอืใกลช้ดิกับผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจ เพือ่ป้องกันการ

รับเชือ้เขา้สูร่า่งกาย 

 

 

3.โรคเลปโตสไปโรซสิ หรอื ไขฉ้ีห่นู  

 

          หลายคนเขา้ใจผดิวา่ โรคฉี่หนูมพีาหะคอื "หนู" เทา่นัน้ แตจ่รงิ ๆ แลว้ พาหะของโรคฉี่

หนู มไีดทั้ง้สตัวเ์ลีย้ง เชน่ สนัุข สกุร โค กระบอื รวมทัง้สตัวป่์า และสตัวท์ีม่ฟัีนแทะทัง้หลาย 

โดยเชือ้เหลา่นีจ้ะปะปนอยูใ่นน ้า และสิง่แวดลอ้มในทีท่ีม่นี ้าทว่มขงั หากใครสมัผัสถกู เชือ้จะ

เขา้สูร่า่งกายผา่นทางบาดแผล รอยขดีขว่น เยือ่บจุมกู เยือ่บตุา เยือ่บใุนชอ่งปากไดง้า่ย ๆ  

 

          อาการเดน่ ๆ ของโรคนีค้อื หลังไดรั้บเชือ้ประมาณ 1-2 อาทติย ์จะมไีขส้งูเฉียบพลัน 

ปวดศรีษะมักปวดกลา้มเนือ้บรเิวณน่อง และโคนขาอยา่งรนุแรง และตาแดง คอแข็ง สลับกับไข ้

ลด หากเป็นมากอาจมจีดุเลอืดออกทีเ่พดานปาก หรอืตามผวิหนัง จนกระท่ังตับวาย ไตวายได ้

เลยทเีดยีว 

 

ค าแนะน า 

           1.ส าหรับคนทีม่ไีข ้แตไ่ขไ้มส่งูมาก ควรเช็ดตัวลดไขเ้ป็นระยะ และรับประทานยา

ลดไข ้เชน่ พาราเซตามอล แตห่า้มใชแ้อสไพรนิเด็ดขาด  

           2.หากตอ้งเดนิย า่น ้าทว่ม หรอืน ้าสกปรก ตอ้งลา้งเทา้ใหส้ะอาดทกุครัง้หลังจากย า่

น ้าแลว้ และใชผ้า้สะอาดเช็ดเทา้ใหแ้หง้ อยา่ปลอ่ยใหเ้ทา้เปียก อับชืน้ นอกจากนี ้หาก

จ าเป็นตอ้งอยูใ่นพืน้ทีน่ ้าทว่ม ตอ้งสวมใสร่องเทา้บทูใหเ้รยีบรอ้ย 

 

4.โรคน า้กดัเทา้ 

 

          กลุม่เสีย่งตอ่โรคนีค้อืคนทีต่อ้งเดนิในแหลง่น ้า ลยุน ้าสกปรกนาน ๆ เชน่ คนทีพั่กอาศัย

อยูใ่นพืน้ทีน่ ้าทว่มขงั หรอืตอ้งลยุน ้าขงัในชว่งฝนตก โดยเชือ้ราจะท าใหผ้วิหนังซอกนิว้เทา้แดง  

 

ขอบนูนเป็นวงกลม และคัน แตถ่า้ไปเกา แผลจะแตกและมนี ้าเหลอืงเยิม้ออกมา 
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ค าแนะน า 

 

           1.หลกีเลีย่งการเดนิในทีท่ีม่นี ้าขงั หรอืน ้าทว่ม แตห่ากจ าเป็นตอ้งเดนิลยุน ้า ควร

รบีเช็ดเทา้ใหแ้หง้ทกุครัง้ และอาจตอ้งสวมรองเทา้บทู 

 

           2.หากผวิหนังเริม่เป่ือย เกดิตุม่คัน น ้ากัดเทา้ หรอืมบีาดแผล ใหร้บีไปพบแพทย ์

เพือ่รักษาอาการดังกลา่วกอ่นทีจ่ะลกุลามจนท าใหเ้กดิโรแทรกซอ้น 

 

5.โรคไขเ้ลอืดออก 

 

          พาหะน าโรคไขเ้ลอืดออกก็คอื "ยงุลาย" ซึง่หากไดรั้บเชือ้ประมาณ 5-8 วนั ผูป่้วยจะมี

อาการไขส้งู (38.5-41 องศาเซลเซยีส) ตดิตอ่กัน 2-7 วนั หนา้แดง ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนือ้ 

ปวดกระดกู บางรายเบือ่อาหาร ปวดทอ้ง อาเจยีน จากนัน้จะมจีดุแดงเล็ก ๆ ขึน้ตามล าตัว ใน

รายทีม่อีาการรนุแรงจะเกดิภาวะช็อกหลังไขล้ดลงอยา่งรวดเร็ว ตัวเย็น ปากเขยีว บางรายมี

เลอืดออกในกระเพาะอาหาร ถา่ยเป็นเลอืด หากไมไ่ดรั้บการรักษาทีถ่กูตอ้งและทันเวลา ผูป่้วย

อาจเสยีชวีติไดภ้ายใน 12-24 ชัว่โมง 

 

          ขอ้ควรระวงัคอื ผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก หา้มทานยาแอสไพรนิเด็ดขาด เพราะจะ

ท าใหเ้ลอืดออกไดง้า่ยข ึน้ 

 

6.โรคมาลาเรยี 

 

          เกดิจากเชือ้โปรโตซวัทีม่ากับ "ยงุกน้ปลอ่ง" ซึง่มักอาศัยอยูใ่นป่าตามแนวชายแดน 

ผูป่้วยจะมอีาการไขส้งู หนาวสัน่เป็นพัก ๆ ในเวลาเดมิ ๆ แตห่ากไปพบแพทยทั์นก็สามารถรักษา

หายไดด้ว้ยการทานยาไมก่ีว่นั แตห่ากไปพบแพทยช์า้ ผูป่้วยอาจเกดิภาวะแทรกซอ้น เชน่ ภาวะ

มาลาเรยีขึน้สมอง ภาวะปอดบวมน ้า ภาวะไตวาย ซึง่ท าใหเ้สยีชวีติได ้

 

          อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากโรคมาลาเรยียังไมม่วีคัซนีป้องกัน ฉะนัน้ วธิป้ีองกันทีด่ทีีส่ดุคอื 

อยา่ใหต้ัวเองถกูยงุกดั เชน่ อาจทายากันยงุ หรอืนอนในมุง้ชบุสารเคม ี

 

7.โรคไขส้มองอกัเสบ เจ อ ี

 

          เกดิจากเชือ้ไวรัส โดยม ี"ยงุร าคาญ" ซึง่แพรพั่นธุต์ามแหลง่น ้าในทุง่นาเป็นพาหะน า

โรค โดยยงุร าคาญไดรั้บเชือ้มาจาก "หม"ู และเมือ่มากัดคนก็จะปลอ่ยเชือ้เขา้สูร่า่งกายคนไป

ดว้ย หากคนไดรั้บเชือ้แลว้มักจะไมม่อีาการแสดงใหเ้ห็น แตใ่นบางรายอาจมอีาการไขส้งู ปวด

ศรีษะมาก คลืน่ไสอ้าเจยีน และออ่นเพลยี บางรายทีม่อีาการรนุแรง อาจไมรู่ส้กึตัว และเสยีชวีติ

ได ้ขณะทีบ่างรายหากหายป่วยแลว้ อาจมคีวามพกิารทางสมอง สตปัิญญาเสือ่ม และเป็น 

อัมพาตได ้

 

 



5 

 

ค าแนะน าส าหรบัโรคทีม่ยีงุเป็นพาหะ 

 

           1.พยายามอยา่ใหถ้กูยงุกดั โดยการทายากันยงุ และควรก าจัดแหลง่เพาะพันธุ์

ของยงุเป็นประจ า ทัง้ในแจกันดอกไม ้พลดูา่ง หรอืตูร้องกับขา้ว จานรองกระถางตน้ไม ้ 

 

           2.หากมอีาการไข ้และเพิง่กลับจากการพักคา้งแรมในป่ามา ควรแจง้ใหแ้พทย์

ทราบดว้ย เพือ่รับการตรวจเลอืดหาเชือ้มาลาเรยี 

 

 

8.โรคเยือ่ตาอกัเสบ หรอื โรคตาแดง 

 

          เป็นอกีหนึง่โรคทีพ่บบอ่ยในชว่งฤดรูอ้น ซึง่เกดิจากเชือ้ไวรัส และตดิตอ่กันงา่ยเพยีงการ

สมัผัส หรอืใชข้องสว่นตัวรว่มกัน รวมทัง้การใชน้ ้าทีไ่มส่ะอาดลา้งหนา้ อาบน ้า น ้าสกปรก

กระเด็นเขา้ตา ก็ท าใหเ้ยือ่ตาอักเสบ และตาแดงได ้

 

ค าแนะน า 

 

           1.ระวงัอยา่ใหน้ ้าสกปรกกระเด็นเขา้ตา หากมนี ้าสกปรกกระเด็นเขา้ตาแลว้ ใหร้บี

ลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดทกุครัง้ทันท ี

 

           2.อยา่ใชม้อื แขน หรอืผา้ทีส่กปรกขยีต้า หรอืเช็ดตา 

 

           3.อยา่ใชส้ ิง่ของรว่มกับผูท้ีเ่ป็นโรคตาแดง หรอืเยือ่ตาอกัเสบ 

 

 

9.อนัตรายจากสตัวม์พีษิ 

 

          ในชว่งน ้าทว่ม อาจมสีตัวม์พีษิ เชน่ ง ูตะขาบ แมงป่อง หนนี ้าท่วมเขา้มาอาศัยอยูใ่น

บา้นเรอืน ซึง่หากไมร่ะวงัก็อาจถกูสตัวเ์หลา่นีก้ัด หรอืตอ่ยได ้

 

ค าแนะน า 

 

          ดแูลรักษาความสะอาดในบา้น จัดบา้นใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เพือ่ไมใ่หส้ตัวม์พีษิมา

อยูอ่าศัย หรอืเป็นแหลง่เพาะพันธุแ์มลงวนัได ้
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10.โรคอาหารเป็นพษิ จากเห็ดพษิ 

 

          ในชว่งหนา้ฝนทกุปีจะเป็นชว่งทีม่เีห็ดพษิเกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิป็นจ านวนมาก ซึง่

หากใครไปรับประทานเห็ดพษิเหลา่นีเ้ขา้โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ อาจลม้ป่วยดว้ยโรคอาหารเป็น

พษิได ้และอาจรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติไดเ้ลยทเีดยีว โดยจากสถติทิีผ่า่นมาของกรมควบคมุโรค 

พบวา่ ชาวภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื มผีูเ้สยีชวีติจากการรับประทานเห็ดพษิมาก

ทีส่ดุ 

 

ค าแนะน า 

 

          วธิกีารป้องกันก็คอื ไมค่วรเก็บเห็ดทีไ่มแ่น่ใจ หรอืเห็ดทีไ่มเ่คยมใีครรับประทานมาปรงุ

อาหารทาน ควรรับประทานเฉพาะเห็ดทีแ่น่ใจแลว้เทา่นัน้ นอกจากนี ้เห็ดยังเน่าเสยีไดเ้ร็วหาก

เก็บไวน้าน จงึควรแชตู่เ้ย็นไว ้และหากเป็นเห็ดทีไ่มเ่คยทานมากอ่น ควรทานเพยีงเล็กนอ้ยใน

ครัง้แรก เพราะเห็ดบางชนดิอาจไมเ่ป็นพษิตอ่คนอืน่ แตอ่าจเป็นพษิตอ่เราก็เป็นได ้

 

 

          นอกจากค าแนะน าขา้งตน้แลว้ เราก็ควรหมั่นรักษาสขุภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรง และอบอุน่

อยูเ่สมอ เพือ่ใหร้า่งกายมภีมูติา้นทานตอ่เชือ้โรคตา่ง ๆ ทีจ่ะเขา้สูร่า่งกาย นอกจากนี ้ควรเขา้รับ

การฉีดวคัซนีตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ หรอืตามประกาศของทางราชการดว้ย 
 
 
 
 


