การปองกันโรคและภัยทีเ่ กิดในฤดูฝน
ขณะนี้เขาสูฤดูฝน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกชุกในบางพื้นที่ อากาศเริ่มเย็นลง และมี
ความชื้นสูงขึ้น เปนสาเหตุทําใหโรคหลายชนิดสามารถแพรระบาดไดงายและรวดเร็ว โรคที่สําคัญที่ตอง
ระมัดระวังเปนพิเศษในฤดูฝน เชน โรคติดตอระบบทางเดินหายใจ โรคติดตอระบบทางเดินอาหารและน้ํา โรคที่
เกิดจากยุงและสัตวตางๆ โรคติดเชื้อทางผิวหนัง ตลอดจนอันตรายจากการจมน้ําและไฟฟาดูด ทางสํานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร มีความหวงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุ อาจ
เจ็บปวยดวยโรคตางๆ ที่แพรระบาดไดงาย และรวดเร็ว จึงขอแจงใหประชาชนตระหนักถึงโรคที่อาจเกิดในฤดูฝน
และวิธีปองกันโรค ดังนี้
1. กลุมโรคติดตอระบบ ทางเดินหายใจ ที่พบบอย 5 โรค ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ คออักเสบ
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย สามารถติดตอกันไดงายจากการไอ จาม หรือมือที่
เปอนน้ํามูก น้ําลาย หรือเสมหะ
การปองกัน ควรใชผาปดปากและจมูก (หรือสวมหนากากอนามัย) หลีกเลี่ยงการอยูในที่
ชุมชน และควรลางมือใหสะอาดบอยๆ กลุมที่ควรระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ
และเด็กเล็กอายุต่ํากวา 5 ป เนื่องจากหากปวยดวยโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวมจะเปน
อันตรายมากถึงเสียชีวิตได ดังนั้นพอแมหรือผูดูแลเด็กควรสังเกตอาการ หากมีไขสูง ไอ หายใจเร็ว หรือ หอบ
เหนื่อย ใหรีบพาไปพบแพทย เพื่อใหการรักษาไดอยางทันทวงที
2. กลุมโรคติดตอระบบทางเดินอาหารและน้ไดํา แก โรคอุจจาระรวง อาหารเปนพิษ บิด ไทฟอยด
และอหิวาตกโรค
สาเหตุ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปอนเชื้อโรค รวมทั้งเกิดจากการ
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ การใชน้ําคลองไมสะอาดหรือน้ําไมผานการบําบัด ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนมากับ
สิ่งปฏิกูลตางๆ เชน อุจจาระ ปสสาวะของคนหรือสัตว
การปองกัน
- เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหมๆ
- อาหารทะเลควรเลือกซื้อที่สดและสะอาด
- บริโภคน้ําดื่ม เครื่องดื่ม และน้ําแข็งที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (อย.)
- เลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะที่สภาพดี ดูวันหมดอายุทุกครั้ง
- ผักและผลไม ลางใหสะอาด กอนนํามารับประทาน
- ลางมือใหสะอาดดวยน้ํา และสบู กอนรับประทานอาหาร กอนเตรียมอาหารและ
หลังเขาหองสวมทุกครั้ง
- รักษาความสะอาดของหองครัว เครื่องมือ เครื่องใชในครัว
- ถายอุจจาระในหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ
3. โรคที่เกิดจากยุงและสัตวตางๆเปนพาหะ
3.1 โรคไขเลือดออก มียุงลายเปนพาหะนําโรค หลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดประมาณ 5-8
วัน จะมีอาการไขสงู ลอย (38.5 - 40.0 องศาเซลเซียส) ติดตอกัน 2 - 7 วัน หนาแดงปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ
ปวดกระดูก ปวดเบาตา บางรายมีอาการปวดทอง อาเจียน เบื่ออาหาร มีจุดแดงเล็กๆ ตามแขน ขา และลําตัว
อาจมีเลือดกําเดาไหล และเลือดออกตามไรฟน อาการทั่วไปคลายเปนหวัด แตมักไมไอ และมักไมมีน้ํามูก แตใน
รายที่มีอาการรุนแรง ซึมลง กระสับกระสาย กระหายน้ํา เหงื่อออก ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว จะเกิดภาวะช็อคได
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บางรายมีอาการปวดทอง อาจมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลําไส ปสสาวะนอยลง ไมคอยรูสึกตัว ตองรีบ
นําสงโรงพยาบาลโดยดวน หากไมไดรับการรักษาที่ถูกตองทันเวลาผูปวยอาจเสียชีวิตได
3.2 โรคไขสมองอักเสบ เจอี (Japanese Encephalitis) มียุงรําคาญเปนพาหะนําโรค ซึ่ง
มักอาศัยในแหลงน้ําทุงนา ยุงชนิดนี้จะไดรับเชื้อขณะกินเลือดสัตว โดยเฉพาะหมูเปนแหลงโรคที่สําคัญ และ
หากยุงมีเชื้อมากัดคนก็จะปลอยเชื้อเขาสูรางกาย ซึ่งคนติดโรคสวนใหญมักไมมีอาการ สวนในรายที่มีอาการจะ
มีอาการไขสูง ปวดศีรษะมาก คลื่นไสอาเจียน ออนเพลีย หากมีอาการรุนแรงอาจไมรูสึกตัวและเสียชีวิตได หรือ
บางรายอาจเกิดความพิการทางสมองสติปญญาหรือเปนอัมพาตได
การปองกันอยาใหถูกยุงกัด และทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ภาชนะเก็บกักน้ําตางๆ ตองปดใหมิดชิด
3.3 โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยูในฉี่หนู สุนัข โค กระบือ
และสัตวฟนแทะตางๆ เชื้อจะปะปนอยูในดินโคลนที่ชื้นแฉะมีน้ําทวมขัง เมื่อแชอยูในน้ํานานๆ เชื้อโรคจะไชเขา
ทางผิวหนังที่เปอยยุย บาดแผล รอยถลอก เยื่อบุจมูก เยื่อบุตา และเยื่อบุชองปาก ผูปวยจะมีอาการหลังจาก
ไดรับเชื้อ 2 – 29 วัน (สวนมากประมาณ 2 สัปดาห) อาการที่พบบอย ไดแก มีไขสูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ
ปวดกลามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะที่นองและโคนขา อาจมีอาการตาแดง คอแข็ง มักมีไขติดตอหลายวันสลับกับไขลด
อาจมีผื่นที่เพดานปาก หรือมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุ ระยะทายอาจมีตับและไตวาย กลามเนื้อหัวใจ
อักเสบ เปนตน ดังนั้นเมื่อมีอาการปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะที่นองและโคนขา และมีประวัติ
เสี่ยง ใหรีบพบแพทยโดยดวน
การปองกัน หากจําเปนตองเดินย่ําในน้ําขัง ควรใสรองเทาบูท เพื่อปองกันเชื้อไชเขาสูรางกาย
ทางบาดแผล
4. โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกลชิดกับผูปวย
4.1 โรคมือ เทา ปาก
สาเหตุ เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) ที่พบบอย คือ ไวรัสเอคโค
(Echovirus) และไวรัสเอนเทอโร 71 E( nterovirus 71 หรือ EV 71) พบบอยในทารกและเด็กเล็ก พบประปราย
ตลอดทั้งป แตพบผูปวยมากขึ้นตั้งแตฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว สวนใหญเกิดจากไดรับเชื้อไวรัสเขาไปทางปาก
โดยตรงจากการติดมากับมือหรือของเลนที่เปอนน้ําลาย น้ํามูก น้ําจากตุมพองและแผลหรืออุจจาระของผูปวย
อาการ เริ่มดวยไข ออนเพลีย ตอมาอีก 1 - 2 วัน มีอาการเจ็บปากและเบื่ออาหาร
เนื่องจากมีแผลอักเสบที่ลิ้น เหงือก และกระพุงแกม ตอมาจะเกิดผื่นแดง ซึ่งมักไมคันที่ฝามือ ฝาเทาและอาจ
พบที่กน หรือหัวเขาได ผื่นนี้จะกลายเปนตุมพองใสรอบๆ แดง และแตกออกเปนหลุมตื้นๆ
การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย โรคนี้สวนใหญอาการไมรุนแรง มักปวยนาน
ประมาณ 7 - 10 วัน และหายไดเอง โรคนี้ไมมียาตานไวรัสโดยเฉพาะ จึงใชการรักษาตามอาการ เชน การให
ยาลดไขรวมกับการเช็ดตัวลดไข ใหผูปวยรับประทานอาหารออนๆ ยอยงาย รสไมจัด ดื่มน้ํา นม หรือน้ําหวาน
และนอนพักผอนใหเพียงพอ บางรายที่ตองดูแลอยางใกลชิด เนื่องจากอาจเปนโรคมือ เทา ปาก ชนิดที่รุนแรง
เชน มีไขสูง ซึม อาเจียน หอบเหนื่อย ตองรีบไปพบแพทย เพื่อใหการรักษาไดอยางทันทวงที
5. โรคหรือภัยที่เกิดในภาวะน้ําทวม
5.1 โรคตาแดง
สาเหตุ เชื้อไวรัส เชื้ออยูในน้ําตาและขี้ตา น้ําไมสะอาดเขาตา หรือการใชผาสกปรกเช็ดตา
ติดตอโดยการสัมผัสหรือใชของสวนตัวรวมกัน
การปองกัน อยาใชมือ แขน หรือผาสกปรกขยี้ตา หรือเช็ดตา ระวังไมใหน้ําสกปรก
กระเด็นเขาตา และใชน้ําสะอาดลางหนา อาบน้ํา
5.2 โรคน้ํากัดเทา เกิดจากเชื้อรา
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ใสรองเทาอับชื้น

สาเหตุ จากการทํางานที่ตองลุยในน้ําสกปรกนานๆ หรือเดินลุยน้ําทวมขังในชวงที่มีฝนตก

อาการ ผิวหนังซอกนิ้วเทาแดง ขอบนูนเปนวงกลม และคัน
การปองกัน หากมีอาการ ซอกนิ้วเทาแดง ขอบนูนเปนวงกลม หรือผิวหนังเริ่มเปอย
เกิดตุมคัน น้ํากัดเทา หรือมีบาดแผล ใหรีบไปพบแพทยตั้งแตเริ่มเปน กอนที่อาการจะลุกลามและเกิดโรคแทรกซอนขึ้น
5.3 อันตรายจากสัตวมีพิษกัด เชน งู ตะขาบ และแมงปอง เปนตน
การปองกัน ระมัดระวังมิใหสัตวมีพิษกัดตอย โดยการจัดและดูแลบานเรือนใหสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย อันจะเปนที่อยูของสัตวมีพิษหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรค

6. อันตรายจากการจมน้ํา ผูปกครองควรดูแลเด็กอยางใกลชิด ไมใหลงเลนน้ําในแมน้ํา
ลําคลอง และประชาชนที่ประกอบอาชีพทางน้ํา ไมควรดื่มของมึนเมา และไมควรปลอยใหผูที่มีโรคประจําตัวที่
ไมสามารถดูแลตนเองได เชน โรคลมชัก ความดันโลหิตต่ํา อยูตามลําพังเพราะจะทําใหพลัดตกน้ําและจมน้ํา
เสียชีวิตได
7. อันตรายจากไฟฟาดูด สาเหตุเกิดไฟฟาดูดที่พบมากคือ การใชมือจับอุปกรณไฟฟาโดยตรง
ในขณะที่รางกายเปยกน้ํา ดังนั้น ไมควรจับสวิตชไฟ หรืออุปกรณไฟฟาขณะตัวเปยก และควรตรวจสอบปลั๊กไฟ
สายไฟ เครื่องใชไฟฟาภายในบานใหมั่นใจวาสามารถใชงานไดตามปกติ และปลอดภัย หากไมสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบเองได ควรขอความชวยเหลือจากผูมีความรู ความชํานาญ และในกรณีที่พบการชํารุดเกิน
การแกไข ควรเปลี่ยนใหมทันทีเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงขอแนะนําใหประชาชนระวังปองกันโรคที่เกิดในชวงฤดูฝน ดังนี้
1. รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ เพื่อใหรางกายมีความตานทานโรค
ไมสวมเสื้อผาที่เปยกน้ําเปยกฝน
2. รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม และดื่มน้ําที่สะอาดทุกครั้ง เชน
น้ําตม สุก น้ําบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (เครื่องหมาย อย.) รวมทั้งเลือกซื้อน้ําแข็งที่สะอาดไมมี
ตะกอน ไมควรรับประทานน้ําแข็งที่ใชแชอาหารอื่น
3. ภาชนะที่ใชในการกินและดื่มตองสะอาด และเก็บไวในที่มิดชิดปองกันแมลง หนู จิ้งจก ไตตอม
4. ลางมือฟอกสบูใหสะอาดกอนปรุงอาหาร กอนรับประทานอาหาร กอนใชมือหยิบอาหารปอนเด็ก
5. ใชฝาชีครอบอาหาร หรือใสตูกับขาวหรือตูเย็นปองกันแมลงวันตอมอาหาร และตองอุนใหรอน
กอนรับประทาน
6. ถายอุจจาระลงในสวมทีถ่ กู สุขลักษณะ และลางมือใหสะอาดหลังถายอุจจาระทุกครั้ง
7. ถังขยะควรมีฝาปด และกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธุ
ของแมลงวัน
8. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ผูปวยควรอยูบาน
พักรักษาตัวใหหาย ไมควรเขาไปในที่ชุมชน แตหากเขาไปในที่ชุมชนใหสวมหนากากอนามัย หรือใชผาเช็ดหนา
ปดปาก ปดจมูกเวลาไอ จาม
9. สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ตองหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และ
อุปกรณเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ ตองจัดใหมีอางลางมือและสวมที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการกําจัดอุจจาระ
เด็กใหถูกตอง
10. ลางมือ ลางเทาใหสะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ําน้ํา เมื่อถูกน้ําสกปรกควรใชผาสะอาดเช็ดให
แหง อยาปลอยใหอับชื้นเปนเวลานาน การใชเครื่องปองกันใหเปนนิสัย เชน การใชรองเทาบูท ก็จะชวยล ด
ความเสี่ยงของการติดโรคได หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะที่มีการเลี้ยงสัตว และสัมผัสิ่งปฏิกูล การควบคุมหนู
โดยการทําลายและการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ก็เปนการปองกันโรคไดดีอีกวิธีหนึ่ง
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11. อยาใหถูกยุงกัด และทําลายแหลงเพาะพันธุยุง โดยตรวจดูภาชนะเก็บกักน้ําตางๆ ตอง ปดฝา
ใหมิดชิด เปลี่ยนน้ําในภาชนะขังน้ําที่ไมมีฝาปดทุก 7 วัน ใสเกลือหรือผงซักฟอกลงในจานรอง
ขาตูกับขาว
ปลอยปลากินลูกน้ําลงในภาชนะเก็บน้ําใช หรืออางบัว ปรับปรุงสิ่งแวดลอม เชนจัดบานใหเปนระเบียบ สะอาด
ทําลายเศษภาชนะที่มีน้ําขัง เชน ขวด กระปอง กลองโฟม พลาสติก ฯลฯ
12. ถาเดินทางไปพักคางแรมในปา ตองปองกันตนเองไมใหถูกยุงกัด เมื่อมีอาการไขภายหลังจาก
การเดินทางไปปา ควรบอกประวัติการเดินทางใหแพทยทราบเพื่อรับการตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียโดยเร็วที่สุด
13. อยาใชมือ แขน หรือผาที่สกปรกขยี้ตา หรือเช็ดตา และระวังมิใหน้ําสกปรกกระเด็นเขาตา
รีบลางตาดวยน้ําสะอาดทุกครั้งที่ถูกน้ําสกปรก
14. หากมีอาการเจ็บปวย ไมสบาย หรือผิวหนังเริ่มเปอย เกิดตุมคัน น้ํากัดเทาหรือมีบาดแผล
ใหรีบไปพบแพทยตั้งแตเริ่มเปนกอนที่อาการเหลานั้นจะลุกลามและเกิดโรคแทรกซอนขึ้น
15. ระมัดระวังมิใหเกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคม และสัตวมีพิษกัดตอย โดยการจัดและดูแล
บานเรือนใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย ไมปลอยใหสกปรกรกรุงรัง อันจะเปนที่อยูอาศัยของสัตวมีพิษ
หรือเปนแหลงเพาะพันธุแมลงได
16. การชวยคนจมน้ํา หามอุมพาดบา กระโดด วิ่งรอบสนาม วางบนกระทะคว่ํา หรือรีดน้ําออก
เพราะจะทําใหขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น กรณีผูจมน้ําไมหายใจใหชวยดวยการเปาปากตามจังหวะหายใจ
เขา-ออก และนําสงโรงพยาบาลทันทีทุกราย
17. ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใชเครื่องใชไฟฟาในบาน บริเวณบานขณะน้ําทวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่รางกายเปยกหรือแชอยูในน้ํา การชวยเหลือผูถูกไฟฟาดูด หามใชมือเปลา
แตะตองตัวผูที่ติดอยูกับกระแสไฟฟา ใหใชวัตถุที่ไมเปนสื่อไฟฟา เชน ผา ไม เชือก สายยางหรือพลาสติกที่
แหงสนิท ถุงมือยางหรือผาแหงพันมือใหหนา ผลักหรือฉุดตัวผูประสบอันตรายใหหลุดออกโดยเร็ว หรือใหผูที่มี
ความรูดานไฟฟาปดสวิตช จากนั้นรีบปฐมพยาบาลเบื้องตนแลวนําสงโรงพยาบาลโดยเร็ว
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร หวังเปนอยางยิ่งวาประชาชนจะปลอดภัยจากโรคและภัยดังกลาว
โดยปฏิบัติตามคําแนะนําอยางถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคและภัยที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนนี้
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