
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 3 กันยายน 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ 3 กันยายน

พ.ศ. 2558 

6 โรค ควรระวังในฤดูฝน 
ชวงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเปนชวง
เขาสู ฤดูฝนอากาศเริ ่มเย็นและมีฝนตกอยางตอเนื ่อง สภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดโรคไดหลายชนิด จึงมีความจําเปนที่ตองทราบ
แนว ทางการปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหสุขภาพรางกายแข็งแรงอยู
เสมอ ซึ่งโรคติดตอท่ีสําคัญ ไดแก 
 
โรคไขหวัดใหญ 
เกิดจากเชื ้ออินฟลูเอ็นชาไวรัส ติดตอจากการไอ จามรดกัน ทําใหมี
อาหารไขส ูง เฉ ียบพลัน  หนาวสั ่น  ปวดศีรษะ  ปวดเมื ่อยกลามเนื ้อ 
ออนเพลีย คอแหง เจ็บคอ คัดจมูก น้ํามูกไหล จามหรือมีเสมหะมาก ตา
แดง ตาแฉะ ปองกันรักษาไดโดยนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ดูแล
รักษารางกายใหอบอุน ดื่มน้ํามากๆ รับประทานอาหารออน ยอยงาย 
สวมหนากากอนามัย 
 
โรคปอดอักเสบ 
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส ในสภาวะที่ภูมิคุมกันผิดปกติอาจ
เกิดจากเชื้อรา และพยาธิ ติดตอทางการไอ จาม รดกัน อาการคือ มีไขไอ 
เสมหะมาก หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ในเด็กเล็กสังเกตพบอาหารหายใจ
เร็วกวาปกติ หากอาการรุนแรง อาจทําใหระบบหายใจลมเหลว จนเกิด
ภาวะขาดออกซิเจน หรือติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได ปองกัน
ไดโดยนอนพักผอน ดื่มน้ํามากๆ เช็ดตัวบอยๆ รักษารางกายใหอบอุน 
โดยเฉพาะเมื่ออากาศ เย็นจัด ชื้นจัด หากเด็กมีไข ไอ หายใจหอบ หรือ
หายใจลําบาก ควรรีบพาไปพบแพทย 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



โรคอหิวาตกโรค 
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดตอจากการรับประทานอาหาร หรือดื่ม
น้ําท่ีมีเชื้อปนเปอน โดยอาการสําคัญคือถายอุจจาระเปนน้ําครั้งละมากๆ 
อุจจาระเหลวสีคลายน้ําซาวขาว กลิ่นเหม็นคาวจัด อาจมีอาเจียนรวมดวย 
มีอาการขาดน้ําและเกลือแร อาจทําใหเกิดภาวะช็อก หมดสติ รายที่มี
อาการรุนแรงอาจเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว ปองกันและรักษษไดโดย 
ดื่มสารละลายน้ําตาลเกลือแรโอ อาร เอส เพื่อปองกันการขาดน้ําและ
เกลือแร รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม 
หล ีก เลี ่ย งอาหารส ุกๆ  ด ิบๆ  ล า งม ือบ อยๆ  ด วยน้ํ าและสบู ก อน
รับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา 
 
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 
เกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้าํท่ีมีเชื้อจาก
คนหนึ่งสูอีกคน อาการคือมีไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน 
ทองรวง ปสสาวะสีเขม ตัวเหลือง ตาเหลืองรวมดวย สามารถหายไดเอง
ดวยการพักผอนใหเพียงพอ ปองกันและรักษาโดย รับประทานอาหาร
สุก  ดื ่มน้ําสะอาดร ักษาอนามัยพื ้นฐาน  และฉีดว ัคซีนปองกันโรค 
 
โรคมือ เทา ปาก 
เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส พบมากในทารกและเด็กเล็ก ติดตอโดยการ
ไดรับเชื้อทางปาก อาการเริ่มดวยมีไขออนเพลีย เจ็บปาก เบื่ออาหาร มี
แผลออักเสบ ท่ีลิ้น เหงือก และกระพุงแกม อาจเกิดผื่นแดงไมคันที่ฝามือ 
ฝาเทา กน หรือหัวเขา การปองกันและรักษาทําไดโดย รับประทาน
อาหารออนๆ ยอยงาย นอนพักผอนใหเพียงพอ ดูแลสุขอนามัยสวน
บุคคลที่ดี ลางมือดวยน้ําและสบู เด็กที่ปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ควรหยุด
พัก รักษาตัวที่บานประมาณ 1 สัปดาห หรือจนกวาจะหายเปนปกติ 
 
โรคเลปโตสไปโรซิส 
ติดตอจากสัตวมาสู คน เชื ่อจะออกมากับฉี ่ของสัตว เชน หนู หมู วัว 
ควาย แพะ แกะ และสุนัข แลวปนเปอนในแมน้ํา ลําคลอง พื้นที่ท่ีมีน้ําขัง
ชื้นแฉะ ผูที่เสี่ยงตอการเปนโรคฉี่หนู ไดแก ผูที่ลุยน้ําหรือแชน้ํานานๆ 
เชื ่อ เข าสู ร างกายทางบาดแผลหรือเยื ่อบุอ อนๆ  ขณะที ่แชน้ํา  หรือ
รับประทานอาหาร ดื่มน้ําท่ีมีเชื้อ อาการคือ มีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
กลามเนื้อ โดยเฉพาะนองและโคนขา มีเยื่อบุตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร 



ทองเดิน ไอมีเลือดปน  หรือตัวเหลือง  ตาเหลือง  ปสสาวะนอย  ซึม 
สับสน เนื่องจากเยื่อหุมสมองอักเสบ อาจมีกลามเนื้อหัวใจอักเสบและ
เสียชีวิตได ปองกันโดยหลีกเลี่ยงการแชน้ํา ย้ําโคลนนานๆ เมื่อขึ้นจาก
น้ําแลว ตองรีบอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด ซับใหแหงโดยเร็วที่สุด
ควรสวมรองเทาหรือรองเทาบูทที่เหมาะสม ดูแลที่พักใหสะอาดไมให
เปนที่อาศัยของหนู 
 
ทั้งนี้วิธีปองกันการเจ็บปวยในชวงฤดูฝนที่ดีที่สุด คือ ดูแลสุขภาพให
แข็งแรง รักษารางกายใหอบอุ นในชวงอากาศหนาวเย็นหรืออากาศ
เปลี่ยนแปลง ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ หลีกเลี่ยง
สถานที่ที่มีคนพลุกพลาน อากาศถายเทไมสะดวก ไมคลุกคลีใกลชิดกับ
ผูที่มีอาการปวย และหมั่นลางมือบอยๆ ดวยน้ําสบู หรือใชแอลกอฮอล
เจลทําความสะอาดมือ ก็จะสามรถลดความเสี่ยงในการไดรับเชื้อตาง
ไดๆ นอกจากนี้หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที 
สายดวนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ สํานักโรคติดตดทั่วไป โทรใ 
02 590 3183 
 

 
 
 
 
 


