
เตือนภัยโรคที่มาภายหลังจากน้ําทวม 
 

เรียบเรียงโดย วีระพงษ เรียบพร 
นักวิชาการสาธารณสุข กลุมงานระบาดวิทยา 

 
 ผลจากพายุกิสนาที่พัดผานประเทศไทยชวงปลายเดือนกนัยายน ที่ผานมา ทําใหเกิดผล
กระทบตามมา นั่นคือปญหาน้ําทวม ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 ก็มีพื้นที่ที่มีน้ําทวมใน
จังหวดัชัยภูม ิ และนครราชสีมาบางสวน ซ่ึงปญหานี้อาจจะสงผลใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมาได  
โรคที่พบไดบอยหลังจากน้ําทวม สวนมากเปนโรคที่มาจากจากน้ําเปนสื่อ (Water Born Disease)     
ดังนั้นขอใหประชาชนระมัดระวังและทําความรูจักกับโรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดการระบาดขึ้นได ดังนี้ 

โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู เปนโรคที่พบไดบอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ซ่ึง
จากการเฝาระวังของสํานักงานระบาดวิทยาในปนี ้ตั้งแต 1ม.ค. จนถึงวันที่ 29 ก.ย. 52 ทั่วประเทศ
พบผูปวยโรคฉี่หนู 2,733 ราย เสียชีวติ 23 ราย สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียช่ือ เลปโตสไปรา เช้ือนี้
สามารถอยูในสิ่งแวดลอม ดิน โคลน แองน้ํา ลําคลอง เปนตน สามารถติดตอเขาสูรางกายทาง
ผิวหนังที่มแีผลหรือรอยขีดขวน หรือผิวหนังที่เปอยเนือ่งจากแชอยูในน้ํานานๆ ซ่ึงมีสัตวฟนแทะ 
เชน หนู กระรอก เปนพาหะนําโรค การปองกันหลีกเลีย่งการวายน้ํา แชหรือลุยในน้าํที่อาจปนเปอน
เชื้อจากปสสาวะสัตวนําโรค และควรสวมรองเทาบูต ถุงมือยาง  

อหิวาตกโรค สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรียที่มช่ืีอวา วิบริโอ คอเลอเร ติดตอโดยอยูในอจุจาระ
หรืออาเจียนของผูปวย แพรกระจายอยูในอาหารและน้าํดื่ม โดยมีแมลงวันเปนพาหะนําโรค การ
ปองกัน คือรักษาความสะอาดและสุขอนามัยตนเอง ดื่มและใชน้าํที่สะอาด ลางมือทุกครั้งกอนทาน
อาหารและหลงัจากเขาสวม ทานอาหารทีป่รุงเสร็จใหมๆ  หามรับประทานอาหารทีม่ีแมลงวันตอม 
หลีกเลี่ยงการกินอาหารสดระหวางที่มีโรคระบาด 

โรคไขเลือดออก สถิติของโรคนี้ในปนีพ้บผูปวย 19,659 ราย เสียชีวิต 9 ราย โรคนี้ ระบาด
ในฤดูฝน ยงุลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบานเรือน และโรงเรียน ชอบวางไขตาม
ภาชนะที่มีน้ําขัง จึงทําใหชวงหลังจากน้ําทวมเหมาะที่สุดกับการระบาด การปองกนั ทําลายแหลง
เพาะพนัธุยุงลายเพื่อตัดวงจรของลูกน้ําและฉีดพนยากันยงุหรือหมอกควันเพื่อทําลายยุงตัวแก 

โรคไทฟอยด พบผูปวย 2,541 ราย ไขไทฟอยดเกดิจากการติดเชื้อแบคทเีรียชนิดหนึ่ง ติดตอ
โดยการรับประทานอาหาร ดื่มน้ําที่มีการปนเปอนของเชื้อดังกลาว เมื่อเชื้อเขาสูรางกายทางลําไส 
จะเขาสูกระแสเลือด ตอมน้ําเหลือง ตับ และมาม ผูปวยจะมีอาการไขสูงลอยเรื้อรัง มีอาการ
ออนเพลีย ซีด เบื่ออาหาร อาจมีทองผุ หรือทองเสียรวมดวย การดูแลรักษาความสะอาดของอาหาร 
และน้ําดื่มมากขึ้น 



โรคตับอักเสบ พบยอดผูปวยในปนี้ 3,626 ราย สาเหตุของโรคตับอักเสบ ที่พบบอยที่สุดคือ 
การติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโปรโตซัว พยาธิ ยาบางชนิด สารเคมี การปองกัน การมีอนามัย
สวนบุคคล สวนรวมทีด่ี เชน การลางมือใหสะอาดกอนทําสิ่งใด หลังการขับถาย การประกอบ
อาหารถูกหลักอนามัย เลือกรับประทานอาหารที่สุก น้ําดืม่ที่สะอาด เปนตน 

โรคตาแดง เกดิจากการอักเสบของเยื่อบุตา สวนใหญจะติดตอโดยตรงจากการสัมผัสน้ําตา
ของผูปวย แพรจากนิว้มือมาติดที่ตาโดยตรง ไมติดตอทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือทาง
รับประทานอาหารรวมกัน การปองกัน ลางมือดวยน้ําและสบูใหสะอาดอยูเสมอ ไมคลุกคลีใกลชิด 
หรือใชส่ิงของรวมกับผูปวย ถามีส่ิงสกปรกเขาตา ควรลางตาดวยน้ําสะอาดทันท ีอยาปลอยใหแมลง
หวีแ่มลงวันตอมตา หมั่นดแูลรักษาความสะอาดของรางกาย ส่ิงของเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ  
 มีแนวโนมวา โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซีส และโรคตาแดงจะพบมาก นอกจาก
ปองกันโรคเหลานี้แลวอยาลืมดูแลรักษาสขุภาพใหแข็งแรงเพื่อปองกันโรคอื่นๆดวยนะครับ 
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