
 
สคร.5 ใส่ใจ เตือนภัย โรคจากภัยแลง้ 

           
สวัสดีค่ะ เพิ่งผ่านหนาวมาไม่นานนี้เอง ตอนนี้ประเทศไทยก็ประสบปัญหาภัยแล้งอีกแล้วค่ะ ภัยแล้ง คือ 

ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้าํในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน    

ผลกระทบที่เกดิขึ้นนอกจากเรื่องความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชน
ด้านสุขภาพได้ 

โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ที่ต้องระมัดระวังมีหลายโรค แต่โรคที่มักจะพบ
ผู้ป่วยบ่อย ๆ ในช่วงหน้าร้อน ได้แก่ 
          1. โรคอุจจาระร่วง  สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อหลายประเภททั้งแบคทีเรีย ไวรัส และกลุ่มเชือ้โปรโตซัว ที่
ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ซึ่งในหน้าร้อนมีโอกาสบูดเสียได้มากขึ้น และเมื่อรวมกับสุขอนามัยที่ไม่สะอาดแล้ว สามารถ
เกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในหน้าร้อนหรือช่วงแล้งนี้ได้อาการของโรคอุจจาระร่วง คือ ถ่ายเหลวหรือถ่าย
เป็นน้ํามากกว่า 3 ครั้งต่อวัน เชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่นเชื้ออหิวาตกโรคเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการท้องร่วง
รุนแรง มีอาการขาดน้ํา สูญเสียเกลือแร ่  โรคนี้สามารถเกดิกับประขาชนทุกกลุ่มอายุ แต่อาจจะมีอาการรุนแรงใน
กลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มผูสู้งอายุ หากป่วยแล้วอาการไม่รุนแรงก็สามารถใหก้ารรักษาเบื้องต้นได้เองด้วยผงเกลือแร่
ผสมน้ําด่ืม ถ้ามีอาการุนแรง เช่นถ่ายเป็นน้ําหลายครั้ง อ่อนเพลียมาก ต้องไปพบแพทย์ทันที ไมแ่นะนําให้ซื้อยา
ปฏิชีวนะมาทานเอง  
           2. โรคอาหารเป็นพษิ จัดอยู่ในกลุม่โรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งพบได้มากในช่วงหน้าร้อน 
สาเหตุสําคัญเกิดจากการทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษที่เกิดจากเชื้อบิด เชื้อสแตปฟีโลคอกคัส และเชื้อ
บาซิลลัส ซึ่งมกัเป็นสารที่ทนต่อความร้อน พบบ่อยในอาหารประเภทอาหารทะเล อาหารประเภทแป้ง เช่นขนมจีน 
อาหารที่ค้างมื้อ หรือรับประทานอาหารที่มีพิษ เช่นปลาปักเป้า  เห็ดพิษ เป็นต้น ถึงว่าพยายามจะกินอาหารที่สุก
ร้อนแล้ว แต่หากส่วนผสมก่อนนํามาปรุงอาหารเกิดบูดเสียก่อน ก็จะเกิดอาการเป็นพิษได้ อาการที่พบบ่อย ๆ 
ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีไข้ หรือปวดเมื่อย อ่อนเพลีย  ท้องรว่ง 
           3. โรคไข้หวัดหน้ารอ้น โรคนี้สาเหตุเกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ ่การแสดงอาการอาจถูกกระตุ้นจากปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ ร่วมกับการรับเชื้อไวรัสไข้หวัดเข้าไป โดยมีอาการต้ังแต่น้อยไปถึงมาก เช่น อาการ
หวัดธรรมดาจนถึงหลอดลมอักเสบ ปอดบวม จึงควรหลกีเลี่ยงสถานทีท่ี่มีคนอยู่แออดั อากาศถ่ายเทได้น้อย เช่น 
ห้างสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์ ตลาด แต่ความคิดที่ว่าหลบร้อนไปรับแอร์เย็นๆ ในสถานที่เหล่านี้ก็ควรระมัดระวัง
ให้ดี หากเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอก็ไม่ควรไป แต่หากพบว่าติดเชื้อไข้หวัดเข้าแล้ว ก็ไม่ต้องตกใจมาก ให้พักผ่อนให้
พอเพียง ด่ืมน้ําอุ่นมาก ๆ รับประทานอาหารร้อน ๆ หากมีไข้สูงก็ทานยาพาราเซตามอลช่วยลดไข้ เช็ดตัวด้วย
น้ําอุ่น ก็จะช่วยให้ไข้ลงได้เร็วและสบายตัวขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย ์
           4. โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน ผดรอ้น โรคผิวหนงัเหล่านี้ มักเกดิขึ้นได้มากในหน้าร้อน เมื่อไม่รักษาความ
สะอาดที่ผิวหนัง สาเหตุมักเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ผวิหนังและรูขุมขนอักเสบ มีแผลเป็นตุ่ม
หนอง มีเชื้อราตามจุดอับช้ืนต่าง ๆ เหล่านีก็้ทําให้เกิดโรคกลาก เกลื้อนได้มาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
หากเล่นน้ําที่ไม่สะอาดเข้า ก็จะเกิดโรคเหล่านี้ได้ง่ายมาก จึงควรรักษาความสะอาดร่างกาย รวมทั้งอาบน้ําบ่อย ๆ 
ใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนาจนเกินไป  



         5. โรคจากสัตว์เลี้ยง โรคพิษสุนขับา้หรือโรคกลัวน้ํา เป็นอีกโรคที่พบได้บ่อยในหน้าร้อน สาเหตุเกิดจาก
เชื้อไวรัส “เรบี” ที่มีอยู่ในน้ําลายของสัตว์ ซึง่ติดต่อได้จากการถูกสุนัขจรจัด แมว หรือกระทั่งสุนัขที่เลีย้งไว้ กัด 
ข่วน เลียบาดแผลหรือน้ําลายกระเด็นเข้าตา ปาก จมูก  สัตว์นําโรคที่พบมากสุด คือ สนุัข รองลงมาเป็นแมว และ
อาจพบในสัตว์เลี้ยงอื่น เช่น หมู ม้า วัว ควายและสัตว์ป่า เช่น ลิง ชะนี กระรอก กระแต เป็นต้น เป็นโรคที่มี
อันตรายถึงตาย หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างทันท่วงที วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องนําสัตว์เลี้ยงไป
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง ระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หากถูกสุนัขหรือ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง เช็ดให้แห้งแล้วใส่ยารักษาแผลสด เช่น โพ
รวีโดนไอโอดีน แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว  
        6. โรคเครียด หงุดหงิด ปวดศีรษะ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาที่คิดว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ปัจจัยด้านอากาศ
ที่ร้อนขึ้น อาจทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ หงุดหงิด นอนไม่หลับ ฉุนเฉียว โมโหได้ง่ายขึ้น วิธีแก้ปัญหาควรแก้ที่
ต้นเหตุ เช่น เลี่ยงอากาศที่ร้อนอบอ้าว อาบน้ําบ่อยขึ้น ประแป้งเย็น ทําจิตใจใหส้บาย ใส่เสื้อผ้าทีร่ะบายอากาศ หา
งานอดิเรกทํา ฝึกจิตใจและสมาธิ ใจเย็น คอ่ยพูดค่อยจา แต่หากเป็นมากควรไปปรึกษาแพทย์ 
       7.  โรคลมแดด ซึ่งเกิดในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด อาการผิดปกติที่เกิดจากความร้ อนมีหลายระดับ ต้ังแต่
ระดับที่ไม่เป็นอันตรายได้แก่เป็นลม หน้ามืด เป็นตะคริว หมดแรงจากความร้อน อาจมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้
อาเจียนด้วย แต่ที่อันตรายที่สุดคือเป็นลมแดด หรือที่การแพทย์เรียกว่า ฮีต สโตรก (Heat stroke) เป็นภาวะ
วิกฤตของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็ นโรคนี ้เกิดจากการได้รับความร้อนมาก
เกิน ไม่ว่าจะเป็น การออกกําลัง หรือเล่นกีฬาในภาวะอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน อาจเกิดขึ้นได้แม้ผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรง อาการสําคัญ ได้แก่ ตัวร้อนจัดเพ้อ หรือหมดสติ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเลือดลดลง ช็อก เป็นต้น 
สัญญาณสําคญัของโรคนี้คือ ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจั ดขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่เป็นจะกระหายน้ํามาก ปวดศีรษะ มึนงง 
วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ต่างจากการเพลียแดดหรือเป็นลมแดดทั่วไปที่จะพบมีเหงื่อออกด้วย เมื่อเกิด
อาการดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันท ีให้ด่ืมน้ําหรืออาบน้ําเพื่อระบายความร้อนให้ร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา
ทันท่วงที จะทําให้เสียชีวิตได้โรคหน้าร้อนที่กล่าวมา เป็นโรคที่มีอันตรายและมีโอกาสเกดิได้กับทุกเพศ ทุกวัย 
 

ข้อแนะนาํในการปฏิบัติตัวสําหรบัหน้ารอ้นนี ้ 
- ทานอาหารและน้ําที่สุกสะอาด อาหารไม่บูดเสียสภาพก่อนนํามาปรุง อาหารที่ต้องการความสด เช่น อาหารทะเล 
ควรระมัดระวังการปนเปื้อนน้ํายาฟอร์มาลิน หากไม่แนใ่จไม่ควรซื้อมารับประทาน งดเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทุก
ประเภท เพราะยิ่งอากาศร้อนมาก การดูดซึมแอลกอฮอล์จะสูง ร่างกายจะสามารถซมึผ่านแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแส
เลือดได้รวดเร็ว ทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จนปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูงขึ้น ปัสสาวะบ่อย ขาดน้ํา และน้ําตาล
ในกระแสเลือดตํ่าได้ 
- หมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ด่ืมน้ํา 6-8 แก้วต่อวัน หากอากาศร้อนจัด อาจอาบน้ําบ่อยขึ้น 
ปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับฤดู เช่น เปิดหน้าต่าง ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ฝึกสมาธิ หางานอดิเรกทํา ก็จะช่วยลด
ความเครียดและหงุดหงิดลงได้ หากเลี้ยงสัตว์ควรพาไปรับวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงของตนเองและผู้อ่ืน 
- เลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ให้เหมาะสม เช่น ผา้ฝ้ายที่ระบายความร้อนได้ดี สีอ่อน โทนเย็น ๆ ช่วยใหจ้ิตใจสบาย 
หลีกเลี่ยงการสัมผสักับแดด อากาศร้อนจัด หากจําเป็นต้องออกจากบ้าน ควรสวมหมวก 
           สภาพอากาศร้อน ๆ แบบนี้..อย่าปล่อยให้กายและใจร้อนตาม หมั่นฝึกจิต ทําสมาธิ ดูแลสุขภาพ ก็จะช่วย
คลายร้อนได้มากเลยทีเดียว...  
เอกสารอ้างอิง : นพ.ศักดา อาจองค์ http://ufokaokala.com/index.php?topic=1808.0 


