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ความรูเรื่องโรคที่อาจเกิดภายหลังน้าํทวมและการปองกัน 
 

ศูนยขาวกรองเตือนภัย สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
 

 ปนี้ฝนตกชุกมาก ในหลาย ๆ พื้นที่อาจจะเจอกับปญหาน้ําทวม ซึง่ถาโชคดีฝนไมตกลงมาอีก ก็คงจะ
สามารถระบายน้ําไมใหทวมขังได แตถาฝนยังไมหยุดตกก็อาจจะเกดิภาวะน้าํทวมขังได ปญหาที่จะตามมาคือ
อาจจะมกีารระบาดของโรคตาง ๆ ได เชน 
 

อหิวาตกโรค 
อหิวาตกโรค เปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันที่มีอาการเกิดขึ้นทนัททีันใด  คือ ถายอุจจาระ

เปนน้าํคราวละมาก ๆ โดยไมมีอาการปวดทอง  บางครั้งอาจมีอาเจียนดวย ทําใหผูปวยมีอาการขาดน้ํา ตาลกึโหล 
ริมฝปากแหง ความดันโลหติต่ํา ช็อก และเสียชีวิตได  กรณีที่มีอาการทองรวง ใหรีบด่ืมสารละลายน้าํตาลเกลอืแร 
ORS โดยสามารถรับผงน้ําตาลเกลือแรไดที่สถานบริการสาธารณสุข หรือซื้อไดตามรานขายยาทัว่ไป หรือทาํไดเอง 
โดยผสมน้าํตาล 1 ชอนโตะ กับเกลือ ½ ชอนชา ละลายในน้ําตมสุก 1 ขวดกลม (750 ซีซี.) และรีบไปพบแพทย 
สถานการณหลังน้าํทวม มปีจจัยและสาเหตุสําคัญที่อาจทําใหเกิดอหวิาตกโรค เชน การขาดแคลนอาหาร น้าํดืม่
และน้ําใชที่สะอาด เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถูกทําลาย     

การปองกนัอหิวาตกโรคที่สําคัญ คือ ประชาชนตองเลือกรับประทานอาหาร น้าํที่ปลอดภัย และมีการ
รักษาความสะอาดที่ถกูตอง กลาวคือ ใหลางมือทกุครั้งกอนรับประทานอาหาร  ระหวางการเตรียมอาหารและ 
หลังเขาหองน้าํ ทําความสะอาดฆาเชื้อพืน้ผิวและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร ใหปลอดจากแมลงและสตัว
ตางๆ รวมไปถงึแยกอาหาร อุปกรณภาชนะประกอบอาหาร เก็บอาหารที่ปรุงสุกแลวออกจากอาหารสด ปรุงอาหาร
ใหสุกทัว่ถงึ รวมทัง้เก็บอาหารในอุณหภูมทิี่เหมาะสม ไมทิ้งอาหารทีป่รุงสุกแลวไวเกินกวา 2 ชั่วโมง เก็บอาหารที่
ปรุงแลวและอาหารที่เนาเสยีไดไวในตูเย็น (อุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส) อาหารที่ปรุงแลวจะตองนําไปอุน (ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีสขึ้นไป) กอนรับประทาน 

 
 
 

โรคหวัด 
โรคหวัดเปนโรคติดเชื้อเฉียบพลันที่ระบบหายใจสวนตน (จมูกและคอหอย) เกิดจากเชื้อไวรัส ทําใหมี

อาการน้ํามกูใสหรือคัดจมูก จาม อาจมีตัวรอนเล็กนอย ตอมามีอาการไอ อาการเปนมากใน 1-2 วันแรก แลวคอยๆ 
ดีข้ึน จากนัน้น้ํามกูขนขึ้นกลายเปนสีขาวขุนหรือเขียวคลายหนอง อาจไอมากขึ้น 2-3 วัน สวนใหญอาการจะหาย
ภายใน 2 สัปดาห 
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  ผูปวยทีม่ีอาการของโรคหวดัควรปฏิบัติตนคือ  รับประทานอาหารตามปกติ  ถาเบือ่อาหาร ใหรับประทาน
บอยๆ หลายมื้อแทน ด่ืมน้าํอุนบอยๆ พกัผอนตามสมควร รักษารางกายใหอบอุน ถามีไขใหเช็ดตัวและกินยาลดไข  
ถาไอใหด่ืมน้ํามากๆ หรือจบิน้ําผึง้ผสมมะนาว  และทําความสะอาดไมใหน้าํมูกอุดตันในจมูก กรณีที่ผูปวยมี
อาการรุนแรงขึ้น เชน หายใจเร็ว หอบ ควรไปพบแพทย 

 
 
ไขหวัดใหญ 

ไขหวัดใหญเกดิจากเชื้อไวรัส เปนโรคทีพ่บเปนสาเหตุอันดับแรก ๆ ของอาการไขที่เกดิขึ้นเฉียบพลนั พบได
บอยในคนทุกเพศทุกวัย สวนมากจะพบในชวงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ผูปวยมีอาการดังตอไปนี้อยาง
ทันทีทนัใด คือไขสูง ปวดเมือ่ยกลามเนื้อ ปวดศรีษะ ออนเพลยี เบื่ออาหาร เจ็บคอ น้ํามกูใส ไอแหง ๆ อาการแทรก
ซอนที่สําคัญไดแก ปอดอักเสบ 
  การดูแลปฏิบัติตัว และรักษาตามอาการเหมือนไขหวัด คือ นอนพักมากๆ หามตรากตรํางานหนัก หาม
อาบน้าํเยน็ ใชผาชุบน้าํเช็ดตัว เวลามีไขสูงรับประทานอาหารออน ด่ืมน้ําและน้ําหวาน หรือน้าํผลไมมากๆ ใหยา
ลดไขแกปวด (ในเด็กควรหลีกเลี่ยงการใชยาแอสไพริน) ยาแกไอ เปนตน ถามีอาการหอบ โดยเฉพาะถาพบในคน
สูงอายหุรือเดก็เล็ก ควรรีบไปพบแพทย 

 
 
โรคปอดบวม 
            โรคปอดบวม เกิดไดจากเชื้อหลายชนิด เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือสําลักสิ่งแปลกปลอมเขาไปในปอด  
ทําใหมีการอักเสบของปอด โดยผูปวยจะมีอาการไขสูง ไอและหายใจหอบ  ในเด็กเล็กอาจมีอาการปวดทอง 
ทองอืด ทองเดิน อาเจียนกระสับกระสาย หรือชัก 
            การปองกันโรค ไดแก พกัผอนตามสมควร รักษารางกายใหอบอุน ถามีไขใหเช็ดตัวและกนิยาลดไข  ถาไอ
ใหด่ืมน้าํมากๆ หรือจิบน้าํผึง้ผสมมะนาว  หากเริ่มมีอาการขางตน ควรรีบไปพบแพทย 
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โรคตาแดง  
เกิดจากการอกัเสบของเยื่อบุตา จากการติดเชื้อไวรัส  สวนใหญจะตดิตอโดยตรงจากการสัมผัสน้ําตาของ

ผูปวย ที่ติดมากับนิว้มือ  และแพรจากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง ไมติดตอทางการสบสายตา ทางอากาศ หรือทาง
รับประทานอาหารรวมกัน  

ผูที่ไดรับเชื้อไวรัส จะมีอาการตาแดง เคอืงตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ น้ําตาไหล เจ็บตา มักจะมีข้ีตามาก
รวมดวย ตอมน้ําเหลืองหลังหูมักเจบ็ และบวม มักเปนทีต่าขางใดขางหนึง่กอน แลวจะติดตอมายงัตาอีกขางได 
การปองกนัโรค สามารถทาํไดโดยลางมอืดวยน้าํและสบูใหสะอาดอยูเสมอ  ไมคลุกคลีใกลชิด หรือใชส่ิงของ
สวนตัว รวมกบัผูปวยตาแดง  ถามีฝุนละออง หรือน้ําสกปรกเขาตา ควรลางตาดวยน้ําสะอาดทนัท ี  อยาปลอยให
แมลงหวี่ หรือแมลงวนัตอมตา  หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย ส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ เชน เสือ้ผา 
ผาเช็ดตัว ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ใหสะอาดอยูเสมอ ผูปวยโรคตาแดงควรหยุดเรียนหรือหยุดงานรักษาตัวอยูที่
บาน เพื่อปองกันไมใหโรคตาแดงลุกลาม หรือติดตอสูผูอ่ืน 

 
 
โรคไขเลือดออก 

มียุงลายเปนพาหะนําโรค ยงุตัวเมยีออกหากินเวลากลางวนัและดูดเลือดคนเปนอาหาร ยุงลายบานเปน
พาหะนําโรคทีสํ่าคัญ  ยุงลายบานเพาะพนัธุในภาชนะขังน้าํตางๆ เชน โองน้ําดืม่และน้ําใช จานรองขาตูกันมด ไห 
ถังน้าํมนั แจกนั ยางรถยนตเกา เปนตน สวนยงุลายสวนจะพบในแหลงที่มนี้าํขังตามธรรมชาติ เชน โพรงไม กาบ
ใบของพืชหลายชนิด (กลวย พลับพลึง บอน ฯลฯ) กระบอกไมไผที่มีน้าํขัง รวมทั้งกะลามะพราว ถวยรองน้าํ
ยางพารา เปนตน 
   การปองกนั ประชาชนตองชวยกนัรักษาความสะอาดของสิ่งแวดลอม ไมทิง้ขยะเกลื่อนกลาด และปองกัน
ตนเองอยาใหถูกยงุลายกัด โดยนอนในมุง ทายากันยุง หากมีไขสูง แตไมมีอาการของหวัด (ไมไอ ไมมีน้ํามูก) ใหรีบ
ไปพบแพทย ถาจําเปนตองรับประทานยาลดไข ใหรับประทานยาพาราเซตามอล (หากอาศัยอยูในพืน้ที่ปาเขาให
คิดถึงไขมาลาเรียและรีบพบแพทยเพื่อตรวจรักษา) การปองกันและควบคุมโรคเฉพาะหนาในพืน้ที่เร่ิมมีปญหา คือ
การพนสารเคมีกําจัดยงุตัวเต็มวัย และควรทําควบคูไปกับการควบคมุแหลงเพาะพนัธุเพื่อปองกนัโรคไขเลือดออก
ในระยะยาว 
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โรคน้ํากัดเทาและผื่นคัน 
            "โรคน้ํากัดเทา" หรือ "ฮองกงฟุต" จะมีอาการคันจาก "เชื้อรา " ทีม่าจากการแชอยูในน้าํเปนเวลานาน จนทาํ
ให "ราราย" ตัวนี้เจริญเติบโตไปตามซอกนิ้วเทา โดยเชือ้ราจะทาํใหผิวหนังลอกเปนขุย เกิดผืน่ที่เทา ผิวหนังที่เทา
เกิดพุพอง นิ้วเทาหนา จุดทีพ่บบอย คือ "ซอกนิว้" แตอาจลุกลามไปถงึฝาเทาและเลบ็ได.... 

การรักษา และ ปองกนั"ทําไดโดยลางเทาใหสะอาดดวยสบู และเช็ดใหแหง ใสถุงเทาที่สะอาด-ไมเปยกชื้น
และไมควรใสรองเทาคูเดิมทุกวนั เพื่อปองกันความชื้น  

 

โรคเครียด วติกกังวล นอนไมหลบั 
         โรคเครียด เปนสิง่ทีค่นเราหลกีเลีย่งไมได แตปองกันไมใหรางกายออนแอลงเพราะความ เครียดไดดวยการ
รับประทานอาหารทีม่ีประโยชน อยาพึ่งสารอาหารใดสารอาหารหนึง่เพื่อลดความ เครียด เพื่อปองกันภาวะน้ําตาล
ตํ่า พยายามออกกําลงักายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วนัละ 30 นาที เชน เดนิเร็ว วิง่จอกกิง้ วายน้ํา เตนแอโรบคิ 
พรอมพักผอนใหเพียงพอ และรูจักผอนคลาย  
 
 แนะขอควรปฏิบัติสาํหรบักรณ ี"น้ําทวม"      โดยจําแนกเปนชวงๆ ไวดังนี.้.... 
 
ชวงกอนน้ําทวม ควรจะ  

1. ติดตามขาวอากาศและคาดการณระดับน้าํสูง สุด เคลื่อนยายสิ่งของเหนือน้ํา  
2. เตรียมความพรอมเร่ืองยานพาหนะ ของใชที่จําเปน  
3. สํารองน้าํบริโภค อาหารสาํเร็จรูป  

ระหวางน้ําทวม ควรจะ 
1. ออกจากพื้นทีน่้ําทวมถึง  
2. หลีกเลี่ยงพื้นที่น้าํไหลเร็ว  
3. ในกรณีที่ขับรถใหหลกีเลี่ยงพื้นที่น้าํทวม ถารถติดหลมขณะน้ําทวมใหออกจากรถและรีบหนีไปอยูพื้นที่สูง  
4. ควรระวังเด็กไมใหเด็กเลนใกลบริเวณทอระบายน้ํา หรือทอลอดรางระบายน้าํ เพราะอาจเกิดอันตรายไดงาย  

หลังน้าํทวม ควรจะ  
1. กรณีขาดน้ําดืม่ ใหตมน้ําสาํหรับด่ืมทุกครัง้  
2. แจงขอความชวยเหลือไปยังศูนยผูประสบภัย โดยเฉพาะเรื่องของการปฐมพยาบาลขั้นตน  
3. อยาพยายามเขาไปในพืน้ทีท่ี่ได รับความเสียหายทนัที  
4. เครื่องใชไฟฟาอยาเพิง่นํากลบัมาใชใหม ควรตรวจสอบใหดีกอน  

 
ที่มา: 

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
2. งานหองสมุด โรงพยาบาลเลิดสิน   
3. ศูนยวิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 


