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ในฤดูฝน อำกำศเริ่มเย็นลงและมีควำมชื้นสูงขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศนี้ เป็นสำเหตุทำให้
เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อได้ง่ำยและรวดเร็ว กระทรวงสำธำรณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ออกประกำศ
เตือนประชำชนในกำรป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน โดยมี 5 กลุ่ม1 ได้แก่
1. โรคติดเชื้อทำงระบบหำยใจ ได้แก่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ
2. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพำหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ
3. โรคติดต่อทำงอำหำรและน้ำ ได้แก่ โรคอหิวำตกโรค โรคตับอักเสบเอ
4. โรคติดต่ออื่น ๆ ได้แก่ โรคมือ เทำ ปำก
5. ภัยสุขภำพอื่น ๆ ที่ต้องเฝ้ำระวัง ได้แก่ อันตรำยจำกสัตว์มีพิษ ภัยจำกฟ้ำผ่ำ และภัยจำกอุบัติเหตุทำงถนน

โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ

โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ2,3

เป็ น โรคที่ มี ก ำรติ ด เชื้ อ หรื อ อั ก เสบของปอด เกิ ด ได้ จ ำกกำร
ติดเชื้อโรคต่ำงๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อรำ พบได้ใน
ทุกเพศทุกวัย
อาการทีส่ าคัญ คือ มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย หำยใจเร็ว ถ้ำเป็นมำกจะ
หำยใจลำบำก ในเด็กเล็กๆ ที่มีอำกำรมำก ใต้ชำยโครงจะบุ๋มเข้ำไป
เวลำหำยใจเข้ำ และถ้ำดูที่จมูกอำจเห็นจมูกบำนเวลำหำยใจเข้ำด้วย
อำจมีไข้สูงหรือไข้ต่ำๆ ก็ได้ ถ้ำเป็นรุนแรงมำก ริมฝีปำกอำจเขียว ซึ่ง
แปลว่ำ ขำดออกซิเจนแล้ว

การรักษา ขึ้นกับอำกำรและควำมรุนแรงของโรค เช่น
ถ้ำอำกำรไม่มำก หมออำจให้ยำไปรับประทำนที่บ้ำน
แต่ถ้ำอำกำรมำก เช่น ไข้สูง มำก (มำกกว่ำ 38 องศำ
เซลเซียสขึ้นไป) ซึม หำยใจเร็ว หอบ อำจต้องรับไว้
รักษำในโรงพยำบำล เพรำะต้องให้ออกซิเจน และน้ำ
เพียงพอ รวมถึงฉีด ยำฆ่ำเชื้อที่เป็นสำเหตุของปอด
บวม

โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ
โรคไข้เลือดออก4

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา5,6

ไข้สูงลอย 39-40 C ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ มี
เลือดออก เช่น ถ่ำยดำ อำเจียน จุดเลือดออก
ตำมตัว ตับโตกดเจ็บ

มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีผื่น เยื่อบุตำอักเสบ ตำ
แดง ปวดข้อและกล้ำมเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต
อุจจำระร่วง

กลุ่มเสี่ยง

เกิดได้ในทุกวัย

สตรีตั้งครรภ์ หำกติดเชื้อจะทำให้ทำรกมีกะโหลก
และสมองเล็ก และอำกำรแทรกซ้อนต่ำงๆ

การรักษา

รักษำตำมอำกำร หำกมีไข้ให้รับประทำนยำ พำรำเซตำมอล 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง
ยำที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ แอสไพริน ยำกลุ่ม NSAID เช่น ไอบูโพรเฟน ไคโคลฟีแนก

การป้องกัน

กำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย ทำยำกันยุง กำงมุ้ง ป้องกันไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง

อาการ

1
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โรคติดต่อทางอาหารและน้า

โรคไวรัสตับอักเสบเอ8

โรคอหิวาตกโรค7

เป็ น โรคติ ด เชื้ อ ระบบทำงเดิ น อำหำร
จำกแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันเกิดจำกกำร
ติดเชื้อ Vibrio cholerae serogroup O1
ติ ด ต่ อ โดยกำรกิ น อำหำรหรื อ น้ ำที่ มี เ ชื้ อ ที่ มี ชี วิ ต ปนอยู่
กำรรับประทำนอำหำรทะเลดิบ หรืออำหำรดิบๆ สุกๆ

เกิดจำกกำรติดเชื้อ ไวรัส ตับอักเสบเอ โดยโรคนี้ติดต่อ
ทำงอำกำรหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ

อาการ

มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออำหำร คลื่นไส้ อำเจียน ตัวเหลือง
ตำเหลือง เจ็บใต้ชำยโครงขวำ ปัสสำวะสีเข้ม

การรักษา

อาการ

เป็ น กำรรั ก ษำตำมอำกำรผู้ ป่ ว ยควรนอนพั ก งดไป
โรงเรียนหรือหยุดงำน เพื่อพักผ่อนจนกว่ำแพทย์จะอนุญำต

ถ่ำยเป็นน้ำจำนวนมำก คล้ำยน้ำซำวข้ำว เกิดขึ้น อย่ำง
เฉียบพลันร่วมกับมี อำกำรขำดน้ำอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง
อำจมีคลื่นไส้ อำเจียน ส่วนใหญ่ไม่มีไข้ ไม่ปวดท้อง

การรักษา
•
•

ผงเกลือแร่
ยำปฏิชีวนะ

โรคติดต่ออื่น ๆ
โรคมือ เท้า ปาก9

การป้องกัน

การป้องกัน
•
•

กินร้อน ช้อนกลำง หมั่นล้ำงมือ วัคซีนสำมำรถป้องกัน
โรคได้ร้อยละ 95-100 โดยฉีดวัคซีน 2เข็ม ห่ำงกัน 6-12
เดื อ น ระดั บ ภู มิ คุ้ ม กั น หลั งได้ รั บ วั ค ซี น ครบจะอยู่ ไ ด้ น ำน
อย่ำงน้อย 20 ปีหรือตลอดชีวิต

รับประทำนอำหำรปรุงสุก
สะอำด
รักษำควำมสะอำด ล้ำงมือ

อาการ

เกิดจำกเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 (EV 71) มักพบในเด็ก
อำยุน้อยกว่ำ 5 ปี ติดต่อกันโดย ไอ จามรดกัน หรือสัมผัส ไข้ เจ็ บ ปำก กิ น ไม่ ค่ อ ยได้
น้ามูก น้าลาย ตุ่มใส ของเล่น ดื่มน้าปนเปื้อนเชื้อ
น้ำลำยไหล เพรำะมีแผลในปำก
มีผื่นจุดแดง หรือตุ่มน้ำใสขึ้นที่
ฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำ ลำตัว แขน ขำ

การรักษา
ไม่มียำรักษำจำเพำะ หลักกำร
รักษำเป็นกำรรักษำตำมอำกำร

การป้องกัน
หมั่นทำควำมสะอำดของเล่น
เสื้อผ้ำ แยกเด็กที่ป่วยออก

รู้ไว้ นะ การป้องกันโรคในฤดูฝน ทาได้โดยออกกาลังกายสม่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค ช่วยกันเฝ้าระวังโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะ โดยทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ควรดื่มน้าสะอาด เช่น น้าต้มสุก รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวัน
ตอม และล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง โดยเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศ
มีความชื้นสูง หนาวเย็น ร่างกายที่มีระดับภูมิต้านทานโรคต่ากว่าคนวัยอื่น ๆ อยู่แล้ว ต่าลงไปอีก จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย
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