ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง การปองกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูฝน
ชวงฤดูฝนของประเทศไทยปนี้เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม
เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามัน
เขามาปกคลุมประเทศไทยอยางตอเนื่อง สวนลมระดับบนไดเปลี่ยนเปนลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก
พัดปกคลุมประกอบกับประเทศไทยมีฝนตกตอเนื่องเกือบทั่วไปในบางชวง ปริมาณและการกระจายของฝนมีนอย
และไมสม่ําเสมอ ซึ่งจะสงผลใหฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สวนภาคใต
โดยเฉพาะฝงตะวันออกจะยังคงมีฝนตกตอไปอีกถึงเดือนธันวาคม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟาอากาศดังกลาวเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถ
แพรระบาดไดงาย กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนําประชาชนใหทราบถึงสาเหตุ และแนวทางการปองกันโรคที่เกิดขึ้น
ในฤดู ฝ น เพื่ อให ร ะมั ดระวั งและป องกั น ป จ จั ย เสี่ ยงต อโรค โดยเฉพาะในกลุ มเด็ กเล็ ก ผู สู งอายุ และผู ที่ มี
โรคประจําตัวเรื้อรัง โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ ในชวงนี้มี 5 กลุม ดังนี้
1. โรคติดตอทางระบบหายใจ ไดแก
- โรคไขหวัดใหญ (Influenza)
- โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ (Pneumonia)
2. โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ ไดแก
- โรคไขเลือดออก (Dengue)
- โรคไขสมองอักเสบ (Japanese B Encephalitis, JE)
- โรคมาลาเรีย (Malaria)
- โรคไขปวดขอยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya disease)
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection)
3. โรคติดตอทางอาหารและน้ํา ไดแก
- โรคอหิวาตกโรค (Cholera)
- โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
4. โรคติดตออื่นๆ ไดแก
- โรคมือเทาปาก (Hand Foot Mouth Disease)
- โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

5. ภัยสุขภาพ...
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5. ภัยสุขภาพอื่นๆ ไดแก
- อันตรายจากสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปอง เปนตน
- ภัยจากฟาผา
- อุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงขอประกาศใหประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายเจษฎา โชคดํารงสุข)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดโรคและภัยสุขภาพตางๆ แนบทายประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง การปองกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในชวงฤดูฝน
1. โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ
1.1 โรคไขหวัดใหญ (Influenza)
สาเหตุ

โรคไข หวั ดใหญ เป นโรคติ ดเชื้ อระบบทางเดิ นหายใจ เกิ ดจากเชื้ อไวรั สที่ เรี ยกว า อิ นฟลู เอ็ นซาไวรั ส
(Influenza virus) หรือไวรัสไขหวัดใหญ ซึ่งมีหลายชนิด คือ Influenza A B และ C พบมากทุกอายุโดยเฉพาะ
ในเด็กจะพบมากเปนพิเศษ แตอัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในผูที่มีอายุมากกวา 60 ป หรือผูที่มีโรคประจําตัว
เชน โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต เปนตน
อาการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีไขสูงเฉียบพลัน 38 - 40 องศาเซลเซียส
หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ออนเพลียมาก
ไอแหงๆ คอแหง เจ็บคอ
อาจมีอาการคัดจมูก น้ํามูกไหล จาม หรือมีเสมหะมาก
ตาแดง ตาแฉะ

การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
1. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ
2. ไมทํางานหนักหรือไมควรออกกําลังกายหนัก
3. หามอาบน้ําเย็น ใชผาชุบน้ําเช็ดตัวเวลามีไขสูง
4. ดื่มน้ํามากๆ เพื่อชวยลดไข และทดแทนน้ําที่เสียไปเนื่องจากไขสูง
5. รับประทานอาหารออน ยอยงาย
6. รับประทานยาลดไขแกปวดพาราเซตามอล ผูใหญครั้งละ 1 - 2 เม็ด (500 มิลลิกรัม) หางกันทุก
4 – 6 ชั่วโมง ควรหลีกเลี่ยงการใชยาแอสไพริน
7. หมั่นสังเกตอาการผูปวยที่แสดงวามีอาการรุนแรง เชน ไขสูงนานมากกวา 2 วัน หายใจหอบเหนื่อย
เจ็บหูมาก ชัก ซึม ไมดื่มน้ํา ไมรับประทานอาหาร ฯลฯ ตองรีบพาไปพบแพทย
การปองกันโรค
1. ดูแลสุขภาพใหแข็งแรง ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และพักผอนใหเพียงพอ
2. ดูแลรักษารางกายใหอบอุนในชวงอากาศหนาวเย็นหรืออากาศเปลี่ยนแปลง
3. หลีกเลี่ยงการติดเชื้อไขหวัดใหญ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และชวงอากาศเย็น มักจะมีการแพรกระจาย
โรคไดมากขึ้น ดังนี้
• ไมคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย
• ไมใชแกวน้ํา หลอดดูดน้ํา ชอนอาหาร ผาเช็ดหนา ผาเช็ดมือ ของเลน รวมกับผูปวย
• ใชชอนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
หมั่นลางมือ...
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หมั่นลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ เช็ดทําความสะอาด
พื้นผิวและสิ่งของที่มีคนสัมผัสบอยๆ เพื่อชวยปองกันการแพรกระจายของการติดเชื้อ
• หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพลานอากาศถายเทไมสะดวก เชน หางสรรพสินคา สวนสนุก เปนตน
4. ผูปวยโรคไขหวัดใหญ ตองระมัดระวังและปองกันการแพรเชื้อใหแกผูอื่น ดังนี้
• หากเปนไปไดผูปวยควรหยุดอยูบานเปนเวลา 3 – 7 วัน หรือจนกวาจะหาย
• สวมหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อตองปฏิบัติงาน และคลุกคลีกับผูอื่น
• ใช กระดาษทิ ชชู หรื อผ าเช็ ดหน า ป ดปาก ป ดจมู กทุ กครั้ ง เวลาไอ จาม และหมั่ นล างมื อบ อยๆ
ดวยน้ําและสบูหรือเจลลางมือ
5. ฉี ดวั คซี นป องกั นไข หวั ดใหญ ป จจุ บั นยั งไม มี นโยบายให ประชาชนฉี ดวั คซี นไข หวั ดใหญ ทุ กคน
แตพิจารณาใหเฉพาะกลุมเสี่ยง โดยผูที่ควรไดรับวัคซีน ไดแก เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง ผูที่เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจญ และบุคลากรทางการแพทยซึ่งตองเขารับการตรวจวัคซีนทุกป
•

1.2 โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ (Pneumonia)
สาเหตุ

เกิดไดทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัสหลายชนิด ซึ่งในสภาวะที่ภูมิคุมกันผิดปกติอาจเกิดจากเชื้อรา
และพยาธิ โดยติดตอทางระบบทางเดินหายใจ จากการไอ จามรดกัน
อาการ

ผูป วยโรคปอดบวมมี ไข ไอ เสมหะมาก หายใจเร็ว หอบเหนื่อย ในเด็กเล็กสังเกตพบอาการหายใจเร็ว
กวาปกติ ในเด็กปกติจะมีอัตราการหายใจ ประมาณ 20 – 40 ครั้งตอนาที อาการเหลานี้สวนใหญพบตามหลัง
อาการโรคไขหวัดใหญ ไขหวัดหรือหลอดลมอักเสบ หากอาการรุนแรง อาจทําใหระบบหายใจลมเหลวจนเกิดภาวะ
ขาดออกซิเจน หรือติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได
การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
1. ควรไปพบแพทยเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกตอง
2. พักผอนใหมากๆ เพื่อที่จะฟนไขไดเร็วขึ้น
3. ดื่มน้ํามากๆ เพื่อชวยลดไข และทดแทนน้ําที่เสียไปเนื่องจากไขสูง รับประทานอาหารออนยอยงาย
4. เช็ดตัวบอยๆ เมื่อมีไขสูง ในเด็กเล็กไมควรหมผาหนา ใหกินยาลดไขพาราเซตามอลไดเปนครั้งคราว
เมื่อมีไข
5. หมั่นสังเกตอาการที่แสดงวามีอาการรุนแรงเกิน 7 วัน เชน ไขสูงนาน มากกวา 2 วัน หรือไมไข ไอนาน
เกิน 7 วัน เจ็บหู ชัก ซึม ไมดื่มน้ํา ไมรับประทานอาหาร หอบมากขึ้น หายใจออกแรงมากขึ้น ฯลฯ ตองรีบพาไปพบ
แพทยโดยดวน
การปองกันโรค
1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดผูปวยที่เปนโรคปอดบวม โดยเฉพาะเด็กทารก หากปวยดวยโรคปอดบวม
จะมีอาการรุนแรงและอันตรายมาก
2. อยูในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก หลีกเลี่ยงมลภาวะ เชน ควันบุหรี่ ควันไฟ และหมอกควันในอากาศ
3. ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น เชน ผาเช็ดหนา แกวน้ํา ผาเช็ดตัว
4. ออกกําลังกาย...
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4. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ รักษาสุขภาพใหแข็งแรง และพักผอนใหเพียงพอ รักษารางกายใหอบอุน
5.เวลาไอ จาม ควรมี ผ าป ดปาก ป ดจมู กทุ กครั้ ง หรื อสวมหน ากากอนามั ยเมื่อเป นหวั ด เพื่ อลดการ
แพรกระจายเชื้อ หมั่นลางมือบอยๆ ดวยน้ํา และสบู
2. โรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ
2.1 โรคไขเลือดออก (Dengue)
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเปนพาหะนําโรค

อาการ

หลังจากไดรับเชื้อจากยุงประมาณ 5 - 8 วัน จะมีอาการไขสูงลอย (38.5 – 40.0 องศาเซลเซียส)
ติดตอกัน 2 - 7 วัน จะมีอาการหนาแดง ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดเบาตา บางราย มีปวดทอง
อาเจียน เบื่ออาหาร (มีจุดแดงเล็กๆตามแขน ขา ลําตัว รักแร อาจมีเลือดกําเดาไหลและเลือดออกตามไรฟน) อาการ
ทั่วไปคลายเปนหวัด แตมักไมไอ ไมมีน้ํามูก
การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
1. ดื่มน้ําผลไม น้ําเกลือแรบอยๆ
2. เช็ดตัวชวยลดไขเปนระยะๆ
3. ใหรับประทานอาหารออนๆ งดอาหารที่มีสีคลายเลือด
4. กินยาตามแพทยสั่งเทานั้น หามกินยาแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟน
5. เฝ าระมั ดระวั งอาการอย างใกล ชิ ดในช วงไข ลด ประมาณวั นที่ 3 - 4 หากผู ป วยฟ นไข สดชื่ นขึ้ น
รับประทานอาหารได แสดงวาหายเปนปกติ แตถาเขาสูภาวะช็อกใหรีบนํากลับไปพบแพทยใหเร็วที่สุด
สัญญาณอันตราย (ช็อก) ในชวงไขลด
1. มีอาการซึม ออนเพลียมาก
2. กระสับกระสาย มือเทาเย็น
3. ชีพจรเตนเบา เร็ว
4. ปวดทองกะทันหัน
5. กระหายน้ํา ปสสาวะนอยลง
6. มีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเปนเลือด อุจจาระเปนสีดํา ใหรีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด หากผูปวย
อยูในการดูแลของแพทยไดเร็วอยางทันทวงที โอกาสเสียชีวิตจากโรคจะมีนอยมาก
การปองกันโรค
เนื่ องจากโรคนี้ยั งไม มีวั คซี น วิธี การปองกัน คือ ปองกันยุงกัด ขจัดลูกน้ํา และทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย การปองกันตนเองใหใชมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ไดแก เก็บบาน ใหปลอดโปรงไมใหยุงลายเกาะ เก็บขยะ
เศษภาชนะไมใหเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลายและเก็บน้ํา ปดใหมิดชิดหรือเปลี่ยนถายน้ําทุกสัปดาหไมใหยุงลาย
วางไข ซึ่งสามารถปองกันได 3 โรค คือ ไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไขปวดขอยุงลาย
2

2

2.2 โรคไขสมอง...
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2.2 โรคไขสมองอักเสบ (Japanese B Encephalitis, JE)
สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส มียุงรําคาญเปนพาหะนําโรค ซึ่งมักแพรพันธในแหลงน้ําในทุงนา ยุงชนิดนี้ไดรับ
เชื้อไขสมองอักเสบ เจ อี ขณะกินเลือดสัตว โดยเฉพาะหมูซึ่งเปนแหลงโรคที่สําคัญ จากนั้นเมื่อยุงมากัดคน จะปลอย
เชื้อเขาสูรางกายทําใหคนติดโรคได
อาการ

สวนใหญของผูติดเชื้ อมักไมมีอาการ ในรายที่มีอาการจะมีอาการไขสูง ปวดศีรษะมาก คลื่นไสอาเจียน
ออนเพลีย หากอาการรุนแรงผูป วยอาจไมรูสึกตั วและเสียชีวิต บางรายเมื่อหายปวยอาจมีความพิการทางสมอง
สติปญญาเสื่อมหรือเปนอัมพาตได

การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
ในปจจุบันยังไมมียาที่ใชรักษาโดยเฉพาะ แพทยจะใหการรักษาตามอาการ เชน ใหยาลดไข ใหน้ําเกลือ
เจาะคอในรายที่หมดสติหรือมีเสมหะมาก ใหอาหารทางสายยาง ใหยากันชักหรือยาสเตียรอยด ทั้งนี้ผลการรักษา
ขึ้นอยูกับความรุนแรงของโรค
การปองกัน
โรคนี้ปองกันไดดวยการปองกันไมใหถูกยุงกัด และการฉีดวัคซีนปองกัน ดังนั้นผูที่อยูในเกณฑไดรับวัคซีน
เชน เด็กเล็ก ผูปกครองตองพาไปรับวัคซีน ที่สถานพยาบาลใกลบาน
2.3 โรคมาลาเรีย (Malaria)
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อโปรโตซัว โดยมียุงกุนปลองซึ่งมีแหลงอาศัยในปาเปนพาหะนําโรค เมื่อถูกยุงนําเชื้อกัดประมาณ
15 – 30 วัน จะมีอาการปวย

อาการ

โดยปกติแลวผูปวยมักจะเริ่มมีอาการภายหลังไดรับเชื้อแลวประมาณ 1 สัปดาหถึง 2 เดือน โดยอาการของ
ผูปวยคือจะมีไขสูง หนาวสั่น เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว บางรายมีการปวดทอง ทองเสียได และใน
รายที่รุนแรงจะมีการซีดลง เหลืองมากขึ้น ซึม มีภาวะไตวาย ถารุนแรงมากอาจเสียชีวิต

การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
เปนโรคที่รักษาใหหายขาดได หลักสําคัญคือ ตองรีบวินิจฉัยและรักษาตั้งแตเนิ่นๆ ซึ่งแพทยจะเปน
ผูพิจารณาในการใหยารักษามาลาเรีย ตามชนิดของเชื้อ ความรุนแรงของโรค และสภาวะสุขภาพของผูปวยแตละราย
ไมควรซื้อยารักษามาลาเรียกินเอง เพราะอาจจะไดยาไมมีคุณภาพ หรือเปนยาที่ใชไมไดผล ทําใหมีการดื้อยา ในราย
ที่มีอาการรุนแรงแพทยจําเปนตองรับผูปวยไวดูแลรักษาในโรงพยาบาล
การปองกันโรค
ปจจุบันยังไมมีวัคซีนที่จะใชในการปองกันโรคนี้ การปองกันตนเองไมใหถูกยุงกัด เชน การทายากันยุง
การนอนในมุง เปนวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ ประเทศไทยไมแนะนําใหรับประทานยาปองกัน เนื่องจากไมมียาที่มี
ประสิทธิภาพสูงและกอใหเกิดปญหาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียตอยาไดงาย
2.4 โรคไขปวดขอ...
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2.4 โรคไขปวดขอยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya disease)
เป นโรคที่ ยั งไม มียาหรื อวั คซี นป องกันได พบวาเกิดการกลับมาระบาดซ้ําในพื้ นที่ภาคใตตอนลางของ
ประเทศไทย โดยโรคดังกลาวมี ยุงเปนพาหะนําโรคเชนเดียวกับโรคไขเลือดออก แตมักพบในผู ใหญมากกวาเด็ก
เมื่อปวยหากอาการรุนแรงผูปวยจะนอนซม ปวดขอจนเดินไมได
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ชื่อชิคุนกุนยา ติตตอกันไดจากการถูกยุงลายที่เปนพาหะนําโรคกัด
อาการ

ผูปวยจะมีอาการไขสู งอยางฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามรางกายและอาจมีอาการคันรวมดวย พบตาแดง
แตไมคอยพบจุดเลือดออกในตาขาว สวนใหญแลวในเด็กจะมีอาการไมรุนแรงเทาในผูใหญ
• ในผูใหญอาการที่เดนชัดคืออาการปวดขอ ซึ่งอาจพบขออักเสบได สวนใหญจะเปนที่ขอเล็กๆ เชน ขอมือ
ขอเทา อาการปวดขอจะพบไดหลายๆ ขอ เปลี่ยนตําแหนงไปเรื่อยๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับขอไมได
อาการจะหายภายใน 1 – 12 สัปดาห ผูปวยบางรายอาจมีอาการปวดขอเกิดขึ้นไดอีกภายใน 2 – 3 สัปดาหตอมา
และบางรายอาการปวดขอจะอยูไดนานเปนเดือนหรือเปนป
• ไมพบผูปวยที่มีอาการรุนแรงถึงช็อก ซึ่งแตกตางจากโรคไขเลือดออก อาจพบ tourniquet test ใหผลบวก
และจุดเลือดออกบริเวณผิวหนังได
•

การปองกันโรค
1. การปองกันโรคที่ดีที่สุดคือ ปองกันไมใหถูกยุงลายกัด
2. สวมใสเสื้อผาที่ปองกันไมใหยุงกัด ติดมุงลวดในบาน หรือทายากันยุงขณะทํางานและออกนอกบาน
3. ยาทากันยุงชนิดที่มีสวนผสมของไพรีธรอยดชวยปองกันไดพอสมควร
4. กําจัดแหลงเพาะพันธุยุง โดยเฉพาะแหลงน้ําขัง เริ่มจากในบานกอน ไมวาจะเปนแจกันดอกไมที่ใสน้ําไว
ขาตูใสน้ํากันมด ตุมใสน้ําไมปดฝา ดูแลบริเวณรอบบานไมใหมีขวดพลาสติก แกวพลาสติกที่มีน้ําขัง ยางรถยนตเกา
และแองน้ําตามธรรมชาติ ฯลฯ
5. รวมมื อช วยกันในชุ มชนดูแลไมใหเกิดน้ําขังขึ้น จะเห็นไดวามาตรการปองกันยุงลาย นอกจากจะ
ปองกันไขเลือดออกแลว ยังชวยปองกันโรคชิคุนกุนยาไดอีกดวย
2.5 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection)
สาเหตุ

เกิดจาการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus-ZIKV) อยูในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) โดยมียุงลายเปนพาหะ
นําโรค (ปกติออกหากินในชวงเวลาเชา บายแกๆ และชวงเย็น)
อาการ

ระยะฟกตัวของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ใชเวลาประมาณ 3 - 12 วัน อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
คลายกับโรคที่เกิดจากอารโบไวรัส (Arbovirus) ซึ่งเปนเชื้อไวรัสที่มีแมลงเปนพาหะนาโรค เชน โรคไขสมองอักเสบ
โรคไขเหลือง และโรคไขเลือดออก เปนตน โดยมีอาการไข มีผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ
ออนเพลีย ปวดศีรษะ อาการเหลานี้ปกติแลวจะเปนเพียงเล็กนอย และอาการจะเปนอยูประมาณ 2 - 7 วัน
การปองกัน...
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การปองกันโรค
ยุ งและการขยายพั นธุ ของยุ งเป นสาเหตุ และเป นป จจั ยเสี่ ยงของการติ ดต อของโรคติ ดเชื้ อไวรั สซิ กา
การปองกันและการควบคุมโรค ขึ้นอยูกับการลดจํานวนของยุงตามแหลงตางๆ การกําจัดแหลงเพาะพันธุ รวมถึง
การปองกันตนเองไมใหโดนยุงกัด ซึ่งสิ่งนี้สามารถทําไดโดย
- ใชยากําจัดแมลง หรือ ยาทาปองกันยุง
- การสวมใสเสื้อผาเนื้อหนาสีออนๆ ที่สามารถคลุมผิวหนังและรางกายได
- อาศัย และนอนในหองปรับอากาศ ใชฉากกั้น การปดประตู ปดหนาตาง การใชมุง
- การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดย การทําความสะอาด การเทน้ําทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถ
บรรจุน้ํา เชน กระถางตนไม เพื่อไมใหมีน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธุยุง
ถามีอาการไข ออกผื่น ตาแดง หรือปวดขอ อาจมีโอกาสที่จะเปนโรคนี้ได โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ
ใหรีบปรึกษาแพทยโดยทันที
3. โรคติดตอทางอาหารและน้ํา
3.1 โรคอหิวาตกโรค (Cholera)
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ วิบริโอ คอเลอเร (Vibrio cholerae) ที่อยูในอุจจาระ อาเจียน ของผูปวยหรือผูที่
เปนพาหะ แล วแพรกระจายไปสู สิ่งแวดล อม ปนเปอนในอาหารและน้ําดื่ม โดยมือของผูปวย ผูสัมผัส รวมทั้งมี
แมลงวัน เปนพาหะนําโรค ระยะฟกตัว 1 – 5 วัน (เฉลี่ยประมาณ 1 – 2 วัน)
อาการ

อาการของผูปวยมีไดตั้งแตไมมีอาการจนถึงรุนแรง ผูไมมีอาการ เรียกวา พาหะ เปนแหลงสะสมและแพร
เชื้อโรคไปสูคนอื่น ผูที่มีอาการไมรุนแรง จะปวดทอง ถายอุจจาระเหลววันละหลายครั้ง อาการคลายโรคอุจจาระรวง
หรือทองรวง อาจหายเปนปกติภายใน 1 – 2 วัน สวนผูที่มีอาการรุนแรง จะถายอุจจาระเปนน้ําสีขาวขุน คลายน้ํา
ซาวข าว กลิ่ นเหม็ นคาวจั ด อาจมี อาเจี ยน ถ าไม รั กษา การถ ายบ อยจะทํ าให ร างกายสู ญเสี ยน้ํ าและเกลื อแร
เกิดอาการออนเพลีย ปากแหง กระหายน้ํา กระสับกระสาย ตาลึกโหล ชีพจรเตนเบาและเสียชีวิตได
การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
1. ใหดื่มสารละลายน้ําตาลเกลือแร โอ อาร เอส (สูตรขององคการเภสัชกรรม หรือองคการอนามัยโลก)
โดยใหดื่มปริมาณเทากับปริมาณอุจจาระที่ถายออกมาแตละครั้ง เพื่อปองกันการขาดน้ําและเกลือแร ดังนี้
- อายุนอยกวา 2 ป ใหดื่มครั้ง ½ - ¼ แกว โดยใชชอนคอยๆ ปอน 1 ชอนชา ทุก 1 – 2 นาที ไมตอง
อดอาหารหรือนม ควรใหอาหารเหลวบอยครั้ง เชน น้ําขาวตม น้ําแกงจืด รวมทั้งนมแม สําหรับเด็กที่มีนมผสมให
ผสมเหมือนแตปริมาณลดลง และใหสลับกับสารละลายน้ําตาลเกลือแร
- อายุมากกวา 2 ป ใหดื่ม ½ - 1 แกว โดยดื่มทีละนอยๆ แตบอยครั้ง เมื่ออาการดีขึ้น ใหหยุดดื่ม
สารละลายน้ําตาลเกลือแร และรับประทานอาหารออน ยอยงาย ไดแก โจก ขาวตม จะชวยใหเด็กไดสารอาหารและ
ฟนตัวไดเร็วขึ้น
2. ใหผูปวยถายอุจจาระในสวมที่ถูกสุขลักษณะ และลางมือใหสะอาดดวยน้ําสบูทุกครั้งหลังขับถาย
3. กําจัดอาเจียนของผูปวย โดยเททิ้งลงในสวมราดน้ําใหสะอาดแลวใชน้ํายาฆาเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาว
หรือน้ําผสมผงซักฟอกราดซ้ํา
4. รักษาความสะอาด...
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4. รักษาความสะอาดของสิ่งของ เครื่องใชของผูปวยรวมทั้งซักเสื้อผาใหสะอาด และนําไปตากแดด
5. ผูดูแลใกลชิดผูปวย ใหหมั่นลางมือ ฟอกสบูใหสะอาดอยูเสมอ
6. หากดื่มสารละลายน้ําตาลเกลือแรไปแลวภายใน 8 – 12 ชั่วโมง หรือใหการดูแลที่บานแลวอาการ
ไมดีขึ้น เชน ยังคงถายเปนน้ําจํานวนมาก อาเจียนบอย รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําไมได กระหายน้ํามากกวาปกติ
ออนเพลียมาก ตาโหลลึก ใหรีบพาไปพบแพทยโดยดวน
การปองกันโรค
1. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม สําหรับอาหารคางมื้อควรอุนใหรอนจัด
กอนรั บประทานทุ กครั้ ง หลี กเลี่ ยงอาหารดิ บหรื อสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะอาหารทะเลต องล างใหสะอาดก อนปรุง
ทุกครั้ง และปรุงสุกกอนรับประทาน
2. ลางผักสด ผลไม ใหสะอาดกอนรับประทาน
3. ดื่มน้ําสะอาด เชน น้ําตมสุก น้ําดื่มบรรจุขวด หรือน้ําที่ผานเครื่องกรองน้ําที่ไดมาตรฐาน และเลือก
รับประทานน้ําแข็งที่ถูกหลักอนามัย
4. ภาชนะที่ใชในการรับประทานและดื่มตองสะอาด และเก็บไวในที่มิดชิดปองกันแมลง หนู จิ้งจก ไตตอม
5. ลางมือฟอกสบูใหสะอาด กอนปรุงอาหาร กอนรั บประทานอาหาร กอนใชมือหยิบอาหารปอนเด็ก
และหลังใชหองน้ําหองสวมทุกครั้ง
6. ใชฝาชีครอบอาหาร หรือใสตูกับขาวหรือตูเย็นปองกันแมลงวันตอมอาหาร
7. ถายอุจจาระในหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ
8. ถังขยะควรมีฝาปด และกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
3.2 โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
สาเหตุ

เปนเชื้อไวรัสกลุม picornavirus ติดเชื้อเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ผูที่เคยติดเชื้อนี้จะมีภูมิคุมกันอยูตลอด
ชีวิตและจะไมเปนโรคนี้อีก การติดตอโรคไวรัสตับอักเสบ เอ อาจติดตอไดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํา
เขาไป หรือเกิดจากการติดเชื้อจากคนหนึ่งสูคนหนึ่ง เชื้อจะเจริญเติบโตในตับและจะถูกขับออกทางน้ําดีและอุจจาระ
มักจะระบาดในชุมชนที่อยูกันหนาแนนและไมถูกสุขลักษณะ แตเชื้อนี้ไมติดตอทางน้ําลายหรือปสสาวะ

อาการ

ผูปวย ในเด็กอายุนอยกวา 6 ป มักจะไมมีอาการแสดง แตสําหรับวัยรุนขึ้นไปพบวารอยละ 70-90 จะมี
อาการของตั บอั กเสบ โดยอาการที่ สํ าคั ญของโรคนี้ ได แก มี ไข อ อนเพลี ย เบื่ ออาหาร คลื่ นไส อาเจี ยน แน น
ชายโครงขวา ทองรวง ปสสาวะมีสีเขม และมีอาการตัวเหลืองที่เรียกวา “ดีซาน” รวมดวย
การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน กินอาหารสุก ดื่มน้ําสะอาด ฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ เอ โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง
และหากมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เจ็บชายโครง ปสสาวะมีสีเขมใหรีบไปพบแพทย เพื่อลดปจจัยเสี่ยงของโรคตับแข็ง
และโรคมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4. โรคติดตออื่นๆ

- ๘ -

4. โรคติดตออื่นๆ
4.1 โรคมือเทาปาก (Hand Foot and Mouth Disease)
โรค มือเทาปาก เปนโรคที่พบบอยในเด็ก มีการระบาดทุกป โดยเฉพาะในชวงที่เริ่มเขาหนาฝนหรือชวง
เปดเทอมเปนชวงที่มีอัตราการระบาดของโรคนี้สูง
สาเหตุ

โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส กลุมเอนเตอโรไวรัส ซึ่งมีหลายตัวที่ทําใหเกิดได โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุด คือ เอนเตอโร
ไวรัส 71 ประเทศไทยพบเชื้อนี้รวมกับเอนเตอโรไวรัสตัวอื่นๆ แตสวนใหญเปนสายพันธุที่ไมคอยรุนแรงพบปะปราย
ตลอดทั้งป แตพบผูปวยมากขึ้นตั้งแตฤดูฝนถึงฤดูเหนาว
การติดตอ
ติดตอโดยการสัมผัสน้ํามูก น้ําลาย หรืออุจจาระของผูปวยโดยตรง หรือทางออม เชน สัมผัสผานของเลน
มือผูเลี้ยงดู น้ําและอาหารที่ปนเปอนเชื้อ โรคนี้จึงมักระบาดในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
การรักษา
โรคนี้ไมมียารักษาจําเพาะ หลักการรักษาเปนการรักษาตามอาการ เด็กที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรง
จําเปนตองไดรับการดูแลรักษาแบบผูปวยวิกฤต
อาการ

เด็กที่เปนโรคมือเทาปาก มักเริ่มดวยอาการไข เจ็บปาก กินอะไรไมคอยได น้ําลายไหล เพราะมีแผลในปาก
เหมือนแผลรอนใน และมีผื่นเปนจุดแดง หรือเปนตุมน้ําใสขึ้นบริเวณฝาเทา ผูปวยมักมีอาการประมาณ 2 – 3 วัน
จากนั้นคอยๆ ดีขึ้นจนหายใน 1 สัปดาห สวนใหญมีอาการไมมากและหายเอง แตอาจมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือ
พบปญหาแทรกซอนได คืออาจทําใหสมองอักเสบ ถึงเสียชีวิตได ซึ่งสัญญาณอันตราย ไดแก อาการซึม ออนแรง
ชัก กระตุก เดินเซ หอบ อาเจียน ซึ่งหากพบอาการเหลานี้ ตองรีบพาไปพบแพทยโดยดวน การระบาดของโรค
มือเทาปาก ในประเทศไทยในขณะนี้แมสวนใหญจะเปนชนิดอาการไมรุนแรง แตอยางไรก็ดีตองระวังอาการรุนแรง
ไวดวย แมจะมีโอกาสเกิดนอยก็ตาม
การปฏิบัติและดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
สวนใหญอาการไมรุนแรง มักปวยประมาณ 7 – 10 วัน และหายไดเอง ไมมียาตานไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ
จึงใชการรักษาเพื่อบรรเทาตางๆ เชน การใหยาลดไขรวมกับการเช็ดตัวลดไข ใหผูปวยรับประทานอาหารออนๆ
ยอยงาย รสไมจัด ดื่มน้ํา นม หรือน้ําหวาน และพักผอนใหเพียงพอ บางรายที่ตองดูแลอยางใกลชิด เชน มีไขสูง ซึม
อาเจียน หอบเหนื่อย ตองรีบไปพบแพทย
การปองกันโรค
ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคนี้ การปองกันที่สําคัญคือ แยกผูปวยที่เปนโรคนี้ มิใหไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น ผูใหญ
ที่ดูแลเด็กควรหมั่นลางมือ เพื่อปองกันการแพรเชื้อ หมั่นทําความสะอาดของเลน และสิ่งแวดลอมทุกวัน การทํา
ความสะอาดโดยใชสบู ผงซักฟอก หรือน้ํายาชะลางทําความสะอาดทั่วไป ไมใหเด็กใชของเลนที่อาจปนเปอนน้ําลาย
หรืออุปกรณการรับประทานรวมกัน ควรสอนใหเด็ก ใชชอนกลาง และลางมือกอนรับประทานอาหาร
สถานรับเลี้ยง....

- ๙ -

สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน ไมควรใหเด็กปวยเขาเรียนจนกวาจะหายเปนปกติ ซึ่งเปนเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห เพื่อปองกันการแพรเชื้อ ผูปกครองควรพาบุตรหลานที่ปวยไปพบแพทย หากพบวาเปนโรคนี้
ควรใหการรักษาตามคําแนะนําของแพทย และเมื่อหายปวยแลวจะมีเชื้ออยูในอุจจาระ ซึ่งอยูไดนานหลายสัปดาห
ดังนั้นเมื่อเด็กหายปวยแลว ควรระวังการปนเปอนของอุจจาระตอ ควรเนนการลางมือหลังเขาหองน้ําหรือเปลี่ยน
ผาออม และกอนการรับประทานอาหาร ควรลางมือดวยน้ําและสบูทุกครั้ง
การปองกันการระบาดในสถานรับดูแลเด็กหรือโรงเรียนชั้นอนุบาล
1. มีการคัดกรองเด็กปวย ไดแก เด็กที่มีไข หรือเด็กที่มีผื่นบริเวณฝามือ ฝาเทา หรือมีแผลในปาก ไมให
เขาเรียน ทั้งนี้ เพราะมีผูป วยบางคนที่มีอาการแสดงออกใหเห็นนอยมาก หรือมีบางคนที่มีอาการไขแตไม มีผื่ น
ควรจัดหาเครื่องมือวัดไข ไวพรอมเพื่อใชในกรณีที่สงสัยวาเด็กจะมีไข และมีครูหรือพยาบาลตรวจรับเด็กกอน
เขาเรียนทุกวัน
2. ควรมีการทําความสะอาดของเลนและสิ่งแวดลอมทุกวัน หรือทุกครั้งเมื่อมีการปนเปอนน้ําลาย น้ํามูก
หรือสิ่งสกปรก
3. เครงครัดในการลางมือสําหรับเจาหนาที่ทุกระดับที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก โดยเฉพาะน้ํามูก น้ําลาย หรือ
อุจจาระ
4. หากมีการระบาดเกิดขึ้นหลายราย ควรพิจารณาปดชั้นเรียนเปนเวลา 1 สัปดาห หรือหากเกิ ดการ
ระบาดในหลายชั้นเรียน ควรปดโรงเรียนทําความสะอาด เพื่อหยุดการระบาดของโรคดังกลาว
4.2 โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ชื่อวา เลปโตสไปรา (Leptospira) การติดตอของโรคเขาสูรางกายจาก
ทางบาดแผล รอยขีดขวน รอยถลอกตามผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือไชเขาผิวหนังที่แชน้ํานานจนออนนุม และ
สามารถติดเชื้อโดยการกินอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปอนเชื้อจากปสสาวะหนู หรือเยื่อของสัตวที่ติดเชื้อโดยตรงไดอีกดวย

อาการ

มีไขสูงทันที ทันใด ปวดศีรษะ ปวดเจ็บกลามเนื้อที่โคนขาและน องอยางมาก คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน
ตาแดง บางรายมีเลือดออกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปนหรือตัวเหลืองตาเหลือง ปสสาวะนอย ซึม สับสน เนื่องจาก
เยื่อหุมสมองอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับวายไตวาย และเสียชีวิตได
การปฏิบัติและการดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย
1. หากมีอาการสงสัยอาจเปนโรคนี้ ควรไปปรึกษาแพทยโดยเร็ว และรับการรักษาอยางจริงจัง
2. หากตองเดินทางเขาไปในแหลงที่มีโรคนี้ชุกชุม ควรเตรียมอุปกรณการปองกันตนเองใหพรอม เชน
รองเทาบูท ถุงมือ
3. หากมีอาการไขสูง ปวดศีรษะและเจ็บกลามเนื้ออยางรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณโคนขาและนองภายหลังที่
สัมผัสสัตว หรือลุยน้ํา ย่ําโคลน 1 – 2 สัปดาห ตองรีบไปปรึกษาแพทยโดยดวน ถาชาอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได

การปองกัน...

- ๑๐ -

การปองกันโรค
1. กําจัดหนู (ซึ่งเปนสัตวแพรเชื้อที่สําคัญ) ทั้งในนาขาวและในที่อยูอาศัย
2. รักษาความสะอาดบริเวณบานเรือน ปดฝาถังขยะและเศษอาหารตกคาง อันเปนแหลงที่อยูอาศัยของหนู
3. ถามีบาดแผล รอยถลอก ขีดขวนใหปดแผล และหลีกเลี่ยงการย่ําน้ําที่ทวมขัง หรือพื้นที่ชื้นแฉะ หรือ
แชลงในหวย หนอง คลอง บึง
4. ควรสวมรองเทาบูท ถุงมือ หรือชุดปองกัน ถาตองเดินย่ําน้ําหรือพื้นที่ชื้นแฉะ (ตามตรอกซอกซอย
คันนา ทองนา ทองไร)
5. หลีกเลี่ยงการแชน้ําในหวย หนอง คลอง บึง นานเกินครั้งละ 2 ชั่วโมง
6. รีบอาบน้ํา ทําความสะอาดรางกายโดยทันที หากแชน้ําหรือลงไปย่ําในน้ํา
7. เก็บหรือปกปดอาหารและน้ําดื่มใหมิดชิด อยาใหหนูปสสาวะใส
8. ดื่มน้ําตมสุก และกินอาหารที่ปรุงใหมๆ ดวยความรอน
9. รีบลางมือ ดวยน้ําและสบู ภายหลังการจับตองเนื้อสัตว ซากสัตว และสัตวทุกชนิด
๕. ภัยสุขภาพอื่นๆ
๕.๑ อันตรายจากสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปอง
งู ประเทศไทยมีงูหลายชนิด ทั้งงูมีพิษและงูไมมีพิษ งูพิษรายแรงมีอยู ๗ ชนิดคือ งูเหา งูจงอาง งูแมวเซา
งูกะปะ งูสามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม และงูทะเล พิษของงูมีลักษณะเปนสารพิษ งูแตละชนิดมีสารพิษตางกัน
เมื่ อสารพิ ษเข าไปสู ร างกายแลวสามารถซึมผ านเข าไปในกระแสเลือดที่ ไปเลี้ ยงตามส วนต างๆของร างกายไม
เหมื อนกั น ซึ่ งสามารถแบ งลั กษณะงู พิ ษได ๓ ประเภท ไดแ ก พิษ ตอ ระบบประสาท พิษ ตอ ระบบเลือ ด
พิษทําลายกลามเนื้อ
ลักษณะบาดแผลที่ถูกงูพิษและงูไมมีพิษกัด
งูพิษมีเขี้ยวยาว ๒ เขี้ยว อยูดานหนาขากรรไกรบนมีลักษณะเปนทอปลายแหลมเหมือนเข็มฉีดยามีทอ
ตอมน้ําพิษที่โคนเขี้ยว เมื่องูกัดพิษงูจะไหลเขาสูรางกายทางรอยเขี้ยว สวนงูไมมีพิษจะไมมีเขี้ยวมีแตฟนธรรมดา
แหลมๆเล็กๆเวลากัดจึงไมมีรอยเขี้ยว
วิธีปฐมพยาบาล เมื่อแนใจวาถูกงูกัด อยาตกใจ ใหรีบสอบถามลักษณะงูที่กัดจากผูปวยและรีบทําการปฐมพยาบาล
ตามลําดับ ดังนี้
๑. รีบพาผูปวยไปพบแพทยที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ไมจําเปนตองนํางูที่กัดมาดวย เพราะจะทําให
เสียเวลาในการไดรับการรักษา (ทั้งนี้แพทยสามารถใหการรักษาไดแมไมเห็นตัวงู)
๒. ใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกงูกัดนอยที่สุดเทาที่จําเปน
๓. การดามบริเวณที่ถูกงูกัดดวยแผนไมหรือวัสดุแข็ง แลวใชผายางยืด (elastic bandage) รัดใหแนน
มีแรงดันประมาณ ๕๕ มม.ปรอท แตการปฏิบัติใหถูกตองทําไดยากและมักไมมีอุปกรณ ดังนั้นถาไมสามารถทําได
สะดวก ก็ไมควรเสียเวลาในการทํา ควรรีบพาผูปวยไปโรงพยาบาลใหเร็วที่สุดจะดีกวา
๔. ไมควรทําการขันชะเนาะ (tourniquet) จากการศึกษาพบวาไมมีประโยชนและยังเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิดเนื้อเนาตาย สวนในกรณีของงูที่มีพิษตอระบบประสาทมีรายงานวาผูปวยอาจเกิดอาการแยลงจนเกิดภาวะ
หายใจวายทันทีหลังการคลายการขันชะเนาะ จึงตองเตรียมการชวยหายใจใหพรอมกอน ถาผูปวยขันชะเนาะมา
๕. ไมควรทํา การกรีด ตัด ดูด ใชไฟจี้ หรือใชสมุนไพรพอกแผล เพราะไมมีประโยชนและอาจทําใหติดเชื้อได
การปองกัน...

- ๑๑ -

การปองกันงูพิษกัด
๑. ถาต องออกจากบานเวลากลางคืนหรือตองเดินทางเขาไปในปาหรือทุงหญา หรือในที่รก ควรสวม
รองเทาหุมสน หรือรองเทาหุมขอ และสวมกางเกงขายาว
๒. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่รกเวลากลางคืน ถาจําเปนควรมีไฟฉายสองทาง และควรใชไมแกวง
ไปมาใหมีเสียงดังดวย แสงสวาง หรือเสียงดังจะทําใหงูตกใจหนีไปที่อื่น
๓. เวลาที่งูออกหากินคือเวลาที่พลบค่ํา และเวลาที่ฝนตกปรอยๆ ที่ชื้นแฉะ ควรระมัดระวังเปนพิเศษ
๔. ไมควรหยิบของหรือยื่นมือเขาไปในโพรงไม ในรู ในที่รก กอหญา หรือกองไม เพราะงูพิษอาจอาศัยอยู
ในที่นั้น
ตะขาบ แมงปอง ผูที่ถูกตะขาบกัด หรือ แมงปองตอย จะมีเจ็บปวดมากกวาแมลงชนิดอื่นเพราะแมงปอง
และตะขาบมีพิษมาก บางคนที่แพสัตวประเภทนี้อาจมีอาการปวดและบวมมาก มีไขสูง คลื่นไส บางคน มีอาการ
เกร็งของกลามเนื้อและมีอาการชักดวย
วิธีปฐมพยาบาล
๑. ลางแผลดวยน้ําสะอาด ฟอกสบู และลางออกใหหมด ลางซ้ําหลายๆครั้ง
๒. ใชครีมยาแกแพทาบริเวณที่บวมแดง เชน เพล็ดนิโซโลนครีม
๓. ถาปวดมากกินยาแกปวด พาราเซตามอล และใชน้ําแข็งวางประคบบริเวณที่ปวดบวม
๔. ในรายที่ มีไข ปวดศี รษะ หลังกินยาแลว นอนพัก โดยทั่ วไปอาการมักดีขึ้นเองภายใน ๑ - ๒ วั น
ถาอาการยังไมทุเลาลง ตองรีบนําสงโรงพยาบาล
๕.๒ ภัยจากฟาผา
วิธีปองกันตัวใหปลอดภัยจากฟาผา
๑. หากอยูในที่โลง ใหหาที่หลบที่ปลอดภัย เชน อาคารขนาดใหญ แตอยาอยูใกลผนังอาคาร ประตูและ
หนาตาง ควรหลบในรถยนตที่ปดกระจกมิดชิด โดยไมสัมผัสกับตัวถังรถ
๒. หากหาที่หลบไมได ใหหมอบ นั่งยองๆใหตัวอยูต่ําที่สุด โดยแนบมือทั้งสองขางติดกับเขาแลวซุกศีรษะ
เขาไประหวางเขา สวนเทาใหชิดกัน หรือเขยงปลายเทา เพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับพื้นใหนอยที่สุด แตอยานอนหมอบ
กับพื้น เพราะกระแสไฟฟาอาจวิ่งมาตามพื้นได
๓. อยายืนหลบอยูใตตนไมสูง และบริเวณใกลเคียงกับตนไม หรืออยูในที่สูง ที่สําคัญอยางกางรม
๔. หามใชโทรศัพทมือถือกลางแจงในขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง เนื่องจากเมื่อเกิดฟาผาจะเหนี่ยวนํา
กระแสไฟฟาเขามาในมือถือ แมวาโทรศัพทมือถือจะไมใชสื่อลอฟาก็ตาม อีกทั้งโทรศัพทมือถือมีสวนประกอบที่เปน
แผนโลหะ สายอากาศและแบตเตอรี่ เปนตัวลอฟา จึงเพิ่มความเสี่ยงตอการถูกฟาผา และแบตเตอรี่อาจลัดวงจร
จนเกิดระเบิดได สงผลใหถูกฟาผาไดรับบาดเจ็บมากขึ้น
๕. หามใชโทรศัพทบาน หรือเลนอินเตอรเน็ต ในขณะที่เกิดพายุฝนฟาคะนอง เพราะฟาอาจผาลงมาที่เสา
สัญญาณ หรือเสาอากาศที่อยูนอกบาน และกระแสไฟจากฟาผาจะวิ่งมาตามสายโทรศัพทที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ทําใหโทรศัพทและคอมพิวเตอร รวมทั้งผูใชงานไดรับอันตราย
๖. ควรถอดอุ ปกรณ เครื่ องใช ไฟฟ าออกให หมด เพราะฟ าอาจผ าลงที่ เสาไฟฟ าหรื อสายไฟฟ า ทําให
กระแสไฟฟากระชากเครื่องใชไฟฟา อาจทําใหเสียได และควรดึงเสาอากาศของโทรทัศนออก เพราะหากฟาผาที่
เสาอากาศบนหลังคาบาน อาจวิ่งเขาสูโทรทัศนได
7. หลีกเลี่ยง...

- ๑๒ -

๗. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะทุกชนิด เนื่องจากโลหะเปนตัวนําไฟฟาและอยาอยูใกลสายไฟ
๘. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ํา เพราะเปนตัวนําไฟฟา
๙. ควรเตรียมไฟฉายไวสองดูทาง เพราะอาจเกิดไฟดับหรือไฟไหมได
๕.๓ ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
ฤดูฝน มีปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม ที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพราะน้ําฝนจะทําใหถนน
ลื่นทําใหระยะการหยุดรถยาวกวาปกติ และยังลดทัศนะวิสัยการมองเห็นในการขับขี่ ปจจัยเหลานี้ผูขับขี่จะควบคุม
ไมได แตงตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษและที่สําคัญจะตองปรับวิธีการขับขี่ ใหสอดคลองกับสภาวะ ทั้งนี้ผูใชรถ
ใชถนนในชวงฤดูฝนควรปฏิบัติดังนี้
วิธีปองกันอุบัติเหตุเมื่อขับรถชวงฤดูฝน
๑. ตรวจสอบความพรอมของรถยนต เชน สภาพยางปดน้ําฝน ระดับน้ําฉีดกระจก ระบบเบรก สภาพยาง
ดอกยาง ระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณตางๆดวย
๒. เมื่อฝนตกหนัก ใหเปดไฟหนาและไฟตัดหมอก ไมควรเปดไฟฉุกเฉิน
๓. ชวงที่ฝนตกใหมๆ ใหเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเพราะถนนจะลื่นมากกวาปกติ
๔. ใชความเร็วใหเหมาะสมกับสภาพถนนและการมองเห็น ทิ้งระยะหางขณะขับตามรถคันหนาใหมากกวา
ปกติเปน ๒ เทา
๕. หลีกเลี่ยงการเบรก อยางกะทันหัน และหลีกเลี่ยงการใชเบรกโดยไมจําเปน
๖. เพิ่มการสังเกต จุดที่มีน้ําขังบนถนนและลดความเร็ว ขณะขับผานแองน้ําเพราะอาจจะทําใหรถลื่นไถล
ไดถาขับมาดวยความเร็วสูง
๗. ในกรณีขับไปในถนนที่มีน้ําทวมขัง ใหสังเกตระดับความลึกของน้ําจากรถคันหนาหรือขอบทางเท า
ขางทางเพื่อประเมินสถานการณ
๘. กรณีที่ขับลุยน้ําทวมขัง ควรปดระบบแอร และใชเกียรต่ํา เพื่อไมใหรอบเครื่องยนตต่ําเกินไป
๙. หลังจากที่ผานจุดน้ําทวมขัง ใหย้ําเบรกบอยๆ เพื่อรีดน้ําใหผาเบรกแหง ปองกันเบรกลื่น
๑๐.ถาฝนตกหนักมากจนไมสามารถมองเห็นทางขางหนาไดอยางชัดเจน ควรหาที่ปลอดภัยเพื่อจอดรถและ
รอจนฝนเบาลงแลวคอยเดินทางตอ
สิ่ งสํ าคั ญในการขั บรถช วงหน าฝนนั้ นสภาพรถต องพร อม เช น ระบบการป ดน้ําฝน ยางลอรถ เปนสิ่ ง
ที่สําคัญมากและควรใชไฟอยางถูกตอง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได และเพื่อความปลอดภัยของตัวผูขับขี่เอง
และผูรวมทาง

