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ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศนี้ เปน
สาเหตุทําใหโรคหลายชนิดสามารถแพรระบาดไดงายและรวดเร็ว โรคที่สําคัญที่ตองระมัดระวังเปน
พิเศษในฤดูนี้ เชน โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ รวมถึงไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคไขหวัดนก
โรคปอดอักเสบ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง นอกจากนี้ใน
ตางจังหวัดบางพืน้ ที่ อาจมีการระบาดของโรคฉี่หนู หรือโรคแลปโตสไปโรซิส หรือโรคที่มียงุ เปน
พาหะนําโรค เชน ไขมาลาเรีย โรคไขสมองอักเสบจากเชือ้ ไวรัสเจอี เปนตน
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ไดออกประกาศเตือนประชาชนในการปองกัน
โรคติดตอที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน โดยมี 5 กลุม รวม 15 โรค ไดแก
1.กลุมโรคติดตอของระบบทางเดินอาหารที่พบบอย ไดแก โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
บิด ไทฟอยด อาหารเปนพิษ โรคเหลานี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปอนของเชื้อจุล
ชีพทีก่ อใหเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่ลําไส โดยผูป วยจะมีอาการทองเสีย ถายเหลวเปนน้าํ
อาจมีไข ปวดบิดในทอง และหากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได นอกจากนี้เชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิด เอ และบี ยังสามารถติดตอไดจากการรับประทานอาหารปนเปอนเชื้อ ผูที่มีอาการ
ตับอักเสบจะมีไข ออนเพลีย มีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองหรือดีซาน คลื่นไสอาเจียน ดังนัน้ ในหนา
ฝนนี้จงึ ควรระมัดระวังอาหารการกินเปนพิเศษ โดยรับประทานอาหารทีส่ ุกใหม ๆ สะอาด ใชชอน
กลาง
2.กลุมโรคติดเชื้อผานทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังที่พบบอย คือ โรคแลปโตสไปโร
ซิสหรือไขฉี่หนู อาการเดน คือ ไขสูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกลามเนื้อบริเวณนองและโคนขา
อยางรุนแรง และตาแดง ประมาณรอยละ 5-10 ของผูปวยโรคนี้อาจมีอาการรุนแรง เชน ดีซา น ไต
วาย หรือช็อคได โรคนี้มักเปนเกิดในทีท่ ี่มนี ้ําทวม ผูท ี่บานมีหนูมาก เกษตรกร ชาวไร ชาวนา
ชาวสวน คนงานฟารมเลีย้ งสัตว โค สุกร ปลา ผูท ี่ทาํ งานขุดทอระบายน้ํา เหมืองแร โรงฆาสัตว
เปนตน
3.กลุมโรคระบบทางเดินหายใจทีพ
่ บบอย ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ คออักเสบ
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม โดยเฉพาะในปจจุบนั มีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหมชนิดเอ H1N1 ซึ่งเปนโรคระบาดใหม ที่ขณะนี้พบการระบาดทัว่ ประเทศ และโรค
ไขหวัดนกที่มแี หลงแพรระบาดมาจากสัตวป เชื้ออาจมีการผสมขามสายพันธุก ับเชือ้ ไขหวัดใหญใน
คนที่อยูในชวงระบาดในฤดูฝนได
4.กลุมโรคติดตอที่เกิดจากยุง ที่สาํ คัญ 3 โรค ไดแก
1.ไขเลือดออก มียงุ ลายเปนพาหะนําโรค ซึ่งกวารอยละ80 เปนยุงลายที่อยูในบานซึ่งจะ
วางไขในน้าํ ทีข่ ังอยูตามที่ตา ง ๆ ผูปวยระยะแรกจะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไป ไดแก
อาการไข ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการปวดกระดูกมาก ไขจะสูงอยูประมาณ 2-7 วัน หลังจาก
นั้นไขจะลง พรอมกับอาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ มือเทาเย็น หรือช็อคได
2.ไขสมองอักเสบเจอี(Japanese Encephalitis)มียุงรําคาญเปนพาหะนําโรค มักแพรพันธุ
ในแหลงน้ําตามทุงนา ผูปวยจะมีไข ปวดศีรษะ อาเจียน หลังจากนั้นจะมีอาการซึมลงหรือชักได
ผูปวยอาจเสียชีวิต หรือพิการหากไมไดรับการรักษา
3.โรคมาลาเรีย มียุงกนปลองที่อยูในปาเปนพาหะนําโรค โดยผูปวยจะมีไขสูงหนาวสัน่ ซีด
ลง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ถาเปนชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ และ
อาจมีความผิดปกติทางสมองที่เรียกวา มาลาเรียขึน้ สมองได
5.โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยูในน้าํ สกปรก กระเด็น
เขาตา นอกจากนี้ ในชวงฤดูฝนตองระวังอีก 2 เรื่อง คือ ปญหาน้าํ กัดเทาที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุ
เกิดจากการแชน้ําสกปรกนาน ๆ ทําใหผวิ หนังเปนผื่นแดง ถาเกาจะเปนแผลมีนา้ํ เหลืองออก และ
อันตรายจากสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ แมงปองทีห่ นีน้ํามาอาศัยในบริเวณบาน สิ่งทีต่ องระวัง คือ
การรับประทานยาลดไข เชน หามกินยาในกลุมแอสไพรินอยางเด็ดขาด เพราะมีอันตรายกับบาง
โรค คือ โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ และโรคฉี่หนู ซึ่งโรคดังกลาวจะทําใหมีเลือดออกตาม
อวัยวะตาง ๆ ในรางกายอยูแ ลว หากไดรับยาแอสไพริน ซึ่งมีสารปองกันเลือดแข็งตัวเขาไปอีก จะ
ทําใหเลือดออกไดงายขึน้ ทําใหเสียชีวิตไดงายขึน้ และอาจเกิดเปนกลุมอาการไรซินโดรม ซึง่ มีผล
ตอทุกอวัยวะในรางกาย โดยเฉพาะอยางยิง่ สมองและตับ อาการทีพ่ บ ไดแก ผูปวยอาเจียนอยาง
มาก และมีอาการทางสมอง เชน สับสน มีพฤติกรรมเปลีย่ นไป ซึมและหมดสติ จนเสียชีวิตได
ในการปองกันโรคในฤดูฝน ทําไดโดยออกกําลังกายสม่ําเสมอ สวมเสื้อผารักษา
รางกายใหอบอุน เพื่อใหรางกายมีภมู ติ านทานโรค โดยเฉพาะเด็กกับผูสูงอายุควรดูแล
เปนพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชืน้ สูง หนาวเย็น จะทําใหรา งกายที่มีระดับภูมิ
ตานทานโรคต่ํากวาคนวัยอื่น ๆ อยูแลว ต่ําลงไปอีก จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ
ไดงาย ควรดืม่ น้ําสะอาด เชน น้ําตม รับประทานอาหารทีส่ ะอาดปรุงสุกใหม ๆ ไมมี
แมลงวันตอม และลางมือฟอกสบูใหสะอาดกอนรับประทานอาหารทุกครัง้ .

