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โรคที่มากับน�้าท่วม โรคที่มากับน�้าท่วม

โรคที่มากับ

ากสถานการณ์นำา้ท่วมภาคใต้ของประเทศไทย 
ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งนำ้าท่วม

ครั้งนี้มีระยะเวลาที่ยาวนาน ทำาให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนในการดำารงชีวิต และปัญหาหนึ่งที่
ต้องตระหนักถึงและให้ความสำาคัญ คือ โรคที่มาจาก
นำ้าที่ท่วมขังเป็นเวลานาน ทำาให้มีเชื้อโรคหลายชนิด
ปะปนอยู่ โดยสรุปได้ ดังนี้1

  1.2 ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
		 	 เป็นโรคติดต่อทีเ่กดิการระบาดใหญ่เป็นครัง้คราว	เกดิจาก
การตดิเชือ้ไวรสัอนิฟลเูอนซา	(Influenz 	virus)	หรอืไวรสัไข้หวดัใหญ่	
พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว	
   อาการ : 
		 	 ไข้สูงเฉียบพลัน	 (39	 -	 40	องศาเซลเซียส)	ปวดศีรษะ	 
ปวดกระบอกตา	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	 อ่อนเพลียมาก	 อาจมีอาการ 
คัดจมูก	ไอ	จาม	เจ็บคอ	น�า้มูกไหลลักษณะใส	หลอดลมอักเสบ	อาจมี
อาการทางระบบทางเดินอาหาร	 เช่น	 เบื่ออาหาร	ถ่ายอุจจาระเหลว	
คล่ืนไส้	 อาเจียน	 โดยส่วนใหญ่อาการจะหายเป็นปกติได้เองภายใน	 
1	-	2	สัปดาห	์ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  1.3 โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
	 	 หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า	 “ปอดบวม”	 เกิดการติดเช้ือ
ไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียบริเวณปอด	 และท �าให้เกิดการอักเสบ	 บวม	 
มีน�้าหรือหนองอยู่ภายในถุงลมปอด	ท�าให้การแลกเปลี่ยนอากาศท�าได้
ไม่ดี	
   อาการ : 
		 	 โดยทั่วไป	ได้แก่	ไข้	ไอมีเสมหะ	หายใจเร็ว	หายใจล�าบาก	
หอบเหนือ่ย	หายใจเจบ็หน้าอก	ในรายทีม่อีาการรนุแรงจะมหีายใจแรง
จนจมกูบาน	บางรายเกดิหลอดลมภายในปอดตบีจนหายใจดังวีด๊	(คล้าย
หอบหืด)	 ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก	 จะมีภาวะการหายใจล้มเหลว	
ร่างกายขาดออกซิเจนมากท�าให้ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยน	 หงุดหงิด	
สับสน	ซึมลง	หมดสติ	และเสียชีวิตได	้
 วิธีป้องกันโรคทางเดินหายใจ : 
	 ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ	 โดยหลีกเล่ียงการเล่นน�้าหรือ 

 1. โรคทางเดินหายใจ (Respiratory disease)

 1.1 โรคหวัด (Acute Rhinopharyngitis: Common 
cold)
	 	 สามารถตดิต่อผ่านทางน �า้มูก	น�า้ลาย	และเสมหะ	โดยการ
หายใจเอาเชื้อท่ีกระจายจากการไอหรือหายใจรดกัน	หรือมือที่เปื้อน
เชื้อโรคสัมผัสจมูกหรือตา	

จ

   อาการ : 
		 	 คัดจมูก	น�า้มูกไหลลักษณะใส	ไอ	จาม	เจ็บคอ	เสียงแหบ	
อาจมีอาการไข้ต�่า	ๆ	ปวดศีรษะเล็กน้อย	 ในผู้ใหญ่อาการจะน้อยมาก
อาจมีแค่คัดจมูกและน�้ามูก
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แช่น�้าเป็นเวลานาน	 ไม่สวมเสื้อผ้าท่ีเปียกช้ืน	 เช็ดตัวให้แห้งอยู่เสมอ	 
และสวมเสื้อผ้าให้หนาพอหากอากาศเย็น
	 -	หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนท่ีเป็นโรคหวัด	หรือใช้ของร่วมกับ 
ผู้ป่วย	หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ล้างมือหลังสัมผัส	อย่าเอามือสัมผัสหรือ 
ถูจมูก	หรือขยี้ตา	
	 -	พักผ่อนให้เพียงพอ	ออกก�าลังกายเป็นประจ�า
	 -	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 โดยเฉพาะเด็กและ 
ผู้สูงอายุ	และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	

2. โรคทางเดินอาหาร 
(Gastrointestinal disease)

 2.1 โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)3 
	 	 เกดิจากเช้ือโรคต่าง	ๆ 	เช่น	แบคทเีรยี	ไวรสั	โปรโตซวั	และ
หนอนพยาธิ	 สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน �้า 
ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป
   อาการ : 
		 	 ถ่ายอุจจาระเหลว	หรือถ่ายเป็นน�า้	หรือถ่ายเป็นมูกเลือด	
อาจมีอาเจียนร่วมด้วย	อาการอาจมีเพียงเล็กน้อย	 จนกระทั่งอาการ
รุนแรง	 โดยถ่ายเป็นน�้าคล้ายน�้าซาวข้าวคราวละมาก	 ๆ	 ที่เรียกว่า	 
อุจจาระร่วงอย่างแรง	หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว	ร่างกาย
จะสูญเสียน�้าและเกลือแร	่ผู้ป่วยจะอยู่ในภาวะช็อก	หมดสติ	เนื่องจาก 
เสยีน�า้	อาการเหล่านีเ้กดิข้ึนรวดเรว็	ส�าหรบัในรายทีม่อีาการรนุแรงมาก	
อาจถึงแก่ความตาย	ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงท	ี
  2.2 โรคอหิวาตกโรค (Cholera)4,	5

		 	 เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ	วิบริโอ	โคเลอรี	(Vibrio	
cholerae)	ซึง่ก่อให้เกดิการอกัเสบของล�าไส้เลก็และส่งผลให้เกดิอาการ
ท้องเสยี	(ท้องร่วง)	รนุแรง	เป็นสาเหตใุห้เสียชวีติ	(ตาย)	ได้ภายในระยะ

เวลาเป็นชั่วโมง
   อาการ : 
		 	 ถ่ายเป็นน�า้จ�านวนมาก	มีเนื้ออุจจาระน้อย	 เกิดขึ้นอย่าง
เฉยีบพลันร่วมกบัมอีาการและอาการแสดงของการขาดน�า้อย่างรวดเรว็ 
และรุนแรง	 อาจมีคล่ืนไส้	 อาเจียน	 ส่วนใหญ่ไม่มีไข้	 ไม่ปวดท้อง		 
ปัสสาวะน้อย	สีเหลืองเข้มมาก	หรือไม่ถ่ายปัสสาวะเลย	 เหน่ือยอ่อน	
อ่อนเพลียมาก	ชีพจรเต้นเร็ว	ความดันโลหิตต�า่	และโคม่าในที่สุด
 2.3 โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)6,	7

		 	 โรคที่เกิดจากการกินอาหาร	และ/หรือดื่มน�้า/	เครื่องดื่ม	
ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค	หรือสารพิษที่สร้างจากเชื้อโรค	หรือสารพิษจาก 
สิง่อืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ใช่เชือ้โรค	เช่น	เหด็พิษ	สารหน	ูและโลหะหนกั	(เช่น	ตะกัว่)
   อาการ : 
		 	 อุจจาระร่วง	คลื่นไส	้อาเจียน	ปวดท้องเนื่องจากเชื้อโรค
ท�าให้เกดิการอกัเสบของล�าไส้	นอกจากนีอ้าจมไีข้	ปวดศรีษะ	ปวดเมือ่ย
ตามเนื้อตัว	 รายที่ท้องเสียมากจะเกิดอาการขาดน�้าและเกลือแร่	 
อาจปวดข้อ	 ขึ้นกับชนิดของเช้ือหรือสารพิษ	 อาจมีผ่ืนขึ้นตามเนื้อตัว	
อาจมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง	
 2.4 โรคบิด (Dysentery)8,	9

		 	 เป็นโรคติดต่อโดยการกิน	ดื่ม	อาหารและน�้า	ซึ่งปนเปื้อน
เชือ้โรคทีอ่ยู่ในอจุจาระของผูป่้วย	หรอืในอจุจาระของคนท่ีเป็นพาหะโรค	
โดยแบ่งเป็น	2	ชนิด	ดังนี้
		 	 1)	โรคบิดไม่มีตัว	เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	shigella	พบใน
ประเทศที่มีสุขอนามัยไม่ดี
		 	 2)	โรคบิดมีตัว	เกิดจากเชื้ออะมีบา	มักพบในเขตร้อน
   อาการ : 
		 	 -	โรคบิดไม่มีตัว	 :	 ถ่ายเหลวเป็นมูกเลือด	 และปวดบิด 
แต่ไม่มาก	ถ้ามีอาการรุนแรง	ปวดท้องบิดอย่างรุนแรง	มีไข้สูง	อาเจียน	
ถ่ายมีมูกเลือดและหนองปน	ถ่ายน้อยแต่บ่อยมาก	ถ้าร่างกายอ่อนแอ	
อาจจะมีการช็อกได้
		 	 - 	 โรคบิดมีตัว 	 : 	 อาการชนิดเฉียบพลัน 	 ปวดบิด	 
ถ่ายอุจจาระเหลว	 อุจจาระมีกล่ินคล้ายหัวกุ้งเน่า	 อาการไม่แรงเท่า 
บิดไม่มีตัว	ถ้าผู้ป่วยต้านทานโรคได้น้อย	อาจจะมีไข้สูง	และถ่ายเป็น 
มูกเลือดมาก
 2.5 โรคไทฟอยด์ (Typhoid fever)10

		 	 เรยีกอกีชือ่ว่า	ไข้รากสาดน้อย	จากแบคทเีรยี	Salmonella 
Typhi	ผู้ป่วยได้รับเชื้อนี้โดยการกิน
   อาการ : 
		 	 ในสัปดาห์แรกมักมีไข้สูง	 ปวดหัว	 อ่อนเพลีย	ท้องเสีย	 
บางรายอาจท้องผกูได้	เบือ่อาหาร	ม้ามโต	อาจมผีืน่ขึน้ตามตวั	ในผูป่้วย
บางรายอาจเกิดเลือดออกในล�าไส้	อาการที่เกิดขึ้นจะหายได้เอง
   วิธีป้องกันโรคทางเดินอาหาร : 
		 	 -	ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกคร้ังก่อนปรุงอาหารหรือ 
รับประทานอาหาร	และหลังการขับถ่าย
		 	 -	ดื่มน�้าที่สะอาดหรือน�้าต้มสุก
		 	 -	รับประทานอาหารที่สะอาดและสุกใหม่	 ไม ่ควร 
รบัประทานอาหารทีส่กุ	ๆ 	ดบิ	ๆ 	ไม่สะอาด	และบดูเสยี	อาหารกระป๋อง 
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ที่ยังไม่หมดอายุ	กระป๋องไม่บวมหรือเป็นสนิม
		 	 -	ก�าจดัขยะมลูฝอย	เพือ่ไม่ให้เป็นทีเ่พาะพนัธุข์องแมลงวนั
		 	 -	ห้ามถ่ายอจุจาระลงน�า้โดยตรง	ให้ถ่ายลงในถงุพลาสติก	
แล้วใส่ปูนขาวจ�านวนพอสมควร	 ปิดปากถุงให้แน่น	 แล้วน�าไปใส ่
ในถุงด�า	(ถุงขยะ)

3. โรคฉี่หนู (Leptospirosis) และ
 โรคน�้ากัดเท้า (Athlete’s foot)

 3.1 โรคฉี่หนู (Leptospirosis)11,	12

		 	 เป็นโรคจากเชื้อแบคทีเรียท่ีติดต่อมาจากสัตว์หลายชนิด	
โดยหนูเป็นตัวการหลักในการแพร่เชื้อจึงท �าให้เราเรียกโรคน้ีว่า	 
“โรคฉีห่น”ู	แต่เชือ้โรคสาเหตุนัน้พบปนอยูใ่นปัสสาวะของสตัว์เลีย้งลกู
ด้วยนมหลายชนิด	 เช่น	 หนู	 สุนัข	 แมว	 โค	 แพะ	 แกะ	 กระบือ	 
ผู้ติดเชื้อโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง
  อาการ : 
		 	 มีไข ้สูงทันทีทันใด	 ปวดศีรษะ	 ปวดกล้ามเนื้อมาก	 
โดยเฉพาะบรเิวณน่องและโคนขา	หรอืปวดหลงั	บางรายมอีาการตาแดง	
มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง	 ไอมีเลือดปน	 ตัวเหลือง	 ตาเหลือง	 
ปัสสาวะน้อย	ซึม	สับสน
 3.2 โรคนำ้ากัดเท้า (Athlete’s foot)13,	14

		 	 เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง	 มักพบในคนที่ต้องลุยน�้าและ 
แช่น�้าเป็นเวลานาน	บริเวณเท้าจึงมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้เกิด
อาการเท้าเปื่อย	ลอก	คัน	และแสบ	และอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อราตามมาได้
   อาการ :
	 	 -	ระยะแรก	:	ระยะอกัเสบระคายเคอืง	ผวิหนงัจะแดงลอก	
บางรายอาจมีอาการเท้าเปื่อย	คัน	 และแสบ	 ระยะนี้อาจยังไม่มีการ
ตดิเชือ้โรค	การเกาหรอืถูเพือ่บรรเทาความรูส้กึแสบและคันกอ็าจสร้าง
รอยแผลถลอกเล็ก	ๆ	ที่ท�าให้ติดเชื้อแทรกซ้อนตามมาได้
	 	 -	ระยะที่สอง	:	ระยะติดเชื้อแทรกซ้อน	เนื่องจากผิวหนัง
ที่ชื้น	 เปื่อย	และหลุดลอก	ซึ่งง่ายแก่การก่อโรคของเชื้อ	ที่พบบ่อยคือ
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา	 ถ้าติดเช้ือแบคทีเรีย	 มักมีอาการอักเสบ	
บวมแดง	เป็นหนอง	และปวด	อาการที่เป็นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ถ้าติด
เชื้อรามักเป็นบริเวณซอกนิ้ว	มีลักษณะคัน	ผิวเป็นขุย	เป็นสะเก็ดหรือ
เป็นป้ืนขาว	ลอกออกเป็นแผ่น	ๆ	ได้	ซึง่การตดิเชือ้รามักเกิดเฉพาะรายทีม่ี	
ความชื้นสะสมที่เท้าอยู่เป็นเวลานาน	 ในคนปกติไม่ต�า่กว่าสองสัปดาห	์
และไม่ได้เป็นสาเหตุของผู้ป่วยโรคน �้ากัดเท้าทุกราย	 เท้าของผู้ป่วย
โรคน �้ากัดเท้าระยะที่สองนี้มักมีกลิ่นเหม็น	 เนื่องจากการหมักหมม 
ของน�า้เหลืองและการติดเชื้อโรค
 วิธีป้องกันโรคฉี่หนูและโรคนำ้ากัดเท้า :
	 -	หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสมีเช้ือปนเปื้อน	 
เช่น	 บริเวณที่มีน�้าท่วมขัง	 ไม่เดินเท้าเปล่าย �่าน�้าหรือพื้นที่ชื้นแฉะ	
ไม่แช่น �า้หรอืว่ายน�า้อยูน่าน	ๆ 	ถ้าหลกีเลีย่งไม่ได้ควรป้องกนัโดยแต่งกาย
ให้รัดกุม	เช่น	สวมรองเท้าบูทกันน�า้
	 -	รบีล้างท�าความสะอาดผวิหนงั	ขาและเท้าทีย่�า่น�า้มาให้สะอาด	

เช็ดให้แห้งทุกครั้ง
		 -	หลีกเล่ียงไม่ให้ผิวหนังที่มีแผลหรือรอยถลอกต้องสัมผัสกับ
น�า้ท่วมขงัหรอืพืน้ทีช่ืน้แฉะ	ควรใช้พลาสเตอร์กนัน�า้ปิดแผล	ใส่รองเท้า
กันน�้า	 ไม่ใช้น�้าที่ท่วมขังมาล้างแผล	 ภายหลังการสัมผัสน�้าท่วมขัง
ต้องรีบท�าความสะอาดแผลให้สะอาด
	 -	บริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่	ๆ	 ดื่มน�้าสะอาด	 ล้างผักผลไม้ 
ให้สะอาด	ล้างมือก่อนบริโภคอาหาร

4. โรคตาแดง (Conjunctivitis)
  
	 การอกัเสบของเยือ่บตุาทีเ่กดิจากการตดิเชือ้มกัตดิต่อกนัได้ง่าย	
เชื้อที่ท�าให้เกิดโรคตาแดงที่พบได้บ่อย	 ได้แก่	 เชื้อไวรัส	 เชื้อแบคทีเรีย	
สามารถติดต่อกันได้ง่ายมากจากการสัมผัสน�า้ตาของผู้ป่วย15,	16

  อาการ :
	 ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสจะมีอาการตาแดง	เคืองตา	ตาขาวจะมีสีแดง
เรื่อ	ๆ	น�้าตาไหล	 เจ็บตา	 มักจะมีขี้ตามากร่วมด้วย	 จากการติดเชื้อ
แบคที เรียมาพร ้อมกัน	 ต ่อมน�้ า เหลืองหลังหูมักเจ็บและบวม	 
มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อน	 แล้วจะติดต่อมายังตาอีกข้างได	้ 
ถ้าไม่ระวังให้ดี	 ถ้าระมัดระวังไม่ให้น �้าตาข้างที่ติดเชื้อไวรัสมาถูกตา 
ข้างที่ดี	จะไม่เป็นตาแดง	แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไปอีกข้างอย่างรวดเร็ว
  วิธีป้องกันโรคตาแดง :
		 -	ล้างมือด้วยน�า้และสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
	 -	ไม่คลุกคลีใกล้ชิด	หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
		 -	ถ้ามีฝุ ่นละอองหรือน �้าสกปรกเข้าตา	 ควรล้างตาด้วย 
น�า้สะอาดทันที
		 -	อย่าปล่อยให้แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา
		 -	ผู้ป่วยโรคตาแดงควรแยกจากคนอื่น	 ๆ	 และไม่ใช้สิ่งของ 
ส่วนตัวร่วมกับคนอื่น	เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาด

5. โรคไข้เลือดออก (Dengue 
 hemorrhagic fever)

	 เกิดจากการติดเช้ือไวรัสไข้เลือดออกเดงกี่	 (Dengue	 virus)	 
ซึ่งมีอยู่	 4	 สายพันธุ์	 จัดอยู่ในกลุ่ม	 flaviviru 	 และสามารถแพร่ได้ 
โดยมียุงลายเป็นพาหะ17,	18

 อาการ :
	 คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด	 กล่าวคือ	 มีอาการไข้	 อ่อนเพลีย	 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	แต่แตกต่างกันที่ไข้จะสูงกว่ามาก	 โดยอาจมีไข้สูง
กว่า	40	องศาเซลเซียส	ผู้ป่วยจะมีหน้าแดง	และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ค่อนข้างมากกว่า	หากท�าการทดสอบโดยการรัดต้นแขนด้วยสายรัด	
(Touniquet	test)	จะพบจุดเลือดออก	ผู้ป่วยอาจมีเลือดออกผิดปกต	ิ
เช่น	 เลือดก�าเดาไหล	 เลือดออกตามไรฟัน	 หรืออาการเลือดออก 
ผดิปกตอิืน่	ๆ	และในบางรายทีมี่อาการรุนแรงมาก	ๆ	อาจพบอาการซึม	
เหงื่อออก	 มือเท้าเย็น	 ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว	 ปวดท้อง	 โดยเฉพาะ 
บริเวณใต้ชายโครงขวา	ปัสสาวะลดลง	อาจถึงกับช็อกและเสียชีวิตได	้
โดยอาการน�าของภาวะช็อกมักเริ่มจากการมีไข้ลดลง	ดังนั้นหากพบว่า
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ผูป่้วยเริม่มไีข้ลดลงตามด้วยอาการดงัทีก่ล่าวมา	ควรรบีแจ้งแพทย์หรอื
น�าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที
 วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก :
	 -	ปิดภาชนะเก็บน�้าด้วยฝาปิด	 เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นที่
วางไข่ของยุงลาย
	 -	นอนในมุง้หรอืนอนในห้องทีมี่มุง้ลวดเพือ่ป้องกนัไม่ให้ถกูยงุกัด	
โดยจะต้องปฏิบัติเหมือนกันท้ังกลางวันและกลางคืน	หากไม่สามารถ

นอนในมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดได้	ควรใช้ยากันยุง

	 ดังนั้น	หากประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยน�า้ท่วมได้ตระหนักถึง
โรคที่มากับน�้าท่วมตามที่ได้กล่าวมา	 และรู ้จักป้องกันดูแลคนใน
ครอบครวั	จะท �าให้ความเสีย่งในการเจบ็ไข้ได้ป่วยจากโรคต่าง	ๆ 	ลดลง	
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น




