
การปอ้งกนัโรคที่เกดิในฤดรู้อน 

          กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูร้อน จึงขอเตือนให้ประชาชน
ระมัดระวังดูแลในเรื่องความสะอาดของอาหาร นํ้าด่ืม นํ้าใช้ ในการประกอบอาหาร และภาชนะในการใส่
อาหาร ตลอดจนการจัดเก็บขยะและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยขอแนะนําให้ทราบถึงอาการสําคัญและวิธีการ
ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ดังน้ี 

          1. โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหารหรือด่ืมนํ้าที่มีเช้ือโรคปนเป้ือนเข้าไปอาการสําคัญ 
คือ ถ่ายอุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นนํ้า หรือถ่ายมีมูกปนเลอืด อาจมีอาเจียนร่วมด้วย 

          2. โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนพิษของเช้ือเข้าไป ซึ่งมักพบในอาหาร
ที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเน้ือสตัว์ต่างๆ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ํานมท่ียังไม่ได้ผ่านการฆ่าเช้ือ 
นอกจากน้ี อาจพบในอาหารที่ทําไว้ล่วงหน้านานๆ และไมไ่ด้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ผู้ที่ป่วยเป็นโรคน้ีจะมีไข้ 
ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเน้ือตัว คลื่นไส้ อาเจียน และมีอุจจาระร่วงได้ 

          3. โรคบิด  เกิดจากการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือนํ้าด่ืมที่มีเช้ือบิดปนเป้ือนเข้าไป อาการสําคัญ 
คือ ถ่ายอุจจาระบ่อย อุจจาระมีมูกหรือมูกปนเลือด มีไขป้วดท้องแบบปวดเบ่ง ร่วมด้วย 

          4. อหิวาตกโรค เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือด่ืมนํ้าที่มีเช้ืออหิวาตกโรคปนเป้ือนเข้าไป ผู้ที่ป่วย
เป็นอหิวาตกโรคจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นนํ้าซาวข้าวคราวละมากๆ โดยไม่มีอาการ ปวดท้อง ผู้ป่วยจะ
อาเจียน กระหายนํ้า กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ตาลึกโหล ปัสสาวะน้อย ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะช็อค เน่ืองจาก
เสียนํ้า รายที่มอีาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้ 

          5. ไข้รากสาดน้อยหรือไทฟอยด์ เกิดจากการรับประทานอาหารและนํ้าทีป่นเป้ือนอุจจาระ หรือ
ปัสสาวะของผู้ป่วย อาการสําคัญ คือ มีไข้ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบ่ืออาหาร อาจมีท้องอืด หรอืท้องเสีย
ได้ ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคน้ี ถ้าเป็นผู้ปรุงอาหารก็อาจจะแพร่เช้ือไปสู่ผู้อ่ืนได้  

 

* การป้องกนัโรคอจุจาระร่วง อาหารเป็นพษิ บิด อหิวาตกโรค และไขร้ากสาดนอ้ย * 

          1. ล้างมือให้สะอาดทุกคร้ังก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทาน หรือก่อนเตรียมนมให้เด็กและ ภายหลัง
จากการเข้าห้องนํ้า หรือห้องส้วมทุกคร้ัง 

          2. ด่ืมนํ้าที่สะอาด หรือนํ้าต้มสุก และรับประทานอาหารท่ีสะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะอาหารท่ีปรุงจากเน้ือสัตว์  อาหารทะเล หรืออาหารท่ีมีแมลงวันตอม หากต้องการ
จะเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้รับประทานในวันต่อไปควรใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บไว้ในตู้เย็นและ
นํามาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง การเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ควรแยกจากอาหารหรือวัตถุดิบที่ยังไม่ปรุง 



          3. สําหรับผู้ประกอบอาหาร และพนักงานเสิร์ฟอาหาร ควรหมั่นล้างมือก่อนจับต้องอาหารทุกคร้ังและ
ดูแลรักษาความสะอาดภายในครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร ตลอดจนกําจัดขยะมูลฝอย 
และเศษอาหารทุกวัน และหากมีอาการอุจจาระร่วง ควรหยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะหายหรือตรวจไม่พบเช้ือใน
อุจจาระ 

          4. ผู้ประกอบการกิจการผลิตและจําหน่วยนํ้าแข็ง นํ้าด่ืม ควรระมัดระวังโดยต้องนํานํ้าที่สะอาด 
ปราศจากเช้ือโรคมาผลิตรวมทั้งการขนย้าย เพ่ือจําหน่าย ต้องดําเนินการ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

          5. กําจัดขยะมูลฝอยขยะ เศษอาหารและ สิ่งปฏิกูลรอบ ๆ บริเวณบ้านทุกวัน เพ่ือมิให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุแมลงวัน และป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

          6. ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ (ส้วมซึม) ทุกคร้ัง เพ่ือไม่ให้เป็นการแพร่โรคจากผู้ป่วยได้ 

          7. ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานฆ่าสัตว์ จําหน่ายเน้ือสัตว์ รวมไปถึงร้านอาหารทุกประเภท 
ควรดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นโรคติดต่อ และหมั่นทําความสะอาดสถานที่ประกอบการให้มี
การบําบัดหรือกําจัดนํ้าเสียและกําจัด ขยะมูลฝอยบริเวณ โดยรอบเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงและสัตว์
นําโรค 

          8. แหล่งชุมชนช่ัวคราว เช่น สถานที่ก่อสร้าง ควรจัดให้มีนํ้าด่ืมที่สะอาด มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  มีการ
กําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสียที่เหมาะสมในบริเวณชุมชนก่อสร้าง ตลอดจนมีการให้สุขศึกษาสุขอนามัย ส่วน
บุคคลแก่คนงาน  ในการป้องกันโรคติดต่อ 

 

ข้อควรระวัง 

          เมื่อป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง ไม่จําเป็นต้องใช้ยาหยุดถ่ายและยาฆ่าเช้ือ วิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยควร
รีบทดแทนการขาดนํ้า และเกลือแร่ ด้วยการด่ืมสารละลายนํ้าตาลเกลือแร่ทุกคร้ังที่เริ่มมีอาการอุจจาระร่วง 

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ํา 

          โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวนํ้า เกิดจากสัตว์ที่มีเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีแผล
รอยข่วน สัตว์นําโรคที่สําคัญที่สุด ได้แก่ สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก กระแต เป็นต้น เมื่อคนได้รับเช้ือแล้ว จะ
มีอาการปรากฏภายใน 15 – 60 วัน บางรายอาจน้อยกว่า 10 วันหรือนานเป็นปี ผู้ป่วยที่เป็นโรคขณะนี้ยังไม่
มียารักษา ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด 

          อาการสําคัญของโรคในคน เริ่มด้วยอาการปวดศีรษะ มีไข้ตํ่า ๆ เจ็บ คอ เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย คัน
บริเวณแผลที่ถูกกัดอยากด่ืมนํ้าแต่กลืนไม่ได้ นํ้าลายฟูมปาก บ้วนนํ้าลายบ่อย กระสับกระส่าย ต่ืนเต้น ตกใจ
ง่าย อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต ภายใน 2 – 7 วัน 



การป้องกัน 

          1. นําสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละครั้ง  ตาม
พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้ากําหนดให้เจ้าของต้องนําสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อ สุนัขอายุ 2 – 4 
เดือน และควรฉีดกระตุ้นหลังจากการฉีดเข็มแรก 1 – 3 เดือน 

          2. ระวังบุตรหลาน ไม่ให้เล่นคลุกคลีกับสุนัข หรือสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการ
ฉีดวัคซีน ควรนําสัตว์ที่นํามาเลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพราะสัตว์ที่ได้รับวัคซีนถูกต้องแล้วประมาณ 
1 เดือน จึงจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคน้ี และถ้าไม่ต้องการให้สุนัขมีลูก ควรนําไปคุมกําเนิด เช่น ทําหมัน ฉีดยาคุม 

          3. ควรทิ้งขยะเศษอาหาร ในที่ที่มีฝาปิดมิดชิด หรือ กําจัดโดยการฝัง หรือเผา เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็น
แหล่งอาหารของสุนัขจรจัด และดูแลสุนัขอย่างรับผิดชอบไม่ควรปล่อยให้ก่อความรําคาญเสียหายต่อผู้อ่ืน 

          4. เมื่อถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และนํ้าสะอาด หลายๆ ครั้ง เช็ดให้
แห้งแล้วใส่สารละลายไอโอดีนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น โพวีดีน หรือยารักษาแผลสดอ่ืน ๆ แทน พร้อมทั้งติดตาม
หาเจ้าของสุนัขที่กัดเพ่ือสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและประวัติอาการของสุนัข เพ่ือ
เฝ้าสังเกตต่อไป และควรรีบไปพบแพทย์ เพ่ือรับคําแนะนําในการฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกบุลินป้องกันโรค พิษ
สุนัขบ้า ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และถ้าต้องได้รับการฉีดวัคซีน
และอิมมูโนโกบุลินจะต้องไปรับให้ครบตามนัดหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเคร่งครัด 

          5. ควรกักขังสุนัขหรือแมวที่กัดไว้เพ่ือดูอาการอย่างน้อย 10 วัน โดยในระหว่างน้ีควรให้อาหาร และ
นํ้าตามปกติแต่ต้องระมัดระวัง และไม่คลุกคลีด้วย ถ้าสัตว์มีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที และถ้าสัตว์
ตายในระหว่างน้ีให้ตัดหัวส่งตรวจ แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีอาการชัดเจน หรือเป็นสัตว์ป่า หรือสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของและ
กักขังไม่ได้ให้ฆ่าทันทีแล้วรีบตัดหัวส่งตรวจ ทั้งน้ีโปรดระวังอย่าฆ่าสัตว์โดยทําให้สมองเละเพราะจะทําให้ ตรวจ
ไม่ได้ และในการตัดหัวสัตว์ส่งตรวจน้ันควรสวมถุงมือกันนํ้าหรือใช้ถุงพลาสติกหุ้มมือ ขณะทําการตัด  (ผู้ที่มี
บาดแผลที่มือไม่ควรแตะต้องสัตว์น้ัน) แล้วนําถุงพลาสติกครอบส่วนหัวสุนัขก่อนใช้มีดคมๆ ตัดตรงรอย ข้อต่อ
ระหว่างหัวกับคอ รวบถุงพลาสติกที่ครอบสวมหัวสุนัขไว้ และนําใส่ลงในถุงพลาสติกหนาๆ อีกช้ันหน่ึง ไม่ควร
ใช้มีดปังตอ หรือขวานสับ เพราะเช้ืออาจกระเด็นเข้าปากและตาได้ ใส่หัวสัตว์ลงในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้
แน่น และใส่ภาชนะท่ีมีความเย็น เช่น กระติกที่มีนํ้าแข็งอยู่เพ่ือกันไม่ให้เน่า รีบส่งห้องปฏิบัติการตรวจโรคพิษ
สุนัขบ้าทันที โดยส่งที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  

          6. เมื่อพบเห็นสุนัข หรือ สัตว์มีอาการที่คิดว่าจะเป็นโรคน้ีให้แจ้งเจ้าหน้าที่สํานักงานสัตวแพทย์ 
สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสํานักอนามัย หรือสํานักงานเขต ทราบโดยด่วน เพ่ือดําเนินการ
กําจัดโดยการติดตามสุนัขและคนที่ถูกสุนัขตัวดังกล่าวกัด ข่วน และควบคุมโรคในสัตว์ในบรเิวณโดยรอบ 

          7. ถ้าพบผู้ถูกสุนัขกัด แนะนําให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ําสะอาดหลายๆคร้ัง ใส่ยาฆ่าเช้ือและไปพบ
แพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านโดยเร็ว 



โรคลมแดด (Heat Stroke) 

          โรคลมแดด (Heat Stroke) เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป เกิดการสูญเสีย
นํ้า ทําให้ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทันจนทําให้ความร้อนในร่างกาย (core temperature) สูงกว่า 
40 องศาเซลเซียส อาการสําคัญของโรคลมแดด คือ ไม่มีเหง่ือออก ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ รู้สึกกระหายนํ้ามาก 
วิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ซึ่งต่างจากการเพลียจากแดดทั่ว ๆ ไป ที่จะพบว่ามีเหง่ือ
ออกด้วย หากเกิดอาการดังกล่าวจะต้องหยุดพักทันที 

วิธีการป้องกันโรคลมแดด  

          - เตรียมร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อน   

          - ด่ืมนํ้า 1-2 แก้ว ก่อนออกจากบ้านในวันที่มีอากาศร้อนจัด และหากต้องอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศ
ร้อน หรือออกกําลังกลางสภาพอากาศร้อน ควรด่ืมนํ้าให้ได้ช่ัวโมงละ 1 ลิตร แม้จะไม่รู้สึกกระหายนํ้าก็ตาม 
และแม้ว่าจะทํางานในที่ร่มก็ควรด่ืมนํ้าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว 

          - สวมใส่เสื้อผ้าทีม่ีสอ่ีอน ไม่หนา นํ้าหนักเบา และสามารถระบายความร้อนได้ดี   

          - ก่อนออกจากบ้านควรใช้ครีมกันแดดที่มีค่าเอสพีเอฟ 15 ขึ้นไป 

          - หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจัด  

          - หลีกเลี่ยงเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิด 

          - สําหรับเด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัว ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนมีการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิ ควรต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดรับประทานอาหารและนํ้าอย่างพอเพียง และจัดให้อยู่ในห้องที่อากาศระบาย
ได้ดี 

 

กรณขี้อควรระวังอืน่ๆ 

          ในฤดูร้อนน้ี อากาศจะร้อนและอาจแห้งแล้ง การเก็บกักนํ้าไว้เพ่ือบริโภค อุปโภค ต้องปิดภาชนะใส่นํ้า
ให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้ 

 

แหล่งท่ีมา http://www.bangkok.go.th/health 
วันท่ีเผยแพร่ข้อมูล  13 มีนาคม 2558  

 


