
หนา้รอ้น กับ 8 โรครา้ย... อะไรตอ้งระวงั 

 
 

ปีนีล้มรอ้นพัดมาเร็วกวา่ทกุปี และอกีไมก่ีว่นัก็
จะเป็นเทศกาลสงกรานตซ์ ึง่ถอืวา่เป็นชว่งทีพ่คี
ทีส่ดุของเมอืงไทย ไมเ่พยีงอากาศเทา่นัน้ที่
รอ้นระอ ุชว่งนีผู้ค้นมักเจ็บไขไ้ดป่้วยกันงา่ยขึน้
ทัง้จากน ้าดืม่ อาหารทีไ่มส่ะอาดและอาหารเสยี
งา่ย ท าใหโ้รครา้ยทยอยกันมาใหเ้ห็น 
โดยเฉพาะโรคระบบทางเดนิอาหาร (ในชว่ง
เดยีวกันของปีทีแ่ลว้มผีูป่้วยเป็นโรคนีม้ากกวา่ 
270,000 คน) และโรคระบบทางเดนิหายใจที่
ถอืเป็นภัยสขุภาพก็ตอ้งระวงั รอ้นนีม้โีรคอะไร
ทีต่อ้งระวงับา้งไปดกูนั  
 
1.โรคอจุจาระรว่ง 
 
ในชว่งเดอืนมนีาคมในปีทีแ่ลว้ มผีูป่้วยจากโรค
นี ้มากถงึ 246,476 คน และเสยีชวีติมากถงึ 35 
ราย โรคนีเ้กดิจากเชือ้โรค ตา่งๆ เชน่ แบคทเีรยี 
ไวรัส โปรโตซวั และหนอนพยาธ ิสามารถ

ตดิตอ่ไดโ้ดยการทานอาหารหรอืดืม่น ้าทีม่เีชือ้โรคปนเป้ือนเขา้ไป ผูป่้วยจะถา่ยอจุจาระ
เหลวมากกวา่ 3 ครัง้ตอ่วนั หรอืถา่ยเป็นน ้าหรอืเป็นมกูปนเลอืด ถา้ไมไ่ดรั้บการรักษาที่
ถกูตอ้งรวดเร็วรา่งกายจะสญูเสยี น ้าและเกลอืแร ่อาจท าใหผู้ป่้วยเกดิภาวะช็อก หมดสต ิ
หากไมไ่ดรั้บการรักษาทันทว่งทอีาจท าใหเ้สยีชวีติได ้ 
 
2.โรคอาหารเป็นพษิ  
 
เป็นโรคทางเดนิอาหารทีพ่บบอ่ยมากและมักเกดิขึน้ในเวลารวดเร็วหลังจากทานอาหาร
หรอืดืม่น ้าทีป่นเป้ือนเชือ้โรคเขา้ไป มักพบในอาหารทีป่รงุสกุๆ ดบิๆ จากเนือ้สตัวท์ี่
ปนเป้ือนเชือ้ เชน่ เนือ้ไก ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ไขเ่ป็ด ไขไ่ก ่รวมทัง้อาหาร กระป๋อง อาหาร
ทะเล และน ้านมทีย่ังไมไ่ดผ้า่นการฆา่เชือ้ ผูป่้วยสว่นใหญม่ักมอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีน 
บางรายอาจมถีา่ยเหลวเป็นน ้า มักไมม่ไีข ้หายไดเ้อง แตถ่า้เป็นมากตอ้งไดรั้บน ้าเกลอื
เสรมิ อาจดืม่หรอืใหท้างเสน้เลอืดแลว้แตค่วามรนุแรง 
 
 
 
3.โรคบดิ  
 
ผูป่้วยจะมอีาการถา่ยเป็นมกูปนเลอืดบอ่ยครัง้ รว่มกับอาการปวดเบง่ทีท่วารหนัก คลา้ย
ถา่ยไมส่ดุ โดยท่ัวไปแบง่เป็น 2 ชนดิ ไดแ้ก ่บดิชเิกลลา (shigellosis) หรอืบดิไมม่ตีัว
และบดิอะมบีา (amebiasis) หรอืบดิมตีัว 
 
4.ไทฟอยด ์หรอืไขร้ากสาดนอ้ย 
 
เชือ้จะเขา้สูร่า่งกายโดยการทานอาหารหรอืน ้าทีถ่กูปนเป้ือน อาหารสว่นใหญท่ีม่ักพบวา่
ท าใหเ้กดิโรค คอื อาหารจ าพวกนม ผลติภัณฑจ์ากนม หอย ไข ่เนือ้สตัว ์น ้า และอาหาร



อืน่ๆ ทีถ่กูปนเป้ือน ผูป่้วยทีเ่ป็น
โรคนี ้สปัดาหแ์รกไขม้ักไมส่งู 
อาจมอีาการปวดศรีษะ เบือ่
อาหาร ออ่นเพลยี ปวดเมือ่ย 
ตามตัว อาจมหีนาวสัน่ได ้
คนไขซ้มึลง อาจเพอ้  
 
5.อหวิาตกโรค (cholera)  

 
เป็นโรคตดิตอ่ทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้แบคทเีรยี (Vibrio 
cholerae) เขา้สูร่า่งกายโดยการทานอาหารหรอืน ้าทีม่เีชือ้
อหวิาตกโรค หรอืพษิของเชือ้อหวิาตกโรคปะปนอยู ่เชน่ 
อาหารทีม่แีมลงวนัตอม อาหารสกุๆ ดบิๆ อาหารกระป๋องทีเ่สยี

แลว้ เชือ้โรคจะสรา้งพษิออกมาท าปฏกิริยิากับเยือ่บผุนังล าไสเ้ล็กท าใหเ้กดิอาการ
ทอ้งรว่งอยา่งรนุแรง อจุจาระเป็นน ้าสซีาวขา้ว ถา้ไมไ่ดรั้บการรักษาอยา่งทันทว่งทอีาจ
ท าใหเ้สยีชวีติได ้
 
 
6.โรคระบบทางเดนิหายใจ  
 
เชน่ โรคไขห้วดั ไขห้วดัใหญ ่ปอดบวม ปวดหัว ตัวรอ้น ไอจาม ทัง้นี้ เพราะอากาศ
เปลีย่นไปมาหรอือยูใ่นทีท่ีอ่ากาศถา่ยเทไมด่ ีรว่มกับรา่งกายทีอ่อ่นแอ เมือ่รูส้กึตัววา่เป็น
หวดัใหพั้กผอ่น ดืม่น ้าอุน่ใหม้ากๆ ถา้ตัวรอ้นใหใ้ชผ้า้ขนหนูชบุน ้า คอยประคบระบาย
ความรอ้นออก และแยกนอนรว่มกับผูอ้ ืน่ หากยังไมด่ขี ึน้ควรไปพบแพทย ์ในบางกรณี
น ้ามกูอาจเปลีย่นเป็นสเีหลอืงหรอืเขยีวได ้อาจตอ้งกนิยาปฏชิวีนะรว่มดว้ย 
 
7. โรคผวิหนงั  
 
ในหนา้รอ้นอาจท าใหเ้ราเกดิเม็ด ผดผืน่คัน สามารถป้องกันไดด้ว้ยการอาบน ้าช าระ
รา่งกายและรักษาความสะอาดบอ่ยๆ หลกีเลีย่งการสมัผัสน ้าสกปรกหรอืน ้าทีไ่มส่ะอาด 
โดยเฉพาะชว่งสงกรานตท์ีม่กีารเลน่สาดน ้ากัน 
 
8. โรคพษิสนุขับา้ หรอืโรคกลวัน า้ 
 
เป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรงชนดิหนึง่ทีม่สีนัุขเป็นพาหะหลักทีน่ าเชือ้ไวรัสมาสูค่น โดยสนัุขบา้
อาจกัด ขว่น หรอืเลยีผวิหนังคนมแีผลเชือ้ไวรัสโรคพษิสนัุขบา้นี ้เมือ่มอีาการของโรคจะ
เสยีชวีติทกุราย แตเ่ราสามารถป้องกันไดด้ว้ยการฉีดวคัซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ และ
หากถกูสนัุขทีส่งสยัวา่อาจมเีชือ้โรคพษิสนัุขบา้กัด ขว่น หรอืเลยีผวิหนัง ตอ้งไปหาหมอ
ทันท ีทีส่ าคัญ ควรน าสนัุขไปฉีดวคัซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ทกุปี โดยเฉพาะชว่งหนา้
รอ้น เพือ่ความปลอดภัยส าหรับทกุคน  
 
9. โรคเครยีด  
 
เป็นปัญหาหนึง่ทีพ่บบอ่ยในหนา้รอ้น ท าใหเ้กดิอาการปวดหัว นอนไมห่ลับ โมโหและ
หงดุหงดิงา่ย จนกระทบไปถงึความสมัพันธก์ับบคุคลรอบขา้ง และอาจท าใหเ้กดิการ
ทะเลาะกันงา่ยขึน้ วธิคีลายเครยีดงา่ยๆ คอื หนรีอ้นไปอยูใ่นทีท่ีม่อีากาศเย็นสบาย เชน่ 
ในหอ้งแอร ์ใตร้ม่ไม ้หรอืหางานอดเิรกท า ฝึกสมาธ ิเป็นตน้ 

 



 

โรคหนา้รอ้นป้องกนัได ้
 
 
1. เลอืกทานอาหาร-น ้าดืม่ เนน้ความสด ใหม ่สะอาด สนิคา้กระป๋องไมห่มดอาย ุ
 
2. ฟิต & เฟิรม์รา่งกายใหแ้ข็งแรง หมั่นออกก าลังกายสม า่เสมออยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 2-
3 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ีแตร่อ้นๆ อยา่งนี ้ไมค่วรหักโหมจนเกนิไป  
 
3. ปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม ไมว่า่ทีบ่า้นหรอืทีท่ างาน อากาศตอ้งถา่ยเทสะดวก 
สว่นหอ้งแอรก็์ตอ้งเย็นอยา่งพอเหมาะดว้ยอณุหภมู ิ25 องศาเซลเซยีส ไมอ่ยา่งนัน้พอ
ออกไปขา้งนอกหอ้งอาจท าใหเ้กดิอาการวบูไดง้า่ยๆ  
 
4. อยูบ่า้นดกีวา่ นอกจากจะประหยัดในยคุเศรษฐกจิขาลงแบบนี ้การอยูบ่า้นยังท าใหเ้รา
เย็นสบาย ไมต่อ้งกลัวโรคลมแดด แตห่ากจ าเป็นควร สวมหมวก หรอืกางรม่ก็ไมผ่ดิ
กตกิาแตอ่ยา่งใด  
 
5. กูด๊บายแอลกอฮอล ์รอ้นๆ แบบนี ้อยา่รคิลายเครยีดดว้ยเครือ่งดืม่มนึเมา โดยเฉพาะ
คนทีม่โีรคประจ าตัวอยา่งโรคความดันโลหติสงู หรอืโรคหัวใจ การดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์อาจท าใหร้า่งกายปรับสภาพไมทั่นถงึขัน้เกดิภาวะช็อกไดน้ะ (หนา้พเิศษ 
Hospital Healthcare) 
 


