
 
 

 

เอกสารประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ฉบับที่ ๖/๖๐ 

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์โรคอันตรายที่มาในช่วงน ้าท่วม 

ตามท่ีในช่วงระหว่างวันที่  ๑ – ๗  มกราคม  ๒๕๖๐  อ้าเภอทุ่งสง  ได้เกิดเหตุการณ์น ้าท่วม
ฉับพลันและน ้าป่าไหลหลาก  ก่อให้เกิดความเสียหายทั่วทั งอ้าเภอทุ่งสง  แม้ขณะนี สถานการณ์น ้าท่วมฉับพลัน
จะคลี่คลายโดยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน  แต่ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว คือ ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยที่เทศบาลเมืองทุ่งสง  ต้องเฝ้าระวังให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ในการนี    
งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงประชาสัมพันธ์  โรคอันตรายที่มากับน ้าท่วม ดังนี    

โรคผิวหนัง   จากการทีต่้องสัมผัสน ้าสกปรกเต็ม ๆ จากการเดินลุยน ้าที่ท่วมขัง เสี่ยงต่อการเกิดโรคน ้ากัดเท้า

จากเชื อรา ซึ่งเกิดจากการย่้าน ้าหรือแช่น ้าที่มีเชื อโรค หรือความอับชื นจากเสื อผ้าเป็นเวลานาน ท้าให้มีอาการ
เท้าเปื่อย คันตามซอกนิ วเท้า ผิวตามซอกนิ วเท้าลอกเป็นขุยขาว ๆ หรือเปียกยุ่ย หรืออาจถึงขั นเป็นแผล หากมี
อาการดังท่ีว่ามา ให้ล้างแผลด้วยน ้าสะอาดและซับให้แห้ง และซื อยาในกลุ่มแก้แพ้มาทาน แต่หากมีอาการบวม
แดงบริเวณท่ีเกิดแผลหรือตามทางเดินของเส้นน ้าเหลือง มีหนอง และมีไข้ร่วม ให้สันนิษฐานว่าเกิดการอักเสบ
ติดเชื อเข้าสู่กระแสเลือด และควรรีบไปหาแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะโดยเร็ว  

          วิธีป้องกัน : ถ้าต้องเดินย่้าน ้าให้สวมใส่รองเท้าบูท เพ่ือป้องกันเท้าสัมผัสกับน ้าสกปรกโดยตรง แต่หาก
เลี่ยงไม่ได้ จ้าเป็นต้องเดินลุยน ้าจริง ๆ เมื่อถึงที่หมายแล้วให้รีบล้างเท้าให้สะอาดด้วยน ้าสบู่แล้วเช็ดให้แห้ง 
หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื อ   

โรคตาแดง 

           เกิดจากเชื อแบคทีเรียหรือไวรัส  อาจมาจากภูมิแพ้ หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อตา มักเกิดจากการ 
เอามือที่สกปรกไปขยี หรือสัมผัสดวงตา รวมถึงใช้ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเช็ดหน้าไปสัมผัสกับดวงตา 
         อาการของโรค : ผู้ป่วยจะมีอาการคันตาจนหลายรายต้องขยี บ่อย หรือบางคนแค่เคืองตาเท่านั น  
และมีขี ตามากกว่าปกติ มีลักษณะเป็นหนองและมีสะเก็ดปิดตาตอนเช้า และมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ตามัว หรืออาจปวดตา 
         วิธีป้องกัน : ควรล้างมือให้สะอาด ไม่ใช้เครื่องส้าอาง ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับคนอ่ืน หลีกเลี่ยง
การสัมผัสดวงตาในทุกกรณี และอย่าใช้ยาหยอดตาร่วมกับคนอ่ืน หากเริ่มเคืองตาหรือคันตา ให้รีบปรึกษา
เภสัชกรหรือแพทย์ 
 



 

อหิวาตกโรค 

          เป็นโรคที่เกิดจากเชื อแบคทีเรีย Vibrio Cholerae ที่แพร่กระจายอยู่ในน ้าดื่มและอาหาร โดยมี
แมลงวันเป็นพาหะน้าโรค และแน่นอนว่าโรคนี แพร่ระบาดได้โดยการกินและดื่มอาหารที่มีแมลงวันตอมและมี
เชื ออหิวาตกโรคปะปนอยู่ รวมทั งอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ด้วย 
          อาการของโรค : ผู้ป่วยจะอุจจาระเหลวเป็นน ้าวันละหลายครั ง แต่ไม่เกินวันละ ๑ ลิตร อาจมีอาการ
ปวดท้องหรืออาเจียนได้ ซึ่งถือว่าเป็นอาการในระยะแรกสามารถรักษาให้หายได้ภายใน ๑ -๕ วัน แต่หากติด
เชื อขั นรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเดิน อุจจาระมากและมีลักษณะอุจจาระเป็นน ้าซาวข้าว มีกลิ่นเหม็นคาว 
และอุจจาระได้โดยไม่ปวดท้องและไม่รู้สึกตัว สามารถหายได้ภายใน ๒ – ๖ วันหากได้รับเกลือแร่และน ้าชดเชย
น ้าที่เสียไป แต่หากได้รับไม่พอดีกับที่เสียไปแล้ว ผู้ป่วยก็จะมีอาการหมดแรง หน้ามืด อาจช็อกเสียชีวิตได้ 
         วิธีป้องกัน : ควรรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ และดื่มน ้าสะอาด เช่น น ้าต้มสุก รวมถึง
รักษาสุขภาพอนามัยด้วยการล้างมือ และภาชนะใส่อาหารให้สะอาดทุกครั ง แต่ไม่ควรน้าน ้าท่วมมาล้าง หรือ
ท้าความสะอาดภาชนะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นอหิวาตกโรค หรือหากติดเชื ออหิวาตกโรคแล้วก็ควร
พบแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด 

โรคไข้ไทฟอยด์ 

          เกิดจากเชื อแบคทีเรียที่อยู่ในน ้าและอาหารเช่นเดียวกับอหิวาตกโรค แพร่ระบาดโดยการดื่มน ้าและ
อาหารที่ปนเปื้อนเชื อโรค 

          อาการของโรค : เมื่อได้รับเชื อนี เข้าไปจะไม่แสดงอาการทันที แต่จะแสดงอาการหลังจากรับเชื อ
ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัว เบื่ออาหาร มีไข้สูงมาก ท้องร่วง บางรายมีผื่นขึ นตามตัว 
แน่นท้อง สามารถหายได้เองภายใน 1 เดือน แต่ผู้ป่วยควรจะพบแพทย์หลังจากมีอาการแล้ว เพราะอาจจะ
เสียชีวิตจากภาวะปอดบวมได้ 

         วิธีป้องกัน : หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื อโรคทุกชนิด และนั่นหมายถึงว่า ให้ทานอาหารที่สะอาด อยู่ใน
ภาชนะท่ีสะอาด รวมถึงล้างมือให้สะอาดก่อนทานทุกครั ง และควรจะหลีกเลี่ยงอาหารจากร้านค้าข้างถนนที่อยู่
ในบริเวณท่ีไม่สะอาด เสี่ยงต่อการติดเชื อ หรืออีกทางหนึ่งคือฉีดวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์   

โรคตับอักเสบ 

          เป็นภาวะที่มีการอักเสบของเซลล์ตับ ท้าให้ตับท้างานผิดปกติ จนท้าให้มีอาการเจ็บป่วยได้ และไวรัส
ตับอักเสบที่มาจากภาวะน ้าท่วม ก็คือไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ที่มีสาเหตุมาจากการทานอาหารที่ไม่สะอาด     
ไม่ท้าให้สุก 

          อาการของโรค : เมื่อแสดงอาการแล้วผู้ป่วยจะมีไข้ต่้า ๆ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ปวดตัวแถวชายโครงขวา  
และมีปัสสาวะเป็นสีชาแก่ เริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองในสัปดาห์แรก และจะหายเป็นปกติภายใน ๒ – ๔ สัปดาห์ 



         วิธีป้องกัน : ทานอาหารที่สุกและสะอาด ไม่ใช้แก้วน ้าและช้อนร่วมกับผู้อ่ืน 

 

โรคไข้เลือดออก 

          เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค มักพบในเด็ก มักระบาดในฤดูฝน ที่มีการแพร่
พันธุ์ของยุงลาย 

          อาการของโรค : ผู้ป่วยจะมีไข้สูงประมาณ ๒ – ๗ วัน เบื่ออาหาร อาเจียนออกมามีสีน ้าตาลปนอยู่ 
ปวดกล้ามเนื อ ตัวแดง หรืออาจมีผื่นหรือจุดเลือดตามผิวหนัง หากเข้าสู่ภาวะวิกฤตผู้ป่วยจะไข้ลด มือเท้าเย็น 
ตัวเย็น ชีพจรเต้นเร็ว อาเจียนมาก ปัสสาวะน้อย ท้าให้เข้าสู่ภาวะช็อกได้ หากมีอาการควรรีบพบแพทย์อย่าง
เร่งด่วน 

         วิธีป้องกัน : พยายามอย่าให้ยุงกัดโดยทายากันยุงเป็นวิธีที่ดีที่สุด และอย่าปล่อยให้ภาชนะต่าง ๆ 
ภายในบ้านมีน ้าขังนานเพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือหากเป็นไข้เลือดออกแล้วไม่ควรให้ยุงกัดเพราะจะ
ท้าให้แพร่เชื อไปสู่คนใกล้ชิดได้ผ่านยุง 

ดังนั น  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพ่ีน้องประชาชนชาวทุ่งสงทุกท่าน  
ได้รับทราบ  และระมัดระวังอันตรายจากโรคอันตรายที่มาในช่วงเวลาน ้าท่วม  หากพ่ีน้องประชาชนท่านใดมี
อาการเจ็บป่วย  ควรรีบไปพบแพทย์เพ่ือท้าการรักษาโดยเร่งด่วน  ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 

งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๑๓  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

 


