ความรสาหรบประชาชน - โรคฉหนในภาวะอทกภย
ทาไมตองสนใจโรคฉหนในช#วงน$าท#วม?
โรคฉหนเปนโรคทพบบอยหลงน ทวมและนบเปนหนงในโรคระบ ดทอนตร ยเพร ะอ จท ให"ถง
กบเสยชว'ตในเวล เพยงไมกวนหลงจ กเร'มป)วย หลงเหต+ก รณ-น ทวมใหญหล ยๆครงจะพบว มโรคฉหน
ระบ ดและมผ"เสยชว'ตหล ยร ย ในบ งเหต+ก รณ-ผ"ทเปนอ ส สมครไปชวยผ"ประสพภยเปนกล+มผ"เสยชว'ต
ม กกว ตวผ"ประสพภยเสยอก (น น ประม ณ 5-6 ป7กอน)
สถานการณ(การป)วยและการเสยชว-ตในเหตการณ(น$าท#วมคร$งน$
ระหว งเด9อนกนย ยนถงต+ล คม 2554 มร ยง นผ"ป)วยโรคฉหนในพ9นททเก'ดน ทวม 208 ร ย พบ
ว มผ"เสยชว'ตถง 10 ร ย โดยทท+กร ยมประวต'เสยงตอก รเปนโรคเลปโตสไปโรส'สได"แก ห ปล ขณะน
ทวม 5 ร ย มก รเลยงสตว-ทบ" นขณะน ทวม 3 ร ย เกยวข" วขณะน ทวม 2 ร ย และขนของหนน ทวม
1ร ย
ส#วนใหญ#จะมอาการยงไง และเช/$อเขาส#ร#างกายไดทางไหน?
ผ"ป)วยสวนใหญจะมไข" ปวดกล" มเน9อ บ งร ยมอ ก รปวดหว ต แดง แตจะมบ งสวนซงมอ ก ร
ร+นแรง ในกล+มนจะมอ ก รไตว ย (ปBสส วะไมออก) ตบว ย (ตวเหล9อง ต เหล9อง) อ จมอ ก รเหน9อย ไอ
เปนเล9อด และชCอค (ไมร"สกตว) เปนต"น ในคนทรอให"มอ ก รม กแล"วจงม รกษ มกจะเสยชว'ต สวนใหญ
ในผ"ทมอ ก รร+นแรงอ ก รจะแยลงอย งรวดเรCวในวนท 4-5 หลงจ กเร'มมไข"
ปBจจยเสยงของก รต'ดเช9อค9อก รมบ ดแผลบร'เวณร งก ยทโดนน โดยเฉพ ะบร'เวณเท" บ ดแผล
นอ จเปนเพยงรอยถลอก หร9อแม"แตแผลจ กน กดเท" นอกจ กนเช9อยงส ม รถเข" สร งก ยโดยก รก'น
แตว'ธนจะไมคอยพบบอย ระยะเวล นบจ กวนทเช9อเข" สร งก ยจนถงวนทเร'มมอ ก รอยระหว ง 2-30 วน

คนทอย#ในเม/องจะเป2นโรคน$ดวยหร/อ? เคยไดย-นแต#ว#าเป2นในชาวนา
พบทงในเม9องและในชนบทเน9องจ กสตว-ทมเช9อมทงหนบ" น หนน หม วว คว ย และหม โดยท
สตว-สวนใหญไมมอ ก ร แตปลอยเช9อออกม ท งปBสส วะ หนเปนสตว-น โรคทพบบอยทส+ด และหนจะม
ปร'ม ณม กขนในชวงน ทวม เน9องจ กหนน ออกม และปร'ม ณขยะมม กขน หลงเหต+ก รณ-น ทวมใหญ
ในกร+งเทพ สงขล น น และจงหวดอ9นๆพบก รระบ ดของโรคฉหนเก9อบท+กครง
มกพบผ"ป)วยม กในชวงทน เร'มลด โดยเช9อจะอยในน ททวมขงหร9อในโคลนทม กบน ก'จกรรมท
พบบอยว เกยวข"องกบก รป)วยค9อก รท คว มสะอ ดบ" น ล" งโคลนออกจ กบ" นหลงน ลด ก รห ปล
หร9อเกยวข" วในน ททวมขง
จะตองทายงไงจ3งจะป4องกนตวเองจากโรคฉหนในช#วงน$าท#วม ?
- ใสรองเท"

เม9อเด'นในน ทงนก รใสรองเท" วตถ+ประสงค-หลกค9อเพ9อลดโอก สก รเก'ดแผล เชน

เหยยบเศษแก"วหร9อตะป ไมใชใสเพ9อไมให"น สมผสเท" แตถ" น ทวมไมสงม กก รใสรองเท" บทหร9อสวม
ถ+งพล สต'กทย วถงต"นข ในลกษณะเหม9อนก รสวมถ+งเท" แล"วมดด"วยเช9อกเพ9อไมให"ถ+งพล สต'กหล+ดรวง
เพ9อปGองกนไมให"เท" สมผสน ได"กCจะย'งด รวมทงใสถ+งม9อหน ๆเม9อท ง นในน เพ9อปGองกนบ ดแผล
- ไมเด'นแชน

ถ" ไมจ เปน โดยเฉพ ะถ" มบ ดแผล (พล สเตอร-ต'ดแผลไมส ม รถกนน ได" 100%)

แตถ" เลยงไมได" สวมถ+งพล สต'กให"คล+มข และเท" (เหม9อนข"อข" งบน) หร9อบร'เวณทมบ ดแผล
ถาป4องกนไม#ได และเก-ดมอาการทสงสยโรคฉหนแลวจะตองทายงไง?
ส หรบประช ชนทมก รล+ยน ล+ยโคลน ห ปล ในชวงน ทวม ถ" มไข" ปวดเม9อยกล" มเน9อ ไมควร
ซ9อย ม รบประท นเอง ควรรบไปพบแพทย-ทโรงพย บ ล หร9อหนวยแพทย-ทออกม ให"บร'ก รในพ9นท และ
ทส คญต"องบอกให"แพทย-ทร บว อยในพ9นททมน ทวมหร9อได"ไปสมผสน ทวมกอนเร'มมอ ก ร เพ9อชวยให"
แพทย-นกถงโรคฉหน เพร ะถ" ไมบอกข"อมลก รสมผสน ทวมแพทย-อ จรกษ แบบไข"ทวๆไป เพร ะอ ก ร
ในระยะเร'มต"นจะแยกไมออกกบไข"ชน'ดอ9นๆ ท ให"เก'ดคว มเสยงทจะมอ ก รร+นแรงได"

จดท โดย ส นกระบ ดว'ทย กรมควบค+มโรค กระทรวงส ธ รณส+ข

