
การควบคุมและป้องกนัโรค  
มีความมุ่งหมาย ดงันี ้

1.  ลดอัตราการป่วย และอัตราการตายของประชาชนท่ี
ป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคติดเช้ือและโรคอื่น ๆ   ท่ีสามารถ
ป้องกันได้ 
2. ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโรคจากแหล่งน าโรคหรือ
พาหะของโรคท่ีจะเป็นทางน าไปสู่ บุคคลอื่น และท าให้เกิด 
ผลเสียต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชนได้ โดยการเฝ้าดูแล
ตรวจค้นและรักษาพยาบาลให้หายจากโรค รวมท้ังการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูก
สุขลักษณะ 
3.  การป้องกันมิให้เกิดความพิการและการไร้สมรรถภาพ
ขึ้น รวมท้ังการบ าบัดความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ร่างกายให้หายเป็นปกติท้ังร่างกายและจิตใจให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ 

 
 
 

    
  

                 
 
 
 

การป้องกนัโรคที่เกดิในฤดูร้อน 
          อาการส าคัญและวิธีการ ป้องกันโรคท่ีเกิดในฤดู
ร้อน ดังนี้ 
1. โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหารหรือด่ืม
น้ าท่ีมีเช้ือโรคปนเป้ือนเข้าไปอาการส าคัญ คือ ถ่ายอุจจาระ
เหลวหรือถ่ายเป็นน้ า หรือถ่ายมีมูกปนเลือดอาจมีอาเจียน
ร่วมด้วย       
2. โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารท่ี
ปนเปื้อนพิษของเช้ือเข้าไป ซึ่งมักพบในอาหาร ท่ีปรุงสุกๆ 
ดิบๆ จากเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมท้ังอาหารกระป๋อง อาหาร
ทะเล และน้ านมท่ียังไม่ได้ผ่านการฆ่าเช้ือ นอกจากนี้ อาจ
พบในอาหารท่ีท าไว้ล่วงหน้านานๆ และไม่ได้ อุ่นให้ร้อน
ก่อนรับประทาน ผู้ท่ีป่วยเป็นโรคนี้จะมีไข้ ปวดท้อง ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คล่ืนไส้อาเจียน และมีอุจจาระ
ร่วงได้  
3. โรคบิด เกิดจากการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือน้ า
ด่ืมท่ีมีเช้ือบิดปนเปื้อนเข้าไป อาการส าคัญ คือ ถ่าย
อุจจาระบ่อย อุจจาระมีมูกหรือมูกปนเลือด มีไข้ปวดท้อง
แบบปวดเบ่ง ร่วมด้วย  
4. อหิวาตกโรค เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือด่ืมน้ า
ท่ีมี เ ช้ืออหิวาตกโรคปนเปื้อนเข้าไป ผู้ ท่ีป่วย  เป็น
อหิวาตกโรคจะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ าซาวข้าว
คราวละมากๆ โดยไม่มีอาการ ปวดท้อง ผู้ป่วยจะ อาเจียน 
กระหายน้ า กระสับกระส่าย อ่อนเพลีย ตาลึกโหล ปัสสาวะ
น้อย ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะช็อค เนื่องจาก เสียน้ ารายท่ีมี
อาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้ 
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หลกัการป้องกนัและควบคุมโรค 
          การควบคุมและป้องกันโรค ได้มีการพัฒนามาโดย
ต่อเนื่องเริ่มด้วยการน าเอาข้อสังเกตและสมมติฐานจาก
ลักษณะการเกิดโรค การแพร่กระจายของโรค และอาการ
ส าคัญของผู้ป่วยในชุมชนมาใช้ประกอบการควบคุมและ
ป้องกันโรคต่อมาได้มีการน าความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการ
ค้นคว้า ศึกษา และวิจัยในส่วนท่ีเกี่ยวกับเช้ือท่ีเป็นสาเหตุ
ของโรค คน สัตว์ และภาวะส่ิงแวดล้อมมาพัฒนาการ
ควบคุมและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นล าดับ 
จนสามารถก าจัดและกวาดล้างโรคติดต่อท่ีร้ายแรงบางโรค
ให้หมดไปได้ 
การควบคุมโรค (Disease Control) หมายถึง การลด
อัตราการเกิดโรคให้ต่ าลงในระดับท่ีไม่เป็นปัญหา หรื อ 
ควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค ซึ่งจะเป็นผลท า
ให้ เ กิ ด ปั ญ หาท า ง สุ ข ภ าพ ท่ี รุ น แ ร ง ขึ้ น ใ น ชุ ม ชน   
 
การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การป้องกันไม่ให้เกิด
โรคขึ้นกับบุคคลหรือชุมชน โดยการส่งเสริมสุขภาพ 
ให้สมบูรณ์ การมีสุขวิทยาท่ีดีท้ังบุคคลและชุมชน ปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม หากเกิดโรคขึ้นจะต้องรีบ
ค้นหาให้พบ ให้การรักษาอย่างถูกต้องและป้องกันการเกิด
ความพิการ 
 
 
 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการคุมโรคและป้องกนัโรค 
 

การควบคุมและป้องกันโรค มีค าต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมและ ป้องกันโรคเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน
เบ้ืองต้นอย่างถูกต้อง     

1.  โรค (Disease) คือ ความไม่สบาย ความเจ็บป่วย 
เป็นภาวะท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง หรือขัดขวาง
การท างาน 
ตามปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย จนปรากฏ
อาการและอาการแสดง ซึ่งสามารถแบ่งโรคตาม
สาเหตุท่ีท าให้ 
เกิดโรคได้ เป็น 2 ประเภท คือ  

1.1  โรคติดต่อ (Communicable Disease) คือ 
โรคซึ่งเกิดจากเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ซึ่งอาจถ่ายทอดจากคนหรือสัตว์ที่เป็นโรคไปสู่คนปกติได้ 
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 
          1.2  โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable 
Disease) คือ โรคซึ่งเกิดขึ้นจากอาการผิดปกติต่าง ๆ ของ
ร่างกายโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเช้ือโรค จึงไม่สามารถ
ติดต่อกันได้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ท ำให้เกิดโรคติดต่อ (Infectious Agent) คือ 
เช้ือจุลินทรีย์ท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคได้ เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส เป็นต้น  
3.  ระยะฟักตัวของโรค (Incubation Period) คือ 
ระยะเวลาต้ังแต่เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาท่ีผู้ติดโรค
แสดง 
อาการป่วยของโรคนั้น ๆ 
4.  ระยะติดต่อของโรค (Communicable Period) คือ 
ระยะเวลาท่ีคนหรือสัตว์ที่มีเช้ือโรคในร่างกาย และสามารถ 
ถ่ายทอดเช้ือโรคไปให้แก่ผู้อื่นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 
การป้องกนัและควบคุมโรค 

การ จัดบริ ก ารก ารป้อง กัน และควบคุม โรค ไ ด้แก่ 
        2.1 การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ โดยการสร้างเสริม
ภูมิ คุ้มกันต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัย ผู้ใหญ่                 
        2.2 การปรับปรุงการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม การ
จัดหาน้ าสะอาดส าหรับให้ประชาชนบริโภค การจัดการ 
สุขาภิบาลอาหาร การก าจัดของเสียและพาหะน าโรค การ
บริการอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันโรคภัยอันเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ เช่น อุบัติเหตุ การติดเช้ือ สารพิษต่าง ๆ  
        2.3 การเฝ้าระวังโรค ได้แก่ รายงานการเกิดโรค 
รวบรวมวัตถุ ส่งตรวจหาเช้ือ ติดตามศึกษาสถานการณ์ 
ทางวิทยาการระบาดของโรค  รายงานโรคและสถานการณ์
ของโรคแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ 
โรคท่ีระบาดท้ังในและนอกประเทศอย่างสม่ าเสมอ     


