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2 
 

ขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ 
 คือ ขยะ วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือภาชนะบรรจุต่างๆ ท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือน
วัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็นสารพิษสารไวไฟ สารเคมีท่ีกัดกร่อนได้    สาร
กัมมันตรังสี และเชื้อโรคต่างๆ ท่ีท าให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น 
ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋อง
สเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ,๒๕๕๓) 

          

 ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนแบน 
  ขวดบรรจุน้ ายาลบค าผิด 
  แบตเตอร่ีมือถือ 
  หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์ 
 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องส ีสารเคมีก าจัดแมลง 
  ตลับหมึกพิมพ์ หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
  ยาหมดอายุ ปรอทวัดไข้ 
  ขวดน้ ายาท าความสะอาด 
 ภาชนะบรรจุน้ ามันเครื่อง 

ขยะอันตรายส่วนใหญ่ที่มาจากส านักงาน หรือจากชุมชน จะถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป และน าไปก าจัด
อย่างไม่ถูกวิธี ท าให้สารพิษจากขยะพิษดังกล่าวปนเปื้อนสู่ส่ิงแวดล้อม เช่น ดิน แหล่งน้ า และ อากาศ 
ท าให้เกิดมลพิษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
ผลกระทบจากการไม่แยกท้ิงขยะอันตราย 

หากเราท้ิงขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป ขยะอันตรายจะถูกน าไปก าจัด อย่างไม่ถูกวิธี เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดังนี้ 

 หากขยะพิษถูกน าไปเผาในที่โล่ง 
เศษฝุ่น ขี้เถ้า และสารพิษจากขยะอันตราย จะปนเปื้อนสู่อากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และ
ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ 

 หากขยะพิษถูกน าไปฝังกลบ 
จะท าให้สารพิษจากขยะ ซมึออกมาจากบ่อฝังกลบ สู่พื้นดิน และแหล่งน้ า ซึ่งจะถูกดดูซึมเข้าสู่สัตว์น้ า 
และพืชผัก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ในท่ีสุด 
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ตัวอย่างผลกระทบต่อสุขภาพของอันตราย 

ผลิตภัณฑ ์ สารพิษ ผลต่อสุขภาพเมือ่สารพิษเข้าสูร่่างกาย 

ถ่านไฟฉาย   

กระป๋องส ี

สารแมงกานีส  ปวดศีรษะ ง่วงนอน ออ่นเพลยี 

 ซึมเศรา้ อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่สงบ 

ประสาทหลอน 

 เกิดตะคริวที่แขน ขา  

 สมองสับสน สมองอักเสบ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์  

สารฆ่าแมลง  

ถ่านกระดุม  

 

สารปรอท  เกิดการระคายเคืองตอ่ผิวหนัง  

 เหงือกบวม อักเสบ เลอืดออกง่าย  

 ปวดท้อง ท้องร่วงอย่างรุนแรง 

 กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด โมโหงา่ย 

แบตเตอรี่รถยนต์  

สารเคมีก าจัดแมลง  

กระป๋องสี  

สารตะกั่ว  ปวดศีรษะ ออ่นเพลยี  

 ตัวซีด ปวดท้อง ปวดเมือ่ยกล้ามเนื้อ 

  ความจ าเสือ่ม ชักกระตกุ หมดสติ 

สเปรย์ น้ ายาย้อมผม 

ยาทาเล็บ/ลา้งเล็บ  

เครื่องส าอางหมดอายุ  

สารพิษอื่นๆ  เกิดการระคายเคืองตอ่ ปวดศีรษะ  

 หายใจขัด เป็นลม 

 ผิวหนังคันหรอื บวม 
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การสังเกตฉลาก หรือ ภาพสัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุ 

 
สารไวไฟ จะพบเห็นบนภาชนะที่บรรจุก๊าซหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ ผงก ามะถัน 
 
 

 
สารมพีิษ จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุประเภทน้ ายาล้างห้องน้ า สารฆ่าแมลง  

สารปรอทในหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
 
 

 
สารกัดกร่อน จะพบเหน็บนภาชนะบรรจุน้ ากรดในแบตเตอรี่รถยนต์  

หรือภาชนะบรรจุน้ ายาท าความสะอาด 
 
 

หรือสังเกต ค าเตือนทีร่ะบุอยู่ข้างภาชนะบรรจุ เช่น ห้ามรับประทาน หา้มเผา 

อันตราย DANGER, TOXIC, CORROSIVE, และ FLAMMABLE เป็นต้น 
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การแยกขยะอันตราย 

 ก่อนทิง้ควรพิจารณาขยะในมือของท่านว่าเป็นขยะที่ก่อใหเ้กิด

อนัตรายหรอืมพีษิตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืไม่ 

 จดัเก็บขยะอนัตรายในภาชนะบรรจุเดิม เพื่อป้องกนัการแตกหกั 

เชน่ เมือ่เปลีย่นหลอดฟลอูอเรสเซนตใ์หม่ ใหเ้ก็บหลอดเกา่ในกล่อง

เหมอืนเดมิหรอืห่อดว้ยกระดาษหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

 ขยะอนัตรายทีเ่ป็นของเหลว ควรแยกประเภท ไม่เทรวมกนั โดยเก็บ

ไว ้

 ในภาชนะที่ไม่ร ัว่ซมึ อยู่ในที่รม่และใหพ้น้มือเด็ก แลว้น าไปทิง้ใน

ภาชนะหรอืสถานที่ที่ก าหนด เพื่อรอการเก็บรวบรวมและน าไป

ก าจดัอย่างปลอดภยั 
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ขั้นตอนการจัดเก็บและส่งก าจัดขยะอันตราย 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ แจ้งผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนในต าบลเมือง
จันทร์ให้คัดแยกขยะอันตราย และเก็บรวบรวมไว้ 

 

 

 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ แจ้งวันเวลาในการออกเก็บขยะอันตราย 
 

 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ออกเก็บขยะอันตรายมาพักไว้ท่ีจุดพักขยะอันตราย
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

 

 

ส ารวจปริมาณขยะอันตรายท่ีรวบรวมมาได้เพื่อแจ้งท่ีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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ส่งขยะอันตรายไปเทศบาลเมืองศรีสะเกษเพื่อรวบรวมน าไปก าจัดต่อไป 
 

 

ไข้หวัดนก 

 
ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 องคก์ารอนามยัโลก (WHO: World Health Organization) 

รายงานวา่ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสุขภาพและการวางแผนครอบครัวของ
ประเทศจีน (National Health and Family Planning Commission of China) รายงานพบผูป่้วยยนืยนั
การติดเช้ือไวรัสไขห้วดันก สายพนัธุ์ H7N9 เพิ่มอีก 2 ราย รวมแลว้ผูป่้วยทั้งส้ิน 800 ราย เสียชีวติ 320 
ราย ขอ้มูลจาก กรมควบคุมโรค ส ำนักโรคติดต่ออบัุติใหม่  

โรคไขห้วดันกหรือ avian influenza เกิดจากการท่ีไก่ติดไวรัสไขห้วดั avian influenza type A ท่ีเกิด
ในนก เน่ืองจากเป็นเช้ือไวรัสท่ีเกิดในนกไก่ไม่มีภูมิจึงป่วยและตาย คนเราจะติดไขห้วดันกจากไก่
โดยการรับเช้ือจากการดูแลไก่ท่ีป่วย หรือระหวา่งท่ีฆ่าไก่ หรือรับประทานไก่ท่ีเป็นโรคแต่ปรุงไม่สุก 
นอกจากนั้นอาจจะไดรั้บเช้ือจากพื้นท่ีปนเป้ือน 

 คนท่ีป่วยดว้ยไขห้วดันกส่วนใหญ่จะเกิดในคนท่ีสัมผสัไก่ท่ีป่วยดว้ยโรคน้ี ประมาณร้อยละ 60 ของ
คนท่ีป่วยจะเสียชีวติ 

 ยงัไม่มีรายงานวา่ไขห้วดันกติดต่อจากคนสู่คน หรือติดต่อระหวา่งนกมาสู่คน 
 การป้องกนัท่ีส าคญัคือการระวงัการสัมผสัไก่ท่ีป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ การสุขอนามยั 

รูปภาพแสดงวงจรการติดต่อของไขห้วดันก 



8 
 

 

 

วงจรเช้ือไข้หวดันก 

เช้ือไขห้วดันกเป็นเช้ือไวรัสโดยธรรมชาติจะติดต่อในนกเท่านั้น โดยเฉพาะนกป่า นกเป็ดน ้ า
จะเป็นพาหะของโรค เช้ือจะอยูใ่นล าไส้โดยท่ีตวันกไม่มีอาการ เม่ือนกป่าเหล่าน้ีอพยพไปกจ็ะน าเช้ือ
นั้นไปดว้ย เม่ือสัตวอ่ื์น เช่นไก่ เป็ด หมูเม่ือไก่หรือสัตวเ์ล้ียงอ่ืนไดรั้บเช้ือไขห้วดันกจะเกิดอาการสอง
แบบคือ 

1. หากไดรั้บเช้ือชนิดไม่รุนแรง low pathogenic สัตวเ์ล้ียงนั้นอาจจะมีอาการไม่มากและหายไดเ้อง 
2. หากเช้ือท่ีไดรั้บมีความรุนแรงมาก highly pathogenic กจ็ะท าใหส้ัตวเ์ล้ียงตายหมดภายใน 2 วนั  

คนติดไข้หวดันกได้อย่ำงไร 
เม่ือนกป่าหรือนกน ้ามาอาศยักจ็ะถ่ายอุจาระท่ีมีเช้ือโรค สัตวเ์ล้ียงเช่นไก่เม่ือไดรั้บเช้ือโรคกจ็ะเกิดการ
ติดเช้ือ ซ่ึงสามารถแพร่สู่คนได ้เม่ือไก่ตายหรือป่วยกจ็ะมีการน าไก่เหล่านั้นไปบริโภคท าใหเ้กิดการ
ติดเช้ือไข่หวดันกจากไก่ การติดต่อมกัจะเกิดขณะการเชือดไก่ การถอนขนไก่ การท าความสะอาด
เคร่ืองในไก่ เช้ือไขห้วดันกมกัจะติดต่อระหวา่งสัตวปี์กแต่กส็ามารถติดต่อระหวา่งนกสู่คนโดยเฉพาะ
สายพนัธ์ H5N1คนจะไดรั้บเช้ือทาง 

 สัมผสัโดยตรงจากไก่ท่ีป่วยเป็นโรค โดยสัมผสัเสมหะ หรือสารคดัหลัง่  
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 สัมผสักบัอุจาระของสัตวท่ี์เป็นโรค  
 พื้นดินท่ีมีเช้ือโรคอยู ่
 ยงัไม่มีรายงานวา่คนติดไขห้วดันกจากนก 

คนป่วยไข้หวดันกจะมอีำกำรอะไรบ้ำง 
อาการท่ีส าคญัของไขห้วดันกคือ 

 ไขแ้ละไอ 
 แน่หนา้อก 
 หายใจหอบเหน่ือย 
 ปวดทอ้ง 
 ทอ้งร่วง มีไข ้ปวดศีรษะ น ้ามูกไหล ทอ้งร่วง  

กำรดูแลรักษำท ำอย่ำงไร 
ผูป่้วยไขห้วดันกท่ีไม่รุนแรงจะตอ้งแยกพกัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค หากรุนแรง
จะตอ้งพกัในโรงพยาบาล  
โรคแทรกซอ้นท่ีส าคญั 

 ปอดบวมซ่ึงมกัจะรุนแรง 
 หายใจลม้เหลวซ่ึงมกัจะตอ้งใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 
 ภาวะช็อค 
 ซึม ไม่รู้สึกตวั 
 ชกั 
 อวยัวะลม้เหลว เช่น ไต ตบั หือหวัใจ 

กำรป้องกนักำรติดเช้ือ 
การป้องกนัการติดเช้ือไขห้วดันกท่ีดีคือการหลีกเล่ียงการสัมผสัไก่ท่ีป่วยหรือตาย ไม่ไปตลาดสดขาย
ไก่ หลีกเล่ียงการใกลชิ้ดกบัคนท่ีป่วย หรืองดเดินทางไปประเทศท่ีก าลงัระบาด 

 ลา้งมือดว้ยสบู่อยา่งนอ้ย 20 วนิาทีก่อนและหลงัจากท าอาหารไก่หรือไข่ 
 ลา้องอุปกรณ์ครัวดว้ยน ้าและสบู่ 
 วดัอุณหภูมิอาหารใหไ้ด ้165 ฟาเรนไฮต ์
 ไข่ตอ้งสุขทั้งไข่ขาวและไข่แดง 
 หลีกเล่ียงตลาดท่ีคา้สัตวเ์ป็นๆ 
 หลีกเล่ียงการสัมผสัของท่ีเป้ือนอุจาระสัตวปี์ก 
 งดรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ 
 หลีกเล่ียงการสัมผสัไก่หรือนกท่ีตาย 

http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/infectious/avian/human.html
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ประเทศทีม่กีำรระบำดของเช้ือ H5N1สู่คน 
 กมัพูชา 
 เวยีดนาม 
 ลาว 
 อินโดนีเซีย 
 ไทย 

มโีอกำศทีเ่ช้ือ H5N1จะระบำดทัว่โลก 
การท่ีเช้ือไขห้วดันก H5N1จะระบาดทัว่โลกตอ้งมีปัจจยัสามประการไดแ้ก่ 

1. มีการเช้ือโรคชนิดใหม่ 
2. เช้ือก่อใหเ้กิดโรครุนแรงในคน 
3. เช้ือนั้นสามารถติดต่อจากคนสู่คน 

ส าหรับเช้ือไขห้วดันกมีองคป์ระกอบเพียงสองขอ้ ยงัขาดการระบาดจากคนสู่คน อยา่งไรกต็ามหากยงั
มีการระบาดของไขห้วดันกในไก่ยงัคงมีต่อเน่ืองกมี็โอกาศท่ีเช้ือจะกลายพนัธ ์์ท าใหเ้กิดการติดเช้ือ
จากคนสู่คน 

โอกำศของเช้ือไข้หวดันก H5N1 จะระบำดทัว่โลกมอีะไรบ้ำง 
โกาศท่ีเช้ือไขห้วดันกจะระบาดทัว่โลก Pandemic มีโอกาศคอนขา้งมากการป้องกนัจะท าไดโ้ดยการ
ก าจดัปัจจยัเส่ียงสองประการคือ 

1. การกลายพนัธ์ของเช้ือไขห้วดันก การกลายพนัธ์ของเช้ือไขห้วดันกมีสองวธีิคือ 
 Reassortment คือการท่ีเช้ือไขห้วดันกไดแ้ลกเปล่ียนพนัธุกรรมระหวา่งไวรัสท่ีติดเช้ือในคนและ

ไวรัสป้องกนัไขห้วดันก การป้องกนัการกลายพนัธ์ท าไดโดยการป้องกนัมิใหเ้ช้ือไขห้วดันกขา้มพนัธ์
กบัเช้ือไขห้วดัใหญ่ วธีิการคือแยกการเล้ียงไก่และหมูออกจากกนั คนท่ีท างานฟาร์มไก่ หรือคนท่ี
ท าลายไก่ หรือเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยใ์หฉี้ดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ 

 Mutation คือการกลายพนัธ์ดว้ยตวัมนัเองซ่ึงตอ้งใชเ้วลานาน วธีิป้องกนัการกลายพนัธ์น้ีท าไดโ้ดย
การก าจดัแหล่งแพร่ระบาดใหอ้ยูใ่นวงจ ากดัและรีบท าลายเช้ืออยา่งรวดเร็ว แต่จากสถานการณ์ท่ี
เป็นอยูพ่บวา่เช้ือไดร้ะบาดไปทัว่โลกจนเป็นเช้ือประจ าถ่ินท าใหก้ารก าจดัเช้ือเป็นไปไดย้าก 
นอกจากนั้นเช้ือยงัติดต่อสู่คน ทุกคร้ังท่ีเช้ือติดต่อสู่คนกจ็ะท าใหเ้ช้ือพฒันาติดคนไดง่้ายข้ึน และอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มไดน้านข้ึน 

2. การระบาดของเช้ือไขห้วดันกในไก่ หากมีการระบาดของไขห้วดันกในไก่ และมีการติดเช้ือสู่คนกจ็ะ
เพิ่มโอกาศท่ีเช้ือจะกลายพนัธ์  

ปัจจัยอ่ืนๆทีท่ ำให้เช้ือไข้หวดันกมกีำรระบำดมอีะไรบ้ำง 
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 เป็ดไล่ทุ่งซ่ึงเป็นพาหะของโรคซ่ึงเป็นแหล่งแพร่พนัธ์ไปยงัสัตวธ์รรมชาติท าใหเ้ช้ือมีการกระจายเป็น
วงกวา้ง 

 เช้ือไขห้วดันก H5N1 ท่ีพบในปี 2004 มีความรุนแรงและอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มไดน้านกวา่เช้ือท่ีพบในปี 
1997 

 เช้ือไขห้วดันก H5N1 สามารถติดไปยงัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เช่นเสือ แมว 
 การอพยพของนกป่าและนกน ้าเปล่ียนแปลงไป 

 
ผลกระทบเม่ือเกดิกำรระบำดใหญ่ของไข้หวดันก 

 เม่ือเกิดการระบาดของไขห้วดันกในคน ไม่ใครท่ีจะหยดุการระบาดได ้เช้ือจะติดต่อจากคนสู่คนโดย
การจามหรือไอ นอกจากนั้นคนท่ีไดรั้บเช้ืออาจจแพร่เช้ือโดยท่ียงัไม่มีอาการท าใหเ้ช้ือระบาดไปทัว่
โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 ประมาณวา่จะมีประชากรโลกติดเช้ือร้อยละ 25-30 โดยประมาณวา่จะมีคนเสียชีวติประมาณ 2-7.4 
ลา้นคน หากเช้ือมีความรุนแรงกอ็าจจะมีคนเสียชีวิตมากกวา่น้ี การค านวณอาศยัขอ้มูลการระบาดปี 
1958 

 จ านวนเตียงของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ จะขาดคนท างาน ท าใหก้ารขนส่ง การดูแลไม่เพียงพอ 
 จะขาดแคลนยาปฏิชีวนะ วคัซีน  
 เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและทางสังคม 
 ไม่มีการช่วยเหลือจากนานาชาติเน่ืองจากแต่ละประเทศกห่็วงคนของตวัเอง 

สัญญำณเตือนภัยว่ำเช้ือไข้หวดันกติดต่อจำกคนสู่คน 
ประชาชนควรจะเฝ้าระวงัวา่จะมีการระบาดใหญ่หรือไม่โดยสังเกตจาก  

1. มีการติดเช้ือในกลุ่มคนท่ีใกลชิ้ดกนั เกิดโรคเวลาใกลเ้คียงกนั 
2. เจา้หนา้ท่ีติดเช้ือไขห้วดันกจากการดูแลผูป่้วย  
3. มีการกลายพนัธ์ของเช้ือโรค 

ยำทีใ่ช้รักษำ 
ยาท่ีใชใ้นการรักษาไดแ้ก่ Oseltamivir[tamiflu] และยา Zannamivir[Relenza] เป็นยาท่ีจะช่วยบรรเทา
อาการของโรคแต่ตอ้งใหย้าภายใน 48 ชัว่โมงหลัง่เกิดอาการ  
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ไข้หวดัใหญ่ 

ไขห้วดัใหญ่ เป็นโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจท่ีสามารถระบาดไดก้วา้งขวาง และมีความรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวติได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดก็เลก็ ผูสู้งอาย ุโรคน้ีมีช่ือภาษาองักฤษวา่ "Influenza" ซ่ึงมี
รากศพัทม์าจากภาษาละตินคือ "Influentia" (แปลวา่ "Influence") เน่ืองเพราะคนสมยัก่อน เช่ือวา่ การ
ระบาดของโรคน้ีมาจากอิทธิพลของดวงดาวและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ นายแพทยฮิ์ปโปเครติส 
(Hippocrates) บิดาแห่งการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดบ้นัทึกโรคน้ีเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.๑๓๑ ปี พ.ศ.
๒๔๗๖ นกัวทิยาศาสตร์ไดค้น้พบเป็นคร้ังแรกวา่ โรคน้ีเกิดจากเช้ือไวรัสชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นคนละชนิด
กบัไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดไขห้วดั 
  ช่ือภำษำไทย   ไขห้วดัใหญ่ 
  ช่ือภำษำองักฤษ   Influenza, Flu 
  สำเหตุ   เกิดจากเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ (influenza virus) ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มไวรัสท่ีเรียกวา่ "Ortho-
myxovirus" ไวรัสไขห้วดัใหญ่มีอยู ่๓ ชนิดใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เอ (A), บี (B), และ ซี (C) ไวรัสไขห้วดัใหญ่
ชนิดเอและบีมกัก่อใหเ้กิดอาการรุนแรง และอาจพบระบาดไดก้วา้งขวาง ส่วนชนิดซี มกัเป็นไม่
รุนแรง และเกิดการระบาดในวงแคบ (เฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น) ชนิดเอและบีสามารถกลายพนัธ์ุไดง่้าย 
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จึงแตกแขนงเป็นสายพนัธุ์ยอ่ยใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดการระบาดของโรคไดง่้ายและรวดเร็ว ไวรัสไข้หวดั
ใหญ่ชนิดเอ สามารถพบไดท้ั้งในคนและสัตว ์(ส่วนอีก ๒ ชนิด พบเฉพาะในคน) แบ่งเป็นสายพนัธ์ุ
ยอ่ยๆ โดยมีช่ือเรียกตามชนิดของโปรตีน ท่ีพบบนผิวของเช้ือไวรัส โปรตีนดงักล่าวมีอยู ่๒ ชนิด 
ไดแ้ก่ ฮีแมก็กลูตินิน (hemagglutinin) เรียกยอ่ๆ วา่ H ซ่ึงมีอยู ่๑๕ ชนิดยอ่ยและนิวรามินิเดส (neura-
minidase) เรียกยอ่ๆ วา่ N ซ่ึงมีอยู ่๙ ชนิดยอ่ย ใน การก าหนดช่ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ชนิดเอ จึงใช้
ตวัอกัษร  H ควบกบั N โดยมีตวัเลขก ากบัทา้ยอกัษรแต่ละตวั ตามชนิดของโปรตีนท่ีพบ เช่น 
   ไวรัสไข้หวัดใหญ่สำยพันธ์ุ H1N1 เป็นตน้เหตุของการระบาดของไขห้วดัใหญ่ทัว่โลก ในปี 
พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๒ ซ่ึงคร่าชีวิตคนราว ๒๐-๔๐ ลา้นคน เน่ืองจากเกิดระบาดในประเทศสเปนก่อน
แพร่ไปทัว่โลก จึงมีช่ือว่า "ไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish flu)" เช้ือสายพนัธุ์น้ีไดก้ลบัมาระบาดใหญ่
อีกคร้ังหน่ึงในปี  พ.ศ.๒๕๒๐ เน่ืองจากมีตน้ตอจากรัสเซีย จึงเรียกว่า  ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย (Russian 
flu) ไวรัสสำยพนัธ์ุ H2N2 เป็นตน้เหตุการระบาดทัว่โลกของไขห้วดัใหญ่เอเชีย (Asian flu) ในปี พ.ศ. 
๒๕๐๐-๒๕๐๑ ซ่ึงคร่าชีวิตคนราว ๑ ลา้นคน ไวรัสสำยพันธ์ุ H3N2 เป็นตน้เหตุการระบาดทัว่โลก
ของไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (Hong Kong flu) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ซ่ึงคร่าชีวิตคนราว ๗ แสนคน 
ส่วนเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ในสัตว ์สามารถพบในสัตวปี์ก เรียกวา่ ไข้หวดัใหญ่สัตว์ปีก (avian flu) ซ่ึง
คน ไทยนิ ยม เรี ยก ว่ า  ไข้ห วัดน ก  และพบ ในห มู  เรี ยก ว่ า  ไข้ห วัด ให ญ่ ห มู  (swine flu) 
ไขห้วดันก เป็นโรคท่ีพบระบาดในหมู่สัตวปี์ก (นก เป็ด ไก่ ห่าน) เป็นระยะๆ มาแต่นานแลว้ แต่ไม่
เคยพบว่าติดต่อมาสู่คน ไขห้วดันกมาโด่งดงัเม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซ่ึงพบระบาดในไก่บนเกาะฮ่องกง 
และพบว่ามีคนติดโรคจากไก่ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่นก ๑๘ ราย ตาย ๖ ราย ตรวจพบว่าเกิดจากเช้ือ
ไขห้วดัใหญ่ สายพนัธุ์ H5N1 ซ่ึงไดก้ลบัมาระบาดใหญ่ในเอเชีย (รวมทั้งประเทศไทย) ตั้งแต่ปลายปี 
พ.ศ.๒๕๔๖ เฉพาะในไทยและเวยีดนามพบวา่มีการติดเช้ือ H5N1 จากไก่มาสู่คน ผูป่้วยส่วนหน่ึงเป็น
รุนแรงถึงขั้นเสียชีวติ เน่ืองจากเป็นสายพนัธุ์ใหม่ท่ีร่างกายคนเรายงัไม่คุน้เคย จึงขาดภูมิตา้นทานตาม
ธรรมชาติ เช้ือไวรัสในสัตวจ์ะไม่ติดมายงัคน แต่นานๆ คร้ังจะมีการแพร่จากสัตวสู่์คน (เช่น ไขห้วดั 
นก ไขห้วดัใหญ่หมู) โดยยงัไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ในปัจจุบนัยงัไม่พบว่า เช้ือ H5N1 สามารถแพร่
จากคนสู่คนโดยตรง แบบสายพนัธุ์ท่ีพบในคน (เช่น H1N1, H3N2) แต่นกัวิชาการเกรงว่า ถา้คนรับ
เช้ือ H5N1 (จากไก่) พร้อมๆ กบัเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ท่ีพบในคนอยูใ่นร่างกายคนเดียวกนั เช้ือทั้ง ๒ 
สามารถแลกเปล่ียนสายพนัธุ์ จนกลายเป็นสายพนัธุ์ใหม่ เช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ตวัน้ีจะ
สามารถแพร่จากคนสู่คน (ท านองเดียวกนั หมูสามารถรับเช้ือทั้ง ๒ สายพนัธุ์จากไก่และคนได ้และ
สามารถแลกเปล่ียนสายพนัธุ์ในตวัหมู กลายเป็นไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ซ่ึงจะติดให้คน แลว้คนติดสู่คน
ดว้ยกนัเองได)้ ถา้เป็นเช่นน้ี กจ็ะเกิดการระบาดของโรคอยา่งกวา้งขวางและร้ายแรงได ้เพราะเป็นเช้ือ
ไขห้วดัใหญ่ตวัใหม่ท่ีมนุษยเ์ราไม่เคยเผชิญมาก่อนเลย 
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วธีิกำรแพร่เช้ือจำกคนสู่คน เช้ือไขห้วดัใหญ่จะอยูใ่นน ้ามูก น ้าลาย หรือเสมหะของผูป่้วย เม่ือ
มีอาการ ไอ จาม หรือหายใจรดกนั คนขา้งเคียงกจ็ะสูดเอาละอองฝอยของผูป่้วยท่ีมีเช้ือเจือปนเขา้ไป
ในทางเดินหายใจกลายเป็นโรคได ้นอกจากน้ียงัอาจจะติดต่อโดยการสัมผสัถูกมือหรือส่ิงของ
เคร่ืองใช ้(เช่น ลูกบิดประตู ฝาตูเ้ยน็ โทรศพัท ์แกว้น ้า เป็นตน้) ท่ีแปดเป้ือนน ้ามูก น ้าลายผูป่้วย แลว้
ใชน้ิ้วมือท่ีแปดเป้ือนเช้ือน้ีเช็ดจมูก เช็ดตา เช้ือกจ็ะเขา้ไปทางจมูกและตาเขา้ไปในท่ีทางเดินหายใจ 
กลายเป็นโรคไดอี้กทางหน่ึง  
  ระยะฟักตัวของโรค (นบัตั้งแต่เร่ิมติดเช้ือจนถึงระยะท่ีมีอาการไม่สบาย) ๑-๔ วนั 
  อำกำร   จะมีอาการไขสู้ง ปวดศีรษะ หนา้แดง ตาแดง คร่ันเน้ือคร่ันตวั ปวดเม่ือยตามตวั (โดย
เฉพาะท่ีบริเวณกระเบนเหน็บ และตน้แขน ตน้ขา) อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ขมในคอ จุกแน่นทอ้ง 
คล่ืนไส้อาเจียน ต่อมาจะมีอาการเจบ็คอ คดัจมูก ไอแหง้ๆ แบบไขห้วดั แต่บางคนอาจไม่มีอาการเป็น
หวดั คดัจมูกกไ็ด ้มีขอ้สังเกตวา่ไขห้วดัใหญ่มกัเป็นหวดันอ้ย ไขห้วดั (นอ้ย) มกัเป็นหวดัมาก 
โดยทัว่ไปมกัจะเป็นไขอ้ยู ่๒-๔ วนั แลว้ค่อยๆ ทุเลาไปไดเ้อง ส่วนอาการไอและอ่อนเพลีย อาจจะ
เป็นอยูน่าน ๑-๔ สัปดาห์ แมว้า่อาการอ่ืนๆ จะทุเลา แลว้กต็ามในรายท่ีเป็นมาก หรือเกิดจากเช้ือท่ี
รุนแรง (เช่น ไขห้วดันก) จะมีภาวะปอดอกัเสบ (ปอดบวม) ร่วมดว้ย ผูป่้วยจะมีอาการหายใจ หอบ
เหน่ือย และอาจเสียชีวติได ้
กำรแยกโรค   

 ก. ในกรณทีีม่ไีข้สูง  เจ็บคอ น ำ้มูกไหล ไอ อำจเกดิจำกสำเหตุอ่ืน เช่น 
๑. ไข้หวดั (ไขห้วดันอ้ย ไขห้วดัธรรมดา) จะมีอาการไข ้มีน ้ามูก ไอ แต่จะไม่ปวดเม่ือยมาก และ    ไม่
เบ่ืออาหารมากแบบไขห้วดัใหญ่ มกัมีไขสู้ง ๒-๔ วนั 
๒. หัด จะมีไขสู้งตลอด เวลา หนา้แดง ตาแดง ซึม เบ่ืออาหาร น ้ามูกมาก ไอมาก กินยาลดไขไ้ม่ค่อย
ทุเลา หลงัมีไข ้๓-๔ วนั จะมีผืน่แดงข้ึนตามใบหนา้ ล าตวั แขน ขา มกัมีไขสู้งอยู ่๑ สัปดาห์ แลว้ทุเลา
ไดเ้อง ในรายท่ีเป็นรุนแรง อาจมีอาการหอบ (จากปอดอกัเสบ) ทอ้งเดิน หรือชกั (จากสมองอกัเสบ) 
ส าหรับไขห้วดัและหดัมกัจะรักษาโดยการใหย้าบรรเทาตามอาการ 
๓. ทอนซิลอกัเสบ จะมีไขสู้ง เจบ็คอ ตรวจพบทอนซิลบวมแดงหรือเป็นหนอง ตอ้งรักษาดว้ยยา
ปฏิชีวนะ 
๔. ปอดอกัเสบ จะมีไขสู้ง ไอ หอบ เจบ็หนา้อก ไอมีเสลดออกเป็นหนอง หากสงสัยควรส่ง
โรงพยาบาลโดยเร็ว 
   ข. ในกรณทีีม่ไีข้สูง โดยไม่มนี ำ้มูกไหล อำจเกดิจำกสำเหตุอ่ืน เช่น 
๑. ไข้เลือดออก จะมีไขสู้งตลอด และหนา้แดง ตาแดง ซึม เบ่ืออาหาร ต่อมาอาจมีอาการปวดทอ้ง 
อาเจียน มกัมีไขอ้ยูน่าน ๑ สัปดาห์ ในรายท่ีเป็นรุนแรง หลงัมีไข ้๓-๗ วนั จะมีอาการมือ เทา้เยน็ เป็น
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ลม หนา้มืด มีจุดแดงจ ้าเลือด ตามผวิหนงั หรือมีเลือดออก 
๒. กรวยไตอกัเสบเฉียบพลนั จะมีไขสู้ง หนาวสั่นมาก ปวดหลงั ปัสสาวะขุ่น เคาะเจบ็ตรงบริเวณบั้น
เอว (สีขา้ง) ขา้งใดขา้งหน่ึง 
๓. มำลำเรีย (ไขป่้า) จะมีไขสู้ง หนาวสั่นมาก (จบัไขเ้ป็นเวลา วนัละคร้ัง หรือวนัเวน้วนั) มกัมีประวติั
เดินทาง เขา้ไปในเขตป่าเขา 
๔. ไข้รำกสำดน้อย (ไทฟอยด)์ จะมีไขสู้งตลอด เวลานานเกินสัปดาห์ข้ึนไป (ถา้ไม่ไดรั้กษา มกัมีไข้
นาน เป็นแรมเดือน) ร่วมกบัอาการปวด ศีรษะ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งผกู (บางคน
อาจทอ้งเดิน) 
๕. ไข้รำกสำดใหญ่ (ไทฟัส) จะมีไขสู้ง หนาวสั่น ปวดศีรษะ อาจพบรอยแผลคลา้ยรอยบุหร่ีจ้ีตาม
ผวิหนงั (มกัพบอยูต่ามซอกรักแร้ ขาหนีบ ในบริเวณร่มผา้) มกัมีประวติัเขา้ไปในเขตป่าเขา หรือไร่
สวน ไขม้กัจะเป็นอยูน่านเป็นสัปดาห์ๆ 
๖. เลป็โตสไปโรซิส (ไขฉ่ี้หนู) จะมีไขสู้ง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือน่อง ตาแดง ตาเหลือง 
(ดีซ่าน) มกัมีประวติัเดินย  า่น ้า หรือแช่ตวัในหว้ย หนอง คลอง บึง 
๗. ตับอกัเสบจำกไวรัส จะมีไขสู้ง อ่อนเพลีย ปวดจุกแน่นทอ้ง คล่ืนไส้ อาเจียน มกัมีไขอ้ยู ่๔-๕ วนั 
หลงัไขล้ด จะมีอาการดีซ่าน (ตาเหลือง ตวัเหลือง ปัสสาวะเหลือง)  
ส าหรับสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาจากแพทยโ์ดยตรง ดงันั้น หาก
สงสัยควรไปพบแพทยโ์ดยเร็ว 
   กำรวนิิจฉัย  โดยทัว่ไปแพทยม์กัจะวนิิจฉยัไขห้วดัใหญ่จากอาการไขสู้ง เป็นหวดั 
ปวดเม่ือยมากตามตวั (บ่อยคร้ังเวลาผูป่้วยมีไขสู้ง ปวดเม่ือยมาก ตรวจร่างกายไม่พบส่ิงผดิปกติอ่ืนๆ 
แพทยม์กัจะบอกวา่เป็นไขห้วดัใหญ่ ซ่ึงอาจวนิิจฉยัมากเกินจริงหรือผดิพลาดกไ็ด ้เพราะอาจเป็นไข้
ชนิดอ่ืนท่ียงัไม่ปรากฏอาการชดัเจนกไ็ด)้ การวนิิจฉยัแน่ชดัตอ้งอาศยัการตรวจพิเศษ เช่น การ
ตรวจหาเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่จากคอและจมูก การตรวจเลือดหาภูมิคุม้กนั (แอนติบอดี) ต่อไวรัส
ไขห้วดัใหญ่ เป็นตน้ เม่ือแพทยติ์ดตามดูอาการเบ้ืองตน้ แลว้ไม่ทุเลา หรือมีอาการท่ีน่าสงสัยวา่เป็นไข้
จากสาเหตุอ่ืน แพทยม์กัจะท าการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย ์และอาจท าการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
ตามความจ าเป็น 
   กำรดูแลตนเอง   ในกรณีท่ีมีไขสู้ง ปวดเม่ือย มีน ้ามูกใส โดยไม่มีความผดิปกติอ่ืนๆ 
และยงักินได ้ไม่อาเจียน สามารถใหก้ารดูแลรักษาเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
๑. นอนพกัใหเ้ตม็ท่ี 
๒. หา้มอาบน ้าเยน็ ขณะมีไขสู้งใหใ้ชผ้า้ชุบน ้าเยน็ (น ้าก๊อก) เช็ดตวับ่อยๆ เม่ือไขล้ดแลว้ควรอาบ
น ้าอุ่นต่ออีก ๓-๔ วนั 
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๓. ด่ืมน ้ามากๆ ประมาณชัว่โมงละ ๑-๒ แกว้ หรือมากพอจนมีปัสสาวะออกมากและใส น ้าด่ืมอาจ
เป็นน ้าเปล่า น ้าหวาน น ้าอดัลม หรือน ้าผลไมก้ไ็ด ้
๔. กินอาหารอ่อนท่ียอ่ยง่าย เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก หากเบ่ืออาหาร พยายามด่ืมน ้าหวาน น ้าอดัลม น ้าผลไม ้
นม ใหม้ากๆ 
๕. เวลามีไขสู้ง ใหย้าลดไขพ้าราเซตามอล (ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม) 

 ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ ๑-๒ เมด็ 
 เดก็โต กินคร้ังละ คร่ึง ถึง ๑ เมด็ 
 เดก็เลก็ใชย้าชนิดน ้าเช่ือม กินคร้ังละ ๑-๒  ชอ้นชา 

ถา้ยงัมีไขใ้หกิ้นซ ้ าไดทุ้ก ๖ ชัว่โมง ควรกินยาเม่ือมีอาการไขสู้ง หรือปวดเม่ือยมาก เท่านั้น เม่ือ
อาการทุเลาแลว้ไม่ตอ้งกินซ ้ า ควรหลกีเลีย่งกำรใช้ยำลดไข้แอสไพริน ไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือ
ยาบรรเทาไขช้นิดอ่ืนๆ  เน่ืองเพราะอาจมีผลแทรกซอ้นจากการใชย้าได ้เช่น ถา้เป็นไขห้วดัใหญ่ การ
ใชแ้อสไพรินในคนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี อาจท าใหเ้พิ่มความเส่ียงต่อการเกิด กลุ่มอำกำรเรย์ (Reye's 
syndrome) ซ่ึงจะมีอาการสมองอกัเสบร่วมกบัตบัอกัเสบ จดัเป็นภาวะท่ีมีอนัตรายร้ายแรงได ้ถา้เป็น
ไขเ้ลือดออก (บางคร้ังแยกจากไขห้วดัใหญ่ไดไ้ม่ชดัเจน) หากกินยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน ก็
อาจท าใหเ้ลือดออกไดง่้ายและรุนแรงข้ึนได ้โดยทัว่ไป เม่ือปฏิบติัตวัดงักล่าวขา้งตน้ อาการไขห้วดั
ใหญ่จะค่อยๆ บรรเทาไดเ้องภายใน ๒-๔ วนั 
ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ เม่ือมีลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
๑. มีอาการจบัไข ้หนาวสัน่ (ตอ้งห่มผา้หนาๆ) 
๒. หายใจหอบ หรือเจบ็หนา้อกมาก 
๓. ปวดทอ้งมาก หรืออาเจียนบ่อย 
๔. มีเลือดออก เช่น มีจุดแดงจ ้าเลือดตามตวั เลือดก าเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด เป็นตน้ 
๕. มีอาการตาเหลือง (ดีซ่าน) 
๖. มีรอยแผลคลา้ยรอยบุหร่ีจ้ีตามร่างกาย 
๗. มีไขน้านเกิน ๗ วนั 
๘. เจบ็คอมาก หรือทอนซิลบวมแดงเป็นหนอง 
๙. น ้ามูก หรือเสมหะขน้เหลืองหรือเขียว 
๑๐. ดูแลรักษาตนเอง ๔ วนัแลว้ อาการไม่ทุเลา 
๑๑. มีความวติกกงัวล หรือไม่มัน่ใจท่ีจะดูแลรักษาตนเอง หรือสงสัยเป็นไขห้วดันก (มีประวติัสัมผสั
ไก่ท่ีป่วย) 
  กำรรักษำ   ส าหรับไขห้วดัใหญ่ท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้น แพทยจ์ะใหก้ารรักษาโดยใหย้า
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บรรเทาตามอาการ เช่น ยาบรรเทาไข ้แกไ้อ และใหค้  าแนะน าในการปฏิบติัตวัต่างๆ ในรายท่ีเป็น
รุนแรง แพทยอ์าจใหย้าตา้นไวรัส  เช่น อะแมนทาดีน (amantadine) ไรแมนทาดีน  (rimantadine) ไร
บาไวริน (ribavirin) โอเซลทามิเวยีร์ (oseltamivir) ซานิมิเวยีร์ (zanimivir) เป็นตน้ ในรายท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้นจากเช้ือแบคทีเรีย เช่น ไซนสัอกัเสบ หูชั้นกลางอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ 
เป็นตน้ แพทยจ์ะใหย้าปฏิชีวนะร่วมดว้ย 
  ภำวะแทรกซ้อน ส่วนมากมกัจะหายไดเ้องโดยไม่มีภาวะแทรกซอ้น บางรายอาจมีการติดเช้ือ
แบคทีเรียแทรกซอ้น เช่น ไซนสัอกัเสบ (ปวดเจบ็ตรงหวัคิ้ว หรือโหนกแกม้ มีน ้ามูกเป็นหนอง), หู
ชั้นกลางอกัเสบ (ปวดหู หูอ้ือ), หลอดลมอกัเสบ (ไอมีเสมหะเหลืองหรือเขียว) ภาวะแทรกซอ้นท่ี
ร้ายแรง ไดแ้ก่ ปอดอกัเสบ ซ่ึงอาจมีอนัตรายถึงตายได ้ภาวะแทรกซอ้นร้ายแรงมกัเกิดในบุคคลท่ีเป็น
กลุ่มเส่ียง เช่น เดก็เลก็ ผูสู้งอาย ุหญิงตั้งครรภช่์วงไตรมาสท่ี ๓ (เดือนท่ี ๗-๙) ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยท่ี
มีภาวะไตวาย ผูท่ี้สูบบุหร่ีจดั และผูท่ี้มีโรคเร้ือรังทางปอด หรือหวัใจ เป็นตน้ 
  กำรด ำเนินโรค   
ในรายท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้น อาการไขม้กัจะทุเลาไดภ้ายใน ๑-๗ วนั (มกัจะอยูใ่นช่วง ๒-๔ วนั) 
ส่วนในรายท่ีมีภาวะแทรกซอ้นจากการติดเช้ือแบคทีเรีย มกัจะรักษาใหห้ายไดด้ว้ยยาปฏิชีวนะ ส่วน
ในรายท่ีมีปอดอกัเสบแทรกซอ้น ถา้ไดรั้บการรักษาไดท้นัท่วงทีมกัจะหายได ้ยกเวน้ในกลุ่มเส่ียง 
(เช่น เดก็เลก็ ผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีโรคเร้ือรังประจ าตวั) กอ็าจเป็นรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติได ้
  กำรป้องกนั   
๑. ส าหรับคนทัว่ไป ใหห้มัน่ดูแลสุขภาพตนเอง ดว้ยการออกก าลงักาย กินอาหารท่ีมีประโยชน ์
พกัผอ่นใหเ้พียงพอ หลีกเล่ียงการสัมผสัคนหรือสัตวท่ี์ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 
๒. ควรฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ป้องกนัในบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง (ดูหวัขอ้ "ภาวะแทรกซอ้น") รวมทั้ง
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข คนอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปีท่ีตอ้งกินแอสไพรินประจ า การฉีดวคัซีน
ป้องกนั จะตอ้งฉีดปีละคร้ัง อยา่งไรกต็าม ถา้หากมีการระบาดของไขห้วดัใหญ่ ท่ีเกิดจากไวรัส
ไขห้วดัใหญ่ชนิดใหม่ วคัซีนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม (ซ่ึงป้องกนัไดเ้ฉพาะไวรัสชนิดเอ สายพนัธุ์ H1N1, H3N2 
และชนิดบี) กอ็าจไม่ไดผ้ลในการป้องกนักไ็ด ้
๓. ส าหรับผูท่ี้สัมผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่จากเช้ือไวรัสชนิดเอ แพทยอ์าจพิจารณาใหย้า
ตา้นไวรัส (เช่น อะแมนทาดีน ไรแมนทาดีน) กินป้องกนั 
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โรคปอดบวม 

      หมำยถึง ภาวะปอดซ่ึงเกิดการอกัเสบ ซ่ึงอาจเป็นเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส ซ่ึงในสภาวะท่ีผดิปกติ
อาจจะเกิดจาก เช้ือรา และ พยาธิ เม่ือเป็นปอดบวม จะมีหนอง และสารน ้าอยา่งอ่ืนในถุงลม ท าให้
ร่างกายไม่สามารถรับ oxygen ท าใหร่้างกายขาด oxygen และอาจถึงแก่ชีวติได ้ 

สำเหตุของปอดบวม 
มีสาเหตุมากมายแต่แบ่งสาเหตุไดด้งัน้ี  

 Bacteria 
 Viruses 
 Mycoplasma 
 เช้ือชนิดอ่ืน เช่น เช้ือรา  
 สารเคมี 

เช้ือท่ีเป็นสาเหตุมกัจะอยูใ่นน ้าลายและเสมหะของผูป่้วยและสามารถแพร่กระจายออกมาเวลาไอ จาม 
นอกจากน้ียงัเกิดจากการดมสารเคมี เช่น แอมโมเนีย ไนโตรเจน ไดออกไซด ์หรือการส าลกัน ้าลายเศษ
อาหารและน ้ายอ่ย เหตุชกัน าส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปอดบวม ปกติเช้ือโรคอยูใ่นคอ เม่ือร่างกายมีภาวะท่ี
ภูมิคุม้กนัอ่อนแอกจ็ะเกิดโรค ภาวะต่างๆดงักล่าวไดแ้ก่ 

1. ร่างกายมีภูมิตา้นทานต่อการอกัเสบติดเช้ือลดลง เช่นอายมุาก ขาดอาหาร เบาหวาน ไดรั้บยากด
ภูมิคุม้กนั 

2. การอกัเสบติดเช้ือไวรัสของระบบการหายใจ 
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3. การอุดกั้น และการอกัเสบเร้ือรังในหลอดลม 
4. การส าลกั น ้าลาย เศษอาหาร หรือส่ิงติดเช้ือในปอด 

กำรติดต่อ 
ติดต่อโดยการไดรั้บเช้ือจากการไอ หรือจามของผูป่้วย บางรายอาจไดจ้ากการกินน ้าแกว้เดียวกนัหรือ
ใชผ้า้เช็ดหนา้ร่วมกนั หลงัจากไดรั้บเช้ืออาจจะเกิดอาการใน 1-3 วนั  
อำกำรของโรคปอดบวม 

 ผูป่้วยบางรายอาจจะมีอาการน ้ามูกไหล จาม คดัจมูกน ามาก่อน  
 บางรายอาจจะเร่ิมดว้ยไขสู้ง หนาวสั่น  
 หายใจหอบเหน่ือย  
 อาจจะมีอาการเจบ็หนา้อกต าแหน่งท่ีเจบ็มกัตรงกบับริเวณท่ีอกัเสบ  
 อาการไอ ในระยะแรกมีลกัษณะไอแหง้ๆ แต่ระยะต่อมาจะมีจ านวนเสมหะเพิ่มมากข้ึน เสมหะเหนียว 

กำรวนิิจฉัยโรคปอดบวม 
หากมีประวติัไขสู้ง หนาวสั่น ไอมีเสมหะสีเหลือง หรือสีเขียว หายใจหอบ และแพทยส์งสัยวา่จะเป็น
ปอดบวม แพทยต์รวจร่างกายและส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการดงัน้ี 

 เจาะเลือดตรวจ CBC พบวา่เมด็เลือดขาวเพิ่มข้ึน 
 ตรวจเสมหะโดยการยอ้มสี และเพาะเช้ือ เพื่อหาสาเหตุของปอดบวม 
 น าเลือดไปเพาะเช้ือหาสาเหตุ ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้วลา 3-4 วนักวา่จะทราบผล 
 X-ray ปอด 

กำรรักษำโรคปอดบวม  
ในเดก็ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัสอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งนอนโรงพยาบาล ตอ้งกระตุน้ใหเ้ดก็ด่ืมน ้า
มากๆ วดัไขว้นัละ 2 คร้ัง รับประทานยาตามแพทยส์ั่งโดยเคร่งคดั หา้มซ้ือยาแกไ้อรับประทานเอง ให้
คอยตรวจดูสีริมฝีปาก และเลบ็วา่ยงัคงสีชมพูอยูห่รือไม่ หากมีสีคล ้าควรรีบพบแพทย ์หากเป็นเช้ือ
แบคทีเรีย หรืออาการเป็นมาก เช่น ไขสู้งมาก หอบมาก ไอมาก แพทยจ์ะใหน้อนโรงพยาบาล และ
ตรวจเลือดดงักล่าวขา้งตน้ และใหก้ารรักษา คือ 

 ให ้oxygen 
 ใหย้าปฏิชีวนะ 
 ใหน้ ้าเกลือ 

โรคแทรกซ้อนทีส่ ำคญั 
1. น ้าในช่องเยือ่หุม้ปอด (pleural effusion) เกิดจากการอกัเสบของเน้ือปอดลามออกมาถึงเยือ่หุม้ปอด 

จ านวนน ้ามีไดต้ั้งแต่เลก็นอ้ยจนถึงขนาดมาก ถา้มีไม่มากกอ็าจหายเองได ้ในรายท่ีมีจ  านวนมากจนท า
ใหเ้กิดอาการหอบจะตอ้งท าการรักษาโดยการเจาะดูดเอาน ้าออก 
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2. หนองในช่องเยือ่หุม้ปอด (empyema )ภาพถ่ายรังสีเหมือนกบัน ้าในช่องหุม้ปอดแต่จะมีไขสู้งและ
หอบเหน่ือย 

3. ปอดแตกและมีลมในช่องปอด (pneumothorax )มกัเกิดจากการติดเช้ือท่ีรุนแรง ผูป่้วยจะแน่นหนา้อก
และหายใจหอบเหน่ือย 

4. เยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ( pericarditis ) เยือ่หุม้สมองอกัเสบ( meningitis )ปัจจุบนัพบนอ้ย 
5. หวัใจวาย มกัพบในรายท่ีมีโรคหวัใจอยูก่่อน 

 
กำรป้องกนัโรคปอดบวม 

 ใชว้คัซีนสามารถป้องกนัปอดบวมไดบ้างเช้ือ เช่น H.influenza,  Pertussisไอกรน,ปอดบวม 
Pneumococcal 

 ใหห้ลีกเล่ียงจากคนท่ีเป็นปอดบวม 
 หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นหอบหืดใหแ้ยกถว้ย และชาม สมาชิกในครอบครัวใหล้า้งมือบ่อยๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siamhealth.net/public_html/vaccination/influenzaeb.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/vaccination/DPT.htm
http://www.siamhealth.net/public_html/vaccination/pneumococal.htm
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โรคหัด 

  โรคหดัเป็นโรคไขอ้อกผืน่ (exanthematous fever) ท่ีพบบ่อยในเดก็เลก็ นบัว่าเป็นโรคท่ีมี
ความส าคญัมากโรคหน่ึง เพราะอาจมีโรคแทรกซอ้นท าใหถึ้งเสียชีวติได ้
 สำเหตุ 
          เกิดจากเช้ือไวรัส measles ซ่ึงอยูใ่นตระกูล paramyxovirus ซ่ึงเป็น rna ไวรัส ท่ีจะพบไดใ้นจมูก 
และล าคอของผูป่้วย 
ระบำดวทิยำ 
          โรคหดัติดต่อกนัไดง่้ายมาก โดยการไอ จาม หรือพูดกนัในระยะใกลชิ้ด เช้ือไวรัสจะกระจายอยู่
ในละอองเสมหะ น ้ามูก น ้าลายของผูป่้วย และเขา้สู่ร่างกายโดยทางการหายใจ บางคร้ังเช้ืออยูใ่น
อากาศ เม่ือหายใจเอาละอองท่ีปนเป้ือนเช้ือไวรัส (air borne) เขา้ไปกท็ าใหเ้ป็นโรคได ้ผูติ้ดเช้ือจะเป็น
โรคเกือบทุกราย 
          ถา้ไม่ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค เดก็มีโอกาสจะเป็นหดัไดเ้ม่ือภูมิคุม้กนัท่ีผา่นมาจากแม่หมดไป
เม่ืออายปุระมาณ 6-9 เดือน อายท่ีุพบบ่อยคือ 1-6 ปี ถา้ไม่มีภูมิตา้นทานจะเป็นไดทุ้กอาย ุในประเทศ
ไทย เร่ิมใหว้คัซีนป้องกนัหดั เม่ือ พ.ศ. 2527 ท าใหอุ้บติัการณ์ของโรคลดลงเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในเดก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ปี แต่กย็งัพบโรคไดป้ระปราย และมีการระบาดเป็นคร้ังคราวในชนบท 
ผูป่้วยท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นเดก็ท่ียงัไม่ไดรั้บวคัซีน และเป็นเดก็อายเุกิน 5 ปี มากข้ึน 
          ผูป่้วยหดัจะมีเช้ือไวรัสในล าคอและแพร่เช้ือไดใ้นระยะจาก 1-2 วนั ก่อนท่ีจะเร่ิมมีอาการ (3 ถึง 
5 วนั ก่อนผืน่ข้ึน) ไปถึงระยะหลงัผืน่ข้ึนแลว้ 4 วนั 
          ระยะฟักตวัของโรค จากท่ีเร่ิมสัมผสัโรคจนถึงมีอาการประมาณ 8-12 วนั เฉล่ียจากวนัท่ีสัมผสั
จนถึงมีผืน่เกิดข้ึนประมาณ 14 วนั 
 อำกำรและอำกำรแสดง 
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          อาการเร่ิมดว้ยมีไข ้น ้ามูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลวัแสง อาการต่างๆ จะมากข้ึนพร้อม
กบัไขสู้งข้ึน และจะสูงเตม็ท่ีเม่ือมีผืน่ข้ึนในวนัท่ี 4 ของไข ้ลกัษณะผืน่นูนแดง maculo-papular ติดกนั
เป็นป้ืนๆ โดยจะข้ึนท่ีหนา้ บริเวณชิดขอบผม แลว้แผก่ระจายไปตามล าตวั แขน ขา เม่ือผืน่
แพร่กระจายไปทัว่ตวั ซ่ึงกินเวลาประมาณ 2-3 วนั ไขก้จ็ะเร่ิมลดลง ผืน่ท่ีระยะแรกมีสีแดงจะมีสีเขม้
ข้ึน เป็นสีแดงคล ้า หรือน ้าตาลแดง ซ่ึงคงอยูน่าน 5-6 วนั กวา่จะจางหายไปหมด กินเวลาประมาณ 2 
สัปดาห์ บางคร้ังจะพบผวิหนงัลอกเป็นขยุ 
          การตรวจในระยะ 1-2 วนั ก่อนผืน่ข้ึนจะพบจุดขาวๆ เลก็ๆ มีขอบสีแดงๆ อยูใ่นกระพุง้แกม้ 
เรียกวา่ koplik’s spots ซ่ึงจะช่วยใหว้นิิจฉยัโรคหดัไดก่้อนท่ีจะมีผืน่ข้ึน 
 โรคแทรกซ้อน 
          พบไดบ่้อยมาก โดยเฉพาะเดก็ท่ีอยูใ่นสภาพยากจน อยูใ่นชุมชนแออดั มีภาวะทุพโภชนาการ 
และในเดก็เลก็ท่ีพบบ่อย มีดงัน้ี 
          1.   ทางระบบทางเดินหายใจ 
               -   หูส่วนกลางอกัเสบ (otitis media) 
               -   หลอดลมอกัเสบ croup 
               -   ปอดอกัเสบ 
          2.   ทางระบบทางเดินอาหาร พบอุจจาระร่วง ซ่ึงจะน าไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ 
          3.   สมองอกัเสบพบไดป้ระมาณ 1 ใน 1000 ราย ซ่ึงจะท าใหมี้ความพิการเหลืออยู ่ถา้ไม่
เสียชีวติ 
          4. ในเดก็ท่ีมีภาวะขาดวติามินเอ อาการจะรุนแรงและอาจท าใหมี้ตาบอด  
 กำรวนิิจฉัยโรค 
          จากอาการทางคลินิก ลกัษณะการเกิดผืน่ในวนัท่ี 4 และการแพร่กระจายของผืน่จากหนา้ไปยงั
แขนขา การมี koplik’s spots แต่การวนิิจฉยัท่ีแน่นอนคือ การตรวจหา antibody ต่อ measles โดยการ
เจาะเลือดตรวจในระยะท่ีมีผืน่ และคร้ังท่ีสองห่างไป 2-4 สัปดาห์ ดว้ยวธีิ hemagglutination 
inhibition test หรืออาจตรวจดว้ยวธีิ elisa ตรวจหา specific igm การแยกเช้ือไวรัสจาก 
nasopharyngeal secretion จากตา หรือจากปัสสาวะ ในระยะท่ีมีไขจ้ะสามารถยนืยนัไดว้า่เป็นโรคหดั 
แต่การแยกเช้ือท าไดย้าก จึงไม่ไดท้  ากนั นอกจากเป็นการวจิยั 
กำรรักษำ 
          1)   ใหก้ารรักษาตามอาการ ถา้ไขสู้งมากใหย้าลดไขเ้ป็นคร้ังคราว ร่วมกบัการเช็ดตวั ใหย้าแก้
ไอท่ีเป็นยาขบัเสมหะไดเ้ป็นคร้ังคราว 
          2)   ไม่จ าเป็นตอ้งใหย้าปฏิชีวนะ นอกจากรายท่ีมีโรคแทรกซอ้นเช่น ปอดอกัเสบหูอกัเสบ 
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          3)   ใหอ้าหารอ่อนท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบถว้น ใหว้ติามินเสริมโดยเฉพาะวติามินเอ องคก์าร
อนามยัโลกและ unicef แนะน าใหว้ติามินเอแก่เดก็ท่ีเป็นหดัทุกรายในพื้นท่ีท่ีมีอุบติัการณ์ของการขาด
วติามินเอสูง และอตัราป่วยตายของโรคหดัเกิน 1% เน่ืองจากผลของการศึกษาในประเทศดอ้ยพฒันา
หลายแห่งแสดงใหเ้ห็นวา่ใหว้ติามินเอเสริมแก่เดก็ท่ีเป็นหดัจะช่วยลดอตัราตายจากหดัลงได ้
 กำรแยกผู้ป่วย 
          แยกผูป่้วยท่ีสงสัยเป็นหดัจนถึง 4 วนั หลงัผืน่ข้ึน 
 กำรป้องกนั 
          หลีกเล่ียงการสัมผสักบัผูป่้วย วธีิท่ีดีท่ีสุดคือใหว้คัซีนป้องกนั ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขให้
วคัซีนป้องกนัโรคหดั 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือเด็กอาย ุ9-12 เดือน โดยใหใ้นรูปของวคัซีนหดัชนิดเด่ียว 
(m) คร้ังท่ี 2 เม่ือเดก็เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใหใ้นรูปของวคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั   คาง
ทูม หดัเยอรมนั (mmr) 
          ส าหรับผูท่ี้สัมผสัโรคภายในระยะ 72 ชัว่โมง อาจพิจารณาใหว้คัซีนหดัทนัที ซ่ึงจะ 
ป้องกนัการเกิดโรคได ้
          ถา้สัมผสัโรคเกิน 72 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 6 วนั ให ้immune globulin (ig) เพื่อป้องกนัหรือท าให้
ความรุนแรงของโรคลดลง โดยให ้ig ฉีดเขา้กลา้มเน้ือตน้แขน 0.25 มล./กก. ผูท่ี้ควรพิจารณาให ้ig 
ไดแ้ก่เดก็เลก็อายนุอ้ยกวา่ 1 ปี ผูท่ี้มีภูมิคุม้กนับกพร่อง หญิงมีครรภ ์และเดก็ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
ซ่ึงคนเหล่านั้นถา้เป็นหดัแลว้จะมีภาวะแทรกซอ้นสูง 
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โรคหัดเยอรมัน Rubella 

  เป็นโรคติดต่อเกิดจากเช้ือไวรัส Paramyxovirus ท าให้เกิดอาการคือมีไข้ ผื่น และต่อม
น ้ าเหลืองโต ส่วนใหญ่มกัจะหายเองโดยท่ีไม่มีโรคแทรกซ้อน หากเกิดในหญิงมีครรภอ์าจจะท าให้
เดก็ท่ีเกิดมาพิการ  

โรคหัดเยอรมนัคืออะไร 
เป็นโรคติดเช้ือไวรัส ซ่ึงท าใหเ้กิดลกัษณะทางคลินิกท่ีส าคญัคือ ไข ้ผื่นท่ีผิวหนงั และต่อมน ้ าเหลือง
แถวคอโต ถา้เป็นในเด็กอาการไม่รุนแรง แต่ถา้เป็นในหญิง มีครรภ์อ่อน จะท าให้เด็กท่ีเกิดมามี
โอกาสพิการ 

สำเหตุโรคหัดเยอรมนั 
เกิดจากเช้ือไวรัส RNA จดัอยูใ่นกลุ่ม Paramyxovirus 

กำรติดต่อโรคหัดเยอรมนั 
ติดต่อจากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึงโดยการหายใจเอาเสมหะ หรือน ้าลายของผูป่้วยซ่ึงจามหรือไอ
ออกมา ระยะติดต่อ 1 อาทิตยก่์อนและหลงัออกผืน่  

อำกำรโรคหัดเยอรมนั 
• ระยะฟักตวั หลงัจากไดรั้บเช้ือ (หลงัสัมผสักบัผูป่้วย ) 14-24 วนั  
• ร้อยละ 25-50 อาจจะไม่มีอาการหรืออาการนอ้ย อาการน าในเด็กไม่ค่อยมีอาการอะไร ก่อนออกผื่น
โดยมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เยือ่บุตาอกัเสบจะมีไข ้1-5วนั น ้ามูกไหล ไอเลก็นอ้ย  
• ระยะออกผื่น โดยเร่ิมท่ีหน้าผากแถบไรผม กระจายมายงัรอบปาก และใบหู แลว้ลามลงมาท่ีคอ 
ล าตวั แขนขา ขณะท่ีผืน่กระจายมาล าตวั ใบหนา้จะไม่ค่อยมีผืน่ ผืน่อาจจะมีอาการคนัหรือไม่กไ็ด ้ผืน่
มีลกัษณะสีชมพูอ่อน แบนราบ และมกัอยู่แยกจากกนั ผื่นเป็น 3 วนัจะเร่ิมจาง มีต่อมน ้ าเหลืองหูโต 
คล าได้เป็นกอ้น บางรายอาจมีปวดขอ้ ถา้หากเป็นในคนทอ้งระยะ 3 เดือนแรก เด็กท่ีเกิดมาอาจมี
พิการแต่ก าเนิ เช่น ปัญญาอ่อน หวัใจผดิปกติ ตาผดิปกติ  

กำรวนิิจฉัยโรคหัดเยอรมนั 
เน่ืองจากโรคน้ีหากเดก็ปรกติจะมีอาการไม่มากการวนิิจฉยัท าไดจ้ากอาการ และการตรวจร่างกาย
เท่านั้น หากคนตั้งครรภจ์ะตอ้งเจาะเลือดเพื่อยนืยนัการวนิิจฉยั 



25 
 

กำรป้องกนัโรคหัดเยอรมัน 
ป้องกนัโดยการฉีดวคัซีน MMR(หดั หดัเยอรมนั คางทูม ) ยงัไม่มีรายงานวา่ไดรั้บวคัซีนขณะ
ตั้งครรภแ์ลว้จะท าใหเ้กิดพิการแต่ก าเนิด แต่แนะน าใหคุ้มก าเนิดหลงัฉีดวคัซีน 

กำรรักษำโรคหัดเยอรมนั 
โรคน้ีหายไดเ้อง ใหว้ดัไขว้นัละ 2 คร้ัง ควรพบแพทยถ์า้ไขม้ากกวา่ 38์   หา้มใช ้aspirin ในการลดไข้
เน่ืองจากอาจจะท าใหเ้กิด Reye's syndrome 

โรคแทรกซ้อนทีส่ ำคญั อาจพบสมองอกัเสบ เกลด็เลือดต ่า ถา้เกิดกบัหญิงมีครรภ ์อาจท าให้
ทารกเกิดมาพิการ เช่น ตาพิการ ตอ้กระจก ตอ้หิน หวัใจพิการ หูหนวก สมองเส่ือม  

ภำวะแทรกซ้อนโรคหัดเยอรมนั 
1. ขอ้อกัเสบ เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อยท่ีสุด มกัเป็นขอ้เลก็ๆ เช่นขอ้น้ิว  
2. ภาวะแทรกซอ้นในระบบประสาทกลาง พบไม่บ่อย ท่ีพบคือสมองอกัเสบ  

ทำรกทีเ่กดิจำกแม่ทีป่่วยด้วยโรคหัดเยอรมนั 
ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีติดเช้ือโรคหดัเยอรมนัอาจจะมีความพิการตามมาโดยเฉพาะการตั้งครรภใ์น
ระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ ์ความพิการไดแ้ก่ 
•หูหนวก อาจจะเกิดขา้งเดียวหรือสองขา้ง อาการจะปรากฏประมาณอาย ุ2 ปี 
•ตอ้กระจกมกัจะเป็นกบัตาทั้งสองขา้ง 
•ความผดิปกติของหวัใจ 

กำรป้องกนัโรคหัดเยอรมัน 
•โรคน้ีสามารถป้องกนัไดโ้ดยการฉีดวคัซีน MMRโดยฉีดคร้ังแรกตอนอาย ุ9-15 เดือน คร้ังท่ี 2 เม่ือ
อาย ุ4-6 ปี  
• ผูห้ญิงท่ีจะแต่งงาน หรือตั้งใจจะมีลูก ถา้ยงัไม่เคยฉีดวคัซีน ตอ้งฉีดวคัซีนก่อนตั้งครรภอ์ยา่งนอ้ย 28 
วนั ระวงัน้ีใหคุ้มก าเนิด 
•ส าหรับหญิงคู่และไม่เคยไดรั้บวคัซีนมาก่อน ควรคุมก าเนิดไวก่้อนจนพน้การระบาดของโรค  
•ผูป่้วยท่ีเป็นโรคหดัเยอรมนัควรหยดุเรียน หยดุท างาน พกัผอ่นอยูก่บับา้นเป็นเวลาประมาณ 7 วนั
หลงัจากมีผืน่ข้ึนเพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไปสู่ผูอ่ื้น  
•เดก็ทารกท่ีคลอดออกมาและไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นหดัเยอรมนัแต่ก าเนิด ควรหลีกเล่ียงการพาไปท่ี
สาธารณะเป็นเวลา 1 ปี เพื่อป้องกนัการแพร่เช้ือ เพราะเดก็เหล่าน้ียงัมีเช้ือไวรัสอยูใ่นตวั 
• ผูท่ี้เคยติดเช้ือหดัเยอรมนั หรือไดรั้บการฉีดวคัซีนมาแลว้จะมีภูมิคุม้กนัไปตลอดชีวติ แต่มีความ
เป็นไปไดท่ี้การไดรั้บเช้ืออีก จะท าใหติ้ดเช้ือได ้เพียงแต่จะไม่แสดงอาการ 
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ไข้สุกใสหรือไข้อสุีกอใีส Chicken Pox (Varicella) 

เป็นโรคติดต่อ เกิดจากการติดเช้ือ varicella zoster virus ท าใหมี้ตุ่มน ้าท่ีล  าตวั ใบหนา้ มกัจะ
พบในเดก็ การติดต่อติดจากเสมหะ น ้าลาย และน ้าจากคุ่มพอง เป็นแลว้ไม่เป็นซ ้ า เช้ือจะหลบใน
ปลายประสาท เม่ือร่างกายอ่อนแอกจ็ะเป็นโรคงูสวดั 

สำเหตุของไข้สุกใส 
เกิดจากเช้ือvaricella zoster virus ท าใหเ้กิดผืน่ลกัษณะพุพองท่ีผวิหนงั และเยือ่บุ mucous membrance 
น ้ามูกและน ้าจากตุ่มพอง มีเช้ือจ านวนมากสามารถติดผูอ่ื้นได ้

ไขสุ้กใสติดต่อง่าย ผูป่้วยจะเกิดอาการของไขสุ้กใส หลงัจากไดรั้บเช้ือ 14-21 วนั เช้ือน้ีจะ
ระบาดในฤดูหนาวมกัเป็นในเดก็อาย ุ5-9 ขวบ เม่ือเดก็เป็นแลว้จะมีภูมิคุม้กนัโรคน้ีตลอดชีวติ เช้ือน้ี
ไม่หายจากร่างกาย มนัคงอยูใ่นเส้นประสาท เม่ือร่างกายอ่อนแอกจ็ะเกิดเป็นโรคงูสวดั  

อำกำรของโรคไข้สุกใส  
1. อาการน าในเดก็อาการไม่ชดัเจน แต่ในผูใ้หญ่ จะมีไข ้ปวดศีรษะ ปวดหลงั เจบ็คอ ไอ 
2.ระยะออกผืน่ผืน่พุพองจะเร่ิมท่ีล าตวัหรือหนา้ หลงัจากนั้นจะแพร่กระจายไปทัว่ตวั ศีรษะ หู อวยัวะ
เพศ ในปาก ฐานของผืน่จะมีสีแดง 2-4 วนัผืน่อาจจะรวมกนัเป็นกลุ่ม ผูป่้วยอาจจะมีผืน่จ  านวนนอ้ย 
แต่บางรายมีผืน่มาก  
3.ผืน่พบตามตวั แขนขา หนา้ไม่ค่อยพบผืน่ มกัพบส่วนตน้ของแขนขา ท่ีใบหนา้มกัพบคร่ึงล่าง
มากกวา่คร่ึงบนผืน่มกัพบตามรอยบุ๋มของร่างกาย อยา่แกะหรือเกาผืน่เพราะอาจจะท าใหเ้กิดการติด
เช้ือแบคทีเรีย ผูป่้วยอาจจะมีไข ้ปวดทอ้ง อาจคนับริเวณผืน่ อาการจะหายใน 3-5 วนั เดก็จะมีไขต้  ่า
กวา่ผูใ้หญ่ 
 กำรรักษำ 
โรคไขสุ้กใสเกิดจากเช้ือไวรัสดงันั้นยงัไม่มียาท่ีรักษาเฉพาะ การรักษาท าไดเ้พียงการใหย้าลดไข ้การ
ท าความสะอาดแผลผูป่้วยส่วนใหญ่สามารถรักษาท่ีบา้นโดยตอ้งดูแลเร่ืองไข ้และผืน่ 
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•ไข ้ใหใ้ช ้พาราเซ็ตตามอล paracetamol ในการลดไข ้หา้มใช ้aspirinในการลดไขเ้พราะอาจจะท าให้
เกิด Reye'syndrome 
•บรรเทาอาการคนัโดยใชผ้า้ gauze ชุบน ้าเกลือลา้งแผลปิดแผล หรืออาบน ้าทุก 4 ชัว่โมงแลว้ซบัให้
แหง้ ส าหรับเดก็ตอ้งตดัเลบ็ใหส้ั้นไขสุ้กใส 

แพทยจ์ะใหย้าปฏิชีวนะในรายท่ีมีการติดเช้ือแบคทีเรีย ส าหรับยารักษาเช้ือไวรัส เช่น 
acyclovir ยาน้ีจะใหภ้ายใน 24 ชัว่โมงหลงัเกิดผืน่จะใหใ้นรายท่ีเป็นไขสุ้กใส ซ่ึงมีภูมิคุม้กนับกพร่อง
หรือเกิดโรคแทรกซอ้นไดง่้ายเช่น 
•ผูป่้วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง 
•ผูป่้วยท่ีไดรั้บยา steroid  
•ผูป่้วยเดก็ท่ีเป็นโรคเร้ือรังและจ าเป็นตอ้งไดรั้บยา aspirin เป็นประจ า  
•ผูป่้วยไขสุ้กใสในผูใ้หญ่  

เม่ือไหร่จะหำย 
โดยปกติใชเ้วลาประมาณ 10 วนั แต่สามารถไปโรงเรียน หรือไปท างานในเวลา 7 วนั โรคแทรกซอ้น
พบนอ้ยไดแ้ก่โรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 

ระยะตดิต่อของโรคไข้สุกใส 
ช่วงท่ีสามารถแพร่เช้ือไดคื้อ 2 วนัก่อนเกิดผืน่จนกระทัง่ผืน่หาย ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เป็นการยากท่ีจะ
ป้องกนัโดยการป้องกนัการสัมผสั หากมีเดก็ท่ีป่วยจะตอ้งแยกเดก็ออกจากโรงเรียนจนกระทัง่ผืน่หาย 

กำรป้องกนัไข้สุกใส 
1. โดยการฉีดวคัซีนป้องกนัไขสุ้กใส 
2. นอกจากยา acyclovir แลว้แพทยย์งัสามารถใชย้า varicella-zoster immune globulin, or VZIG ซ่ึง
เตรียมไดจ้ากน ้าเหลือง( plasma)ของคนท่ีมีภูมิต่อเช้ือไขสุ้กใสน ามาใหผู้ท่ี้สัมผสักบัผูป่้วยไขสุ้กใส 
และจะตอ้งใหไ้ม่เกิน 4 วนัหลงัสัมผสัโรค แต่จะเลือกใหใ้นผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อโรคแทรกซอ้น เช่น ผูป่้วย
ท่ีภูมิคุม้กนัไม่ดี  
3.เดก็แรกคลอดท่ีแม่เป็นไขสุ้กใส  
4. เดก็คลอดก่อนก าหนดท่ีสัมผสัไขสุ้กใส 

ไข้สุกใสจะพบแพทย์เม่ือไร 
ปรกติโรคจะเป็นไม่มาก สามารถใหก้ารดูเองท่ีบา้นได ้ควรพบแพทยเ์ม่ือมีอาการดงัต่อไปน้ีคือ 
•ซึมลง  
•คอแขง็  
•ไอมาก  
•หายใจล าบาก  
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• อาเจียนมาก 
•ปวดศีรษะ  
•แผลมีการติดเช้ือแบคทีเรีย  

โรคแทรกซ้อนทีส่ ำคญัของโรคสุกใส 
เดก็ท่ีแขง็แรงมกัจะหายเป็นปกติใน3-7วนั กลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคแทรกซอ้น กลุ่ม
คนดงักล่าวไดแ้ก่ 
•ผูใ้หญ่ 
•คนตั้งครรภ ์
•เดก็อายนุอ้ยกวา่ 4 สัปดาห์ 
•คนท่ีมีภูมิบกพร่อง 

ผู้ใหญ่ 
ผูใ้หญ่ท่ีป่วยดว้ยไขสุ้กใสจะมีอาการมากกวา่เดก็ ประมาณร้อยละ 5-14 จะมีปอดบวม แต่ส่วนใหญ่ก็
หาย 

คนตั้งครรภ์ 
•คนตั้งครรภจ์ะมีความเส่ียงของการเกิดปอดบวมเพิ่มข้ึน หากสูบบุหร่ียิง่มีความเส่ียงเพิ่มข้ึน 
• แม่ไดรั้บเช้ือไขสุ้กใสภาย 20 สัปดาห์หลงัตั้งครรภเ์ดก็ท่ีเกิดมาประมาณร้อยละ 2 จะเกิดความพิการ
แต่ก าเนิดโดยมีอาการแขนขาอ่อนแรง ศีรษะเลก็ ตาบอด ชกั  
•อาจจะท าใหค้ลอดก่อนก าหนด 
• เดก็ท่ีเกิดจากแม่ท่ีเป็นไขสุ้กใส 5 วนัก่อนคลอดหรือ 2 วนัหลงัคลอด ประมาณร้อยละ 25 ของเดก็ท่ี
ไม่ไดรั้บการป้องกนัจะเป็นไขสุ้กใส และมีอตัราตายร้อยละ 30  

คนทีม่ภูีมบิกพร่อง 
คนท่ีมีภูมิบกพร่องไม่วา่จะเกิดจากการไดรั้บยา หรือเกิดจากโรคจะมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดโรคแทรก
ซอ้นไดแ้ก่ โลหิตเป็นพิษ ปอดบวม เยือ่หุม้สมองอกัเสบ 

ป้องกนัได้โดยให้ varicella-zoster immune globulin, 
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โรคอุจจำระร่วง  

  หมำยถึง การถ่ายอุจจาระเหลวจ านวน 3 คร้ังต่อวนัหรือมากกวา่ หรือถ่ายมีมูก หรือมูกปน
เลือดอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง หรือถ่ายเป็นน ้ามากกวา่ 1 คร้ังข้ึนไปภายใน 1 วนั (เดก็แรกเกิด ท่ีกินนมแม่อาจ
ถ่ายอุจจาระน่ิมเหลวไม่มีมูกปนเลือดหรือกล่ินเหมน็ โดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน หรือเป็นไข้
ถือวา่ปกติ) 
  สำเหตุ 
อุจจาระร่วงท่ีเกิดจากการติดเช้ือมีสาเหตุ จากการรับประทานอาหาร และเคร่ืองด่ืมไม่สะอาด การไม่
ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนการเตรียมหรือปรุงอาหาร และภาชนะสกปรกหรือมีเช้ือ โรคปะปน 
  อนัตรำยจำกโรคอจุจำระร่วง 
อุจจาระร่วงท าใหร่้างกายขาดน ้าและเกลือแร่ไปพร้อมกบัอุจจาระจ านวนมาก จนอาจท าใหช้็อกหมด
สติและถึงแก่ความตายไดโ้ดยเฉพาะในเดก็เลก็ 
  วธีิปฏบัิติตัวเม่ือเกดิอำกำรอจุจำระร่วงทีบ้่ำน 
1. กินหรือด่ืมของเหลวมากกวา่ปกติ เพื่อป้องกนัการขาดน ้า และเกลือแร่ ไดแ้ก่ สารละลายน ้าตาล 
เกลือแร่ โออาร์เอส น ้าแกงจืด หรือน ้าขา้วใส่เกลือ 
2. รับประทานอาหารเพื่อป้องกนัการขาดสารอาหารดงัน้ี 
o เดก็ท่ีเล้ียงดว้ยนมแม่ ใหลู้กดูดนมแม่มากข้ึน 
o เดก็ท่ีกินนมผสม ใหผ้สมนมตามปกติแลว้ใหกิ้นคร่ึงหน่ึงสลบักบัสารละลายน ้าตาลเกลือแร่ โออาร์
เอส อีกคร้ังหน่ึง ปริมาณเท่ากบันมท่ีเคยกินตามปกติ 
o เดก็อาย ุ6 เดือนข้ึนไป ใหอ้าหารเหลวท่ียอ่ยง่าย เช่น โจ๊ก ขา้วตม้ ปลาตม้ เน้ือสัตวต์ม้เป่ือยเป็นตน้ 
o ผูใ้หญ่ รับประทานอาหารอ่อนๆ ยอ่ยง่าย 
3. พาผูป่้วยมาพบแพทยห์ากอาการไม่ดีข้ึน ดงัน้ี 
o ยงัคงถ่ายเป็นน ้าจ  านวนมาก 
o อาเจียนบ่อย 
o กินอาหาร หรือด่ืมน ้าไม่ได ้
o มีไข ้
o กระหายน ้ามากกวา่ปกติ 
o อ่อนเพลียมาก ตาลึกโหล 
o ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด 
   



30 
 

วธิีป้องกนัโรคอจุจำระร่วงด้วยตัวเอง 
o ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน ้าสะอาดทุกคร้ังก่อนปรุง หรือรับประทานอาหารและภายหลงัถ่าย
อุจจาระ 
o ด่ืมน ้าสะอาด ถา้เป็นน ้าตม้สุกจะดีท่ีสุดและเลือกซ้ือน ้าแขง็ท่ีถูกหลกัอนามยั 
oเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดสุกใหม่ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารท่ีมี
แมลงวนัตอม หากจะเกบ็อาหารท่ีเหลือจากการรับประทานหรืออาหารส าเร็จรูปท่ีช้ือไว ้ควรเกบ็ไวใ้น
ตูเ้ยน็และอุ่นใหเ้ดือดทัว่ถึงทุกคร้ังก่อนรับประทานl ผกัหรือผลไม ้ก่อนรับประทานใหล้า้งดว้ยน ้าสะอาด
หลายๆ คร้ัง 
o ส่งเสริมใหม้ารดาเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เพื่อใหเ้ดก็มีภูมิตา้นทานโรค 
o ขวดนมลา้งใหส้ะอาด และตม้ในน ้าเดือด 10-15 นาที 
o ก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงวนั เช่น อุจจาระเดก็ก าจดัหรือท้ิงในโถส้วม 
o ถ่ายอุจจาระในส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ 
   ด่ืมน ำ้ตำลเกลือแร่ โออำร์เอส ช่วยป้องกันและรักษำอำกำรขำดน ำ้ได้ 
o วธีิผสมสารละลายน ้าตาลเกลือแร่โออาร์เอส 
- ผสมผงน ้าตาลเกลือแร่ โออาร์เอส 1 ซอง ในน ้าตม้สุกท่ีเยน็แลว้ 1 แกว้ (240 ซีซี) 
-ถา้ไม่มีอาจเตรียมไดเ้อง โดยใชเ้กลือแกงคร่ึงชอ้นชา และน ้าตาลทราย 2 ชอ้นโต๊ะ ละลายในน ้าตม้สุก 1 
ขวดน ้าปลากลม (750 ซีซี) 
-หากผสมมาแลว้กินไม่หมดภายใน 1 วนั (24 ชัว่โมง) ใหเ้ทท้ิงและผสมใหม่ 
   วธีิด่ืมสำรละลำยน ำ้ตำลเกลือแร่ โออำร์เอส ในแต่ละคร้ังทีถ่่ำยอจุจำระ 
- เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ ใหด่ื้มคร้ังละ 1-4 - 1-2 แกว้ ควรใชช้อ้นตกั ป้อนบ่อยๆ 1 ชอ้นชา ทุก 1-2 นาที 
เพื่อใหย้อ่ยและดูดซึมไดท้นั 
- เดก็อายมุากกวา่ 2 ขวบ - 10 ขวบใหด่ื้มคร้ังละ 1-2 - 1 แกว้โดยใหจิ้บจากแกว้น ้าบ่อยๆ ไม่ควรใหเ้ดก็ดูด
จากขวดนม เพราะเดก็กระหายน ้าจะดูดอยา่งรวดเร็วจนไดรั้บสารน ้าปริมาณมากในคร้ังเดียว จะท าใหเ้กิด
อาการอาเจียนหรือดูดซึมไม่ทนั ท าใหถ่้ายมากข้ึน 
- ถา้อาเจียนใหห้ยดุพกัก่อนสัก 10 นาที แลว้ค่อยป้อนใหม่ชา้ๆ 
- อายตุั้งแต่ 10 ขวบข้ึนไป ใหด่ื้มคร้ังละ 1 แกว้ข้ึนไป โดยด่ืมทีละนอ้ยๆ แต่บ่อยๆ 
  จ ำเป็นหรือไม่ทีต้่องใช้ยำ 
อุจจาระร่วงส่วนใหญ่จะหายไดเ้อง ถา้ใหก้ารป้องกนัและรักษาภาวะการขาดน ้า และใหอ้าหารท่ีเหมาะสม 
การกินยาหยดุถ่ายหรือยาแกท้อ้งเสียท าใหล้  าไส้ตอ้งเกบ็กกัเช้ือโรคไวน้านข้ึน การกินยาปฏิชีวนะหรือยา
ฆ่าเช้ือโดยไม่จ าเป็น อาจกระตุน้ใหเ้กิดการแพย้าหรือด้ือยาได ้การใชย้าควรอยูใ่นการดูแลของแพทย ์และ
ควรปรึกษาแพทยก่์อนการใชย้าใดๆ 
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อำหำรเป็นพษิ 

หมำยถึง อาการทอ้งเดิน (อุจจาระร่วง) เน่ืองจากการกินอาหารท่ีมีสารพิษท่ีเกิดจากเช้ือโรค
ปนเป้ือน เป็นสาเหตุของอาการทอ้งเดินท่ีพบไดบ่้อยในหมู่คนทัว่ไปส่วนใหญ่มกัจะมีอาการไม่
รุนแรง และทุเลาไดเ้องภายใน ๒๔-๔๘ ชัว่โมง สามารถใหก้ารดูแลรักษาอยา่งง่ายๆ ดว้ยการทดแทน
น ้าและเกลือแร่ดว้ยสารละลายน ้าตาลเกลือแร่ ส่วนนอ้ยท่ีอาจรุนแรง จนตอ้งใหน้ ้าเกลือท่ีโรงพยาบาล 
อยา่งไรกต็าม กค็วรแยกแยะสาเหตุจากโรคอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใหก้ารรักษาดว้ยยาต่างๆ เพิ่มเติม 
 ช่ือภำษำไทย          
อาหารเป็นพิษ 
  ช่ือภำษำองักฤษ      
Food poisoning 
 สำเหตุ      
มีเช้ือโรคหลายชนิดท่ีสามารถปล่อยสารพิษ (toxin) ออกมาปนเป้ือนในอาหารต่างๆ เช่น น ้าด่ืม 
เน้ือสัตว ์เป็ด ไก่ ไข่ นม อาหารทะเล และผลิตภณัฑจ์ากนม เนยแขง็ ขา้ว ขนมปัง สลดั ผกั ผลไม ้เป็น
ตน้ เม่ือคนเรากินอาหารท่ีปนเป้ือนสารพิษดงักล่าว กจ็ะท าใหเ้กิดอาการปวดทอ้ง อาเจียน ทอ้งเดิน 
สารพิษหลายชนิดทนต่อความร้อน ถึงแมจ้ะปรุงอาหารใหสุ้กแลว้ สารพิษกย็งัคงอยูแ่ละก่อใหเ้กิด
โรคได ้ระยะฟักตวัข้ึนกบัชนิดของเช้ือโรค บางชนิดมีระยะฟักตวั ๑-๘ ชัว่โมง บางชนิด ๘-๑๖ 
ชัว่โมง บางชนิด ๘-๔๘ ชัว่โมง 
 อำกำร 
อาหารเป็นพิษจากเช้ือโรคต่างๆ จะมีอาการคลา้ยๆ กนั คือ ปวดทอ้งในลกัษณะปวดบิดเป็นพกัๆ 
อาเจียน (ซ่ึงมกัมีเศษอาหารท่ีเป็นตน้เหตุออกมาดว้ย) และถ่ายเป็นน ้าบ่อยคร้ัง บางรายอาจมีไขแ้ละ
อ่อนเพลียร่วมดว้ย โดยทัว่ไป ถา้เป็นไม่รุนแรง อาการต่างๆ มกัจะหายไดเ้องภายใน ๒๔-๔๘ ชัว่โมง 
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บางชนิดอาจนานถึงสัปดาห์ ในรายท่ีเป็นรุนแรง อาจอาเจียนและทอ้งเดินรุนแรง จนร่างกายขาดน ้า
และเกลือแร่อยา่งรุนแรงได ้อาจพบวา่ ผูท่ี้กินอาหารร่วมกนักบัผูป่้วย (เช่น งานเล้ียง คนในบา้นท่ีกิน
อาหารชุดเดียวกนั) กมี็อาการแบบเดียวกบัผูป่้วยในเวลาไล่เล่ียกนั 
 กำรแยกโรค 
อาการทอ้งเดิน ทอ้งเสีย ถ่ายเป็นน ้าบ่อยคร้ัง หรืออุจจาระร่วง อาจมีสาเหตุไดม้ากมาย ท่ีพบไดบ่้อย มี
ดงัน้ี 
๑. ถ้ำมไีข้ร่วมด้วย นอกจากอาหารเป็นพิษแลว้ ยงัอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น 
- อจุจำระร่วงจำกไวรัส มกัพบในเดก็ เกิดจากการติดเช้ือไวรัสซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด และอาจพบวา่เป็น
พร้อมกนัหลายคน เน่ืองจากติดต่อกนัได ้ผูป่้วยจะมีอาการไขสู้ง อ่อนเพลีย อาเจียน ถ่ายเป็นน ้า อาจ
เป็นนานถึงสัปดาห์กไ็ด ้
- บิดชิเกลล่ำ เร่ิมแรกจะมีอาการไขสู้ง อ่อนเพลีย ถ่ายเป็นน ้าบ่อยคร้ัง อาจมีอาการอาเจียนร่วมดว้ย อีก 
๑๒-๒๔ ชัว่โมงต่อมา อาการถ่ายเป็นน ้าลดลง แต่กลายเป็นถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือด
กะปริดกะปรอย คลา้ยถ่ายไม่สุด ปวดเบ่ง อยากถ่ายอยูเ่ร่ือย (อาจถ่ายชัว่โมงละหลายคร้ัง หรือวนัละ 
๑๐-๒๐ คร้ัง) โรคน้ีเกิดจากการกินอาหารปนเป้ือนเช้ือชิเกลล่า (shigella) ซ่ึงเป็นแบคทีเรียชนิดหน่ึง 
จ  าเป็นตอ้งรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ 
๒. ถ้ำไม่มไีข้ อาจเกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น 
- เกดิจำกยำ ท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ยาถ่าย (เช่น ดีเกลือ ยาระบายแมกนีเซีย มะขามแขก) ยาลดกรด ยารักษา
โรคเกาต ์(คอลชิซิน) ยาปฏิชีวนะ เป็นตน้ ท าใหมี้อาการปวดทอ้ง ถ่ายเป็นน ้าบ่อยคร้ัง 
- เกดิจำกกนิสำรพษิ ไดแ้ก่ สารเคมี (เช่น ยาฆ่าแมลง สารหนู ตะกัว่ ปรอท) พืชพิษ (เช่น เห็ดพิษ 
กลอย) สัตวพ์ิษ (เช่น ปลาปักเป้า แมงดาถว้ย หอยทะเล คางคก) ผูป่้วยมกัมีอาการอาเจียน ปวดทอ้ง 
อาจมีอาการถ่ายทอ้ง และอาจมีอาการแทรกซอ้นอ่ืนๆ เช่น กลา้มเน้ืออ่อนแรง หยดุหายใจ ชกักะตุก 
ชาบริเวณริมฝีปากหรือใบหนา้ ดีซ่าน เป็นตน้ 
- อหิวำต์ เกิดจากการกินอาหารหรือน ้าด่ืมท่ีปนเป้ือนเช้ืออหิวาต ์มีอาการปวดทอ้งถ่ายเหลว หรือถ่าย
เป็นน ้าบ่อยคร้ัง คลา้ยอาหารเป็นพิษ อาจพบมีการระบาดของโรคในละแวกบา้นของผูป่้วย 
๓. ถ้ำเป็นเร้ือรัง (ถ่ายทุกวนันานเกิน ๓ สัปดาห์ หรือเป็นๆ หายๆ บ่อย) อาจมีสาเหตุ เช่น 
- เกดิจำกล ำไส้ไวต่อส่ิงกระตุ้น บางคนหลงักินอาหารบางอยา่ง (เช่น นม ของเผด็ น ้าส้มสายชู เหลา้ 
กาแฟ) กจ็ะกระตุน้ใหล้  าไส้ขบัเคล่ือนเร็ว เกิดอาการปวดทอ้งถ่าย และถ่ายเป็นน ้าหรือถ่ายอุจจาระ
เหลว  ๒-๓ คร้ัง ภายในคร่ึงชัว่โมงหลงักินอาหาร มกัเป็นไม่รุนแรง แต่จะเป็นบ่อยเม่ือกินอาหารชนิด
นั้นๆ อีก 
- โรคล ำไส้แปรปรวน พบในคนวยัหนุ่มสาวข้ึนไป มกัมีสาเหตุจากความเครียด หรือจากอาหารบาง
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ชนิด ผูป่้วยมกัมีอาการปวดทอ้งถ่าย และถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน ้าวนัละหลายคร้ังทุกวนัในช่วงท่ีมี
ความเครียด หรือถ่ายเหลวหรือเป็นน ้า ๑-๒ คร้ัง หลงักินอาหารทนัที อาการมกัไม่รุนแรงและมี
สุขภาพแขง็แรง บางคนอาจมีอาการเป็นๆ หายๆ มานานหลายปี หรือนบัสิบๆ ปี 
- โรคพร่องเอนไซม์แลก็เทส บางคนอาจพร่องมาแต่ก าเนิด บางคนอาจพร่องชัว่คราวหลงัจากมีอาการ
ทอ้งเดินจากการติดเช้ือ ท าใหไ้ม่สามารถยอ่ยน ้าตาลแลก็โทสท่ีอยูใ่นนม ผูป่้วยมกัมีอาการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ ถ่ายเป็นน ้าหลงัด่ืมนมทุกคร้ัง โดยทัว่ไปมกัมีสุขภาพแขง็แรงดี และถา้ไม่ด่ืมนมหรือกิน
ผลิตภณัฑจ์ากนมกจ็ะไม่มีอาการ 
- มะเร็งล ำไส้ใหญ่ มกัพบในวยักลางคนข้ึนไป ผูป่้วยอยู่ๆ  มีอาการถ่ายเป็นน ้าบ่อยคร้ัง ทุกวนันานเป็น
สัปดาห์ถึงแรมเดือน ต่อมาจะมีอาการน ้าหนกัลดฮวบฮาบ อ่อนเพลีย บางคนอาจมีอาการถ่ายเป็น
เลือดสดร่วมดว้ย 
- อ่ืนๆ เช่น เบาหวาน เอดส์ คอพอกเป็นพิษ เป็นตน้ ผูป่้วยมกัมีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน ้า
บ่อยคร้ังทุกวนั อ่อนเพลีย น ้าหนกัลดฮวบฮาบ  ถา้เป็นเอดส์มกัมีไขเ้ร้ือรังร่วมดว้ย 
ถา้เป็นเบาหวาน อาจมีอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน ้าบ่อย และหิวขา้วบ่อย ร่วมดว้ย 
ถา้เป็นคอพอกเป็นพิษ มกัมีอาการเหน่ือยง่าย ใจสั่น ชีพจรเตน้เร็ว มือสั่น เหง่ือออกมากร่วมดว้ย 
 กำรวนิิจฉัย 
แพทยจ์ะวนิิจฉยัจากอาการแสดงของผูป่้วยเป็นหลกั ไดแ้ก่ อาการปวดทอ้ง อาเจียน ถ่ายเป็นน ้า ซ่ึง
เกิดข้ึนฉบัพลนั อาจมีประวติัวา่ผูท่ี้กินอาหารดว้ยกนับางคนหรือหลายคน (เช่น งานเล้ียง คนในบา้น) 
มีอาการทอ้งเดินในเวลาไล่เล่ียกนั 
ในรายท่ีมีอาการรุนแรง มีไขสู้ง หรือสงสัยวา่เกิดจากสาเหตุอ่ืน แพทยอ์าจท าการตรวจพิเศษเพิ่มเติม 
เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ เป็นตน้ 
ในรายท่ีเป็นเร้ือรัง อาจท าการถ่ายภาพล าไส้ดว้ยรังสี หรือใชก้ลอ้งส่องตรวจทางเดินอาหารเพิ่มเติม 
 กำรดูแลตนเอง 
•   ในผู้ใหญ่และเด็กโต 
    ๑. ถา้ปวดทอ้งรุนแรง ถ่ายทอ้งรุนแรง (อุจจาระเป็นน ้าคร้ังละมากๆ) อาเจียนรุนแรง (จนด่ืม
สารละลายน ้าตาลเกลือแร่หรือน ้าขา้วตม้ไม่ได)้ เม่ือลุกข้ึนนัง่มีอาการหนา้มืดเป็นลม หรือมีภาวะขาด
น ้ารุนแรง (ปากแหง้ คอแหง้ ตาโบ๋ ปัสสาวะออกนอ้ย ชีพจรเตน้เร็ว) ตอ้งไปหาหมอโดยเร็ว 
    ๒. ถา้ไม่มีอาการดงัขอ้ ๑ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
         ๒.๑ ด่ืมสารละลายน ้าตาลเกลือแร่ อาจใชผ้งน ้าตาลเกลือแร่ ชนิดส าเร็จรูปท่ีมีขายในทอ้งตลาด 
หรืออาจผสมเองโดยใชน้ ้าสุก ๑ ขวดกลมใหญ่ (๗๕๐ มล.) ใส่น ้าตาลทราย ๓๐ มล. (เท่ากบัชอ้นยา
เดก็ ๖ ชอ้น หรือชอ้นกินขา้วชนิดสั้น ๓ ชอ้น) และเกลือป่น ๒.๕ มล. (เท่ากบัชอ้นยาคร่ึงชอ้น หรือ
ชอ้นยาวท่ีใชคู่้กบัซ่อมคร่ึงชอ้น) 
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        พยายามด่ืมบ่อยๆ คร้ังละ ๑ ใน ๓ หรือคร่ึงแกว้ (อยา่ด่ืมมากจนอาเจียน) ใหไ้ดม้ากพอกบัท่ีถ่าย
ออกไป โดยสังเกตปัสสาวะใหอ้อกมากและใส 
         ๒.๒ ถา้มีไข ้ใหย้าลดไข-้พาราเซตามอล 
         ๒.๓ ใหกิ้นอาหารอ่อน เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก งดอาหารรสเผด็และยอ่ยยาก งดผกัและผลไม ้จนกวา่
อาการจะหายดีแลว้ 
         ๒.๔ หา้มกินยาเพื่อใหห้ยดุถ่ายอุจจาระ 
    ๓. ควรรีบไปหาหมอ ถา้มีลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
         - อาเจียนมาก ถ่ายทอ้งมาก กินไม่ได ้หรือด่ืมสารละลายน ้าตาลเกลือแร่ไม่ได ้หรือไดน้อ้ย จนมี
ภาวะขาดน ้าค่อนขา้งรุนแรง 
         - มีอาการถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดตามมา 
         - มีอาการหนงัตาตก ชารอบปาก แขนขาอ่อนแรง หรือหายใจล าบาก 
         - อาการไม่ทุเลาภายใน ๔๘ ชัว่โมง 
         - มีอาการเร้ือรัง หรือน ้าหนกัลดฮวบฮาบ 
         - สงสัยเกิดจากสารพิษ เช่น สารเคมี พชืพิษ สัตวพ์ิษ 
         - สงสัยเกิดจากอหิวาต ์เช่น สัมผสัผูท่ี้เป็นอหิวาต ์หรืออยูใ่นถ่ินท่ีก าลงัมีการระบาดของโรคน้ี 
(มกัเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน) 
 
•    ในเด็กเลก็ (อำยุต ่ำกว่ำ ๕ ขวบ) 
    ๑. ถา้ด่ืมนมแม่อยู ่ใหด่ื้มนมแม่ต่อไป (ถา้ด่ืมนมผสมอยู ่ใหช้งเจือจางเท่าตวัและด่ืมต่อไป) และด่ืม
สารละลายน ้าตาลเกลือแร่ หรือน ้าขา้วตม้ใส่เกลือเพิ่มเติม เม่ือมีอาการดีข้ึน ใหกิ้นอาหารอ่อนท่ียอ่ย
ง่าย (เช่น ข่าวตม้) ไม่ตอ้งใหย้าท่ีใชแ้กท้อ้งเดินชนิดใดทั้งส้ิน 
    ๒. ถา้ถ่ายทอ้งรุนแรง อาเจียนรุนแรง ด่ืมนมหรือน ้าไม่ได ้ซึม กระสับกระส่าย ตาโบ๋ กระหม่อม
บุ๋มมาก (ในเดก็เลก็) หายใจหอบแรง หรืออาการไม่ดีข้ึนใน ๒๔ ชัว่โมง ตอ้งไปหาหมอโดยเร็ว 
 กำรรักษำ 
แพทยจ์ะใหก้ารรักษา ตามความรุนแรงของโรคดงัน้ี 
๑. ถา้รุนแรงไม่มาก ยงักินได ้และขาดน ้าไม่มาก (ลุกเดินได ้ไม่หนา้มืด) กจ็ะใหก้ารรักษาตามอาการ
และใหด่ื้มสารละลายน ้าตาลเกลือแร่ (แบบเดียวกบัท่ีแนะน าในหวัขอ้ “การดูแลตนเอง”) 
๒. ถา้รุนแรง ถึงขั้นขาดน ้ารุนแรง (มีอาการใจหววิ ใจสั่น จะเป็นลม มือเทา้เยน็  ปัสสาวะออกนอ้ย
มาก) หรืออาเจียนรุนแรง ถ่ายรุนแรง หรือกินไม่ได ้กจ็ะตอ้งรับตวัไวรั้กษาในโรงพยาบาล โดยให้
น ้าเกลือทางหลอดเลือดด า จนกวา่จะทุเลา 



35 
 

๓. ถา้สงสัยเกิดจากสาเหตุอ่ืน กจ็ะใหก้ารรักษาตามสาเหตุท่ีตรวจพบ เช่น ใหย้าปฏิชีวนะในรายท่ี
พบวา่เป็นบิดชิเกลล่า หรืออหิวาต ์เป็นตน้ 
 ภำวะแทรกซ้อน 
ท่ีส าคญั คือ ภาวะขาดน ้าและเกลือแร่ ซ่ึงพบในรายท่ีมีอาการถ่ายมาก อาเจียนมาก กินไม่ได ้
ถา้ขาดน ้ารุนแรงและแกไ้ขไม่ทนักอ็าจเกิดภาวะช็อก (ตวัเยน็ กระสับกระส่าย เป็นลม) ถึงขั้นเป็น
อนัตรายได ้โดยเฉพาะในเดก็เลก็ คนสูงอายหุรือมีโรคเร้ือรังประจ าตวั (เช่น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน) 
 กำรด ำเนินโรค 
ในรายท่ีเป็นเลก็นอ้ย มกัจะหายไดเ้อง ภายใน ๒๔-๔๘ ชัว่โมง 
ในรายท่ีเป็นรุนแรง เม่ือไดรั้บสารละลายน ้าตาลเกลือแร่ หรือ น ้าเกลือ (ทางหลอดเลือดด า) กม็กัจะ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น และหายไดภ้ายใน ๒-๓ วนั (ไม่เกิน ๑ สัปดาห์) 
ส่วนในรายท่ีเป็นรุนแรง และขาดการรักษาดว้ยการทดแทนน ้าและเกลือแร่ กอ็าจเกิดภาวะขาดน ้าถึง
ขั้นอนัตรายไดภ้ายใน ๑-๒ วนั 
 กำรป้องกนั 
๑. ด่ืมน ้าสะอาด 
๒. ควรลา้งมือก่อนเปิบขา้วและหลงัถ่ายอุจจาระ 
๓. กินอาหารท่ีสุกใหม่ ไม่มีแมลงวนัตอม (แมว้า่อาจป้องกนัอาหารเป็นพิษจากเช้ือโรคบางชนิดไม่ได ้
แต่กส็ามารถป้องกนัการเกิดทอ้งเดินจากการติดเช้ืออ่ืนๆ เช่น บิด อหิวาต)์ 
 ควำมชุก 
พบไดบ่้อยในคนทุกกลุ่มวยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีท่ียงัมีการสุขาภิบาลไม่ดี 
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อุจจำระร่วง (Diarrhea)   

หมำยถึง ภาวะท่ีมีการถ่ายอุจจาระเหลว จ านวน 3 คร้ังต่อกนัหรือมากกวา่ หรือถ่ายเป็นน ้า
มากกวา่ 1 คร้ัง ใน 1 วนั หรือถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือดอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

              อจุจำระร่วงเฉียบพลนั (Acute Diarrhea)  เกิดตั้งแต่เร่ิมมีอาการอุจจาระร่วง  เม่ือไดรั้บการ
ดูแลรักษาท่ีถูกตอ้งจะถ่ายอุจจาระดีข้ึนภายใน  5-6 วนั  

   สำเหตุ 

             สาเหตุของอุจจาระร่วงเฉียบพลนัส่วนใหญ่เกิดจาการติดเช้ือ ไวรัส (Rotavirus) เช้ือไวรัสบิด
ไม่มีตวั (Shigella) ไวรัส Salmonella (เช้ือท่ีท าใหเ้กิด โรคไทฟอยด)์ ติดเช้ือไวรัส E Coli  เช้ือ
ไวรัส Campylobucter Jejuni  เช้ืออหิวาต ์และพวกท่ีเพาะเช้ือไม่ข้ึน 

กำรติดต่อของโรค  
              โดยการรับประทานอาหารหรือด่ืมน ้าท่ีปนเป้ือนเช้ือท่ีออกมากบัอุจจาระของผูป่้วย 

ระยะฟักตัวของโรค  
              อาจสั้น 10-12 ชัว่โมง หรือ 24-72 ชัว่โมง ข้ึนกบัชนิดของเช้ือก่อโรค 

   ระยะตดิต่อ  
             ช่วงระยะท่ีมีอาการของโรค 
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   อำกำรและอำกำรแสดง 

-                   เช้ือไวรัส อาจมีไขต้  ่าๆ เป็นหวดั ต่อมามีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน และถ่ายอุจจาระเหลว
ตามมา โดยทัว่ไปผูป่้วยจะมีอาการอยูน่าน 1-6 วนั 

-                   เช้ือแบคทีเรีย  อาการถ่ายอุจจาระมีหลายลกัษณะ  ตั้งแต่ถ่ายเหลว  มีมูกปนเลือด  รายท่ี
รุนแรงถ่ายอุจจาระเป็นเลือดปนหนอง 

กำรรักษำ 

                       โดยปกติทอ้งเสียเฉียบพลนัมกัจะหายไดเ้องภายใน 7 วนั ควรใหก้ารรักษาตาม
อาการ เช่น ใหย้าแกอ้าเจียน แกป้วดทอ้ง น ้าเกลือแร่ทดแทนการสูญเสียน ้าและเกลือแร่ และการให้
ยาปฏิชีวนะ เพื่อฆ่าเช้ือท่ีเป็นสาเหตุ เช่น Metronidazal ส าหรับเช้ือบิดมีตวั Tetracycline ส าหรับอหิ
วาห์ เป็นตน้ 

เม่ือใดควรไปพบแพทย์ 

                    1. อาการทอ้งเสีย ไม่ดีข้ึนใน 24 ชัว่โมง 

                    2. เป็นในผูป่้วยโรคท่ีมีภูมิตา้นทานต ่า 

                    3. เดก็หรือผูสู้งอายุ ท่ีมีอาการขาดน ้ามาก ซึมลง 

                    4. อาเจียนรุนแรง จนไม่สามารถรับประทานอาหาร หรือน ้าได ้

                   5. ถ่ายเป็นมูกเลือด 

                  6. มีไขสู้ง 

 กำรดูแลรักษำเบ้ืองต้น 

                      เม่ือเกิดโรคอุจจาระร่วงสามารถเร่ิมตน้รักษาไดท่ี้บา้นโดยใชก้ฎ 3 ขอ้ ขององคก์าร
อนามยัโลก  
                     1. ใหส้ารน ้าละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส หรือ ของเหลวมากกวา่ปกติ เพื่อป้องกนัการขาด
น ้า  (สามารถท า  ORS  ไดเ้องโดยใชน้ ้าตาลทราย 2 ชอ้นชา  เกลือ 2 หยบิมือ ละลายในน ้าตม้
สุก 8 ออนซ์)  
                    2. ใหอ้าหารอ่อนยอ่ยง่าย เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก หรือน ้าขา้ว หรือแกงจืด ไม่งดอาหาร เพื่อ
ป้องกนัการขาดสารอาหาร  
                    3. เม่ืออาการโรคอุจจาระร่วงไม่ดีข้ึนกค็วรไปพบแพทย ์

   กำรป้องกนั 

                    โดยการกนัดูแลสุขอนามยัในการรับประทานอาหาร การเกบ็อาหาร และการปรุงอาหาร รวมทั้ง
ลา้งมือหลงัเขา้หอ้งน ้าทุกคร้ัง 

                   องคก์ารอนามยัโลกไดก้  าหนดกฎทอง 10 ประการ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการป้องกนัตนเองให้
ปลอดภยัจากโรคอุจจาระร่วง คือ 
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                   1. เลือกอาหารท่ีผา่นกระบวนการผลิตอยา่งปลอดภยั เช่น เลือกนมท่ีผา่นกระบวนการพาสเจอร์
ไรซ์ ผกัผลไมค้วรลา้งดว้ยน ้าปริมาณมากๆ ใหส้ะอาดทัว่ถึง 

                  2. ปรุงอาหารใหสุ้กทัว่ถึงก่อนรับประทาน 

                  3. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ 

                  4. หากมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็อาหารท่ีปรุงสุกไวน้านกวา่ 4-5 ชัว่โมง ควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ส่วน
อาหารส าหรับทารกนั้นไม่ควรเกบ็ไวข้า้มม้ือ 

                 5. ก่อนท่ีจะน าอาหารมารับประทานความอุ่นใหร้้อน 

                 6. ไม่น าอาหารท่ีปรุงสุกแลว้มาปนกบัอาหารดิบอีก เพราะอาหารท่ีสุกอาจปนเป้ือนเช้ือโรคได ้

                7. ลา้งมือใหส้ะอาด ไม่วา่จะเป็นก่อนการปรุงอาหาร ก่อนรับประทาน และโดยเฉพาะหลงัการเขา้
หอ้งน ้า 

                8. ดูแลความสะอาดของพื้นท่ีส าหรับเตรียมอาหาร ลา้งท าความสะอาดหลงัการใชทุ้กคร้ัง 

                9. เกบ็อาหารใหป้ลอดภยัจากแมลง หนู หรือสัตวอ่ื์นๆ 

              10. ใชน้ ้าสะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวงัเป็นพิเศษในการใชน้ ้าเพื่อเตรียมอาหารเดก็ทารก
ได ้

                  อยา่งไรกต็ามส่วนใหญ่อาการทอ้งเสียมกัจะหายไดเ้อง หากรักษาภาวะขาดน ้า และรับประทาน
อาหารท่ีเหมาะสมเพราะการถ่ายอุจจาระเป็นกลไกของร่างกายท่ีจะขบัไล่ของเสีย สารพิษและเช้ือ
โรคออกจากร่างกาย การรับประทานยาหยดุถ่ายหรือยาแกท้อ้งเสียท าใหล้  าไส้ตอ้งเกบ็กกัเช้ือโรคไว้
นานข้ึน และท าใหท้อ้งอืดแน่น 
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อหิวำตกโรค 

  เป็นโรคติดต่ออนัตรายร้ายแรงและสามารถระบาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว แหล่งท่ี เกิดโรคมกัเกิดใน
ชุมชนท่ีอยูก่นัอยา่งหนาแน่น และในถ่ินท่ีไม่มีน ้ าสะอาดใชอ้ยา่งพอเพียง ไม่มี ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ 
มีการสุขาภิบาลไม่ดี เช่น มีการท้ิงขยะเกล่ือนกลาด ร้านอาหารไม่สะอาด ถูกหลกัสุขาภิบาล 

โรคน้ีเคยระบาดในประเทศไทยตั้งแต่รัชสมยัของพระเจา้อู่ทองเม่ือ พ.ศ. 1890 จนถึงกบั ตอ้ง
ยา้ยเมืองหลวงหนีโรคร้ายมาอยูท่ี่กรุงศรีอยธุยาเม่ือ พ.ศ. 1893 หลงัจากนั้นกมี็การระบาด ใหญ่เป็น
คร้ังคราวจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 2 เกิดการระบาดในกรุงเทพฯและหวัเมืองใกลเ้คียงประมาณ 2 สัปดาห์
ในปี พ.ศ. 2363 ปรากฏวา่มีคนตายประมาณ 30,000 จนท าการเผาไม่ทนั ในสมยั รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 
2392 มีการระบาดในกรุงเทพฯ คนตายวนัหน่ึงประมาณ 100-200 คน ใน สมยัรัชกาลท่ี 4-5 กมี็การ
ระบาดเป็นระยะๆ 

สำเหตุ เป็นโรคท่ีเกิดกบัล าไส้เลก็โดยเช้ือแบคทีเรีย พบไดก้บัคนทุกเพศทุกวยัแต่พบ นอ้ยใน
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 1 ปี มกัเกิดในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะหลงัความแหง้แลง้ไม่มีฝนตกเป็น เวลานาน และ
มกัเกิดหลงัจากงานเทศกาล งานฉลองซ่ึงมีคนจากท่ีต่างๆมารวมกนัมาก 

เช้ือทีท่ ำให้เกดิโรค ไดแ้ก่ เช้ือแบคทีเรีย ช่ือวา่ วบิริโอ คอเลอรี ( Vebrio Cholerae) ซ่ึงแบ่งยอ่ย
เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแทห้รือคลาสสิก (classical biotype) และชนิดอ่อนหรือเอลทอร์ (El Tor biotype) 
ซ่ึงมีอาการไม่รุนแรง การระบาดในประเทศไทยนบัตั้งแต่ พ.ศ.2516 เป็นตน้มา เกิดจากเช้ือเอลเทอร์
เป็นตน้เหตุ 

แหล่งของโรค ไดแ้ก่มนุษยห์รือผูป่้วยท่ีมีเช้ือโรคอยูใ่นร่างกาย รวมทั้งผูท่ี้เป็นพาหะของโรค 
กำรติดต่อ 

เป็นโรคติดต่อชนิดเฉียบพลนั สามารถติดต่อไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผูป่้วยเป็นผูแ้พร่เช้ือ แต่
ส่วนมากจะติดต่อทางออ้มผา่นทางแมลงวนั อาหาร และน ้าด่ืม เป็นตน้ 
ในกรณีท่ีผูป่้วยขบัถ่ายของเสียลงในแหล่งน ้าสาธารณะ เช้ือโรคจะสามารถแพร่กระจาย ไปสู่ผูอ่ื้นได ้

กำรติดต่อทำงตรง เช้ืออหิวาตเ์ขา้สู่ร่างกายโดยทางปาก เช่น การด่ืมน ้าและกินอาหารท่ี ไม่
สะอาดมีเช้ืออหิวาตป์ะปน การสัมผสัอุจจาระของผูป่้วย การถูกผูป่้วยอาเจียนใส่ 



40 
 

กำรติดต่อทำงอ้อม เช่น การใชส่ิ้งของร่วมกบัผูป่้วย หรือไดรั้บเช้ือจากน ้าด่ืมและ อาหารท่ีไม่
สะอาด เช่น มีแมลงวนัมาตอมโดยเช้ือโรคติดมากบัแมลงวนัในขณะท่ีบินไปตอม อุจจาระของผูป่้วย 

ระยะฟักตัวของโรค กินเวลาตั้งแต่ 2-3 ชัว่โมงถึง 5 วนั ตามปกติจะอยูป่ระมาณ 2- 3 วนั 
(โดยทัว่ไปจากการซกัประวติัมกัพบประมาณ 12 ชัว่โมงหลงัรับประทานอาหารท่ีสงสัยวา่จะมีเช้ือ) 

ระยะตดิต่อ ไม่ทราบแน่นอน แต่เช่ือวา่โรคติดต่อไดต้ลอดเวลาท่ีผูป่้วยมีเช้ืออหิวาตกโรคอยู ่
และเช้ือนั้นถูกขบัออกมากบัอุจจาระ ส าหรับผูป่้วยอาจมีเช้ืออยูใ่นอุจจาระ 2-3 วนัหลงั จากท่ีหายจาก
โรคแลว้ 

ควำมไวต่อโรคและควำมต้ำนทำน ภูมิคุม้กนัโรคยงัไม่ทราบแน่นอน ดงันั้นความตา้นทาน
โรคของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกนั แต่ผูท่ี้อยูใ่นภาวะส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ ท่ีมกัจะเส่ียง
กบัต่อการติดโรคไดง่้าย ความตา้นทานโรคจึงมีความสัมพนัธ์กบัระดบัแอนติบอดีในร่างกาย การฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคสามารถช่วยป้องกนัไดป้ระมาณ 50% และภูมิคุม้กนัโรคมี ระยะเวลาสั้นเพียง 6 
เดือน และไม่สามารถป้องกนัการติดเช้ือของโรคชนิดไม่มีอาการได ้ 

อำกำร 
ผูป่้วยเป็นอหิวาตกโรค อาจมีอาการเลก็นอ้ยจนถึงขั้นรุนแรง ผูท่ี้เป็นรุนแรงโรคจะเกิด ข้ึนทนัทีและ
หนกั ท าใหเ้กิดอาการขาดน ้า ขาดแร่ธาตุอยา่งรวดเร็ว หากไม่ไดรั้บการรักษา อยา่งทนัท่วงทีผูป่้วย
อาจช็อคและถึงแก่กรรมไดง่้าย 

แบ่งอำกำรของโรคได้เป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะแรก ผูป่้วยจะมีอาการทอ้งเดิน ลกัษณะอุจจาระในระยะแรกจะมีเศษอาหาร ต่อมา จึงถ่าย

เป็นน ้าคลา้ยน ้าซาวขา้วและมีกล่ินเหมน็คาวจดั ถา้เป็นอยูน่านๆจะมีน ้าดีออกมาดว้ย ไม่มีมูกเลือด 
ผูป่้วยจะอาเจียน และมีอาการขาดน ้าและแร่ธาตุท าใหอ่้อนเพลีย 

ระยะท่ี 2 ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงหากไม่ไดรั้บการรักษาภายใน 2-12 ชัว่โมงจะเขา้สู่ ระยะช็อค 
โดยจะรู้สึกกระหายน ้าอยา่งรุนแรง เป็นตะคริว เสียงแหง้ แกม้ตอบ เบา้ตาลึก ผวิหนงัและเยือ่บุต่างๆ
แหง้ มือและน้ิวเห่ียวยน่ ตวัเยน็ เน่ืองจากการเสียเกลือแร่ไปกบัอุจจาระมาก ชีพจรและความดนัโลหิต
จะต ่าจนวดัไม่ได ้ผูป่้วยอาจจะเสียชีวติในระยะน้ี 

ระยะท่ี 3 หากไดรั้บการรักษาหรืออาการไม่รุนแรงจะเขา้สู่ระยะท่ี 3 หรือระยะกลบัเป็นปกติ 
ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงอาจตายภายในไม่ก่ีชัว่โมงเน่ืองจากการไหลเวียนของโลหิตลม้เหลว ถา้ไม่ท า
การรักษาอตัราการตายของโรคน้ีจะสูงกวา่ 50% แต่ถา้รักษาใหถู้กวธีิจะช่วยลดอตัราการตายของโรค
น้ีไดม้าก คือต ่ากวา่ 1% 
 
ผูท่ี้เป็นอหิวาตกโรคชนิดอ่อน โดยเฉพาะเช้ือ El Tor cholera จะมีอาการคลา้ยโรคติดเช้ือของล าไส้
หรือทางเดินอาหารชนิดอ่ืนๆ ท าใหส้ังเกตไดย้าก เช่น อาจมีอาการเพียงอุจจาระ ร่วงเลก็นอ้ย หรือ



41 
 

อาจไม่แสดงอาการของโรคออกมาใหเ้ห็นเลย ดงันั้นหากจะวนิิจฉยัสาเหตุให ้แน่นอนไดโ้ดยการ
เพาะเช้ือจากอุจจาระ 

การตรวจหาเช้ือและวนิิจฉยัโรค น าอุจจาระไปเพาะเช้ือจะพบเช้ืออหิวาตกโรค ผู ้ป่วย
ทอ้งร่วงอยา่งแรงควรนึกถึงอหิวาตกโรคไวด้ว้ย เพื่อจะไดรั้กษาทน้ท่วงที โรคน้ีเป็นได ้เฉพาะคน
เท่านั้น ยงัไม่ปรากฏวา่สัตวเ์ก่ียวขอ้งในการแพร่ของโรค  

กำรรักษำพยำบำล 
ผูป่้วยอหิวาตกโรคควรแยกไวต่้างหากใน Ward หรือในโรงพยาบาลส าหรับโรคติดต่อถา้ ท าได ้ควร
เตรียมการไวล่้วงหนา้เม่ือคาดวา่จะมีการระบาด ในชนบทอาจใชส้ถานท่ีของโรงเรียน จดัเป็น
โรงพยาบาลเอกเทศชัว่คราว ทั้งน้ีเพราะเม่ือมีการระบาดจะมีผูป่้วยพร้อมกนัเป็นจ านวนมาก 

ผูป่้วยหนกัหรือช็อคตอ้งไดรั้บการรักษาโดยเร็ว ถา้ตอ้งรับผูป่้วยจากบา้นควรใหน้ ้าเกลือ 
ระหวา่งขนยา้ย เตียงผูป่้วยควรจดัเตียงมีช่องตรงกลางใหผู้ป่้วยนอนถ่ายได ้โดยมีถงัส าหรับรอง รับท่ี
สามารถดูลกัษณะและวดัปริมาณอุจจาระได ้ส าหรับผูป่้วยท่ีเสียน ้า แร่ธาตุ Na, K, Cl และด่างไปกบั
อุจจาระใหพ้ยายามทดแทนปริมานเท่าท่ีเสียไป 

อหิวาตกโรคในเดก็ ตอ้งดูแลผูป่้วยเป็นพิเศษ เดก็มกัมีอาการเปล่ียนแปลงง่าย เพราะระบบ 
acid – base Meachanism ยงัท างานไม่เตม็ท่ี อาจตอ้งเปล่ียนแปลงปริมาณน ้าเกลือท่ีใหต้ามอาการและ
ในเดก็ควรใหน้ ้าเกลือผสม Dextrose 5% ดว้ย 

ยาท่ีใชรั้กษาไขห้วดัตามอาการ ใหย้าและน ้าเกลือตามอาการ ควรอยูใ่นความควบคุมของ
แพทย ์

ยาท่ีใชส่้วนใหญ่คือ เทตราซยัคลีน (tetracycline) 
วคัซีน การฉีดวคัซีนป้องกนัอหิวาตกโรค ใหผ้ลป้องกนัโรคไม่สมบูรณ์ บางแห่งจึงไม่ฉีดเพิ่มเติมใน
หวัขอ้ ความไวต่อโรคและความตา้นทาน 

โรคอ่ืนๆท่ีมีอาการคลา้ยอหิวาตกโรค การถ่ายทอ้งอยา่งรุนแรง อาจเกิดจากโรคทอ้งร่วงอยา่ง
รุนแรง โรคบิด และโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารอ่ืนๆ 

กำรปฏบิัติตน 
เม่ือเป็นหรือสงสัยวา่เป็นอหิวาตกโรค นอกจากการไปพบแพทยแ์ละปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบั
ผูป่้วยดว้ยโรคติดต่อ ดงักล่าวรายละเอียดไวใ้นบทน าแลว้ ยงัมีขอ้ควรทราบเก่ียวกบั การปฏิบติัตน
เฉพาะโรคเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ท าลายเช้ือในส่ิงขบัถ่ายท่ีออกมาจากผูป่้วยทั้งหมด โดยใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น ครีชอล หรือ ไอ
ซาล หรือตม้ภาชนะเคร่ืองใชท่ี้ติดเช้ือโรคในน ้าร้อนเดือดในกรณีท่ีเป็นอหิวาตกโรคตอ้งเคร่งครัด
เป็นกรณีพิเศษ ท าความสะอาดพื้น อาหาร หอ้งนอน ของผูป่้วยใหส้ะอาด  
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  การป้องกนัและควบคุมโรค นอก จากปฏิบติัตามค าแนะน า เพื่อหลีกเล่ียงและ ป้องกนัการรับ
เช้ือหรือภาวะท่ีท าใหเ้กิดโรค ดงั ๆล่าวรายละเอียดไวใ้นบทน าแลว้ ยงัมีขอ้ควร ทราบเพิ่มเติมเฉพาะ
โรค ดงัน้ี 

1 .ควรด่ืมน ้าและรับประทานอาหารท่ี สะอาด ถูกหลกัอนามยั ไม่รับประทานอาหาร ท่ีมี
แมลงวนัตอม อาหารท่ีปรุงสุกแลว้ควรมีฝาชีครอบ ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานอาหาร ใหมี้
ส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ ก าจดัแมลงวนั ซ่ึงเป็นพาหะของโรค 

2.ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค เม่ือมีการระบาดของอหิวาตกโรค 
กำรควบคุมเม่ือมีกำรระบำดของอหิวำตกโรค 
1 .รายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทอ้งถ่ินทราบโดยด่วน 
2.แยกกกัผูป่้วย จดัใหผู้ป่้วยรักษาในสถานพยาบาลเอกเทศ (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ การ 

รักษาพยาบาล) 
3.ท าการกกักนัผูส้ัมผสัโรค เช่น ผูรั้กษาพยาบาลผูป่้วย เพื่อดูอาการ จนกวา่จะพน้ระยะ ฟักตวั

ของโรค ประมาณ 5 วนันบัจากวนัท่ีไดใ้กลชิ้ดผูป่้วย 
4.ท าการสืบสวนโรค และคน้หาผูป่้วยท่ีมิไดแ้จง้ความ ผูส้ัมผสัโรค และพาหะของโรค 
5.ท าการควบคุมสุขาภิบาลอาหาร น ้าด่ืม น ้านม ก าจดัแมลงวนั 
6.ท าการรักษาพยาบาลใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อตดัวงจรของโรค 
7.ท าลายเช้ือโรคท่ีติดมากบัส่ิงขบัถ่ายของผูป่้วย  และภาชนะท่ีผูป่้วยใช ้
กำรควบคุมระหว่ำงประเทศ 
1.รายงานไปยงัองคก์ารอนามยัโลกและประเทศใกลเ้คียงโดยด่วนทางโทรเลขหรือโทรศพัท ์
2.ควบคุมยานพาหนะทุกชนิดท่ีออกจากทอ้งถ่ินท่ีมีโรค  เพื่อควบคุมบุคคลท่ีสงสัยวา่ป่วย 

เป็นพาหะ หรือผูส้ัมผสัโรค ท าการตรวจผูป่้วย ผูท่ี้สงสัยวา่ป่วย 
3.ตรวจอาหารพสัดุหีบห่อ  และสินคา้ท่ีสงสัยวา่มีเช้ือโรคท่ีมากบัยานพาหนะท่ีมาจากทอ้ง 

ถ่ินท่ีเกิดโรค ถา้หากมีเช้ือโรคปนเป้ือนกใ็หท้ าลายเสีย 
4.การเดินทางระหวา่งประเทศของบุคคลท่ีมาจากแหล่งระบาด      จะตอ้งรับการฉีดวคัซีน 

ป้องกนัอหิวาตกโรค และมีใบรับรองเป็นส าคญั ใบรับรองใชไ้ดเ้พียง 6 เดือนนบัแต่ 6 วนัหลงั ฉีด
วคัซีน หรือนบัตั้งแต่วนัท่ีฉีดวคัซีนในรายท่ีฉีดซ ้ า 
 
 

ข้อควรทรำบเพิม่เติม 
แหล่งตั้งเดิมของโรคน้ีอยู่ในมณฑล “เบงกอล” ประเทศอินเดีย และในปัจจุบันน้ีอินเดียก็ ยงัเป็น
ประเทศท่ีมีอหิวาตกโรคเกิดอยูต่ลอดเวลา จนไดช่ื้อวา่ Kome of Cholera 
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ในประเทศไทยมักระบาดในจังหวดัท่ีอยู่ชายทะเลหรือจงัหวดัใหญ่ท่ีมีประชาชนอาศยัอยู่ อย่าง
หนาแน่น เป็นศูนยก์ลางของการติดต่อคา้ขายหรือท่องเท่ียว ส่วนจงัหวดัท่ีแห้งแลง้และอยู่ ไกลจาก
การคมนาคมมกัไม่ค่อยมีการระบาดของโรคน้ี 

อหิวาตกโรค นอกจากเป็นโรคติดต่อร้ายแรงแลว้ ยงัเป็นโรคติดต่อท่ีตอ้งมีการกกักนั 
(Qnarantinable disease) ระหวา่งประเทศ ตามกฎวา่ดว้ยการสุขาภิบาลระหว่างประเทศ (international 
sanitary Regulations) และเป็นโรคติดต่อท่ีตอ้งแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ี สาธารณสุขภายใน 24 ชัว่โมง 
นบัแต่โรคเกิด ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อของประเทศไทย 
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ไข้ไทฟอยด์ 
เป็นโรคติดเช้ือท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรียช่ือ ซาลโมเนลลา ไทฟี (Salmonella typhi) หรือ

โรคไขร้ากสาดน้อย เป็นโรคท่ีติดต่อกนัได้ง่ายผ่านทางอาหารและน ้ าด่ืมท่ีปนเป้ือนเช้ือและการ
ใกลชิ้ดผูท่ี้มีเช้ือโรค  ถึงแมว้า่โรคไทฟอยดจ์ะพบไดน้อ้ยมากในประเทศท่ีพฒันาแลว้ แต่ในประเทศท่ี 
ก าลงัพฒันานั้นยงัเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากอยา่งหน่ึง โรคไทฟอยดน้ี์สามารถรักษาไดด้ว้ยยาปฏิชีวนะ 

อำกำรของโรคไข้ไทฟอยด์ 
•มีไขสู้ง  
•เหง่ือออกมาก  
•คล่ืนไส้อาเจียน 
•ปวดเม่ือยตามกลา้มเน้ือ 
•ทอ้งร่วง 
•ผืน่ข้ึนตามตวั 
•เลือดออกทางระบบอาหาร (กรณีรุนแรง) 

วธิีกำรรักษำโรคไข้ไทฟอยด์ 
•ส าหรับผูป่้วยท่ีติดเช้ือยา่งรุนแรงจะตอ้งไปพบแพทยเ์พื่อรับยาฆ่าเช้ือ มีทั้งแบบยากินและยาฉีด 
•รักษาตามอาการ กรณีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไขก้ใ็หย้าลดไข ้
•ถ่ายเหลวหรือทอ้งเสีย จ  าเป็นตอ้งน าอุจาระไปตรวจเพื่อท่ีจะดูว่ายาฆ่าเช้ือชนิดใหนท่ีสามารถฆ่าเช้ือ
ได ้เพราะอาการทอ้งเสียจากโรคไทฟอยดต่์างกนักบัอาการทอ้งเสียทัว่ไป 
•ผูป่้วยมีอาการแทรกซอ้นจะตอ้งนอนรักษาอาการท่ีโรงพยาบาล 

ใครเป็นโรคไข้ไทฟอยด์ได้บ้ำง? 
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ถึงแมว้่าเด็กมีแนวโน้มจะติดเช้ือไทฟอยด์ได้ง่ายกว่า แต่ผูใ้หญ่มกัจะมีอาการรุนแรงกว่า องค์การ
อนามยัโลกระบุว่าโรคไขไ้ทฟอยดเ์ป็นปัญหาส าคญัในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด (อินเดีย เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต)้ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผูป่้วยประมาณ 16 ถึง 33 ลา้นราย 
และท าใหมี้ผูเ้สียชีวติประมาณ 5 แสนราย 

ปัจจัยเส่ียงต่อกำรเป็นโรคไทฟอยด์ 
•การท างานและการเดินทางไปในบริเวณท่ีมีการระบาดของโรค 
•การคลุกคลีใกลชิ้ดกบัผูท่ี้มีเช้ือโรคไทฟอยด ์ 
•มีภาวะภูมิคุม้กนัต ่าเน่ืองจากเป็นโรคหรือไดรั้บยาบางชนิด 
•การด่ืมน ้าหรือรับประทานอาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรคไทฟอยด ์

อะไรเป็นสำเหตุของไข้ไทฟอยด์? 
โรคไข้ไทฟอยด์นั้ นเป็นท่ีแน่นอนว่ามีสาเหตุมาจากเช้ือแบคทีเรียช่ือว่า ซาลโมเนลลา ไทฟี 
(Salmonella typhi) และวิธีการติดต่อท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือการติดต่อผา่นการปนเป้ือนของเช้ือในอุจจาระ
เขา้ปาก นัน่ก็คือ ผูป่้วยท่ีมีเช้ือไทฟอยด์สามารถท าให้อาหารหรือน ้ าด่ืมปนเป้ือนอุจจาระของตนเอง
ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์แบคทีเรีย ซ่ึงอาหารและน ้ าด่ืมเหล่านั้นอาจถูกปนเป้ือนโดยอุจจาระท่ีมีเช้ือ
โรคจากผูท่ี้มีสุขอนามยัท่ีไม่ดีหรือผูท่ี้ไม่ไดล้า้งมือหลงัจากเขา้ห้องน ้ า และเม่ือผูอ่ื้นบริโภคอาหาร
หรือน ้าด่ืมท่ีปนเป้ือนเขา้ไป คนผูน้ั้นกจ็ะไดรั้บเช้ือแบคทีเรียและติดเช้ือตามมา 

กำรป้องกนัเบ้ืองต้น 
•รับประทานอาหารท่ีสะอาด ปรุงสุก ผลไมแ้ละผกัสดควรลา้งใหส้ะอาด 
•ลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร 
•ไม่คลุกคลีกบัผูป่้วย 
•ฉีดวคัซีนป้องกนัถา้ตอ้งเดินทางในประเทศท่ีมีโรคไทฟอยดร์ะบาด 
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โรคพษิสุนัขบ้ำ" หรือ "โรคกลัวน ้ำ" 
โรคพษิสุนัขบ้ำ หรือ โรคกลวัน ำ้ เกดิจำก เช้ือไวรัส "เรบีส์" (rabies virus) เม่ือเช้ือเข้ำสู่ร่ำงกำยของ
คน หรือสัตว์ เช้ือไวรัสจะเข้ำไปฝังตัวอยู่ในระบบประสำท โดยเฉพำะสมองและเย่ือหุ้มสมอง ท ำให้
เกดิอำกำรอย่ำงรวดเร็ว อำจถึงขั้นเสียชีวติได้ ทีน่่ำกลวัทีสุ่ดคือ ปัจจุบันโรคนีย้งัไม่มยีำรักษำคน หรือ
สัตว์ทีต่ิดเช้ือได้แต่มโีอกำสตำยสูงถึง 100% 

กำรติดโรค 
สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ การถูกสุนขักดั คนท่ีติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้ไม่จ าเป็นตอ้งถูกกดัจน
เหวอะหวะเพียงแค่ถูกสัตวเ์ลีย หรือข่วน หรือน ้าลายจากสัตวท่ี์ติดเช้ือ กระเด็นเขา้บาดแผล เขา้ตา 
จมูก ปากทวารหนกั กอ็าจท าใหติ้ดเช้ือโรคพิษสุนขับา้ได ้โรคพิษสุนขับา้สามารถเกิดจากสัตวเ์ล้ียง
ลูกดว้ยนมชนิดอ่ืนได ้ไม่ใช่แค่สุนขัอยา่งเดียว โดยส่งต่อเช้ือผา่นทางน ้าลายดว้ยการ กดั เลีย หรือ
น ้าลายกระเดน็ เช่นเดียวกบัสุนขั 

วธิีสังเกตอำกำร 
1.ประเภทดุร้าย เป็นอาการท่ีพบบ่อยท่ีสุด สัตวจ์ะมีอาการดุร้าย พยายามไล่กดัคน หรือสัตวอ่ื์นๆ ท่ีอยู่
ใกลเ้คียง หากถูกกกัขงั อาจกดัโซ่ กดักรง อยา่งเกร้ียวกราดจนฟันหกั ล้ินเป็นแผล และมีเลือดออก 
อาการดุร้ายจะเกิดข้ึนเพียง 2-3 วนั หลงัจากนั้นจะค่อยๆ อ่อนเพลียขาหลงัไม่มีแรง เดินโซเซ และ
เสียชีวติในท่ีสุด 
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2.ประเภทเซ่ืองซึม สังเกตอาการยาก สัตวท่ี์ไดรั้บเช่ือจะไม่ไล่กดั หากไม่ถูกรบกวน แต่จะเซ่ืองซึม 
ปากอา้ไม่ยอมหุบ ล้ินมีสีแดงคล ้า หอ้ยออกมานอกปาก อาจลุกนัง่ ยนื และเดินไปมาบ่อยๆ กินของ
แปลกๆ เช่น ใบไม ้กอ้นหิน หรือกินปัสสาวะของตวัเอง 

ท ำอย่ำงไรเม่ือ...ถูกกดั 
เม่ือถูกกดั หรือแค่รอยข่วน รอยช ้าเขียว ถูกเลียหากไม่แน่ใจวา่สัตวต์วันั้นฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้แลว้หรือยงั ใหคิ้ดไวก่้อนเสมอวา่ เป็นสัตวท่ี์มีเช้ือโรคพิษสุนขับา้ และควรปฏิบติัตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 
1.รีบลา้งแผลทนัทีดว้ยน ้าสะอาด 
2.ฟอกแผลดว้ยสบู่ 2-3 คร้ัง แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 
3.เช็ดบริเวณรอบบริเวณรอบแผลดว้ยแอลกฮอล ์หรือน ้ายาโพวโิดนไอโอดีน หรือทิงเจอร์ไอโอดีน 
แลว้รีบไปพบแพทย ์เพื่อฉีดวคัซีนภายในวนันั้นทนัที 
4.หากเป็นไปได ้ใหจ้บัสัตวต์วันั้นขงักรง และเฝ้าสังเกตอาการของสัตวอ์ยา่งนอ้ย 10-15 วนั ระหวา่ง
นั้นหากสัตวต์วันั้นตาย ใหน้ าซากมาตรวจพิสูจนเ์ช้ือ โดยควรส่งใหเ้ร็วท่ีสุดภายใน 24 ชัว่โมง หรือ
ติดต่อส านกังานปศุสัตวเ์ขต ปศุสัตวจ์งัหวดั ปศุสัตวอ์  าเภอหรือติดต่อสอบถาม ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
ระหวา่งสัตวแ์ละคน กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว ์โทร. 0-2653-447, 0-2653-444 ต่อ 4141, 
4142, 4117 
5.หากเป็นสัตวจ์รจดั หรือสัตวป่์า ไม่จ  าเป็นตอ้งติดตามหาสัตว ์แต่ควรรีบไปพบแพทยเ์พื่อฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ทนัที 

หำกปล่อยไว้ ไม่ฉีดวคัซีน 
ผูป่้วยจะมีไขต้  ่าๆ ใน 2-3 วนัแรก อาจมีอาการเจบ็คอ อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร คนั หรือปวดแสบปวด
ร้อนบริเวณแผลท่ีถูกกดั ทั้งๆ ท่ีแผลอาจหายเป็นปกติแลว้ จากนั้นจะค่อยๆ มีอาการทางระบบ
ประสาท เช่น ต่ืนเตน้ง่าย กระสับกระส่าย กลงัแสง กลวัลม กลวัเสียงดงั กลืนน ้าล  าบาก และเจบ็มาก
เวลากลืนเน่ืองจากกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการกลืน เกิดอาการเกร็งตวั มกับว้นน ้าท้ิงเป็นท่ีมาของค าวา่ "โรค
กลวัน ้า" ผูป่้วยจะน ้าลายไหลมาก ตอ้งบว้นท้ิง อาละวาด เอะอะ และจะค่อยๆ เซ่ืองซึมลง ชกั เป็น
อมัพาต ความดนัโลหิตต ่าลง ช็อกและเสียชีวติภายใน 5-13 วนัหลงัจากท่ีรับเช้ือเขา้สู่ร่างกาย 

ท ำอย่ำงไรจึงจะปลอดภัยจำกโรคพษิสุนัขบ้ำ 
แมอ้าการโรคพิษสุนขับา้จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติแต่สามารถป้องกนัไดง่้ายมาก โดยการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ใหส้ัตวใ์นชุมชน ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนขับา้ พ.ศ. 2538 เม่ือสุนบัไดร้บการฉีด
วคัซีนพิษสุนขับา้จะตอ้งไดรั้บเหรียญแขวนคอ และใบรับรองการฉีดวคัซีนไวเ้ป็นหลกัฐาน เป็น
สัญลกัษณ์ใหผู้พ้บเห็นทราบวา่น สัตวเ์ล้ียงไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ 
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โรคลมแดด หรือ "ฮีทสโตรก" (Heat Stroke) 
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อำกำรของโรค ฮีทสโตรก 
          โรคฮีทสโตรก เป็นโรคทีเ่กดิจำกกำรทีร่่ำงกำยได้รับควำมร้อนมำกเกนิไป จนท ำให้ควำมร้อนใน
ร่ำงกำย (core temperature) สูงกว่ำ 40 องศำเซลเซียส อาการท่ีเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ เม่ือยลา้ อ่อนเพลีย 
เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน วติกกงัวล สับสน ปวดศีรษะ ความดนัต ่า หนา้มืด ไวต่อส่ิงเร้าง่าย และยงั
อาจมีผลต่อระบบไหลเวียน ซ่ึงอาจมีอาการเพิ่มเติมอีก ไดแ้ก่ ภาวะขาดเหง่ือ, เพอ้, ชกั, ไม่รู้สึกตวั, ไต
ลม้เหลว, มีการตายของเซลลต์บั, หายใจเร็ว, มีการบวมบริเวณปอดจากการคัง่ของของเหลว, หวั
ใจเตน้ผดิจงัหวะ, การสลายกลา้มเน้ือลาย, ช็อค และเกิดการสะสมของ fibrin จนไปอุดตนัหลอดเลือด
ขนาดเลก็ท าใหอ้วยัวะต่าง ๆ ลม้เหลว ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงทีอาจท าใหเ้สียชีวติได ้

ผู้ป่วย โรคฮีทสโตรก สำมำรถแบ่งตำมสำเหตุกำรเกดิโรคออกเป็น 2 ประเภท คือ  
          Classical Heat Stroke เกิดจากความร้อนในส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยูมี่มากเกินไป ส่วนใหญ่
เกิดในช่วงท่ี มีอากาศร้อน พบบ่อยในผูท่ี้มีอายมุากและมีโรคเร้ือรัง มกัเก่ียวกบัความผดิปกติของ
ระบบประสาทส่วนกลาง อาการท่ีส าคญั คือ อุณหภุมิร่างกายสูง, ไม่มีเหง่ือ  
          Exertional Heat Stroke เกิดจากการออกก าลงัท่ีหกัโหมเกินไป มกัจะเกิดในหนา้ร้อน
โดยเฉพาะกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานและนกักรีฑา อาการคลา้ยกบั Classical แต่ต่างตรงท่ีกลุ่มผูป่้วยประเภทน้ี
จะมีเหง่ือออก นอกจากน้ียงัพบการเกิดการสลายเซลลก์ลา้มเน้ือลาย โดยจะมีอาการแทรกซอ้น ไดแ้ก่ 
ระดบัโพแทสเซียมในเลือดสูง ระดบัฟอสฟอรัสในเลือดสูง ระดบัแคลเซียมในเลือดต ่า และพบไมโอ
โกลบินในปัสสาวะดว้ย 

บุคคลทีม่คีวำมเส่ียงว่ำจะเกดิโรคฮีทสโตรก 
          บุคคลท่ีมีความเส่ียงวา่จะเกิดโรคฮีทสโตรก ไดแ้ก่ ทหารท่ีเขา้รับการฝึก โดยปราศจากการ
เตรียมสภาพร่างกายใหพ้ร้อมในการเผชิญสภาพอากาศร้อน รวมถึงบรรดานกักีฬาสมคัรเล่นและผูท่ี้
ท างานในสภาพอากาศท่ีร้อนช้ืน รวมทั้งผูสู้งอาย ุเด็ก คนอดนอน คนด่ืมเหลา้จดั และผูท่ี้เป็นโรค
ความดนัโลหิตสูงดว้ย 

สัญญำณส ำคญัของโรคฮีทสโตรก 
          สัญญาณส าคญัของโรคฮีทสโตรก กคื็อ ไม่มีเหง่ือออก ตวัร้อนจดัข้ึนเร่ือย ๆ รู้สึกกระหายน ้า
มาก วงิเวยีน ปวดศีรษะ มึนงง คล่ืนไส้ หายใจเร็ว อาเจียน ซ่ึงต่างจากการเพลียจากแดดทัว่ ๆ ไป ท่ีจะ
พบวา่มีเหง่ือออกดว้ย หากเกิดอาการดงักล่าวจะตอ้งหยดุพกัทนัที 
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หำกพบเจอผู้เป็นโรคลมแดดสำมำรถช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้โดย 
          น าผูมี้อาการเขา้ร่ม นอนราบ ยกเทา้สูงทั้งสองขา้ง ถอดเส้ือผา้ออก 
          ใชผ้า้ชุบน ้าเยน็หรือน ้าแขง็ประคบตามซอกตวั คอ รักแร้ เชิงกราน ศรีษะ ร่วมกบัการใชพ้ดั
ลมเป่าระบายความร้อน 
          เทน ้าเยน็ราดลงบนตวัเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายใหล้ดต ่าลงโดยเร็วท่ีสุด แลว้รีบน าส่ง
โรงพยาบาล  

วธิีกำรป้องกนัโรคลมแดด คือ 
          หากรู้วา่จะตอ้งไปท างานท่ามกลางสภาพอากาศท่ีร้อน กค็วรเตรียมตวัโดยการออกก าลงักาย
กลางแจง้อยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง ๆ อยา่งนอ้ย 30 นาที เพื่อใหร่้างกายชินกบัสภาพ
อากาศร้อน 
          ด่ืมน ้า 1-2 แกว้ ก่อนออกจากบา้นในวนัท่ีมีอากาศร้อนจดั และหากตอ้งอยูท่่ามกลางสภาพ
อากาศร้อน หรือออกก าลงักลางสภาพอากาศร้อน ควรด่ืมน ้าใหไ้ดช้ัว่โมงละ 1 ลิตร แมจ้ะไม่รู้สึก
กระหายน ้ากต็าม และแมว้า่จะท างานในท่ีร่มกค็วรด่ืมน ้าอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้ 
          สวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีสีอ่อน ไม่หนา น ้าหนกัเบา และสามารถระบายความร้อนไดดี้ 
          ก่อนออกจากบา้นควรใชค้รีมกนัแดดท่ีมีค่าเอสพีเอฟ 15 ข้ึนไป 
          หลีกเล่ียงการอยูก่ลางแดดในวนัท่ีอากาศร้อนจดั  
          หลีกเล่ียงการกินยาแกแ้พ ้แกน้ ้ามูก โดยเฉพาะก่อนการออกก าลงักาย หรือการอยูท่่ามกลาง
สภาพอากาศร้อนเป็นเวลานาน 
          หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละยาเสพติดทุกชนิด 
          ในเดก็เลก็และคนชราควรไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ ตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นหอ้งท่ีอากาศระบายไดดี้ 
และอยา่ปล่อยใหเ้ด็กหรือคนชราอยูใ่นรถท่ีปิดสนิทตามล าพงั  
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ไขเ้ลือดออก 
 

โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากยงุลาย Aedes aegyti ตวัเมียบินไปกดัคนท่ีป่วยเป็น
ไขเ้ลือดออก โดยเฉพาะช่วงท่ีมีไขสู้ง เช้ือไ/วรัสแดงกีจะเพิ่มจ านวนในตวัยงุประมาณ 8-10 วนั เช้ือ
ไวรัสแดงก่ีจะไปท่ีผนงักระเพาะและต่อมน ้าลายของยงุ เม่ือยงุกดัคนกจ็ะแพร่เช้ือสู่คน เช้ือจะอยูใ่น
ร่างกายคนประมาณ 2-7 วนัในช่วงท่ีมีไข ้หากยงุกดัคนในช่วงน้ีกจ็ะรับเช้ือไวรัสมาแพร่ใหก้บัคนอ่ืน 
ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นเด็ก โรคน้ีระบาดในฤดูฝน ยงุลายชอบออกหากินในเวลากลางวนัตาม
บา้นเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะท่ีมีน ้าขงั เช่นยางรถยนต ์กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้
กบัขา้ว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อน ้า หว้ย หนอง คลอง บึง 

อำกำร ของไขเ้ลือดออกไม่จ าเพาะ อาการมีไดห้ลายอยา่ง ในเดก็อาจจะมีเพียงอาการไขแ้ละ
ผืน่ ใผูใ้หญ่อาจจะมีไขสู้ง ปวดศรีษะ ปวดตามตวั ปวดกระบอกตา ปวดกลา้มเน้ือ หากไม่คิดโรคน้ี
อาจจะท าใหก้ารรักษาชา้ ผูป่้วยอาจจะสียชีวติ ลกัษณะท่ีส าคญัของไขเ้ลือกออกคือ  
•ไขสู้งเฉียบพลนัประมาณ2-7 วนั 
•เบ่ืออาหาร หนา้แดง ปวดศีรษะ ร่วมกบัอาการคล่ืนไส้อาเจียน และมีอาการปวดทอ้งร่วมดว้ย 
•บางรายอาจจะมีจุดเลือดสีแดงออกตามล าตวั แขนขา อาจจะใรเลือดก าเดาไหล เลือดออกตามรายฟัน 
และถ่านอุจาระด าเน่ืองจากเลือดออกในทางเดินอาหาร และอาจจะช็อค 
•ในรายท่ีช็อคจะสังเกตเม่ือไขล้งผูป่้วยกลบัแยล่ง ซึม มือเทา้เยน็ เหง่ือออก หมดสติ และอาจจะ
เสียชีวติ 

กำรเจำะเลือดตรวจวนิิจฉัย 
กำรรักษำไข้เลือดออก 

ไม่มีการรักษาเฉพาะส าหรับโรคไขเ้ลือดออก การรักเพียงประคบัประคองอยา่งใกลชิ้ดโดยการเฝ้า
ระวงัภาวะช็อค และเลือดออก และการใหส้ารน ้าอยา่งเหมาะสมกจ็ะท าใหอ้ตัราการเสียชีวติลดลง  

วคัซีนป้องกนัไข้เลือดออก 
การผลิตวคัซีนก าลงัอยูใ่นขั้นพฒันา แต่มีปัญาเน่ืองเช้ือมี 4 สายพนัธุ ์คาดการณ์วา่จะส าเร็จและใชไ้ด้
ในอนาคตอนัใกล ้การป้องกนัและการควบคุม 
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วธีิทีจ่ะป้องกนัและควบคุมไข้เลือดออกท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยงุลาย  
•ก าจดัแหล่งเพราะพนัธุ์ยงุ เช่น กะละ ยาง กระป๋อง 
•หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถงัน ้า 
•ในแหล่งน ้าสาธารณะอาจจะเล้ียงปลาเพื่อกินลูกน ้ า หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน ้า 

ขนิดของเช้ือแดงกีเช้ือไวรัสแดงกี เป็น single strnded RNA ไวรัสมีดว้ยกนั 4 ชนิด(serotype) 
DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซ่ึงมี antigen ร่วมกนับางส่วนท าใหเ้ท่ือเกิดการติดเช้ือชนิดหน่ึง จะเกิด
ภูมิคุม้กนัต่อเช้ืออีกชนิดหน่ึง แต่ภูมิท่ีเกิดจะอยูไ่ด ้6-12 เดือน ส่วนภูมิท่ีเกิดกบัเช้ือท่ีป่วยจะมีตลอด
ชีวติ เช่นหากเป็นไขเ้ลือดออกจากเช้ือ DEN1 ผูป่้วยจะมีภูมิต่อเช้ือน้ีตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิต่อเช้ือ
แดงกีชนิดอ่ืนเพียง 6-12 เดือนเท่านั้นจาการศึกษาพบวา่การติดเช้ือซ ้ า หรือการติดเช้ือคร้ังท่ีสองจะ
เป็นสาเหตุของโรคแดงกีไดถึ้งร้อยละ 80-90 ในสมยัก่อนปี 2543พบวา่การระบาดของเช้ือแดงกีเกิด
จากสายพนัธ์ท่ีสอง DEN2 แต่หลงัจากนั้นพบลดลง แต่จะพบสายพนัธ์ DEN3 มากข้ึน แต่หลงัจากปี 
2543 เช้ือสายพนัธ์ท่ีสอง DEN2 เร่ิมกลบัมาพบมากข้ึนและมีอตัราการตายสูงเน่ืองจากเป็นเช้ือท่ีหาก
เป็นแลว้จะเกิดอาการรุนแรง 
  อำกำรของโรคติดเช้ือไข้เลือดออก 

ผูป่้วยท่ีติดเช้ือไขเ้ลือดออกอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเลก็นอ้ย หรืออาจจะเกิด
อาการรุนแรงจนเสียชีวติ เม่ือหายร่างกายจะมีภูมิต่อเช้ือนั้นตลอดชีวติ ความรุนแรงของการติดเช้ือ
ข้ึนกบัอาย ุภาวะภูมิคุม้กนั และความรุนแรงของเช้ือ  
  กำรติดเช้ือไวรัสแดงกิว่มีอาการได ้3 แบบคือ 
•การติดเช้ือไขแ้ดงก่ิว Denque Fever 
• ไขเ้ลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF] 
•ส าหรับไขเ้ลือดออกแดงกิวท่ีช็อก Denque Shock Syndrome DSS 

กำรด ำเนินของโรค 
ขอ้ส าคญัของไขเ้ลือดออก  
•ใหส้งสัยวา่จะเป็นไขเ้ลือดออกในผูท่ี้มีไขเ้ฉียบพลนั ไขสู้ง โดยท่ีไม่มีอาการของไขห้วดัร่วมกบั มีจุด
เลือดออกหรือท า touniquet test 
•หากตบัโตจะช่วยสนบัสนุนวา่เป็นไขเ้ลือดออก 
•ช่วงท่ีวกิฤตคือช่วงท่ีไขเ้ร่ิมลง หากเกลด็เลือดต ่าลง ร่วมกบัความเขม้ขน้ของเลือดเพิ่มข้ึนก่อนไขล้ง 
ใหส้งสัยวา่จะเกิดช็อค 
•ยาลดไขไ้ม่ไดท้  าใหร้ะยะเวลาท่ีเป็นไขล้ดลง การใหย้าไม่ถูกตอ้งอาจจะท าใหเ้กิดโรคแทรกซอ้น 
•หากเลือดมีความเขม้ขน้มากข้ึน 20% แสดงวา่มีการร่ัวของพลาสม่า จ  าเป็นตอ้งไดรั้บน ้าเกลืออยา่ง
เหมาะสม แต่การใหน้ ้าเกลือก่อนท่ี จะมีการร่ัวของพลาสม่าไม่เกิดประโยชน์ 
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•ภาวะ DSS เกิดจากการร่ังของพลาสม่า ท าใหร่้างกายขาดน ้า ตอ้งรีบใหน้ ้าเกลืออยา่งรวดเร็ว และ
อาจจะจ าเป็นตอ้งให ้Dextran 40 
•การใหน้ ้าเกลือจะใหเ้ท่ากบัพลาสม่าท่ีร่ัว โดยดูจากความเขม้ของเลือดและปริมาณปัสสาวะท่ีออก 
•การไดรั้บน ้าเกลือมากเกินไปอาจจะเกิดน ้าท่วมปอด 
•การเกิดภาวะเป็นกรดจะเกิดโรคแทรกซอ้นต่างๆตามมา  
   ควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 

ผูท่ี้ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นไขเ้ลือดออกแดงกิว จะตอ้งมีหลกัฐานการร่ัวของพลาสมา (มีความ
เขม้ขน้ของเลือด[Hct]เพิ่มข้ึน 20% หรือมีน ้าในช่องเยือ่หุม้ปอด หรือในช่องทอ้ง) และมีเกลด็เลือดต ่า
กวา่ 100,000 ความรุนแรงของโรคไขเ้ลือดออกจดัไดเ้ป็น 4 ระดบั  
• Grade 1 ผูป่้วยไม่ช็อก เป็นไขเ้ลือดออกโดยท่ีไม่มีจุดเลือดออก ท า touniquet test ใหผ้ลบวก  
• Grade 2 ผูป่้วยไม่ช็อก มีจุดเลือดออกตามผวิหนงั มีเลือดก าเดาไหล หรืออาเจียนเป็นเลือด  
•Grade 3 ผูป่้วยช็อก มีความดนัโลหิตต ่า ชีพขจรเร็ว pulse pressure แคบ เหง่ือออก กระสับกระส่าย 
• Grade 4 ผูป่้วยช็อกรุนแรง วดัความดนัโลหิตไม่ได ้
  กำรดูแลผู้ป่วย 
เม่ือไรจะใหก้ลบับา้น 
•ไม่มีไข ้24 ชัว่โมงโดยท่ีไม่ไดรั้บยาลดไข ้ผูป่้วยอยากอาหาร 
•ผูป่้วยมีอาการดีข้ึนอยา่งชดัเจน 
•ความเขม้ของเลือดคงท่ี 
•3วนัหลงัจากรักษาภาวะช็อค 
•เกลด็เลือดมากกวา่ 50000 
•ไม่มีอาการแน่ทอ้งหรือแน่หนา้อกจากน ้าในทอ้งหรือช่องเยือ่หุม้ปอด 

กำรป้องกนัไข้เลือดออก 
วธีิป้องกนัไขเ้ลือดออกท่ีไดผ้ลดี และยั้งยนืตอ้งเป็นแบบบูรณการโดยการร่วมมือของทุกฝ่าย 

•ภาคครัวเรือนตอ้งป้องกนัโดยการก าจดัแหล่งน ้าท่ีเพาะพนัธุ์ยงุ และการป้องกนัส่วนบุคคล 
•ภาคชุมชนจะตอ้งมีการรณรงคใ์หมี้การก าจดัแหล่งลูกน ้าในชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง และ
จะตอ้งท าพร้อมกนัทัว่ประเทศโดยการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
•ส าหรับชุมชนท่ีห่างไกลกอ็าจจะตอ้งใชอ้าสาสมคัร 
•จดัโปรแกรมส าหรับเดก็และครอบครัวเพื่อก าจดัลูกน ้า 
•กระตุน้ใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการจดัส่ิงแวดลอ้ม 
•จดัการประกวดพื้นท่ีปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 
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โรคติดต่อทำงน ้ำและอำหำร 

 
โรคท่ีพบบ่อยในฤดูร้อนมกัเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน ้า ไดแ้ก่ โรคอุจจาระร่วง โรค

อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไขร้ากสาดนอ้ยหรือไทฟอยด ์และโรคตบัอกัเสบชนิดเอ โรคเหล่าน้ี
แมว้า่จะมีสาเหตุแตกต่างกนั แต่จะมีวธีิการติดต่อท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเช้ือโรคจะเขา้สู่ร่างกายโดยการ
รับประทานอาหาร หรือด่ืมน ้า ท่ีปนเป้ือนเช้ือเขา้ไป เช่น อาหารท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ ลาบ กอ้ย อาจเกิด
จากอาหารท่ีมีแมลงวนัตอม หรืออาหารท่ีท้ิงไวค้า้งคืน โดยไม่ไดแ้ช่เยน็ไว ้และไม่ไดอุ่้นใหร้้อนก่อน
รับประทาน ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคดงักล่าวสามารถแพร่เช้ือไดท้างอุจจาระ และหากเป็นผูป้ระกอบอาหาร 
หรือพนกังานเสิร์ฟอาหารจะมีโอกาสแพร่เช้ือใหผู้อ่ื้นไดม้าก 

การป้องกนัโรคติดต่อทางอาหารและน ้า 
ทุกคนสามารถป้องกนัโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารไดง่้ายๆ โดยปฏิบติั    ดงัน้ี 

 1.   ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนจบัตอ้งหรือรับประทานอาหาร 
 2.   ด่ืมน ้าสะอาด เช่น น ้าตม้ น ้าประปา น ้าผสมผงปูนคลอรีน(ในอตัราส่วนปูนคลอรีน ½ ชอ้นชา ต่อ
น ้า 10 ป๊ีบท้ิงไวน้านคร่ึงชัว่โมง) 
 3.   รับประทานอาหารท่ีสะอาด สุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวนัตอม ควรงดเวน้อาหารท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ และ
อาหารหมกัดอง 
 4.   ลา้งผกัสด ผลไมใ้หส้ะอาด และแช่ในน ้าท่ีผสมผงปูนคลอรีน ½ ชอ้นชา ต่อน ้า 1 ป๊ีบ อยา่งนอ้ย
คร่ึงชัว่โมงก่อนรับประทาน 

 5.   ลา้งภาชนะถว้ยชามดว้ยน ้าสะอาด หรือลวกภาชนะถว้ยชามดว้ยน ้าเดือดก่อนใช ้
 6.   ถ่ายอุจจาระลงในส้วมท่ีถูกสุขลกัษณะ 
 7.   พยายามก าจดัแมลงวนัและแหล่งเพาะพนัธ ์
 การปฏิบติัตวัเพียงเท่าน้ีกส็ามารถป้องกนัการเกิดโรคท่ีมากบัอาหารและน ้าได ้
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โรคติดเช้ือระบบทำงเดนิหำยใจ 
โรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจเป็นโรคท่ีพบบ่อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว เช่น โรค
จมูกอกัเสบจากการติดเช้ือ หรือเวลาท่ีเราเป็นหวดันัน่เอง ท าใหมี้ไข ้คดัจมูก น ้ามูกไหล นอกจากน้ีกมี็
โรคไซนสัอกัเสบ ท าใหมี้ไข ้คดัจมูก น ้ามูกเหลือง อ่อนเพลีย ไอ ปวดศีรษะ ปวดแกม้ หรือหนา้ผาก 
โรคคออกัเสบท าใหมี้ไข ้เจบ็คอเวลากลืนอาหารหรือกลืนน ้าลาย โรคสายเสียงหรือกล่องเสียงอกัเสบ 
ท าใหไ้อ ระคายคอ มีเสียงแหบแหง้ โรคหลอดลมอกัเสบท าใหไ้อ มีเสมหะ เจบ็หนา้อก โรคปอดบวม
ท าใหมี้ไข ้ไอ หอบ โรคติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจน้ีสามารถท าใหอ้าการของโรคภูมิแพ ้
โดยเฉพาะโรคจมูกอกัเสบจากภูมิแพ ้และ/ หรือโรคหอบหืดเป็นมากข้ึนได ้ 
                การปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเม่ือมีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ นอกจาก
จะท าใหอ้าการต่างๆ ดีข้ึนเร็ว และอาการไม่แยล่งแลว้ ยงัช่วยป้องกนัไม่ใหก้ารติดเช้ือนั้นลามออกไป 
หรือมีผลแทรกซอ้นดว้ย ท าไดโ้ดยการ  
                1. ถา้มีอาการคดัจมูก น ้ามูกไหล ควรหลีกเล่ียงอากาศเยน็ โดยเฉพาะแอร์ พดัลมเป่า การด่ืม
หรืออาบน ้าเยน็ถา้ตอ้งการเปิดแอร์ ควรตั้งอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศใหสู้งกวา่ 25 องศาเซลเซียส
เพื่อไม่ใหอ้ากาศเยน็จนเกินไป ในกรณีท่ีใชพ้ดัลมไม่ควรเปิดเบอร์แรงสุด และควรใหพ้ดัลมส่ายไป
มา ควรหลีกเล่ียงการสัมผสัอากาศจากเคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมโดยตรง ควรนอนอยูห่่างจาก
เคร่ืองปรับอากาศหรือพดัลมพอสมควร หรือไม่ใหอ้ยูใ่นทิศทางของลม ไม่ควรเปิดแอร์หรือพดัลมจ่อ 
เน่ืองจากอากาศเยน็สามารถท าใหร่้างกายอ่อนแอ มีภูมิตา้นทานต่อการติดเช้ือลดลง และยงัสามารถ
กระตุน้เยือ่บุจมูก ท าใหเ้ยือ่บุจมูกอกัเสบมากข้ึน ส่งผลใหมี้อาการคดัจมูก คนั จาม หรือน ้ามูกไหล
มากข้ึนได ้และยงักระตุน้หลอดลมท าใหห้ลอดลมหดตวั ท าใหมี้อาการไอ มีเสมหะได ้ควรใหค้วาม
อบอุ่นแก่ร่างกายใหเ้พียงพอ เช่น นอนห่มผา้ ถา้จะใหดี้ ควรใส่ถุงเทา้ หรือผา้พนัคอเวลานอนดว้ย ใน
กรณีท่ีไม่ชอบห่มผา้หรือห่มแลว้ชอบสะบดัหลุดโดยไม่รู้ตวั ควรใส่เส้ือหนาๆ หรือใส่เส้ือ 2 ชั้น และ
กางเกงขายาวเขา้นอน ในรายท่ีมีน ้ามูกอยูภ่ายในโพรงจมูกมาก หรือมีน ้ามูกไหลลงคอตลอดเวลา 
แพทยอ์าจแนะน าใหล้า้งจมูกดว้ยน ้าเกลืออุ่นร่วมดว้ย หรือคนไหนท่ีคดัจมูกมาก แพทยอ์าจแนะน าให้
อบจมูกดว้ยไอน ้าเดือด จะท าใหอ้าการน ้ามูกไหลหรือคดัจมูกดีข้ึนเร็ว 
                2. ถา้มีอาการเจบ็คอ หรือระคายคอร่วมดว้ย ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น โจ๊กหรือ
ขา้วตม้ท่ีไม่ร้อนจนเกินไป หลีกเล่ียงอาหารรสเผด็หรือรสจดั หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี หรือด่ืมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์หลีกเล่ียงการใชเ้สียงชัว่คราว ท าความสะอาดคอบ่อยๆ โดยเฉพาะหลงั
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รับประทานอาหาร ดว้ยการแปรงฟัน หรือกลั้วคอดว้ยน ้ายาบว้นปาก น ้าเกลืออุ่นๆ หรือน ้าเปล่าหลงั
อาหารทุกม้ือ เน่ืองจากหากไม่รักษาความสะอาดในช่องปากใหดี้ อาจมีเศษอาหารตกคา้งในช่องปาก
และล าคอ ท าใหค้ออกัเสบมากข้ึนได ้
                3. ถา้มีอาการไอ ควรพยายามหลีกเล่ียงความเยน็ ไม่วา่จะอากาศเยน็ การด่ืมหรืออาบน ้าเยน็ 
การรับประทานไอศกรีม ควรด่ืมหรืออาบน ้าอุ่น เน่ืองจากเหตุผลท่ีกล่าวแลว้ ควรปิดปากและจมูก
เวลาไอหรือจามดว้ยผา้เช็ดหนา้ 
                4. ถา้มีอาการเสียงแหบแหง้ ควรลดการใชเ้สียงชัว่คราว ไม่ควรตะเบง็เสียง หรือตะโกน 
                5. ควรหาสาเหตุท่ีท าใหมี้การติดเช้ือทางเดินหายใจในคร้ังน้ีดว้ย เน่ืองจากถา้เรายงัมีภูมิ
ตา้นทานต่อโรคดี เรามกัจะไม่ป่วย เม่ือใดป่วย แสดงวา่ร่างกายมีภูมิตา้นทานต่อโรคต ่า สาเหตุท่ีพบ
บ่อยท่ีท าใหภู้มิตา้นทานนอ้ยลง ไดแ้ก่ ความเครียด นอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ สัมผสัอากาศท่ีเยน็
มากๆ เช่น ขณะนอนเปิดแอร์หรือพดัลมเป่าจ่อ ไม่ไดใ้หค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายเพียงพอ การด่ืมหรือ
อาบน ้าเยน็ ตากฝน หรือมีคนรอบขา้งท่ีไม่สบายแพร่เช้ือใหเ้ราทั้งท่ีบา้นและท่ีท างาน การหาสาเหตุ
เหล่าน้ีมีความส าคญั ถา้เราไม่ไดห้าและไม่หลีกเล่ียงหรือแกไ้ข นอกจากจะท าใหห้ายชา้แลว้ อาจท า
ใหติ้ดเช้ือในทางเดินหายใจซ ้ าไดอี้ก 
                6. ควรงดสูบหรือหลีกเล่ียงควนับุหร่ี งดการวา่ยน ้าหรือด าน ้า เพราะอาจไดรั้บเช้ือโรคเขา้สู่
ระบบทางเดินหายใจไดอี้ก 
                7. ควรพบทนัตแพทย ์เพื่อตรวจสภาพฟันและรับการรักษาทุก 6 เดือน เน่ืองจากสุขภาพฟัน
ท่ีไม่ดี เช่น มีฟันผ ุมีคราบหินปูน หรือโรคเหงือกอาจเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคในช่องปาก ท าใหมี้
การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจบ่อย หรือเป็นๆ หายๆ  
                8. ควรดูแลสุขภาพใหส้มบูรณ์แขง็แรง รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนใ์หค้รบทุกประเภท 
รวมทั้งผกัและผลไม ้หลีกเล่ียงการอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีแออดั มีฝุ่ นละออง ควนั สารเคมี มลพิษ ท่ีซ่ึงมี
อากาศเยน็จดั หรือมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศอยา่งรวดเร็ว อยูใ่นท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ออกก าลงักายใหส้ม ่าเสมอทุกวนัหรือเล่นกีฬาเป็นประจ า นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ อยา่อดนอน 
ด่ืมน ้าอุ่นบ่อยๆ ในช่วงท่ีไม่สบายควรมีแกว้น ้าอยูข่า้งๆ ตวัตลอด ไม่วา่จะท างาน ดูโทรทศัน ์อ่าน
หนงัสือ ฟังเพลง ควรจิบน ้าไปเร่ือยๆ พยายามอยูห่่างจากผูท่ี้ไม่สบายทั้งท่ีบา้นและท่ีท างาน เน่ืองจาก
คุณอาจไดรั้บเช้ือโรคใหม่จากคนนั้นๆ ท าใหอ้าการแยล่งไปอีกได ้เม่ืออาการทุกอยา่งดีข้ึนแลว้หลงั
การรักษา กค็วรปฏิบติัตวัตามค าแนะน าเหล่าน้ีต่ออีกอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ เพือ่ไม่ใหอ้าการกลบัเป็น
ซ ้ าอีก  
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โรคฉ่ีหนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 
เกิดจากเช้ือกลุ่ม Leptospira มกัพบการระบาดในหนา้ฝน หรือช่วงท่ีมีน ้าท่วมขงั สัตวท่ี์แพร่

เช้ือโรคน้ี ไดแ้ก่ พวกสัตวฟั์นแทะ เช่น หนู โดยท่ีตวัมนัไม่เป็นโรค สัตวพ์วกน้ีเกบ็เช้ือไวท่ี้ไต ดงันั้น
เม่ือฉ่ีออกมาจะมีเช้ือน้ีปนอยูด่ว้ยจึงเป็นท่ีมาของค าวา่ “โรคฉ่ีหนู” นอกจากจะพบเช้ือน้ีในหนูแลว้ยงั
พบไดใ้น สุนขั ววั ควาย เช้ือโรคน้ีสามารถเขา้สู่ร่างกายคนได ้2 ทางคือ 

กำรติดต่อ 
สัตวท่ี์แพร่เช้ือโรคน้ี ไดแ้ก่ พวกสัตวฟั์นแทะ เช่น หนู โดยท่ีตวัมนัไม่เป็นโรค สัตวพ์วกน้ีเกบ็เช้ือไว้
ท่ีไต ดงันั้นเม่ือฉ่ีออกมาจะมีเช้ือน้ีปนอยูด่ว้ยจึงเป็นท่ีมาของค าวา่ “โรคฉ่ีหนู” นอกจากจะพบเช้ือน้ี
ในหนูแลว้ยงัพบไดใ้น สุนขั ววั ควาย เช้ือโรคน้ีสามารถเขา้สู่ร่างกายคนได ้2 ทางคือ 

1. ทำงตรง โดยการสัมผสัสัตวท่ี์มีเช้ืออยู ่หรือ โดนสัตวท่ี์มีเช้ือกดั 
2. ทำงอ้อม เช่น  

o เช้ือจากฉ่ีหนูปนอยูใ่นน ้าหรือดิน แลว้เขา้สู่คนทางบาดแผล  
o มือสัมผสัเช้ือท่ีปนอยูใ่นน ้ าหรือดิน แลว้เอาเช้ือเขา้ทางเยือ่บุในปาก ตา จมูก  
o กินน ้าหรืออาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือโรคเขา้ไป 

 อำกำรทีส่ ำคญั 
มกัเร่ิมมีอาการหลงัจากไดรั้บเช้ือประมาณ 4-14 วนั (โดยเฉล่ีย 10 วนั) เม่ือเช้ือเขา้สู่กระแสเลือดจะ 
ท าใหเ้กิดอาการ ไขสู้งหนาวสั่น ปวดหวัรุนแรง ตาแดง ปวดกลา้มเน้ือมากโดยเฉพาะบริเวณน่องขา  
เอว เวลากดหรือจบัจะปวดมาก นอกจากน้ียงัอาจมีอาการเบ่ืออาหาร คล่ืนไส้อาเจียน บางรายมี 
อาการปวดทอ้ง ทอ้งเสีย บางรายอาการรุนแรงจนกระทัง่ตบัวาย ไตวาย และท าใหเ้สียชีวติไดใ้นท่ีสุด 
  กำรรักษำ 
โรคน้ีรักษาไดด้ว้ยยาปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลิน ( penicillin) เตตร้าซยัคลิน (tetracycline) สเตร็ปโต 
มยัซิน (streptomycin) หรือ อิริทรอมยัซิน (erythromycin) ควรไดรั้บยาภายใน 4-7 วนัหลงัเกิด 
อาการ และควรไดรั้บน ้าและเกลือแร่อยา่งเพียงพอ 

แนวทำงป้องกนั 
1. หลีกเล่ียงการลุยน ้าลุยโคลน ถา้จ  าเป็นควรสวมรองเทา้บู๊ทยางกนัน ้า โดยเฉพาะผูท่ี้มีบาดแผลท่ีขา 
2. กรณีท่ีไม่มีรองเทา้บู๊ทยางกนัน ้า ถา้มีบาดแผลท่ีขา ใหใ้ชถุ้งพลาสติกสะอาดหรือวสัดุกนัน ้าอ่ืนๆ 

ห่อหรือคลุมขาและเทา้หรือบริเวณท่ีมีบาดแผล 
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3. หลีกเล่ียงการแช่น ้าหรือย  า่โคลนนานๆ เม่ือพน้จากน ้าแลว้ตอ้งรีบลา้งเทา้ใหส้ะอาดดว้ยสบู่แลว้
เช็ดใหแ้หง้โดยเร็วท่ีสุด 

4. สวมกางเกงกนัน ้า หรือถุงมือกนัน ้า เม่ือตอ้งสัมผสัน ้า เช่นเวลาเดินย  า่น ้า หรือช่วยสร้างท านบกั้น
น ้า หรือ ระหวา่งท าความสะอาดบา้นหลงัน ้าลด 

5. ระวงัน ้าไม่สะอาดกระเดน็เขา้ปาก ตา หรือ จมูก 
6. กินอาหารท่ีปรุงสุกทนัที และเกบ็อาหารในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
7. เกบ็อาหารใหมิ้ดชิด ไม่ใหห้นูมากินแลว้ฉ่ีท้ิงไวโ้ดยท่ีเราไม่รู้ตวั ไม่ควรเกบ็อาหารบริเวณท่ีใช้

นอน 
8. หา้มกินน ้าตามแหล่งธรรมชาติในช่วงน ้าท่วม แต่ถา้เล่ียงไม่ได ้ตอ้งกรองน ้าและตม้น ้าใหร้้อนจดั

ก่อน 
9. ผกัตอ้งลา้งดว้ยน ้าสะอาด ไม่ควรกินผกัดิบแต่ควรตม้หรือผดัใหสุ้กก่อนกิน 
10. ผลไมต้อ้งลา้งดว้ยน ้าสะอาด และควรปอกเปลือก 
11. ระวงัน ้าแขง็ท่ีไม่สะอาด เพราะเช้ือฉ่ีหนูมีชีวติอยูไ่ดใ้นน ้าแขง็ 
12. ไม่ถ่ายอุจจาระหรือท้ิงขยะลงน ้า ควรรวบรวมใส่ถุงพลาสติกแลว้  มดัปากถุงใหแ้น่ ระวงัถุงร่ัว 
13. หาภาชนะท่ีมีฝาปิด เพื่อรวบรวมถุงขยะ ถา้ไม่สามารถหาภาชนะมาใส่ไดใ้หว้างรวมในท่ีท่ีสุนขั

หรือสัตวอ่ื์นมาคุย้ใหถุ้งขยะแตก และไกลจากบริเวณน ้าท่วมถึง 
14. พยายามลดปริมาณขยะเท่าท่ีท าได ้
15. พยายามติดต่อหน่วยงานทอ้งถ่ินเพื่อใหน้ าขยะไปท าลายใหบ่้อยท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้
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โรคน ้ำกดัเท้ำ 

น ้ากดัเทา้ไม่ใช ้ช่ือโรคแต่เป็นค าเรียกท่ีหมายถึงภาวะท่ีผวิหนงัท่ีเทา้ เป่ือยลอก แดง แสบและ
คนัเน่ืองจากน ้าท่วมขงัและตอ้งเดินย  า่น ้าบ่อยๆ ในช่วงฤดูฝน ท่ีท่ีมีอุทกภยั หรือน ้าท่วมขงั การระคาย
เคืองอาจเกิดมากข้ึนถา้ไม่สามารถรักษาความสะอาดและความแหง้ของผวิหนงัได ้ท าใหผ้วิหนงัท่ีเทา้ 
หรือส่วนอ่ืนของร่างกายท่ีถูกน ้าเม่ือน ้าท่วมสูงท าใหเ้กิดแผลไดง่้ายและส่งเสริมใหเ้กิดการติดเช้ือรา
หรือเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้นได ้ 

อำกำรของโรคน ำ้กดัเท้ำ  
อาการของโรคน ้ากดัเทา้ ท่ีพอแยกไดเ้ป็น 2 ระยะ  
  ระยะแรก: ระยะอกัเสบระคำยเคือง  
ผวิหนงัจะแดงลอก บางรายอาจมีอาการเทา้เป่ือย คนัและแสบ ระยะน้ีอาจยงัไม่มีการติดเช้ือโรค การ
เกาหรือถูเพื่อบรรเทาความรู้สึกแสบและคนักอ็าจสร้างรอบแผลถลอกเลก็ๆ ท่ีท าใหติ้ดเช้ือแทรกซอ้น
ตามมาได ้ 
  ระยะทีส่อง: ระยะติดเช้ือแทรกซ้อน  
เน่ืองจากผวิหนงัท่ีช้ืน เป่ือยและหลุดลอก ซ่ึงง่ายแก่การก่อโรคของเช้ือ ท่ีพบบ่อยคือเช้ือแบคทีเรีย 
และเช้ือรา ถา้ติดเช้ือแบคทีเรีย มกัมีอาการอกัเสบ บวมแดง เป็นหนองและปวด อาการท่ีเป็นเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว ถา้ติดเช้ือรามกัเป็นบริเวณซอกน้ิว มีลกัษณะคนั ผวิเป็นขยุ เป็นสะเกด็หรือเป็นป้ืนขาว 
ลอกออกเป็นแผน่ๆได ้ซ่ึงการติดเช้ือรามกัเกิดเฉพาะรายท่ีมีความช้ืนสะสมท่ีเทา้อยูเ่ป็นเวลานาน ใน
คนปกติไม่ต ่ากวา่สองสัปดาห์ และ ไม่ไดเ้ป็นสาเหตุของผูป่้วยโรคน ้ากดัเทา้ทุกราย เทา้ของผูป่้วยโรค
น ้ากดัเทา้ระยะท่ีสองน้ีมกัมีกล่ินเหมน็เน่ืองจากการหมกัหมมของน ้าเหลืองและการติดเช้ือโรคท่ีกล่าว
มาขา้งตน้  
  กำรป้องกนัและกำรรักษำโรคน ำ้กดัเท้ำ  
กำรป้องกนัคือกำรรักษำที่ดีทีสุ่ด  

 รักษาความสะอาด และลดความช้ืนท่ีเทา้ลงใหม้ากท่ีสุด  
 หลีกเล่ียงการสัมผสักบัน ้าสกปรก โดยใส่รองเทา้บูท หรือใชถุ้งด าครอบใหเ้หนือกวา่ระดบัน ้า

ทุกคร้ังท่ีตอ้งเดินย  า่น ้า หากน ้าท่ีท่วมขงัมีระดบัสูงกวา่ขอบรองเทา้ อาจแลว้ใชห้นงัยางรัดไว ้
ไม่ใหน้ ้าเขา้ได ้ 
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 หรือทาวาสลีน (vaseline) หรือยาข้ึผึ้งมนัๆ บริเวณง่ามเทา้ ลดโอกาสท่ีน ้าจะซึมผา่นผวิหนงั
และท าใหเ้กิดความช้ืนหรือผวิหนงัเป่ือยไดง่้าย ส าหรับผูป้ระสบอุทกภยัซ่ึงไม่สามารถหาวาส
ลีนได ้อาจใชย้าข้ีผึ้งรักษากลากเกล้ือนท่ีเรียกวา่วทิฟิลดห์รือข้ีผึ้งประเภทเดียวกนัทาแทนได ้ 

 หากจ าเป็นตอ้งเดินย  ้าน ้าสกปรกท่ีท่วมขงัอยู ่เสร็จธุระแลว้ใหรี้บลา้งตวัดว้ยสบู่และน ้าสะอาด
ถา้หาได ้ 

 หากน ้ามีปริมาณจ ากดัอาจใชว้ธีิการแช่น ้าด่างทบัทิม โดยใชเ้กร็ดด่างทบัทิม 2-3 เกร็ดละลาย
น ้าปริมาณพอควรใหไ้ดส้ารละลายสีชมพูจางๆ แช่อยา่งนอ้ย 15 นาที หรือใชย้าใส่แผลโพวิ
โดน ไอโอดีนจ านวน 8 หยด ผสมน ้าประมาณ 1 ลิตร และเช็ดใหแ้หง้  

 หลงัจากลา้งและเช็ดเทา้จนแหง้แลว้ ใหใ้ชแ้ป้งฝุ่ นเดก็(ถา้มี)โรยบริเวณง่ามเทา้เพื่อใหแ้หง้อยู่
เสมอ  

 หากพบวา่มีบาดแผลเกิดข้ึน ควรพยายามหลีกเล่ียงการสัมผสัของแผลกบัน ้าท่ีท่วมขงั ใส่ยา
โพวโิดน ไอโอดีน และเม่ือแผลมีลกัษณะอกัเสบรุนแรงข้ึน ใหพ้บแพทยเ์พื่อประเมินอาการ 
เพื่อแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งทนัท่วงที  

  กำรรักษำโรคน ำ้กดัเท้ำ  
การรักษาโรคน ้ากดัเทา้ตอ้งพิจารณาระยะของโรค เน่ืองจากมีอาการและสาเหตุท่ีแตกต่างกนั  

 ระยะแรกท่ีมีอาการเทา้เป่ือย ลอก แดง คนัและแสบ อาจใชย้าทาสเตียรอยดอ่์อนๆ เช่นไตรแอ
มซิโนโลนครีม หรือเบตาเมทาโซนครีม โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชย้าฆ่าเช้ือรา หรือถา้มียาสูตร
ผสมของสเตียรอยดก์บัยาทาฆ่าเช้ือรากส็ามารถใชแ้ทนได ้ขอ้จ ากดัคือยาทาสเตียรอยดอ์าจท า
ใหติ้ดเช้ือราไดง่้ายข้ึน  

 การใชย้าข้ีผึ้งรักษากลากเกล้ือนต ารับวทิฟิลด ์หรือข้ีผึ้งทาแกน้ ้ากดัเทา้สูตรเขา้ก ามะถนั ทา
บริเวณท่ีเร่ิมมีอาการ วนัละ 3 คร้ัง สามารถแกไ้ขอาการเทา้เป่ือย ลอกแดง และคนั ซ่ึงยงัไม่ติด
เช้ือได ้และหากทาก่อนโดนน ้าจะช่วยลดความเปียกช้ืนของผวิได ้และมีตวัยาตา้นการติดเช้ือ 
ลดอาการคนั ลดการเกิดแผลถลอก ท่ีจะท าใหติ้ดเช้ืออ่ืนไดดี้  

 ในรายท่ีเกิดการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้นท่ีเป็นไม่มาก อาจใชก้ารชะลา้งบริเวณแผลดว้ย
น ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น น ้าเกลือ หรือน ้าด่างทบัทิม แลว้ทาแผลดว้ยยาฆ่าเช้ือโรค เช่นโพวโิดน 
ไอโอดีน หรือยาทาวทิฟิลด ์ต ารับท่ีผสมก ามะถนักไ็ด ้ 

 ในรายท่ีมีการติดเช้ือรา สามารถใชว้ทิฟิลดไ์ดดี้ไม่ต่างจาก ยาทาตา้นเช้ือราอ่ืนๆ เช่นยาทาโคล
ไตรมาโซล ซ่ึงมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกนั แต่ลดความช้ืนท่ีผวิหนงัไดน้อ้ยกว่า  

 ในรายท่ีมีการอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรียอยา่งรุนแรงหรือเร้ือรัง ควรพบแพทยเ์พื่อรับการวนิิจฉยั
อยา่งถูกตอ้งและรับการรักษาโดยยารับประทานและท าแผลอยา่งถูกวธีิ  
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 ข้ีผึ้งวทิฟิลด ์มีราคาประหยดั ติดผวิหนงัไดดี้ ไม่ถูกชะออกไดง่้ายเหมือนยาทาโคลไตรมาโซล
ซ่ึงเป็นครีม และใชเ้พื่อป้องกนัได ้เป็นทางเลือกหลกัส าหรับกรณีโรคน ้ากดัเทา้ท่ีเกิดขณะมี
อุทกภยั  

 เม่ือเป็นเช้ือราแลว้หายยาก ใชย้าทาติดต่อกนั 3-4 สัปดาห์จนผวิหนงัเหมือนหายปกติ ควรใช้
อยา่งต่อเน่ือง ไม่ควรหยดุใชย้าเอง การหยดุยาเร็วเกินไปขณะท่ีเช้ือยงัไม่หมดจะกลบัเป็นซ ้ า
อีกไดง่้าย แนะน าใหใ้ชท้ายาต่อเน่ืองหลงัหายแลว้อีกอยา่งนอ้ย 2-4 สัปดาห์  

 ในรายท่ีอาการรุนแรงหรือมีการติดเช้ือราท่ีเลบ็ร่วมดว้ย อาจจ าเป็นตอ้งใชย้ารับประทาน ซ่ึง
ควรปรึกษาแพทยเ์พื่อรับการรักษาท่ีเหมาะสมต่อไป  

  อำกำรข้ำงเคยีง หรือข้อควรระวงัในกำรใช้ยำทำรักษำโรคน ำ้กดัเท้ำ  
อาการขา้งเคียงท่ีพบไดบ่้อยคือการระคายเคืองบริเวณท่ีทายา ควรหลีกเล่ียงการทาในบริเวณท่ีมีแผล
เปิด หากใชแ้ลว้เกิดอาการแพ ้แสบ หรือระคายเคืองอาจหยดุใชส้ักระยะ เม่ือการระคายเคืองลดลง
สามารถลองใชใ้หม่ได ้ 
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  โรคไขจ้บัสั่น (Malaria) หรืออีกหลายๆช่ือ คือ ไขป่้า ไขป้้าง ไขร้้อนเยน็ ไขด้อกสัก แต่นิยม
เรียกทบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่ โรคมาลาเรีย ในภาษาองักฤษ ค าวา่ malaria มาจากภาษาอิตาลี แปลวา่ 
อากาศไม่ดี เพราะโรคน้ีมกัพบในเขตภูมิอากาศร้อนช้ืนท่ีมีฝนตกชุก ท าใหมี้แหล่งน ้าขงัตาม
ธรรมชาติมาก เป็นท่ีอยูอ่าศยัของยงุกน้ปล่อง ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคน้ีมาสู่คน 
  โรคไขจ้บัสั่นเกิดจากการติดเช้ือโปรโตซวั/Protozoa (พยาธิ หรือสัตวเ์ซลลเ์ดียว) ผูป่้วยจะมี
อาการไข ้หนาวสั่น บางคร้ังโรคอาจรุนแรง ถึงขั้นท าใหเ้สียชีวติได ้โรคน้ีมียารักษาและมียาส าหรับ
ป้องกนัการระบาดของโรคมาลาเรีย พบในประเทศท่ีมีภูมิอากาศร้อนช้ืน ประเทศในเขตร้อน และก่ึง
เขตร้อน โดยพบในทวปีแอฟริกามากท่ีสุด นอกจากน้ี พบในทวปีอเมริกากลางและอเมริกาใต ้อินเดีย 
เอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งรวมทั้งประเทศไทย  
  สำเหตุ 
โรคมาลาเรีย เกิดจากการติดเช้ือโปรโตซวั ช่ือ พลาสโมเดียม (Plasmodium) ซ่ึงเช้ือท่ีก่อโรคในคนมี
อยู ่4 ชนิด (Species) คือ  

1. Plasmodium falciparum ในประเทศไทยพบเช้ือชนิดน้ีบ่อยท่ีสุด  
2. Plasmodium vivax พบเช้ือชนิดน้ีไดร้องลงมา  
3. Plasmodium ovale  
4. Plasmodium malariae  

เช้ือมาลาเรียทุกชนิดมีวงจรชีวติอยู ่2 วงจร คือ วงจรชีวติในยงุ และวงจรชีวติในคน โดยเร่ิมตน้จากยงุ
ท่ีมีเช้ือมาลาเรีย ดูดเลือดคน ยงุจะปล่อยเช้ือท่ีมีอยูใ่นน ้าลายของยงุเขา้สู่กระแสเลือดคน เม่ือเช้ือเขา้สู่
กระแสเลือดคนแลว้ประมาณ 30 นาที เช้ือจะเขา้สู่เซลลต์บั และแบ่งตวัจนไดเ้ซลลลู์กมากมาย และท า
ใหเ้ซลลต์บัแตก เซลลลู์กๆเหล่าน้ีกจ็ะเขา้สู่กระแสเลือด (ซ่ึงตอนน้ีน่ีเองท่ีเร่ิมปรากฏอาการของไข้
จบัสั่น) โดยเซลลลู์กๆจะเขา้ไปอยูใ่นเมด็เลือดแดง และเปล่ียนรูปร่าง พร้อมกบัแบ่งตวัเพิ่มจ านวน
จนกระทัง่เซลลเ์มด็เลือดแดงแตก เช้ือท่ีแตกออกมา กจ็ะหาเซลลเ์มด็เลือดแดงเซลลใ์หม่ เขา้ไปอยู่
อาศยัและแบ่งตวัต่อๆไป จนแตกอีกคร้ัง เป็นเช่นน้ีไปเร่ือยๆ  

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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นอกจากน้ี มีบางเซลลท่ี์เปล่ียนรูปร่างไปเป็นเซลลท่ี์มีเพศผู ้หรือเพศเมียของเช้ือ จะสามารถติดต่อ
กลบัไปสู่ยงุได ้เม่ือมียงุมาดูดเลือดของคนท่ีมีเช้ือ เช้ือรูปร่างแบบมีเพศน้ี กจ็ะผสมพนัธุ์กนัในยงุ และ
ใหก้ าเนิดตวัอ่อน เติบโตข้ึนโดยอาศยัอยูท่ี่ต่อมน ้าลายของยงุ พร้อมท่ีจะติดต่อสู่คนต่อไป  
ยงุท่ีเป็นพาหะของโรคมาลาเรียน้ี คือยงุกน้ปล่องเพศเมีย ซ่ึงเวลากดัคน จะยกกน้ข้ึนท ามุมกบัผวิหนงั 
45 องศา ในประเทศไทยมียงุกน้ปล่อง 2 ชนิด ชนิดแรก ชนิด Anopheles dirus พบในป่าทึบ วางไข่
ในแอ่งน ้าน่ิง ชอบกินเลือดคนมากกวา่เลือดสัตวอ่ื์น ชนิดท่ีสอง ชนิด Anopheles minimus พบตาม
ชายป่า วาง ไข่ในล าธารท่ีมีน ้าใส ไหลเอ่ือยๆ นอกจากคนจะติดเช้ือมาลาเรียมาจากยงุแลว้ อาจพบ
การติดเช้ือโดยบงัเอิญ (Accidental transmission)จากการไดรั้บเลือด หรือการใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัในผู ้
เสพยาเสพติด แต่พบจากโอกาสเหล่าน้ีไดน้อ้ยมาก  
  อำกำร 
ระยะฟักตวัของโรคมาลาเรีย คือ ตั้งแต่ถูกยงุกน้ปล่องกดัจนกระทัง่เกิดอาการ โดยทัว่ไปใชเ้วลา 10 - 
14 วนั แต่อาจนานถึง 4 สัปดาห์ได ้อาการท่ีปรากฏเร่ิมแรกจะไม่จ าเพาะ อาจคลา้ยโรคไขห้วดัทัว่ไป 
ไดแ้ก่ รู้สึกไม่สบายเน้ือไม่สบายตวั อ่อนเพลีย ปวดทอ้ง คล่ืนไส ้อา เจียน ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือ ปวด
ขอ้ และปวดศีรษะ ซ่ึงบางคนอาการปวดศีรษะอาจรุนแรงได ้ 
หลงัจากนั้นจะเร่ิมมีไขสู้ง และประมาณ 6 - 7 วนั ไขจ้ะเร่ิมเกิดเป็นเวลา โดยถา้เป็นเช้ือ Plasmodium 
vivax และ Plasmodium ovale จะท าใหเ้กิดไขทุ้กๆ 2 วนั ในขณะท่ีเช้ือ Plasmodium malariae จะท า
ใหเ้กิดไขทุ้กๆ 3 วนั ส่วนเช้ือ Plasmodium falciparum มกัไม่ค่อยมีไขเ้ป็นเวลา แต่ถา้เป็นเวลากจ็ะ
เป็นทุกๆ 2 วนั การท่ีมีไขเ้ป็นเวลา เพราะเป็นไปตามระ ยะเวลาท่ีเช้ือแต่ละชนิดใชใ้นการแบ่งตวัจน
เตม็เซลลเ์มด็เลือดแดง จนกระทัง่แตกออก ซ่ึงช่วงท่ีเมด็เลือดแดงแตกออกน้ี ผูป่้วยจะมีอาการท่ี
จ าเพาะของโรคมาลาเรีย ประกอบดว้ย 

1. ระยะหนาวสั่น ผูป่้วยจะปากและตวัสั่น ดูซีดเผอืด  
2. ระยะร้อน จะมีไขสู้งอาจถึง 40 องศา หนา้แดง อาจมีคล่ืนไส้ อาเจียน ระยะน้ีใชเ้วลา 2 - 6 

ชัว่โมง 
3. ระยะเหง่ือออก ไขจ้ะลดลงและมีเหง่ือออกทัว่ตวั 
ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคมาลาเรียตลอดทั้งปี มีความชุกของโรคสูงมาก และเคย

มีการติดเช้ือมาลาเรียบ่อยๆ ร่างกายจะสร้างภูมิคุม้กนั (Antibody) ท่ีจ  าเพาะต่อโรคมาลาเรีย ภูมิคุม้กนั
ชนิดน้ีไม่ไดป้้องกนัการติดเช้ือมาลาเรีย แต่ช่วยป้องกนัไม่ใหโ้รคมีความรุนแรงเม่ือติดเช้ือซ ้ าอีก 
ผูป่้วยเหล่าน้ีมกัตรวจพบมีมา้มโต และในเดก็มกัพบภาวะโลหิตจาง(ภาวะซีด) แต่บางคนตรวจพบเช้ือ
มาลาเรียในกระแสเลือด โดยท่ีไม่มีอาการปรากฏเลยกมี็  
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ภำวะแทรกซ้อน 

โรคมาลาเรียเป็นโรครุนแรง เป็นสาเหตุใหเ้สียชีวติได ้โดยเฉพาะเม่ือเกิดผลขา้งเคียงแทรกซอ้นข้ึน 
ซ่ึงท่ีพบได ้คือ  

1. ผูป่้วยท่ีติดเช้ือมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum อาจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นอยา่ง
รุนแรง ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนกบัอวยัวะระบบใดระบบหน่ึง หรือพร้อมกนัหลายๆระบบได ้โดยจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีการติดเช้ือมาลาเรียในปริมาณท่ีมาก คือมีจ านวนเมด็เลือดแดงทัว่ร่างกายมากกวา่ 
3% ท่ีมีเช้ือมาลาเรีย ซ่ึงมกัเกิดในผูท่ี้ไดรั้บยารักษาไม่เพียงพอ กรณีน้ีผูป่้วยมีโอกาสเสียชีวติ
สูง และเช้ือชนิดอ่ืนๆไม่ท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงแทรกซอ้นเหล่าน้ี 

1. เช้ือมาลาเรียชนิด Plasmodium vivax และ Plasmodium ovale เม่ือเขา้สู่ร่างกาย และไปอยูใ่น
เซลลต์บัแลว้ เช้ือบางตวัจะไม่แบ่งตวัเพื่อเขา้สู่กระแสเลือด แต่จะอาศยัอยูใ่นเซลลต์บัเป็นเวลา
หลายเดือนหรือเป็นปี แลว้จึงแบ่งตวัและเขา้สู่กระแสเลือด ท าใหมี้อาการของโรคมา ลาเรีย
เกิดข้ึนอีกคร้ังหลงัจากติดเช้ือคร้ังแรก เม่ือผา่นไปหลายเดือนหรือเป็นปีแลว้ 

2. ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดตลอดเวลา การติดเช้ือซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกบ่อยๆ จะท าใหม้า้มมีขนาดใหญ่
มาก ตบัโต มีภาวะซีด มีสารภูมิคุม้กนัในเลือดข้ึนสูง เมด็เลือดขาวบางชนิดมีปริมาณมากข้ึน 
และอาจพฒันากลายเป็นมะเร็งเมด็เลือดขาวได ้(โอกาสเกิดนอ้ยมาก) ซ่ึงพบมีรายงานในประ 
เทศแอฟริกา 

3. ผูป่้วยท่ีติดเช้ือเช้ือมาลาเรียชนิด Plasmodium malariae ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดถ่ีซ ้ าบ่อยๆ อาจ
ท าใหเ้ป็นโรคไตชนิดท่ีเรียกวา่ Nephroic syndrome ได ้ซ่ึงยากต่อการรักษาและเกิดโรคไต
เร้ือรังตามมาในท่ีสุด 
  กำรดูแลตนเองและกำรป้องกนัโรคมำลำเรีย  

1. หลีกเล่ียงการเขา้ป่า หรือเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีมีความชุกของโรคมาลาเรียสูง ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีตาม
แนวชายแดน และในเขตชนบทของประเทศเพื่อนบา้น คือ พม่า กมัพชูา อิน โดนีเซีย ลาว 
เวยีดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ พื้นท่ีท่ีปลอดภยัส่วนใหญ่จะเป็นในเมือง ถา้จ  าเป็นตอ้งเขา้
ไปในพื้นท่ีดงักล่าว กต็อ้งป้องกนัไม่ใหถู้กยงุกดั โดยการใส่เส้ือผา้ท่ีมิดชิด ไม่ควรใส่เส้ือผา้สี
ด าหรือสีคล ้า เพราะยงุชอบแสงสลวัๆ ใชย้าทาป้องกนัยงุกดัท่ีมีประสิทธิภาพ คือ DEET 
(N,N-Diethyl-meta-toluamide, ยาทากนัยงุชนิดหน่ึงใชท้าไดท้ั้งผวิหนงัและเส้ือผา้) โดยใหท้า
ทุก 4 - 6 ชัว่โมง ยงุกน้ปล่องมกัออกหากินในเวลาพลบค ่าและกลางคืน จึงควรหลีก เล่ียงการ
ออกจากท่ีอยูอ่าศยัในช่วงเวลาน้ี และควรนอนในหอ้งท่ีมีมุง้ลวด หรือ นอนกางมุง้  

2. กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเขา้ไปในป่า ปัจจุบนัน้ี ไม่แนะน าใหกิ้นยาป้องกนัมาลาเรีย เน่ืองจากเช้ือด้ือ
ยามากข้ึน และท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่ กินยาแลว้จะไม่เป็นมาลาเรีย นอกจากนั้น ถา้เป็นมาลาเรีย
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http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ข้ึนมาจริงๆ ยาอาจเป็นสาเหตุใหต้รวจเลือดไม่พบเช้ือ ท าใหเ้ม่ือตรวจพบอีกที กมี็อาการมาก
แลว้ แต่ในกรณีท่ีจะตอ้งเดินทางเขา้ป่า หรือเขา้ป่าหลายวนั ห่างไกลจากสถานพยา บาล เช่น 
ทหารท่ีตอ้งเขา้ไปลาดตระเวนในป่า ควรพกยาท่ีใชรั้กษามาลาเรียไปใหพ้ร้อม เตรียมไวใ้ชใ้น
กรณีจ าเป็นท่ีสงสัยจะป่วยเป็นมาลาเรียในป่า ซ่ึงตอ้งปรึกษาแพทยก่์อนน ายาไปใชทุ้กคร้ั 

3. ง ยาท่ีใชส้ าหรับป้องกนัโรค จะพิจารณาใหใ้นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น หญิงตั้งครรภท่ี์ตอ้ง
เขา้ป่าหรือเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีก  าลงัมีการระบาดของโรคมาลาเรีย ในกรณีตั้ง ครรภแ์ละอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีความชุกของโรคสูงอยูแ่ลว้ กต็อ้งเฝ้าระวงัคอยสังเกตอาการ และรับการตรวจครรภ์
อยา่งสม ่าเสมอ เพราะถา้ติดเช้ือในระหวา่งตั้งครรภ ์อาจท าใหค้ลอดก่อนก าหนด เดก็น ้าหนกั
นอ้ย หรือเสียชีวติหลงัคลอดได ้เดก็ทารกท่ีคลอดในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค กค็วรไดรั้บ
ยาป้องกนัดว้ยเช่นกนั (ควรปรึกษาแพทยก่์อนใหย้าในเดก็เสมอ เพราะเดก็มีโอกาสเกิดผล
ขา้งเคียงจากยาไดสู้งกวา่ผูใ้หญ่) 

4. แรงงานหรือกลุ่มคนท่ีเคล่ือนยา้ยมาจากประเทศเพื่อนบา้นตอ้งไดรั้บการตรวจหาเช้ือมาลาเรีย
ก่อนรับไว ้และถา้พบตอ้งรีบใหก้ารรักษา 

ผูท่ี้มีอาการไข ้ร่วมกบัมีประวติัเดินทางไปยงัพื้นท่ีท่ีมีความชุกของโรคมาลาเรียสูง หรือเดิน
ทางเขา้ป่ามาในช่วงระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์ก่อนมีอาการ จะตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ อาจเป็นโรค
มาลาเรีย และควรตอ้งรีบพบแพทยภ์ายใน 1 - 2 วนัหลงัมีไข ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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 โรคตำแดง 
              โรคตาแดงเป็นโรคตาท่ีพบไดบ่้อย เป็นการอกัเสบของเยือ่บุตา (conjuntiva)ท่ีคลุมหนงัตา
บนและล่างรวมเยือ่บุตาท่ีคลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลนั หรือแบบเร้ือรัง สาเหตุ
อาจจะเกิดจากเช้ือแบคทีเรีบ ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ ้หรือสัมผสัสารท่ีเป็นพิษต่อตา 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส มกัจะติดต่อทางมือ ผา้เช็ดหนา้หรือผา้เช็ดตวั
โดยมากใชเ้วลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพม้กัจะเป็นตาแดงเร้ือรัง มีการอกัเสบของหนงัตา 
ตาแหง้ การใชc้ontact lens หรือน ้ายาลา้งตากเ็ป็นสาเหตุของตาแดงเร้ือรัง 

อำกำร 
แพทยจ์ะถามถึงยาท่ีท่านรับประทาน ยาหยอดตา เลนส์ น ้ายาลา้งตา รยะเวลาท่ีเป็น อาการท่ีส าคญัคือ 

1. คนัตำ เป็นอาการท่ีส าคญัของผูป่้วยตาแดงท่ีเกิดจากภูมิแพ ้อาการคนัอาจจะเป็นมากหรือนอ้ย คนท่ี
เป็นโรคตาแดงโดยท่ีไม่มีอาการคนัไม่ใช่เกิดจากโรคภูมิแพ ้นอกจากนั้นอาจจะมีประวติัภูมิแพใ้น
ครอบครัวเช่นหอบหืด ผื่นแพ ้

2. ขีต้ำ ลกัษณะของข้ีตากช่็วยบอกสาเหตุของโรคตาแดง 
 ข้ีตาใสเหมือนน ้าตามกัจะเกิดจากไวรัสหรือโรคภูมิแพ ้
 ข้ีตาเป็นเมือกขาวมกัจะเกิดจากภูมิแพห้รือตาแหง้ 
 ข้ีตาเป็นหนองมกัจะร่วมกบัมีสะเกด็ปิดตาตอนเชา้ท าใหเ้ปิดตาล าบากสาเหตุมกัจะเกิดจากเช้ือ

แบคทีเรีย 
3. ตำแดงเป็นข้ำงหน่ึงหรือสองข้ำง  
 เป็นพร้อมกนัสองขา้งโดยมากมกัจะเกิดจากภูมิแพ ้
 เป็นขา้งหน่ึงก่อนแลว้ค่อยเป็นสองขา้ง สาเหตุเกิดจากการติดเช้ือเช่นแบคทีเรีย ไวรัส หรือ 

Chlamydia 
 ผูท่ี้มีโรคตาแดงขา้งเดียวแบบเร้ือรัง ชนิดน้ีตอ้งส่งปรึกาแพทย ์
4. อำกำรปวดตำหรือมองแสงจ้ำไม่ได้ มกัจะเกิดจากโรคชนิดอ่ืนเช่นตอ้หิน ม่านตาอกัเสบเป็นตน้ ดงันั้น

หากมีตาแดงร่วมกบัปวดตาหรือมองแสงไม่ไดต้อ้งรีบพบแพทย ์ 
5. ตำมวั แมว้า่กระพริบตาแลว้กย็งัมวัอยู ่โรคตาแดงมกัจะเห็นปกติหากมีอาการตามวัร่วมกบัตาแดงตอ้ง

ปรึกษาแพทย ์
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6. ประวติัอ่ืน การเป็นหวดั การใชย้าหยอดตา น ้าตาเทียม เคร่ืองส าอาง โรคประจ าตวั ยาท่ีใชอ้ยูป่ระจ า 
กำรตรวจร่ำงกำย 

 คุณลองคล าต่อมน ้าเหลืองรอบหู หากคล าไดอ้าจจะเป็นโรคติดเช้ือไวรัส หรือจากสัมผสัสารระคาย
เคือง ส่วนเช้ือแบคทีเรียมกัจะคล าไม่ไดต่้อมน ้าเหลือง 

 ในรายท่ีเป็นไม่มากไม่ตอ้งตรวจอะไรเพิ่มเติม 
 ในรายท่ีเป็นรุนแรง เป็นๆหายๆ หรือเป็นเร้ือรังควรจะตอ้งตรวจเพาะเช้ือจากข้ีตา 
 การน าข้ีตามายอ้มหาตวัเช้ือกพ็อจะบอกสาเหตุของโรคตาแดง 

กำรป้องกนัโรคตำแดง  
 อยา่ใชเ้คร่ืองส าอางร่วมกบัคนอ่ืน 
 อยา่ใชผ้า้เช็ดหนา้หรือผา้เช็ดตวัร่วมกนั 
 ลา้งมือบ่อยๆ อยา่เอามือเขา้ตา 
 ใส่แวน่ตากนัถา้ตอ้งเจอสารเคมี 
 อยา่ใชย้าหยอดตาของผูอ่ื้น 
 อยา่วา่ยน ้าในสระท่ีไม่ไดใ้ส่คลอรีน 
 ยาเม่ือไม่ไดใ้ชใ้หท้ิ้ง 
 อยา่สัมผสัมือ 
 เช็ดลูกบิดดว้ยน ้าสบู่เพื่อฆ่าเช้ือโรค 

กำรรักษำตำแดงด้วยตัวเอง  
 ประคบเยน็วนัละ 3-4 คร้ัง คร้ังละ10-15 นาที 
 ลา้งมือบ่อยๆ 
 อยา่ขยี้ตาเพราะจะท าใหต้าระคายมากข้ึน 
 ใส่แวน่กนัแดด หากมองแสงสวา่งไม่ได ้
 อยา่ใส่ contact lens ช่วยท่ีมีตาแดง 
 เปล่ียนปลอกหมอนทุกวนั เปล่ียนหมอนทุก 2 วนั 

หำกมอีำกำรต่อไปนีใ้ห้รีบพบแพทย์  
 ตามวัลง ปวดตามากข้ึน 
 กรอกตาแลว้ปวด 
 ไข ้
 ใหย้าไปแลว้ 48 ชัว่โมงไม่ดีข้ึน 
 น ้าตายงัไหลอยูแ่มว้า่จะไดย้าครบแลว้ 
 แพแ้สงอยา่งมาก 
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กำรหยอดยำหยอดตำ  
1. ลา้งมือก่อนหยอดตาทุกคร้ัง 
2. ดึงหนงัตาล่างลง 
3. ตาเหลือกมองเพดาน 
4. หยอดตาตรงกลางเปลือกตาล่าง 
5. ปิดตาและกรอกตาไปมาเพื่อใหย้ากระจาย การหยอดครีมใหห้ยอดจากหวัตาบีบไปปลายตา ปิดตา

และกรอกตาไปมา 
6. เช็ดยาท่ีลน้ออกมา 
7. ลา้งมือหลงัหยอดเสร็จ 
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     โรคมือเท้ำปำก  
          โรคมือเทา้ปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease บางคนเรียกติดปากวา่ โรคมือเทา้ปาก
เป่ือย หรือโรคปากเทา้เป่ือย ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง เพราะโรคปากเทา้เป่ือยเป็นโรคท่ีเกิดกบัววัและกระบือ 
          สำเหตุโรคมือเท้ำปำก 
เกิดจากการติดเช้ือไวรัสล าไส้ หรือเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) โดยพบการระบาดของโรคมือเทา้
ปาก เม่ือปี พ.ศ. 2500 กบัเดก็ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยผูป่้วยจะมีอาการไขแ้ละยงัมีตุ่ม
น ้าใสในช่องปาก มือ และเทา้ 
          ต่อมายงัพบการระบาดกบักลุ่มเดก็ในเมืองเบอร์มิงแฮม เม่ือปี พ.ศ. 2502 เช่นกนั จนไดมี้การ
เรียกกลุ่มอาการท่ีพบน้ีวา่ Hand-Foot-and Mouth Disease (HFMD) หลงัจากนั้นกมี็รายงานการ
ระบาดของโรคมือเทา้ปากจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
          ทั้งน้ี โรคมือเทา้ปากจะมีการระบาดแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี หากเป็นประเทศเขตหนาวจะพบ
ในช่วงฤดูร้อน และตน้ฤดูใบไมร่้วง ส่วนประเทศเขตร้อนช้ืนจะพบไดต้ลอดทั้งปี แต่จะระบาดมาก
ในช่วงฤดูฝนท่ีมีอากาศร้อนช้ืน และมกัพบในกลุ่มเดก็ทารก และเดก็เลก็ท่ีอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี  
   ติดต่อได้โดย 
          การสัมผสัโดยตรงกบัสารคดัหลัง่ ทั้งจากจมูก, ล าคอ และน ้าจากในตุ่มใส (Respiratory 
route) โดยเช้ือโรคอาจติดมากบัส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ หรือการไอจามรดกนักไ็ด ้
          ทางอุจจาระของผูป่้วยท่ีมีเช้ือไวรัสอยู ่(fecal - oral route ) โดยช่วงท่ีแพร่กระจายมากท่ีสุด 
คือ ในสัปดาห์แรกท่ีผูป่้วยมีอาการ และจะยงัแพร่เช้ือไดจ้นกวา่รอยโรคจะหายไป แต่กย็งัพบเช้ือใน
อุจจาระผูป่้วยต่อไดอี้กประมาณ 2-3 สัปดาห์  
          ทั้งน้ีเช้ือเอนเทอโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดินอาหารมนุษยไ์ด ้และมีชีวติอยูใ่น
อุณหภูมิหอ้งได ้2-3 วนั โรคน้ีไม่สามารถติดต่อจากคนสู่สัตว ์หรือจากสัตวสู่์คนได ้ 
   อำกำรทีสั่งเกตได้ชัด 
          โดยทัว่ไป โรคมือเทา้ปากมกัจะมีอาการไม่รุนแรง โดยจะมีระยะฟักตวัประมาณ 3-6 วนั และมี
อาการเร่ิมตน้คือ เป็นไขต้  ่า ๆ มีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตวั ประมาณ 1-2 วนั จากนั้นจะเร่ิมเจบ็ปาก ไม่
ยอมทานอาหาร เพราะมีตุ่มแดงท่ีเหงือก ล้ิน กระพุง้แกม้ โดยตุ่มน้ีจะกลายเป็นตุ่มพองใส รอบแผล
จะอกัเสบแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมต้ืน จากนั้นจะพบตุ่มหรือผืน่ (มกัไม่คนั) ท่ีฝ่ามือ น้ิว

http://baby.kapook.com/view92902.html
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มือ ฝ่าเทา้ และอาจพบท่ีกน้ แขน ขา และอวยัวะสืบพนัธุ์ดว้ย ในเดก็ทารกอาจพบกระจายทัว่ตวัได ้
ทั้งน้ีอาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน  7-10 วนั โดยท้ิงรอยแผลเป็นใหเ้ห็น 
          อย่ำงไรกต็ำม โรคมือเท้ำปำกอำจแสดงอำกำรในหลำยระบบ เช่น 
          1. ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือนไขห้วดั ไอ มีน ้ามูกใส เจบ็คอ 
          2. ทางผวิหนงั 
          3. ทางระบบประสาท เช่น สมอง เยือ่หุม้สมอง หรือเน้ือสมองอกัเสบ 
          4. ทางระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการทอ้งเสีย ถ่ายเหลวเป็นน ้าเลก็นอ้ย ปวดหวั อาเจียน 
          5. ทางตา มกัพบเยือ่บุตาอกัเสบ (chemosis and conjuntivitis) และ 
          6. ทางหวัใจ เช่น สามารถท าใหเ้กิดกลา้มเน้ือหรือเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบได ้ซ่ึงอาจมีตั้งแต่
อาการเลก็นอ้ยไปจนถึงอาการ หรือภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรง  
          ทั้งน้ีหากผูป่้วยเกิดผืน่ ตุ่ม ท่ีมือ เทา้ และปากนานเกิน 3 วนั แลว้ยงัมีอาการซึมตามมาดว้ย ให้
รีบพบแพทยท์นัที เพราะอาการซึมเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกวา่ เช้ือก าลงัเขา้สู่สมองแลว้ และหากปล่อย
ไวไ้ม่ยอมมารักษา เช้ือจะเขา้ไปในสมองส่วนท่ีควบคุมการท างานของหวัใจ จนท าใหห้วัใจลม้เหลว 
และเกิดน ้าท่วมปอดจนเสียชีวติได ้
   กำรรักษำ 
          ปกติแลว้โรคมือเทา้ปากสามารถหายไดเ้องภายใน 7-10 วนั หากไม่มีภาวะแทรกซอ้น โรคน้ีไม่
มียารักษาโดยเฉพาะ เพราะเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส จึงตอ้งใชภู้มิคุม้กนัของตวัเองต่อสู้กบัเช้ือโรค 
ทั้งน้ีแพทยจ์ะใหย้ารักษาตามอาการ เช่น ใหย้าลดไข ้ยาแกป้วด  
          ในการดูแล ควรเช็ดตวัผูป่้วยเป็นระยะ ๆ ใหอ้าหารอ่อน ๆ ด่ืมน ้าและผลไม ้และนอนพกัผอ่น
ใหม้าก ๆ ถา้เป็นเดก็เลก็อาจตอ้งป้อนนมแทนการใหดู้ดจากขวดนม 
          หลงัจากการติดเช้ือผูป่้วยจะมีภูมิคุม้กนัต่อเช้ือไวรัสท่ีก่อโรค แต่อาจเกิดโรคมือเทา้ปากซ ้ าได้
จากเอนเทอโรไวรัสตวัอ่ืน ๆ ดงันั้นหากผูป้กครองสังเกตเห็นลูกมีอาการท่ีอาจมีภาวะแทรกซอ้น
รุนแรง เช่น ไขสู้ง ซึม อาเจียนบ่อย ๆ หอบ แขนขาอ่อนแรง ไม่ยอมรับประทานอาหารและน ้า กค็วร
พาบุตรหลานมาพบแพทย ์ 
   กำรป้องกนั 
          ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคมือเทา้ปาก แต่โดยปกติป้องกนัโรคมือเทา้ปากได ้โดยการ
รักษาสุขอนามยัท่ีดี ไม่วา่จะเป็นการรักษาความสะอาด ตดัเลบ็ใหส้ั้น หมัน่ลา้งมือดว้ยน ้าสบู่บ่อย ๆ 
โดยเฉพาะหลงัการขบัถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใชช้อ้นกลาง และไม่ใชส่ิ้งของร่วมกนั 
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 ทีส่ ำคญัคือ ต้องแยกผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคออกจำกกลุ่มเพ่ือนในโรงเรียน สถำนเลีย้งเด็ก โดยไม่ให้
เด็กท ำกจิกรรมร่วมกบัคนอ่ืน ๆ เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ และตอ้งคอยท าความสะอาดพื้น หอ้งน ้า สุขา 
เคร่ืองใช ้ของเล่น สนามเดก็เล่น ตลอดจนเส้ือผา้ ท่ีอาจปนเป้ือนเช้ือดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใชท้ัว่ไป
ภายในบา้น 
          หากมีเดก็ป่วยจ านวนมาก อาจจ าเป็นตอ้งปิดสถานท่ีชัว่คราว (1-2 สัปดาห์) และท าความ
สะอาดฆ่าเช้ือโรค  โดยอาจใชส้ารละลายเจือจางของน ้ายาฟอกขาว 1 ส่วนผสมกบัน ้า 30 ส่วน 
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  เห็ดพษิ 
มลีกัษณะให้สังเกตดังนี้       

                1. สีเขม้จดั เช่น แดง ส้ม ด า หรือมีสีฉูดฉาด 
                2. มีแผน่หรือเกลด็ขรุขระบนหมวกเห็ด 
                3. มีวงแหวนพนัรอบบนกา้นดอกเห็ด วงแหวนน้ีจะเป็นตวัเช่ือมเน้ือเยือ่ของหมวกเห็ด และ   
กา้นดอกใหติ้ดกนัเม่ือดอกเห็ดบาน 
                4. มีขนหรือหนามเลก็ๆ กระจายอยูท่ัว่ไป 
                5. มีกล่ิน 
                6. มีน ้าเมือก หรือมีน ้ายางสีขาวออกมาเม่ือกรีดท่ีหมวกเห็ด 
                7. ครีบท่ีอยูใ่ตห้มวกมีสีขาว สปอร์ในครีบมีสีขาวเช่นกนั 

   กำรทดสอบเห็ดพษิแบบชำวบ้ำน  
มีผูเ้สนอวธีิตรวจสอบเห็ดพิษต่อไปน้ีซ่ึงแมจ้ะไม่ถูกตอ้งนกั แต่กอ็าจน ามาพิจารณาใชไ้ดบ้างส่วน
หรือในบางโอกาสดงัต่อไปน้ี  
1. น าขา้วสารตม้กบัเห็ด ถา้ไม่เป็นพิษขา้วสารจะสุก ถา้เป็นพิษขา้วสารจะสุก ๆ ดิบ ๆ  
2. ใชช้อ้นเงินคนตม้เห็ด ถา้ชอ้นเงินกลายเป็นสีด าจะเป็นเห็ดพิษ เพราะเห็ดบางชนิดจะปล่อยซลัไฟด์
เม่ือถูกตม้  
3. ใชปู้นกินหมากป้ายดอกเห็ด ถา้เป็นเห็ดพิษเห็ดจะกลายเป็นสีด า  
4. ใชห้วัหอมตม้กบัเห็ด ถา้เป็นเห็ดพิษหอมจะเป็นสีด า  
5. ใชมื้อถูเห็ดจนเป็นรอยแผล ถา้เป็นพิษรอยแผลนั้นจะด า แต่เห็ดแชมปิญองเป็นเห็ดท่ีรับประทาน
ได ้แต่เม่ือเป็นแผลกจ็ะเป็นสีด า และเห็ดพิษอิโนไซเบ ถา้ถูจะเปล่ียนจากสีขาวเป็นแดงและน ้าตาล  
6. ดอกเห็ดท่ีมีรอยแมลงและสัตวก์ดักิน เห็ดนั้นไม่เป็นพิษ แต่กระต่ายกินเห็ดพิษสกลุอะมานิตา้ได ้
และหอยทากกินเห็ดพิษได ้ 
7. เห็ดท่ีเกิดผดิฤดูกาลมกัจะเป็นเห็ดพิษ แต่ทุกวนัน้ีสามารถเพาะเห็ดไดทุ้กฤดูกาล  
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8. เห็ดพิษจะมีสีฉูดฉาด เห็ดรับประทานไดมี้สีอ่อน  
ขอ้สังเกต : วธีิตรวจสอบน้ีส่วนใหญ่ใชไ้ม่ไดก้บัเห็ดพิษสกลุ Amanita 

ระมดัระวงัในกำรบริโภคเห็ดโดยทัว่ไปควรปฏบิัติดงันี้  
1. การรับประทานอาหารท่ีประกอบข้ึนดว้ยเห็ดควรจะรับประทานแต่พอควรอยา่รับประทานจนอ่ิม
มากเกินไปเพราะเห็ดเป็นอาหารท่ียอ่ยยาก อาจจะท าใหผู้มี้ระบบยอ่ยอาหารท่ีอ่อนแอ เกิดอาการ
อาหารเป็นพิษได ้ 
2. การปรุงอาหารท่ีประกอบข้ึนดว้ยเห็ด ตอ้งระมดัระวงั คดัเห็ดท่ีเน่าเสียออก เพราะเห็ดท่ีเน่าเสียจะ
ท าใหเ้กิดอาการอาหารเป็นพิษไดเ้ช่นกนั  
3. อยา่รับประทานอาหารท่ีปรุงข้ึนสุก ๆ ดิบ ๆ หรือเห็ดดิบดอง เพราะเห็ดบางชนิดยงัจะมีพิษอยา่ง
อ่อนเหลืออยู ่ผูรั้บประทานจะไม่รู้สึกตวัวา่มีพิษ จนเม่ือรับประทานหลายคร้ังกส็ะสมพิษมากข้ึนและ
เป็นพิษร้ายแรงถึงกบัเสียชีวติไดใ้นภายหลงั  
4. ผูท่ี้รู้ตวัเองวา่เป็นโรคภูมิแพเ้ก่ียวกบัเห็ดบางชนิด หรือกบัเห็ดทั้งหมด ซ่ึงถา้รับประทานเห็ดเขา้ไป
แลว้ จะท าใหเ้กิดอาการเบ่ือเมา หรืออาหารเป็นพิษ จึงควรระมดัระวงั รับประทานเฉพาะเห็ดท่ี
รับประทานไดโ้ดยไม่แพ ้หรือหลีกเล่ียงจากการรับประทานเห็ด  
5. ระมดัระวงัอยา่รับประทานเห็ดพร้อมกบัด่ืมสุรา (แอลกอฮอล)์ เพราะเห็ดบางชนิดจะเกิดพิษทนัที 
ถา้หากด่ืมสุราหลงัจากรับประทานเห็ดแลว้ภายใน 48 ชัว่โมง เช่น เห็ด Coprinus atramentrius แมแ้ต่
เห็ดพิษอ่ืนทัว่ไป หากด่ืมสุราเขา้ไปดว้ย กจ็ะเป็นการช่วยใหพ้ิษกระจายไดร้วดเร็วและรุนแรงข้ึนอีก  

  กำรป้องกนัอนัตรำยจำกเห็ดพษิ  
1. ควรรู้จกัและจดจ าเห็ดพิษท่ีส าคญั ซ่ึงมีพิษรุนแรงถึงตายได ้แลว้หลีกเล่ียงรับประทานเห็ดพิษ
เหล่าน้ี เห็ดพิษนั้นคือเห็ดระโงกพิษ ท่ีส าคญัมีอยู ่3 ชนิด คือ Amanita phalloides, amanita verna และ 
Amanita virosa ซ่ึงมีช่ือตามภาษาทอ้งถ่ิน คือ เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดสะงาก และเห็ดไข่
ตายซาก รูปร่างทัว่ไปคลา้ยกบัเห็ดระโงกท่ีรับประทานได ้แต่มีขอ้แตกต่างท่ีส าคญัคือ เห็ดระโงกท่ี
รับประทานได ้ขอบหมวกมกัจะเป็นร้ิวคลา้ยรอยหว ีมีกล่ินหอมและกา้นดอกกลวง ส่วนเห็ดระโงกท่ี
เป็นพิษดงักล่าว กลางดอกหมวกจะนูนข้ึนเลก็นอ้ย มีกล่ินเอียนและกล่ินค่อนขา้งแรงเม่ือดอกแก่ มกั
เกิดแยกจากกลุ่มเห็ดท่ีรับประทานได ้มีทั้งแบบดอกสีเหลืองอ่อน สีเขียวอ่อน สีเทาอ่อน และสีขาว  
2. พิษชนิดอ่ืนท่ีพิษไม่รุนแรงถึงตาย แต่จะท าใหผู้ป่้วยเสียเวลาและเงินทองในการรักษา หรือถา้ผูป่้วย
มีโรคแทรกกอ็าจท าใหเ้สียชีวติได ้เห็ดชนิดน้ีจะมีอยูแ่ต่ละทอ้งถ่ินแตกต่างกนั ฉะนั้นจึงควรรู้จกัจดจ า
เห็ดมีพิษประเภทน้ีไวด้ว้ย เช่น เห็ดพิษท่ีภาษาทอ้งถ่ินทางอีสาน เรียกวา่ เห็ดเพิ่งขา้วก ่า ( Boletus 
santanas) เห็ดคนัจอ้งหรือเห็ดเซียงร่ม ( Coprinus atramentarius) และเห็ดหมากหม่าย (คลา้ย
เห็ดโคน) เป็นตน้  
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3. อยา่รับประทานเห็ดท่ีสงสัย ไม่รู้จกั และไม่แน่ใจ ควรรับประทานเฉพาะเห็ดท่ีแน่ใจ และเพาะได ้ 
4. ถา้จ าเป็นจะตอ้งรับประทานเห็ดท่ียงัไม่แน่ใจ ควรชิมเพียงเลก็นอ้ยเพื่อดูดอาการเสียก่อน ซ่ึงถา้เห็ด
นั้นเป็นพิษ กจ็ะแกไ้ขไดง่้ายข้ึน ตามวธีิการรับประทานอาหารท่ีไม่แน่ใจวา่จะเป็นพิษหรือไม่นั้น 
วชิาการด ารงชีพในป่า หลกัสูตรการรบพิเศษของประเทศไทย เรียกวธีิน้ีวา่ การแบ่งชิม คือการแบ่ง
อาหารท่ีไม่แน่ใจวา่เป็นพิษหรือไม่นัน่ออกเป็น 4 ส่วน จะรับประทานเพียงส่วนเดียวเท่านั้น แลว้คอย
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง หากไม่มีอาการผดิปกติใด ๆ กจ็ะปรุงอาหารนั้นใหม่ แลว้แบ่งอาหาร
ออกเป็น 2 ส่วน รับประทานเสียส่วนหน่ึง แลว้รอดูอาการเช่นคร้ังแรก จนเม่ือเวลาผา่นไป 6 ชัว่โมง
เป็นอยา่งนอ้ย จึงจะถือวา่อาหารรับประทานไดไ้ม่มีพิษ  
  กำรปฐมพยำบำลผู้ป่วยทีรั่บประทำนเห็ดพษิ  
การปฐมพยาบาลมีความส าคญัอยา่งยิง่ หากผูป่้วยรับประทานเห็ดพิษและเกิดอาการพิษข้ึน ควรจะ
รู้จกัวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้งกบัผูป่้วย แต่ตามชนบทมกัจะปฏิบติักบัผูป่้วยผดิ ๆ แลว้ท าใหเ้สียชีวติกนัอยู่
เสมอ อน่ึง อาการพิษของเห็ดจะแสดงอาการหลงัรับประทานแลว้หลายชัว่โมง ซ่ึงพิษมกัจะกระจาย
ไปมาก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิปฐมพยาบาล แลว้รีบน าส่งแพทย ์เพื่อท าการรักษาโดยรีบด่วน
ต่อไป  
การปฐมพยาบาลนั้น ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ท าใหผู้ป่้วยอาเจียนเอาเศษอาหารท่ีตกคา้งออกมาใหม้าก และ
ท าการช่วยดูดพิษจากผูป่้วยโดยวธีิใชน้ ้าอุ่นผสมผงถ่าน activated charcoal และด่ืม 2 แกว้ โดยแกว้
แรกใหล้ว้งคอใหอ้าเจียนออกมาเสียก่อนแลว้จึงด่ืมแกว้ท่ี 2 แลว้ลว้งคอใหอ้าเจียนออกมาอีกคร้ัง จึง
น าส่งแพทยพ์ร้อมกบัตวัอยา่งเห็ดพิษหากยงัเหลืออยู ่หากผูป่้วยอาเจียนออกยากใหใ้ชเ้กลือแกง 3 
ชอ้นชาผสมน ้าอุ่นด่ืม จะท าใหอ้าเจียนไดง่้ายข้ึน แต่วธีิน้ีหา้มใชก้บัเดก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ขวบ  
อน่ึง หา้มลา้งทอ้งดว้ยการสวนทวารหนกัโดยพละการ วธีิน้ีตอ้งใหแ้พทยเ์ป็นผูว้นิิจฉยัเท่านั้น เพราะ
วธีิน้ีจะเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยหากร่างกายขาดน ้า  
หลงัจากปฐมพยาบาลผูป่้วยแลว้ใหรี้บน าส่งแพทยโ์ดยด่วน พร้อมกบัตวัอยา่งเห็ดพิษ (หากยงั
เหลืออยู)่ หรืออาจจะท าการปฐมพยาบาลผูป่้วยในระหวา่งน าส่งแพทยด์ว้ยกไ็ด ้ 
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อนัตรำยจำกสัตว์มีพษิ 
วธิีกำรป้องกนัอนัตรำยจำกสัตว์มพีษิ  

1. ตะขำบ 
สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีชอบซุกตวัอยูบ่ริเวณท่ีอบัช้ืนและรก เช่น ใตตุ่้มน ้า กองไม ้ซากตน้ไมเ้ปียก

น ้า ซ่ึง“พิษของตะขาบ” โดยทัว่ไปไม่มีอาการรุนแรงสักเท่าไหร่ ส่วนมากจะปวด บวม และแดง
เลก็นอ้ย บริเวณท่ีกดัมีรอยเข้ียวเป็นสองจุด แต่ในรายท่ีอาการรุนแรงอาจพบต่อมน ้าเหลืองบริเวณ
ใกลเ้คียงโตและกดเจบ็ ปวดศีรษะ ใจสั่น คล่ืนไส้ อาเจียน และหนกัไปกวา่นั้นบริเวณท่ีถูกกดัอาจ
บวมแดง จนเป็นเน้ือตายจ ากดัอยูเ่ฉพาะท่ี 
2. แมงป่อง 

แมงป่องชอบออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวนัมกัจะหลบซ่อนตวัอยูใ่ตโ้พรงกอ้นหิน 
ใตก้องไม ้ท่อนไม ้กองกระดาน ใตใ้บไม ้ตามรอยแตกใตพ้ื้นบา้นท่ีมีความช้ืน โดยแมงป่องจะท าลาย
ผูค้นโดยบงัเอิญหากถูกรบกวน ซ่ึงผูท่ี้ถูกต่อยจะมีอาการไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัพนัธุ์ของแมงป่อง 
จ านวนน ้าพิษ บางรายอาจมีอาการเจบ็เพียงเลก็นอ้ย บางรายอาจมีอาการมากจนถึงขั้นเป็นอนัตราย 
เพราะพิษของแมงป่องมีพิษต่อระบบประสาทและระบบโลหิต ซ่ึงขอแนะน าวา่ถา้ใครถูกแมงป่อง
ต่อยเขา้ไปใหรี้บไปพบแพทยโ์ดยด่วน เน่ืองจากรายท่ีแพพ้ิษแมงป่องอาจมีอาการปวดทนัที กลา้มเน้ือ
กระตุก อาเจียน ชกั น ้าลายฟูมปาก กระหายน ้ามาก ตวัเขียว ส่งผลใหก้ารหายใจลม้เหลว 

ข้อควรปฏบัิติ หำกถูกตะขำบและแมงป่องท ำร้ำย 
1.ลา้งบริเวณแผลดว้ยน ้าสะอาด ฟอกสบู่ และลา้งออกใหห้มด ท าซ ้ าหลายคร้ัง 
2.ใชค้รีมยาแกแ้พท้าบริเวณท่ีบวมแดง เช่น เพร็ดนิโซโลน 
3.ถา้ปวดมาก ใหกิ้นยาแกป้วดพาราเซตามอล และใชน้ ้าแขง็วางประคบ 
4.ในรายท่ีมีไข ้ปวดศีรษะ หลงักินยาแลว้ นอนพกั ถา้อาการไม่ดีข้ึนควรไปพบแพทย ์
3. งู 

งูชนิดต่างๆ ซ่ึงอพยพหนีน ้าข้ึนมาพกัพิงบนท่ีแหง้เช่นเดียวกนั ซ่ึงงูสายพนัธุ์ท่ีพบมากในช่วง
น้ี ไดแ้ก่ งูเห่า งูแมวเซา งูเขียวหางไหม ้งูเหลือม งูหลาม เป็นตน้ เน่ืองจากสัตวเ์ล้ือยคลานพวกน้ีเป็น
สัตวเ์ลือดเยน็ท่ีตอ้งการความอบอุ่น ท่ีพกัอาศยัจึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสมตอ้งการหลบภยั มีความอบอุ่น น ้า
ท่วมไม่ถึงแถมมีอาหาร จึงมกัจะมีข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพต์ลอดวา่มีงูชนิดต่างๆเขา้บา้น และถูกงู
กดับา้ง 
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วธีิปฏบัิติ หำกถูกงูท ำร้ำย 

1.ใชเ้ชือก ผา้ หรือสายยาง รัดแขนหรือขาระหวา่งแผลงูกดักบัหวัใจ (เหนือรอยเข้ียว 2-4 น้ิวฟุต) เพื่อ
ป้องกนัมิใหพ้ิษงูถูกดูดซึมเขา้ร่างกายโดยเร็ว ใหรั้ดแน่นพอท่ีจะหยดุการไหลเวยีนของเลือดด า ควร
คลายเชือกทุกๆ 15 นาที โดยคลายนานคร้ังละ 30-60 วนิาที จนกวา่จะถึงสถานพยาบาล 
2.เคล่ือนไหวแขนหรือขาส่วนท่ีถูกงูกดัใหน้อ้ยท่ีสุด ควรจดัต าแหน่งของส่วนท่ีถูกงูกดัใหอ้ยูร่ะดบัต ่า
กวา่หวัใจ (เช่น หอ้ยเทา้หรือมือส่วนท่ีถูกงูกดัลงต ่า) ระหวา่งเดินทางไปสถานพยาบาล อยา่ใหผู้ป่้วย
เดิน ใหน้ัง่รถหรือแคร่หาม ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของพิษงู 
3.ควรดูใหรู้้แน่วา่เป็นงูอะไร แต่ถา้ไม่แน่ใจ ควรบอกใหค้นอ่ืนท่ีอยูใ่นท่ีเกิดเหตุช่วยตีงูใหต้าย และ
น าไปยงัสถานพยาบาลดว้ย 
4.อยา่ใหผู้ป่้วยด่ืมแอลกอฮอล ์หรือยาดองเหลา้ หรือกินยากระตุน้ประสาท รวมทั้งชา กาแฟ 
5.อยา่ใชไ้ฟหรือเหลก็ร้อนจ้ีท่ีแผลงูกดั และอยา่ใชมี้ดกรีดแผลเป็นอนัขาด เพราะอาจท าใหเ้ลือดออก
มาก 
**หลงัจากปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แลว้ ควรรีบน าผูป่้วยส่งโรงพยาบาลใหเ้ร็วท่ีสุด 

ภูมปัิญญำชำวบ้ำนป้องกนังูเข้ำอำณำเขต 
•โรยกรวดไวร้อบๆบา้น เพราะงูจะเล้ือยล าบาก 
•น าตน้เสลดพงัพอนมาวางรอบๆบริเวณ เพราะเป็นพืชมีหนาม งูค่อนขา้งกลวั 
•โรยก ามะถนัรอบบา้น ถา้ฝนตกใหโ้รยเพิ่ม 
•เกบ็รองเทา้ใหมิ้ดชิด และส ารวจดูก่อนท่ีจะสวมรองเทา้ทุกคร้ัง 

เบอร์ฉุกเฉินเพ่ือควำมไม่ประมำท 
1.หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีช่วยผูป้ระสบภยัสาธารณสุข โทร 1669 
2.สายด่วนกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โทร 1784 
3.หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน 1669 
4.จ.ส.100 หมายเลข 1137 ส าหรับโทรศพัทบ์า้น หรือ *1808 ส าหรับโทรศพัทมื์อถือ (สามารถ
สอบถามขอ้มูลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง) 
5.กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) โทร. 1784 ตลอด 24 ชัว่โมง 
6.ศูนยค์วามปลอดภยั กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 
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เอดส์ 

 

วัยรุ่น วัยเสี่ยงกับโรคเอดส์ 
ท าไมวัยรุ่นจึงต้องเสี่ยงกบัปัญหาเรื่องโรคเอดส์ เปน็ความจริงเพียงใด  

ความจริงแล้ว ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ล้วนเส่ียงกับโรคเอดส์เท่า ๆ กัน แต่วัยรุ่นเป็นวัยท่ีน่าห่วงมากท่ีสุด 
เพราะโดยพื้นฐานทางพัฒนาการของวัยรุ่น เป็นวัยท่ีมีปัญหาเร่ืองเพศ และการปรับตัวกับสภาพร่างกาย 
และอารมณ์ท่ีก าลังมีการเปลี่ยนแปลง คือมีความสนใจในเพศตรงข้าม ร่วมกับความรู้สึกทางเพศท่ี
เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติอย่างมากอยู่แล้ว วัยรุ่นจึงต้องเรียนรู้ท่ีจะรู้จักควบคุมตนเอง เรียนรู้ท่ีจะระยาย
อารมณ์ทางเพศ ให้ออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับได้ เช่น การเล่นกีฬา เบี่ยงเบนความสนใจ ไม่
หมกมุ่นกับตนเอง แสวงหากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและสังคม 
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หากความต้องการทางเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติ แต่ท าไมการมีเพศสัมพันธ์ในวยัรุ่น สังคมกลับ
มองว่าไม่ถกูต้อง  

ความไม่ถูกต้อง ไม่ได้หมายถึงการขัดขวาง เพราะเร่ืองเพศสัมพันธ์เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ความ
ไม่ถูกต้องนั้นหมายถึงความไม่พร้อมมากกว่า ทั้งนี้เพราะวัยรุ่นซึ่งมีอายุระหว่าง 12 - 24 ปี เป็นวัยที่
การพัฒนาด้านร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ซึ่งตรงข้ามกับพัฒนาการทางเพศที่มีการเจริญเติบโต 
และนับวันจะเร็วขึ้น เพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาหาร สังคม ข้อมูล ข่าวสารจากส่ือมวลชน พบว่าท า
ให้เด็กมีโอกาสเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้น เมื่อใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมจึงย่อมเป็นปัญหาต่อตัวของวัยรุ่น
เอง 

นอกจากความไม่พร้อมทางด้านสรีระแล้ว ทางสังคมในวัยรุ่นยังต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว ท่ีต้องดูแลรับผิดชอบตัวเอง การคบเพื่อนเพศเดียวกันหรือต่างเพศ การ
เรียน ปัญหาเรื่องอาชีพท่ียังไม่มั่นคง เหล่านี้คือ ความไม่พร้อมท่ีวัยรุ่นต้องท าความเข้าใจ รู้จัอดทน และ
รอคอย ย้ังคิด ไม่ท าความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
โดยเฉพาะปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่พร้อมในวัยรุ่นนี้ มักเป็นไปโดยไม่ได้มีการเตรียมตัว ขาดการ
ป้องกัน ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามมา และในบางคนโชคร้าย อาจต้องติดเชื้อจาก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคเอดส์อีกด้วย  

 
มีเพศสัมพันธ์กบัเพื่อนติดเอดส์ได้หรือไม่  

วัยรุ่นยังต้องเข้ากลุ่มในหมู่เพ่ือนชายหญิง เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจและปรับตัวในการคบเพ่ือนต่างเพศ 
เพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า วัยรุ่นบางคนใช้การมีเพศสัมพันธ์ในเหตุผลเพ่ือการ
เข้ากลุ่มให้เป็นท่ียอมรับจากเพื่อน ๆ หรือด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าการติดเช้ือ HIV จะมีมากเฉพาะใน
หญิงขายบริการเท่านั้น การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่า ความเข้าใจ
ผิดเช่นนี้ จึงเป็นความเส่ียงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้เท่า ๆ กัน 
โดยเฉพาะจากการส ารวจ พบว่า ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น และใช้วิธีเลือกดูหน้าตาท่ี
ใสซื่อและคาดคะเน หรือเดาเองว่ายังบริสุทธิ์คงไม่มีเชื้อ HIV 

ความเข้าใจผิดเช่นนี้จึงท าให้สถิติการติดเช้ือ HIV ในกลุ่มวัยรุ่นยังคงมีต่อไปและจะมีมากขึ้น 
เพราะวัยรุ่นกว่า 83% ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 
 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (Safe sex) คืออะไร  
เป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบมีการเตรียมการและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลอันไม่

พึงประสงค์จากการมีเพศสัมพันธ์ คือ 
โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 
โรคเอดส์ 
การตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค ์
อาจใช้อุปกรณ์การคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ คือถงุยางอนามัย ช่วยในการป้องกันได้  
ถุงยางอนามัย ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จริงหรือ  



79 
 

ไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะถุงยางอนามัยอาจแตก ขาด หรือหลุดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถุงยางอนามัย
ก็ยังถือเป็นอุปกรณ์ช่วยได้อีกชั้นหนึ่ง เพราะการใส่ถุงยางอนามัยท่ีถูกต้องจะลดความเส่ียงได้มากกว่า 
และดีกว่าไม่ใส่ ซึ่งมีโอกาสเส่ียงต่อการติดเช้ือ HIV มากขึ้น 

ชายหรือหญิง ใครทีโอกาสติดเช้ือ HIV มากกว่ากัน  
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปราศจากการป้องกัน ย่อมท าให้เกิดความเส่ียง ฉะนั้นไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง ท่ีมี
เพศสัมพันธ์โดยปราศจาก การป้องกันย่อมเส่ียงในการติดเชื้อ HIV ได้เท่าเทียมกัน ท้ังในฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง ปัจจุบันแม้สถิติการติดเชื้อ HIV ในผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงมาก แต่มิได้หมายความว่า ผู้ชายมี
โอกาสติดเช้ือ HIV มากกว่าผู้หญิง แต่น่าจะเป็นเพราะฝ่ายชายเปิดโอกาสท่ีจะเสี่ยงมากกว่า เช่น การ
เท่ียวในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ มีเพศสัมพันธ์กับหญิงชายบริการทางเพศ 

การกินเหล้า หรือของมึนเมา และการใช้ยาเสพติด เสี่ยงกับการติดเชื้อ HIV ด้วยได้อย่างไร  
แอลกอฮอล์ และสารเสพติดชนิดกดประสาท ท าให้ความรู้สึกนึกคิดและความยับย้ังชั่งใจ

ตลอดจนการตัดสินใจลดลง เมื่อไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย 
ย่อมน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปราศจากการเตรียมการ การทีเพศสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นการ
เส่ียงท่ีจะได้ติดเชื้อ HIV อย่างแน่นอน ซึ่งผู้ที่สามารถยืนยันค าตอบนี้ได้ก็คือ ตัวผู้ติดเชื้อท่ียอมรับว่า
แอลกอฮอล์ และของมึนเมาท้ังหลาย เป็นด่านแรกท่ีเขาเปิดประตูรับเอดส์มาสู่ตนเอง 

เอดส์ คืออะไร  
เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค ท่ี

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ดเลือกขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ติด
เช้ือโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เย่ือหุ้มสมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่า
คนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต  

โรคเอดส์ (AIDS)  
โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) 

เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นเพราะร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งจะเข้าไปท าลายเม็ด
เลือดขาว ท่ีเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงท าให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาส
แทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือต่อมน้ าเหลือง เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ
รา โรคผิวหนังบางชนิด หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดขึ้น
จากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ท าให้อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว  

ปัจจุบันโรคเอดส์มีการตรวจพบท่ัวโลก และประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่าง
น้อย 25 ล้านคน ตั้งแต่ถกูค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นับเป็นโรคที่มีอันตรายสูงโรคหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ในปี พ.ศ. 2548 ประมาณการว่ามีผู้ติดโรคเอดส์ประมาณ 3.1 ล้านคน
(ระหว่าง 2.8 - 3.6 ล้าน) ซึ่ง 570,000 คนของผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นเด็ก (UNAIDS, 2005) 

เอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร  
1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ท้ัง

ช่องทางธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติ ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ท้ังสิ้น และปัจจัยท่ีท าให้มีโอกาสติดเชื้อ
มากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของส านักระบาดวิทยา ประมาณร้อยละ 84 ของผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับเช้ือจากการมีเพศสัมพันธ์  

2. การรับเช้ือทางเลือด  
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- ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเช้ือเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด และหากคนกลุ่ม
นี้ติดเช้ือ ก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง  

- รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด ในปัจจุบันเลือดที่ได้รับบริจาคทุกขวด 
ต้องผ่านการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ และจะปลอดภัยเกือบ 100%  

3. ทารก ติดเชื้อจากแม่ท่ีติดเช้ือเอดส์ การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก ผู้หญิงท่ีติดเช้ือเอดส์ หาก
ตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแลอย่างดี เชื้อเอช ไอ วี จะแพร่ไปยังลูกได้ ในอัตราร้อยละ 30 จากกรณี
เกิดจากแม่ติดเชื้อ จึงมีโอกาสท่ีจะรับเช้ือเอช ไอ วี จากแม่ได้ 

 
เอดส์ มีอาการอย่างไร  
คนท่ีสัมผัสกับโรคเอดส์หรือคนท่ีได้รับเช้ือเอดส์เข้าไปในร่างกายม่จ าเป็นต้องมีการติดเช้ือเอดส์

เสมอไปขึ้นกับจ านวนคร้ังท่ีสัมผัสจ านวนและความดุร้ายของไวรัสเอดส์ที่เข้าสู่ร่างกายและภาวะภูมิ
ต้านทานของร่างกายถ้ามีการติดเช้ืออาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายรูปแบบหรือหลายระยะตามการด าเนิน
ของโรค  

ระยะที่ 1 : ระยะที่ไม่มีอาการอะไร  
ภายใน2-3 อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้อเอดส์เข้าไป ราวร้อยละ 10 ของผู้ติดเช้ือจะมีอาการ

คลา้ยๆ ไข้หวัด คือมีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ต่อมน้ าเหลืองโต ผ่ืนตามตัว แขน ขาชา
หรืออ่อนแรง เป็นอยู่ราว 10-14 วันก็จะหายไปเอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจไม่สังเกต นึกว่าคงเป็นไข้หวัด
ธรรมดาราว 6-8 สัปดาห์ภายหลังติดเชื้อ ถ้าตรวจเลือดจะเร่ิมพบว่ามีเลือดเอดส์บวกได้ และส่วนใหญ่
จะตรวจพบว่ามีเลือดเอดส์บวกภายหลัง 3 เดือนไปแล้ว โดยท่ีผู้ติดเช้ือจะไม่มีอาการอะไรเลยเพียงแต่
ถ้าไปตรวจก็จะพบว่ามีภูมิคุ้นเคยต่อไวรัสเอดส์อยู่ในเลือดหรือท่ีเรียกว่าเลือดเอดส์บวกซึ่งแสดงว่ามีการ
ติดเช้ือเอดส์เข้าไปแล้วร่างกายจึงตอบสนองโดยการสร้างโปรตีนบางอย่างขึ้นมาท าปฏิกิริยากับไวรัส
เอดส์เรียกว่าแอนติบอดีย์(antibody)เป็นเครื่องแสดงว่าเคยมีเช้ือเอดส์เข้าสู่ร่างกายมาแล้วแต่ก็ไม่
สามารถจะเอาชนะไวรัสเอดส์ได้คนที่มีเลือดเอดส์บวกจะมีไวรัสเอดส์อยู่ในตัวและสามารถแพร่โรค
ให้กับคนอ่ืนได้ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของคนที่ติดเชื้ออาจต้องรอถึง 6 เดือนกว่าจะมีเลือดเอดส์บวกได 
ดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมเส่ียงมา เช่น แอบไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นท่ีไม่ใช่ภรรยา โดยไม่ได้ใส่ถุงยาง
อนามัยป้องกัน ตรวจตอน 3 เดือน แล้วไม่พบก็ต้องไปตรวจซ้ าอีกตอน6เดือนโดยในระหว่างนั้นก็ต้อง
ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาและห้ามบริจาคโลหิตให้ใครในระหว่างนั้นผู้ติดเช้ือ
บางรายอาจมีต่อมน้ าเหลืองตามตัวโตไดโ้ดยโตอยู่เป็นระยะเวลานานๆ คือเป็นเดือนๆ ขึ้นไป ซึ่งบางราย
อาจคล าพบเอง หรือไปหาแพทย์แล้วแพทย์คล าพบ ต่อมน้ าเหลืองท่ีโตนี้มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ แข็งๆ 
ขนาด1-2 เซนติเมตร อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณด้านข้างคอท้ัง 2 ข้าง(รูปท่ี 2) ข้างละหลายเม็ดในแนว
เดียวกัน คล าดูแล้วคลายลูกประค าท่ีคอไม่เจ็บ ไม่แดง นอกจากท่ีคอต่อมน้ าเหลืองท่ีโตยังอาจพบได้ท่ี
รักแร้และขาหนีบท้ัง 2 ข้าง แต่ต่อมน้ าเหลืองท่ีขาหนีบมีความส าคัญน้อยกว่าที่อื่นเพราะพบได้บ่อยใน
คนปกติทั่วไป ต่อมน้ าเหลืองเหล่านี้จะเป็นท่ีพักพิงในช่วงแรกของไวรัสเอดส์ โดยไวรัสเอดส์จะแบ่ง
ตัวอย่างมากในต่อมน้ าเหลืองท่ีโตเหล่านี้  

ระยะที่ 2 : ระยะที่เริ่มมีอาการหรือระยะที่มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์  
เป็นระยะที่คนไข้เร่ิมมีอาการ แต่อาการนั้นยังไม่มากถึงกับจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น 

อาการในช่วงนี้อาจเป็นไข้เรื้อรัง น้ า หนักลด หรือท้องเสียงเร้ือรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้อาจมี
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เช้ือราในช่องปาก(รูปท่ี 3), งูสวัด(รูปท่ี 4), เริมในช่องปาก หรืออวัยวะ เพศ ผ่ืนคันตามแขนขา และ
ล าตัวคล้ายคนแพ้น้ าลายยุง(รูปท่ี 5) จะเห็นได้ว่า อาการท่ีเรียกว่าสัมพันธ์กับเอดส์นั้น ไม่จ าเพาะ
ส าหรับโรคเอดส์เสมอไป คนท่ีเป็นโรคอื่นๆ ก็อาจมีไข้ น้ าหนักลด ท้องเสีย 
เช้ือราในช่องปาก งูสวัด หรือเริมได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้จะต้องเหมาว่าติดเช้ือเอดส์ไปทุก
ร้าย ถ้าสงสัยควรปรึกษา แพทย์และตรวจเลือดเอดส์พิสูจน์ 

ระยะที่ 3 : ระยะโรคเอดส์เต็มขั้น หรือท่ีภาษาทางการเรียกว่าโรคเอดส์  
เป็นระยะที่ภูมิต้านทานของร่ายกายเสียไปมากแล้วผู้ป่วยจะมีอาการของการติดเชื้อจ าพวกเชื้อ

ฉกฉวยโอกาสบ่อยๆและเป็นมะเร็งบางชนิดเช่นแคโปซี่ซาร์โคมา(Kaposi'ssarcoma)และมะเร็งปาก
มดลูก การติดเช้ือฉกฉวยโอกาสหมายถึงการติดเชื้อท่ีปกติมีความรุนแรงต่ าไม่ก่อโรคในคนปกติแต่ถ้าคน
นั้นมีภูมิต้านทานต่ าลงเช่นจากการเป็นมะเร็งหรือจากการได้รับยาละท าให้เกิดวัณโรคที่ปอดต่อม
น้ าเหลืองตับหรือสมองได้ รองลงมาคือเช้ือพยาธิท่ีชื่อว่านิวโมซิส-ตีส-คารินิไอ ซึ่งท าให้เกิดปอดบวมขึ้น
ได้(ไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ) ต่อมาเป็นเช้ือราที่ชื่อ คริปโตคอคคัสซึ่งท าให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ มี
อาการไข้ ปวดศีรษะ ซึมและอาเจียน นอกจากนี้ยังมีเช้ือฉกฉวยโอกาสอีกหลายชนิด เช่นเช้ือพยาธิท่ีท า
ให้ท้องเสียเรื้อรัง และเช้ือซัยโตเมก กะโลไวรัส (CMV) ท่ีจอตาท าให้ตาบอด หรือท่ีล าไส้ท าให้ปวดท้อง 
ท้องเสีย และถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นในภาคเหนือตอนบน มีเชื้อราพิเศษ ชนิดหนึ่งชื่อ เพนนิซิเลียว มาร์
เนฟฟิโอ ชอบท าให้ติดเชื้อท่ีผิวหนัง(รูปท่ี 6) ต่อมน้ าเหลืองและมีการติดเช้ือในกระแสโลหิตแคโปซี่ ซาร์
โค มา เป็นมะเร็งของผนังเส้นเลือด ส่วนใหญ่จะพบตามเส้นเลือดท่ีผิวหนัง มีลักษณะเป็นตุ่มนูนสีม่วงๆ 
แดงๆ บนผิวหนัง คล้ายจุดห้อเลือด หรือไฝ ไม่เจ็บไม่คันค่อยๆ ลามใหญ่ขึ้น ส่วนจะมีหลายตุ่ม(รูปท่ี 7) 
บางครั้งอาจแตกเป็นแผล เลือดออกได้ บางครั้งแคโปซี่ซาร์โคมา อาจเกิดในช่องปากในเยื่อบุทางเดิน
อาหาร ซึ่งอาจท าให้มีเลือดออกมากๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง หรือมะเร็ง
ปากมดลูกได้ ดังนั้นผู้หญิงท่ีติดเช้ือเอดส์จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกทุก 6 เดือน 
นอกจากนี้คนไข้โรคเอดส์เต็มขั้นอาจมีอาการทางจิตทางประสาทได้ด้วยโดยท่ีอาจมีอาการหลงลืมก่อน
วัย เนื่องจากสมองฝ่อเห่ียว หรือมีอาการของโรคจิต หรืออาการชักกระตุก ไม่รู้สึกตัว แขนขาชาหรือไม่
มีแรง บางรายอาจมีอาการปวดร้าวคล้ายไฟช๊อตหรือปวดแสบปวดร้อน หรืออาจเป็นอัมพาตครึ่งท่อน 
ปัสสาวะ อุจจาระไม่ออก เป็นต้น ในแต่ละปีหลังติดเช้ือเอดส์ร้อยละ 5-6 ของผู้ท่ีติดเช้ือจะก้าวเข้าสู่
ระยะเอดส์เต็มขั้นส่วนใหญ่ของคนท่ีเป็นโรคเอดส์เต็มขั้นแล้ว จะเสียชีวิตภายใน2-4 ปี จากโรคติดเช้ือ
ฉกฉวยโอกาสท่ีเป็นมาก รักษาไม่ไห หรือโรคติดเช้ือท่ียังไม่มียาที่จะรักษาอย่างได้ผล หรือเสียชีวิตจาก
มะเร็งท่ีเป็นมากๆ หรือค่อยๆ ซูบซีดหมดแรงไปในท่ีสุด พบว่ายาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ใน
ประเทศตะวันตกสามารถยืดชีวิตคนไข้ออกไปได1้0 - 20 ปีและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หรืออาจอยู่จนแก่
ตายได้ 

อาการของเอดส์ มี 2 ระยะ  
1. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อจะมีสุขภาพแข็งแรง ไมม่ีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ผู้ติดเช้ือส่วน

ใหญ่จะอยู่ในระยะนี้ และบางคนไม่ทราบว่า ตัวเองติดเช้ือ จึงอาจแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้  
2. ระยะมีอาการ ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่จะเร่ิมแสดงอาการ ภายหลังจากได้รับเช้ือประมาณ 7-8 ปี 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  
- ระยะเริ่มปรากฎอาการ อาการที่พบคือ มีเช้ือราในปาก ต่อมน้ าเหลืองโต งูสวัด มีไข้ ท้องเสีย 

น้ าหนักลด มีตุ่มคันบริเวณผิวหนัง  
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- ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะท่ีมีภูมิต้านทานลดลงมาก ท าให้ติดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น 
เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น 

 
ป้องกันตัวเอง ไม่ให้ตดิเชื้อเอดส์ ได้อย่างไร  
-รักเดียว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ท่ีมีเพศสัมพันธ์  
-ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อนที่จะมีบุตรทุกท้อง  
-ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด 

ยาเม็ดคุมก าเนดิ 
ยาเม็ดคุมก าเนิดคืออะไร? 
ยาเม็ดคุมก าเนิด (Oral contraceptive pill หรือ Birth control pill หรือ Pill) เป็นยาท่ีมีส่วนผสม
ของฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน/Estrogenและโปรเจสติน/Progestin) มีผลป้องกัน การตั้งครรภ์โดย
ยับยั้งการตกไข่ ท าให้เยื่อบุโพรงมดลูก (เยื่อบุมดลูก) บางตัวมีสภาพไม่พร้อมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน 
และท าให้มูกท่ีปากมดลูกเหนียวข้น เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนท่ีของตัวอสุจิจึงท าให้ไม่สามารถเข้าไป
ปฏิสนธิกับไข่ในท่อน าไข่ได้ 
ยาเม็ดคุมก าเนิดเป็นวิธีการคุมก าเนิดท่ีใช้แพร่หลายมากท่ีสุดทั่วโลก เนื่องจากหาได้ง่าย ใช้ได้สะดวก มี
หลายราคา หลายชนิดให้เลือกใช้ มีอัตราการล้มเหลวจากการใช้ยา (การตั้งครรภ์ ขณะใช้ยา) น้อย 
 
ยาเม็ดคุมก าเนิดมีกี่ชนิด? อะไรบ้าง? 
ยาเม็ดคุมก าเนิดแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 
ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined pill) ประกอบด้วยตัวยาท้ังฮอร์โมนเอสโตรเจนและโป
รเจสติน 
ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดท่ีมีโปรเจสตินอย่างเดียว (Minipill) 
ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน (Postcoital pill) 
การรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมมีวิธีอย่างไร? 
แผงยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมมี 2 แบบคือ 
ชนิด 21 เม็ด ประกอบด้วยฮอร์โมนท้ัง 21 เม็ด 
และชนิด 28 เม็ด 
การเริ่มรับประทานยาครั้งแรกควรเริ่มในวันท่ี 1 - 5 ของการมีประจ าเดือน มีผลในการคุมก า เนิดได้
ทันทีโดยไม่ต้องใช้วิธีคุมก าเนิดอื่นร่วมด้วย และยังลดการเกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย         ระหว่าง
รอบเดือน 
การเร่ิมรับประทานยาหลัง 5 วันแรกของประจ าเดือนสามารถท าได้ แต่ต้องใช้วิธีคุมก าเนิดอื่นร่วมด้วย
เช่น ถุงยางอนามัยอย่างน้อย 7 วันหลังกินยาเม็ดแรก โดยรับประทานยาคุมก าเนิดวันละ 1 เม็ดในเวลา
เดิมทุกๆวัน แนะน าให้รับประทานก่อนนอนเพื่อป้องกันการลืม จากนั้นรับประทานเม็ดยาไล่ตามลูกศร
จนหมดแผง ในกรณีท่ีเป็นแผงชนิด 28 เม็ดเมื่อหมดแผงสามารถเริ่มแผงใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้
ประจ าเดือนหมด ส่วนกรณีแผงชนิด 21 เม็ดให้เว้นระยะ 7 วันจึงเริ่มแผงใหม่ 
โดยชนิด 28 เม็ดจะประกอบด้วยเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดและเม็ดแป้งหรือวิตามินอีก 7 เม็ด 
ถ้าลืมรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมควรท าอย่างไร? 
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ถ้าลืมรับประทานยาคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 1 เม็ด ให้รับประทานทันทีท่ีนึกได้และรับ ประทานยา
เม็ดต่อไปตามปกติ 
ถ้าลืมรับประทานยา 2 เม็ด ให้รับประทาน 1 เม็ดทันทีท่ีนึกได้และรับประทานก่อนนอนตาม ปกติ วัน
ต่อมาให้รับประทานยา 1 เม็ดหลังอาหารเช้า จากนั้นรับประทานตามปกติ 
ถ้าลืมรับประทานยา 3 เม็ด ให้ท้ิงยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ทันที ร่วมกับใช้วิธีคุมก าเนิด
อื่นร่วมด้วยอีก 7 วัน (ในกรณีท่ีรับประทานยาคุมชนิดท่ีประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน ขนาด 20 
ไมโครกรัมหรือน้อยกว่า ถ้าลืมในสัปดาห์แรกให้ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินร่วมด้วย) 
ถ้าลืมรับประทานยา 3 เม็ด ให้ท้ิงยาแผงเดิมแล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ทันที ร่วมกับใช้วิธีคุมก าเนิด
อื่นร่วมด้วยอีก 7 วัน (ในกรณีท่ีรับประทานยาคุมชนิดท่ีประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน ขนาด 20 
ไมโครกรัมหรือน้อยกว่า ถ้าลืมในสัปดาห์แรกให้ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินร่วมด้วย) 
กรณีท่ีลืมรับประทานยาเม็ดท่ีเป็นเม็ดแป้งหรือวิตามินในแผงยาคุม 28 เม็ด ให้ข้ามยาเม็ดนั้นแล้วเริ่ม
รับประทานยาเม็ดต่อไปตามปกติ 

ข้อควรระวังในการรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมคือ 
หากมีอาการของโรคทางเดินอาหารเช่น ท้องเสีย อาเจียนมาก ต้องใช้วิธีคุมก าเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยอีก 7 
วันหลังกินยาเม็ดแรกเช่น การใช่ถุงยางอนามัยชาย เนื่องจากมีผลท าให้การดูดซึม ยาไม่ดี 
หากลืมรับประทานยาร่วมกับมีการขาดระดู/ประจ าเดือน 1 ครั้ง ควรตรวจการตั้งครรภ์ก่อน เริ่ม
รับประทานยาแผงใหม่ หากแน่ใจว่าไม่ลืมรับประทานยาให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ได้ตาม ปกติ 
ยาบางชนิดมีผลต่อประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมก าเนิดเช่น ยากันชักบางชนิด ยาฆ่าเช้ือ หรือยาปฏิชีวนะ
บางชนิด ดังนั้นหากมีโรคประจ าตัวหรือต้องรับประทานยาบางชนิดเป็นประจ าควร ปรึกษาแพทย์ใน
การเลือกวิธีคุมก าเนิด 

อาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่อาจพบได้คือ 
คลื่นไส้ อาเจียน มักพบในช่วงท่ีเริ่มรับประทานยาคุมก าเนิดใหม่ๆ (โดยเฉพาะ 3 แผงแรก) เมื่อ
รับประทานยาคุมก าเนิดไประยะเวลาหนึ่งอาการมักลดลง หากมีอาการมากอาจเปลี่ยนชนิดของ
ฮอร์โมนหรือลดขนาดของฮอร์โมน และการรับประทานยาก่อนนอนสามารถช่วยลดอา การคลื่นไส้
อาเจียนได้ 
ปวดศีรษะ วิงเวียน หากมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีคุมก าเนิดที่เหมาะ สมต่อไป 
ฝ้า (Melasma) สามารถพบได้ในขณะที่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด เมื่อหยุดใช้ยาฝ้าอาจจางลง 
รู้สึกบวม น้ าหนักเพ่ิม เป็นผลจากการที่มีน้ าและเกลือแร่คั่งในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง อาจร่วมกับความรู้สึก
อยากรับประทานอาหารมากขึ้น หากน้ าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 กก. ควรหยุดยาเม็ดคุมก าเนิดและ
ปรึกษาแพทย ์
เลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด มักเกิดใน 1 - 3 สัปดาห์แรกของการเร่ิมรับ ประทานยา อาจ
เป็นผลจากการรับประทานยาท่ีมีปริมาณฮอร์โมนต่ าเกินไป หรือรับประทานไม่ตรงเวลา หรือลืม
รับประทานยา หากมีเลือดออกมากหรือนานควรหยุดใช้ยาและรีบปรึกษาแพทย์ 
อารมณ์เปลี่ยนแปลง อาจมีผลท าให้อารมณ์ดีขึ้นหรือซึมเศร้า หากอาการซึมเศร้าเป็นมากควรรีบปรึกษา
แพทย ์
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การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางเพศ บางรายอาจรู้สึกดีขึ้นเน่ืองจากหมดความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ 
บางรายอาจมีความรู้สึกทางเพศลดลงเป็นผลจากระดับฮอร์โมนเพศชายลด ลง หากอาการเป็นมากควร
รีบปรึกษาแพทย ์

ข้อห้ามใช้โดยเด็ดขาดของการรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 
เพราะยาจะเพิ่มโอกาสเกิดอาการต่างๆและ/หรือเพิ่มความรุนแรงของอาการคือ 
ประวัติโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเช่น โรคลิ่มเลือดอุดตัน (ภาวะลิ่มเลือดในหลอด เลือดด า) 
ประวัติโรคหลอดเลือดผิดปกติเช่น โรคหลอดเลือดด าอักเสบ 
โรคปวดศีรษะไมเกรน (โรคไมเกรน) ชนิดรุนแรง 
โรคหัวใจบางชนิดเช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคหัวใจบางชนิดเช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคตับเช่น โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ 
โรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุบางชนิด 
เลือดออกผิดปกติจากมดลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ 

ข้อห้ามทั่วไปในการใช้เม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา คือ 
ปวดศีรษะไมเกรน (โรคไมเกรน) ชนิดมีอาการไม่มาก 
โรคความดันโลหิตสูงท่ัวไป 
โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวแล้วในหัวข้อแรก 
โรคไต 
โรคไขมันในเลือดสูง 
สูบบุหรี ่
เคยมีประวัติถุงน้ าดีอักเสบ 
มีเส้นเลือดขอด/หลอดเลือดขอดมาก 
มีปัญหาทางจิต (โรคจิต) เช่น โรคซึมเศร้า โรคประสาท 
ก าลังให้นมบุตร 

ข้อดีของยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมคือ 
ท าให้ประจ าเดือนมาสม่ าเสมอ สามารถช่วยลดปริมาณประจ าเดือนมากผิดปกติได้ 
ช่วยบรรเทาอาการปวดประจ าเดือน 
ช่วยลดอาการในกลุ่มอาการก่อนมีประจ าเดือน/พีเอ็มเอส (PMS, Premenstrual syn drome) 
ช่วยลดสิว ขนดก หน้ามัน และอาการในกลุ่มอาการถุงน้ ารังไข่หลายใบ/กลุ่มอาการพีซีโอเอส (PCOS: 
Polycystic ovarian syndrome) 
ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูก (โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกบาง) 
ช่วยลดอุบัติการณ์ตั้งครรภ์นอกมดลูก 
อาจช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งบางชนิดในบางคนได้เช่น โรคมะเร็งรังไข่ และโรค มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
ช่วยลดอุบัติการณ์การติดเช้ือในอุ้งเชิงกราน 
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การดูแลตนเองเมื่อใช้ยาคุมก าเนิดที่ส าคัญคือ 
ควรรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน หากลืมรับประทานให้ท าตามค าแนะน าข้างต้น 
จดบันทึกประจ าเดือนทุกครั้ง หากประจ าเดือนขาด 1 ครั้งร่วมกับมีประวัติลืมรับประทานยาควร
ทดสอบการตั้งครรภ์ หากประจ าเดือนขาด 2 ครั้งแม้จะไม่ลืมรับประทานยาก็ควรต้องทดสอบการ
ตั้งครรภ์ ถ้ามีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่น อาเจียนมาก ถ่ายเหลว/ท้องเสีย อาจต้องใช้วิธี
คุมก าเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 7 วันหลังกินยาเม็ดแรก ควรมีการตรวจภายในร่วมกับการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก (การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่) ทุก 1 - 2 ปี หากมีอาการผิดปกติเช่น มีฝ้าขึ้นท่ีใบหน้า ปวดศีรษะ มีเลือดออกทางช่อง
คลอดมากควรปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนชนิดยาคุมก าเนิดหรือเปลี่ยนวิธีคุมก าเนิด หากมีอาการผิดปกติ
รุนแรงเช่น ปวดศีรษะมาก ตาพร่ามัว เจ็บแน่นหน้าอก ปวดบริเวณน่องมาก ควรหยุดใช้ยาทันทีและรีบ
ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเป็นอาการของลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดต่างๆ 
หากต้องได้รับการผ่าตัดทุกชนิด ควรแจ้งแพทย์ว่าก าลังรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด เนื่องจากยาเม็ด
คุมก าเนิดมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด เนื่องจากยาเม็ดคุมก าเนิดมีฮอร์โมนท่ี
เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด า ดังนั้นระหว่างท่ีใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดจึงไม่ควร
สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เป็นการเพ่ิมปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 
ไม่ควรซื้อยาอื่นๆรับประทานเองเช่น ยาฆ่าเชื้อ/ ยาปฏิชีวนะเนื่องจากมียาบางชนิดรบ กวนการออก
ฤทธ์ิของยาเม็ดคุมก าเนิดท าให้ประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดลดลง 

มีโอกาสตั้งครรภ์ขณะใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด 
เมื่อก าลังกินยาเม็ดคุมก าเนิดพบมีอัตราการตั้งครรภ์ 8.7% ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเช่น การลืม
รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด การรับประทานยาไม่ตรงเวลา การมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่น 
อาเจียน ท้องเสีย หรือการได้รับยาอื่นๆ ซึ่งรบกวนการออกฤทธิ์ของยาเม็ดคุมก าเนิด 
ท้ังนี้สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ในขณะรับประทานยาคุมก าเนิดได้โดยรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน 
หากลืมรับประทานยาควรรีบท าตามค าแนะน าข้างต้น หากมีอาการทางระบบทาง เดินอาหารเช่น 
อาเจียนหรือท้องเสียมาก ควรใช้วิธีคุมก าเนิดอื่นร่วมด้วยเช่น ถุงยางอนามัยชายอย่างน้อย 7 วันหลังกิน
ยาเม็ดแรก หากมีอาการไม่สบายซึ่งต้องรับประทานยา ควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรทุกครั้งโดยแจ้ง
ว่าตนเองก าลังกินยาคุมก าเนิดอยู่ 

ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่? 
โดยท่ัวไปเมื่อแพทย์แนะน าใช้ยาคุมก าเนิด แพทย์มักนัดตรวจเป็นระยะๆ ความถี่ในการนัดตรวจขึ้นกับ
สุขภาพโดยรวมของหญิงนั้น การเกิดผลข้างเคียงต่างๆจากการใช้ยา และดุลพินิจของแพทย์ แต่ควรพบ
แพทย์ก่อนนัดเมื่อ 
หากมีอาการผิดปกติหลังรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดเช่น ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียนมาก 
เลือดออกทางช่องคลอดปริมาณมาก 
มีอาการแน่นหน้าอก ปวดบริเวณน่อง หรือขาบวม 1 ข้าง 
ตรวจพบว่ามีการตั้งครรภ์ขณะใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด 
มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงระหว่างท่ีใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดเช่น ซึมเศร้ามาก 
มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด 
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เมื่อไหร่จึงเลือกใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด? 
การเลือกใช้วิธีคุมก าเนิดควรเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ท่ีต้องการคุมก าเนิด โดยประ เมินจากความ
สะดวกในการเข้าถึงวิธีการคุมก าเนิด ระยะเวลาท่ีต้องการคุมก าเนิด ผลข้างเคียงต่างๆ ข้อห้ามในการใช้
วิธีคุมก าเนิดวิธีต่างๆ โดยยาเม็ดคุมก าเนิดเหมาะในผู้ท่ีต้องการคุมก าเนิดชั่วคราว ระยะเวลาไม่กี่ปี 
(น้อยกว่า 5 ปี) มีการวางแผนต้องการบุตรเพ่ิมอีกในอนาคต (การวาง แผนครอบครัว) ไม่มีข้อห้ามใช้ยา
เม็ดคุมก าเนิด และสามารถรับประทานยาได้ตามเวลาทุกวัน 

การเลือกใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด 
ในปัจจุบันยาเม็ดคุมก าเนิดมีหลายชนิด โดยชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีประสิทธิ ภาพในการ
คุมก าเนิดดีคือยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ส่วนยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินอย่าง
เดียว ควรใช้ในสตรีท่ีให้นมบุตรและสตรีท่ีมีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งควรปรึกษาแพทย์
ก่อนใช ้ส าหรับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ควรใช้เฉพาะเวลาฉุกเฉิน เนื่องจากมีผลข้างเคียงมากและ อัตรา
การล้มเหลว (การตั้งครรภ์) สูง ยี่ห้อยาเม็ดคุมก าเนิดในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อมีความ
แตกต่างในเรื่องของชนิดฮอร์โมน ปริมาณฮอร์โมน ผลข้างเคียงท่ีดีเช่น การลดการเกิดสิว ผิวมัน ขนดก 
ลดอาการในกลุ่มอาการก่อนมีประจ าเดือน ไม่ท าให้น้ าหนักเพิ่ม ซึ่งผู้ท่ีต้องการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ ตามก าลังการซื้อ และตามผลข้างเคียงท่ีต้องการ โดยอาจปรึกษา
แพทย์หรือ เภสัชกรก่อนการเลือกยี่ห้อยาเม็ดคุมก าเนิด 

การเร่ิมใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดควรทดลองใช้ 1 แผงก่อน โดยทดลองรับประทานและสังเกตอาการ
ข้างเคียงท่ีอาจเกิดขึ้นเช่น เป็นฝ้า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หากมีอาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์
เพ่ือเปลี่ยนย่ีห้อยาเม็ดคุมก าเนิดที่เป็นฮอร์โมนต่างชนิดหรือเพื่อลดปริมาณฮอร์ โมนในตัวยา 

แพทย์มีวิธีเลือกยาเม็ดคุมก าเนิดอย่างไร? 
แพทย์มีวิธีเลือกยาเม็ดคุมก าเนิดโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้มารับบริการคุมก า เนิด พิจารณา
ว่าไม่มีข้อห้ามในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด อาการต่างๆท่ีเกิดร่วมของผู้มารับบริการ เช่น มีอาการในกลุ่ม
อาการก่อนมีประจ าเดือน มีสิวมาก ผิวมัน ขนดก จากนั้นสังเกตดูรูปร่างของผู้มารับบริการ (รูปร่างอาจ
สัมพันธ์กับผลข้างเคียงท่ีจะเกิดขึ้นจากยาคุมก าเนิด) และประวัติของการมีประจ าเดือน 
สตรีท่ีมีประจ าเดือนปริมาณมากและนาน รอบประจ าเดือนสั้น ไม่มีสิวหรือขนตามตัว มักเลือกใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสตินสูง 
สตรีท่ีมีปริมาณประจ าเดือนมาน้อย รอบประจ าเดือนยาว ลักษณะคล้ายเพศชาย มีสิวขนดก ผิวมัน มัก
เลือกใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง 
สตรีท่ีมีระดู/ประจ าเดือนสม่ าเสมอ ปริมาณปานกลาง น้ าหนักตัวปกติ มักใช้ยาเม็ดคุม ก าเนิดชนิดที่มี
ความสมดุลกันทั้ง 2 ฮอร์โมน 

ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตนิอย่างเดียวคืออะไร? 
ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินอย่างเดียวเป็นยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดที่ไม่มีฮอร์ โมนเอสโตรเจน
มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน วัตถุประสงค์เพื่อลดอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยมีกลไก
การออกฤทธ์ิท าให้มูกบริเวณปากมดลูกข้นเหนียว รวมท้ังท าให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางไม่เหมาะต่อการฝัง
ตัวของตัวอ่อน 

ข้อดีของยาคือ สามารถใช้ในสตรีให้นมบุตรได้ โดยไม่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ านม 
และสามารถใช้ในผู้ท่ีมีข้อห้ามใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน 



87 
 

ข้อเสียของยาคือ มีอัตราการล้มเหลว/การตั้งครรภ์ขณะใช้ยาสูงกว่าชนิดฮอร์โมนรวม ต้อง
รับประทานให้ตรงเวลา การเร่ิมรับประทานยาให้เริ่มรับประทานในวันแรกของการมีประจ าเดือน โดย
รับประทานยาวันละ 1 เม็ดในเวลาเดิมทุกวัน ควรใช้วิธีคุมก าเนิดอื่นร่วมด้วยใน 7 วันแรกหลังกินยา
เม็ดแรก เมื่อยาคุมก าเนิดหมดแผงให้เริ่มรับประทานยาแผงใหม่ต่อในวันถัดไปโดยไม่ต้องรอให้
ประจ าเดือนมา 
ถ้าลืมรับประทานยา 1 เม็ด ให้รับประทานยาทันทีท่ีนึกได้ และรับประทานยาเม็ดต่อไปตาม ปกติ
ร่วมกับใช้วิธีคุมก าเนิดอื่นร่วมด้วยเป็นเวลา 48 ชม.หลังกินยาเม็ดแรก 
ถ้าลืมรับประทานยา 2 เม็ดติดต่อกัน ให้รับประทานยาวันละ 2 เม็ดเป็นเวลา 2 วัน โดยใช้วิธีคุมก าเนิด
อื่นร่วมด้วยอย่างน้อย 2 วันหลังกินยาเม็ดแรก 
ถ้าลืมรับประทานยามากกว่า 2 วันติดต่อกัน ให้หยุดยาเม็ดคุมก าเนิดจากนั้นให้ใช้วิธีคุมก าเนิดอื่น 

ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินคอือะไร? 
ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินประกอบด้วยฮอร์โมนโปรเจสตินในขนาดสูง มีผลป้องกันหรือเลื่อนเวลาการตก
ไข่ ป้องกันการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ ท าให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะในการฝังตัวของตัวอ่อน มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกรณีท่ีถูกข่มขืน หรือลืมคุมก าเนิด หรือคุมก าเนิดล้มเหลว เช่น การฉีกขาดของ
ถุงยางอนามัยชาย แต่เนื่องด้วยมีปริมาณของฮอร์โมนสูง ท าให้ไม่เหมาะสมในการใช้เป็นยาคุมก าเนิด
ท่ัวไปเพราะมีผลข้างเคียงสูง (เช่น การมีเลือดออกทางช่องคลอดผิด ปกติ) มีอัตราการล้มเหลว/การ
ตั้งครรภ์สูงกว่ายาคุมก าเนิดทั่วไป ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาท่ัวไปโดยมี
ชื่อทางการค้าว่า Postinor และ Madonna 

วิธีที่ถูกต้องในการใช้ยาคุมก าเนิดแบบฉุกเฉิน? 
การรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรับประทานยาท้ังหมดรวม 2 เม็ด 
โดย 1 เม็ดแรกรับประทานทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 72 - 120 ชม.หลังมีเพศสัมพันธ์ 
จากนั้นรับประทานยาอีก 1 เม็ดอีก 12 ชม.ถัดมา 
อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ท่ีพบบ่อยคือ การมีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะ ปรอย 
หากประจ าเดือนขาดหลังใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ควรทดสอบการตั้งครรภ์เนื่องจากมีอัตราการ
ล้มเหลว/การตั้งครรภส์ูงกว่ายาเม็ดคุมก าเนิดทั่วไป 

 

 


