โรคเหงือก อันตรายกวาที่คณ
ุ คิด
สาเหตุ
โรคเหงือกเกิดจากคราบแบคทีเรียทีท่ ําความสะอาดออกไปไมหมด และเกาะติดแนนอยูตาม
ขอบเหงือก คราบแบคทีเรียนี้จะมีลักษณะเปนแผนฟลมบางๆ สีขาวขุนหรือเหลือง ซึ่งจะปลอยกรด
ออกมาทําลายเนื้อเยื่อเหงือก ทําใหเหงือกอักเสบ
อาการที่สังเกตได
มีกลิ่นปาก
มีเลือดออกตามไรฟน
เหงือกรนลงไมแนบชิดกับฟน
ปวดบริเวณเหงือก
ฟนโยกคลอน







วิธีรักษา
เมื่อมีปญหาโรคเหงือกควรใหทันตแพทยทําความสะอาดฟนและเหงือกโดยการขูดคราบ
แบคทีเรียหรือขูดหินปูนออกใหหมด และแปรงฟนดวยยาสีฟนที่มีไตรโคลซานอยางสม่ําเสมอและ
ถูกวิธี จะสามารถกําจัดแบคทีเรียและรักษาอาการเหงือกอักเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดูแลฟนอยางไร? หลังขูดหินปูน







ภายหลังการขูดหินปูนจะเกิดอาการเสียวฟนไดบางเมื่อทานน้ําเย็นหรือน้ํารอน ซึ่งอาการ
เสียวฟนจะคอยๆ หายไปเอง ภายใน 1-2 อาทิตย
ควรแปรงฟนใหบอยขึ้น นานครั้งละ 2-3 นาที โดยใชยาสีฟนที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันการสะสมของคราบแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุหนิ ปูนและกลิ่นปาก
งดอาหารที่เผ็ด สุรา และแอลกอฮอล
ใชไหมขัดฟนเพื่อขจัดเศษอาหารบริเวณซอกฟน
ถามีอาการผิดปกติ เชน เหงือกบวม แผลไมหาย ใหกลับมาหาทันตแพทยที่คลินิก

10 เรื่องงาย ๆ ในชีวิตที่ทําใหคุณสุขภาพดี
1. สํารองผลไมในตูเย็น
ผักผลไมที่ควรสํารองในตูเย็นอยาใหขาด ไดแก กะหล่ําปลี แครอทสม แอปเปล ซึ่งนอกจากจะมี
ประโยชนมากสําหรับสาว ๆ ที่กําลังไดเอตแลว การรับประทานผักผลไมเปนประจํา ยังชวยลด
ความเสี่ยงจากโรคมะเร็งลําไสใหญไดอีกดวย
2. เหงือกดี ดวยน้ําชายามเชา
องคการอาหารและยาของสหรัฐและสวีเดน บอกวา การบวนปากในชวงเชาดวยน้ําชา จะชวยลด
แบคทีเรียในชองปากได เนื่องจากสารโพลีฟนอล จะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่เปน
ตนเหตุของฟนผุ สวนการดืม่ ชาหลังมื้ออาหาร ก็ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหงือกได
3. ดื่มน้ํามากขึน้
การดื่มน้ําใหไดอยางนอย วันละ 5แกว จะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ
และมะเร็งกระเพาะปสสาวะไดเกือบ 50 % เชียวละ
4. เปลือยเทา คลายเครียด
การย่ําเทาเปลา ไปบนทรายนุม ๆ จะชวยใหรูสึกผอนคลาย เนื่องจากการเดินเทาเปลา จะชวย
กระตุนการไหลเวียนของเลือด
5. รับแสงแดดออน
มีขอมูลจากการวิจัยระบุวา ผูหญิงที่ไมคอยโดนแดดเอาเสียเลย มีโอกาสที่จะเปนมะเร็งเตานม
มากกวาผูห ญิงที่อยูในเมืองทีม่ ีแดด เนื่องจากแสงแดดชวยสังเคราะหวิตามินดีในรางกาย แตการ
โดนแดดจัดในชวงบาย ๆ ก็เปนอันตรายเชนกัน ควรรับแดดออน ๆ ในชวงเย็นจะดีกวา
6. หันมาทานขนมปงโฮลวีทกันเถอะ
สําหรับมื้อวางยามบาย แทนที่จะไปควาคุกกี้หรือเค็กช็อกโกแลต ซึ่งเพียบดวยแคลอรี่ เปลี่ยนมา
ทานขนมปงโฮลวีทสัก 2 แผน รับรองวา จะชวยใหคุณรูส ึกมีกําลังวังชาแลวยังไมอวนอีกดวยละ

7. สลัดปลาทูนาเพิ่มความจํา
ใครที่รูตัววา เริ่มจะหลง ๆ ลืม ๆ ลองหันมาทานสลัดปลาทูนา หรืออาหารเมนูปลารวมทั้งเพิ่ม
อาหารที่มีวิตามินบี2 เชน ไข นม ถั่วเหลือง นอกจากจะชวยใหอารมณดีแลว ยังชวยเพิ่มพลังความจํา
ใหกับสมองได
8. เดินไว ๆ ชวยใหสุขภาพหัวใจแข็งแรง
คนที่ไมคอยมีเวลาออกกําลังกาย แตยังหวงใยสุขภาพของตัวเองอยู ลองใชวิธีเดินใหไวขีน้ อีกนิด
อาจใชเวลาเดินในชวงเชา หรือหลังเลิกงาน เดินไปที่ปายรถเมลสักสามสี่ปาย หรือเดินขึ้นลงบันได
ใหไดวันละ 20 นาที จะชวยบริหารหลอดเลือดหัวใจใหแข็งแรง และยังทําใหหุมสลิมสมสวนเปน
ของแถม
9. เติมไขมันดี ๆ ใหรางกาย
ไขมันนั้น ไมไดเปนผูรายซะทีเดียว เพระไขมันมีอยูห ลายชนิด ไขมันที่เปนมหามิตรกับรางกาย
นะ หากรางกายขาดแคลน อาจมีผลตอการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค และทําใหรูสึกออนเพลียได เลือก
รับประทานอาหารที่มีไขมันชนิดไมอิ่มตัว จากน้ํามันมะกอก น้ํามันถั่ว และไขมันโอเมกา 3 จาก
ปลา ซึ่งเปนไขมันดี ๆ ที่ไมเพียงใหพลังงาน ทําใหมเี รี่ยวแรงแลว ยังชวยปองกันโรคมะเร็งและ
หัวใจอีกดวย
10. Just Do Nothing
ลองหยุดภารกินวุน ๆ สักสัปดาหละวัน หรือวันละ 1 ชั่วโมง ใหปลอดจากเรื่องงาน และคนรอบ
ขาง ใชเวลาอยูค นเดียวตามลําพัง จะชวยทําใหคุณรูสึกสงบ เปนเวลาที่จะไดเรียนรูวิธหี ยุดพักใจ
อาจจะฟงเพลงเงียบ ๆ คนเดียว หรืออาบน้าํ อุน ๆ แลวอานหนังสือเลมโปรด คอย ๆ จิบน้ําชาชม
ดอกไม เปนการเติมความรื่นรมยดานจิตใจ ทําใหคณ
ุ สดชื่น และมีความสุขอยางไมนา เชื่อ และยัง
หางไกลจากโรคความรีบรอน อันหมายถึงโรคที่ทําใหคุณตื่นตัว และเรงรีบ จนแทบไมมีเวลา
สําหรับตัวเอง
ลองทําดูนะคะ....สุขภาพเปนเรื่องสําคัญที่สุด
( ขอมูล โดย ... http://www.geocities.com/marna_khanlamai/e.htm )

โรคมือ เทา ปาก
โรคนีม
้ ักพบในสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ในประเทศไทยพบโรคนีไ
้ ดบอย แตมักไม
มีความรุนแรงและหายไดเองภายใน 7 – 10 วัน บางรายอาจมีอันตรายจากภาวะแทรกซอน

โรคมือ เทา ปาก ติดตอไดอยางไร
เชื้อโรคอยูในน้ําลาย น้ํามูก อุจจาระ น้ําในตุมพองหรือแผลของผูปว ย เชื้อโรคเขาทางปาก
โดยตรงซึ่งอาจติดมากับมือ ของเลนไอ จาม หรือใชภาชนะในการรับประทานหรือดื่มรวมกัน โรคนีจ
้ ะ
ติดตอกันไดงายในชวงสัปดาหแรกของการปวย และจะพบเชื้อในอุจจาระของผูปวยไดนานประมาณ 12
สัปดาห หลังจากเริ่มปวย

อาการของโรคมือ เทา ปาก
- มีไข 2 – 4 วัน ออนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บภายในปากและคอ ปวดเมื่อยตามตัวคลายไขหวัด
- มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุงแกม ฝามือ ฝาเทา หรือที่กน ตอมาผื่นนี้จะ
กลายเปนตุมพองใสรอบ ๆ แดง และแตกออกเปนแผลหลุมตืน
้ ๆ ถาเด็กมีอาการเหลานี้ หรือซึมไม
รับประทานอาหารและน้ํา น้ําลายไหลอาเจียนบอยควรรีบพาไปพบแพทยทันที

ภาวะแทรกซอน
ผูปวยที่เปนเด็กเล็ก ๆ หรือผูที่มภ
ี าวะภูมิคม
ุ กันบกพรอง อาจมีภาวะแทรกซอนได เชน อัมพาต
กลามเนื้อออนปวกเปยก สมองอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ และปอดบวม ซึ่งภาวะแทรกซอนนี้เปนสาเหตุ
ทําใหเสียชีวต
ิ ได

การปองกันโรคมือ เทา ปาก
1. ควรดูแลรักษาความสะอาดทั่วไปและสุขอนามัยสวนบุคคล โดยลางมือฟอกสบูใหสะอาดกอน
เตรียมอาหาร กอนรับประทานอาหารและหลังขับถายทุกครั้ง

2. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม ๆ ไมมีแมลงวันตอม

3. ควรใชชอนกลางในการรับประทานอาหาร ไมใชแกวน้ํา หลอดดูด ชอน ขวดนม รวมกับผูอื่น
4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี อยูใกลชด
ิ กับผูปวย แยกเด็กปวยออกจากเด็กปกติ และใหหยุดเรียน
จนกวาจะหายปวย
5. หลีกเลี่ยงการนําทารกและเด็กเล็กเขาไปในสถานที่แออัด หรือที่ ๆ เด็กอยูรวมกันจํานวนมาก
หรือเลนของเลนรวมกันในสถานที่สาธารณะในชวงทีม
่ ีโรคระบาดมาก
6. ผูดแ
ู ลเด็กตองตัดเล็บใหสั้น หมั่นลางมือบอย ๆ และรีบลางมือใหสะอาดโดยเร็วเมื่อเช็ดน้ํามูก
น้ําลาย หรือเปลี่ยนผาออม เสือ
้ ผาที่เปอนอุจจาระ
7. ทําความสะอาดพืน
้ เครื่องใชหรือของเลนเด็กที่อาจปนเปอนเชื้อโรคอยางสม่ําเสมอดวยน้าํ ยา
ฟอกขาว (คลอเร็กซ) อัตราสวนคือ น้ํายา 20 ซีซ.ี ตอน้ํา 1,000 ซีซี. และลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
8. ถาพบผูปวยเปนโรคมือ เทา ปาก ควรรีบแจงเจาหนาทีส
่ าธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อ
ดําเนินการควบคุมโรคตอไป

ดวยความปรารถนาดีจาก
แผนกควบคุมโรคติดตอ กวป.พอ.บนอ.
โทร 2 – 2604, 2 - 4670

ไขกาฬหลังแอน (Meningococcal Meningitis)
โรคแพรติดตอไดอยางไร
การติดตอเกิดขึ้นโดยการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยหรือผูที่เปนพาหะ (ผูที่มีเชื้อในชองปากและ
จมูก แตไมแสดงอาการ) โดยเชื้ออยูใ นละอองน้ํามูก น้ําลาย เมื่อผูปวยหรือพาหะ ไอ หรือจาม ก็จะ
สามารถ แพรเชื้อไปสูคนอื่นได
โรคนี้มีระยะฟกตัวนานกี่วัน
ระยะเวลาตั้งแตไดรับเชื้อจนกระทั่งเริ่มปรากฏอาการปวยของโรคนี้ (ระยะฟกตัวของโรค)
มักอยูในชวง 2 – 10 วัน
ผูปวยจะแสดงอาการอะไรบาง
อาการเริ่มดวยมีไขสูงทันทีทันใด ปวดศีรษะมาก ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน เจ็บคอ ปวดขอ
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ โดยเฉพาะที่ขา และหลัง ตอมาจะมีเลือดออกใตผิวหนัง เปนจุดแดงขึ้นตามตัว
แขน ขา แลวกลายเปนจ้ําเลือด สีคล้ํา และสะเก็ดดําในที่สุดผูปวยมักมีอาการ เยื่อหุมสมองอักเสบ
คือ มีอาการคอแข็งรวมดวย ในรายที่เปนรุนแรง ผูปวยจะซึม ชัก ช็อก และอาจเสียชีวิตไดภายใน 24
ชั่วโมง หลังเริม่ มีอาการ
มีวิธีรักษาโรคอยางไร
เมื่อมีอาการปวยสงสัยเปนโรคนี้ ตองรีบไปพบแพทย เพื่อรับการรักษาทันที ซึ่งแพทยจะให
ยาปฏิชีวนะทีม่ ี ประสิทธิผลดี ตอการรักษาโรคนี้
จะปองกันไมใหเปนโรคนี้ไดอยางไร
โรคนี้สามารถปองกันไดโดยการปฏิบัติตัวใหแข็งแรงสมบูรณ ดังนี้



หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย หรือผูเปนพาหะ
ไมใชแกวน้ํา ชอน ฯลฯ รวมกับผูอื่น ควรใชชอนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหาร
รวมกัน








ลางมือบอยๆ โดยเฉพาะภายหลังสัมผัสกับน้ํามูก น้ําลาย
ไมควรเขาไปอยูในทีแ่ ออัด ผูคนหนาแนน อากาศถายเทไมสะดวกเปนเวลานาน เพราะจะ
ทําใหมีโอกาสรับเชื้อจากผูที่เปนพาหะไดงาย
รักษาสุขภาพใหแข็งแรง โดยการออกกําลังกายสม่ําเสมอ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน และหลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา ฯลฯ
นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หลีกเลี่ยงการทํางานหักโหมติดตอกันเปนเวลานาน และ
หลีกเลี่ยงความเครียด ซึ่งจะทําใหรางกายออนแอ และภูมิตานทานโรคต่ํา
มีขอแนะนําสําหรับผูท ี่จะเดินทางไปตางประเทศอยางไรบาง

ผูที่จะเดินทางไปในพืน้ ที่ที่มีโรคชุก เชน บางประเทศในแถบอาฟริกากลาง และผูที่จะไปอยู
ในที่คนมาอยูร วมกันอยางแออัด ควรปรึกษาแพทย เรื่องการฉีดวัคซีนปองกันกอนเดินทาง ผูที่จะ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย และ อุมเราะหที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคไขกาฬหลังแอนทุกคน ทั้งนี้เนื่องจาก ประเทศนี้ออกกฎใหผูที่จะเดินทางเขาประเทศตองแสดง
เอกสารใบรับรองการไดรับวัคซีนมาแลวไมนอยกวา 10 วัน และไมเกิน 2 ป กอนออกเดินทาง
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและติดตอขอรับการฉีดวัคซีนไดที่ใดบาง
กรุงเทพมหานคร







สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 – 2590 – 3430
กลุมงานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ บริเวณกองตรวจคนเขาเมือง ถนนสาทรใต
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 – 2286 – 5114
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง โทร.0 – 2535 –
1482
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทาเรือคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0 – 2249 – 4110

ตางจังหวัด


สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 แหง ในภาคใต

โรคไขสมองอักเสบ
(Japanese B Encephelitis)
เปนโรคที่มีการอักเสบและทําลายเนื้อสมอง เชื้อที่เปนสาเหตุคอื เชื้อไวรัส Japanese หรือ เชื้อ
ไวรัส JE (Japanese encephalitis virus หรือ JEV)
พาหะนําโรค
ยุง เปนพาหะนําโรค โดยเฉพาะยุงรําคาญ ตระกูล Culex ยุงรําคาญ ชอบวางไขในน้ํานิ่ง
หรือน้ําไหลเอือ่ ย ๆ เชน ในนาขาว หนอง บึง สระบัว บอน้ํา ทอระบายน้ํา ยุงตัวเต็มวัยสามารถบิน
ไดหลายกิโลเมตร ยุงออกหากินตอนพลบค่ํายุงตัวผูจะกินเฉพาะน้ําหวานบนพืชตาง ๆ หรือน้ํา
ผลไมเปนอาหารแตสําหรับยุงตัวเมียมีชีวิตอยูไดนาน ๑ - ๑/๒ เดือน และยังดูดเลือดคนและสัตวถา
ดูดเลือดสัตวทอี่ ยูในระยะติดตอคือขณะที่มไี วรัสในกระแสเลือด (Uremia) ยุงก็ไดรับเชื้อ Virus
เขาในระบบทางเดินอาหาร และเชื้อจะแบงตัวเพิ่มมากขึน้ และจะไปรวมตัวที่ตอมน้ําลายของยุง เมื่อ
ยุงมาดูดกินเลือดคนหรือสัตวก็จะถายทอดเชื้อไวรัสจากตอมน้ําลายของยุงเขากระแสเลือดของคน
หรือสัตว เชื้อจะเขาอยูใ นกระแสเลือดแลวเพิ่มจํานวนที่สมอง

ระยะติดตอ
ระยะทีม่ ีเชื้อไวรัสอยูใ นกระแสเลือด (Viremia) ประมาณ ๑ - ๒ วัน หลังจากไดรับเชื้อเขาไป
ในรางกาย
อาการ
มีไขปวดศีรษะและคอแหง เปนแบบเยื่อหุมสมองอักเสบ คลื่นไสอาเจียนปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ตามรางกายอาการสั่นกระตุกบางสวนหรืออาจชักเกร็ง, พูดลําบาก พูดไมชัดตาพรา กลัวแสง ผูปวย
จะซึมมากในระยะ ๒๔ - ๔๘ ชม.บางรายอาจมีอัมพาตที่กลามเนื้อลูกตาแขนขา ไมรูสึกตัวเขาขั้น
โคมา และเสียชีวิตภายใน ๑๐ วัน ผูปวยบางรายที่มีอาการไมรุนแรง ๔ - ๑๐ วัน ก็ทุเลา บางรายจะมี
ความพิการทางสมองหลงเหลืออยู หรือปญญาออน ความจําเสื่อมชักกระตุก

การรักษา
รักษาตามอาการ เนื่องจากไมมยี ารักษา ผูที่หายจากปวยจะมีภูมคิ ุมกันโรคเปนระยะเวลานาน
การปองกัน
๑. การลดจํานวนยุงพาหะ โดยทําลายลูกน้าํ ยุง และแหลงเพาะพันธุยุง เชน ทอระบาน้ํา กลบหลุม
บอ แองน้ําที่มนี ้ําขัง
๒. ปองกันไมใหยุงพาหะกัด
๓. ใหสุขศึกษาแกประชาชน เกี่ยวกับอันตรายของโรคการระบาด และการปองกัน
๔. ใหวัคซีนปองกันใหแกเด็ก

ไขมาลาเรีย
การติดตอของไขมาลาเรีย
ไขมาลาเรียติดตอจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยมียุงกนปลอง(Anopheles)เปนตัวแพรเชื้อ
มาลาเรีย เริ่มจากยุงกนปลองบางชนิดกัดคนเปนไขมาลาเรีย แลวดูดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียเขาไป เชื้อ
จะเจริญอยูในยุงประมาณ ๑๐ วัน เมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียไปกัดคนทําใหคนเปนไขมาลาเรีย โดยมี
อาการเริ่มแรกของไขหลังจาก ถูกยุงกัดประมาณ ๑๐ ถึง ๑๕ วัน
แหลงระบาด
เขตปรากฏโรค โรคนี้จะพบมากในเขตที่มีอณ
ุ หภูมิเหมาะสมที่ทําใหชื้อแบงตัวไดแกเขต
รอน แตการกระจายของเชื้อโรคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากโลกมีอุณหภูมิเพิม่ มากขึ้น และ
การเคลื่อนยายของประชากร สําหรับประเทศไทยจะพบเชื้อไดทั่วไป ยกเวนกรุงเทพฯ เชื้อมีมากใน
ปาเขาลําเนาไพร ประเทศไทยพบวามีเชื้อ พี.ฟาลซิปารัม (P.falciparum) ๗๐% พี.ไวแวกซ (P.vivax)
๕๐%
อาการและอาการแสดง
ในระยะ ๒-๓ วันแรก ไขยังจับไมเปนเวลา ประมาณปลายสัปดาหที่หนึ่งจะเริ่มจับไขเปน
เวลา ๒-๓ วัน แลวแตชนิดของเชื้อ อาการของไขจะมี ๓ ระยะ คือ
• ระยะหนาวสัน่ และเกร็ง ขณะนี้อุณหภูมขิ องรางกายจะเพิ่มขึ้น ชีพจรจะเร็วและเบา แรงดันโลหิต
เพิ่มผิวเย็นซีด อาจจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน และปสสาวะบอย ระยะนี้อาจจะนาน ๑๕–๖๐ นาที
• ระยะรอน อุณหภูมิรางกายจะสูง ชีพจรแรง แรงดันโลหิตสูง ลมหายใจรอน ผิวแดง กระหายน้ํา มี
อาการกระสับกระสาย บางคนไมคอยรูตัว ชวงนี้ใชเวลา ๒ ชั่วโมง
• ระยะเหงื่อออก ระยะนี้เหงือ่ เริ่มออกที่ขมับกอนแลวจึงออกทั้งตัว อุณหภูมแิ ละชีพจรกลับสู
ปกติ ผูปวยมีอาการออนเพลียและหลับไป
ระยะพัก คือระยะทีไ่ มมีไข ผูปวยจะสบายดี

ภาวะแทรกซอนของมาลาเรีย
ผูปวยที่เปนมาลาเรียชนิด พี.ฟาลซิปารัม อาจจะมีภาวะแทรกซอนอยางรุนแรงซึ่งอาจจะเกิด
ขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่ง หรือเกิดพรอมกันหลายระบบก็ได ภาวะแทรกซอนมักจะเกิดในคนที่ไม
มีภูมิคุมกัน และไดรับการรักษาไมเพียงพอ ภาวะแทรกซอนมักจะเกิดเมื่อมีการติดเชือ้ มาลาเรียอยาง
รุนแรง คือเม็ดเลือดแดงมีการติดเชื้อมากกวา ๕% และรอยละ ๑๐ ของเม็ดเลือดแดง ที่มีการติดเชื้อ
จะมีเชื้อมาลาเรียมากกวา ๒ ตัว
ภาวะแทรกซอนที่พบไดคือ
๑. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท
๑.๑ มาลาเรียขึ้นสมอง (Cerebral malaria) เปนภาวะที่ผูปวยมาลาเรียและมีอาการทางสมองรวม
ดวยมักจะเกิดในผูที่ติดเชื้อมาลาเรียเปนจํานวนมาก สามารถตรวจพบเซลล Schizoite ในการตรวจ
เลือด ผูปวยจะมีอาการปวดศีรษะมาก ไขสูง มีบุคลิกเปลี่ยนแปลง ซึมจนไมรูสึกตัว หรือชักจนหมด
สติ อาจจะพบวามีอัมพาตครึง่ ซีก ซึ่งหากไมไดรับการรักษาอยางถูกตองอาจจะถึงแกความตายได
งาย หากไดรับการรักษาทัน ผูปวยก็จะฟน อยางรวดเร็ว สวนใหญจะฟน ใน ๒๔–๗๒ ชั่วโมง ถา
เกิน ๔๘ ชม.แลวผลมักจะไมดี
๑.๒ ภาวะไขสูงจากมาลาเรีย มักจะพบรวมกับมาลาเรียขึ้นสมอง ผูปวยจะมีไขสูง ผิวหนังรอน
บางที่มีอาการเขียวไมมเี หงื่ออกเลย เพอ ไมรูสึกตัว ถาไมไดรับการรักษาอาจจะหมดสติ
๒. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นกับระบบหัวใจและหลอดเลือด
หรือมาลาเรียที่มีอาการชอค อาการนี้จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมักจะรวมกับอาการหมดสติ
หนาซีด ตาลึก เหงื่อออก ตัวเย็น หายใจหอบลึก ชีพจรเร็ว แรงดันเลือดต่าํ ทองรวง อาเจียน ภาวะนี้
เกิดจากปริมาณเลือดที่ไหลเวียนลดลงอยางทันที เนื่องจากมีภาวะเลือดขน
๓. ภาวะแทรกซอนที่เกิดกับระบบหายใจ
ผูปวยจะเกิดอาการหายใจวายทันที มีอาการหอบเหนื่อย มีอาการเขียว การถายภาพรังสีทรวง
อก จะพบมีการคั่งของเลือดในปอด นอกจากนั้นยังพบวามีการติดเชื้อในปอดเพิ่มขึ้น

๔. ภาวะแทรกซอนที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร
มีอาการตั้งแตคลื่นไสอาเจียนธรรมดาจนปวดทองมาก ทองเดิน อาจจะมีมากเหมือน
อหิวาตกโรค อุจาระอาจจะเปนมูกหรือเลือดซึ่งเชื่อวาเกิดจากผนังลําไสขาดออกซิเจน อาการแทรก
ซอนที่เกิดขึ้นกับตับ พบไดบอยมากผูปวยจะมีอาการตัวเหลืองวันที่ ๓-๔ ของไข ตับโตกดเจ็บ
สมรรถภาพของตับจะเสื่อมลง เมื่อหายแลวการทํางานของตับจะกลับสูปกติ
๕. ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นกับระบบขับถายปสสาวะ
พบไดบอ ยในผูที่มีอาการมาก และมีอาการชอค แตบางรายก็ไมมีอาการชอค อาการที่สําคัญ
คือ ผูปวยจะปสสาวะนอยลงจนถึงไมมีเลย ปสสาวะนอยกวา ๕๐๐ มล.ตอวัน การทํางานของไต
เสื่อมลง มีอาการของไตวาย หากรักษาไมทนั อาจจะมีโรคแทรกซอนทําใหเกิดน้ําทวมปอด
๖. มาลาเรียเรื้อรัง
หมายถึง การจับไขอยูน านหรือมีการจับไขกลับไปกลับมาซ้ําหลายครั้ง ไมวาจะเปนการไดรับ
เชื้อใหม หรือเชื้อเกาที่ยังคงเหลือคางอยูในรางกาย สวนมากมักเปนคนที่มีภูมิตานทานตอเชื้อ
มาลาเรียอยูบาง อาการไขมักจะไมนาน อาการอาจจะเหมือนมาลาเรียเฉียบพลันหรือไมก็ได อาจจะ
มีไขแตไมสูงมาก ปวดหัว ปวดทอง ออนเพลีย หายเร็วเมื่อไดรับการรักษา
การวินิจฉัย
การวินจิ ฉัยมาลาเรียสามารถทําไดโดยการตรวจพบเชื้อมาลาเรียจากการตรวจเลือด เราควร
จะตรวจเลือดในคนที่สงสัยวาจะเปนมาลาเรียโดยมีประวัติเขาพื้นที่เสี่ยงตอการติดเชือ้ แมวาจะอยู
ชวงสั้น ๆ เชน การรอเครื่องบินที่สนามบินเปนตน
ระยะเวลาที่ควรจะเจาะเลือด
ปกติผูปวยจะมีอาการกอนตรวจพบเชื้อ ๑-๒ วัน ดังนั้นหากสงสัยอาจจะตองเจาะเลือดใหถี่
ๆ จนกระทั่งพบเชื้อหรือพบวาเปนโรคอื่น นอกจากนั้นการตรวจเชื้อยังมีประโยชนในการติดตาม
ผลการรักษาดวยการตรวจเลือดจะพบวาผูป วยมีอาการซีดเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ตรวจปสสาวะ
จะพบไขขาวเล็กนอย ในรายที่เม็ดเลือดแดงแตกมากจะพบวาปสสาวะสีเขมและมีอาการไตวาย

การรักษา
สําหรับทานที่เคยไปบริเวณที่เปนแหลงระบาดของเชื้อมาลาเรีย และมีอาการไขสูงหนาวสั่น
ทานตองนึกถึงมาลาเรียเปนอันดับตน ๆ เมื่อวินิจฉัยวาเปนมาลาเรีย แลวตองรีบรับการรักษาอยาง
รีบดวนในการรักษา จะตองพิจารณาปจจัยที่สําคัญไดแก มาลาเรียนั้นเปนชนิดธรรมดาหรือ
มาลาเรียที่มีโรคแทรกซอนความรุนแรงของโรค จํานวนเม็ดเลือดแดงทีม่ ีการติดเชื้อ เชื้อนั้นเปนเชื้อ
ชนิดไหน แหลงที่ติดตอเปนที่ไหนและมีการดื้อยามากนอยแคไหน
การเลือกชนิดของยา
วิธีการใหยา เชน ยาฉีดหรือยารับประทานจะตองพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตน
ยาที่ใชรักษาผูป วยที่เปนมาลาเรียที่ไมมีโรคแทรกซอน
มาลาเรียที่ไมมีโรคแทรกซอนมักจะเกิดจากเชื้อ พี.ไวแวกซ และ พี.โอวารี และมักจะตอง
สนองตอ chloroquin สําหรับพื้นที่ที่ดื้อตอ chloroquin หรือเกิดจากเชือ้ พี.ฟาลซิปารัมก็ใหเริ่มดวย
ยา quinine รวมกับยา doxycycline หรือ Fansidar
การปองกัน
เนื่องจากไมมียากินปองกันที่ใหผลเต็มที่ และมีปญ
 หาเชื้อมาลาเรียดื้อตอยารักษา จึงแนะนํา
ใหปองกันตนเองไมใหยุงกัด แทนการใชยารับประทานปองกัน และใชมาตรการดังตอไปนี้
๑. ผูที่ตองเดินทางหรือทํางานในแหลงเกิดโรคมาลาเรียตองปฏิบัติดังนี้




นอนกางมุง
ใชยาทากันยุง
ใสเสื้อผาปกคลุมรางกายใหมิดชิด

๒. ผูที่ออกจากพื้นที่แหลงเกิดโรค มีอาการปวดหัว ตัวรอน ครั่นเนื้อ ครั่นตัว หรือจับไขหนาวสั่น
ควรรีบไปตรวจ และรักษา พรอมทั้งแจงใหเจาหนาที่ทราบวาไดเขาไปอยูแหลงเกิดโรคมาลาเรีย

โรคไขหวัดใหญ (Influenza)
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไขหวัดใหญไวรัส (Virus)
การติดตอ
เชื้อมีอยูในเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ของคนไข ติดตอกันโดยการไอ จามรดกัน
ระยะฟกตัว
ประมาณ 1 - 4 วัน
อาการสําคัญ
เกิดขึ้นทันทีทันใดดวยอาการไข หนาวสั่น ปวดศีรษะมาก รูสึกหนาว ๆ รอน ๆ เปนพัก ๆ
คนไขจะรูสึกปวดเมื่อยตามตัวมาก ออนเพลีย เบื่ออาหาร ขมในคอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ํามูกไหล ไอ
แหง ๆ วิงเวียนเหมือนเมารถ
ขอแนะนําและการปองกัน
1. ควรแยกผูปวยออกตางหาก ไมคลุกคลีกับผูปวย
2. ไขหวัดใหญมักจะหายเองภายใน 3 - 5 วัน
3. ควรนอนพัก และดื่มน้ํามาก ๆ
4. ระวังรักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ
5. อยาตรากตรําทํางานหนักเกินไป ไมเขาไปในที่ที่มีคนแออัด

ดวยความปรารถนาดีจาก
แผนกควบคุมโรคติดตอ กวป.พอ.บนอ.
โทร2 – 2604, 2 - 4670

โรคเลปโตสไปโรซีส (ฉี่หนู)
การติดตอ
โอกาสติดตอจากคนสูค นมีนอยมาก ไมตองรังเกียจ แตเปนโรคทีต่ ิดตอจากสัตว สูคนงายมาก
เพียงจากฉี่หนู ที่มีเชื้อปนเปอ นอยูในน้ํา และเชื้อนี้สามารถมีชีวิตอยูในน้ํา ไดหลายเดือน และ
สําหรับสัตวนนั้ ที่นากลัวก็คอื เมื่อสัตวเชน วัว ควาย หมู ไปกินน้ําหรืออาหาร ที่มีเชื้อนี้เขาไปใน
รางกาย เชื้อก็จะเขาสูกระแสเลือด และเขาไปที่ไต ทุกครั้งที่สัตวพวกนี้ฉี่ออกมา ก็จะปลอยเชื้อโรค
ออกมาดวย
การเขาสูรางกาย
เชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรา สามารถเขาสูรางกายไดหลายทาง โดยเฉพาะทางผิวหนังที่มี
บาดแผล หรือรอยถลอก รวมทั้ง เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก และเยื่อบุภายในปาก หรือติดตอโดยการกิน
อาหารดิบ โดยเฉพาะเครื่องในสัตว และพืชผัก ที่ปนเปอนฉี่หนู เมื่อเขาสูรางกาย จะกระจายไป
เจริญเติบโต ในกระแสเลือด และอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะ อวัยวะสําคัญ เชน หลอด
เลือด ตับไต ปอด และกลามเนื้อ
อาการของผูปว ย
อาการปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีสที่ไมรุนแรง จะเกิดขึ้นหลังจากไดรับเชื้อเขาสูรางกาย
เฉลี่ยประมาณ 1 - 2 สัปดาห บางคนจะไมมอี าการใด ๆ เลย หรือ มีอาการไมรุนแรง และจนถึงมี
อาการรุนแรง อาการที่ไมรุนแรง
คลายคนเปนไขหวัดใหญคอื เริ่มจากการมีไขสูง หนาวสัน่ ปวดศีรษะคลื่นไส อาเจียนหรือทองเสีย
ตาแดง และมีอาการ ปวดกลามเนื้อนอง หลัง หรือหนาทอง บางคนอาจจะมีอาการเจ็บคอ เปน ผื่น
หรือไอรวมดวย อาการตางๆ จะหายใน 1 สัปดาห หลังจากนั้นบางราย จะมีอาการไขขึ้นมาใหม
อีก 2 - 3 วัน เนื่องจาก ปฏิกริ ิยา ของภูมิคมุ กัน ของรางกาย
อาการที่รุนแรง
กลุมนี้เปนอาการที่ทําใหโรคฉี่หนู เปนโรคที่นากลัวโรคหนึ่ง ทําใหเสียชีวิตไดโดยงาย หาก

ไมไดรับการดูแลที่เพียงพอ อาการสําคัญคือ ตัวเหลือง ภาวะแทรกซอนที่พบไดคือ ไตวาย มี
เลือดออกตามรางกาย เชน เลือดกําเดา ไอเปนเลือดหรือจ้าํ เลือดตามตัว เมื่อเปนมากขึน้ จะมีอาการ
ของ หัวใจลมเหลวหากไมไดรับการรักษาทันทวงที ผูปวยก็จะเสียชีวติ ในที่สุด
การตรวจวินิจฉัย
แพทยจะใชวิธีการเจาะเลือด และเก็บปสสาวะไปตรวจ ผูปวยสวนใหญ มักจะนิ่งนอนใจ และ
ไปพบแพทยเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นแลว เพราะไมรวู า ปวยดวยโรคนี้ มักคิดวาเปนไขธรรมดา
อาการสําคัญ คือปวดกลามเนื้อมาก มีไข ใหสงสัยไวกอน ใหพบแพทย เพื่อวินิจฉัย หากมีอาการตัว
เหลือง ตาเหลือง ตองรีบไปพบแพทยทันที เนื่องจากโรคฉี่หนู ชนิดรุนแรงนี้ อาจจะมี
ภาวะแทรกซอนเกิดขึน้ และทําใหถึงตายได
สาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคเลปโตสไปโรซีส
สวนใหญเกิดขึ้นหลังจากที่เชื้อลุกลามไปที่ไต ทําใหเกิดอาการช็อก ไตวาย และเสียชีวิต
ภายใน 1 - 2 วัน หลังจากมีอาการ
การรักษา
แพทยจะใหยาไปรับประทาน ในรายที่เปนมากก็จะฉีดยาให และใหนอนพักใน ร.พ.
ประมาณ 2 - 7 วัน อาการจะทุเลาลงจนสามารถกลับบานได
ชีวิตประจําวันตอไปนี้มีโอกาสติดโรคไดงาย









- ไถนา ดํานา เกี่ยวขาว หวานแห โดยไมสวมรองเทาบูต ทําใหเกิดบาดแผล รอยขีดขวน
จึงติดโรคไดงา ย
- เดินเทาเปลาในคอกสัตว โดยพื้นคอกสัตวเปอนเยี่ยวสัตว
- ชําแหละสัตวโดยไมสวมถุงมือ โดยเฉพาะทําอาหารจากหนู
- กินเนื้อสัตว เครื่องในสัตวที่ยังไมไดปรุงใหสุก
- เดินย่ําน้ํา ลุยโคลน ที่น้ําขัง หรือชื้นแฉะ
- อาบน้ํา กลืนน้ํา และลืมตาในน้ํา ที่มีเชื้อโรคอาศัยอยู
- กินผักสด ผลไมที่ปนเปอนฉี่หนู และลางไมสะอาด



- ดื่มน้ํา กินอาหาร ที่ปนเปอนฉี่หนู

การปองกัน
เพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรคฉี่หนู ควรหลีกเลี่ยงจากแหลงสกปรก บริเวณทีเ่ ปนแหลง
สะสมของเชื้อโรค และควรปฏิบัติตัวใหถกู สุขลักษณะดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการแชน้ํา ลุยน้ําหรือวายน้ําในขณะที่มนี ้ําทวมขัง ถาหากจําเปน ตองพยายาม
ไมใหน้ําเขาตา จมูก หรือปาก
2. หลีกเลี่ยงการเดินย่ําโคลน ดินชื้นแฉะ ดวยเทาเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีบาดแผล รอย
ขีดขวน ที่ขา และเทา ควรสวมรองเทายางหุมขอ เพื่อการปองกันเชื้อโรค
3. ดูแลบานเรือนใหสะอาด ไมใหเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงหากินของหนู ซึ่งเปนพาหะ
นําโรค
4. กําจัดขยะ ที่เปนแหลงเพาะพันธุและที่อาศัยของหนู
5. ควรเก็บอาหารไวในที่มดิ ชิด
6. อาหารที่คางมื้อ เมื่อจะนํามากินในมื้อตอไป จะตองนํามาอุนใหเดือดเสียกอน เพื่อใหเชื้อ
โรคที่อาจปะปนอยูในอาหาร ถูกทําลายโดยความรอน
7. ถามีบาดแผลหรือรอยถลอก ควรปดปลาสเตอรกอนลงน้ํา
8. นําสัตวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนปองกันโรคทุกป
9. ควรปดฝาโองน้ําหรือภาชนะบรรจุน้ํา
10. ภาชนะที่ใชใสอาหาร ลางทําความสะอาดกอนทุกครั้ง
11. ลางมือทุกครั้งกอนกินอาหาร
ดวยความปรารถนาดีจาก
แผนกควบคุมโรคติดตอ กวป.พอ.บนอ.
โทร 2 – 2604, 2 - 4670

โรคหวัด
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด
อาการ
เมื่อไดรบั เชื้อหวัดเขาไป ๑ - ๔ วัน จะเริ่มมีน้ํามูกใสหรือคัดจมูก จาม อาจมีตัวรอนเล็กนอย
ไมสบายตัว ตอมามีเจ็บคอและไอ อาการเหลานี้จะเปนมากใน ๑ - ๒ วันแรก แลวคอย ๆ ดีขึ้น
น้ํามูก จะขนขึน้ อาการไอจะมากขึ้นอีก ๒ - ๓ วัน หลังจากนั้นอาการตาง ๆ จะคอย ๆ ลดลง และ
หายไปใน ๑ สัปดาห บางรายอาจมีน้ํามูกและไอนาน ๒ - ๓ สัปดาห
การติดตอ
จากการสูดอากาศที่มีเชื้อหวัดฟุงกระจายอยู หรือจากการคลุกคลีใกลชิดกับผูที่กําลังเปนหวัด
การดูแลที่บาน
๑ . การดูแลตามอาการ
๑ . ๑ ไข
- เช็ดตัวดวยน้ําธรรมดาและใหดมื่ น้ําบอย ๆ ถาไขสูงกวา ๓๙ o c ควรใหกินยา ลดไขเปนครั้ง
คราวหางกันอยางนอย ๔ ชั่วโมง ไมควรกินติดตอกันหลายวันเพราะ อาจมีอันตรายตอตับได
๑ . ๒ ไอ
- ใหดื่มน้ําอุนบอย ๆ หรือใชน้ําผึ้งผสมมะนาวปายลิ้น หรือชงใหดื่มบอย ๆ หรือกินยาขับเสมหะ
glyceryl guaiacolate ครั้งละ ๑ / ๒ - ๑ ชอนชา ไดทุก ๔ ชั่วโมง

๑ . ๓ น้ํามูกไหล
- ใชผานุมมวนปลายแหลมสอดในรูจมูกซับน้ํามูก หรือดูดออกดวยลูกยางแดง เบอร ๒ หรือหัด
ใหสั่งน้ํามูกเอง ในเด็กเล็กไมควรกินยาลดน้ํามูกเพราะทําใหเด็ก ใจสั่น นอนไมหลับ กระวน
กระวาย
๑ . ๔ คัดจมูก / น้ํามูกแหงกรัง
- ใหหยอดน้ําเกลือเขาไปในรูจมูก ขางละ ๑ - ๒ หยด จะทําใหน้ํามูกออนตัวลง จมูกโลงขึ้น โรค
หวัดไมจําเปนตองใชยาปฏิชวี นะ สามารถดูแลเองที่บานได
๒ . การดูแลทั่วไป
๒ . ๑ อาหาร
- ใหกินตามปกติและปริมาณเทาเดิม ถาเบื่ออาหารควรใหทีละนอย ๆ
๒ . ๒ น้ํา / นม
- ดื่มน้ําหรือนมบอย ๆ
๒ . ๓ การพักผอน
- พักผอนพอสมควร
๓ . อาการสําคัญที่ตองคอยสังเกต
- หายใจเร็ว / หอบ
- หายใจแรง จนชายโครงบุม
- ซึม ไมกนิ น้ํา / นม

- อาการปวยมากขึ้น อาการเหลานี้อาจเปน “ ปอดบวม ” ตองพาไปพบแพทย เพราะมีอันตรายถึง
ชีวิต
การปองกัน
๑ . หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค
- เด็กเล็ก ๆ ไมควรคลุกคลีใกลชิดกับผูป วยทุกประเภท
- ไมนําเด็กเล็กไปในสถานที่แออัด
- เด็กอายุตา่ํ กวา ๓ ป ควรเลี้ยงเองที่บาน ไมควรสงไปเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก
- ผูปวย ไอ จาม ควรปดปาก / จมูก
๒ . อนามัยสวนบุคคล
- ฝกหัดใหเด็กลางมือบอย ๆ
- ไมใชมือขยี้ตา แคะจมูก ถาทําตองลางมือ
- ดูแลความสะอาดของบานเรือน และใหมีอากาศถายเทไดสะดวก
๓ . เพิ่มความตานทานโรค
- ควรไดรบั อาหารครบ ๕ หมู เพียงพอ สําหรับเด็กออนควรเลี้ยงลูกดวยนมแม
- ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
- นําเด็กไปฉีดวัคซีนปองกันโรคตามกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข
๔ . หลีกเลี่ยงสิ่งแวดลอม
- ควันไฟ ควันบุหรี่ ควันจากทอไอเสียรถยนต
- อากาศหนาวเย็น ทําใหทารกออนเดือนเสี่ยงตอโรคปอดบวม
๕ . ผูเลี้ยงดูเด็กรูจักอาการเริ่มแรกของโรคปอดบวม
- เด็กจะไอและมีหายใจลําบาก อาจหายใจเร็ว หอบ หายใจแรงจนชายโครงบุม หายใจมี เสียงดัง

ตองรีบพาไปพบแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข
- กรณีที่เปนโรคหวัดจะมีน้ํามูก / จาม ไอ เจ็บคอเล็กนอย ไขต่ํา ๆ ใหรักษาเองตามอาการ
คําแนะนําเมื่อเปนโรคระบบหายใจ
๑ . ผูป วย
- ปดปากและจมูกเวลาไอ จาม ดวยผาหรือกระดาษทิชชู แลวทิ้งกระดาษในถังขยะทีใ่ กล ที่สุด
ลางมือดวยสบูท ุกครั้ง
- ระวังไมใกลชิดกับเด็กเล็ก ๆ และผูปวยอื่นจนกวาจะหายไอ ( ระยะที่มีการระบาดของโรค ควร
ใชหนากากปองกัน )
๒ . บุคคลทั่วไป
- ไมสัมผัสใกลชิดกับผูปว ยโรคระบบหายใจ ไมใชของรวมกัน
- แนะนําผูป วยใหใชผาหรือกระดาษทิชชู ปดปากและจมูกเวลาไอ จาม
- ในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล ควรมีการสอนใน เรื่องลางมือบอย ๆ

โรคไขหวัดนก Avian Influenza ( Bird Flu )
เชื้อกอโรค
เกิดจากเชื้อไวรัส Avian Influenza type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเปน RNA ไวรัส
ชนิดมีเปลือกหุมโดยมีแอนติเจนที่ผิวที่สําคัญ ไดแก Hemagglutinin (H) มี 15 ชนิด และ
raminidase (N) มี 9 ชนิด
สัตวรังโรค
นกเปดน้ํา นกอพยพ และนกตามธรรมชาติ เปนแหลงรังโรคโดยไมแสดงอาการ สวนเปด ไก ใน
ฟารมและในบาน สามารถติดเชื้อและแสดงอาการ
วิธีการติดตอระหวางสัตว
เชื้อไวรัส โดยจะขับไวรัสออกมาทางอุจจาระของนก และติดตอสูสตั วปกที่รับเชื้อทางระบบ
ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร
ระยะฟกตัวและอาการในสัตว
ระยะฟกตัวสั้นเพียงไมกชี่ ั่วโมง ถึง 3 วัน ในสัตวมีอาการซึม ซูบผอม ไมกินอาหาร ขนยุง ไข
ลด ไอ จาม หายใจลําบาก หนาบวม หงอนและเหนียงบวม มีสีคล้ํา มีอาการทางประสาท ทองเสีย
อาจตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ อัตราการตายสูงถึง 100%
วิธีการติดตอระหวางสัตวสูคน
คนสามารถติดเชื้อจากสัตวไดจากการสัมผัสสัตวปวยโดยตรง และโดยทางออมจากการสัมผัส
กับสิ่งคัดหลั่งจากสัตวที่เปนโรค เชน อุจจาระ น้ํามูก น้ําตา น้ําลายของสัตวปวย จากการเฝาระวัง
โรคยังไมมีการติดตอระหวางคนและคน ผูที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค ไดแก ผูที่มีอาชีพและ
ใกลชิดสัตวปก

อาการในคน
ในคนอาจมีทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน มีไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ออนเพลีย มีนา้ํ มูก ไอ และเจ็บคอ บางครั้งพบวามีอาการตาแดง ซึ่งจะหายไดเอง ภายใน 2 – 7 วัน
หากมีอาการแทรกซอนจะมีอาการรุนแรงถึงปอดบวม และเกิดระบบหายใจลมเหลว ( Acute
Respiratory Distress Syndrome ) ได โดยเฉพาะในเด็กและผูสูงอายุ
การปองกันโรค






1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตวปกที่มีอาการปวย หรือตายโดยเฉพาะเด็ก
2. หากตองสัมผัสกับสัตวปกในระยะที่มีการระบาดในพืน้ ที่ ใหสวมหนากากอนามัย สวม
ถุงมือ
3. ลางมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตวปกและสิ่งคัดหลั่งของสัตวปกดวยสบูและน้ํา
4. หากมีอาการเปนไข ไอ โดยเฉพาะผูมีอาชีพเสี่ยง ฆา ขนสง ขนยาย และขายสัตวปก
หรือเกี่ยวของกับซากสัตวปก ใหรีบมาพบแพทยและบอกประวัตกิ ารสัมผัสพรอมอาการ
ดวยความปรารถนาดีจาก
แผนกควบคุมโรคติดตอ กวป.พอ.บนอ.
โทร 2 – 2604, 2 - 4670

โรคเครียด
(Psychosomatic Disorders)
โดย นพ. พนม เกตุมาน (www.psyclin.co.th)
ในบรรดาโรคทางจิตเวชที่พบไดบอยนัน้ โรคเครียดเปนโรคที่จัดไดวาเกิดไดงายที่สุด แทบทุก
คนจะเคยมีประสบการณของความเครียดไมมากก็นอย ความเครียดอาจจะเปนความรูส ึกที่คูกับ
มนุษย เนื่องจากสมองที่มีขนาดใหญ ทําใหมีการใชความคิดมากกวาสัตวอื่นๆ มีการคิดลวงหนา ซึ่ง
ถามองในดานดีก็จะเห็นประโยชนมากมายในการปองกันปญหาตางๆ แตความคิดที่สลับซับซอน
มากๆก็ทําใหคดิ กังวลลวงหนาไดมาก คิดในแงรายไดมากเชนกัน คนที่มีความทุกขมากๆมักจะ
ปลอยใจใหหลงคิดและกังวลอยูในอดีตทีผ่ านไปแลวแกไขไมได หรือกังวลลวงหนาในเรื่อง
อนาคตที่ยังมาไมถึง ลืมอยูกบั ปจจุบัน ลืมชื่นชมปจจุบันซึ่งจะทําใหใจสงบและมีความสุขไดมากนะ
ครับ
ในคนปกติความเครียดทีเ่ กิดจะสัมพันธกับเหตุการณหรือ สิ่งแวดลอม เชน ในการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัย นักเรียนจะรูสึกเครียด เพราะการสอบนัน้ อาจไมไดผลตามที่คาดหวังไว ความ
กังวลลวงหนาคือการคาดวาผลที่จะเกิดขึน้ อาจไมเปนไปตามความตองการหรือจะทําใหเกิด
อันตราย นักเรียนก็จะเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ในสัตวชั้นต่ํากวาคนจะไมมีความวิตกกังวล
ลวงหนาเชนนัน้ ความเครียดของสัตวมักจะเกิดจากการถูกคุกคาม ตอชีวิต ที่อยูอาศัย เรื่องเพศ เรื่อง
อาหารซึ่งลวนแลวแตจะเปนการตอบสนองตามสันชาตญาน เพื่อใหตนเองอยูรอด ปลอดภัยใน
สิ่งแวดลอมเทานั้นเพราะสัตวไมมีปญญาทีจ่ ะคิดไกลกวานั้น
คําศัพทที่อาจมีความหมายคลายกัน คือคําวาความเครียด และความวิตกกังวล
ความเครียดเปนผลรวมของความคิด ความรูสึก การกระทําและปฏิกิรยิ าทางรางกายที่เกิดขึ้น
ความวิตกกังวลเปนภาวะทางอารมณ ขึ้นอยูกับการคาดคะเนเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึน้
ความเครียดจึงเกิดขึ้นไดงายๆแมในคนธรรมดา คนที่ไมเครียดเลยอาจแสดงวาไมใสใจตอการ
แกไขปญหา ทําใหไมรูสึกเครียด คนปกติทุกคนจึงมีความเครียดเปนสิง่ กระตุนใหคดิ แกไข ปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อปญหามีทางออก ความเครียดก็จะลดลง

ความเครียดในคนทีเ่ ปนโรคเครียด จะแตกตางจากความเครียดปกติที่เกิดในคนทั่วๆไป คือจะเกิด
อาการทางรางกายซึ่งรบกวนหนาที่การทํางานในชีวิตประจําวัน อาการทีพ่ บบอยๆไดแก อาการปวด
ศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดทอง
อาการ
อาการของความเครียดจะเกิดขึ้นในอวัยวะที่ถูกกํากับควบคุมโดยประสาทอัตโนมัติ ทําให
ประสาทอัตโนมัติเหลานัน้ ทํางานมากขึ้นจนเกิดอาการตางๆ เชน
ในระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร เกิดการหลั่งกรดมากผิดปกติ ทําใหกระอาหารเปน
แผล ปวดทอง แนนทอง ทองอืด คลื่นไสอาเจียน ลําไส เกิดการหดตัวมากกวาปกติ ทําใหเกิดอาการ
ทองเสีย ถายบอย
ในระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหหัวใจเตนเร็ว เตนผิดจังหวะหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบลง
มีไขมันมาเกาะ ทําใหหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง
ระบบกลามเนื้อ มีการหดตัว เกร็งแข็ง เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกลามเนื้อ
ตางๆทั่วตัว
ประสาทอัตโนมัติเปนระบบที่ทํางานโดยไมสามารถบังคับหรือสั่งการได หลอเลี้ยงอวัยวะภายใน
ทั้งหมด ไดแก หัวใจ ปอด ตับ ลําไส หลอดเลือด
ประสาทอัตโนมัติมีความเกีย่ วของกับสมอง และไขสันหลังเปนอยางยิ่ง ความเครียดจะกระตุน
อารมณในสมอง ซึ่งจะกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติใหทํางานผานแนวเชื่อมโยงกับไขสันหลัง
การทํางานนั้นอยูนอกการควบคุมของจิตใจ
ทีนี้เราจะรูไดอยางไรวาเราเปนโรคเครียดหรือไม
โรคเครียดสามารถวินิจฉัยไดงาย เราทุกคนก็สามารถวินิจฉัยตัวเองได คือ เมื่อ มีอาการทางกาย
เกิดขึ้นสัมพันธกับความเครียด แตปญหาใหญมักอยูที่ตวั เราเองไมคอยยอมรับวาเครียด ผมมีคนไข
โรคเครียดหลายรายที่ปฏิเสธอยางแข็งขันในตอนแรกวาไมเครียด แตเมื่อไดสัมภาษณลงลึกก็มักจะ
พบวามีความเครียดจํานวนมากแฝงอยู เชน ทํางานวันละ12-16 ชั่วโมง

การดําเนินของโรค
โรคนี้มักเปนในวัยรุน และเปนตอเนื่องไปถึงวัยผูใหญ อาการเกิดสัมพันธกับความเครียดในการ
ดําเนินชีวิต คนที่มีปญหาบุคลิกภาพจะเกิดอาการไดมากกวาคนทั่วไป ทําใหมีปญหาในการทํางาน
เกิดความเจ็บปวยทางรางกายมากๆจนไมสามารถทํางานไดเต็มที่ เมื่อชีวิตไมมีปญหา อาการจะสงบ
ลง
การรักษา
การรักษาใชหลายๆวิธีรวมกัน ไดแก
1. การรักษาโรคทางกายใหสงบ ตามอาการที่เกิด เชน ใชยาลดกรดในกระเพาะรักษาโรคแผลใน
กระเพาะอาหาร ยาลดความดันโลหิตรักษาโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ การรักษานี้เปนการรักษาที่
ปลายเหตุ แตก็จําเปนตองทํากอน เพื่อลดอาการตางๆ ใหผูปวยสบายขึ้น มิฉะนั้นอาการตางๆ
เหลานั้นจะทําใหผูปวยเกิดความเครียดตอเนื่อง เปนวงจรไมรูจบ
2. การรักษาทางจิตใจ
การผอนคลายความเครียด และทําใจใหสงบ การแกไขปญหาชีวิตใหสําเร็จ มีการปรับตัวกับ
บุคคลอื่นไดดี
การออกกําลังกายใหแข็งแรง จิตใจเผชิญความเครียดไดดี มีการผอนคลาย งานอดิเรก พักผอน
หยอนใจ
3. การจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
สถานที่ทํางาน ที่อยูอาศัย ไมเครียด การทํางานพอเหมาะ ไมหนักมากเกินไป มีเวลาพักผอน

การสรางภูมิคุมกันในโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองครวม
น.ท.หญิง รวิภา บุญชูชวย
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศไทย
เนื่องจากมีอัตราความชุกสูงและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับตน ๆ ของประชากร นอกจากนี้
โรคหัวใจและหลอดเลือดยังเปนปจจัยสงเสริมและกอใหเกิดโรครื้อรัง เชน โรคอัมพาต โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน สาเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
ทั้งดานอาหาร การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ และการดําเนินชีวิตที่มีกจิ กรรมทางกายนอย หาก
บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดถูกตองและเหมาะสมจะสามารถลดปจจัยที่สงเสริม
การกอใหเกิดโรคดังกลาวได
การดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากการรักษาทางการแพทยแลว บทบาท
พยาบาลสามารถใหการดูแลที่ครอบคลุมเปนองครวมดานรางกายและจิตใจ อารมณ สังคม และจิต
วิญญาณ ซึ่งพยาบาลสามารถใหการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันภาวะแทรกซอน การบําบัด
ทางการพยาบาลและการฟนฟูสภาพ ตลอดจนใหคําแนะนําและเฝาระวังภาวะแทรกซอนหรือภาวะ
ฉุกเฉินของโรค นั่นคือมีการดูแลอยางตอเนื่องในกระบวนการการเจ็บปวยทุกระยะโดยเปาหมาย
คือคุณภาพชีวติ ของผูปวยและครอบครัว
ปจจุบันการดูแลผูปวยซึง่ เทคโนโลยีทางการแพทยมอี ิทธิพลสูง มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
รักษา มีการจัดตั้งศูนยการรักษาอยางครบวงจร ในแงทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายในเรือ่ ง “อาหารกินดวน” หรือ “บุหรี่” ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใหสัมผัส
ปจจัยเสีย่ งที่นอ ยลง ดังนั้นการดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงสงผลใหทุกฝายมุงเนน
มาตรการ “ กันดีกวาแก” องคการอนามัยโลกในป ค.ศ.2002 เชื่อวา การลดความเสี่ยงตอสุขภาพเปน
สิ่งจําเปนจึงตองเรงสงเสริมงานวิจยั ประเภทตางๆ เพื่อหาแนวทางในการปองกัน เชน การสูบบุหรี่
ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และความอวน จากการศึกษาของ The Osaka Declaration 2001
พบวา “ ระบบบริการสุขภาพสวนใหญ ขาดการใหความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค การรักษา ฟนฟู และสรางเสริมสุขภาพ ขาดนโยบายที่มุงแกไขครอบคลุมปจจัยเสีย่ ง
ทางสุขภาพ ขาดงบประมาณที่ตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณสําหรับงานสงเสริม

นอยกวางานรักษา และทายสุดยังขาดชองวางของความรูและการปฏิบัตินําไปใชอยางแทจริง เพราะ
ความรูที่ไดจากการวิจัยสวนใหญยังไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ ขาดการแปลงความรูทาง
วิทยาศาสตรไปสูนโยบาย ขาดการวิจยั ทีป่ องกันและสงเสริมสุขภาพโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ
งานวิจยั ไมไดรับการเผยแพรผลงานอยางขวาง ”
การพัฒนา การปองกันหรือการสรางภูมิคุมกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับบุคคลและ
ระดับนโยบายตองมีความรูกอ นวา วิถีชีวิตของคนคือการอยูรวมกันในสิ่งแวดลอมทีบ่ ูรณาการทุก
อยางเขามาเพือ่ ความสมดุล เมื่อเกิดภาวะสมดุลจะเกิดความยั่งยืนตามมา ซึ่งความยั่งยืนไมไดขนึ้ อยู
กับสิ่งแวดลอมอยางเดียว แตรวมถึง เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพและการเรียนรู หรือ
ที่เรียกวา “ องครวม” นั่นเอง
การสรางภูมคิ มุ กันโรคหัวใจแบบองครวม
การสรางภูมิคุมกันโรคระดับบุคคล เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่เริ่มจากตนเอง เชื่อวา บุคคลสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิถคี ิดในการดําเนินชีวิตใหเกิดความสมดุลได โดยลดปจจัยเสี่ยงในเบื้องตนตาง ๆ ในแง
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การควบคุมน้ําหนัก การควบคุมไขมันในเสนเลือด การ
ควบคุมความดันโลหิต การควบคุมน้ําตาลในกระแสเลือด เชน
* การลดรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม โดยการลดเกลือในการปรุงอาหาร เพราะเมื่ออายุมาก
ขึ้น การรับประทานอาหารทีม่ ีรสเค็มจะสงผลใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงไดงายกวาวัยอื่นๆ ซึ่ง
จากขอมูลขององคการอนามัยโลกพบวา โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากความดันโลหิตสูง รอยละ 49
* ลดภาวะอวนหรือมีนา้ํ หนักเกิน โดยการออกกําลังกาย การควบคุมการรับประทานอาหาร
เพราะภาวะที่รางกายมีดัชนีมวลกายที่มากกวาเกณฑทกี่ ําหนด มากกวาหรือเทากับ 30 คือภาวะอวน
น้ําหนัก หรือคาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 คือภาวะน้ําหนักเกิน ยอมสงผลใหความดัน
โลหิตสูง มีการสะสมของระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด และความตานทานตออินซูลิน ที่ทํา
ใหเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคกระดูกและขออักเสบ และอาจ
เสี่ยงตอมะเร็งเตานม ลําไสใหญ ตอมลูกหมาก เยื่อบุมดลูก ไต และถุงน้ําดี เชื่อวากลไกที่เกีย่ วของ
การเกิดมะเร็งอาจเกี่ยวของกับฮอรโมนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออวน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลองคการ
อนามัยโลกพบวา ภาวะน้ําหนักเกินยังเปนสาเหตุของเบาหวาน รอยละ 58 หัวใจขาดเลือดรอยละ
21และรอยละ 8-42 ของมะเร็ง
* การรับประทานผัก ผลไมและอาหารที่มีกากใยมากขึ้น เชนขนมปงโฮลวีต ธัญพืชตาง ๆ

เปนการสรางภูมิคุมกันโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งระบบทางเดินอาหาร โดยผานกลไกของ
ฤทธิ์สารตานอนุมูลอิสระ และการปองกันจากสารอาหารพวกฟลาโวนอยดแคโรทีนนอยด วิตามิน
ซี โฟลิกแอซิด ซึ่งตานฤทธิ์สารกอมะเร็งตาง ๆ ตานสารที่มีฤทธิ์สรางการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งทํา
อันตรายตอสารพันธุกรรม ซึ่งสอดคลองกับขอมูลองคการอนามัยโลกพบวา การรับประทานผัก
และผลไมนอยจะเปนสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดรอยละ 31 และโรคหลอดเลือดสมองรอยละ 11
และโรคมะเร็งทางเดินอาหารกวารอยละ 19
* การออกกําลังกายเปนประจํา การเคลื่อนไหวรางกายในชีวิตประจําวันของคนเราจะแบง
ออกเปน 4 ประเภทคือ การเคลื่อนไหวจากการทํางาน เชน งานที่ใชแรงงานแบกหาม การเดินสง
เอกสาร ฯ การเดินทาง เชน การเดิน การขี่จกั รยาน การวิ่ง ฯ การทํางานบาน เชน กวาดบาน ถูบาน
รดน้ําตนไม ลางจาน ฯ และการทํากิจกรรมยามวาง เชน เลนกีฬา ฯ จะเห็นวาการเคลื่อนไหวนอยไม
วาประเภทใดประเภทหนึ่งก็ถือวา ขาดกําลังกาย การเสริมสรางภูมิคุมกันในเรื่องการออกกําลังกาย
คงเพื่อใหหัวใจทํางานไดดีทสี่ ุดควรออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละอยางนอย 30 นาทีขึ้นไป เพื่อรักษา
หัวใจใหแข็งแรงตอไป
หลักการเสริมสรางภูมคิ ุมกันและลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.การประเมินและคัดกรองปจจัยเสี่ยง เปนหลักการแรกที่ควรสงเสริมเพราะชวยเพิ่มการ
คนหาโอกาสเกิดความเจ็บปวย เพื่อเปนแนวทางประเมินการสรางภูมคิ ุมกันโรค และจัดทําเปน
แนวทางปฏิบัติในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
2.การจัดการความเสี่ยง ตองทําความเขาใจการรับรู ความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาส
เสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ในระดับบุคคล และระดับนโยบายเพื่อชวยใหหนวยงานรัฐบาลไดใชฐานขอมูลใน
การตัดสินใจวางแผน กําหนดนโยบาย วางมาตรการ และติดตามกํากับการใชมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการปจจัยเสีย่ งที่กาํ หนด
3.การใชสื่อในการลดปจจัยเสี่ยง เชน ทางวิทยุ โทรทัศน นิตยสาร อินเตอรเน็ต เทป
วีซีดี โทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถถายทอดคานิยม ทัศนคติ สามารถศึกษาหาความรู ใชหรือปฏิบัติ
เอง เปนแบบอยางในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได
4.การเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการ

ติดตามควบคุมกํากับมาตรการดําเนินการ การเฝาระวังความเสี่ยงและผลลัพธทางสุขภาพ
ที่เกิดขึ้น
ดังนั้นการสรางภูมิคุมกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองครวม ตองแสวงหาความรูแบบใหม
ในการสรางกระแสในการเคลื่อนไหวเพื่อสรางภูมิคุมโรค โดยผานสื่อตาง ๆ ที่สามารถเขาถึง แลว
นํามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้นเพื่อสรางพฤติกรรมที่ดีตอสุขภาพของตนเองในการลด ความ
เสี่ยงตาง ๆ แลวเผยแพรผลสําเร็จที่เกิดขึน้ ของการเรียนรูถงึ ในระดับกวางใหขยายผลถึงระดับ
นโยบายที่ตางฝายตองชวยกันสรางภูมิคุมกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบองครวมในที่สุด
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นอนกรน เปนปญหาจริงหรือ?
(ขอมูล จาก http://www.nonkron.com )
ชวง 3-4 ปหลังมานี้ แพทยไดพยายามอธิบายถึงสาเหตุของการนอนกรน รวมทัง้ ผลตอสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึน้ ตามมา ตามสื่อตางๆ ทําใหคนไทย ตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนกรนมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอสงสัยวา นอนกรนทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพจริงหรือ ถาเชนนั้น ปูยา
ตายาย หรือแมกระทั่งพอแมของเราที่นอนกรนมานาน ทําไมจึงไมมีปญ
 หาใดๆ
การจะตอบคําถามนี้ จะตองเขาใจวา การนอนกรนเปนเพียง ‘อาการแสดง’ อยางหนึ่งซึ่งมีสาเหตุ
มาจากการอุดกั้นทางเดินหายใจสวนตน ซึ่งถาหากเปนการอุดกั้นแคบางสวน รางกายยังไดรับ
อากาศเขาไป ก็ไมทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพแตอยางใด แตในบางคน การอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
ขณะนอนหลับ เปนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุดจนหมด ทําใหเกิดภาวะที่เรียกวา ‘หยุดหายใจขณะ
นอนหลับ’ เกิดขึ้นรวมดวย ซึ่งถาหารปลอยใหภาวะนี้เกิดขึ้นทุกคืนเปนระยะเวลานานเปนป ก็จะทํา
ใหเกิดโรคตางๆ ตามมา
มีการศึกษาชิ้นหนึ่งในตางประเทศ ไดทําการศึกษาอัตราการรอดชีวติ ของคนที่นอนกรน
เปรียบเทียบกับคนปกติ พบวา ในคนกลุมที่มีอาการนอนกรน อัตราการรอดชีวิตลดลงประมาณ
ครึ่งหนึ่งในเวลาประมาณ 5 ป ซึ่งทําใหแพทยหันมาสนใจศึกษาและแกไขปญหานอนกรนกันมาก
ขึ้น
การนอนกรนเฉพาะบางวัน อาจเกิดขึ้นได และไมทําใหเกิดโรคแตอยางใด สาเหตุอาจมาจาก
การที่เราอดนอนในวันกอนหนา วันที่ดื่มแอลกอฮอล หรือรับประทานยาที่ทําใหงวงนอนเชน ยาลด
น้ํามูก เปนตน ปญหาเรื่องกรนและหยุดหายใจ จะทําใหเกิดปญหากับสุขภาพได จะตองเกิดตอเนื่อง
เปนระยะเวลานาน ทําใหในบางครั้ง ผูคนไมใสใจใหการรักษาภาวะนี้ คิดวา ไมเห็นมีอาการอะไร
ภาวะนี้ เปรียบเทียบไดกับ ‘ระเบิดเวลา’ เมื่อสะสมมาถึงจุดหนึ่งจึงแสดงอาการออกมา
นอนกรน เกิดจากอะไร?
มาถึงตรงนี้ คงสงสัยกันแลววา การนอนกรน เกิดมาจากสาเหตุอะไรแน การจะเขาใจสาเหตุของ
การนอนกรน คงตองเขาใจเรื่องการหายใจแบบปกติกอนวาเปนอยางไร
ปกติแลวเวลาเราหายใจ ไมวาหลับหรือตื่น ลมหายใจจะวิ่งผานจมูก เขาสูชองจมูก ลําคอหลัง
โพรงจมูก ลําคอ ผานกลองเสียง และเขาสูป อด หากลมหายใจวิ่งไดราบรื่นดีตามทางเดินปกติ ก็จะ

ไมมีเสียงใดๆ เกิดขึ้น แตหากมีการอุดกัน้ ทางเดินหายใจไมวาระดับใดก็ตาม ทําใหลมที่วิ่งไปตาม
ทางเดินปกติ มีไมมากพอ รางกายก็จะตอบสนองดวยการอาปากหายใจรวมดวย เมื่อลมวิ่งเขาไป 2
ทาง ทั้งทางปากและทางจมูก ก็จะไปปะทะกันบริเวณลําคอ เกิดเปนลมหมุน ทําใหผนังลําคอ
รวมทั้งลิ้นไกและเพดานออนสั่น เกิดเปนเสียงกรน
หากการอุดกั้นทางเดินหายใจ เกิดขึน้ เพียงบางสวน รางกายยังไดรับอากาศเขาไปอยางสม่ําเสมอ
ก็จะไมมีปญากับสุขภาพ มีเพียงเสียงกรนที่ดังรบกวนคนรอบขางเทานั้น แตหากขณะนอนหลับ
ทางเดินหายใจอุดกั้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุดตันจนหมด ทําใหอากาศทั้งจากทางปากและจาก
ทางจมูก ไมสามารถเขาสูรางกายได เกิดภาวะที่เราเรียกวา หยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep
Apnea) เมื่อหยุดหายใจ ทําใหระดับออกซิเจนในกระแสเลือดลดต่ําลงเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อต่ําถึงระดับหนึ่ง
รางกายก็จะมีกลไกในการปองกันตนเอง ไมใหออกซิเจนลดต่ําไปมากกวานี้ ดวยการปลุกใหตวั เอง
ตื่นขึ้น และกลับมาหายใจใหม การตื่นในลักษณะนี้ มักเปนการตื่นในระยะเวลาสั้นๆ และผูที่หลับ
มักจะจําไมไดวาตื่น แตคนรอบขางมักจะสังเกตเห็นวา ผูท ี่นอนมีการกรนมาระยะหนึง่ แลวนิ่งเงียบ
หายไป หลังจากนั้นจะมีอาการสะดุงเฮือกหรือสําลักน้ําลาย แลวกลับมากรนใหม
สาเหตุที่ทําใหทางเดินหายใจไมโลง มีไดดงั นี้









ปกจมูกแฟบหรือเล็กกวาปกติ
เยื่อบุจมูกอักเสบ
ผนังกั้นกลางจมูกคด
ริดสีดวงในจมูก หรือมีเนื้องอกในชองจมูก
ตอมอดีนอยดโต
ตอมทอนซิลโต
เพดานออนยืดยาวกวาปกติ หรืออยูในตําแหนงที่คอนมาทางดานหลัง
ลิ้นตกมาทางดานหลังขณะนอนหงาย รวมกับการมีผนังลําคอแคบจากการมีน้ําหนัก
มากกวาปกติ

เมื่อไปปรึกษาแพทย จึงจําเปนที่จะตองตรวจหาตําแหนงการอุดกั้นทางเดินหายใจ วาสวนใดที่
เปนปญหา และสามารถแกไขไดหรือไม รวมทั้งการประเมินความรุนแรงของการกรนวา เปนกรน
แบบธรรมดา หรือกรนแบบมีหยุดหายใจขณะหลับรวมดวยหรือไม

นอนกรนอยางไร จึงเปนปญหา
เราสามารถแบงการนอนกรน ตามความรุนแรง เปน 2 ระดับ คือ กรนอยางเดียว และกรนแบบมี
หยุดหายใจขณะหลับรวมดวย
จากสถิติในผูที่มีปญหานอนกรน พบวา 70% จะเปนปญหาระดับกรนอยางเดียว อีก 30% จะเปน
กรนแบบมีหยุดหายใจรวมดวย พวกทีเ่ ปนปญหากรนอยางเดียว จะไมมีปญหาสุขภาพที่เกิดจากการ
กรน จะทําการรักษาหรือไมกไ็ ด หากทําการรักษา จะทําเพือ่ ลดเสียงกรนใหลดลง เพื่อลดความ
รําคาญกับผูคนรอบขางเทานั้น อยางไรก็ตาม คนกลุมนี้ ควรจะคอยติดตามอาการของตนเอง
เนื่องจากสามารถพัฒนาไปสู กรนแบบมีหยุดหายใจรวมดวยได
กลุมที่ตองใหความสําคัญ คือกลุมที่มีกรนและหยุดหายใจรวมดวย เนื่องจากจะทําใหเกิดปญหา
สุขภาพ หากทิง้ ไวใหเกิดขึ้นทุกวัน ในระยะเวลานานๆ (เปนปๆ ไมไดเกิดทันทีในพรุง นี้ มะรืนนี)้
คนกลุมนี้ ควรจะไดรับการรักษาที่ถูกตอง และเหมาะสม
อาการและอาการแสดง ที่จะชวยบอกวา อาจมีภาวะหยุดหายใจรวมดวย มีดังนี้











คนรอบขางสังเกตเห็นวา ขณะที่นอนหลับ มีการกรน แลวมีหยุดไประยะหนึ่ง แลวกลับมา
กรนใหม พรอมกับมีอาการสะดุงเฮือก หรือสําลักน้ําลาย
ตื่นมาตอนเชา ไมแจมใส ทั้งๆ ที่นอนดวยจํานวนชัว่ โมงที่เพียงพอ (พวกนอนนอยไมนับ
นะครับ)
ตอนกลางวัน มีอาการงวงนอนมากกวาปกติ ที่วามากกวาปกติ หมายถึงพยายามฝนแลว แต
ไมสามารถทําได เชน นั่งสัปหงกขณะทํางาน หรือขณะนัง่ ประชุม อาการนี้ไมนับรวม
ความรูสึกงวงนอนหลังรับประทานอาหาร (หรือที่เรียกวา ทองตึงหนังตาหยอน) หรือใน
บางคนที่ตั้งใจไปงีบหลับจริงๆ ซึ่งแปรไปตามสภาพรางกาย และอายุทเี่ พิ่มมากขึ้น
มีอาการมึนศีรษะตอนเชา หลังตื่นนอน ซึ่งเกิดจากการขาดออกซิเจนขณะนอนหลับ จะ
แตกตางจากอาการมึนที่เกิดจากความเครียด ที่มักเกิดขึ้นตอนสายๆ หรือบายๆ
มีความดันโลหิตที่ขึ้นสูงตอนเชา ขณะตอนสายๆ ความดันลดลง
ตื่นมาปสสาวะบอยตอนกลางคืน มากกวา 2 ครั้งตอคืน โดยไมมีโรคเบาหวาน หรือตอม
ลูกหมากผิดปกติ สังเกตไดจาก ตอนกลางวันปสสาวะไมบอย แตกลางคืนกลับปสสาวะ
บอย
ทั้งหมดที่กลาวมา เปนอาการและอาการแสดงของการนอนกรนที่เปนปญหากับสุขภาพ
หากทานมีอาการที่เขาไดกับอาการดังกลาวขางตน ควรรีบปรึกษาแพทยครับ

นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ มีผลอยางไรตอสุขภาพ ?
ผูที่มีอาการนอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับรวมดวย จะมีการลดระดับลง ของ
ระดับออกซิเจนในเลือด เมื่อถึงจุดหนึ่งรางกายก็จะปองกันตนเอง ไมใหขาดออกซิเจนมากกวานี้
ดวยการปลุกใหตนเองตืน่ ชวงของการตื่น มักเปนเวลาสั้นมาก ซึ่งผูที่กรนและมีหยุดหายใจจะไม
ทราบ แตคนรอบขางอาจสังเกตุเห็น วามีการหยุดหายใจ ตามมาดวยอาการสะดุงเฮือกหรือสําลัก
น้ําลาย การถูกปลุกใหตื่นดวยตนเองนี้ นํามาสูการนอนที่ไมมีคุณภาพ มีระยะเวลาของการหลับลึกที่
ไมมากพอ ทําใหผูที่มีปญหาหยุดหายใจขณะหลับ มีอาการตื่นมาตอนเชาไมแจมใส และมีอาการ
งวงนอนมากกวาปกติในตอนกลางวัน แมวาจะนอนจํานวนชัว่ โมงเพียงพอแลว (หากนอนไมพอ
หรืออดนอน จะมีอาการงวงนอนตอนกลางวัน ซึ่งเปนเรือ่ งธรรมดา) ยกตัวอยางเชน นั่งสัปหงก
หรือหลับในทีป่ ระชุม โดยไมตั้งใจ หลับขณะรถติดไฟแดงขณะทีเ่ ปนคนขับรถเอง อาการงวงนอน
มากกวาปกตินี้ หากเกิดในคนที่ตองทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือขับรถทางไกล อาจนํามาซึ่งการ
เกิดอุบัติเหตุได
นอกจากปญหาเรื่องงวงนอนมากกวาปกติแลว หากปลอยใหเกิดการขาดออกซิจนในชวงนอน
หลับ ทุกๆคืน เปนระยะเวลานานๆ หลายปติดตอกัน อาจนํามาซึ่งผลกระทบตอ 3 ระบบที่สําคัญคือ






สมองและระบบประสาท การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ทําเกิดความจําแยลง สมาธิแยลง
การตัดสินใจแยลง รวมทั้งอารมณแยลงดวย กอนวัยอันควร (อาการเหลานี้ เปนมากขึน้ อยู
แลว เมื่อมีอายุมากขึ้น แตผูทมี่ ีภาวะหยุดหายใจจะเปนมากกวาปกติ อาจสังเกตไดโดยการ
เปรียบเทียบกับเพื่อนๆ ที่อยูใ นวัยเดียวกัน)
หัวใจ การมีออกซิเจนไปเลีย้ งหัวใจนอยลง ทําใหเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดในตอนกลางคืน
ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในผูปว ยที่มีปจ จัยเสี่ยง เชน เปนโรคหัวใจขาดเลือดอยูแลว หรือมี
ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลในเลือดสูง เปนตน
ผลตอหลอดเลือด ขณะทีภ่ าวะขาดออกซิเจน จะมีผลทําใหหลอดเลือดทั่วรางกาย เกิด
อาการตีบตัว อันนํามาสูโรคความดันโลหิตสูงได

ผลตอสุขภาพที่เกิดขึ้น ไมไดเกิดขึ้นในระยะเวลาขามคืน แตจะมีผลตอสุขภาพ ถาปลอยใหเกิดทุกๆ
คืนตอเนื่องเปนรยะเวลาเปนปๆ ซึ่งอาจทําใหบางคน ไมตระหนักถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้น และไมไดทาํ
การรักษาใหเหมาะสม อันนํามาซึ่งผลเสียตอสุขภาพในระยะยาวได

วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (ชื่อ Mycobacterium Tuberculosis)

การติดตอ โดยการหายใจรดกัน ไอ จามรดกัน เชื้อจะอยูในเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ของผูปวย
หรือโดยทางอาหาร นม แกว ชอน ฯลฯ ที่มเี ชื้อวัณโรคติดอยู
ระยะฟกตัว ประมาณ ๖ เดือน
อาการสําคัญ มักจะคอย ๆ เปนดวยอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร ซีด น้ําหนักตัวลดลง ครั่นเนื้อครั่น
ตัวหรือมีไขต่ํา ๆ ตอนบาย กลางคืนมีเหงื่อออก มีอาการไอ ระยะแรก ๆ ไอแหง ๆ ตอมาจึงมีเสมหะ
ไอมากเวลาเขานอน หรือตื่นนอนตอนเชา หรือหลังอาหาร อาการไอ จะเรื้อรังเปนแรมเดือน
ขอแนะนําและการปองกัน
1. วัณโรคสามารถรักษาใหหายได ใหผูปวยไปรับยาอยางสม่ําเสมอ
2. วัณโรคเปนโรคติดตอที่พบไดบอยในประเทศดอยพัฒนา
3. การปองกันกระทําไดโดยฉีดวัคซีน บี.ซี.จี.
4. ควรแยกผูปวยออกตางหากจากบุคคลอืน่
5. อยาใหผูปว ย ไอ จามรด ไมคลุกคลีกับผูปวย
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การหลีกเลี่ยง และปองกันตนเองจาก โรคพิษสุนัขบา
เลี้ยงสุนัขใหถกู ตองไดอยางไร
1. นําสุนัขไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาทุกป (ปแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. ไมปลอยสุนัขไปเพนพานในที่สาธารณะทุกครั้งที่นาํ สุนัขออกนอกบานตองอยูใ นสายจูง
3. ถาสุนัขของเราถูกสุนัขอื่นกัดตองรีบปรึกษาสัตวแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
4. ถาสุนัขของเราไปกัดคนอืน่ ตองรับผิดชอบในการรักษาพยาบาลและใหขอมูลประวัติโดยเฉพาะ
ขอมูลการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
การหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบา
ตองหลีกเลี่ยงการถูกสุนัข แมว กัดขวนโดย
1. ไมยุงเกีย่ วกับสุนัขที่ไมทราบประวัตหิ รือสุนัขที่ไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
2. อยาปลอยใหเด็กเลนกับสุนัขตามลําพังแดละไมใหเด็กเลนกับสุนัขที่ไมคุนเคย
3. การชวยเหลือสุนัขบาดเจ็บหรือเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยงตองทําดวยความระมัดระวัง อยาใหถูกสุนขั
กัดหรือขวน และควรปรึกษาสัตวแพทย
เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ขวนตองทําดังนี้
1. ลางแผลใหสะอาดดวยน้ําและสบูเช็ดแผลใหแหงใสยารักษาแผลสด
2. จดจําสัตวทกี่ ัดใหไดเพื่อสืบหาเจาของ/ สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
3. ไปพบแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อรับการปองกันรักษาที่ถูกตอง
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โรคเทาชาง
เปนโรคติดตอที่เกิดจากพยาธิตวั กลมที่อาศัยอยูในระบบน้ําเหลือง โดยมียุงเปนพาหะนําโรค
พยาธิโรคเทาชางในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
1. บรูเกีย มาลาไย (Brugia malayi) เปนชนิดที่ทําใหเกิดอาการ แขน ขาบวมโต พบมากทาง
ภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส มียุงเสือเปนพาหะ ยุงชนิดนี้
วางไขตามแหลงน้ําขังที่มีวัชพืชน้ํา เชน หญา ผักตบชวา แพงพวย
2. วูเคอเรอเรีย แบนครอฟไต (Wuchereria bancrofti) เปนชนิดที่ทําใหอวัยวะเพศบวมโต
หรือขาโตตลอดขา พบมากในจังหวัดชายแดนไทย-พมา เชน จังหวัดแมอองสอน ตาก กาญจนบุรี
ราชบุรี โดยมียงุ ลายปา เปนพาหะ

ปจจุบันแรงงานพมาจํานวนมากไดเขามาประกอบอาชีพรับจาง ตามสถานที่ทั่วไปในหลาย
จังหวัด การสํารวจเจาะเลือดพบวาแรงงานเหลานี้มีเชื้อพยาธิโรคเทาชางชนิด วูเคอเรอเรีย แบ
นครอฟไต คอนขางสูง ซึ่งเชื้อพยาธิโรคเทาชางในแรงงานพมา สามารถแพรสูคนไทยได โดยยุง
รําคาญเปนพาหะ ยุงชนิดนี้วางไขในแหลงน้ําเนาขังในเขตเมืองทุกแหง
วงจรชีวิตของโรคเทาชาง

อาการ
ผูปวยโรคเทาชางแสดงอาการแตกตางกันไป เริ่มตั้งแตไมมีอาการใดๆ แตตรวจพบพยาธิตวั
ออนในเลือด คนกลุมนี้เปนแหลงแพรเชื้อสูคนอื่นๆ ได บางรายมีอาการอักเสบของตอมและ
ทางเดินน้ําเหลือง มีไข ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไสอาเจียน ตอมน้ําเหลืองบริเวณขาหนีบ หรือรักแร
อักเสบ บวมโต นาน 3 – 5 วัน แลวอาการจะหายไป และจะเปนเรื้อรังซ้ําๆ 3 – 4 ครั้งตอป นาน
ประมาณ 5 - 10 ป จะมีอาการ แขน ขาเตานม และอวัยวะเพศบวมโต บางรายพบถุงอัณฑะโตเทา
กําปน หรือศีรษะของตัวผูปวยเอง ทุกขทรมานมาก

ทราบไดอยางไรวาเปนโรคเทาชาง
เจาะเลือดปลายนิว้ มือตรวจหาพยาธิตัวออนโรคเทาชาง เปนวิธีทที่ ําไดงาย สะดวก และทราบ
ผลเร็ว

การรักษา
ผูปวยระยะไมมีอาการ แตตรวจพบพยาธิตัวออนในเลือด สามารถรักษาใหหายเปนปกติได
โดยรับประทานยาฆาเชื้อพยาธิโรคเทาชางอยางตอเนื่อง ตามคําแนะนําของเจาหนาที่ สําหรับรายที่
เกิดความพิการอวัยวะบวมโต การรักษาอาจตองทําการผาตัด ซึ่งอยูในความเห็นของแพทย
การปองกัน
1. หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด เชน นอนในมุง ทายากันยุง สวมใสเสื้อผาปกคลุมรางกายมิดชิด
2. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงบริเวณบาน เชน ขุดลอกทางระบายใหน้ําไหลสะดวก ถมดินแองน้าํ ขัง
คว่ําภาชนะที่ไมใชงานแลว ไมใหมีน้ําเนาขังใตอาคารบานเรือน เพื่อปองกันยุงวางไขและกลายเปน
ที่อยูอาศัยของลูกน้ํายุงในทีส่ ุด
3. ผูที่อาศัยอยูใ นแหลงแพรโรคเทาชาง ควรตรวจเลือดหาเชื้อพยาธิฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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โรคมือ เท้า ปาก
โรคนี้มักพบในสถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้
บ่อย แต่มักไม่มีความรุนแรงและหายได้เองภายใน 7 – 10 วัน บางรายอาจมีอันตรายจาก
ภาวะแทรกซ้อน
โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อได้อย่างไร
เชื้อโรคอยู่ในน้าํ ลาย น้ํามูก อุจจาระ น้ําในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วย เชื้อโรคเข้า
ทางปากโดยตรงซึ่งอาจติดมากับมือ ของเล่นไอ จาม หรือใช้ภาชนะในการรับประทานหรือ
ดื่มร่วมกัน โรคนี้จะติดต่อกันได้ง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย และจะพบเชื้อใน
อุจจาระของผู้ป่วยได้นานประมาณ 12 สัปดาห์ หลังจากเริ่มป่วย
อาการของโรคมือ เท้า ปาก
- มีไข้ 2 – 4 วัน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เจ็บภายในปากและคอ ปวดเมื่อยตามตัว
คล้ายไข้หวัด
- มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือที่ก้น ต่อมา
ผื่นนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบ ๆ แดง และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ ถ้าเด็กมีอาการ
เหล่านี้ หรือซึมไม่รับประทานอาหารและน้ํา น้ําลายไหลอาเจียนบ่อยควรรีบพาไปพบ
แพทย์ทันที

ภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก ๆ หรือผู้ที่มีภาวะภูมคิ ุ้มกันบกพร่อง อาจมีภาวะแทรกซ้อนได้
เช่น อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และปอดบวม ซึ่ง
ภาวะแทรกซ้อนนี้เป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตได้
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
1. ควรดูแลรักษาความสะอาดทั่วไปและสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยล้างมือฟอกสบู่
ให้สะอาดก่อนเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง

2. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม
3. ควรใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้แก้วน้ํา หลอดดูด ช้อน ขวดนม
ร่วมกับผู้อื่น
4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และ
ให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย
5. หลีกเลี่ยงการนําทารกและเด็กเล็กเข้าไปในสถานที่แออัด หรือที่ ๆ เด็กอยู่
ร่วมกันจํานวนมาก หรือเล่นของเล่นร่วมกันในสถานที่สาธารณะในช่วงที่มีโรคระบาดมาก
6. ผู้ดูแลเด็กต้องตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และรีบล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว
เมื่อเช็ดน้ํามูก น้ําลาย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม เสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ
7. ทําความสะอาดพื้น เครื่องใช้หรือของเล่นเด็กที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคอย่าง
สม่ําเสมอด้วยน้ํายาฟอกขาว (คลอเร็กซ์) อัตราส่วนคือ น้ํายา 20 ซีซี. ต่อน้ํา 1,000 ซีซี.
และล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

8. ถ้าพบผู้ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
โดยเร็ว เพื่อดําเนินการควบคุมโรคต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก
แผนกควบคุมโรคติดต่อ กวป.พอ.
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