
         ผศ.ดร. ปิยะ วงศ์ญาณิน, ผศ.ดร.นันทวดี เนียมนุ้ย และ อ.พรพรรณ  โพธ์ิไกร 

                                   
มรภ.บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
• เรียนรู้และเข้าใจปัญหาสุขภาพ โรคและความผิดปกตทิี่เกดิในวัยเดก็ 

สามารถบอกสาเหตุ อาการ การดูแลและการป้องกันโรคต่างๆได้ 

• เรียนรู้และเข้าใจโรคตดิต่อที่พบได้บ่อย และสามารถอธิบายการ
ป้องกันโรคได้ 

• สามารถแยกประเภทยาเสพตดิและอธิบายพษิภัยของบุหร่ีและยา
เสพตดิได้ 

• เรียนรู้เก่ียวกับโรคในวัยท างานและวธีิป้องกันเบือ้งต้นอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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หัวข้อการบรรยาย 
• ปัญหาสุขภาพต่างๆในวัยเดก็ 

• โรคตดิต่อที่พบบ่อย  

• โรคของวัยท างาน 

• พษิภยับุหร่ีและสารเสพตดิ 
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วัน อายุ 

ทารกแรกเกิด 
เดก็อ่อน 
เดก็เลก็ 
เดก็โต 

ทารกคลอดจนถึง 2 สปัดาห์ 
สปัดาห์ท่ี 2-1 ปี 

2-5 ปี 
6-12 ปี 

การจัดแบ่งวยัทารกและเดก็ 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

babybbb 
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พัฒนาการที่ส าคัญของเดก็ 

ทารกแรกเกดิ จนถงึอายุ 4 เดือน 

• ช่วงนีไ้ม่สามารถสงัเกตเห็นการ
เจริญเติบโตได้อย่างชดัเจน 

• เป็นช่วงที่ทารกปรับตวัให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้กบัโลกใหม่ภายนอกครรภ์
คณุแม่ 

• เร่ิมเปลง่เสียงจากคอ ได้แก่ เสียงร้องไห้ 
และสง่เสียงคล้ายเสียงถอนหายใจ  

• ฟังเสียงคยุแล้วยิม้ตอบ 
 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

พฒันาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านวฒิุภาวะของตวับคุคล ท าให้เพ่ิม 
ความสามารถของบคุคลให้ท าหน้าท่ีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูขึน้ ท าสิ่งท่ียากและ
ซบัซ้อนยิ่งขึน้ได้ ตลอดจนการเพ่ิมทกัษะใหม่และความสามารถในการปรับตวัในภาวะ
ใหม่ของบคุคลนัน้ 

eln.theasianparent 
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อายุ 4-5 เดือน 

• ระยะออกเสียงอ้อแอ้ 
• จ าหน้าแม่ได้  
• เดก็สามารถเอือ้มคว้าจบัสิ่งของมาเข้าปาก 
• ทารกมกัจะสง่เสียงหวัเราะ (บางทีหวัเราะไม่มีเสียง) 
• ถ้าดีใจจะชอบกระโดดบนตกัคณุพ่อคณุแม่ 
• ชอบเลน่ไปพร้อมๆกบัการออกเสียง 
• สามารถออกเสียงใกล้เคียงค าพดูคน 
 อายุ 5-7 เดือน 

• ระยะเร่ิมเลียนเสียง 
• เดก็ชอบออกเสียงพดูค าซ า้ๆ 
• รู้จกัช่ือตนเอง 
• ชอบใช้มือส ารวจ ไขวค่ว้า หยิบจบั 
• สามารถแยกเสียงของแม่ได้ จ าหน้าแม่ได้ 
• เร่ิมแยกแยะความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ชดัเจน เดก็จะแสดงอาการแปลกหน้ากบัผู้ ท่ีไม่ 

คุ้นเคย และจะติดแม่ เรียกว่า กลวัคนแปลกหน้า   

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

baby.haijai.com 
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อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

อายุ 7-11 เดือน 

• ระยะนีพ้ดูได้รู้เร่ือง เข้าความหมายของค าพดูได้ จดจ าศพัท์ได้ดี 
• แรกๆจะพดูได้ค าพยางค์เดียวแล้วจงึพดูเป็นวลีประโยคสัน้ๆไปจนถึงประโยคยาวๆ 
• ชอบดรููปภาพในหนงัสือไปพร้อมกบัผู้ใหญ่ 
• รับรู้ความรู้สกึท่ีแสดงออกชดัเจนของคนใกล้ตวัได้ เช่น ผู้ ใหญ่คนนีแ้สดงอาการด ุโกรธ 

รัก ชอบ เป็นต้น 
• วยันีเ้ร่ิมเดินเตาะแตะ จนกระทัง่เดินถนดัและวิ่งได้ 
• เดก็จะชอบส ารวจ ระยะนีเ้ดก็จะกระตือรือร้นท่ีจะส ารวจสิ่งแวดล้อมค้นหาสิ่งแปลกใหม่ 
• เดก็จะทดสอบสิ่งต่างๆ และดผูลของการกระท าตอ่สิ่งแวดล้อม เช่น ถ้าพอใจเดก็จะโยน

ของเลน่ 

อายุ 1-2 ปี 

• ระยะเลียนเสียง  
• สามารถเลียนเสียงพดูตามค าสัน้ๆ ได้ถกูต้องและชดัเจนขึน้โดยใช้ท่าทางประกอบ 
• กิจกรรมสว่นใหญ่คือการนอน เลน่ ลบูคล า คลาน และการกินนม 
• เดก็มีความผกูพนัใกล้ชิดกบัผู้ เลีย้งด ู(Attachment)และจะติดผู้ เลีย้งด ู
• เดก็วยันีจ้ะเร่ิมกลวัการพลดัพราก จะร้องไห้และร้องตามพ่อแม่หรือผู้ เลีย้งด ู
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อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

อายุ 3-5 ปี 

• วยัอนบุาล 
• พดูมากกวา่การอ่านและการเขียน 
• ร้องเพลงช้างได้จบ 
• รู้จกับอกอาการตา่งๆ เช่น ปวดท้อง เจ็บคอ 
• เดก็ให้ความสนใจเก่ียวกบัร่างกาย 
• ชอบจดจ าและชอบเลา่ให้คนอ่ืนฟัง 
• เดก็บงัคบักล้ามเนือ้ได้ดีขึน้ เดก็ชอบปีนป่ายเตะบอล รักลกูบอล ชอบเลน่ในสนาม 

เดก็สามารถข่ี จกัรยานสามล้อได้ 
• ชอบขีดเขียนวาดรูปและวิ่งเลน่กบัเพ่ือนวยัเดียวกนั 
• เดก็เช่ือวา่สิ่งของทกุอย่างมีชีวิต (Animism) เดก็ชอบเลน่สมมตุิโดยจะเอาตุ๊กตา

ตามมาเลน่แล้วสมมตุิ เป็นพ่อแม่ลกู แสดงท่าปอ้นข้าวลกู อาบน า้แตง่ตวัให้ลกู แสดง
เป็นเร่ืองราวเหมือนวา่ตุ๊กตาเป็นสิ่งมีชีวิต 

• เดก็เช่ือวา่ทกุสิ่งในโลกมีจดุหมาย เดก็มกัถามวา่ “ท าไม” “ท าไมรถจึงว่ิง” ฯลฯ 
 

11street 
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อ้างอิง : รายงานสุขภาพคนไทย 2561, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล  
 

เดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี 

• ปัจจบุนัสดัส่วนเดก็ “เตีย้”ลดลง แต่เด็ก 
“อ้วน”และ “ผอม” ยงัคงเป็นปัญหา 

• ภาวะเดก็อ้วนเป็นปัญหาส าคญัท่ีสดุ โดย
เดก็ไทยมีค่าเฉลี่ยสงูกวา่คา่เฉลี่ยโลก            
(ค่าเฉลี่ยโลก 6%) 

• เดก็ใต้มีปัญหาเร่ืองเตีย้และผอมมากที่สดุ 
• เดก็กรุงเทพและเดก็ภาคกลางมีปัญหาเร่ืองอ้วน
มากท่ีสดุ 

ทารกอายตุ ่ากวา่ 6 เดือน 

การเลีย้งทารกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก มี
แนวโน้มดีขึน้เร่ือยๆแตย่งัอยู่ในระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ โดยเฉลี่ย
เดก็ไทยได้กินนมแม่เพียง 18 วนัเท่านัน้ 

ปัญหาโภชนาการของเดก็ไทย 
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จากการส ารวจสขุภาพเดก็ไทยพบว่าเด็กไทย
มีภาวะ น า้หนักเกนิ เพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง
ในช่วงปี 2538-2557 

อ้างอิง : รายงานสุขภาพคนไทย 2561, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล  

• ปัญหาเดก็อ้วนมาจากปัจจยัด้านการเลีย้งดแูละ                
การบริโภคอาหาร 

• ในปี 2557 พบวา่ ในเดก็อายกุลุม่ 2-5 ปี บริโภค
ผกัและผลไม้ตามปริมาณที่แนะน าต่อวนัเพียง 
6.5% เท่านัน้  

• แตก่ารบริโภคน า้อดัลม น า้หวานหรือเคร่ืองดื่ม    
ของหวานกลบัมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ 

ปัญหาพฤตกิรรมการบริโภคในเดก็ 
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ปัญหาสุขภาพช่องปาก 

• เดก็ไทยมีรายงานตรวจพบฟันน า้นมผตุัง้แต่เด็กอาย ุ9 เดือน  ซึง่มาจาก
พฤติกรรมการเลีย้งดเูดก็ไม่เหมาะสม เช่น ให้เดก็ดดูนมและหลบัคาขวดนม 
ให้เดก็ดื่มนมหวาน และให้ดดูนมมือ้ดกึ โดยขาดการท าความสะอาดช่องปาก 

• โรคฟันผพุบมากในเดก็ช่วงอาย ุ5-12 ปี สาเหตสุว่นใหญ่มาจากพฤติกรรม
การบริโภคอาหารท่ีไม่ถกูต้อง เน่ืองจากเด็กในวยันีช้อบรับประทานขนมขบ
เคีย้วและดื่มน า้อดัลมซึง่มีสว่นผสมของแปง้และน า้ตาลสงู ท าให้เกิดกรด ซึง่
กรดจะท าให้เคลือบฟันและเนือ้ฟันหลดุออกไป จนกลายเป็นฟันผใุนที่สดุ 

โรคฟันผุ 

dental2.anamai.moph.go.th 

   การป้องกัน 

    1. จดัอาหารและโภชนาการให้เดก็ เช่น เดก็แรกเกิดถึง 6 เดือน ให้กินนมแมอ่ย่างเดียว เดก็อาย ุ1 ปีขึน้ไป    
        ไม่ควรให้เดก็กินขนมหวานเหนียวติดฟัน 
   2. ดแูลความสะอาดช่องปากเดก็ เม่ือลกูเร่ิมมีฟันขึน้แม่ต้องแปรงฟันให้ลกู หรือใช้ผ้าสะอาดชบุน า้ต้มสกุ 
      เช็ดฟันลกูให้สะอาดวนัละ 2 ครัง้ เม่ือเดก็อาย ุ2-3 ปี ต้องได้รับการฝึกแปรงฟันด้วยตนเอง 
   3. พาเดก็ไปรับบริการทนัตกรรม 

อ้างอิง : การสร้างเสริมสขุภาพชอ่งปาก,กระทรวงสาธารณสขุ (dental2.anamai.moph.go.th) 
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เชือ้ราในช่องปาก 

• นิยมเรียกว่า ลิน้ฝา้ขาว หรือโรคซาง 
• มกัเป็นในเดก็วยัขวบปีแรก 
• เกดิจากเชือ้รา แคนดิดา อลับิแคน (candida albicans) ซึง่ปกติจะมีอยู่แล้วในช่อง

ปาก แตถ้่ามีเชือ้นีม้ากเกินไปจะกลายเป็นฝา้ขาวหลายๆจดุท่ีลิน้ได้ 
• สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากเด็กกินนม แล้วคณุแม่ไม่ได้ท าความสะอาดช่องปากให้ คราบ

นมจงึเป็นอาหารอย่างดีของเชือ้รา 
• อาจเกิดจากสาเหตอ่ืุนๆได้ เช่น มีเชือ้ราท่ีจกุขวดนม หรือหยิบของเลน่ปนเปือ้นเชือ้รา

เข้าปาก 
 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

   อาการ 

• ลิน้เป็นฝ้าขาวมองเห็นได้ชดัเจน หากปลอ่ยไว้นาน
จะเป็นแผ่นหนา 

• เดก็รู้สกึเจ็บเม่ือดดูนม เม่ือหิวจะดดูนมไม่คอ่ยได้ 
 

dr-phillips.co.th 
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   การป้องกัน 

   การดูแล 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

• หากเด็กเร่ิมมีฝา้ขาวๆ สามารถใช้ผ้าสะอาดชบุน า้อุ่นเช็ดออกได้ 
• ใช้ยาปา้ยลิน้ เช่น เจนเชียนไวโอเลต (ยาม่วง) ทาท่ีลิน้เดก็วนัละ 2-3 ครัง้ จนกว่าจะ

หายไป 
 

• ท าความสะอาดช่องปากเดก็วนัละครัง้ โดยใช้ผ้าก๊อซชบุน า้ท าความสะอาด 
• ในเดก็ทารก ทกุครัง้หลงัเดก็ดดูนมเสร็จต้องให้ดดูน า้ตามเลก็น้อย เพ่ือล้างคราบน า้นมออก 
• ท าความสะอาดของเลน่เดก็อย่างสม ่าเสมอ 
 

medthai.com medthai.com 
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อ้างอิง : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ (hitap) 

ปัญหาสุขภาพทางจติของเดก็ไทย 

    เป็นโรคทางจิตเวชท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการแสดงออก มีผลตอ่พฒันาการและการเรียนรู้ในด้านตา่ง ๆ ใน
ระดบัแตกต่างกนัไป ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเข้าสังคมและการใช้ชีวิต  
• ผลส ารวจพบเดก็ประถมไทย ราวร้อยละ 5 มีอาการสมาธิสัน้  
• สว่นอาการบกพร่องทางการเรียนรู้พบราวร้อยละ 6-10 ของเดก็อาย ุ6-12 ปี  
• โรคออทิซึม่ในเดก็อายตุ ่ากวา่12 ปี พบประมาณ 7 ต่อ 10,000 ในผู้ ป่วยนอก 

สาเหตุของโรคสมาธิสัน้ อาจเกดิจากพนัธุกรรม หรือเกดิการท างานของสมอง การท างานที่
ผิดปกตขิองระบบสารสื่อประสาท หรือมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เช่น การเลีย้งดจูากครอบครัว 
 
 
 กลุม่อาการท่ี 1 ขาดสมาธิ ไม่สามารถท่ีจะจดจ่อท าอะไรได้นาน เหม่อลอย หลงลืม  
กลุม่อาการท่ี 2 ซนอยู่ไม่น่ิง  ชอบวิ่ง ปีนป่าย ไม่อยู่น่ิง 
กลุม่อาการท่ี 3 หนุหนัพลนัแลน่ ควบคมุอารมณ์ไม่ได้เวลาโกรธ เสียใจ ผิดหวงั ไม่ได้ดัง่ใจ จะแสดงอารมณ์
รุนแรงออกมาทนัทีโดยไม่ได้ยัง้คิด 

อาการ 

medicthai 

สมาธิสัน้ บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทซิมึ 
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อ้างอิง : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ (hitap) 

                                               จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติพบว่า อายนุ้อยท่ีสดุเร่ิมสบูบหุร่ี  คือ
11 ปี และพบวา่ผู้สบูบหุร่ีอาย ุ15 ปีขึน้ไป เพ่ิมขึน้ประมาณ 6 แสนคนตอ่ปี นอกจากนี ้ยงัพบการเสพสารเสพติด
ในเดก็ โดยเด็กอายตุ ่าสดุเร่ิมเสพเม่ืออาย ุ7 ปี  

                                         คือการท่ีเดก็เลน่เกม หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกนั สง่ผลกระทบตอ่
การท ากิจกรรมอ่ืนในชีวิต ไม่รู้จกัการแบ่งเวลา จากผลส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ เดก็อาย ุ6-14 
ปี ร้อยละ 97 เปอร์เซน็ต์ ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 1-4 วนัตอ่สปัดาห์ นอกจากนีก้ารติดเกม 
สง่ผลตอ่การแสดงออกที่ก้าวร้าว การทะเลาะวิวาท และการใช้ความรุนแรงกบัผู้ อ่ืน 

ปัญหาการตดิสารเสพตดิ  

ปัญหาตดิเกมตดิจอ 
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อ้างอิง : รายงานสุขภาพคนไทย 2561, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล  
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โรคตดิต่อ หมายถงึ โรคท่ีเกิดขึน้ในทัง้คนและสตัว์ สามารถแพร่กระจายได้ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม เช่น ผ่านการสมัผสั การหายใจ การกินอาหาร และช่องทางอื่นๆ ท่ีเชือ้โรค
สามารถเข้าสูร่่างกายคนได้  
 

โรคติดตอ่จะอาศยัตัวน าโรค (Vector) เช่น แมลงต่างๆ  หรือต้องอาศยัสารคดัหลัง่
ต่างๆ เช่น เลือด, น า้ลาย หรือทางอาหารและน า้ดื่ม ในการถ่ายทอดไปสูผู่้ อ่ืน 

โรคตดิต่อ 

อ้างอิง : ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) thaihealth.or.th 
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โรคเหา  
• เชือ้ก่อโรค : เหา 
• การตดิต่อ : ติดต่อทางการสมัผสัโดยตรง เช่น การใช้หวีแปรงร่วมกนั การใช้หมวก

หมอนและท่ีนอนร่วมกนั จากศีรษะคนหนึง่ไปท่ีศีรษะอีกคนหนึง่  
• มกัเกิดกบัเดก็วยัประถมศกึษาเกือบทกุคน นอกจากนีย้งัพบการระบาดได้ในชมุชน

แออดัและในสถานท่ีคมุขงั 
• เดก็บางรายอาจพบไข่เหาได้ ลกัษณะไข่เหา คือ ไข่รูปวงรี ยาว 1 มิลลิเมตร สีขาวขุ่น 

เกาะติดแน่นกบัเส้นผม จ านวนแตกต่างหนัเป็นร้อยเป็นพนัได้ ตวัเหาจะวางไข่ท่ีบริเวณ
โคนรากผม เม่ือผมยาวขึน้ก็จะเห็นไข่เหาเขยิบห่างจากหนงัศีรษะมากขึน้ 
 
 
 

 
 

thairats 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 
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เหารักษาเองได้ 

• ใช้หวีเสนียดสางเอาตวัและไข่เหาออกมา 
• ใช้แชมพขูจดัเหาหรือใช้สมนุไพร เช่น มะกรูด, ใบสะเดา 

การป้องกัน 

• รักษาสขุอนามยั ดแูลสระผมให้เดก็สม ่าเสมอ และใช้หวีเสนียดสางเหาสปัดาห์ละครัง้ 
• หมัน่น าผ้าเช็ดตวั ปลอกหมอน ผ้าปท่ีูนอน มาซกัและตากด้วยแดดจดั 
• อย่าให้เดก็ใช้หวี ผ้าเช็ดตวั หมวก ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

อาการ 

• เดก็ท่ีเป็นเหาจะมีอาการคนัมาก อาจเกาจนหนงัศีรษะถลอก อกัเสบ และเป็นแผลติด
เชือ้ได้  

• บางรายอาจพบตวัเหาและไข่เหาซึง่เห็นเป็นจดุขาว ๆ ติดอยู่บนบริเวณโคนผมและ
เส้นผม สว่นใหญ่จะพบท่ีบริเวณเหนือใบหแูละท่ีท้ายทอย 

 
medthai.com 
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โรคมือ เท้า ปาก (Hand-foot-mouth disease) 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

• เชือ้ก่อโรค: เชือ้ไวรัสกลุม่  Enterovirus ซึง่ประกอบด้วยหลายสายพนัธุ์ย่อย
ได้แก่ coxsackieviruses, echoviruses และ enteroviruses 71 (EV71) 

• EV71 เป็นชนิดท่ีรุนแรงมากและเสี่ยงตอ่การเสียชีวิตมากกว่าสายพนัธุ์ทัว่ไป 
• การตดิต่อ : เป็นโรคท่ีติดต่อจากคนสูค่น จากการสมัผสักบัน า้มกู น า้ลาย น า้ในตุม่พอง 

และอจุจาระของผู้ ป่วย ไวรัสจะเข้าสูร่่างกายทางปากและจมกูโดยเชือ้ที่ติดมากบัมือ 
• เกิดขึน้ได้ทัว่โลก ในประเทศไทยจะพบการระบาดในช่วงฤดฝูน และพบวา่ ภาคเหนือมี

อตัราการป่วยสงูสดุ 
• มกัพบในเดก็ท่ีอายนุ้อยกวา่ 5 ปีท่ีอยู่รวมกนัจ านวนมาก เช่น ศนูย์เดก็เลก็,โรงเรียน 
• ผู้ใหญ่สามารถติดเชือ้นีไ้ด้ แต่มกัไม่แสดงอาการของโรคหรือมีอาการเพียงเลก็น้อย เพราะ

มีภมิูต้านทานดี แตอ่าจเป็นพาหะน าเชือ้ไปสูเ่ดก็ๆได้ 
 
 

thairath.co.th 
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• เม่ือเชือ้เข้าสูร่่างกาย เชือ้จะมีการเพ่ิมจ านวนท่ีต่อมน า้เหลืองบริเวณใกล้เคียง
และกระจายตวัสูก่ระแสเลือดไปท่ีตบั ม้าม ไขกระดกูและต่อมน า้เหลือง หรือ
อวยัวะอ่ืนๆ เช่น เย่ือบชุ่องปาก ผิวหนงั มือและเท้า จงึแสดงอาการมีผ่ืน
อกัเสบออกมา 

• บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีระบบประสาทท าให้กลืนล าบาก เย่ือหุ้ม
ประสาทอกัเสบ ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ หวัใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้
ในเวลาเพียง 1-2 วนั 

 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

เร่ิมมีการระบาดของโรคมือเท้าปากท่ีล าปาง และมี
แนวโน้มจะมากขึน้เร่ือยๆ โดยพบว่าช่วงเดือน
มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา มีเด็กป่วยเป็นโรคดงักล่าว
แล้ว 75 คน ส่วนใหญ่อาย ุ2-3 ปี  
 
 
 

News update 

thairath.co.th 
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อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

การพยากรณ์โรค ปี 2561 คาดวา่จะมีผู้ ป่วยประมาณ 94,000 ราย โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนมิถนุายน –กนัยายน อาจมีผู้ ป่วย 8,000 –23,000 รายต่อเดือน 
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• มีไข้สงู 1-2 วนัแรก และลดลงเป็นไข้ต ่าๆอีก 2-3 วนั 
• เกิดผ่ืนมีลกัษณะเป็นตุม่น า้พองหรือตุม่หนอง เกิดทัง้ในเบื่อบชุ่องปาก  ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
• ไอ เจ็บคอ หวดั น า้มกูใสไหล 
• ปวดเม่ือยตามตวั อ่อนเพลีย 
• เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจปวดท้อง ท้องสีย 
• ต่อมน า้เหลืองใต้คางบวมโตและอกัเสบ 

CDC,2017 

อาการที่สังเกตได้ 

ผ่ืนตุม่น า้พองใสบนผ่ืนแดง มกัไมค่นั แตเ่วลา
กดจะเจ็บ ตอ่มาจะตกสะเก็ดเป็นรอยแผลเป็น 

healthychildren.org 

มีจดุหรือผ่ืนแดงอกัเสบในปาก มกัพบที่ลิน้ ริมฝีปาก
และกระพุ้งแก้ม 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 



26 

การป้องกัน 

การดูแล 

• หากมีเดก็ในสถานศกึษาป่วยโรคมือ เท้า ปาก ต้องแยกเดก็ป่วยออก ให้ผู้ปกครองรับ
กลบับ้าน และพกัอยู่บ้านจนกวา่จะหายเป็นปกติ  

• หากเป็นเดก็เลก็ควรให้อาหารน่ิมหรือเหลว รสชาติอ่อนๆ หากเป็นเดก็อ่อนต้องปอ้นนม
แทนให้เดก็ดดูนม เพ่ือลดการเจ็บปวดของแผลในปาก 

• ลดไข้ด้วยยาพาราเซตามอล 
• บางรายอาจมีอาการท้องร่วง อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเร็ว ควรให้เดก็ดื่มสารละลายเกลือแร่ 
• หากเด็กมีอาการผิดปกติ เช่น อาเจียน หอบ กลืนล าบาก ควรสง่พบแพทย์ทนัที 

• หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานท่ีแออดั เช่น สนามเดก็เลน่ ห้างสรรพสินค้า 
• ปฏิบตัิตวัให้มีสขุอนามยัท่ีดี เช่น ล้างมือบอ่ยๆ และไม่ใช้สิ่งของร่วมกนั 
• ควรอยู่ในสถานท่ีระบายถ่ายเทอากาศได้ดี 
 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

ในประเทศไทยยงัไม่มีวคัซีนในการปอ้งกนั 
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อ้างอิง: กรมอนามยั,กระทรวงสาธารณสขุ 
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• เชือ้ก่อโรค : เชือ้ไวรัส ช่ือวา่ Measles virus  

• การตดิต่อ : เป็นโรคติดตอ่จากคนสูค่น สามารถแพร่เชือ้และติดต่อกนัได้ผ่านทาง
อากาศหรือการสมัผสัน า้มกูและน า้ลายของผู้ ป่วยโดยตรง  

• เป็นโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ  
• ผู้ ป่วยจะเกิดผ่ืนขึน้ตามผิวหนงัพร้อมเป็นไข้  
• สว่นใหญ่มกัเกิดในเดก็เลก็  
• เป็นหนึง่ในสาเหตกุารเสียชีวิตของเดก็แม้จะมีวคัซีนฉีดปอ้งกนัโรคแล้วก็ตาม 
• เป็นโรคติดต่อท่ีมีโอกาสติดเชือ้ได้สงู โดย 90 เปอร์เซน็ต์ของผู้ ท่ีไม่ได้รับวคัซีนปอ้งกนัมี

โอกาสป่วยหากอยู่ใกล้ผู้ ป่วยท่ีเป็นโรค 

โรคหดั (Measles) 

haamor.com 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 
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•อาการเป็นไข้ตัวร้อน ผู้ ท่ีป่วยเป็นโรคหดัในระยะเร่ิมแรกจะมีอาการคล้ายเป็นไข้หวดั 
มกัตวัร้อนและอาจมีไข้ขึน้สงูถึง 40 องศาเซลเซียส ซึง่จะเร่ิมเป็นไข้ประมาณ 10-12 วนั
หลงัได้รับเชือ้ นอกจากนี ้ผู้ ป่วยยงัมีอาการน า้มกูไหล ไอบอ่ย เจ็บคอ ตาเยิม้แดง และมีตุม่
แดงท่ีมีสีขาวเลก็ ๆ ตรงกลางขึน้ในกระพุ้งแก้ม  เรียกว่า “จดุคอ็ปลิก” (Koplik’s spot)  
 
•อาการผ่ืนขึน้ตามร่างกาย เม่ือผู้ ป่วยออกอาการได้ 3-5 วนั จะเกิดผ่ืนขึน้ตามร่างกาย 
ซึง่คล้ายผ่ืนคนัตามผิวหนงั โดยเกิดผ่ืนแดงหรือสีแดงออกน า้ตาลขึน้เป็นจดุบนหน้าผาก
ก่อน แล้วคอ่ยแพร่กระจายมาท่ีใบหน้าและล าคอ ภายใน 3 วนัจะเกิดผ่ืนกระจายมาถึงมือ
และเท้า อาการผ่ืนคนันีจ้ะปรากฏอยู่ 3-5 วนัและหายไปเอง 

อาการ 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

medthai.com 
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โรคหดัปอ้งกนัได้หากเด็กได้รับวคัซีนปอ้งกนัโรคหดั (Measles Vaccine) ครบตามก าหนด 
โดยวคัซีนท่ีใช้ฉีดเพื่อปอ้งกนัคือวคัซีน Measles-Mumps-Rubella Vaccine (MMR) ซึง่เป็น
วคัซีนท่ีปอ้งกนัได้ทัง้โรคหดั (Measles) คางทมู (Mumps) และหดัเยอรมนั (Rubella) โดย
ทารกสามารถรับวคัซีนได้ครัง้แรกเม่ืออายคุรบ  9-12 เดือน และรับวคัซีนครัง้ตอ่ไปเม่ือ
อาย ุ4-6 ปี 

การป้องกัน 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

medthai.com 



31 

โรคสุกใส (Chickenpox) 

• เชือ้ก่อโรค : ไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ (varicella-zoster virus (VZV)) 

• การตดิต่อ :  เป็นโรคติดตอ่จากคนสู่คน ติดต่อได้ง่ายและแพร่ได้อย่างรวดเร็ว จาก
การไอ จาม หายใจเอาละอองอากาศท่ีมีเชือ้ปนอยู่เข้าไป สมัผสั แตะต้อง หรือใช้
สิ่งของร่วมกบัผู้ ท่ีมีเชือ้   

• ระยะท่ีติดต่อกนัง่ายคือช่วง 2 วนัก่อนมีตุม่ขึน้ไปจนถึงมีตุม่ขึน้แล้ว 4-5 วนั 
• พบมากในกลุม่เดก็อาย ุ 5-12 ปี พบได้ตลอดทัง้ปีแต่จะระบาดในช่วงมกราคมถึง

เมษายน 
• มีโอกาสเกิดใกล้เคียงกนัทัง้ในผู้หญิงและในผู้ชาย  
• ในช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือน มกัไม่พบว่าเป็นอีสกุอีใสเพราะได้รับภมิูคุ้มกนัจากแม่ 
 
 

cdc.gov 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

gotoknow.org 
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อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

• ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้างและมีอาการรุนแรงมากกวา่ในเดก็และมกัมีภาวะแทรกซ้อน 
• เม่ือเป็นอีสกุอีใสจะมีเชือ้บางสว่นแฝงอยู่ในปมประสาท รอเวลาร่างกายอ่อนแกหรือ

มีภมิูคุ้มกนัต ่า เชือ้จะออกมาอยู่บริเวณผิวหนงัและท าให้เกิดผ่ืนเจ็บปวดและคนัท่ี
เรียกว่า “งสูวดั” 

งสูวดั 

medthai.com 
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อาการที่สังเกตได้ 

• เดก็จะมีไข้ต ่าๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหารเลก็น้อย มีผ่ืนขึน้ ลกัษณะเป็นผ่ืนแดงราบ ต่อมา
จะกลายเป็นตุ่มน า้ใสๆและมีอาการคัน ต่อมาตุม่จะกลายเป็นหนองและตกสะเก็ดใน 
1-3 สปัดาห์  ในเดก็โตแลผู้ใหญ่ จะมีอาการปวดเม่ือยตามตวัร่วมด้วย 

• ผ่ืนและตุม่มกัขึน้ตามไรผมก่อนแล้วคอ่ยๆลามไปตามใบหน้า ล าตวั แผ่นหลงั แขนขา 
• บางรายอาจมีตุม่ขึน้ในช่องปาก ท าให้ปากเป่ือย ลิน้เป่ือย เจ็บคอ 
• ปกติผ่ืนจะหายโดยไม่มีแผลเป็นยกเว้นติดเชือ้แบคทีเรียแทรกซ้อน 

 
 

mccormickhospital.blogspot.com 

อาการแทรกซ้อน  • ติดเชือ้แบคทีเรียบนผิวหนงักลายเป็นหนองและแผลรุนแรง 
• อาจมีตุม่ท่ีบริเวณเย่ือบตุาหรือแก้วตาด า เป็นอนัตรายต่อการมองเห็น 
• อาจเกิดปอดบวมหรือปอดอกัเสบได้ในผู้ใหญ่ 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 
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การป้องกัน 

การดูแล 

• ลดไข้และบรรเทาปวดด้วยพาราเซตามอล                                                                     
(ห้ามใช้ยาแอสไพรินเพราะอาจเกิดอาการทางสมอง                             
หรือตบัได้) 

• พกัผ่อนมากๆ กินอาหารท่ีมีประโยชน์ และดื่มน า้                               
มากๆ 

• หากเกิดอาการคนัมาก อาจให้กินยาแก้คนั เช่น คลอเฟนิรามีน  
• ดแูลแผลอย่าให้ติดเชือ้อ่ืนๆ ด้วยการอาบน า้ ใช้สบูฟ่อกผิวหนงัให้

สะอาดหรือเลือกอาบน า้สมนุไพร เช่น หวัผกัหนาม ใบหมากผู้ -
หมากเมีย 

• หลีกเลี่ยงการคลกุคลีกบัผู้ ท่ีป่วยหรือมีเชือ้ดงักล่าว รวมถึงไม่ใช้
ของปะปนกนั 

• ฉีดวคัซีนปอ้งกนัอีสกุอีใส โดยแนะน าให้ฉีดในเดก็อาย ุ1-13 ปี 
gotoknow.org 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

หวัผกัหนาม 

วคัซีนปอ้งกนัอีสกุอีใส  
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• เชือ้ก่อโรค:  เชือ้ไวรัส ช่ือว่า เดงกี ไวรัส (Dengue virus) 

• การตดิต่อ : โรคไข้เลือดออกเดงกีไม่ติดต่อจากคนสูค่น แต่ติดตอ่กนัได้โดยยงุลาย 
(Aedes) โดยเฉพาะยงุลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะน าโรค 

• เม่ือยงุลายตวัเมียกดัและดดูเลือดผู้ ป่วยท่ีอยู่ในระยะไข้ ซึง่เป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแส
เลือด เชือ้ไวรัสจะเข้าสูก่ระเพาะยงุ และเพ่ิมจ านวนมากขึน้ แล้วเดินทางเข้าสูต่่อมน า้ลาย  
ของยงุและพร้อมท่ีจะเข้าสูค่นท่ีถกูกดัตอ่ไป เม่ือยงุที่มีเชือ้ไวรัสเดงกีไปกดัคนอ่ืนก็จะปลอ่ย
เชือ้ไปยงัคนท่ีถกูกดัท าให้คนนัน้ป่วยได้ 

• Dengue virus มี 4 ชนิด ได้แก่ DEN 1-4  
• ถ้ามีการติดเชือ้ชนิดใดชนิดหนึง่แล้วจะมีภมิูคุ้มกนัตอ่ชนิดนัน้ไปตลอดชีวิต หลงัจากนัน้

บางรายอาจมีการติดเชือ้ไวรัสเดงก่ีชนิดอ่ืนๆท่ีต่างจากครัง้แรกได้ซึง่เป็นการติดเชือ้ซ า้ 
• พบมากท่ีสดุในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น  โดยในประเทศไทยปี 2561 พบวา่ผู้ ป่วย

สว่นใหญ่ อยู่ในกลุม่อาย ุ0 - 14 ปี และพบการกระจายของโรคท่ีภาคใต้มากท่ีสดุ 

        ไข้เลือดออก (Dengue) 

อ้างอิง : กลุม่ระบาดวิทยาโรคตดิตอ่ ส านกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค และ WHO 2018 
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อ้างอิง : WHO, 2018 และ ส านกัโรคตดิตอ่น าโดยแมลง, กรมควบคมุโรค, กระทรวงสาธารณสขุ 

• ประเทศไทยเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดใหญ่ครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2501 ท่ีกรุงเทพฯ ต่อจากนัน้มาก็มี
รายงานผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออกทกุปี 

การระบาด 
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อาการทางคลินิกของโรคไข้เลือดออก 

 โรคไข้เลือดออกมีอาการส าคญั 4 ประการ เรียงตามล าดบัการเกิดก่อนหลงัดงันี ้
•    ไข้สูงลอย 2-7 วนั ทกุรายจะมีไข้สงูเกิดขึน้อย่างเฉียบพลนั โดยไม่มีอาการไอ  
       หรือน า้มกูไหล ในเดก็เลก็อาจพบอาการชกัได้ 
•    มีอาการเลือดออก สว่นใหญ่จะพบท่ีผิวหนงั ผุ้ ป่วยจะมีเส้นเลือดเปราะ แตกง่าย   
       ร่วมกบัมีจดุเลือดออกเลก็ๆกระจายอยู่ตามแขน ขา ล าตวั รักแร้ อาจมีเลือดก าเดา  
       หรือเลือดออกตามไรฟัน  ในรายท่ีรุนแรงอาจมีอาเจียนและถ่ายอจุจาระเป็นเลือดได้  
•    ตับโต เม่ือกดจะรู้สกึเจ็บ  
•    ภาวะการไหลเวียนล้มเหลว/ภาวะช็อก  ซึง่สว่นใหญ่จะเกิดขึน้พร้อมๆกบัท่ีมีไข้ลดลง   
       อย่างรวดเร็ว และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 12-24 ชัว่โมงหลงัเร่ิมมีภาวะช็อก  
 

Jonathan Cohen , Infectious 
disease, Elsevier 4th ,2017 

อ้างอิง : ส านกัโรคตดิตอ่น าโดยแมลง, กรมควบคมุโรค, กระทรวงสาธารณสขุ 

cpho.moph.go.th 
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 เม็ดเลือดขาวถกูกระตุ้นอย่างมากจนท าลายเซลล์เม็ดเลือดอ่ืนๆ และเกิดภาวะตกเลือด
อย่างมากในช่องเย่ือหุ้มปอด ท าให้ระบบหายใจล้มเหลว  

 ภาวะตบัและไตวายเฉียบพลนั  
 ผู้ ป่วยมีอาการแทรกซ้อน ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดแดงอดุตนัท่ีขา ปอดทัง้สองข้างติดเชือ้

และมีลมร่ัวในช่องเย่ือหุ้มปอดด้านซ้าย  
 มีเลือดออกซ า้ๆ ในกระเพาะอาหารและล าไส้ใหญ่ 
 ภาวะปอดขวาท่ีติดเชือ้ลกุลามขึน้ ท าให้อาการผู้ ป่วยทรงกบัทรุดมาโดยตลอด จนไม่

ตอบสนองตอ่การรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบ 

กรณีศึกษา 

อ้างอิง : ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบบัท่ี 19, 2559 

Manager.co.th 
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1. ภมิูต้านทานของประชาชน  
2. ชนิดของเชือ้ไวรัสเดงกี 
3. ความหนาแน่นของประชากร 
4. สภาพภมิูอากาศ 
5. ชนิดของยงุพาหะ 
6. การขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนกัของประชาชนในการท่ีจะ ก าจดั

แหลง่เพาะพนัธุ์ลกูนํ้ายงุลายอย่างตอ่เน่ืองและจริงจงั 
7. ความตัง้ใจจริงของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปอ้งกนั และควบคมุโรคไข้เลือดออก 

อ้างอิง : รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2561, ส านกัโรคตดิตอ่น าโดยแมลง, ส านกัระบาดวิทยา, กรมควบคมุโรค 

 ช่วยกนัก าจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย เพราะยงุลายจะวางไข่ในน า้น่ิง เช่น น า้ขงัในท่ี
ต่างๆ ดงันัน้ จึงควรปิดฝาภาชนะเก็บน า้ และท าลายภาชนะตา่งๆ ท่ีเป็นแหลง่น า้ขงั 
หรือใช้ทรายอะเบท หรือเกลือใสใ่นน า้ เพ่ือท าลายลกูน า้ยงุลาย 

 ระวงัอย่าให้ยงุกดั โดยเฉพาะในเวลากลางวนั เน่ืองจากยงุลายมกัชอบออกหากินใน
เวลากลางวนั ดงันัน้ ควรให้เดก็นอนในมุ้ง และหลีกเลี่ยงท่ีมืดและชืน้ 

 

การป้องกัน 

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการแพร่กระจายของโรค 

Blogonsite.com 
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       โรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ 
• เชือ้ก่อโรคหวัด : มีมากกวา่ 200 ชนิด สว่นใหญ่เป็นเชือ้ไวรัส ช่ือไรโนไวรัส 

(rhinovirus) 

• เชือ้ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ : อินฟลเูอนซาไวรัส (Influenza virus) 

• การตดิต่อโรค : ติดต่อจากคนสูค่นได้ จากการสมัผสัเชือ้จากเสมหะ น า้มกู น า้ลายของ
ผู้ ป่วย หรือการหายใจเอาละอองเชือ้โรคท่ีกระจายอยู่ในอากาศเข้าไปในปอด 

• ไข้หวดัเป็นการติดเชือ้ของทางเดินหายใจสว่นบน ได้แก่ จมกูและคอ ท าให้เย่ือจมกูบวม
แดง มีการหลัง่เมือกออกมาเป็นน า้มกูหรือเสมหะ 

• ไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาและท าให้เสียชีวิตได้ มีเชือ้สาย
พนัธุ์ย่อยมากมาย เช่น H1N1, H5N1 เป็นต้น บางชนิดก่อโรคในสตัว์ได้ ติดต่อจากสตัว์
ไปสูค่นและคนไปสูส่ตัว์ได้ซึง่ยากตอ่การควบคมุ 

 
 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

CDC,2017 thaihealth.or.th 
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News update 

อ้างอิง : คมชดัลกึ, 2561 

ต้นปี 2561 พบการระบาด
ของโรคไข้หวดันก H7N9 
ใน 11 พืน้ท่ีของประเทศจีน 
มีผู้ติดเชือ้ 126 รายและ
เสียชีวิตแล้ว 24 ราย 
โดยมีสาเหตกุารระบาดมา
จากการเคลื่อนย้ายสตัว์
ป่วยหรือซากของสตัว์ป่วยท่ี
ตายด้วยโรคระบาดดงักลา่ว
ไปยงัท้องที่ต่าง ๆ 
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อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 

อาการที่สังเกตได้ 

• อาการโรคหวดั คือ คดัจมกู น า้มกูไหล หายใจไม่
สะดวก และอาจมีไข้ร่วมด้วย 

• สว่นไข้หวดัใหญ่อาการมกัรุนแรงกวา่ คือ มีไข้สงู 
ตวัร้อน หนาว เป็นนานหลายวนั ปวดศีรษะมาก 
ปวดเม่ือยเนือ้ตวัโดยเฉพาะหลงั แขน-ขา 
อ่อนเพลีย และเบื่ออาหาร 

โรคแทรกซ้อนของไข้หวัด โรคแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ 

หลอดลมอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ 

ต่อมทอนซิลอกัเสบ หอูกัเสบ 

ไซนสัอกัเสบ หวัใจวาย 

เย่ือบตุาอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ 

เย่ือหุ้มสมองอกัเสบ 

ปอดอกัเสบ 
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การดูแล 

• นอนหลบัพกัผ่อนให้เพียงพอ 
• ใช้ผ้าชบุน า้เช็ดตวัเพื่อลดไข้ และใช้ยาพาราเซตามอล 
• หากมีอาการคดัจมกูควรใช้ขีผ้ึง้หอมระเหย(วิกซ์)หรือสมนุไพร 
• หากมีเสมหะข้นเหนียวมากให้ดื่มน า้อุ่นมากๆ หรืออาจจิบน า้มะนาวหรือผลไม้รสเปรีย้ว

ผสมเกลือ เพ่ือกระตุ้นการหลัง่เมือกและลดความหนืดข้น แต่หากเสมหะมีสีเขียวข้น ควร
พบแพทย์เน่ืองจากอาจติดเชือ้แบคทีเรียได้ 

• หากมีไข้สงูเกิน 39 ๐C หรือเป็นไข้นานเกิน 3-4 วนั, หอบ, หายใจเร็ว, มีผ่ืนหรือจดุแดงๆ
ขึน้ตามตวั ควรรีบพบแพทย์ทนัที 

 
การป้องกัน 

• ดแูลสขุภาพอนามยั 
• หลีกเลี่ยงชมุชนในช่วงท่ีมีการระบาด 
• ล้างมือบอ่ยๆ  
• ใช้มือหรือใสห่น้ากากอนามยัปิดปากเวลาไอ และเม่ืออยู่ในที่ที่มีคนจ านวนมาก 
• สามารถฉีดวคัซีนเพ่ือปอ้งกนัโรคไข้หวดัใหญ่บางชนิดได้  

medthai.com 

อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 
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วิธีป้องกันไม่ให้ทารกและเดก็เล็กเป็นโรคตดิเชือ้ 

• ดแูลรักษาร่างกายให้สะอาด ตดัเลบ็มือเลบ็เท้าให้สัน้อยู่เสมอ  
• ล้างมือให้สะอาดก่อนมือ้อาหารและหลงัการขบัถ่าย 
• กินอาหารเป็นเวลา อาหารสกุ สะอาด ปราศจากสารอนัตราย เช่น ผงชรูส ยาฆา่แมลง 

สารกนับดู 
• กินอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
• พกัผ่อนให้เพียงพอ เดก็เลก็ควรนอนกลางคืน 8 ชัว่โมง เข้านอนก่อน 4 ทุ่ม ต่ืนตอนเช้า 

และควรได้นอนกลางวนัด้วย 1-2 ชัว่โมง 
• ขบัถ่ายให้เป็นเวลาทกุวนั และใช้ห้องน า้อย่างถกูสขุลกัษณะ 
• หมัน่ท าความสะอาดห้อง เสือ้ผ้า ผ้าเช็ดตวั ผ้าปท่ีูนอน 
• พาเด็กออกก าลงักายสม ่าเสมอ ให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายและวยัอย่างน้อย

สปัดาห์ละ 3 ครัง้ และท าจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ 
• ผู้ใหญ่หรือคนในบ้าน ควรงดสบูบหุร่ี ดื่มสรุา หรือใช้สารเสพติด 
• เดก็ควรได้นบัวคัซีนปอ้งกนัโรคตามอาย ุทกุครัง้ตามก าหนดของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
 
 อ้างอิง: กนกอร บญุพิทกัษ์, โรคในทารกและเด็กเลก็, 2555 
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วัคซีนพืน้ฐานที่เดก็ควรได้รับ 

อ้างอิง : สมาคมโรคตดิเชือ้แหง่ประเทศไทย pidst.or.th 

BCG, ตับอับเสบบี, คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก, โปลโิอชนิดกนิ,หัด-หัด
เยอรมัน-คางทูม, ไข้สมองอับเสบอี,ไข้หวัดใหญ่,HPV 



46 
อ้างอิง : สถาบนัวคัซีนแหง่ชาต ิnvi.go.th 



47 
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        โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) 

อ้างอิง : วทัยา วาริทธีว์ ,ไวรัสตบัอกัเสบทกุสายพนัธุ์,2554 

• เชือ้ก่อโรค : Hepatitis virus ท่ีพบได้บอ่ยมี 5 ชนิด คือ A,B,C,D และ E 

• การตดิต่อ : แต่ละชนิดจะมีการแพร่เชือ้ตา่งกนั โดยไวรัสตับอักเสบเอ และ
อี สามารถแพร่เชือ้ได้ทางอาหาร น า้ด่ืม ผกั ผลไม้ รวมถึงสตัว์น า้จากแหลง่น า้
ท่ีปนเปือ้นเชือ้ หรือระบบสขุอนามยัท่ีไม่ดี เช่น การขบัถ่ายอจุจาระลงแหลง่น า้  

• ไวรัสตับอักเสบบี ซี ดี  พบเชือ้ในเลือด น า้เหลือง สิ่งคดัหลัง่ของผู้ติดเชือ้ 
เช่น น า้อสจิุ น า้ในช่องคลอด น า้ลาย เป็นต้น ท าให้มีโอกาสแพร่เชือ้ได้หลาย
ทาง เช่น ทางเพศสมัพนัธ์ ทางมารดาสูท่ารก ทางการได้รับเลือดและ
สว่นประกอบของเลือด การใช้ของมีคมร่วมกบัผู้ ท่ีติดเชือ้ เช่น การสกั การเจาะ
ห ูการฝังเข็ม เป็นต้น 

• ไวรัสจะแฝงตวัอยู่ในเซลล์และพยายามซอ่นตวัจากภมิูคุ้มกนัในร่างกาย แต่
เม่ือไวรัสมีจ านวนมากพอหรือเป็นช่วงที่ภมิูคุ้มกนัอ่อนแอ เชือ้จะค่อยๆแทรกซมึ
สูต่บัและท าให้ป่วยเป็นไวรัสตบัอกัเสบ มะเร็งและตบัแข็งได้ในที่สดุ 

• เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ , ยาบางชนิด เช่น ยารักษาวณัโรคบางตวั ท าให้เกิด
ไวรัสตบัอกัเสบได้เช่นกนั 

thaigcd.ddc.moph.go.th 



49 
อ้างอิง : รายงานสุขภาพคนไทย 2560, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล  

ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของไวรัสตบัอกัเสบบสีงูสดุ 



50 อ้างอิง : วทัยา วาริทธีว์ ,ไวรัสตบัอกัเสบทกุสายพนัธุ์,2554 

โรคไวรัสตบัอกัเสบสามารถแบง่ตามอาการได้เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. โรคไวรัสตับอักเสบแบบเฉียบพลัน (Acute Hepatitis) 

       เป็นการอกัเสบท่ีตบัอย่างเฉียบพลนั มีอาการไม่นาน ผู้ ป่วยจะมีอาการคล้ายเป็นไข้ 
เบื่ออาหาร และตาเหลือง สว่นใหญ่สามารรักษาให้หายขาดได้ แต่บางรายอาจมีอาการ
รุนแรงจนเสียชีวิตได้เช่นกนั 
 
2.   โรคไวรัสตับอักเสบแบบเรือ้รัง (Chronic Hepatitis) 

      เป็นการอกัเสบท่ีเกิดขึน้ท่ีตบัอย่างๆช้า อาการของโรคจะคอ่ยๆแสดงออก และแพทย์
ต้องใช้เวลารักษามากกวา่ 6 เดือน   
 
โรคตบัอกัเสบจะมีอาการคล้ายๆกนั เช่น ตวัเหลือง ตาเหลือง ปัสสะวะสีเข้ม มีไข้ คลื่นไส้ 
อาเจียน อ่อนเพลีย แน่นท้อง เบื่ออาหาร 

siamhealth.net 
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กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นไวรัสตับอักเสบ 
• ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจ า 
      เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นให้ตบัท างานหนกัมากขึน้น าไปสูก่ารป่วยเป็นโรคตบั
อกัเสบแบบเฉียบพลนัได้ 
 
• ผู้ที่ใช้ยาเสพตดิหรือผู้ที่ชอบสัก 
      กรณีท่ีมีการใช้เข็มร่วมกนั มีโอกาสท่ีจะติดเชือ้นีไ้ด้เกือบ 100% เพราะเข็มท่ีใช้แล้วมกัจะ
มีเลือดของผู้ใช้ติดมาเสมอ เม่ือมีการใช้ซ า้ เลือดท่ีมีเชือ้ก็เข้าสูร่่างกายของผู้ใช้อีกคนได้ 
 
• ทารกในครรภ์มารดา 
     เชือ้ไวรัสจะไปเจือปนอยู่ในน า้คร ่าและเลือดท่ีช่วยพยงุทารกในครรภ์ ท าให้ทารกท่ีคลอด
ออกมาติดเชือ้ได้ 
 
• ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะ 
      เน่ืองจากระหวา่งการผ่าตดัแพทย์จะให้เลือดแก่ผู้ ป่วย เลือดนัน้อาจติดเชือ้ไวรัสนีไ้ด้และ
เม่ือเลือดเข้าสูร่่างกายก็จะป่วยเป็นโรคนีท้นัที 

อ้างอิง : วทัยา วาริทธีว์ ,ไวรัสตบัอกัเสบทกุสายพนัธุ์,2554 
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• ป้องกันทุกครัง้ที่จะมีเพศสัมพนัธ์ เช่น การสวมถงุยางอนามยั 
• ระมดัระวงัตวัเองเม่ือต้องใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ ท่ีเป็นพาหะ 
• ไม่ควรใช้มีดโกน แปรงสีฟัน ท่ีตดัเลบ็ หรือตา่งห ูร่วมกบัผู้ อ่ืน เพราะมีความเสี่ยง

ท่ีจะติดเชือ้ได้ง่าย 
• ระมดัระวงัหากจะเจาะห ูหรือสกัลาย ต้องแน่ใจวา่อปุกรณ์ท่ีทางร้านใช้สะอาด 

ฆ่าเชือ้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภยัและเช่ือถือได้ 
 

การป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ซี ดี 

การป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ อี 

• ควรดื่มน า้สะอาด กินอาหารปรุงสกุ สะอาด 
• ล้างมือให้สะอาดทกุครัง้ก่อนปรุงและกินอาหาร 
• ล้างมือให้สะอาดหลงัขบัถ่าย 

 

อ้างอิง : วทัยา วาริทธีว์ ,ไวรัสตบัอกัเสบทกุสายพนัธุ์,2554 

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบ ี

MEDI TECH 
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        โรคเอดส์ (AIDS) 
• เอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome 

• เป็นกลุม่อาการภมิูคุ้มกนัเสื่อม เกิดขึน้เพราะร่างกายได้รับเชือ้ไวรัส HIV (human 

immunodeficiency virus ) ซึง่ไวรัสจะเข้าไปท าลายเม็ดเลือดขาวของร่างกาย ท าให้เม็ด
เลือดขาวชนิด CD 4 ลดน้อยลง เม่ือภมูต้ิานทานน้อยลงร่างกายกไ็ม่สามารถต่อสู้กับ
เชือ้โรคได้ จงึง่ายต่อการที่จะถูกเชือ้โรคต่างๆ โจมตี และท าให้เกดิโรคแทรกซ้อน
ต่างๆตามมา 

• การมีเชือ้ HIV ในร่างกายไม่ใช่การเป็นโรคเอดส์ แต่โรคเอดส์เป็นระยะสดุท้ายของการติด
เชือ้ นัน่คือ เชือ้จะค่อยๆ เข้าไปท าลายระบบภมิูคุ้มกนัของเราให้เหลือน้อยลง และสง่ผลให้
เกิดการติดเชือ้อ่ืนๆตามมา เรียกว่าการติดเชือ้ฉวยโอกาส ท าให้เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้
ง่ายกวา่คนปกติ 

• คนท่ีสมัผสัเชือ้เอชไอวีไม่จ าเป็นต้องติดเชือ้เสมอไป ขึน้อยู่กบัปริมาณเชือ้ ภมิูต้านทานของ
ผู้สมัผสั และปัจจยัอ่ืนๆ 

อ้างอิง : roche.co.th 
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• ทางเพศสัมพนัธ์ จากการร่วมเพศกบัผู้ ป่วยโรคเอดส์หรือมีเชือ้ HIV เป็นทางท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ 

ไม่วา่ชายกบัหญิง ชายกบัชาย หรือหญิงกบัหญิงก็ตาม 

• ทางเลือด เกิดจากการใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกบัผู้ติดเชือ้เอดส์ หรือได้รับเลือดท่ีม่ีเชือ้ 

• จากแม่สู่ลูกในครรภ์ แม่ท่ีติดเชือ้ในระหวา่งการตัง้ครรภ์โดยเฉลี่ย 1 ใน 3 ของลกูท่ีเกิดมาจะ
ได้รับเชือ้เอดส์ 

• ทางน า้นม การให้นมบตุร ลกูอาจจะได้รับเชือ้เอดส์เม่ือได้รับนมจากมารดาท่ีติดเชือ้ 

เอดส์ตดิต่อได้อย่างไร 

อ้างอิง : honestdocs 



55 อ้างอิง : ส านกัโรคเอดส์ ,2560 
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อาการของโรค 

อาการของเอดส์ มี 3 ระยะ  
1. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชือ้จะมีสขุภาพแข็งแรง ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ระยะ 2-3 สปัดาห์หลงัติด
เชือ้เข้าไปใหม่ ๆ บางรายอาจมีอาการคล้าย ๆ ไข้หวดั มีไข้ต ่า และปวดศีรษะ แต่สามารถหายไข้ได้ ผู้ติดเชือ้
สว่นใหญ่จะอยู่ในระยะนี ้และบางคนไม่ทราบว่าตวัเองติดเชือ้ จึงอาจแพร่เชือ้ไปสูผู่้ อ่ืนได้  
 
2. ระยะมีอาการ ผู้ติดเชือ้สว่นใหญ่จะเร่ิมแสดงอาการ ภายหลงัจากได้รับเชือ้ประมาณ 7-8 ปี อาการท่ีพบ
คือ มีเชือ้ราในปาก งสูวดั มีไข้เรือ้รัง ท้องเสีย น า้หนกัลดอย่างรวดเร็ว มีตุม่คนับริเวณผิวหนงั ต่อมน า้เหลือง
โตหลายแห่งและเป็นนานกวา่ 3 เดือน  
 
3. ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะที่มีภมิูต้านทานลดลงมาก ท าให้ติดโรคติดเชือ้ฉวยโอกาสได้ง่ายขึน้ เช่น วณัโรค 
ปอดบวม เย่ือหุ้มสมองอกัเสบ เป็นต้น 

honestdocs.co 
อ้างอิง : honestdocs 
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• ใช้ถงุยางอนามยัทกุครัง้ที่มีเพศสมัพนัธ์ 
• มีคูน่อนเพียงคนเดียว 
• ก่อนแต่งงาน หรือมีบตุร ควรมีการตรวจร่างกาย และตรวจเลือด 
• งดใช้สารเสพติดทกุชนิด โดยเฉพาะการใช้เข็ดฉีดยาร่วมกบัผู้ อ่ืน 
• การใช้ยาต้านเอชไอวีส าหรับการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีส าหรับผู้ ท่ียงัไม่ติดเชือ้เอชไอวี

หรือยาเพร็บ (PrEP) เหมาะกับผู้ที่มีความเส่ียงต่อการตดิเชือ้เอชไอวีสูงอย่าง
ต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น ผู้มีคู่ผลเลือดบวก 

การป้องกัน 

อ้างอิง : honestdocs 
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• มีบคุคลมากมายท่ีมีเชือ้  HIV แต่ยงัแข็งแรงดี  
• โรคเอดส์นัน้เป็นโรคท่ีไม่สามารถตดิต่อได้จากการสัมผัส ไม่สามารถตดิต่อกันผ่าน

การกอด หรือการสัมผัสภายนอกร่วมกัน เช่น การใช้ห้องน า้ร่วมกนั หรือใช้อปุกรณ์
รับประทานอาหารร่วมกนั 

• เชือ้เอชไอวียงัไม่สามารถตดิต่อผ่านลมหายใจ หรือผ่านอากาศแบบไข้หวดั และ
ไม่ได้ติดต่อผ่านพาหะน าโรค เช่น ยงุ 

• ยาต้านเชือ้เอชไอวีเป็นยาท่ีต้องใช้ภายใต้ค าส่ังของแพทย์เท่านัน้ และไม่ควรปรับ
ขนาดยาด้วยตนเองเพราะอาจท าให้ได้รับเกินขนาดหรือน้อยกว่าปริมาณท่ีร่างกาย
ต้องการ  

เร่ืองที่ควรรู้... 

อ้างอิง : POBPAD 
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คลปิวิดีโอเร่ืองเชือ้ HIV 

อ้างอิง : GTH channel https://www.youtube.com/watch?v=JTnfWB1AOAw 
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• เชือ้ก่อโรค:  Rabies virus 

• การติดต่อ :  สามารถติดต่อสูค่นได้โดยการถกูสตัว์ท่ีเป็นโรค กดั ข่วน เลีย  
• โรคนีพ้บได้ในสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สนุขั แมว ววั ควาย ลิง ชะนี กระรอก 

กระแต เสือ หมี หน ูค้างคาว รวมถึงคนด้วย โดยในประเทศไทยมีสนุขัเป็นสตัว์น าโรคท่ี
ส าคญัที่สดุ รองลงมาคือแมว 

• เชือ้ไวรัสจะเพิ่มจ านวนมากขึน้ในบริเวณแผลที่ถกูกดั หลงัจากนัน้เชือ้จะเข้าสูแ่ขนง
ประสาท และระบบประสาทสว่นกลาง หากเชือ้เข้าสู่สมองจะเพิ่มจ านวนขึน้อีก ผู้ป่วยจะมี
อาการคลุ้มคล่ัง ดุร้าย กระวนกระวาย และหากเชือ้เข้าสู่ไขสันหลังแล้วมีการเพิ่ม
จ านวนจะท าให้สมองและไขสันหลังท างานผิดปกต ิผู้ป่วยมีอาการอัมพาตและ
เสียชีวิตในที่สุด  

• การติดเชือ้และเสียชีวิตพบได้มากท่ีทวีปเอเชียและแอฟริกา (95%  จากทัว่โลก) 

โรคพษิสุนัขบ้า  

อ้างอิง : ส านกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค และ WHO 2017 

CDC,2017 

medthai.com 
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                                                             จ าแนกได้เป็น 3 ลกัษณะ ดงันีค้ือ 

 
1. Encephalitic rabies หรือ Furious  : กลุม่อาการคลุ้มคลัง่หรือมีอาการทางสมอง มี

ระยะการด าเนินโรคเร็ว โดยเฉลี่ยจะเสียชีวิตใน 5 วนั  ผู้ ป่วยกลุม่นีจ้ะมีอาการครบ 3 
ประการคือ  

        1) ผู้ ป่วยมีอาการสลบัเปลี่ยนระหว่างการรู้ตวัท่ีปกติและลกัษณะตื่นเต้นกระวนกระวาย
ต่อสิ่งเร้า ทัง้เสียงและแสง ซึง่จะทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ผู้ ป่วยอาจจะอาละวาดได้ แต่ในช่วง
ปกติผู้ ป่วยสามารถ พดูคยุ ตอบโต้ได้ แต่บางครัง้อาจจ าไม่ได้ 
       2) อาการกลวัน า้ กลวัลม คือ ตื่นตระหนกเม่ือเสนอของเหลวให้ดื่ม และเม่ือดื่มก็ไม่
สามารถดบัความกระหายได้ 
       3) ขนุลกุเป็นบางสว่นหรือทัง้ตวั รูม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง น า้ลายมากผิดปกติจน
ต้องบ้วนทิง้เป็นระยะๆ 
2. Paralytic rabies : มีอาการอมัพาตหรือมีอาการอ่อนแรงของแขนขา  เม่ืออาการ

รุนแรงมากขึน้จะหายใจไม่ได้ ระยะการด าเนินโรคช้า โดยเฉลี่ยเสียชีวิตภายใน 13 วนั 
3. Nonclassical rabies หรือ Atypical : ไม่มีลกัษณะอาการท่ีบง่ชีใ้ห้สงสยัวา่เป็นโรค 

ท าให้ไม่สามารถวินิจฉยัโรคจากอาการได้ ต้องตรวจด้วย MRI 

อ้างอิง : สกันกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป กรมควบคมุโรค 

อาการของโรคพษิสุนัขบ้าในคน  
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การปฐมพยาบาลและแนวทางปฏบิัตเิมื่อสัมผัสโรคพษิสุนัขบ้า 

• ให้รีบฟอกล้างบาดแผลด้วยน า้สะอาดกบัสบู ่หรือล้างแผลด้วยน า้เกลือล้างแผล Normal 

saline โดยเร็วท่ีสดุ โดยควรล้างหลาย ๆ ครัง้เพ่ือช่วยลดปริมาณของเชือ้พิษสนุขับ้าท่ี
บาดแผลและล้างให้ลกึถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที  

• ถ้ามีเลือดออก ควรปลอ่ยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นบาดแผล เพราะจะท าให้เชือ้
กระจายไปยงัสว่นอ่ืน 

• รีบไปพบแพทย์/สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วท่ีสดุทนัที 
• ควรกกัขงัและเฝา้ดอูาการสตัว์ท่ีก่อเหตเุป็นเวลาอย่างน้อย 10 วนั (ไม่ควรก าจดัสตัว์โดยไม่

จ าเป็น ควรปลอ่ยให้สตัว์ตายเอง เพราะจะท าให้ตรวจพบเชือ้ได้ง่ายและแน่นอนกวา่)  
• หากสตัว์ตายแล้วให้น าซากสง่ตรวจหาเชือ้ที่ห้องปฏิบตัิการของโรงพยาบาล ซึง่ในการส่ง

ซากตรวจควรสง่ให้เร็วท่ีสดุภายใน 24 ชัว่โมง 

medthai.com 
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อ้างอิง : POBPAD 



โรคของวยัท างาน 
Working Syndrome 

64 
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โรคนิว้ล๊อก 
• เป็นภาวะท่ีสง่ผลให้การเคลื่อนไหวของเอ็นงอนิว้ผิดปกติ อาจเกิดการอกัเสบหรือเกิด

พงัผืดขึน้ ท าให้นิว้อยู่ในสภาพงอ ไม่สามารถเหยียดนิว้มือได้สดุ ท าให้เจ็บนิว้และใช้การ
ไม่ได้ 

• สาเหตอุาจเกิดจากการท างานหนกัและใช้มือบอ่ยๆหรือการเลน่เกมนานๆ ท าให้เกิดการ
เสียดสีของเอ็นที่ใช้ในการงอนิว้มือกบัสว่นของปลอกหุ้มเอ็น เม่ือมีการก ามือแรงๆ จะ
ก่อให้เกิดแรงกดของเอ็นกบัปลอกและเกิดการเสียดสี ท าให้เกิดกระบวนการอกัเสบ 

• การเป็นโรคตา่งๆอาจส่งผลให้เป็นโรคนีไ้ด้ เช่น โรครูมาตอยด์ เกาต์ เป็นต้น 
• พบในผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย 2-6 เท่า สว่นใหญ่อายรุะหวา่ง 40-60 ปี 
• มกัเป็นกบัมือที่ถนดัและใช้งานบอ่ย 

 
 

อ้างอิง : ชญัวลี ศรีสโุข, 8 โรคร้ายของวยัท างาน , 2552 
mccormickhospital 
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อาการ 

การดูแล 

• รู้สกึนิว้ท่ีเป็นแข็ง ฝืด เวลาขยบัมือมีเสียงดงัป๊อก เม่ือคล าโคนนิว้จะพบก้อนหรือตุ่ม
นนู เวลากดจะรู้สกึเจ็บ 

• เม่ือเป็นมากขึน้นิว้จะเหยียดไม่ออก นิว้โก่งงอ ก ามือไม่ได้ 
• ต้องไม่มีอาการบวมแดงหรือเจ็บปวดอย่างรุนแรง เพราะอาจเป็นโรคข้ออกัเสบอ่ืนๆ 

อ้างอิง : ชญัวลี ศรีสโุข, 8 โรคร้ายของวยัท างาน , 2552 

doctor.or.th 

• หยดุงาน พกัผ่อนนิว้ 
• ค่อยๆนวดนิว้จากโคนสูป่ลาย ค่อยๆขยบันิว้ขึน้ลงเบาๆ 
• แช่นิว้ในน า้อุ่นเพ่ือให้เลือดหมนุเวียน 
• ดามนิว้ท่ีเป็นไว้กบันิว้ข้างเคียงที่ยงัดี โดยให้อยู่ในท่างอนิว้ประมาณ 15 องศา นาน

อย่างน้อย 4 สปัดาห์ 



67 อ้างอิง : ชญัวลี ศรีสโุข, 8 โรคร้ายของวยัท างาน , 2552 

โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ 
• โรคท่ีเกิดจากการติดเชือ้ภายในท่อทางเดินปัสสาวะ อาจเกิดกบับางอวยัวะหรือเกิด

ร่วมกนั ได้แก่ รูเปิดของปัสสาวะ, กระเพาะปัสสาวะ, ท่อไต และไต 
• เป็นโรคท่ีพบได้บอ่ยในผู้หญิงมากกวา่ผู้ชายถึงสองเท่า  โดยผู้หญิง 1 ใน 5 เคยเป็น

โรคนี ้และร้อยละ 80 จะกลบัเป็นซ า้อีก 
 
ปัจจัยเส่ียง 
• สขุอนามยัไม่ดี  
• ดื่มน า้น้อย 
• กลัน้ปัสสาวะ 
• คูค่รองมีเชือ้โรค เช่น หนองใน 
• การคาสายสวนปัสสาวะ 
• หญิงวยัทอง 
• ตัง้ครรภ์ 
• รับประทานบากดภมิูคุ้มกนั 
• คมุก าเนิดโดยสวมห่วงอนามยั 

 
 

medium.com 



68 อ้างอิง : ชญัวลี ศรีสโุข, 8 โรคร้ายของวยัท างาน , 2552 

อาการ 

การดูแลและการป้องกัน 

• ปัสสาวะบอ่ย ห่างกนัไม่เกิน 2 ชัว่โมง 
• กลัน้ปัสสาวะไม่ได้  
• ปวดแสบรูปัสสาวะเวลาปัสสาวะ 
• ปัสสาวะสดุแล้วปวด 
• ปวดท้องน้อย 
• เจ็บปวดเม่ือมีเพศสมัพนัธ์ 
• น า้ปัสสาวะมีสีขุ่น 
• หากเป็นการติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะส่วนบน จะพบอาการหนาวสัน่และมีไข้สงู 

เจ็บปวดสีข้างร้าวไปทางด้านหลงัร่วมด้วย 

• ดื่มน า้ให้มากและไม่กลัน้ปัสสาวะ 
• ดแูลสขุภาพอนามยัสว่นบคุคล 
• ละเว้นการนอนดกึ ดื่มสรุา สบูบหุร่ี 
• ระวงัการติดเชือ้โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

medthai.com 
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โรคปวดหวัไมเกรน 
• กลุม่อาการทางระบบประสาท มีอาการปวดหวัอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามวั 

ตาไวตอ่แสง หไูวตอ่เสียง 
• ยงัไม่ทราบสาเหตท่ีุแท้จริงในการเกิดโรค แต่มีทฤษฏีท่ีเช่ือวา่ไมเกรนเป็นผลจากความ

ผิดปกติชัว่คราวในการท างานของสมองท่ีมีผลกระทบต่อเส้นประสาท สารเคมี และ
หลอดเลือดในสมอง 

• เป็นโรคท่ีเป็นซ า้ซาก เป็นแล้วมกัไม่หายขาด 
• พบบอ่ย 1 ใน 4 ของคนวยัท างาน ช่วงอาย ุ25-55 ปี 
• พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

 
ปัจจัยที่กระตุ้นการเกดิโรค 
• ความเครียดทางกายหรือใจ เช่น ไม่ได้พกัผ่อน คิดมาก วิตกกงัวล 
• แสงจ้าท่ีเข้าตา เสียงดงั กลิ่นหอมฉนุหรือกลิ่นเหม็นรุนแรง 
• เป็นภมิูแพ้ 
• นอนไม่หลบั หรือหลบัไม่สนิท , หิวหรือถึงเวลาหิวแล้วไม่ได้กินข้าว 
• ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากยาคมุก าเนิด 

อ้างอิง : ชญัวลี ศรีสโุข, 8 โรคร้ายของวยัท างาน , 2552 

neurotelemedicine.com 
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อาการปวดหวัแบบไมเกรน 

• ก่อนปวดหวัจะมีปัจจยัต่างๆมากระตุ้น 
• มีแสงแวววบักะพริบๆหรือคลื่นไส้อาเจียนก่อนปวดหวั 
• มกัปวดหวัข้างเดียว 
• ปวดหวัมากจนท าให้ไม่สามารถท างานหรือกิจกรรมอ่ืนๆได้ 
• หากไม่ได้รับการรักษา การนอนพกัจะไม่ท าให้ดีขึน้ 
• ก่อนปวดหวั ขณะปวดหวั และหลงัปวดหวัต้องไม่มีไข้ 
 

การป้องกัน 

ลดความเครียด ออกก าลงักายเป็นประจ า ไม่นอนดกึ ไม่ท างานจนเกินแรง 
ไม่อดอาหาร ไม่รับประทานฮอร์โมนทดแทนการหมดประจ าเดือน 

อ้างอิง : ชญัวลี ศรีสโุข, 8 โรคร้ายของวยัท างาน , 2552 



พษิภัยบุหร่ีและยาเสพติด 
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พษิภยัจากบุหร่ี 
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สารประกอบในควนับุหร่ี 
• นิโคติน 

• ทาร์ 

• คาร์บอนมอนอกไซด์ 

• ไนโตรเจนออกไซด์ 

• ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 

• สารกลุม่ PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) 

• สารอนมุลูอิสระ 

• สารปรุงแตง่ตา่งๆ 

 

73 อ้างอิง : ศ.นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ, การควบคมุการบริโภคยาสบู, 2007 



1. นิโคติน 

• มีลกัษณะคล้ายน า้มันและไม่มีสี  
• สามารถออกฤทธ์ิโดยตรงท่ีสมอง ท าให้รู้สึกเป็นสุข สบายใจ 
• บางสว่นถกูดดูซมึเข้ากระแสเลือด มีผลตอ่การหลัง่สารอีพิเนฟรินจากต่อมหมวกไต 

ท าให้ความดนัโลหิตสงู หวัใจเต้นแรงเร็วกวา่ปกติ และเส้นเลือดแดงหดตวั 

2. ทาร์ 

• มีลกัษณะคล้ายน า้มัน มีสีน า้ตาล 
• เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบ กระดาษมวน และส่วนประกอบอ่ืนๆใน

บุหร่ี 
• ละอองของเหลวของทาร์จะเข้าไปติดอยู่ตามหลอดลมและถงุลมในปอด ท าให้เกิด

การระคายเคืองทางเดินหายใจ ไอเรือ้รัง และมีเสมหะ 

74 อ้างอิง : ศ.นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ, การควบคมุการบริโภคยาสบู, 2007 



3. คาร์บอนมอนอกไซด์ 

• เป็นก๊าซท่ีไม่มีสีและไม่มีกลิ่น 
• ก๊าซนีจ้ะแย่งจบักบัฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกวา่ออกซิเจน ร่างกายจงึ

ล าเลียงออกซิเจนไปยงัอวยัวะต่างๆลดลง ท าให้หวัใจท างานหนกั 
• หากได้รับก๊าซนีจ้ านวนมากจะท าให้เกิดอาการมนึงง คลื่นไส้ และเหน่ือยง่าย 

4. ไนโตรเจนไดออกไซด์  

• เป็นก๊าซท่ีท าลายเยื่อบุของหลอดลมและถุงลม ท าให้ผนังถุงลมในปอดโป่งพอง 
• ท าให้การท างานของปอดลดลง ร่างกายจึงได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ท าให้เหน่ือย

หอบง่าย 

75 อ้างอิง : ศ.นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ, การควบคมุการบริโภคยาสบู, 2007 



5. ไฮโดรเจนไซยาไนด์  

6. สารกลุ่ม PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons)    

• สารในกลุม่นีจ้ะท าให้ดีเอ็นเอเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ และสง่เสริมการ
สร้างเซลล์มะเร็งที่อวยัวะตา่งๆ  เช่น ปอด กลอ่งเสียง หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

• ตวัอย่างเช่น เบนโซพยัรีน 

• เป็นก๊าซท่ีท าลายเย่ือบหุลอดลมสว่นต้น  
• หากได้รับก๊าซนีจ้ะท าให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง 

76 อ้างอิง : ศ.นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ, การควบคมุการบริโภคยาสบู, 2007 



7. สารอนุมูลอสิระ 

6. สารปรุงแต่งต่างๆ 

น า้ตาล  หรือสารเพ่ิมความหวานตา่งๆ สามารถช่วยเพ่ิมฤทธ์ิของนิโคตินได้ 
แอมโมเนีย ช่วยให้ดดูซมึนิโคตินได้ดีขึน้ เพ่ิมฤทธ์ิของนิโคติน 
เมนทอล ท าให้ผู้สบูรู้สกึเย็นคอ จึงอดัควนัอยู่ในปอดได้นานขึน้ 

• เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสบู 
• สามารถกระตุ้นการท างานของเม็ดเลือดขาวบางชนิด ท าให้เกิดการอกัเสบ และ

เซลล์ปอดถกูท าลายได้ 
• ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตวั 

77 อ้างอิง : ศ.นพ.สมเกียรติ วฒันศิริชยักลุ, การควบคมุการบริโภคยาสบู, 2007 
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โรคที่เกดิจากการสูบบุหร่ี 
• โรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง (COPD) 

• โรคปอดบวม (DIP) 

• หอบหืด (Asthma) 

• โรคหลอดเลือดแดงแข็งตวั (Atherosclerosis) 

• โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (Aortic aneurysm) 

• เบาหวาน (Diabetes mellitus) 

• ภาวะกระดกูพรุน (Osteoporosis) 

• เป็นหมนั (Infertility) 

• ริว้รอยบนใบหน้า (Wrinkles) 

• โรคปริทนต์  (Periodontal) 
• แผลในช่องปาก (Oral lesions) 

• มะเร็งปอด, ตบัอ่อน, หลอดอาหาร,                                                                        
กระเพาะอาหาร, กลอ่งเสียง, ช่องปาก 
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พษิของบุหร่ีต่อผู้อ่ืน 

• ผู้ ท่ีได้รับควนับหุร่ีเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากกว่าผู้สบูถึง 2 เท่า เพราะตวัผู้สบูจะได้รับ
ควนับหุร่ีเพียงสว่นหนึง่ของควนัท่ีพ่นออกมาเท่านัน้ แต่ผู้ ท่ีอยู่รอบข้างกลบัได้รับ
ควนับหุร่ีจ านวนมาก 

• ควนับหุร่ีจะท าให้เดก็มีพฒันาการท่ีช้าลงจากปกติถึง 2 เท่า ไม่วา่จะเป็นการ
พฒันาการทางด้านร่างกายหรือสมองก็ตาม นอกจากนี ้ยงัเสี่ยงตอ่การพิการ
ทางด้านสมองอีกด้วย 

• ในหญิงตัง้ครรภ์ หากได้รับควนับหุร่ีในปริมาณมากหรือเป็นประจ าทกุวนัจะท าให้
เสี่ยงอนัตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ไม่วา่จะเป็นภาวะเด็กไม่สมบรูณ์ เดก็พิการตัง้แต่
ก าเนิด ภาวะแท้ง หรือการเสียชีวิตระหวา่งคลอด 

• ควนัท่ีผู้สบูพ่นออกมาจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ และตกค้างอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ 
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสือ้ผ้า และวตัถอ่ืุนๆ ท าให้สารพิษเกาะติดอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการสบูบหุร่ี สง่ผลเสียตอ่ผู้อาศยัอยู่ในสิ่งแวดล้อมนัน้ 

อ้างอิง : med.mahidol.ac.th 



พษิภัยยาเสพติด 
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จ าแนกตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 4 ประเภท 
 ประเภทกดประสาท  เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยาระงบัประสาท 
 ประเภทกระตุ้นประสาท  เช่น ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน 
 ประเภทหลอนประสาท   เช่น แอลเอสดี  
 ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน  เช่น กัญชา 
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ประเภทของยาเสพตดิ 

อ้างอิง : คูม่ือ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจดัระเบียบสงัคม, 2559, ส านกัพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านกังาน ป.ป.ส 

ฝ่ิน เฮโรอีน 

กระท่อม กญัชา ยาบ้า oncb.go.th ddcamarica.org 

Khaosod.co.th Pixabay.com 

honestdocs.co 
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จ าแนกตามกฎหมาย พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
  ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดชนิดให้โทษร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ยาบ้า  
  ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดให้โทษทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน โคเคน 
  ประเภทท่ี 3 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมีลกัษณะเป็น ต ารับยา ซึง่มียาเสพติดให้โทษ

ประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยาแก้ไข้ท่ีมีฝ่ินหรือโคเดอีนผสม ยาแก้ท้องเสีย บางชนิด 
 ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้ โทษประเภทท่ี 1 และ ประเภทท่ี 2 

เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ อาเซติลคลอไรด์  
  ประเภทท่ี 5 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าข่ายอยู่ใน ยาเสพติดประเภทท่ี 1 ถึง 4 

เช่น กญัชา พืชกระท่อม 

ประเภทของยาเสพตดิ 
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ลักษณะของผู้ใช้ยาเสพตดิเบือ้งต้น 

• สภาพร่างกาย ทรุดโทรม น า้หนกัลดลงอย่างรวดเร็ว  ไม่สดช่ืนแจ่มใส อ่อนเพลีย 
มกัจะเลียปากบอ่ย ตาแดง ม่านตาขยาย 

• บคุลิกเปลี่ยนแปลง หงดุหงิดง่าย พดูหรือมีพฤติกรรมซ า้ๆ เคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือ
ซมึเศร้าผิดปกติ 

• ใช้เงินมากขึน้ 
• การท างานแย่ลง ไม่สนใจการท างาน 
• โกหกบอ่ยขึน้ ไม่รักษาค าพดู  
• สมัพนัธภาพในครอบครัวเปลี่ยนไป มกัแยกตวั ไม่ร่วมกิจกรรมในครอบครัว เสียงดงั 

ก้าวร้าว ใช้ก าลงั 
• อาจพบอปุกรณ์การเสพ เช่น เข็มฉีดยา หลอดกาแฟสัน้ๆ ไฟแช็ก 

อ้างอิง : ส านกังานพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขยาเสพติด ส านกังาน ปปส. กระทรวงยตุิธรรม www.oncb.go.th 
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• ยาเสพติดมีผลต่อสมอง 2 สว่น คือ สมองสว่นคิด (Cerebral Cortex) ท่ีท าหน้าท่ีควบคมุสติปัญญา 
ความมีเหตผุล และสมองสว่นควบคมุอารมณ์ (Limbic System) ท่ีท าหน้าท่ีควบคมุอารมณ์และ
พฤติกรรม 

• ยาเสพติดจะไปกระตุ้นสมองสว่นควบคมุอารมณ์ให้สร้างสารเคมีช่ือ โดปามีน มากกวา่ปกติ ซึง่ท าให้ผู้ เสพ
เกิดความรู้สกึเคลิบเคลิม้ มีความสขุ  

• เม่ือหมดฤทธ์ิของยา จะมีอาการคล้ายขาดสารโดปามีน ท าให้หงดุหงิด ทรมาน หรือซมึเศร้า จนต้อง
แสวงหายามาใช้อีก  

• ยาเสพติดจะท าลายสมองสว่นคิด ท าให้การใช้ความคิด ความมีเหตผุลเสียไป สมองสว่นอารมณ์ท างาน
มากกวา่ ผู้ เสพจงึท าอะไรตามใจตามอารมณ์ ขาดเหตผุล และมกัแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สามารถ
ควบคมุตวัเองได้  

• หากใช้ยาเสพติดบอ่ยครัง้ สมองจะสญูเสียการควบคมุการสร้างโดปามีนท าให้ไม่สามารถมีความสขุตาม 
ธรรมชาติได้ จึงเกิดอาการทรุนทรุาย ต้องพึง่ยาเสพติดเพ่ือให้ตนมีความสขุ อาการนีเ้รียกวา่“สมองติดยา” 
 

อ้างอิง : ส านกังานพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขยาเสพติด ส านกังาน ปปส. กระทรวงยตุิธรรม, 2555  www.oncb.go.th 

drugabuse.gov 
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ผลของยาเสพตดิต่อร่างกาย 

หวัใจ : เต้นไม่สม ่าเสมอ เจ็บหน้าอก หวัใจวาย 

ระบบสืบพนัธ์ุ : เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แท้ง หรือคลอดก่อนก าหนด คลอดลกูออกมาพิการ 
สมอง : ความคิด การวิเคราะห์ช้าลง หลงลืมง่าย ควบคมุตวัเองไม่ได้ ท าสิ่งเลวร้ายท่ีไม่ ควรท า 
ตา : รูม่านตาขยาย ตาพร่ามวั  

ปาก : ปากแห้ง เหม็น มีปัญหาในช่องปาก 

กล้ามเนือ้ : กระตกุ ชกั กล้ามเนือ้ท างานไม่ประสานกนั 

จมูก : สญูเสียการดมกล่ิน 

อ้างอิง : คูม่ือ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจดัระเบียบสงัคม, 2559, ส านกัพฒันาการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านกังาน ป.ป.ส 

สมองคนปกติ  สมองของคนท่ีเร่ิมใช้ยาเสพติด สมองของคนท่ีติดยาเสพติด สมองของคนติดยาที่ได้รับการ
บ าบดั จะพบว่าสมองสามารถ
กลบัมาท างานได้ แต่ไมส่มบรูณ์ 

oncb.go.th 
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พษิภยัร้ายของสารเสพตดิ 

ต่อร่างกายและจติใจของผู้เสพ 
          1.ท าลายประสาทสมอง จิตใจเสื่อม ซมึเศร้า วิตกกงัวล เลื่อนลอย และเกิดภาวะผิดปกติทางจิตจาก
สารเสพติดนัน้ๆพิษจากสารเสพติดท าลายอวยัวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย 
          2.เสียบคุลิกภาพ ขาดความสนใจตนเอง 
ต่อครอบครัวและสังคม 
          1. ครอบครัวท่ีมีผู้ติดสารเสพติด มกัได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดสารเสพติดในทกุด้าน เช่น การขาด
ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีน าไปสูค่วามขดัแย้ง ทะเลาะวิวาท 
          2.ท าให้สญูเสียสมรรถภาพการท างาน ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ครอบครัวทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม
เสียทรัพย์สินรายได้ของครอบครัวเน่ืองจากต้องซือ้สารเสพติดมาเสพและรักษาโรคท่ีเกิดจากสารเสพติด 
          3.ปัญหาสารเสพติดก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสงัคมเป็นวงกว้าง เน่ืองจากเกรง
ว่าบตุรหลานจะเข้าไปเก่ียวข้องกบัสารเสพติดหรือถกูประทษุร้ายจากผู้ เมาสารเสพติด 
ต่อส่วนรวมและประเทศชาต ิ    
          เป็นภยัต่อความมัน่คง สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีเป็นสขุของคน
ในประเทศ ประเทศชาตสิญูเสียงบประมาณในการปอ้งกนั ปราบปราม บ าบดัรักษาผู้ติดสารเสพติด 
 

อ้างอิง : ประชาสมัพนัธ์กรมสขุภาพจิต (prdmh) 
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เคลด็ลบั “ สขุภาพดี...อย่างมีคณุภาพ” 

อ้างอิง : คูมื่อบนัทกึสขุภาพดี เพ่ือการมีชีวิตท่ียืนยาวอยา่งมีคณุภาพ , ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

• ออกก าลงักายสปัดาห์ละอย่างน้อย 3 ครัง้ ครัง้ละไม่น้อยกว่า 30 นาที 
• ท างานไม่เกินวนัละ 12 ชัว่โมงและนอนหลบัให้เพียงพอ 
• งดสบูบหุร่ี งดดื่มสรุา งดสิ่งเสพติดและของมนึเมาทกุชนิด 
• ควบคมุดชันีมวลกาย (BMI) และเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (35.5 นิว้)ใน

ชาย และ 80 ซม. (31.5 นิว้) ในหญิง 
• หลีกเลี่ยงบริโภคเนือ้สตัว์ดิบ รวมทัง้อาหารท่ีถนอมด้วยดินประสิว และไขมนั

ชนิดทรานส์ (เช่น เบเกอร่ีท่ีท าจากมาการีน อาหารทอด) และลดอาหารหวาน 
มนัและรสเคม็ 

• บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีผกัผลไม้ไม่น้อยกวา่ 400 กรัมตอ่วนั  
• หมัน่ตรวจเช็คปัจจยัเสี่ยงท่ีมีผลเสียตอ่สขุภาพและพยายามลดความเสี่ยงท่ี

แก้ไขได้ 
• มีเพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภยั 
• มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน และมองโลกในแง่ดี 
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สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง 
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