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คณะศลิปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

          โรคติดต่อหมายถึงโรคท่ีเกิดข้ึนกบัคนหรือสตัวโ์ดยเกิดจากเช้ือโรคท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตหรือพษิของเช้ือ

โรคและเม่ือเกิดโรคข้ึนแลว้สามารถแพร่กระจายจากคนหรือสตัวท่ี์ป่วยเป็นโรคนั้นไปสู่คนหรือสตัวอ่ื์นได้

โดยการแพร่กระจายจากโรคนั้นอาจเป็นไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มโรคซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณ

สุหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเฉพาะในเขตของตนโดยประกาศใหเ้ป็นโรคติดต่อในกรณีท่ีตรวจพบหรือ

มีเหตุสงสยัวา่โรคใดโรคหน่ึงนอกเหนือจากขอ้ 1 เป็นโรคซ่ึงอาจตืดต่อแพร่กระจายเป็นอนัตรายแก่

ประชาชนไดร้ายช่ือโรคติดต่อรวม 45 โรค คือ 1. อหิวาตกโรค 2. กาฬโรค 3.ไขท้รพิษ 4. ไขเ้หลือง 5. ไข้

กาฬหลงัแอ่น 6. คอตีบ 7. ไอกรน 8. บาดทะยกั 9. โปลิโอ 10. ไขห้ดั 11. ไขห้ดัเยอรมนั 12. คางทูม 13. ไข้

อีสุกอีใส 14. ไขห้วดัใหญ่ 15. ไขส้มองอกัเสบ 16. ไขเ้ลือดออก 17. พษิสุนขับา้ 18. ตบัอกัเสบ 19. ตาแดง

จากไวรัส20. อาหารเป็นพิษ 21. บิดแบบซิลลาร่ี 22. บิดอมีบา 23. ไขร้ากสาดนอ้ย 24. ไขร้ากสาดเทียม 25. 

ไขร้ากสาดใหญ่ 26. สครัปไทฟัส27. มูรินไทฟัส28. วณัโรค 29. เร้ือน 30. ไขจ้บัสัน่ 31. แอนแทรก 32. ทริ

โคโนซีส33. คุดทะราด 34. เลปโตสไปโรซีส35. ซิฟิลิส 36. หนองใน 37. หนองในเทียม 38. กามโรคของ

ต่อมและท่อนํ้าเหลือง 39. แผลริมอ่อน 40. แผลกามโรคเร้ือรังท่ีขาหนีบ 41. ไขก้ลบัซํ้า 42. อุจจาระร่วง 43. 

แผลเร้ือรัง ( แผลปากหมู ) 44. เทา้ชา้ง 45. เอดส์ 

       โรคติดต่ออนัตรายหมายถึงโรคติดต่อพวกหน่ึงท่ีมีอาการรุนแรง มีการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวางทาํใหมี้ผูเ้จบ็ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมากระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดักลุ่มของโรคติดต่อตามความ
รุนแรงของโรคไว ้

        การแพร่กระจายโรคหมายถึงการท่ีคนหรือสตัวไ์ดรั้บเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรคจากคนป่วยหรือสตัว์
ป่วยแลว้ทาํใหเ้กิดเป็นโรคนั้นข้ึนซ่ึงไดรั้บเช้ือโรคหรือพิษของเช้ือโรคนั้นอาจไดรั้บโดยตรงหรือไดรั้บโดย
ทางออ้มโดยมีตวันาํเช้ือโรคท่ีเรียกวา่พาหะนาํโรค 

        พาหะของโรคคือคนหรือสตัวท่ี์มีเช้ือโรคแต่ไม่แสดงอาการและสามารถนาํเช้ือโรคนั้นไปสู่ผูอ่ื้นได ้



        วคัซีนหมายถึง ตวัเช้ือโรคท่ีตายแลว้หรือมีชีวิตแต่หมดอนัตรายแลว้หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของเช้ือโรค 

เม่ือฉีดเขา้ไปในร่างกายแลว้จะมีผลกระตุน้ใหร่้างกายสร้างภูมิคุม้กนัโรคได ้

ความสําคญัของโรคตดิต่อทีส่่งผลต่อสุขภาพ 

               1.เม่ือเกิดเจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อจะทาํใหสุ้ขภาพร่างกายทรุดโทรม สุขภาพจิตเสียไปเกิด
ความเครียดและวิตกกงัวล 
2. ภายหลงัการเจบ็ป่วยอาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว 
3. ตอ้งการระยะเวลาสาํหรับการฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจิตใจภายหลงัเจบ็ป่วยซ่ึงเป็นระยะท่ีร่างกายยงัอ่อนแอไม่
สมบูรณ์เตม็ท่ีการทาํกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมสุขภาพจึงยงัทาํไดไ้ม่เตม็ท่ีดว้ย 

องค์ประกอบของการเกดิโรคมี 3 ประการ คือ 

1. ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดโรคคือ เช้ือโรคต่างๆ 

2. มนุษย ์

3. ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาวะทางอากาศ เศรษฐกิจและสงัคม 

 

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ(Respiratory Infection) 

1. โรคไวรัสโคโรน่า สายพนัธ์ุใหม่ 2012   MERS-CoV(Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus) 

เป็นโรคติดเช้ือชนิดรุนแรงท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่าซ่ึงเป็นไวรัสกลุ่มเดียวกบัท่ีก่อโรคซาร์สแต่

คนละสายพนัธ์ุเป็นไวรัสท่ีก่อใหเ้กิดโรคทางระบบทางเดินหายใจอยา่งรุนแรงโดยพบการติดเช้ือน้ี

เป็นคร้ังแรกท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย เม่ือปี ค.ศ. 2012โดยยงัไม่พบผูติ้ดเช้ือน้ีในประเทศไทยแต่ก็

พบวา่มีความเส่ียงเน่ืองจากมีผูแ้สวงบุญชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮจัญใ์นประเทศแถบ

ตะวนัออกกลางและมีนกัท่องเท่ียวแถบตะวนัออกกลางเดินทางเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยทาํใหอ้าจ

เกิดการแพร่กระจายของเช้ือได ้ ดงันั้นจึงตอ้งมีการติดตามและเฝ้าระวงัต่อไปซ่ึงกลุ่มผูป่้วยท่ีจะตอ้ง

ทาํการเฝ้าระวงั ไดแ้ก่ 

1. ผูป่้วยปอดบวมรุนแรงหรือมีภาวะระบบทางเดินหายใจลม้เหลวเฉียบพลนั 



2.  ผูป่้วยปอดบวมท่ีมีภาวะเส่ียงต่างๆ ดงัน้ี 

-อาศยัหรือเดินทางจากประเทศแถบตะวนัออกกลางในช่วง 14 วนัก่อนป่วย 

-บุคลากรทางการแพทยท่ี์ดูแลผูป่้วยปอดบวมในช่วง 14 วนัก่อนป่วย 

-สมัผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้เขา้ข่าย หรือ ผูป่้วย ในช่วง 14 วนัก่อนหรือหลงัป่วย 

-ผูป่้วยปอดบวมท่ีเกิดเป็นกลุ่มกอ้น คือ พบผูป่้วยตั้งแต่ 2 รายข้ึนไปท่ีเวลาเร่ิมป่วยห่างกนัไม่เกิน 14 
วนั ในชุมชนเดียวกนั 

3. ผูท่ี้ติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนและสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้เขา้ข่ายหรือผูป่้วยในช่วง 14 วนัก่อนหรือ
หลงัป่วย 

การติดต่อ 

มีการติดต่อระหวา่งคนไดโ้ดยมกัจะพบไในกลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละญาติท่ีดูแลผูป่้วย 

อาการสําคญั 

         อาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนั ไข ้ ไออาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ แต่ในรายท่ีรุนแรงอาจมี
อาการหอบ หายใจลาํบากระบบทางเดินหายใจลม้เหลวเฉียบพลนัได ้ โดยพบวา่มากกวา่ร้อยละ 30 ของผูท่ี้มี
การติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีจะมีอาการรุนแรงจนกระทัง่เสียชีวิต 

การรักษา 

          ปัจจุบนัยงัไม่มียาท่ีใชใ้นการรักษาการติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีโดยเฉพาะ  กรณีท่ีผูป่้วยมีไขสู้งร่วมกบัปอด
บวมรุนแรง และไม่ทราบวา่เกิดจากการติดเช้ือไวรัสชนิดใดใหใ้ชย้าตา้นไวรัสoseltamivirในขนาดท่ีใชรั้กษา
ไขห้วดัใหญ่ 

คาํแนะนําในการปฏิบัติตัว 

1. ปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัท่ีดี ไดแ้ก่ กินร้อน ชอ้นกลาง ลา้งมือควรลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่และนํ้า
อยา่งนอ้ย 20 วินาทีหรือใชแ้อลกอฮอลเ์จลแทนโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลงัเขา้
หอ้งนํ้า 

2. หลีกเล่ียงการคลุกคลีกบัผูท่ี้มีอาการไอ จาม      



3. ควรหลีกเล่ียงการเขา้ไปในท่ีแออดั หากจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในท่ีแออดัควรสวมหนา้กากอนามยั เพื่อ
ลดความเส่ียงในการติดเช้ือ 

4. สวมหนา้กากอนามยั ในกรณีท่ีมีอาการไอ จามเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

 

  2.  อโีบลาไวรัส (ebola virus)  

เน่ืองจากมีรายงานการระบาดหนกัและไดค้ร่าชีวิตผูป่้วยชาวแอฟริกนัไปหลายร้อยรายเช้ืออีโบลาไวรัสเป็น
ไวรัสอนัตรายท่ีติดต่อในคนและในสตัวแ์ละอาจทาํใหผู้ติ้ดเช้ือนั้นเสียชีวิตโดยมีอตัราการเสียชีวิตสูงถึง 60-
90% ในปัจจุบนักย็งัไม่มีทางรักษาและยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัก่อนหนา้น้ีมีรายงานการระบาดเฉพาะในทวีป
แอฟริกาโดยเร่ิมมีการระบุเช้ือไดจ้ากการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการตั้งแต่ปีค.ศ.1967 ล่าสุด (ค.ศ.2014) ไดมี้
รายงานการระบาดหนกัเกิดท่ีไลบีเรีย, กีเนียและเซียราลีโอนซ่ึงเป็นประเทศท่ีอยูบ่ริเวณตะวนัตกของทวีป
แอฟริกา 
สาเหตุของโรคอโีบลาเช้ือไวรัสอีโบลาอีโบลา Ebola พบในสตัว ์เช่น ลิงชิมแปนซี 

การติดต่อ 

          - การสมัผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่จากผูป่้วย ไดแ้ก่ เลือด นํ้ามูก นํ้าลายของผูป่้วย ของใชข้องผูป่้วย

หรือสตัวท่ี์ป่วย  

 -การนาํสตัวท่ี์ป่วยมาทาํเป็นอาหารโดยผา่นทางเยือ่บุในปากและทางเดินอาหาร(mucous membrane), เยือ่บุ

ตา (conjunctiva) และรอยแยกหรือแผลบนผวิหนงั 

ระยะท่ีเกิดการติดต่อไดเ้ร่ิมตั้งแต่ผูป่้วยเร่ิมมีอาการนาํ (ประมาณ 7 วนั)ซ่ึงในระยะน้ียงัจดัเป็นความเส่ียงตํ่า

การติดต่อจะติดไดง่้ายข้ึนเม่ือผูป่้วยเขา้สู่ระยะทา้ยของโรค 

อาการและอาการแสดง 

1. อาการในระยะแรก(Phase I) มีอาการไขสู้งทนัทีทนัใด (39-40°C) อ่อนเพลีย ปวดกลา้มเน้ือปวดขอ้ปวด

ศีรษะจากทา้ยทอยและเจบ็คอ 

2. อาการในระยะทีส่อง (Phase II) จะมีอาการของความผดิปกติของอวยัวะภายใน โดยจะเร่ิมมีอาการในวนัท่ี 

2-4 หลงัแสดงอาการแรกเร่ิม และคงอยูน่าน 7- 10 วนั อาการและอาการแสดงไดแ้ก่อาการปวดทอ้ง อาเจียน 

ทอ้งเสีย เบ่ืออาหาร เจบ็คอรุนแรง เจบ็หนา้อก กลืนลาํบากไอแหง้ ๆ และมีผืน่แดง ราบและนูน 

(maculopapular rash) กดจางได ้และไม่คนัข้ึนตามผวิหนงัโดยเร่ิมมีผืน่ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 2-7 หลงัแสดงอาการ



แรกเร่ิม (มกัข้ึนในวนัท่ี 5) เม่ือผืน่หายจะเกิดเป็นขยุเลก็ๆได ้(fine scaling) อาการทางตา ไดแ้ก่ อาการตาแดง 

ตาสูแ้สงไม่ไดใ้นรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีเลือดออกในอวยัวะภายใน ทาํใหเ้ลือดกาํเดาไหล, ถ่ายเป็นเลือด, 

อาเจียนเป็นเลือด, ปัสสาวะเป็นเลือด, และปรากฏจุดเลือดออกตามร่างกายร่วมกบัภาวะตบัถูกทาํลาย ไตวาย 

มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สบัสน เซ่ืองซึมกา้วร้าว (aggressiveness) และอาการชกั  

                      3.อาการในระยะทีส่าม(Phase III) ผูป่้วยจะมีอาการหายใจเร็ว อาจมีอาการสะอึก มีความ

ดนัโลหิตลดตํ่าเป็นผลใหอ้วยัวะหลายระบบเส่ือมหนา้ท่ี ปัสสาวะไม่ออกซ่ึงเป็นผลใหผู้ป่้วยเสียชีวิต

สาํหรับผูท่ี้รอดชีวิตจะมีอาการต่าง ๆเหล่าน้ีไดม้ากกวา่หน่ึงเดือนไดแ้ก่ อาการอ่อนเพลียรุนแรงเบ่ือ

อาหารนํ้าหนกัลด และปวดขอ้ อาการอ่ืนท่ีอาจพบตามหลงั ไดแ้ก่ ตบัอกัเสบเป็น ๆหาย ๆ, ไขสันหลงั

อกัเสบ, อาการทางระบบประสาท และตาอกัเสบ (uveitis)  

การวนิิจฉัย 

การตรวจหาเช้ือไวรัส (antigen detection, viral RNA polymerase chain reaction) และภูมิต่อเช้ือไวรัส (IgG) 

การรักษา 

                     -ไม่มีการรักษาจาํเพาะการรักษาจึงทาํไดเ้พยีงการบรรเทาอาการและรักษาตามอาการปัจจุบนัมี

ความพยายามในการคิดคน้ยาใหม่แต่ยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษา 

การป้องกนั 

                  -สามารถป้องกนัการแพร่เช้ือไดโ้ดยการใชม้าตรการควบคุมการติดเช้ือผูท่ี้ตอ้งเดินทางเขา้ไปใน

พื้นท่ีท่ีมีการระบาด ควรปฏิบติัตนใหถู้กสุขลกัษณะเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ โดยหลีกเล่ียงการสมัผสักบัเลือด 

หรือสารคดัหลัง่ เช่นเลือด หรือส่ิงของเคร่ืองใชข้องผูป่้วยท่ีอาจปนเป้ือนกบัสารคดัหลัง่ของผูป่้วยหรือศพ

ของผูป่้วยท่ีเสียชีวิตหลีกเล่ียงการสมัผสักบัสตัวโ์ดยเฉพาะสตัวป่์าท่ีอาจนาํมาเป็นอาหาร ถา้รู้สึกไม่สบายมี

อาการไข ้ปวดหวั เจบ็คอ ทอ้งเสีย อาเจียน ปวดทอ้งผืน่แดง หรือตาแดงใหพ้บแพทยท์นัที 

โรคแทรกซ้อนของไวรัสอโีบลา Ebola 

อตัราการเสียชีวิตของผูท่ี้ติดเช้ือ Ebola จะสูง ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบไดแ้ก่หลายอวยัวะลม้เหลวเลือดออก
รุนแรงดีซ่าน 

 



 

3.ไข้หวดัใหญ่ (Influenza virus) 

เป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยมากในคนทุกเพศทุกวยั พบไดเ้กือบทั้งปี แต่จะเป็นมากในช่วงฤดูฝน (ช่วงเดือน

กรกฏาคม ถึง ธนัวาคม) บางปีอาจพบการระบาดทัว่โลก  

สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัสท่ีมีช่ือวา่ อินฟลูเอนซาไวรัส(Influenza virus) เช้ือน้ีจะอยูใ่นนํ้ามูก นํ้าลาย หรือ

เสมหะของผูป่้วยติดต่อโดยการไอหรือ จาม หรือหายใจรดกนั 

 

 

 

 

 

 

การฟัหตัว 

ระยะฟักตวั1-4 วนั เช้ือไขห้วดัใหญ่มีอยู ่3 ชนิดใหญ่ เรียกวา่ ชนิด เอ บี และ ซี ซ่ึงแต่ละชนิดยงัแบ่งเป็น

พนัธ์ุยอ่ย ๆ ออกไปอีกมากมาย ในการเกิดโรคแต่ละคร้ังจะเกิดพนัธ์ุยอ่ยเพียงพนัธ์ุเดียว เม่ือเป็นแลว้จะมี

ภูมิตา้นทานต่อพนัธ์ุนั้น แต่ไม่สามารถตา้นทางพนัธ์ุอ่ืน ๆ ไดจึ้งอาจติดเช้ือ จากพนัธ์ุใหม่ได ้เช้ือไขห้วดั

ใหญ่บางพนัธ์ุ อาจผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัทาํใหเ้กิดการระบาดใหญ่ และมีการเรียกช่ือโรคท่ีระบาดแต่

ละคร้ังตามช่ือ ของประเทศท่ีเป็นแหลงตน้กาํหนด เช่น ไขห้วดัใหญ่ ฮ่องกง (เรียก สั้น ๆ วา่ไขห้วดั 

ฮ่องกง หรือหวดัฮ่องกง),ไขห้วดัรัสเซีย, ไขห้วดัสิงคโปร์เป็นตน้ 

อาการ 

ไขท้นัท่ีทนัใด 38.5-40C เปลือกตาแดง อาจมีนํ้ามูกใส คอแดงเลก็นอ้ย หรือไม่แดงเลย(ทั้ง ๆ ท่ีผูป่้วย

อาจรู้สึก เจบ็คอ) เม่ือยตามกลา้มเน้ือมาก(โดย เฉพาะท่ีกระเบนเหน็บ ตน้ขา ตน้แขน) ปวดศีรษะ 



อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ขมในคอ อาจมีอาการเจบ็คอ คดัจมูก นํ้ามูกใส ไอแหง้ ๆ จุกแน่นทอ้ง แต่บางราย 

กอ็าจไม่มีอาการคดัจมูก หรือเป็นหวดัเลยกไ็ด ้มีขอ้สงัเกตวา่ไขห้วดัใหญ่มกัเป็นหวดันอ้ย แต่ไขห้วดั

นอ้ยมกัเป็นหวดัมาก ไขม้กัเป็นอยู ่2-3 วนั แลว้ค่อย ๆ ลดลง อาการไอ และอ่อนเพลียอาจจะเป็นอยู ่อาจ

เป็นอยู ่1-4 สปัดาห์ แมว้า่อาการอ่ืน ๆ จะทุเลาแลว้กต็าม บางคนเม่ือหายจากไขห้วดัใหญ่แลว้ อาจมี

อาการวิงเวียนเหมือนเมารถเมาเรือ เน่ืองจากมีการอกัเสบของอวยัวะการทรงตวัในหูชั้นใน ซ่ึงมกัจะหาย

เองภายใน 3-5 วนั 

อาการแทรกซ้อน 

1. ใหก้ารดูแลปฏิบติัตวัเหมือนเป็นไขห้วดั คือนอนพกั มาก ๆ หา้มตรากตรํางานหนกั หอ้มอาบนํ้าเยน็ 

ใชผ้า้ชุบนํ้าเช็ดตวัเวลามีไขสู้ง กินอาหารอ่อน(ขา้วตํ้า โจ๊ก) ด่ืมนํ้า และนํ้าหวาน หรือนํ้าผลไม ้มาก ๆ 

การรักษา 

 1. นอนพกัผอ่นมาก ๆ หา้มตรากตรํางานหนกั หา้มอาบนํ้าเยน็ ใชผ้า้ชุบนํ้าเช็ดตวัเวลามีไขสู้ง กินอาหาร

อ่อน (ขา้วตม้โจ๊ก) ด่ืมนํ้าและนํ้าหวาน หรือนํ้าผลไมม้าก ๆ 

 2. ใหย้ารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไขบ้รรเทาปวด ยาแกไ้อ ยาดแกห้วดั เป็นตน้ (ในกรณีเดก็ควร

หลีกเล่ียงการใชแ้อสไพริน) 

 3. ยาปฏิชีวนะ ไม่จาํเป็นตอ้งใหทุ้กราย เพราะเป็นโรคท่ีเกิดจากไวรัส จะใหต่้อเม่ือมีภาวะแทรกซอ้น

จากเช้ือ แบคทีเรีย เช่น มีนํ้ ามูกหรือเสลด สีเหลืองหรือเขียว ,ไซนสัอกัเสบ หูชั้นกลางอกัเสบ หลอดลม

อกัเสบ เป็นตน้ ยาปฏิชีวนะ ท่ีมีใหเ้ลือกใช ้ไดแ้ก่ เพนว ีแอมพิซิลลิน หรือ อีโรโทรมยัซิน 

   4. ถา้มีอาการหอบหรือสงสยัปอดอกัเสบ โดยเฉพาะถา้พบในคนสูงอาย ุหรือเดก็เลก็ ควรส่งโรงพยาบาล

ด่วน ถา้พบวา่ปอดอกัเสบ ควรใหย้า ปฏิชีวนะชนิดของเช้ือท่ีตรวจพบ 

ข้อแนะนําโรคน้ีถือวา่ไม่ใช่โรคท่ีร้ายแรงอาการไขสู้ง ปวดเม่ือย และไม่มีอาการอ่ืน ๆ ชดัเจน อาจมี

สาเหตุจากโรคอ่ืน ๆ ในระยะเร่ิมแรก เช่น ไขร้ากสาดนอ้ย ตบัอกัเสบ จากไวรัส ไขเ้ลือดออก หดั จึง

ควรสงัเกตอาการเปล่ียนแปลงอยา่งใกลชิ้ด ถา้มีอาการอ่ืนปรากฎใหเ้ห็นควรใหก้ารรักษาตามโรคท่ี

สงสยั   ถา้หากมีอาการไขน้านเกิน 7 วนั มกัจะไม่ใช่ไขห้วดัแต่อาจมีสาเหตุจากโรคอ่ืน เช่น ไขร้ากสาด

นอ้ย มาลาเรีย เป็นตน้ ผูป่้วยท่ีเป็นไขห้วดัใหญ่ มกัจะมีไขไ้ม่เกิน 7 วนั 



 

 

4.ไข้หวดั(common cold) 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุดทั้งในเดก็และผูใ้หญ่ บางคนอาจเป็นปีละหลายคร้ัง (โดยเฉพาะในเดก็เลก็ 

และ เดก็ท่ีเพิ่งเขา้โรเรียนในปีแรก ๆ อาจเป็นเฉล่ียประมาณ เดือนละคร้ัง) เม่ืออายมุากข้ึน ร่างกายจะมี

ภูมิตา้นทานต่อเช้ือหวดัชนิดต่าง ๆ มากข้ึน กจ็ะป่วยเป็นไขห้วดัห่างข้ึนและมีอาการรุนแรงนอ้ยลงไป 

โรคน้ีสามารถติดต่อกนัไดง่้ายโดยการอยูใ่กลชิ้ดกนั จึงพบเป็นกนัมากตามโรงเรียน โรงงาน และท่ี ๆ มี

คนอยูร่วมกลุ่มกนัมาก ๆ เป็นโรคท่ีพบไดต้ลอดทั้งปี มกัจะพบมากในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว หรือในช่วง

ท่ีมีอากาศเปล่ียนแปลง ส่วนในฤดูร้อนจะพบนอ้ยลง 

สาเหตุ 

เกิดจากเช้ือหวดั ซ่ึงเป็นไวรัส (virus) มีอยูร่่วม 200 ชนิดดว้ยกนั การเกิดโรคข้ึนในแต่ละคร้ังจะเกิดจาก

เช้ือหวดัชนิดใหม่ หมุนเวยีนเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ เช้ือหวดัมีอยูใ่นนํ้ามูก นํ้าลาย และเสมหะของผูป่้วย ติดต่อ

โดยการไอ จาม หรือหายใจรดกนั การสมัผสัมือเช้ือหวดัติดท่ีมือของคน ๆ นั้น และเม่ือใชน้ิ้วมือขยี้ตา

หรือแคะจมูก เช่ือกจ็ะเขา้สู่ร่างกายของคน ๆ นั้นจนกลายเป็นไขห้วดัได ้ 

ระยะฟักตวั (ระยะตั้งแต่ผูป่้วยรับเช้ือเขา้ไปนกระทัง่มีอาการเกิดข้ึน) 1-3 วนั 



อาการ 

ไขต้วัร้อนเป็นพกั ๆ คร่ันเน้ือคร่ันตวั อ่อนเพลีย ปวดหนกัศีรษะเลก็นอ้ย ไอแหง้ หรือไอมีเสมหะ 

เลก็นอ้ย ลกัษณะสีขาว รู้สึกเจบ็แถวล้ินป่ีเวลาไอ 

 ในผูใ้หญ่อาจไม่มีไข ้มีเพียงคดัจมูก นํ้ามูกใส ในเดก็มกัจบัไขข้ึ้นมาทนัทีทนัใด บางคร้ังอาจมีไขสู้ง 

และชกั ทอ้งเดิน หรือถ่ายเป็นมูกร่วมดว้ย ถา้เป็นอยูเ่กิน 4 วนั อาจมีนํ้ามูกขน้เหลือกหรือเขียวหรือไอมี

เสลดเป็นสีเหลืองหรือเขียว จากการอกัเสบซํ้าของเช้ือแบคทีเรีย และมีอาการอ่ืนแทรกซอ้นตามมา ซ่ึง

จาํเป็นตอ้งใหย้าปฏิชีวนะ ร่วมดว้ย ไข ้นํ้ามูก เยือ่จมูกบวม และ แดง คอแดงเลก็นอ้ย ในเดก็อาจพบต่อม

ทอนซิลโตไม่แดงมากและมีหนอง 

อาการแทรกซ้อนต่อมทอนซิลอกัเสบ ไซนสัอกัเสบ หูชั้นกลางอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบ ใน

เดก็เลก็ อาจทาํใหมี้อาการลกัจากไขสู้งทอ้งเดิน มีเสียงแหบ เน่ืองจากกล่องเสียงอกัเสบ อาการวิงเวียน 

เน่ืองจากอวยัวะการทรงตวัภายในหูชั้นในอกัเสบ ท่ีเรียกวา่ หวดัลงหู ซ่ึง จะหายไดเ้องภายใน 3-5 วนั 

โรคแทรกซอ้นมกัเกิดในผูป่้วยท่ีไม่ไดพ้กัผอ่นตรากตรํางานหนกั ร่างกายอ่อนแอ เช่น ขาดอาหารทารก

หรือคนสูงอาย ุ

การรักษา 

ไขห้วดัเกิดจากเช้ือไวรัส จึงไม่ยาท่ีใชรั้กษาโดยเฉพาะใหก้ารรักษาไปตามอาการไดแ้ก่ 

   1. แนะนาํการปฏิบติัตวัของผูป่้วย ดงัน้ี 

  -พกัผอ่นมาก ๆ หา้มตรากตรํางานหนกัหรือออกกาํลงัมากเกินไป 

       -สวมใส่เส้ือผา้ใหร่้างกายอบอุ่น อยา่ใหถู้กฝน หรือถูกอากาศเยน็จดั และอยา่อาบนํ้าเยน็ 

         -ด่ืมนํ้ามาก ๆ เพื่อช่วยลดไข ้และทดแทนนํ้า ท่ีเสียไปเน่ืองจากไขสู้ง 

         -ควรกินอาหารอ่อน นํ้าขา้ว นํ้าหวาน นํ้าสม้ นํ้าผลไม ้หรือเคร่ืองด่ืมร้อน ๆ 

         -ใชผ้า้ชุนํ้ า (ควรใชน้ํ้ าอุ่นหรือนํ้าธรรมดา อยา่ใชน้ํ้าเยน็จดั หรือนํ้าแขง็) เช็ดตวัเวลา มีไขสู้ง 

   2. ใหย้ารักษาตามอาการ ดงัน้ี 



  1. สาํหรับผูใ้หญ่ และ เดก็โต (อายมุากกวา่ 5ปี )ถา้มีไข ้ใหย้าลดไข ้เช่น แอสไพริน พาราเซตามอล

ถา้มีอาการคดัจมูกหรือจาม ใหย้าแกแ้พ ้เช่น คลอร์เฟนิรามีถา้มีอาการไอ ใหย้าแกไ้อ เช่น ยาแกไ้อนํ้าดาํ 

ยาแกไ้อนํ้าเช่ือม 

  2. สาํหรับเดก็เลก็(อายตุ ํ่ากวา่ 5 ปี )ถา้มีไขใ้หใ้ชย้าลดไข ้เช่น พาราเซตามอล ชนิดนํ้าเช่ือม เบบ้ี

แอสไพรินถา้มีอาการคดัจมูกหรือจาม ใหย้าแกแ้พ ้เช่น คลอร์เฟริรามีนชนิดนํ้าเช่ือม 

ถา้มีนํ้ ามูกคดัจมูกมาก หายใจไม่สะดวกใหใ้ชลู้กยางดูดเอานํ้ามูกออกบ่อย ๆถา้ มีอาการไอร่วมดว้ยใหย้านาํ

เช่ือมชนิดท่ีมียาแกแ้พผ้สมกบัยาขบัเสมหะ อยูใ่นขวดเดียวกนั เช่น ยาขบัเสมหะ คลอริเอต, ยาขบัเสมหะไพ

ริทอน ไม่ตอ้งใหย้าแกแ้พแ้ยกต่างหากถา้เดก็เคยชกัหรือมีไขสู้งร้องกวนไม่ยอมนอน ใหย้ากนัชกั เช่น ฟีโน

บาร์บิทาล 

   3. ยาปฏิชีวนะในรายท่ีสงสยัวา่มีอาการติดเช้ือแบคทีเรียซํ้ าเติม เช่น มีนํ้ ามูกหรือเสลดขน้เหลือง

หรือขียว คอแดงจดั หรือปวดหู ยาปฏิชีวนะ ใหเ้ลือกใชเ้พนวี แอมพิซิลลิน ในรายท่ีแพเ้พน่ิซิลลินใหใช้

อีริโทรมยัซ่ิน แทน ควรใหน้าน 7-10 วนั  

การป้องกนั 

   1. ควรแยกผูป่้วยออกต่างหาก อยา่นอนปะปน กบัผูอ่ื้น เวลาไอหรือจามใหใ้ชผ้า้ปิดปาก หรือจมูก ไม่

หายใจรดผูอ่ื้น 

   2. อยา่เขา้ใกลห้รือนอนรวมกบัผูป่้วย 

   3. ระวงัรักษาร่างกายใหอ้บอุ่นอยูเ่สมอโดย เฉพาะในเวลาท่ีมีอากาศเปล่ียนแปลง 

   4. อยา่ตรากตรํางานหนกัเกินไป แต่ควรออกกาํลงักายแขง็แรงอยูเ่สมอ 

   5. ไม่ควรเขา้ไปท่ีท่ีคนแออดั เช่น ตามโรงมหรสพ โดยเฉพาะในขณะท่ีมีการระบาดของไขห้วดั หรือ

ไขห้วดัใหญ่ 

   6. ไม่ควรอาบนํ้าหรือสระผมดว้ยนํ้าท่ีเยน็เกินไป โดยเฉพาะในเวลาท่ีอากาศเยน็ 

   7. ควรหมัน่ลา้งมือใหส้ะอาดบ่อย ๆ (ทั้งผูป่้วยและท่ีคนท่ีอยูใ่กลเ้คียง) และอยา่ใชน้ิ้วมือขยี้ ตาหรือ

แคะไชจมูก 



5.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง(SARS) 

 

 

 

 

 

โรคซาร์ (SARS) Severe Acute Respiratory Syndrome หรือเรียกวา่ ไขห้วดั เช้ือสาเหตุเป็นเช้ือไวรัสมี

ช่ือเรียกวา่โคโรนาไวรัส เช้ือไวรัสโคโรนาน้ีพบวา่ทาํใหเ้กิดโรคทั้งในมนุษยแ์ละในสตัว ์ มานานแลว้ 

และเม่ือออกมาอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มกจ็ะถูกทาํลายลงไดโ้ดยง่าย ทัว่ไ่ปกจ็ะอยูไ่ดไ้ม่เกิน 3 ชัว่โมง แต่ถา้อยู่

กลางแสงแดด ความร้อนและรังสียวูใีนแสงแดดกจ็ะทาํลายเช้ือใหห้มดฤทธ์ิไปในระยะเวลาสั้น ภายใน

เวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง นอกจากนั้นแลว้ นํ้ายาฆ่าเช้ือโรคท่ีใชใ้นบา้นหรือสาํนกังานทัว่ ๆ ไป ตวัอยา่งเช่น 

นํ้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 % (โซเดียม ไฮโปคลอไรท1์%) แอลกอฮอล ์หรือ นํ้ายาไลโซล กส็ามารถฆ่าเช้ือ

น้ีไดเ้ป็นอยา่งดีเช่นกนั 

การติดต่อ เช้ือโคโรนาไวรัสแพร่ติดต่อไดโ้ดยการสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เน่ืองจากมีเช้ือแพร่ออกมากบั

นํ้ามูก นํ้าลายของผูป่้วย ทางการหายใจ นอกจากนั้นเช้ืออาจแพร่โดยทางออ้มผา่นมากบัขา้วของ

เคร่ืองใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดมือ ชอ้นอาหาร หลอดดูดนํ้า และ การแพร่เช้ือจากมือเขา้

สู่ปากและจมูก  

อาการ  ผูท่ี้ไดรั้บเช้ือน้ีไม่ไดแ้สดงอาการป่วยทุกรายไป ควรจะตอ้งระมดัระวงัสงัเกตตนเองเป็นเวลา

ประมาณ 2 สปัดาห์วา่ อาการสาํคญัท่ีเป็นสญัญานเตือนภยัใหต้อ้งรีบไปพบแพทยก์คื็อ ไขสู้งข้ึนมา

ทนัทีทนัใด สูงกวา่ 38 องศาเซลเซียส และอาจมีอาการต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง คือ 

ปวดเม่ือยตามเน้ือตวั ปวดศีรษะมาก หนาวสัน่ หลงัจากนั้นประมาณ 3 -7 วนั กจ็ะเร่ิมมีอาการเจบ็คอ ไอ

แหง้ ๆ ผูป่้วยส่วนใหญ่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์ จะมีอาการทุเลาข้ึนอยา่งชา้ ๆ หลงัจาก 7 วนั ไปแลว้ 

และหายเป็นปกติ บางรายอาจอาการป่วยรุนแรง เน่ืองจากมีอาการแทรกซอ้นท่ีปอด ทาํใหเ้กิดปอดบวม



อกัเสบ ในระยะน้ีผูป่้วยจะเร่ิมมีอาการหายใจลาํบาก หรือหอบดว้ย ซ่ึงจะพบวา่ผูป่้วยอาจมีอาการทรุด

หนกัลงในช่วง 10 - 14 วนั และอาจเสียชีวิตได ้ในช่วงวนัท่ี 17 -18 ของการป่วย 

ระยะฟักตัวของโรค (หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ไดรั้บเช้ือเขา้สู่ร่างกาย จนกระทัง่ปรากฏอาการออกมา) 

จะใชเ้วลาประมาณ 2 ถึง 7 วนั โดยทัว่ไปมกัไม่เกิน 10 วนั อาการเร่ิมแรกจะคลา้ย ๆ กบัโรคติดเช้ือ

ทางเดินหายใจอีกหลายโรค เช่น โรคไขห้วดัท่ีพบไดบ่้อยมาก  

การป้องกนั  

            1.การหลีกเล่ียงไม่ไปในประเทศเขตโรคระบาด จนกวา่จะสามารถควบคุมโรคใหส้งบลงได ้ 

          2.การหลีกเล่ียงไม่คลุกคลีใกลชิ้ดกบัผูท่ี้มีอาการของโรค  

         3.การรักษาสุขภาพและอนามยัส่วนบุคคลใหดี้อยูเ่สมอ จะช่วยใหมี้ภูมิตา้นทานท่ีดีท่ีจะคอยทาํหนา้ท่ี

ป้องกนัโรคไดทุ้กขณ ไดแ้ก่ การออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ครบถว้นใน

แต่ละวนั โดยเฉพาะ ผกั ผลไม ้และด่ืมนํ้าสะอาดใหเ้พยีงพอ การนอนหลบัพกัผอ่น ไม่หกัโหมงานติดต่อกนั

นานเกินไป  

        4.หลีกเล่ียงเหลา้ บุหร่ี และความเครียด 

6.โรคคางทูม(Mump) 

 เป็นการติดเช้ือและมีการอกัเสบของต่อมนํ้าลาย (Parotid gland) ท่ีอยูบ่ริเวณกกหูทาํใหท่ี้บริเวณคาง

บวม จึงไดช่ื้อวา่คางทูม พบในเดก็เป็นส่วนใหญ่ 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือไวรัส ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม Paramyxovirus 

การติดต่อ 

เป็นโรคติดต่อติดต่อ ไดท้างทางเดินหายใจ (Droplet spread) และสมัผสักบันํ้าลายของผูป่้วย เช่น 

การกินนํ้าและอาหารโดยใชภ้าชนะร่วมกนั เป็นกบัเดก็ไดทุ้กอาย ุถา้เป็นในผูใ้หญ่จะมีอาการรุนแรง 

และมีโรคแทรกซอ้นไดบ่้อยกวา่ในเดก็ หลงัจากมีวคัซีนป้องกนัในประเทศท่ีพฒันาแลว้อุบติัการณ์

ของโรคน้ีไดล้ดลงมาก ระยะท่ีติดต่อกนัไดง่้าย คือจาก 1-2 วนั (หรือถึง 7 วนั) ก่อนมีอาการบวม

ของต่อมนํ้าลาย ไปจนถึง 5-9 วนัหลงัจากมีอาการบวมของต่อมนํ้าลาย 



ระยะฟักตัว    16-18 วนั แต่อาจสั้นเพียง 12 วนั และนานถึง 25 วนัหลงัสมัผสัโรค 

อาการ ประมาณร้อยละ 30 ของผูท่ี้ติดเช้ือจะไม่มีอาการ ในผูมี้อาการจะเร่ิมมีอาการไขต้ ํ่า เบ่ือ

อาหาร ปวดเม่ือยตามตวั ต่อมา 1-2 วนั จะมีอาการปวดหู เจบ็บริเวณขากรรไกร จากนั้นต่อมนํ้าลาย

หนา้หูจะโตข้ึนจนคลาํได ้โดยค่อยๆ โตข้ึนจนถึงบริเวณหนา้หูและขากรรไกร บางรายโตข้ึนจนถึง

ระดบัตา ประมาณ 1 สปัดาห์ จะค่อยๆ ลดขนาดลง 

โรคแทรกซ้อน 

1) เยือ่หุม้สมองอกัเสบ ซ่ึงส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง 

2) โรคแทรกซอ้นท่ีนบัวา่รุนแรงคือ สมองอกัเสบ พบไดป้ระมาณ 1 ใน 6,000 ราย ซ่ึงอาจทาํใหถึ้ง

เสียชีวิตได ้           

3) ถา้เป็นในเดก็ชายวยัรุ่นหรือผูใ้หญ่อาจมีการอกัเสบของอณัฑะ ซ่ึงในบางรายอาจทาํใหเ้ป็นหมนั

ได ้

4) โรคแทรกซอ้นอ่ืนๆ ท่ีอาจพบไดน้อ้ยมาก คือ ขอ้อกัเสบ ตบัอ่อนอกัเสบ และหูหนวก 

การวนิิจฉัยโรค            

จาก การแยกเช้ือไวรัสจาก throat washing จากปัสสาวะและนํ้าไขสนัหลงั และหรือตรวจหาระดบั 

antibody โดยวิธี Hemagglutination Inhibition (HAI) หรือ Neutralization test (NT) 

การรักษา ตามอาการ ใหย้าแกป้วดเป็นคร้ังคราว 

การแยกผูป่้วย 

แยกเก่ียวกบัระบบการหายใจ โดยแยกผูป่้วยจนถึง 9 วนั หลงัเร่ิมมีอาการบวมของต่อมนํ้าลาย 

การป้องกนั 

หลีก เล่ียงการสมัผสักบัผูป่้วย วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ใหว้คัซีนป้องกนัดว้ยการใหว้คัซีนป้องกนัคางทูม ซ่ึง

มาในรูปแบบของวคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั คางทูม และหดัเยอรมนั (MMR) ปัจจุบนักระทรวง



สาธารณสุขใหว้คัซีนรวมป้องกนัหดั คางทูม และหดัเยอรมนั 1 คร้ัง ในเดก็นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

7.วณัโรค (tuberculosis) 

เป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยทั้งคนในเมือง และชนบทโดยเฉพาะตามแหล่งสลมัหรือในท่ี ๆผูค้นอยูก่นั

แออดั พบในเดก็ คนแก่ คนท่ีเป็นโรคเอดส์ พวกท่ีติดยาเสพติดคนท่ีร่างกายอ่อนแอจากการเป็นโรค

อ่ืนๆ มาก่อน คนท่ีตรากตรํางานหนกัพกัผอ่นไม่เพยีงพอขาดอาหาร ปัจจุบนั พบวา่ผูป่้วยโรคเอดส์ 

เป็นวณัโรคแทรกซอ้นกนัมากและทาํใหว้ณัโรคท่ีเคยลดลง มีการแพร่กระจายมากข้ึนท่ีสาํคญัเม่ือ

เขา้รับการรักษาควรตอ้งรับการรักษาใหจ้บขั้นตอนตามท่ีแพทยก์าํหนดโดยเคร่งครัดมิฉะนั้นจะทาํ

ใหเ้กิดปัญหาเช้ือด้ือยาเพิ่มมากข้ึนทาํใหเ้ป็นปัญหาในการรักษาต่อไป 

สาเหตุ 
      เกิดจากเช้ือวณัโรคซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีมีช่ือวา่ ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium 
tuberculosis) บางคร้ังเรียกวา่ เช้ือเอเอฟบี (AFB/Acid Fast Bacilli) วณัโรคปอดมกัจะติดต่อโดยการสูดเอา
ละอองเสมหะของผูป่้วยท่ีไอจามหรือหายใจรดซ่ึงจะสูดเอาเช้ือวณัโรคเขา้ไปในปอดโดยตรง มกัมีประวติั
สมัผสัใกลชิ้ด (เช่น นอนหอ้งเดียวกนั หรืออยูบ่า้นเดียวกนั ) กบัคนท่ีเป็นโรคร่างกายจะสร้างภูมิตา้นทาน 
ข้ึนกาํจดัเช้ือวณัโรคคนส่วนมากท่ีไดรั้บเช้ือวณัโรคคร้ังแรก จึงมกัจะแขง็แรงเป็นปกติดี แต่อยา่งไรกต็ามเช้ือ
วณัโรคท่ียงัอาจหลงเหลือยูใ่นปอดและอวยัวะอ่ืน ๆ ถา้ร่างกายแขง็แรงกจ็ะไม่เกิดโรค แต่ถา้ เม่ือร่างกายเกิด
อ่อนแอเช้ือท่ีหลบซ่อนอยูก่จ็ะแบ่งตวัเจริญงอกงามจนทาํใหเ้กิดเป็นวณัโรคข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งรับเช้ือมาจาก
ภายนอกส่วนมากจะเกิดเป็นวณัโรคของปอด 

อาการ 
      มกัจะค่อย ๆ เป็นดว้ยอาการอ่อนเพลียเบ่ืออาหาร นํ้าหนกัตวัลด ไอนานเกิน 3 สัปดาห์ อาจมีอาการคร่ัน
เน้ือคร่ันตวัหรือเป็นไขต้ ํ่า ๆ ตอนบ่าย ๆ มีเหง่ือออกตอนกลางคืนต่อมาจึงมีอาการไอ ระยะแรก ๆไอแหง้ ๆ 
ต่อมาจะมีเสมหะไอมากเวลาเขา้นอน หรือต่ืนนอนตอนเชา้ หรือหลงัอาหารอาการไอจะเร้ือรังเป็นแรมเดือน 
รู้สึกแน่นหรือเจบ็หนา้อกโดยท่ีไม่มีอาการไอในรายท่ีเป็นมากจะหอบหรือไอเป็นเลือดกอ้นแดง ๆ หรือดาํ ๆ
เป็นไขน้านเป็นแรมเดือนโดยไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชดั ถา้เกิดในเดก็อาการมกัจะรุนแรงกวา่ผูใ้หญ่เพราะมี
ภูมิคุม้กนันอ้ย อาจแพร่กระจายไปตามกระแสเลือด เกิดเยือ่หุม้สมองอกัเสบหรือลุกลามไปยงัอวยัวะอ่ืน ๆ 
เช่น กระดูกไต ลาํไส ้ฯลฯในกรณีท่ีเป็นวณัโรคนอกปอดจะพบอาการเฉพาะท่ี เช่น ต่อมนํ้าเหลืองโตมีนํ้าใน
ช่องเยือ่หุม้ปอดปวดตามขอ้ผวิหนงัอกัเสบเป็นตุ่มแผล 
 



ส่ิงทีต่รวจพบ 
      ซูบผอม อาจมีอาการซีดหายใจหอบ หรือมีไข ้ การใชเ้คร่ืองฟังตรวจปอดส่วนใหญ่จะไม่มีเสียงผดิปกติ
บางคนอาจไดย้นิเสียงกรอบแกรบ (crepitation) ซ่ึงมกัจะไดย้นิตรงบริเวณยอดปอดทั้ง 2 ขา้ง ถา้ไดย้นิไปทัว่
ปอดทั้ง 2 ขา้ง แสดงวา่อาการลุกลามไปมากถา้ปอดขา้งหน่ึงเคาะทึบและไม่ไดย้นิเสียงหายใจ กแ็สดงวา่มี
ภาวะมีนํ้าในช่องหุม้ปอดในรายท่ีมีอาการหอบเหน่ือยมานาน ๆ อาจมีอาการน้ิวปุ้ม (clubbing of fingers) ใน
รายท่ีเป็นนอ้ยอาจตรวจไม่พบอะไรชดัเจน  

อาการแทรกซ้อน 
      ท่ีสาํคญัคือเยือ่หุม้สมองอกัเสบ, ฝีในปอด, ภาวะมีนํ้าในช่องหุม้ปอด , วณัโรคต่อมนํ้าเหลือง (พบบ่อยท่ี
ขา้งคอ อาจโตเป็นกอ้นร่วมกบัไขเ้ร้ือรัง หรือโตต่อกนัเป็นสายเรียกวา่ฝีประคาํร้อยไอออกเป็นเลือดถึงช็อกท่ี
พบไดน้อ้ยลงไปไดแ้ก่วณัโรคกระดูก (มกัพบท่ีกระดูกสนัหลงั มีอาการปวดหลงัเร้ือรัง หลงัคดโก่ง และกด
เจบ็)วณัโรคลาํไส ้(มีอาการไข ้ปวดทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งเดินเร้ือรัง ซูบผอมถา้ลุกลามไปท่ีเยือ่บุช่องทอ้งท่ีทาํให้
ทอ้งมานได)้วณัโรคไตวณัโรคกล่องเสียง(เสียงแหบ)  
การรักษา 

1. หากสงสยั ควรแนะนาํไปตรวจท่ีโรงพยาบาลเพ่ือทาํการวนิิจฉยัโดยการเอกซเรยป์อด ตรวจเสมหะ
โดยวิธียอ้มสีแอซิดฟาสต ์(Acid fast stain) เพื่อคน้หาเช้ือวณัโรค (AFB) หรือทาํการทดสอบทูเบอร์
คูลิน (Tuberculin test) 
การรักษา จะตอ้งใหย้ารักษาวณัโรค อยา่งนอ้ย 2 ชนิดข้ึนไป โดยมีไอเอน็เอชเป็นยาหลกั 1 ชนิด 
แลว้ใหย้าอ่ืนร่วมดว้ยอีก 1-3 ชนิดการใชย้าเพียงชนิดเดียวมกัจะรักษาไม่ไดผ้ลยาท่ีใชรั้กษาวณัโรค
จึงมีสูตรใหเ้ลือกอยูห่ลายแบบ เช่น 
สูตรยา 6 เดือน 
- ไอเอน็เอช + ไรแฟมพิซิน + ไพราซินาไมด ์+ สเตรปโตไมซิน นาน 2 เดือนตามดว้ยไอเอน็เอช + 
ไรแฟมพิซิน อีก 4 เดือน หรือ 
- ไอเอน็เอช + ไรแฟมพิซิน +ไพราซินาไมด ์+ อีแทมบูทอล นาน 2 เดือนตามดว้ย ไอเอน็เอช + 
ไรแฟมพิซิน 
อีก 4 เดือน 
สูตรยา 8 เดือน 
- ไอเอน็เอช + ไรแฟมพิซิน + ไพราซินาไมด ์+สเตรปโตไมซิน นาน 2 เดือน ตามดว้ย ไอเอน็เอช + 
อีแทมบูทอล อีก 6 เดือน หรือ 
- ไอเอน็เอช + ไรแฟมพิซิน +ไพราซินาไมด ์+ อีแทมบูทอล นาน 2 เดือนตามดว้ยไอเอน็เอช +
อีแทมบูทอล 



อีก 6 เดือน 
       สูตรยาน้ีใชส้าํหรับผูป่้วยวณัโรครายใหม่ ท่ีตรวจพบเช้ือในเสมหะและผูป่้วยวณัโรครายใหม่ท่ี
มีอาการรุนแรง หรือเป็นวณัโรคท่ีอวยัวะอ่ืน ๆ นอกจากปอดส่วนผูป่้วยรายเก่าท่ีกาํเริบใหม่ หรือ
ภาวะอ่ืน ๆจะมีสูตรยาท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึงไม่ขอกล่าวในท่ีน้ี นอกจากน้ีใหรั้กษาตามอาการ เช่นซีด 
หรือเบ่ืออาหารกใ็หย้าเมด็เฟอร์รัสซลัเฟตและวิตามินรวม อยา่งละ 2-3 เมด็ต่อวนัถา้ไอมีเสลดใหด่ื้ม
นํ้าอุ่นมาก ๆ และอาจใหย้าขบัเสมหะ เช่น มิสตแ์อมมอนคาร์บ1/2 - 1 ชอ้นโตะ๊ ทุก 4-6 ชัว่โมง ควร
ใหบ้าํรุงร่างกายดว้ยอาหารโดยเฉพาะพวกโปรตีน (เน้ือ นมไข่ ถัว่ต่าง ๆ) 

2. ในรายท่ีมีอาการแทรกซอ้น เช่น ไอออกเป็นเลือดมาก ๆหรือหอบใหส่้งโรงพยาบาลด่วน 

3. เม่ือไดย้ารักษาสกัระยะหน่ึง (2-4 สปัดาห์) อาการจะค่อย ๆดีข้ึน ไขล้ดลง ไอนอ้ยลง กินขา้วไดม้าก
ข้ึน นํ้าหนกัเพิม่ควรใหย้าต่อไปทุกวนัจนครบกาํหนด จึงจะหายขาดได ้

4. ถา้สงสยัมีโรคเอดส์ ร่วมดว้ย ควรตรวจหาเช้ือเอชไอว ี

การป้องกนั 
การป้องกนัสามารถทาํไดโ้ดย 

1. ฉีดวคัซีนบีซีจี (BCG) ในเดก็และบุคคลท่ีแสดงผลลบต่อการทดสอบทูเบอร์คูลิน (Tuberculin test) 
เพื่อสร้างเสริมภูมิคุม้กนัวณัโรค ในปัจจุบนัตามโรงพยาบาลต่าง ๆจะทาํการฉีดวคัซีนน้ีใหแ้ก่เดก็
ตั้งแต่แรกเกิดโดยทัว่ไปมกัจะฉีดใหเ้พยีงเขม็เดียว 

2. ในคนท่ีสมัผสัโรค โดยเฉพาะในเดก็เลก็หรือทารก แพทยอ์าจใหไ้อเอน็เอชกินป้องกนัเป็นเวลา 1 ปี 
3. รักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ 

 

โรคติดต่อทางผวิหนัง(Skin disorders) 

โรคติดต่อทางผวิหนงัเกิดข้ึนกบัผวิหนงัของเรามีไดห้ลายอยา่ง ซ่ึงโรคติดเช้ือท่ีเกิดข้ึนกบัระบบผวิหนงัมี

ดว้ยกนัหลายโรคตามตาํแหน่งท่ีเกิดการติดเช้ือ โดยเช้ือท่ีก่อโรคมี 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่แบคทีเรีย  รา  ไวรัส 

1.กลุ่มเช้ือแบคทเีรีย 

1.1ผวิหนังอกัเสบ (Cellulitis) 



เป็นการอกัเสบของเน้ือเยือ่ชั้นหนงัแทแ้ละลึกลงไปยงัชั้นไดผ้วิหนงัเป็นผืน่แดงจดั ลามอยา่งรวดเร็ว กดเจบ็
และร้อน แยกจากไฟลามทุ่งไดจ้ากขอบเขตท่ีไม่ชดัเจน มกัพบวา่มีอาการไขแ้ละต่อมนํ้าเหลืองโตร่วมดว้ย 
พบไดบ่้อยในรายท่ีประสบอุบติัเหตุ ผูป่้วยเบาหวาน อว้น หรือติดสุรา 

การรักษา    รับประทานยา Dicloxacillinประมาณ 5-7 วนั ร่วมกบัการประคบร้อน 
ข้อควรระวงั   เป็นโรคท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน เช้ือจะแพร่กระจายเขา้สู่กระแสเลือดไดง่้าย ควรอยู่
ในความดูแลของแพทย ์
 

 

 

1.2.แผลพุพอง (impetiongo) 
เป็นการติดเช้ือของชั้นหนงักาํพร้า ส่วนใหญ่เกิดจากสุขอนามยัไม่ดี หรือละเลยบาดแผลเลก็ ๆ จะ
ลุกลามจึงพบไดบ่้อยในเดก็เลก็ ส่วนมากบาดแผลเกิดข้ึนท่ีใบหนา้บริเวณรอบจมูก เน่ืองจากการ
แกะ เกา และตามแขน-ขาทัว่ไปลกัษณะ  เร่ิมแรกเป็นเพยีงผืน่แดงเลก็ ๆ มีอาการคนั แลว้กลายเป็น
ตุ่มนํ้าพองใส เม่ือแตกออกพื้นแผลจะเป็นสีแดง มีนํ้ าเหลืองไหล พอแหง้จะตกเป็นสะเกด็เหลือง
เกาะท่ีแผล ถา้เกิดท่ีหนงัศีรษะมีช่ือเรียกวา่ชนันะตุ หากปล่อยไวน้านแผลอาจลุกลามขยายใหญ่ข้ึน 
หรือกินลึกลงไปมากข้ึน และเขา้สู่กระแสเลือดได ้

 

การรักษา  เร่ิมตน้ดว้ยการลา้งทาํความสะอาดบาดแผล และใชย้าทาฆ่าเช้ือ Mupiroxinประมาณ 7-10 วนั ก็
เพียงพอ แต่หากบาดแผลกวา้งและลึกมาก อาจตอ้งใชย้า Dicloxacillinรับประทานร่วมดว้ย 
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   เช้ือราชนิดน้ีโดยปกติอาศยัอยูท่ี่รูขมุขนของทุกคน โดยไดไ้ขมนัจากรูขมุขนเป็นอาหาร ต่อเม่ือภูมิ
ตา้นทานลดลง 
ลกัษณะ   เป็นต่างขาว มีขยุขอบเขตชดัเจน หรือบางคนอาจเป็นสีเขม้ข้ึนกไ็ด ้แต่มกัไม่มีอาการอ่ืน บริเวณท่ี
พบมาก ไดแ้ก่ ส่วนท่ีมีต่อมไขมนัมาก เช่น ใบหนา้ คอ หนา้อก หลงั 

การรักษา  มีทั้งยาทา ยาสระหรือสบู่ ใชแ้ค่ 3-5 วนั และซํ้าทุกเดือน รวมไปถึงยากินในรายท่ีมี 
อาการมาก และตอ้งใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนครบกาํหนด แต่ด่างขาวท่ีเกิดข้ึนอาจตอ้งรอจนเซลลผ์วิสร้างเมด็สี
ข้ึนมาใหม่ จึงจะหายไป ถึงแมว้า่เช้ือจะถูกกาํจดัไปหมดแลว้กต็ามโรคเกล้ือนนั้นรักษาแลว้ไม่เห็นวา่รอยขาว
เป็นวงมนัจะหายไปสกัทีเน่ืองจากเช้ือราไปสร้างกรดazeleic  ซ่ึงจะไปยบัย ั้งการสร้างเมด็สีท่ีผวิหนงั ทาํให้
เกิดวงขาวข้ึนส่วนสีอ่ืนๆอาจเป็นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาอกัเสบของผวิหนงัต่อเช้ือยสีต ์

 

การป้องกนั  วธีิท่ีดีท่ีสุดคือ การหมัน่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอยา่งสมํ่าเสมอ ตอ้งแยกเส้ือผา้

รวมทั้งอุปกรณ์ของใชอ้อกจากผูอ่ื้นเพื่อป้องกนัการติดต่อ 

 

 

 

2.2.กลาก 

 

          ธรรมชาติของราชนิดน้ีมกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีเคอราตินซ่ึงเป็นโปรตีนโครงสร้างชนิดหน่ึง พบท่ี 
ผวิหนงั เลบ็ ขน และผมเช้ือกลากนั้นมีอยูท่ ั้งในดิน นํ้าและสตัว ์ ทาํใหค้นท่ีทาํงานเป็นเกษตรกร  ผูท่ี้ใชน้ํ้ า
ในแหล่งนํ้าธรรมชาติเช่นนํ้าคลอง  หรือผูท่ี้เล่นคลุกคลีใกลชิ้ดกบัสตัวเ์ล้ียงเช่นแมว หมา เป็นประจาํ  มี
โอกาสเกิดโรคน้ีซํ้ าใหม่ไดง่้าย  โรคน้ีเป็นแลว้จะคนักวา่เกล้ือนมาก  นอกจากผวิหนงัจะเป็นวงๆ ข้ึนมาดูไม่
สวยแลว้  กิริยาอาการท่ีคนเป็นมีอาการคนัเกาอยูต่ลอดเวลาทาํใหเ้ป็นท่ีน่ารังเกียจ อาการท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่าง



กนัไปตามอวยัวะท่ีติดเช้ือ อาทิ 
           กลากทีผ่วิหนังเช่น ลาํตวั แขน ขา รักแร้ขาหนีบ ผืน่จะเป็นตุ่มแดงเลก็ ๆ แลว้ขยายวงกวา้งออกเร่ือย 
ๆ ขอบนูนแดง มีขยุสีขาวคนัมาก 
          กลากทีง่่ามเท้าเรียกว่าฮ่องกงฟุตหรือนํา้กดัเท้าผวิหนงับริเวณนั้นจะเป็นแผน่ขาวยุย่ลอกออกเป็นแผน่
ไดส่้งกล่ินเหมน็และคนัมาก 
            กลากทีเ่ลบ็มกัเกิดบริเวณขา้งเลบ็เขา้มา จะเห็นเป็นสีนํ้าตาลหรือขาวขุ่น ดา้น ขรุขระ หรืออาจเป่ือย
ยุย่ได ้ไม่มีอาการเจบ็หรือคนัแต่มกัเป็นเร้ือรัง 
            กลากทีห่นังศีรษะผืน่เป็นวงเหมือนท่ีเกิดตามลาํตวัแต่พบร่วมกบัอาการผมร่วงเป็นหยอ่ม ๆ เสน้ผม
หกั ซ่ึงเกิดจากเช้ือราทาํลาย 

กลากทีข่าหนีบ  เรียกวา่โรคสงัคงัเป็นท่ีอบัอายแก่คนท่ีเป็น  เพราะเช่ือกนัวา่เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
แบบหน่ึงเกิดจากการดูแลเร่ืองความสะอาดบริเวณขาหนีบไม่ดีปล่อยใหบ้ริเวณขาหนีบอบัช้ืนอยูเ่ป็น
เวลานาน  

กลากทีศี่รษะมกัพบในเดก็ อาการท่ีพบไดแ้ก่ ผมร่วงเป็นหยอ่ม เสน้ผมหกัเป็นจุดดาํๆหนงัศีรษะบริเวณท่ีผม
ร่วงเป็นสะเกด็ในรายเป็นรุนแรงจะมีตุ่มหนองรอบรูขมุขนและลุกลามกลายเป็นกอ้นนูนมีนํ้าเหลืองกรัง
เรียกวา่ "ชนันะตุ" พวกน้ีรักษาดว้ยยาทาไม่ไดผ้ล  ตอ้งกินยานานอยา่งนอ้ย 3 เดือน 

การรักษา1.ข้ีผึ้งwhitfieldหรือเรียกวา่ข้ีผึ้งกลากเกล้ือนซ่ึงเป็นส่วนผสมของ benzoic acid และ salicylic 
acid  ออกฤทธ์ิทาํใหห้นงักาํพร้าหลุดลอก ขอ้ควรระวงัทาบริเวณท่ีเป็นจุดอบัเช่นรักแร้ ขาหนีบ ซอกน้ิว 
อาจจะเกิดการระคายเคืองทาํใหแ้สบผวิ ผวิแดงได ้

2.ครีมทาเช้ือราพวกclotrimazole,ketoconazole,miconazoleออกฤทธ์ิต่อการแบ่งตวัของเช้ือราโดยตรงทาเลย
ขอบวงเช้ือราไปสกั 1-2 เซนติเมตร  และใหท้านานอยา่งนอ้ย 1 เดือน  แลว้สงัเกตุวา่ผืน่เช้ือราหายหมดเกล้ียง 
แลว้ทายาต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

  3.แชมพท่ีูมีส่วนผสมของยาตา้นเช้ือรา ไดแ้ก่ ketoconazole ฟอกผวิบริเวณท่ีเป็นต่อไปยกเวน้ท่ีเลบ็ศีรษะ 
และเสน้ผม ใชย้าทาอยา่งเดียว 

 

3.กลุ่มเช้ือไวรัส 

3.1.เริม (Herpes Simplex) 

เช้ือเริมเป็นตวัอยา่งท่ีดีครับวา่สามารถเป็นไดอ้ยูบ่่อย ๆ ถา้ร่างกายอ่อนแอลง เช่น อดนอน ทาํงานหนกั 
เครียด เช้ือน้ีมีดว้ยกนั 2 ชนิด มกัทาํใหเ้กิดอาการในบริเวณท่ีแตกต่างกนัคือ 
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อาการต่อไปอีกนานหลายเดือนถา้งูสวดัพนัครบรอบแลว้จะเสียชีวิต เพราะภูมิคุม้กนัของผูป่้วยตํ่ามากทาํให้
เช้ือแพร่กระจายเร็ว 

          การรักษารับประทานยา Acyclovir ตามแพทยส์ัง่ 

3.3.หูด 

          หูดคือกอ้นท่ีผวิหนงั อาจจะผวิเรียบ หรือขรุขระสีขาว ชมพ ูหรือนํ้าตาล เกิดข้ึนบริเวณใดกไ็ด ้แต่มกั

พบบ่อยท่ีน้ิวมือ แขน ขาเกิดจากเช้ือ Human Papilloma Vinusหูดมีลกัษณะท่ีต่างกนัออกไปในแต่ละชนิดคือ 

           VerrucusVulgairsหูดธรรมดาเป็นเมด็เดียว หรือหลายเมด็ ขรุขระ กระจายทัว่ไปมกัพบบ่อยท่ีบริเวณ

ฝ่ามือและฝ่าเทา้ 

            Verrucus Plana หูดราบเป็นเมด็ผวิแบนราบ สีเดียวกบัผวิหนงัมกัพบท่ีบริเวณใบหนา้ 

            CondylomaAccuminataหูดหงอนไก่ เป็นต่ิงเน้ือนุ่ม สีชมพพูบท่ีอวยัวะเพศ 

          Plantar Wartเป็นเมด็แขง็ ข้ึนท่ีไดฝ่้าเทา้ 

          Filitorm and Digitate Wartเป็นต่ิงยืน่ออกจากผวิหนงั พบบ่อยท่ีคอและใบหนา้ 

          การรักษามีหลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บัชนิดของหูด แต่ท่ีพบบ่อยท่ีสุดอยา่ง Verrucus Vulgaris มกัรักษา

ดว้ยการจ้ีดว้ยกรดซาลิไซลิก จ้ีไฟฟ้าหรือผา่ตดัออก 

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์(Sexually Transmitted Infections) 

          เป็นโรคท่ีสามารถเป็นไดทุ้กเพศ ทุกวยั แต่พบมากในหมู่วยัรุ่น เน่ืองจากวยัรุ่นในปัจจุบนั 

นิยมมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน โดยท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัตวัเอง  ส่ิงท่ีอนัตราย

ของ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ คือเม่ือเป็นแลว้ มกัจะไม่เกิดอาการ บางคนจึงติด โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

แลว้โดยไม่รู้ตวั และเป็นปัญหาในการจดัการทางระบบสาธารณสุข และท่ีสาํคญั โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

น้ีสามารถติดต่อไปยงัทารกในครรภไ์ด ้

สาเหตุของการติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคอื 

1.เกดิจากเช้ือไวรัส ซ่ึงบางชนิดสามารถรักษาใหห้ายขาดได ้บางชนิดไม่มียารักษา และบางชนิดยงัสามารถ

ฝังตวัอยู ่และกลบัมาเป็นซํ้าไดอี้ก โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสไดแ้ก่  เริมท่ีอวยัวะเพศ หูด

หงอนไก่ ไวรัสตบัอกัเสบบี  

 2.เกดิจากเช้ือแบคทเีรีย สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ดว้ยการใชย้าปฏิชีวนะ ไดแ้ก่ ซิฟิลิส หนองใน หนอง



ในเทียม ท่อปัสสาวะอกัเสบ ช่องคลอดอกัเสบ  

3.เกดิจากเช้ืออืน่ๆเช่น พยาธิ  

อาการ 

ในผู้ชาย จะมีอาการปัสสาวะแสบขดั ขาหนีบบวม หรือเป็นฝี เจบ็ปวดอวยัวะเพศ มีผืน่ ตุ่ม แผล บริเวณ

อวยัวะเพศ มีเมือกใส หรือหนองไหลออกมา 

ในผู้หญงิ จะรู้สึกเจบ็ เสียวทอ้งนอ้ย ขาหนีบบวม หรือเป็นฝี เจบ็ปวด คนัอวยัวะเพศ มีผืน่ ตุ่ม แผลบริเวณ

อวยัวะเพศ มีตกขาวสีเหลือง มีกล่ินเหมน็ 

  1.โรคเอดส์หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)  

เป็นกลุ่มอาการของโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอดส์ ซ่ึงจะเขา้ไปทาํลายเมด็เลือดขาวซ่ึงเป็นแหล่งสร้าง

ภูมิคุม้กนัโรค ทาํใหติ้ดเช้ือโรคอ่ืนๆ ไดง่้ายข้ึน เช่น วณัโรคปอดบวม เยือ่หุม้สมองอกัเสบ หรือเป็นมะเร็ง

บางชนิดไดง่้ายกวา่คนปกติ อาการจะรุนแรงและเป็นสาเหตุสาํคญัของการเสียชีวิต 

การติดต่อ 

1. การร่วมเพศโดยไม่ใชถุ้งยางอนามยั ไม่วา่ชายกบัชาย ชายกบัหญิงหรือหญิงกบัหญิง ทั้งช่องทาง
ธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติกล็ว้นมีโอกาสติดโรคน้ีไดท้ั้งส้ิน และปัจจยัท่ีทาํใหมี้โอกาสติดเช้ือมาก
ข้ึน ไดแ้ก่การมีแผลเปิด และจากขอ้มูลของสาํนกัระบาดวิทยา ประมาณร้อยละ 84 ของผูป่้วยเอดส์
ไดรั้บเช้ือจากการมีเพศสมัพนัธ์ 
2. การรับเช้ือทางเลือด 
- ใชเ้ขม็หรือกระบอกฉีดยาร่วมกบัผูติ้ดเช้ือเอดส์ มกัพบในกลุ่มผูฉี้ดยาเสพติดและหากคนกลุ่มน้ีติด
เช้ือ กส็ามารถถ่ายทอดเช้ือเอดส์ ทางเพศสมัพนัธ์ไดอี้กทางหน่ึง 
- รับเลือดในขณะผา่ตดั หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิดในปัจจุบนัเลือดท่ีไดรั้บบริจาคทุกขวด 
ตอ้งผา่นการตรวจหาการติดเช้ือเอดส์และจะปลอดภยัเกือบ 100%  
3. ทารก ติดเช้ือจากแม่ท่ีติดเช้ือเอดส์การแพร่เช้ือจากแม่สู่ลูก ผูห้ญิงท่ีติดเช้ือเอดส์ หากตั้งครรภแ์ละ
ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งดี เช้ือเอช ไอ วี จะแพร่ไปยงัลูกได ้ในอตัราร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม่ติด
เช้ือ จึงมีโอกาสท่ีจะรับเช้ือเอช ไอ วี จากแม่ได ้
อาการ 
        1.ระยะไม่ปรากฎอาการ (Asymptomatic stage)หรือระยะติดเช้ือโดยไม่มีอาการ ในระยะน้ีผู ้
ติดเช้ือจะไม่แสดงอาการผดิปกติใดๆ ออกมาจึงดูเหมือนคนมีสุขภาพแขง็แรงเหมือนคนปกติ แต่



อาจจะเจบ็ป่วยเลก็ๆ นอ้ยๆจากระยะแรกเขา้สู่ระยะต่อไปโดยเฉล่ียใชเ้วลาประมาณ 7-8 ปีแต่บางคน
อาจไม่มีอาการนานถึง 10 ปีจึงทาํใหผู้ติ้ดเช้ือสามารถแพร่เช้ือต่อไปใหก้บับุคคลอ่ืนไดเ้น่ืองจาก
ส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ตนเองติดเช้ือ 
           2.ระยะมีอาการสัมพนัธ์กบัเอดส์ (Aids Related Complex หรือ ARC)หรือระยะเร่ิมปรากฎ
อาการ (Symptomatic HIV Infection) ในระยะน้ีจะตรวจพบผลเลือดบวก และมีอาการผดิปกติ
เกิดข้ึนในเห็น เช่นต่อมนํ้าเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกนันานกวา่ 3 เดือน, มีเช้ือราในปากบริเวณ
กระพุง้แกม้และเพดานปาก, เป็นงูสวดั หรือแผลเริมชนิดลุกลาม และมีอาการเร้ือรังนานเกิน 1 เดือน
โดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น มีไข ้ทอ้งเสีย ผวิหนงัอกัเสบ นํ้าหนกัลด เป็นตน้ระยะน้ีอาจเป็นอยูน่าน
เป็นปีก่อนจะกลายเป็นเอดส์ระยะเตม็ข้ึนต่อไป 
           3.ระยะเอดส์เต็มขั้น (Full Blown AIDS) หรือ ระยะโรคเอดส์ในระยะน้ีภูมิคุม้กนัของ
ร่างกายจะถูกทาํลายลงไปมากทาํใหเ้ป็นโรคต่างๆ ไดง่้าย หรือท่ีเรียกวา่"โรคตดิเช้ือฉวยโอกาส"ซ่ึง
มีหลายชนิด แลว้แต่วา่จะติดเช้ือชนิดใด และเกิดท่ีส่วนใดของร่างกายหากเป็นวณัโรคท่ีปอด จะมี
อาการไขเ้ร้ือรัง ไอเป็นเลือดถา้เป็นเยือ่หุม้สมองอกัเสบจากเช้ือ Cryptococcus จะมีอาการปวดศรีษะ
อยา่งรุนแรงคอแขง็ คล่ืนไสอ้าเจียน หากเป็นโรคเอดส์ของระบบประสาทกจ็ะมีอาการความจาํเส่ือม
ซึมเศร้า แขนขาอ่อนแรงเป็นตน้ส่วนใหญ่เม่ือผูเ้ป็นเอดส์เขา้สู่ระยะสุดทา้ยน้ีแลว้โดยทัว่ไปจะมีชีวิต
อยูไ่ดเ้พียง 1-2 ปี 

แนวทางการดูแลรักษา 

1. การป้องกนัและรักษาโรคฉวยโอกาส ในกรณีท่ีผูป่้วยมีภาวะภูมิคุม้กนับกพร่อง หรือป่วยดว้ยโรค
ฉวยโอกาส (ท่ีสาํคญัคือ หลายโรคป้องกนัได ้และทุกโรครักษาได)้ 

2. การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอวี เพื่อลดปริมาณไวรัสในเลือดใหน้อ้ยท่ีสุดและควบคุมปริมาณ
ไวรัสใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่านานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะดบัภูมิคุม้กนัสูงข้ึน ลดโอกาสท่ี
จะป่วยเป็นโรคฉวยโอกาสยาท่ีใชเ้พื่อยบัย ั้งไม่ใหไ้วรัสเอดส์เพิ่มจาํนวนมากข้ึนแต่ไม่สามารถกาํจดั
เช้ือเอดส์ใหห้มดไปจากร่างกายได ้ ไดแ้ก่ AZT, NVP, EFV, IDV, RTV, Q4V, NFV  

ข้อปฏิบัติคอื 

           1.รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีสารอาหารครบถว้นเพื่อใหร่้างกายแขง็แรง 

           2.รักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงดว้ยการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

           3.หลีกเล่ียงการมีเพศสมัพนัธ์ หรือหากมีเพศสมัพนัธ์ควรใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัการรับ

เช้ือหรือแพร่เช้ือเอดส์ 

           4.งดการบริจาคเลือด อวยัวะ และงดใชส่ิ้งเสพติดทุกชนิด 



           5. หากเป็นหญิง ไม่ควรตั้งครรภเ์พราะเช้ือเอดส์สามารถถ่ายทอดสู่ลูกไดถึ้ง 30% 

           6. ทาํจิตใจใหส้งบ ไม่เครียด ไม่กงัวลรวมทั้งอาจฝึกสมาธิ 

           7.อยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

2. โรคหนองใน 

 โรคหนองใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

2.1โรคหนองในแท้ หรือ โกโนเรีย (Gonorrhoea) เกิดจากการติดเช้ือ Neisseria gonorrhoeaeซ่ึงเป็นเช้ือ

แบคทีเรียท่ีมีรูปร่างค่อนขา้งกลม อยูก่นัเป็นคู่หนัดา้นเวา้เขา้หากนั ดูคลา้ยเมลด็กาแฟหรือเมลด็ถัว่ ยอ้มสีแก

รมติดสีแดง เช้ือน้ีจะทาํใหเ้กิดโรคเฉพาะเยือ่เมือก Mucous Membranceเช่น เยือ่เมือกในท่อปัสสาวะ ช่อง

คลอด ปากมดลูก เยือ่บุมดลูก ท่อรังไข่ ทวารหนกั เยือ่บุตา คอ เป็นตน้ โดยเช้ือน้ีมีระยะฟักตวัเร็วคือ

ประมาณ1-10วนั 

 

2.2 โรคหนองในเทยีม (Non Gonococcal Urethritis) หรือ NSU เป็นการอกัเสบของท่อปัสสาวะท่ีเกิดจาก

เช้ือโรคอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่หนองในแท ้ 

ระยะฟักตัว 2-10 วนั (โดยทัว่ไปภายใน 5 วนั) 

 
สาเหตุ  เช้ือChlamydia trachomatisการมีเพศสมัพนัธ์ไม่วา่จะทางทวารหนกั ปาก หรือทางช่องคลอด 

หนองในเทียมอาจติดต่อจากแม่สู่ลูกขณะมีการคลอดทางช่องคลอดคนท่ีมีคู่นอนมากหรือมีเพศสมัพนัธ์อายุ
นอ้ยจะมีความเส่ียงในการติดเช้ือน้ีเพิ่มข้ึนการท่ีผูช้ายมีเพศสมัพนัธ์กบัผูช้าย หรือผูห้ญิงมีเพศสมัพนัธ์กบั
ผูห้ญิงกส็ามารถติดหนองในเทียมได ้

อาการเพศชาย 

หนองไหลออกจากอวยัวะเพศปวดแสบร้อนเวลาปัสสาวะคนัหรือระคายเคืองท่อปัสสาวะ 

ปวดหน่วงบริเวณอวยัวะเพศอาจจะมีอณัฑะอกัเสบ 

อาการเพศหญิง 



เช้ือจะไปท่ีปากมดลูกและท่อปัสสาวะจะทาํใหเ้กิดอาการตกขาวปัสสาวะขดั หากไม่รักษาเช้ืออาจจะลามไป
ท่ีท่อรังไข่เกิดช่องเชิงกรานอกัเสบซ่ึงจะมีอาการปวดทอ้งนอ้ย มีไขเ้จบ็ทอ้งเม่ือมีเพศสมัพนัธ์ตกขาว
ปัสสาวะขดัปวดทอ้งนอ้ย มีเลือดออกขณะร่วมเพศ 

การรักษา 

1.Azithromycin 1 g รับประทานคร้ังเดียว 

2. 100 mgรับประทานวนัละ 2 คร้ังเป็นเวลา 7วนั 

3. ซิฟิลสิ(Syphilis) 

สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีมีช่ือวา่เทรโปนีมา พลัลิดมั 

การติดโรค ติดต่อได ้2 ทาง คือ 

1. การสมัผสัโดยตรง ไดแ้ก่ การร่วมประเวณี การจูบปาก 
2. การสมัผสัโดยทางออ้ม ไดแ้ก่ การใชเ้ส้ือผา้ การใชห้อ้งนํ้าหอ้งสว้มท่ีเปรอะเป้ือน

เช้ือโรค 

อาการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. (Primary Stage) เม่ือไดรั้บเช้ือประมาณ 3 สปัดาห์จะมีตุ่มและแตกเป็นแผลริม
แขง็ท่ีอวยัวะเพศ กดไม่เจบ็ ไม่มีโลหิตออก อาจหายไดเ้องใน 3-8 สปัดาห์ แต่เช้ือ
ยงัอยูใ่นร่างกาย 

2. (Secondary Stage) ถา้ระยะแรกไม่ไดรั้กษาภายใน 2-3 สปัดาห์เช้ือจะเขา้ต่อม
นํ้าเหลือง มีผืน่ข้ึนทั้งตวั ฝ่ามือและเทา้ซ่ึงเรียกวา่ "ออกดอาํ"อาการร่วมคือ เจบ็คอ 
ปวดเม่ือยตาม่ขอ้ ผมร่วง อาการเหล่าน้ีอาจหายไดเ้อง 

3. (Latent Period) ปฏิกิริยาของร่างกายต่อโรค ในระยะท่ีไม่รักษาใดๆ คือ 
o โรคสลายตวัไปเอง 30% ตรวจปฏิกิริยาในนํ้าเหลืองไดผ้ลลบ 
o อีก 30% ไม่ปรากฏอาการโรค แต่ปฏิกิริยาในนํ้าเหลืองเป็นบวกตลอด

ชีวิตเวลาตายกห็ายจากโรคร้ายแรงอ่ืนๆ 
o อีก 40% จะปรากฏอาการซิฟิลิสอยา่งเด่นชดั เช่น เน้ือบางส่วนเน่าและมี

พงัผดืลอ้มรอบ การอกัเสบของเสน้โลหิตใหญ่จากหวัใจ สมองอกัเสบทาํ



ใหมี้อาการชาและอมัพาตได ้

ผลของโรคซิฟิลสิมีต่อการตั้งครรภ์และทารกอย่างไร 
เช้ือสามารถติดไปยงัทารกระหวา่งตั้งครรภไ์ดข้ึ้นกบัสตรีตั้งครรภน์ั้นติดโรคมานานเท่าไร
ทารกอาจเสียชีวิต 
คลอดออกมาตายหรือตายภายหลงัคลอดทารกท่ีออกมาอาจไม่มีอาการแต่ถา้ทารกไม่ได้
รับการรักษาทนัท่วงทีทารกจะเกิดอาการรุนแรงไดภ้ายใน 2-3 สปัดาห์ทารกท่ีไม่ไดรั้บ
การรักษาอาจโตชา้ชกัหรือเสียชีวิตได ้

 

การป้องกนั 1. ป้องกนัล่วงหนา้ คือ ใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชน ใหท้ราบถึงอนัตรายการติดต่อและ
การป้องกนัโรค จดัสถานท่ีบริการสาํหรับการตรวจและรักษาโรคใหแ้พร่หลาย 

2. การควบคุมผูป่้วย ผูส้มัผสัโรค และส่ิงแวดลอ้ม โดยการวินิจฉยัและรักษาโรค
การทาํลายเช้ือ การสืบสวนโรค  

4. แผลริมอ่อน (Chancroid) 

สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทีเรียช่ือวา่ ฮีโมฟิลุสดูเดรป (HemophilusDucreyi) 

ระยะฟักตวั 3-5 วนั 

อาการ หลงัจากรับเช้ือประมาณ 3-5 วนั เร่ิมเป็นเมด็พองภายในมีหนองและแตกกลายเป็นแผล
อาจทาํใหต่้อมนํ้าเหลืองท่ีขาหนีบบวมโต แบบฝีมะม่วง หากปล่อยไดฝี้จะแตกเป็นแผล
ใหญ่สามารถเป็นท่ีอวยัวะเพศไดทุ้กแห่ง ถา้แผลลุกลามมากข้ึน อวยัวะเพศอาจขาดหลุด
ออกได ้

5.เริมทีอ่วยัวะเพศ (Genita Herpes Simplex Virus Infection) 

          เป็น โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ท่ีเกิดเช้ือไวรัสherpes simplex virus ทาํใหเ้กิดอาการปวดแสบบริเวณ

ขา กน้หรืออวยัวะเพศ และตามดว้ยผืน่เป็นตุ่มนํ้าใส แผลหายไดเ้องใน 2-3 สปัดาห์ แต่เช้ือยงัอยูใ่นร่างกาย 

เม่ือร่างกายอ่อนแอ เช้ือกจ็ะกลบัเป็นใหม่ 

 

6.หูดข้าวสุก (Molluscumcontagiosum) 

 

          เป็น โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เกิด จากเช้ือไวรัสMolluscumcontagiosum virus (MCV) ทาํใหเ้กิด



เป็นตุ่มนูนบนผวิหนงั ผวิเรียบขนาดเลก็ ขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร จะพบมากข้ึนในรายท่ีมีการติดเช้ือ 

HIV จาํนวนตุ่มท่ีเกิดข้ึนอาจมีมากหรือนอ้ยข้ึนกบัสภาพร่างกายของผูป่้วยขณะนั้น วา่ร่างกายมีความแขง็แรง

เพียงใด ถา้ใชเ้ขม็สะกิดตรงกลางแลว้บีบดูจะไดเ้น้ือหูดสีขาวๆ คลา้ยขา้วสุก มกัเป็นท่ีบริเวณหวัเหน่า 

อวยัวะเพศภายนอกและโคนขาดา้นใน 

 

7.หิด 

         เป็น โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เกิด จากไวรัสHuman papilloma virus ลกัษณะเป็นต่ิงเน้ืออ่อนๆ สี

ชมพคูลา้ยหงอนไก่ ชอบข้ึนท่ีอุ่นและอบัช้ืน ในผูช้ายมกัพบท่ีอวยัวะเพศบริเวณใตห้นงัหุม้ปลายอวยัวะเพศ

ชาย ตลอดทั้งบริเวณรอบรอยเปิดขอบ,ท่อปัสสาวะ และอณัฑะ ส่วนผูห้ญิงจะพบท่ีปากช่องคลอด ผนงัช่อง

คลอด ปากมดลูก ปากทวารหนกัและฝีเยบ็ หูดมีขนาดโตข้ึนเร่ือยๆ การตั้งครรภจ์ะทาํใหหู้ดโตเร็วกวา่ปกติ 

ถา้ไม่รีบรักษาจะเป็นมากข้ึนและยากต่อการรักษา และทารกอาจติดเช้ือไดข้ณะคลอด 

 

8.หูดหงอนไก่ (CondylomaAcuminata) 

          เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เกิด จากตวัไร Sarcoptesscabeiลกัษณะจะมีตุ่มนํ้าใสและตุ่มหนองคนั

ข้ึนกระจายทั้ง 2 ขา้งของร่างกาย มกัพบตามง่ามน้ิวมือ ขอ้ศอก รักแร้ รอบหวันม รอบสะดือ อวยัวะสืบพนัธ์ุ 

ขอ้เทา้ หลงัเทา้ กน้ ผูป่้วยมกัมีอาการคนัมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน สามารถติดต่อไดจ้ากการสมัผสั

ใกลชิ้ด สมัผสัทางเพศหรือ อยูใ่กลชิ้ดกบัผูป่้วย 

 

9.โลน (Pediculosis Pubis) 

          เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เกิด จากแมลงตวัเลก็ท่ีเรียกวา่ pediculosis pubis อาศยัอยูท่ี่ขนหวัเหน่า 

ชอบไชตามรากขนอ่อน และดูดเลือดคนเป็นอาหาร ผูท่ี้เป็นโรคน้ี จะมีอาการคนั เม่ือเกาจะทาํใหเ้จา้ตวัเช้ือ

แพร่ไปยงับริเวณอ่ืนได ้การวินิจฉยัสามารถทาํไดด้ว้ยตาเปล่า จะพบไข่สีขาวเกาะตรงโคนขนไข่จะมี

ลกัษณะวงรี ส่วนตวัแมลงเม่ือกินเลือดเตม็ท่ีจะออกสีนํ้าตาล ติดต่อไดจ้ากการสมัผสัทางเพศกบัผูป่้วย หรือ

ใชก้างเกงในร่วมกนั การรักษาสามารถซ้ือยาทาไดต้ามร้านขายยา แต่คนทอ้งหรือเดก็ควรจะปรึกษาแพทย ์

 

10.พยาธิช่องคลอด (Vaginal Trichomoniasis) 

          เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เกิด จากเช้ือโปรโตซวัTrichomonasvaginalis 



เป็นโรคพบไดค่้อนขา้งบ่อยและพบในผูห้ญิงมากกวา่ในผูช้าย ในผูห้ญิงท่ีมีอายมุากจะติดพยาธิในช่องคลอด

ไดง่้ายกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยในผูท่ี้ติดเช้ือจะพบวา่มีเพยีง 30% เท่านั้นท่ีจะปรากฏอาการผดิปกติและดว้ยเหตุน้ีจึง

ทาํใหก้ารแพร่กระจายเช้ือเกิดข้ึนไดง่้ายเพราะผูท่ี้ติดเช้ือส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่ตวัเองมีการติดเช้ือแลว้

เน่ืองจากไม่มีอาการผดิปกติจึงทาํใหข้าดการป้องกนัการแพร่ในผูท่ี้ติดโรคน้ีประมาณ 70% มกัจะไม่มีอาการ

ท่ีผดิปกตินัน่คือมีเพียงประมาณ 30% ของผูท่ี้ติดเช้ือท่ีจะปรากฏอาการใหเ้ห็นอาการท่ีพบอาจเป็นแค่เพียง

ความรู้สึกระคายเคืองเลก็นอ้ยท่ีอวยัวะเพศหรือมีอาการอกัเสบอยา่งรุนแรงปรากฏใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัการ

แสดงอาการของโรคอาจพบไดห้ลงัจากท่ีมีการติดโรคแลว้ตั้งแต่ 5 วนัจนถึง 1 เดือนอาการท่ีเกิดข้ึนอาจ

เป็นๆหายๆได ้

อาการตกขาวผดิปกติ มีสีเขียวขุ่นหรือเหลืองเขม้ มีฟองอากาศและมีกล่ินเหมน็ เกิดการระคายเคืองบริเวณ
อวยัวะเพศ เจบ็ปวดขณะมีเพศสมัพนัธ์ คนัและแสบปากช่องคลอด 
ในผู้ชายทีติ่ดเช้ือทริโคโมแนสอาการท่ีพบไดแ้ก่อาการคนัหรือรู้สึกระคายเคืองอวยัวะเพศปัสสาวะแสบหรือ
มีสารคดัหลัง่ไหลออกจากอวยัวะเพศ (ปากท่อปัสสาวะ)ได ้

ในผู้หญงิท่ีติดเช้ือทริโคโมแนสอาการท่ีพบไดแ้ก่การท่ีมีอาการคนัแสบ แดง และเจบ็ท่ีอวยัวะเพศในบางราย
อาจมีอาการปัสสาวะแสบขดัหรือมีตกขาวผดิปกติเช่น ตกขาวสีเหลือง หรือสีเขียว หรือ มีกล่ินเหมน็ เป็นตน้ 

การดูแลป้องกนัตนเอง 

การใชถุ้งยางอนามยัอยา่งถูกวิธีจะช่วยลดการแพร่ของเช้ือทริโคโมแนสไดแ้ต่กไ็ม่อาจป้องกนัไดร้้อย
เปอร์เซ็นตก์ารงดมีเพศสมัพนัธ์เป็นการป้องกนัท่ีไดผ้ลร้อยเปอร์เซ็นต ์อยา่งไรกต็ามการมีเพศสมัพนัธ์ท่ี
ย ัง่ยนืต่อกนันั้น กช่็วยลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือทริโคโมแนสและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อ่ืนๆลงได้
อยา่งมาก 

ในผูห้ญิงเม่ือมีตกขาวผดิปกติหรือในผูช้ายเม่ือรู้สึกระคายเคืองท่ีอวยัวะเพศหรือรู้สึกแสบขดัเวลาปัสสาวะ
ควรรีบปรึกษาแพทยเ์พื่อเขา้รับการตรวจวนิิจฉยัและรับการรักษาท่ีเหมาะ สมและเม่ือทราบวา่ตนเองติด
เช้ือทริโคโมแนสแลว้ควรเขา้รับการตรวจคดักรองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อ่ืนๆดว้ยเช่น การติดเช้ือเอชไอ
วีหรือโรคเอดส์นอกจากน้ีควรนาํคู่นอนมารับการตรวจรักษาท่ีเหมาะสมและงดมีเพศสมัพนัธ์จนกวา่อาการ
จะหายหรืออยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์หลงักินยา 

11.เช้ือราในช่องคลอด (Vaginal Trichomoniasis) 

          เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เกิด จากเช้ือรากลุ่ม Candida ซ่ึงร้อยละ 80 - 90 เกิดจาก Candida 



albicansซ่ึงมีหลายสายพนัธ์ุยอ่ย เช้ือท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการอกัเสบของช่องคลอดท่ีพบบ่อยท่ีสุดไดแ้ก่ 

“แคนดิดา อลับิแคนส์ (Candida albicans)” โดยมีรูปร่างเป็นเซลลก์ลมๆหรือท่ีเรียกวา่ยสีต ์ซ่ึงโดยปกติเป็น

เช้ือท่ีอยูใ่นช่องคลอดโดยไม่ทาํใหเ้กิดโรคแต่ถา้ร่างกายมีภูมิคุม้กนัตา้นทานโรคตํ่าไดรั้บยาปฏิชีวนะเป็น

เป็นโรคท่ีพบไดบ่้อยในสตรีทัว่ไปจดั เป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์สามารถถ่ายทอดโรคไปยงัคู่นอนได้

และมกัพบการติดเช้ือราร่วมกบัการติดเช้ือชนิดอ่ืนๆไดสู้ง เช่นโรคเริมหรือโรคเอดส์เป็นตน้ นอกจากน้ีสตรี

ท่ีมีภาวะเบาหวานสตรีท่ีรับประทานยาสเตียรอยดห์รือยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานๆจะมีความเส่ียงต่อการติด

เช้ือราหรือมีภาวะอบัช้ืนบริเวณอวยัวะเพศเป็นเวลานานๆกจ็ะทาํใหเ้ช้ือรามีปริมาณมากข้ึนจนก่อโรค

นอกจากน้ี การใชผ้า้อนามยัไม่ถูกวิธี คือการใส่แผน่เดียวเป็นเวลานานๆไม่ค่อยเปล่ียนผา้อนามยั การใส่

กางเกงยนีส์ท่ีคบัแน่นการอยูใ่นท่ีร้อนช้ืนเป็นเวลานาน การฉีดนํ้าชาํระลา้งช่องคลอดและทาํความสะอาดไม่

ถูกตอ้งการท่ีช่องคลอดมีความอบัช้ืน และการใส่กางเกงในท่ีเปียกหรืออบัช้ืน กจ็ะทาํใหเ้กิดโรคเช้ือราไดง่้าย 

อาการระคายเคืองบริเวณช่องคลอด มีการตกขาวขุ่นจบัเป็นกอ้น อาการปัสสาวะแสบขดั เจบ็ขณะร่วมเพศ 

การดูแลตนเองทาํความสะอาดใหถู้กวิธี เช่น ทาํความสะอาดจากช่องคลอดไปทางทวารหนกัเพื่อป้องกนั
ไม่ใหอุ้จจาระเลอะเขา้มาทางช่องคลอดแลว้ยงัไม่ควรสวนลา้งช่องคลอดโดยไม่จาํเป็น เพราะจะไปลา้งความ
เป็นกรดในช่องคลอดท้ิงไปพยายามหลีกเล่ียงความอบัช้ืนโดยการใชผ้า้อนามยัแผน่บางแลว้เปล่ียนท้ิงบ่อยๆ
ในช่วงท่ีมีส่ิงคดัหลัง่ออกทางช่องคลอดมากกวา่ปกตินอกจากน้ี ไม่ควรกินยาปฏิชีวนะพร่ําเพร่ือเพราะจะ
ทาํลายแบคทีเรียท่ีมีอยูป่ระจาํในช่องคลอดดว้ย 

สุขอนามยัของสามีเพราะฝ่ายชายมกัเป็นพาหะของเช้ือราโดยไม่รู้ตวัเน่ืองจากมีคราบของเช้ือราแหง้ติด
รอบๆอวยัวะเพศโดยไม่มีอาการคนัหรือมีอาการระคายเพียงเลก็นอ้ยดงันั้นฝ่ายชายจึงควรทาํความสะอาด
บริเวณอวยัวะเพศทุกคร้ังก่อนมีเพศสมัพนัธ์และถา้ภรรยาเป็นเช้ือรากต็อ้งทายารักษาเช้ือราพร้อมๆกบัภรรยา
ดว้ยเสมอ 

สาํหรับฝ่ายหญิงถา้รู้สึกมีตกขาวผดิปกติโดยเฉพาะถา้มีตกขาวเป็นกอ้นคลา้ยตะกอนนมไม่วา่จะมีอาการคนั
หรือไม่กค็วรรีบไปพบแพทยเ์พื่อรับการตรวจรักษาแต่เน่ินๆ 

 

 

 



โรคไม่ตดิต่อ (Non - communicable Diseases: NCD)  
 
โรคไม่ติดต่อคือโรคท่ีไม่มีเช้ือจุลินทรียเ์ป็นตวัก่อโรค จึงไม่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกนัระหวา่งบุคคลได ้
สาเหตุของการเกิดคือ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของมนุษย ์ โดยท่ีอาจมีส่ิงแวดลอ้มภายนอกร่างกายท่ีไม่ใช่
จุลินทรียเ์ป็นปัจจยัร่วม ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจโรคไตโรคมะเร็ง 
หลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง 
ลกัษณะเฉพาะของโรคไม่ติดต่อ 
                -ปัจจยัต่างๆในส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี (Unhealthful lifestyles and environment)  

  -วิถีการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพมีผลต่อการเกิดโรคไดแ้ก่การกินการเคล่ือนไหวการ
พกัผอ่น 

   -ปัจจยัการดาํเนินพฤติกรรมต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีกระทาํจนเคยชินและกลายเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตในปัจจุบนั 

-การแฝงตวัการก่อโรคและผลกระทบของโรคใชเ้วลานานขณะเดียวกนัการแกไ้ขกใ็ชเ้วลานาน 
กวา่จะเห็นผล 

-พบกลุ่มโรคน้ีในกลุ่มวยัทาํงานและวยัสูงอายมุากกวา่วยัเดก็ 
ปัจจัยเส่ียงต่อการเกดิโรคไม่ติดต่อ 
ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อหมายถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดผลลพัธ์ใน 
การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานความดนัโลหิตสูงหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง) 
โดยปกติสุขภาพของบุคคลเช่ือมโยงกบัปัจจยัหลกั 2 ดา้นไดแ้ก่ 
             -ปัจจยัส่วนบุคคลคือพฤติกรรมส่วนบุคคลพนัธุกรรม 
             -ปัจจยันอกตวับุคคลคือเศรษฐกิจสงัคม 
นอกจากน้ียงัแยกระบบบริการทางการแพทยซ่ึ์งมีอิทธิพลอยา่งมากต่อสุขภาพของประชาชนออกมาจาก
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคลเรียกวา่ปัจจยักาํหนดดา้นสุขภาพ 
ปัจจัยกาํหนดด้านสุขภาพ (Health determination)ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้
           -เพศเพศชายจดัเป็นปัจจยัเส่ียงผูห้ญิงจะเกิดโรคหวัใจขาดเลือดชา้กวา่ผูช้ายประมาณ 10 ปี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ช่วยชะลอการเกิดโรคแต่เม่ือถึงวยัหมดประจาํเดือนแลว้ความ
เส่ียงจะสูงข้ึนเทียบเท่าผูช้าย 
         -อายเุป็นปัจจยัเส่ียงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดอ้ายท่ีุเพิ่มมากข้ึนมีผลใหเ้สน้เลือดเส่ือมไปตามวยั 
         -พนัธุกรรมการท่ีมีพอ่หรือแม่เป็นโรคเบาหวานโรคหวัใจขาดเลือดตั้งแต่อายไุม่มากลูกๆกมี็ 



ความเส่ียงต่อโรคน้ีสูงดว้ยเช่นกนัความจริงแลว้ “ยนี” มีบทบาทมากในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงเพราะจะ
ควบคุมหลายๆระบบท่ีส่งผลเร่งการสะสมของไขมนั 
2. ปัจจยัเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไดคื้อพฤติกรรมท่ีส่งผลดา้นลบต่อสุขภาพ เช่นการสูบบุหร่ี การไม่ออกกาํลงั
กาย 
สถานการณ์โรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 
โรคหวัใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานภาวะความดนัโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรค 
ท่ีเป็นปัญหาสาํคญัทางสาธารณสุขและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกลุ่มโรคน้ีเป็นภยัเงียบระดบัชาติท่ี
ส่งผลใหเ้ป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยองคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุวา่ในปี 2548 ทัว่โลกมีผูเ้สียชีวิต
จากโรคจากวถีิชีวิต 35 ลา้นคนหรือร้อยละ 60 ของผูเ้สียชีวิตทั้งหมด 58 ลา้นคนและหากไม่เร่งแกไ้ขคาดวา่
ในปี 2558จะมีผูเ้สียชีวิตจากโรคดงักล่าวเพิ่มข้ึนร้อยละ 17 หรือประมาณ 41 ลา้นคนในประเทศไทยจาก
ขอ้มูลสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขพบวา่อตัราตายต่อแสนประชากร
จากโรคหวัใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีพ.ศ. 2542 
ถึงพ.ศ. 2551โดยในปีพ.ศ. 2551 อตัราตายต่อแสนประชากรเป็น 21.2, 20.8 และ 12.2 ตามลาํดบั 
 
แนวทางการป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 
เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคกลุ่มน้ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆโดยเฉพาะประเทศท่ี 
กาํลงัพฒันาสาํหรับประเทศไทยสถานการณ์โรคไม่ติดต่อไดร้ะบาดในทุกพื้นท่ีทั้งเขตเมืองและชนบทเป็น
ภาระกบับริการสุขภาพและครอบครัวอยา่งมากจากการศึกษารวบรวมการดาํเนินงานป้องกนัและควบคุม
โรคท่ีผา่นมาโดยองคก์ารอนามยัโลกไดส้รุปและเสนอหลกัการทบทวนหลกัฐานท่ีมีอยูเ่พื่อเลือกมาตรการ
นโยบายและการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิผลคุม้ค่าใชจ่้ายและจ่ายไดใ้นประเทศ
หรือชุมชนนั้นๆองคก์ารอนามยัโลกไดเ้นน้ย ํ้าถึงการแกไ้ขปัญหาสุขภาพต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรังของ
ประชากรจะเกิดประสิทธิผลไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งมุ่งเนน้ท่ีการป้องกนัและควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุสาํคญั
ของการเกิดโรคไม่ติดต่อและสามารถดาํเนินการไดค้รอบคลุมประชากรจาํนวนมากได ้
แนวปฏิบติัการเพื่อเขา้ถึงและป้องกนัควบคุมตามเป้าหมายและมาตรการหลกัไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุ่มกลยทุธ์ขบัเคล่ือนประชากรเป็นกลุ่มกลยทุธ์เพื่อการลดจาํนวนการเกิดโรคท่ีเพิม่ข้ึน 
อยา่งรวดเร็วไดแ้ก่ 
- การเฝ้าระวงัสถานการณ์ทางระบาดวิทยาโดยการประเมินสถานการณ์การกระจายของ 
โรคและเขา้ใจธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน 
- การส่ือสารเตือนภยัการเรียนรู้ของสงัคมโดยการประเมินสถานการณ์การรับรู้ประเดน็ 
ปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัของชุมชนกาํหนดเป้าหมายการส่ือสารรณรงคแ์ละสนบัสนุนกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้จดัการปัจจยัเส่ียงโดยเฉพาะพฤติกรรมเส่ียงสาํคญัของประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
- ขบัเคล่ือนความร่วมมือภาคส่วนต่างๆและชุมชนโดยการขบัเคล่ือนความร่วมมือในภาค 



ประชาชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการจดัการท่ีมีประสิทธิผลและยัง่ยนื 
- ผลกัดนัสนบัสนุนการปรับระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพสู่การดูแลพื้นฐานลดเส่ียง 
และสร้างสุขภาพระบบบริการการป้องกนัและจดัการโรคและระบบบริการสนบัสนุนท่ีมีคุณภาพและบูรณา
การอยา่งต่อเน่ือง 
- การติดตามกาํกบัประเมินและเรียนรู้ 
2. กลุ่มกลยทุธ์เขา้ถึงกลุ่มบุคคลเส่ียงสูงเป็นกลุ่มกลยทุธ์ในการจดัการเขา้ถึงการคดักรองและ 
สนบัสนุนการลดปัจจยัเส่ียงทั้งในกลุ่มบุคคลเส่ียงสูงและผูเ้ป็นโรครวมทั้งการรักษาตั้งแต่ระยะตน้ของการ
ดาํเนินโรคและการเพ่ิมโอกาสเส่ียงโดย 
- ระบุกลุ่มบุคคลเส่ียงสูงและผูท่ี้เป็นโรค 
- จดัทาํแนวมาตรฐานการบริการคดักรองลดเส่ียงป้องกนัรักษาและส่งต่อ 
- ออกแบบและจดับริการรวมทั้งระบบสนบัสนุนการลดปัจจยัเส่ียงและรักษาตั้งแต่ระยะ 
เร่ิมแรกของการดาํเนินโรค 
- บริการสนบัสนุนการจดัการตนเองเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสู่การลดเส่ียงอยา่งย ัง่ยนื 
- ประเมินความครอบคลุมการเขา้ถึงบริการและพฒันาคุณภาพการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
 

การดูแลสุขภาพเพือ่ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อ 

1. หลีกเล่ียงการเป็นโรคดว้ยการปฏิบติัตนเพื่อลดความเส่ียงต่อโรค เช่นการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 

2. สร้างเสริมชีวิตครอบครัวใหมี้ความสุขดว้ยการดูแลบา้นใหส้ะอาดเป็นลูกท่ีดีของพอ่แม่ ร่วมกนัแกปั้ญหา

ครอบครัวท่ีเกิดข้ึนดว้ยความเขา้ใจกนัการมีครอบครัวดีมีความอบอุ่น เป็นการรักษาสุขภาพจิตเบ้ืองตน้ 

3. ป้องกนัการเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ ดว้ยการใชเ้คร่ืองป้องกนัตามระเบียบปฏิบติัของหน่วยงาน

นั้นๆเช่นใส่หมวกนิรภยัเม่ือทาํงานในเขตก่อสร้าง 

4. ช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนใหส้ะอาดสร้างบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีดีดว้ยการป้องกนัมลภาวะทั้ง

ในนํ้าและในอากาศเช่นท้ิงขยะถูกท่ี 

5.หลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นอนัตรายเช่นการใชย้าผดิการสูบบุหร่ี 

 

1.โรคกระเพาะอาหาร  (Peptic Ulcer) 

โรคกระเพาะอาหารหมายถึง โรคท่ีมีแผลในกระเพาะอาหารหรือลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้ หรือมีการอกัเสบของเยือ่

กระเพาะอาหารคนท่ีเป็นโรคน้ีแลว้สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ส่วนมากมกัจะเป็นเร้ือรังหรือเป็นนานๆ ถา้



ไม่รักษาหรือปฏิบติัตวัใหถู้กตอ้งจะมีอาการเป็นๆหายๆ และถา้ปล่อยใหเ้ป็นมาก จะทาํใหเ้กิดโรคแทรก

ซอ้นซ่ึงเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้

 สาเหตุการเกิดโรคกระเพาะมีมากมาย แต่เช่ือกนัวา่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมาก

และเยือ่บุกระเพาะอาหารอ่อนแอลงมีการทาํลายเยือ่บุกระเพาะอาหาร 

อาการ 

1.ปวดทอ้ง 

2.จุกเสียด แน่นทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ เรอลมมีลมในทอ้ง ร้อนในทอ้ง คล่ืนไสอ้าเจียน 

3.อาการโรคแทรกซอ้น กระเพาะอาหารทะลุ 

การรักษา 

1. กาํจดัตน้เหตุของการเกิดโรคไดแ้ก่ กินอาหารใหเ้ป็นเวลา งดอาหารรสเผด็จดั เปร้ียวจดังดด่ืมเหลา้ เบียร์ 

หรือยาดอง งดด่ืมนํ้าชา กาแฟ งดสูบบุหร่ีงดเวน้การกินยา ท่ีมีผลต่อกระเพาะอาหาร พกัผอ่นใหเ้พยีงพอผอ่น

คลายคลายตึงเครียด 

2. การใหย้ารักษา โดยกินยาอยา่งถูกตอ้งคือตอ้งกินยาใหส้มํ่าเสมอ กินยาใหค้รบตามจาํนวน และระยะเวลา 

ท่ีแพทยส์ัง่ยารักษาโรคกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาประมาณอยา่งนอ้ย 4-6 อาทิตย ์แผลจึงจะหาย 

ดงันั้นภายหลงักินยาถา้อาการดีข้ึนหา้มหยดุยา ตอ้งกินยาต่อจนครบ และแพทยแ์น่ใจวา่แผลหายแลว้จึงจะ 

ลดยาหรือหยดุยาวได ้

3. การผา่ตดั ซ่ึงในปัจจุบนัมียาท่ีรักษาโรคกระเพาะอาหารอยา่งดีจาํนวนมากถา้ใหก้ารรักษาท่ีถูกตอ้งกไ็ม่

จาํเป็นตอ้งผา่ตดัสาํหรับการผา่ตดัอาจทาํใหเ้ป็นกรณีท่ีเกิดโรคแทรกซอ้น 

 

2.โรคมะเร็ง(Cancer) 

 มะเร็งเป็นเน้ืองอกชนิดร้ายท่ีเน้ือมะเร็งมีการแทรกซึมเขา้ไปในเน้ือเยือ่ปรกติท่ีอยูโ่ดยรอบ เป็นเซลลร่์างกาย

ท่ีมีการแบ่งตวัไม่เป็นไปตามแบบแผนอยูน่อกเหนืออาํนาจการควบคุม สามารถแพร่กระจายไปยงับริเวณอ่ืน

ของร่างกายท่ีห่างไกลออกไปและไม่ติดต่อกบักอ้นมะเร็งเดิม มะเร็งสามารถเกิดจากเซลลทุ์กชนิดในร่างกาย

ยกเวน้ขนผมเลบ็ท่ีงอกออกมาแลว้เท่านั้น 

โรคมะเร็งสามารถจดัหมวดหมู่ไดต้ามชนิดของเซลลท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกบัเซลลเ์น้ืองอก ไดแ้ก่ 



1.Carcinoma: เป็นมะเร็งท่ีไดม้าจากเซลลเ์ยือ่บุผวิ  กลุ่มน้ีไดแ้ก่โรคมะเร็งจาํนวนมากท่ีพบมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมู่ผูสู้งอายแุละเกือบทุกคนท่ีกาํลงัพฒันาเป็นมะเร็งในเตา้นมต่อมลูกหมาก
ปอดตบัอ่อนและลาํไส ้

 

 มะเร็งลาํใสใ้หญ่ 

2.Sarcoma: เป็นมะเร็งท่ีเกิดจากเน้ือเยือ่เก่ียวพนั (เช่นกระดูกกระดูกอ่อน ไขมนัเสน้ประสาท) ซ่ึงแต่
ละตวัมีการพฒันาจากเซลลต์น้กาํเนิดในเซลล ์mesenchymal นอกไขกระดูก 

3.Lymphomaและ leukemia (มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองและมะเร็งเมด็เลือดขาว): โรคมะเร็งสองชนิดน้ีเกิด
จากเซลลเ์มด็เลือด เลือดท่ีออกมาจากไขกระดูกและมีแนวโนม้ท่ีจะโตเตม็ท่ีในต่อมนํ้าเหลืองและ
เลือดตามลาํดบั โรคมะเร็งเมด็เลือดขาวเป็นชนิดของมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในเดก็โดยคิดเป็นประมาณ 
30%] 

4.เน้ืองอกเซลลสื์บพนัธ์ุ ไดแ้ก่ ถุงนํ้ าคร่ํา (Amnion) เยือ่หุม้ตวัอ่อน (Chorion) และองคป์ระกอบของ
รก (Placenta) ส่วนใหญ่มกัจะพบในลูกอณัฑะหรือรังไข่ 

5. blastoma: เป็นโรคมะเร็งท่ีไดจ้ากเน้ือเยือ่ของตวัอ่อนท่ียงัไม่โตเตม็ท่ี Blastoma จะพบในเดก็
มากกวา่ในผูมี้อายมุากกวา่ 

สาเหตุ     90-95% ของสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มคาํวา่ "ส่ิงแวดลอ้ม" หมายถึงสาเหตุใดๆ

ท่ีไม่ไดม้าจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมเช่นวิถีการดาํเนินชีวิต ปัจจยัทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมและ

ไม่ใช่แค่มลพษิปัจจยัแวดลอ้มท่ีพบบ่อยท่ีนาํไปสู่การตายของโรคมะเร็ง ไดแ้ก่ ยาสูบ (25-30%) อาหารและ

โรคอว้น (30-35%), การติดเช้ือ (15-20%), การสมัผสักบัรังสี (ทั้งโอโซนและไม่โอโซน 10%) ความเครียด

ขาดการออกกาํลงักายและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนท่ีเหลืออีก 5-10% เน่ืองมาจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 



อาการ  เม่ือมะเร็งเร่ิมตน้ มนัไม่แสดงอาการ สญัญาณและอาการจะแสดงออกกต่็อเม่ือกอ้นเน้ือมีการเติบโต

หรือมีการเกิดเป็นแผลหลุมอยา่งต่อเน่ืองเท่านั้น มะเร็งเป็นเน้ืองอกท่ีเจริญอยา่งรวดเร็วผดิปกติอาการ

เร่ิมแรกเป็นกอ้นเน้ือ หรือเป็นแผลเร้ือรัง ต่อไปจึงกลายเป็นเน้ือร้าย 

การฉีดวคัซีน 

วคัซีนไดรั้บการพฒันาเพื่อป้องกนัการติดเช้ือจากไวรัสสารก่อมะเร็งบางชนิดวคัซีน Human 
papillomavirus (Gardasil และ Cervarix) ช่วยลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก วคัซีนตบัอกัเสบ
จากไวรัสชนิด บี ป้องกนัการติดเช้ือจากไวรัสตบัอกัเสบชนิด บี ดงันั้นจึงช่วยลดความเส่ียงของโรคมะเร็งตบั 

การรักษาควรเร่ิมตั้งแต่เร่ิมมีอาการผดิปกติจะสามารถรักษาใหห้ายขาดไดก้ารรักษาของแพทยแ์ผนปัจจุบนัมี
ทั้งการรักษาหลายวิธี 

    -รักษาการผา่ตดัการผา่ตดัเป็นวิธีการเบ้ิองตน้ของการรักษาโรคมะเร็งท่ีเป็นของแขง็แยกส่วนบรรเทาและ
การยดีอายกุารอยูร่อด ปกติแลว้ส่วนสาํคญัของการวินิจฉยัท่ีชดัเจนและการหาระยะของเน้ืองอกดว้ยวิธี
ตรวจช้ินเน้ือมกัเป็นส่ิงจาํเป็น ในการหาตาํแหน่งของมะเร็ง การผา่ตดัมกัจะพยายามตดัเอากอ้นเน้ือทั้งหมด
ออกมาพร้อมกบัต่อมนํ้าเหลือง สาํหรับโรคมะเร็งบางชนิด การตดัออกทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการกาํจดั
โรคมะเร็ง 

    -รักษาดว้ยรังสีทาํงานโดยการทาํลายดีเอน็เอของเน้ือเยือ่มะเร็งท่ีนาํไปสู่การตายของเซลล ์เพื่อป้องกนั

เน้ือเยือ่ท่ีดี (เช่นผวิหนงัหรืออวยัวะท่ีรังสีจะตอ้งฉายผา่นระหวา่งการรักษาเน้ืองอก) ลาํแสงรังสีท่ีมีการปรับ

รูปร่างจะถูกเลง็ไปท่ีหลาย ๆ มุมของจุดสมัผสักบัเน้ืองอกเพ่ือใหจุ้ดนั้นดูดซึมรังสีมากกวา่พื้นท่ีโดยรอบของ

เน้ือเยือ่ท่ีดี โรคมะเร็งท่ีแตกต่างกนัมีการตอบสนองต่อรังสีท่ีแตกต่างกนั 

 - รักษาดว้ยยาเคมีบาํบดัแบบดั้งเดิมทาํหนา้ท่ีฆ่าเซลลท่ี์แบ่งอยา่งรวดเร็วซ่ึงเป็นหน่ึงในคุณสมบติัหลกัของ
เซลลม์ะเร็งส่วนใหญ่ 

การแพร่กระจายจากจุดกาํเนิดเดิมของมนัโดยการแพร่กระจายเฉพาะท่ีการแพร่กระจายผา่นทางนํ้าเหลืองไป

ยงัต่อมนํ้าเหลือหรือผา่นทางเลือด ไปยงัเน้ือเยือ่อ่ืนท่ีไกลออกไป การแพร่กระจายทั้งหมดน้ีเรียกวา่ 

metastasis  

 

 



3.โรคอ้วน(Obesity) 

 ความอ้วน หมายถึง สภาพร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปโดยการสะสมของไขมนัจนมีปริมาณมากเกิน

ความตอ้งการของร่างกาย 

สาเหตุ 

1. เกิดจากสาเหตุภายนอก เป็นสาเหตุใหญ่ท่ีเกิดโรคอว้น เพราะตามใจปากมากเกินไปกินมากเกินความ

ตอ้งการของร่างกาย อาหารท่ีกิน เน้ือ ไขมนั หรือแป้งของหวาน ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกเกบ็สะสมไวใ้นร่างกาย ถา้มี

มากเกินไปกจ็ะกลายเป็นไขมนัพอกพนูตามส่วนต่างๆของร่างกาย ออกกาํลงักายนอ้ย กินแลว้นอนนิสยัใน

การรับประทาน คนท่ีมีนิสยัการรับประทานท่ีไม่ดีเรียกวา่ กินจุบกินจิบไม่เป็นเวลา  ขาดการออกกาํลงักายถา้

รับประทานอาหารมากเกินกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการ แต่ไดอ้อกกาํลงักายบา้งกอ็าจทาํใหอ้ว้นชา้ลงแต่หลายคน

ไม่ไดย้ดืเสน้ยดืสายไม่ชา้จะเกิดการสะสมเป็นไขมนัในร่างกาย 

2. มาจากสาเหตุภายในพบไดจ้ากความผดิปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมใตส้มอง ต่อมไทรอยดท์าํใหมี้ไขมนั

ตามบริเวณตน้แขนตน้ขาและหนา้ทอ้ง      

             -   จิตใจและอารมณ์มีคนเป็นจาํนวนไม่นอ้ยท่ีการกินอาหารข้ึนอยูก่บัจิตใจและอารมณ์เช่น กินดบั

ความโกรธ ดบัความคบัแคน้ใจ กลุม้ใจ กงัวลใจ หรือดีใจบุคคลเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่อาหารท่ีทาํใหจิ้ตใจสงบ จึง

หนัมายดึเอาอาหารไวเ้ป็นท่ีพึ่งทางใจตรงกนัขามกบับางคนกลุม้ใจเสียใจกกิ็นไม่ได ้นอนไม่หลบั 

            -  ความไม่สมดุลระหวา่งความรู้สึกอ่ิมกบัความหิว เม่ือใดท่ีความอยากเพิ่มข้ึนเม่ือนั้นการกินกจ็ะเพิ่ม

มากข้ึนซ่ึงถึงขั้นเรียกวา่กินจุในท่ีสุดกอ็ว้นเอาๆ 

3.  เพราะกรรมพนัธ์ุซ่ึงพบไดน้อ้ย กรรมพนัธ์ุน้ีพิสูจน์ไม่ได ้แต่ถา้พอ่และแม่อว้นทั้งสองคนลูกจะมีโอกาส

อว้นไดถึ้งร้อยละ80ถา้พอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึงอว้นลูกมีโอกาสอว้นไดถึ้งร้อยละ40 

4. โรคประจาํตวัเช่นเบาหวานความดนัสูง 

5. จากการกินยาบางชนิด กส่็งผลกระทบใหอ้ว้นผูป่้วยบางโรคไดรั้บฮอร์โมนสเตียรอยดเ์ป็นเวลานาน กท็าํ

ใหอ้ว้นไดแ้ละในผูห้ญิงท่ีฉีดยาหรือกินยาคุมกาํเนิดกท็าํใหอ้ว้นง่ายเช่นกนั 

6. เพศ เพศหญิงนั้นมกัอว้นกวา่เพศชาย กธ็รรมชาติเธอมกัสรรหาจะกินกิน และกิน ตลอดเวลา อีกทั้งตอน

ตั้งครรภ ์กต็อ้งกินมากข้ึน เพื่อบาํรุงร่างกายและลูกนอ้ยในครรภแ์ต่หลงัจากคลอดลูกแลว้ บางรายกล็ด

นํ้าหนกัลงมาได ้แต่บางรายกล็ดไม่ไดผู้ห้ญิงทาํงานนอ้ย ออกกาํลงันอ้ยกวา่ชาย ผูห้ญิงอว้นมากกวา่ผูช้าย4 : 

1 

การลดความอ้วนทีถู่กวธีิ 

  การลดความอว้นกค็ลา้ยกบัการปฏิบติัในการรักษาโรคอ่ืนๆเพราะในการลดความอว้นนั้นตอ้งอาศยั



หลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งกาํลงัใจและเวลาการปฏิบติัทัว่ๆไปในการลดนํ้าหนกั คือ การควบคุมอาหาร

และการออกกาํลงักาย 

4.ความดันโลหิตสูง(Hypertention) 

 เป็นโรคท่ีพบบ่อยเกิดข้ึนเน่ืองจากแรงตา้นทานภายใตผ้นงัหลอดเลือดสูงกวา่ปกติภาวะความดนัโลหิต
สูง  คือ  ความดนัโลหิตท่ีวดัอยา่งถูกตอ้งหลาย ๆคร้ัง  ในต่างวาระท่ีSystolic Blood Pressure ( ค่าความดนั
หลอดเลือดขณะหวัใจบีบตวั ) มากกวา่หรือเท่ากบั 140  มม.ปรอท  และ/ หรือ Diastolic Blood  Pressure ( 
ค่าความดนัหลอดเลือดขณะหวัใจคลายตวั) มากกวา่หรือเท่ากบั  90 มม.ปรอท 
อนัตรายจากโรคความดนัโลหิตสูงคือคาํตอบของความน่ากลวั     ถา้ไม่รักษา  จะทาํใหห้ลอดเลือดตีบและ
แขง็ตวั  การไหลเวียนของเลือดไปยงัอวยัวะส่วนต่าง ๆไม่เพียงพอ  จึงมีผลดงัน้ีผลต่ออวยัวะสาํคญั 

  -หวัใจ   หวัใจทาํงานมากจะโตข้ึนจนกระทัง่หวัใจวายเสน้เลือดหวัใจตีบตนั 
  -สมอง    เสน้เลือดในสมองตีบหรือแตกเกิดการบวมของสมอง  ทาํใหเ้ป็นอมัพาตหรือตายได ้
  -ไต เลือดไปเล้ียงไตไม่พอ  ทาํใหไ้ตทาํหนา้ท่ีเส่ือมลงไม่สามารถขบัสารพิษออกจากร่างกายได ้

สาเหตุ 

                1. พนัธุกรรม 
                2.   บุหร่ี 
                3.   ความอว้น 
                4.   การกินอาหารเคม็จดั รสจดั 
                5.   ภาวะเครียด 
                6.   ภาวะไขมนัในเลือดสูง 
                7.   ขาดการออกกาํลงักาย 
                8.   อายมุาก 
                9.   ปฏิกิริยาของยาบางชนิด  เช่น  ยาคุมกาํเนิด ยาสเตียรอยด ์
               10. โรคต่อมไร้ท่อ  เช่น  คอพอกเป็นพิษ  หรือโรคไต 

ความดนัโลหิตเปล่ียนแปลงไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มต่างๆดงัน้ี 

1. อาย ุส่วนใหญ่เม่ืออายมุากข้ึนความดนัโลหิตจะสูงข้ึน ตวัอยา่งเช่น ขณะอาย ุ18 ปี ความดนัโลหิต 
เท่ากบั 120/70 มม.ปรอท แต่พออาย ุ60 ปี ความดนัโลหิต อาจจะเพ่ิมข้ึนเป็น 140/90 แต่กไ็ม่ไดเ้ป็น
กฎตายตวัวา่อายมุากข้ึนความดนัโลหิตจะสูงข้ึนเสมอไป อาจวดัได ้120/70 เท่าเดิมกไ็ด ้



2. เวลา ความดนัโลหิตจะข้ึนๆ ลงๆ ไม่เท่ากนัตลอดวนัตวัอยา่งเช่น ในตอนเชา้ความดนัซิสโตลิก
อาจจะวดัได ้130 มม.ปรอท ขณะท่ีตอนช่วงบ่ายอาจวดัไดถึ้ง 140 มม.ปรอท ขณะนอนหลบัอาจวดั
ไดต้ ํ่าถึง 100 มม.ปรอทเป็นตน้ 

3. จิตใจและอารมณ์ พบวา่มีผลต่อความดนัโลหิตไดม้ากขณะท่ีไดรั้บความเครียด อาจทาํใหค้วามดนั
โลหิตสูงกวา่ปกติไดถึ้ง 30 มม.ปรอทขณะท่ีพกัผอ่นความดนัโลหิตกจ็ะสามารถกลบัมาสู่ภาวะปกติ
ไดเ้ม่ือรู้สึกเจบ็ปวดกเ็ป็นเหตุหน่ึงท่ีทาํใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึนไดเ้ช่นกนั 

4. เพศพบวา่เพศชายจะเป็นโรคความดนัโลหิตสูงไดบ่้อยกวา่เพศหญิง 
5. พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ผูท่ี้มีบิดาและมารดาเป็นโรคความดนัโลหิตสูงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคน้ี

มากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประวติัในครอบครัวส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเคร่งเครียด กท็าํใหมี้แนวโนม้การเป็นโรคความ
ดนัสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

6. สภาพภูมิศาสตร์ผูท่ี้อยูใ่นสงัคมเมืองจะพบภาวะความดนัโลหิตสูงมากกวา่ในสงัคมชนบท 
7. เช้ือชาติพบวา่ชาวแอฟริกนัอเมริกนัมีความดนัโลหิตสูงมากกวา่ชาวอเมริกนัผวิขาว 

อาการ          ปวดศีรษะ   เวียนศีรษะ   คล่ืนไส ้  อาเจียน   เหน่ือยง่าย   ใจสัน่  ตาพร่ามวั   หมดสติ   บางคร้ัง
อาจไม่มีอาการแสดง 

การรักษาเลือกยาท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ผูป่้วยแต่ละราย 

-กลุ่มยาขบัปัสสาวะทาํใหมี้ปัสสาวะมากข้ึน ยาชะลอการเตน้ของหวัใจ ทาํใหห้วัใจเตน้ชา้ลงยาขยาย

หลอดเลือดทาํใหรู้ของหลอดเลือดกวา้งข้ึนเลือดจึงไหลไดดี้ข้ึนและมีแรงดนันอ้ยลงขนาดยาโดยทัว่ไป

คือรับประทานยาวนัละ 1 คร้ัง หลงัอาหารเชา้แต่ผูป่้วยบางรายกจ็าํเป็นตอ้งรับประทานยาวนัละ 2 คร้ัง

ในกรณีหลงัน้ีใหรั้บประทานยาหลงัอาหารเชา้และเท่ียงหา้มรับประทานยาหลงัอาหารเยน็หรือก่อนนอน 

เพราะจะทาํใหป้วดปัสสาวะตอนกลางคืนและตอ้งลุกมาเขา้หอ้งนํ้าตลอดคืน 

- ยาเอซีอีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors) ยาน้ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมแ์องจิโอเทนซินคอนเวอร์ต้ิง 

(angiotensin converting enzymes) เช่น อีนาลาพริล (enalapril), ไลซิโนพริล (lisinopril), รามิพริล 

(ramipril), เพอรินโดพริล (perindopril)อาจทาํใหเ้กิดอาการขา้งเคียงท่ีก่อความรําคาญแก่ผูใ้ชย้าคือ

อาการไอแหง้ๆ ได ้ซ่ึงไม่เป็นอนัตราย และไม่ใช่อาการแพย้าทาํใหรู้้สึกรําคาญ ซ่ึงสามารถบรรเทาได้

ดว้ยการหมัน่จิบนํ้าหรือรับประทานยาอมชนิดท่ีทาํใหชุ่้มคอ ร่างกายจะสามารถปรับตวัไดแ้ต่ในกรณีท่ี



อาการเป็นมากจนรบกวนคุณภาพชีวิต อาจจาํเป็นตอ้งเปล่ียนยาแต่ผูป่้วยไม่ควรหยดุยาดว้ยตนเองควร

ไปปรึกษาแพทยเ์พื่อใหแ้พทยพ์ิจารณาเปล่ียนยาให ้

ข้อสําคญัคือจะตอ้งรับประทานยาต่อเน่ืองกนัทุกวนัและรับประทานยาตรงเวลาหากลืมรับประทานยาและ

นึกข้ึนไดเ้ม่ือใกลจ้ะรับประทานยาม้ือต่อไปใหรั้บประทานยาของม้ือนั้นกพ็อ และหา้มรับประทานยาเพ่ิม

เป็น 2 เท่ามิฉะนั้นความดนัโลหิตจะลดตํ่าลงอยา่งมาก เกิดอาการหนา้มืด ลม้ลง หมดสติเป็นอนัตรายได ้

การดูแลตนเอง 

 - ลดอาหารเคม็ 
        - ลดนํ้าหนกัตวั : ความอว้นมีผลทาํใหห้วัใจบีบตวัมากข้ึน เป็นผลใหค้วามดนัสูงข้ึน 
        - ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
        - ฝึกทาํสมาธิ 
        - ลดปัจจยัเส่ียง  เช่น  เหลา้  บุหร่ี 
        - ควบคุมระดบัไขมนัในเสน้เลือด : การมีไขมนัในเสน้เลือดมาก  มีผลโดยตรงกบัความดนัโลหิต 
        - พบแพทยต์ามนดั  และรับประทานยาตามท่ีแพทยส์ัง่ 
        - สาํหรับคนร่างกายปกติทัว่ไป  พยายามควบคุมความดนัโลหิตใหไ้ม่เกิน  140 / 90  มม.ปรอท 
        - สาํหรับผูป่้วยโรคไต , เบาหวาน  พยายามควบคุมความดนัโลหิตใหไ้ม่เกิน  130 / 80 มม.ปรอทจะช่วย
ลดอตัราการเกิดโรคหวัใจไดร้้อยละ25 , ภาวะหวัใจวายร้อยละ50,และโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 35  

5.โรคเบาหวาน(Diabetic Mellitus) 

โรคเบาหวานเกิดจากตบัอ่อนไม่ สามารถสร้างอินซูลินไดอ้ยา่งเพียงพอ หรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลิน
ไดน้อ้ยกวา่ปกติ จึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมนับางส่วนไดอ้ยา่งเหมาะ สม 
ทาํใหร้ะดบันํ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติและเส่ียงต่อโรคแทรกซอ้นอนัตรายหลายอยา่ง เช่น หวัใจวาย ตาบอด 
ไตวาย อมัพฤกษ ์อมัพาตและโรคติดเช้ือ  

เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
            1. เบาหวานชนิดท่ี 1 หรือเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน ซ่ึงเกิดจากตบัอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้
อยา่งเพียงพอ เบาหวานชนิดน้ีส่วนใหญ่จะพบในเดก็และวยัรุ่น ประมาณ 10% ของผูป่้วยเบาหวานทั้งหมด
เป็นเบาหวานชนิดท่ี 1 
           2. เบาหวานชนิดท่ี 2 หรือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ซ่ึงตบัอ่อนของผูป่้วยเบาหวานชนิดน้ีส่วน 



ใหญ่สร้างอินซูลินไดอ้ยา่งเพียงพอ แต่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินไดน้อ้ยกวา่ปกติ ประมาณ 90% ของ
ผูป่้วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2  

อาการ 

นํ้าหนกัลดpolyuria (ปัสสาวะบ่อย) polydipsia (กระหายนํ้าเพิ่มข้ึน)และ polyphagia (ความหิวเพิ่มข้ึนเป็น
สปัดาห์หรือเป็นเดือนสญัญาณและอาการอ่ืนๆบ่งบอกถึงการเร่ิมมีอาการของโรคเบาหวานการมองเห็นไม่
ชดัปวดศีรษะอ่อนเพลียรักษาแผลหายชา้และคนัท่ีผวิหนงั ระดบันํ้าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานอาจทาํให้
เกิดการดูดซึมกลูโคสในเลนส์ของตา ซ่ึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในรูปร่างของเลนส์ เป็นผลทาํใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในสายตา 

การรักษา 

1.กลุ่มยาทีก่ระตุ้นการทาํงานของตับอ่อนให้สร้างอนิสุลนิ   

ยากลุ่มซลัโฟนิลยเูรีย  เช่น  กลิปีไซด ์ กลิคาไซดไ์กลเบนคลาไมด ์ รับประทานก่อนอาหาร 30 นาทีวนัละ 
1-2 คร้ัง 

ยากลุ่มรีพาไกลไนด ์ รับประทานก่อนอาหาร 30 นาที วนั
ละ 2-4 คร้ัง 

2.กลุ่มยาทีส่่งเสริมการทาํงานของอนิสุลนิ   

เมท็ฟอร์มิน รับประทานหลงัอาหาร 15-30นาที วนั
ละ 2-3 คร้ัง 

3.ยากลุ่มไธอะโซลดิีนไดโอน เช่น โรสิกลติาโซน   ไพโอกลติาโซน รับประทานหลงัอาหาร 15-30นาที วนั
ละ 1-2 คร้ัง 

3.กลุ่มยาทีข่ัดขวางการดูดซึมนํา้ตาลจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแส
เลอืด 

  

เอคาร์โบส และ โวกลิโบส ยากลุ่มน้ีจะลดระดบันํ้าตาลได้
เลก็นอ้ย  จึงใชร่้วมกบัยากลุ่มอ่ืน 

รับประทานพร้อมกบัอาหารคาํแรก 
วนัละ 3 คร้ัง 

 
โรคแทรกซ้อน- ตา อาจเป็นตอ้กระจกก่อนวยั ประสาทตาหรือจอตาเส่ือม และอาจทาํใหต้าบอดในท่ีสุด  
- ระบบประสาท ผูป่้วยอาจจะเป็นปลายประสาทอกัเสบ มีอาการชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ
ปลายเทา้  



- เทา้ ซ่ึงมกัจะทาํใหมี้แผลเกิดข้ึนท่ีเทา้ไดง่้ายและอาจลุกลามจนเทา้เน่า กระเพาะปัสสาวะไม่ทาํงาน ทาํให้
กลั้นปัสสาวะไม่อยูห่รือไม่มีแรงเบ่งปัสสาวะ กระเพาะอาหารไม่ทาํงาน มีอาการจุกเสียด อาหารไม่ยอ่ย 
ทอ้งผกู ทอ้งเดิน โดยเฉพาะเชา้มืดถึงก่อนเท่ียง ผูป่้วยชายมกัมีภาวะหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ  
- ไต มกัเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดนัโลหิตสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวติของผูป่้วยเบาหวานท่ี
พบไดค่้อนขา้งบ่อย  
- ภาวะหลอดเลือดแดงแขง็ ทาํใหเ้ป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต และโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ ถา้หลอดเลือดแดงท่ี
เทา้แขง็และตีบ เลือดไปเล้ียงเทา้ไม่พออาจทาํใหเ้ทา้เยน็ เป็นตะคริว ปวดขณะเดินมากๆ หรืออาจทาํใหเ้ป็น
แผลหายยากหรือน้ิวเทา้เป็นเน้ือตายเน่า  
- ภูมิคุม้กนัตํ่า เป็นโรคติดเช้ือไดง่้าย เช่น วณัโรคปอด กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ กรวยไตอกัเสบ กลาก เป็นฝี
หรือพพุองบ่อย น้ิวเทา้หรือช่องคลอดอกัเสบ เป็นตน้  
- แผลท่ีเทา้ เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีพบไดบ่้อย เน่ืองจากผูป่้วยเบาหวานมกัมีภาวะปลายประสาทอกัเสบ และ
ภาวะขาดเลือดทาํใหเ้ทา้ชาเกิดแผลไดง่้ายและหายยากหรือเป็นเน้ือตายเน่า บางคร้ังจาํเป็นตอ้งตดัน้ิวหรือตดั
ขา ทาํใหเ้กิดภาวะพิการได ้ 
 

     6.โรคทาลสัซีเมียThalassemia 
เป็นโรคเลือดชนิดหน่ึงท่ีมีความผดิปกติทางกรรมพนัธ์ุทาํใหร่้างกายสร้างเมด็เลือดแดงท่ีมีลกัษณะผดิปกติ 
จึงมีการแตกสลายเร็วกวา่ท่ีควรทาํใหมี้อาการซีดเหลืองเร้ือรัง ผูท่ี้มีอาการแสดงของโรคน้ีจะตอ้งรับ
กรรมพนัธ์ุท่ีผดิปกติมาจากทั้งฝ่ายพอ่และแม่ (ซ่ึงอาจไม่มีอาการแสดง) ถา้รับจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่าย
เดียว จะไม่มีอาการแสดงแต่จะมีกรรมพนัธ์ุท่ีผดิปกติอยูใ่นตวัและสามารถถ่ายทอดไปยงัลูกหลานต่อไปใน
บา้นเราพบวา่มีกรรมพนัธ์ุท่ีผดิปกติของโรคน้ีโดยไม่แสดงอาการเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคน
อีสาน อาจมีถึง 40% ของประชากรทัว่ไปท่ีมีกรรมพนัธ์ุของโรคน้ี ส่วนผูท่ี้มีอาการของโรคน้ีอยา่งชดั ๆมี
ประมาณ 1 ใน 100 คน โรคน้ีอาจแบ่งออกเป็นหลายชนิด ซ่ึงมีความรุนแรงมากนอ้ยแตกต่างกนั 

 

สาเหตุ         เกิดจากความผดิปกติทางกรรมพนัธ์ุ 
 

อาการผูป่้วยจะมีอาการซีดเหลืองและตบัมา้มโตมาตั้งแต่เดก็ ร่างกายเติบโตชา้ตวัเต้ีย และนํ้าหนกันอ้ยไม่สม
อาย ุ ในรายท่ีเป็นทาลสัซีเมียชนิดอ่อนท่ีเรียกวา่โรคฮีโมโกลบินเอช (Hemoglobin H disease) ตามปกติจะ
ไม่มีอาการผดิปกติแต่อยา่งไร    แต่จะมีอาการซีดเหลืองเป็นคร้ังคราวขณะท่ีเป็นหวดั เจบ็คอ หรือเป็นโรค
ติดเช้ืออ่ืนๆ แบบเดียวกบัโรคโลหิตจางจากเมด็เลือดแดงแตก 

 

ส่ิงตรวจพบผูป่้วยจะมีอาการซีดเหลือง หนา้แปลกโดยมีสนัจมูกแบะ (จมูกแบน) หนา้ผากโหนกชนั กระดูก



แกม้และขากรรไกรกวา้งใหญ่ฟันยืน่เขยนิ ลูกตาอยูห่่างกนัมากกวา่คนปกติ ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่หนา้มงโก
ลอยดห์รือ หนา้ทาลสัซีเมีย ผูป่้วยมกัจะมีมา้มโตมาก บางรายอาจโตถึงสะดือ (คลาํไดก้อ้น 
แขง็ท่ีใตช้ายโครงซา้ย) อาการมา้มโตชาวบา้นอาจเรียกวา่ ป้าง หรือ อุปถมัภม์า้มยอ้ย (จุกกระผามมา้มยอ้ย) 

 

อาการแทรกซ้อนถา้ซีดมาก อาจทาํใหมี้อาการหอบเหน่ือย บวมและตบัโต เน่ืองจากหวัใจวาย บางคนอาจ
เป็นไข ้เจบ็คอบ่อยจนกลายเป็นโรคหวัใจรูมาติกหรือหน่วยไตอกัเสบ ผูป่้วยอาจมีน่ิวในถุงนํ้าดี ไดบ่้อยกวา่
คนทัว่ไปเน่ืองจากมีสารบิลิรูบินจากการสลายตวัของเมด็เลือดแดงมากกวา่ปกติ    ในรายท่ีมีชีวิตอยูไ่ดน้าน 
จะมีเหลก็ (ท่ีไดจ้ากการสลายตวัของเมด็เลือดแดง) สะสมในอวยัวะต่าง ๆ เช่นท่ีผวิหนงัทาํใหผ้วิออกเป็นสี
เทาอมเขียว ท่ีตบัทาํใหต้บัเขง็ท่ีหวัใจทาํใหห้วัใจโตและเหน่ือยง่าย  

การดูแลรักษาผู้ป่วย 
 

1. ผูท่ี้เป็นพาหะจะมีสุขภาพเหมือนกบัคนปกติทัว่ไป ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการรักษาใด ๆนอกจากควร
ระวงัก่อน การมีบุตรซ่ึงถา้คู่ครองปกติลูกท่ีคลอดออกมาจะเป็นพาหะทั้งหมดและถา้คู่ครองเป็พาหะ
เหมือนกนัลูกท่ีคลอด มาจะมีโอกาสเป็นโรคธารัสซีเมีย 1 ใน 4 แต่ถา้คู่ครองเป็นโรค ลูกท่ีคลอดมา
จะมีโอกาสเป็นโรค 2 ใน 4 

 
2.ผูท่ี้มีอาการตอ้งคอยระวงัไม่ใหร่้างกายอ่อนแอหรือมีไขสู้งเพราะจะทาํใหเ้มด็เลือดแดงแตกง่าย 

ตอ้งรับประทาน อาหารท่ีช่วยสร้างเมด็เลือดและหลีกเล่ียง อาหารท่ีมีธาตุเหลก็สูง และยาเพิ่มเมด็เลือด 
ท่ีมีธาตุเหลก็ 
            3.ผูท่ี้มีอาการรุนแรงหมอจะเป็นผูว้นิิจฉยัวา่ตอ้งทาํการรักษาใหห้ายขาดหรือไม่ 
โดยการรักษาใหห้ายขาดจะ ทาํได ้2 วิธี คือการปลูกถ่ายไขสนัหลงั และการปลูกถ่ายจากเลือดสาย 
สะดือการรักษาจะตอ้งทาํกบัผูป่้วยท่ีมีอายแุละนํ้าหนกันอ้ย และจะตอ้งตรวจสอบการต่อตา้นเมด็ 
เลือดขาวเสียก่อน 

 

ข้อแนะนํา 

1.ควรใหผู้ป่้วยกินอาหารพวกโปรตีนและอาหารท่ีมีกรดโฟลิกสูง (เช่น ผกัใบเขียว เน้ือสตัว)์ มาก ๆ
เพื่อใชใ้นการสร้างเมด็เลือดแดง 

2.อธิบายใหผู้ป่้วยและญาติทราบวา่โรคน้ีเป็นโรคกรรมพนัธ์ุ ไม่มีทางรักษาใหห้ายขาดแต่ถา้ไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้งอาจมีชีวิตยนืยาวไดค้วรรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีอยูใ่กลบ้า้นเป็นประจาํไม่



ควรกระเสือกกระสนยา้ยหมอยา้ยโรงพยาบาล ทาํใหห้มดเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ 

3.แนะนาํใหพ้อ่แม่ท่ีมีลูกเป็นทาลสัซีเมียคุมกาํเนิดหรือผูท่ี้มีประวติัวา่มีญาติพี่นอ้งเป็นโรคน้ี ไม่
ควรแต่งงานกนัหรือจาํเป็นตอ้งแต่งงานกไ็ม่ควรมีบุตร เพราะลูกท่ีเกิดมามีโอกาสเป็นโรคน้ีถึง 1 ใน 
4 (ร้อยละ 25) ทาํใหเ้กิดภาวะยุง่ยากในภายหลงัได ้ถา้หากมีการตั้งครรภ ์  ในปัจจุบนัมีวิธีการเจาะ
เอานํ้าคร่ํามาตรวจดูวา่ทารกเป็นโรคน้ีหรือไม่ดงัท่ีเรียกวา่  "การวินิจฉยัก่อนคลอด" (Prenatal 
diagnosis) ถา้พบวา่ผดิปกติอาจพิจารณาทาํแทง้ 

4.ปัจจุบนัสามารถใชว้ิธีการพิเศษเพื่อตรวจดูวา่มีเช้ือกรรมพนัธ์ุของโรคน้ีหรือไม่ถา้เป็นไปไดก่้อน
แต่งงานควรตรวจดูใหแ้น่นอน 

 

 

 

 

 


