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บทน ำ 

 

 
 
ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิชอบ 

คูม่อืเลม่น้ีจัดท ำขึน้เพือ่ใชร่้วมกับพ็อคเกต็บุก๊กำรจัดกำรโรคเชงิบรูณำกำร 

กำรก ำหนดทีใ่ชแ้ละกำรน ำเสนอเน้ือหำในคูม่อืเลม่น้ีไมไ่ดห้มำยควำมถงึกำรแสดงออกของควำมคดิเห็นใด ๆ ใน
สว่นของแพลตฟอรม์องคก์รประชำคมมำลำเรยีระดับภมูภิำค (ซเีอสโอ) ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) ที่
เกีย่วขอ้งกับสถำนะทำงกฎหมำยของประเทศ ดนิแดน เมอืง หรอืพืน้ที ่หรอืหน่วยงำนใด ๆ หรอื กำรตัดสนิใจและ
กำรปฏบิตัทิำงกำรแพทยใ์นแตล่ะสถำนทีนั่น้ๆ  

มมุมอง เน้ือหำ หรอืค ำแนะน ำใดๆ ทีแ่สดงในคูม่อืเลม่น้ี เป็นขอ้มลูอำ้งองิระดบัประเทศ จำกอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำ
โขง หรอืแหลง่ขอ้มลูสำธำรณะอืน่ๆและไมจ่ ำเป็นตอ้งสะทอ้นถงึมมุมอง หรอืนโยบำยของ แพลตฟอรม์องคก์ร
ประชำคมมำลำเรยีระดับภมูภิำค (ซเีอสโอ) ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) เจำ้ภำพหรอืองคก์รสมำชกิอืน่ๆ  

กำรกลำ่วถงึแนวปฏบิัตทิำงกำรแพทยห์รอืแนวปฏบิตัใิด ๆ ไมไ่ดห้มำยควำมถงึกำรรับรองโดยแพลตฟอรม์องคก์ร
ประชำคมมำลำเรยีระดับภมูภิำค (ซเีอสโอ) ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) หรอืหน่วยงำนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
และไมไ่ดแ้ทนทีห่รอืแทนทีห่ลกัแนวทำงปฏบิตั ิกฎระเบยีบหรอืนโยบำยของประเทศ 

ขอ้มลูทีม่อียูใ่นคูม่อืเลม่น้ี มไีวเ้พือ่ควำมสะดวกของผูใ้ชแ้ละน ำใชถ้กูตอ้ง แพลตฟอรม์องคก์รประชำคมมำลำเรยี
ระดับภมูภิำค (ซเีอสโอ) ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) จะไมรั่บผดิชอบตอ่ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูนัน้
รวมถงึกำรแปลทีต่ำมมำหรอืเน้ือหำของกำรอำ้งองิภำยนอกใด ๆ  

กำรผลติและเผยแพร่ขอ้มลูตำ่ง ๆ ในคูม่อืเลม่น้ี เพือ่จุดประสงคใ์ด ๆ ทีไ่มใ่ชเ่พือ่กำรพำณชิยไ์ดรั้บอนุญำตโดยไมม่ี
เอกสำรอนุญำตอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษรลว่งหนำ้จำกแพลตฟอรม์องคก์รประชำคมมำลำเรยีระดับภมูภิำค (ซเีอส
โอ) ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) โดยทีข่อ้มลูนัน้น ำมำใชส้นับสนุนกำรก ำจัดโรคมำเลเรยีและโรคอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และรับทรำบแหลง่ทีม่ำอยำ่งครบถว้น   
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วตัถุประสงคข์อง คูม่อื  

เพือ่สนับสนุนเป้ำหมำยของโครงกำรก ำจัดเชือ้มำลำเรยีดือ้ยำในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (อำรเ์อไอ2อ)ี และ

เป้ำหมำยของโครงกำรควบคมุและก ำจัดเชือ้มำลำเรยีในแตล่ะประเทศ แพลตฟอรม์ ซเีอสโอ เกีย่วกับเชือ้มำลำเรยี

ระดับอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง มโีอกำสสรำ้งเสรมิสรำ้งระบบชมุชนและสรำ้งแนวทำงในกำรสง่มอบบรกิำรสขุภำพใน

ชมุชน 

 

กำรใชข้อ้มลูและผลตอบรับทีร่วบรวมระหวำ่งวันที ่08-09 กรกฎำคม 2562 ในกำรปรกึษำหำรอืระดับภมูภิำคที่

กรุงเทพ ฯ แพลตฟอรม์ดังกลำ่วมขีอ้มลูเชงิลกึทีม่ปีระโยชนเ์กีย่วกบัควำมกังวลเรือ่งสขุภำพในกลุม่ประชำกรที่

ไดรั้บผลกระทบจำกโรคมำลำเรยี ตัวแทนประเทศตำ่งๆ ไดแ้บง่ปันขอ้มลูสภำพร่ำงกำยทีเ่กีย่วขอ้งกับบรบิทใน

ประเทศของตนเอง และกลุม่ประชำกรยอ่ยทีแ่ตกตำ่งกนั รวมถงึผูท้ีม่ปีระกอบอำชพีตำ่ง ๆ ตัง้แตก่ลุม่ชำตพัินธุท์ี่

แตกตำ่งกัน พูดภำษำตำ่งกนั และอำศัยอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวำมปลอดภัยทำงดำ้นสขุภำพและมนุษยใ์นระดับทีแ่ตกตำ่ง

กัน หลักฐำนทีร่วบรวมมำแสดงใหเ้ห็นควำมเหมอืนกันเกีย่วกับควำมตอ้งกำรของแตล่ะประเทศและกลำยเป็น

รำกฐำนในกำรสรำ้งคูม่อืบรหิำรจัดกำรโรคเชงิบรูณำกำร  

 

วัตถปุระสงคข์องคูม่อืกำรจัดกำรโรคเชงิบรูณำกำรน้ีคอืท ำหนำ้ทีเ่ป็นเกณฑม์ำตรฐำนขัน้ต ่ำและเครือ่งมอือำ้งองิกำร

จัดกำรโรคโดยยดึชมุชนเป็นฐำน โดยมจีดุประสงคส์นับสนุนใหเ้จำ้หนำ้ทีด่ำ้นสำธำรณสขุชมุชนมคีวำมเขำ้ใจและ

ใชค้วำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกับสำเหต ุสญัญำณ และอำกำร กำรป้องกัน กำรตรวจรักษำ และกำรดแูลภำยใน

สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนของพวกเขำ รวมถงึท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกับควำมแตกตำ่งทำงสงัคม วัฒนธรรม กำรเงนิ 

และภมูศิำสตรร์ะหวำ่งและภำยในชมุชน  

 

ผูอ้ำ่นเป้ำหมำย  

คูม่อืฉบับน้ีพัฒนำขึน้เพือ่ชว่ยสนับสนุนกำรฝึกอบรมเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชนและอำสำสมัครทำงดำ้นสขุภำพใน

ชมุชนทัว่ประเทศกัมพูชำ ลำว พมำ่ ไทย และเวยีดนำม รวมถงึขอ้มลูอำ้งองิโดยละเอยีดส ำหรับผูจั้ดกำรโครงกำร 

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน หรอือำสำสมคัรทำงดำ้นสขุภำพทีป่ระสงคจ์ะท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกับโรคตำ่ง ๆ  

 

บทบำท ควำมรับผดิชอบ และโครงสรำ้งมคีวำมแตกตำ่งกันในแตล่ะประเทศ ดังนัน้ จงึควรเขำ้ใจรูปแบบกำรสง่มอบ

บรกิำรทำงดำ้นสขุภำพตำมบรบิทกอ่นด ำเนนิกจิกรรมตำ่ง ๆ ตำมคูม่อืฉบับน้ี 
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ภำพรวมของโมดูล 

คูม่อืกำรจัดกำรโรคเชงิบรูณำกำรน้ี มขีอ้มลูพืน้ฐำน 7 โรค ทัง้ 7 โรคน้ี ไดแ้ก ่มำลำเรยี เอชไอว ี/ เอดส ์วัณโรค 

ไขเ้ลอืดออก ภำวะขำดสำรอำหำร โรคอจุจำระร่วง และกำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ แตล่ะโรคจะแยกออกเป็นโมดลู

ทีแ่ตกตำ่งกัน 

 

แตล่ะโมดลูประกอบดว้ยสว่นส ำคญั ดังตอ่ไปนี:้ 

• ภำพรวมทัว่ไปของโรค 

• สำเหตหุรอืกำรแพร่เชือ้ 

• กลุม่เสีย่งสงูและพฤตกิรรมเสีย่ง 

• สญัญำณ อำกำรและสญัญำณอันตรำย 

• กำรป้องกัน 

• กำรตรวจ 

• กำรรักษำและกำรดแูล 

• กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคัญ 

นอกจำกนี้ คณุจะเห็นสญัลักษณ์ส ำคญับำงอยำ่งทั่วทัง้เอกสำร สิง่เหลำ่น้ี ไดแ้ก ่: 

 

กำรสง่ตอ่ผูป่้วย ควำมส ำคญั แนวทำงปฏบิตั ิ สญัญำณอนัตรำย 

สง่ไปยังศนูยส์ขุภำพทีใ่กล ้

ทีส่ดุ 

น่ีเป็นสิง่ส ำคญัทีต่อ้ง

จดจ ำ 

ใหค้ ำปรกึษำตำมหลกั

แนวทำงปฏบิัต ิ

ควำมรุนแรง 

สง่ตอ่ทันท ี

  
  

 
 

หลกัจรยิธรรมและหลกักำรรกัษำควำมลบัของผูป่้วย 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน ชมุชนของคณุไดไ้วว้ำงใจในตวัคณุใหช้ว่ยสนับสนุนและรับฟังควำมกังวลของ

พวกเขำ ดว้ยเหตน้ีุ สมำชกิในชมุชนควรมคีวำมเคำรพควำมเป็นสว่นตัว และกำรรักษำควำมลับซึง่กันและกันอยำ่ง

มำก คณุควรขอควำมยนิยอมจำกสมำชกิในชมุชนกอ่นสง่มอบบรกิำร ขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ทีค่ณุเก็บรวบรวมใน

ระหวำ่งกำรท ำงำน ควรไดรั้บกำรคุม้ครองเพือ่ป้องกันกำรสญูหำยหรอืกำรเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดเ้จตนำ คณุควร

พจิำรณำขอ้ควำมตอ่ไปน้ีกอ่นด ำเนนิกำรใดๆ : 

 

• ผูป่้วยรอ้งขอหรอืยนิยอมใหค้ณุจัดหำบรกิำรหรอืไม ่

• คณุจ ำเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มลูหรอืแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืไม ่

• คณุมวีธิทีีป่ลอดภัยในกำรขนสง่และจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัหรอืไม ่

 
 
 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 คณุควรขอควำมยนิยอมจำกผูป่้วยกอ่นกำรดแูลหรอืจัดเก็บขอ้มลู 

 อยำ่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ ใหบ้คุคลอืน่ 
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กำรป้องกนัและควบคมุกำรตดิเชือ้ 
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กำรป้องกนัสว่นบคุคล  

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน คณุอำจสมัผัสตดิตอ่กับโรคไดง่้ำย 

เพือ่ป้องกันตัวคณุเอง คณุจ ำเป็นตอ้งท ำใหเ้คยชนิถงึวธิป้ีองกันกำร

สมัผัส ควรสวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (พพีอี)ี เมือ่สมัผัสใกลช้ดิกบั

ผูป่้วย และคณุควรปรับพฤตกิรรมกำรป้องกันสว่นบคุคลทีด่ ีจุดส ำคญัที่

ตอ้งจดจ ำ ไดแ้ก ่: 

1. ปฏบิตัติำมข ัน้ตอนกำรลำ้งมอือยำ่งถกูวธิ ีกอ่น หลงั และ

ระหวำ่งกำรดแูลผูป่้วยแตล่ะรำย  

กำรลำ้งมอืเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุวธิหีนึง่ ในกำรลดควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้หรอืกำรแพร่กระจำยของเชือ้ เพือ่ก ำจัดสิง่

ตำ่ง ๆ ทีท่ ำใหเ้กดิโรคบนมอืของคณุ คณุจะตอ้งหลกีเลีย่งไมใ่หต้นเองตดิเชือ้จำกกำรสมัผัสดวงตำ จมกู หรอืปำก 

นอกจำกน้ี คณุควรหลกีเลีย่งกำรปนเป้ือนของสิง่ของทั่วไป (เชน่โทรศัพท ์หนังสอื และประต)ู และอืน่ๆ ปฏบิัตติำม

ขัน้ตอนกำรลำ้งมอือยำ่งถกูวธิ ีอยำ่งนอ้ย 20 วนิำท ีโดยใชส้บูแ่ละน ้ำสะอำด หำกไมม่นี ้ำ ใหใ้ชเ้จลแอลกอฮอลท์ ำ

ควำมสะอำดมอื จะตอ้งมปีรมิำณแอลกอฮอล ์ไมน่อ้ยกวำ่ 70% ท ำตำมวธิกีำรลำ้งมอืทลีะขัน้ตอนดำ้นลำ่ง: 

 

2. ใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (รวมถงึ ถงุมอืและหนำ้กำกอนำมยั) 

เพือ่ป้องกันตนเองและผูอ้ืน่ คณุตอ้งท ำใหเ้คยชนิถงึวธิป้ีองกันกำรสมัผัสผูต้ดิเชือ้ ควรสวมอปุกรณ์ป้องกันสว่น

บคุคล (พพีอี)ี เมือ่ใหบ้รกิำรดำ้นสขุภำพ นอกจำกนี้ คณุจะตอ้งจัดกำรกับของเหลวในร่ำงกำยเสมอืนวำ่ของเหลว

เหลำ่นัน้อำจท ำใหเ้กดิกำรตดิตอ่กันได ้หำ้มใหเ้ลอืดหรอืของเหลวในร่ำงกำยสมัผัสตัวคณุหรอืบคุคลอืน่ 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 ควรสวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (พพีอี)ี ทกุครัง้ เมือ่ใหก้ำรชว่ยเหลอืผูป่้วย 

 ลำ้งมอืกอ่น หลัง และระหวำ่งผูป่้วยทกุรำย 
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หนำ้กำกอนำมยั 

ควรสวมหนำ้กำกอนำมัยในระหวำ่งขัน้ตอนกำรดแูล โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกรณีทีผู่ป่้วยไอหรอืจำม คณุและผูป่้วย

ควรสวมใส ่หนำ้กำกอนำมัยไดรั้บกำรออกแบบมำเพือ่ป้องกันกำรตดิเชือ้จำกแบคทเีรยีทีม่ำกับละอองฝอยของ

น ้ำลำยและน ้ำมกู หนำ้กำกอนำมัยควรเป็นเหมอืนเกรำะป้องกันทีจ่ ำกดักำรสมัผัสระหวำ่งมอืกับใบหนำ้ของคณุ 

ค ำแนะน ำในกำรสวมใสแ่ละถอดหนำ้กำกอนำมัยรวมอยูใ่นภำพดำ้นลำ่ง: 

  

กอ่นสวมหนำ้กำก ใหล้ำ้งมอืดว้ยแอลกอฮอลห์รอืสบูแ่ละน ้ำ 

ปิดปำกและจมกูดว้ยหนำ้กำกและตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมม่ี

ชอ่งวำ่งระหวำ่งใบหนำ้และหนำ้กำก 

หลกีเลีย่งกำรสมัผัสหนำ้กำกขณะใชง้ำน ถำ้เป็นเชน่นัน้ให ้

ท ำควำมสะอำดมอืของคณุดว้ยกำรถมูอืทีม่สีว่นผสมของ

แอลกอฮอลห์รอืสบูแ่ละน ้ำ 

เปลีย่นหนำ้กำกอนำมัยใหมท่ันททีีช่ ืน้ และหำ้มน ำกลับมำใช ้

ซ ้ำ 

ในกำรถอดหนำ้กำกอนำมัย: ถอดออกจำกดำ้นหลัง (อยำ่

สมัผัสดำ้นหนำ้ของหนำ้กำก); ทิง้ทันทใีนถังปิด ลำ้งมอืดว้ย

แอลกอฮอลถ์มูอืหรอืสบูแ่ละน ้ำ 
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ถงุมอื 

สิง่ส ำคัญคอืตอ้งจ ำไวว้ำ่ กำรสวมถงุมอืไมส่ำมำรถแทนกำรลำ้งมอืได ้คณุควรลำ้งมอืกอ่นสวมถงุมอืทกุครัง้ ในกำร

เปลีย่นถงุมอืทกุครัง้ คณุจะตอ้งลำ้งมอื ค ำแนะน ำในกำรสวมใสแ่ละถอดถงุมอื รวมอยูใ่นภำพดำ้นลำ่ง:  

 
 
 

  

ถอดถงุมอืออกจำกบรรจุภัณฑ ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไมม่รีูเข็ม

หรอืรอยฉีกขำดอยู่ 

จัดต ำแหน่งนิว้มอืและ
นิว้หัวแมม่อืของถงุมอืกับมอืให ้

เหมำะสมกอ่นสวมใส ่

สอดนิว้ทัง้หำ้เขำ้ไปในผำ้พัน

แขนและดงึผำ้พันแขนไวเ้หนือ

ขอ้มอื 

ท ำซ ้ำขัน้ตอนส ำหรับมอือกีขำ้ง
หนึง่ 

ตรวจสอบควำมกระชบัพอดรีอบ

นิว้และฝ่ำมอื ผำ้พันแขนควร

พอดกัีบรอบขอ้มอื 
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โมดลู 1:  

มำลำเรยี 
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ท ัว่ไป 

มำลำเรยีเป็นโรคทีเ่กดิจำกปรสติและมำจำกคนสูค่น โดยม ียงุกน้ปลอ่ง เป็นพำหะ โรคมำลำเรยี หำกมอีำกำรป่วย

หนักและอำจเสยีชวีติได ้แมว้ำ่ผูป่้วยโรคมำลำเรยีจะลดลงในแตล่ะปี แตก่็ยังปัจจัยเสีย่งตอ่กำรตดิเชือ้ในหลำย

ชมุชนทัว่ประเทศกัมพูชำ ลำว พมำ่ ไทย และเวยีดนำม 

กำรแพรเ่ชือ้  

เวกเตอร:์ ปรสติมำลำเรยีตดิตอ่จำกคนสูค่นโดยกำรกดัของ ยงุกน้ปลอ่ง ตัวเมยี ดังนัน้ จงึควรหลกีเลีย่งไมใ่หย้งุ

กัด 

สำยพนัธุ:์ ปรสติมำลำเรยีมหีำ้สำยพันธุห์ลกั สองชนดิทีพ่บมำกทีส่ดุคอื พลำสโมเดยีม ฟัลซปิำรัม (พเีอฟ) และ 

พ ีพลำสโมเดยีม ไวแวก็ซ ์(พวี)ี โรคมำลำเรยีชนดิทีร่ำ้ยแรงทีส่ดุเกดิจำกปรสติ พลำสโมเดยีมฟัลซปิำรัม (พเีอฟ) 

กำรกดั: เมือ่ยงุกัดผูต้ดิเชือ้ จะมกีำรถำ่ยเลอืดออกมำเลก็นอ้ยซึง่มปีรสติมำลำเรยีดว้ย ปรสติเหลำ่น้ีจะเพิม่จ ำนวน

มำกขึน้ในยงุ เมือ่ยงุตัวน้ีไปกัดคนอืน่อกี มันจะปลอ่ยเชือ้ปรสติมำลำเรยีไปยังผูท้ีถ่กูกัด  

สภำพทีด่ตีอ่กำรแพรเ่ชือ้: ยงุทีเ่ป็นพำหะน ำโรคมำลำเรยี มักจะกัดคนในเวลำกลำงคนื ชว่งพลบค ่ำ (พระอำทติย์

ตก) ถงึรุ่งเชำ้ (พระอำทติยข์ึน้) ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) กำรกัดสว่นใหญเ่กดิขึน้กลำงแจง้ ยงุทีเ่ป็น

พำหะน ำโรคมำลำเรยี มักพบไดใ้นน ้ำและแมน่ ้ำ หนองบงึ นำขำ้วทีส่ะอำด ปรำศจำกมลพษิ รวมทัง้ป่ำไมแ้ละพืน้ที่

เพำะปลกูทีม่ร่ีมเงำ กำรแพร่กระจำยเชือ้ แปรเปลีย่นไปตำมปัจจัยหลำยประกำร ไดแ้ก ่รูปแบบปรมิำณน ้ำฝน 

อณุหภมู ิและควำมชืน้ ในหลำยพืน้ทีท่ั่วอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) กำรแพร่กระจำยของเชือ้มำลำเรยีจะ

สงูขึน้ในชว่งและหลังฤดฝูน  

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 โรคมำลำเรยีตดิตอ่สูค่นโดยกำรกดัของยงุทีต่ดิเชือ้ 

 มำลำเรยีสองสำยพันธุห์ลักคอื ฟัลซปิำรัม (พเีอฟ) และ ไวแวก็ซ ์(พวี)ี 

 ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) กำรกัดสว่นใหญเ่กดิขึน้กลำงแจง้ในเวลำกลำงคนื 
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

ประชำกรบำงกลุม่มคีวำมเสีย่งสงูในกำรตดิเชือ้มำลำเรยีและกำรเกดิโรครุนแรง ประชำกรเหลำ่น้ี ไดแ้ก ่ทำรก เด็ก

อำยตุ ำ่กวำ่ 5 ปี สตรมีคีรรภ ์ตลอดจนผูอ้พยพ ประชำกรยำ้ยถิน่ และผูเ้ดนิทำง ประชำกรทีอ่ำศัยหรอืท ำงำนใน

ชมุชนหำ่งไกลหรอืใกลพ้ืน้ทีป่่ำหนำแน่น มคีวำมเสีย่งสงูมำกในกำรตดิเชือ้มำลำเรยี  

ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) มกีำรระบพุฤตกิรรมบำงอยำ่งเพือ่เพิม่ควำมเสีย่งตอ่กำรตดิเชือ้ ซึง่รวมถงึคน

ทีเ่ดนิทำงเขำ้ป่ำเพือ่เก็บผลไมแ้ละเห็ด ตดัไม ้ลำ่สตัว ์หรอืเพือ่จุดประสงคใ์นกำรขำ้มประเทศหรอืชำยแดนจังหวัด 

เชน่เดยีวกับ ผูค้นทีท่ ำงำนขำ้งนอกในเวลำกลำงคนื รวมถงึ คนงำนในไร่ ทีต่อ้งกำรหลกีเลีย่งอำกำศรอ้น  

กลุม่เสีย่งหลัก คอื :  

 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 ประชำชนทกุคนมคีวำมเสีย่งตอ่โรคมำลำเรยี 

 ผูท้ีอ่ำศัยหรอืเดนิทำงเขำ้ใกลป่้ำหรอืพืน้ทีเ่พำะปลกูทีย่งุมแีนวโนม้ทีจ่ะแพร่พันธุม์คีวำมเสีย่ง

สงู 

 

ทหำร 

คนงำนป่ำไม ้
เคลือ่นยำ้ยและ
อพยพประชำกร 

คนงำนในฟำรม์ 
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สญัญำณและอำกำร 

โดยปกตอิำกำรของโรคมำลำเรยีจะเกดิขึน้ ภำยใน 10 วนั หลังจำกถกูยงุทีต่ดิเชือ้กดั อำกำรแรกอำจไมรุ่นแรงและ

อำจไมต่รงกับอำกำรทัว่ไปของโรคมำลำเรยี ส ำหรับโรคมำลำเรยีบำงประเภท อำกำรจะเกดิขึน้ภำยใน 48 ชัว่โมง 

ในชว่งวัฎจักรเหลำ่น้ี ในชว่งแรกจะรูส้กึหนำวสัน่ จำกนัน้ พวกเขำจะมไีขส้งู พรอ้มกบัเหงือ่ออกมำกและเหน่ือยลำ้ 

อำกำรเหลำ่น้ีมักจะอยูร่ะหวำ่ง 6 ถงึ 12 ชัว่โมง บำงคนสำมำรถเป็นไขม้ำลำเรยีไดโ้ดยไมแ่สดงอำกำรใด ๆ  

โดยทั่วไปกำรตดิเชือ้มำลำเรยีมลีักษณะอำกำรและอำกำรทีป่รำกฏ ดังตอ่ไปน้ี: 

 

มไีข ้ หนำวสัน่ ปวดหวั 

 
 

 

คลืน่ไสอ้ำเจยีน ปวดกลำ้มเน้ือ เหงือ่ออก 

 
  

 

 

 

หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอนัตรำย ดงัตอ่ไปนี ้

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุทนัท ี
 

ดซีำ่น  

(ผวิเหลอืง) 

กำรชกั เลอืดออก หำยใจล ำบำก สตสิมัปชญัญะบกพร่อง 

 
 

   

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 โรคมำลำเรยีมักท ำใหเ้กดิไข ้หนำวสัน่ และปวดศรีษะ 

 อำกำรสำมำรถเกดิขึน้ ภำยใน 48 ชัว่โมง 
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กำรป้องกนั 

 

 

 

มุง้ชุบสำรเคมชีนดิออกฤทธิย์ำวนำน (แอลแอลไอเอ็น) เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพใน

กำรป้องกันยงุกัด ควรนอนใตมุ้ง้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดรั้บกำรตดิตัง้และใชง้ำน

ภำยในบำ้นไดอ้ยำ่งถกูตอ้งเหมำะสม แนะน ำใหเ้ดก็ทำรกและเด็กเลก็นอนใตมุ้ง้กันยงุเมือ่

อยูใ่นบำ้น โดยปกต ิสำรเคมใีนมุง้คลมุเปลชบุสำรเคมชีนดิออกฤทธิย์ำวนำน (แอลแอลไอ

เอ็น) ทนทำนนำน 3 ปี สำมำรถลำ้งท ำควำมสะอำดได ้20-30 ครัง้ หลังจำก 3 ปี ควร

เปลีย่นหรอืดแูลรักษำดว้ยสำรเคมใีหม ่หำกพบรูร่ัวใด ๆ สิง่ส ำคัญคอืตอ้งซอ่มแซมทนัท ี

  

 
 

 

มุง้คลมุเปลชุบสำรเคม ี(แอลแอลไอเอชเอ็น) เป็นทำงเลอืกทีจ่ ำเป็น โดยเฉพำะอยำ่ง

ยิง่ ส ำหรับกลุม่เสีย่งทีน่อนอยูก่ลำงแจง้ในพืน้ทีท่ีม่กีำรแพร่กระจำยสงู รวมไปถงึป่ำหรอื

พืน้ทีเ่พำะปลกู ซึง่รวมถงึคนเดนิป่ำ ทหำร หน่วยลำดตระเวนชำยแดน และคนงำนเกษตร

บำงสว่น สำรเคมใีน มุง้คลมุเปลชบุสำรเคม ี(แอลแอลไอเอชเอ็น) ทนทำนนำน 3 ปี 

หลังจำก 3 ปี ควรเปลีย่นหรอืดแูลรักษำดว้ยสำรเคมใีหม ่หำกพบรูร่ัวใด ๆ สิง่ส ำคัญคอื

ตอ้งซอ่มแซมทันท ี

 

 

ใชย้ำทำกนัยงุ ทีม่สีำรดอีอีที ีไพคำรดินิ หรอื น ้ำมันยคูำลปิตัส (โอแอลอ)ี ผลติภณัฑท์ี่

มสีำร ดอีอีที ีโดยทั่วไปจะใหก้ำรปกป้องทีย่ำวนำนกวำ่ ใชย้ำทำกันยงุบรเิวณผวิหนังทีไ่ม่

มเีสือ้ผำ้ปกคลมุ โดยเฉพำะขอ้มอืและขอ้เทำ้ ปฏบิัตติำมค ำแนะน ำของผลติภัณฑ ์

หลกีเลีย่งกำรกนิหรอืใชใ้กลบ้รเิวณมอื ตำ และปำก 

 

 

สวมเสือ้ผำ้มดิชดิเพือ่ปกคลมุผวิหนงั ไมส่ำมำรถป้องกันยงุกัดได ้แตส่ำมำรถชว่ยใน

กำรป้องกันกำรถกูกดัไดห้ำกใชร่้วมกับวธิกีำรป้องกันอืน่ ๆ เสือ้ผำ้ทีป่กคลมุร่ำงกำยและ

สวมใสใ่นเวลำกลำงคนื จะชว่ยลดควำมเสีย่งในกำรถกูกดั  

 

กำรพน่เคมชีนดิมฤีทธิต์กคำ้ง (ไออำรเ์อส) อำจเป็นทำงเลอืกหนึง่ในพืน้ทีข่องคณุใน

กำรป้องกันยงุ ทัง้น้ี เกีย่วขอ้งกับกำรฉีดพ่นยำฆำ่แมลงตำมผนังดำ้นในของบำ้นหรอื

อำคำรอืน่ ๆ เพือ่ก ำจัดยงุ ซึง่จะหยดุกำรแพร่เชือ้มำลำเรยี ตดิตอ่หน่วยงำนดำ้นสขุภำพที่

ใกลท้ีส่ดุ เพือ่จดัระบบกำรพน่เคมชีนดิมฤีทธิต์กคำ้ง (ไออำรเ์อส) ในชมุชนของคณุ  

 

 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 กำรนอนใตมุ้ง้คลมุเปลชบุสำรเคมชีนดิออกฤทธิย์ำวนำน เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในกำรป้องกันโรค

มำลำเรยี 

 กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ควรสวมเสือ้ผำ้ทีป่กคลมุร่ำงกำยเมือ่อยูก่ลำงแจง้ และใชย้ำทำ

กันยงุ 
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กำรตรวจ 

ควำมรวดเร็วและแมน่ย ำของกำรวนิจิฉัยโรคมำลำเรยี เป็นสว่นหนึง่ของกำรจัดกำรโรคทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยปกตมิี

สำมวธิใีนกำรคน้หำผูป่้วยมำลำเรยี  

• กำรคน้หำผูป่้วยเชงิรบั: ผูป่้วยมำตรวจเอง อำจมอีำกำรหรอืไมม่อีำกำร 

• กำรคน้หำผูป่้วยเชงิรกุเมือ่พบผูป่้วย: กำรตรวจหำเชือ้ในกลุม่เป้ำหมำยของคณุทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัผูป่้วย 

• กำรคน้หำผูป่้วยเชงิรกุในประชำกรกลุม่เสีย่ง: คณุไปในพืน้ทีท่ีม่กีำรแพร่ระบำดและตรวจหำเชือ้กับทกุ

คนทีม่คีวำมเสีย่ง 

กำรตรวจวนิจิฉัยจำกสญัญำณและอำกำรเพยีงอยำ่งเดยีวอำจไมแ่มน่ย ำ กำรตรวจวนิจิฉัยโดยกำรตรวจหำปรสติใน

เลอืด ในระดับหมูบ่ำ้น ผูป่้วยสว่นใหญจ่ะไดรั้บกำรตรวจวนิจิฉัย โดยกำรสงัเกตอำกำร ซกัประวัต ิและกำรตรวจ

เลอืด โดยใชก้ำรตรวจวนิจิฉัยโรคอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ที)ี  

ข ัน้ตอนที ่1: สงัเกตสญัญำณของโรคและอำกำรทีป่รำกฏ และบนัทกึประวตั ิ

กำรเดนิทำง 

ใช ่ ไม ่

ผูป่้วยมไีขห้รอืไม ่  
 

ผูป่้วยมอีำกำรหนำวสัน่และ / หรอืปวดศรีษะหรอืไม ่
 

 

ผูป่้วยอำศัยอยูใ่นพืน้ทีแ่พร่กระจำยเชือ้มำลำเรยีหรอืไม ่
 

 

ผูป่้วยเดนิทำงไปป่ำหรอืหมูบ่ำ้นอืน่ ๆ หรอืไม่ 
 

 

ผูป่้วยอยูใ่กลห้รอืเดนิทำงกบัคนทีเ่ป็นโรคมำลำเรยีอืน่หรอืไม่ 
 

 

 
ข ัน้ตอนที ่2: ตรวจโดยใชก้ำรตรวจวนิจิฉยัอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ที)ี 

สญัญำณและอำกำรของโรคมำลำเรยี ไมไ่ดเ้จำะจงเพยีงกำรตรวจวนิจิฉัยโรคมำลำเรยี หรอื ก ำหนดชนดิของ

มำลำเรยี หำกค ำถำมใด ๆ ขำ้งตน้ไดรั้บค ำตอบวำ่ "ใช"่ ใหต้รวจผูป่้วยโดยใชก้ำรตรวจวนิจิฉัยอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ี

ท)ี 

ขัน้ตอนในกำรตรวจวนิจิฉัยอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ที)ี อยูใ่นหนำ้ถดัไป หำกกรณีทีผ่ลเป็นบวก ใหท้ ำกำรรักษำตำม

แนวทำงปฏบิัต ิ

 

 

หำกคณุไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรตรวจวนิจิฉยัอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ที)ี ได ้ใหส้ง่ตอ่

ผูป่้วยไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ท ำกำรตรวจ  

 

 
  

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 โรคมำลำเรยีสำมำรถยนืยันไดโ้ดยใชก้ำรตรวจวนิจิฉัยโรคอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ที)ี หรอืโดย

กำรสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่ท ำกำรตรวจ 

 ผูป่้วยทีส่งสยัวำ่เป็นโรคมำลำเรยี ควรไดรั้บกำรตรวจวนิจิฉัยและท ำกำรรักษำ ภำยใน 24 

ชัว่โมง 

 ผูป่้วยโรคมำลำเรยีชนดิรุนแรง ควรสง่ตอ่ไปยังศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุ  
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ค ำแนะน ำกำรตรวจวนิจิฉยัอยำ่งรวดเร็ว (อำรด์ที)ี 
 

 
1. ตรวจสอบวันหมดอำยขุองชดุ 
อำรด์ที ี

2. สวมถงุมอืกอ่นเปิดชดุ อำรด์ที ี 3. เขยีนชือ่ผูป่้วยใน อำรด์ที ี

  

 

4. ท ำควำมสะอำดนิว้นำงบนมอื
ซำ้ยของผูป่้วยและปลอ่ยใหแ้หง้ 

5. เจำะทีน่ิว้ของผูป่้วยเพือ่ให ้
เลอืดไหลออกมำ 

6. คอ่ยๆบบีหยดเลอืดลงในปิเปต 

 
 

 

7. แตะปลำยปิเปตกับรูกลมเล็ก 
ๆ บน อำรด์ที ีเพือ่ถำ่ยเลอืด 

8. ใสส่ำรเจอืจำงสองหยดลงในที่
จับกลมขนำดใหญ ่

9. รอ 15-20 นำทกีอ่นอำ่นผล 
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ผล 
 

 
กำรสงัเกต อำรด์ที ีทีถ่กูตอ้ง ค ำอธบิำย ผลลพัธ ์

 

แถบจะปรำกฏถัดจำก 

ช ีเทำ่นัน้  

ผลลบ 

 

แถบปรำกฏถัดจำก ช ี

และ พเีอฟ 

ผลบวก ส ำหรับ พเีอฟ 

 

แถบจะปรำกฏถัดจำก 

ช ีและ พวี ี

ผลบวกส ำหรับ พวี ี

 

แถบจะปรำกฏถัดจำก 

ช ีพเีอฟ และพวี ี

ผลบวกส ำหรับ พเีอฟ และ 

พวี ี

  
กำรสงัเกต อำรด์ที ีไมถู่กตอ้ง ค ำอธบิำย ผลลพัธ ์

 

ไมม่แีถบ  ไมถ่กูตอ้ง * 

 

แถบจะปรำกฏถัดจำก 
พเีอฟ เทำ่นัน้ 

ไมถ่กูตอ้ง * 

 

แถบจะปรำกฏถัดจำก
พวี ีเทำ่นัน้ 

ไมถ่กูตอ้ง * 

 

แถบจะปรำกฏถัดจำก 
พเีอฟ และ พวี ี
เทำ่นัน้ 

ไมถ่กูตอ้ง * 

 

 

หำกผลกำรตรวจไมถ่กูตอ้ง คณุควรตรวจผูป่้วยอกีคร ัง้โดยใชชุ้ดตรวจ อำรด์ที ี
ใหม ่
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

กำรตรวจวนิจิฉัยและกำรรักษำโรคมำลำเรยีในระยะเริม่ตน้ สำมำรถลดควำมรุนแรงและป้องกันกำรเสยีชวีติได ้

นอกจำกน้ี ยังมสีว่นชว่ยลดกำรแพร่เชือ้มำลำเรยี กำรรักษำทีด่ทีีส่ดุคอืกำรรักษำร่วมกับอำรเ์ทมซินินิ (เอชี

ท)ี หลังจำก ยนืยันกำรวนิจิฉัยโดยอำรด์ที ีและ / หรอืกลอ้งจุลทรรศนผ์ูป่้วยควรไดรั้บกำรรักษำทันทดีว้ยยำตำ้น

มำลำเรยีทีม่ปีระสทิธภิำพและมคีณุภำพและไดรั้บกำรกระตุน้ใหก้นิยำ 

 

กำรยดึถอืปฏบิตัทิำงกำรรกัษำ 

คณุสำมำรถสนับสนุนชว่ยเหลอืผูป่้วยมำลำเรยีในระหวำ่งกำรรักษำและในชว่งเวลำหลังกำรรักษำเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่

ปรสติจะถกูก ำจัดออกจำกเลอืดของพวกเขำ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ ยำทัง้หมดไดรั้บโดยบคุลำกรกำรแพทย ์ใน

ปรมิำณทีถ่กูตอ้ง ในชว่งระยะเวลำทีเ่หมำะสม วธิน้ีีจะชว่ยป้องกันกำรแพร่เชือ้ตอ่ชมุชน และป้องกันเชือ้ดือ้ยำ  

หนำ้ทีห่ลักทีต่อ้งยดึถอืปฏบิตัทิำงกำรรักษำ ไดแ้ก ่:  

• จัดเวลำและสถำนทีใ่หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของคณุและผูป่้วย หำกคณุไม่

สำมำรถหำเวลำทีส่ะดวกได ้ใหร้ะบสุมำชกิในครอบครัวหรอืชมุชนเพือ่ให ้

กำรสนับสนุนชว่ยเหลอื 

• ชว่ยจัดยำทัง้หมดใหผู้ป่้วย 

• สงัเกตผูป่้วยเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่กนิยำตรงวัน 

• ถำมผูป่้วยเกีย่วกับปฏกิริยิำจำกยำและรำยงำนใหศ้นูยส์ขุภำพทรำบ 

• มองหำสญัญำณทีเ่ป็นไปได ้ทีบ่ง่บอกวำ่ผูป่้วยไมไ่ดก้นิยำ (เชน่ 

ไมม่ซีองยำ ไมก่ลนื) 

• จัดหำควำมรูเ้กีย่วกับโรคมำลำเรยีอยำ่งตอ่เน่ือง 

 

กอ่นทีจ่ะเร ิม่ท ำกำรรกัษำ พวี ีอำจตอ้งมกีำรตรวจภำวะขำดเอนไซมจ์ซีกิพี

ด ีอำ้งถงึแนวทำงกำรปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ขำ้ใจวำ่ เมือ่ไรทีต่อ้งมกีำรตรวจภำวะ

ขำดเอนไซมจ์ซีกิพดี ี

  

 
อำ้งถงึแนวทำงกำรรกัษำมำลำเรยีแหง่ชำต ิ 

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 ไขม้ำลำเรยีสำมำรถรักษำได ้

 ควรเริม่กำรรักษำโรคมำลำเรยีทันท ีเมือ่ผลกำรตรวจเป็นบวก 

 อยำ่หยดุกำรรักษำ (กนิยำ) แมว้ำ่จะรูส้กึดขีึน้ 

 หญงิตัง้ครรภค์วรไดรั้บกำรสง่ตอ่ไปยังศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุกอ่นกำรรักษำ  

 

การรักษาเป็น
เวลา 3 วนั

พเีอฟ

การรักษาเป็น
เวลา 14 วนั

พวีี
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กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะอำสำสมคัรสำธำรณสขุชมุชน คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุในกำรก ำจัดโรค
มำลำเรยี กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญัทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 
ใหค้วำมรูแ้กช่มุชนของคณุเกีย่วกบัวธิกีำรรับรูส้ญัญำณและอำกำรของโรคมำลำเรยี  

 

 
สง่เสรมิกำรใชมุ้ง้ชบุสำรเคมชีนดิออกฤทธิย์ำวนำน (แอลแอลไอเอ็น) และวธิกีำรป้องกันอืน่ ๆ 

 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทกุคนทีม่ไีขไ้ดรั้บกำรตรวจหำมำลำเรยีโดย อำรด์ที ีหรอืผำ่นกำรสง่ไปยัง
ศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุ  

 

 

เขำ้ร่วมแจกจ่ำย แอลแอลไอเอ็น และแคมเปญทดแทนในชมุชนของคณุและสำธติวธิใีชอ้ยำ่ง
ถกูตอ้ง  

 

  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ใครกต็ำมทีไ่ดรั้บกำรรักษำมำลำเรยีจะไดรั้บยำทัง้หมดตำมหลกัแนวทำงกำร
รักษำแหง่ชำต ิ

 

  

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ใครกต็ำมทีย่ังคงมไีขห้รอืมอีำกำรไขม้ำลำเรยีอืน่ ๆ ในระหวำ่งกำรรักษำให ้
กลับไปทีศ่นูยส์ขุภำพ 

 
สนับสนุนชว่ยเหลอืเจำ้หนำ้ทีด่ำ้นสำธำรณสขุดว้ยกำรตรวจหำกรณีทีเ่กดิปฏกิริยิำเชงิรุก 
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โมดลู 2:  

เอชไอว ี/ เอดส ์
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ท ัว่ไป 

เอชไอวแีละเอดสแ์ตกตำ่งกนั ไวรัสภมูคิุม้กันเสือ่มในคน (เอชไอว)ี เป็นเชือ้ไวรัสทีเ่ขำ้ไปอำศัยอยูใ่นเซลลข์อง

ระบบภมูคิุม้กันของร่ำงกำยคน มปีระชำกรประมำณหนึง่ลำ้นคนทัว่ประเทศ กัมพชูำ ลำว พมำ่ ไทยและเวยีดนำมที่

ตดิเชือ้เอชไอว ีเชือ้เอชไอว ีจะไปท ำลำยเซลลใ์นระบบภมูคิุม้กันร่ำงกำย ระบบภมูคิุม้กันบกพร่อง เมือ่เซลล์

เหลำ่นัน้ลดลงต ำ่กวำ่ระดบัหนึง่และไมส่ำมำรถตอ่สูก้บักำรตดิเชือ้และโรคอืน่ๆ ไดอ้กีตอ่ไป ผูท้ีม่รีะบบภมูคิุม้กัน

บกพร่อง มคีวำมเสีย่งตอ่กำรตดิเชือ้หลำยชนดิ ซึง่พบยำกในกลุม่คนทีไ่มม่ปัีญหำระบบภมูคิุม้กัน กลุม่อำกำร

ภมูคิุม้กันเสือ่ม (เอดส)์ คอื กลุม่อำกำรของโรคทีเ่กดิจำกกำรตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่จะไปท ำลำยระบบภมูคิุม้กัน

ร่ำงกำย  

กำรแพร่เชือ้ 

เชือ้เอชไอวถีกูแพร่ผำ่นกำรแลกเปลีย่นของเหลวในร่ำงกำยกบัผูต้ดิเชือ้ เชน่ 

เลอืด น ้ำอสจุ ิน ้ำจำกชอ่งคลอด และน ้ำนม เชือ้เอชไอวถีกูแพร่ผำ่นกำรมี

เพศสมัพันธ ์(ชอ่งคลอดหรอืทวำรหนัก) กำรใชย้ำฉีดร่วมกัน และถำ่ยทอดเชือ้

จำกแมสู่ล่กูในขณะตัง้ครรภ ์กำรคลอดบตุรและกำรใหน้มบตุร 

 

กำรแพรเ่ชือ้ทำงเพศสมัพนัธ ์

เชือ้เอชไอวสีำมำรถตดิตอ่ไดท้ำงเพศสมัพันธ ์(ทำงชอ่งคลอดหรอืทำงทวำร

หนัก) มรีำยงำนวำ่กำรแพร่เชือ้เอชไอวผีำ่นกำรมเีพศสมัพันธท์ำงทวำรหนัก

สงูกวำ่กำรมเีพศสมัพันธท์ำงชอ่งคลอดถงึ 10 เทำ่ ผูท้ีต่ดิเชือ้ทำง

เพศสมัพันธโ์ดยไมไ่ดรั้บกำรรักษำ (เอสทไีอ) ก็มคีวำมเสีย่งทีจ่ะแพร่เชือ้

หรอืตดิเชือ้ เอชไอว ีระหวำ่งมเีพศสมัพันธ ์ 

 

กำรแพรเ่ชือ้ผำ่นกำรใชเ้ข็มฉดียำและหลอดฉดียำรว่มกนั 

กำรใชเ้ข็มหรอืหลอดฉีดยำร่วมกันซ ้ำ มคีวำมเสีย่งสงูตอ่กำรแพร่เชือ้เอชไอว ี

เชน่เดยีวกับกำรตดิเชือ้อืน่ๆ สิง่ส ำคัญคอืตอ้งทรำบวำ่ กำรใชเ้ข็มและหลอด

ฉีดยำร่วมกัน ไมใ่ชค่วำมเสีย่งเพยีงอยำ่งเดยีว กำรใชน้ ้ำท ำควำมสะอำด

อปุกรณ์ฉีด กำรน ำภำชนะกลับมำใชซ้ ำ้เพือ่ละลำยตวัยำ และกำรใชต้ัวกรอง

ซ ้ำ กส็ำมำรถแพร่เชือ้เอชไอวไีดเ้ชน่กัน 

 

กำรถำ่ยทอดเชือ้จำกแมสู่ล่กู 

เอชไอวสีำมำรถตดิตอ่ไปยังทำรกในระหวำ่งตัง้ครรภ ์เจ็บครรภค์ลอด กำรถำ่ยทอดเชือ้จำกแมสู่ล่กูหลังคลอด

สำมำรถเกดิขึน้ไดจ้ำกกำรเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ 

 

 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 เอชไอวแีละเอดสแ์ตกตำ่งกนั เชือ้เอชไอว ีเป็นไวรัสและโรคเอดสเ์ป็นกลุม่อำกำร 

 เชือ้เอชไอวถีกูแพร่ผำ่นกำรแลกเปลีย่นของเหลวในร่ำงกำยกบัผูต้ดิเชือ้ เชน่ เลอืด น ้ำอสจุ ิน ้ำ

จำกชอ่งคลอด และน ้ำนม 

 เชือ้เอชไอวถีกูแพร่ผำ่นกำรมเีพศสมัพันธ ์(ชอ่งคลอดหรอืทวำรหนัก) กำรใชเ้ข็มฉีดยำร่วมกัน 

และถำ่ยทอดเชือ้จำกแมสู่ล่กูในขณะตัง้ครรภ ์กำรคลอดบตุรและกำรใหน้มบตุร 

 

เอชไอว ีไมถ่ำ่ยทอดโดย: 

• กำรสมัผัส 

• ยงุ 

• เหงือ่หรอืน ้ำตำ 

• ไอ 

• อำหำรและน ้ำ 

• อำกำศ 

• ทีน่ั่งชกัโครก 

• กำรใชเ้สือ้ผำ้ร่วมกัน 
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

ทกุคนมคีวำมเสีย่งตอ่กำรตดิเชือ้เอชไอว ีอยำ่งไรกต็ำม ม ี"กลุม่ประชำกรหลกั" บำงกลุม่ มคีวำมเสีย่งสงูในกำร

แพร่เชือ้หรอืตดิเชือ้เอชไอว ีกลุม่เหลำ่น้ีอำจรวมถงึ ผูท้ีใ่ชย้ำฉีด ชำยทีม่เีพศสมัพันธก์ับชำย สำวประเภทสอง ผู ้

ใหบ้รกิำรทำงเพศ ผูอ้พยพยำ้ยถิน่ และนักโทษ กลุม่ประชำกรเหลำ่น้ีเป็นสำเหตขุองกำรตดิเชือ้เอชไอวรีำยใหมใ่น

อนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) ประชำกรทีส่ ำคญัอกีกลุม่ ทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนชว่ยเหลอื เน่ืองจำก อปุสรรค

ในกำรเขำ้ถงึบรกิำรสขุภำพ ไดแ้ก ่ชนกลุม่นอ้ย สตรแีละเดก็ผูห้ญงิ และผูอ้พยพยำ้ยถิน่ 

 

 
 

คณุสำมำรถท ำแบบประเมนิควำมเสีย่ง โดยกำรสอบถำมกลุม่ทีม่คีวำมเสีย่งสงู ดว้ยค ำถำมตอ่ไปนี:้ 

 

ข ัน้ตอนที ่1: ใช ่ ไม ่

คณุเคยตรวจหำเชือ้เอชไอวหีรอืไม ่  
 

 

หำกพวกเขำตอบวำ่ "ไม"่ ส ำหรับค ำถำมขำ้งตน้ คณุควรแนะน ำใหต้รวจหำเชือ้เอชไอว ี

หำกพวกเขำตอบวำ่ "ใช"่ ส ำหรับค ำถำมขำ้งตน้ คณุควรถำมค ำถำมเพิม่เตมิดำ้นลำ่งเพือ่ตรวจสอบควำมเสีย่งของ

กำรตดิเชือ้ 

 

ข ัน้ตอนที ่2: ใช ่ ไม ่

นับตัง้แตก่ำรตรวจหำเชือ้เอชไอวคีรัง้ลำ่สดุ คณุเคยมเีพศสมัพันธโ์ดยไมส่วมถงุยำง

อนำมัยหรอืไม ่  
 

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่ำ่นมำ คณุมโีรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพันธห์รอืไม ่
 

 

นับตัง้แตก่ำรตรวจหำเชือ้เอชไอวคีรัง้ลำ่สดุ คณุไดแ้ลกเปลีย่นเซ็กสก์ับใครบำ้ง

หรอืไม ่  
 

นับตัง้แตก่ำรตรวจหำเชือ้เอชไอวคีรัง้ลำ่สดุ คณุเคยมเีพศสมัพันธก์ับผูต้ดิเชือ้เอชไอ

วหีรอืไม ่  
 

นับตัง้แตก่ำรตรวจหำเชือ้เอชไอวคีรัง้ลำ่สดุ คณุไดใ้ชย้ำฉีดหรอืไม ่
 

 

ถำ้คณุฉีดยำ คณุใชเ้ข็มหรอือปุกรณ์อืน่ ๆ ร่วมกันหรอืไม ่ 
 

 

นับตัง้แตก่ำรตรวจหำเชือ้เอชไอวคีรัง้ลำ่สดุ คณุเคยมเีพศสมัพันธก์ับผูท้ีใ่ชย้ำฉีด

หรอืไม ่  
 

คณุเป็นผูช้ำยทีเ่คยร่วมเพศสมัพันธก์บัชำยอืน่ (ชำยรักชำย) หรอืไม ่
 

 

 

หำกพวกเขำตอบวำ่ "ใช"่ ส ำหรับค ำถำมขำ้งตน้ คณุควรแนะน ำใหต้รวจหำเชือ้เอชไอว ี 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 กำรตดิเชือ้เอชไอวสีำมำรถเกดิขึน้ไดร้ะหวำ่งกำรมเีพศสมัพันธโ์ดยไมใ่ชถ้งุยำงอนำมัยกับผู ้

ตดิเชือ้เอชไอว ี

 กลุม่ประชำกรหลกั ไดแ้ก ่ผูท้ีใ่ชย้ำฉีด ชำยทีม่เีพศสมัพันธก์ับชำย ผูใ้หบ้รกิำรทำงเพศ 

ผูอ้พยพยำ้ยถิน่ และนักโทษ เป็นกลุม่เสีย่งสงูทีจ่ะตดิเชือ้เอชไอว ี

 กำรมโีรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพันธส์ำมำรถเพิม่ควำมเสีย่งในกำรแพร่เชือ้เอชไอว ี
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สญัญำณและอำกำร 

กำรตดิเชือ้เอชไอว ีแบง่เป็น 3 ระยะ ไดแ้ก ่กำรตดิเชือ้แบบเฉียบพลัน ระยะทีไ่มม่อีำกำรและระยะแสดงอำกำร 
 

ระยะที ่1: กำรตดิเชือ้เฉยีบพลนั 

ประมำณ 2 ถงึ 6 สปัดำหห์ลงัจำกตดิเชือ้ จะมอีำกำรคลำ้ยไขห้วดัใหญ ่อำกำรอำจอยูไ่ดไ้มก่ีว่ันหรอืหลำยสปัดำห ์

บำงคนไมม่อีำกำรใด ๆ เลยในระยะน้ีของเอชไอว ีอำกำรทั่วไปซึง่มักคลำ้ยไขห้วดัใหญ ่ไดแ้ก ่: 

 

มไีข ้ หนำวสัน่ ผืน่ 

   
เหงือ่ออกตอนกลำงคนื ปวดหวั เจ็บคอ 

   

ระยะที ่2: ระยะไมแ่สดงอำกำร (ไมม่อีำกำร) 

ในระยะทีส่อง คนสว่นมำกจะไมม่สีญัญำณหรอือำกำรใด ๆ ระยะน้ีสำมำรถอยูไ่ดน้ำนหลำยปี คนอำจมองดปูกต ิแต่

เชือ้เอชไอวกี็ยังคงไปท ำลำยระบบภมูคิุม้กันใหอ้อ่นแอลง  
 

ระยะที ่3: ระยะแสดงอำกำร (มอีำกำร) และโรคเอดส ์

ในระยะทีส่ำม มแีนวโนม้วำ่ผูป่้วยจะตดิเชือ้หรอืมโีรคทีรุ่นแรงซึง่คนทั่วไปทีไ่มม่เีชือ้เอชไอว ีจะมภีมูติำ้นทำนในกำร

ตอ่สูก้ับสภำพเหลำ่น้ีได ้อำกำรจะแยล่งเมือ่เวลำผำ่นไป ไดแ้ก ่: 

 

ควำมเหน่ือยลำ้ ตอ่มน ้ำเหลอืงโต น ้ำหนักลดลงอยำ่งรวดเร็ว 

  
 

เหงือ่ออกตอนกลำงคนื มไีข ้ เกดิรอยฟกช ้ำหรอืจุดทีไ่ม่

สำมำรถอธบิำยได ้

   
 

 

หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอนัตรำย ดงัตอ่ไปนี ้
สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ ีส่ดุทนัท ี

 
เกดิรอยฟกช ้ำหรอื
จดุทีไ่มส่ำมำรถ
อธบิำยได ้

ทอ้งเสยีอยำ่งรนุแรงและ
เป็นเวลำนำน 

สญูเสยี
ควำมจ ำหรอื
สบัสนมนึงง 

น ้ำหนักลดลง
อยำ่งรวดเร็ว 

เหน่ือยมำก
ตลอดเวลำ 
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กำรป้องกนั 

กำรตดิเชือ้เอชไอวสีำมำรถป้องกันได ้ซึง่รวมถงึวธิกีำรป้องกันกำรแพร่เชือ้ทำงเพศสมัพันธ ์กำรแพร่เชือ้โดยเข็ม

และหลอดฉีดยำ และกำรถำ่ยทอดเชือ้จำกแมสู่ล่กู สิง่ส ำคญัทีส่ดุทีต่อ้งจ ำไวค้อืผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีทีไ่ดรั้บกำรรักษำ

ดว้ยยำตำ้นไวรัส และไดล้ดปรมิำณไวรัสในเลอืด ไมส่ำมำรถแพร่เชือ้เอชไอวไีปยังบคุคลอืน่ได ้รวมทัง้เดก็ในครรภ์

และเดก็แรกเกดิ 

 

 

กำรรว่มเพศอยำ่งปลอดภยั รวมถงึ กำรใชถ้งุยำงอนำมยัอยำ่งสม ำ่เสมอและถกูตอ้ง 

เป็นวธิทีีป่ระหยัดและเขำ้ถงึไดม้ำกทีส่ดุ ในกำรป้องกันกำรแพร่เชือ้เอชไอวทีำงเพศสมัพันธ ์

เมือ่ใชอ้ยำ่งถกูตอ้ง ถงุยำงอนำมัย เป็นวธิทีีไ่ดรั้บกำรพสิจูนแ์ลว้ และมปีระสทิธภิำพในกำร

ป้องกันกำรตดิเชือ้เอชไอว ีทัง้ในผูห้ญงิและผูช้ำย กำรใชอ้ยำ่งไมถ่กูตอ้งอำจท ำใหถ้งุยำง

อนำมัยหลดุหรอืแตกไดซ้ึง่จะลดผลในกำรป้องกัน 

 

กำรป้องกนัโรคกอ่นไดร้บัเชือ้ (พอีำรอ์พี)ี เป็นยำตำ้นไวรัสทีป้่องกันกำรตดิเชือ้เอชไอวใีน

ผูท้ีม่ผีลเลอืดลบ เมือ่กนิตำมค ำแนะน ำ พอีำรอ์พี ีสำมำรถตำ้นกำรตดิเชือ้เอชไอวไีด ้แนะน ำ

ใหใ้ช ้พอีำรอ์พี ีส ำหรับผูท้ีม่คีวำมเสีย่งสงูตอ่กำรตดิเชือ้เอชไอว ีกลุม่เหลำ่น้ีอำจรวมถงึ ชำย

ทีม่เีพศสมัพันธก์ับชำย ผูใ้หบ้รกิำรทำงเพศ และผูท้ีใ่ชย้ำฉีด 

 

 

ยำตำ้นไวรสัฉุกเฉนิ (พอีพี)ี เป็นยำตำ้นไวรัสทีจ่่ำยใหท้ันททีีไ่ปสมัผัสเชือ้เอชไอวมีำ หำก

เริม่ใชย้ำไดเ้ร็ว (ภำยใน 2 ชัว่โมง) หลังไปสมัผัสเชือ้เอชไอว ีจะสำมำรถป้องกันกำรตดิเชือ้

เอชไอวไีด ้ตอ้งใชเ้วลำประมำณ 4 สปัดำห ์ผูป่้วยควรไดรั้บค ำปรกึษำดว้ย  

 

กำรลดอนัตรำย ส ำหรับผูใ้ชย้ำฉีด เป็นวธิทีีพ่สิจูนแ์ลว้วำ่สำมำรถจ ำกัดกำรแพร่เชือ้เอชไอวี

ได ้ผูใ้ชย้ำฉีดควรใชเ้ข็มและหลอดฉีดยำใหมเ่สมอและหำ้มใชร่้วมกับบคุคลอืน่ แมว้ำ่จะรูจั้ก

ผูใ้ชย้ำรำยอืน่ด ีพวกเขำตอ้งไมใ่ชร่้วมกัน  

 

กำรลดกำรเลอืกปฏบิตั ิเกีย่วกับเชือ้ เอชไอว ีและประชำกรทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกเชือ้ เอช

ไอว ีจะท ำใหก้ำรแพร่เชือ้ เอชไอว ีลดลง รวมถงึเพิม่กำรตรวจและรักษำตัง้แตเ่นิน่ ๆ คณุอำจ

เริม่ท ำกจิกรรมทีช่ว่ยลดกำรเลอืกปฏบิัตโิดยเป็นตัวแทนสรุปใหท้กุคนทีอ่ยูใ่นระบบสขุภำพได ้

เรยีนรู ้และท ำใหช้มุชนของคณุตระหนักเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของเชือ้ เอชไอว ีหลกีเลีย่งกำรใช ้

ภำษำทีอ่ำจเป็นกำรดถูกูหรอืแบง่แยกคนอืน่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ชมุชนของคณุเคำรพใน

สทิธิข์องทกุคน 

 
 
 
 
 
  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 กำรตดิเชือ้เอชไอวสีำมำรถป้องกันได ้

 สิง่ส ำคัญคอืรูส้ถำนะกำรตดิเชือ้เอชไอวขีองตนเอง เพือ่ป้องกันกำรแพร่เชือ้ในอนำคต 

 กำรใชถ้งุยำงอนำมัยเป็นวธิกีำรป้องกันกำรแพร่เชือ้เอชไอวทีีป่ระหยัดและเขำ้ถงึไดง่้ำยทีส่ดุ 
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ถงุยำงอนำมยัชำย 

  

ตรวจสอบวันหมดอำย ุจำกนัน้เปิด
ซอง ระวังอย่ำใหถ้งุยำงอนำมัยฉีก

ขำดขำ้งใน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่
ปลำยของถงุยำงอนำมัยดันผำ่น

ดำ้นนอกของวงแหวนมว้น 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำอวัยวะ
เพศแข็งตัว หำกจ ำเป็นใหด้งึ
หนังหุม้ปลำยกลับ 

บบีปลำยถงุยำงอนำมัยและวำง
แหวนไวเ้หนือหัวของอวัยวะเพศ

ชำย 

ปลดถงุยำงอนำมัยไปทีฐ่ำนของ
อวัยวะเพศชำย ปลำยถงุยำง

อนำมัยถูกปล่อยทิง้ไวเ้พือ่เก็บน ้ำ
อสจุ ิ

ไลฟ่องอำกำศใหเ้รยีบกอ่นสอด
อวัยวะเพศเขำ้ไปในชอ่งคลอดหรอื

ทวำรหนัก 

ควรใชถ้งุยำงอนำมัยส ำหรับกำรมี
เพศสมัพันธท์ำงทวำรหนักและ

ทำงชอ่งคลอด 

หลังจำกมเีพศสมัพันธใ์หถ้อด
ถงุยำงอนำมัยออกจำกอวัยวะเพศ

อยำ่งระมัดระวังเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ไม่

มนี ้ำอสจุหิก 

ผกูปมในถงุยำงอนำมัยแลว้เก็บใน

ทชิชูห่รอืวัสดอุืน่ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ 

ใสถ่งุยำงอนำมัยทีห่อ่แลว้ลงใน

ถังทีปิ่ดสนทิหรอืฝังหำกไมม่ถีัง
ขยะ ลำ้งมอืของคณุ. 



 27 

ถงุยำงอนำมยัหญงิ 
 

  

วงแหวนรอบนอกครอบคลมุพืน้ที่
รอบชอ่งคลอด วงแหวนดำ้นในใช ้

ส ำหรับใสแ่ละชว่ยยดึปลอกใหเ้ขำ้
ทีร่ะหวำ่งกำรมเีพศสมัพันธ ์

จับถงุยำงอนำมัยทีป่ลำยปิดแลว้

จับวงแหวนดำ้นใน 

ใสว่งแหวนดำ้นในเขำ้ไปในชอ่ง

คลอด รูส้กึวำ่วงแหวนดำ้นใน
ขยำยและเคลือ่นเขำ้ที ่วำงนิว้ชี้

เขำ้ไปในถงุยำงอนำมัยแลว้ดัน
เขำ้ไปจนสดุ 

วงแหวนรอบนอกยังคงอยูน่อก

ชอ่งคลอด 

ในกำรถอดถงุยำงอนำมัยใหบ้ดิวง
แหวนรอบนอกเพือ่ปิดผนกึน ้ำเชือ้

ภำยในแลว้คอ่ยๆดงึถงุยำงอนำมัย
ออกจำกชอ่งคลอด 

หลังจำกตรวจสอบวันหมดอำยุ
แลว้ใหเ้ปิดซองโดยระวังอย่ำให ้

ถงุยำงอนำมัยฉีกขำดขำ้งใน อยำ่

ใชก้รรไกรหรอืมดี 

บบีแหวนดว้ยนิว้หัวแมม่อืและนิว้ที่

สองหรอืนิว้กลำงใหย้ำวและแคบ
ลง 

น ำอวัยวะเพศของคูข่องคณุเขำ้ไป
ในถงุยำงอนำมัย ระวังอยำ่ใหเ้ขำ้

ไปในชอ่งคลอดระหวำ่งถงุยำง

อนำมัยและผนังชอ่งคลอด 

ใสถ่งุยำงอนำมัยลงในทชิชูห่รอื
วัสดุก ำจัดอืน่ ๆ แลว้ทิง้ลงในถังที่

ปิดสนทิ อยำ่ทิง้ถงุยำงอนำมัยลง
ชกัโครก ลำ้งมอืของคณุ. 



 28 

กำรตรวจ 

วธิเีดยีวทีจ่ะทรำบวำ่คณุไดรั้บเชือ้เอชไอวหีรอืไมค่อืเขำ้รับกำรตรวจ ในบำงชมุชน อำจมกีำร ใหค้ ำปรกึษำและ

ตรวจหำเชือ้เอชไอว ีเพือ่เพิม่จ ำนวนผูท้ีรู่ส้ถำนะกำรตดิเชือ้เอชไอวขีองตน สิง่ส ำคญัคอืตอ้งทรำบวำ่ หลังจำกกำร

ตดิเชือ้เอชไอวใีนเลอืดของผูป่้วย บำงครัง้อำจใชเ้วลำนำนถงึ 3 เดอืน เพือ่ตรวจหำเชือ้เอชไอว ีในระหวำ่งน้ี พวก

เขำยังสำมำรถแพร่เชือ้เอชไอวไีปยังบคุคลอืน่ได ้ดังนัน้ จงึจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรตรวจอยำ่งสม ำ่เสมอ 

  

 

ใหค้ ำปรกึษำตำมหลกัแนวทำงปฏบิตั ิกฎระเบยีบ เกีย่วกบักำรคดักรองและให้

ค ำปรกึษำผูท้ ีต่ดิเชือ้เอชไอวตีำมชุมชน  

กำรคดักรองชุมชน – กำรตรวจคดักรองกำรตดิเชือ้เอชไอวจีำกน ำ้ในชอ่งปำก 

 

1. กวำดเชด็ชอ่งปำกระหวำ่งฟันกับเหงอืกบนและลำ่ง 

ควรกวำดเชด็ชอ่งปำกเพยีงครัง้เดยีว 

2. กวำดเชด็ชอ่งปำกแทนสำรละลำยบัฟเฟอรเ์ป็นเวลำ 20 นำท ี

3. หำกแถบแสดงผลหนึง่ขดี แสดงวำ่ ผลตรวจเป็นลบ 

หำกแถบแสดงผลสองขดี แสดงวำ่ ผลตรวจเป็นบวก 

กำรคดักรองชุมชน - กำรตรวจเลอืดทีร่วดเร็ว 

 

1. ท ำควำมสะอำดนิว้ดว้ยแผน่เช็ดฆำ่เชือ้ 

2. แทงปลำยนิว้และหยดเลอืดลงในหลอด 

3. วำงหลอดลงในสำรละลำยบฟัเฟอร ์

4. เทสำรละลำยบัฟเฟอรแ์ละสำรเคมลีงในเมมเบรน รอ 20 นำท ี

5. หำกเมมเบรนมหีนึง่จุด แสดงวำ่ ผลตรวจเป็นลบ หำกเมมเบรนมสีองจุด 

แสดงวำ่ ผลตรวจเป็นบวก 

 

 

ไมว่ำ่ผลกำรตรวจคดักรองเชือ้เอชไอวใีนชุมชนจะเป็นอยำ่งไร คณุควรสง่ตอ่

ผูป่้วยไปทีศ่นูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ท ำกำรตรวจยนืยนั  

กำรใหค้ ำปรกึษำ 

กำรตรวจเชือ้ เอชไอว ีใด ๆ จะตอ้งรวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำดว้ย กำรใหค้ ำปรกึษำเพือ่ชว่ยใหผู้ป่้วยเขำ้ใจควำมเสีย่ง 

และเพือ่ใหค้ณุปรับกำรบรกิำรของคณุตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะของพวกเขำ  

• ด ำเนนิกำรใหค้ ำปรกึษำกอ่นกำรตรวจเฉพำะคน สิง่ทีห่ำรอืกันจะตอ้งเก็บเป็นควำมลับ คณุควรพูดคยุ

เกีย่วกับกำรสมัผัส กำรมเีพศสมัพันธห์รอืกำรใชย้ำฉีดทีอ่ำจท ำใหม้คีวำมเสีย่ง อธบิำยควำมแตกตำ่ง

ระหวำ่งเชือ้ เอชไอว ีกบัโรคเอดส ์และจัดท ำขอ้มลูเกีย่วกับกำรตรวจ รวมถงึผลลัพธท์ีอ่ำจเกดิขึน้ 

• ด ำเนนิกำรใหค้ ำปรกึษำหลังกำรตรวจ ไมว่ำ่ผลตรวจจะเป็นอยำ่งไร ควรด ำเนนิกำรเฉพำะคนและสิง่ทีห่ำรอื

กันจะตอ้งเก็บเป็นควำมลบั กำรใหค้ ำปรกึษำหลังกำรตรวจ ชว่ยใหผู้ป่้วยเขำ้ใจควำมหมำยของผลเลอืด

อยำ่งถกูตอ้ง หำกผลตรวจเป็นบวก คณุควรหำรอืถงึวธิกีำรรักษำและกำรป้องกันกำรแพร่เชือ้ หำกผลตรวจ

เป็นลบ คณุควรหำรอืเกีย่วกบัควำมเสีย่งและพฤตกิรรมกำรป้องกัน   
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

ไมม่กีำรรักษำเอชไอว ีอยำ่งไรก็ตำม มกีำรรักษำทีม่ปีระสทิธภิำพ หำกสำมำรถเริม่กำร

รักษำไดเ้ร็วและรักษำเป็นประจ ำ อำจท ำใหค้ณุภำพชวีติในกำรอยูร่่วมกับเชือ้ เอชไอว ีดี

ขึน้ ซึง่อำจใกลเ้คยีงกับทีค่ำดหวังไวใ้นกลุม่คนทีไ่มม่เีชือ้ เอชไอว ียำทีใ่ชรั้กษำกำรตดิ

เชือ้เอชไอว ีเรยีกวำ่ ยำตำ้นไวรัส เมือ่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวไีดรั้บกำรรักษำอยำ่งไดผ้ล 

หลังจำกผำ่นไประยะหนึง่ พวกเขำก็จะไมไ่ดรั้บเชือ้อกีตอ่ไป 

 

 

ศกึษำตำมหลกัแนวทำงปฏบิตักิฎขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรรกัษำเอชไอว ีกำรรกัษำเชือ้
เอชไอว ีควรด ำเนนิกำรตำมทีแ่พทยผ์ูเ้ชีย่วชำญเทำ่น ัน้  

ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีควรเริม่กำรรักษำดว้ยยำตำ้นไวรัสทันท ีกำรรักษำท ำไดโ้ดยกำรรักษำระดับไวรัสเอชไอวใีน

ร่ำงกำย (ปรมิำณไวรัส) ใหต้ ่ำและไมส่ำมำรถตรวจพบไดโ้ดยกำรตรวจเลอืดตำมมำตรฐำนอกีตอ่ไป ซึง่จะชว่ยให ้

ระบบภมูคิุม้กันฟ้ืนตัวและสรำ้งควำมแข็งแรงใหก้บัร่ำงกำย กำรรักษำปรมิำณไวรัสใหต้ ำ่ ยังชว่ยป้องกันกำรแพร่เชือ้

เอชไอว ี 

 

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญจะหำรอืเกีย่วกบัแผนกำรรกัษำทีด่ที ีส่ดุใหก้บัสมำชกิชุมชน บทบำท

ของคณุ คอื กำรสนบัสนุนชว่ยเหลอืพวกเขำตลอดกำรรกัษำ 

กำรยดึถอืปฏบิตัทิำงกำรรกัษำเพือ่ลดปรมิำณไวรสัเอชไอว ี

สิง่ส ำคัญคอื เรำจะตอ้งรับกำรรักษำอยำ่งถกูตอ้ง – ใชย้ำในปรมิำณทีถ่กูตอ้ง ในระยะเวลำทีเ่หมำะสม โดยมหีรอืไม่

มเีรือ่งอำหำรมำเกีย่วขอ้ง ในกรณีสว่นใหญ ่หมำยถงึกนิยำทกุวัน  

ในชว่งสองสำมเดอืนแรกของกำรเริม่รักษำ คณุควรกระตุน้ใหพ้วกเขำกนิยำอยำ่งถกูตอ้งและใหค้วำมรูด้ำ้นสขุภำพ

อยำ่งตอ่เน่ือง กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั ไดแ้ก ่: 

• จัดเวลำและสถำนทีใ่หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของคณุและผูป่้วย หำกคณุไมส่ำมำรถหำเวลำทีส่ะดวกได ้

คณุสำมำรถขอใหส้มำชกิในครอบครัวหรอืชมุชนชว่ยได ้

• ถำมผูป่้วยเกีย่วกับปฏกิริยิำจำกยำและรำยงำนไปยังศนูยส์ขุภำพ 

• มองหำสญัญำณของกำรไมก่นิยำ (เชน่ ไมพ่บซองยำ กลนืไมไ่ด)้ หรอืสญัญำณวำ่อำกำรจะกลับมำ  

• สง่ตอ่เพือ่รับกำรตรวจระดับไวรัสเอชไอวอียำ่งสม ำ่เสมอและเฝ้ำตดิตำมภำวะแทรกซอ้นอืน่ ๆ 

 

    ขอ้ควำมส ำคญั  
 กำรยดึถอืปฏบิัตทิำงกำรรักษำ ชว่ยใหผู้ต้ดิเชือ้เอชไอวมีชีวีติอยูไ่ดต้รำบเทำ่คนปกต ิ

 ไมอ่ำจเป็นไปไดท้ีจ่ะทรำบวำ่ ระดับไวรัสอยูใ่นระดับต ่ำ โดยอำศัยเพยีงควำมรูส้กึ 

วธิเีดยีวทีจ่ะทรำบวำ่ ระดบัไวรัสอยูใ่นระดบัต ำ่ โดยกำรตรวจทีศ่นูยส์ขุภำพเป็นประจ ำ 

 ผูท้ีม่ปีรมิำณไวรัสต ำ่ ไมส่ำมำรถแพร่เชือ้เอชไอวไีปยังผูอ้ืน่ผำ่นทำงเพศสมัพันธไ์ด ้
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กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุ คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุใหย้ตุเิอชไอว ีกำร
ด ำเนนิกำรทีส่ ำคญัทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 
อบรมสมำชกิในชมุชนถงึวธิป้ีองกันกำรแพร่ระบำดของเอชไอว ี 

 

 
ระบสุถำนทีจ่ ำหน่ำยถงุยำงอนำมัยและแจง้ใหช้มุชนของคณุทรำบวำ่จะหำไดจ้ำกทีใ่ด  

 สรำ้งควำมสมัพันธก์บัชมุชนทีม่คีวำมเสีย่งสงูรวมถงึ ชำยทีม่เีพศสมัพันธก์ับชำย ผูใ้หบ้รกิำรทำง
เพศ ผูท้ีใ่ชย้ำฉีด และประชำกรยำ้ยถิน่  

 

 
ระบศุนูยต์รวจเอชไอวแีละสง่เสรมิใหส้มำชกิในชมุชนทรำบสถำนะเอชไอวขีองพวกเขำ 

 

 
แนะน ำผูค้นใหไ้ปทีศ่นูยส์ขุภำพ หำกพวกเขำคดิวำ่พวกเขำมเีชือ้เอชไอว ี

 

 
สนับสนุนชว่ยเหลอืผูป่้วยเอชไอวใีนชว่งสองสำมเดอืนแรกของกำรรักษำ 

 

 
สง่เสรมิใหแ้มต่ัง้ครรภไ์ดรั้บกำรตรวจหำเชือ้เอชไอว ี

 

 
กระตุน้ใหม้ำรดำทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีหำรอืกับแพทยเ์กีย่วกบักำรใหน้มบตุร และกำรใหน้มทดแทน 

 

  

สง่เสรมิใหผู้ท้ีเ่ป็นวัณโรค (ทบี)ี เขำ้รับกำรตรวจหำเชือ้เอชไอว ีและผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีหเ้ขำ้รับกำร
ตรวจหำวัณโรค  
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โมดลู 3:  

วัณโรค 
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ท ัว่ไป 

วัณโรค เป็นโรคทีเ่กดิจำกเชือ้แบคทเีรยี สำมำรถป้องกันได ้เกดิขึน้ทีส่ว่นใดของร่ำงกำยก็ได ้แตส่ว่นใหญมั่กเกดิที่
ปอด วัณโรคเกดิขึน้ไดใ้นหลำยสว่นของโลก วัณโรคถกูจัดประเภทเป็นวัณโรคระยะแฝง (โรคไมต่ดิตอ่) หรอืวณั
โรคระยะแสดงอำกำร (โรคตดิตอ่) ประมำณหนึง่ในสีข่องประชำกรโลก มวีัณโรคระยะแฝงอยู ่ซึง่หมำยควำมวำ่ ผูท้ี่
ไดรั้บเชือ้แบคทเีรยีวัณโรค แตยั่งไมป่่วยดว้ยโรคและไมส่ำมำรถแพร่เชือ้ได ้ในปี 2561 จ ำนวนมำกทีส่ดุของผูป่้วย
วัณโรคระยะแสดงอำกำร (มอีำกำรและเชือ้ตดิตอ่ได)้ เกดิขึน้ในภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(รวมพมำ่และ
ไทย) โดยมผีูป่้วยรำยใหมท่ัว่โลก 44% ตำมมำดว้ยภมูภิำคแปซฟิิกตะวันตก (รวมกมัพูชำ ลำว และเวยีดนำม) โดย
มผีูป่้วยรำยใหมท่ั่วโลก 18%. 

กำรแพรเ่ชือ้ 

คนสว่นใหญท่ีต่ดิเชือ้วัณโรคทีม่รีะบบภมูคิุม้กันแข็งแรง จะไมป่่วยและไม่
สำมำรถแพร่เชือ้แบคทเีรยีวณัโรคไปสูผู่อ้ ืน่ได ้บำงคนทีต่ดิเชือ้วัณโรคอำจ
ป่วยได ้ซึง่เรยีกวำ่ วัณโรคระยะแสดงอำกำร วัณโรคระยะแสดงอำกำร
เกดิขึน้เมือ่ระบบภมูคิุม้กันไมส่ำมำรถตอ่สูก้บัเชือ้วัณโรคไดอ้กีตอ่ไป 
 
แบคทเีรยีวัณโรคแพร่กระจำยไปในอำกำศ จำกคนหนึง่ไปยังอกีคนหนึง่ 
เชือ้วัณโรคจะแพร่กระจำยไปในอำกำศเมือ่ผูท้ีเ่ป็นวัณโรคระยะแสดงอำกำร ไอจำม ถม่น ้ำลำย หรอืพูด ผูท้ีอ่ยู่
ใกลช้ดิอำจหำยใจเอำแบคทเีรยีเหลำ่น้ีเขำ้ไปและตดิเชือ้ได ้เมือ่คนเรำหำยใจเอำเชือ้แบคทเีรยีวัณโรคเขำ้ไป 
แบคทเีรยีจะเขำ้ไปอยูใ่นปอดและคอ่ยๆกระจำยมำกขึน้ จำกนัน้ มันสำมำรถไหลผำ่นเลอืดไปยังสว่นอืน่ ๆ ของ
ร่ำงกำย เชน่ ไต กระดกูสนัหลัง และสมอง 
 
วัณโรคระยะแสดงอำกำรทีพ่บในปอดหรอืล ำคอสำมำรถตดิเชือ้ได ้น่ันหมำยควำมวำ่ แบคทเีรยีสำมำรถแพร่กระจำย
ไปยังผูอ้ืน่ได ้วัณโรคในสว่นอืน่ ๆ ของร่ำงกำย เชน่ ไต หรอืกระดกูสนัหลัง มักไมต่ดิเชือ้ 
 
 

กำรตดิเชือ้วณัโรคระยะแฝง… วณัโรคระยะแสดงอำกำร.. 

- มแีบคทเีรยีวัณโรค แตแ่บคทเีรยีไมแ่พร่กระจำย 

- ไมก่อ่ใหเ้กดิโรคภัยไขเ้จ็บ 

- ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ 

- อำจพัฒนำเป็นวัณโรคระยะแสดงอำกำรไดห้ำกแบค

ทเีรยีเริม่ออกฤทธิแ์ละทวจี ำนวนมำกขึน้ 

- สำมำรถรักษำได ้

- มแีบคทเีรยีวัณโรคทีแ่พร่กระจำย 

- ท ำใหเ้จ็บป่วยและมอีำกำร. 

- สำมำรถแพร่กระจำยไปยังบคุคลอืน่ได ้

- สำมำรถรักษำหำยไดห้ำกไดรั้บกำรตรวจ

วนิจิฉัยอยำ่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

 
 
 
 
     ขอ้ควำมส ำคญั  

 วัณโรค (ทบี)ี คอืกำรตดิเชือ้แบคทเีรยี 

 วัณโรคแพร่กระจำยจำกคนสูค่นในอำกำศ 

 คนสว่นใหญท่ีม่รีะบบภมูคิุม้กันแข็งแรง จะไมป่่วยเป็นวณัโรค 

 ผูท้ีม่รีะบบภมูคิุม้กันบกพร่อง มแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นวัณโรคระยะแสดงอำกำร 
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

 
มปีระชำกรกลุม่เสีย่ง โดยเฉพำะผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอวหีรอืผูท้ีม่ปัีญหำเกีย่วกับระบบภมูคิุม้กัน มแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นวณั
โรคระยะแสดงอำกำรไดม้ำกกวำ่  
 
สรุปกลุม่เสีย่งและพฤตกิรรม ดังตอ่ไปน้ี: 

 

 

 

  

ผูท่ี้สัมผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้
เป็นวณัโรค 

ผูป่้วยวณัโรคท่ีไม่ไดรั้บ
การรักษาอยา่งถูกตอ้งท่ี

ผา่นมา

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีมี
อตัราการเป็นวณัโรคสูง 
(ในอดีตและปัจจุบนั) 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่แออดั

และยากจน 

ผูท่ี้ติดเช้ือเอชไอวหีรือ
โรคอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ระบบ
ภูมิคุม้กนัอ่อนแอลง

ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน

ทารกและเดก็เลก็ ผูสู้งอายุ ผูสู้บบุหร่ี

  ขอ้ควำมส ำคญั  

 ใครกต็ำมทีส่มัผัสใกลช้ดิกบัผูป่้วยวัณโรค มคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะตดิเชือ้แบคทเีรยีวัณโรค 

 ผูท้ีม่รีะบบภมูคิุม้กันบกพร่อง รวมทัง้คนหนุ่มสำวและผูส้งูอำย ุมคีวำมเสีย่งสงู 

 ผูท้ีต่ดิเชือ้เอชไอว ีมแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นวัณโรคระยะแสดงอำกำรมำกขึน้ 
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สญัญำณและอำกำร 

วัณโรคระยะแสดงอำกำร อำจเกดิขึน้ในชว่งสองสำมสปัดำหแ์รกหลังกำรตดิเชือ้แบคทเีรยีวัณโรค หรอือำจเกดิขึน้

ในอกีหลำยปีตอ่มำ สญัญำณและอำกำรของวัณโรคระยะแสดงอำกำร ไดแ้ก ่: 

ไอ (เป็นเวลำสำมสปัดำหข์ึน้ไป) ไอเป็นเลอืด หำยใจล ำบำก 

   

น ้ำหนักลด ควำมเหน่ือยลำ้ มไีข ้

 
 

  

เหงือ่ออกตอนกลำงคนื หนำวสัน่ เบือ่อำหำร 

 
  

 

วัณโรคยังสำมำรถสง่ผลกระทบตอ่สว่นอืน่ ๆ ของร่ำงกำย รวมทัง้ ไตกระดกูสนัหลัง หรอืสมอง เมือ่เกดิวัณโรคนอก

ปอด อำกำรอำจแตกตำ่งกันออกไป และจะสมัพันธก์บัอวัยวะตำ่งๆในร่ำงกำยได ้ 

 

 

หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอนัตรำย ดงัตอ่ไปนี ้
สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุทนัท ี

 

ไอเป็นเลอืด ไอ (เป็นเวลำสำม
สปัดำหข์ึน้ไป) 

หำยใจล ำบำก ปัสสำวะเป็นเลอืด 

   
 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ผูท้ีม่อีำกำรไอนำนกวำ่สำมสปัดำห ์ควรไปตรวจทีศ่นูยส์ขุภำพ 

 เป็นไปไดท้ีจ่ะตดิเชือ้วัณโรค โดยไมม่อีำกำรหรอืปัญหำดำ้นสขุภำพ 

 ผูท้ีเ่ป็นวัณโรคระยะแฝง จะไมแ่สดงสญัญำณและอำกำรใด ๆ  
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กำรป้องกนั 

มหีลำยวธิใีนกำรป้องกันกำรแพร่เชือ้วัณโรคจำกคนสูค่น เชน่เดยีวกบักำรป้องกันผูท้ีเ่ป็นวัณโรคระยะแฝงจน

กลำยเป็นวัณโรคระยะแสดงอำกำรได ้ทกุคนรวมถงึผูป่้วยวัณโรค สำมำรถปฏบิัตติำมค ำแนะน ำดำ้นลำ่งเพือ่ลด

ควำมเสีย่ง 

 

 

กำรปิดปำกเมือ่ไอและจำม และกำรลำ้งมอืใหส้ะอำด ชว่ยป้องกันกำรแพร่กระจำยของ

โรคทำงเดนิหำยใจเฉียบพลนัรุนแรงรวมถงึวัณโรค สิง่ส ำคัญคอืเมือ่ใชก้ระดำษทชิชูปิ่ดปำก

และจมกูแลว้ ใหท้ิง้ลงถังขยะ หำกไมม่กีระดำษทชิชู ่แนะน ำใหใ้ชข้อ้ศอกหรอืแขนสว่นบน

เมือ่ไอหรอืจำม ไมค่วรไอหรอืจำมลดมอื เพรำะอำจน ำไปสูก่ำรแพร่เชือ้ได ้หลังจำกไอหรอื

จำม สิง่ส ำคัญคอื ตอ้งลำ้งมอือยำ่งถกูตอ้ง  

 

หนำ้กำกอนำมยั สำมำรถป้องกันผูป่้วยจำกกำรแพร่กระจำยของละอองน ้ำลำย เมือ่พูดคยุ 

ไอ หรอืจำม ควรสวมใสห่นำ้กำกอนำมัย หำกเป็นผูป่้วยโรคตดิตอ่ (เขำ้ขำ่ยหรอืยนืยัน) เมือ่

อยูใ่นทีส่ำธำรณะหรอืพืน้ทีส่งวน เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน ควรสวมหนำ้กำกอนำมยัและ

สวมอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (พพีอี)ี เมือ่สมัผัสใกลช้ดิกับผูป่้วยวัณโรค (เขำ้ขำ่ยหรอื

ยนืยัน) 

 

 

วคัซนีบชีจี ีเป็นหนึง่ในวัคซนีทีใ่ชก้ันอยำ่งแพร่หลำย แตก่็ไมไ่ดผ้ล 100% วคัซนี บชีจี ี

ถกูพบวำ่ชว่ยใหเ้ดก็สำมำรถสรำ้งภมูคิุม้กันตำ้นเชือ้วัณโรคได ้อยำ่งไรกต็ำม ภมูคิุม้กันเชือ้

วัณโรคในกลุม่ผูใ้หญม่จี ำกดั โดยทั่วไปวคัซนี บชีจี ีมักน ำมำใชส้รำ้งภมูคิุม้กันใหก้บัเดก็

มำกกวำ่ชว่ยหยดุกำรแพร่ระบำดในผูใ้หญ ่ 

 

กำรป้องกนัรกัษำวณัโรค ระยะแสดงอำกำร สำมำรถลดควำมเสีย่งของกำรเกดิวัณโรคครัง้

แรก ในผูท้ีเ่ป็นวัณโรคระยะแฝง ไอโซไนอำซดิ เป็นหนึง่ในยำทีใ่ชเ้พือ่ป้องกันไมใ่หว้ัณโรค

ระยะแฝงกลำยเป็นวัณโรคระยะแสดงอำกำร และมักน ำมำใชส้รำ้งภมูคิุม้กันเฉพำะบคุคลเป็น

หลกั ซึง่ไมช่ว่ยหยดุกำรแพร่เชือ้ในกลุม่ผูใ้หญ ่มปีระโยชนอ์ยำ่งมำกของกำรรักษำดว้ยกำร

ใหย้ำไอโซไนอำซดิ (ไอพที)ี กับผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีม่วีณัโรคระยะแฝงอยู่ 

 

กำรลดกำรเลอืกปฏบิตั ิเกีย่วกับวัณโรคและประชำกรทีต่ดิเชือ้วัณโรค จะชว่ยลดกำร

แพร่กระจำยของเชือ้วัณโรคตลอดจนถงึเพิม่กำรตรวจรักษำในระยะเริม่ตน้ คณุอำจเริม่ท ำ

กจิกรรมทีช่ว่ยลดกำรเลอืกปฏบิัตโิดยเป็นตัวแทนสรุปใหท้กุคนทีอ่ยูใ่นระบบสขุภำพได ้

เรยีนรู ้และท ำใหช้มุชนของคณุตระหนักเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิของเชือ้ วัณโรค หลกีเลีย่งกำร

ใชภ้ำษำทีอ่ำจเป็นกำรดถูกูหรอืแบง่แยกคนอืน่ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ชมุชนของคณุ

เคำรพในสทิธิข์องทกุคน 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 ปิดปำกโดยใชข้อ้ศอกดำ้นใน เมือ่ไอและจำม 

 สวมหนำ้กำกอนำมัย หำกสมัผัสใกลช้ดิผูป่้วยวัณโรคเขำ้ขำ่ยหรอืยนืยัน  

 ผูท้ีเ่ป็นวัณโรคระยะแฝง 

สำมำรถรับกำรรักษำเพือ่ป้องกันกำรลกุลำมไปสูว่ัณโรคระยะแสดงอำกำร  
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กำรตรวจ 

กำรวนิจิฉัยวัณโรคมสีองขัน้ตอน ซึง่รวมถงึกำรตรวจคัดกรองตำมชมุชนและกำรตรวจทีศ่นูยส์ขุภำพ 

 
ข ัน้ตอนที ่1: กำรคดักรองดว้ยกำรสอบถำมขอ้มลู 

คณุควรสงัเกตและสอบถำมผูป่้วย ดว้ยค ำถำมตอ่ไปนี ้ 

ใช ่ ไม ่

คณุเคยมอีำกำรดังตอ่ไปน้ีในปีทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่

a. ไอนำนกวำ่ 3 สปัดำห ์

b. ไอเป็นเลอืด 

c. กำรสญูเสยีน ้ำหนักทีไ่มส่ำมำรถอธบิำยได ้

d. ไข ้หนำวสัน่ หรอืเหงือ่ออกตอนกลำงคนื 

e. หำยใจถีห่รอืหำยใจล ำบำก 

f. ควำมเหน่ือยลำ้ 

 
 

คณุเคยสมัผัสตดิตอ่ใกลช้ดิกับผูท้ีว่ัณโรคระยะแสดงอำกำรในปีทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่
 

 

คณุมอีำกำรเจ็บป่วยทีก่ดภมูคิุม้กันหรอืไม่ 
 

 

  

 

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพ หำกผูป่้วยตอบวำ่ “ ใช”่ ส ำหรบัค ำถำมขำ้งตน้ 

 

ข ัน้ตอนที ่2: กำรตรวจวนิจิฉยั 

กำรตรวจวนิจิฉัยจะด ำเนนิกำรโดยเจำ้หนำ้ทีท่ำงกำรแพทยท์ีศ่นูยส์ขุภำพ 

กำรเอ็กซเรยท์รวงอกเพือ่ตรวจดปูอดของผูท้ีเ่ขำ้ขำ่ยวำ่จะป่วยเป็นวัณโรค กำรเอ็กซเรยท์รวง

อกเพือ่ตรวจยนืยันและตำมดว้ยกำรตรวจวนิจิฉัยโดยสมบรูณ์ เพือ่ตรวจหำเชือ้แบคทเีรยีวัณ

โรคทีเ่ฉพำะเจำะจง  

กำรตรวจวนิจิฉัยโดยสมบรูณ์ อำจรวมถงึ กำรตรวจดเูสมหะดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์หรือกำรตรวจดรูะดับโมเลกลุ กำร

ตรวจดรูะดับโมเลกลุ โดยใชเ้ครือ่ง Xpert แสดงใหเ้ห็นถงึควำมแมน่ย ำสงู คณุควรอยูก่ับผูป่้วยในขณะทีพ่วกเขำรอ

ฟังผล เพือ่ทีค่ณุสำมำรถใหก้ำรชว่ยเหลอืผูป่้วยในกำรรักษำได ้หำกจ ำเป็น  

 

สง่ผูป่้วยวณัโรคทีผ่ลเป็นบวก เพือ่ตรวจหำเชือ้เอชไอว ี

 

    ขอ้ควำมส ำคญั  
 สง่ผูท้ีม่อีำกำรไปยังศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุ  

 ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีควรระวังสญัญำณและอำกำรของวัณโรค 

 ผูท้ีเ่ป็นวัณโรค ควรไดรั้บกำรตรวจหำเชือ้เอชไอว ี
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

วัณโรคสำมำรถรักษำใหห้ำยได ้วัตถปุระสงคข์องกำรรักษำ คอื กำรรักษำผูป่้วยและป้องกันกำรก ำเรบิของวัณโรค 

คณุควรอำ้งองิตำมหลักแหง่ชำต ิเพือ่กำรใชย้ำและขนำดยำทีถ่กูตอ้ง ในผูป่้วย กำรรักษำวัณโรคจะตอ้งปฏบิตัติำม

แพทยส์ัง่  

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน มบีทบำทส ำคัญในกำรจัดกำรรักษำผูป่้วยวัณโรคในระยะยำว ดว้ยวธิทีีเ่รยีกวำ่ กำร

รักษำภำยใตก้ำรสงัเกตโดยตรง (ดโีอท)ี 

 

วณัโรคดือ้ยำ เป็นวณัโรคชนดิหนึง่ ทีไ่มส่ำมำรถฆำ่ไดด้ว้ยยำปฏชิวีนะท ัว่ไป วณัโรค

ดือ้ยำ เกดิขึน้ไดเ้มือ่กนิยำไมถ่กูวธิ ี

ดโีอท ีเพือ่กำรยดึถอืปฏบิตัเิกีย่วกบักำรรกัษำ  

ดโีอท ีคอยสงัเกตคนวำ่ไดก้นิยำรักษำวัณโรค ดโีอท ีชว่ยใหแ้น่ใจวำ่ยำทัง้หมดไดรั้บโดยบคุลำกรกำรแพทย ์ใน

ปรมิำณทีถ่กูตอ้ง ในชว่งระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

วัตถปุระสงคข์องกำรรักษำภำยใตก้ำรสงัเกตโดยตรง (ดโีอท)ี คอื:  

• ป้องกันไมใ่หเ้กดิกำรแพร่เชือ้แบคทเีรยีวัณโรคภำยในชมุชน 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กำรรักษำเสร็จสมบรูณ์ 

• ป้องกันกำรเกดิเชือ้ดือ้ยำ  

หนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบเพือ่ใหก้ำรรักษำภำยใตก้ำรสงัเกตโดยตรง (ดโีอท)ี สมบรูณ์ในชมุชนของคณุ รวมถงึ  

• จัดเวลำและสถำนทีใ่หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของคณุและผูป่้วย หำกคณุไมส่ะดวก 

ใหห้ำสมำชกิในครอบครัวหรอืสมำชกิในชมุชนใกลเ้คยีง ทีส่ำมำรถชว่ยเหลอืกำรรักษำผูป่้วยในแตล่ะวัน 

• ชว่ยเหลอืผูป่้วยตลอดกำรรักษำ ซึง่รวมถงึ: 

o จัดยำใหผู้ป่้วยตำมค ำแนะน ำของแพทย ์

o สงัเกตผูป่้วยเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ไดรั้บยำทีถ่กูตอ้งตรงวัน 

o ถำมผูป่้วยเกีย่วกับปฏกิริยิำจำกยำและรำยงำนไปยังศนูยส์ขุภำพ 

o มองหำสญัญำณทีเ่ป็นไปได ้ทีบ่ง่บอกวำ่ผูป่้วยไมไ่ดก้นิยำ (เชน่ ไมม่ซีองยำ ไมก่ลนื)  

• ใหค้วำมรูแ้ละสนับสนุนชว่ยเหลอืเกีย่วกบัวัณโรคอยำ่งตอ่เน่ืองในระหวำ่งกำรเยีย่มชมแตล่ะครัง้ 

• ชว่ยเหลอืผูป่้วยในตดิตำมผลทีศ่นูยส์ขุภำพ 

• เก็บบันทกึกำรเยีย่มแตล่ะครัง้ ตำมหลักแนวทำงปฏบิัต ิ

วณัโรคดือ้ยำหลำยขนำน 

วัณโรคดือ้ยำหลำยขนำน (เอ็มดอีำร ์ทบี)ี ก ำลังเพิม่ขึน้ในบำงพืน้ทีข่องโลก รวมทัง้ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง 

(จเีอ็มเอส) วัณโรคดือ้ยำหลำยขนำน (เอ็มดอีำร ์ทบี)ี เกดิจำกเชือ้แบคทเีรยีวัณโรคทีด่ือ้ตอ่ยำรักษำวัณโรคหลกั 2 

ชนดิ น่ันหมำยควำมวำ่ จะรักษำไดย้ำกกวำ่มำก วัณโรคดือ้ยำหลำยขนำน (เอ็มดอีำร ์ทบี)ี มักเกดิขึน้เมือ่คนไมก่นิ

ยำตอ่เน่ือง หรอืกนิยำไมถ่กูวธิ ี 

   

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 วัณโรคสำมำรถรักษำใหห้ำยได ้หำกกนิยำถกูวธิ ีตำมหลกัแหง่ชำต ิ

 กำรรักษำภำยใตก้ำรสงัเกตโดยตรง (ดโีอท)ี เป็นวธิทีีส่รำ้งควำมม่ันใจใหผู้ป่้วยวำ่ไดรั้บกำร

รักษำโดยสมบรูณ์ 

 ผูท้ีไ่ดรั้บกำรรักษำวัณโรค ควรไดรั้บกำรรักษำโดยสมบรูณ์ พวกเขำ ไมค่วร หยดุกำรรักษำ 

แมว้ำ่จะอำกำรดขีึน้ 

 



 38 

กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุเพือ่กำรป้องกนั
วัณโรค กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคัญทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 

 
อบรมสมำชกิในชมุชนเกีย่วกับวัณโรคและวธิกีำรแพร่กระจำย  

 

 

ใหค้วำมรูแ้กส่มำชกิในชมุชนเกีย่วกับสญัญำณของวัณโรคและสถำนทีท่ีส่มำชกิในชมุชนสำมำรถ
เขำ้รับกำรตรวจและรักษำได ้

 

 

เพิม่ควำมตระหนักรูเ้กีย่วกับวธิป้ีองกันกำรแพร่กระจำยของวัณโรค รวมถงึ วธิปิีดปำกปิดจมกูเมือ่ไอ
และจำม  

 

 
สง่เสรมิสขุอนำมัยทีด่แีละกำรถำ่ยเทอำกำศในครัวเรอืน 

 

 
สง่ผูท้ีม่อีำกำรไอมำกกวำ่สำมสปัดำหห์รอืมอีำกำรอืน่ ๆ ของวัณโรค ไปยังศนูยส์ขุภำพ 

 

 
กระตุน้ผูป่้วยวัณโรคทีไ่ดรั้บยนืยัน ใหรั้บประทำนยำตรงเวลำและครบถว้นโดยใชว้ธิดีโีอท ี

 

 
จัดอบรมชมุชนใหค้วำมรูเ้กีย่วกับวัณโรค 

 

  
สง่เสรมิใหผู้ต้ดิเชือ้เอชไอวเีขำ้รับกำรตรวจหำเชือ้วัณโรค 

 
สง่เสรมิใหผู้ต้ดิเชือ้วัณโรคเขำ้รับกำรตรวจหำเชือ้เอชไอว ี
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โมดลู 4:  

ไขเ้ลอืดออก 
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ท ัว่ไป 

ไขเ้ลอืดออกเป็นโรคไวรัสทีม่ยีงุเป็นพำหะ ซึง่อยูใ่นทกุภมูภิำคของโลก จ ำนวนผูป่้วยไขเ้ลอืดออกทีไ่ดรั้บรำยงำน 

ยังคงเพิม่ขึน้อยำ่งตอ่เน่ืองในแตล่ะปี และ 70% ของผูป่้วยรำยใหม ่อยูใ่นเอเชยี รวมทัง้ อนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง 

(จเีอ็มเอส)  

กำรแพรเ่ชือ้  

เวกเตอร ์: ไวรัสน้ีแพร่เชือ้สูค่น โดยกำรกัดของยงุตัวเมยีทีต่ดิเชือ้ โดยเฉพำะ ยงุลำย 

สำยพนัธุ ์: ไวรัสไขเ้ลอืดออก ม ี4 สำยพันธุ ์(ดอีเีอ็นว-ี1, ดอีเีอ็นว-ี2, ดอีเีอ็นว-ี3 และ ดอีเีอ็นว-ี4) ซึง่ทัง้หมดน้ี 

อำศัยอยูใ่นอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส)  

กำรกดั: ยงุทีเ่ป็นพำหะของไวรัสไขเ้ลอืดออก ชอบกดัคนในตอนกลำงวัน (ซึง่แตกตำ่งจำกโรคมำลำเรยี ทีป่กตจิะ

เกดิจำกยงุกัดในตอนกลำงคนื) และอำศัยอยูท่ัง้ในและนอกบำ้น ใกลก้ับผูค้น หลังจำกกัดคนทีต่ดิเชือ้ ไวรัสจะเพิม่

จ ำนวนขึน้ในยงุ กอ่นทีจ่ะไปกัดและแพร่เชือ้สูค่นอืน่อกี ระยะเวลำจำกทีย่งุไดรั้บเชือ้ไวรัส เพือ่แพร่ตอ่ไปยังคนอืน่ 

ใชเ้วลำประมำณ 8-12 วัน ยงุทีม่เีชือ้ สำมำรถแพร่เชือ้ไขเ้ลอืดออกไดต้ลอดอำยขัุยของยงุ 

สภำพทีด่ตีอ่กำรแพรเ่ชือ้: ยงุลำย ปกตยิงุจะวำงไขใ่นภำชนะทีก่ักเก็บน ้ำ เชน่ถังน ้ำ ชำม จำนสตัว ์กระถำงตน้ไม ้

และแจกัน โดยปกต ิจะเกดิขึน้ในเมอืงหรอืชมุชนทีม่นี ้ำขัง ท ำใหย้งุมจี ำนวนเพิม่ขึน้ กำรแพร่เชือ้ไขเ้ลอืดออก 

แปรเปลีย่นไปตำมปัจจัยหลำยประกำร ไดแ้ก ่ปรมิำณน ้ำฝน อณุหภมู ิควำมชืน้ และจ ำนวนประชำกร โดยทัว่ไป 

เมือ่ปัจจัยเหลำ่น้ีเพิม่ขึน้ กำรแพร่ระบำดเชือ้ไขเ้ลอืดออกจงึเพิม่ขึน้ ควำมหนำแน่นของประชำกรสงู มคีวำมสมัพันธ์

อยำ่งใกลช้ดิกับกำรแพร่ระบำดเชือ้ไขเ้ลอืดออก  

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ไวรัสแพร่ระบำดสูค่น โดยกำรกัดของยงุทีต่ดิเชือ้ 

 ยงุเหลำ่น้ีชอบกัดคนในตอนกลำงวัน และอำศัยอยูท่ัง้ในบำ้นและนอกบำ้น 

 ยงุทีเ่ป็นพำหะไขเ้ลอืดออก อำศัยอยูบ่รเิวณบำ้น และเพำะพันธุใ์นน ้ำสะอำด 
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

โดยรวมแลว้ คำดวำ่ผูค้นนับ 3.9 พันลำ้นคน มคีวำมเสีย่งตอ่กำรตดิเชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออก ซึง่มปีระมำณครึง่หนึง่

ของประชำกรโลก แมว้ำ่ใคร ๆ กส็ำมำรถเป็นไขเ้ลอืดออกได ้แตก่็มพีฤตกิรรมเฉพำะทีเ่พิม่ควำมเสีย่ง เชน่เดยีวกบั 

บคุคลทีม่คีวำมเสีย่งตอ่โรคทีค่กุคำมถงึชวีติ  

• เดก็ทำรกและเด็กเลก็มักเป็นไขเ้ลอืดออกอยำ่งรุนแรง เชน่เดยีวกบั ผูท้ีเ่ป็นโรคเรือ้รัง เชน่ เบำหวำนและ

หอบหดื  

• ผูท้ีเ่คยตดิเชือ้ไขเ้ลอืดออกมำกอ่น จะมภีมูคิุม้กันในระดบัหนึง่ตอ่สำยพันธุนั์น้ ๆ อยำ่งไรก็ตำม อำจเพิม่

ควำมเสีย่งในกำรเกดิไขเ้ลอืดออกทีรุ่นแรง หำกตดิเชือ้หนึง่ในสำมสำยพันธุ ์ 

• ผูค้นทีอ่ำศัยอยูใ่นชมุชนเมอืงหรอืกึง่เมอืงกึง่ชนบททีม่คีวำมหนำแน่นของประชำกรสงู 

5 ประเทศในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) เผชญิกับกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสไขเ้ลอืดออกอยูบ่อ่ยครัง้  

 

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ประชำชนทกุคนในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) มคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นไขเ้ลอืดออก 

 กำรแพร่ระบำด มักเกดิขึน้ในชมุชนเมอืงหรอืกึง่ชนบท 

บอ่ยหรอืตอ่เน่ือง 

เป็นพัก ๆ หรอืไม่แน่นอน 

ไม่มหีลักฐำนควำมเสีย่ง 

เรอูเนยีง 

มอรเิชยีส 

เซเชลส ์

มลัดฟีส ์

โอมำน 

อหิรำ่น 

ปำกสีถำน 

อฟักำนสิถำน 

อนิเดยี 

บงัคลำเทศ 

เนปำล 

จนี 

ภูฏำน 

พมำ่ 
ลำว 

ไทย 

กมัพูชำ 

ศรลีงักำ 

มำเลเซยี 

สงิคโปร ์

เวยีดนำม 

บรูไน 

มำเกำ๊ 

ไตห้วนั 

ญีปุ่่ น 

ฟิลปิปินส ์

อนิโดนเีซยี 

ตมิอร-์เลสเต 

ออสเตรเลยี 

ควนีสแ์ลนด ์

ปำปัวนวิกนิ ี

ปำเลำ 

สถำนะของสหพนัธรฐัไม

โครนเีซยี  

หมูเ่กำะมำเรยีนำ่

ทำงเหนอื 

หมูเ่กำะ
มำรแ์ชลล ์

นำอูรู คริบิำต ิ

หมูเ่กำะ

โซโลมอน 

วำนูอำตู 

ทูวำลู 

วอลลสิและฟู

ทูนำ 

แคลโิดเนยีใหม่ 

ฟิจ ิ ตองกำ 

ฮอ่งกง 

ควำมเสีย่งไขเ้ลอืดออก 
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สญัญำณและอำกำร 

 
หลำยคนอำจไมแ่สดงสญัญำณหรอือำกำรใด ๆ ในระยะทีผู่ป่้วยเป็นไขเ้ลอืดออกชนดิไมรุ่นแรง เมือ่เริม่ถกูกัด มักจะ

แสดงอำกำร 5-7 วัน คนสว่นใหญจ่ะหำยภำยในประมำณหนึง่สปัดำห ์โดยไมม่โีรคภำวะแทรกซอ้นในระยะยำว อำจ

เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะวนิจิฉัยโรคไขเ้ลอืดออกจำกโรคอืน่ ๆ รวมทัง้ มำลำเรยีและโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ อยำ่งไรก็

ตำม ในผูป่้วยบำงคน อำกำรอำจถงึขัน้เสยีชวีติได ้อำจท ำใหเ้กดิภำวะเลอืดออกอยำ่งรุนแรง เรยีกวำ่ โรค

ไขเ้ลอืดออก หรอื ไขเ้ด็งกรุินแรง ทีจ่ ำเป็นตอ้งรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 

ไขเ้ลอืดออกท ำใหไ้ขข้ึน้สงูและมอีำกำรอยำ่งนอ้ยสองอยำ่ง ตอ่ไปน้ี: 

มไีขส้งู ปวดหวั ผืน่ 

   

คลืน่ไสอ้ำเจยีน ปวดหลังตำ ตอ่มน ้ำเหลอืงโต 

   
ควำมเหน่ือยลำ้ ปวดกลำ้มเน้ือ กระดกู และขอ้  

  

 

 

 

หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอนัตรำย ดงัตอ่ไปนี ้

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุทนัท ี
 

ปวดทอ้งอยำ่งรุนแรง อำเจยีนเป็นประจ ำ (3+ 

ครัง้ใน 24 ชัว่โมง) 

เลอืดออกทำง

จมกู 

อำเจยีนเป็นเลอืด เหน่ือยมำก

ตลอดเวลำ 

  
  

 
 

   

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 โดยปกต ิไขเ้ลอืดออกจะท ำใหม้ไีขส้งู เชน่เดยีวกับ อำกำรปวดหวัและเกดิผืน่คัน 

 หำกอำกำรแยล่ง ไขเ้ลอืดออกอำจเป็นอันตรำยถงึชวีติได ้ 
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กำรป้องกนั 

กำรทีม่นุษยอ์ยูใ่กลช้ดิกับแหลง่เพำะพันธุย์งุ เป็นปัจจัยเสีย่งทีส่ ำคญัของโรคไขเ้ลอืดออก รวมถงึโรค 

อืน่ ๆ ทีม่ยีงุเป็นพำหะ ในปัจจุบัน วธิกีำรควบคมุหรอืป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไขเ้ลอืดออก กค็อื กำรก ำจดัยงุ 

วธิกีำรป้องกันทีส่ ำคญั ไดแ้ก ่: 

 กำรป้องกนัแหลง่เพำะพนัธุย์งุ สิง่น้ีมุง่เนน้ไปทีก่ำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มรอบตัวเรำ เพือ่หยดุ

กำรเพำะพันธุย์งุไมใ่หว้ำงไขใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง อำจเป็นไปไดท้ีค่ณุจะจัดแคมเปญชมุชนหรอื

แคมเปญของโรงเรยีนเพือ่ก ำจัดแหลง่เพำะพันธุย์งุ กำรรณรงคค์วรรวมถงึ กำรก ำจดัขยะมลูฝอย

อยำ่งถกูตอ้ง กำรน ำภำชนะกักเก็บน ้ำออก หม่ันท ำควำมสะอำดและปิดฝำภำชนะเกบ็น ้ำ หรอืใส่

ปลำหำงนกยงูทีก่นิลกูน ้ำลงในหมอ้ แจกัน บอ่น ้ำ หรอืแหลง่น ้ำอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดใ้ชด้ืม่  

 มุง้ชุบสำรเคมอีอกฤทธิย์ำวนำน (แอลแอลไอเอ็น) ยงุทีเ่ป็นพำหะไขเ้ลอืดออกจะกัดในชว่ง

กลำงวัน ดังนัน้ มุง้ชบุสำรเคมอีอกฤทธิย์ำวนำน จงึไมไ่ดผ้ลดเีมือ่เทยีบกับกำรป้องกนัมำลำเรยี

ในชว่งกลำงคนื อยำ่งไรก็ตำม บคุคลทัว่ไป โดยเฉพำะเด็กควรนอนใตมุ้ง้ชบุสำรเคมอีอกฤทธิ์

ยำวนำน (แอลแอลไอเอ็น) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดต้ดิตัง้และใชง้ำนภำยในบำ้นไดอ้ยำ่ง

ถกูตอ้งเหมำะสม 

 

กำรใชม้ำตรกำรป้องกนัในครวัเรอืนสว่นบคุคล เชน่พัดลม มุง้ลวด ยำทำกันยงุ วัสดแุละ

ขดลวดทีผ่ำ่นกำรพ่นยำ ควรใชว้ธิกีำรป้องกันเหลำ่น้ีในระหวำ่งวัน ทัง้ในและนอกบำ้น สถำนที่

ท ำงำน หรอืโรงเรยีน 

 

ใชย้ำทำกนัยงุ ทีม่สีำรดอีอีที ีไพคำรดินิ หรอื น ้ำมันยคูำลปิตัส (โอแอลอ)ี ผลติภณัฑท์ีม่สีำร 

ดอีอีที ีโดยทัว่ไปจะใหก้ำรปกป้องทีย่ำวนำนกวำ่ ใชย้ำทำกันยงุบรเิวณผวิหนังทีไ่มม่เีสือ้ผำ้ปก

คลมุ โดยเฉพำะขอ้มอืและขอ้เทำ้ ปฏบิัตติำมค ำแนะน ำของผลติภัณฑ ์หลกีเลีย่งกำรกนิหรอืใช ้

ใกลบ้รเิวณมอื ตำ และปำก 

 

 

สวมเสือ้ผำ้มดิชดิเพือ่ปกคลมุผวิหนงั ไมส่ำมำรถป้องกันยงุกัดได ้แตส่ำมำรถชว่ยในกำร

ป้องกันกำรถกูกัดได ้หำกใชร่้วมกับวธิกีำรป้องกันอืน่ ๆ เสือ้ผำ้ทีป่กคลมุผวิหนัง จะลดควำม

เสีย่งตอ่กำรถกูกัด  

  

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ปิดแหลง่น ้ำสะอำดเป็นประจ ำ เพือ่ลดกำรแพร่พันธุข์องยงุ 

 นอนใตมุ้ง้กันยงุตลอดเวลำ  

 สวมเสือ้ผำ้ทีม่ดิชดิปกคลมุผวิหนังและใชย้ำทำกันยงุบนผวิสมัผัส 
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กำรตรวจ 

ไขเ้ลอืดออกไมส่ำมำรถวนิจิฉัยไดง่้ำยในชมุชน ตอ้งท ำกำรตรวจทีศ่นูยส์ขุภำพโดยใชว้ธิกีำรตำ่งๆ รวมทัง้ กำร

ตรวจไวรัสวทิยำ (ตรวจหำไวรัส) และกำรตรวจทำงซร่ัีม (ตรวจดรูะบบภมูคิุม้กัน) แพทย ์พยำบำลหรอืชำ่งเทคนคิ

ในหอ้งปฏบิัตกิำรจะเลอืกวธิกีำรทีด่ทีีส่ดุ ขึน้อยูก่ับเวลำทีผู่ป่้วยมำพบหรอืไปทีศ่นูยส์ขุภำพ 

หำกคณุวนิจิฉัยวำ่ผูป่้วยมไีขส้งูและมอีำกำรอืน่ ๆ และคณุไดย้นืยันแลว้วำ่พวกเขำไมม่ไีขม้ำลำเรยี คณุอำจสงสยัวำ่

เป็นไขเ้ลอืดออก 

 

โปรดไปทีศ่นูยส์ขุภำพทนัทหีำกคณุสงสยัวำ่เป็นไขเ้ลอืดออก 

 

 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ไขเ้ลอืดออกไมส่ำมำรถวนิจิฉัยจำกอำกำรเพยีงอยำ่งเดยีว 

 ผูป่้วยเขำ้ขำ่ยจะตอ้งถกูสง่ไปยังศนูยส์ขุภำพทันทเีพือ่ท ำกำรตรวจ 
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

ไมม่กีำรรักษำเฉพำะเจำะจงส ำหรับไขเ้ลอืดออก  

ผูป่้วยทีม่อีำกำรไมม่ำกสำมำรถรับกำรชว่ยเหลอืไดท้ีบ่ำ้น สิง่ส ำคญัคอื ตอ้งรักษำปรมิำณของเหลวในระดบัทีด่มีำก 

โดยเฉพำะในเดก็ รวมถงึวธิกีำรลดไข ้หำกสำมำรถท ำได ้เชน่ อบอุน่ร่ำงกำย ใชฟ้องน ้ำชบุน ้ำหมำดๆ และเปิดพัด

ลม  

ยำบำงชนดิสำมำรถใชเ้พือ่ควบคมุอำกำรปวดเมือ่ยกลำ้มเน้ือ ปวดและมไีขไ้ด ้ตัวเลอืกทีด่ทีีส่ดุและถกูทีส่ดุในกำร

รักษำอำกำรเหลำ่น้ีคอือะเซตำมโินเฟนหรอืพำรำเซตำมอล ไมค่วรใชย้ำแอสไพรนิและไอบโูพรเฟน เน่ืองจำกอำจ

เพิม่ควำมเสีย่งตอ่ภำวะเลอืดออก  

ผูป่้วยทีเ่ป็นไขเ้ลอืดออกควรรบีปรกึษำแพทยท์ันทหีำกสงัเกตเห็นสญัญำณอันตรำย  

ค ำแนะน ำในกำรใหย้ำพำรำเซตำมอล 

1. ตรวจสอบวันหมดอำยบุนบรรจุภัณฑห์รอืขวด 

2. ค ำนวณขนำดยำตำมหลกัแหง่ชำติ   

o ขนำดยำทั่วไปมดีังน้ี: 

▪ สองเม็ด 500 มก. ทกุ 4 ชัว่โมงส ำหรับผูใ้หญ ่

▪ ขนำด 10 มก/กก ของน ้ำหนักตัวเด็ก 

3. ใหย้ำพำรำเซตำมอลแกผู่ป่้วย ควรทำนยำนี้หลังอำหำรเพือ่หลกีเลีย่งอำกำรปวดทอ้ง 

 

 

ยำเม็ด ใชก้ลนืตำมดว้ยน ้ำหนึง่แกว้ นม หรอืน ้ำผลไม ้ไมค่วรเคีย้วเมด็ยำ 

 

 

ยำน ำ้หรอืน ำ้เชือ่ม: วัดปรมิำณทีเ่หมำะสมโดยใชไ้ซรงิคป้์อนยำหรอืชอ้นยำ  

  

4. รออยำ่งนอ้ย 4 ชัว่โมง เวน้ชว่งกำรใหย้ำพำรำเซตำมอล  

5. อยำ่ใหเ้กนิสีค่รัง้ใน 24 ชัว่โมง 

 

 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 สง่ตอ่ผูป่้วยเขำ้ขำ่ยเป็นไขเ้ลอืดออกไปทีศ่นูยส์ขุภำพทนัท ี

 ใหพ้ำรำเซตำมอลเพือ่ลดไขแ้ละลดปวด 

 อยำ่ ใหแ้อสไพรนิหรอืไอบโูพรเฟน หำกคณุสงสยัวำ่เป็นไขเ้ลอืดออก 
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กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุ คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุในกำรป้องกันและ

วนิจิฉัยกำรตดิเชือ้ไขเ้ลอืดออก กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญัทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 

อบรมแกส่มำชกิในชมุชน ถงึวธิกีำรรับรูส้ญัญำณอำกำรของไขเ้ลอืดออก และรับกำรดแูลจำก

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุทันท ีหำกสงสยัวำ่เป็นไขเ้ลอืดออก  

 
สง่ผูป่้วยเขำ้ขำ่ยวำ่เป็นไขเ้ลอืดออกไปทีศ่นูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุ  

 

 

อบรมแกส่มำชกิในชมุชน ถงึวธิกีำรป้องกันไขเ้ลอืดออก ผำ่นพฤตกิรรมกำรป้องกันของแตล่ะคน 

 

 

มสีว่นร่วมในกำรรณรงค ์ท ำควำมสะอำดสถำนทีท่ ำงำนและตำมโรงเรยีนเพือ่วนิจิฉัยและก ำจัด

แหลง่เพำะพันธุย์งุ  

 

 

สนับสนุนใหส้มำชกิในชมุชนไดย้ดึถอืปฏบิัตติำมแนวทำงกำรใชง้ำนมุง้ชบุสำรเคมอีอกฤทธิ์

ยำวนำน (แอลแอลไอเอ็น) และวธิกีำรป้องกันสว่นบคุคลอืน่ ๆ รวมถงึสวมเสือ้ผำ้ทีป่กคลมุ

ร่ำงกำยอยำ่งมดิชดิ และใชย้ำกันยงุในระหวำ่งปฏบิัตงิำน 
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โมดลู 5:  

ภำวะทพุโภชนำกำร 

(ขำดสำรอำหำร)  
  



 48 

ท ัว่ไป 

ภำวะทพุโภชนำกำร หมำยถงึ ควำมบกพร่อง ควำมเกนิ หรอืควำมไมส่มดลุในกำรบรโิภคอำหำร และ/หรอื 

สำรอำหำร ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง ประมำณ 10-45% ของเดก็อำยตุ ำ่กวำ่ 5 ขวบ ตอ้งแคระแกรน และ 5-10% 

ถกูทิง้ ซึง่นอ้ยกวำ่ครึง่หนึง่ของเดก็ทำรกทีอ่ำยตุ ่ำกวำ่ 6 เดอืน ไดรั้บนมแมเ่พยีงอยำ่งเดยีว กลุม่เพศหญงิ ในอนุ

ภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส) ยังตอ้งเผชญิกับภำวะโลหติจำงในอตัรำสงู โดยประมำณ 25-45% ปัญหำเหลำ่น้ี

อำจน ำไปสูปั่ญหำดำ้นสขุภำพ และพบวำ่ประมำณ 45% ของกำรเสยีชวีติในกลุม่เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 5 ขวบ มคีวำม

เชือ่มโยงกับภำวะทพุโภชนำกำร ภำวะทพุโภชนำกำรสง่ผลตอ่ระบบภมูคิุม้กันของร่ำงกำย ซึง่จะเพิม่ควำมเสีย่งตอ่

กำรเกดิโรคอจุจำระร่วงและโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจรวมไปถงึ วัณโรค  

ประเภทของภำวะทุพโภชนำกำร 

ภำวะทพุโภชนำกำรเกดิจำกกำรไดรั้บสำรอำหำรไมเ่พยีงพอ ร่ำงกำยไดรั้บสำรอำหำรในปรมิำณทีม่ำกเกนิไป หรอื 

ไมไ่ดรั้บสำรอำหำรทีเ่หมำะสมตอ่ร่ำงกำย นอกจำกน้ียังเป็นไปไดว้ำ่ อำจมคีนตดิเชือ้หนอนในล ำไสช้นดิใดชนดิ

หนึง่ ซึง่กอ่ใหเ้กดิภำวะโภชนำกำรต ่ำ ภำวะทพุโภชนำกำรมสีำมประเภทหลกั ไดแ้ก ่: 

• ภำวะโภชนำกำรต ำ่: เป็นผลมำจำกกำรไดรั้บสำรอำหำรไมเ่พยีงพอ และมักเกีย่วขอ้งกับสภำพควำม

เป็นอยูท่ีไ่มด่ ีสขุภำพและโภชนำกำรของมำรดำไมด่ ีหรอืเจ็บป่วยบอ่ย ภำวะโภชนำกำรต ่ำ อำจท ำให ้

น ้ำหนักลดลงอยำ่งมำก ซึง่จะไปท ำลำยระบบภมูคิุม้กัน เพิม่ควำมเสีย่งและควำมรุนแรงของโรคอืน่ๆตำมมำ 

และท ำใหเ้ดก็บกพร่องทำงร่ำงกำยและสมอง 

• ภำวะโภชนำกำรเกนิ: เป็นผลมำจำกกำรบรโิภค หรอืบรโิภคอำหำรทีไ่มถ่กูตอ้งมำกเกนิไป มกัจะ

เกีย่วขอ้งกับสภำพควำมเป็นอยูท่ีไ่มด่แีละอำหำรสดทีม่อียูจ่ ำกดั คนทีไ่ดบ้รโิภคอำหำรมำกเกนิไป จะมี

น ้ำหนักเพิม่ขึน้ และเสีย่งตอ่ปัญหำสขุภำพ เชน่ โรคหวัใจ เบำหวำน และกำรตดิเชือ้อืน่ ๆ  

• ภำวะทพุโภชนำกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสำรอำหำรรอง:คอื กำรไดรั้บวติำมนิและแร่ธำตทุีส่ ำคญัในปรมิำณ

ต ่ำ สำรอำหำรรองมคีวำมจ ำเป็นตอ่กำรเจรญิเตบิโตและพัฒนำกำรทีเ่หมำะสม ในดำ้นสำธำรณสขุ ไอโอดนี 

วติำมนิเอ วติำมนิบ ีเหล็ก และสงักะส ีมคีวำมส ำคญัอยำ่งมำก สำรอำหำรรองเหลำ่น้ีเมือ่อยูใ่นปรมิำณต ่ำ 

จะเป็นภัยคกุคำมตอ่สขุภำพและกำรพัฒนำของประชำกรในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง (จเีอ็มเอส)โดยเฉพำะ

เดก็และสตรมีคีรรภ ์

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 กำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำรเพิม่ควำมเสีย่งในกำรเกดิโรคอืน่ ๆ 

 กำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำรเป็นปัจจัยทีม่ผีลตอ่กำรเจรญิเตบิโตและพัฒนำกำรของเดก็ 

 กำรเกดิภำวะโภชนำกำรต ำ่ สว่นใหญม่ำจำกกำรบรโิภคอำหำรทีไ่มม่ปีระโยชนใ์นหญงิตัง้ครรภ ์

ทำรกและเดก็  
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

ทกุประเทศในโลกไดรั้บผลกระทบจำกภำวะทพุโภชนำกำรรูปแบบหนึง่หรอืหลำยรูปแบบ ทกุคนอำจเกดิภำวะทพุ

โภชนำกำรได ้หำกบรโิภคอำหำรไมเ่พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำรทำงโภชนำกำรเป็นระยะเวลำนำน หรอื บรโิภคอำหำร

ทีไ่มด่ตีอ่สขุภำพ 

ผูห้ญงิ ทำรก และเดก็ มคีวำมเสีย่งสงูตอ่กำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำร เพรำะวำ่โภชนำกำรทีด่ใีนเดก็ออ่น- 

โดยเฉพำะในชว่ง 1000 วันแรกตัง้แตต่ัง้ครรภจ์นครบวันเกดิปีทีส่อง มคีวำมส ำคญัอยำ่งมำกตอ่พัฒนำกำร กำร

เตบิโตและสขุภำพทีด่ ีควำมยำกจนเพิม่ควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำรเชน่เดยีวกบัโรคทีม่ำจำกภำวะ

ทพุโภชนำกำร ผูท้ีย่ำกจนมแีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจำกกำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำรโดยรูปแบบทีแ่ตกตำ่งกัน  

กลุม่ทีเ่สีย่งตอ่กำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำรมำกทีส่ดุ ไดแ้ก ่

 

  

ภาวะทุพโภชนาการ 
(ขาดสารอาหาร)

ความเส่ียง

มารดาตั้งครรภ์

ทารกแรกเกิด

ทารกในช่วง 
1,000 วนั

แรก

ครัวเรือนที่มี
รายไดน้อ้ย

ผูสู้งอายุ

เคล่ือนยา้ยคน

ผูท่ี้แยกตวัออก
จากบา้นหรือ

ชุมชน

ผูท่ี้ทุกขท์รมาน
หรือหายจากการ
เจบ็ป่วยท่ีรุนแรง

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ใครกต็ำม อำจเกดิภำวะทพุโภชนำกำรได ้หำกพวกเขำไมบ่รโิภคอำหำรทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

 ทำรกและเดก็ มคีวำมเสีย่งสงู เน่ืองจำกยังตอ้งพัฒนำอยู ่ 
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สญัญำณและอำกำร 

คนส่วนใหญท่ีม่ภีำวะทุพโภชนำกำรจะมนี ้ำหนักตัวลดลง แต่ก็เป็นไปไดท้ีจ่ะมนี ้ำหนักทีด่ตี่อสขุภำพ หรือน ้ำหนัก

เกนิ และยังคงเป็นโรคขำดสำรอำหำร ตัวอยำ่งเชน่ สำเหตน้ีุอำจเกดิขึน้ได ้หำกคณุไดรั้บสำรอำหำรรองไมเ่พยีงพอ 

เชน่ วติำมนิ และแร่ธำตบุำงประเภทจำกอำหำรของคณุ 

อำกำรท ัว่ไปของกำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำร ไดแ้ก ่:  

น ้ำหนักลดผดิปกต ิ เบือ่อำหำร ควำมเหน่ือยลำ้ 

  
 

 

ออ่นแอ สมำธไิมด่ ี ซมึเศรำ้ 

 
 

 
 

หงุดหงดิ กำรเจรญิเตบิโตไมด่ ี กำรเพิม่น ้ำหนักทีไ่มด่ตีอ่

สขุภำพ 

  

 

 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 น ้ำหนักลดผดิปกต ิ

ควำมอยำกอำหำรลดนอ้ยลงและร่ำงกำยออ่นแออันเป็นสญัญำณทีช่ดัเจนของกำรเกดิภำวะ

ทพุโภชนำกำร  

 ทกุคนสำมำรถเกดิภำวะทพุโภชนำกำรได ้แมน้ ้ำหนักจะปกต ิ
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นอกจำกนี ้ผูป่้วยยงัสำมำรถสงัเกตเห็นภำวะขำดสำรอำหำรรองบำงอยำ่งได ้ดงัแสดงใน

ตวัอยำ่งดำ้นลำ่ง: 

 
กำรขำดวติำมนิด ี
ขำโคง้ออกดำ้นนอก 

กำรขำดวติำมนิบ ี
ขำและเทำ้บวม 

  
 

กำรขำดสำรไอโอดนี 
คอบวม น ้ำหนักเพิม่ 

 
กำรขำดธำตเุหล็ก 
ผวิซดี เล็บเปรำะ 

 

 

 
 

กำรขำดโปรตนี 
ทอ้งบวม 

 
กำรขำดวติำมนิเอ 
ตำบอดกลำงคนื 
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กำรป้องกนั 

วธิทีีด่ทีีส่ดุในกำรป้องกันภำวะทพุโภชนำกำร คอื กำรรับประทำนอำหำรทีส่มดลุและดตีอ่สขุภำพ ทกุคนควร

รับประทำนอำหำรทีห่ลำกหลำยจำกกลุม่อำหำรหลัก รวมถงึ : 

 

ผลไมแ้ละผกั 

ผักและผลไมเ้ป็นแหลง่วติำมนิแร่ธำตแุละใยอำหำรทีด่ซี ึง่มคีวำมส ำคญัตอ่กำรป้องกันปัญหำ

กำรยอ่ยอำหำร ตัง้เป้ำทีจ่ะกนิผักและผลไมอ้ยำ่งนอ้ย 5 ชนดิทกุวัน  

มนัฝร ัง่ ขนมปงั ขำ้วและแป้งคำรโ์บไฮเดรตอืน่ๆ 

อำหำรเหลำ่น้ีเป็นแหลง่ของสำรอำหำรพลังงำนและควรท ำประมำณหนึง่ในสำมของอำหำร 

อำหำรในแตล่ะมือ้ควรเนน้ไปทีค่ำรโ์บไฮเดรต โดยจ ำกดัไขมันทีเ่ตมิลงไป ซึง่อำจใชน้ ้ำมัน

ดอกทำนตะวันแทน 

ถ ัว่ ปลำ ไข ่เนือ้สตัว ์และโปรตนีอืน่ ๆ 

อำหำรเหลำ่น้ีเป็นแหลง่ของโปรตนี วติำมนิและแร่ธำต ุดงันัน้ จงึจ ำเป็นตอ้งรวมอำหำรบำงอยำ่ง

ไวใ้นกลุม่น้ี ร่ำงกำยใชโ้ปรตนีเพือ่กำรเจรญิเตบิโตและซอ่มแซม 

 

 

เนือ้สตัว:์ เลอืกเน้ือสตัวท์ีไ่มต่ดิมันหำกเป็นไปไดแ้ละหลกีเลีย่งกำรเพิม่ไขมันหรอืน ้ำมันมำก

เกนิไปเมือ่ปรุงอำหำร ใชต้ะแกรงแทนกำรทอด ตัดไขมันออกจำกเน้ือและลอกหนังไกอ่อก จ ำกดั

พวกเน้ือสตัวแ์ปรรูป 

ถ ัว่ : ถัว่มไีขมันต ำ่และเป็นทำงเลอืกทีด่ตีอ่สขุภำพและรำคำถกูกวำ่เน้ือสตัว ์ซึง่รวมถงึถั่ว ถั่วชกิพ ี

ถั่วเลนทลิ และถั่วลันเตำ 

ปลำ: ปลำสำมำรถรับประทำนสดหรอืจำกกระป๋อง ตัง้เป้ำไว ้2 สว่นตอ่สปัดำห ์  

ไข ่: ไขม่สีำรอำหำรสงู ไดแ้ก ่วติำมนิบ ีสงักะสแีละธำตเุหลก็ ตม้หรอืกวนไขด่กีวำ่กำรทอดไข ่

หลกีเลีย่งกำรเตมิเกลอื 

ผลติภณัฑน์มและทำงเลอืกอืน่ ๆ 

นมและทำงเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ชน่ม เชน่ นมถัว่เหลอืง เป็นแหลง่โปรตนี วติำมนิ และแคลเซยีมทีด่ ี

ท ำใหฟั้นและกระดกูแข็งแรง หำกเป็นไปได ้ควรเลอืกประเภทไขมันต ำ่ เกลอืและน ้ำตำลนอ้ย 

น ำ้ 

กำรดืม่ของเหลวใหเ้พยีงพอ เป็นสิง่ส ำคัญทีจ่ะท ำใหร่้ำงกำยไมข่ำดน ้ำและท ำงำนไดด้ ีควรตัง้

เป้ำดืม่น ้ำอยำ่งนอ้ย 6 ถงึ 8 แกว้ทกุวัน ควรหลกีเลีย่งเครือ่งดืม่ทีม่นี ้ำตำลสงู เชน่ น ้ำอดัลม 

และแอลกอฮอล ์ 
 

 

 

 

กำรใหน้มแมเ่พยีงอยำ่งเดยีวในชว่งหกเดอืนแรก มคีวำมส ำคญัตอ่กำร

เจรญิเตบิโต พฒันำกำรและสขุภำพทีด่ที ีส่ดุของทำรก หลงัจำก 6 เดอืน

คณุแมส่ำมำรถเริม่ใหอ้ำหำรทีด่ตีอ่รำ่งกำยอืน่ ๆ ได ้แตย่งัใหน้มแมต่อ่ไป

ไดจ้นถงึอำยสุองปีหรอืนำนกวำ่น ัน้ 
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ภำพพรีะมดิอำหำร 
 
 
 

 
  

น ำ้ดืม่และชำ 
นอ้ยคร ัง้: 
เน้ือสตัวแ์ละของหวำน 

ปรมิำณปำนกลำงทกุวนัถงึรำย
สปัดำห:์ 
ไข ่สตัวปี์ก น ้ำมันปรุงอำหำรเพือ่
สขุภำพ โยเกริต์ 

บอ่ยคร ัง้ อยำ่งนอ้ยสองคร ัง้
ตอ่สปัดำห:์ ปลำ และหอย 

บรโิภคอำหำรทกุมือ้
ดว้ยอำหำรเหลำ่นี:้ 
ผัก ผลไม ้เมลด็ธญัพชื 
พชืตระกลูถัว่ ถัว่ เมลด็พชื 
อำหำรจำกถัว่เหลอืง
สมนุไพรและเครือ่งเทศ 

กจิกรรมและกำรเชือ่มตอ่ทำงสงัคม 

ภำพประกอบโดย จอรจ์ มดิเดลิตนั 
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สำรอำหำรรองทีส่ ำคญั 
 

สำรอำหำรรองจ ำเป็นตอ่ร่ำงกำยในกำรท ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง คนสว่นใหญค่วรไดรั้บสำรอำหำร

ทัง้หมดทีจ่ ำเป็นโดยกำรบรโิภคอำหำรทีส่มดลุและดตีอ่สขุภำพ ควรบรโิภคอำหำรเสรมิ ในกรณีที่

ยังมรีะดับต ่ำอยู ่แมว้ำ่จะปรับเปลีย่นอำหำรแลว้กต็ำม สำรอำหำรรองทีส่ ำคัญบำงสว่นรวมอยู่

ดำ้นลำ่ง และมคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่ตอ่สขุภำพและควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคน 

 

ธำตเุหล็ก 

ธำตเุหลก็มคีวำมส ำคญัตอ่กำรพัฒนำร่ำงกำยและสมอง เดก็และสตรมีคีรรภม์คีวำมเสีย่ง 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ตอ่กำรขำดธำตเุหลก็ กำรขำดธำตเุหล็กอำจเป็นผลมำจำกกำรตดิเชือ้

มำลำเรยี อำหำรทีม่ธีำตเุหลก็สงู ไดแ้ก ่: 

• ตับ เน้ือ ไข ่(ไก)่ เป็ด พชืตระกลูถั่ว (เชน่ ถัว่เลนทลิ ถั่วชกิพ)ี เตำ้หู ้ถัว่ ธัญพชืเต็ม

เมลด็ ขนมปังธัญพชื ขำ้วกลอ้ง และผัก เชน่ คะนำ้ บรอกโคล ีผักโขม และถัว่

ลันเตำ  

ไอโอดนี 

จ ำเป็นตอ้งมไีอโอดนีในระหวำ่งตัง้ครรภแ์ละในเดก็ทำรกเพือ่กำรเจรญิเตบิโตและพัฒนำกำร

ทำงสมองของทำรก อำหำรทีม่ไีอโอดนี ไดแ้ก ่: 

• ไข ่(ไก)่ ถัว่เหลอืง ขำ้วโอ๊ต อัลมอนด ์ผักโขม นมและกุง้ 

แมว้ำ่จะมอียูใ่นอำหำรจ ำพวกน้ี แตค่วำมเขม้ขน้ของไอโอดนีจะต ำ่ ดังนัน้ กำรใชเ้กลอืผสม

กับไอโอดนีจงึเป็นอกีทำงเลอืกหนึง่ 

 

วติำมนิเอ 

วติำมนิเอชว่ยใหส้ำยตำดแีละสรำ้งระบบภมูคิุม้กัน เด็กทีม่รีะดับวติำมนิเอต ่ำ จะเพิม่ควำม

เสีย่งตอ่กำรตำบอดและเสยีชวีติจำกกำรตดิเชือ้ เชน่ โรคอจุจำระร่วง อำหำรทีม่วีติำมนิเอสงู 

ไดแ้ก ่: 

• ตับ ไข ่(ไก)่ แครอท ผกัโขมพรกิหยวก มันเทศ บรอกโคล ีและมะมว่ง  

วติำมนิบ ี

วติำมนิบ ีมบีทบำทส ำคัญในกำรรักษำสขุภำพและควำมเป็นอยูท่ีด่ ีชว่ยในเรือ่งระดับ

พลังงำน กำรท ำงำนของสมอง และชว่ยป้องกันกำรตดิเชือ้ มันเป็นสิง่ส ำคัญตอ่คณุแม่

ตัง้ครรภห์รอืคณุแมม่อืใหมท่ีใ่หน้มบตุร อำหำรทีม่วีติำมนิบสีงู ไดแ้ก ่: 

• ผลไมต้ระกลูสม้ กลว้ย ถั่ว เมล็ดพชื เน้ือแดง ไก ่ปลำและขำ้วกลอ้ง 

สงักะส ี

สงักะส ีเป็นแร่ธำตสุ ำคญัทีค่นเรำตอ้งมเีพือ่สขุภำพทีแ่ข็งแรง จ ำเป็นตอ่ระบบภมูคิุม้กันของ

ร่ำงกำยในกำรท ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง และในกำรรับรูก้ลิน่และรส นอกจำกนี้ยังแสดงใหเ้ห็นถงึ

กำรลดระยะเวลำและควำมรุนแรงของกำรเกดิโรคอจุจำระร่วงและป้องกันไมใ่หเ้กดิขึน้ ใน

ระหวำ่งกำรตัง้ครรภ ์ทำรกและเด็ก ร่ำงกำยตอ้งกำรสงักะสเีพือ่กำรเจรญิเตบิโตและพัฒนำ

อยำ่งเหมำะสม อำหำรทีม่สีงักะสสีงู ไดแ้ก ่:  

• เตำ้หู ้เห็ด หม ูไก ่ขำ้วโพด และถั่ว 
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กำรตรวจ 

เด็ก 

มเีครือ่งมอืตำ่งๆในกำรคัดกรองเด็กทีม่ภีำวะทพุโภชนำกำร กำรวดัเสน้รอบวงแขน (เอ็มยเูอช)ี ซึง่พบบอ่ย เป็นวธิทีี่

ใชก้บัเด็ก ไมส่ำมำรถใชก้ับผูใ้หญไ่ด ้

ข ัน้ตอนที ่1: กำรคดักรองทีร่วดเร็วในเด็กทีม่ภีำวะทพุโภชนำกำร  

ถำมค ำถำมง่ำยๆสีข่อ้ เป็นเครือ่งมอืคดักรองทีร่วดเร็ว ง่ำยและมปีระสทิธผิล 

ค ำถำมที ่1: เดก็มนี ้ำหนักตัวลดลงโดยไมท่รำบสำเหตหุรอืไม่ 

ค ำถำมที ่2: เดก็มนี ้ำหนักตัวเพิม่ขึน้ในชว่งสองสำมเดอืนทีผ่ำ่นมำหรอืไม ่ 

ค ำถำมที ่3: เดก็กนิอำหำรนอ้ยลงในชว่งสองสำมสปัดำหท์ีผ่ำ่นมำหรอืไม ่ 

ค ำถำมที ่4: เดก็มนี ้ำหนักลดอยำ่งเห็นไดช้ดัหรอืไม ่

 

หำก "ใช"่ กบัค ำถำมขำ้งตน้อยำ่งนอ้ยสองขอ้ ใหท้ ำกำรประเมนิข ัน้สงูโดยใชก้ำร

ตรวจ เอ็มยเูอช ีและกระตุน้ใหม้ำรดำปรบัพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรของเด็ก 

 

ข ัน้ตอนที ่2: กำรประเมนิภำวะทพุโภชนำกำรข ัน้สงูในเด็กโดยใช ้เอ็มยเูอช ี

เอ็มยเูอช ีเป็นวธิทีีง่่ำยและรวดเร็วในกำรตรวจสอบวำ่เดก็มภีำวะทพุโภชนำกำรหรอืไมโ่ดยใชแ้ถบสเีรยีบๆ เอ็มยู

เอช ีเหมำะส ำหรับเด็กอำย ุ12 - 59 เดอืน 

ข ัน้ตอน

ที ่1: 

หำต ำแหนง่ตน้แขนซำ้ย กลำง – บน 

ก ำหนดจดุกึง่กลำงระหวำ่งขอ้ศอกและไหล ่

ข ัน้ตอน

ที ่2: 

ใชเ้ทปวดัหรอืเทป เอ็มยเูอช ี

วำงเทปวัด หรอืเทป เอ็มยเูอช ีรอบตน้แขนซำ้ย กลำง-บน 

ไมเ่กร็งแขนและปลอ่ยแขนขำ้งล ำตัว 

เทปไมค่วรรัดแน่นหรอืหลวม 

ข ัน้ตอน

ที ่3: 

วดัเสน้รอบวงแขน 

หำกใชเ้ทปวดั ใหส้งัเกตจ ำนวนเซนตเิมตร (ซม.) ใหใ้กลเ้คยีง 0.1 ซม. หรอื 1 มม. หำกใชเ้ทป 

เอ็มยเูอช ีใหส้งัเกตสทีีแ่ถบ 

ข ัน้ตอน

ที ่4: 

ก ำหนดระดบัของภำวะทพุโภชนำกำร 

เทปวดั (ซม.) เทป เอ็มยเูอช ี(ส)ี กำรประเมนิ 

12.5 ซม. ถงึ 26.5 

ซม 

สเีขยีว เดก็ไดรั้บกำรเลีย้งดอูยำ่งถกูตอ้ง 

11.5 ซม. ถงึ 12.5 

ซม 

สเีหลอืง เดก็เสีย่งตอ่ภำวะทพุโภชนำกำร 

0.0 ซม. ถงึ 11.5 ซม สแีดง เดก็มภีำวะทพุโภชนำกำรรุนแรง 
 

 

 

 

สง่ตวัเด็กทีม่คีวำมเสีย่งตอ่กำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำรรนุแรงไปทีศ่นูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุ 

เพือ่รบักำรตรวจ และกระตุน้ใหม้ำรดำปรบัพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำรของเด็ก 
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ผูใ้หญ ่

กำรตรวจคดักรองผูใ้หญใ่ชก้ำรค ำนวณหำคำ่ดัชนีมวลกำย (บเีอ็มไอ) วธิน้ีีไมส่ำมำรถใชก้ับเดก็ได ้

 

ข ัน้ตอนที ่1: กำรคดักรองทีร่วดเร็วในผูใ้หญท่ีม่ภีำวะทพุโภชนำกำร  

ถำมค ำถำมง่ำยๆสำมขอ้ เป็นเครือ่งมอืตรวจคดักรองทีร่วดเร็ว ง่ำยและมปีระสทิธผิล 

ค ำถำมที ่1: ผูใ้หญน่ ้ำหนักลดหรอืเพิม่ขึน้โดยไมม่สีำเหตหุรอืไม ่

ค ำถำมที ่2: เสือ้ผำ้ผูใ้หญข่นำดไมเ่หมำะสมหรอืไม ่

ค ำถำมที ่3: เห็นไดช้ดัวำ่ ผูใ้หญม่นี ้ำหนักตวัลดหรอืมนี ้ำหนักเกนิหรอืไม ่ 

หำก "ใช"่ กบัค ำถำมขำ้งตน้อยำ่งนอ้ยหนึง่ขอ้ ใหค้ ำนวณหำคำ่ดชันมีวลกำยและกระตุน้พวก

เขำในกำรปรบัพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำร 

 

ข ัน้ตอนที ่2: กำรประเมนิภำวะทพุโภชนำกำรในผูใ้หญ ่

ดัชนีมวลกำย (บเีอ็มไอ) สำมำรถบง่ชีภ้ำวะทพุโภชนำกำรได ้ 

ข ัน้ตอน

ที ่1: 

ค ำนวณคำ่ดชันมีวลกำยของผูป่้วย โดยใชน้ ำ้หนกั (กก.) และสว่นสงู (เมตร)                 

      บเีอ็มไอ = (
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑘𝑔)

𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑚) × 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑚)
) 

ข ัน้ตอน

ที ่2: 

ค ำนวณควำมรนุแรงของภำวะทพุโภชนำกำร 

คำ่ดัชนีมวลกำย ระหวำ่ง 17 ถงึ 18.5 = ภำวะโภชนำกำรต ่ำเล็กนอ้ย 

คำ่ดัชนีมวลกำย ระหวำ่ง 16 ถงึ 17 = ภำวะโภชนำกำรต ำ่ปำนกลำง 

คำ่ดัชนีมวลกำย นอ้ยกวำ่ 16 = ภำวะโภชนำกำรต ำ่อยำ่งรุนแรง 

บเีอ็มไอมำกกวำ่ 25 = ภำวะโภชนำกำรเกนิ 

หำกคณุไมส่ำมำรถค ำนวณคำ่ดชันมีวลกำยได ้คณุสำมำรถดแูผนภมูใินหนำ้ถดัไปเพือ่
ชว่ยได ้
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แผนภมูอิำ้งองิ บเีอ็มไอ 
 

แผนภมูติอ่ไปน้ีไดร้วมไวเ้พือ่สนับสนุนชว่ยเหลอืคณุในกำรค ำนวณคำ่ดัชนีมวลกำย (บเีอ็มไอ) ของผูป่้วย  

 

 
 

 

ผูป่้วยทีไ่ดร้บักำรวนิจิฉยัวำ่เป็นภำวะทพุโภชนำกำร ควรถกูสง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ ีส่ดุ เพือ่ท ำกำรตรวจและกระตุน้พวก
เขำในกำรปรบัพฤตกิรรมกำรบรโิภคอำหำร 

40kg 45kg 50kg 55kg 60kg 65kg 70kg 75kg 80kg 85kg 90kg 95kg 100kg 105kg 110kg 115kg 120kg 125kg 130kg 135kg 140kg

1.3m 23.7 26.6 29.6 32.5 35.5 38.5 41.4 44.4 47.3 50.3 53.3 56.2 59.2 62.1 65.1 68.0 71.0 74.0 76.9 79.9 82.8

1.35m 21.9 24.7 27.4 30.2 32.9 35.7 38.4 41.2 43.9 46.6 49.4 52.1 54.9 57.6 60.4 63.1 65.8 68.6 71.3 74.1 76.8

1.4m 20.4 23.0 25.5 28.1 30.6 33.2 35.7 38.3 40.8 43.4 45.9 48.5 51.0 53.6 56.1 58.7 61.2 63.8 66.3 68.9 71.4

1.45m 19.0 21.4 23.8 26.2 28.5 30.9 33.3 35.7 38.0 40.4 42.8 45.2 47.6 49.9 52.3 54.7 57.1 59.5 61.8 64.2 66.6

1.5m 17.8 20.0 22.2 24.4 26.7 28.9 31.1 33.3 35.6 37.8 40.0 42.2 44.4 46.7 48.9 51.1 53.3 55.6 57.8 60.0 62.2

1.55m 16.6 18.7 20.8 22.9 25.0 27.1 29.1 31.2 33.3 35.4 37.5 39.5 41.6 43.7 45.8 47.9 49.9 52.0 54.1 56.2 58.3

1.6m 15.6 17.6 19.5 21.5 23.4 25.4 27.3 29.3 31.3 33.2 35.2 37.1 39.1 41.0 43.0 44.9 46.9 48.8 50.8 52.7 54.7

1.65m 14.7 16.5 18.4 20.2 22.0 23.9 25.7 27.5 29.4 31.2 33.1 34.9 36.7 38.6 40.4 42.2 44.1 45.9 47.8 49.6 51.4

1.7m 13.8 15.6 17.3 19.0 20.8 22.5 24.2 26.0 27.7 29.4 31.1 32.9 34.6 36.3 38.1 39.8 41.5 43.3 45.0 46.7 48.4

1.75m 13.1 14.7 16.3 18.0 19.6 21.2 22.9 24.5 26.1 27.8 29.4 31.0 32.7 34.3 35.9 37.6 39.2 40.8 42.4 44.1 45.7

1.8m 12.3 13.9 15.4 17.0 18.5 20.1 21.6 23.1 24.7 26.2 27.8 29.3 30.9 32.4 34.0 35.5 37.0 38.6 40.1 41.7 43.2

1.85m 11.7 13.1 14.6 16.1 17.5 19.0 20.5 21.9 23.4 24.8 26.3 27.8 29.2 30.7 32.1 33.6 35.1 36.5 38.0 39.4 40.9

1.9m 11.1 12.5 13.9 15.2 16.6 18.0 19.4 20.8 22.2 23.5 24.9 26.3 27.7 29.1 30.5 31.9 33.2 34.6 36.0 37.4 38.8

1.95m 10.5 11.8 13.1 14.5 15.8 17.1 18.4 19.7 21.0 22.4 23.7 25.0 26.3 27.6 28.9 30.2 31.6 32.9 34.2 35.5 36.8

2m 10.0 11.3 12.5 13.8 15.0 16.3 17.5 18.8 20.0 21.3 22.5 23.8 25.0 26.3 27.5 28.8 30.0 31.3 32.5 33.8 35.0

2.05m 9.5 10.7 11.9 13.1 14.3 15.5 16.7 17.8 19.0 20.2 21.4 22.6 23.8 25.0 26.2 27.4 28.6 29.7 30.9 32.1 33.3

2.1m 9.1 10.2 11.3 12.5 13.6 14.7 15.9 17.0 18.1 19.3 20.4 21.5 22.7 23.8 24.9 26.1 27.2 28.3 29.5 30.6 31.7

OverweightSevere Malnutrition Moderate Malnutrition Mild Malnutrition Healthyภำวะทพุโภชนำกำรรุนแรง ภำวะทพุโภชนำกำรปำนกลำง ภำวะทพุโภชนำกำรเล็กนอ้ย สขุภำพด ี น ้ำหนักเกนิ 
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

กำรรักษำภำวะทพุโภชนำกำรจะขึน้อยูก่ับควำมรุนแรง และสภำพอำกำศไมว่ำ่ผูป่้วยจะมโีรคประจ ำตวัหรอืไมก่ต็ำม 

ทีเ่ป็นสำเหตใุหผู้ป่้วยเกดิภำวะทพุโภชนำกำร เรำจ ำเป็นตอ้งหำทำงแกไ้ขตัง้แตส่ำเหตเุดมิ โภชนำกำรทีด่ตีอ้งใช ้

เวลำนำน ดังนัน้ ควำมตอ้งกำรและขอ้จ ำกัดของผูป่้วยเป็นสิง่ทีต่อ้งน ำมำพจิำรณำเป็นอันดับตน้ ๆ ส ำคญัอยำ่งมำก

ทีต่อ้งใหค้วำมร่วมมอืระหวำ่งคณุ ผูป่้วย และบคุลำกรกำรแพทย ์ 

ภำวะทพุโภชนำกำรรนุแรง 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 

ทำรกแรกเกดิและเด็กทำรกอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืนควรกนินมแมเ่พยีงอยำ่งเดยีว หำกเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 6 

เดอืนขำดสำรอำหำร อำจเป็นไปไดว้ำ่นมแมใ่หส้ำรอำหำรไมเ่พยีงพอ วธิกีำรทีง่ำ่ย ปลอดภัย และ

รำคำไมแ่พงคอืกำรใหม้ำรดำไดรั้บอำหำรมำกขึน้แทนทีจ่ะใหเ้ดก็ทำรกตอ้งเสีย่งกับอำหำรทดแทนนม

แม ่

เด็กทีม่อีำยมุำกกวำ่ 6 เดอืนและผูใ้หญ ่

หำกเด็กหรอืผูใ้หญเ่กดิภำวะทพุโภชนกำรอยำ่งรุนแรง พวกเขำตอ้งไดรั้บกำรรักษำอยำ่งเร่งดว่น

เพือ่ใหม้ชีวีติอยูร่อด อำหำรพรอ้มรับประทำนเพือ่กำรรักษำ (อำรย์ทูเีอฟ) เป็นอำหำรพลังงำนสงูที่

สำมำรถใหไ้ด ้ขอ้ดขีอง อำรย์ทูเีอฟ เป็นอำหำรพรอ้มรับประทำน ไมจ่ ำเป็นตอ้งผสมกับน ้ำ จงึ 

หลกีเลีย่งควำมเสีย่งของกำรปนเป้ือน เป็นตัวเลอืกทีด่เีมือ่อปุกรณ์ท ำอำหำรมอียูจ่ ำกัด หรอืคณุภำพ

น ้ำไมด่ ีเด็กหรอืผูใ้หญท่ีม่ภีำวะทพุโภชนำกำรอยำ่งรุนแรงจะไดรั้บ อำรย์ทูเีอฟ ขนำดมำตรฐำนที่

ปรับใหเ้ขำ้กับน ้ำหนักของพวกเขำ สำมำรถบรโิภคได ้โดยมกีำรควบคมุดแูลนอ้ยมำก  

 

ปรมิำณขนำดมำตรฐำนในประเทศของคณุ โปรดดตูำมหลกัแหง่ชำต ิ 

ภำวะทพุโภชนำกำรเล็กนอ้ยถงึปำนกลำง 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 

ทำรกแรกเกดิและเด็กทำรกอำยตุ ำ่กวำ่ 6 เดอืนควรกนินมแมเ่พยีงอยำ่งเดยีว หำกเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 6 

เดอืนขำดสำรอำหำร อำจเป็นไปไดว้ำ่นมแมใ่หส้ำรอำหำรไมเ่พยีงพอ วธิกีำรทีง่ำ่ย ปลอดภัย และ

รำคำไมแ่พงคอืกำรใหม้ำรดำไดรั้บอำหำรมำกขึน้แทนทีจ่ะใหเ้ดก็ทำรกตอ้งเสีย่งกับอำหำรทดแทน

นมแม ่

 เด็กอำยมุำกกวำ่ 6 เดอืนและผูใ้หญ ่

กำรรักษำจะเกีย่วขอ้งกับแผนกำรปรับวธิกีำรบรโิภคแบบใหม ่โดยทัว่ไป วธิน้ีีจะเกีย่วขอ้งกับกำรเพิม่กำรบรโิภค

อำหำรในแตล่ะวันและกำรผสมผสำนอำหำรเสรมิทีม่สีำรอำหำรรอง แผนกำรบรโิภคอำหำรทีห่ลำกหลำย จะรวมถงึ

สิง่ตอ่ไปน้ี: 

• ผลไมแ้ละผัก 

• อำหำรจ ำพวกแป้ง เชน่ ขำ้ว กว๋ยเตีย๋ว ขนมปัง และมันฝร่ัง 

• นมและผลติภัณฑน์มหรอืทำงเลอืกอืน่ทีไ่มใ่ชน่ม 

• แหลง่โปรตนี เชน่ เน้ือ ปลำ ไข ่หรอืถั่ว 

• อำหำรเสรมิทีม่สีำรอำหำรรอง ไมอ่ำจพบหรอืในระหวำ่งตัง้ครรภ ์

 
เด็กอำยรุะหวำ่ง 6-24 เดอืน ควรไดร้บันมแมต่อ่เนือ่ง 

ถำ่ยพยำธ ิ

กำรรักษำดว้ยยำถำ่ยพยำธสิำมำรถฆำ่หนอนในล ำไส ้ซึง่อำจเป็นสำเหตใุหเ้กดิภำวะทพุ

โภชนำกำรได ้กำรรักษำโดยกำรใหย้ำเมเบนดำโซล ขนำดเม็ดเดยีว ทกุ 6-12 เดอืน แนะน ำ

ใหก้ับเด็กอำยมุำกกวำ่ 12 เดอืน ทีอ่ำศัยอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีณุภำพน ้ำไมด่ ีสขุำภบิำลไมด่ ีหรอืกำร

เขำ้ถงึอปุกรณ์ดำ้นสขุอนำมยัทีจ่ ำกดั  

 

 

ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประเภทและขนำดยำ โปรดดตูำมหลกัแหง่ชำต ิ 
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กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุในกำรป้องกัน 
วนิจิฉัยและรักษำภำวะทพุโภชนำกำร กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญัทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 
สง่เสรมิโภชนำกำรทีด่ภีำยในชมุชน โดยเฉพำะคณุแมต่ัง้ครรภแ์ละคณุแมม่อืใหม ่

 

 

คัดกรองสมำชกิในชมุชนอยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่หำภำวะทพุโภชนำกำรหรอืควำมเสีย่งตอ่กำรขำด
สำรอำหำร 

 

 

สง่เสรมิใหส้มำชกิในชมุชนรวมอำหำรทีห่ลำกหลำยไวรั้บประทำนในแตล่ะมือ้ของพวกเขำ เชน่ 
ผลไม ้ผัก ธัญพชืและธัญพชื เน้ือสตัว ์หรอื ปลำ ไข ่และผลติภัณฑจ์ำกนม 

 

 
สง่เสรมิกำรเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่พยีงอยำ่งเดยีว ในชว่งหกเดอืนแรก 

 

 
ใหค้วำมรูแ้กช่มุชนเกีย่วกับอำหำรทีม่วีติำมนิเอ วติำมนิบ ีธำตเุหล็กไอโอดนี และสงักะสสีงู 

 

 
เดก็ทีม่สีญัญำณอำกำรภำวะทพุโภชนำกำรใหส้ง่ไปยังศนูยส์ขุภำพทันท ี
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โมดลู 6:  

โรคอจุจำระรว่ง 
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ท ัว่ไป 

โรคอจุจำระร่วงเป็นสำเหตสุ ำคญัของกำรเสยีชวีติและกำรเจ็บป่วยในเด็กมำกสดุในโลก และสว่นใหญเ่ป็นผลมำจำก

อำหำรและน ้ำทีป่นเป้ือน ทั่วโลก มผีูป่้วยโรคอจุจำระร่วงในเด็ก เกอืบ 1.7 พันลำ้นคน ทกุปี ทัว่โลก 780 ลำ้นคน 

ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึน ้ำดืม่ทีส่ะอำด และ 2.5 พันลำ้นคน ขำดกำรสขุำภบิำลทีด่ ีโรคอจุจำระร่วง เน่ืองมำจำกกำรตดิ

เชือ้แพร่กระจำยไปทัว่อนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง ในบำงประเทศ เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 5 ปี เป็นโรคอจุจำระร่วง โดยเฉลีย่ 3 

ครัง้ตอ่ปี ในแตล่ะครัง้จะกันไมใ่หเ้ดก็ไดรั้บโภชนำกำรทีจ่ ำเป็นตอ่กำรเตบิโต สง่ผลให ้โรคอจุจำระร่วงเป็นสำเหตุ

ส ำคญัของกำรเกดิภำวะทพุโภชนำกำร และเดก็ทีม่ภีำวะทพุโภชนำกำร มแีนวโนม้ทีจ่ะป่วยดว้ยโรคอจุจำระร่วง 

กำรแพรเ่ชือ้ 

โรคอจุจำระร่วง เป็นอำกำรของกำรตดิเชือ้ในล ำไส ้ซึง่เกดิจำกแบคทเีรยี ไวรัส และปรสติหลำยชนดิ กำรตดิเชือ้

แพร่กระจำยผำ่นอำหำรหรอืน ้ำดืม่ทีป่นเป้ือนหรอืจำกคนสูค่นอันเป็นผลมำจำกสขุอนำมัยทีไ่มด่ ี

 

 

กำรตดิเชือ้: โรคอจุจำระร่วง เป็นอำกำรของกำรตดิเชือ้ทีเ่กดิจำกแบคทเีรยี ไวรัสและ

ปรสติหลำยชนดิ ซึง่สว่นใหญแ่พร่กระจำยโดยน ้ำทีป่นเป้ือนสิง่ปฏกิลูของมนุษย ์กำรตดิ

เชือ้พบไดบ้อ่ย เมือ่มกีำรสขุำภบิำลและสขุอนำมัยทีไ่มด่ ีและมนี ้ำทีป่ลอดภัยส ำหรับดืม่ 

ปรุงอำหำร และท ำควำมสะอำด อยำ่งจ ำกัด  

 

ภำวะทพุโภชนำกำร: เด็กทีเ่สยีชวีติจำกโรคอจุจำระร่วง มักจะมภีำวะทพุโภชนำกำร ซึง่

ท ำใหพ้วกเขำเสีย่งตอ่โรคอจุจำระร่วงมำกขึน้ อำกำรทอ้งเสยีแตล่ะครัง้ยังท ำใหภ้ำวะทพุ

โภชนำกำรของพวกเขำแยล่งอกีดว้ย โรคอจุจำระร่วงยังเป็นสำเหตสุ ำคญัของกำรเกดิ

ภำวะทพุโภชนำกำรในเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 5 ปี  

 

กำรปนเป้ือนของน ำ้: น ้ำทีป่นเป้ือนสิง่ปฏกิลูของมนุษยแ์ละสตัวเ์ป็นสิง่ทีน่่ำกังวลอยำ่ง

ยิง่เพรำะมแีบคทเีรยีจ ำนวนมำกทีก่นิเขำ้ไป กำรกักเก็บและจัดกำรน ้ำในประเทศทีไ่มถ่กู

สขุลักษณะ กเ็ป็นปัจจัยตอ่กำรแพร่เชือ้ทีส่ ำคญัเชน่กัน  

 

อำหำรทีถ่กูสขุลกัษณะ: โรคอจุจำระร่วงยังสำมำรถแพร่กระจำยจำกคนสูค่นผำ่น

สขุอนำมัยสว่นบคุคลทีไ่มด่ ีอำหำรเป็นอกีสำเหตหุลักของโรคอจุจำระร่วง เมือ่เตรยีมหรอื

เก็บไวใ้นสภำพทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ  

 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 โรคอจุจำระร่วงเป็นสำเหตสุ ำคญัของกำรเสยีชวีติและกำรเจ็บป่วยในเด็กมำกสดุในโลก 

 กำรตดิเชือ้แพร่กระจำยผำ่นอำหำรหรอืน ้ำดืม่ทีป่นเป้ือนหรอืจำกคนสูค่นอันเป็นผลมำจำกสขุ

อนำมัยทีไ่มด่ ี
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

 
เดก็มคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรคอจุจำระร่วงมำกทีส่ดุ เด็กทีม่ภีำวะโภชนำกำรและสขุภำพโดยรวมไมด่ ีรวมทัง้เดก็ที่
ตอ้งเผชญิกับสภำพแวดลอ้มทีไ่มด่ ีมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคอจุจำระร่วงและขำดน ้ำอยำ่งรุนแรง เมือ่เทยีบกับเดก็ที่
มสีขุภำพแข็งแรงด ีเด็กยังมคีวำมเสีย่งมำกกวำ่ผูใ้หญท่ีจ่ะมภีำวะขำดน ้ำทีเ่ป็นอันตรำยถงึชวีติจำกโรคอจุจำระร่วง 
เน่ืองจำกน ้ำท ำใหเ้ดก็มนี ้ำหนักตัวมำกขึน้และพวกเขำใชน้ ้ำมำกขึน้ตลอดทัง้วัน เพือ่ใหไ้ดพ้ลังงำนและกำรเผำ
ผลำญทีส่งูขึน้ 
 
ปัจจัยส ำคัญทีเ่พิม่ควำมเสีย่งของโรคอจุจำระร่วง ไดแ้ก ่: 
 
 

 

ขำดน ำ้สะอำด 

 

 

กำรสขุำภบิำลไมด่ ี

 

 

สขุอนำมยัสว่นบคุคลหรอือำหำรไมด่ ี 

 
ขำดกำรเขำ้ถงึน ้ำดืม่ทีส่ะอำดปลอดภัยและกำรสขุำภบิำลขัน้พืน้ฐำน ตลอดจนสขุอนำมัยทีไ่มด่ ีท ำใหเ้กอืบ 90% 
เสยีชวีติจำกโรคอจุจำระร่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 เดก็มคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรคอจุจำระร่วงมำกทีส่ดุ 

 พืน้ทีท่ีม่กีำรสขุำภบิำลไมด่ ีหรอืมกีำรเขำ้ถงึอยำ่งจ ำกดั เพือ่ใหไ้ดน้ ้ำทีใ่สสะอำด 

มคีวำมเสีย่งเพิม่ขึน้ตอ่กำรเกดิโรคอจุจำระร่วง 
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สญัญำณและอำกำร 

โรคอจุจำระร่วง มลีักษณะเป็นน ้ำ และอำจมกีำรเคลือ่นตวัอยูใ่นล ำไสน้ำนขึน้ ซึง่เป็นปัญหำทีพ่บบอ่ย โชคดทีี่

อำกำรทอ้งเสยีเป็นไมน่ำน - โดยปกตไิมเ่กนิสองสำมวัน อยำ่งไรกต็ำม เมือ่ทอ้งเสยีเป็นเวลำหลำยสปัดำห ์น่ัน

หมำยควำมวำ่ อำจมปัีญหำอืน่ หำกมอีำกำรนำนกวำ่ 24 ชัว่โมง ผูป่้วยมคีวำมเสีย่งสงูตอ่กำรขำดน ้ำ  

สญัญำณและอำกำรทีป่รำกฏออกมำของโรคอจุจำระร่วง ไดแ้ก ่: 

ถำ่ยเหลวเป็นน ้ำ เลอืดหรอืเมอืกในอจุจำระ ปวดทอ้งหรอืตะครวิ 

 

 

 

 
 

คลืน่ไสอ้ำเจยีน ทอ้งอดื กำรเคลือ่นไหวของล ำไสเ้ฉียบพลัน 

 
  

 

 

หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอนัตรำย ดงัตอ่ไปนี ้

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุทนัท ี

 

กระหำยน ้ำมำก ปัสสำวะนอ้ยลงและปัสสำวะสเีขม้ มไีข ้

  
 

 

ปำกและลิน้แหง้ ควำมเหน่ือยลำ้ เวยีนหัวและมนึงง 

 
 

 

  
  ขอ้ควำมส ำคญั  

 โรคอจุจำระร่วงท ำใหเ้ด็กเสยีชวีติได ้

 อำกำรของโรคอจุจำระร่วง คอื กำรถำ่ยเหลวเป็นน ้ำ และอำจมกีำรเคลือ่นตวัในล ำไสน้ำนขึน้ 

 หำกยังมอีำกำรอยู ่อำจเกดิภำวะขำดน ้ำได ้ 
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กำรป้องกนั 

คณุควรจัดประชมุชมุชนเพือ่ใหค้วำมรูแ้กผู่ค้นเกีย่วกับวธิกีำรป้องกันกำรแพร่เชือ้ไวรัสและแบคทเีรยี ซึง่เป็นสำเหตุ

ใหเ้กดิโรคอจุจำระร่วง ขอ้ควำมส ำคัญ ไดแ้ก ่: 

 

ลำ้งมอื ดว้ยสบู ่เป็นเวลำ 20 วนิำท ีหำกไมม่สีบูแ่ละน ้ำ สำมำรถใชเ้จลแอลกอฮอลแ์ทนได ้กำร

ลำ้งมอือยำ่งถกูตอ้งจะก ำจัดสิง่สกปรก ไวรัส และแบคทเีรยี และจะหยดุกำรแพร่กระจำยเชือ้ไปยัง

บคุคลและสิง่ของอืน่ ๆได ้ประชำชนควรลำ้งมอืใหส้ะอำดหลังใชห้อ้งน ้ำ กอ่นและหลังกำรหยบิจับ

อำหำรสด กอ่นและหลังรับประทำนอำหำร หลังสมัผัสกับสตัว ์และหลังจำมหรอืไอ  

บรโิภค อำหำรทีส่มดลุ ซึง่ประกอบอำหำรทีห่ลำกหลำยและมปีระโยชน ์ซึง่จะแตกตำ่งกันไป 

ขึน้อยูก่ับลกัษณะเฉพำะของแตล่ะบคุคล (เชน่อำย ุเพศ วถิชีวีติ และระดับของกำรเคลือ่นไหว

ร่ำงกำย) บรบิททำงวัฒนธรรม อำหำรทีห่ำไดใ้นทอ้งถิน่ และประเพณีกำรบรโิภคอำหำร อยำ่งไร

ก็ตำม หลกักำรพืน้ฐำนของกำรรับประทำนอำหำรทีด่ยัีงคงเหมอืนเดมิ ซึง่รวมถงึ ควำมสมดลุของ

ผลไม ้ผกั โปรตนี และสำรอำหำร 

 

ลำ้งผกัและผลไมท้ ัง้หมด เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สะอำดและรับประทำนไดอ้ยำ่งปลอดภัย กำรลำ้งจะ

ชว่ยขจัดแบคทเีรยีออกจำกพืน้ผวิของผักและผลไม ้ไมแ่นะน ำใหล้ำ้งเน้ือไก ่เน้ือววั เน้ือหม ูหรอื

เน้ือแกะสด กอ่นปรุงอำหำร  

 

 

ปรงุเนือ้สตัวใ์หด้ ีกอ่นรับประทำน เน้ือสตัวห์ลำยชนดิมแีบคทเีรยีจำกกำรตดั ขนยำ้ย หรอืเก็บ

รักษำ หำกปรุงไมส่กุดว้ยควำมรอ้นสงู แบคทเีรยีอำจไมต่ำยและเขำ้สูร่่ำงกำยไดเ้มือ่รับประทำน สิง่

ส ำคญัทีจ่ะตอ้งจัดเก็บและเตรยีมเน้ือสตัวส์ด แยกจำกผักและผลไม ้เพือ่ป้องกันกำรแพร่กระจำย

ของแบคทเีรยี 

กำรเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยำ่งเดยีว มคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่ในชว่งอำยหุกเดอืนแรกของเดก็ทำรก 

นอกเหนือจำกกำรใหส้ำรอำหำรทีเ่หมำะสมแลว้ กำรเลีย้งลกูดว้ยนมแมช่ว่ยใหเ้ด็กทำรกไดรั้บกำร

ป้องกันกำรตดิเชือ้ รวมทัง้โรคอจุจำระร่วง เดก็ทำรกควรไดรั้บนมแมเ่พยีงอยำ่งเดยีว เป็นเวลำ 6 

เดอืน จำกนัน้จงึใหอ้ำหำรเสรมิคณุภำพสงูในปรมิำณทีน่อ้ย แตค่อ่ยๆเพิม่ขึน้นอกเหนือจำกนมแม่

เพือ่ใหเ้จรญิเตบิโตไดด้ ี 

วคัซนีโรตำไวรสั ใชเ้พือ่ป้องกันกำรตดิเชือ้ไวรัสโรตำ ซึง่เป็นสำเหตหุลกัของกำรเกดิโรคอจุจำระ

ร่วงทีรุ่นแรงในเด็กเลก็ เดก็ตอ้งไดรั้บวคัซนีโรตำไวรัสโดสแรกกอ่นอำย ุ15 สปัดำห ์และโดส

สดุทำ้ย ควรไดรั้บกอ่นอำย ุ8 เดอืน เดก็ทีไ่ดรั้บกำรฉีดวคัซนี จะไดรั้บกำรป้องกันกำรเกดิโรค

อจุจำระร่วงทีรุ่นแรงจำกเชือ้ไวรัสโรตำ ประสำนงำนกับหน่วยงำนสำธำรณสขุในพืน้ทีเ่พือ่จัด

ระเบยีบกำรฉีดวคัซนี 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 โรคอจุจำระร่วงสำมำรถป้องกันไดด้ทีีส่ดุ โดยกำรรักษำสขุอนำมัยสว่นบคุคลทัง้ในกำร

รับประทำนอำหำรทีส่ะอำดและถกูสขุลักษณะ 

 ใชน้ ้ำทีส่ะอำดปลอดภัยในกำรดืม่และเตรยีมอำหำร หำกไมม่นี ้ำทีส่ะอำดปลอดภัย ใหต้ม้

เอง 

 ลำ้งมอืกอ่นเตรยีมอำหำร กอ่นรับประทำนอำหำร หรอืใหอ้ำหำรเด็กหลังใชห้อ้งน ้ำและกอ่น

ดแูลผูป่้วย 



 66 

กำรตรวจ 

ชนดิของอจุจำระขึน้อยูก่บัเวลำทีเ่คลือ่นผำ่นล ำไสใ้หญ ่อจุจำระทีอ่อกมำ เป็นผลมำจำกอำหำร ของเหลว ยำ และ

วถิชีวีติ คณุสำมำรถใชแ้ผนภมูดิำ้นลำ่งเพือ่ตรวจดลูกัษณะของอจุจำระ 

แผนภมูแิสดงถงึอจุจำระทัง้ 7 ลักษณะ คนทกุคนจะมลีกัษณะนสิยักำรขับถำ่ยทีแ่ตกตำ่งกัน แตส่ ิง่ส ำคัญคอือจุจำระ

ควรออ่นนุ่มและถำ่ยง่ำย เชน่เดยีวกับ ลกัษณะที ่3 และ 4 ดังดำ้นลำ่ง  

ลักษณะที ่6 และ 7 เป็นสญัญำณของอำกำรทอ้งเสยี  

 

ใหร้บีสง่ไปทีศ่นูยส์ขุภำพทนัท ีหำกถำ่ยเป็นเลอืดหรอืมไีขด้ว้ย 

 

แผนภมูอิจุจำระ 

 

ลกัษณะ กำรสงัเกต ค ำอธบิำย 

 

ลกัษณะที ่1 

 

ลักษณะแข็งคลำ้ยเมล็ดถั่ว คนไทยเรยีกวำ่ “ขี้

แพะ” 

ลกัษณะที ่2 

 

ลักษณะยำว แตเ่ป็นกอ้น 

ลกัษณะที ่3 

 

ลักษณะยำวหรอืขดมว้น แตพ่ืน้ผวิบนนุ่มๆ 

ลกัษณะที ่4 

 

ลักษณะยำวหรอืขดมว้น เรยีบ และนุ่ม 

ลกัษณะที ่5 

 

ลักษณะเป็นกอ้นนุ่ม ๆ แยกออกจำกกันชดัเจน  

ลกัษณะที ่6 

 

ลักษณะเป็นกอ้นนุ่มปยุ มขีอบขยักไมเ่รยีบ 

ลกัษณะที ่7 

 

ลักษณะเป็นน ้ำ ไมม่เีน้ืออจุจำระปน 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 โรคอจุจำระร่วงแบง่ตำมลกัษณะที ่6 และลกัษณะที ่7 ดังแผนภมูขิำ้งตน้ 

 หำกถำ่ยเป็นเลอืด ใหร้บีสง่ผูป่้วยไปทีศ่นูยส์ขุภำพทันท ี
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

 
ใหน้มลกูบอ่ยขึน้เมือ่เดก็ทำรกเกดิโรคอจุจำระรว่ง 

กำรรกัษำดว้ยสำรน ำ้ทำงปำก (โออำรท์)ี 

กำรรักษำดว้ยสำรน ้ำทำงปำก (โออำรท์)ี สำมำรถป้องกนัไมใ่หร่้ำงกำยขำดน ้ำและลดควำมเสีย่งตอ่กำรเสยีชวีติจำก

โรคอจุจำระร่วงและกำรขำดน ้ำได ้โออำรท์ ีไมห่ยดุอำกำรทอ้งเสยี หำกตอ้งกำรใหก้ำรรักษำดว้ยสำรน ้ำทำงปำก 

ใหใ้ชส้ำรละลำยน ้ำตำลเกลอืแร่ (โออำรเ์อส) และปฏบิตัติำมค ำแนะน ำดำ้นลำ่ง 

 

หำกไมม่สีำรละลำยส ำเร็จรปู คณุสำมำรถท ำเองไดโ้ดยใชน้ ้ำสะอำด ใสน่ ้ำตำลและเกลอืลงไป 

 

อำหำรเสรมิสงักะส ี

สงักะสชีว่ยลดระยะเวลำและควำมรุนแรงของโรคอจุจำระร่วง และสำมำรถป้องกันไมใ่หเ้กดิโรคในอนำคต คณุ

สำมำรถชว่ยเหลอืโดยใหส้งักะส ี20 มลิลกิรัม (มก.) ตอ่วัน แกเ่ดก็อำย ุ6 เดอืนขึน้ไป เป็นเวลำสองสปัดำห ์หำก

เดก็อำยตุ ำ่กวำ่หกเดอืน ใหล้ดขนำดลงเหลอื 10 มก. ตอ่วัน โดยแบง่เป็นครึง่เมด็ ยำเมด็สำมำรถละลำยลงในนม

แม ่น ้ำสะอำดหรอืเพิม่ โออำรท์ ีได ้

 

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ ีส่ดุ เพือ่รบักำรรกัษำและกำรสงัเกตเพิม่เตมิ 

 

  

1. ลา้งมือดว้ยน ้าและสบู่
ก่อนเตรียมสารละลาย

2. ใส่น ้าสะอาดหน่ึงลิตรลง
ในภาชนะท่ีสะอาด 

3. ใส่สารละลายน ้าตาล
เกลือแร่ โออาร์เอส ลงใน

หมอ้

4. ให้ผูป่้วยด่ืมปริมาณ
เล็กนอ้ยแต่บ่อยคร้ัง

5. ให้ผูป่้วยด่ืมให้มากท่ีสุด
6. หากอาเจียน ให้รอสิบ

นาทีแลว้ให้อีกคร้ัง

7. ประเมินผูป่้วยต่อไปวา่มี
อาการขาดน ้า ในช่วง 6-12

ชัว่โมงแรกหรือไม่

8. หลงัจาก 12 ชัว่โมง 
ให้ท้ิงสารละลายและท า โอ

อาร์เอส ใหม่

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 ใหน้มลกูบอ่ยขึน้เมือ่เด็กทำรกมอีำกำรทอ้งเสยี 

 กำรรักษำดว้ยสำรน ้ำทำงปำก (โออำรท์)ี สำมำรถลดควำมเสีย่งตอ่กำรเสยีชวีติจำกโรค

อจุจำระร่วงได ้

 

น ้าตาล 6 ช้อนชา 
 

เกลือ คร่ึงช้อนชา 

น ้า 1 ลิตร 
5 ถว้ยตวง 
 (ถว้ยละประมาณ 
200 มล.) 
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กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุในกำรวนิจิฉัยและ
รักษำอำกำรทอ้งเสยี กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญัทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 
ใหค้วำมรูแ้กส่มำชกิในชมุชนเกีย่วกับวธิป้ีองกันโรคอจุจำระร่วง  

 

 

อบรมสมำชกิในชมุชนใหรั้บรูส้ญัญำณของอำกำรทอ้งเสยีและภำวะขำดน ้ำและเมือ่ไรทีค่วรไปที่
ศนูยส์ขุภำพ 

 

 
สำธติใหส้มำชกิชมุชนเห็นถงึวธิกีำรเตรยีมโออำรเ์อส และให ้โออำรท์ ี

 

 
กระตุน้ใหส้มำชกิในชมุชนใชน้ ้ำสะอำดในกำรดืม่และเตรยีมอำหำร 

 

 
กระตุน้ใหม้ำรดำเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่โดยเฉพำะทำรกในชว่งอำยหุกเดอืนแรก 

 

 
กระตุน้ใหส้มำชกิในชมุชนทีม่บีตุรหลำนใหไ้ดรั้บกำรฉีดวัคซนีตำมตำรำงกำรฉีดวคัซนีแหง่ชำต ิ

 

 
กระตุน้ใหส้มำชกิในชมุชนปฏบิัตติำมสขุอนำมัยทีด่ ี
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โมดลู 7:  

ทำงเดนิหำยใจ 

กำรตดิเชือ้ 
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ท ัว่ไป 

กำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ (อำรท์ไีอ) เป็นโรคทีม่ผีลตอ่ สว่นบนทำงเดนิหำยใจ (จมกูและคอ) สว่นลำ่งทำงเดนิ

หำยใจ (ทอ่ลมและปอด) โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจเป็นสำเหตกุำรเสยีชวีติอันดับตน้ ๆ ในอนุภมูภิำคลุม่แมน่ ้ำโขง 

โดยเฉพำะในเดก็อำยตุ ำ่กวำ่ 5 ปี และผูท้ีม่อีำยมุำกกวำ่ 70 ปี  

• สว่นบนกำรตดิเชือ้ในระบบทำงเดนิหำยใจพบไดบ้อ่ยกวำ่ สำมำรถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลำ 

แตจ่ะพบบอ่ยทีส่ดุในชว่งฤดหูนำวหรอืชว่งทีอ่ำกำศหนำวเย็น  

• สว่นลำ่งกำรตดิเชือ้ในระบบทำงเดนิหำยใจ พบไดน้อ้ยกวำ่ 

แตโ่ดยปกตจิะอยูไ่ดน้ำนกวำ่และอำจรำ้ยแรงกวำ่ได ้ 

ลักษณะของโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ ดงัตำรำงดำ้นลำ่ง: 

อำรท์ไีอ สว่นบน (จมกูและล ำคอ) อำรท์ไีอ สว่นลำ่ง (ทอ่ลมและปอด) 

โรคหวดั 

กำรตดิเชือ้ไซนัส 

ตอ่มทอนซลิอักเสบ 

กลอ่งเสยีงอกัเสบ 

โรคหลอดลมอกัเสบ 

หลอดลมฝอยอักเสบ 

ตดิเชือ้ทรวงอก 

ปอดบวม 

อำรท์ไีอ สว่นบนและลำ่ง 

ไขห้วดัใหญ ่

โควดิ -19 

กำรแพรเ่ชือ้ 

กำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ (อำรท์ไีอ) สำมำรถแพร่กระจำยไดง่้ำยจำกคนสูค่น ในกรณีสว่นใหญ ่จะแพร่กระจำย

ผำ่นละอองเมือ่คนป่วยไอจำมหรอืพูดคยุ จำกนัน้ละอองขนำดเล็กเหลำ่น้ีสำมำรถเขำ้ไปในปำกหรอืจมกูของคน  

กำรแพร่กระจำยเชือ้เขำ้สูท่ำงเดนิหำยใจอำจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มกีำรสมัผัสจมกู ปำกหรอืตำหลังจำกสมัผัสผูต้ดิเชือ้หรอื

วัตถทุีส่มัผัส  

 

  

ผูป่้วย 

อำกำศ 
(เชือ้กอ่โรคจำกละอองฝอย) 

น ้ำลำยและน ้ำมูก 

มอื 

วัตถุ 

ทำงเดนิ

หำยใจ 

เยือ่เมอืก 

มอื 

ผูต้ดิต่อ 
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กลุม่เสีย่งและพฤตกิรรมเสีย่ง 

ทกุคนมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ อยำ่งไรก็ตำม มกีลุม่เสีย่งและปัจจัยบำงอยำ่งทีเ่พิม่โอกำสในกำร

เกดิโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ  

 
 เด็กทำรก ผูส้งูอำย ุ

 

 
 

 ผูท้ ีม่ปีญัหำเกีย่วกบัปอด ผูท้ ีส่บูบหุรี ่

 

 

 

 

ทำรกและเดก็เล็กมคีวำมเสีย่งสงู เน่ืองจำกมกีำรสมัผัสกับเด็กคนอืน่ ๆ และสิง่แวดลอ้มภำยนอกโดยไมล่ำ้งมอื 

นอกจำกนี้ ยังมแีนวโนม้ทีจ่ะขยีต้ำและเอำนิว้เขำ้ปำก 

ผูส้งูอำยแุละผูท้ีเ่ป็นโรคเรือ้รัง (โรคปอด หวัใจ เบำหวำน) มคีวำมเสีย่งสงูเชน่กัน เน่ืองจำกระบบภมูคิุม้กันของ

ร่ำงกำยอำจท ำงำนไดไ้มเ่ตม็ที ่ 

ผูส้บูบหุรีม่คีวำมเสีย่งสงูและมปัีญหำในกำรฟ้ืนตัวมำกขึน้  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 เดก็เล็กและผูส้งูอำยมุคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจและมอีำกำรทีรุ่นแรง 
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สญัญำณและอำกำร 

อำกำรของกำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นบนอำจแตกตำ่งจำกกำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นลำ่ง  

โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นบน 

 

โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นบน สง่ผลตอ่จมกูและล ำคอ อำกำรหลกัของโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ (อำรท์ไีอ) 

สว่นบน คอืน ้ำมกูไหล คดัจมกู จำม และไอ อำกำรอำจปรำกฏเป็นเวลำหนึง่สปัดำหห์รอืมำกกวำ่นัน้หลังตดิเชือ้ 

 

อำกำรคดัจมกูหรอืน ้ำมกูไหล เจ็บคอ จำม 

   
 

 

โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นลำ่ง 

 

โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นลำ่ง สง่ผลตอ่ทอ่ลมและปอด อำกำรหลกัของโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นลำ่งคอื 

ไอและมไีข ้อำกำรอำจปรำกฏเป็นเวลำหนึง่สปัดำหห์รอืมำกกวำ่นัน้หลังตดิเชือ้  

 

ไอ มไีข ้ ปวดหวั 

  
 

 

 

 

หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอนัตรำย ดงัตอ่ไปนี ้

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุทนัท ี
 

 เจ็บหนำ้อก หำยใจล ำบำก มไีข ้เกนิกวำ่หนึง่ครัง้ มอีำกำรเกนิ 10 วัน 
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กำรป้องกนั 

มหีลำยวธิใีนกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจจำกคนสูค่น วธิดีำ้นลำ่งมคีวำมส ำคญั 

เน่ืองจำกโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ (อำรท์ไีอ) สว่นใหญ ่ไมส่ำมำรถรักษำได ้ 

 

 กำรปิดปำกเมือ่ไอและจำม และกำรลำ้งมอืใหส้ะอำด สำมำรถชว่ยป้องกันกำร

แพร่กระจำยของเชือ้โรคได ้สิง่ส ำคัญคอืเมือ่ใชก้ระดำษทชิชูปิ่ดปำกและจมกูแลว้ ใหท้ิง้ลง

ถังขยะ หำกไมม่กีระดำษทชิชู ่แนะน ำใหใ้ชข้อ้ศอกหรอืแขนสว่นบนเมือ่ไอหรอืจำม ไมค่วร

ไอหรอืจำมลดมอื เพรำะอำจน ำไปสูก่ำรแพร่เชือ้ได ้สิง่ส ำคญัคอืตอ้งลำ้งมอือยำ่งถกูตอ้ง 

หลังจำกไอหรอืจำม  
 

 สวมหนำ้กำกอนำมยั ป้องกันไมใ่หผู้ค้นแพร่กระจำยเชือ้ของละอองฝอย เมือ่พูดคยุ ไอ 

หรอืจำม ควรสวมใสห่นำ้กำกอนำมัย หำกเป็นผูป่้วยทีเ่ขำ้ขำ่ยหรอืยนืยัน เมือ่อยูใ่นที่

สำธำรณะหรอืพืน้ทีส่งวน เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน ควรสวมหนำ้กำกอนำมัยและสวม

อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (พพีอี)ี เมือ่สมัผัสใกลช้ดิกับผูป่้วยโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจผู ้

ทีเ่ขำ้ขำ่ยหรอืยนืยัน 

 ลำ้งมอื ดว้ยสบู ่เป็นเวลำ 20 วนิำท ีหำกไมม่สีบูแ่ละน ้ำ สำมำรถใชเ้จลแอลกอฮอลแ์ทน

ได ้กำรลำ้งมอือยำ่งถกูตอ้งจะก ำจัดเชือ้ไวรัส และแบคทเีรยี และจะหยดุกำรแพร่กระจำย

เชือ้ไปยังบคุคลและสิง่ของอืน่ ๆได ้ควรลำ้งมอืกอ่นและหลังกำรจำมหรอืไอ และหลังจำก

สมัผัสกับผูท้ีม่อีำกำรของกำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ 

 

เวน้ระยะหำ่งทำงกำยภำพ หมำยถงึ กำรเวน้ระยะหำ่งจำกผูอ้ืน่ 1.5-2 เมตร เป็นวธิทีีจ่ะ

ลดกำรสมัผัสกับโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ และเพือ่หยดุกำรแพร่กระจำยเชือ้แบคทเีรยี

หรอืไวรัสไปยังบคุคลอืน่ กำรเวน้ระยะหำ่งทำงสงัคมควรกระท ำทัง้ในร่มและกลำงแจง้กับ

คนทีไ่มไ่ดม้ำจำกครัวเรอืนเดยีวกัน  

 

กำรระบำยอำกำศทีด่ ีชวยลดควำมเสีย่งในกำรตดิเชือ้ในระบบทำงเดนิหำยใจ รวมถงึมี

สว่นชว่ยลดควำมรุนแรงของกำรตดิเชือ้ หำกตอ้งกำรใหค้รัวเรอืนมกีำรถำ่ยเทอำกำศทีด่ขี ึน้ 

เรำจะตอ้งเปิดหนำ้ตำ่ง และใหเ้ดก็อยูห่ำ่งจำกไฟ และควัน และหลกีเลีย่งกำรสบูบหุรี่ 

 

วคัซนี สำมำรถป้องกันคนทีต่ดิเชือ้จำกโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจบำงชนดิได ้ประชำชน

สำมำรถรับวคัซนีไขห้วดัใหญไ่ดท้กุปี เพือ่จ ำกดัควำมเสีย่งในกำรเป็นโรคไขห้วดัใหญแ่ละ

ลดควำมรุนแรง เดก็ทำรกยังสำมำรถรับกำรฉีดวคัซนีป้องกันโรคปอดบวมทีเ่กดิจำก

แบคทเีรยีได ้ทบทวนแนวทำงแหง่ชำต ิหรอืก ำหนดกำรฉีดวคัซนีในประเทศเพือ่ใหเ้ขำ้ใจ

เกีย่วกับเวลำและสถำนทีรั่บวัคซนี  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 กำรลำ้งมอืและกำรปิดปำกเมือ่จำมและไอ เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของ

โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ 
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กำรตรวจ 

กำรตดิเชือ้ในระบบทำงเดนิหำยใจมักไดรั้บกำรวนิจิฉัยบอ่ยทีส่ดุตำมสญัญำณและอำกำรทีป่รำกฏออกมำ  

ในผูป่้วยสว่นใหญ ่โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจจะเกดิจำกเชือ้ไวรัส มเีปอรเ์ซ็นตเ์พยีงเล็กนอ้ยเทำ่นัน้ ทีจ่ะเกดิจำก

เชือ้แบคทเีรยี โดยทั่วไป กำรตดิเชือ้แบคทเีรยีจะท ำใหอ้ำกำรรุนแรงขึน้ 

ในระดับชมุชน คณุอำจไมท่รำบวำ่กำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน (อำรท์ไีอ) มสีำเหตมุำจำกเชือ้ไวรัส 

แบคทเีรยี หรอืเชือ้รำหรอืไม ่ในบำงกรณี อำจเกดิขึน้พรอ้มกัน 

 

สง่ไปยงัศนูยส์ขุภำพ หำกคณุสงัเกตเห็นสญัญำณอำกำร หรอื สญัญำณอนัตรำย ใด ๆ 

 

 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ มักไดรั้บกำรตรวจวนิจิฉัยบอ่ยทีส่ดุจำกสญัญำณและอำกำรที่

ปรำกฏออกมำ 

 โรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจสว่นใหญเ่กดิจำกเชือ้ไวรัส 
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กำรรกัษำและกำรดูแล 

คนทีม่สีขุภำพแข็งแรงสว่นใหญจ่ะฟ้ืนตัวไดเ้ร็วจำกกำรตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจภำยใน 1-2 สปัดำห ์ในชว่งเวลำน้ี วธิี

ทีด่ทีีส่ดุในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืผูป่้วยคอืชว่ยเหลอืดแูลตำมอำกำรทีบ่ำ้น ซึง่รวมถงึ กระตุน้ใหผู้ป่้วยดืม่น ้ำมำกๆ 

และพักผอ่นใหเ้พยีงพอ  

หำกตอ้งกำรชว่ยใหผู้ป่้วยมไีขล้ดลง หรอืลดอำกำรเจ็บปวด คณุอำจใหย้ำพืน้ฐำนบำงตวักับคนไขไ้ด ้คณุยัง

สำมำรถชว่ยใหพ้วกเขำกนิยำตำมทีแ่พทยส์ัง่ 

ค ำแนะน ำในกำรใหย้ำพำรำเซตำมอล 

1. ตรวจสอบวันหมดอำยบุนบรรจุภัณฑห์รอืขวด 

2. ค ำนวณขนำดยำตำมหลกัแหง่ชำติ   

o ขนำดยำพำรำเซตำมอล มดีงัน้ี: 

▪ สองเม็ด 500 มก. ทกุ 4 ชัว่โมงส ำหรับผูใ้หญ ่

▪ น ้ำหนักตวั 10 มก. / กก. ทกุ 4 ชัว่โมงส ำหรับเดก็ 

3. ใหย้ำแกผู่ป่้วย. ควรทำนยำน้ีหลังอำหำรเพือ่หลกีเลีย่งอำกำรปวดทอ้ง 

 

 

ยำเม็ด ใชก้ลนืตำมดว้ยน ้ำหนึง่แกว้ นม หรอืน ้ำผลไม ้ไมค่วรเคีย้วเมด็ยำ 

 

 

ยำน ำ้หรอืน ำ้เชือ่ม: วัดปรมิำณทีเ่หมำะสมโดยใชไ้ซรงิคป้์อนยำหรอืชอ้นยำ  

4. รออยำ่งนอ้ย 4 ชัว่โมง เวน้ชว่งกำรใหย้ำพำรำเซตำมอล  

5. อยำ่ใหเ้กนิสีค่รัง้ใน 24 ชัว่โมง 

 

ชว่ยเหลอืผูป่้วยใหก้นิยำปฏชิวีนะตำมทีแ่พทยส์ ัง่ 

หำกโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจไดรั้บกำรยนืยันวำ่เกดิจำกเชือ้แบคทเีรยี แพทยอ์ำจจ่ำยยำปฏชิวีนะให ้คณุสำมำรถ

ใหก้ำรชว่ยเหลอืผูป่้วยในระหวำ่งกำรรักษำ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ผูป่้วยไดรั้บยำถกูตอ้งจำกบคุลำกรกำรแพทย ์ในปรมิำณ

ขนำดทีถ่กูตอ้ง และในเวลำทีเ่หมำะสม  

 

 

กำรซือ้ยำกนิเองอำจเป็นอนัตรำยได ้ปรกึษำกบัเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชุมชน หรอื

ศนูยส์ขุภำพทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ทรำบวำ่ยำตวัไหนถกูตอ้ง  

 

 

  

  ขอ้ควำมส ำคญั  
 คนสว่นใหญจ่ะฟ้ืนตวัได ้ภำยใน 1-2 สปัดำห ์

 กำรรักษำ รวมถงึกำรจัดกำรกับอำกำร กำรดืม่น ้ำ และกำรพักผอ่นใหเ้พยีงพอ 
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กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคญั 

ในฐำนะเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุชมุชน คณุมบีทบำทส ำคญัในกำรสนับสนุนชว่ยเหลอืชมุชนของคณุในกำรป้องกัน 
วนิจิฉัยและชว่ยเหลอืผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจ กำรด ำเนนิกำรทีส่ ำคัญทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ไดแ้ก ่: 

 

 
อบรมสมำชกิในชมุชนเกีย่วกับโรคตดิเชือ้ทำงเดนิหำยใจและวธิกีำรแพร่กระจำย 

 ใหค้วำมรูแ้กส่มำชกิในชมุชนเกีย่วกับสญัญำณอำกำรของ อำรท์ไีอ และเมือ่ไรทีพ่วกเขำควรไป
ตรวจทีศ่นูยส์ขุภำพ  

 

 

เพิม่ควำมตระหนักเกีย่วกบัวธิป้ีองกันกำรแพร่กระจำยของ อำรท์ไีอ รวมถงึวธิปิีดปำกเมือ่ไอและ
จำม 

 

 

แสดงใหเ้ห็นถงึพฤตกิรรมกำรเวน้ระยะหำ่งทำงกำยภำพทีด่ ีโดยกำรจัดประชมุชมุชนและเวน้
ระยะหำ่งระหวำ่งกัน อยำ่งนอ้ย 1.5-2 เมตร 

 

 
สง่เสรมิสขุอนำมัยทีด่แีละกำรถำ่ยเทอำกำศในครัวเรอืน  

 

 
กระตุน้ใหส้มำชกิในชมุชนทีม่บีตุรหลำนใหไ้ดรั้บกำรฉีดวัคซนีตำมตำรำงกำรฉีดวคัซนีแหง่ชำต ิ

 

 

ใหค้วำมรูแ้กช่มุชนของคณุเกีย่วกบัอันตรำยจำกกำรซือ้ยำกนิเอง ควรปรกึษำเจำ้หนำ้ที่
สำธำรณสขุ พยำบำล และแพทย ์อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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