แผนการเรียนรู้

การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ

-------------------------------------------------------------------------ความคิดรวบยอด
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่ อสม.จะต้องเรี ยนรู ้ ในหลัก 3 ร. คือ รู ้เร็ ว แจ้งเร็ วและ
ควบคุมเร็ ว เพื่อเป็ นระบบเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมโรค ซึ่งในชุมชน อสม.
เป็ นกําลังหลักที่จะทําให้กลไกการดําเนินไปได้ดว้ ยดีไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้น รวมไปถึงนานาชาติดว้ ย
สาระการเรี ยนรู ้
1.
2.
3.
4.

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคติดต่อชายแดน
การตรวจจับการระบาดของโรคและภัยที่เป็ นปั ญหาต่อสุขภาพตามแนวชายแดน
การแจ้งข่าวละการรายงานเหตุการณ์โรคและภัยที่เป็ นปั ญหาต่อสุขภาพตามแนวชายแดน
การควบคุมโรคเบื้องต้นตามบทบาทของ อสม. อาเซียน

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.
2.
3.
4.

มีความรู ้เรื่ องโรคติดต่อชายแดนได้อย่างถูกต้อง
สามารถตรวจจับการระบาดของโรคและภัยที่เป็ นปั ญหาต่อสุขภาพตามแนวชายแดนได้
สามารถแจ้งข่าวและการรายงานเหตุการณ์โรคและภัยที่เป็ นปั ญหาต่อสุขภาพตามแนวชายแดนได้
สามารถควบคุมโรคเบื้องต้นตามบทบาทของ อสม. อาเซียนได้

กระบวนการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)เล่าประสบการณ์ ถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ อง การเฝ้ า
ระวังโรคและภัยสุขภาพโดยปฏิบตั ิดงั นี้
1) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ทุกคนหลับตา แล้วลองจินตนาการว่าตนเป็ นนัก
ควบคุมโรคในชุมชน แล้วสมมุติวา่ ตนได้เห็นโรคระบาดเกิดในชุมชน โดยให้เวลาในการจินตนาการนาน
ประมาณ 3 นาที จากนั้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)จับคู่กนั เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อน
ถึงสิ่ งที่ตนได้เห็นและได้ยนิ มาเล่าสู่กนั ฟัง

2) อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น (อสม.)ร่ วมกันสนทนาอภิปราย
เกี่ยวกับสิ่ งที่ตนเองและเพื่อนได้เห็น ได้ยนิ ว่าสิ่ งนั้นคืออะไร และมีสิ่งใดบ้างที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บา้ น (อสม.)และเพื่อนได้เห็น หรื อได้ยนิ เหมือนๆ กัน แล้วถ้าสมมุติวา่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น
(อสม.)เป็ นนักควบคุมโรคในชุมชนจริ งๆ อยากไปสํารวจที่ไหน เพราะอะไร
2. ขั้นประสบการณ์
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1

เรื่อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ

1. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานเล่าความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณ ที่มีเรื่ องราวเกี่ยวกับเรื่ อง การเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพอย่างไร
2. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานชี้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)เห็นว่า ในช่วงศตวรรษที่ผา่ น
มา มีความก้าวหน้าทางการควบคุมโรคมากน้อยเพียงใดจากอดีตที่ผา่ นมา
3. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการควบคุมคุมโรคของมนุษย์ จากอดีตถึงปั จจุบนั และค้นคว้าเพิ่มเติมจามสื่ ออื่นๆ
4. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ที่
แต่ละกลุ่มนําเสนอ เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสี ย หรื อผลกระทบต่อการดํารงชีวติ ของมนุษย์อนั เนื่องมาจากการการ
ระบาดของโรคติดต่อในปั จจุบนั นั้น
กิจกรรมที่ 2

เรื่อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ

1. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันอภิปรายใน โดยอาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานอาจตั้ง
คําถามให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ตอบ
2. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันสรุ ปประโยชน์ที่ได้รับ
จากการการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
3. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ทําแบบฝึ กหัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1) เลือกข่าวเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพที่ตนเองสนใจ มาติดลงในใบงาน และบันทึกข้อมูล
ว่า เป็ นข่าวประเภทใด มีใจความสําคัญอย่างไร
2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องโรคติดต่อ การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพและตอบคําถาม
จัดทําเป็ น ชิ้นงานแล้วนําเสนอ
4. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของเรื่ อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ พร้อมแนวทางในการนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวัน

3. ขั้นสะท้ อนความคิด
1. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทํากิจกรรม
2. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)นําเสนอ ผลงาน จากนั้นนําผลงานมาจัดป้ ายนิเทศ
4. ขั้นทฤษฎี
1. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้จาก
การทํากิจกรรม ถ้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)รายงานผลการทํากิจกรรมในขั้นสะท้อน
ความคิดไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ให้อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานเฉลยคําตอบที่ถูกต้อง
2. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
5. ขั้นนําไปใช้
กิจกรรมที่ 3

เรื่อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ

ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)อภิปรายกลุ่มว่า จะนําความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ อง เรื่ อง
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ สรุ ปผลการอภิปรายและเขียนเป็ นแผนผังความคิด แล้วนําเสนอผลงานที่หน้าชั้น
6. ขั้นสรุป
1. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ทําแบบทดสอบ เรื่ อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
จากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรื ออาจารย์พี่เลี้ยงตรวจแบบทดสอบพร้อมกับเฉลยคําตอบ
2. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)สรุ ปบทเรี ยนโดยเขียนเป็ นแผนผังความคิด
3. อาจารย์พี่เลี้ยงประจําฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร่ วมกันสรุ ปผลการทํากิจกรรม
4. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)อภิปรายและซักถามเพิ่มเติม แล้วเก็บ ผลงาน ในแฟ้ ม
ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) จากนั้นอาจารย์พี่เลี้ยงตรวจผลงาน
สื่ อการเรี ยนรู ้
1. ใบผลงาน และวัสดุอุปกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ในใบผลงาน
2. ใบความรู ้เรื่ อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
การประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริ ง
1) ฟังรายงานผลการทํากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
2) สังเกตการอภิปรายกลุ่มและสรุ ปผลการอภิปราย
3) สังเกตการนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4) สังเกตการเลือกและเก็บรวบรวมข่าวสารเรื่ อง การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
2. ตรวจผลงานในแฟ้ มผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)

เกณฑ์การประเมินผล
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของผลงานที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)ร้อยละ 70 ของ
ผลงานประเมิน

ใบงานที่ 1

ตอนที่ 1
1. จงติดรู ปข่าวเกี่ยวโรคหรื อภัยสุ ขภาพจากสื่ อ คนละ 1 เรื่ อง

สรุ ปใจความสํ าคัญ
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ตอนที่ 2 จงตอบคําถาม ข้ อใด ถูก ข้ อใด ผิด
1. คนที่ไม่ป้องกันตัวเองเมื่อเกิดโรคในชุมชนจะติดโรคติดต่อได้ง่าย
2. เมื่อเห็นสัตว์ตายเป็ นจํานวนมากในชุมชนต้องรี บแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
3. ทุกคนในชุมชนมีหน้าที่ตอ้ งควบคุม รายงานและป้ องกันโรคติดต่อในชุมชน
4. โรคไข้เลือดออกถือว่าเป็ นโรคติดต่อ
5. การแจ้งเร็ ว ถือเป็ นหนึ่งในนโยบาย 3 ร.

โรคซาร์ (SARS) : โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
การดําเนินโรค
แรกเริ่ มจะมีอาการเป็ นไข้ (วัดปรอทมีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซี ยส) ปวดเมื่อยตามตัวมาก
ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คล้ายอาการของไข้หวัดใหญ่ บางคนอาจมีอาการหนาวสั่นร่ วมด้วย บางคน
อาจมีอาการเจ็บคอ หรื อท้องเดิน 3-7 วันต่อมา จะมีอาการไอแห้งๆ หากเป็ นรุ นแรงถึงขั้นปอด
อักเสบ (ปอดบวม) ก็จะมีอาการหายใจหอบ หายใจขัดตามมา จนต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ อาการ
รุ นแรงมักจะเกิดในสัปดาห์ที่ 2 ของการเจ็บป่ วย ส่ วนผูท้ ี่เป็ นเล็กน้อยจะมีเพียงอาการไข้ตวั ร้อนอยู่
ไม่เกิน 4-7 วัน ก็หายไปเองคล้ายกับอาการไข้ธรรมดา ทําให้ไม่เอะใจว่าจะเป็ นปอดบวมมรณะ
ภาวะแทรกซ้ อน
ที่ร้ายแรง ก็คือกลุ่มอาการหายใจลําบากเฉี ยบพลัน (acute respiratory distress syndrome ย่อ
ว่า ARDS) ซึ่ งต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ ภาวะนี้ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยบางรายเสี ยชีวติ
การแยกโรค
โรคนี้มีอาการสําคัญคือไข้ตวั ร้อน ซึ่ งต้องแยกออกจากโรคที่พบบ่อย เช่น
1. ไข้หวัด จะมีไข้ร่วมกับนํ้ามูกไหล คัดจมูก ไอ จาม ส่ วนมากอาการตัวร้อนจะเป็ นอยู่ 2-4 วันก็
ทุเลาไปเอง แต่จะมีอาการไออยูห่ ลายวัน คน ไข้จะไม่มีอาการปวดเมื่อยมาก กินข้าว เดินเหิ น
ไปไหนมาไหนได้ดี
2. ไข้หวัดใหญ่ จะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวมาก ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร แล้วต่อมาจะมีอาการ เจ็บคอ
ไอ บางคนมีน้ าํ มูกไหล อาการของไข้หวัดใหญ่ในช่วง 2-3 วันแรก จะแยกจากโรคปอดบวม
มรณะได้ยาก อย่างไรก็ตามผูท้ ี่เป็ นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากมักจะไข้ทุเลาภายใน 3-4 วัน
3. ไข้เลือดออก จะมีไข้สูงตลอดเวลา หน้าแดง ตาแดง ซึ ม เบื่ออาหาร อาจมีอาการปวดท้อง
อาเจียนร่ วมด้วย อาจมีผนื่ หรื อจุดแดงตามตัว ถ้าเป็ นรุ นแรงจะมีอาการตัวเย็นชืด
กระสับกระส่ าย หรื อมีเลือดออก
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาปั จจุบนั หากพบว่ามีไข้และมีประวัติเดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
ของโรคปอดบวมมรณะ หรื อสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่เป็ นโรคปอดบวมมรณะ ก็ควรจะไปพบแพทย์
ตรวจดูให้แน่ใจอย่าคิดว่าเป็ นเพียงไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่
สาเหตุ
เชื้อไวรัสตัวใหม่น้ ีจดั อยูใ่ นตระกูล "ไวรัส โคโรนา ( coronaviruses)" ไวรัสตระกูลนี้มีอยู่
หลายสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่เคยพบในคนนั้น เป็ นต้นเหตุของการเป็ นไข้หวัดธรรมดา ไม่รุนแรง ส่ วน
สายพันธุ์ที่เคยพบในสัตว์ (พบในสุ นขั แมว หมู หนู นก) นั้น อาจทําให้เกิดความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท ตับ ลําไส้ ที่พบว่าเกิดจากไวรัสโคโรนาตัวใหม่ ก็เนื่องเพราะได้วจิ ยั

พบเชื้อชนิดนี้ในผูป้ ่ วยโรคนี้จาํ นวนมาก ในหลายประเทศ แต่เชื้อที่พบนี้มีรูปร่ างหน้าตาผิดแผกไป
จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ต่างๆ ที่เคยรู ้จกั มาแต่เดิม นักวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมกันศึกษาวิจยั โรคนี้ได้
ตั้งชื่อเชื้อไวรัสตัวใหม่น้ ี ว่า "ไวรัสซาร์ ส (SARS virus)"
การรักษา ในปั จจุบนั ยังไม่มีวธิ ี การรักษาโดยจําเพาะ แพทย์จะให้การรักษาไปตามอาการที่
ผูท้ ี่กลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ หรื อสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่สงสัยว่าเป็ นโรคนี้ หาก
ภายใน 10 วัน มีอาการเป็ นไข้ตวั ร้อนควรรี บไปพบแพทย์ ระหว่างอยูบ่ า้ นควรปฏิบตั ิตวั ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กินยาบรรเทาไข้ ได้แก่ พาราเซตามอล และไปพบแพทย์ตามนัด
นอนแยกห้องจากคนอื่น
แยกข้าวของเครื่ องใช้จากคนอื่น
หลีกเลี่ยงการจับต้องสิ่ งของต่างๆ ภาย ในบ้าน หากจําเป็ น เช่น ใช้โทรศัพท์ ควรใช้แอลกอฮอล์
เช็ดให้สะอาด
5. สวมหน้ากากอนามัย (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีอาการไอ จาม)
6. หมัน่ ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ เพื่อชะเอาเชื้อที่อาจปนเปื้ อนมือออกไป
7. หากมีอาการหายใจหอบ หายใจขัด ควรรี บไปโรงพยาบาล
การป้องกัน
1. ดูแลสุ ขภาพทัว่ ไปให้แข็งแรงโดยการออกกําลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ งดเหล้า บุหรี่ อย่ากินยาชุดยาลูกกลอนที่มีสารสตีรอยด์ คนที่มีภูมิตา้ นทานร่ างกายดี
หากบังเอิญติดเชื้อ ก็อาจรอดพ้นจากการเป็ นโรคได้ หรื อหากเป็ นโรคก็อาจป้ องกันไม่ให้
ลุกลาม และหายเป็ นปกติได้
2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรื อเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้ หากเลี่ยงไม่ได้ควร
สวมหน้ากากอนามัยขณะอยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ และหมัน่ ล้างมือด้วยนํ้ากับสบู่เพื่อชะเชื้อโรคที่
อาจปนเปื้ อนเสมหะของคนไข้
3. ถ้ามีคนในบ้านมีอาการเป็ นไข้ที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั ควรหลีกเลี่ยงการจับมือคนไข้ ถ้า
จําเป็ นต้องดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดควรสวมหน้ากากอนามัย และหมัน่ ล้างมือด้วยนํ้ากับสบู่
หลีกเลี่ยงการใช้ขา้ วของเครื่ องใช้กบั คนไข้ ควรนอนแยกห้องกับคนไข้ เปิ ดประตูหน้าต่างให้
อากาศถ่ายเทสะดวก

โรคพิษสุ นัขบ้ า
โรคพิษสุ นัขบ้ าเป็ นโรคติดเชื้อร้ ายแรงทีไ่ ม่ มีทางเยียวยารักษา ผู้ป่วยทุกรายทีม่ ีอาการแสดง
ของโรคนีม้ ักจะเสี ยชี วติ ภายในเวลาสั้ นๆ
แม้วา่ จะไม่มีทางรักษา แต่โรคนี้สามารถป้ องกันได้ดว้ ยการฉี ดยาป้ องกัน ดังนั้นผูท้ ี่ถูกสุ นขั หรื อแมว
กัดข่วน ควรรู ้จกั วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลและรี บไปปรึ กษาแพทย์ ว่าจําเป็ นต้องฉี ดยาป้ องกัน
หรื อไม่ อย่างไร
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อพิษสุ นัขบ้ า (rabies virus ซึ่ งเป็ น lyssavirus type 1 ในตระกูล Rhabdoviridae) ที่
อยูใ่ นนํ้าลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบบ่อยคือ สุ นขั * แมวนอกจากนี้ ยังพบในค้างคาว สัตว์ป่า
ต่างๆ ปศุสัตว์ (เช่น วัว ควาย แพะ แกะ หมู ลา อูฐ) สัตว์แทะ (เช่น กระรอก หนู) เชื้อจะเข้าสู่ ร่างกาย
ทางบาดแผลบนผิวหนัง โดยการถูกสัตว์กดั ข่วน หรื อ
ระยะฟักตัว (ระยะที่ถูกกัดจนกระทัง่ มีอาการ) 7 วัน ถึง 6 ปี ส่ วนใหญ่เกิดในช่วง 20-60 วัน หลัง
สัมผัสโรค ส่ วนน้อยพบอาการหลังสัมผัสโรคมากกว่า 1 ปี ผูท้ ี่ถูกกัดที่หน้าและศีรษะรุ นแรงมักมี
ระยะฟักตัวสั้น *ในบ้านเราสุ นขั เป็ นแหล่งแพร่ เชื้อที่พบบ่อยที่สุด
อาการ
ระยะอาการนําของโรค ผูป้ ่ วยจะมีไข้ต่าํ ๆ (38-38.5 องศาเซลเซี ยส) ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน อาจมีอาการกระสับกระส่ าย ลุกลี้ลุกลน วิตกกังวล มี
ความรู ้สึกกลัว นอนไม่หลับ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายที่สาํ คัญซึ่งถือเป็ นอาการที่ใช้ในการ
วินิจฉัยโรคนี้คือ บริ เวณบาดแผลที่ถูกกัด อาจมีอาการปวดเสี ยว คัน ชา หรื อปวดแสบปวดร้อน โดย
เริ่ มที่บริ เวณบาดแผล แล้วลามไปทัว่ ทั้งแขนหรื อขา
ระยะปรากฏอาการทางระบบประสาท มักเกิดภายหลังอาการนําดังกล่าว 2-10 วัน ซึ่ งแบ่งเป็ น 3
แบบ ได้แก่
1. แบบคลุ้มคลัง่ ซึ่ งพบได้บ่อยที่สุด (ประมาณร้อยละ 60-70 ของผูป้ ่ วย) ในระยะแรกๆ อาจ
มีเพียงอาการไข้ กระวนกระวาย สับสน ซึ่ งจะเกิดบ่อยเมื่อถูกกระตุน้ ด้วยสิ่ งเร้า เช่น แสง เสี ยง เป็ น
ต้น ต่อมาจะมีการแกว่งของระดับความรู ้สึกตัว (เดี๋ยวดี เดี๋ยวไม่ดีสลับกัน) ขณะรู ้สึกตัวดี ผูป้ ่ วยจะ
พูดคุยตอบโต้ได้เป็ นปกติ แต่ขณะความรู ้สึกตัวไม่ดี ผูป้ ่ วยจะมีอาการกระวนกระวาย ผุดลุกผุดนัง่
เดินเพ่นพ่าน เอะอะอาละวาดต่อมาจะมีอาการกลัวลม (เพียงแต่เป่ าลมเข้าที่หน้าหรื อคอจะมีอาการ
ผวา) กลัวนํ้า (เวลาดื่มนํ้าจะปวดเกร็ งกล้ามเนื้อคอหอยทําให้กลืนไม่ได้ ไม่กล้าดื่มนํ้าทั้งๆ ที่กระหาย
หรื อแม้แต่จะกล่าวถึงนํ้าก็กลัว) ซึ่ งพบได้เกือบทุกราย แต่ไม่จาํ เป็ นต้องพบร่ วมกันทั้ง 2 อาการ และ
อาการเหล่านี้จะหายไปเมื่อผูป้ ่ วยเริ่ มเข้าสู่ ระยะไม่รู้สึกตัว

นอกจากนี้ ยังพบอาการถอนหายใจเป็ นพักๆ (มักพบในระยะหลังของโรค) และอาการผิดปกติของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น นํ้าตาไหล นํ้าลายไหล เหงื่อออกมาก ขนลุก ในผูช้ ายอาจมีการแข็งตัว
ขององคชาตและหลัง่ นํ้าอสุ จิบ่อย ซึ่ งเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้งั ใจในที่สุดผูป้ ่ วยจะซึ ม หมดสติ หยุด
หายใจ และเสี ยชีวติ ภายใน 7 วัน (เฉลี่ย 5 วัน) หลังจากเริ่ มแสดงอาการ
2. แบบอัมพาต (นิ่งเงียบ) ซึ่ งพบได้บ่อยรองลงมา (ประมาณร้อยละ 30) มักมีอาการไข้
ร่ วมกับกล้ามเนื้อแขนขาและทัว่ ร่ างกายอ่อนแรง กลั้นปั สสาวะไม่ได้ พบอาการกลัวลมและกลัวนํ้า
ประมาณร้อยละ 50 ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มกั เสี ยชีวติ ช้ากว่าแบบที่ 1 คือเฉลี่ย 13 วัน
บางครั้งอาจแยกจากกลุ่มอาการกิลเลนบาร์ เร (Guillain Barre syndrome) ได้ยาก
3.แบบแสดงอาการไม่ ตรงต้ นแบบ (non-classic) ซึ่ งพบได้ในผูป้ ่ วยบางราย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ผูป้ ่ วยที่ถูกค้างคาวกัด ในระยะแรกผูป้ ่ วยอาจมีอาการปวดประสาทหรื อกล้ามเนื้ออ่อนแรง ต่อมา
จะมีอาการแขนขาซี กหนึ่งเป็ นอัมพาตหรื อชา มีอาการชักและการเคลื่อนไหวผิดปกติ มักไม่พบ
อาการกลัวลม กลัวนํ้าและอาการผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติดงั แบบที่ 1
ระยะไม่ ร้ ู สึกตัว ผูป้ ่ วยทุกรายเมื่อเข้าสู่ ระยะสุ ดท้ายจะมีอาการหมดสติและเสี ยชีวติ (จากระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว รวมทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะ) ภายใน 1-3 วันหลังมีอาการ
ไม่รู้สึกตัว ถ้าผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลในระยะนี้อาจทําให้วนิ ิจฉัยโรคได้ยาก อาจเข้าใจผิดว่าเกิดจาก
การวินิจฉัย
แพทย์จะวินิจฉัยเบื้องต้นจากอาการแสดง (เช่น กลัวลม กลัวนํ้า ซึ ม ชัก แขนขาอ่อนแรง)
ร่ วมกับประวัติการถูกสัตว์กดั มาก่อนในรายที่ยงั ไม่สามารถวินิจฉัยได้แน่ชดั อาจต้องทําการตรวจ
พิเศษ เช่น การเจาะหลัง การตรวจหาเชื้อพิษสุ นขั บ้า และการตรวจหาระดับสารภูมิตา้ นทานโรค
การถ่ายภาพสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น
การดูแลตนเอง
หากมีอาการสงสัยว่าเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า ควรรี บไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ ว
การรักษา
โรคนี้ไม่มีทางเยียวยารักษา แพทย์จะรับตัวผูป้ ่ วยไว้ในโรงพยาบาล เพื่อให้ยาตามอาการ เช่น ยา
นอนหลับ ยาแก้ชกั และติดตามดูอาการจนกว่าผูป้ ่ วยจะเสี ยชีวติ
การดําเนินโรค
เมื่อปรากฏอาการแสดงของโรคแล้ว ผูป้ ่ วยมักจะเสี ยชีวติ ภายใน 1-2 สัปดาห์โรคนี้ถือว่ามี
อัตราตายสู ง 100 เปอร์ เซ็นต์ในต่างประเทศ เคยมีรายงานผูป้ ่ วยที่รอดชีวติ อย่างปาฏิหาริ ยอ์ ยูเ่ พียง

ไม่กี่ราย ซึ่ งล้วนเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการฉี ดยาป้ องกันหลังถูกสัตว์กดั มาก่อนทั้งสิ้ น แต่เกิดอาการของ
โรคพิษสุ นขั บ้าที่ไม่รุนแรงและสามารถรักษาให้รอดชีวติ ได้ดงั นั้น การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและ
การฉี ดยาป้ องกันหลังถูกสัตว์กดั จึงนับว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่สุดในการจัดการกับโรคนี้
การป้องกัน
1. ผูท้ ี่ถูกสุ นขั แมว ค้างคาว สัตว์ป่า สัตว์แทะ หรื อปศุสัตว์ กัด ข่วน หรื อเลีย ควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
(1.) ทําการฟอกล้างบาดแผลด้วยนํ้าสะอาด (เช่น นํ้าก๊อก นํ้าขวด นํ้าต้มสุ ก) กับสบู่ทนั ที ควรฟอก
ล้างหลายๆ ครั้ง ซึ่ งจะช่วยลดปริ มาณเชื้อพิษสุ นขั บ้าที่บาดแผล แล้วใส่ ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน
ไอโอดีน หรื อแอลกอฮอล์ชนิด 70%
(2.) ถ้ามีเลือดออกซิ บๆ หรื อออกไม่หยุด ควรใช้ผา้ ก๊อซ หรื อผ้าสะอาดปิ ดแผล และใช้แรงกดปาก
แผลเพื่อห้ามเลือด
(3.) ควรรี บไปที่สถานพยาบาลใกล้บา้ นโดยเร็ ว เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปและปรึ กษาถึง
ความจําเป็ นในการฉี ดวัคซี นและอิมมูนโกลบูลินป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
(4.) ควรกักขังหรื อเฝ้ าดูอาการสัตว์ที่ก่อเหตุนาน 10 วัน ในกรณี ที่สัตว์น้ นั จับตัวหรื อหาตัวได้ยาก
เช่น สัตว์ป่า หนู ค้างคาว สุ นขั หรื อแมวจรจัดที่อาจหนีหายไป ถ้าเป็ นไปได้ควรหาทางกําจัดแล้วนํา
ซากสัตว์ส่งตรวจ ถ้าเป็ นไปไม่ได้ก็ควรรี บแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อพิจารณาฉี ดยาป้ องกัน
ทั้งนี้ ควรปฏิบตั ิตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะควรฉี ดยาป้ องกันให้ครบถ้วน
ตามแพทย์สง่ั ส่ วนยาที่ฉีดแพทย์จะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าจะใช้ชนิดใด ขนาดเท่าใด และวิธีการฉี ด โดย
คํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพของผูป้ ่ วยเป็ นรายๆ ไป

โรคคอตีบ
สาเหตุ

เกิดจากเชื้อคอตีบซึ่ งเป็ นเชื้อแบคทีเรี ยชนิดหนึ่งชื่อ โคริ นแบคที เรี ยมดิพที เรี ย
(Corynbacterium diphtheriae) ติดต่อโดยทางเสมหะ เช่น การจามหรื อไอ ระยะฟักตัวสั้นมากเพียง
1-7 วัน
อาการของโรค
ดังที่ได้กล่าวแล้ว มีไข้ เจ็บคอมีอาการอุดตันของกล่องเสี ยงและหลอดลม ทําให้เสี ยงแหบ
และหายใจไม่ออกที่สาํ คัญ คือ นอกจากจะทําให้การอุดตันของทางเดินหายใจแล้ว เชื้อโรคจากคอ
และหลอดลมจะปล่อยพิษออกมาในกระแสเลือด ทําให้หวั ใจอักเสบได้ เช่น รายที่ 2 ผูป้ ่ วยตายด้วย
หัวใจอักเสบโดยที่ไม่มีการอุดตันของทางเดินหายใจ ผูท้ ี่มีหวั ใจอักเสบแล้วอาจจะมารอด อาการ
หัวใจอักเสบเกิดได้รวดเร็ วมาก ผูป้ ่ วยจะอ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ อาเจียน หน้าซี ด ชีพจรเบาเร็ ว
เสี ยงหัวใจเบา ระยะหลังเส้นประสาทหัวใจจะถูกทําลาย ทําให้หวั ใจเต้นผิดปกติไปหัวใจห้องบนจะ
เต้นตามปกติคือ ประมาณ 70 ครั้งต่อนาที แต่หอ้ งล่างจะเต้นโดยอัตโนมัติ ประมาณ 20-40 ครั้งต่อ
นาที ทําให้สูบฉี ดเลือดไม่พอเพียงที่จะไปเลี้ยงร่ างกาย ประกอบกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วย จึงทํา
ให้หวั ใจวาย
การรักษา
ยาที่สาํ คัญคือ ซี ร่ัมแก้พิษเชื้อคอตีบต้องรี บให้ทนั ที อาจใช้ฉีดป้ องกันในเด็กที่ใกล้ชิดกับ
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคนี้ และไม่เคยได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันมาก่อน ยานี้แพงมาก นอกจากนี้ก็ให้ เพน
นิซิลลินเพื่อฆ่าเชื้อ เจาะคอในกรณี ที่มีการอุดตันของทางเดินหายใจ ให้พกั เป็ นเวลานานประมาณ 1
เดือน เพื่อป้ องกันอาการแทรกซ้อนทางหัวใจอย่างไรก็ดี เรื่ องการป้ องกันเป็ นเรื่ องสําคัญมากใน
ประเทศที่การสาธารณสุ ขเจริ ญ เด็กจะได้รับวัคซี นป้ องกันอย่างทัว่ ถึง ในบางประเทศถ้าเกิดโรคคอ
ตีบขึ้นในท้องที่ใด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะถูกให้ออก เพราะถือว่าบกพร่ องต่อหน้าที่ในการ
ป้องกันโรค
ประเทศเรา ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจถึงความสําคัญของการป้ องกันโรค แต่ถา้ ได้รับ
ความร่ วมมือจากทุกๆ ท่าน ช่วยกันบอกให้เพื่อนบ้านพาบุตรหลานไปฉี ดวัคซี นป้ องกันตามกําหนด
เสี ย โรคอันแสนทรมานนี้ก็จะหมดไปจากประเทศไทย ท่านจะได้บุญกุศลเป็ นอย่างยิง่ วัคซี นรวมนี้
ถ้าฉี ดตามสถานที่ราชการจะไม่เสี ยเงิน รัฐบาลฉี ดให้ฟรี

โรคมือ เท้ า ปาก
โรคมือ เท้ า และปาก (อังกฤษ: Hand, foot and mouth disease) เป็ นโรคติดเชื้อในมนุษย์ เกิด
จากไวรัสในแฟมิลีพิคอร์ นาไวริ ดี ซึ่งสายพันธุ์ที่ทาํ ให้เกิดโรคนี้ที่พบบ่อยที่สุดคือไวรัสคอกแซคกี
เอ และ Enterovirus 71 เชื้อก่อโรคที่พบบ่อยที่สุดคือ ค็อกแซกกีเอชนิด 16 ซึ่ งทําให้เกิดอาการที่ไม่
รุ นแรง และหายได้เองเป็ นส่ วนใหญ่ ที่พบน้อยแต่รุนแรงคือ ไวรัสเอนเทอโรชนิด 71
โรคมือ เท้า และปากส่ วนใหญ่พบในเด็ก เป็ นโรคที่พบได้บ่อย การติดต่อค่อนข้างง่ายผ่าน
ทางการสัมผัสสารคัดหลัง่ เช่น นํ้าลาย หรื ออุจจาระของผูป้ ่ วย โรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อจากการกิน
อาหาร นํ้าดื่ม การดูดเลียนิ้วมือ หรื อของเล่นที่ปนเปื้ อนเชื้อที่ออกมากับอุจจาระนํ้าเหลืองจากตุ่มนํ้า
ที่ผวิ หนัง หรื อละอองนํ้ามูก นํ้าลายของผูป้ ่ วย พบน้อยที่จะติดต่อโดยการสู ดเอาละอองนํ้ามูกนํ้าลาย
ที่ผปู ้ ่ วยไอหรื อจามรด มักมีการระบาดเป็ นกลุ่มเล็กในสถานเลี้ยงเด็กหรื อโรงเรี ยนอนุบาล ส่ วน
ใหญ่พบในช่วงฤดูร้อนหรื อฤดูใบไม้ร่วง ระยะฟักตัวประมาณ 3-7 วัน
อาการ อาการแรกเริ่ มเหมือนกับการติดเชื้อไวรัสทัว่ ไป คือมีความรู ้สึกไม่สบายตัวประมาณ
1-2 วัน จากนั้นเริ่ มมีไข้ หลังติดเชื้อ 3-7 วัน เด็กจะมีอาการไข้ และอาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
ร่ วมด้วย หลังจากนั้น 1-2 วัน จะมีน้ าํ มูก เจ็บปาก เจ็บคอ ไม่ยอมดูดนม ไม่อยากกินอาหาร เด็กเล็ก
อาจร้องงอแง เมื่อตรวจดูในปากพบจุดนูนแดงๆ หรื อมีน้ าํ ใสอยูข่ า้ งใต้ ขึ้นตามเยือ่ บุปาก ลิ้นและ
เหงือก ซึ่ งต่อมาจะแตกกลายเป็ นแผลตื้นๆ และมีอาการเจ็บมาก ซึ่งต่อมาจะกลายเป็ นแผลในปาก
อาจขึ้นบนลิ้น กระพุง้ แก้ม หรื อเพดานอ่อนได้
ในเวลาไล่เลี่ยกันก็จะมีผนื่ ขึ้นที่มือและเท้า ในเด็กบางคนขึ้นในฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า หรื อแก้มก้น
โดยตอนแรกมักขึ้นเป็ นจุดแดงราบก่อน แล้วกลายเป็ นตุ่มนํ้าตามมา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3-7 มิลลิเมตร มักไม่คนั ไม่เจ็บ บางรายเป็ นส่ วนน้อยที่มีอาการคัน อาการไข้มกั เป็ นอยู่ 3-4
วันก็ทุเลาไปเอง ส่ วนแผลในปากมักจะหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ และตุ่มนํ้าที่มือและเท้าจะหาย
ได้เองภายใน 10 วัน ในรายที่เป็ นรุ นแรง (ซึ่ งพบเป็ นส่ วนน้อย) อาจมีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียน
รุ นแรง ซึ ม ไม่ค่อยรู ้ตวั มีอาการชัก แขนขาอ่อนแรง หรื อหายใจหอบเหนื่อย
ส่ วนใหญ่มกั จะหายได้เองภายใน 7-10 วัน (เต็มที่ไม่เกิน 2 สัปดาห์) โดยจะมีไข้อยูเ่ พียง 3-4
วันแรก ส่ วนน้อยที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวตามมา ซึ่ งหากรุ นแรงมากอาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
การรักษา ส่ วนใหญ่หายได้โดยไม่ตอ้ งใช้ยา เนื่องจากโรคนี้เป็ นโรคจากเชื้อไวรัส ปั จจุบนั ยัง
ไม่มีการรักษาจําเพาะที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ดีกว่าการรักษาประคับประคอง เพราะฉะนั้น
การรักษาส่ วนใหญ่จะเน้นไปที่การบรรเทาอาการตามที่มี เช่น การใช้ยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาความ
เจ็บแผล เป็ นต้น ผูป้ ่ วยเด็กโตหรื อผูใ้ หญ่มกั มีอาการไม่มาก และเป็ นอยูไ่ ม่เกิน 1 สัปดาห์ หรื ออาจ
เป็ นนานกว่านั้นได้แต่พบน้อย

โรคไข้ หวัดนก
โรคไข้ หวัดนก avian influenza
โรคไข้หวัดนกหรื อ avian influenza เกิดจากการที่ไก่ติดไวรัสไข้หวัด avian influenza type
A ที่เกิดในนก เนื่องจากเป็ นเชื้อไวรัสที่เกิดในนกไก่ไม่มีภูมิจึงป่ วยและตาย คนเราจะติดไข้หวัดนก
จากไก่โดยการรับเชื้อจากการดูแลไก่ที่ป่วย หรื อระหว่างที่ฆ่าไก่ หรื อรับประทานไก่ที่เป็ นโรคแต่
ปรุ งไม่สุก นอกจากนั้นอาจจะได้รับเชื้อจากพื้นที่ปนเปื้ อน
อาการ

อาการที่สาํ คัญของไข้หวัดนก คือ ไข้และไอ แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ปวดท้อง
ท้องร่ วง มีไข้ ปวดศีรษะ นํ้ามูกไหล ท้องร่ วง
การดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยไข้หวัดนกที่ไม่รุนแรงจะต้องแยกพักเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของเชื้อโรค หาก
รุ นแรงจะต้องพักในโรงพยาบาล อ่านเรื่ องการดูและผูป้ ่ วยไข้หวัดนก
โรคแทรกซ้ อนทีส่ ํ าคัญ
ปอดบวมซึ่งมักจะรุ นแรง หายใจล้มเหลวซึ่งมักจะต้องใส่ เครื่ องช่วยหายใจ ภาวะช็อค
ซึ ม ไม่รู้สึกตัว ชัก อวัยวะล้มเหลว เช่น ไต ตับ หื อหัวใจ
การป้องกันการติดเชื้อ
การป้ องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกที่ดีคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสไก่ที่ป่วยหรื อตาย ไม่ไป
ตลาดสดขายไก่ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนที่ป่วย หรื องดเดินทางไปประเทศที่กาํ ลังระบาด
• ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนและหลังจากทําอาหารไก่หรื อไข่
• ล้าองอุปกรณ์ครัวด้วยนํ้าและสบู่
• วัดอุณหภูมิอาหารให้ได้ 165 ฟาเรนไฮต์
• ไข่ตอ้ งสุ ขทั้งไข่ขาวและไข่แดง
• หลีกเลี่ยงตลาดที่คา้ สัตว์เป็ นๆ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสของที่เปื้ อนอุจาระสัตว์ปีก
• งดรับประทานอาหารสุ กๆดิบๆ
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสไก่หรื อนกที่ตาย

โรควัณโรค

วัณโรค
เป็ นโรคติดเชื้อที่มีความสําคัญมากที่สุดโรคหนึ่งในปั จจุบนั จากข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ.1997คาดว่าผูท้ ี่ติดเชื้อวัณโรคมีอยูม่ ากกว่า 2,000 ล้านคนทัว่ โลก และพบว่ามี
ผูป้ ่ วยรายใหม่เกิดขึ้นประมาณ 12 ล้านคนในแต่ละปี ซึ่ งถ้านับรวมผูป้ ่ วยวัณโรคทั้งหมดในช่วงเวลา
หนึ่งๆ อาจมีจาํ นวนมากถึง 16 ล้านคน นอกจากนี้อตั ราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยวัณโรคประมาณปี
ละ 2-3 ล้านคน จะเห็นได้วา่ วัณโรคจึงเป็ นสาเหตุการตายจากโรคติดเชื้อที่สาํ คัญที่สุดโรคหนึ่ง
สาเหตุ วัณโรคเกิดจากเชื้อวัณโรค
ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยที่มีชื่อว่า ไมโคแบคทีเรี ยม ทูเบอร์ คูโล
ซิ ส (Mycobacterium tuberculosis) บางครั้งเรี ยกว่า เชื้อเอเอฟบี ( AFB/Acid Fast Bacilli) เชื้อวัณ
โรคติดต่อจากคนไปคนผ่านทางละอองเสมหะที่เกิดจากการไอ จาม หรื อ การใช้เสี ยง เชื้อวัณโรคที่
ตกลงสู่ พ้นื หรื อติดอยูก่ บั ผิวสัมผัสของวัตถุอื่นๆ จะถูกทําลายไปโดยง่ายโดยแสงสว่างและอากาศที่
ถ่ายเทสะดวก วัณโรคแพร่ ได้ดว้ ยการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย เช่น อยูอ่ าศัยร่ วมบ้านเดียวกัน การที่
ผูป้ ่ วยภูมิตา้ นทานร่ างกายอ่อนแอ เช่น เบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี หรื อได้รับยากดภูมิตา้ นทาน เช่น
ยารักษาโรคมะเร็ ง หรื อยาลูกกลอนที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ จะทําให้มีโอกาสเป็ นวัณโรคได้ง่าย
อาการ
วัณโรค อาการนําของวัณโรคปอดที่สาํ คัญคื ออาการไอติดต่อกันเกิน 3 สัปดาห์ ใน
บางรายอาจมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรื อ ไอมีเลือดออก ร่ วมด้วยได้ อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยวัณโรค
ในระยะแรกๆ มักจะไม่ปรากฏอาการให้เห็นชัดเจน
อาการแทรกซ้ อนทีส่ ํ าคัญคือ เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบ , ฝี ในปอด , ภาวะมีน้ าํ ในช่องหุ ม้ ปอด
, วัณโรคต่อมนํ้าเหลือง พบบ่อยที่ขา้ งคอ อาจโตเป็ นก้อนร่ วมกับไข้เรื้ อรัง หรื อโตต่อกันเป็ นสาย
เรี ยกว่า ฝี ประคําร้อย , ไอออกเป็ นเลือดถึงช็อก ที่พบได้นอ้ ยลงไป ได้แก่ วัณโรคกระดูก มักพบที่
กระดูกสันหลัง มีอาการปวดหลังเรื้ อรัง หลังคดโก่ง และกดเจ็บ , วัณโรคลําไส้ มีอาการไข้ ปวดท้อง
ท้องอืด ท้องเดินเรื้ อรัง ซูบผอม ถ้าลุกลามไปที่เยือ่ บุช่องท้องที่ทาํ ให้ทอ้ งมานได้ , วัณโรคไต , วัณ
โรคกล่องเสี ยง เสี ยงแหบ เป็ นต้น
การรักษาวัณโรค โดยการให้ยารักษาวัณโรคอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีไอเอ็นเอช
เป็ นยาหลัก 1 ชนิด แล้วให้ยาอื่นร่ วมด้วยอีก 1-3 ชนิด การใช้ยาเพียงชนิดเดียวมักจะรักษาไม่ได้ผล
ยาที่ใช้รักษาวัณโรคจึงมีสูตรให้เลือกอยูห่ ลายแบบ
ผู้ทเี่ ป็ นวัณโรคในระยะทีเ่ ริ่มการรักษา โดยเฉพาะ 2 สัปดาห์แรก จึงควรหลีกเลี่ยงการคลุก
คลีใกล้ชิดผูอ้ ื่นโดยเฉพาะเด็กและคนชรา และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่สาธารณะที่ผคู ้ น
แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วย
ยานพาหนะร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นเวลานานโดยเฉพาะถ้าเกิน 8 ชัว่ โมงขึ้นไป แต่ไม่จาํ เป็ นต้องแยกข้าว
ของเครื่ องใช้ในกิจวัตรประจําตัวจากคนอื่น หลังจากทําการรักษาจนอาการไอหายไปแล้ว

