โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)

พบมากในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดในช่วงต้นฤดูฝนถึงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ กลุม่ เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
การติดต่อ
จากการสัมผัสโดยตรงกับน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย ละอองจากการไอ จาม น�ำ้ เหลือง
จากแผลพุพอง หรืออุจจาระของผูป้ ว่ ยทีม่ เี ชือ้ มีระยะฟักตัว 3-7 วัน
อาการ
เริม่ จากมีไข้ ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปากและเบือ่ อาหาร มีแผลอักเสบ
ทีล่ นิ้ เหงือก และกระพุง้ แก้มทัง้ สองข้าง ต่อมาทีผ่ วิ หนังจะมีผนื่ เป็นจุดแดง
อาจจะนูนหรือราบ ไม่มีอาการคัน ผื่นพบมากที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ผื่นนี้จะ
กลายเป็นตุม่ พองใสรอบๆ แดง และแตกออกเป็นหลุมตืน้ ๆ

การป้องกัน
- หมัน่ ล้างมือเด็กด้วยสบูท่ กุ ครัง้ ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย และหลังจาก
เล่นของเล่น
- ก�ำจัดขยะและสิง่ ปฏิกลู ดูแลรักษา และ ท�ำความสะอาดอาคาร สถานที่ เครือ่ งมือเครื่องใช้ และ
ของเล่นต่าง ๆ
- คัดกรองเด็กทีป่ ว่ ยแยกออกจากเด็กปกติ หรือให้หยุดพักรักษาตัวทีบ่ า้ นประมาณ 1 สัปดาห์
หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพือ่ ป้องกันการแพร่เชือ้ ให้เด็กอืน่ ๆ
อาการผิดปกติทค
ี่ วรรีบไปพบแพทย์
- เด็กมีอาการซึมลง ไม่เล่น ไม่รบั ประทานอาหารหรือนม
อ า จ ท� ำ ใ ห ้
- บ่นปวดศีรษะมาก ปวดทนไม่ไหว
เสียชีวิต
- มีอาการพูดเพ้อไม่รเู้ รือ่ ง สลับกับการซึมลง
- ปวดต้นคอ คอแข็ง มีการรับรูส้ บั สน และอาเจียน
- มีอาการสะดุง้ ผวา ตัวสัน่ ๆ อาจมีแขนหรือมือสัน่ บ้าง
- มีอาการไอ หายใจเร็ว ดูเหนือ่ ยๆ หน้าซีด มีเสมหะมาก โดยอาจมีหรือไม่มไี ข้รว่ มด้วยก็ได้

โรคมือ เท้า ปาก
ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน�้ำและสบู ่
หมั่นท�ำความสะอาด
สถานที่ ของใช้ ของเล่น

หยุ ดพักรักษาตัวที่บ้าน
1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหาย

โรคไข้หวัด (Common cold)

เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจในเด็กที่พบบ่อยที่สุด
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสหลายชนิด

โรคไข้หวัดใหญ่ (influenza)

มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus)

อาการ
อาการ
ไข้ตำ�่ คัดจมูก จาม น�ำ้ มูกไหล เจ็บคอ ไอแห้ง โดยอาการเหล่านีจ้ ะเป็นมาก
ไข้สงู 38 - 40 องศา เป็นเวลา 3-4 วัน หนาวสัน่ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ไอ
ใน 1–2 วันแรก และสามารถหายได้ภายใน 1 สัปดาห์
และมีเสมหะมาก เจ็บคอ คัดจมูก น�ำ้ มูกไหล อาจพบอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน และอุจจาระร่วงได้
การติดต่อ
ทางตรง : การหายใจเอาเชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย จากการไอหรือจามรดกัน		

ทางอ้อม : การใช้ของร่วมกันหรือมือไปสัมผัสกับละอองน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย ขยีต้ าหรือจมูก

การป้องกัน
อาการผิดปกติทค
ี่ วรรีบไปพบแพทย์
- หายใจผิดปกติ ได้แก่ หายใจเร็ว หอบหายใจแรง
1. ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
5. หมัน่ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�ำ้ และสบู่
จนชายโครงบุม๋ หายใจเสียงดัง
2. หลีกเลีย่ งการอยูใ่ กล้ผปู้ ว่ ยหรือสถานทีแ่ ออัด
6. หลีกเลีย่ งมลพิษ ควันบุหรี่ ควันไฟในบ้าน ควันท่อไอเสียรถ
- ไข้สงู เกิน 3 วัน
3. กินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ผักและผลไม้ 		
7. เมือ่ ป่วยควรพักทีบ่ า้ นอย่างน้อย 3 – 7 วัน หรือจนกว่าจะหาย
อ า จ ท� ำ ใ ห ้
- ไม่กนิ นม หรือน�ำ	้
เพือ่ ให้รา่ งกายได้รบั สารอาหารและวิตามินพอเพียง 8. เวลาไอ หรือจาม ควรปิดปาก ปิดจมูก ด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู
- ซึมลง หรือกระสับกระส่าย		 เสียชีวิต
4. ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุน่ ในช่วงอากาศหนาวเย็น
ทุกครัง้ หรือสวมหน้ากากอนามัย เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
- อาการป่วยมากขึน้ กว่าเดิม
หรืออากาศเปลีย่ นแปลง		
		
ให้กบั ผูอ้ นื่

ออกก�ำลังกาย
กินอาหารที่มีประโยชน์
ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน�้ำและสบู ่
หลีกเลี่ยงผู ้ป่วย
สถานที่แออัดและมลพิษ
สวมหน้ากากอนามัย
แยกเด็กป่ วย และให้หยุ ดพักที่บ้าน
จนกว่าจะหาย
ฉีดวัคซี นป้องกันโรค

โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumonia)
สาเหตุ
เชือ้ ไวรัส แบคทีเรีย และเชือ้ รา
การติดต่อ
การสัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย หรือสัมผัสสารคัดหลัง่ ทางตา จมูก และ
การสูดหายใจเอาเชือ้ ทีอ่ ยูใ่ นอากาศทีเ่ ป็นละอองฝอยเข้าสูป่ อดโดยตรง

การป้องกัน
1. ไม่ควรน�ำเด็กเล็กใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยและอยูใ่ นทีม่ ผี คู้ นหนาแน่น เช่น ศูนย์
การค้า
โรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะช่วงทีม่ กี ารระบาดของไข้หวัด
2. หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ ง เช่น ควันบุหรี่ ควันไฟ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์
หรือ
อากาศทีห่ นาวเย็น
3. ล้างมือให้เด็กบ่อยๆ รวมถึงคนรอบข้าง
4. เมือ่ มีเด็กป่วยในศูนย์
เด็กเล็กหรือโรงเรียนให้ผปู้ กครองรับเด็กกลับบ้าน
หากไม่สามารถรับกลับบ้านได้ ให้แยกเด็กและแยกเครือ่ งใช้ของเด็กป่วย
ออกจากเด็กปกติ เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
5. ให้วคั ซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

อาการ
เริ่มจากมีไข้ต�่ำๆ ไอ มีน�้ำมูก คออักเสบ ต่อมาไข้สูง หอบเหนื่อย
หายใจล�ำบากและมีเสียงหวีดหรือฮืด ซึมลง ตัวเขียว ไม่กนิ น�ำ้ ไม่กนิ นม
ซึง่ เป็นสัญญาณของอาการปอดบวม ต้องรีบพาไปพบแพทย์

ออกก�ำลังกาย
กินอาหารที่มีประโยชน์

โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ

ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน�้ำและสบู ่
หลีกเลี่ยงผู ้ป่วย
สถานที่แออัด และมลพิษ
สวมหน้ากากอนามัย

หองพยาบาล

แยกเด็กป่ วย และให้หยุ ดพักที่บ้าน
จนกว่าจะหาย
ฉีดวัคซี นป้องกันโรค

มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ฉีด”
สำ�หรับการป้องกันโรคทางเดินหายใจ
ปิด
- ปิดปาก ปิดจมูก เมือ่ ไอหรือจาม

หยุด
- หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผูอ้ นื่ พักรักษาตัวอยูบ่ า้ นจนกว่าจะหาย

ล้าง
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�ำ้ และสบู่

ฉีด
1) หญิงตัง้ ครรภ์
อายุครรภ์
4 เดือนขึน้ ไป
2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3) ผูม้ โี รคเรือ้ รัง คือ ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง หอบหืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย
ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการได้รบั เคมีบำ� บัด และเบาหวาน
4) บุคคลทีม่ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไป
5) ผูม้ นี ำ�้ หนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม
6) ผูพ้ กิ ารทางสมองทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้
7) ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย
8) ผูท้ มี่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง (รวมผูต้ ดิ เชือ้ HIV ทีม่ อี าการ)

เลีย่ ง
- เลีย่ งการอยูใ่ กล้ผปู้ ว่ ยหรือสถานทีค่ นหนาแน่น

มาตรการ
“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ฉีด”
ส�ำหรับการป้องกัน
โรคทางเดินหายใจ
ปิ ด

หยุด
เลี่ยง
ล้าง

ฉีด

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
มียุงลายเป็นพาหะน�ำโรค เกิดได้ตลอดปี พบมากช่วงฤดูฝน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัสเด็งกี ซึง่ มียงุ ลายเป็นพาหะน�ำโรค เมือ่ ถูกยุงทีม่ เี ชือ้ กัด
เชือ้ จะเข้าสูร่ า่ งกาย
อาการ
มีไข้สงู ลอย (ให้ยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดถึงปกติ หรือลดระยะสัน้ แล้วกลับขึน้ อีก)
ปวดศรีษะ หน้าแดง เบือ่ อาหาร อาเจียน อาจพบมีจดุ เลือดออกเล็กๆ ตามล�ำตัว
แขน ขา อาจมีเลือดก�ำเดาหรือถ่ายอุจจาระด�ำ ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา
และมีภาวะช็อคช่วงไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ท�ำให้เสียชีวติ ได้

การป้องกัน
- หลีกเลีย่ งไม่ให้ยงุ ลายกัด เช่น นอนในมุง้ ทายากันยุง เป็นต้น
- ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุแ์
ละก�ำจัดลูกน�ำ้ ในบริเวณทีม่ นี ำ�้ ขัง เช่น โอ่ง แจกัน ยางรถยนต์
หรือ
ภาชนะทีม่ นี ำ�้ ขัง ทุกสัปดาห์
อย่างสม�ำ่ เสมอ
- แยกเด็กป่วยขณะมีไข้ ไว้ในบริเวณทีไ่ ม่มยี งุ ลาย และสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ
อาการผิดปกติทค
ี่ วรรีบไปพบแพทย์
- ไข้ลดลง อาการซึม เหงือ่ ออก - ปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา
- มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว - ปัสสาวะลดลง

อ า จ ท� ำ ใ ห ้
เสียชีวิต

มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

เพือ่ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
1. เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่งโล่ง ไม่ให้มมี มุ อับทึบ เป็นทีเ่ กาะพักของยุง
2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยท�ำต่อเนือ่ ง สัปดาห์
ละครัง้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุย์
งุ
3. เก็บน�ำ้ ส�ำรวจภาชนะใส่นำ�้ ต้องปิดฝาให้มดิ ชิด ป้องกันยุงลายวางไข่

โรคไข้เลือดออก

โรคอุจจาระร่วง (Diarrheal Diseases)
ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จํานวน 3 ครั้ง ต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นนํ้าจํานวนมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน
สาเหตุ
จากการติดเชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส และหนอนพยาธิในส�ำไส้ โดยการกินอาหาร และน�ำ้ ทีไ่ ม่สะอาด อาหารสุกๆ ดิบๆ
อาการ
ถ่ายเหลวตัง้ แต่ 3 ครัง้ ขึน้ ไป หรือถ่ายมีมกู ปนเลือดอย่างน้อย 1 ครัง้ อาจมีอาการปวดท้อง (อาเจียน) หรือเป็นไข้รว่ มด้วย
ถ้าเกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย มักพบผูป้ ว่ ยมีอาการไข้สงู และอาเจียนใน 3 วันแรก และอุจจาระมักเป็นสีเหลือง
การป้องกัน
- กินอาหารและดืม่ น�ำ้ ทีส่ ะอาด อาหารร้อนๆ ปรุงสุกใหม่
- ท�ำความสะอาดภาชนะทีใ่ ช้ในการกินและดืม่ อย่างถูกวิธี
- ล้างมือด้วยน�ำ้ และสบู่ ทุกครัง้ ก่อน - หลังรับประทานอาหาร 		
- แยกเด็กทีป่ ว่ ย แยกของเล่นของใช้ และท�ำความสะอาดหลังขับถ่าย
และหลังสัมผัสสิง่ ปฏิกลู ทันที เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
- เมือ่ ป่วยให้หยุดรักษาตัวทีบ่ า้ นจนกว่าจะหาย		
- ก�ำจัดอุจจาระอย่างถูกวิธี

อาการผิดปกติทค
ี่ วรรีบไปพบแพทย์
- อาการไม่ดขี นึ้ ซึมลง และยังถ่ายปริมาณมาก หรือมีมกู
ปนเลือดมากขึน้
- ยังมีภาวะขาดน�ำ้ อยู่ เช่น ปัสสาวะออกน้อย ร้องไห้
เสียงแหบไม่มนี ำ�้ ตา
- ปากแห้ง ตาลึกโบ๋ ชีพจรเต้นเร็ว
อ า จ ท� ำ ใ ห ้
- มีไข้สงู ตลอด ไข้ไม่ลง
เสียชีวิต
- อาเจียนมาก

มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
กินร้อน
		
ช้อนกลาง
		
ล้างมือ		
		

โดยใช้ความร้อนสูงอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส และไม่ปรุงแบบสุกๆ ดิบๆ เก็บอาหารปรุงสุกอย่างเหมาะสม
อาหารทีเ่ หลือจากการกินถ้าเก็บไว้นานกว่า 4 ชัว่ โมง ต้องน�ำมาอุน่ ให้รอ้ นอย่างทัว่ ถึง ก่อนน�ำมากินอีกครัง้
ช่วยป้องกันโรคจากการติดต่อทางน�ำ้ ลาย ไม่ให้แพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันน�ำ้ ลาย
ของผูก้ นิ ไม่ให้ลงไปปนเปือ้ นอาหาร ท�ำให้บดู เสียง่าย
ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน�ำ้ และสบู่ ทัง้ ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องน�ำ้ ทุกครัง้
เพือ่ ลดเชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกาย

โรคอุจจาระร่วง
หองน้ำ

กินร้อน
ช้อนกลาง
ล้างมือ

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox)

เกิดขึ้นได้ตลอดปี มักระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน

สาเหตุ
การป้องกัน
เกิดจากเชือ้ ไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์
(Varicella-zoster virus)
- ควรให้เด็กหยุดเรียนและแยกผูป้ ว่ ยไม่ให้คลุกคลีกบั ผูอ้ นื่ จนกว่าแผลจะแห้ง
- แยกท�ำความสะอาดเสือ้ ผ้าและเครือ่ งใช้ของผูป้ ว่ ยออกจากผูอ้ นื่
- ห้ามใช้สงิ่ ของและภาชนะร่วมกับผูป้ ว่ ย
การติดต่อ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใสตามค�ำแนะน�ำแพทย์
ทางตรง : การหายใจเอาเชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย จากการไอหรือจามรดกัน
ทางอ้อม : การใช้ของร่วมกันหรือสัมผัสผืน่ ทีผ่ วิ หนัง หรือน�ำ้ เหลืองจากตุม่ น�ำ้ ของผูป้ ว่ ย
อาการผิดปกติทค
ี่ วรรีบไปพบแพทย์
อาการ
- มีไข้ขนึ้ สูงหรือเป็นติดต่อนานกว่า 4 วัน
- บริเวณผืน่ กลายเป็นสีแดงเข้มขึน้
มีไข้พร้อมผืน่ ในระยะแรกจะเป็นผืน่ แดง ต่อมาผืน่ เป็นตุม่ นูนขึน้ และกลายเป็น
อ
า จ ท� ำ ใ ห ้
ตุ
ม
่
นู
น
ตามร่
า
งกายมี
น
ำ
้
�
หนองไหลออกมา
ตุม่ น�ำ้ พองใสตรงกลาง ผืน่ จะขึน้ มากบริเวณล�ำตัวมากกว่าแขนขา ผืน่ ในกลุม่ เดียวกัน
เสียชีวิต
ไออย่
า
งรุ
น
แรง
ปวดท้
อ
งรุ
น
แรง
มีหลายระยะปนกัน ตุม่ ทีเ่ กิดขึน้ จะมีรอยบุม๋ ตรงกลางแล้วค่อยๆ แห้งไป ในบางราย
- มีผนื่ แดงเป็นจ�ำ้ ๆ และเลือดออก
อาจมีแผลในปากร่วมด้วย

โรคอีสุกอีใส
แยกเด็กป่ วย และให้หยุ ดพักที่บา้ น
จนกว่าจะหาย
แยกท�ำความสะอาด
เสื้อผ้าและเครื่องใช้
ของผู ้ป่วยจากผู ้อ่ืน

ห้าม ใช้ส่ิงของและภาชนะ
ร่วมกับผู ้ป่วย

ฉีดวัคซี นป้องกันโรค

โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis)
ตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตา เกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ไวรัส
อาการ
ตาแดง เคืองตา แสบตา น�ำ้ ตาไหล ปวดตา ตามัว จะเป็นทีข่ า้ งใด
ข้างหนึง่ ก่อน และลามไปเป็นสองข้างอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน
การติดต่อ
- มือสัมผัสขีต้ า น�ำ้ ตาของผูป้ ว่ ย แล้วมาสัมผัสตาตัวเอง หรือใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผูป้ ว่ ย
- แมลงหวี่ แมลงวัน ตอมสิง่ สกปรกหรือตาผูป้ ว่ ย แล้วมาตอมตา
- ลงเล่นในน�ำ้ ทีม่ คี วามสกปรกสูง

การป้องกัน
- หมัน่ ล้างมือด้วยสบูใ่ ห้สะอาด
- ไม่เอามือขยีต้ า
- ไม่คลุกคลีกบั คนทีเ่ ป็นโรค ไม่ใช้สงิ่ ของเครือ่ งใช้สว่ นตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า
- หากมีเด็กป่วยเป็นโรคตาแดงควรให้หยุดเรียนและงดลงสระว่ายน�ำ้

โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ
ไม่เอามือขยี้ตา

ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน�้ำและสบู ่

ไม่ใช้ส่ิงของ
ร่วมกัน

แยกเด็กป่ วย และให้หยุ ดพักที่บ้าน
จนกว่าจะหาย

งดลงสระว่ายน�้ำ

ไข้อีดำ�อีแดง (Scarlet fever)

เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ท�ำให้มีผื่นแดงขึ้นตามตัว ร่วมกับทอนซิลอักเสบ พบบ่อยในเด็ก และมักเกิดในช่วงฤดูฝน
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ชนิดเอ (Streptococcus Group A)
การติดต่อ
การสัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย หรือหายใจเอาละอองฝอยทีต่ ดิ เชือ้
เข้าทางระบบทางเดินหายใจ

การป้องกัน
- ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกก�ำลังกาย
- หลีกเลีย่ งการสัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยและไม่ใช้สงิ่ ของร่วมกับผูป้ ว่ ย
- ล้างมือ ก่อน - หลัง สัมผัสผูป้ ว่ ยหรือของใช้ของผูป้ ว่ ย
- ไม่ขยีต้ า แคะจมูกหรือปาก
- แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทนั ที หรือแจ้งให้ผปู้ กครองมารับเด็กกลับบ้าน
เพือ่ พาเด็กไปพบแพทย์

อาการ
มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ใบหน้าแดง แต่รอบปากซีด ลิน้ เป็นปืน้ ขาว เมือ่ ปืน้ ขาว
ลอกออกจะบวมแดงคล้ายลูกสตรอเบอร์
รี่ ต่อมามีผนื่ ละเอียดสีแดง สัมผัสคล้าย
กระดาษทราย พบผืน่ บริเวณล�ำคอ รักแร้ หน้าอกช่วงบน และตามล�ำตัว แขน ขา
มักเห็นชัดเจนบริเวณข้อพับ หลังมีผนื่ 2-3 วัน ผืน่ จะเริม่ ลอกโดยเฉพาะบริเวณ
ปลายนิว้ ปลายเท้า บางรายอาจมีตอ่ มน�ำ้ เหลืองทีค่ อบวมโต กดเจ็บ

ไข้อีด�ำอีแดง
มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ

ใบหน้าแดง รอบปากซี ด
ลิ้นเป็ นปื้ นขาว
ต่อมาจะบวมแดง
คล้ายลูกสตรอเบอร์ร่ี
ผื่นบริเวณข้อพับ
สัมผัสคล้ายกระดาษทราย

โรคหัด (Measles)
เป็นโรคไข้ออกผื่น มักพบในเด็กอายุเกิน 5 ปี เด็กที่เป็นโรคหัดอาจเกิดโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคปอดบวมหรือโรคปอดอักเสบ และท�ำให้เสียชีวิตได้
สาเหตุ
เกิดจากเชือ้ ไวรัส กลุม่ พารามิคโซไวรัส (Paramyxovirus)
การติดต่อ
จากการหายใจเอาเชือ้ ไวรัสในฝอยละอองน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย ทีฟ่ งุ้ กระจายในอากาศ
จากการไอ จามรดกัน หรือพูดกันในระยะใกล้ชดิ
อาการ
ไข้สงู ถึง 40 องศาเซลเซียส น�ำ้ มูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลัวแสง มีผนื่ แดง
ขึน้ ตามร่างกาย ใบหน้า ล�ำคอ บริเวณชิดขอบผม แล้วแผ่กระจายไปตาม ล�ำตัว แขน ขา
ภายใน 3 วัน ลักษณะผืน่ นูนแดง ติดกันเป็นปืน้ ๆ ก่อนผืน่ ขึน้ มักพบจุดขาวๆ เล็กๆ
มีขอบสีแดงอยูใ่ นกระพุง้ แก้ม (Koplik Spots)

การป้องกัน
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครัง้ ครัง้ แรก เมือ่ เด็กอายุ 9-12 เดือน
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ เด็ก อายุ 2 ปีครึง่ หรือสามารถฉีดวัคซีนก่อนสัมผัสโรคไม่เกิน 3 วัน
- หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับผูป้ ว่ ย
- แยกผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยเป็นโรคหัด จนถึงผืน่ ขึน้ ครบ 4 วัน

โรคหัด
ฉีดวัคซี น

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู ้ป่วย

ไข้สูง

จุ ดขาวๆ เล็กๆ ในกระพุ ้งแก้ม
(Koplik Spots)

หองพยาบาล

แยกผู ้ป่วย

ผื่นแดงตามใบหน้า
ล�ำคอ และบริเวณชิ ดขอบผม

การล้างมือ
การล้างมือด้วยน�้ำและสบู่ที่ถูกวิธี
จะสามารถลดการติดเชื้อได้ถึง 90%

2 ก่อน : ก่อนปรุงอาหาร
ก่อนกินอาหาร
5 หลัง : หลังเข้าห้องน�ำ้
ขัน้ ตอนการล้างมือทีด
่ ี 7 ขัน้ ตอน
หลังจับสัตว์
เลีย้ ง
1. ฝ่ามือถูฝา่ มือ
หลังสัมผัสสิง่ สกปรก
2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิว้ ถูซอกนิว้
หลังไอ-จาม
3. ฝ่ามือถูฝา่ มือและนิว้ ถูซอกนิว้
หลังกลับจากโรงพยาบาล
4. ใช้หลังมือถูฝา่ มือ
5. ถูนวิ้ หัวแม่มอื
6. ใช้ปลายนิว้ ถูขวางมือ
7. ถูรอบข้อมือ

1. ฝ่ามือถูฝา่ มือ

2. ฝ่และนิ
ามือถูหลังมือ
้วถูซอกนิ้ว

7. ถูรอบข้อมือ

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ

6. ใช้ปลายนิว้ ถูขวางมือ

5. ถูนวิ้ หัวแม่มอื

การใช้หน้ากากอนามัย

1. ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากาก

2. เอาด้านสีเข้มออกด้านนอกขอบลวดอยูด่ า้ นบนสันจมูก สวมให้คลุมจมูกกับปาก และดึงให้คลุม
ถึงปลายคาง แล้วกดขอบลวดให้พอดีกบั จมูก
3. เวลาใส่หน้ากาก ห้ามน�ำมือไปสัมผัสด้านนอกของหน้ากาก เพราะอาจสัมผัสกับเชือ้ โรคทีต่ ดิ อยูไ่ ด้
4. หน้ากากทีท่ ำ� ด้วยกระดาษ ควรเปลีย่ นและทิง้ ในถังขยะทีม่ ฝี าปิด
5. หากหน้ากากมีการปนเปือ้ นหรือช�ำรุดควรเปลีย่ นใหม่
6. ล้างมือหลังถอดหน้ากากทุกครัง้
ประโยชน์จากการใช้หน้ากากอนามัย
ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้ โรค และป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรคไปสูผ่ อู้ นื่

การใช้หน้ากากอนามัย

กำ�หนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
อายุ
แรกเกิด
1 เดือน
2 เดือน

วัคซีนป้องกันโรค

ข้อแนะน�ำ

BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)
ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
ควรให้เร็วทีส่ ดุ ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังคลอด
HB1 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)
HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)
เฉพาะรายทีค่ ลอดจากมารดาทีเ่ ป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
DTP-HB1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี)
OPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
DTP-HB2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี)
OPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
4 เดือน
ให้วคั ซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครัง้
IPV1 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)
DTP-HB3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี)
6 เดือน
OPV3 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
9 เดือน
หากไม่ได้ฉดี เมือ่ อายุ 9 เดือน ให้รบี ติดตามฉีดโดยเร็วทีส่ ดุ
MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
1 ปี
LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ)์
1 ปี 6 เดือน DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
2 ปี 6 เดือน LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ)์
MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
4 ปี
DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)
LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ)์
เฉพาะรายทีไ่ ด้รบั ไม่ครบตามเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 1 IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)
dT (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)
1. ให้ในกรณีทไี่ ม่มหี ลักฐานว่าเคยได้รบั เมือ่ แรกเกิดและไม่มแี ผลเป็น 2. ไม่ให้ในเด็กติดเชือ้ เอชไอวีทมี่ อี าการของโรคเอดส์
ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน แผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของประเทศไทย
ประถมศึกษาปีที่ 5 HPV1 และ HPV2 (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชือ้ เอชพีว)ี
ก�ำหนดให้ฉดี เด็กนักเรียนหญิงชัน้ ป.5
ประถมศึกษาปีที่ 6 dT (วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
แผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของประเทศไทย ก�ำหนดให้ฉดี เด็กนักเรียนชัน้ ป.6
หมายเหตุ : 1. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริม่ ให้ตามก�ำหนดได้ ก็เริม่ ให้ทนั ทีทพี่ บครัง้ แรก
		 2. วัคซีนทีต่ อ้ งให้มากกว่า 1 ครัง้ หากเด็กเคยได้รบั วัคซีนมาบ้างแล้ว และไม่มารับครัง้ ต่อไปตามก�ำหนดนัด ให้วคั ซีนครัง้ ต่อไปนัน้ ได้ทนั ทีเมือ่ พบเด็ก โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นครัง้ ที่ 1 ใหม่

กำ�หนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ปี 2561
วัคซีน แรกเกิด

อายุ

วัณโรค
(BCG)
ไวรัสตับอักเสบบี
(HBV)
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
(DTwP)
โปลิโอ
(OPV)
หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม
(MMR)
ไข้สมองอักเสบเจอี
(Live JE)
มะเร็งปากมดลูก
(HPV)

1 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

DTwP
+HB1

DTwP
+HB2

DTwP
+HB3

OPV1

OPV2
+IPV
(ชนิดฉีด)

OPV3

9 เดือน

1 ปี

1 1/2 ปี

2 1/2 ปี

4 ปี

ป. 1

ป. 5

ป. 6

BCG
HBV1

HBV2*

MMR1

ตรวจสอบ
DTwP
DTwP การได้รบั
dT และ
(กระตุน้ 1)
(กระตุน้ 2) วัคซีนก่อน
ทุก 10 ปี
ยเรียน
OPV
OPV วัและให้
(กระตุน้ 1)
(กระตุน้ 2) เฉพาะราย
ทีไ่ ด้รบั
MMR2
ไม่ครบ
ตามเกณฑ์
LAJE 2
LAJE 1
HPV 1
HPV 2

หมายเหตุ :
- วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริม่ ให้ตามก�ำหนดได้ ให้เริม่ ทันทีทพี่ บครัง้ แรก
- วัคซีนทีต่ อ้ งให้มากกว่า 1 ครัง้ หากเด็กเคยได้รบั วัคซีนมาบ้างแล้ว และไม่มารับครัง้ ต่อไปตามก�ำหนดนัด ให้ฉดี วัคซีนครัง้ ต่อไปนัน้ ได้ทนั ทีเมือ่ พบเด็ก โดยไม่ตอ้ งเริม่ ต้นครัง้ ที่ 1 ใหม่
- วัคซีนวัณโรค จะไม่ให้ในเด็กติดเชือ้ เอ็ชไอวี ทีม่ อี าการของโรคเอดส์
- วัคซีน HPV ให้ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน แผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคของประเทศไทย ก�ำหนดให้ฉดี เด็กนักเรียนหญิงชัน้ ป.5
* หมายถึง เด็กทีค่ ลอดจากแม่ทเี่ ป็นพาหะของโรคตับอักเสบบี ให้วคั ซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเพิม่ อีก 1 เข็ม เมือ่ เด็กอายุ 1 เดือน

