7 โรคไร้พรมแดน
ทีอ่ าจมากับ “ประชาคมอาเซียน”
เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 สิ่ง
ที่จะเกิดตามมาคือ ประชาชนในภูมิภาคกว่า 600 ล้าน
คน มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น
ซึ่ ง การไปมาหาสู่ นี่ เ อง จะเพิ่ ม ความเสี่ ย งในการ
เคลื่ อ นย้ า ยของโรคระบาดหรื อ อุ บั ติ โ รคใหม่ ที่ อ าจจะ
ตามมาด้วย โดยเฉพาะ 7 โรค ที่อยากแนะนาให้รู้จักใน
ส่ ว นของลั ก ษณะอาการ และส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ วิ ธี ก าร
ป้องกัน

1.ไข้หวัดใหญ่
มีอาการเหมือนกับ ไข้หวัดทั่ว ไป แต่จ ะเร็วกว่า
และมีไข้สู งกว่ า โดยอาการส าคัญ ผู้ ป่ ว ยจะอ่อนเพลี ย
เฉียบพลัน เบื่ ออาหาร คลื่ นไส้ ปวดศีรษะอย่ างรุ นแรง
ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา ไข้สูง 39-40
องศา ในเด็ก ส่วนผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา มีอาการ
คอแดง น้ ามู ก ไหล ไอแห้ ง ๆ ตาแดง ในเด็ ก อาจจะมี
อาการคลื่นไส้อาเจียน
การป้ อ งกั น โดยการล้ า งมื อ ให้ ถู ก วิ ธี การฉี ด
วัคซีนป้ องกัน ไข้ห วัดใหญ่ และการใช้ห น้ ากากอนามัย

2.โรคหัด
มีอาการเริ่มด้วยการมีไข้ น้ามูกไหล ไอ ตาแดง
ตาแฉะ และกลัวแสง อาการต่างๆ จะค่อยๆ มากขึ้น โดย
อาการไข้จะขึ้นสูงเต็มที่เมื่อผื่นขึ้นในราววันที่ 4 ของการ
เป็ น ไข้ มี ลั ก ษณะของผื่ น นู น แดง maculo-papular
ติดกันเป็นปื้นๆ บริเวณหน้า ลาตัว แขน ขา โดยผื่นใน
ระยะแรกจะมีสีแดงและค่อยๆ เข้มขึ้นเป็นสีแดงคล้าหรือ

น้าตาลแดง กินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ บางครั้งจะพบ
ผิวหนังลอกเป็นขุย
การป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย
และฉีดวัคซีนป้องกัน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

3.โรคมาลาเรีย
มีอาการหลังการได้รับเชื้อมาลาเรียประมาณ 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะมีอาการนาคล้ายกับเป็นหวัด คือ มีไข้
ปวดศี ร ษะ ปวดเมื่ อ ยตามตั ว อาจมี อ าการคลื่ น ไส้
อาเจียน เบื่ออาหารได้ ลักษณะเฉพาะของโรคที่เรียกว่า
ไข้จับสั่นคือ มีอาการหนาวสั่น ไข้สูง และตามด้วยเหงื่อออก
จะพบได้ในผู้ป่วยบางรายเท่านั้น
การป้องกัน ควรสวมเสื้ อผ้ าปกปิดร่างกายให้
มิดชิด ใช้เสื้อผ้าสีอ่อนๆ ทายากันยุง นอนในมุ้ง หรือพ่น
ยากันยุง

4.โรคคอตีบ
อาการหลังระยะฟักตัว จะเริ่มมีอาการไข้ต่า มี
อาการคล้ายหวัดในระยะแรก มีอาการไอเสียงก้องเจ็บ
คอ เบื่ออาหาร บางรายอาจจะพบต่อมน้าเหลืองโตที่คอ
ด้วย จะพบมีอาการอักเสบในจมูก ทาให้มีน้ามูก
เรื้อรัง มีกลิ่นเหม็น
การป้องกัน ควรแยกผู้ป่วยจากผู้อื่นอย่างน้อย
3 สั ปดาห์ หลั งมีอาการหรือตรวจพบเชื้อ ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่หายแล้วทุกคน และในเด็กทั่วไป
ควรฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 และ
18 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ 4 ขวบ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
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5.โรคไข้เลือดออก

6.โรควัณโรค

ในการติดเชื้อไวรัสเดงกีครั้งแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่
(80-90%) จะไม่แสดงอาการ ผู้มีอาการจะมีไข้สูง ปวด
ศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และมีผื่นที่ผิวหนังได้
แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่สอง โดยที่เชื้อต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก
อาจเป็นไข้เลือดออก อาการสาคัญแบ่งออกได้3ระยะ คือ
1. ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มักมีหน้าแดง และ
อาจมีผื่นหรือจุด เลือดออกตามลาตัว แขน ขา ระยะนี้จะ
เป็นอยู่ราว 2-7 วัน,
2.ระยะช็อก ระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลง ผู้ป่วยจะซึม
เหงื่ อ ออก มื อ เท้ าเย็ น ชี พ จรเต้ น เบาแต่ เ ร็ ว ปวดท้ อ ง
โดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะออกน้อย อาจ
มีเลือดออกง่าย เช่น มีเลือดกาเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด
อุจจาระมีสีดา ในรายที่รุนแรงจะมีความดันโลหิตต่า ช็อก
และอาจถึงตายได้ ระยะนี้กินเวลา 24-48 ชั่วโมง และ
3.ระยะพักฟื้น อาการต่างๆ จะเริ่มดีขึ้น ผู้ป่วย
รู้สึกอยากรับประทานอาหาร ความดันโลหิตสูงขึ้น ชีพจร
เต้นแรงขึ้นและช้าลง ปัสสาวะมากขึ้น บางรายมีผื่นแดง
และมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามลาตัว
การป้องกัน โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัด นอนในมุ้ง
หรือกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้าน รวมทั้งบริเวณรอบๆ
บ้าน

อาการที่พบได้บ่อยคือ มีต่อมน้าเหลื องโตที่ขั้ว
ปอด ที่ ค อ และที่ อื่ น ๆ แล้ ว จึ ง พบผิ ด ปกติ ที่ ป อดและ
อวัยวะอื่นๆ
การป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยที่กาลังมีอาการไอ หรือให้วัคซีน BCG ป้องกัน

7.โรคเท้าช้าง
อาการในระยะแรก ผู้ป่วยอาจมีไข้ ซึ่งเกิดจาก
การอักเสบของต่อมและท่อน้าเหลื องบริเวณรักแร้ ขา
หนี บ หรื อ อั ณ ฑะ เนื่ อ งจากพยาธิ ตั ว แก่ ที่ อ ยู่ ใ นท่ อ
น้ าเหลื อ งสร้ า งความระคายเคื อ งแก่ เ นื้ อ เยื่ อ ภายใน
รวมทั้งมีการปล่อยสารพิษออกมาด้วย อาการอักเสบจะ
เป็นๆ หายๆ อยู่เช่นนี้ และจะกระตุ้นให้เกิดอาการบวม
ขึ้น หากเป็นนานหลายปีจะทาให้อวัยวะนั้นบวมโตอย่าง
ถาวรและผิวหนังหนาแข็งขึ้นจนมีลักษณะขรุขระ
การป้องกัน ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงยุงที่เป็น
พาหะ ควบคุมและกาจัดยุงโดยการพ่นสารเคมีกาจัดยุง
ตามฝาผนั ง บ้ า น หรื อ หากอยู่ ใ นแหล่ ง ระบาดของโรค
เท้าช้าง อาจต้องกินยาป้องกัน

รู้ทันโรค
จะปลอดภัย
รู้ทันโรคจะห่างไกล
จากความเจ็บป่วย

