
 

 

 

 โรคติดต่อ ท่ีเราควรรู้จักมอีะไรบ้าง เข้าใจอาการกันไว้ เพราะโรคติดต่อเหล่านี้อยู่

ใกล้ตัวกว่าท่ีคิด 

          ขึ้นชื่อว่า "โรค" แล้วคงไมมี่ใครอยากเป็นแน่นอน ยิ่งถ้าเป็น "โรคติดต่อ" แลว้ ยิ่งเพิ่ม

ความน่ากลัวและอันตรายต่อบุคคลรอบขา้งเข้าไปอีก ไหนมาดูสิว่า "โรคติดต่อ" คอือะไร 

และ "โรคตดิต่อ" ท่ีเราควรรู้จักไวมี้อะไรบ้าง 

          โรคติดต่อ หมายถึง โรคท่ีสามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันได้ระหว่างบุคคล โดยมี

เชือ้จุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค และถึงแม้ว่าเชือ้โรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสมของมนุษย์ ก็เป็นปัจจัยร่วมท่ีส าคัญท่ีจะท าให้เกดิโรคติดต่อนัน้ ๆ ขึ้น 

          ส าหรับในประเทศไทยเป็นบริเวณร้อนชื้น จึงท าให้เชื้อโรคและแมลงท่ีเป็นพาหะน า

โรคเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ง่าย ประเทศเขตร้อนจึงพบโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ มากกว่า

ประเทศที่มีอากาศหนาว โดยโรคท่ีพบบ่อยในแถบเขตร้อน จะเรียกรวมว่า "โรคเขตร้อน" 

(Tropical Diseases) ซึ่งอาจเกดิจากเชือ้ได้มากมายหลายชนิด นับตั้งแตเ่ชื้อไวรัสซึ่งมีขนาด

เล็กมากลงไปจนถึงสัตว์เซลล์เดียว และหนอนพยาธิต่าง ๆ  

โรคติดต่อ ในประเทศไทย 

          ในปี พ.ศ. 2523 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 

2523 โดยได้มีประกาศรัฐมนตรี เรื่องโรคติดต่ออนัตราย โรคตดิต่อตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข และโรคติดตอ่ที่ต้องแจ้งความ ซึ่งจากข้อมูลในปี 2559 ระบุว่า โรคติดต่อ มี

ดังนี ้

โรคติดต่ออันตราย มีท้ังหมด 12 โรค (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 19 

พฤษภาคม 2559) 

           คอื กาฬโรค, ไข้ทรพิษ, ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก, ไข้เวสต์ไนล,์ ไข้เหลอืง, ไข้

ลาสซา, โรคติดเชือ้ไวรัสนิปาห์, โรคติดเชือ้ไวรัสมาร์บวร์ก, โรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลา, โรคติด

เชือ้ไวรัสเฮนดรา, โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส), โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง (เมอร์ส) 

 

 

https://health.kapook.com/view8103.html
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โรคติดต่อ มีท้ังหมด 52 โรค (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2559)   

          คอื อหิวาตกโรค, กาฬโรค, ไข้ทรพษิ, ไข้เหลือง, ไข้กาฬหลังแอ่น, คอตีบ, ไอกรน, 

โรคบาดทะยัก, โปลิโอ, ไข้หัด 

 

          ไข้หัดเยอรมัน, โรคคางทูม, ไข้อีสกุอีใส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้สมองอักเสบ, ไข้เลือดออก, 

โรคพิษสุนัขบา้, โรคตับอักเสบ, โรคตาแดงจากไวรัส, อาหารเป็นพษิ 

 

          โรคบิดแบซลิลารี่ (bacillary dysentery), โรคบิดอมบีา (amoebic dysentery), ไข้

รากสาดน้อย, ไข้รากสาดเทยีม, ไข้รากสาดใหญ่, สครับไทฟัส (scrub typhus), มูรีนไทฟัส 

(murine typhus), วัณโรค, โรคเรือ้น, ไข้มาลาเรีย 

 

          แอนแทร็กซ์ (antrax), โรคทริคโินซสิ (trichinosis), โรคคุดทะราด, โรคเลปโตสไปโร

ซสิ (โรคฉ่ีหนู), ซฟิลิิส, หนองใน, หนองในเทยีม, กามโรคของต่อมและท่อน้ าเหลือง, แผล

ริมอ่อน, แผลกามโรคเรือ้รังท่ีขาหนีบ 

 

          โรคเริมท่ีอวัยวะเพศ, โรคหูดหงอนไก่, โรคไข้กลับซ้ า, โรคอุจจาระร่วง, โรคเท้าชา้ง, 

โรคเอดส,์ โรคอัมพาตกล้ามเนือ้อ่อนปวกเปียกอยา่งเฉียบพลันในเด็ก, โรคทางเดินหายใจ

รุนแรงเฉยีบพลัน (ซาร์ส), ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา), โรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลา, โรค

ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอร์ส) และโรคติดเชือ้ไวรัสซกิา  

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/035/4.PDF
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โรคติดต่อท่ีต้องแจ้งความ มีท้ังหมด 23 โรค ประกอบด้วย 

 

 
 

          ปัจจุบัน โรคติดตอ่ที่เป็นอันตรายหลายชนิดถูกควบคุมและก าจัดไปหมดแล้ว เชน่ 

กาฬโรค ไข้ทรพิษ ส่วน โรคติดต่อ บางชนิดยังคงพบอยูบ้่างแต่ลดความรุนแรงของโรคลง 

เช่น อหิวาตกโรค แต่ก็ยังคงมีโรคติดต่อหลายชนิดปรากฎอยู ่และยังพบโรคติดต่อชนิดใหม ่

เกดิขึ้นอยู่ 



 

โรคติดต่อ ท่ีควรรู้จัก 

 

          โรคติดต่อท่ียังพบในปัจจุบันมอียู่หลายโรค แต่โรคติดต่ออะไรบ้างท่ีเราพบได้ 

บ่อย และควรรู้จักไว้ มาดูกัน 
 

 
 

อหิวาตกโรค (Cholera) 

          อหิวาตกโรค แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื อหิวาตกโรคชนิดแท้ เกดิจากเชือ้แบคทีเรีย 

วิบริโอ คอเลอเร ส่วน อหิวาตกโรค ชนิดเทียม เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย เอลเทอร์ วบิริโอ ซึ่ง

อยูใ่นอุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย และแพร่กระจายอยูใ่นอาหารและน้ าดื่มได้ โดยมี

แมลงวันเป็นตัวพาหะ 

          ผูป่้วยอหิวาตกโรคอาจไมมี่อาการ หรือมีอาการอยา่งออ่น เชน่ ปวดท้อง ทอ้งเสีย

ท้องร่วงวันละหลายครั้ง แต่ 1-2 วันก็หายเป็นปกติ หรือผูป่้วยบางคนอาจมีอาการรุนแรง

มาก คือ ถา่ยอุจจาระเหลวคล้ายน้ าซาวข้าว มกีลิ่นคาว อาเจียน ซึ่งการถ่ายบ่อยท าให้

ร่างกายสูญเสียน้ าและเกลือแร่ จนเกดิอาการอ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเบาลง และเสียชวิีตใน

ท่ีสุด 

          การปอ้งกันอหิวาตกโรค ท าได้โดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ่ๆ ร้อน ๆ  

ใช้ชอ้นกลาง และหม่ันล้างมือบ่อย ๆ ดื่มและใช้น้ าท่ีสะอาด ท าลายขยะแหล่งแพร่เชื้อโรค 

และใช้ส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้  

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี อหิวาตกโรค โรคระบาดท่ียังอันตราย ชะล่าใจอาจเสียชวิีต 

 

https://health.kapook.com/view135409.html


 
 

                                    ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 

 

          ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ ่เป็นโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัส สามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ 

ทุกวัย และติดต่อกันงา่ยมาก ระบาดตลอดท้ังปี แต่มักเกดิในชว่งท่ีอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น 

ฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว 

 

          อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี ไข้หวัดใหญ ่อาการใกล้ตัวท่ีไม่ใช่เรื่องเล็ก ย้ าให้ชัดว่าต้องระวัง 

 

 
 

โรคตาแดง (Conjunctiva) 

 

  เป็นโรคตดิต่อท่ีแพร่ระบาดไดเ้ร็ว ผ่านการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยตาแดง และมัก

ระบาดในชว่งหน้าฝน กับเด็ก ๆ ท้ังนีโ้รคตาแดง ไมเ่ป็นอันตรายถึงชวิีต แต่ต้องรีบรักษา  

https://health.kapook.com/view16423.html
https://health.kapook.com/view4052.html


 

          อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี โรคตาแดง วิธรีักษาโรคตาแดง 

 

 
ภาพจาก webmd.com  

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis) 

          เป็นโรคติดเชือ้แบคทีเรียเฉยีบพลัน พืน้ท่ีท่ีมีอุบัติการณ์ของโรคสูงติดต่อกันหลายปี 

ได้แก ่แอฟริกากลางแถบทะเลทรายซาฮารา สามารถแพร่จากคนสู่คนผา่นละอองน้ ามูก 

น้ าลาย จากปาก จมูกของผูท่ี้เป็นพาหะ (ผู้ติดเชือ้แต่ยังไม่มีอาการป่วยแสดงออกมา) 

 

          อาการของผู้เป็นไข้กาฬหลังแอ่นจะปวดศีรษะมาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บ

คอ คอแข็ง ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ปวดข้อ มักมีผ่ืนเลือดออกใต้ผิวหนังรว่มกับจ้ าเลือดขึ้นตาม

ตัว แขนขา อาจมีอาการของเยื่อหุม้สมองอักเสบร่วมด้วย ในรายท่ีเป็นรุนแรงผู้ป่วยจะซมึ 

ชัก และช็อก เสียชวิีตได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเริ่มมีอาการ การยนืยันการวินิจฉัยโรค ท าได้

โดยการเจาะน้ าไขสันหลังส่งตรวจหาเชือ้ miningococci 

          อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไข้กาฬหลังแอ่นได้ท่ี  ไข้กาฬหลังแอ่น เช็กอาการโรคติดต่อ

อันตราย อาจตายได้เฉียบพลัน  

 

https://health.kapook.com/view4052.html
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-meningococcemia
https://health.kapook.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://health.kapook.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://health.kapook.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99


 
ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) 

          โรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากได้เชื้อไวรัสหลายชนิด แต่ในประเทศไทยมักพบจากเชือ้

ไวรัส Japanese encephalitis หรือเรียกว่า เจอี (JE) ท าให้เกดิอันตรายถึงชวิีตได้ อัตราการ

ป่วยตาย อยู่ระหว่างรอ้ยละ 20-30 ผูป่้วยส่วนใหญค่อืเด็ก อายุตั้งแต่ 5-10 ปี และพบ

โรคนี้ได้ชุกชุมในฤดูฝน ในประเทศไทยพบโรคนี้ในภาคเหนือมากกว่าภาคอื่น ๆ 
 

        ผูต้ิดเชือ้ไข้สมองอักเสบจะไมแ่สดงอาการ โดยมีเพยีง 1 ใน 300-500 คนเทา่นั้นที่

จะมีอาการ คอื เป็นไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย ต่อไปอาการปวดศีรษะจะมากขึ้น อาเจียน ง่วง

ซมึจนไมรู่้สึกตัว บางรายอาจมีอาการเกร็งชักกระตุกด้วย อาจมีอาการหายใจไม่สม่ าเสมอ 

ในรายท่ีเป็นรุนแรงมากจะถึงแก่กรรมประมาณวันท่ี 7-9 ของโรค ถา้พน้ระยะนีแ้ล้วจะผา่น

เข้าระยะฟื้นตัว ระยะเวลาของโรคท้ังหมดประมาณ 4-7 สัปดาห์  
 

 

 

                   เมื่อหายแล้วประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจะมีความพกิารเหลืออยู่  เช่น 

อัมพาตแบบแข็งเกร็ง (spastic) ของแขนขา มพีฤติกรรมเปลี่ยนแปลง มีสติปัญญาเสื่อม 

ปัจจุบัน โรคไข้สมองอักเสบ ยังรักษาไมไ่ด้ แต่ป้องกันได้ด้วยการฉดีวัคซีน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 

เดือน แล้วฉีดเพิ่มอีก 1 ครั้งหลังจากฉีดเข็มท่ี 2 ได้ 1 ปี ควรจะเริ่มให้วัคซีนนีเ้มื่ออายุ 1 ปี

ครึ่ง พร้อมกับการให้ booster dose DTP และ OPV รวมท้ังหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัด อันเป็น

พาหะของโรค 

 

 



 

 

 
 

                                      ไข้เหลือง (Yellow fever) 

 

          ไข้เหลือง เป็นโรคติดเชือ้ไวรัสท่ีท าให้เกดิการระบาดใหญใ่นทวีปแอฟริกา และ

อเมริกา มาตั้งแต่ 400 ปีก่อน ค าว่า "เหลือง" มาจากอาการตัวเหลืองหรือดีซ่าน 

(Jaundice) ท่ีมักพบในผูป่้วย และยังมีอาการไข้สูงรว่มกับชพีจรเต้นช้าผดิปกติ ปวด

กล้ามเนือ้ร่วมกับปวดหลัง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เบ่ืออาหาร ระยะต่อมาจะมีเลือดออกจาก

ปาก จมูก ตา กระเพาะอาหาร ท าให้อาเจียนและถ่ายเป็นเลือด จนถึงไตวาย  มีโปรตีน

ปัสสาวะ (albuminuria) และปัสสาวะไมอ่อก (anuria) ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยระยะโลหิตเป็นพิษ

จะเสียชวิีตภายใน 10-14 วัน ที่เหลือจะหายเป็นปกติโดยอวัยวะต่าง ๆ ไม่ถูกท าลาย 

 

          ไข้เหลือง มยุีงลายเป็นพาหะของโรค และไมมี่การรักษาจ าเพาะ เน้นการรักษาตาม

อาการ และฉีดวัคซีนเพื่อปอ้งกันโรค 

 

 

 

 

 



 

                                      ไข้รากสาดใหญ่ (Typhus) 

 

          หรือไข้ไทฟัส (Typhus) เกดิจากเชือ้แบคทีเรียกลุ่มริคเกตเซีย โดยมีแมลงปรสิตเป็น

พาหะ โรคไข้รากสาดใหญ ่ม ี3 ชนิดคอื  

 

          1. ไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด มักระบาดหลังสงครามหรือภัยพิบัติ จะมีอาการ

ปวดศีรษะรุนแรง มผีื่นตามล าตัว แขนขา ปวดกล้ามเนือ้ ความดันโลหิตตก ซึม ไวตอ่แสง

และเพ้อ ไขสู้ง สามารถรักษาได้โดยให้ยาปฏิชีวนะ 

 

          2. ไข้รากสาดใหญ่ประจ าถ่ิน ติดต่อผา่นทางหมัดท่ีกัดหนู อาการปวดศีรษะ เป็น

ไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน รักษาให้หายได้ แตใ่นผูสู้งอายุ หรือผู้มีภูมิคุ้มกันอาจเสียชวิีต

ได ้

 

          3. ไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ เกดิจากเชือ้แบคทีเรีย มไีรอ่อนซึ่งพบมากตาม

ป่าละเมาะเป็นพาหะ ภาษาญ่ีปุ่นเรียก โรคสึสึกามูชิ 

 

 



 
 

                                               ไข้เลือดออก 

 

          ไข้เลือดออก เป็นโรคท่ีเกิดจากยุงลายเป็นพาหะ จึงมักระบาดในประเทศเขตร้อนชื้น 

โดยผูป่้วยจะมีไข้สูงถึง 39-40 องศาเซลเซียส หน้าแดง มีเลือดออกเป็นจุดตามตัว ตับโต 

อาจมีอาการปวดท้องและช็อกได้ จึงต้องรีบรักษาโดยเร็ว โดยการเฝา้ระวังภาวะช็อค และ

เลือดออก 

          การปอ้งกันไข้เลือดออกท่ีดีท่ีสุดคอื การก าจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะไมใ่ห้ขยายพันธุ์ 

โดยหม่ันตรวจสอบแหล่งน้ าต่าง ๆ ที่ยุงจะเพาะพันธุ์อยู่ 
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คอตีบ (Diphtheria) 

 

          โรคคอตีบ หรือ ดิพทีเรีย เป็นโรคติดเชือ้เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกดิ

จากเชือ้แบคทีเรีย ซึ่งท าให้เกดิการอักเสบมีแผ่นเย่ือเกิดขึ้นในล าคอ ในรายท่ีรุนแรงจะมีการ

ตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ และอาจท าให้ถึงตายได้ นอกจากนี้่จากพษิ 

(exotoxin) ของเชื้อจะท าให้มีอันตรายต่อกล้ามเนือ้หัวใจ และเสน้ประสาทส่วนปลาย 

 

          อาการโรคคอตีบ คือจะเริ่มจากมีไข้ต่ า ๆ คล้ายหวัด มอีาการไอเสียงก้อง เจ็บคอ 

เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบ่นเจ็บคอคลา้ยกับคออักเสบ บางรายอาจจะพบต่อมน้ าเหลือง

ท่ีคอโตด้วย เม่ือตรวจดูในคอพบแผน่เยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซลิ และบริเวณ

ลิน้ไก ่แผน่เยื่อนีเ้กดิจากพษิท่ีออกมาท าให้มีการท าลายเนือ้เย่ือ และท าให้มีการตายของ

เนือ้เย่ือทับซอ้นกันเกดิเป็นแผน่เยื่อ (membrane) 

 

          คอตีบ สามารถติดต่อกันงา่ยผา่นการไอ จามรดกัน หรือพูดคุยระยะใกล้ชิด รวมท้ัง

การใชภ้าชนะร่วมกัน ส่วนใหญมั่กพบผูป่้วยโรคคอตีบในชุมชนแออัด หรือในชนบทท่ีไม่ได้รับ

วัคซีน ในประเทศไทยมักพบผูต้ิดเชือ้คอตบีเป็นเด็ก อายุ 1-6 ปี 

 โรคคอตีบ โรคตดิต่อตัวร้าย ปอ้งกันได้ดว้ยวัคซนี 
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                                              ทริคิโนซิส (Trichinosis) 

 

          โรคทริคโินซสิ หรือโรคทริคเินลโลซสิ เป็นโรคพยาธิท่ีติดต่อถึงคนโดยการบริโภค

เนือ้สตัว์ดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ในประเทศไทยพบการระบาดในผูใ้หญม่ากกว่าเด็ก โดยการ

บริโภคเนือ้สุกร และสัตว์ป่าอื่น ๆ เข้าไป อาการที่ส าคัญของผู้ป่วย คือ ปวดกล้ามเนือ้ หนัง

ตาบนบวม ตาแดงอักเสบ มไีข้ หนาวสั่น อ่อนเพลียมาก ผู้ป่วยมักป่วยอยูน่านหลายเดือน

หรืออาจเป็นรุนแรงจนถึงชวิีตได ้การป้องกันคอื รับประทานอาหารที่ปรุงให้สุกแล้ว 

 

บาดทะยัก (Tetanus) 

 

          เป็นโรคติดเชือ้ที่จัดอยูใ่นกลุ่มของโรคทางประสาทและกล้ามเนือ้ เกดิจากเชือ้

แบคทีเรีย Clostidium tetani ซึ่งผลิต exotoxin ท่ีมีพิษต่อเส้นประสาทท่ีควบคุมการท างาน

ของกล้ามเนือ้ เมื่อเชื้อเข้าไปทางบาดแผล จะท าให้มีการหดเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา ผูท่ี้เป็น 

บาดทะยัก กล้ามเนือ้ขากรรไกรจะเกร็ง ท าให้อ้าปากไมไ่ด้ โรคนี้จงึมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

โรคขากรรไกรแข็ง (lockjaw) จากนั้นผู้ป่วยจะคอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของ

กล้ามเนือ้ทั่วตัว ท าให้ชักได้ 

 

          การปอ้งกันคอื ให้วัคซีนปอ้งกันบาดทะยักตั้งแต่เด็ก และเมื่อมบีาดแผลต้องท าแผล

ให้สะอาดทันที โดยการฟอกด้วยสบู่ล้างด้วยน้ าสะอาด เช็ดด้วยยาฆา่เชือ้ เช่น แอลกอฮอล์ 

70% หรือทิงเจอร์ใสแ่ผลสด พร้อมท้ังให้ยารักษาการติดเชือ้ทันที 

 



 
 

โปลโิอ (Poliomyelitis) 

 

          เป็นโรคท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัส ท าให้เกดิการอักเสบของไขสันหลัง ส่งผลให้เป็นอัมพาต

ชว่งกล้ามเนือ้แขนและขา ในรายท่ีอาการรุนแรงจะส่งผลให้พกิารตลอดชวิีต และอาจถึงขั้น

เสียชวิีตได ้ 

 

          อาการที่เกดิจากการติดเชือ้ไวรัสโปลิโอแตกต่างกันได้มาก ประมาณร้อยละ 90 จะ

ไมมี่อาการแสดงใด ๆ ประมาณร้อยละ 4-8 จะมีอาการไม่รุนแรงไมมี่อัมพาต และ

ประมาณร้อยละ 1 จะมีอาการแบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบไมมี่อัมพาต ประมาณร้อยละ 1-2 

เทา่นั้นที่จะมีอาการอัมพาตเกดิขึ้น 

 

          การปอ้งกันโปลิโอ งา่ยท่ีสุดคอืการให้วัคซีน OPV ตั้งแต่เด็ก รวมท้ังป้องกันการติด

เชือ้และการแพร่กระจายของเชื้อโปลิโอ ด้วยการรับประทานอาหารและดื่มน้ าสะอาดถูก

สุขลักษณะ รวมท้ังการถา่ยอุจจาระลงส้วมท่ีถูกสุขลักษณะทุกครั้ง 

 

          



 

 

 
 

                                    โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)       

 

          โรคพิษสุนัขบา้ เป็นโรคตดิต่อจากสัตว์มาสู่คนท่ีมีความรุนแรงมาก โดยผู้ป่วยท่ีรับ

พษิสุนัขบา้ จากทางบาดแผลท่ีสัตว์กัดหรือข่วน ไม่ว่าจะมาจาก สุนัข แมว สุนัขจิ้งจอก 

สก้ังค ์แรคคูน พังพอน และสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมอื่น ๆ จะมีไข้ ปวดเมื่อยตามเนือ้ตวั คันหรือ

ปวดบริเวณรอยแผลท่ีถูกสัตว์กัด ต่อมาจะหงุดหงิด ตื่นเต้นไวต่อสิ่งเร้า (แสง เสียง ลมฯ) 

ม่านตาขยาย น้ าลายไหลมาก กล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะท่ีผู้ป่วยพยายามกลืนอาหาร

หรือน้ า ท าให้เกดิอาการ "กลัวน้ า" เพอ้คลั่ง สลับกับอาการสงบ ชัก ผูป่้วยบางรายอาจ

แสดงอาการแบบอัมพาต โดยมีอาการแขนขาออ่นแรง กรณีไม่ไดร้ับการรักษา

ประคับประคอง มักป่วยอยู่ประมาณ 2-6  วัน และเสียชวิีตเนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนือ้ 

ระบบทางเดินหายใจ 

 

          หากใครถูกสุนัขกัดหรือข่วน ต้องล้างบาดแผลด้วยสบู่และน้ าสะอาดให้ลึกถึงก้น

แผล และใส่ยารักษาแผลสดเพื่อก าจัดเชือ้ไวรัสท่ีแผลโดยเร็ว แล้วไปพบแพทย์ พร้อมท้ัง

ติดตามดูอาการสัตว์ท่ีกัด เพื่อเฝา้ระวังโรคพษิสุนัขบา้ 

 

            



 
 

                             โรคมือ ปาก เท้า (Hand foot mouth disease) 

 

          โรคมือ ปาก เท้า เกิดจากเชือ้ไวรัสล าไส้ หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด พบได้บ่อย

ในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เป็นโรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมาก

ขึ้นในหน้าฝน ซึ่งอากาศมักเย็นและชื้น โดยท่ัวไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง แต่ตดิต่อกันได้ผ่าน

เขา้สู่ปากโดยตรง ซึ่งมาจากการสัมผัสสิ่งของท่ีมีเชื้อไวรัสติด และไอจามรดกัน 

 

          ผูป่้วยจะมีไข้ต่ า ๆ อ่อนเพลีย ตอ่มาอีก 1-2 วัน มเีจ็บปากและไมย่อมทานอาหาร 

เนื่องจากมีตุ่มแดงท่ีลิน้ เหงือก และกระพุง้แกม้  ตุ่มนีจ้ะกลายเป็นตุ่มพองใส  ซึ่งบริเวณ

รอบ ๆ จะอักเสบและแดง  ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตืน้ ๆ  จะพบตุ่มหรือผื่น (มัก

ไมค่ัน) ท่ีฝ่ามือ นิว้มือ ฝา่เท้า และอาจพบท่ีก้นด้วย อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ

ภายใน  7-10 วัน 

 

          การรักษาท าได้ตามอาการ เพราะไมมี่วัคซนีป้องกันโดยตรง และควรรักษาความ

สะอาด ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใชส้ิ่งของรว่มกัน  โรคมือเท้าปาก อาการที่มักระบาด

ในหน้าฝน 
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                               เลปโตสไปโรซสิ (Leptos) หรือ โรคฉ่ีหนู 

 

          พบได้ท่ัวโลก ยกเวน้ขั้วโลก ผู้ป่วยมักเป็นคนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร คนเลีย้ง

สัตว์ รวมท้ังผูท่ี้ชอบเดินปา่ ทอ่งเที่ยวแม่น้ า น้ าตก และผูท่ี้มีประวัติแช่ในน้ าท่วมขัง โดย โรค

ฉ่ีหนู เกดิจากเชือ้แบคทีเรียชื่อ เลปโตสไปร่า (Leptospira) มีสัตว์เป็นพาหะ เชน่ หนู สุกร โค 

กระบือ สุนัข แรคคูน  

 

          เชือ้โรคสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผวิหนังท่ีมีแผล หรือรอยขีดข่วน รวมท้ังผวิหนังท่ี

เปือ่ยเนื่องจากแชอ่ยูใ่นน้ านาน ๆ และเยื่อบุท่ีอ่อนนุ่ม เชน่ ตา จมูก ปาก โดยมักพบเชือ้ใน

น้ า ดินทรายเปียกชื้น หรือผักท่ีปนเปื้อนปัสสาวะของสัตว์ท่ีติดเชือ้ ผูป่้วยจะมีอาการไข้สูง 

ปวดศีรษะ กล้ามเนือ้มาก อาจพบอาการคอแข็ง ความดันโลหิตต่ า ผื่นแดง ต่อมน้ าเหลือง

โต ตับ มา้มโต 

 

          การปอ้งกันโรคฉ่ีหนูท าได้โดยหลกีเลี่ยงการแชน่้ าหรือลุยน้ า ถา้จ าเป็นควรสวม

รองเทา้บู๊ต ถุงมือยาง นอกจากนียั้งควรก าจัดหนูในท่ีอยู่อาศัยของคน ฉดีวัคซีนปอ้งกันโรค

แก่ปศุสัตว์ (เช่น โค กระบือ) และสัตว์เลีย้ง (เช่น สุนขั) จะชว่ยป้องกันโรคได้ 
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                                             วัณโรค (TB) 

 

          วัณโรคเป็นโรคติดตอ่เรือ้รัง ท าให้เกิดการอักเสบในปอด แต่ถ้าพบในเด็กอาจเป็นที่

อวัยวะอื่นร่วมด้วย เชน่ ต่อมน้ าเหลือง เย่ือหุ้มสมอง กระดูก สาเหตุมาจากเชือ้แบคทีเรีย 

Mycobacterium tuberculosis รับเชื้อผา่นทางการไอ จาม ท าให้เชือ้กระจายในอากาศ 

อาการของ วัณโรคปอด จะพบได้เร็วท่ีสุดหลังติดเชือ้ 1-6 เดือน โดยจะเริ่มต้นเป็นจุดท่ี

ปอดก่อน เด็กจะมีไข้ต่ า ๆ เบื่ออาหาร น้ าหนักตัวลดลง บางคนมีอาการไอเรือ้รัง บางคนมี

ไอซอ้น ๆ กันคล้ายไอกรน เด็กโตบางคนอาจบ่นเจ็บหน้าอก และเหนื่อยหอบ ถ้าเป็นมากจะ

มีน้ าในชอ่งเยื่อหุม้ปอด 

 

          ในสมัยก่อนเรียกวัณโรค วา่ "ฝีในท้อง" ผู้ป่วยจะเสียชวิีตทุกราย และคนยังรังเกยีจ

อีกด้วย แต่ปัจจุบัน วัณโรค สามารถรักษาให้หายได้ โดยการรักษาจะให้ยาร่วมกันอยา่ง

น้อย 3 ชนิด เพื่อลดอตัราการดือ้ยา และเพิ่มประสิทธิภาพของยา การปอ้งกัน ท าได้โดย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป่้วยท่ีก าลังมีอาการไอ รวมท้ังให้วัคซีน BCG ป้องกันวัณ

โรค 
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 โรคหัด  (Measles) 

          โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น (Exanthematous fever) ท่ีพบบ่อยในเด็กเล็ก นับว่าเป็น

โรคท่ีมีความส าคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนท าให้ถึงเสียชวิีตได้ โดยสาเหตุ

ของ โรคหัด เกิดจากเชือ้ไวรัส และตดิต่อผา่นกันโดยการไอ จาม การหายใจเอาละอองท่ี

ปนเปื้อนเชือ้ไวรัสเข้าไป 

 

          ผูป่้วยจะเป็นไข้ น้ ามูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ กลัวแสง และจะมีผ่ืนขึน้ในวันท่ี 4 

ของไข้ ลักษณะนูนแดงติดกันเป็นปื้น ๆ มกัขึ้นที่หน้า ขอบผม กอ่นกระจายไปตามแขนขา  

ท่ัวตัว ใชเ้วลา 2-3 วัน จากนั้นไข้จะลดลง ผื่นจากท่ีเป็นสีแดงจะออกเข้มขึ้น และอาจมีโรค

แทรกซ้อนเกดิขึ้นได ้


