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ผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ ระบบ

ผวิหนงั และระบบภูมคิุม้กนั
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ความหมาย คอื โรคทีเ่กดิจากเช ือ้

โปรโตซวัแพรสู่ร่า่งกายคนจากการ

กดัของยุงกน้ปลอ่งเพศเมยี 

(Anopheles Spp.) ผูป่้วยจะมี

ไขส้งูและหนาวสัน่ โดยมกัพบโรคนี้

ในเขตทีม่ภีมูอิากาศรอ้นชืน้และมี

แหลง่น า้ขงัตามธรรมชาตมิาก ซึง่

เป็นทีอ่าศยัของยุงกน้ปลอ่งทีเ่ป็น

พาหะน าโรค

มาลาเรยี (Malaria)



มาลาเรยี (Malaria)

วงจรชีวิต



อาการ

1. มไีขสู้ง หนาวส ัน่

2. เหง่ือออกมาก

3. ปวดศรีษะ

4. คลืน่ไส ้อาเจยีน

5. ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้

6. ทอ้งเสยี

7. ภาวะโลหติจาง

8. อจุจาระเป็นเลอืด

9. อาการหมดสตไิม่รบัรูต้อ่การ

กระตุน้ตา่ง ๆ หรอืโคม่า

มาลาเรยี (Malaria)

https://www.pobpad.com/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2


สาเหตุ

การตดิเชือ้โปรโตซวัทีเ่รยีกวา่ พลาสโมเดยีม 

(Plasmodium) มยุีงกน้ปล่องเพศเมยีเป็นพาหะ โดยเชือ้
โปรโตซวัพลาสโมเดยีม (Plasmodium) มอียู่หลายชนิด
ดว้ยกนั แตช่นิดทีท่ าใหเ้กดิโรคในคนมอียู่ 5 ชนิด ไดแ้ก่

- พลาสโมเดยีม ฟัลซพิารมั (Plasmodium 
Falciparum)

- พลาสโมเดยีม ไวแวก็ซ ์(P.Vivax)
- พลาสโมเดยีม มาลารอิี่ (P.Malariae)
- พลาสโมเดยีม โอวาเล่ (P.Ovale)
- พลาสโมเดยีม โนวไ์ซ (P. Knowlesi)

มาลาเรยี (Malaria)



เชือ้มาลาเรยีสามารถแพรไ่ปยงัผูอ้ืน่ไดจ้ากยุงทีไ่ปกดั

ผูป่้วยมาลาเรยี แตไ่ม่สามารถตดิตอ่กนัจากคนสู่คนได ้

นอกจากจะเป็นการตดิตอ่จากแม่สู่ทารกในครรภ ์

นอกจากนัน้ ผูป่้วยอาจตดิเชือ้มาลาเรยีไดจ้ากการรบั

เลอืดหรอืการใชเ้ข็มฉีดยารว่มกนั แตจ่ะเป็นกรณีทีพ่บได้

น้อยมาก

การวนิิจฉยั

- การซกัประวตัแิละการเดนิทางของผูป่้วย 
- การตรวจรา่งกายและตรวจเลอืด โดยส่วนใหญ่

แพทยจ์ะใชก้ารตรวจเลอืดทีเ่รยีกวา่ Thick Smear และ 
Thin Smear ซึง่ท าไดโ้ดยการตรวจเลอืดหาเชือ้ภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน ์และการตรวจวธินีีต้อ้งยอ้มสเีลอืดใหเ้ห็น

ตวัเชือ้ดว้ยสยีมิซา (Giemsa) เพือ่ใหแ้พทยส์ามารถ
พจิารณาการรกัษาทีเ่หมาะสม

มาลาเรยี (Malaria)



การรกัษา
- แพทยจ์ะรกัษาดว้ยการดูแลประคบัประคองอาการ 
- รกัษาภาวะแทรกซอ้น 
- ใหย้าฆ่าเชือ้มาลาเรยี (Antimalarial) ซึง่การเลอืกชนิดของยาหรอืรูปแบบ
การใหย้าจะประกอบไปดว้ยหลายปัจจยัดว้ยกนั เชน่ ชนิดของโปรโตซวั ความ

รุนแรงของอาการ อายุของผูป่้วย การต ัง้ครรภ ์รวมไปถงึการดือ้ยา ยาตา้น

มาลาเรยีทีน่ ามาใชบ้่อย ไดแ้ก่

- ยาคลอโรควนิ (Chloroquine)
- ยาดอกซไีซคลนิ (Doxycycline) 
- ยาควนิิน ซลัเฟต (Quinine Sulfate)
- ยาไฮดรอกซคีลอโรควนิ(Hydroxychloroquine)

มาลาเรยี (Malaria)



การรกัษา
ขอ้ส าคญัในการเลอืกชนิดของยาฆ่าเชือ้มาลาเรยี 

ควรพจิารณาประสทิธภิาพของยา เพราะการดือ้ยา

ของเชือ้มาลาเรยีในพืน้ทีต่า่ง ๆ จะแตกตา่งกนั 

ส าหรบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เชือ้มาลาเรยี

จะดือ้ยาคลอโรควนิ (Chloroquine) เป็นสว่นใหญ่

ภาวะแทรกซอ้น
- ภาวะโลหติจาง (Anaemia)
- มาลาเรยีขึน้สมอง (Cerebral Malaria)
- ปอดบวมน ้า (Pulmonary Oedema) 
- อวยัวะภายในลม้เหลว เชน่ ตบั ไต หรอืมา้ม
- ภาวะการหายใจลม้เหลวเฉียบพลนั (Acute 
Respiratory Distress Syndrome: ARDS)
- ภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่ (Hypoglycaemia)

มาลาเรยี (Malaria)



การป้องกนั
- ยาตา้นมาลาเรยีไม่สามารถป้องกนัโรคได ้100%
- หลงัจากกลบัมาจากการเดนิทางควรใชย้าอย่างตอ่เน่ือง ประมาณ 

4 สปัดาหข์ึน้ไป

- ในประเทศไทยโดยทัว่ไปแพทยม์กัไม่แนะน าใหร้บัประทานยา
ป้องกนัมาลาเรยี เน่ืองจากความชกุชมุของมาลาเรยียงัไม่มาก แต่

ผูป่้วยควรแจง้แพทยส์ าหรบัผูท้ีพ่บวา่มไีขภ้ายใน 1 สปัดาห-์2 เดอืน 

หลงัออกจากป่าหรอืพืน้ทีเ่สีย่ง

- สวมเสือ้ผา้สอีอ่นและปกปิดรา่งกายไดอ้ย่างมดิชดิ เชน่ เสือ้แขน

ยาวและกางเกงขายาว

- ใชย้าทีม่สีารไล่แมลงทาผวิหนงั ซึง่สารไล่แมลงทีม่ปีระสทิธภิาพ
ทีสุ่ด ไดแ้ก ่สาร Diethyltoluamide: DEET ซึง่มจี าหน่ายทัง้รูปแบบ
สเปรย ์โรลออน แบบแท่งและครมี โดยอาจตอ้งทาซ า้บอ่ย ๆ เพือ่การ

ป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ ไม่ควรใชใ้นเดก็เล็ก

- นอนในมุง้หรอืบรเิวณทีป่ลอดจากยุง อาจใชมุ้ง้ชบุยาไล่ยุงเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการป้องกนัยุง

มาลาเรยี (Malaria)



ความหมาย
บาดทะยกั (Tetanus) คอื โรคตดิเชือ้จากแบคทเีรยีรา้ยแรงทีส่ามารถแพรผ่่าน

บาดแผลทีเ่กดิขึน้ตามรา่งกาย เชือ้บาดทะยกันีจ้ะไปกระทบตอ่ระบบประสาท

อาการ
หลงัจากเชือ้แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคบาดทะยกัเขา้สูร่า่งกาย ผูป่้วยอาจ

แสดงอาการตดิเชือ้ไดต้ ัง้แต ่3-21 วนัหรอือาจนานกวา่นัน้ แตโ่ดยเฉลีย่มกัมอีาการภายใน 
10-14 วนั 
- อาการชกัเกรง็หรอืกลา้มเนือ้ขากรรไกรหดเกรง็
- กลา้มเนือ้ทีล่ าคอหดเกรง็จนเกดิอาการเจบ็ปวด
- มอีาการหดเกรง็ทีก่ลา้มเนือ้สว่นอืน่ ๆ ตามมา เชน่ ชอ่งทอ้ง หลงั และหน้าอก
- รา่งกายกระตกุและเจบ็เป็นเวลานานหลายนาท ีซึง่มกัเกดิจากสิง่กระตุน้เล็ก ๆ น้อย ๆ 
เชน่ เสยีงดงั ลมพดั การถูกสมัผสัรา่งกาย หรอืการเผชญิกบัแสง

อาการอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิรว่มดว้ย ไดแ้ก ่มไีขสู้ง เหง่ือออก ความดนัโลหติสูง หวัใจเตน้เรว็ 

เป็นตน้

บาดทะยกั (Tetanus)



สาเหตุ
เกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีทีช่ ือ่วา่คลอส

ตรเิดยีมเตตานิ (Clostridium Tetani) 
แพรก่ระจายโดยสปอรข์องแบคทเีรยี ซ ึง่

สามารถเพิม่ตวัอย่างรวดเรว็และแพรผ่่าน

กระแสเลอืดไปสูร่ะบบประสาทสว่นกลาง 

รวมถงึผลติสารพษิทีม่ชี ือ่วา่เตตาโนสปาส

มนิ (Tetanospasmin) ซึง่จะสง่ผลให้
เสน้ประสาทตา่ง ๆ ทีค่วบคุมกลา้มเนือ้

เสยีหาย

บาดทะยกั (Tetanus)



การวนิิจฉยั
- ตรวจรา่งกายเบือ้งตน้เพือ่สงัเกตดู

อาการของโรคบาดทะยกั เชน่ อาการ

ปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อและกลา้มเนื้อชกั

กระตกุ

- ซกัประวตักิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรค

บาดทะยกั

- โดยทัว่ไปมกัไม่มกีารตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิาร แตบ่างกรณีแพทยอ์าจ

สง่ตรวจเพิม่เตมิ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่

อาการของผูป่้วยไม่ไดเ้กดิจากโรค

ชนิดอืน่ทีม่อีาการคลา้ยกนั

บาดทะยกั (Tetanus)



การรกัษา
- ท าความสะอาดแผล
- ใหย้า Tetanus Immunoglobulin และยาปฏชิวีนะ
- น าเอาเนือ้เยือ่แผลทีต่ายแลว้หรอืสิง่แปลกปลอม เชน่ ฝุ่นและสิง่

สกปรกตา่ง ๆ ออกจากบาดแผล

- ใหย้าทีช่ว่ยบรรเทาอาการปวดเมือ่ยและชกักระตุกของกลา้มเนือ้ เชน่ 
ยาคลายกลา้มเนือ้และยาระงบัประสาท

- ผูป่้วยอาจตอ้งใชเ้คร ือ่งชว่ยหายใจหากมอีาการหายใจล าบาก
- ส่วนบางรายทีร่บัประทานอาหารไม่ไดจ้ะตอ้งใชห้ลอดใหอ้าหารเชือ่ม

ตอ่ไปยงัทอ้งหรอืการหยดสารอาหารเขา้เสน้เลอืด

บาดทะยกั (Tetanus)



ภาวะแทรกซอ้น

- จงัหวะการเตน้ของหวัใจผดิปกติ
- สมองเสยีหายจากการขาดออกซเิจน
- กระดูกสนัหลงัและกระดูกสว่นอืน่ ๆ หกั
จากกลา้มเนือ้ทีเ่กรง็มากผดิปกติ

- เกดิการตดิเชือ้ทีป่อดจนเกดิปอดบวม
- ไม่สามารถหายใจได ้เน่ืองจากการชกั
เกรง็ของเสน้เสยีงและกลา้มเนือ้ทีใ่ช ้

หายใจ

- การตดิเชือ้อืน่ ๆ

บาดทะยกั (Tetanus)



การป้องกนั
การฉีดวคัซนีเป็นวธิป้ีองกนัโรคบาดทะยกัทีง่่าย

และไดผ้ล โดยควรฉีดกระตุน้เมือ่เกดิแผล

สกปรกหรอืแผลเปิด ควรฉีดป้องกนัต ัง้แตย่งัเป็น

ทารกดว้ย ซึง่จะฉีดท ัง้หมด 5 คร ัง้ หลงัจากนัน้
จงึฉีดกระตุน้ดว้ยวคัซนี Tdap ส าหรบัป้องกนัโรค
บาดทะยกัคอตบีไอกรน หรอืวคัซนี Td ส าหรบั
ป้องกนัโรคบาดทะยกัคอตบีทุก ๆ 10 ปี

บาดทะยกั (Tetanus)



เป็นการตดิเชือ้แบคทเีรยีชนิดหน่ึงที่

เกดิขึน้ไดท้ ัง้กบัคนและสตัว ์การตดิเชือ้ใน

คนมสีาเหตุมาจากการสมัผสัดนิ น ้า 

อาหารทีป่นเป้ือนปัสสาวะ เลอืด หรอื

เนือ้เยือ่ของของสตัวท์ีต่ดิเชือ้ชนิดนี ้เชน่ 

สุนขั ววั ควาย หนู สุกร มา้ สตัวป่์า เป็น

ตน้

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) 



อาการ
แสดงอาการไดต้ ัง้แต ่2-30 วนัหลงัไดร้บัเชือ้ แต่

สว่นใหญ่มกัแสดงอาการในชว่งประมาณ 7-14
วนั อาการทีพ่บบอ่ย

1. คลืน่ไส ้อาเจยีน

2. ปวดศรีษะ มไีขสู้ง หนาวส ัน่

3. ปวดกลา้มเนือ้หรอืขอ้ตอ่

4. เจบ็ชอ่งทอ้ง

5. รูส้กึเหน่ือยลา้

6. ตาแดงหรอืระคายเคอืงทีต่า

7. มผีืน่ขึน้

8. ไม่อยากอาหาร

9. ทอ้งเสยี

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) 
อาการของโรคชนิดรนุแรงท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้มีดงัน้ี

- มือ เท้า หรือข้อเท้าบวม
- เจบ็หน้าอก
- ดีซ่าน
- หายใจล าบาก หายใจหอบเหน่ือย
หวัใจเต้นผิดจงัหวะ
- มีอาการของเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ
หรือสมองอกัเสบ เช่น ปวดศีรษะ
คลื่นไส้ ชกั
- ไอเป็นเลือด



สาเหตุ
เชือ้แบคทเีรยีทีท่ าใหเ้กดิโรคฉ่ีหนูมชีือ่วา่ เล็ป

โตสไปรา (Leptospira) มกัพบการตดิเชือ้ชนิด
นีไ้ดใ้นสุนขัหรอืสตัวต์ามฟารม์ โดยการแพร่

เชือ้สู่คนสามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่ดวงตา ปาก 

จมูก หรอืรา่งกายส่วนทีเ่ป็นแผลสมัผสักบั

ปัสสาวะ เลอืด หรอืเนือ้เยือ่จากสตัวท์ีต่ดิเชือ้

ส่วนเชือ้ทีม่ากบัปัสสาวะสตัวต์ดิเชือ้ทีป่นเป้ือน

มากบัน ้า ดนิทีเ่ปียก หรอืพชืผกัตา่ง ๆ

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) 



การวนิิจฉยั
-ตรวจรา่งกายเบือ้งตน้
- ซกัถามประวตัผูิป่้วย ผูป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่ง เชน่ เพิง่กลบัมาจากการเดนิทาง 

เล่นกฬีาทางน ้า มกีารสมัผสักบัแหล่ง

น ้าจดื

- สง่ตรวจเลอืดหรอืตรวจปัสสาวะ การ
ตรวจเลอืดเพือ่ดูการท างานของตบัและ

ไตเพิม่เตมิ 

- การเอกซเรยท์รวงอก 

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis)



การรกัษา
- โดยมากโรคฉ่ีหนูมกัไม่มอีาการรุนแรงและ
หายดไีดเ้อง 

- รกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะอย่างยาเพนิซลิลนิ 
(Penicillin) หรอืดอกซไีซคลนิ (Doxycyclin) 
เป็นระยะเวลา 5-7 วนั
- รกัษาตามอาการ การรบัประทานยาแกป้วด
อย่างไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) หรอืพาราเซตา
มอล (Paracetamol) เพือ่ลดอาการปวดศรีษะ มี
ไข ้และปวดกลา้มเนือ้

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis)



ภาวะแทรกซอ้น
1. การแทง้ในหญงิต ัง้ครรภ ์

2. ภาวะเกล็ดเลอืดต า่

3. ตบัวาย

4. ภาวะแข็งตวัของเลอืดในหลอดเลอืด

5. มเีลอืดออกในกระเพาะอาหาร

6. กลา้มเนือ้ลายสลายตวั

7. โรคเกีย่วกบัตา เชน่ ม่านตาอกัเสบ

8. ภาวะฉุกเฉินของทางเดนิหายใจในผูใ้หญ่

9. ความดนัโลหติต า่

10. โรคหลอดเลอืดในสมอง เลอืดออกในเยือ่หุม้สมองช ัน้กลาง หลอดเลอืดสมอง

อกัเสบ

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis)



การป้องกนั
1. หลกีเลีย่งการวา่ยน ้าหรอืการเดนิลุยในน ้าทีอ่าจ

ปนเป้ือนเชือ้ปัสสาวะจากสตัวน์ าโรค หรอืควรสวมใส่

รองเทา้บูต๊ป้องกนัทุกคร ัง้หากมคีวามจ าเป็น

2. ส่งเสรมิการป้องกนัโรคแกผู่ท้ีท่ าอาชพีทีม่คีวามเสีย่ง

ทัง้หลาย โดยใหส้วมถุงมอืยางหรอืรองเทา้บูต๊

3. ควบคุมและก าจดัหนูตามบรเิวณทีอ่ยู่อาศยั สถานที่

ท างาน

4. แยกสตัวท์ีต่ดิเชือ้ออกจากสตัวช์นิดอืน่

5. ปศุสตัวแ์ละสตัวเ์ลีย้งควรไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคฉ่ี

หนู แตไ่ม่อาจป้องกนัการตดิเชือ้หรอืแพรเ่ชือ้ทาง

ปัสสาวะได้

6. ปัจจุบนัในบางประเทศมวีคัซนีโรคฉ่ีหนูส าหรบัคน

โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis)



เป็นโรคทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี 

Salmonella Typhi ซึง่ในปัจจุบนัยงัคงเป็นภยั
คุกคามทางสุขภาพของคนทัว่โลกโดยเฉพาะ

กบัเดก็ เป็นโรคทีส่ามารถแพรก่ระจายจากคน

สูค่นไดจ้ากการปนเป้ือนของน ้าและอาหาร

หรอืการสมัผสักบัผูท้ีม่เีชือ้นี ้โดยมอีาการที่

พบไดท้ ัว่ไป เชน่ มไีขสู้ง ปวดศรีษะ ปวด

ทอ้ง ทอ้งผูกและทอ้งเสยี

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



อาการ
อาการในระยะฟักตวัจะอยู่ในชว่ง 1-2 สปัดาหแ์รก และอาการจะ

แสดงในชว่งสปัดาหท์ี ่3-4 จากการไดร้บัเชือ้ โดยมอีาการที่

เกดิขึน้ ไดแ้ก่

1. เร ิม่จากมไีขต้ า่และจะเพิม่สูงขึน้ทุกวนั โดยเฉพาะในชว่ง

กลางคนื อาจมไีขสู้งไดถ้งึ 40.5 องศาเซลเซยีส

2. ปวดศรีษะ

3. ไอแหง้

4. เบือ่อาหารและน ้าหนกัตวัลด

5. ปวดเมือ่ยตามรา่งกาย

6. รา่งกายออ่นแอ ออ่นเพลยี

7. เซือ่งซมึ

8. มผีืน่ขึน้บรเิวณหน้าทอ้งหรอืหน้าอก

9. ปวดทอ้ง ทอ้งบวม

10. ทอ้งเสยีหรอืทอ้งผูก

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



สาเหตุ
- ไขไ้ทฟอยดม์สีาเหตุมาจากแบคทเีรยีทีม่คีวามรุนแรง
คอื Salmonella Typhi
- ตดิเชือ้ทางปาก ไดร้บัเชือ้จากการรบัประทานอาหาร
- พาหะน าโรคไขไ้ทฟอยด ์

ปัจจยัเสีย่ง
1. ท างานหรอืเดนิทางไปยงัประเทศทีม่ไีขไ้ทฟอยดเ์ป็นโรค

ประจ าถิน่ เชน่ อนิเดยี

2. เป็นนกัจุลชวีวทิยาทีต่อ้งท างานหรอืดูแลเร ือ่งของแบคทเีรยี 

Salmonella Typhi
3. ตอ้งสมัผสัหรอืใกลช้ดิกบัผูท้ีม่เีชือ้

4. ดืม่น ้าทีม่กีารปนเป้ือนทีม่เีชือ้แบคทเีรยี Salmonella Typhi

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตั ิและประวตักิารเดนิทางของ

ผูป่้วย 

- ตรวจรา่งกาย 

- การตรวจหาเชือ้แบคทเีรยีดว้ยการเพาะ

เช ือ้จากเลอืด ของเหลวตา่ง ๆ ใน

รา่งกายและเนือ้เยือ้

- Widal Test ซึง่เป็นการตรวจหาแอนติ
บอดีต้อ่แอนตเิจนของเชือ้ในส่วนทีเ่ป็น 

O และ H ตรวจเมือ่มอีาการมาแลว้

ประมาณ 7-10 วนั 

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



การรกัษา
1. ผูป่้วยส่วนใหญ่จะสามารถพกัรกัษาตวัอยู่ทีบ่า้นได ้แต่

รายทีม่อีาการรุนแรงอาจจ าเป็นตอ้งเขา้รกัษาตวัที่

โรงพยาบาล

2. การรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะ ไดแ้ก ่ยาเซฟไตรอะโซน 

และยาคลอแรมเฟนิคอล เป็นตน้

3. รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรง เชน่ 

อาเจยีนมาก ทอ้งเสยีรุนแรง และทอ้งบวม

4. ผูป่้วยทีเ่กดิภาวะแทรกซอ้นทีเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติอาจ

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการผ่าตดั เชน่ มเีลอืดออกภายใน

รา่งกาย หรอืบางส่วนของระบบย่อยอาหารทะลุ แต่

กรณีนีจ้ะพบวา่เกดิขึน้ไดน้้อยมาก

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



ภาวะแทรกซอ้น
มกัจะเกดิขึน้เฉพาะกบัผูป่้วยทีไ่ม่ไดร้บัการรกัษาดว้ย

ยาปฏชิวีนะอย่างเหมาะสมหรอืไม่ไดร้บัการรกัษาอย่าง

ทนัท่วงท ีโดย 1 ใน 10 ของผูท้ีเ่กดิภาวะแทรกซอ้นมกัจะ
เกดิขึน้ในระหวา่งสปัดาหท์ี ่3 ของการตดิเชือ้
1. มเีลอืดออกในระบบทางเดนิอาหาร

2. ระบบย่อยอาหารหรอืล าไสเ้ป็นรูทะลุ ซ ึง่ท าใหส้ามารถ

แพรก่ระจายเชือ้ไปยงัเนือ้เยือ่ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงได้

3. หากแพทยส์งสยัวา่มภีาวะแทรกซอ้นดงักล่าว แพทยจ์ะ

ส่งตรวจเพิม่เตมิดว้ยการตรวจ CT Scan 
(Computerized Tomography) หรอืเอกซเรย ์
คอมพวิเตอร ์

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



การป้องกนั
1. ลา้งมอืบอ่ย ๆ ดว้ยสบูแ่ละน ้า ลา้งกอ่นการรบัประทาน

อาหารหรอืการเตรยีมอาหารและหลงัจากเขา้หอ้งน ้า

2. หลกีเลีย่งการดืม่น ้าทีอ่าจมกีารปนเป้ือนหรอืไม่ปลอดภยั

3. หลกีเลีย่งการรบัประทานผกัผลไมด้บิ

4. เลอืกรบัประทานอาหารทีผ่่านการปรุงสุกแลว้เท่านัน้

การป้องกนัไม่ใหแ้พรเ่ชือ้สู่ผูอ้ ืน่
1. รบัประทานยาปฏชิวีนะตามทีแ่พทยส์ ัง่จนครบ แมอ้าการจะ

ดขีึน้แลว้

2. ลา้งมอืบอ่ย ๆ ดว้ยสบูก่อ่นการรบัประทานอาหารและ

หลงัจากเขา้หอ้งน ้า

3. ผูป่้วยทีม่เีชือ้ ควรหลกีเลีย่งการใชม้อืสมัผสัอาหารหรอื

เตรยีมอาหารใหผู้อ้ืน่

ไขไ้ทฟอยด ์(Typhoid)



โรคทอ้งรว่งรุนแรงทีเ่กดิจากการ

ตดิเชือ้แบคทเีรยี วบิรโิอ โคเลอรี

(Vibrio Cholerae) ภายในล าไส ้ซ ึง่
ผูป่้วยไดร้บัเชือ้จากการรบัประทาน

อาหารหรอืน ้าดืม่ทีป่นเป้ือนแบคทเีรยี

ชนิดนี ้ผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้มกัปรากฏอาการ

ของโรคในระดบัออ่น และบางคร ัง้ก็

รุนแรงได้

อหวิาตกโรค (Cholera)



อาการ
1. ทอ้งรว่ง จะเกดิขึน้ทนัท ีผูป่้วยอาจสูญเสยีน ้าใน

รา่งกายถงึ 1 ลติรภายใน 1 ชัว่โมง ลกัษณะของ

อจุจาระจะเหมอืนน ้าซาวขา้ว โดยภายในอจุจาระมี

เกล็ดสขีาวซึง่เป็นเมอืกหรอืเนือ้เยือ่ของกระเพาะ

อาหารขนาดเท่าเม็ดขา้ว และอาจมกีลิน่เหม็นคาว

2. คลืน่ไสแ้ละอาเจยีน

3. ประสบภาวะขาดน ้า

4. ภาวะไม่สมดุลอเิล็กโทรไลต ์ (Electrolyte Imbalance)
อาจกอ่ใหเ้กดิอาการดงันี ้เป็นตะครวิ (Muscle 
Cramps) 

5. เกดิอาการชอ็ค

อหวิาตกโรค (Cholera)



สาเหตุ
เกดิจากเชือ้แบคทเีรยีทีม่ชี ือ่วา่ วบิรโิอ โค

เลอร ี(Vibrio Cholerae) โดยแบคทเีรยีจะ
ผลติสารชวีพษิซกิวัทอกซนิ (Ciguatoxin: 
CTX) ขึน้ในล าไสเ้ล็ก สารชวีพษินีจ้ะเกาะที่

ผนงัล าไสแ้ละรวมกบัโซเดยีมหรอืคลอไรดท์ี่

ไหลผ่านล าไส ้และเกดิการกระตุน้รา่งกายให้

ขบัน ้าออกจากตวั จนน าไปสูอ่าการทอ้งรว่ง 

รวมทัง้การสูญเสยีน ้าและเกลอืแรใ่นเลอืด

อย่างกะทนัหนั

อหวิาตกโรค (Cholera)



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตั ิ

- การตรวจตวัอย่างอจุจาระผูป่้วย

- เทคนิคพซีอีาร ์(Polymerase Chain 
Reaction: PCR)

- การตรวจดว้ยแถบตรวจอหวิาตกโรค

อหวิาตกโรค (Cholera)



การรกัษา

- การใหร้บัประทานน ้าเกลอืแร่

- การใหส้ารน ้าทดแทน 

(Intravenouse Fluids)
- การใชย้าปฏชิวีนะ

- การใหแ้รธ่าตุสงักะสี

อหวิาตกโรค (Cholera)



ภาวะแทรกซอ้น
- ภาวะน ้าตาลในเลอืดต า่
(Hypoglycemia)
- ภาวะโพแทสเซยีมต า่ 
(Hypokalemia)
- ไตวาย เมือ่ไตสูญเสยีประสทิธภิาพ

ในการกรองของเสยีและน ้าจ านวน

มากในรา่งกาย เกลอืแรใ่นเลอืดและ

ของเสยีตา่ง ๆ กจ็ะสะสมตกคา้งอยู่ใน

ตวัผูป่้วย

อหวิาตกโรค (Cholera)



การป้องกนั
1. ลา้งมอืใหส้ะอาด

2. ดืม่น ้าตม้สุกและสะอาด

3. รบัประทานอาหารปรุงสุก หลกีเลีย่ง

อาหารดบิ ควรเลีย่งการรบัประทาน

อาหารทีป่รงุไม่สกุ กึง่สกุกึง่ดบิ และอาหาร

ดบิอย่างปลาดบิหรอือาหารทะเลอืน่ ๆ

4. รบัประทานผลไมท้ีป่อกเปลอืกเอง

5. ระวงัผลติภณัฑเ์นยนมทีไ่ม่ไดผ้า่น

การพาสเจอรไรส ์

อหวิาตกโรค (Cholera)



คอื โรคตดิตอ่ในระบบทางเดนิ

หายใจจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา

สายพนัธุใ์หม่ 2019 ส่งผลใหเ้กดิ
อาการไดห้ลายระดบั ผูท้ีม่อีาการไม่

รุนแรงจะมอีาการคลา้ยไขห้วดั บาง

กรณีทีอ่าการอาจรุนแรงจนถงึข ัน้

เสยีชวีติ แตบ่างรายอาจไม่แสดง

อาการไดเ้ชน่กนั 

โรคตดิเชือ้โควดิ-19 (COVID-19)



อาการ
การตดิเชือ้โควดิ-19 จะมคีวามรุนแรงทีแ่ตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะคน อาการหลกัของโรคจะคลา้ยกบั

โรคไขห้วดั ไดแ้ก ่มไีข้ ไอ หายใจไม่อิม่หรอืหายใจ

ล าบาก ซึง่ผูป่้วยมกัมอีาการแสดงออกมาภายใน 

2-14 วนั หลงัจากไดร้บัเชือ้ โดยอาการทีเ่กดิขึน้
มกัไม่รุนแรงและแสดงอาการทลีะน้อย ท าใหผู้ท้ีต่ดิ

เชือ้บางรายอาจไม่มอีาการหรอืความผดิปกตใิด ๆ 

ส่วนใหญ่สามารถหายเองไดโ้ดยไม่ตอ้งรกัษาดว้ย

วธิเีฉพาะ แตผู่ป่้วยบางรายอาจมอีาการระบบ

ทางเดนิหายใจรุนแรงจนเป็นสาเหตใุหเ้กดิการ

เสยีชวีติ

โรคตดิเชือ้โควดิ-19 (COVID-19)



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตั ิความเสีย่ง การสมัผสัผุป่้วยยนืยนั
โควดิ-19 อาการ อาการแสดงตา่งๆ
- ตรวจATK หากผลเป็นบวกตอ้งตรวจRT-PCR 
เพือ่ยนืยนั

- ตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชือ้ SARS-CoV-
2 ดว้ยเทคนิค Real time PCR (polymerase 
chain reaction)
- CXR,CT-SCAN
- ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

โรคตดิเชือ้โควดิ-19 (COVID-19)



ระบบผวิหนงั

02



เป็นโรคผวิหนงัเร ือ้รงัทีเ่กดิจากการแบ่งตวั

ผดิปกตขิองเซลลผ์วิหนงัอย่างรวดเรว็กวา่ปกติ

โดยการกระตุน้ของสารเคมจีากเซลลเ์ม็ดเลอืด

ขาวทีเ่รยีกวา่ ลมิโฟไซต ์(Lymphocytes) ชนิด
เซลลท์ ี(T-cell) ท าใหเ้กดิการอกัเสบจนเกดิเป็น
ผืน่หนาขนาดใหญ ่มลีกัษณะสเีงินและแดงที่

ผวิหนงัไดท้ ัว่รา่งกาย

โรคสะเกด็เงิน (Psoriasis)



อาการ
- ผวิหนงัมลีกัษณะแดง ตกสะเกด็เป็นขยุสขีาว 

เป็นผืน่แดงนูน 

- เกดิการอกัเสบของผวิ ผวิแหง้มากจนแตกและมี

เลอืดออก 

- หนงัศรีษะลอกเป็นขยุ 

- เล็บมอืและเทา้หนาขึน้ มรีอยบุ๋ม ผดิรูปทรง 

- ปวดขอ้ตอ่และมอีาการบวมตามขอ้ตอ่ 

- อาการเจบ็ คนั หรอืรูส้กึแสบรอ้นบรเิวณผวิหนงั 

ซึง่การด าเนินของโรคแตล่ะชนิดมคีวาม

คลา้ยคลงึกนั อาการอาจคงอยู่นานหลายวนัไป

จนถงึหลายสปัดาห ์แลว้คอ่ย ๆ บรรเทาลง

โรคสะเกด็เงิน (Psoriasis)



สาเหตุ
- ยงัไม่พบสาเหตุการเกดิทีแ่น่ชดั 

- ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาของโรคขึน้ได ้

อาจมาจากเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวในระบบภูมคิุม้กนัเกดิ

ความผดิปกต ิจงึไดท้ าลายเซลลผ์วิหนงัแทนสิง่

แปลกปลอมทีเ่ขา้สูร่า่งกาย

- การถา่ยทอดทางกรรมพนัธุข์องคนในครอบครวัที่

เป็นโรคสะเกด็เงินและโรคผวิหนงัอืน่ ๆ

- ปัจจยัภายนอกทีช่ว่ยกระตุน้ใหเ้กดิโรคได ้เชน่ การ

บาดเจบ็บรเิวณผวิหนงั การตดิเชือ้เอชไอว ีการใชย้า

รกัษาโรคหวัใจและความดนัสูง หรอืความเครยีด

โรคสะเกด็เงิน (Psoriasis)



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตักิารเจบ็ป่วยของผูป่้วย และบุคคลใน

ครอบครวั 

- ตรวจรา่งกายและบรเิวณผวิหนงัทีเ่กดิความผดิปกต ิ

- เกบ็ตวัอย่างจากผวิหนงัไปตรวจวเิคราะหด์ว้ยกลอ้ง

จุลทรรศนใ์นหอ้งปฏบิตักิาร

- รายทีพ่บวา่เป็นโรคขอ้อกัเสบสะเกด็เงิน (Psoriatic 
Arthritis) ทีม่อีาการปวดขอ้รว่มดว้ยอาจตอ้งมกีาร
ตรวจเลอืดหรอืเอกซเรย ์เพือ่หาชนิดของโรคไขขอ้

กระดูกอืน่เพิม่เตมิ

โรคสะเกด็เงิน (Psoriasis)



การรกัษา
- ผูป่้วยทีม่อีาการเพยีงน้อยถงึปานกลางอาจ

รกัษาดว้ยการใชย้าทาภายนอก 

- รายทีม่อีาการปานกลางไปจนถงึรุนแรง อาจ

รกัษาดว้ยการใชย้ารบัประทาน ยาฉีดเขา้เสน้ 

หรอืการฉายแสงดว้ยรงัสอีลัตราไวโอเลต 

- การดูแลเร ือ่งการรบัประทานอาหาร ระมดัระวงั

การรบัประทานวติามนิเสรมิ 

- หลกีเลีย่งการดืม่แอลกอฮอลห์รอืสูบบุหรี ่

- รวมไปถงึลดน ้าหนกัลงใหอ้ยู่ในเกณฑป์กติ

- การรกัษาโรคไม่หายขาด เพยีงแคบ่รรเทา

ความรุนแรง

โรคสะเกด็เงิน (Psoriasis)



ภาวะตดิเชือ้บรเิวณผวิหนงัหรอืเนือ้เยือ่ใตผ้วิหนงั 

สง่ผลใหม้อีาการบวมแดง ปวด หรอืรอ้นบรเิวณทีม่กีาร

ตดิเชือ้ บางรายอาจมไีขห้รอือาการอืน่ ๆ รว่มดว้ย แต่

ในกรณีทีรุ่นแรง การตดิเชือ้อาจแพรก่ระจายสูก่ระแส

เลอืดและเป็นอนัตรายถงึชวีติได ้

เซลลเ์นือ้เยือ่อกัเสบ(Cellulitis)



อาการ
1. มไีข้

2. มอีาการปวดภายใน 1-2 วนัแรกทีเ่ร ิม่เกดิ
อาการ และเจบ็เมือ่ถูกกดหรอืสมัผสัโดน

บรเิวณนัน้

3. รูส้กึอุน่หรอืรอ้นบรเิวณทีเ่กดิการตดิเชือ้

4. เกดิแผล หรอืมผีืน่ขึน้บรเิวณทีเ่กดิอาการ 

และอาจขยายตวัลุกลามไปอย่างรวดเรว็

5. เกดิรอยบุ๋มบรเิวณผวิหนงั

6. ปวดกลา้มเนือ้

เซลลเ์นือ้เยือ่อกัเสบ(Cellulitis)



สาเหตุ
เกดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี ชนิดทีพ่บไดบ้่อย คอื สเตรปโทคอกคสั

(Streptococcus) และสแตฟิโลคอ็กคสั (Staphylococcus) เชือ้เหล่านีส้ามารถ
เขา้สู่รา่งกายผา่นทางผวิหนงัทีเ่กดิรอยแยกหรอืรอยแตก

ปัจจยัเสีย่งอืน่ ๆ

1. เกดิแผลบรเิวณผวิหนงั

2. เป็นโรคผวิหนงั เชน่ ผวิหนงัอกัเสบ น ้ากดัเทา้ เป็นตน้

3. มนี ้าหนกัมากเกนิมาตรฐาน

4. มปีระวตัเิคยเป็น Cellulitis มากอ่น
5. ไดร้บัยาผา่นการฉีดเขา้เสน้เลอืดด าโดยตรง

6. เป็นโรคตบั เชน่ ตบัแข็ง ตบัอกัเสบ เป็นตน้

7. มปัีญหาเกีย่วกบัระบบไหลเวยีนโลหติ

8. เป็นโรคหรอืภาวะทีส่่งผลใหร้ะบบภูมคุิม้กนัต า่ เชน่ โรคเบาหวาน

เซลลเ์นือ้เยือ่อกัเสบ(Cellulitis)



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตั ิ
- ตรวจรา่งกายทัว่ไป และตรวจดูบรเิวณทีม่ี

อาการ 

- การเอกซเรยห์าสิง่แปลกปลอมบรเิวณทีเ่กดิ

อาการ 

- ตรวจเลอืดดูการตดิเชือ้ 
- การเจาะน าตวัอย่างของเหลวในบรเิวณทีเ่กดิ

อาการไปตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร

เซลลเ์นือ้เยือ่อกัเสบ(Cellulitis)



การรกัษา
- ใหย้าปฏชิวีนะชนิดรบัประทานตามความรุนแรงของ
อาการ แรกเร ิม่อาจใหร้บัประทานยาประมาณ 7-14 วนั แต่
ผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรงอาจตอ้งรบัประทานยานานกวา่นัน้ 

- หากอาการไม่ดขีึน้ มปัีญหาสุขภาพอืน่ ๆ หรอืมไีขสู้งรว่ม
ดว้ย ผูป่้วยอาจตอ้งรบัยาปฏชิวีนะชนิดฉีดเขา้เสน้เลอืด

โดยตรงพรอ้มท ัง้เขา้รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลเพือ่ใหแ้พทย ์

ดูแลอาการอย่างใกลช้ดิ

ภาวะแทรกซอ้น
เกดิภาวะแบคทเีรยีกนิเนือ้ เนือ้เยือ่ตาย ตดิเชือ้ในกระแส

เลอืด ตดิเชือ้ในกระดูก เป็นตน้

เซลลเ์นือ้เยือ่อกัเสบ(Cellulitis)



คอือาการตดิเชือ้ไวรสัเฮอรพ์สี ์ซมิเพลก็ซ ์

(Herpes Simplex Virus) โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ไดแ้ก่

- เชือ้ไวรสัเฮอรพ์สี ์ซมิเพลก็ซ ์ชนิดที ่1 (Herpes 
Simplex Virus type 1: HSV-1)
- เชือ้ไวรสัเฮอรพ์สี ์ซมิเพล็กซ ์ชนิดที ่2 (Herpes 
Simplex Virus type 2: HSV-2)

โดยเชือ้ไวรสัท ัง้ 2 ชนิดนีจ้ะกอ่ใหเ้กดิอาการ 
เรมิทีป่าก (Herpes Simplex) และเรมิทีอ่วยัวะเพศ 
(Gential Herpes) และสามารถตดิตอ่กนัระหวา่ง
คนสูค่นไดโ้ดยผ่านทางการสมัผสัอย่างใกลช้ดิ ทาง

น ้าลาย น ้าเหลอืง หรอืผ่านทางเพศสมัพนัธไ์ด ้

เรมิ (Herpes Simplex)



อาการ

มตุีม่น ้าใสบรเิวณทีต่ดิเชือ้ ไดแ้ก ่ปาก 

อวยัวะเพศ ทวารหนกั บ ัน้ทา้ย หรอืตน้ขา 

มอีาการเจบ็ปวด แสบทีบ่รเิวณแผล 

- การตดิเชือ้คร ัง้แรกจะมอีาการคอ่นขา้ง
รุนแรงและหายชา้ 

- การตดิเชือ้ซ า้ อาการจะไม่รุนแรงและ
หายไดเ้รว็กวา่

เรมิ (Herpes Simplex)



บรเิวณทีพ่บไดบ่้อย

1. เรมิในชอ่งปาก ( Herpetic 
Gingivostomatitis ) เป็นอาการทีพ่บไดบ่้อยทีส่ดุ
ของการตดิเช ือ้ไวรสัเรมิชนิดที ่1 เป็นคร ัง้แรก พบไดท้ัง้
ในเด็กและผูใ้หญ่ มรีะยะฟักตวัของโรคประมาณ 2-3 
วนั หรอือาจนานถงึ 20 วนั ผูป่้วยทีเ่ป็นเรมิในชอ่งปาก 
เมือ่หายแลว้เช ือ้มกัจะหลบซอ่นตวัอยู่ทีป่มประสาทของ

สมองคูท่ี ่5 ( Trigeminal ganglion )
2. เรมิทีอ่วยัวะเพศ ( Herpes Genitalis ) เป็น
สาเหตทุีพ่บไดบ่้อยทีส่ดุของอาการเป็นแผลทีอ่วยัวะ

เพศ จดัเป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธช์นิดหน่ึง ส่วน

ใหญ่เกดิจากการตดิเช ือ้ไวรสัเรมิชนิดที ่2

เรมิ (Herpes Simplex)



การวนิิจฉยั

- ซกัประวตัิ
- ตรวจรา่งกาย
- ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ การตรวจ
เลอืด การเพาะเชือ้ เน่ืองจากอาการของ

เรมินัน้คอ่นขา้งคลา้ยกบัโรคอืน่ ๆ อาท ิ

โรคงูสวดั แผลรอ้นใน การตดิเชือ้

แบคทเีรยี

เรมิ (Herpes Simplex)



การรกัษา

ปัจจบุนัโรคเรมิยงัคงเป็นโรคทีไ่ม่สามารถรกัษาใหห้าย

สนิทได ้ การรกัษาโรคเรมิจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื

1. การบรรเทาอาการเจบ็ปวด โดยแพทยอ์าจสัง่

ยาบรรเทาอาการปวด ซึง่แผลจากโรคเรมิจะ

สามารถหายเองไดภ้ายในเวลา 2-6 สปัดาห ์

2. การควบคุมการแพรก่ระจายของไวรสั โดย

ปกตแิลว้เมือ่มอีาการของโรคเรมิ แพทยม์กัจะ

สัง่ใชย้าอะไซโคลเวยีร ์(Acyclovir) หรอืยาวาลา
ไซโคลเวยีร ์(Valacyclovir) เพือ่ลดความเสีย่งใน
การแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั และชว่ยลดความ

รนุแรงของอาการ

เรมิ (Herpes Simplex)



คอืโรคตดิเชือ้ไวรสั มสีาเหตุเกดิจากเชือ้

ไวรสัชนิดเดยีวกบัเชือ้ทีเ่ป็นสาเหตุของโรค

อสุีกอใีส (Chickenpox) หากเชือ้ชนิดนีเ้ขา้
สูร่า่งกายผูท้ีไ่ม่เคยไดร้บัเชือ้กจ็ะท าใหเ้ป็น

โรคอสุีกอใีส และเมือ่หายเป็นปกตแิลว้ เชือ้

ดงักล่าวจะหลบอยู่บรเิวณปมประสาทของ

รา่งกาย และจูโ่จมรา่งกายเมือ่รา่งกาย

ออ่นแอจนเกดิเป็นงูสวดั

งูสวดั (Herpes zoster)



อาการ
1. จะมอีาการเจ็บบรเิวณเสน้ประสาท ปวด คนั แสบ

รอ้น ตามแนวเสน้ประสาททีเ่รยีกว่า Dermatome 
น ามา 1-3วนักอ่นผืน่ขึน้

2. ผืน่จะมลีกัษณะเป็นตุม่น า้ใสอยู่เป็นกลุ่มๆบนฐานสี

แดง เรยีงตวัไปตามแนวผวิหนังทีเ่ลีย้งโดย

เสน้ประสาทขา้งน้ัน (Dermatome)
3. ผืน่มกัเป็นขา้งเดยีว ไม่ขา้มกลางล าตวั

4. มกัพบในผูส้งูอายุ หรอืผูท้ีภ่มูคิุม้กนัตก เชน่ ไดย้า

กดภมู ิโรคมะเรง็ เป็นตน้

งูสวดั (Herpes zoster)



สาเหตุ
เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัทีช่ ือ่วา่ VZV 
(Varicella zoster virus) ซึง่การตดิเชือ้
ในคร ัง้แรกจะเกดิทีผ่วิหนงัเรยีกวา่โรค

อสุีกอใีส จากนัน้จากผืน่ทีผ่วิหนงั เชือ้

ไวรสัจะเขา้ไปสู่ปลายประสาทรบั

ความรูส้กึ และเคลือ่นไปยงัปมประสาท 

ซึง่จะอยู่แบบเงียบๆไม่แบ่งตวั ไม่ท าให้

เกดิโรค แตเ่มือ่ถูกกระตุน้กส็ามารถคนื

สภาพกลายเป็นเชือ้ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคได้

งูสวดั (Herpes zoster)



การวนิิจฉยั

ซกัประวตั ิสอบถามประวตักิารเป็นอสีุกอใีส 

สอบถามอาการปวด แสบรอ้นบรเิวณผืน่ทีข่ึน้ อาจมี

อาการคนั และมไีขร้ว่มดว้ย

ตรวจรา่งกาย ตรวจดวูา่มผีืน่และตุม่น า้เกดิที่

บรเิวณใดของรา่งกาย

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร โดยน าเนือ้เยือ่หรอืน า้

ของเหลวในตุม่น า้ไปตรวจเพิม่เตมิ

งูสวดั (Herpes zoster)



การรกัษา
- รกัษาตามอาการรว่มกบัใชย้าตา้นไวรสั
- ยาลดอาการปวด เชน่ ยากลุ่มลดการอกัเสบทีไ่ม่ใชส่เตยีรอยด ์
(NSAIDs)
- ยาตา้นเศรา้ 
- ยาทาบางชนิด เพือ่ชว่ยบรรเทาอาการปวดทีรุ่นแรงของงูสวดั
หลงัจากอาการทางผวิหนงัหายเป็นปกตแิลว้ยงัมอีาการปวดต่อเน่ือง

ซึง่เป็นอาการทีพ่บไดห้ลงัจากเป็นงูสวดั แพทยอ์าจจะจา่ยยารกัษา

อาการปวดทีป่ลายประสาทรว่มดว้ย

- วติามนิบ ีเป็นการใหว้ติามนิเสรมิ เพือ่ชว่ยในการบ ารุงเสน้ประสาท 
ทีเ่กดิการอกัเสบ จากโรคงูสวดั

- ยาฆ่าเชือ้แบคทเีรยี ใชใ้นกรณีทีม่กีารตดิเชือ้แบคทเีรยีแทรกซอ้น

เขา้มาทีผ่วิหนงั

งูสวดั (Herpes zoster)



โรคตดิเชือ้ราท ัว่ๆไปทีส่ามารถพบได้

เชน่:
1. โรคน ้ากดัเทา้

2. โรคสงัคงั

3. โรคกลาก

4. โรคตดิเชือ้ราในชอ่งคลอด

5. โรคเชือ้ราทีเ่ล็บ หรอืการตดิเชือ้รา

ทีเ่ล็บ

การตดิเชือ้ราทีผ่วิหนงั(Fungal Infection)



อาการ
1. ระคายเคอืง อาจแสบ เจบ็

2. อาจมลีกัษณะเหมอืนการอกัเสบ คอื ปวด/
เจบ็ บวม แดง รอ้น

3. คนั

4. มผีืน่ ซ ึง่ผืน่จากเชือ้ราบางชนิด จะมี

ลกัษณะเฉพาะ เชน่ กลาก เกลือ้น แตผ่ืน่จาก

เชือ้ราบางชนิดมลีกัษณะเหมอืนผืน่ท ัว่ไป ไม่

จ าเพาะ

5. อาจเกดิเป็นแผล โดยเฉพาะเมือ่มกีารตดิเชือ้

แบคทเีรยีซอ้น

การตดิเชือ้ราทีผ่วิหนงั(Fungal Infection)



การวนิิจฉยั

- ซกัประวตักิารสมัผสัโรค ประวตักิารใชย้าปฏชิวีนะและยา
ในกลุ่มสเตยีรอยด ์

- ตรวจรา่งกาย
- ตรวจเชือ้จากการขูดรอยโรค หรอืน าเอาของเหลว/ สาร
คดัหล ัง่ทีเ่กดิขึน้ในแผลไปสอ่งตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์

- การตรวจเลอืด CBC
- การตรวจเลอืดดูคา่ผดิปกตขิองการท างานของอวยัวะ
ตา่งๆ เชน่ ตบั ไต และดูภาวะเกลอืแร ่

- เอกเรย ์ อลัตราซาวด ์ เอกซเรยค์อมพวิเตอร ์และ/หรอืเอม
อารไ์อ 

- การสอ่งกลอ้งตรวจอวยัวะเหล่านัน้

การตดิเชือ้ราทีผ่วิหนงั(Fungal Infection)



การรกัษา

1. ยาตา้นเชือ้รา ซึง่มไีดท้ ัง้ในรูปแบบ ทา 

กนิ และฉีด 

2. การรกัษาประคบัประคองตามอาการ 

เชน่เดยีวกบัในการตดิเชือ้ท ัว่ไป เชน่ ให้

ยาลดไข ้ใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด า

เมือ่กนิอาหารไดน้้อย การใหอ้อกซเิจน

เมือ่มปัีญหาทางการหายใจ และการให้

เลอืดเมือ่ผูป่้วยมภีาวะซดี เป็นตน้

การตดิเชือ้ราทีผ่วิหนงั(Fungal Infection)



ระบบภูมคิุม้กนั

03



คอื ภาวะทีเ่ม็ดเลอืดขาวท างาน

ผดิปกต ิ โดยปกตเิม็ดเลอืดขาวจะท า

หน้าทีท่ าลายเชือ้โรค แตใ่นคนไขท้ีเ่ป็น

โรคแพภู้มใินเม็ดเลอืดขาวกลบัไปท าลาย

เซลลร์า่งกายตวัเอง ท าใหเ้กดิการอกัเสบ

ในอวยัวะตา่ง ๆ ทีม่นัไปท าลาย ดงันัน้ 

อาการทีเ่กดิขึน้กเ็กดิจากเม็ดเลอืดขาวไป

โจมตอีวยัวะตา่ง ๆ เหล่านัน้

SLE (Systemic Lupus Erythematosus )



อาการ
1. รูส้กึเหน่ือยลา้ ออ่นแรง

2. มไีข ้ปวดหวั

3. ตาแหง้ ตาบวม

4. มผีืน่แดงขึน้ตามใบหน้า

5. ปากเป็นแผล

6. ผมรว่ง

7. นิว้มอื นิว้เทา้ซดี

8. ผวิไวตอ่แสงแดด

9. หายใจชว่งส ัน้ ๆ เจบ็หน้าอกเมือ่หายใจเขา้ลกึ ๆ

10. ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้ หรอืปวดบวมตามขอ้ ขาบวม

11. รูส้กึมนึงง สูญเสยีความทรงจ า

SLE (Systemic Lupus Erythematosus )



สาเหตุ
1. พนัธุกรรม การถา่ยทอดทางพนัธกุรรมอาจส่งตอ่ลกัษณะ

บางอย่างทีท่ าใหม้โีอกาสเป็นโรคได ้

2. การเปลีย่นแปลงของฮอรโ์มน เชน่ การเปลีย่นแปลงฮอรโ์มน

ของเพศหญงิในชว่งตัง้ครรภ ์หรอืชว่งวยัทีก่ าลงัเจรญิเตบิโต

3. การตดิเชือ้ การไดร้บัเช ือ้ตา่ง ๆ อย่างไวรสับางชนิด

4. การใชย้า ยาบางประเภท เชน่ ยาตา้นอาการชกั ยาปฏชิวีนะ 

และยากลุ่มควบคมุความดนัโลหติ

5. การไดร้บัสาร เชน่ สารเคม ีการสบูบหุร ี ่และยาสบูตา่ง ๆ

6. แสงแดด ส าหรบัคนทีม่ผีวิไวตอ่แดด การสมัผสัแสงแดดอาจท า

ใหเ้กดิรอยโรค เป็นเหตใุหเ้กดิอาการต่าง ๆ ตามมา

SLE (Systemic Lupus Erythematosus



การวนิิจฉยั
-ซกัประวตัิ
-ตรวจรา่งกาย
- การตรวจเลอืด ตรวจหาความสมบูรณข์องเม็ด

เลอืด เจาะเลอืดเพือ่ดปูรมิาณเซลลเ์ม็ดเลอืดแดง เซลลเ์ม็ด

เลอืดขาว เกล็ดเลอืด และฮโีมโกลบนิในเลอืด เชน่ หากป่วย

ดว้ยโรคนี ้มกัจะมภีาวะโลหติจาง และปรมิาณเม็ดเลอืดขาว

และเกล็ดเลอืดจะต า่

- ตรวจปัสสาวะ
- ตรวจพเิศษ CXR EKG

SLE (Systemic Lupus Erythematosus



การรกัษา
1. ยาลดการอกัเสบทีไ่ม่ใชส่เตยีรอยด ์ (Nonsteroidal Anti-inflammatory 

Drugs: NSAIDs)
2. ยาคอรต์โิคสเตยีรอยด ์ (Corticosteroids) สามารถรกัษาอาการอกัเสบต่าง ๆ 

ดว้ยการลดปฏกิิรยิาของภมูคิุม้กนัรา่งกายลง แตอ่าจส่งผลขา้งเคยีงไดใ้นระยะยาว

3. ยากดภูมคิุม้กนั (Immunosuppressants) จะออกฤทธิใ์หร้ะบบภมูคิุม้กนัมกีาร
ท างานทีล่ดลง ท าใหอ้าการป่วยทีเ่กดิขึน้บรรเทาลง มกัใชใ้นผูท้ีป่่วยอย่างรนุแรง เชน่ 

ยาอะซาไธโอพรนี (Azathioprine) ยาไมโคฟีโนเลต (Mycophenolate) และยาบลีมิู
แมบ (belimumab) เป็นตน้

4. ยาตา้นมาลาเรยี (Antimalarial Drugs) สามารถน ามาใชค้วบคมุอาการ ลดผืน่
และอาการบวมตามขอ้

SLE (Systemic Lupus Erythematosus

https://www.pobpad.com/nsaids


เป็นภาวะป่วยขัน้สุดทา้ยของการตดิเชือ้

ไวรสัเอชไอว ี(HIV) ทีไ่ปท าลายเม็ดเลอืดขาว 
ท าใหม้ภูีมคิุม้กนับกพรอ่งจนไม่สามารถตอ่สู ้

ก าจดัการตดิเชือ้ทีเ่ขา้สูร่า่งกาย จงึเกดิอาการ

เจบ็ป่วยตา่ง ๆ ซ ึง่น าไปสูก่ารเสยีชวีติได้

เอดส ์(Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS)



อาการ
ซึง่แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื

1. ระยะแรกเร ิม่ตดิเชือ้ จะมอีาการ เชน่ มไีข ้ ปวดหวั เจ็บคอ มผีืน่ ปวดตามกลา้มเนือ้

และขอ้ตอ่

2. ระยะอาการสงบ มกัจะไม่มอีาการแสดงทีเ่ดน่ชดั หรอืแทบจะไม่มอีาการป่วยเลย แต่

ยงัคงมเีช ือ้พฒันาอยู่ภายในรา่งกาย

3. ระยะเอดส ์ เป็นระยะทีภ่มูคิุม้กนัถกูท าลายจนเสยีหายหนัก ท าใหเ้กดิการตดิเช ือ้และ

เจ็บป่วยดว้ยโรคตา่ง ๆ และเสีย่งตอ่การเสยีชวีติ โดยเอดสม์อีาการส าคญั เชน่ มไีขอ้ยู่

ตลอดเวลา เหน่ือยลา้ หมดแรง น า้หนักลด มเีหงือ่ไหลตลอดทัง้คนื ทอ้งรว่งเร ือ้รงั มฝ้ีาสี

ขาว หรอืแผลบรเิวณลิน้และปาก

เอดส ์(Acquired Immunodeficiency Syndrome:AIDS)



การวนิิจฉยั
- ซกัประวตัิ

- ตรวจรา่งกาย

- การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ตรวจหาปรมิาณ CD4 (CD4 
Count) เป็นการตรวจเซลลเ์ม็ดเลอืดขาวทีอ่ยู่ในเลอืด เพือ่ดคูวาม
เสยีหายทีเ่กดิจากไวรสัเอชไอวที าลายเม็ดเลอืดขาว ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของ

ระบบภมูคิุม้กนั การตรวจหาปรมิาณไวรสัทีอ่ยู่ในเลอืด (Viral 
Load: VL) และการตรวจหาสารพนัธกุรรมของไวรสั (Nucleic 
Acid Test: NAT) ตรวจเลอืดโดย ELISA, RIPA, WESTERN 
blot technique

เอดส ์(Acquired Immunodeficiency Syndrome:AIDS)



Thanks!


