
โลโก้ของหน่วยงาน



โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)
พบมากในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดในช่วงต้นฤดูฝนถึงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม

สาเหตุ

การตดิต่อ

อาการ 

อาการผิดปกตทิีค่วรรีบไปพบแพทย์

การป้องกนั    

เกดิจากเชือ้กลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)

จากการสัมผัสโดยตรงกบัน�า้มกู น�า้ลาย ละอองจากการไอ จาม น�า้เหลือง
จากแผลพพุอง หรืออุจจาระของผู้ป่วยท่ีมเีชือ้ มรีะยะฟักตัว 3-7 วนั

เร่ิมจากมไีข้ ต่อมาอีก 1-2 วัน มอีาการเจบ็ปากและเบือ่อาหาร มแีผลอักเสบ
ท่ีลิน้ เหงือก และกระพุง้แก้มท้ังสองข้าง ต่อมาทีผิ่วหนงัจะมผ่ืีนเป็นจดุแดง  
อาจจะนูนหรือราบ ไม่มีอาการคัน ผ่ืนพบมากท่ีฝ่ามือฝ่าเท้า ผ่ืนนี้จะ 
กลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง และแตกออกเป็นหลมุต้ืนๆ

- เดก็มอีาการซมึลง ไม่เล่น ไม่รับประทานอาหารหรือนม 
- บ่นปวดศีรษะมาก ปวดทนไม่ไหว
- มอีาการพดูเพ้อไม่รู้เร่ือง สลบักบัการซมึลง
- ปวดต้นคอ คอแข็ง มกีารรับรู้สับสน และอาเจยีน
- มอีาการสะดุง้ผวา ตัวส่ันๆ อาจมแีขนหรือมอืส่ันบ้าง
- มอีาการไอ หายใจเร็ว ดเูหนือ่ยๆ หน้าซดี มเีสมหะมาก โดยอาจมหีรือไม่มไีข้ร่วมด้วยกไ็ด้

- หมัน่ล้างมอืเดก็ด้วยสบูทุ่กคร้ังก่อนและหลังการรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย และหลังจาก
เล่นของเล่น 

- ก�าจดัขยะและส่ิงปฏกิลู ดแูลรักษา และ ท�าความสะอาดอาคาร สถานท่ี เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ และ
   ของเล่นต่าง ๆ
- คัดกรองเดก็ท่ีป่วยแยกออกจากเดก็ปกติ หรือให้หยุดพกัรักษาตัวท่ีบ้านประมาณ 1 สัปดาห ์

หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้ให้เดก็อ่ืนๆ

อาจท�าให้เสียชีวิต



โรคมือ เท้า ปาก

หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน 
1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหาย 

ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยน�้าและสบู่

หมั่นท�าความสะอาด
สถานที่ ของใช้ ของเล่น



โรคไข้หวดั (Common cold) 
เป็นโรคติดเช้ือไวรัสในทางเดินหายใจในเด็กที่พบบ่อยที่สุด 

โรคไข้หวดัใหญ่ (influenza)
มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนได้มากกว่า

สาเหตุ สาเหตุ

อาการ 

การป้องกนั

การตดิต่อ 

อาการ 

อาการผิดปกตทิีค่วรรีบไปพบแพทย์

เกดิจากเชือ้ไวรัสหลายชนดิ เกดิจากเชือ้ไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza virus)

ไข้ต�า่ คัดจมกู จาม น�า้มกูไหล เจบ็คอ ไอแห้ง โดยอาการเหล่านีจ้ะเป็นมาก 
ใน 1–2 วันแรก และสามารถหายได้ภายใน 1 สัปดาห์

1. ออกก�าลังกายสม�า่เสมอ และพกัผ่อนให้เพยีงพอ     5. หมัน่ล้างมอืบ่อยๆ ด้วยน�า้และสบู่
2. หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยหรือสถานท่ีแออัด          6. หลกีเลีย่งมลพษิ ควันบหุร่ี ควันไฟในบ้าน ควนัท่อไอเสียรถ
3. กนิอาหารทีม่ปีระโยชน ์ผักและผลไม้          7. เมือ่ป่วยควรพกัท่ีบ้านอย่างน้อย 3 – 7 วัน หรือจนกว่าจะหาย
    เพือ่ให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวติามนิพอเพยีง     8. เวลาไอ หรือจาม ควรปิดปาก ปิดจมกู ด้วยผ้าหรือกระดาษทชิชู
4. ดแูลรักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็น        ทุกคร้ัง หรือสวมหน้ากากอนามยั เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้
    หรืออากาศเปล่ียนแปลง                         ให้กบัผู้อ่ืน

ทางตรง  : การหายใจเอาเชือ้เข้าสู่ร่างกาย จากการไอหรือจามรดกนั  ทางอ้อม : การใช้ของร่วมกนัหรือมอืไปสัมผัสกบัละอองน�า้มกู น�า้ลาย ขย้ีตาหรือจมกู

ไข้สูง 38 - 40 องศา เป็นเวลา 3-4 วัน หนาวส่ัน ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ ไอ 
และมเีสมหะมาก เจบ็คอ คัดจมกู น�า้มกูไหล อาจพบอาการคลืน่ไส้ อาเจยีน และอุจจาระร่วงได้

- หายใจผิดปกติ ได้แก่ หายใจเร็ว หอบหายใจแรง
   จนชายโครงบุม๋ หายใจเสียงดงั 
- ไข้สูงเกนิ 3 วัน
- ไม่กนินม หรือน�า้ 
- ซมึลง หรือกระสับกระส่าย  
- อาการป่วยมากข้ึนกว่าเดมิ

อาจท�าให้เสียชีวิต



โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

หลีกเลี่ยงผู้ป่วย
สถานที่แออัดและมลพิษ

ออกก�าลังกาย 
กินอาหารที่มีประโยชน์

สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน�้าและสบู่

แยกเด็กป่วย และให้หยุดพักที่บ้าน 
จนกว่าจะหาย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค



โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumonia)

สาเหตุ

การตดิต่อ

อาการ 

การป้องกนั    

เช้ือไวรัส แบคทีเรีย และเชือ้รา

การสัมผัสใกล้ชดิกบัผู้ป่วย หรือสัมผัสสารคัดหลัง่ทางตา จมกู และ 
การสูดหายใจเอาเช้ือท่ีอยู่ในอากาศท่ีเป็นละอองฝอยเข้าสู่ปอดโดยตรง

เร่ิมจากมีไข้ต�่าๆ ไอ มีน�้ามูก คออักเสบ ต่อมาไข้สูง หอบเหนื่อย 
หายใจล�าบากและมเีสียงหวีดหรือฮดื ซมึลง ตัวเขียว ไม่กนิน�า้ ไม่กนินม  
ซึง่เป็นสัญญาณของอาการปอดบวม ต้องรีบพาไปพบแพทย์

1. ไม่ควรน�าเดก็เลก็ใกล้ชดิกบัผู้ป่วยและอยู่ในทีม่ผู้ีคนหนาแน่น เช่น ศูนยก์ารค้า 
โรงภาพยนตร ์โดยเฉพาะช่วงท่ีมกีารระบาดของไข้หวัด

2. หลกีเล่ียงปัจจยัเส่ียง เช่น ควนับหุร่ี ควนัไฟ ควนัจากท่อไอเสียรถยนต ์หรือ
อากาศท่ีหนาวเย็น

3. ล้างมอืให้เดก็บ่อยๆ รวมถึงคนรอบข้าง
4. เมือ่มเีดก็ป่วยในศูนยเ์ดก็เลก็หรือโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับเดก็กลบับ้าน 

หากไม่สามารถรับกลบับ้านได้ ให้แยกเดก็และแยกเคร่ืองใช้ของเดก็ป่วย
ออกจากเดก็ปกติ เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค

5. ให้วัคซนีป้องกนัไข้หวัดใหญ่และวัคซนีป้องกนัโรคปอดบวม



หองพยาบาล

โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ  

หลีกเลี่ยงผู้ป่วย
สถานที่แออัด และมลพิษ

สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือบ่อย ๆ 
ด้วยน�้าและสบู่

แยกเด็กป่วย และให้หยุดพักที่บ้าน 
จนกว่าจะหาย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ออกก�าลังกาย 
กินอาหารที่มีประโยชน์



เลีย่ง

- เลีย่งการอยูใ่กล้ผู้ป่วยหรือสถานท่ีคนหนาแน่น 

มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ฉีด” 

ส�หรับการป้องกันโรคทางเดินหายใจ

ปิด

ล้าง

หยดุ

ฉดี

- ปิดปาก ปิดจมกู เมือ่ไอหรือจาม

- ล้างมอืบ่อยๆ ด้วยน�า้และสบู่

- หยุดงาน หยดุเรียน หยุดกจิกรรมกบัผู้อ่ืน พกัรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหาย

1) หญงิต้ังครรภ ์อายุครรภ ์4 เดอืนข้ึนไป 
2) เดก็อายุ 6 เดอืน ถึง 2 ปี 
3) ผู้มโีรคเร้ือรัง คือ ปอดอุดกัน้เร้ือรัง หอบหดื หวัใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย 
    ผู้ป่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการได้รับเคมบี�าบดั และเบาหวาน 
4) บคุคลท่ีมอีายุ 65 ปีข้ึนไป 
5) ผู้มนี�า้หนกัตัว มากกว่า 100 กโิลกรัม 
6) ผู้พกิารทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
7) ผู้ป่วยโรคธาลสัซเีมยี
8) ผู้ทีม่ภูีมคุ้ิมกนับกพร่อง (รวมผู้ติดเชือ้ HIV ท่ีมอีาการ)



ปิด

ล้าง

เลี่ยง

หยุด

ฉีด

มาตรการ 
“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ฉีด”
ส�าหรับการป้องกัน
โรคทางเดินหายใจ



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

สาเหตุ

อาการ 

อาการผิดปกติทีค่วรรีบไปพบแพทย์

การป้องกนั    

เกดิจากเชือ้ไวรัสเดง็ก ีซึง่มยุีงลายเป็นพาหะน�าโรค เมือ่ถูกยุงท่ีมเีชือ้กดั 
เชือ้จะเข้าสู่ร่างกาย 

มไีข้สูงลอย (ให้ยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดถึงปกติ หรือลดระยะส้ันแล้วกลับข้ึนอีก)  
ปวดศรีษะ หน้าแดง เบือ่อาหาร อาเจยีน อาจพบมจีดุเลือดออกเล็กๆ ตามล�าตัว  
แขน ขา อาจมเีลือดก�าเดาหรือถ่ายอุจจาระด�า ตับโต กดเจบ็บริเวณชายโครงขวา 
และมภีาวะช็อคช่วงไข้ลด มอืเท้าเย็น ชพีจรเบาเร็ว ท�าให้เสียชวิีตได้

เพือ่ป้องกนั 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ้ไวรัสซกิา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
 1.  เกบ็บ้าน ให้สะอาด โปร่งโล่ง ไม่ให้มมีมุอับทึบ เป็นท่ีเกาะพกัของยุง
 2. เกบ็ขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยท�าต่อเนือ่ง สัปดาหล์ะคร้ัง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุยุ์ง
 3. เกบ็น�า้ ส�ารวจภาชนะใส่น�า้ ต้องปิดฝาให้มดิชดิ ป้องกนัยุงลายวางไข่

- ไข้ลดลง อาการซมึ เหง่ือออก   - ปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา
- มอืเท้าเย็น ชพีจรเต้นเบาแต่เร็ว   - ปัสสาวะลดลง

- หลกีเลีย่งไม่ให้ยุงลายกดั เช่น นอนในมุง้ ทายากนัยุง เป็นต้น 
- ท�าลายแหล่งเพาะพนัธุแ์ละก�าจดัลกูน�า้ในบริเวณท่ีมนี�า้ขัง เช่น โอ่ง แจกนั ยางรถยนต ์หรือ

ภาชนะท่ีมนี�า้ขัง ทุกสัปดาห ์อย่างสม�า่เสมอ
- แยกเดก็ป่วยขณะมไีข้  ไว้ในบริเวณท่ีไม่มยุีงลาย และสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ 

มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

อาจท�าให้เสียชีวิต



โรคไข้เลือดออก 



โรคอุจจาระร่วง (Diarrheal Diseases)

สาเหตุ

อาการ 

การป้องกนั    

มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

อาการผิดปกตทิีค่วรรีบไปพบแพทย์

จากการติดเชือ้แบคทีเรีย ไวรัส และหนอนพยาธิในส�าไส้ โดยการกนิอาหาร และน�า้ท่ีไม่สะอาด อาหารสุกๆ ดบิๆ

ถ่ายเหลวต้ังแต่ 3 คร้ังข้ึนไป หรือถ่ายมมีกูปนเลือดอย่างน้อย 1 คร้ัง อาจมอีาการปวดท้อง (อาเจยีน) หรือเป็นไข้ร่วมด้วย 
ถ้าเกดิจากเชือ้แบคทีเรีย  มกัพบผู้ป่วยมอีาการไข้สูง และอาเจยีนใน 3 วันแรก และอุจจาระมกัเป็นสีเหลือง

- กนิอาหารและดืม่น�า้ทีส่ะอาด อาหารร้อนๆ ปรุงสุกใหม่ 
- ท�าความสะอาดภาชนะทีใ่ช้ในการกนิและดืม่อย่างถูกวธีิ
- ล้างมอืด้วยน�า้และสบู ่ทุกคร้ัง ก่อน - หลงัรับประทานอาหาร   
- แยกเดก็ท่ีป่วย แยกของเล่นของใช้ และท�าความสะอาดหลงัขับถ่าย 
   และหลังสัมผัสส่ิงปฏกิลูทันที เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ 
- เมือ่ป่วยให้หยุดรักษาตัวท่ีบ้านจนกว่าจะหาย  
- ก�าจดัอุจจาระอย่างถูกวิธี 

กินร้อน  โดยใช้ความร้อนสูงอย่างน้อย 70 องศาเซลเซยีส และไม่ปรุงแบบสุกๆ ดบิๆ เกบ็อาหารปรุงสุกอย่างเหมาะสม  
  อาหารท่ีเหลอืจากการกนิถ้าเกบ็ไว้นานกว่า 4 ชัว่โมง ต้องน�ามาอุ่นให้ร้อนอย่างท่ัวถึง ก่อนน�ามากนิอีกคร้ัง
ช้อนกลาง  ช่วยป้องกนัโรคจากการติดต่อทางน�า้ลาย ไม่ให้แพร่กระจายระหว่างบคุคลได้ นอกจากนี ้ ยังช่วยป้องกนัน�า้ลาย
  ของผู้กนิ ไม่ให้ลงไปปนเป้ือนอาหาร ท�าให้บดูเสียง่าย 
ล้างมือ  ควรล้างมอืให้สะอาดด้วยน�า้และสบู ่ท้ังก่อนรับประทานอาหาร ก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องน�า้ทกุคร้ัง  
  เพือ่ลดเชือ้โรคเข้าสู่ร่างกาย

- อาการไม่ดข้ึีน ซมึลง และยังถ่ายปริมาณมาก หรือมมีกู
   ปนเลือดมากข้ึน 
- ยังมภีาวะขาดน�า้อยู่ เช่น ปัสสาวะออกน้อย ร้องไห้
  เสียงแหบไม่มนี�า้ตา
- ปากแห้ง ตาลกึโบ๋ ชพีจรเต้นเร็ว 
- มไีข้สูงตลอด ไข้ไม่ลง
- อาเจยีนมาก

ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จ�านวน 3 ครั้ง ต่อวันหรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกหรือปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน�้าจ�านวนมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน

อาจท�าให้เสียชีวิต



หองน้ำ

โรคอุจจาระร่วง

กินร้อน

ช้อนกลาง

ล้างมือ



โรคอีสุกอีใส (Chickenpox)
เกิดขึ้นได้ตลอดปี มักระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน

อาการผิดปกตทิีค่วรรีบไปพบแพทย์

การป้องกนั    

- มไีข้ข้ึนสูงหรือเป็นติดต่อนานกว่า 4 วัน
- บริเวณผ่ืนกลายเป็นสีแดงเข้มข้ึน 
- ตุ่มนนูตามร่างกายมนี�า้หนองไหลออกมา  
- ไออย่างรุนแรง ปวดท้องรุนแรง 
- มผ่ืีนแดงเป็นจ�า้ๆ และเลอืดออก

- ควรให้เดก็หยุดเรียนและแยกผู้ป่วยไม่ให้คลกุคลีกบัผู้อ่ืนจนกว่าแผลจะแห้ง
- แยกท�าความสะอาดเส้ือผ้าและเคร่ืองใช้ของผู้ป่วยออกจากผู้อ่ืน
- ห้ามใช้ส่ิงของและภาชนะร่วมกบัผู้ป่วย 
- ฉดีวัคซนีป้องกนัโรคอีสุกอีใสตามค�าแนะน�าแพทย์

สาเหตุ

การตดิต่อ

เกดิจากเชือ้ไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร ์(Varicella-zoster virus) 

ทางตรง : การหายใจเอาเชือ้เข้าสู่ร่างกาย จากการไอหรือจามรดกนั
ทางอ้อม : การใช้ของร่วมกนัหรือสัมผัสผ่ืนท่ีผิวหนงั หรือน�า้เหลืองจากตุ่มน�า้ของผู้ป่วย

อาการ 

มไีข้พร้อมผ่ืน ในระยะแรกจะเป็นผ่ืนแดง  ต่อมาผ่ืนเป็นตุ่มนนูข้ึนและกลายเป็น
ตุ่มน�า้พองใสตรงกลาง ผ่ืนจะข้ึนมากบริเวณล�าตัวมากกว่าแขนขา  ผ่ืนในกลุม่เดยีวกนั
มหีลายระยะปนกนั ตุ่มท่ีเกดิข้ึนจะมรีอยบุม๋ตรงกลางแล้วค่อยๆ แห้งไป ในบางราย
อาจมีแผลในปากร่วมด้วย 

อาจท�าให้เสียชีวิต



โรคอีสุกอีใส

แยกท�าความสะอาด
เสื้อผ้าและเครื่องใช้
ของผู้ป่วยจากผู้อื่น

แยกเดก็ป่วย และใหห้ยุดพกัท่ีบา้น 
จนกว่าจะหาย

ห้าม ใช้สิ่งของและภาชนะ
ร่วมกับผู้ป่วย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค



สาเหตุ

การตดิต่อ

อาการ 

การป้องกนั    

เกดิจากเชือ้แบคทเีรีย และเชือ้ไวรัส 

- มอืสัมผัสข้ีตา น�า้ตาของผู้ป่วย แล้วมาสัมผัสตาตัวเอง หรือใช้ของส่วนตัว
   ร่วมกบัผู้ป่วย
- แมลงหว่ี แมลงวัน ตอมส่ิงสกปรกหรือตาผู้ป่วย แล้วมาตอมตา
- ลงเล่นในน�า้ท่ีมคีวามสกปรกสูง

ตาแดง เคืองตา แสบตา น�า้ตาไหล ปวดตา ตามวั จะเป็นท่ีข้างใด 
ข้างหนึง่ก่อน และลามไปเป็นสองข้างอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน

- หมัน่ล้างมอืด้วยสบูใ่ห้สะอาด
- ไม่เอามอืขย้ีตา
- ไม่คลกุคลีกบัคนทีเ่ป็นโรค ไม่ใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ส่วนตัวร่วมกนั เช่น ผ้าเชด็หน้า
- หากมเีดก็ป่วยเป็นโรคตาแดงควรให้หยุดเรียนและงดลงสระว่ายน�า้

โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis)
ตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตา เกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง



โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ

ล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน�้าและสบู่

ไม่เอามือขยี้ตา
ไม่ใช้สิ่งของ

ร่วมกัน

แยกเด็กป่วย และให้หยุดพักที่บ้าน 
จนกว่าจะหาย

งดลงสระว่ายน�้า



ไข้อีด�อีแดง (Scarlet fever)
เป็นโรคติดเช้ือแบคทีเรีย ที่ท�าให้มีผื่นแดงขึ้นตามตัว ร่วมกับทอนซิลอักเสบ พบบ่อยในเด็ก และมักเกิดในช่วงฤดูฝน

สาเหตุ

การตดิต่อ

เกดิจากเชือ้แบคทเีรีย สเตรปโตคอคคัส ชนดิเอ (Streptococcus Group A)

การสัมผัสใกล้ชิดกบัผู้ป่วย หรือหายใจเอาละอองฝอยท่ีติดเชือ้
เข้าทางระบบทางเดนิหายใจ

อาการ 

มไีข้ ปวดศีรษะ เจบ็คอ ใบหน้าแดง แต่รอบปากซดี ลิน้เป็นป้ืนขาว เมือ่ป้ืนขาว 
ลอกออกจะบวมแดงคล้ายลกูสตรอเบอรร่ี์ ต่อมามผ่ืีนละเอียดสีแดง สัมผัสคล้าย
กระดาษทราย พบผ่ืนบริเวณล�าคอ รักแร้ หน้าอกช่วงบน และตามล�าตัว แขน ขา  
มกัเหน็ชดัเจนบริเวณข้อพบั หลังมผ่ืีน 2-3 วัน ผ่ืนจะเร่ิมลอกโดยเฉพาะบริเวณ 
ปลายนิว้ ปลายเท้า บางรายอาจมต่ีอมน�า้เหลอืงท่ีคอบวมโต กดเจบ็ 

การป้องกนั    

- ดแูลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ พกัผ่อนให้เพยีงพอ และออกก�าลงักาย
- หลกีเลีย่งการสัมผัสใกล้ชดิกบัผู้ป่วยและไม่ใช้ส่ิงของร่วมกบัผู้ป่วย
- ล้างมอื ก่อน - หลงั สัมผัสผู้ป่วยหรือของใช้ของผู้ป่วย
- ไม่ขย้ีตา แคะจมกูหรือปาก
- แยกเดก็ป่วยออกจากเดก็ปกติทันที หรือแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเดก็กลับบ้าน 

เพือ่พาเดก็ไปพบแพทย์



ไข้อีด�าอีแดง

ใบหน้าแดง รอบปากซีด

ลิ้นเป็นป้ืนขาว 
ต่อมาจะบวมแดง
คล้ายลูกสตรอเบอร์รี่

ผื่นบริเวณข้อพับ
สัมผัสคล้ายกระดาษทราย

มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ



โรคหัด (Measles)

สาเหตุ

การตดิต่อ

เกดิจากเชือ้ไวรัส กลุ่มพารามคิโซไวรัส (Paramyxovirus)

จากการหายใจเอาเชือ้ไวรัสในฝอยละอองน�า้มกู น�า้ลาย ท่ีฟุ้งกระจายในอากาศ
จากการไอ จามรดกนั หรือพดูกนัในระยะใกล้ชดิ

อาการ 

ไข้สูงถึง 40 องศาเซลเซยีส น�า้มกูไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะ และกลวัแสง มผ่ืีนแดง
ข้ึนตามร่างกาย ใบหน้า ล�าคอ บริเวณชดิขอบผม แล้วแผ่กระจายไปตาม ล�าตัว แขน ขา  
ภายใน 3 วัน ลักษณะผ่ืนนนูแดง ติดกนัเป็นป้ืนๆ ก่อนผ่ืนข้ึนมกัพบจดุขาวๆ เลก็ๆ  
มขีอบสีแดงอยู่ในกระพุง้แก้ม (Koplik Spots)

การป้องกนั    

- ฉดีวัคซนีป้องกนัโรคหดั 2 คร้ัง คร้ังแรก เมือ่เดก็อายุ 9-12 เดอืน 
   คร้ังที ่2 เมือ่เดก็ อาย ุ2 ปีคร่ึง หรือสามารถฉดีวัคซนีก่อนสัมผัสโรคไม่เกนิ 3 วัน
- หลกีเลีย่งการสัมผัสกบัผูป่้วย
- แยกผู้ป่วยทีส่งสัยเป็นโรคหดั จนถงึผ่ืนข้ึนครบ 4 วัน

เป็นโรคไข้ออกผื่น มักพบในเด็กอายุเกิน 5 ปี เด็กที่เป็นโรคหัดอาจเกิดโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคปอดบวมหรือโรคปอดอักเสบ และท�าให้เสียชีวิตได้



หองพยาบาล

โรคหัด
ฉีดวัคซีน ไข้สูง

จุดขาวๆ เล็กๆ ในกระพุ้งแก้ม 
(Koplik Spots)

ผ่ืนแดงตามใบหน้า 
ล�าคอ และบริเวณชิดขอบผม 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

แยกผู้ป่วย



การล้างมือ

2 ก่อน :  ก่อนปรุงอาหาร
            ก่อนกนิอาหาร
5 หลัง  :  หลังเข้าห้องน�า้
           หลังจบัสัตวเ์ลีย้ง
            หลังสัมผัสส่ิงสกปรก
            หลังไอ-จาม
            หลังกลับจากโรงพยาบาล

ขัน้ตอนการล้างมอืทีด่ ี7 ขัน้ตอน

1. ฝ่ามอืถฝู่ามอื 
2. ฝ่ามอืถหูลงัมอืและนิว้ถซูอกนิว้
3. ฝ่ามอืถูฝ่ามอืและนิว้ถซูอกนิว้
4. ใช้หลังมอืถูฝ่ามอื
5. ถูนิว้หวัแม่มอื
6. ใช้ปลายนิว้ถขูวางมอื
7. ถูรอบข้อมอื

การล้างมือด้วยน�้าและสบู่ที่ถูกวิธี 

จะสามารถลดการติดเชื้อได้ถึง 90%



การล้างมือ 7 ขั้นตอน

1. ฝ่ามอืถูฝ่ามอื 

5. ถนูิว้หวัแม่มอื

6. ใช้ปลายนิว้ถขูวางมอื

7. ถรูอบข้อมอื

2. ฝ่ามือถูหลังมือ
     และนิ้วถูซอกนิ้ว

3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ



การใช้หน้ากากอนามัย

1.  ล้างมอืให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากาก
2. เอาด้านสีเข้มออกด้านนอกขอบลวดอยูด้่านบนสันจมกู สวมให้คลุมจมกูกบัปาก และดงึให้คลมุ
    ถงึปลายคาง แล้วกดขอบลวดให้พอดกีบัจมกู
3. เวลาใส่หน้ากาก ห้ามน�ามอืไปสัมผัสด้านนอกของหน้ากาก เพราะอาจสัมผัสกบัเชือ้โรคทีติ่ดอยูไ่ด้
4. หน้ากากทีท่�าด้วยกระดาษ ควรเปลีย่นและท้ิงในถังขยะท่ีมฝีาปิด
5. หากหน้ากากมกีารปนเป้ือนหรือช�ารุดควรเปล่ียนใหม่
6. ล้างมอืหลงัถอดหน้ากากทุกคร้ัง

ประโยชน์จากการใช้หน้ากากอนามยั

ป้องกนัตนเองจากการติดเชือ้โรค และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรคไปสู่ผู้อ่ืน



การใช้หน้ากากอนามัย



ก�หนดการให้วัคซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข

อายุ วัคซีนป้องกันโรค ข้อแนะน�า

แรกเกดิ
BCG (วัคซนีป้องกนัวัณโรค) ฉดีให้เดก็ก่อนออกจากโรงพยาบาล
HB1 (วัคซนีป้องกนัโรคตับอักเสบบ)ี ควรให้เร็วท่ีสุดภายใน 24 ชัว่โมงหลังคลอด

1 เดอืน HB2 (วัคซนีป้องกนัโรคตับอักเสบบ)ี เฉพาะรายท่ีคลอดจากมารดาทีเ่ป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

2 เดอืน
DTP-HB1 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบ)ี
OPV1 (วัคซนีป้องกนัโรคโปลิโอชนดิรับประทาน)

4 เดอืน
DTP-HB2 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบ)ี

ให้วคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอชนดิฉดี 1 เข็ม พร้อมกบัวคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอชนดิรับประทาน 1 คร้ังOPV2 (วัคซนีป้องกนัโรคโปลโิอชนดิรับประทาน)
IPV1 (วัคซนีป้องกนัโรคโปลิโอชนดิฉดี)

6 เดอืน
DTP-HB3 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบ)ี
OPV3 (วคัซนีป้องกนัโรคโปลโิอชนดิรับประทาน)

9 เดอืน MMR1 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคหดั-คางทูม-หดัเยอรมนั) หากไม่ได้ฉดีเมือ่อายุ 9 เดอืน ให้รีบติดตามฉดีโดยเร็วทีสุ่ด
1 ปี LAJE1 (วัคซนีป้องกนัโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธ์ิ)

1 ปี 6 เดอืน DTP4 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
OPV4 (วัคซนีป้องกนัโรคโปลโิอชนดิรับประทาน)

2 ปี 6 เดอืน LAJE2 (วัคซนีป้องกนัโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธ์ิ)
MMR2 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคหดั-คางทูม-หดัเยอรมนั)

4 ปี DTP5 (วัคซนีรวมป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
OPV5 (วัคซนีป้องกนัโรคโปลิโอชนดิรับประทาน)

ประถมศึกษาปีท่ี 1

MMR (วคัซนีรวมป้องกนัโรคหดั-คางทมู-หดัเยอรมนั)

เฉพาะรายท่ีได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

HB (วัคซนีป้องกนัโรคตับอักเสบบ)ี
LAJE (วัคซนีป้องกนัโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธ์ิ)
IPV (วัคซนีป้องกนัโรคโปลิโอชนดิฉดี)
dT (วคัซนีป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
OPV (วัคซนีป้องกนัโรคโปลิโอชนดิรับประทาน)
BCG (วัคซนีป้องกนัวัณโรค) 1. ให้ในกรณทีีไ่ม่มหีลกัฐานว่าเคยได้รับเมือ่แรกเกดิและไม่มแีผลเป็น   2. ไม่ให้ในเดก็ติดเชือ้เอชไอวีทีม่อีาการของโรคเอดส์

ประถมศึกษาปีท่ี 5 HPV1 และ HPV2 (วัคซนีป้องกนัมะเร็งปากมดลกูจากเชือ้เอชพวีี) ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกนัอย่างน้อย 6 เดอืน แผนงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรคของประเทศไทย 
ก�าหนดให้ฉดีเดก็นกัเรียนหญงิชัน้ ป.5

ประถมศึกษาปีท่ี 6 dT (วคัซนีป้องกนัโรคคอตีบ-บาดทะยัก) แผนงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรคของประเทศไทย ก�าหนดให้ฉดีเดก็นกัเรียนชัน้ ป.6

หมายเหตุ :  1.  วัคซนีทุกชนดิถ้าไม่สามารถเร่ิมให้ตามก�าหนดได้ กเ็ร่ิมให้ทันทีทีพ่บคร้ังแรก
  2. วัคซนีท่ีต้องให้มากกว่า 1 คร้ัง หากเดก็เคยได้รับวคัซนีมาบ้างแล้ว และไม่มารับคร้ังต่อไปตามก�าหนดนดั ให้วัคซนีคร้ังต่อไปนัน้ได้ทันทเีมือ่พบเดก็ โดยไม่ต้องเร่ิมต้นคร้ังท่ี 1 ใหม่



หมายเหตุ :  
 - วัคซนีทุกชนดิถ้าไม่สามารถเร่ิมให้ตามก�าหนดได้ ให้เร่ิมทันทีท่ีพบคร้ังแรก
 - วัคซนีท่ีต้องให้มากกว่า 1 คร้ัง หากเดก็เคยได้รับวคัซนีมาบ้างแล้ว และไม่มารับคร้ังต่อไปตามก�าหนดนดั ให้ฉดีวัคซนีคร้ังต่อไปนัน้ได้ทันทีเมือ่พบเดก็ โดยไม่ต้องเร่ิมต้นคร้ังท่ี 1 ใหม่ 
 - วัคซนีวัณโรค จะไม่ให้ในเดก็ติดเชือ้เอ็ชไอว ีท่ีมอีาการของโรคเอดส์
 - วัคซนี HPV ให้ 2 เข็ม ห่างกนัอย่างน้อย 6 เดอืน แผนงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรคของประเทศไทย ก�าหนดให้ฉดีเดก็นกัเรียนหญงิชัน้ ป.5
 * หมายถึง เดก็ท่ีคลอดจากแม่ท่ีเป็นพาหะของโรคตับอักเสบบ ีให้วคัซนีป้องกนัไวรัสตับอักเสบบเีพิม่อีก 1 เข็ม เมือ่เดก็อายุ 1 เดอืน

ก�หนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ปี 2561

วัคซีน
  อายุ

แรกเกิด 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 1 1/2 ปี 2 1/2 ปี 4 ปี ป. 1 ป. 5 ป. 6

วัณโรค 
(BCG)

BCG

ตรวจสอบ
การได้รับ
วัคซนีก่อน
วัยเรียน
และให้

เฉพาะราย
ท่ีได้รับ
ไม่ครบ

ตามเกณฑ์

ไวรัสตับอักเสบบี
(HBV)

HBV1 HBV2*
DTwP 
+HB1

DTwP 
+HB2

DTwP 
+HB3คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

(DTwP)
DTwP 

(กระตุ้น1)
DTwP 

(กระตุ้น2)
dT และ
ทุก 10 ปี

โปลิโอ
(OPV)

OPV1
OPV2 
+IPV 

(ชนดิฉดี)
OPV3

OPV 
(กระตุ้น1)

OPV 
(กระตุ้น2)

หดั-หดัเยอรมนั-คางทูม 
(MMR)

MMR1 MMR2

ไข้สมองอักเสบเจอี 
(Live JE)

LAJE 1 LAJE 2

มะเร็งปากมดลูก
(HPV)

HPV  1 
HPV 2




