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คำานำา

 สถานศกึษา เป็นสถานทีจ่ดัการศกึษา อาทิเช่น ศนูย์เด็กเล็ก  โรงเรียน 

วทิยาลยั มหาวทิยาลยั การทีม่เีดก็นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาอยู่รวมกนัเป็นจ�านวนมาก 

ภายในห้องเรียนเดียวกัน ส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อโรคจากกันได้ง่ายโดย 

เฉพาะโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ตาแดง มือเท้าปาก สุกใส และหัด การเจ็บป่วย

อาจส่งผลต่อพฒันาการและสขุภาพโดยรวมของเดก็ หากไม่ได้รับการดูแลรักษา

ตั้งแต่เริ่มป่วยอาจส่งผลให้การเจ็บป่วยมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 

ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็น 

เครือ่งมือทีส่�าคัญในการทีจ่ะช่วยลดและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคตดิต่อ

ที่พบได้บ่อยในสถานศึกษาได้

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นองค์กรด้านการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพด ี

โดยเฉพาะเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษาทีเ่ป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดท�าแนวทาง 

การป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อท่ีพบบ่อยในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและผู้ปกครองน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวได้อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้มีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีการเจ็บป่วยลดลงและ 

ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา

ก



 ขอขอบคุณผูบ้รหิาร ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคณุวฒุ ิผู้แทนจากส�านกัวณัโรค 

ส�านักโรคติดต่อท่ัวไป กองควบคมุโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์  

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน สถาบันกวดวิชาวรรณสรณ์ โรงเรียนกวดวิชาเกียรติบัณทิต

และสถาบันกวดวิชาเอ็นคอนเสปท์ ที่ได้ร่วมจัดท�าและให้ข้อคิดเห็น ตลอดจน

ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงแนวทางการป้องกัน

ควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา ฉบับนี้

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมาย

 “สถานศึกษา” หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน 

ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือ

หน่วยงานอืน่ของรฐัหรือของเอกชน ท่ีมอี�านาจหน้าทีห่รอืมวัีตถปุระสงค์

ในการจัดการศึกษา

 “ศูนย์เด็กเล็ก” หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก

อายุระหว่าง 3-5 ปี และมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา

 “ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท�าหน้าที่หลักทาง

ด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

 “บคุลากรทางการศกึษา” หมายความว่า ผู้บรหิารการศึกษา 

รวมทัง้ผูส้นบัสนนุการศกึษาซึง่เป็นผูท้�าหน้าทีใ่ห้บริการ หรือปฏบิติังาน

เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และ 

การบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

 “นักเรียน” หมายความว่า ผู้เรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

นิยามระบบการศึกษา

1แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
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Part I
วัณโรคและมาตรการป้องกันการแพร่

กระจายเชื้อวัณโรคในสถานศึกษา 

3แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



คุณรู้ไหมว่า...??

วัณโรคเป็นโรคติดต่อ
ที่ เป ็นป ัญหาส�าคัญ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั่วโลก

ผู้ป่วยวัณโรค
ของโลกสูงถึง 
10.4 ล้านคน      

จากรายงานวัณโรคของโลกปี พ.ศ. 2560 
องค์การอนามัยโลกคาด
ประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค
ของโลกสูงถึง 10.4 ล้านคน 
มีจ�านวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 
1.7 ล้านคนและองค์การอนามัยโลก
ก�าหนดเป้าหมาย ให้ทั่วโลก
ลดอุบัติการณ์วัณโรคให้น้อยกว่า 
10 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2578 

ข้อมูลจาก ส�านักวัณโรค, 2561

คุณรู้ไหมว่า...??คุณรู้ไหมว่า...??

4 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย
เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค 
มีผู้ป่วยวัณโรคทั่วไปสูง มีผู้ป่วยวัณโรค 
ที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และ มีผู้ป่วยวัณโรค
ด้ือยาหลายขนานสงูมากทีส่ดุในระดบัโลก

ข้อมูลจาก ส�านักวัณโรค, 2559

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประเทศไทย  
มผู้ีป่วยวณัโรครายใหม่ปีละประมาณ 120,000 ราย 
จากรายงานปี 2560 พบผู ้ป ่วยวัณโรคเข้าสู ่ 
การรักษา 75,004 รายซึ่งต�่ากว่าค่าคาดการณ์

ข้อมูลจาก TBCM Thailand วันที่ 28 สิงหาคม 2561
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กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยมากกว่าประชาชนทั่วไป

  ผูอ้าศยัร่วมบ้านหรอืใกล้ชดิกบัผูป่้วยวัณโรคปอดทีเ่สมหะ

ตรวจพบเชื้อ โดยเฉพาะเด็กเล็ก

  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

  ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต

  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

  ผู้ต้องขังในเรือนจ�า

  แรงงานข้ามชาติ

  ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ในปี 2560 พบประชากรไทยกลุม่วัยเรียนทีม่อีายตุ�า่กว่า 
18 ปี ป่วยเป็นวัณโรคปอดรายใหม่ 2,362 ราย 
ซึ่งในช่วงอายุ 15-18 ปี ป่วยเป็นวัณโรคมากที่สุด 
1,613 ราย (ร้อยละ 68.3) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 
0-4 ปี 316 ราย (ร้อยละ 13.4) ช่วงอายุ 10-14 ปี 
275 ราย (ร้อยละ 11.6) และช่วงอายุ 5-9 ปี 
158 ราย (ร้อยละ 6.7) ตามล�าดับ และเริ่มพบผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยาหลายขนานในเด็ก

ข้อมูลจากTBCM Thailand วันที่ 28 สิงหาคม 2561
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ประเทศไทยต้องสูญเสียค่ายาในการรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคทั่วไปประมาณ 2,000-4,000 บาทต่อราย 

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน 200,000 บาทต่อราย 

และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 

1.2 ล้านบาทต่อราย

7แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
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วัณโรค

 วณัโรค เป็นโรคตดิต่อเรือ้รงัทีเ่กิดจากเชือ้แบคทีเรีย ชือ่ มยัโคแบคทีเรียม 

ทูเบอร์คุโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของ

ร่างกายแต่ทีพ่บและเป็นปัญหามากในปัจจุบนัคอื “วณัโรคปอด” เพราะเชือ้วัณโรคปอด 

สามารถแพร่กระจายและติดต่อได้ง่าย โดยระบบทางเดินหายใจ หากไม่ได้รับรักษา

อย่างถูกต้องร่างกายจะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

	 การติดต่อ

 วณัโรคเป็นโรคตดิต่อจากคนสูค่นผ่านทางอากาศ เมือ่ผู้ป่วยวัณโรคปอด

ไอ จาม พูด หัวเราะ ตะโกนเชื้อวัณโรคออกมาจากร่างกายพร้อมกับน�้าลายและ

เสมหะ เชือ้จะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสูร่่างกายทางการหายใจ ผู้ทีสู่ดหายใจ

เอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ปอดท�าให้มีโอกาสติดเชื้อและป่วยได ้

 ความคงทนของเชื้อวัณโรค  

  ถูกแสงแดด อยู่ได้นาน 5 นาที ถึง 2 ชั่วโมง

  ไม่ถูกแสงแดด อยู่ได้นาน 8-10 วัน

  ในที่มืด อยู่ได้นาน 40 วัน ถึง 5 เดือน

  ที่อับชื้น เช่น ในเครื่องปรับอากาศ อยู่ได้นาน 6 เดือนขึ้นไป

 แต่ผู้ที่ได้รับเช้ือวัณโรคไม่จ�าเป็นต้องป่วยเป็นวัณโรคทุกคน เพราะ

ร่างกายคนเรามกีลไกป้องกนัเช้ือวัณโรค มเีพยีงร้อยละ 10 ของผูท้ีติ่ดเชือ้วณัโรค

เท่านั้นที่จะป่วยเป็นวัณโรค

8 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



	 อาการ

  ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ มีอาการเจ็บหน้าอก 

หรือไอมีเสมหะปนเลือด

  มีไข้ช่วงบ่าย ๆ และเหงื่อออกมากเวลา 

กลางคืน

  เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น�้าหนักลด

  ส�าหรับวัณโรคปอดในเด็ก เมื่อเด็กได้รับเชื้อ

แล้วเด็กอาจจะมีการติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการ 

เจ็บป่วยใด ๆ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 1-2 ปี หรือบางราย 

มากกว่า 5 ปี เมือ่เดก็มกีารด�าเนินโรคต่อไปเป็นวณัโรคปอด 

อาการในเด็กอาจแสดงได้หลายรูปแบบ แต่ที่พบได้บ่อยคือ มีไข้เรื้อรัง  

(ติดต่อกันเกิน 7 วัน) เบื่ออาหาร ไม่เล่น น�้าหนักลด ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์  

เดก็ทีป่่วยเป็นวณัโรคมักจะไม่มาด้วยอาการไออย่างเดยีวแต่มีอาการอืน่ ๆ  ร่วมด้วย

	 การตรวจวินิจฉัยวัณโรค

 วัณโรคในเด็กวินิจฉัยยากกว่าในผู้ใหญ่ เพราะโอกาสจะตรวจพบ 

เช้ือวัณโรคมีน้อย ดังนั้นการวินิจฉัยส่วนใหญ่จึงต้องใช้อาการและประวัติ 

การสัมผัสกับผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นวัณโรคปอด

  ประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคปอดถือว่าส�าคัญมาก  

   อยู่ใกล้ชิดกันมาก เช่น อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 

   สัมผัสเป็นระยะเวลานานพอควร อาจติดต่อกันยาวนานใน 

ครั้งเดียว เช่น เรียนหนังสือหรือท�างานงานห้องเดียวกันเป็นเวลานานเกิน  

8 ชั่วโมง หรือสัมผัสเป็นครั้งคราวบางช่วงเวลาแต่รวมแล้วมากกว่า 120 ชั่วโมง

ใน 1 เดือน

   สถานที่สัมผัส เป็นที่ที่การระบายอากาศไม่ดี

9แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



  การทดสอบทูเบอร์คุลินทางผิวหนัง หรือการตรวจวินิจฉัยวัณโรค

จากเลือดด้วยวิธีการตรวจ Interferon Gamma Release assay (IGRA)  

  เอกซเรย์ปอด

  การตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

	 การรักษา

 วณัโรคหายได้โดยการกนิยา การรกัษาตามมาตรฐานระยะสัน้ มรีะยะ

เวลาแตกต่างกัน 6 เดือน หรือ    8 เดือน หรือ 9 เดือน การที่ผู้ป่วยจะต้องได้ยา 

ครบตามก�าหนดเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง มิฉะนั้นแล้วเชื้อวัณโรคจะยังเหลืออยู่ 

และผูป่้วยอาจจะเป็นวณัโรคซ�า้อกีครัง้ หรอืเกดิเป็นวณัโรคด้ือยาได้ ส่วนการรกัษา 

วัณโรคดื้อยาแพทย์จะให้ยาอย่างน้อย 20 เดือน

 การให้ยาป้องกันเด็กที่รับเชื้อวัณโรคไม่ให้เกิดเป็นวัณโรค  แพทย์จะ

ให้ยาเป็นเวลา 6 เดือน

	 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

  การฉีดวัคซีน BCG ได้ผลดีที่สุดในเด็กทารกและเด็กเล็ก  

เพื่อป้องกันวัณโรคเยื่อหุ้มสมองหรือวัณโรครุนแรงแบบแพร่กระจาย

  ผู ้ป ่วยหลีกเลี่ยง 

การคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลอื่น 

ในช่วงระยะแพร่เชื้ออย่างน้อย  

2 สัปดาห์ หรือจนกว่าผลตรวจ

เสมหะไม่พบเชื้อ 

10 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



  ต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนในช่วงระยะแพร่เชื้ออย่างน้อย  

2 สัปดาห์ หรือจนกว่า ผลตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ

  ต้องพาผู้อยู่ร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไปรับการคัดกรอง

และตรวจหาวัณโรคที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านอย่าง

เร็วที่สุดโดยเฉพาะเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี และติดตามอาการสม�่าเสมอทุก 6 เดือน 

เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และหลังจากนั้นประจ�าทุกปี

	 การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นวัณโรค	

  รบัประทานยาตามทีแ่พทย์สัง่อย่างต่อเนือ่งและพบแพทย์ตามนดั

ทุกครั้ง จนกว่าแพทย์สั่งหยุดยา

  หลังรับประทานยาไประยะหนึ่ง อาการไอและอาการทั่วไป 

จะดีขึ้น “ห้ามหยุดยา” เพราะการรักษายังไม่ครบโรคยังไม่หาย และจะท�าให้

เชื้อวัณโรคดื้อยารักษาหายยาก

  ดูแลร่างกายให้แข็งแรง โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ให้ครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ งดสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น สุรา บุหรี่ 

  ใช้ผ้าปิดปาก จมกู เวลาไอหรอืจาม เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

ไปสู่ผู้อื่น

  บ้วนเสมหะลงในภาชนะ

หรอืกระป๋องทีม่ฝีาปิดมดิชดิ และท�าลาย

อย่างถูกวิธี

  จัดสถานที่พักอาศัยให ้

อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึง

และหมั่นน�าเครื่องนอนออกตากแดด

11แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



	 การรักษาวัณโรคเสียค่าใช้จ่ายไหม?

 การวินิจฉัยวัณโรค  ยา  การรักษา และการติดตามผลส�าหรับผู้ป่วย

วัณโรคไม่เสียค่าใช้จ่าย หากรับบริการที่สถานพยาบาลภาครัฐ 

 ถ้าท่านสงสัยว่าเป็นวัณโรคไปขอรับการวินิจฉัยที่สถานพยาบาล 

ตามสิทธิการรักษาของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมที่:   

 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ เบอร์กลาง 02-141-4000 

(เวลาราชการ) สายด่วน 1330 Website : www.nhso.go.th

 ส�านักงานประกันสังคม เบอร์กลาง 02-956-2345 (เวลาราชการ) 

สายด่วน 1506 Website : www.sso.go.th

 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เบอร์กลาง 02-860-8751-6 ต่อ 505, 515  

(เวลาราชการ) Website : www.bangkok.go.th/aids/

 ส�านักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข เบอร์กลาง 02-212-2279 

Website: www.tbthailand.org/

12 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

1422
และ

สายด่วนส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร

02-245-4964
และ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค/
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่

แจ้งการระบาดหรือสงสัยการระบาด       

ขอเอกสารและค�าแนะน�าได้ที่

13แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



1. มาตรการด้านการ

บริหารจัดการ (Administrative 

measure) เป็นมาตรการพืน้ฐานขัน้แรก

ที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและ 

การติดเชื้อมีหลักการส�าคัญคือ แยกผู้ท่ีมี

อาการระบบทางเดินหายใจออกจาก

ผู้อื่นโดยเร็วที่สุด

 มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 

ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 มาตรการคือ

มาตรการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในสถานศึกษา

2. มาตรการ

ควบคุมสิ่งแวดล้อม 

(Environmental control) 

มุ่งเน้นคุณภาพอากาศ 

ในสถานศึกษา

3. มาตรการป้องกัน

ส่วนบคุคล (Personal protection) 

ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และนักศึกษาในสถานศึกษาที่ป ่วย 

ด ้ ว ย โร ค ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใจ 

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

14 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



1.	มาตรการด้านการบริหารจัดการ
(Administrative measure)

 การบรหิารจดัการถอืเป็นมาตรการแรกและเป็นมาตรการทีส่�าคัญทีส่ดุ 

ในการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ในสถานศกึษา จดุประสงค์ของมาตรการนีค้อื 

 1. เพือ่ป้องกนัไม่ให้คร ูบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียนและนกัศกึษา

ในสถานศึกษาสัมผัสหรือรับเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยวัณโรค

 2. เพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยวัณโรค

มาตรการควบคุมด้านการบริหารจัดการ 

มาตรการที่ 1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาทุกคนได้รับ

การตรวจสุขภาพประจ�าปีและตรวจภาพรังสีปอด  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มาตรการที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาถ้าเจ็บป่วย

ด้วยวัณโรคควรให้ผู้ป่วยหยุดงาน/หยุดเรียนเพื่อรักษาและลดการแพร่กระจาย

เชื้อในสถานศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ

ในเสมหะ

มาตรการที่ 3 ค รู / บุคลากรทางการศึ กษาทุกคน 

ผ่านการอบรม เรือ่งการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค

ในสถานศึกษา และการฟื้นฟูผู้ป่วยวัณโรค อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง

15แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



มาตรการที่ 4 คร ูบุคลากรทางการศกึษา พยาบาลประจ�าสถานศกึษามีตรวจ

คัดกรองและบันทึกอาการป่วยของนักเรียนทุกคน ทุกวัน

มาตรการที่ 5 มาตรการเบื้องต้นในการป้องกันควบคุมโรค

   - การแยกเด็กป่วยอย่างถูกวิธี

   - การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

   - การท�าความสะอาดและท�าลายเชื้ออย่างถูกต้อง

มาตรการที่ 6 ครู/บุคลากรทางการศึกษาสอนให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง

การป้องกันควบคุมวัณโรคและโรคติดต่อตามฤดูกาลอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง

ตลอดปีการศึกษา หรือช่วงที่มีการระบาด และให้ความเข้าใจ เพื่อลดอคติ  

ความกลัว การรังเกียจผู้ป่วยวัณโรค

มาตรการที่ 7 ครู/บุคลากรทางการศกึษาเป็นตวัอย่าง 

และฝึกให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมในเรื่องการป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อ เช่น เมื่อไอ จาม ปิดปากปิดจมูก

ด้วยกระดาษทิชช ูหรอืผ้าเชด็หน้าและท้ิงในถังขยะทีม่ถีงุ

รองรับและมีฝาปิดมิดชิดแล้วล้างมือให้สะอาด ทุกครั้ง 

และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีอาการระบบทาง

เดินหายใจ

16 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



SCHOOL

 การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นตอนที่ 2 ของการป้องกันการแพร่

กระจายเช้ือ  โดยมีจดุประสงค์ทีจ่ะลดความเข้มข้นของเชือ้โรคทีม่าจากละอองไอ 

ของน�้ามูก น�้าลาย และเสมหะของผู้ป่วย 

2.	มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม
(Environmental control)

มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ 1 ระบบปรบัอากาศภายในห้องเรยีน ปัจจบุนัห้องเรยีนส่วนใหญ่

จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการท�าสะอาด 

เครือ่งปรับอากาศอยูเ่สมอจะช่วยขจดัเอาเชือ้วณัโรคทีเ่กาะตดิอยูก่บัส่วนต่าง ๆ  

ของเคร่ืองและที่ล่องลอยอยู่ในอากาศภายในห้อง ซ่ึงเชื้อวัณโรคที่ล่องลอย 

อยู่ในอากาศจะถกูดักจับโดยแผงกรอง ดังนัน้ ควรท�าความสะอาดแผงกรองฝุ่น

ทนัทหีลงัจากแยกผู้ป่วยวณัโรคออกจากห้องเรยีน และควรมพัีดลมช่วยก�าหนด

ทิศทางลม การใช้พัดลมควรเปิดให้ไปในทิศทางเดียวกัน (ไม่ส่ายไปมา) และ 

เป็นทิศทางเดียวกับทิศทางลมธรรมชาติ 

 ช่วงเวลาทีไ่ม่ได้ใช้ห้องเรยีน หรอืก่อนเปิดเครือ่งปรบัอากาศประมาณ 

15 นาที ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้าไปแทนที่อากาศ

ภายในห้อง  จะช่วยลดความเข้มข้นของเชื้อโรคให้น้อยลงได้

17แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



มาตรการที่ 2 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาต ิเปิดประตู/หน้าต่างของ

ตัวอาคารเพื่อให้เกิดการไหลของอากาศจากภายนอกไปสู่ภายในตัวอาคารและ

ไหลออกไปอกีด้านหนึง่ตามทิศทางลมธรรมชาต ิการไหลของอากาศจะช่วยพดัพา 

เชื้อวัณโรคออกไปสู ่นอกตัวอาคาร พร้อมท้ังจัดสถานที่ภายในห้องเรียน 

ให้เอื้อต่อการไหลของอากาศได้สะดวก

มาตรการที่ 3 การท�าความสะอาดและการท�าลายเชื้อ 

 - พื้น ผนังห้องเรียน โต๊ะเรียน เก้าอี้ ท�าความสะอาดด้วยน�้ายา

ท�าความสะอาดหรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง 

 วิธีการผสมน�้ายาท�าความสะอาดในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ (15 มล.) 

ต่อน�้าเปล่า ¼ แกลลอน (950 มล.) หรือ ¼ ถ้วยตวง (60 มล.) ต่อน�้าเปล่า  

1 แกลลอน ใช้ผ้าสะอาดชุบน�้าบิดหมาด ๆ เช็ดบนพื้นผิวทิ้งไว้ 3-5 นาที  

แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด 

 - เพดานห้องเรียนท�าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 - ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ซักท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอกและน�าไป 

ตากแดด ทุกสัปดาห์

 - เครือ่งปรบัอากาศทกุเครือ่งต้องมีการบ�ารงุรกัษามตีารางการตรวจเชค็ 

ติดไว้ใกล้สวิทซ์เปิด-ปิดเคร่ือง ล้างท�าความสะอาดใหญ่ 1 ครั้งต่อปี และ 

ล้างท�าความสะอาดย่อย 2 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ : กรณีเกิดการระบาด ควรท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค 
  ทันที และบ่อยครั้งมากขึ้น

18 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เป็นการลดความเส่ียง 

ต่อการได้รับเชื้อวัณโรคของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา

ในสถานศึกษา โดยมีหลักการใช้ดังนี้

1.	หลักการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล

 1.1 ควรใช้อุปกรณ์ป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล  ได้แก่ หน้ากากอนามยั 

กรณีทีม่ข้ีอบ่งชีก้ารตดิเชือ้ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มนี�า้มกู มปีระโยชน์

3.	มาตรการป้องกันส่วนบุคคล
(Personal protection)

ในการช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจาก

ผู้สวมใส่ คือ ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจ/สงสัยป่วยเป็นวัณโรค 

(ก่อนการวินิจฉัย) ไปสู่บุคคลรอบข้าง 

 1.2 เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน

ร ่างกายส่วนบุคคลให้เหมาะสมแก ่

การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน

การเลอืกใช้อปุกรณ์แต่ละชนิดข้ึนอยูก่บั

วตัถปุระสงค์ว่าต้องการป้องกนัใครและ

อวัยวะส่วนใด ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู ้

ความเข้าใจว่ากิจกรรมแต่ละอย่าง 

มคีวามเสีย่งต่อการสัมผสัเช้ือโรคหรอืไม่ 

19แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



หน้ากากอนามัยที่ท�ามาจากผ้า

หน้ากากอนามัยที่ท�ามาจากเส้นใยสังเคราะห์

2.	อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

 หน้ากากอนามัย มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบผ้าและแบบใยสังเคราะห์ 

วตัถุประสงค์ของการสวมหน้ากากอนามยั เพือ่ลดและป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 

ทางละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองท่ีฟุ ้งกระจายในอากาศในระยะใกล้  

เช่น ฝอยละอองน�้ามูก น�้าลาย เป็นต้น ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย  

ดูในภาคผนวก

20 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



3.	การท�าความสะอาดมือ	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

 3.1 การล้างมือด้วยน�้ากับสบู ่ ข้อบ่งชี้ : กรณีมือสกปรกหรือ 

เปื้อนสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น เลือด หนอง เสมหะ น�้ามูก เป็นต้น

   การล้างมือของคนทั่วไป มักจะล้างไม่สะอาดและไม่ท่ัวถึง  

ส่วนใหญ่มักสะอาดแค่ฝ่ามือส่วนปลายนิ้วซึ่งเป็นส่วนที่น�าเชื้อโรคได้ดีมักจะยัง

สกปรกอยู ่จึงมีวธิกีารล้างมอืทีด่ไีว้ 7 ขัน้ตอน (ภาคผนวก) ทกุขัน้ตอนท�า 5 ครัง้ 

สลับกันทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้การล้างมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

   1) ฝ่ามือถูกัน

   2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

   3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

   4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

   5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

   6) ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ

   7) ถูรอบข้อมือ

   รวมเวลาที่ใช้ล้างมือนี้ประมาณ 2-3 นาที นอกจากนี้ควรล้างมือ

ด้วยน�้าที่ก�าลังไหลรินจากก๊อกน�้าและควรใช้ผ้าหรือกระดาษสะอาดเช็ดมือ 

ใหแ้ห้ง การลา้งมือไม่จ�าเป็นตอ้งใชน้�้ายาฆ่าเชือ้โรคเพยีงใช้สบูก่ับน�้าสะอาดลา้ง

อย่างถูกวิธีและล้างบ่อย ๆ จะสามารถลดการติดเชื้อได้

21แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



ใช้สบู่ การล้างมือให้ถูกวิธีจ�าเป็นต้องใช้สบู่เพื่อช่วย 

ก�าจัดคราบไขมันจากต่อมไขมัน และสิ่งสกปรก  

ซึ่งควรจะเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ที่ไม่แช่น�้า เนื่องจาก 

สบู่ท่ีแช่น�้าหรือมีน�้าขังอาจเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคได้  

จึงควรวางสบู่ในภาชนะที่ให้น�้าไหลออก 

นอกจากวิธีการล้างมือที่ถูกวิธี สิ่งที่ต้องค�านึงถึง

ฝึกล้างอย่างเป็นระบบ คือ  

การล้างมอืให้ครบทัง้ 7 ขัน้ตอน  

จะช่วยให้ล้างได้ครบทุกส่วน

ล้างก่อน กินอาหาร 

ก่อนดื่มน�้า 

1

3

2

22 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



ล้างให้นานพอ และครบทุกส่วน

ต้องใช้เวลา 2-3 นาที

5

ล้างหลัง ออกจากห้องน�้า หลังจาก

ท�ากจิกรรม หลงัสมัผัสสตัว์เลีย้ง และ

หลังจากปิดปากเวลาไอหรือจาม

4

23แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 3.2 การท�าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์   

   ข้อบ่งชี้ : ใช้ในกรณีมือไม่สกปรกมาก 

   ส่ิงที่ต้องค�านึงถึง : แอลกอฮอล์ที่ใช้ควรมีปริมาณท่ีเพียงพอ 

ที่จะชโลมให้ทั่วมือทั้งสองข้างและต้องถูมือจนแอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง

         : ขวดใส่แอลกอฮอล์ควรเกบ็ห่างจากบรเิวณ

ที่มีอุณหภูมิสูงและมีไฟและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการระเหย

24 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



โรคติดต่อที่พบบ่อย
ในสถานศึกษา

ฤดูร้อน
โรคอุจจาระร่วง

โรคพิษสุนัขบ้า

ฤดูฝน
โรคหวัด/ไข้หวัดใหญ่

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาร์เอสวี

โรคปอดบวม

โรคมือ เท้า ปาก

โรคไข้เลือดออก / โรคชิคุนกุนยา

โรคตาแดง

* โรคที่เกิดขึ้นตามฤดูต่าง ๆ อาจจะไม่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวทั้งหมด 

ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันก่อนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ฤดูหนาว
โรคหวัด/ไข้หวัดใหญ่

โรคปอดบวม

โรคหัด

โรคสุกใส

Part II

25แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



  โรคหวัด (Common Cold) เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 

ที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก พบได้บ่อยในช่วงท่ีมีอากาศเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ 

ในฤดูฝนและฤดูหนาว

 สาเหตุ  ไข ้หวัดมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส ซ่ึงเชื้อไวรัสที ่

ก่อให้เกิดไข้หวัดมีหลากหลายชนิด แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดคือเช้ือไรโนไวรัส  

(Rhinoviruses)

 การติดต่อ สามารถตดิต่อทางตรงโดยการหายใจเอาเชือ้หวดัทีฟุ่ง้กระจาย

อยู่ในอากาศโดยการไอ หรือจามรดกัน ส่วนการติดต่อทางอ้อม เกิดจากการใช้

สิง่ของร่วมกัน หรอืมอืไปสมัผสักบัละอองน�า้มกู น�า้ลายทีม่เีชือ้ไปขยีจ้มกู ขยีต้า

 อาการ เมือ่ได้รบัเชือ้เข้าไป 1-4 วนั 

จะเริม่มอีาการคดัจมกู จาม อาจมไีข้ต�า่ ๆ  

ต ่อมามีน�้ ามูกไหล เจ็บคอเล็กน ้อย  

มีอาการไอตามมา อาการเหล่านี้จะเป็น

มากใน 1-2 วันแรก แล้วค่อย ๆ ดีขึ้น 

น�้ามูกข ้นขึ้น อาจมีสีเหลืองปนเขียว 

อาการต่าง ๆ มักหายไปใน 1 สัปดาห์  

บางรายอาจมีอาการนาน 2-3 สัปดาห์ได้ 

 การป้องกันโรค

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค โดย

	 	  เมื่อป่วยเป็นหวัด ต้องพักที่บ้านอย่างน้อย 2-3 วัน หรือจนกว่า 

จะหาย

โรคหวัด

26 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



	 	  หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

	 	  ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แก้วน�้า 

จาน ช้อน 

	 	  ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย

	 	  ไม่พาเดก็เลก็ไปสถานทีแ่ออดั เช่น ห้างสรรพสนิค้า โรงภาพยนตร์ 

โรงพยาบาล

	 	  เวลาไอ หรือจาม ต้องปิดปาก ปิดจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชช ู

ทกุครัง้ หรือสวมหน้ากากอนามยัเมือ่ป่วยเป็นหวดั เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้

ให้กับผู้อื่น

 2.  เสริมสร้างสุขภาพและภูมิต้านทานโรคให้แข็งแรง

	 	  รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครบตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	  ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ และ 

พักผ่อนให้เพียงพอ

	 	  รักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะฤดูฝน ฤดูหนาว หรือช่วงที่

อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

27แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 โรคไข้หวัดใหญ่ (Flu หรือ Influenza) เป็นโรคติดเชื้อของระบบ 
ทางเดนิหายใจ มักระบาดในฤดฝูน พบได้ทกุวยัท้ังเดก็และผูใ้หญ่ โรคไข้หวดัใหญ่ 
มักมีอาการรุนแรงกว่าโรคหวัด 
 สาเหต ุเกดิจากเชือ้ไวรสัไข้หวัดใหญ่ (Influenza viruses) ซึง่อยูใ่นน�า้มกู
และเสมหะของผู้ป่วย
 การติดต่อ การตดิต่อเกดิขึน้ได้ง่าย ระหว่างผู้ใกล้ชดิทีอ่ยูใ่นสถานทีแ่ออัด 
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น โรงภาพยนตร์  ห้างสรรพสินค้า  รถโดยสารประจ�าทาง  
และอาคารสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากคนหนึ่ง 
ไปสู่อีกคนหนึ่งโดยตรงจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน�้ามูก น�้าลาย 
ที่ฟุ ้งกระจายในอากาศจากการไอ จามรดกัน เข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูก 
และปาก หรือติดต่อทางอ้อมโดยเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือ ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�้า 
ที่ปนเปื้อนน�้ามูก น�้าลาย เสมหะของผู้ป่วย 
 อาการ หลังจากได้รบัเชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่เข้าสูร่่างกายประมาณ 1-3 วนั 
ผู ้ป่วยจะเริ่มมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
อ่อนเพลียมาก ไอแห้ง ๆ คอแห้ง เจ็บคอ อาจมีอาการคัดจมูก น�้ามูกไหล จาม 
มเีสมหะมาก และตาแดง ตาแฉะตามมา โดยท่ัวไปผู้ป่วยเดก็มกัมไีข้สงูกว่าผูใ้หญ่ 
อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียนและอุจจาระร่วงได้ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนมาก 
มีอาการรุนแรงและป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดาโดยท่ัวไป มักมีอาการดีข้ึน
ภายใน 5 วันหลังป่วย และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน
 การป้องกันโรคและการดูแลรักษา
 1.  ดแูลสขุภาพให้แขง็แรง โดยออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ และพักผ่อน
ให้เพียงพอ
 2.  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศถ่ายเทสะดวก
 3. ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ ่นในช่วงอากาศหนาวเย็นหรืออากาศ
เปลี่ยนแปลง

โรคไข้หวัดใหญ่

28 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 4.  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผักและผลไม้ เพื่อให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารและวิตามินพอเพียง 
 5.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและ 
ช่วงอากาศเย็น มักมีการแพร่ กระจายโรคได้มากขึ้นโดย
	 	  ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย
	 	  ไม่ใช้แก้วน�้า หลอดดูดน�้า ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ 
ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของของผู้ป่วย
	 	  ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
	 	  หมัน่ล้างมอืบ่อย ๆ  ด้วยน�า้และสบู ่หรอืเจลล้างมอื เพือ่ช่วยป้องกัน
การแพร่กระจายและการติดเชื้อ
	 	  หลีกเลีย่งสถานทีแ่ออดั อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า 
โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล
 6.  ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ต้องระมัดระวังและป้องกันการแพร่เชื้อให้แก ่
ผู้อื่น โดย
	 	  ต้องหยุดอยู่บ้านเป็นเวลา 3-7 วัน หรือจนกว่าจะหาย
	 	  สวมหน้ากากอนามยัทกุครัง้เมือ่ต้องปฏิบตังิานและคลกุคลกีบัผูอ้ืน่
	 	  ใช้กระดาษทิชชูหรอืผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมกูทกุครัง้เวลาไอจาม
และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลล้างมือ
 7.  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องฉีดทุกปีเนื่องจากแต่ละปีสายพันธุ ์
ของไข้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนไป แนะน�าให้ฉีดโดยเฉพาะกลุ ่มเสี่ยง ได้แก่  
เด็กเล็ก 6 เดือน – 5 ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่มีโรคประจ�าตัว 
ควรฉีดในช่วงเข้าสู ่ฤดูฝน (มีนาคม-พฤษภาคม) หรือเร่ิมเข้าสู ่ฤดูหนาว  
(ตุลาคม-พฤศจิกายน)
  8. เมือ่มอีาการดงักล่าวข้างต้นควรรบีไปพบแพทย์เพือ่รบัการตรวจวนิจิฉยั 
ไข้หวัดใหญ่และรับยาต้านไวรัสอย่างเร็วที่สุด

29แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial 

virus infection : RSV) เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจพบได้ตลอดปี 

มักระบาดในฤดูฝน พบได้สูงในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่แออัด เช่น  

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานเลี้ยงเด็ก

 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (Respiratory Syncytial virus)  

ซึ่งอยู่ในน�้ามูก น�้าลาย และเสมหะของผู้ป่วย

 การติดต่อ เกิดจากการคลุกคลีใกล้ชิด สัมผัสกับเชื้อที่อยู่ในสารคัดหลั่ง

จากทางเดินหายใจ คือส่วนใหญ่เกิดจากมือที่สัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น�้ามูก 

น�้าลาย เสมหะ ที่ติดอยู่ตามร่างกายผู้ป่วย ตามสิ่งของ/เคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น 

เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได โทรศัพท์ แก้วน�้า ช้อน ชาม แล้วเชื้อจะผ่านเข้าสู่

ร่างกายทางช่องปากเยื่อบุจมูก แต่เช้ือน้ีจะไม่แพร่กระจายผ่านทางการหายใจ 

การไอ หรือจาม 

 อาการ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาร์เอสวี จะเริ่มมีอาการหลังร่างกาย

ได้รับเชื้ออยู่ในช่วงประมาณ    2-8 วัน มีไข้  คัดจมูก มีน�้ามูกใส ไอแห้ง ๆ  

น�้าตาไหล  ในผู้ใหญ่หรือเด็กท่ีมีร่างกายแข็งแรงหลังจากได้รับการพักผ่อน 

อย่างเต็มที่อาการต่าง ๆ จะดีขึ้นภายในระยะประมาณ 1-2 สัปดาห์

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาร์เอสวี

30 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 ส่วนผูใ้หญ่หรอืเดก็ทีม่ภีมูคิุม้กนัร่างกายต�า่ 

มโีรคประจ�าตวั  อาการอาจจะค่อย ๆ  รนุแรงมากขึน้ 

เช่น  มีไข้สูง  ไอมากขึ้นมีเสมหะ หายใจเร็วขึ้น 

หอบเหนื่อย หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจ

เสยีชีวติได้จากภาวะระบบทางเดนิหายใจล้มเหลว 

 การป้องกันโรค

 1. ต้องหยุดงาน หยุดโรงเรียนอย่างน้อย 2-3 วัน หรือจนกว่าจะหาย

 2. เวลาไอ หรือจาม ต้องปิดปาก ปิดจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชช ู

ทกุครัง้ หรือสวมหน้ากากอนามยั เมือ่ป่วยเป็นโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจอาร์เอสวี 

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่น

 3. ล้างมือบ่อย ๆ และทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

 4. แยกเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แก้วน�้า ช้อน ผ้าเช็ดหน้า

 5. หลีกเล่ียงสถานทีแ่ออดั อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้างสรรพสนิค้า  

โรงภาพยนตร์ 

31แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 ปอดบวม (Pneumonia) เป็นโรคทีพ่บได้บ่อยในคนทัว่ไปและคนทกุวยั 
มีโอกาสพบได้มากขึ้นในบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีม ี
ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต�่า
 สาเหต ุเชื้อโรคที่ท�าให้เกิดปอดบวมส่วนใหญ่มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 การติดต่อ โดยการได้รับเชื้อจากการไอ หรือจามของผู้ป่วย บางราย 
อาจติดต่อจากการดื่มน�้าแก้วหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกัน หลังจากได้รับเช้ือ 
อาจจะเกิดอาการใน 1-3 วัน
 อาการ ผู้ป่วยจะมีอาการไอ มักมีเสมหะ มีไข้ เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย 
อาการเหล่านี้อาจมีไม่ครบทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กเล็ก ๆ 
 การป้องกันโรค 
 1. ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก  
ผู ้ มีโรคประจ�าตัวไม่ควรไปในท่ีแออัดโดยไม่จ�าเป็น เช ่น โรงพยาบาล  
โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า 
 2.  ถ้าเป็นหวัดต้องรกัษาโดยอยู่กับบ้านจนกว่าจะหาย นอนพกัผ่อนมาก ๆ  
 3.  ฉดีวคัซนีส�าหรบัเดก็ตามท่ีแพทย์นดั โดยเฉพาะวคัซีนป้องกนัหดัและ
ไอกรน ซึ่ง 2 โรคนี้ท�าให้ ปอดบวมแทรกซ้อนได้
 4.  การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อบางชนิด ได้แก่  
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ปอดบวม

32 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 โรคหัด (Measles) เป็นโรคไข้ออกผืน่ตดิต่อกนัได้ง่ายมาก แพร่กระจาย

เชื้อได้รวดเร็ว มักพบในช่วง  ฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน เป็นโรคที่ส�าคัญเนื่องจาก

อาจมีโรคแทรกซ้อนท�าให้เสียชีวิตได้

 สาเหต ุเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ มอร์บิลลิไวรัส (Morbillivirus)

 การติดต่อ การติดเชื้อเกิดโดยการไอ จาม หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิด  

เช้ือไวรัสจะกระจายอยู ่ในละอองเสมหะ น�้ามูก น�้าลายของผู ้ป ่วยและ 

เข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ หรือติดต่อทางอ้อมโดยการใช้ของร่วมกันหรือ 

มือไปสัมผัสกับละอองน�้ามูก น�้าลายที่มีเชื้อไปขยี้จมูกหรือเยื่อบุตา

 อาการ อาการของโรคหัดแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะก่อนออกผื่น

และระยะที่เป็นผื่น

  1. ระยะก่อนออกผืน่ เริม่ต้นด้วยมไีข้สงู ต่อมามนี�า้มกูไหล ไอ เจบ็คอ  

ตาแดง หรือตาแฉะ เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ประมาณ 

2-4 วัน ก่อนที่จะออกผื่น

โรคหัด

33แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



  2. ระยะออกผ่ืน จะเร่ิมขึ้นบริเวณใบหน้าชิดขอบผม หลังใบหู  

ก ่อนท่ีจะกระจายไปตามล�าตัว แขนขาลักษณะผื่นเป ็นแบบนูนแดง  

ไม่คัน เมื่อผื่นขึ้นประมาณ 2-3 วัน ไข้จะเริ่มลดลง ผื่นในระยะแรกมีสีแดง  

ต่อมามีสีเข้มเป็นสีแดงคล�้า หรือน�้าตาลแดง ซึ่งคงอยู่นาน 5-6 วัน กว่าจะ 

จางหายไปหมด กินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ บางครั้งจะพบผิวหนังลอกเป็นขุยได้

 การป้องกันโรค

  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน 

และครั้งที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 4-6 ปี

  2.  หลีกเลีย่งการสมัผสัใกล้ชดิผูป่้วย โดยแยกผูป่้วยเป็นหดัจนถงึ 4 วัน

หลังผื่นขึ้น

  3. รักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เน้นเรื่องโภชนาการโดยการ 

รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารและถูกสัดส่วน ควรออกก�าลังกายเป็น

ประจ�า เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค

 โรคแทรกซ้อน เนือ่งจากเชือ้ไวรสัจากโรคหดั เข้าไปท�าลายเมด็เลอืดขาว 

ซึง่เป็นระบบภมูคิุม้กนัป้องกนัเชือ้โรคต่าง ๆ  ท�าให้เมือ่ติดเชือ้หดัแล้ว จึงมโีอกาส

ท�าให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะ

ทุพโภชนาการ และในเด็กเล็ก (เด็กกลุ่มนี้ มักมีภูมิคุ้มกัน

ต้านทานโรคต�่า) ได้แก่ หูส่วนกลางอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ 

หลอดลมอกัเสบ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วงจากล�าไส้อกัเสบ และ

สมองอักเสบพบได้ประมาณ1 ใน 1,000 รายที่ป่วยเป็นโรคหัด 

และประมาณ 10% ของผูป่้วยจะเสยีชวีติ ส่วนผูป่้วยท่ีรอดชวีติ

ส่วนใหญ่จะมีโรคลมชัก และสติปัญญาด้อยลง

34 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



โรคสุกใส

 โรคสุกใส (Chickenpox) เป็นโรคไข้ออกผื่น พบมากในช่วงฤดูหนาว 
เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดน้ีชอบสภาพอากาศเย็นช้ืนพบได้ทุกช่วงอายุทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคมีโอกาสป่วยได้ 
 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ วาริเซลลาซอสเตอร์ (varicella zoster 
virus : VZV)
 การติดต่อ เชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น�้ามูก น�้าลายของ 
ผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ หรือติดต่อทางอ้อมโดยการสัมผัสกับผื่นที่
ผิวหนังของผู้ป่วยไปขยี้จมูกหรือเยื่อบุตา
 อาการ โรคสุกใสมีไข้ มีได้ทั้งไข้สูงหรือไข้ต�่า ปวดศีรษะ ปวดท้อง เจ็บคอ 
ประมาณ 1-2 วันหลังจากนั้นไข้ลง ผิวหนังจะขึ้นผื่นอย่างรวดเร็วโดยผื่นจะขึ้น
บริเวณใบหน้าและล�าตัวก่อน ต่อจากนั้นจึงขึ้นที่หนังศีรษะแขนขา และอาจขึ้น
ในเยื่อบุช่องปาก
 การป้องกันโรค 
 1.  ต้องหยุดงาน หยุดโรงเรียนจนกว่าแผลจะแห้ง และแยกผู้ป่วยไม่ให้
คลุกคลีกับผู้อื่น
 2.  เวลาไอ หรือจาม ต้องปิดปาก ปิดจมกูด้วยผ้าหรอืกระดาษทชิชทูกุครัง้ 
หรอืสวมหน้ากากอนามยั เมือ่ป่วยเป็นโรคสกุใส เพือ่ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ 
ให้กับผู้อื่น
 3.  ล้างมือบ่อย ๆ และทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
 4.  แยกเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แก้วน�้า ช้อน 
 5.  หลกีเล่ียงสถานทีแ่ออดั อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้างสรรพสนิค้า  
โรงภาพยนตร์
 6.  ฉีดวัคซีนป้องกันสุกใส  วัคซีนสามารถฉีดครั้งแรกได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี
และเข็มที่สองเมื่ออายุ 4-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่พบติดเชื้อได้บ่อยที่สุด  ส่วนของ
ผูท้ีม่อีาย ุ13 ปีขึน้ไปหรอืผูใ้หญ่สามารถฉดีวคัซนี 2 เขม็ได้โดยห่างกนัอย่างน้อย 
1 เดือนหรือภายใน 4-8 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรก

35แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 โรคตาแดง (Conjunctivitis) เป็นโรคติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรงเพราะส่วนใหญ่เกิดจาก 
เชื้อไวรัส หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้
 สาเหต ุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส โดยพบว่าฤดูหนาวมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส ฤดูร้อนมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย
 การติดต่อ 
	  จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้แก่ การสัมผัสโดยตรงกับน�้าตา  
ขี้ตาของผู้ป่วย
	  จากการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว 
หรือจากแมลงวัน แมลงหวี่ที่มาตอมตา เป็นต้น
 อาการ
	  หลังได้รับเชื้อประมาณ 1-2 วัน จะเริ่มมีอาการระคายเคืองตา  
ปวดตา น�้าตาไหล มีขี้ตามาก หลังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง โดยอาจเริ่ม
ที่ตาข้างหนึ่งก่อนแล้วจึงลามไปตาอีกข้างหนึ่ง
	  ลกัษณะของขีต้าจะช่วยบอกสาเหตขุองโรคตาแดง เช่น ขีต้าใสเหมอืน
น�า้ตามักจะเกิดจากไวรสัหรอืโรคภมูแิพ้  ขีต้าเป็นเมอืกขาวมกัจะเกดิจากภูมแิพ้
หรือตาแห้ง  ขี้ตาเป็นหนองมักจะร่วมกับมีสะเก็ดปิดตาตอนเช้าท�าให้เปิดตา
ล�าบากเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
	  ผู้ป่วยมักหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าไม่ดูแลรักษาให้ถูกวิธี
อาจเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น กระจกตาด�าอักเสบ ท�าให้ปวดตา ตามัว
 การป้องกันโรค
 1. ต้องหยุดงาน หยุดโรงเรียนจนกว่าจะหาย
 2.  หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อย ๆ
 3.  ไม่ควรขยี้ตา อย่าให้แมลงตอมตา และไม่ควรใช้สายตามากนัก
 4.  ไม่คลุกคลีกบัผูป่้วย ไม่ใช้สิง่ของเคร่ืองใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเชด็หน้า

โรคตาแดง

36 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) โรคนี้พบบ่อย

ในเด็กทารกและเด็กเล็ก ในเขตร้อนชื้นพบโรคประปรายตลอดปี ไม่มีฤดูกาลที่

ชัดเจนและมักเกิดบ่อยข้ึนในช่วงอากาศเย็นและชื้น โดยเริ่มพบผู้ป่วยมากตั้งแต่

เดือนมิถุนายนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนธันวาคม 

 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)

 การติดต่อ ส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง ติดต่อง่าย

ในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วยโดยเชื้อไวรัสติดมากับมือหรือของเล่นที่ 

เปื้อนน�้าลาย น�้ามูก น�้าจากตุ่มพอง/แผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย 

 อาการ หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน จะเริ่มแสดงอาการป่วยด้วยมีไข้ต�่า ๆ 

อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนน�้าลายไม่ได้ และไม ่

รับประทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่ม

หรอืผืน่นูนสแีดงเลก็ทีฝ่่ามอื นิว้มอื ฝ่าเท้า และอาจพบทีก้่นด้วย ตุ่มนีจ้ะกลายเป็น 

ตุ่มพองใส บริเวณรอบ ๆ อักเสบแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ 

อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน

โรคมือ เท้า ปาก

37แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 การป้องกันโรค

  1. เดก็ทีป่่วยเป็นโรคมอื เท้า ปาก 

ควรหยุดพักรั กษาตั วที่ บ ้ านประมาณ  

1 สัปดาห์หรือจนกว่า จะหายเป็นปกติ  

เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่เด็กอื่น ๆ

  2.  ในศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนที่มีเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก  

ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทราบ เพื่อควบคุมป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อ

  3.  หากมีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ภายในห้องเรียนเดียวกัน

มากกว่า 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ ต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยและหากพบ 

เด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าวหลายห้องเรียนอาจต้องปิดศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน

ประมาณ 5 วันท�าการ

  4.  การดแูลอนามยัสิง่แวดล้อมท่ีด ีเช่น ดแูลรักษาและท�าความสะอาด

อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และของเล่นต่าง ๆ เป็นประจ�าและ

สม�่าเสมอ ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดหรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

 5. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลท่ีดี เช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือ 

เจลล้างมือทุกครั้งก่อน-หลัง การรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย และ 

การเล่นของเล่น หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ตัดเล็บให้สั้น ซึ่งเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อ

และการแพร่เชื้อที่ดี

38 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นกลุ่มอาการที่มีการถ่ายอุจจาระ
เหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายมีมูกปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน�้า 
จ�านวนมากตั้งแต่ 1 ครั้งข้ึนไปใน 1 วัน อาจมีอาการอาเจียน หรือเป็นไข้  
ร่วมด้วย
 สาเหตุ เช้ือทีพ่บบ่อยคอื เชือ้แบคทีเรยี เชือ้ไวรสั และอาจพบเช้ือบดิและ
จากพยาธิได้
 การติดต่อ เชือ้โรคจะเข้าสูร่่างกายโดยการรบัประทานอาหารหรือดืม่น�า้
ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม 
อาหารค้างคืนโดยไม่ได้แช่เย็น และไม่ได้อุ ่นให้สุกอย่างท่ัวถึงก่อนน�าไป 
รับประทาน
 อาการ ถ่ายอุจจาระเหลวต้ังแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายมีมูกปนเลือด 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน�้าจ�านวนมากตั้งแต่  
1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน
 การป้องกันโรค
  1. ผู้ป่วยอุจจาระร่วง ควรหยุดพักรักษาตัวที่
บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 
  2. รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มี
แมลงวันตอม
  3. ล้างมือด้วยน�้าและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง
ก่อน-หลังรับประทานอาหาร หลังขับถ่าย
  4. อย่าใช้มือสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
โดยตรง ควรใช้ช้อนกลาง/ทัพพี
  5. ท�าความสะอาดภาชนะท่ีใช ้ ในการ 
รับประทานอย่างถูกวิธี

โรคอุจจาระร่วง

39แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



โรคไข้เลือดออก

 ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคติดต่อ 
ที่มียุงลายเป็นพาหะน�าโรค มักพบมากในช่วงฤดูฝนเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 สาเหต ุ เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกิว (Dengue virus) เชื้อเข้าสู่ร่างกายทาง
ผิวหนังโดยถูกยุงที่มีเชื้อกัด    เชื้อจะเข้าสู่กระแสโลหิตท�าให้มีไข้ เชื้อไวรัสจะอยู่
ในกระแสโลหิตตลอดระยะเวลาที่มีไข้ประมาณ 2-7 วัน เมื่อยุงมากัดดูดเลือด  
ผู้ป่วยที่มีไวรัส เชื้อไวรัสจะอยู่ในตัวยุงได้นานตลอดชีวิตของยุง
 การติดต่อ ยุงลายบ้าน ที่มีเชื้อเป็นพาหะแพร่กระจายโรค ยุงชนิดนี้ 
จะกัดดูดเลือดคนในเวลากลางวันและแพร่พันธุ์โดยวางไข่ในน�้าสะอาดตาม
ภาชนะที่มีน�้าขังภายใน เช่น แจกัน อ่างน�้า ถังน�้า ยางรถยนต์ กะลากระป๋อง 
จานรองกระถางต้นไม้ เป็นต้น
  การติดต่อเป็นลูกโซ่จาก คนยุงคนยุง
 อาการ หลังได้รับเชื้อจากยุงกัดแล้ว ผ่านระยะฟักตัวประมาณ 4-7 วัน 
จะมีอาการ
	  ไข้สูงตลอดทั้งวัน ประมาณ 2-7 วัน
	  ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
อาจมีจุดแดงเล็ก ๆ ตามล�าตัวแขน ขา
	  มกัมอีาการคลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดท้อง 
และเบื่ออาหาร
	  ต่อมาไข้จะเริม่ลง ในระยะนีต้้องระวงั
เป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอาการรุนแรงโดย 
ผู ้ป่วยจะกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น หรือ 
มีเลือดออกผิดปกติ เช่น ถ่ายอุจจาระสีด�า  
เลอืดก�าเดาไหล อาจมภีาวะชอ็คและเสยีชวีติได้

40 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 การป้องกันโรค
  1. ป้องกันยงุลายกดั ยงุลายมกัจะกดัคนในเวลากลางวนั ควรนอนในมุง้
หรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น 
  2. ก�าจดัแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายให้หมดไป ยงุลายจะเพาะพันธใุนน�า้ใส
ในภาชนะที่เก็บน�้า เช่น โอ่งน�้า ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะ 
นอกบ้านที่มีน�้าขัง เช่น ยางรถยนต์ การท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
กระท�าได้โดย
	 	 	  ภาชนะที่ใช้เก็บน�้าต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
	 	 	  ใช้ทรายก�าจัดลูกน�้าใส่ภาชนะขังน�้า
	 	 	  ท�าลายภาชนะที่ไม่จ�าเป็น เพราะอาจมีน�้าขังได้
	 	 	  ปล่อยปลากินลูกน�้า เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน�้าขัง
ขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว
	 	 	  เปลี่ยนน�้าในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
	 	 	  ปรบัปรงุสิง่แวดล้อมในบ้าน/ท่ีท�างาน/สถานศกึษาและบรเิวณ
โดยรอบให้เป็นระเบียบ
	 	 	  ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน�้าเพื่อท�าลายไข่ยุงลาย
 การดูแลตนเองเบื้องต้น
	 	  ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที
	 	  ในระยะไข้สูงให้นอนพัก เช็ดตัวเพื่อช่วยลดไข้ ร่วมกับการ 
รับประทานยาลดไข้พวก พาราเซตามอลเม่ือไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียล  
ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะจะท�าให้เลือดออกง่ายขึ้น
	 	  ให้ดื่มน�้าผลไม้ หรือหรือสารละลายน�้าตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส)  
บ่อย ๆ
	 	  หากพบเด็กป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกต้องแจ้งให ้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที เพื่อด�าเนินการก�าจัดยุงลายในบริเวณ
สถานศึกษา

41แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



โรคชิคุนกุนยา

 โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบได้ใน

ทุกอายุ รวมทั้งทารกในครรภ์เมื่อมารดาติดเชื้อไวรัสไปจนถึงผู้สูงอายุ มักพบ

มากในช่วงฤดูฝน

 สาเหต ุ เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ ชิคุนกุนยาไวรัส (Chikungunya virus : 

CHIK V) แมลงที่เป็นพาหะโรคชิคุนกุนยา คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน  

เป็นยุงหากินเวลากลางวันมีลายขาวด�าตามล�าตัวและตามขา ชอบวางไข่ใน 

น�้าสะอาดที่ขังอยู่ในภาชนะต่าง ๆ เช่น กระถางต้นไม้ อ่างน�้า โอ่งเก็บน�้า  

โดยไข่จะเป็นตวัยงุภายใน 7-10 วนั ยงุพวกนีช้อบอาศยั ในบ้าน รอบ ๆ  บริเวณบ้าน 

โรงเรียน ในสถานที่ที่มีแสงแดดน้อยหรือมีร่มเงาและมีอากาศเย็น

 การติดต่อ โรคชิคุนกุนยา มีการติดต่อเป็นลูกโซ่คล้ายโรคไข้เลือดออก

จาก “คน-ยงุ-คน” โดยยงุลายกดัและ

ดูดเลือดคนที่เป็นโรคในช่วงท่ีมีเชื้อ 

อยู่ในเลือด คือ ช่วงมีไข้ เมื่อไวรัส 

เข้าสู ่ยุง ไวรัสจะเจริญแบ่งตัวเพิ่ม

จ�านวนและเข้าไปอยู่ในต่อมน�้าลาย

ของยุง เม่ือยุงกัดคน ไวรัสจากยุง 

จะเข้าสูก่ระแสเลอืดคน ก่อการตดิโรค  

วนเวียนเป็นวงจรของการติดต่อและ

ของการระบาด

42 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 อาการ เป็นอาการเฉียบพลันเกิดภายหลังได้รับ 

เชื้อไวรัสชิคุนกุนยาประมาณ 2-5 วัน โดยมีอาการดังนี้

	  มไีข้สงูทนัท ีอณุหภมูมิกัสงูถงึ 40 องศาเซลเซียล 

แต่บางคนอาจมีไข้ต�่าได้

	  ปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อมาก มักปวดบริเวณ

ข้อเล็ก ๆ เช่น ข้อนิ้วมือนิ้วเท้า

	  มีผื่นแดงคล้ายไข้เลือดออกขึ้นบริเวณล�าตัว

	  ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแดง 

 การป้องกันโรค

 1. การป้องกันยุงกัด ในถิ่นระบาด ควรสวมเสื้อแขนยาว การเกงขายาว 

การทายากันยุง ใช้ยาไล่ยุงใช้มุ้งกับเด็ก ๆ ที่นอนในบ้านถึงแม้เป็นช่วงกลางวัน

 2. ก�าจัดยุง ต้องร่วมมือกันทั้งครอบครัวและในแหล่งชุมชน และต้อง

ปฏิบัติสม�่าเสมอตลอดไป โดยเพ่ิมความเข้มข้นในช่วงฤดูฝนและหลังฤดูฝน  

ซึ่งเป็นช่วงยุงวางไข่ เช่น คว�่าภาชนะทุกชนิดที่ก่อให้เกิดน�้าขังทั้งในบ้าน  

นอกบ้าน และในชุมชน การเปลี่ยน

น�า้ในแจกนัดอกไม้/กระถางทกุ 7 วนั 

เพื่อก�าจัดลูกน�้า ไม่รดน�้าต้นไม้มาก

จนก่อให้เกิดน�้าขัง จัดสวน หรือ 

ปลูกต้นไม้ให้โปร่ง แสงแดดส่องถึง 

และการกกัเกบ็น�า้บรโิภคต้องปิดฝา

มิดชิดป้องกันยุงวางไข่

43แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



โรคพิษสุนัขบ้า

 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนท่ีอันตราย 

ร้ายแรงมาก โรคนี้ไม่มียารักษาเมื่อมีอาการแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย พบได้ใน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว กระรอก กระต่าย 

 สาเหต ุเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies virus)

 การติดต่อ เกิดจากถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด

ข่วนหรือเลียผิวหนังที่มีบาดแผล โดยเชื้อไวรัส

จากน�า้ลายของสตัว์ทีม่เีชือ้ไวรสัพษิสนุขับ้าอยูจ่ะ

เข้าสู่ผิวหนังที่มีบาดแผล นอกจากนี้เชื้อโรคอาจ

เข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุต่าง ๆ เช่น ปาก เยื่อบุตา 

ได้เช่นกัน

 อาการ มีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คันบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตว์กัด  

ต่อมาผูป่้วยจะมอีาการหงุดหงดิตืน่เต้นง่าย มนี�า้ลายไหลมากผดิปกต ิกล้ามเนือ้คอ 

กระตุกเกร็งขณะที่กลืนอาหารหรือมีอาการส�าลักน�้าเวลาดื่มน�้า อาจมีอาการ 

ชักเกร็ง ระยะสุดท้ายจะเกิดอาการเป็นอัมพาต แขนขาอ่อนแรง และเสียชีวิต

เนื่องจากการอัมพาตของกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ

44 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 การป้องกันโรค

 1. ควรลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด โดยปฎิบัติดังนี้

	 	  ไม่ยุง่กบัสนุขั แมวทีไ่ม่ทราบประวตั ิหรอืไม่เคยได้รับวคัซีนป้องกนั

โรคพิษสุนัขบ้า

	 	  การช่วยเหลือสุนัข แมวที่บาดเจ็บต้องท�าด้วยความระมัดระวัง 

ไม่ให้ถูกกัดหรือข่วน

	 	  ใช้คาถา 5 ย. อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง

   ย1 อย่าแหย่ให้สุนัขโกรธ

   ย2 อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจ

   ย3 อย่าแยกสุนัขที่กัดกันด้วยมือเปล่า

   ย4 อย่าหยิบจานสุนัขขณะสุนัขก�าลังกินอาหาร

   ย5 อย่ายุ่งกับสุนัข แมวที่ไม่ฉีดวัคซีน

 2. ส�าหรับคนเลี้ยงสุนัข ควรปฏิบัติดังนี้

	 	  น�าสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

	 	  ไม่ปล่อยสนุขัไปเพ่นพ่านในทีส่าธารณะ ทกุครัง้ทีน่�าสุนขัออกนอก

บ้านต้องอยู่ในสายจูง

	 	  ถ้าสุนัขของเราถูกสุนัขอื่นกัดต้องรีบปรึกษาสัตวแพทย์

 3.  เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ต้องท�าดังนี้

	 	  ล้างแผลให้สะอาดด้วยน�า้และสบู ่เชด็แผลให้แห้งใส่ยารกัษาแผลสด

	 	  จดจ�าสัตว์ที่กัดให้ได้ เพื่อสืบหาเจ้าของหรือสอบถามประวัติการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และติดตามดูอาการสุนัข แมวที่กัด 10 วัน

	 	  ไปพบแพทย์ เพื่อรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าโดยเร็วที่สุด

45แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



 การด�าเนินการของสถานศึกษาเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่อใน 

สถานศึกษา ควรมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

1. ควรจัดให้มีระบบการตรวจคัดกรองนักเรียนป่วย  

วิธีการที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียนขึ้นอยู่กับนักเรียน

แต่ละวัย ลักษณะของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมในช่วง

เช้าของสถานศึกษา โดยการคัดกรองจะพิจารณาทั้งอาการไข้ 

ไอ มนี�า้มูก ตาแดง ผิวหนงับวมแดงอกัเสบ ตุม่น�า้พอง ตุม่หนอง 

เป็นต้น หากพบอาการเข้าได้กับโรคติดต่อให้ครู/บุคลากร

ทางการศึกษาท�าการคัดแยกนักเรียน “ใส่หน้ากากอนามัย 

ให้กบัเด็กป่วย” ให้นกัเรยีนทีป่่วยพกัในสถานทีจ่ดัเตรยีมไว้และ

ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับไปพักฟื้นที่บ้านหรือไปพบแพทย์ 

และหยุดรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

2. จัดเตรียมจุดล้างมือให้พร้อม (น�้าพร้อม

สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์) โดยเฉพาะใน

ห้องน�้าและโรงอาหาร พร้อมท้ังอธิบายวิธีการ 

ล้างมือและรณรงค์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นกัเรยีนและนกัศกึษาป้องกนัตนเอง โดยการล้างมอื 

ก่อนรับประทานอาหาร  หลังเข้าห้องน�้าและ 

ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช้ท่ีม ี

ผู้สัมผัสจ�านวนมาก

46 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



3.มกีารจัดเตรยีมหน้ากากอนามยัไว้ ณ ห้องพยาบาล 

เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ

นกัศกึษาสามารถหยบิสวมได้ทนัท ีและมกีารประชาสมัพนัธ์

ให้ผู้ที่มีอาการไอ จาม มีน�้ามูกสวมหน้ากากอนามัย

4.มกีารท�าความสะอาดอาคารสถานที ่อุปกรณ์ สิง่ของ

ที่มีผู้สัมผัสจ�านวนมาก เช่น โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู  

ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ โต๊ะอาหาร ก๊อกน�้า จุดตู้น�้าดื่ม เป็นต้น 

โดยการใช้น�า้ละลายผงซกัฟอกหรอืน�า้ยาท�าความสะอาดทัว่ไป

อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง กรณีเกิดโรคระบาดควรท�าความ

สะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ เช่น ไฮเตอร์ ไฮยีน เดทตอล เป็นต้น 

ความถีข่องการท�าความสอาดบ่อยคร้ังข้ึนในช่วงก่อนเข้าเรยีน 

พักกลางวัน และช่วงเลิกเรียน

5.จัดให้มีการรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ให้ความรู้แก่ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาใน 

สถานศึกษา เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู ้ในการ 

เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา

6.การแจ้งความโรคติดต่อ เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อที่ต้อง

เฝ้าระวังเกิดขึ้นในสถานศึกษา ต้องรายงานผู้บริหาร และแจ้งเจ้าหน้าที่

ผู้ควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์ 1422 หรือสายด่วนส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-4964 โรคติดต่ออันตรายภายใน 3 ชั่วโมง  

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังภายใน 7 วัน  

47แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



การดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาป่วยเบื้องต้นและ
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 ในกรณีที่พบเด็กนักเรียนหรือนักศึกษามีอาการผิดปกติ ครู  /  

บุคลากรทางการศึกษาควรรีบด�าเนินการแยกเด็กออกจากเด็กปกติ และ 

ด�าเนินการตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้

ตารางที่ 1 การดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาป่วยเบื้องต้นและการป้องกัน 

   การแพร่กระจายเชื้อ

อาการ
การดูแลนักเรียนหรือ
นักศึกษาป่วยเบื้องต้น

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

มีไข้ต�่า ๆ 

น�้ามูกไหล

คัดจมูก ไอ 

จาม

1. แจ้งผูป้กครองให้มารับกลบับ้าน 

ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ ้าน

อย่างน้อย 2-3 วัน หรือจนกว่า

จะหายปกติ

2. จดัให้นอนในห้องพยาบาล กรณี

ไม่มห้ีองพยาบาลใช้ผ้าม่านหรอื

ฉากกั้นเป็นสัดส่วน และแยก

ห่างจากนักเรียนหรือนักศึกษา

อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

ครู / บุคลากรทางการศึกษา

1. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ

ทุกครั้งก่อน-หลังดูแลนักเรียน

หรือนักศึกษาป่วย

2. สอนให้นักเรียนหรือนักศึกษา

เช็ดน�้ามูกด้วยกระดาษทิชชู

และ ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด

มดิชดิ หรอืใช้ผ้าเชด็หน้าส่วนตวั

แล ้ วล ้ า งมื อด ้ วยส บู ่ หรื อ 

เจลล้างมือทุกครั้ง

3. ปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม 

แล้วล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง

48 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



ตารางที่ 1 การดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาป่วยเบื้องต้นและการป้องกัน 

   การแพร่กระจายเชื้อ (ต่อ)

อาการ
การดูแลนักเรียนหรือ
นักศึกษาป่วยเบื้องต้น

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

3. แยกของใช้ต่าง ๆ  จากนักเรียน

หรอืนักศึกษาอืน่ ๆ  เพือ่ลดการ

แพร่กระจายเชื้อและง่ายต่อ

การท�าความสะอาด

4. แนะน�านักเรียนหรือนักศึกษา 

ไม่ควรไปในสถานทีแ่ออดั เช่น 

ห้างสรรพสนิค้า โรงภาพยนตร์

5. ท�าความสะอาดของใช้ต่าง ๆ 

ที่นักเรียนหรือนักศึกษาป่วย

สัมผัสทันที

อุจจาระร่วง 1. ให้โออาร์เอส ½ - 1 แก้ว / ถ่าย 

1 ครั้ง พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้

มารับกลับบ้านและควรหยุด

เรียน พักอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะ

หายเป็นปกติ

2. จัดให้นอนในห้องพยาบาล 

กรณี ไม ่ มีห ้องพยาบาลใช ้ 

ผ้าม่านหรอืฉากกัน้เป็นสดัส่วน 

และแยกห่างจากนักเรียนหรือ

นักศกึษาอืน่อย่างน้อย 1 เมตร

3. แยกของใช้ต่าง ๆ  จากนักเรียน

หรอืนักศึกษาอืน่ ๆ  เพือ่ลดการ

แพร ่กระจายเชื้ อและง ่าย 

ต่อการท�าความสะอาด

ครู / บุคลากรทางการศึกษา

1. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ

ทุกครั้งก่อน-หลังดูแลนักเรียน

หรือนักศึกษาป่วย

2. ก�าจัดอุจจาระลงในส้วมที่ถูก 

สุขลักษณะ

3.  แยกท�าความสะอาดผ ้ าป ู

ที่นอน เสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ 

เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ

4. สอนให้นักเรียนหรือนักศึกษา

ล้างมือก่อน-หลังรับประทาน

อาหาร หลังขับถ่ายทุกครั้ง

49แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



อาการ
การดูแลนักเรียนหรือ
นักศึกษาป่วยเบื้องต้น

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ผื่นแดง

อักเสบที่ลิ้น 

เหงือก 

กระพุ้งแก้ม     

ฝ่ามือ 

ฝ่าเท้า 

(สงสัยว่า

ป่วยเป็นมือ 

เท้า ปาก)

1. แจ้งผู้ปกครองให้มารับและพา

ไปพบแพทย์

2. ขณะรอผู ้ปกครองมารับควร

แยกเด็กจากเด็กคนอื่น ๆ ให้

อยู่ในห้องพยาบาล กรณีไม่มี 

ห้องพยาบาลใช้ผ้าม่านหรือ

ฉากกั้นเป็นสัดส่วน และแยก

ห่างจากเด็กอื่นอย ่างน ้อย  

1 เมตร

3. แยกของเล่นและของใช้ต่าง ๆ 

จากเด็กคนอื่น ๆ 

4. ควรให้เดก็หยดุรกัษาตวัทีบ้่าน

ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ

จนกว่าจะหายเป็นปกติ

กรณีที่ แพทย ์วินิจ ฉัยว ่ า เป ็น  

โรคมือ เท้า ปาก ควรปฏิบัติดังนี้

1.  การท�าความสะอาดห้องเรยีน

พื้นห้อง ผนังห้องให้เช็ดถูด้วย

น�้ายาฆ่าเช้ือโรคและควรแจ้ง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

รับผิดชอบ

2.  ถ้ามเีดก็ป่วยมากกว่า 2 รายใน

ห้องเรียนเดียวกันภายในเวลา      

1 สัปดาห์ ต้องด�าเนินการปิด

ห้องเรียนที่มีเด็กป่วย

3. หากพบเดก็ป่วยหลายห้องเรยีน 

อ าจต ้ อ งป ิ ดทั้ ง โร ง เรี ยน

ประมาณ  5 วัน

ที่มา : ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554

ตารางที่ 1 การดูแลนักเรียนหรือนักศึกษาป่วยเบื้องต้นและการป้องกัน 

   การแพร่กระจายเชื้อ (ต่อ)

50 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา
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51แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา
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ภาคผนวก



วิธีการใส่หน้ากากอนามัย

ท�าความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามยัม ี2 ด้าน ให้หนัด้านทีม่สีเีข้มซ่ึง
เป็นด้านที่มีวัสดุกันความชื้นออกข้างนอกและ 
ให้ขอบลวดอยู่ด้านบนสันจมูก

ท�าความสะอาดมือก่อนใส่หน้ากากอนามัย

1

3

2

4กดสันเหล็กให ้แนบ
สนิทกับจมูกและดึง
หน้ากากอนามัยให้คลมุ
มาถึงปลายคางโดยดึง
ให้กระชับกับ ใบหน้า

56 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



การถอดหน้ากากอนามัย

1

จับเฉพาะส่วนที่เป็นสายของหน้ากาก

อนามัยและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด

ล้างมือให้สะอาดหลัง

ถอดหน้ากากอนามัย

2

57แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



1  ฝ่ามือถูกัน
2  ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว     
3  ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
4  หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ                   
5  ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ    
6  ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ
7  ถูรอบข้อมือทั้ง 2 ข้าง

ขั้นตอนการล้างมือด้วยสบู่และน�้า

ทุกขั้นตอนให้ท�า 5 ครั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 นาที

1

5

2

6

3

7

4

58 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



หลังจากนั้น

ล้างมือด้วยน�้าที่ไหลผ่านตลอด

ใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือ

ปิดก๊อกน�้า

เช็ดมือให้แห้งทุกครั้งด้วย

กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือ

59แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



1  กดน�า้ยาให้มปีริมาณประมาณ 3-5 ซซีโีดยใช้อุง้มอืด้านใดด้านหนึง่รองรบัน�า้ยา

2  ถูมือทั้ง 2 ข้างให้ทั่ว

3  ถูฝ่ามือและง่ามนิ้วมือ ด้านหน้า

4  ถูหลังมือและง่ามนิ้วมือ ด้านหลังสลับกันทั้ง 2 ข้าง

ขั้นตอนการถูมือด้วยแอลกอฮอล์

1

3

2

4

60 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



5  หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

6  ถูนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 ข้าง ด้วยฝ่ามือสลับกันทั้ง 2 ข้าง

7  ใช้ปลายนิ้วมือถูขวาง ฝ่ามือสลับกันทั้ง 2 ข้าง

8  ถูมือไปมาจนกระทั่งแอลกอฮอล์ระเหยจนแห้ง

5

7

6

8

61แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์วงวัฒน์  ล่ิวลักษณ์ รองผูอ้�านวยการส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผูอ้�านวยการสถาบันป้องกนัควบคมุโรคเขตเมอืง

แพทย์หญิงอริสรา ทัตตากร ผู้อ�านวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและ

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 

 14 แก้ว สีบุญเรือง

นางรุจิรา  ตระกูลพัว พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ  

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ  

 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป

แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคและ
โรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา

62 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



คณะจัดท�า

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

 (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ�านวยการสถาบนัป้องกนัควบคมุโรคเขตเมอืง

แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ บุณยะรัตเวช ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 

 14 แก้ว สีบุญเรือง

นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางรุจิรา ตระกูลพัว พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ 

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ 

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ 

 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป

จ.อ.ช�านาญ ยุงไธสง พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 

 ส�านักวัณโรค

นางบุญรัตน์ พงศ์ภัณฑารักษ์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง

นางนิภา ปานเสน่ห์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง

63แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



นางสาวดวงพร ชูรัสมี พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง

นางสิรีธร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

 ทางเพศสัมพันธ์

นางสาวร�าไพ รอยเวียงค�า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ

 ทางเพศสัมพันธ์

นางสาวปานรดา ฉัตรโชติกุล นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 ส�านักงานคณะกรรมการ

 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวชิชญา สุขเกษม นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 ส�านักงานคณะกรรมการ

 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายศรัณ อัยราน้อย นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 ส�านักงานคณะกรรมการ

 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายธีระวุธ ชูช่วยสุวรรณ อาจารย์โรงเรียนกวดวิชาเกียรติบัณทิต

นายเฉลิมพล เกิดเมืองนอน อาจารย์โรงเรยีนกวดวิชาวรรณสรณ์ พญาไท

นายศุภกรณ์ ผอบทิพย์ ผู้จัดการสถาบันกวดวิชาเอ็นคอนเสปท์

64 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



นางศิริมา ธนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายสุวรรณ อดิศัยมนตรี นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสุทธิสา จันทร์เพ็ง นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวไมลา อิสสระสงคราม พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวบังเอิญ ภูมิภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวพิชญ์พัสรา เทพมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายอนุรัตน์ สงค์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นางสาวพรพิมล ไชยสนาม ผูป้ระสานงานโครงการกองทนุโลก ด้านวัณโรค

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ สิรินพมณี ผูป้ระสานงานโครงการกองทนุโลก ด้านวัณโรค

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

65แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา



SCHOOL

รู้เร็ว รักษาหาย 
ไม่แพร่กระจาย 

ป้องกันได้

66 แนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรค
และโรคติดต่อที่พบบ่อยในสถานศึกษา


