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ภัยพิบัติ อุทกภัย กลายเป็นภาวะที่คนไทย

ประสบบ่อย และถี่มากขึ้น การมีความรู้เพื่อดูแล

ตนเองและป้องกันโรคที่มากับภาวะน้ำท่วมขังและ

สามารถรักษาตนเองด้วยยาในขอบเขตที่เหมาะสม

เป็นการพัฒนาศักยภาพประชาชนโดยส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยด้วยตนเอง

โดยสรุปความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม

ในโรคที่สำคัญและพบบ่อย4โรคได้แก่โรค

น้ำกัดเท้าท้องเสียตาแดงและโรคฉี่หนู
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1การป้องกันและดูแลโรคน้ำกัดเท้า

โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากอะไร
น้ำกัดเท้าไม่ใช่ชื่อโรคแต่เป็นคำเรียกติดปาก

ของประชาชน ถึงภาวะที่เกิดการระคายเคืองของ

ผิวหนังที่เท้า ซึ่งมักเกิดจากการแช่น้ำสกปรกเป็น

เวลานาน หรือมีความชื้นบริเวณเท้าอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากน้ำท่วมขังและต้องเดินย่ำน้ำบ่อยๆในช่วง

ฤดูฝนและบางพื้นที่ที่มีอุทกภัยในขณะนี้การระคาย

เคืองของผิวหนังอาจเกิดมากขึ้น หากไม่สามารถ

รักษาความสะอาดและความแห้งของผิวหนังได้

อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผิวหนังที่เท้าเปื่อยลอก แดง

แสบและคัน ทำให้เกิดแผลได้ง่ายหรือมีการแกะเกา

และส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรีย
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แทรกซ้อนได้

อาการของโรคน้ำกัดเท้าเป็นอย่างไร
อาการของโรคน้ำกัดเท้า ที่พอแยกได้เป็น 2

ระยะ

ระยะแรก:ระยะอักเสบระคายเคือง
ระยะแรกนี้จะสังเกตได้ว่าผิวหนังมีลักษณะ

แดงลอก เนื่องจากการระคายเคือง บางรายอาจมี

อาการเท้าเปื่อย คันและแสบ ระยะนี้อาจยังไม่มี

การติดเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การต้องแช่น้ำ

สกปรกเป็นเวลานานจะทำให้

ติดเชื้อที่ปนอยู่กับน้ำได้ง่ายขึ้น

การเกาหรือถูเพื่อบรรเทาความ

รู้สึกแสบและคันก็อาจสร้างรอย

แผลถลอกเล็กๆที่ทำให้ติดเชื้อ

แทรกซ้อนตามมาได้

ที่มา: http://th.wikipedia.org



5น้ำกัดเท้า

ระยะที่สอง:ระยะติดเชื้อแทรกซ้อน
การตดิเชือ้โรคแทรกซอ้นเนือ่งจากผวิหนงัที่ชืน้

เปือ่ยและหลดุลอกซึง่งา่ยแก่การกอ่โรคของเชือ้ที่พบ

บอ่ยคอืเชือ้แบคทเีรยีและเชือ้ราอาการที่แตกตา่งกนั

พอแยกได้คือ

ถา้ตดิเชือ้แบคทเีรยีมกัมีอาการอกัเสบบวม

แดง เป็นหนองและปวด อาการที่เป็นเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว

ถา้ตดิเชือ้รามกัเปน็บรเิวณซอกนิว้มีลกัษณะ

คัน ผิวเป็นขุย เป็นสะเก็ดหรือเป็นปื้นขาว ลอก

ออกเป็นแผ่นๆ ได้ ซึ่งการติดเชื้อรามักเกิดเฉพาะ

รายที่มีความชืน้สะสมที่เทา้อยู่เปน็เวลานานทัว่ไปไม่

ตำ่กวา่สองสปัดาห์และไม่ได้พบมากหรอืเปน็สาเหตุ

ของผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้าทุกราย

เท้าของผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้าระยะที่สองนี้มักมี

กลิน่เหมน็เนือ่งจากการหมกัหมมของนำ้เหลอืงและ

การติดเชื้อโรคที่กล่าวมาข้างต้น
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การรักษาโรคน้ำกัดเท้าทำได้อย่างไรบ้าง
การป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุด

การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันตั้งแต่แรก

โดยการรักษาความสะอาดและลดความชื้นที่เท้าลง

ให้มากที่สุด

•หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสกปรกโดยใส่

รองเทา้บทูทกุครัง้ที่ตอ้งเดนิยำ่นำ้หากนำ้ที่ทว่มขงัมี

ระดับสูงกว่าขอบรองเท้าอาจใช้ถุงดำครอบให้เหนือ

กว่าระดับน้ำแล้วใช้หนังยางรัดไว้ไม่ให้น้ำเข้าได้

•ทาวาสลีน (Vaseline)ซึ่งมีลักษณะเป็น

ขึ้ผึ้งมันๆ บริเวณง่ามเท้า ลดโอกาสที่น้ำจะซึม

ผ่านผิวหนังและทำให้เกิดความชื้นหรือผิวหนังเปื่อย

ได้ง่าย สำหรับผู้ประสบอุทกภัยซึ่งไม่สามารถหา

วาสลีนได้อาจใช้ยาขี้ผึ้งรักษากลากเกลื้อนที่เรียกว่า

วิทฟิลด์(Whitfield’s Ointment) หรือขี้ผึ้งประเภท

เดียวกันทาแทนได้

•หากจำเป็นต้องเดินย่ำน้ำ หรือต้องแช่น้ำ

สกปรกที่ท่วมขังอยู่ เมื่อเสร็จธุระแล้วให้รีบล้างตัว
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ด้วยสบู่และน้ำสะอาดถ้าหาได้

•หากน้ำมีปริมาณจำกัดอาจใช้วิธีการแช่น้ำ

ด่างทับทิมโดยใช้เกล็ดด่างทับทิม2-3เกล็ดละลาย

น้ำปริมาณพอควรให้ได้สารละลายสีชมพูจางๆ แช่

อย่างน้อย15นาทีและเช็ดให้แห้ง

•ในกรณีที่ไม่มีด่างทับทิมสามารถใช้ยา

ใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีนจำนวน 8 หยด ผสมน้ำ

ประมาณ1ลิตรแทนน้ำด่างทับทิมได้

•หลงัจากลา้งเทา้และเชด็เทา้จนแหง้แลว้ให้

ใช้แป้งฝุ่นโรยตัว โรยบริเวณง่ามเท้าเพื่อให้แห้งอยู่

เสมอ

•หมั่นสังเกตแผลบริเวณเท้าและขาซึ่งสัมผัส

กับน้ำสกปรก หากพบว่ามีบาดแผลเกิดขึ้น ควร

พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสของแผลกับน้ำที่ท่วม

ขังใส่ยาโพวิโดนไอโอดีนและเมื่อแผลมีลักษณะ

อักเสบรุนแรงขึ้น ให้พบแพทย์เพื่อประเมิน

อาการเพื่อแก้ไขอย่างถูกต้องทันท่วงที
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การรักษาโรคน้ำกัดเท้า
การรกัษาโรคนำ้กดัเทา้ตอ้งพจิารณาระยะของ

โรคเนื่องจากมีอาการและสาเหตุที่แตกต่างกัน

•ระยะแรกที่มีอาการเท้าเปื่อยลอกแดงคัน

และแสบอาจใช้ยาทาสเตยีรอยด์ออ่นๆเชน่ไตรแอม

ซิโนโลนครีมหรือเบตาเมทาโซนครีม โดยไม่จำเป็น

ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อรา อย่างไรก็ตาม หากมีแต่ยาสูตร

ผสมของสเตียรอยด์กับยาทาฆ่าเชื้อราก็สามารถใช้

แทนได้ ข้อจำกัดคือยาทาสเตียรอยด์อาจทำให้ติด

เชื้อราได้ง่ายขึ้น

•การใช้ยาขี้ผึ้งรักษากลากเกลื้อนตำรับ

วทิฟลิด์หรอืขี้ผึง้ทาแก้นำ้กดัเทา้สตูรกำมะถนั(Sulfur)

ที่เป็นขี้ผึ้งลักษณะคล้ายยาหม่อง ทาบริเวณที่เริ่มมี

อาการวันละ3ครั้งสามารถแก้ไขอาการเท้าเปื่อย

ลอกแดงและคันซึ่งยังไม่ติดเชื้อได้เพราะยาขี้ผึ้งนี้

มีความมันสูง หากทาก่อนโดนน้ำจะช่วยลดความ

เปียกชื้นของผิวได้ ทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ ลด

อาการคนัลดการเกดิแผลถลอกที่จะทำให้ตดิเชือ้อืน่
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ได้อย่างดี

•ในรายที่เกดิการตดิเชือ้แบคทเีรยีแทรกซอ้น

ที่เปน็ไม่มากอาจใช้การชะลา้งบรเิวณแผลดว้ยนำ้ยา

ฆ่าเชื้อเช่นน้ำเกลือหรือน้ำด่างทับทิมแล้วทาแผล

ด้วยยาฆ่าเชื้อโรค เช่นโพวิโดน ไอโอดีน หรือยาทา

วิทฟิลด์บางตำรับที่ผสมกำมะถันก็สามารถใช้ได้

•ในรายที่มีการอกัเสบตดิเชือ้แบคทเีรยีอยา่ง

รุนแรงหรือเรื้อรัง ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย

อยา่งถกูตอ้งและรบัการรกัษาโดยยารบัประทานและ

ทำแผลอย่างถูกวิธี

•ในรายที่มีการติดเชื้อราสามารถใช้วิทฟิลด์

ได้ดีไม่ต่างจาก ยาทาต้านเชื้อราอื่นๆ เช่นยาทา

โคลไตรมาโซล ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน แต่

ลดความชื้นที่ผิวหนังได้น้อยกว่า สามารถเลือกใช้

ชนดิใดชนดิหนึง่กไ็ด้แต่ขี้ผึง้วทิฟลิด์มีราคาประหยดั

ทั้งเกาะติดผิวหนังได้ดี ไม่ถูกชะออกได้ง่ายเหมือน

ยาทาโคลไตรมาโซลซึง่เปน็ครมีและใช้เพือ่ปอ้งกนัได้

ข้ีผ้ึงวิทฟิลด์เป็นทางเลือกหลักสำหรับกรณีโรคน้ำกัดเท้า
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ที่เกิดขณะมีอุทกภัย

•เมื่อเป็นเชื้อราแล้วมักหายยาก ถึงแม้จะใช้

ยาทาติดต่อกัน 3-4 สัปดาห์จนรอยผิวหนังเหมือน

หายเปน็ปกติดีเนือ่งจากเชือ้ราบางสว่นยงัหลงเหลอื

อยู่ในผวิเมือ่เทา้อบัชืน้ขึน้ก็จะเกดิเชือ้ราเจรญิขึน้ใหม่

ไม่หายขาดผู้ปว่ยจงึควรใช้อยา่งตอ่เนือ่งไม่ควรหยดุ

ใช้ยาเองแม้ว่าจะดีขึ้น การหยุดยาเร็วเกินไปขณะที่

เชื้อยังไม่หมด มีโอกาสกลับเป็นซ้ำอีกได้ง่าย โดย

ปกติแนะนำให้ใช้ยาทาต่อเนื่องหลังหายแล้วอีก

อย่างน้อย2-4สัปดาห์

•ในรายที่อาการรุนแรงหรือมีการติดเชื้อราที่

เลบ็รว่มดว้ยอาจจำเปน็ตอ้งใช้ยารบัประทานซึง่ควร

ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา

ที่เหมาะสมต่อไป
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อาการขา้งเคยีงหรอืขอ้ควรระวงัในการใช้ยาทารกัษา
โรคน้ำกัดเท้า

เนื่องจากยาที่ใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าส่วนใหญ่

เป็นยาทาเฉพาะที่ อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ

การระคายเคอืงบรเิวณที่ทายาโดยเฉพาะจากการใช้

ขี้ผึง้วทิฟลิด์เนือ่งจากมีกรดออ่นๆเปน็องค์ประกอบ

ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการทาในบริเวณที่มีแผลเปิด

นอกจากนี้บางตำรับที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นกัน หากใช้แล้ว

เกิดอาการแพ้ แสบ หรือระคายเคืองอาจหยุดใช้

สักระยะ เมื่อการระคายเคืองลดลงแล้วสามารถ

ทดลองใช้ใหม่ได้ การใช้คาลาไมน์โลชั่น ซึ่งมี Zinc

Oxide เป็นองค์ประกอบร่วมกับการทาขี้ผึ้งวิทฟิลด์

อาจช่วยลดการระคายเคืองได้

สำหรับยาทารักษาโรคน้ำกัดเท้าชนิดอื่น อาจ

ก่อการระคายเคืองได้เช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น

หากเกิดการระคายเคืองอาจหยุดใช้จนการระคายเคือง

ลดลงแล้วจึงทดลองกลับมาใช้ใหม่
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2ท้องเสีย

ถ่ายอย่างไรจึงเรียกว่าท้องเสีย
อาการท้องเสีย(ท้องเดินหรือท้องร่วง)

•อาการถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติมากกว่า

หรือเท่ากับวันละ3ครั้ง

•ถ่ายอุจจาระปนมูกเลือด หรือถ่ายเป็นน้ำ

ปริมาณมากอย่างน้อย1ครั้ง

อันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะท้องเสีย โดยมาก

เกิดจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกาย

อย่างมากและรวดเร็ว ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำและ

อ่อนเพลีย ในรายที่เป็นมากหรือไม่ได้รับการรักษา

อย่างถูกต้องอาจช็อกและเสียชีวิตได้
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อาการของโรคทอ้งเสยีเปน็อยา่งไรอาการเชน่ใดที่ตอ้ง
รีบพบแพทย์

นอกจากการถ่ายเหลว เป็นน้ำหรือมูกเลือด

ตามที่กลา่วไปขา้งตน้แลว้อาการอืน่ๆที่พบและตอ้ง

รบีรบัการรกัษาอยา่งเรง่ดว่นในโรงพยาบาลอาการที่

แสดงถึงภาวะขาดน้ำได้แก่

•รู้สึกอ่อนเพลียมาก หน้ามืดหรือวิงเวียน

เวลาเปลี่ยนท่าทางจากนั่งเป็นยืน

•ตาลึกบุ๋ม ไม่ค่อยมีน้ำตา (ถ้าร้องไห้)

ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะลดลง

•ปากแห้งกระหายน้ำบ่อยและมาก

•มีอาการท้องเสียนานเกิน2วันน้ำหนักตัว

ลดมากกว่าร้อยละ5จากน้ำหนักก่อนท้องเสีย

นอกจากอาการขาดน้ำ หากผู้ป่วยมีไข้สูง

มากกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือปวดท้องอย่าง

รุนแรงหรือถ่ายเป็นมูกเลือด หรือถ่ายบ่อยมาก

โดยไม่มีท่าทีจะลดลงหรือมีโรคประจำตัวอย่างเช่น

เบาหวาน ตั้งครรภ์ เป็นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุก็ควร
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ไปพบแพทย์เช่นกัน

การป้องกันท้องเสียทำได้อย่างไรบ้าง
แม้ว่าคำแนะนำต่อไปนี้อาจทำได้ยากในภาวะ

ที่น้ำท่วมสูง แต่ให้พยายามปฏิบัติตามเท่าที่จะ

ทำได้

•หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสกปรกถ้าไม่

จำเป็นไม่ควรว่ายลงแช่หรือเล่นน้ำที่ท่วมขัง

•ถ้ามีสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือกระดาษเปียก

ให้เช็ดหรือล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ

และก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

•รับประทานแต่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ผ่าน

ความร้อนอย่างเพียงพอไม่มีส่วนประกอบของกะทิ

ซึ่งบูดเสียได้ง่าย

•กรณีที่ไม่สามารถต้มน้ำดื่มได้ อาจใช้

สารละลายคลอรีนท่ีผลิตโดยกรมอนามัยความเข้มข้น

ร้อยละ 2 หยดลงในน้ำอัตราส่วน 1 หยดต่อน้ำ

1ลิตรแล้วทิ้งไว้30นาทีจึงสามารถดื่มได้
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•สังเกตวันหมดอายุ และพิจารณาสภาพ

อาหารแหง้บะหมี่กึง่สำเรจ็รปูและเครือ่งกระปอ๋งวา่

ภาชนะมีสภาพดีหรือไม่ กลิ่นและสีเป็นปกติหรือไม่

ก่อนการบริโภคทุกครั้ง

•ลดการแพร่กระจายของเชือ้โรคจากอจุจาระ

และขยะ ด้วยการขับถ่ายในห้องส้วมที่ยังสามารถ

ใช้การได้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ห้องส้วมได้ขอให้

ประชาชนขบัถา่ยอจุจาระในถงุถา้มีปนูขาวหรอืนำ้ยา

ฆ่าเชื้อให้ใส่ลงในถุงอุจจาระก่อนแล้วปิดปากถุงให้

แน่นแล้วแยกไว้ส่งให้ทางการนำไปกำจัดต่อไป

•สำหรับขยะภายในบ้านก็ให้เก็บรวบรวมใส่

ถุงแล้วผูกปากถุงให้แน่นแล้วรวบรวมส่งให้ทางการ

นำไปกำจัดต่อไปเช่นกัน

การรักษาอาการท้องเสียเบื้องต้นทำได้อย่างไรบ้าง
การรักษาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือ การ

ทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่ สูญเสียไป โดยการ

รบัประทานนำ้สารละลายเกลอืแร่หรอืที่เรยีกสัน้ๆวา่
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ผงโออาร์เอส(ORS)มีความสำคญักวา่ยารกัษาอืน่ๆ

โดยเฉพาะในเด็กเล็กและทำให้มีโอกาสหายเร็วขึ้น

•ถ้ามีผงเกลือแร่ORSสำเร็จที่บรรจุในซอง

โดยทั่วไปให้ละลายน้ำ1แก้วต่อผงเกลือแร่1ซอง

อย่างไรก็ตามควรอ่านข้อความคำแนะนำข้างซอง

ประกอบ เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์อาจมีปริมาณ

เกลือแร่แตกต่างไปการใช้น้ำสะอาดละลายผงยาจึง

ต้องเป็นตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นแนะนำ

•ดืม่สารละลายผงเกลอืแร่แทนนำ้ทกุครัง้

ที่กระหายหากถา่ยเปน็นำ้ปรมิาณมากให้กะปรมิาณ

สารละลายที่ดื่มให้ได้ใกล้เคียงกับที่ถ่ายไป หากมี

อาการคลื่นไส้ร่วมด้วยให้จิบทีละน้อยแต่บ่อยๆครั้ง

แทนการดื่ม

•ในกรณีที่ไม่สามารถหาผงเกลือแร่ ORS

ได้สามารถเตรียมสารละลายเกลือแร่ขึ้นเองโดยใช้

น้ำตาลทราย8ช้อนชาและเกลือป่น1ช้อนชาผสม

กับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว1ลิตร

•หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารแขง็อาหาร
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ที่ย่อยยากหรืออาหารที่มีกากมาก (เช่นผักผลไม้)

กาแฟเหลา้และอาหารที่มีไขมนัมากควรรบัประทาน

อาหารอ่อนหรืออาหารเหลวที่ย่อยง่าย เช่นข้าวต้ม

โจ๊ก หรือน้ำหวาน ผู้ป่วยท้องเสียส่วนใหญ่สามารถ

ดืม่นมได้แต่หากดืม่นมแลว้อาการทอ้งเสยีรนุแรงขึน้

ให้เลี่ยงการดื่มนมด้วยเช่นกัน

•ยาต้านเชื้อจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะมีความ

จำเป็นเฉพาะผู้ป่วยท้องเสียบางรายเท่านั้นโดยอาจ

พิจารณาได้จากการมีไข้สูงร่วมกับอาการหนาวสั่น

อุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปน หรือมีโรคประจำตัว

เช่นเบาหวาน หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง อย่างไร

ก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์โดยด่วน

มากกว่าการรักษาเองที่บ้าน เพราะการใช้ยากลุ่มนี้

โดยไม่จำเป็น อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เช่นแพ้

ยาหรืออาการรุนแรงขึ้น

•ผู้ป่วยท้องเสียไม่ควรรับประทานยาหยุด

ถ่ายเนื่องจากยิ่งทำให้อาการรุนแรงขึ้นหากท้องเสีย

เกิดจากการติดเชื้อโรค
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ข้อควรระวังในการรักษาท้องเสียโดยผงเกลือแร่
•การละลายผงเกลือแร่ต้องใช้น้ำสะอาด ซึ่ง

หากไม่มั่นใจว่าน้ำนั้นสะอาดพอหรือไม่ให้ต้มน้ำให้

เดอืดกอ่นจากนัน้รอจนเยน็เทา่อณุหภมูิหอ้งจงึผสม

ผงน้ำตาลเกลือแร่

•ผงเกลือแร่เมื่อผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมด

ภายใน 24 ชั่วโมง หากหลงเหลืออยู่นานกว่า 24

ชั่วโมงหลังชงให้ทิ้งไป

•ควรระวังการใช้ในผู้ที่มีปัญหาโรคไต โรค

หัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ส่วนการใช้ในเด็กให้ใช้

ชนดิที่ระบุวา่‘สำหรบัเดก็’จะเหมาะสมและปลอดภยั

มากขึ้น

•เก็บผงน้ำตาลเกลือแร่ไว้ในที่แห้งเนื่องจาก

ความชื้นอาจทำให้ผงยาเกาะตัวละลายได้ยาก
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3โรคตาแดง

โรคตาแดงเกิดจากอะไร
โรคตาแดงเป็นโรคที่ผู้ป่วยมีเยื่อบุตาแดงขึ้น

กว่าปกติ เนื่องจากมีการอักเสบหรือระคายเคืองที่

เยื่อบุตาซึ่งสาเหตุของอาการตาแดงที่พบได้บ่อยใน

ช่วงหน้าฝนและบริเวณที่มีน้ำท่วม คือตาแดงจาก

การตดิเชือ้ไวรสันอกจากนี้ยงัมีสาเหตุอืน่เชน่ตาแดง

จากการแพ้หรือระคายเคือง และตาแดงจากการติด

เชื้อแบคทีเรีย

อาการของโรคตาแดงเป็นอย่างไร
อาการทัว่ไปของโรคตาแดงคอืมีอาการระคาย

เคืองหรือแสบตาปวดตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่า

ปกติ เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง เห็นเส้นเลือดชัดขึ้น

อาการต่างกันตามสาเหตุ

ตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ติดเชื้ออาจมี
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อาการกลวัแสงหนงัตาบวมมกัเริม่ที่ตาขา้งหนึง่กอ่น

แลว้จงึลามไปอกีขา้งพบตอ่มนำ้เหลอืงหนา้กกหูบวม

และกดเจ็บซึ่งหายได้เองภายใน1-2สัปดาห์

ตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ป่วยมักมีอาการ ‘ตาแฉะ’ คือมีน้ำตาและขี้ตา

ปริมาณมาก ขี้ตามีลักษณะเป็นหนองหรือมูกเขียว

เหลือง ลืมตาได้ยาก และมองเห็นไม่ชัดโดยเฉพาะ

เมื่อตื่นนอน

ตาแดงที่เกิดจากการระคายเคืองหรือการ

แพ้ผู้ป่วยมักมีอาการโดยรวมไม่รุนแรงแต่มีอาการ

คันหัวตา เปลือกตา และแสบตา น้ำตาไหลเป็น

อาการเด่น

รูป แสดง ตาแดง จาก เชื้อ ไวรัส และ ตาแดง จาก เชื้อ แบคทีเรีย ตาม ลำดับ 
จะ สังเกตเห็น ขี้ ตา ปริมาณ มาก ใน รูป ที่ สอง ซึ่ง เกิด จาก การ ติด เชื้อ แบคทีเรีย
ท่ีมา: http://หมอ อนามัย.com และ http://senthilshealthawareness.blogspot.com
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การติดต่อของโรคตาแดง
ตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อเป็นโรคติดต่อที่

ระบาดง่าย ส่วนใหญ่ติดต่อโดยตรงจากการสัมผัส

น้ำตา ขี้ตา หรือน้ำมูกของผู้ป่วย ‘มือ’ เป็นอวัยวะ

สำคัญในการนำเชื้อโรคเข้าสู่เยื่อบุตา นอกจากนี้ยัง

ตดิตอ่ถงึผู้อืน่ผา่นการใช้ขา้วของเครือ่งใช้รว่มกนัเชน่

ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเป็นต้น

การป้องกันโรคตาแดงทำได้อย่างไร
หลกัการสำคญัทีส่ดุคอืการรกัษาความสะอาด

ของมือและลดโอกาสที่จะรับเชื้อโรคหรือน้ำสกปรก

เข้าสู่ตาเช่น

•ไม่ควรว่ายลงแช่หรือเล่นน้ำที่ท่วมขังหลีก

เลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสกปรกหากไม่จำเป็น

•หากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ควรใช้น้ำ

สะอาดรีบล้างหน้าและล้างตาทันที

•ไม่อยู่ใกล้หรือคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค

ตาแดงแยกของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัว



22 ความรู้การใช้ยาในโรคที่มากับน้ำท่วม

เป็นต้นไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

•หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

บ่อยๆ เท่าที่จะทำได้ พยายามอย่าใช้มือสัมผัสกับ

ดวงตา

การรักษาโรคตาแดง
ผู้ป่วยโรคตาแดงส่วนใหญ่สามารถหายจาก

อาการได้เองแม้จะไม่ได้ใช้ยา อย่างไรก็ตามเมื่อมี

อาการตาแดงเกดิขึน้ผู้ปว่ยมกัมีความกงัวลใจอกีทัง้

ตาแดงสามารถติดต่อถึงผู้อื่นได้ง่ายและรวดเร็ว

โดยเฉพาะในช่วงที่มีอุทกภัยประชาชนจึงควรทราบ

หลักการเบื้องต้นสำหรับโรคตาแดงเพื่อดูแลตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม

•ไม่ใช้ผ้าซับน้ำตาเนื่องจากเชื้อโรคสามารถ

ตกค้างอยู่ที่ผ้าได้เป็นเวลานาน กลายเป็นแหล่งของ

เชือ้โรคที่จะตดิตอ่ถงึคนอืน่ได้หากมีนำ้ตามากควรใช้

กระดาษชำระเนื่องจากทิ้งได้หลังจากใช้

•พักผ่อนสายตาหลับตาและผ่อนคลายเท่า
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ที่ทำได้

•หากมีการระคายเคอืงแสบหรอืปวดตาอาจ

ใช้ผา้เยน็หรอืผา้สะอาดชบุนำ้หมาดๆประคบเพือ่ลด

อาการไม่สบายตาได้

•เมื่อมีอาการระคายเคืองร่วมกับอาการคัน

ตา ซึ่งมักเป็นจากการระคายเคืองหรือการแพ้ ให้

หลีกเลี่ยงการขยี้ตา หากอาการคันตารบกวนมาก

อาจใช้ยาหยอดตาหรือรับประทานยาแก้แพ้(ยาเม็ด

สีเหลืองคลอเฟนิรามีนที่ใช้แก้แพ้ลดน้ำมูก)เพื่อ

บรรเทาอาการคันตา และลดโอกาสขยี้ตาแล้วทำให้

เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน

•หากใช้ยาหยอดตาแก้แพ้แล้วอาการไม่ดี

ขึ้นหรือกลับเป็นมากขึ้นควรสงสัยการติดเชื้อที่เยื่อ

บุตารีบไปพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกรเพื่อรับการ

รักษาอย่างเหมาะสมแต่ถ้าไม่สามารถเดินทางไป

ได้อาจใช้ยาหยอดตาหรอืยาปา้ยตาที่มียาฆา่เชือ้

แบคทีเรียเป็นองค์ประกอบ แก้ไขไปก่อนเพื่อลด

โอกาสตดิเชือ้แทรกซอ้นหรอืลดความรนุแรงของการ
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ติดเชื้อแบคทีเรีย

•ตัวอย่างยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้เป็นยา

หยอดตา เช่นยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloram-

phenicol)เจนตาไมซนิ(Gentamicin)หรอืยาฆา่เชือ้

สูตรผสมอื่นๆ เช่นยาสูตรผสมระหว่างโพลีมิกซิน

(Polymixin)กรามิซิดนิ(Gramicidin)และนีโอไมซนิ

(Neomycin)

•ตัวอย่างยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ใช้เป็นยาป้าย

ตาเช่นยาคลอแรมเฟนิคอลหรือยาฆ่าเชื้อสูตรผสม

ระหว่างออกซิเตตราไซคลิน(Oxytetracycline)กับ

โพลีมิกซิน

•การใช้ยาหยอดตาซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อในระยะ

แรกควรหยอดหนึ่งหยดทั้งสองข้าง บ่อยๆ ความถี่

ทุกๆ2-4ชั่วโมงหากอาการดีขึ้นแล้วในวันที่3จึง

หยอดห่างขึ้นเป็นทุก6ชั่วโมง

•ถา้เปน็ยาปา้ยตาสำหรบัฆา่เชือ้ปา้ยครัง้หนึง่

มีฤทธิ์อยู่นานกวา่ยาหยอดไม่ตอ้งปา้ยบอ่ยอาจปา้ย

ทกุ6-8ชัว่โมงขอ้เสยีคอือาจเหนอะหนะตาพรา่จาก
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เนื้อขี้ผึ้งทำให้รำคาญแต่ได้ผลดี

•ควรใช้ยาต่อเนื่องจนอาการอักเสบของเยื่อ

บุตาหายเป็นปกติมักดีขึ้นภายใน1สัปดาห์

•ไม่ใช้ยาหยอดตาที่มีตัวยาสเตียรอยด์เป็น

องค์ประกอบ เพราะจะยิ่งทำให้อาการรุนแรงขึ้น

เนื่องจากยาขัดขวางการทำงานของภูมิคุ้มกันที่เยื่อ

บุตา

•ถา้มีอาการตอ่ไปนี้ควรรบีพบแพทย์เพือ่

รับการวินิจฉัยและรักษาโดยด่วน ไม่นิ่งนอนใจ

เพราะบางกรณีอาจเกิดอันตรายจนถึงตาบอดได้

oอาการไม่ดีขึน้ภายใน3วนัหลงัจากใช้ยา

แล้วหรืออาการแย่ลง

oมีการมองเหน็แย่ลงหรอืมองภาพไม่ชดั

กลัวแสงมาก

oแสบหรือปวดตามาก
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ข้อควรระวังหรืออาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษา
โรคตาแดง

•ตอ้งลา้งมอืให้สะอาดกอ่นและหลงัใช้ยา

หยอดตาหรือยาป้ายตาทุกครั้ง

•อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยา

หยอดตาและยาป้ายตาคือ การระคายเคืองดวงตา

ข้างที่ใช้ยา หากใช้แล้วเกิดอาการแสบ หรือระคาย

เคือง อาจหลับตาหรือพักสายตาสักครู่ ซึ่งน้ำตาจะ

ค่อยๆเจือจางยาและทำให้การระคายเคืองลดลง

•อาการตาพร่า หลังจากใช้ยาป้ายตา

เนื่องจากเนื้อขี้ผึ้งของยา อาจทำให้รู้สึกไม่สบาย

ตา มองเห็นภาพไม่ชัด จึงต้องระวังไม่เดินหรือทำ

กิจกรรมที่ต้องใช้สายตา เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ง่าย

•การใช้คลอแรมเฟนิคอลหยอดหรือป้าย

ตาเดก็เลก็อาจทำให้เกดิอาการขา้งเคยีงรา้ยแรง

ได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ในเด็ก โดยเฉพาะที่

อายุน้อยกว่า6เดือน
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•ก่อนใช้ยา ต้องสังเกตวันหมดอายุของยา

รวมถึงลักษณะทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ก่อน

ใช้ เช่นฝาปิดสนิทดีหรือไม่ ไม่ใช้ถ้าหมดอายุหรือมี

ลักษณะไม่น่าไว้วางใจ หรือไม่สะอาด และห้ามใช้

ยาหยอดตาของคนอื่น เพราะอาจมีเชื้อโรคปน

เปื้อนมาติดเราได้

•ยาหยอดตาและยาป้ายตามีอายุการใช้งาน

ไม่เกิน1 เดือนหลังจากวันแรกที่เปิดใช้ เปิดใช้

ครั้งแรกควรเขียนวันที่เปิดไว้ที่กล่องยาเพื่อทราบว่า

ต้องเปลี่ยนขวดหรือหลอดใหม่เมื่อใด

•ยาหยอดตาที่มีคลอแรมเฟนิคอลเป็น

องค์ประกอบ ถ้ายังไม่ได้ใช้ให้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อยืด

อายุของตัวยา ถ้าไม่มีตู้เย็น อย่างกรณีที่เป็นยาบริ

จาคแก่ผู้ประสบอทุกภยัยายงัมีประสทิธภิาพแม้เกบ็

ในอณุหภมูิทัว่ไปโดยอายุยาจะยงัใชไ้ด้อยา่งนอ้ย10

วันขึ้นไปแต่ต้องระวังไม่ให้สัมผัสแสงแดดหรืออยู่ใน

อุณหภูมิที่ร้อนเพราะทำให้อายุยาสั้นลง
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4โรคฉี่หนูหรือเลพโตสไปโรซิส

โรคฉี่หนูเป็นอย่างไร?
โรคฉี่หนูหรือเลพโตสไปโรซิส เรียกสั้นๆว่า

เลปโต เป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ผู้ติดเชื้อโรคนี้

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการใดๆ

น้อยรายที่จะมีอาการรุนแรงที่แย่คือเมื่อรุนแรงแก้

ไม่ทันอาจเสียชีวิต

อาการแยกยากจากอาการไข้อืน่ๆแต่ในรายที่

รุนแรงมักมีไข้สูงเลือดออกง่าย(คล้ายไข้เลือดออก)

ตัวเหลือง ตาเหลือง อาจมีไตอักเสบ และเสียชีวิต

เพราะไตวายหรือเลือดออกในปอด

ทำไมจึงเรียกโรคนี้ว่าโรคฉี่หนู?
พบว่าหนูเป็นตัวการหลักในการแพร่เชื้อจึง
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ทำให้เราเรียกโรคนี้ว่า ‘โรคฉี่หนู’ แต่เชื้อโรคสาเหตุ

นั้นพบปนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

หลายชนิดเช่นหนูสุนัขแมวโคแพะแกะกระบือ

ซึง่สตัว์เหลา่นี้สามารถแพร่เชือ้ออกมาได้โดยที่ตวัมนั

ไม่เป็นโรค

เชื้ออะไรที่เป็นสาเหตุของโรคฉี่หนู? ติดต่อเข้าสู่
ร่างกายได้อย่างไร?

เชือ้ที่เปน็สาเหตุของโรคฉี่หนูเปน็เชือ้แบคทเีรยี

ไชผ่านเนื้อเยื่อปกติเข้าสู่ร่างกายของคนได้และหาก

ผวิหนงัเปยีกชืน้จากการแช่นำ้อยู่นานหรอืมีบาดแผล

โอกาสที่เชือ้จะเขา้สู่รา่งกายได้จะมีมากขึน้เมือ่ได้รบั

เชื้อจะแสดงอาการในช่วง4-19วันหลังได้รับเชื้อ

การตดิตอ่สู่คนของโรคฉี่หนูเกดิจากการสมัผสั

โดยตรงกับปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อ หรือสัมผัสโดย

ออ้มผา่นทางสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะแหลง่นำ้ขงัที่ชืน้

แฉะเชน่ดนิโคลนใกล้แหลง่นำ้นำ้ตกแมน่ำ้ลำคลอง

หรอืนำ้ที่ทว่มขงัอยู่หลงัอทุกภยัเชือ้โรคฉี่หนูสามารถ
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อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชื้นเหล่านี้ได้นานเป็นเดือน และ

มักพบการระบาดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน

เนื่องจากมีสภาวะเหมาะสมแก่การอยู่รอดของเชื้อ

ในสิ่งแวดล้อม

อาการเมื่อป่วยด้วยโรคฉี่หนูเป็นอย่างไร?
อาการที่สำคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้ระยะแรกคือ

อาการไข้สูงปวดศีรษะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาแต่

หากมีอาการผิดปกติจากไข้หวัดธรรมดาเช่นมีไข้แต่

ไม่มีน้ำมูกไม่ไอไม่เจ็บคอก็ควรสงสัยไว้ก่อนว่าจะ

มีโอกาสติดโรคที่ระบาดในช่วงน้ำท่วม นอกจากนี้

ในผู้ที่มีประวัติการเดินย่ำหรือแช่น้ำท่วมขัง ร่วมกับ

มีอาการดังต่อไปนี้ มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคฉี่หนู

ควรเร่งพบแพทย์โดยด่วนได้แก่

•ภาวะเยื่อบุตาบวมแดงเกิดขึ้นในตาทั้งสอง

ข้างภายใน 3 วันแรกของโรค และอยู่ได้นานตั้งแต่

1-7วนัอาจจะพบรว่มกบัเลอืดออกที่ตาขาวขา้งเดยีว

หรือสองข้างก็ได้
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•ปวดกล้ามเน้ืออย่างรุนแรงมากโดยเฉพาะ

บริเวณน่อง โคนขา หน้าท้อง กล้ามเนื้อหลังและมี

อาการกดเจ็บกล้ามเน้ืออย่างรุนแรงโดยเฉพาะท่ีน่อง

•มีเลอืดออกแบบตา่งๆโดยเฉพาะในรายที่มี

อาการรนุแรงเชน่จดุเลอืดออกตามผวิหนงัผืน่เลอืด

ออกเลือดออกใต้เยื่อบุตาหรือมีเสมหะเป็นเลือด

•ผ่ืนอาจจะพบได้หลายแบบผ่ืนแดงราบผ่ืนแดง

ผื่นลมพิษ

•อาการเหลอืงอาการเหลอืงมกัเกดิวนัที่4-6

ของโรค

กลุ่มที่มีอาการเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี

อันตรายรุนแรงต้องไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับ

การรักษาที่เหมาะสม

การรักษาโรคฉี่หนูมีแนวทางอย่างไร?
อาการของโรคฉี่หนูไม่มีความจำเพาะเจาะจง

หมายความว่าอาการลักษณะคล้ายกันนี้อาจเกิด

จากสาเหตุอืน่หรอืเชือ้โรคชนดิอืน่ได้ในทางกลบักนั
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ผู้ป่วยโรคฉี่หนูบางรายอาจไม่มีอาการที่ชัดเจนดังที่

กล่าวมาข้างต้น

การรกัษาโรคนี้โดยใช้ยาตา้นเชือ้แบคทเีรยีชนดิ

ฉีดหรือรับประทานขึ้นกับความรุนแรงของแต่ละราย

ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 5-7 วัน ซึ่งหาก

ผู้ป่วยหยุดยาก่อนกำหนดอาจทำให้การรักษา

ล้มเหลวและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงขึ้นได้

ดังน้ันผู้ท่ีป่วยด้วยโรคน้ีแล้วจึงต้องใช้ยาตามแพทย์

สั่งอย่างเคร่งครัดไม่ควรหยุดยาก่อนกำหนด

การป้องกันโรคฉี่หนูทำได้อย่างไรบ้าง?
สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉี่หนู เช่น ผู้

ประสบอุทกภัยต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของ

ตนเอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสกปรกโดยไม่

จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบาดแผล หากต้อง

เดินย่ำน้ำที่ท่วมขังควรสวมรองเท้ายางหลังจากการ

สมัผสันำ้สกปรกควรรบีชำระลา้งดว้ยนำ้สบู่และเชด็

ให้ผิวหนังแห้งอยู่เสมอ


