ร
า
ส
จุลคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๒๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘

ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตใหม่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ภาพปก โดย : ดร.เชต ใจกัลยา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง
“การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในศตวรรษที่ 21: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ”
และการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้ชื่อ 7th International Public Health Conference
“Public Health and Environment in the 21st Century : Evidence-based Global Health”

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิด
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๗ พร้อม
ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

๒

บ้านผาสุกและปลอดภัย
สำหรับแม่ผู้สูงวัย
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และ คณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเขต ๕ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การออกแบบบ้านในลักษณะของอารยสถาปัตย์ (universal design)
ได้รบั ความสำคัญยิง่ ขึน้ การสำรวจประเมินความสะดวกและปลอดภัยของ
พื้ น ที่ ใช้ ส อยในแต่ ล ะหน่ ว ยของครั ว เรื อ นประเทศไทยมี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
ความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของมนุษย์
โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทมี่ คี วามถดถอยทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และต้องการ
การพึ่งพาผู้อื่นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการรับผิดชอบ ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงการสำรวจครัวเรือนและปรับปรุงให้มี
มาตรฐาน สร้างความสะดวกสบายในการอยูอ่ าศัยแก่ผสู้ งู อายุ วิธกี ารศึกษา
ครั้งนี้วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์จากรายงานการวิจัยของประเทศไทย
และต่างประเทศ แผนงาน โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างความปลอดภัย
ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นครั ว เรื อ นและบทเรี ย นของการจั ด โครงการสำรวจ
ครอบครัว ๔๐ ครัวเรือนของผูส้ งู อายุ โดยคณะกรรมการสาขาสมาคม สภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเขต ๕ กรุงเทพมหานครฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการศึ ก ษา พบว่า ปัญหาและความต้องการบ้านที่ปลอดภัย
สะดวกสบายน่าอยู่ โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการแก้ไขปรับปรุง
ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว และบันได อย่างเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพไม่ดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป พบว่า กว่าร้อยละ ๖๐ เป็นผู้มีสุขภาพไม่ดี ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบและภาคเอกชนจึงควรร่วมกันผลักดันให้เกิด
การปฏิรปู เรือ่ งความสะอาดปลอดภัยในครัวเรือน เพือ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
เนื่องจากการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ซึ่ง
การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและน่าอยู่จะเป็นการสร้างค่านิยมด้าน
ความผาสุก และปลอดภัยในครัวเรือนให้แพร่หลายมากยิง่ ขึน้ ในสังคมไทย

บทบรรณาธิการ
ตะวันสวยฟ้าใสในวันนี้...คือวันที่ราชพฤกษ์ชูช่อ
อวดสีสรร สู่โลกกว้างตามรอยพระบาทพลัน
ขอรับขวัญ “บัณฑิตใหม่” ด้วยใจจริง
๓

เชิดชูเกียรติ

เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บณ
ุ ยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์รชั ตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข มอบให้แก่ทมี แพทย์ไทยทีเ่ ดินทาง
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล ทั้งหมด ๗ ทีม จำนวน ๑๐๗ คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในฐานะเป็นตัวแทน
ของประเทศไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
ร่วมงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และเข้ารับโล่เกียรติยศ
จากศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

เมือ่ วันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาควิชาปรสิต
วิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชา
ระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
โรคติดเชือ้ และวิทยาการระบาด ณ ห้องประชุมชัน้ ๔
อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
และที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการสัมมนา
หลักสูตร เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” จัดโดย งานบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพนู ผล
ชั้น ๕ อาคารเทพนม เมืองแมน

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กลุ คณบดี
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เป็ น ประธานเปิ ด การสั ม มนาบุ ค ลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่
๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมการสัมมนา
มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ”
วิ ท ยากรโดย คุ ณ กรกนก ยงสกุ ล และกิ จ กรรม
“สังสรรค์ MUPH” มีการสัมมนากลุม่ เรือ่ ง “กำหนด
แนวทางการปฏิบัติตามค่านิยม MUPH” ต่อด้วย
การนำเสนอผลการสั ม มนากลุ่ ม การจั ด สั ม มนา
ดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์
สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๔

แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ได้รับรางวัล พยาบาลสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
สาขาเกียรติคุณจากสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น ประธานเปิ ด งานกิ จ กรรม
การกุศลรับบริจาคเพือ่ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น้ำท่วมประเทศพม่า โดยมีนกั ศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาปริญญาตรีของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้น ๑
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมือ่ วันที่ ๗  สงิ หาคม ๒๕๕๘  คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ (inbound) จาก
Wuhan University จำนวน ๖ คน ซึ่งมาแลกเปลี่ยน
ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ และ
นักศึกษาจาก Kobe University จำนวน ๑ คน มา
แลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๒๗ กันยายน
๒๕๕๘ โดย รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ    
ณ ห้องสุรนิ ทร์ โอสถานุเคราะห์ ชัน้ ๒ อาคารสาธารณสุข
วิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี
คณสาธารณสุ ข ศาสตร์ เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ และ
(ร่าง) มคอ. 2 - มคอ. 7 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จัดโดยงานบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น ๕ อาคารเทพนม
เมืองแมน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลินี สมภพเจริญ

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธี “ราชพฤกษ์ น้อมรำลึก
พระคุณแม่” เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงมี
พระชนมายุ ค รบ ๘๓ พรรษา โดยรองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็ น ประธานจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพร และกล่ า วคำ
ถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ ชัน้ ๑
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ “สร้างฝันสา’สุข” ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์
ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดรัว้ ราชพฤกษ์” ซึง่ จัดโดย
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหิดล
ศาลายา

๕

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อแม่สูงวัย
ด้วยการออกกำลังกายแบบแกว่งแขวน

Health Promoting Behavior Among Elderly Mothers on Arm Swing Exercise
ภัคจุฑานันท์ สมมุ่ง, สุปรียา ตันสกุล, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, ธราดล เก่งการพานิช

บทคัดย่อ

การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม “BLESS” ต่อ
พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน
ของแม่ ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสุ่ ม แบบ
มีเกณฑ์ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุม
ระดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดได้ อายุ ร ะหว่ า ง
๕๐-๖๙ ปี ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
เบาหวานมานานระหว่าง ๕-๑๐ ปี จำนวน
๖๐ คน แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ กลุ่ ม ละ ๓๐ คน
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม “BLESS” ที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์แนวคิด
การกำกับตนเอง (Self-Regulation) และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy Theory)
ระยะเวลาการทดลอง ๘ สัปดาห์ มีการจัดกิจกรรมทดลอง ๖ ครั้ง
ส่วนกลุม่ เปรียบเทียบได้รบั การสอนสุขศึกษาตามปกติของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบ
บันทึกพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ประชากร ด้ ว ยสถิ ติ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติ Independent’s t-test และ
Paired samples t-test
ผลการวิจยั พบว่าภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน ความคาดหวัง
ในผลดีของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนและพฤติกรรมการออกกำลังกาย
แบบแกว่งแขนเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผปู้ ว่ ยควรเน้นการฝึกทักษะทีจ่ ำเป็นในการกำกับตนเอง
ให้ออกกำลังกายและเน้นการเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการออกกำลังกาย
และที่ ส ำคั ญ ต้ อ งส่ ง เสริ ม การรับรู้ความสามารถตนเองในทุกๆ กิจกรรม
เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น

๖

คำสำคัญ: การกำกับตนเอง/การรับรู้ความสามารถของตนเอง/
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ

Hot News

งานคืนสู่เหย้า ราชพฤกษ์สม
ั พันธ์ ๒๕๕๘
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้าราชพฤกษ์สัมพันธ์ ๒๕๕๘ “สบาย สบาย
สไตล์ สาสุข” โดยมีศษิ ย์เก่า คณาจารย์ของ นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์รว่ มงานจำนวนมาก ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

คณะผู้จัดทำ:

จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ขา่ วสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สรุ างค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง

นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นางสาววินัฐฎา เกษแก้ว
นางสาวมนขนก ชัยแสนยากร
นางศิวนาถ ตรีพืชท์

ศิลปกรรม : นางขนิษฐา ปุสสะ
พิมพ์ที่ : บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด
ติดต่อที่ : งานวิเทศและการประชาสัมพันธ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๕๔๓-๙ ต่อ ๑๑๐๕, ๑๑๕๐
http://www.ph.mahidol.ac.th
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ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล”

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ
จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
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Mastery đðŨîîć÷ĒĀŠÜêî
Personal Learning
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Unity îĚĈĀîċęÜĔÝđéĊ÷üÖĆî
Public Mind ÝĉêĂćÿć
Happiness Ùüćöÿč×

น่ อ้ ง...
รักษ์สขุ ภาพ กับหมอโหน่ง ...คุยกับหมอประสาพี<ตอนที
่ ๒๑>
พี่น้อง:
ช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีเด็กเป็นโรคมือเท้าปาก เสียชีวิต ใช่ไหมคะ อูย! น่ากลัวค่ะ ปกติโรคนี้ไม่รุนแรงไม่ใช่เหรอคะ
หมอโหน่ง: ได้ข่าวเหมือนกันครับ ปกติโรคนี้ไม่รุนแรงครับ แต่ขึ้นกับว่าติดเชื้อสายพันธุ์ไหน
บางสายพันธุ์ก็รุนแรง เช่น สายพันธุ์เอนเทอโรไวรัส 71
พี่น้อง:
แล้วโรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกันเหรอคะ
หมอโหน่ง: โรคนี้ไม่มียาเฉพาะในการรักษาครับ และไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาส่วนใหญ่รักษาตามอาการครับ
พี่น้อง:
อาการของโรคนี้เป็นอย่างไรคะ จะได้ระวัง และเกิดกับผู้ใหญ่อย่างป้าน้องได้ป่าวคะ
หมอโหน่ง: อาการโดยทั่วไปจะมีไข้ประมาณ ๒-๔ วัน และจะมีตุ่มพองใสตาม ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะมีตุ่มแดงพองใส
ที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า ในบางรายอาจพบที่ก้นด้วย โดยส่วนใหญ่หากไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นอาการมักหายได้เองภายใน
๗-๑๐ วัน แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อน
ปวกเปียก หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ไปจนถึงเสียชีวิตได้ เด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจติดโรคนี้ได้ แต่อาการมักไม่รุนแรงครับ
พี่น้อง:
แล้วจะป้องกันอย่างไรคะ
หมอโหน่ง: หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย รักษาอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ รับประทานอาหารที่สุก สะอาด
ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม หากเด็กมีอาการของโรค
มือเท้าปากให้รีบพาเด็กไปพบหมอ และต้องหยุดเรียนอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ หรือจนกว่าแผลจะหาย
พี่น้อง:
ต้องนอนโรงพยาบาลไหมคะ
หมอโหน่ง: ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง จึงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลทุกคน ที่สำคัญคือ พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตอาการ
หากลูกมีอาการป่วยที่ผิดปกติ ควรรีบพาไปหาหมอทันที

เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

