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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

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕  เรื่อง  
“การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในศตวรรษที่ 21: มุมมองอนาคต และการจัดการเชิงระบบ” 
และการประชุมวิชาการนานาชาติภายใตชื่อ 7th International Public Health Conference 
“Public Health and Environment in the 21st Century : Evidence-based Global Health”

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒



บทคัดย่อ
	 การออกแบบบา้นในลกัษณะของอารยสถาปตัย	์(universal	design)	 

ไดร้บัความสำคญัยิง่ขึน้	การสำรวจประเมนิความสะดวกและปลอดภยัของ 

พื้นที่ใช้สอยในแต่ละหน่วยของครัวเรือนประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย	 

ความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 

โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีม่คีวามถดถอยทางรา่งกาย	จติใจ	อารมณ	์และตอ้งการ 

การพึ่งพาผู้อื่นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น	 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียในการรับผิดชอบ	ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยและ 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงการสำรวจครัวเรือนและปรับปรุงให้มี 

มาตรฐาน	สรา้งความสะดวกสบายในการอยูอ่าศยัแกผู่ส้งูอาย	ุวธิกีารศกึษา 

ครั้งนี้วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์จากรายงานการวิจัยของประเทศไทย 

และตา่งประเทศ	แผนงาน	โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความปลอดภยั 

ให้แก่ผู้สูงอายุในครัวเรือนและบทเรียนของการจัดโครงการสำรวจ 

ครอบครวั	๔๐	ครวัเรอืนของผูส้งูอาย	ุโดยคณะกรรมการสาขาสมาคม	สภา 

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเขต	๕	กรุงเทพมหานครฯ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 ผลการศึกษา	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	 

หนว่ยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบและภาคเอกชนจงึควรรว่มกนัผลกัดนัใหเ้กดิ 

การปฏริปูเรือ่งความสะอาดปลอดภยัในครวัเรอืน	เพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหต ุ

เนื่องจากการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านและบริเวณรอบบ้าน	ซึ่ง 

การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและน่าอยู่จะเป็นการสร้างค่านิยมด้าน 

ความผาสุก	และปลอดภัยในครัวเรือนให้แพร่หลายมากย่ิงข้ึนในสังคมไทย

บานผาสุกและปลอดภัย 
สำหรับแม่ผูสูงวัย

พิมพ์พรรณ	ศิลปสุวรรณ	และ	คณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเขต	๕	กรุงเทพมหานคร

บทบรรณาธิการ

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

๓



	 เม่ือวันท่ี	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	รองศาสตราจารย์ 
ประยรู	ฟองสถติยก์ลุ	คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร	์ 
พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 	 
ร่วมงานฉลองครบรอบ	๑๐	ปี	ศูนย์วิจัยและจัดการ 
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ	และเข้ารับโล่เกียรติยศ	 
จากศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู	 
ณ	โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพมหานคร

เชิดชูเกียรติ

	 เมือ่วนัที	่๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ณุยฤทธิ	์ปญัญาภญิโญผล	เขา้รบัมอบใบประกาศเกยีรตคิณุ 
โดยศาสตราจารยน์ายแพทยร์ชัตะ	รชัตะนาวนิ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ	มอบใหแ้กท่มีแพทยไ์ทยทีเ่ดนิทาง 
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล	ทั้งหมด	๗	ทีม	จำนวน	๑๐๗	คน	 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในฐานะเป็นตัวแทน 
ของประเทศไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติ	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร

	 รองศาสตราจารยป์ระยรู	ฟองสถติยก์ลุ	คณบด ี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากร	 คณะ- 
สาธารณสุขศาสตร์	ประจำปี	๒๕๕๘	ระหว่างวันที่	 
๑๕	-	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘	กิจกรรมการสัมมนา	 
มกีารบรรยายพเิศษในหวัขอ้	“การพฒันาบคุลกิภาพ”	 
วิทยากรโดย	 คุณกรกนก	 ยงสกุล	 และกิจกรรม	 
“สงัสรรค	์MUPH”	มกีารสมัมนากลุม่	เรือ่ง	“กำหนด 
แนวทางการปฏิบัติตามค่านิยม	MUPH”	ต่อด้วย 
การนำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม	 การจัดสัมมนา 
ดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 และ 
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก	ซอฟเฟอริน	รีสอร์ท	แอนด์ 
สปา	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี

	 เมือ่วนัที	่๓-๔	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ภาควชิาปรสติ 
วทิยาและกฏีวทิยา	ภาควชิาจลุชวีวทิยา	และภาควชิา 
ระบาดวิทยา	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยา- 
ศาสตรมหาบัณฑิต	 (สาธารณสุขศาสตร์)	สาขาวิชา 
โรคตดิเชือ้และวทิยาการระบาด	ณ	หอ้งประชมุชัน้	๔	 
อาคารเทพนม	 เมืองแมน	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 
และที่มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

	 เม่ือวันท่ี	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗	รองศาสตราจารย์ 
ประยรู	ฟองสถติยก์ลุ	คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
หลักสูตร	 เรื่อง	“ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”	จัดโดย	งานบริหารการศึกษา 
และกจิการนกัศกึษา	ณ	หอ้งประชมุพทิยา	จารพุนูผล	 
ชั้น	๕	อาคารเทพนม	เมืองแมน

๔



แสดงความยินดี

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

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

	 เมื่อวันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๕๘	รองศาสตราจารย์ 
ประยูร	ฟองสถิตย์กุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม 
การกุศลรับบริจาคเพ่ือร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
นำ้ทว่มประเทศพมา่	โดยมนีกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุ- 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต	และนักศึกษาปริญญาตรีของคณะ 
สาธารณสุขศาสตร์	ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย	ณ	ชั้น	๑	 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 รองศาสตราจารย์ประยูร	ฟองสถิตย์กุล	คณบดี 
คณสาธารณสุขศาสตร์	 เป็นประธานเปิดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ	การจัดทำ	 (ร่าง)	มาตรฐานคุณวุฒิ	และ	 
(ร่าง)	มคอ.	2	-	มคอ.	7	สาขาสาธารณสุขศาสตร์	ระดับ 
ปรญิญาตร	ีและบณัฑติศกึษา	จดัโดยงานบรหิารการศกึษา 
และกจิการนกัศกึษา	ระหวา่งวนัที	่๖	-	๗	สงิหาคม	๒๕๕๘	 
ณ	ห้องประชุมพิทยา	จารุพูนผล	ชั้น	๕	อาคารเทพนม	 
เมืองแมน

	 เมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๘	คณะสาธารณสุข- 
ศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	จดัพธิ	ี“ราชพฤกษ	์นอ้มรำลกึ 
พระคุณแม่”	 เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	ทรงมี 
พระชนมายุครบ	๘๓	พรรษา	 โดยรองศาสตราจารย์ 
ประยูร	ฟองสถิตย์กุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 
เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร	 และกล่าวคำ 
ถวายราชสดุดี	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	 
และนกัศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร	์รว่มในพธิ	ีณ	ชัน้	๑	 
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 เมือ่วนัที	่๗		สงิหาคม	๒๕๕๘		คณะสาธารณสขุศาสตร	์ 
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	 
คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร	์เปน็ประธานกลา่วตอ้นรบั				
ณ	หอ้งสรุนิทร	์โอสถานเุคราะห์	ชัน้	๒	อาคารสาธารณสขุ 
วิศิษฏ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 เมื่อวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๘	รองศาสตราจารย์ 
ประยูร	ฟองสถิตย์กุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 
เปน็ประธานเปดิโครงการ	“เปดิรัว้ราชพฤกษ”์	ซึง่จดัโดย 
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
มหิดล	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	ศูนย์การเรียนรู้	มหิดล	 
ศาลายา

	 เมื่อวันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	รองศาสตราจารย์ 
ประยูร	ฟองสถิตย์กุล	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นประธานเปิดงานเตรียมความ 
พรอ้มนกัศกึษาใหม	่“สรา้งฝนัสา’สขุ”	ประจำปกีารศกึษา	 
๒๕๕๘	แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 
ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

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

บทคัดย่อ
	 การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม	“BLESS”	ต่อ 
พฤตกิรรมการออกกำลงักายแบบแกวง่แขน 
ของแม่ผู้สูงอายุ	 กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบ 
มีเกณฑ์	ได้แก่	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุม 
ระดับน้ำตาลในเลือดได้	 อายุระหว่าง	 
๕๐-๖๙	 ปี	 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 
เบาหวานมานานระหวา่ง	๕-๑๐	ป	ีจำนวน	 
๖๐	คน	 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง	 และกลุ่มเปรียบเทียบ	 กลุ่มละ	๓๐	 คน	 
กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม	“BLESS”	ที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์แนวคิด 
การกำกับตนเอง	 (Self-Regulation)	และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของ 
ตนเอง	(Self-efficacy	Theory)	
	 ระยะเวลาการทดลอง	๘	สัปดาห์	มีการจัดกิจกรรมทดลอง	๖	ครั้ง	 
สว่นกลุม่เปรยีบเทยีบไดร้บัการสอนสขุศกึษาตามปกตขิองโรงพยาบาลสง่เสรมิ 
สุขภาพตำบล	 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	แบบสัมภาษณ์และแบบ 
บันทึกพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน	 วิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
ประชากร	 ด้วยสถิติร้อยละ	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 
และทดสอบสมมติฐานการวิจัย	ด้วยสถิติ	 Independent’s	 t-test	และ	 
Paired	samples	t-test
	 ผลการวจิยัพบวา่ภายหลงัการทดลอง	กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน	ความคาดหวัง 
ในผลดขีองการออกกำลงักายแบบแกวง่แขนและพฤตกิรรมการออกกำลงักาย 
แบบแกวง่แขนเพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการทดลองและมากกวา่กลุม่เปรยีบเทยีบ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 (p<0.001)	ข้อเสนอแนะจากการวิจัย	การจัด 
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้ป้ว่ยควรเนน้การฝกึทกัษะทีจ่ำเปน็ในการกำกบัตนเอง 
ให้ออกกำลังกายและเน้นการเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการออกกำลังกาย	 
และที่สำคัญต้องส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในทุกๆ	 กิจกรรม 
เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น

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

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อแม่สูงวัย 
ดวยการออกกำลังกายแบบแกว่งแขวน
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ราชพฤกษ์สัมพันธ์ ๒๕๕๘

คณะผู้จัดทำ:
จุลสารข่าว	คณะสาธารณสุขศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์	: เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา : 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ
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

การส่งเสริมสุขภาพเพื่อแม่สูงวัย 
ดวยการออกกำลังกายแบบแกว่งแขวน

Hot News

งานคืนสู่เหยา
	 วันที่	 ๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดงานคืนสู่เหย้าราชพฤกษ์สัมพันธ์	๒๕๕๘	“สบาย สบาย  
สไตล ์สาสขุ”	โดยมศีษิยเ์กา่	คณาจารยข์อง	นกัศกึษา	คณะสาธารณสขุศาสตรร์ว่มงานจำนวนมาก	ณ	โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์	ถนนสุขุมวิท	กรุงเทพมหานคร

ราชพฤกษ์สัมพันธ์ ๒๕๕๘
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๒๔	กันยายน	๒๕๕๘	

๒	-	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
เนื่องใน “วันมหิดล”

โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ 
จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ สถานที่

ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์			
มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ	โรงแรมมารวยการ์เด้น	
กรุงเทพมหานคร

เรื่อง

<ตอนท่ี ๒๑>

เรื่อง: หมอโหน่ง ภาพ: พี่น้อง

Unity 

Core value:  MUPH

Public Mind  

Happiness  

Mastery  
Personal Learning M

U
P
H

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

...คุยกับหมอประสาพ่ีน้อง...รักษ์สุขภาพ กับหมอโหน่ง
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


