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แนวทางเวชปฏิบตั ิในการวินิจฉัยและ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน

เมื่อเอ่ยถึงโรคเขตร้อน
ท่านนึกถึงโรคอะไรบ้าง ?

นายแพทย์ วัชรพงศ์ ปิ ยะภาณี
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์ , Dip Trav Med, MFTM RCPS (Glasgow),
อ.ว. เวชศาสตร์ ป้องกัน (เวชศาสตร์ การเดินทางและท่องเที่ยว)
ภาควิชาอายุรศาสตร์ เขตร้อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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โรคมาลาเรี ย
โรคไข้เลือดออก
โรคพยาธิ ต่างๆ
วัณโรค
โรคเท้าช้าง
โรคเอดส์
โรคฉี่ หนู
โรคพิษสุ นขั บ้า
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เขตร้อน = Tropics

Tropic of Cancer 23’N

Tropic of Capricorn 23’S

อูณาหภูมิ ตํ่าสุดของทวีปต่างๆของโลก
https://www.meteoblue.com
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ประเทศเขตร้อน
เป็ นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสู ง
มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้อโรค
พยาธิและพาหะนําโรคหลายชนิด
การสาธารณสุ ขพื้นฐานของพื้นที่ในชนบทยังไม่ดี
ประชาชนมักจะมีการศึกษาที่นอ้ ย และยากจน
อูณาหภูมิสูงสุดของทวีปต่างๆของโลก
https://www.meteoblue.com
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โรคเขตร้อน

โรคเขตร้อน
โรคมาลาเรี ย
โรคไข้เลือดออก
โรคฉี่ หนู
โรคพยาธิตวั จี๊ด
โรคพยาธิหอยโข่ง
โรคพยาธิลาํ ไส้
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
โรคพยาธิใบไม้ในเลือด
วัณโรค

โรคเขตร้อนเป็ นโรคติดต่อและเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญในประเทศ
เขตร้อน โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย แอฟริ กา อเมริ กาใต้
เป็ นสาเหตุการป่ วยและการตายที่สาํ คัญในประเทศกําลัง
พัฒนา
โรคที่เป็ นปั ญหามากคือ มาลาเรี ย โรคพยาธิต่างๆ วัณโรค
โรคเอดส์ ฯลฯ

9

10

11

12

โรคเท้าช้าง
โรคหัด หัดเยอรมัน
โรคบลูเซลโลซิ ส
โรคเมลิออยด์โดซิ ส
โรคบิดจากเชื้อโปรโตซัว
โรคพิษสุ นขั บ้า
โรคไข้เหงาหลับ
โรคไทฟอยด์
ฯลฯ
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โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ดล

Since 1961
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1st Residency Training in Travel Medicine

โรคเขตร้อน
โรคเก่าในสหัสวรรษใหม่ ?
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ปัญหาสุ ขภาพ
โรคมาลาเรี ย
วัณโรค
อหิวาตกโรค
โรคพยาธิต่างๆ
โรคขาดสารอาหาร
โรคตับอักเสบ
โรคติดเชื้อต่างๆ

โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคอัมพาต อัมพฤกต์
โรคมะเร็ ง
อุบตั ิเหตุ
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โรคมาลาเรี ย
โรคไข้เลือดออก
โรคพยาธิต่างๆ
วัณโรค

โรคเท้าช้าง
โรคเอดส์
โรคฉี่หนู
โรคพิษสุนขั บ้า
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แนวโน้มโรคเขตร้อนในประเทศไทย
ปั จจุบนั โรคเขตร้อนหลายชนิดในไทย อยูใ่ นระดับที่
สามารถควบคุมได้ มีจาํ นวนผูป้ ่ วยลดลง เช่น โรคมาลาเรี ย
โรคพยาธิ โรคตับอักเสบบี โรคฝี ในตับ โรคพิษสุ นขั บ้า
ฯลฯ
โรคมาลาเรี ย
โรคไข้เลือดออก
โรคพยาธิต่างๆ
วัณโรค

23

โรคเท้าช้าง
โรคเอดส์
โรคฉี่หนู
โรคพิษสุนขั บ้า

แต่โรคบางชนิดยังคงเป็ นปั ญหาสําคัญอยู่ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี่ หนู วัณโรค เป็ นต้น
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การเกิดโรคติดต่อขึ้นอยูก่ บั
ตัวบุคคล (Host)

เชื้อก่อโรค (Agent)

สภาพแวดล้อม (Environment)
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ตําราวัคซี นและการสร้ างเสริ ม ภูมิค้ มุ กันโรค ปี 2556. กรมควบคุมโรค
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อัตราความครอบคลุมของการรับวัคซีนในแต่ ละประเทศ

เกาหลีใต้
อินเดีย ไทย
สหรัฐอเมริ กา
สิ งคโปร์

ประเทศ
ไทย
เกาหลีใต้
สิ งคโปร์
สหรัฐอเมริ กา
อินเดีย

DTP3

HepB

99

99

97

93

96

91

95

64

89

54

Data from WHO/UNICEF, 2017

ตําราวัคซี นและการสร้ างเสริ ม ภูมิค้ มุ กันโรค ปี 2556. กรมควบคุมโรค
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ปั ญหาสําคัญในการควบคุมโรคเขตร้อน

Mekong Region

ปั ญหาด้านสาธารณสุ ขของประชาชน โดยเฉพาะในชนบท
การขาดความรู ้ความเข้าใจในตัวโรค
การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติ
การเดินทางท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (ภาวะโลกร้อน)
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อาการที่ควรสงสัยโรคเขตร้อน
ไข้
ไอ ไอเป็ นเลือด (วัณโรค)
ผืน่ จุดตามตัว
ท้องเสี ย ปวดท้อง
ถ่ายอุจจาระออกมาเป็ นพยาธิ
นํ้าหนักลด ผอมลง
คันตามตัว บวมๆยุบๆ ย้ายที่ได้

ผืน่ ไข้เลือดออกในนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
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พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคเขตร้อน

อาหารที่มีความเสี่ ยง
ปลาร้า ปลาเจ่า
เนื้อสัตว์ดิบๆ ลาบ ก้อย พล่า นํ้าตก
ปลาดิบ (sushi)
นมดิบที่ไม่ได้ผา่ นกระบวนการ pasteurized
หมูกระทะที่ไม่สุกอย่างทัว่ ถึง

รับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆ
ดื่มนํ้าที่ไม่สะอาด
ดื่มนมที่ไม่ได้ผา่ นการฆ่าเชื้อ
ถูกยุง แมลง ไรอ่อนหรื อสัตว์อื่นกัด
ไม่สวมใส่ รองเท้าเวลาเดิน
ยํา่ นํ้าขัง
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สถานการณ์โรคเขตร้อนในปั จจุบนั

การวินิจฉัยโรคเขตร้อนเบื้องต้น

ในประเทศเขตหนาว เริ่ มพบมีการแพร่ ระบาดของโรคเขต
ร้อน เช่น โรคไข้เลือดออกในอิตาลี ออสเตรเลีย
มีโรคติดต่ออุบตั ิใหม่/อุบตั ิซ้ าํ ขึ้น เช่น โรคอีโบลา โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้ชิกกุ นุ ยา โรค MERS โรค SARS
เวสท์ไนล์
พาหะของโรคเขตร้อน เช่นยุง สามารถเจริ ญเติบโตได้ใน
ประเทศเขตหนาวบางพื้นที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ซักประวัติโดยละเอียด เช่น
– ประวัติอาการสําคัญ เช่น ไข้ ท้องเสี ย ฯลฯ
– ประวัติสมั ผัสโรค
– ประวัติการเดินทาง
– ประวัติวคั ซีน
– ประวัติครอบครัว อาการเจ็บป่ วยของคนใกล้เคียง

ตรวจร่ างกาย สัญญานชีพ และตรวจตามระบบ
ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ CBC, malaria, stool exam
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โรคเขตร้อน
โรคมาลาเรี ย
โรคไข้เลือดออก
โรคพยาธิตวั จี๊ด
โรคพยาธิหอยโข่ง
โรคพยาธิลาํ ไส้
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
โรคพยาธิใบไม้ในเลือด
โรคฉี่ หนู
วัณโรค
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โรคเท้าช้าง
โรคลิชมาเนีย
โรคบลูเซลโลซิ ส
โรคเมลิออยด์โดซิ ส
โรคบิดจากเชื้อโปรโตซัว
โรคพิษสุ นขั บ้า
โรคไข้เหงาหลับ
โรคไทฟอยด์
ฯลฯ
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อ่าน/download หนังสื อโรคเขตร้อนฉบับประชาชน
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