
ถาประชาชน หรือเด็กในครอบครัวมีอาการของโรค

อุจจาระรวง สามารถเริ่มตนรักษาไดที่บานโดยใชกฎ 3 ขอ 

ขององคการอนามัยโลก

 1. ใหดื่มสารละลายนํ้าตาลเกลือแร โอ อาร เอส 
หรือของเหลวมากกวาปกติ อาหารเหลวบอยๆ เพื่อปองกัน
การขาดนํ้า และไมควรกินยาหยุดถาย
 2. ใหอาหารออนยอยงาย เชน ขาวตม โจก น้ําขาว 
หรือแกงจืด ไมงดอาหาร รวมทั้งนมแม สําหรับเด็กที่ดื่มนม
ผสม ใหผสมเหมือนเดิมแตลดปริมาณลดลงและใหสลับกับ
สารละลายนํ้าตาลเกลือแร เพื่อปองกันการขาดสารอาหาร
 3. เมื่ออาการโรคอุจจาระรวงไมดีขึ้น ไดแก
  •  ถายเปนนํ้ามากขึ้น
  •  อาเจียนบอย กินอาหารไมได
  • กระหายนํ้ามากกวาปกติ
  •  มีไขสูง
  • ถายอุจจาระเปนมูกหรือปนเลือด 
   (ควรไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทย)

หากมีปญหา สามารถติดตอสอบถามขอมูล

ไดที่ 

สายดวนกรมควบคุมโรค 1422

สํานักโรคติดตอทั่วไป 

โทร. 02 5903180

วิธีผสมสารละลายนํ้าตาลเกลือแร โอ อาร เอส
•  ผสมนํ้าตาลเกลือแร โอ อาร เอส 1 ซอง 

ในนํ้าตมสุกที่เย็นแลว 1 แกว (240 ซีซี)
•  ถาไมมีอาจเตรียมเองได โดยใชเกลือแกง
 ครึง่ชอนชา และนํา้ตาลทราย 2 ชอนโตะ
  ละลายในนํ้าตมสุก 1 ขวดนํ้าปลากลม (750 ซีซี)
•  หากผสมแลวกินไมหมดภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ใหเททิ้ง
 และผสมใหม

โอ อาร เอส
  ผสมนํ้าตาลเกลือแร โอ อาร เอส 1 ซอง 
ในนํ้าตมสุกที่เย็นแลว 1 แกว (240 ซีซี)

  ถาไมมีอาจเตรียมเองได โดยใชเกลือแกง
 ครึง่ชอนชา และนํา้ตาลทราย 2 ชอนโตะ
  ละลายในนํ้าตมสุก 1 ขวดนํ้าปลากลม (750 ซีซี)

วิธีปองกันโรคอุจจาระรวง

ดวยตัวเอง 

 • ลางมือใหสะอาด ดวยสบู และนํ้าสะอาด
ทุกครั้งกอนปรุง กอนรับประทานอาหาร กอนปรุง
ประกอบอาหาร และภายหลังจากเขาหองนํ้า
 •  ดื่ มนํ้ า ส ะอาด  ถ า เป นนํ้ า ต มสุ กหรื อ
นํ้าบรรจุขวดที่มี เครื่องหมาย อย. และเลือกซื้อ
นํ้าแข็งที่ถูกหลักอนามัย
 •  เลอืกรบัประทานอาหารทีส่ะอาด ปรงุสกุใหม
ไมควรรบัประทานอาหารทีด่บิหรอืสกุๆ ดบิๆ และไมควร
นําอาหารที่ปรุงสุกแลวปนกับอาหารดิบ
 •  อาหารที่เหลือ จากการรับประทานอาหาร
หรอือาหารสาํเรจ็รปูทีซ่ือ้ไว ควรอุนใหเดอืดหรอืรอนจดั
ทุกครั้งกอนรับประทาน
 •  ผักหรือผลไมลางดวยนํ้าสะอาด หลายๆ ครั้ง
 •  สงเสริมใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแม เพื่อ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรค
 •  ภาชนะและอุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร 
เชน มีด เขียง หมอ ลางทําความสะอาด และเก็บใหพน
จากสัตวนําโรค เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ
 •  ทิ้งขยะในถังขยะที่มีฝาปด กําจัดขยะมูลฝอย
อยางสมํ่าเสมอ
 •  ถายอุจจาระลงสวม ที่ถูกสุขลักษณะ



สาเหตุของโรค

 เกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก 
เชื้อแบคทีเรีย เชน อหิวาตกโรค 
ซัลโมเนลลา อีโคไล ฯลฯ หรือจาก
เช้ือไวรัส เชน ไวรัสโรตา เปนตน

อาการและอาการแสดง

 ถายอุจจาระเหลวตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป หรือถายมีมูก
ปนเลือดอยางนอย 1 ครั้ง หรือถายเปนจํานวนมาก ตั้งแต 
1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสาเหตุของ
โรคอุจจาระรวง เชน

เกิดจากเชื้อไวรัส

 ที่พบบอยไดแกไวรัสโรตา อุจจาระจะมีลักษณะ
เปนฟอง กลิน่เหมน็เปรีย้ว หรอืกลิน่กรด พบบอยในเดก็ที่
รับประทานนม

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

 • อีโคไล อุจจาระมีลักษณะเปนนํ้าใสเหมือน
ปสสาวะ มีกลิ่นคาว
 •  อหิวาตกโรค ถายอุจจาระเปนนํ้า
ครั้งละมากๆ ในรายที่เปนรุนแรง อุจจาระ
มักมีสีขาวขุนเหมือนน้ําชาวขาว  มีกล่ินคาวจัด
 •  ซัลโมเนลลา อาจมีไขหรือไมมีไข
ก็ได ถายอุจจาระเปนน้ําสีเขียวในชวงแรก 
2-3 ครั้ง ตอมาอาจถายเหลวมีมูกและ
เลือดปน
 •  ชิเกลลา ในเด็กมักมีไขสูง อาจพบอาการชัก
รวมดวย ชวงแรกอาจถายอุจจาระเปนนํ้า ตอมาถาย
กระปริดกระปรอยมีมูกเลือดปน มีอาการปวดทอง
เหมือนถายไมสุด

 โรคอจุจาระ หมายถงึ ภาวะทีม่กีารถายอจุจาระ
เหลว หรือถายมีมูกหรือปนเลือด โรคอุจจาระรวง 
แบงออกเปน
 
 1. อุจจาระรวงอยางเฉียบพลัน จะมีอาการ
อุจจาระรวงที่เปนทันทีทันใดแตเปนระยะสั้นๆ ไมเกิน 
2 สัปดาห
 2.  อุจจาระรวงชนิดเรื้อรัง จะมีอาการอุจจาระ
รวงที่เปนติดตอกันนานกวา 2 สัปดาห และบางราย
อาจเปนเดือนหรือหลายเดือนติดตอกัน หรือมีอาการ

เปนพักๆ

โรคอจุจาระรวง

การติดตอของโรค

 โดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี เชื้อ
ปนเปอนมาจากอุจจาระของผูปวยหรือผูเปนพาหะ

อันตรายจากโรคอุจจาระรวง

 อันตรายที่สําคัญ คือ ภาวะขาดนํ้าและเกลือแร 
อาจทําใหช็อคหมดสติและเสียชีวิตได และภาวะขาดสาร
อาหารในชวงหลัง ซึ่งสงผลใหผูปวย โดยเฉพาะในผูปวย
เด็กเล็กและผูสูงอายุ เกิดโรคแทรกซอน เปนอันตรายแก
ชีวิตไดเชนกัน

จําเปนหรือไมที่ตองใชยา

ภาวะอุจจาระรวงสวนใหญจะหายเองได ถาใหการรักษา
การขาดนํ้าและใหอาหารที่เหมาะสม การกินยาหยุดถาย 
หรอืยาแกทองเสยี ทาํใหลาํไสตองเกบ็กกัเชือ้โรคไวนานขึน้ 
นอกจากนั้นการใชยาหยุดถายเกินขนาดในเด็กเล็ก 
อาจเกิดภาวะพิษ ซ่ึงเปนอันตรายมาก การกินยาปฏิชีวนะ
หรือยาฆาเชื้อโดยไมจําเปนอาจกระตุนใหเกิดการแพยา
หรือดื้อยา การใชยาควรอยู
ในการดูแลของแพทย 
และควรปรึกษาแพทย
กอนการใชยาใดๆ

(Diarrhea) 




