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กลุ่มระบาดวิทยาและขา่วกรอง สคร.๕ 
 

ย่างเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะ ลมหนาวเริม่มาแล้ว  มีคําพยากรณจ์ากกรมอุตุนยิมวิทยา ว่าปีนี้จะ
หนาวเย็น โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศอาจจะหนาวกวา่ปีที่แล้ว และหนาวไปถึงเดือน
กุมภาพันธ ์ ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ลานิญา ส่วนในภาคจะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
บ้านเราจะหนาวเย็นเช่นกัน  ซ่ึงเป็นสถานการณ์ทีน่่าเป็นห่วง เพราะไม่ใช่จะมีแต่ปัญหาจากอุณหภูมทิี่
ลดตํ่าลงเทา่นั้น อากาศทีห่นาวเย็นยังนําโรคหลายประการติดมาด้วย 

จากข้อมูลของประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว ระบุว่า อากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงนั้น หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทําให้เกิดโรคต่างๆ ข้ึนได้ โรคที่เกิดในฤดูหนาว 
มักจะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ ่ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ ่ปอดบวม หัดเยอรมัน สุกใส 
และอุจจาระร่วง เรามาทาํความรู้จักกบัโรคต่าง ๆ กันก่อนนะคะ 
 
ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ ่

ไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชือ้ไวรัส ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจ และเชื้อจะอยู่ใน 
น้ํามูก น้ําลาย จึงติดต่อได้โดยการสัมผัส แพร่กระจายในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจํานวนมาก และ 
อากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงหนัง ห้างสรรพสินค้า 

อาการจะเริ่มต้นด้วยการมไีข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย น้ํามูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ 
บางคนอาจหนาวสั่น ไข้หวัดใหญ่จะมอีาการรุนแรงกว่า คือ ตัวร้อนจัด หนาวสั่น ปวดศีรษะมาก ปวด 
กระดูก มักคล่ืนไส้ด้วย ควรระวังโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ คออักเสบ 
ในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ จะมีความเสี่ยงมากกวา่ชว่งวัยอื่น 
โรคปอดบวม 

เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กแรก
เกิดน้ําหนักตัวน้อย เด็กในวัยขวบแรก เด็กขาดสารอาหาร เด็กที่มีความพิการแต่กําเนิด ส่วนใหญ่ปอด
บวมจะเกิดหลังจากโรคหวัดประมาณ 2-3 วัน หากเกิดในเด็กเล็กให้ระวังอาการช็อก ผู้ป่วยโรคปอด
อักเสบจะมีอาการไข้สูง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก ในเดก็จะมีอาการตัวร้อนจัด ถ้า
เป็นมากจะหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม 
การป้องกัน 

1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีเป็นโรคปอดบวม โดยเฉพาะเด็กทารกถ้าเป็น 
ปอดบวมจะมีอันตรายมาก 



2. หลีกเลี่ยงมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควันบุหรี่ ควันไฟ ควันท่อไอเสียรถยนต์ และหมอกควัน 
ในอากาศ 

3. ในเด็กอ่อน ต้องไม่ให้สัมผัสกับความหนาวเย็น ถ้ามีอาการสงสัยว่าจะเป็นปอดบวม ให้รีบ
พาไปตรวจ เพื่อเด็กจะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก อันตรายจะน้อยลง 
 
โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสหัด 

พบบ่อยในเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปี ติดต่อได้ง่ายเพียงการไอจามรดกัน หรือหายใจเอาละออง 
เสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ของผู้ป่วย มักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อนมีอาการตัวรอ้นขึ้น 
ทันทีทันใด ในระยะแรกมอีาการคล้ายไข้หวัด แต่ผิดกันตรงที่จะมีไข้สูงตลอดเวลา กินยาลดไข้ ไข้ก็ 
ไม่ลด เด็กจะซึม กระสับกระส่าย ร้องกวน เบ่ืออาหาร มีน้ํามูกใสๆ ไอแห้งๆ น้ําตาไหล ไม่สู้แสง 
หนังตาบวม จะมีอาการถ่ายเหลวบ่อยครั้งเหมือนท้องเดินในระยะก่อนที่จะมีผ่ืน หรืออาจชักจากไข้ 
สูงผื่นของหัดจะขึ้นจากตีนผม ซอกคอก่อน แล้วลามไปตามใบหน้าลําตัวและแขนขา ลักษณะเฉพาะ 
ของหัดคือจะมีผ่ืนขึ้นหลังมีไข้ 3-4 วัน มักจะขึ้นในวนัที่ 4 ของไข้ เป็นผื่นเท่าหัวเข็มหมุดที่ตีนผม 
ก่อนและซอกคอ ผ่ืนนี้จะจางหายได้เมื่อดึงรั้งผิวหนังให้ตึง เป็นแผ่นกว้าง รูปร่างไม่แน่นอน อาจมีผ่ืน 
คันเล็กน้อย ผ่ืนจะไม่จางหายไปในทันที จะจางหายไปใน 4-7 วัน และจะเหลือให้เห็นเป็นรอยสี 
น้ําตาล ระหว่างนั้นอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง ช่องหูอักเสบ สมองอักเสบ 
และภาวะทพุโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กที่ขาดวิตามินเอ เมื่อเป็นหัดจะมีความรุนแรงมาก หากมีปอด 
อักเสบร่วมด้วยอาจทําให้เสียชีวิตได้ 
การป้องกัน 

โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยรับการฉีดวัคซีน เมื่ออาย ุ9-12 เดือน ฉีดเพียงครั้งเดียวสามารถ 
ป้องกันได้ตลอดไป วัคซีนมีทั้งชนิดเดี่ยว และรวมกับหัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) ขอรับการฉีด 
ได้ที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลทั่วไป 
 
โรคหัดเยอรมัน 

เกิดจากเชื้อไวรัส ทําให้เกดิอาการไข้ มีผ่ืนคล้ายหัด แต่บางรายกไ็ม่มี ในเด็กเล็กจะมีอาการ 
เพียงเล็กน้อย แต่ในผู้ใหญ่จะมีอาการประมาณ 1-5 วัน มีไข้ตํ่าๆ ถึงปานกลาง ร่วมกับเป็นผื่นเล็กๆ สี
ชมพูอ่อนๆ กระจายไปทัว่ ผ่ืนมักจะแยกกันอยู่ชัดเจน เริ่มที่หนา้ผากชายผม รอบปาก และใบหูก่อนที่
อื่น แล้วลงมาที่ลําคอ ลําตัว แขนขา อาจมีอาการคัน ผ่ืนมักข้ึนวันเดียวกับที่มีไข้ และมักจะหายได้เอง
ภายใน 3-6 วัน โดยท่ัวไปจะจางหายอย่างรวดเร็ว ไม่ทิ้งรอยดําให้เห็น บางรายอาจมีผ่ืนขึ้นโดยไม่มีไข้
ก็ได้ บางรายอาจมีอาการแสบเคืองตา เจ็บคอเล็กน้อย ปวดเมื่อยตามตัวแต่ไม่มากนัก อาการทั่วไปไม่



ค่อยรุนแรง ติดต่อได้จากการหายใจ บางรายอาจตดิเชื้อหัดเยอรมันและไม่มีอาการก็ได้ ในเด็กเล็กจะ
มีอาการเพียงเล็กน้อย หากอยู่ในระหวา่งตั้งครรภ์ต้องระวังเป็นพิเศษ 
การป้องกัน 

โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ครั้งแรกในตอนอายุ 9-15 เดือน สําหรับในท้องที่ 
ห่างไกลในปัจจุบันนี้ไก้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ ให้ในโรงเรียน นักเรียนชัน้ประถมปีที่ 1 และ 
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยบุตรหลานตนเองได้รับหรือไม่ให้สอบถามสถานี 
อนามัยใกล้บ้าน หรือศูนยสุ์ขภาพชุมชน อันตรายของโรคนี้ คือถ้าเป็นในหญิงตั้งครรภ ์อาจทําให้ 
ทารกในครรภ์พิการได ้
 
โรคสุกใส 

มักเกิดในเด็ก เด็กจะมีไข้ตํ่า อ่อนเพลียและเบื่ออาหารเล็กน้อยในผู้ใหญ่มักมไีข้สูง และปวด 
เมื่อยตามตัวคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่นํามาก่อน ผู้ป่วยจะมีผ่ืนขึ้น ซ่ึงจะขึ้นพร้อมๆกับวันที่เริม่มีไข้หรือ 
1 วันหลังจากมีไข้ เริ่มแรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงราบก่อนต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ําใสๆ อยู่ข้างใน 
และมีอาการคัน ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูน มีน้ําใสๆอยู่ข้างในและมีอาการคันต่อมาจะหลายเป็นตุ่ม 
หนอง หลังจากนั้น 2 - 4 วัน ก็จะตกสะเก็ด ผ่ืนและตุ่มจะขึ้นตามไรผมก่อน แล้วลามไปตามหน้า 
ลําตัว และแผ่นหลัง บางคนมีตุ่มข้ึนในช่องปาก ทําให้ปากเป่ือย ล้ินเปื่อย เจ็บคอ บางคนอาจไม่มีไข้ มี 
เพียงผื่นและตุ่มข้ึน ทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นเริมได้ เนื่องจากผื่นตุ่มของโรคนี้จะค่อยๆ ออกทีละระลอก 
(ชุด) ข้ึนไม่พร้อมกันทั่วรา่งกาย ดังนั้นจะพบว่าบางทีข้ึนเป็นผื่นแดงราบ บางทีเป็นตุ่มใสบางทีเป็นตุ่ม 
กลัดหนอง และบางทีเริ่มตกสะเก็ด ด้วยลักษณะนี ้ชาวบ้านจึงเรียกว่า อีสุกอีใส (มีทั้งตุ่มสุกตุ่มใส) 
การป้องกัน 

1. เมื่อพบเด็กป่วนเป็นสุกใสในโรงพยาบาล จะต้องแยกผู้ป่วยและควรให้เดก็หยุดเรียน 
2. ในรายที่อาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ควรให้เดก็หยุดเรียน 1 สัปดาห์ 
3. หลกีเลี่ยงการคลุกคลีกบัผู้ป่วย 
4. ไม่ควรแกะ/เกา สะเก็ดหรือตุ่มเพราะจะทําให้ติดเชื้อได้ 

 
โรคอุจจาระร่วง 

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า โรต้าไวรัส (Rotavirus) มักจะเกิดข้ึนกับเด็กอายุตํ่ากวา่ 2 
ปี ติดต่อโดยการดื่มน้ําหรอืกินอาหารทีม่ีเชื้อไวรัสปนเปื้อนเข้าไปโดยเด็กจะ ถ่ายอุจจาระเป็นน้ําหรือ 
ถ่ายเหลวบ่อยครั้งโดยทั่วไปอาการไม่รนุแรงแต่เด็กบาง คนอาจขาดน้ํารุนแรง หากมีเด็กในบ้านถ่าย 
เหลว ควรใหก้ินอาหารเหลวบ่อยๆ เช่น น้ําข้าวต้มน้ําแกงจืด ให้ด่ืมนมแม่ สําหรับเด็กที่ด่ืมนมผสม 
ควรผสมนมให้เจือจางลงครึ่งหนึ่งจนกว่าอาการจะดีข้ึน หากยังถ่ายบ่อยให้ผสมสารละลายน้ําตาล 



เกลือแร่ให้ด่ืมบ่อยๆ อาการจะกลับเป็นปกติได้ภายใน 8-12 ชั่วโมงหากอาการไม่ดีข้ึนต้องรีบพาไป 
พบแพทย์ทันที 
การป้องกัน 

โรคอุจจาระรว่งในเด็กเล็ก ควรเลีย้งลูกด้วยนมแม ่ซ่ึงสะอาดปลอดภัย เด็กมีภูมิต้านทานต่อ 
เชื้อโรคต่าง ๆ ได้ดีผู้ที่ดูแลเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้า ห้องน้ําให ้
เด็กกินอาหารที่สุกใหม ่ๆ และด่ืมน้ําต้มสุกโดยให้เด็กที่ป่วยถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่รองรับมิดชิด 
แล้ว นําไปกําจัดในส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย 

องค์การอนามัยโลกได้กําหนดกฎทอง 10 ประการ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันตนเอง 
ให้ปลอดภัย จากโรคอุจจาระร่วง คือ 

1. เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย เช่น เลือกนมที่ผ่านกระบวนการพาส
เจอร์ไรซ์ ผักผลไม้ควรล้างด้วยน้ําปริมาณมาก ๆ ให้สะอาดทั่วถึง 

2. ปรุงอาหารให้สุกท่ัวถึงก่อนรับประทาน 
3. รับประทานอาหารที่ปรงุสุกใหม่ๆ 
4. หากมีความจําเป็นต้องเก็บอาหารที่ปรุงสุกไว้นานกว่า 4-5 ชั่วโมง ควรเกบ็ไว้ในตู้เย็น ส่วน

อาหารสําหรบัทารกนั้นไม่ควรเก็บไว้ข้ามมื้อ 
5. ก่อนที่จะนําอาหารมารับประทานความอุ่นให้รอ้น 
6. ไม่นําอาหารที่ปรุงสุกแล้วมาปนกับอาหารดิบอีก เพราะอาหารที่สุกอาจปนเปื้อนเชื้อโรคได้ 
7. ล้างมือให้สะอาด ไม่ว่าจะเป็นก่อนการปรุงอาหาร ก่อนรับประทาน และโดยเฉพาะหลังการ

เข้าห้องน้ํา 
8. ดูแลความสะอาดของพื้นที่สําหรับเตรียมอาหาร ล้างทําความสะอาดหลังการใช้ทุกครั้ง 
9. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่น ๆ 
10. ใช้น้ําสะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวังเป็นพิเศษในการใช้น้ําเพื่อเตรียมอาหารเด็ก

ทารก 
เนื่องจากในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วา่จะหนาวที่สุดในรอบ 10 ปี และหนาว 

นาน กรมควบคุมโรคจึงได้ออกคําเตือนภัยแก่ประชาชนในการป้องกันภัยหนาวครั้งนี ้โดยแนะนํา 4 
ส่ิงควรทําและ 5 ส่ิงที่ต้องเลี่ยง ดังนี้ 
สิ่งที่ควรทํา ได้แก่ 

1. รักษาความอบอุ่นของร่างกาย เช่น ใส่เครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่น 
2. รับประทานอาหารมีประโยชน์และเพิ่มพลังงาน เช่น แป้ง ไขมัน รวมทั้งน้าํด่ืมอุ่น ๆ 
3. ออกกําลังการ พอเหมาะสม่ําเสมอ 
4. เจ็บป่วย ไม่สบาย รีบพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 



สิ่งที่ต้องเลี่ยง ได้แก่ 
1. การดื่มสุราเพื่อแก้หนาว 
2. การผิงไฟในที่อับอากาศ 
3. นอนในที่ลมโกรก โดยไม่มีเครื่องป้องกัน 
4. ผู้ปกครองอย่านําเด็กเลก็เข้าใกล้ควนัไฟ หรือห่มผ้าคลุมศีรษะจนหมด 
5. อย่าคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
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