
เตือนภัยโรคหนาหนาว 
 

กาญจนา ยังขาว 

 

          ยางเขาฤดูหนาวแลวนะคะ  มีคําพยากรณจากกรมอุตุนิยมวิทยา วาปนี้จะหนาวมากและหนาว
นานกวาทุกป ซ้ึงเปนผลมาจากภาวะโลกรอน และปรากฏการณลานิญา    ทําใหในหลายพื้นที่นาเปน
หวง เพราะไมใชแตปญหาจากอุณหภูมิเทานั้น อากาศที่หนาวเย็นยังนําโรคหลายประการติดมาดวย 
 

          จากขอมูลของประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง การปองกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว ระบวุา อากาศที่
เปลี่ยนแปลงนัน้ หากรางกายปรับตัวไมทันอาจทําใหเกิดโรคตางๆ ขึ้นได โรคที่เกิดในฤดูหนาว 
มักจะเกิดกับเด็กและผูสูงอายุเปนสวนใหญ ไดแก โรคหวัด ไขหวัดใหญ ปอดบวม หัดเยอรมัน สุกใส 
และอุจจาระรวง  เรามาทําความรูจักกับโรคตาง ๆ กันกอนนะคะ 

ไขหวัด และไขหวัดใหญ 
          ไขหวัดและโรคไขหวดัใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอไดงายโดยการหายใจ และเชื้อจะอยูใน
น้ํามูก น้ําลาย จึงติดตอไดโดยการสัมผัส แพรกระจายในสถานที่ที่มีคนอยูรวมกนัจํานวนมาก และ
อากาศไมถายเท เชน โรงหนงั หางสรรพสินคา 
 
          อาการจะเริ่มตนดวยการมีไขสูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย น้ํามูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ บาง
คนอาจหนาวสั่น ไขหวดัใหญจะมีอาการรนุแรงกวา คือ ตัวรอนจัด หนาวสั่น ปวดศีรษะมาก ปวด
กระดกู มักคลื่นไสดวย ควรระวังโรคแทรกซอน เชน ปอดบวม หลอดลมอักเสบ คออักเสบ 
ในเดก็เล็ก และผูสูงอายุ จะมคีวามเสี่ยงมากกวาชวงวยัอ่ืน 



 โรคปอดบวม 

  เปนสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุมโรคติดเชื้อในเดก็อายุต่ํากวา 5 ป โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด 
น้ําหนกัตัวนอย เดก็ในวัยขวบแรก เดก็ขาดสารอาหาร เด็กที่มีความพกิารแตกําเนดิ สวนใหญปอดบวม
จะเกิดหลังจากโรคหวัดประมาณ 2-3 วัน หากเกิดในเดก็เล็กใหระวังอาการช็อก ผูปวยโรคปอดอักเสบ 
จะมีอาการไขสูง ไอมาก เจบ็หนาอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก ในเด็กจะมีอาการตวัรอนจัด ถาเปนมาก
จะหายใจแรงจนชายโครงบุม 
การปองกัน           
  1. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่เปนโรคปอดบวม โดยเฉพาะเด็กทารกถาเปน 
ปอดบวมจะมอัีนตรายมาก 
               2. หลีกเลี่ยงมลภาวะที่เปนพิษ เชน ควันบหุร่ี ควันไฟ ควันทอไอเสียรถยนต และหมอกควัน 
ในอากาศ 
               3. ในเด็กออน ตองไมใหสัมผัสกับความหนาวเยน็ 
             ถามีอาการสงสัยวาจะเปนปอดบวม ใหรีบพาไปตรวจ เพื่อเดก็จะไดรับการรักษาตั้งแต 
ระยะแรก อันตรายจะนอยลง 
 
โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสหัด  

พบบอยในเด็กอายุระหวาง 1-6 ป ติดตอไดงายเพยีงการไอจามรดกัน หรือหายใจเอาละออง
เสมหะ น้ํามกู น้ําลาย ของผูปวย มักจะระบาดในชวงฤดหูนาวตอกับฤดูรอนมีอาการตัวรอนขึ้น
ทันทีทันใด ในระยะแรกมีอาการคลายไขหวัด แตผิดกนัตรงที่จะมีไขสูงตลอดเวลา กนิยาลดไข ไขก็
ไมลด เด็กจะซึม กระสับกระสาย รองกวน เบื่ออาหาร มีน้ํามูกใสๆ ไอแหงๆ น้ําตาไหล ไมสูแสง 
หนังตาบวม จะมีอาการถายเหลวบอยครั้งเหมือนทองเดนิในระยะกอนที่จะมีผ่ืน หรืออาจชักจากไข
สูงผ่ืนของหัดจะขึ้นจากตีนผม ซอกคอกอน แลวลามไปตามใบหนาลําตัวและแขนขา ลักษณะเฉพาะ
ของหัดคือจะมีผ่ืนขึ้นหลังมีไข 3-4 วัน มักจะขึ้นในวันที่ 4 ของไข เปนผ่ืนเทาหัวเข็มหมุดที่ตีนผม
กอนและซอกคอ ผ่ืนนี้จะจางหายไดเมื่อดงึร้ังผิวหนังใหตึง เปนแผนกวาง รูปรางไมแนนอน อาจมผ่ืีน
คันเล็กนอย ผ่ืนจะไมจางหายไปในทันที จะจางหายไปใน 4-7 วัน และจะเหลือใหเหน็เปนรอยสี
น้ําตาล  ระหวางนั้นอาจเกิดโรคแทรกซอน เชน ปอดอกัเสบ อุจจาระรวง ชองหูอักเสบ สมองอักเสบ 
และภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะเดก็ที่ขาดวิตามินเอ เมือ่เปนหัดจะมคีวามรุนแรงมาก หากมีปอด
อักเสบรวมดวยอาจทําใหเสียชีวิตได 
การปองกัน 

โรคนี้สามารถปองกันไดโดยรับการฉีดวัคซีน เมื่ออายุ 9-12 เดือน ฉีดเพียงครั้งเดยีวสามารถ
ปองกันไดตลอดไป วัคซีนมทีั้งชนิดเดีย่ว และรวมกับหัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) ขอรับการฉีด
ไดที่สถานีอนามัยใกลบาน หรือโรงพยาบาลทั่วไป 



โรคหัดเยอรมัน 

 เกิดจากเชื้อไวรัส ทําใหเกิดอาการไข มีผ่ืนคลายหัด แตบางรายก็ไมมี ในเด็กเล็กจะมอีาการ
เพียงเล็กนอย แตในผูใหญจะมีอาการประมาณ 1-5 วัน  

มีไขต่ําๆ ถึงปานกลาง รวมกบัเปนผ่ืนเล็กๆ สีชมพูออนๆ กระจายไปทัว่ ผ่ืนมักจะแยกกันอยู
ชัดเจน เร่ิมทีห่นาผากชายผม รอบปาก และใบหูกอนที่อ่ืน แลวลงมาที่ลําคอ ลําตัว แขนขา อาจมี
อาการคัน ผ่ืนมักขึ้นวนัเดยีวกับที่มีไข และมักจะหายไดเองภายใน 3-6 วัน โดยท่ัวไปจะจางหายอยาง
รวดเร็ว ไมทิ้งรอยดําใหเหน็ บางรายอาจมผ่ืีนขึ้นโดยไมมีไขก็ได บางรายอาจมีอาการแสบเคืองตา 
เจ็บคอเล็กนอย ปวดเมื่อยตามตัวแตไมมากนัก อาการทัว่ไปไมคอยรุนแรง ติดตอไดจากการหายใจ 
บางรายอาจตดิเชื้อหัดเยอรมันและไมมีอาการก็ได ในเด็กเล็กจะมีอาการเพียงเลก็นอย หากอยูใน
ระหวางตั้งครรภตองระวังเปนพิเศษ 

การปองกัน 

โรคนี้สามารถปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน คร้ังแรกในตอนอายุ 9-15 เดือน สําหรับในทองที่
หางไกลในปจจุบันนี้ไกมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคนี้ ใหในโรงเรียน นกัเรียนชัน้ประถมปที่ 1 และ
นักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ผูปกครองที่มีขอสงสัยบุตรหลานตนเองไดรับหรือไมใหสอบถามสถานี
อนามัยใกลบาน หรือศูนยสุขภาพชุมชน อันตรายของโรคนี้ คอืถาเปนในหญิงตั้งครรภ อาจทําให
ทารกในครรภพิการได 

โรคสุกใส  

มักเกิดในเด็ก เด็กจะมีไขต่ํา ออนเพลียและเบื่ออาหารเล็กนอยในผูใหญมักมีไขสูง และปวด
เมื่อยตามตวัคลายเปนไขหวดัใหญนํามากอน ผูปวยจะมผ่ืีนขึ้น ซ่ึงจะขึน้พรอมๆกับวนัที่เร่ิมมีไขหรือ 
1 วันหลังจากมีไข เร่ิมแรกจะขึ้นเปนผ่ืนแดงราบกอนตอมาจะกลายเปนตุมนูน มนี้ําใสๆ อยูขางใน 
และมีอาการคนั ตอมาจะกลายเปนตุมนูน มีน้ําใสๆอยูขางในและมีอาการคันตอมาจะหลายเปนตุม
หนอง หลังจากนั้น 2 - 4 วัน ก็จะตกสะเก็ด ผ่ืนและตุมจะขึ้นตามไรผมกอน แลวลามไปตามหนา 
ลําตัว และแผนหลัง บางคนมีตุมขึ้นในชองปาก ทําใหปากเปอย ล้ินเปอย เจ็บคอ บางคนอาจไมมีไข มี
เพียงผ่ืนและตุมขึ้น ทําใหเขาใจผิดวาเปนเรมิได เนื่องจากผื่นตุมของโรคนี้จะคอยๆ ออกทีละระลอก
(ชุด)ขึ้นไมพรอมกันทั่วรางกาย ดังนั้นจะพบวาบางทีขึ้นเปนผ่ืนแดงราบ บางทีเปนตุมใสบางทีเปนตุม
กลัดหนอง และบางทีเร่ิมตกสะเก็ด ดวยลักษณะนี้ ชาวบานจึงเรียกวา อีสุกอีใส (มีทั้งตุมสุกตุมใส) 

 



การปองกัน 
1. เมื่อพบเด็กปวนเปนสุกใสในโรงพยาบาล จะตองแยกผูปวยและควรใหเดก็หยุดเรยีน  
2. ในรายที่อาการไมรุนแรง ผูปวยรักษาตัวอยูที่บาน ควรใหเดก็หยุดเรยีน 1 สัปดาห  
3. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผูปวย  

4. ไมควรแกะ/เกา สะเก็ดหรือตุมเพราะจะทําใหติดเชื้อได   
 
โรคอุจจาระรวง  

สวนใหญเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีช่ือวา โรตาไวรัส (Rotavirus) มักจะเกดิขึ้นกับเด็กอายุต่ํากวา 2 
ป ติดตอโดยการดื่มน้ําหรือกนิอาหารที่มีเชือ้ไวรัสปนเปอนเขาไปโดยเดก็จะ ถายอุจจาระเปนน้ําหรือ
ถายเหลวบอยคร้ังโดยทั่วไปอาการไมรุนแรงแตเด็กบาง คนอาจขาดน้ํารุนแรง หากมเีด็กในบานถาย
เหลว ควรใหกนิอาหารเหลวบอยๆ เชน น้ําขาวตมน้ําแกงจืด ใหดื่มนมแม สําหรับเด็กที่ดื่มนมผสม
ควรผสมนมใหเจือจางลงครึง่หนึ่งจนกวาอาการจะดีขึ้น หากยังถายบอยใหผสมสารละลายน้ําตาล
เกลือแรใหดื่มบอยๆ อาการจะกลับเปนปกติไดภายใน 8-12 ช่ัวโมงหากอาการไมดีขึ้นตองรีบพาไป
พบแพทยทันที 

การปองกัน 
โรคอุจจาระรวงในเด็กเล็ก ควรเล้ียงลูกดวยนมแม ซ่ึงสะอาดปลอดภยั เด็กมภีูมิตานทานตอ

เชื้อโรคตาง ๆ ไดดีผูที่ดแูลเดก็ตองลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเตรียมอาหารและหลงัเขา หองน้ําให
เด็กกนิอาหารที่สุกใหม ๆ และดื่มน้ําตมสกุโดยใหเด็กทีป่วยถายอจุจาระลงในภาชนะที่รองรับมิดชิด
แลว นําไปกําจัดในสวมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไมใหเชื้อโรคแพรกระจาย  

องคการอนามัยโลกไดกําหนดกฎทอง 10 ประการ เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการปองกันตนเอง
ใหปลอดภยั จากโรคอุจจาระรวง คือ 

     1.   เลือกอาหารที่ผานกระบวนการผลิตอยางปลอดภยั เชน เลือกนมที่ผานกระบวนการพาสเจอรไรซ 
ผักผลไมควรลางดวยน้ําปริมาณมาก ๆ ใหสะอาดทั่วถึง 
     2.   ปรุงอาหารใหสุกทัว่ถึงกอนรับประทาน 
     3.   รับประทานอาหารทีป่รุงสุกใหมๆ 
     4.   หากมีความจําเปนตองเก็บอาหารทีป่รุงสุกไวนานกวา 4-5 ช่ัวโมง ควรเก็บไวในตูเย็น สวนอาหาร
สําหรับทารกนั้นไมควรเก็บไวขามมื้อ 
     5.   กอนทีจ่ะนําอาหารมารับประทานความอุนใหรอน 
     6.   ไมนําอาหารที่ปรุงสุกแลวมาปนกับอาหารดิบอีก เพราะอาหารทีสุ่กอาจปนเปอนเชื้อโรคได 
     7.   ลางมือใหสะอาด ไมวาจะเปนกอนการปรุงอาหาร กอนรับประทาน และโดยเฉพาะหลังการเขา
หองน้ํา 



     8.   ดูแลความสะอาดของพื้นที่สําหรับเตรียมอาหาร ลางทําความสะอาดหลังการใชทุกครั้ง 
     9.   เก็บอาหารใหปลอดภัยจากแมลง หน ูหรือสัตวอ่ืน ๆ 
     10. ใชน้ําสะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวังเปนพิเศษในการใชน้ําเพื่อเตรียมอาหารเด็กทารก 

 และเนื่องจากในปนี้กรมอุตุนยิมวิทยาไดคาดการณวาจะหนาวที่สุดในรอบ 10 ป และหนาว
นาน กรมควบคุมโรคจึงไดออกคําเตือนภยัแกประชาชนในการปองกันภัยหนาวครั้งนี ้โดยแนะนํา 4 
ส่ิงควรทําและ 5 ส่ิงที่ตองเล่ียง ดังนี ้       
 สิ่งท่ีควรทํา ไดแก        
 1. รักษาความอบอุนของรางกาย เชน ใสเครื่องนุงหมใหความอบอุน   
 2. รับประทานอาหารมีประโยชนและเพิ่มพลังงาน เชน แปง ไขมัน รวมทั้งน้ําดื่มอุน ๆ 
 3. ออกกําลังการ พอเหมาะสม่ําเสมอ      
 4. เจ็บปวย ไมสบาย รีบพบแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข  

 สิ่งท่ีตองเลี่ยง ไดแก        
 1. การดื่มสุราเพื่อแกหนาว       
 2. การผิงไฟในที่อับอากาศ       
 3. นอนในที่ลมโกรก โดยไมมีเครื่องปองกัน     
 4. ผูปกครองอยานําเด็กเล็กเขาใกลควันไฟ หรือหมผาคลุมศีรษะจนหมด  
 5. อยาคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยโรคทางเดนิหายใจ  
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