
               เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาว มอีากาศเย็น จากสภาวะอากาศเชน่นี ้อาจสง่ผลให ้
เกดิโรคภยัตา่งๆไดง้า่ย โดยเฉพาะในกลุม่เด็กเล็ก ผูส้งูอาย ุและผูท้ีม่โีรคประจําตวัเรือ้รัง ตอ้ง
ระมดัระวงัการเจ็บป่วยจากโรค ซึง่มกัพบไดบ้อ่ยในชว่งฤดหูนาว 6 โรค  ไดแ้ก ่ โรคไขห้วดั
และไขห้วดัใหญ ่ โรคปอดบวม โรคหดั โรคหดัเยอรมนั โรคสกุใส และโรคอจุจาระรว่งในเด็กเล็ก
จงึควรหนัมาดแูลเอาใจใสส่ขุภาพเพือ่ป้องกนัโรค 

ไขห้วดัธรรมดาจะมอีาการคลา้ยๆ 
ไขห้วดัใหญไ่ด ้แตข่อ้แตกตา่งก็คอืไขห้วดัธรรมดา
มกัมอีาการคดัจมก น้ํามกไหล ไอจาม คนัคอ เป็นมกมอาการคดจมกู นามกูไหล ไอจาม คนคอ เปน
อาการเดน่ ไมค่อ่ยมอีาการไข ้และปวดกลา้มเนือ้

             ความสําคญัทีต่อ้งแยกไขห้วดัใหญอ่อกจาก ไขห้วดัธรรมดานัน้ ไขห้วดัใหญม่ี
ภาวะแทรกซอ้นไดบ้อ่ยกวา่โดยทั่วไปอาการรนุแรงและยาวนานกวา่ไขห้วดัธรรมดา โดยเฉพาะใน
กลุม่เสีย่งอาจเกดิภาวะแทรกซอ้นทีร่นุแรง ถงึชวีติ ไดเ้ชน่ปอดบวม ดงันัน้หากแพทยว์นิจิฉัยแแยก
อาการไขห้วัดใหญอ่อกจากไขห้วดัธรรมดาไดก้็จะ ชว่ยใหด้แูลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูไดด้ขี ึน้

เชือ้หวดัเป็นเชือ้ไวรัสทีทํ่าใหเ้กดิโรคในระบบทางเดนิหายใจ แบง่เป็นกลุม่ไวรัสหลกัๆ 
ประมาณ 9 ชนดิ แตล่ะชนดิยงัแยกไปอกีนับสบิสายพันธุ ์รวมกนัแลว้จงึมเีกนิ 100 ชนดิ เชือ้เหลา่นี้
ทําใหเ้กดิอาการของโรคตา่งกนัไป ขึน้กบัสายพันธุแ์ละภมูคิุม้กนัของผูต้ดิเชือ้ เชน่ ไรโนไวรัส 
( Rhinovirus) อาจ ทําใหเ้กดิหวดัธรรมดา คดันจมกูน้ํามกูไหล ไอ จามในผูใ้หญ ่แตเ่ชือ้เดยีวกนันี้
อาจทําใหเ้ป็นปอดอกัเสบตดิเชือ้ คอืมไีข ้ไอหอบเหนือ่ย และอาจอนัตรายถงึแกช่วีติไดใ้นเด็กเล็กๆ 
ป็ ้ ไ ั ั ็ ํ ใ ้ ป็ ั ั ี ็ ั ื ีเป็นตน้ ไวรัสบางตวัก็ทําใหเ้ป็นหวดัคดัจมกูธรรมดา อาจมเีจ็บคอ คออกัเสบ หรอือาจมหีลอดลม
อกัเสบ ซึง่จะมอีาการไอมากตลอดเวลา ซึง่อาจรนุแรงถงึขัน้ปอดอกัเสบดว้ย แมว้า่จะเป็นโรคทีห่าย
เองใน1 สปัดาห ์แตเ่ป็นโรคทีนํ่าผูป่้วยไปพบแพทยม์ากทีส่ดุ โดยเฉลีย่เด็กจะเป็นไขห้วดั 6-12 ครัง้
ตอ่ปี ผูใ้หญจ่ะเป็น 2-4 ครัง้ ผูห้ญงิเป็นบอ่ยกวา่ผูช้ายเนือ่งจากใกลช้ดิกบัเด็ก สําหรับผูส้งูอายุ
อาจจะเป็นปีละครัง้

ปั ั ั ไ ่ ี ั ี ป้ ั โ ั ื่ ี ื้ ไ ั ี ิ ่ ไ ็ปัจจบุนัยงัไมม่วีคัซนีป้องกนัโรคหวดั เนอืงจากมเีชอืไวรัสสาเหตมุมีากชนดิ อยา่งไรก็
ตาม สิง่ทีส่ามารถทําไดค้อืการดแูลสขุภาพใหแ้ข็งแรง รับประทานอาหารทีม่คีณุคา่ เทา่นีก้็เพยีงพอ
ตอ่การป้องกนัไขห้วดั

จดัทาํโดย กลุ่มส่ือสารสาธารณะ และพฒันาภาคีเครือข่าย สาํนกัโรคติดต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรค



โรคไขห้วดัใหญเ่ป็นโรคตดิเชือ้ของระบบทางเดนิหายใจอยา่งเฉียบพลนั เชือ้ตน้เหตเุป็นไวรัสที ่
เรยีกวา่ อนิฟลเูอ็นซาไวรัส (influenza virus) หรอืไวรัสไขห้วดัใหญ ่ซึง่มอียู ่2 ชนดิคอื influenza 
virus A และ B สว่นไวรัส influenza อกีชนดิหนึง่คอื influenza virus C มคีวามรนุแรงนอ้ยและไมม่ี
ความสําคญัในการแพรร่ะบาด จงึอาจไมนั่บอยูใ่นกลุม่ของโรคไขห้วดัใหญ่

ไ ป ี ป ื่ ั ี ื่ ไ ้ ีอาการ ไขส้งู ปวดศรีษะมาก ปวดเมอืยตามตัวมาก อาจมคีลนืไส ้อาเจยีน
พบมากทีส่ดุในฤดฝูน และพบไดบ้อ่ยในฤดหูนาวเชน่กนั กลุม่อายทุีพ่บ มกัเป็น กลุม่ผูใ้หญว่ยัทํางาน 
และเด็กเล็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 5 ขวบ 

การดแูลรกัษา ควรพบแพทยห์ากมไีขส้งูมาก 

การป้องกนั ปัจจบุนั มกีารพัฒนาวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ ่โดยผูท้ีค่วรรับวคัซนี ไดแ้ก ่เด็กเล็ก 
คนชรา แพทย ์และพยาบาลโดยตอ้งเขา้รับการฉีดวคัซนีทกุปี เนือ่งจากไวรัสไขห้วดัใหญม่กีาร
แลกเปลีย่นพันธกุรรมทําใหม้ไีวรัสลกูผสมสายพันธุใ์หมแ่ละรา่งกายไมม่ภีมูคิุม้กนัตอ่ไวรัสสายพันธุใ์หม่

กระทรวงสาธารณสขุขอใหคํ้าแนะนําเพือ่การป้องกนัโรคและลดการระบาด ดังนี้

คําแนะนําสําหรบัประชาชนท ัว่ไป
1.หากเป็นประชาชนกลม่เสีย่งซึง่หากป่วยเป็นโรคไขห้วัดใหญแ่ลว้จะมอีาการรนแรง ไดแ้ก่ ผป่้วยโรคเรือ้รัง1.หากเปนประชาชนกลมุเสยงซงหากปวยเปนโรคไขหวดใหญแลวจะมอาการรนุแรง ไดแก ผปูวยโรคเรอรง      
หญงิมคีรรภ ์ผูส้งูอายมุากกวา่ 65 ปี  เด็กอายตํุา่กวา่ 2 ปี  ผูม้ภีมูติา้นทานตํา่ และผูม้โีรคอว้น  ควรไปรับการฉีด
วัคซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ ่หรอืหากเมือ่มอีาการป่วยเป็นไขห้วัดแลว้ ใหร้บีไปพบแพทยทั์นที
2.ปิดปาก ปิดจมกู เมือ่ไอ จาม ดว้ยกระดาษทชิช ูหรอืแขนเสือ้ของตนเอง สวมหนา้กากอนามัยเมือ่เป็นไขห้วัด  
เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้
3.ลา้งมอืบอ่ยๆ ดว้ยน้ําและสบู ่หรอืใชแ้อลกอฮอลเ์จลทําความสะอาดมอื เชด็ทําความสะอาดพืน้ผวิ และสิง่ของ
ทีม่คีนสมัผัสบอ่ย ๆ
4.หลกีเลีย่งการเขา้ไปในสถานทีเ่สีย่งตอ่การตดิโรค เชน่ สถานทีท่ีม่ผีูค้นแออดัและอากาศถา่ยเทไมส่ะดวกเป็น
เวลานาน หากจําเป็นเขา้ไปในสถานทีด่ังกลา่วตอ้งป้องกนัตนเองอยา่งด ี โดยเฉพาะกลุม่เสีย่งควรสวมหนา้กาก
อนามัย
5.งดกจิกรรมการเดนิทาง หยดุเรยีน หยดุงาน เมือ่ป่วยเป็นไขห้วัด จนกวา่จะหายเป็นปกตแิลว้อยา่งนอ้ย 1 วัน  
และในชว่งเวลาดังกลา่วหลกีเลีย่งการคลกุคลใีกลช้ดิ  หรอืใชส้ ิง่ของรว่มกบัผูอ้ืน่

ํ ํ สํ ั ั ั ่

จดัทาํโดย กลุ่มพฒันาภาคีเครือข่ายและการส่ือสารสาธารณะ สาํนกัโรคติดต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรค

คาแนะนาสาหรบการรวมตวกนของคนหมมูาก
หากจะมกีารรวมตวักนัของคนหมูม่ากภายในพืน้ทีอ่นัจํากดั  เชน่  การแสดงมหรสพ การประชมุขนาดใหญ ่  การ

แขง่ขนักฬีา งานนทิรรศการ งานแตง่งาน งานรืน่เรงิ  งานบญุ  หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ ในชว่งทีม่กีารระบาดของไขห้วดัใหญ ่
กจิกรรมดงักลา่วมโีอกาสทีจ่ะเป็นแหลง่แพรก่ระจายเชือ้โรคและผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามเสีย่งทีจ่ะตดิโรค ไมว่า่จะเป็น
สถานทีก่ลางแจง้หรอืในรม่  ควรมกีารปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั  ดงันี ้ 



คาํแนะนําสําหรบัผูม้ารว่มกจิกรรม

1. ผูท้ีม่อีาการป่วยคลา้ยไขห้วดัใหญ ่ เชน่  มไีข ้ ไอ เจ็บคอ   มน้ํีามกูแมจ้ะมอีาการไมม่าก  ควร 
หยดุพักรักษาตัวอยูท่ีบ่า้นเป็นเวลา 7 วนันับจากวันเริม่ป่วย  หรอืหลงัจากหายเป็นปกตแิลว้อยา่งนอ้ย 
1 วัน  และไมค่วรเขา้รว่มงานหรอืกจิกรรมกบัคนหมูม่าก  แตห่ากจําเป็นตอ้งเขา้รว่มงาน ใหส้วม
หนา้กากอนามยัตลอดเวลา  และลา้งมอืบอ่ย ๆ 
2. ผท้ีอ่ยใ่นกลม่เสีย่งทีห่ากป่วยเป็นโรคไขห้วดัใหญจ่ะมอีาการรนแรง ไดแ้ก่ ผป่้วยโรคเรือ้รัง หญงิ2. ผทูอยใูนกลมุเสยงทหากปวยเปนโรคไขหวดใหญจะมอาการรนุแรง ไดแก ผปูวยโรคเรอรง  หญง
มคีรรภ ์ผูส้งูอายมุากกวา่ 65 ปี  เด็กอายตํุา่กวา่ 2 ปี  ผูม้ภีมูติา้นทานตํา่ และผูม้โีรคอว้น  ควร
หลกีเลีย่งการไปในสถานทีท่ีม่กีารรวมตวัของคนหมูม่าก  เพือ่ลดโอกาสการตดิเชือ้  โดยเฉพาะใน
พืน้ทีท่ีกํ่าลงัมกีารระบาดของไขห้วดัใหญ ่ 
3. ประชาชนทั่วไปทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ควรปฏบิตัติามหลกัสขุอนามยั  เชน่ ลา้งมอืดว้ยน้ําและสบูห่รอื
แอลกอฮอลเจลบอ่ย ๆ   หากมอีาการไอ  จาม  ใหใ้ชก้ระดาษทชิชหูรอืผา้ปิดปากปิดจมกู  หากไมม่ี
หรอืหยบิไมท่ัน  ไมค่วรใชม้อืป้องจมกูปาก เพราะเชือ้จะตดิอยูท่ีม่อื  แลว้จะไปเปรอะเป้ือนตาม
สิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ ใหไ้อจามใสแ่ขนเสือ้แทน ซึง่จะชว่ยลดการกระจายเชือ้ ไดด้ีสงของเครองใชตาง  ๆ  ใหไอจามใสแขนเสอแทน  ซงจะชวยลดการกระจายเชอ ไดด
4. การสวมหนา้กากอนามัยจะเป็นประโยชนม์าก หากผูท้ีม่อีาการป่วยเป็นผูส้วม เพราะจะชว่ยป้องกนั
การแพรเ่ชือ้เวลาไอจามไดด้ ีสว่นผูท้ีไ่มม่อีาการป่วย โดยทั่วไปไมจํ่าเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามัย
แตอ่าจจะไดป้ระโยชนจ์ากการสวมหนา้กากอนามยั เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ในกรณีทีเ่ขา้ไปอยูใ่นที่
แออดั ทีอ่าจจะมผีูเ้ป็นไขห้วดัใหญอ่ยูด่ว้ย

คาํแนะนําสําหรบัผูจ้ดังานหรอืเจา้ภาพงาน

1.  ผูจั้ดงานหรอืกจิกรรมการรวมตัวของคนหมูม่าก  ควรใหข้อ้มลูคําแนะนําการป้องกนัการ
แพรก่ระจายเชือ้โรคแกก่ลุม่เป้าหมายทีจ่ะมารว่มงานหรอืกจิกรรมลว่งหนา้ โดยใชช้อ่งทางตา่ง ๆ 
เชน่ การสง่จดหมายแจง้ขา่ว  การลงคําแนะนําในหนังสอืพมิพ ์ มมุนทิรรศการรวมทัง้การประกาศ  
ในงาน 
2.  ผูจั้ดงานควรอํานวยความสะดวกในการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรคแกผู่ร้ว่มงาน เชน่
ทําป้ายคําแนะนําหรอืหน่วยบรกิารใหคํ้าแนะนําผูท้ีม่อีาการป่วยคลา้ยไขห้วดัใหญบ่รเิวณ ทางเขา้งาน  

้จัดอา่งลา้งมอื พรอ้มสบู ่ กระดาษทชิช ู ในหอ้งน้ํา  ใหพ้อเพยีง 
จัดใหม้ผีูทํ้าความสะอาดอปุกรณ์และบรเิวณทีม่ผีูส้มัผัสปรมิาณมาก เชน่ ราวบนัได ลกูบดิประต ู 
หอ้งน้ํา  ดว้ยน้ําผงซกัฟอก หรอืน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป อยา่งสมํา่เสมอและบอ่ยกวา่ในภาวะ
ปกติ (หากเป็นประตทูีส่ามารถใชส้ว่นอืน่ของรา่งกาย เชน่ ใชด้า้นหลงัของลําตัวผลกัประตอูอกได ้
จะชว่ยลดโอกาสการสมัผัสเชือ้โรค)
จัดหาหนา้กากอนามัยสําหรับผูม้อีาการคลา้ยไขห้วดัใหญท่ีม่คีวามจําเป็นตอ้งอยูร่ว่มกจิกรรมจัดจดุ
ปฐมพยาบาลใหก้ารดแลรักษาเบือ้งตน้แกผ่ป่้วยทีม่อีาการคลา้ยไขห้วดัใหญ่ โดยแยกผป่้วยออกปฐมพยาบาลใหการดแูลรกษาเบองตนแกผปูวยทมอาการคลายไขหวดใหญ  โดยแยกผปูวยออก
จากกจิกรรมการรวมตัวนัน้ รวมทัง้อํานวยความสะดวกในการสง่กลบัไปรักษาตวัทีบ่า้นหรอื
โรงพยาบาล
ควรพยายามลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม เชน่ เพิม่จํานวนรถทีนํ่าประชาชนเขา้งาน กระจาย
มมุจําหน่ายอาหาร 
จัดบรกิารทางเลอืกทดแทนการมารว่มงาน  เชน่ ใหข้อ้มลูผา่นเว็บไซต ์ หรอื การถา่ยทอดทาง
สือ่มวลชน 
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โรค ปอดบวมหมายถงึภาวะปอดซึง่เกดิการอกัเสบ ซึง่อาจเกดิจากเชือ้แบคทเีรยี เชือ้
่ ่ ้ ่ไวรัส ซึง่ในสภาวะทีผ่ดิปกตอิาจเกดิจากเชือ้รา และพยาธ ิเมือ่เป็นปอดบวม จะมหีนอง

และสารน้ําอยา่งอืน่ในถงุลม ทําใหร้า่งกายไมส่ามารถรับออกซเิจน ทําใหร้า่งกายขาด
ออกซเิจน และอาจถงึแกช่วีติได ้

อาการ ไข ้ไอ เสมหะมาก แน่นหนา้อกเหมอืนหายใจไมอ่อก หอบ หายใจเร็ว มกัพบ
ตามหลงัไขห้วดัเรือ้รังหรอืรนุแรง หรอืโรคหลอดลมอกัเสบ โดยเฉพาะกลุม่ทีเ่ป็นโรค
หอบหดื

พบมาก ทีส่ดุในฤดฝูน และพบไดบ้อ่ยในฤดหูนาว เชน่กนั กลุม่อายทุีพ่บมากคอื อายตํุา่กวา่ 
10 ขวบ โดยเฉพาะเด็กเล็ก อายตํุา่กวา่ 5 ขวบ และผูส้งูอายุ

การดแูลรกัษา ลกูหลานและญาตทิีป่่วยเป็นไขห้วดัหรอืหลอดลมอกัเสบเรือ้รัง ควรไปพบแพทย์
ในเบือ้งตน้ และถา้อาการยงัไมท่เุลา ก็ควรไปพบแพทยซ์ํ้า เพือ่ตดิตามการรักษาตอ่ไป 

หากเด็กเล็กไมส่บาย พอ่แมต่อ้งสงัเกตอาการอยา่งใกลช้ดิ เพราะเด็กยงัไมส่ามารถบอกอาการ
เจ็บป่วย และอาจมโีอกาสเป็นโรคปอดบวมแทรกซอ้นได ้โดยวธิกีารดแูลเด็กทีเ่ป็นหวัด โดยการให ้
ดืม่น้ําหรอืนมบอ่ยๆ ใหเ้ด็กนอนพักผอ่นใหเ้พยีงพอ กนิอาหารทีย่อ่ยงา่ย หากมไีขใ้หเ้ชด็ตวัลดไข ้ดมนาหรอนมบอยๆ ใหเดกนอนพกผอนใหเพยงพอ กนอาหารทยอยงาย หากมไขใหเชดตวลดไข
ดว้ยน้ําธรรมดา และอาจใหก้นิยาลดไขพ้าราเซทตามอล อาการจะคอ่ยๆดขีึน้และหายป่วยภายใน 
1 สปัดาห์
แตห่ากไมด่ขี ึน้ โดยเด็กมอีาการ
• ซมึลง
• ไมก่นิน้ําไมก่นินม
• มอีาการไขส้งู
• ไอ หายใจหอบเร็ว
• หายใจมเีสยีงฮอืหรอืเสยีงหวดี
• หายใจแรงจนชายโครงบุม๋
ซึง่เป็นสญัญาณของอาการปอดบวม ใหร้บีพาเด็กไปพบแพทย ์เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บการรักษาตัง้แต่
ระยะแรก อนัตรายตา่งๆจะนอ้ยลง
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ๆ

การป้องกนั การทํารา่งกายใหอ้บอุน่ การดืม่น้ําอุน่ การอยูใ่นทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวก หลกีเลีย่ง
การอยูใ่นสถานทีท่ีแ่ออดั เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การหายใจรับเชือ้เขา้ไปสําหรับบคุคลทัว่ไป เวลาไอ 
จาม ควรมผีา้เชด็หนา้ ปิดปาก จมกู ดว้ยทกุครัง้ และหมัน่ลา้งมอื



   โรคหดั (Measles)  
โรคหดั เป็นโรคตดิตอ่เกดิจากเชือ้ไวรัส เรยีกวา่รบูโีอราไวรัส (rubeola 

virus) เป็นอารเ์อ็นเอไวรัส ทีพ่บไดใ้นจมกูและลําคอของผูป่้วย 

อาการ อาการของโรคหดัคลา้ยคลงึกบัอาการของหวดัธรรมดา คอื 
มไีขก้อ่นน้ํามกูไหล มกัจะไอแหง้ๆ ตลอดเวลา ไมม่ทีางทราบเลยวา่
เด็กเป็นหดัแลว้ จนเมือ่อาการเพิม่ขึน้   มไีขส้งู ตาแดงแฉะ เวลาโดน
แสงจะแสบตา ระคายเคอืงตา  ไอและมน้ํีามกูมาก ปากและจมกูแดง ู ู
นอกจากนี ้เด็กอาจจะมไีขส้งูประมาณ 3 –4 วัน จงึเริม่มผีืน่จากหลงัห ู 
ลามไปยงัหนา้และรา่งกาย ผืน่จะมขีนาดโตขึน้และสจีะเขม้ขึน้เรือ่ยๆ 
ถา้สงัเกตจะพบวา่กอ่นวันทีเ่ด็กจะมผีืน่ออกตามลําตัวจะมตีุม่เล็กๆ ใน
ปากตรงกระพุง้แกม้ตรงฟันกรามบน ซึง่เป็นตุม่เกดิขึน้เฉพาะโรคหดั
เทา่นัน้ พอผืน่ออกไดป้ระมาณ 1-2 วัน เด็กก็จะมอีาการดขีึน้ แตอ่าจ
เกดิโรคแทรกได ้ เชน่ ปอดบวม อจจาระรว่ง สมองอกัเสบ และหชัน้เกดโรคแทรกได เชน ปอดบวม อจุจาระรวง สมองอกเสบ และหชูน
กลางอกัเสบ โดยเฉพาะกลุม่เด็กทีข่าดสารอาหารหรอืเด็กน้ําหนักตํา่
กวา่เกณฑ์

                                                                      การตดิตอ่ ทางลมหายใจจากการไอ จามรดกนัโดยตรง หรอืหายใจ         
เอาละอองเสมหะ น้ํามกู น้ําลาย ของผูป่้วยทีล่อยอยูใ่นอากาศเขา้ไป 
ชว่งเวลาเสีย่ง โรคหดัมกัเกดิระบาดในชว่งปลายฤดหูนาวตอ่กบัฤดรูอ้น โดยเพิม่สงู
มากเดอืนมกราคมจนถงึมนีาคมของทกุปี 

หากชุมชนมรีะดบัภมูคิุม้กนัตอ่โรคหดั (herd immunity)  สงูกวา่รอ้ยละ 94 
ก็อาจป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคได้

กลุม่เสีย่ง โรคนีโ้รคนีเ้ป็นโรคของเด็ก กอ่นวยัเรยีนและวยัเรยีน โดยเฉพาะอาย ุ5 - 9 
ขวบ และ ทีพ่บบอ่ยคอืกลม่เด็กทีไ่มไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนั มกัไมพ่บในเด็กเล็กกวา่ขวบ และ ทพบบอยคอกลมุเดกทไมไดรบวคซนปองกน มกไมพบในเดกเลกกวา 
8 เดอืน เพราะมภีมูคิุม้กนัจากแม่

การดแูลรกัษา ไปพบแพทยเ์พือ่รับการรักษา กนิยาลดไข ้รักษาตามอาการ
 
การป้องกนั ปัจจบุนั โรคนีม้วีคัซนีป้องกนั เป็นวัคซนีรวม หดั หดัเยอรมนั และคางทมู 
ซึง่เด็กทกุคนควรไปรับวคัซนีป้องกนัโรคหดั ตามชว่งอายทุีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ื ี ั ี ใ ็ ั ื ้ ื่ ิ่ ั ้ ป ืกําหนด    คอืฉีดวคัซนีในเด็กวัย 9-12 เดอืน และกระตุน้  เมอืเรมิชนัประถม 1หรอื
อายุ 6 ขวบ
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โรคหดั ยอรมัน ป็นโรคทีพ่บไดบ้อ่ยทัง้ใน ด็ก ละผใ้หญ่โรคหดเยอรมนเปนโรคทพบไดบอยทงในเดกและผใูหญ

เกดิจาก ไวรัสชือ่วา่ รเูบลลา(Rubella)
เชือ้จะอยูใ่นน้ํามกู น้ําลาย ของผูป่้วย   ตดิตอ่ไดโ้ดย การไอ จาม 
หายใจรดกนั เชน่เดยีวกบัโรคหวดัหรอืโรคหดั 

อาการ

มไีขตํ้า่ๆ ถงึปานกลาง รว่มกบัเป็นผืน่เล็กๆ สชีมพอูอ่นๆ กระจายไปทั่ว ผืน่มกัจะแยกกนัอยู่
ชดัเจน เริม่ทีห่นา้ผากชายผม รอบปาก และใบหกูอ่นทีอ่ืน่ แลว้ลงมาทีลํ่าคอ ลําตัว แขนขา อาจมีู
อาการคัน ผืน่มกัขึน้วันเดยีวกบัทีม่ไีข ้และมกัจะหายไดเ้องภายใน 3-6 วนั โดยทั่วไปจะจางหาย
อยา่งรวดเร็ว ไมท่ิง้รอยดําใหเ้ห็น บางรายอาจมผีืน่ขึน้โดยไมม่ไีขก้็ได ้บางรายอาจมอีาการแสบ
เคอืงตา เจ็บคอเล็กนอ้ย ปวดเมือ่ยตามตัวแตไ่มม่ากนัก อาการทัว่ไปไมค่อ่ยรนุแรง บางรายอาจตดิ
เชือ้หดัเยอรมันและไมม่อีาการก็ได ้

ตรวจพบไข ้37.5-38.5 องศาเซลเซยีส ผืน่แดงเล็กนอ้ย กระจายอยท่ั่วตวั ตาแดงตรวจพบไข 37.5 38.5 องศาเซลเซยส ผนแดงเลกนอย กระจายอยทูวตว ตาแดง
เล็กนอ้ย ทีสํ่าคัญซึง่บง่ชีถ้งึโรคนี ้คอื มตีอ่มน้ําเหลอืงโต (คลําไดเ้ป็นเม็ดตะปุ่ มตะป่ํา) ตรงหลงัห ู
หลงัคอ ทา้ยทอย และขา้งคอทัง้ 2 ขา้ง อาการแทรกซอ้น อาจทําใหข้อ้นิว้มอื และนิว้เทา้อกัเสบ
เล็กนอ้ย อาจพบสมองอกัเสบ

อนัตรายของโรคนีค้อื ถา้หญงิต ัง้ครรภ ์3 เดอืนแรกแลว้เป็นโรคนี ้อาจทาํใหท้ารก
ในครรภพ์กิารได้ ซึง่โอกาสทีท่ารกพกิารมถีงึรอ้ยละ 10-50 ภายในเดอืนที่ 2 พบไดร้อ้ยละ 14-25ในครรภพการได ซงโอกาสททารกพการมถงรอยละ 10 50 ภายในเดอนท 2 พบไดรอยละ 14 25 
ภายในเดอืนที ่3 และหลงั 3 ดอืน พบไดร้อ้ยละ 0-5 อาการทีพ่บในทารกทีค่ลอดออกมา ตอ้กระจก 
ตอ้หนิ หหูนวก หวัใจพกิารทีพ่บบอ่ย เชน่ น้ําหนักตวันอ้ยกวา่ปกต ิตบัอกัเสบ(ดซีา่น) สมองอกัเสบ 
ปัญญาออ่น ซึง่ความพกิารเหลา่นีอ้าจเกดิรว่มกนั หรอืเพยีงอยา่งเดยีวก็ได ้

การรกัษา ถา้พบในเด็กหรอืผูใ้หญท่ั่วไปทีไ่มต่ัง้ครรภ ์ใหก้ารรักษาตามอาการ

เชน่ใหย้าลดไข ้ ในรายทีม่อีาการคนัใหย้าทาแกผ้ืน่คัน คาลาไมนโ์ลชัน่ (Calamine lotion)เชนใหยาลดไข ในรายทมอาการคนใหยาทาแกผนคน คาลาไมนโลชน (Calamine lotion)
ทาบรเิวณทีค่นั วันละ 2-3 ครัง้ ถา้พบในหญงิต ัง้ครรภร์ะยะ 3 เดอืนแรกแนะนําผูป่้วยใหไ้ป
โรงพยาบาล อาจตอ้งตรวจเลอืดพสิจูนถ์า้เป็นจรงิ อาจพจิารณายตุกิารตัง้ครรภ์

การป้องกนั โรคนีส้ามารถป้องกนัไดโ้ดยการฉีดวคัซนี ครัง้แรกในตอนอาย ุ9-12 เดอืน 
และฉีดวคัซนีป้องกนัโรคนีใ้หนั้กเรยีนชัน้ประถมปีที ่1 ในโรงเรยีน หากผูป้กครองทีม่ขีอ้สงสยับตุร
หลานตนเองไดรั้บหรอืไมใ่หส้อบถามสถานอีนามยัหรอืศนยส์ขภาพชมชนใกลบ้า้น
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หลานตนเองไดรบหรอไมใหสอบถามสถานอนามยหรอศนูยสขุภาพชุมชนใกลบาน 



โรคสกุใสเกดิจากเชือ้ไวรัส ทีม่ชีือ่วา่ วารเิซลลาไวรัส (Varicella virus) หรอื Human herpesvirus 
type 3 เป็นเชือ้ตวัเดยีวกบัทีทํ่าใหเ้กดิ
ตดิตอ่โดยการสมัผัสถกูตุม่น้ําโดยตรงหรอืสมัผัสถกูของใช ้(เชน่ แกว้น้ํา ผา้เชด็หนา้ ผา้เชด็ตวั 
ผา้หม่ ทีน่อน) ทีเ่ป้ือนตุม่น้ําของคนทีเ่ป็นสกุใสหรอืงสูวดั หรอืสดูหายใจเอาละอองของตุม่น้ํา 
ผา่นเขา้ทางเยือ่เมอืก 

อาการ มไีขตํ้า่ ๆ ออ่นเพลยี และเบือ่อาหารเล็กนอ้ย ในผูใ้หญม่กัมไีขส้งู และปวดเมือ่ยตามตวั
คลา้ยไขห้วัดใหญนํ่ามากอ่น ผูป่้วยจะมผีืน่ซึง่จะขึน้พรอ้ม ๆ กนักบัวันทีเ่ริม่มไีข ้หรอื 1 วัน หลงัจากมี
ไข ้เริม่แรกจะขึน้เป็นผืน่แดงราบกอ่น ตอ่มาจะกลายเป็นตุม่นูน มน้ํีาใส ๆ อยูข่า้งใน และมอีาการคนั 
ตอ่มาจะกลายเป็นหนอง หลงัจากนัน้ 2-4 วัน ก็จะตกสะเก็ด ผืน่และตุม่จะขึน้ตามไรผมกอ่น แลว้ลาม
ไปตามหนา้ ลําตัว และแผน่หลงั ทยอยขึน้เต็มทีภ่ายใน 4 วัน บางคนมตีม่ขึน้ในชอ่งปาก ทําใหป้ากไปตามหนา ลาตว และแผนหลง ทยอยขนเตมทภายใน 4 วน บางคนมตมุขนในชองปาก ทาใหปาก
เป่ือย ลิน้เป่ือย เจ็บคอ บางคนอาจไมม่ไีข ้มเีพยีงผืน่และตุม่ขึน้ทําใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นเรมิได ้
เนือ่งจากผืน่ตุม่ของโรคนีจ้ะคอ่ย ๆ ออกทลีะระลอก (ชดุ) ขึน้ไมพ่รอ้มกนัทั่วรา่งกาย ดงันัน้จงึพบวา่ 
บางทีข่ ึน้เป็นผืน่แดงราบ บางทีเ่ป็นตุม่ใส บางทีเ่ป็นตุม่กลดัหนอง และบางทีเ่ริม่ตกสะเก็ด ดว้ย
ลกัษณะนี ้ชาวบา้นจงึเรยีกวา่ อสีกุอใีส (มทีัง้ตุม่สกุตุม่ใส) และเปลีย่นเป็นโรคสกุใสในปัจจบุนั
พบมาก ชว่งปลายฤดหูนาวถงึตน้ฤดรูอ้น (มกราคมถงึมนีาคม) เชน่เดยีวกบัหดั แตก่็พบไดป้ระปราย

ั ้ ปี ใ ็ ั ี ื ่ ็ ํ ่ ่ 15 ปี โ ็ 5 9 ใตลอดทงัปี  พบมากในเด็กวยัเรยีน หรอืกลุม่เด็กอายตํุากวา่ 15 ปี โดยเฉพาะเด็กอาย ุ5-9 ขวบ ใน
ผูใ้หญอ่าจพบไดบ้า้ง ซึง่มกัเป็นคนทีไ่มเ่คยเป็นโรคนีม้ากอ่น แลว้มกัมอีาการและภาวะแทรกซอ้น
มากกวา่ทีพ่บในเด็ก

การดแูลรกัษา ใหรั้กษาตามอาการ ผูป่้วยสว่นใหญจ่ะหายจากอาการป่วยในเวลาไมน่านและมกัจะ
ไมม่โีรคแทรกซอ้น ยกเวน้บางรายทีอ่าจมกีารตดิเชือ้โรคซํ้าบรเิวณรอยแผลตุม่ใส ทําใหเ้กดิแผลเป็น
ไ ้ได ้

การป้องกนั โรคนีต้ดิตอ่ไดค้อ่นขา้งงา่ยจากการสมัผัส แตถ่า้คนทีเ่คยป่วยแลว้ จะมภีมูติา้นทาน
ตลอดชวีติ (ปัจจบุนัมวีคัซนีป้องกนัโรคนีแ้ลว้ แตย่งัมรีาคาแพง) ผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่การตดิโรคนีส้งู 
เชน่ บคุลากรทางการแพทย ์ผูด้แูลเด็กในสถานเลีย้งเด็ก ครอูนุบาลหรอืชัน้ประถมศกึษา เป็นตน้ 
อาจรับวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคนีไ้ด ้
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่ ้ ่โรคอจุจาระรว่งทีพ่บในชว่งชว่งอากาศเย็น ตลุาคม-กมุภาพันธ์ สว่นใหญม่สีาเหตจุากเชือ้ไวรัส ชือ่ 
โรตา้ไวรัส( Rota virus) และมกัเป็นในเด็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 5 ขวบ โดยพบวา่ประมาณครึง่หนึง่ของเด็กที่
มอีายตํุา่กวา่ 5 ขวบ ทีเ่ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลดว้ยโรคอจุจาระรว่งโดยกลุม่เด็กทีพ่บบอ่ยคอืเด็ก
ทีม่อีาย ุ6-12 เดอืน เพราะเด็กในวัยดงักลา่วชอบหยบิสิง่ของทีอ่ยูร่อบตวัเขา้ปาก และโรตา้ไวรัสก็ชอบ
แฝงตัวอยูต่ามสิง่ของตา่ง ๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเรา 

้ ่อาการ โดยเด็กจะมอีาการถา่ยเป็นน้ํารว่มกบัอาการไขแ้ละอาเจยีน และมกัมอีาการกน้แดง ซึง่ถอืวา่เป็น
อาการสําคญัของโรคนี ้โดยทีอ่าการถา่ยเป็นน้ําจะหายไดเ้องภายใน 3-7วัน สว่นอาการไขแ้ละอาเจยีน
มกัมอีาการในชว่ง 2-3 วันแรกเทา่นัน้
 

พอ่แมผู่ป้กครองควรสงัเกตอาการของเด็กอยา่งใกลช้ดิ หากพบวา่มไีขแ้ละอาเจยีนประมาณ 
1-2 วัน จากนัน้ก็มอีาการถา่ยอจจาระเป็นน้ํา โดยลักษณะของอจจาระอาจไมม่มีกหรอืเลอืดปน หรอือาจ1 2 วน จากนนกมอาการถายอจุจาระเปนนา โดยลกษณะของอจุจาระอาจไมมมกูหรอเลอดปน หรออาจ
มมีกูปนเล็กนอ้ยพรอ้มกบัมอีาการหวัดรว่มดว้ย ใหส้งสยัวา่เด็กกําลงัเป็นโรคอจุจาระรว่งทีเ่กดิจากการตดิ
เชือ้โรตา้ไวรสั

          หากเด็กมอีาการรนุแรงถา่ยอจุจาระและอาเจยีนมากอาจทําใหเ้ด็กเกดิภาวะขาดน้ํา ถา้
สงัเกตเห็นเด็กปากแหง้ กระหายน้ํา ปัสสาวะนอ้ย ใหร้บีพาไปพบแพทยด์ว่น เพราะเด็กมโีอกาสชอ็ก
ละอาจ สยีชวีติได ้และอาจเสยชวตได

การรกัษา ไมแ่ตกตา่งจากโรคอจุจาระรว่งดว้ยสาเหตอุืน่ๆ คอืการรักษาตามอาการ และมุง่ป้องกนั
อาการขาดน้ําเป็นหลกัเพราะเป็นอาการแทรกซอ้นสําคญั หากเด็กถา่ยมากจนออ่นเพลยีเพราะเสยีน้ํา 
ควรใหด้ืม่หรอืจบิสารละลายน้ําตาลเกลอืแร ่( ORS)ครัง้ละนอ้ยบอ่ยๆ ครัง้ เพือ่ทดแทนปรมิาณน้ําทีเ่สยี
ไป (ไมแ่นะนําใหใ้ชน้ํ้าอดัลมผสมเกลอืหรอืน้ําเกลอืชนดิขวดสําหรับนักกฬีาแทน) แตถ่า้เด็กไมส่ามารถ
ดืม่เกลอืแรไ่ดเ้พยีงพอหรอืมภีาวะขาดน้ํารนุแรงควรไปพบแพทยเ์พือ่ใหน้ํ้าเกลอืทางเสน้เลอืด
บางคนมคีวามเชือ่วา่ถา้ลกูอจุจาระรว่งตอ้งงดอาหารนัน้ถอืเป็นความเขา้ใจทีผ่ดิ เด็กยงัตอ้งการ
สารอาหารไปทดแทน เพยีงแตค่วรเปลีย่นอาหารโดยเนน้อาหารจําพวกแป้งและใหเ้ด็กกนิโปรตนีทลีะ
นอ้ยๆ หลกีเลีย่งอาหารเสน้ใยจําพวกผักและผลไม ้และใหล้ดปรมิาณของอาหารในแตล่ะมือ้ลง แตเ่พิม่
จํานวนมือ้ใหม้ากขึน้ สว่นเด็กทีย่งัดืม่นมก็สามารถดืม่ไดต้ามปกต ิหรอือาจเปลีย่นเป็นนมทีไ่มม่น้ํีาตาล
แล็กโทสเนือ่งจากเชือ้ไวรัสนีจ้ะไปทําลายเยือ่บลําไสเ้ป็นสาเหตใหม้ปัีญหาในการดดซมึน้ําตาล
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แลกโทสเนองจากเชอไวรสนจะไปทาลายเยอบลุาไสเปนสาเหตใุหมปญหาในการดดูซมนาตาล
แล็กโทสทีม่อียูใ่นนมทําใหถ้า่ยเพิม่มากขึน้ไดแ้ละไมค่วรใชว้ธิเีจอืจางนมเพราะจะทําใหเ้ด็กขาด
พลงังานทีค่วรไดรั้บ แตถ่า้เด็กกนินมแมอ่ยูแ่ลว้ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งเปลีย่นนม



การป้องกนั โรตา้ไวรัสมอียูต่ามสิง่แวดลอ้มทั่วไป เพราะฉะนัน้จงึตอ้งใหค้วามสําคญักบัการ
ดแูลสขุอนามัยอาหารและน้ําดืม่ การลา้งมอืหลงัการเปลีย่นผา้ออ้ม การทําความสถานที ่ของเลน่ของ
ใช ้ และภาชนะทกชิน้ หลกีเลีย่งการพาเด็กไปสถานทีแ่ออดัใช และภาชนะทกุชน หลกเลยงการพาเดกไปสถานทแออด 

นอกจากนีก้็มกีารศกึษาแลว้วา่ การเลีย้งลกูดว้ยนมแมส่ามารถลดโอกาสการเกดิโรคอจุจาระ
รว่งจากโรตา้ไวรัสไดเ้พราะลดโอกาสสมัผัสเชือ้ทีป่นเป้ือนอยูต่ามขวดนมและน้ําดืม่ และในนมแมย่งัมี
สารและภมูติา้นทานชว่ยป้องกนัการตดิเชือ้โรตา้ไวรัสไดด้ว้ย

ในปจัจบนัยงัมวีคัซนีทีช่ว่ยป้องกนัโรคซึง่มปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัสงใชแ้ลว้ในปจจบุนยงมวคซนทชวยปองกนโรคซงมประสทธภาพและความปลอดภยสงูใชแลว
โดยการหยอดเร ิม่ใหเ้มือ่อายุ 2 เดอืนและ 4 เดอืน แตว่คัซนีป้องกนันีย้งัมรีาคาแพงคณุ
พอ่คณุแมจ่งึตอ้งพจิารณาถงึความคุม้คา่ดว้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามวคัซนีก็ไมส่ามารถป้องกนัเชือ้
โรตา้ไวรสัได ้100% เพยีงแตช่ว่ยใหม้อีาการทอ้งรว่งนอ้ยลง เพราะฉะน ัน้การใหว้คัซนีจงึ
เป็นเพยีงทางเลอืกหนึง่ ทีจ่าํเป็นเฉพาะเด็กในสถานเลีย้งเด็กกอ่นวยัเรยีน
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