การปองกันโรคติดตอและภัยที่เกิดในฤดูหนาว
ดวยขณะนี้ เปนชวงฤดูหนาว สภาพอากาศหนาวเย็นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศเชนนี้อาจเปนสาเหตุของโรคติดตอหลายชนิด ไดแก โรคไขหวัด และไขหวัดใหญ โรคปอดบวม
โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เทา ปาก และโรคอุจจาระรวง สามารถแพรกระจายไดงายและเร็ว อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพของประชาชน หากรางกายปรับสภาพไมทันก็อาจทําใหเกิดโรคติดตอดังกลาวได
กองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความหวงใยสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเปนอยางยิ่ง จึงขอใหประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง
เด็กเล็กชวงอายุ 0 – 4 ป ผูสูงอายุ และผูปวยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังเชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงกวาปกติ เปนตน และขอแนะนําใหทราบถึงโรคติดตอ อาการสําคัญ การปองกันควบคุมโรค ที่
อาจจะเกิดในฤดูหนาวนี้ ดังตอไปนี้

1. โรคไขหวัด และโรคไขหวัดใหญ

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส
การติดตอ เชื้อโรคเขาสูรางกายทางจมูก ปาก ตา เชื้อนี้อยูในละอองเสมหะ น้ํามูก น้ําลายของผูปวยที่ไอจาม
ออกมาและสามารถแพรกระจายเปนวงกวางในที่ที่มีคนอยูรวมกันมากๆ
อาการ มีไข ปวดศีรษะ น้ํามูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ สําหรับอาการไขหวัดใหญจะรุนแรงกวา
คือ ตัวรอนจัด หนาวสั่น ปวดเวียนศีรษะมาก ปวดตามกระดูก กลามเนื้อ มักมีอาการคลื่นไส
รวมดวย ถาพักผอนอยาเพียงพอและไดรับการรักษาอยางถูกตอง ผูปวยจะหายภายใน 5 – 7 วัน
การปองกันและดูแลรักษาเบื้องตน
1. หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือคลุกคลีกับผูปวย รวมทั้งไมใชสิ่งของสวนตัวรวมกับผูปวย เชนจาน
ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว ฯลฯ ถามีผูปวยในบานควรแนะนําใหปดปากดวยผา
หรือกระดาษเช็ดหนา เวลาไอ หรือจาม
2. ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
3. ในขณะที่มีการระบาดของไขหวัดใหญ ควรหลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในสถานที่ที่มีคนแออัดอากาศ
ถายเทไมสะดวกเปนเวลานาน
4. หมั่นดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ โดยการกินอาหารที่มีประโยชน
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ผักผอนใหเพียงพอ รักษารางกายใหอบอุนและไมใสเสื้อผาที่เปยกชื้น
5. เมื่อเริ่มมีอาการไขหวัดใหญ ควรนอนพักผอนมาก ๆ และดื่มน้ําบอยๆ ถาตัวรอนมาก ใชผาชุบ
น้ําอุนเช็ดตัวและกินยาลดไข ถาอาการไมดีขึ้น คือ มีไขสูงนานเกิน 2 วัน และมีอาการไอมากขึ้น
ตองรีบไปพบแพทยที่โรงพยาบาลหรือศูนยบริการสาธารณสุขใกลบานทันที โดยเฉพาะกลุม
เสี่ยงดังกลาวขางตน ที่มีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อย หายใจแรง จนชายโครงบุม หรือ
หายใจมีเสียงดัง อาจเกิดโรคแทรกซอน เชน ปอดบวม ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
6. ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ปจจุบันยังไมมีนโยบายใหประชาชนฉีดวัคซีนไขหวัดใหญทุก คน
แตพิจารณาใหเฉพาะกลุมเสี่ยง โดยผูที่ควรรับวัคซีน ไดแก เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง
ผูที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ และบุคลากรทางการแพทย ซึ่งตองเขารับการฉีดวัคซีนทุกป

/-2. โรคปอดบวม
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2. โรคปอดบวม

สาเหตุ อาจเปนผลสืบเนื่องจากไขหวัด และการติดเชื้อปอดบวมโดยตรง
ระยะฟกตัว ประมาณ 1 – 3 วัน
การติดตอ เหมือนโรคไขหวัดและไขหวัดใหญ
อาการ
มีไขสูง (มากกวา38 องศาเซลเซีสย) ไอมาก หายใจหอบเร็ว ถามีอาการดังกลาวควรรีบไปพบแพทยทันที
การปองกัน และดูแลรักษาเบื้องตน
การปองกันเหมือนกับการปองกันไขหวัด และไขหวัดใหญ

3. โรคหัด

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสหัด
ระยะฟกตัว ประมาณ 8 – 12 วัน
การติดตอ สัมผัสโดยตรงจากการไอ จาม สารคัดหลั่ง เชน น้ํามูก น้ําลายของผูปวย
อาการ
ระยะแรกคลายไขหวัด หลังจากนั้นมีไขสูงทันที ลักษณะไขสูงลอยกินยาลดไขแลวไขยัง ไมลด
ลักษณะผื่นจะปรากฏหลัง มีไข 3 – 4 วัน ขนาดผื่นแดงเทาหัวเข็มหมุดมักจะเริ่มขึ้นที่ไรผม และ
ซอกคอกอน ตอมาผื่นจะลามไปที่หนาผาก ใบหนา ลําตัว แขน ขา ตามลําดับ
การปองกันและรักษา
1. เมื่อสงสัยวาเปนโรคหัด ควรไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาที่ถูกตองการ
รักษาสวนใหญเปนการรักษาตามอาการ และใหยาที่เหมาะสมถามีโรคแทรกซอน
2. นอนพักผอนใหเพียงพอ เช็ดตัวลดไขในชวงที่มีไขสูง และใหอาหารออนที่มีประโยชน
3. แยกผูปวยออกจากเด็กอื่น ๆ จนถึงระยะ 4 – 5 วัน หลังผื่นขึ้น
4. ลางมือบอยๆ ดวยสบูและน้ําใหสะอาด หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
5. ระวังโรคแทรกซอนตางๆ เพราะระยะที่เปน เด็กจะมีความตานทานโรคบางอยางลดลง
โดยเฉพาะวัณโรค ดังนั้นจึงตองระวังการติดเชื้อจากผูใหญ
6. โรคหัดเปนโรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวยการฉีดวัคซีน โดยใหเด็กไดรับวัคซีนหัด 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 อายุระหวาง 9 – 12 เดือน
ครั้งที่ 2 อายุ 2 ป 6 เดือน หรือ ป.1 อายุ 6 – 7 ป

4. โรคสุกใส

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส
ระยะฟกตัว ประมาณ 10 – 20 วัน (1 – 3 สัปดาห)
อาการ มีไขต่ําๆ เบื่ออาหาร ในผูใหญมีไขสูง ออนเพลียและปวดเมื่อยตามตัว
ลักษณะผื่น เกิดขึ้นพรอมๆกับวันที่มีไข หรือหลังจากมีไข 1 วัน เริ่มแรกผื่นจะแดงราบ ตอมาจะกลายเปนตุม
นูนมีน้ําใสๆอยู และมีอาการคัน
การปองกัน และรักษา
1. การปองกันโดยทั่วไปเหมือนกับโรคไขหวัด ไขหวัดใหญ และโรคหัด
2. ผูปวยควรพักผอนและใหรางกายไดรับความอบอุนเพียงพอ หากมีไขควรกินยาลดไขประเภท
พาราเซตามอล หากมีอาการเจ็บคอ หรือไอ ควรปรึกษาแพทย
/-3. ลางมือบอยๆ...

-33. ลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบูใหสะอาด หรือใชแอลกอฮอลเจลทําความสะอาดมือ
4. เด็กนักเรียนที่มีอาการปวย ควรใหหยุดเรียนประมาณ 1 สัปดาห
5. ผูปวยที่มีอาการคันมากอาจใชยาทา (โดยปรึกษาแพทยกอน) และในเด็กควรตัดเล็บใหสั้น

5. โรคมือ เทา ปาก

สาเหตุ เปนโรคติดตอที่พบในเด็กอายุนอยกวา 5 ป เกิดจากเชื้อไวรัส
ระยะฟกตัว ประมาณ 3 – 6 วัน
การติดตอ เชื้อโรคเขาสูรางกายโดยชองทางเดินอาหาร
อาการ มีไข 2 – 4 วัน เบื่ออาหาร ในปากมีแผลเหมือนแผลรอนในและมีผื่นเปนจุดแดง (มักไมคัน)
อักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุงแกม ฝามือ ฝาเทาหรือที่กน ตอมาตุมจะกลายเปนผื่นพองใสแดง
อาการจะทุเลาและหายเปนปกติภายใน 10 วัน
การปองกันและรักษา
1. การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลที่ดี เชน การลางมือดวยสบูและน้ําใหสะอาดหรือเจลลางมือ
ทุกครั้งกอน – หลังการรับประทานอาหาร หลังการขับถาย และการเลนของเลน หมั่นลางมือ
บอยๆ ตัดเล็บใหสั้น ซึ่งเปนวิธีปองกันการติดเชื้อ และการแพรเชื้อไดดี
2. การดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมที่ดี เชน การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตอง ดูแลรักษาและทํา
ความสะอาดอาคาร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช และของเลนตางๆเปนประจํา
และสม่ําเสมอดวยน้ํายาทําความสะอาด
3. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆไมมีแมลงวันตอม และควรใชชอนกลางในการ
รับประทานอาหารไมใชแกวน้ํา หลอดดูด ชอน ขวดนม รวมกับผูอื่น
4. หลีกเลี่ยงการนําเด็กเล็กไปในที่ชุมชนในชวงที่มีการระบาด เชน สนามเด็กเลน
หางสรรพสินคา ตลาด สระวายน้ํา ควรอยูในที่มีอาการถายเทไดดี
5. หลีกเลี่ยงการคลุกคลี อยูใกลชิดกับผูปวย ควรแยกเด็กปวยจากเด็กปกติ และเด็กที่ปวยเปน
โรคมือ เทา ปาก ควรหยุดพักรักษาตัวที่บานประมาณ 1 สัปดาห หรือจนกวาจะหายเปนปกติ
เพื่อปองกันการแพรเชื้อใหเด็กอื่นๆ

6. โรคอุจจาระรวงในเด็กเล็ก

สาเหตุ โรคอุจจาระรวงในฤดูหนาวมักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ํากวา 2 ป เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดตอได
โดยการดื่มน้ํา หรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปอนเขาไป
อาการ ถายอุจจาระรวงเปนน้ําหรือถายเหลวบอยครั้ง อาจเริ่มมีอาการคลายไขหวัดกอนถายเหลว
โดยทั่วไปอาการไมรุนแรง แตเด็กบางคนมีอาการขาดน้ํารุนแรงจนถึงตองเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล เด็กที่ปวยเปนโรคอุจจาระรวงจะมีน้ําหนักลดลง และการเจริญเติบโตหยุดชะงักไปพักหนึ่ง
การปองกันและดูแลรักษาเบื้องตน
1. ควรใหอาหารเหลวแกเด็กบอยครั้ง เชน น้ําขาวตม น้ําแกงจืด รวมทั้งน้ํานมแม แตสําหรับเด็ก
ที่ดื่มนมผสม ควรผสมนมใหเจือจางลงครึ่งหนึ่งจนกวาอาการจะดีขึ้น ถาเด็กยังอุจจาระบอย
ควรผสมสารละลายน้ําตาลเกลือแรใหเด็กดื่มทีละนอยแตบอยครั้ง พรอมทั้งใหรับประทาน
อาหารที่ยอยงาย โดยอาการจะกลับเปนปกติไดภายใน 8 – 12 ชั่วโมง ถาใหการรักษาเอง
ที่บานแลว อาการไมดีขึ้นตองรีบพาไปพบแพทยที่โรงพยาบาลหรือศูนยบริการสาธารณสุข
ใกลบานทันที
/-2. ควรเลี้ยงลูก...

-42. ควรเลี้ยงลูกดวยนมแม เพราะสะอาด ปลอดภัย และทําใหเด็กมีภูมิตานทานตอเชื้อโรคตางๆ
3. ผูดูแลเด็กตองลางมือดวยสบูและน้ําใหสะอาดทุกครั้งกอนการเตรียมอาหาร และหลังเขา
หองน้ํา
4. ใหเด็กกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม ๆ และดื่มน้ําสะอาด
5. ใหเด็กที่ปวยถายอุจจาระในภาชนะที่รองรับมิดชิด แลวนําไปกําจัดในสวมที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อไมใหเชื้อโรคแพรกระจายตอไป
อันตรายจากการดื่มเหลาแกหนาว
สาเหตุและอาการ
การเสียชีวิตหลังดื่มเหลาในหนาหนาว เปนสาเหตุหนึ่งเนื่องจากมีความเชื่อที่ผิดวาเหลาจะชวย
เพิ่มความอบอุนใหแกรางกาย แกหนาวได ซึ่งนักดื่มบางรายเชื่อวาไมตองสวมเสื้อผาใหอบอุนก็ได เพราะเหลา
จะทําใหอุนอยูแลว ในทางการแพทยจัดวาเปนความเชื่อที่ผิด และเปนอันตรายตอรางกายมาก หากนั่งดื่ม
เหลาขณะผิงไฟดวยก็อาจเกิดอุบัติเหตุไฟไหมเสื้อผาผิวหนังพุพองจากความรอน เปลวไฟ หรือไฟไหมบานได
จึงขอใหประชาชนระมัดระวัง เพราะมีขาวผูเสียชีวิตจากความเชื่อดังกลาวทุกป
ฤทธิ์ของแอลกอฮอลไมไดเพิ่มอุณหภูมิในรางกาย แตเกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดฝอย
ใตผิวหนัง รูสึกรอนวูบวาบ ใบหนาดูแดงระเรื่อจากการที่หลอดเลือดฝอยขยายตัวจะเปนชองทางใหความรอน
ในรางกายถูกระบายออกไดงายขึ้น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาไปมากจะมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง
ซึ่งถาเมาจนหลับโดยไมมีการทําใหรางกายอบอุนเพียงพอ ก็อาจสงผลใหเสียชีวิตได
การปองกันและการรักษา
การทําใหรางกายอบอุนในชวงฤดูหนาว ขอใหประชาชนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ อยางนอย
วันละ 30 นาที รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู พักผอนใหเพียงพอ ผูที่เปนโรคภูมิแพอยูแลวไมควรกอไฟผิง
เพราะควันจากการผิงไฟจะระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจจากกาซคารบอนไดออกไซด
ดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงและทํารางกายใหอบอุนอยูเสมอ สวมใสเสื่อผาหนาๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัว เพราะเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย
ไมดื่มสุราแกหนาว เพราะนอกจากจะไมชวยสรางความอบอุนใหกับรางกายแลวฤทธิ์ของ
แอลกอฮอลจะทําใหรางกายสูญเสียความรอน และกดประสาท ทําใหงวงซึมและหมดสติโดยไมรูตัว หากมีโรค
ประจําตัวจะทําใหเสี่ยงตอการเสียชีวิตได
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงขอแนะนําใหประชาชนระวังปองกันโรคที่เกิดในชวงฤดูหนาว ดังนี้
1. รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ เพื่อใหรางกายมีความตานทานโรค สวมเสื้อผาหลายๆชั้นเพื่อใหรางกาย
อบอุน
2. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู สะอาดปรุงสุกใหม ๆ ไมมีแมลงวันตอม และดื่มน้ําที่สะอาดทุกครั้ง
หรือน้ําตมสุก น้ําบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (เครื่องหมาย อย.) รวมทั้งเลือกซื้อน้ําแข็งที่
สะอาดไมมีตะกอน ไมควรรับประทานน้ําแข็งที่ใชแชอาหารอื่น
3. ลางมือดวยสบูและน้ําใหสะอาดกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง
4. ถายอุจจาระลงในสวม และลางมือใหสะอาดหลังถายอุจจาระทุกครั้ง

/-5. หลีกเลี่ยงการ...

-55. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกลชิดกับผูปวยที่มีโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ผูปวยควรอยูบาน พักรักษา
ตัวใหหาย ไมควรเขาไปในที่ชุมชน แตหากเขาไปในที่ชุมชนใหสวมหนากากอนามัย หรือใชผาเช็ดหนา
ปดปาก ปดจมูกเวลาไอ จาม
6. สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณเครื่องใชให
สะอาดอยูเสมอ ตองจัดใหมีอางลางมือและสวมที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงการกําจัดอุจจาระเด็กใหถูกตอง
8. อยาใหถูกยุงกัด และทําลายแหลงเพาะพันธุยุง โดยตรวจดูภาชนะเก็บกักน้ําตาง ๆ ตองปดฝาใหมิดชิด
เปลี่ยนน้ําในภาชนะขังน้ําที่ไมมีฝาปด ทุก 7 วัน ใสเกลือหรือผงซักฟอก ลงในจานรองตูกับขาว
ปลอยปลากินลูกน้ําลงในภาชนะเก็บน้ําใช หรืออางบัว ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชนจัดบานให
เปนระเบียบ สะอาด ทําลายเศษภาชนะที่มีน้ําขังเชน ขวด กระปอง กะลา กลองโฟม พลาสติก ฯลฯ
***หากประชาชนมีอาการเจ็บปวยหรือไมสบาย ขอใหรบี ไปพบแพทยไดทศ่ี นู ยบริการสาธารณสุขใกลบา น***

______________________________________________

กลุมงานโรคติดตอทั่วไป กองควบคุมโรคติดตอ
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

