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เตือน 6 โรคอันตรายสูง ในฤดูหนาว 

 
ถึงชวงที่ไทยเปลี่ยนฤดูจากฝนเขาสูหนาว กระทรวง สาธารณสขุ มีคําเตือนประชาชนรักษา
สุขภาพ เพื่อหางไกลจาก 6 โรคที่มักพบในชวงอากาศหนาวเย็น โดย นพ.ปราชญ บุณยวงศ
วิโรจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใหสัมภาษณ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.วา ขณะน้ีประเทศไทยเขา
สูฤดูหนาว ประชาชนมีโอกาสเสี่ยงจากความหนาวเย็น โดยเฉพาะหากพื้นที่ที่กําลังมีนํ้าทวมขัง
ขณะนี ้ตองเพิ่มความระมดัระวังดูแลสุขภาพเปนกรณีพิเศษ เน่ืองจากมีสภาพความเปยกชื้นสูง
กวาพื้นที่อื่นๆ ทั้งน้ี จากการวิเคราะห สถานการณโรคของสํานักระบาดวิทยา พบวา โรคในฤดู
หนาว สวนใหญจะเปนเช้ือในกลุมไวรัสที่สําคัญ ไดแก โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ไขสกุใส 
ไขหวัดใหญ ปอดบวม ตัง้แตตนป 2549 จนถึงขณะนี้ พบผูปวยจาก 6 โรคดังกลาวแลว 162,589 
ราย เสียชีวิต 541 ราย ประกอบดวย โรคหัด 2,464 ราย ไมมีผูเสียชีวิต โรคสุกใส 40,112 ราย 
เสียชีวิต 3 ราย โรคคางทูม 5,536 ราย ไมมีผูเสียชีวิต โรคปอดบวม 101,693 ราย เสียชีวิต 536 
ราย และโรคไขหวัดใหญ 12,780 ราย เสียชีวิต 2 ราย ไดใหกรมควบคุมโรคเฝาระวังในพื้นที่นํ้า
ทวมขังเปนกรณีพิเศษ เน่ืองจากหากมีผูปวยอาจจะแพรติดกันไดงาย เพราะประชาชนสวนใหญ
มักอยูรวมกันในบานเรือน  

ดาน นพ.ธวัช สุนทราจารย อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส ติดตอทาง
ลมหายใจ มีอาการไขสูง ไอมาก ตาแดง หรือนํ้ามูกไหล และมีผ่ืนแดงตามตัว โดยขณะที่ผ่ืนขึ้น
น้ันยังมีไขสูงอยู โดยพบผูปวยเพิ่มสูงมากในเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคมทุกป โรคน้ีมักพบ
ในเด็กอายุต่ํากวา 15 ป พบบอยในเด็กท่ีไมไดรับวัคซีนปองกัน พบผูปวยมากในภาคกลาง มาก
ที่สุดท่ี กทม. 228 ราย รองลงมาที่จังหวัดกาญจนบุรี 112 ราย ในพื้นที่ที่ประสบภัยนํ้าทวม พบ
จังหวัดพระนคร-ศรีอยุธยามีผูปวยมากที่สุด 50 ราย โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัส โรคน้ีติดตอได
คอนขางงายจากการสัมผัส แตถาคนที่เคยปวยแลวจะมีภูมิตานทานตลอดชีวิต พบผูปวยมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 14,450 ราย เสียชีวิต 1 ราย มากที่สุดท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
2,426 ราย ในจังหวัดท่ีประสบภัยนํ้าทวม มีรายงานโรคสุกใสมากที่สุด คอื จังหวัดนครสวรรค 
1,016 ราย โรคน้ีมีอาการไขสูงปานกลาง มีตุมใสขึ้นที่หนา ลําตัว แขน ขา โดยเฉพาะเด็กเล็ก
หากตุมขึ้นในชองปาก อาจทําใหดูดนมหรือรับประทานอาหารไดนอย ผูปวยสวนใหญจะมีอาการ
เล็กนอย จะหายจากอาการปวยในเวลาไมนานและมักจะไมมีโรคแทรกซอน  

นพ.ธวัชกลาวดวยวา สําหรับโรคคางทูม เกิดจากเชื้อไวรัส อาการจะมีไขปานกลาง ตอม
นํ้าเหลืองบริเวณกกหูโต และมักโตทั้ง 2 ขาง พบมากที่สุดในฤดูหนาว ตั้งแตปลายเดือน
ธันวาคมถึงมีนาคม โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผูปวยมากที่สุดจํานวน 2,242 ราย มากที่สุด
ที่จังหวัดอุดรธานี 188 ราย ในจังหวัดที่มีนํ้าทวม พบผูปวยมากที่สุดท่ีจังหวัดนครสวรรค 70 ราย 
โรคน้ีพบมากที่สุดในกลุมเด็กอายุ 5-9 ป เปนแลวอาการมักจะไมรุนแรง จะหายเองภายใน 2 
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สัปดาห แตถาพบโรคนี้ในเด็กโต อาจจะเกิดภาวะขางเคียงได คือ ลูกอัณฑะอักเสบ การปองกัน
โรคน้ีใหแยกผาเช็ดตัวผาหม และผาเช็ดหนา หามใชกับผูปวย  

ทั้งน้ี โรคปอดบวม มีรายงานผูปวยมากที่สุดท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 31,175 ราย 
เสียชีวิต 27 ราย มากที่สดุท่ีจังหวัดนครราชสีมา 4,205 ราย เสยีชีวิต 19 ราย สวนในพื้นที่ประสบ
ภัยนํ้าทวม พบผูปวยมากที่สุดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2,186 ราย เสียชีวิต 33 ราย 
รองลงมาคือ นครสวรรค 1,916 ราย เสียชีวิต 55 ราย สําหรับโรคปอดบวมนี้ เกิดไดทั้งเช้ือไวรัส
และแบคทีเรีย แตสวนใหญเกิดจากเช้ือไวรัส อาการที่พบไดแก ไข ไอ เสมหะมาก แนนหนาอก
เหมือนหายใจไมออก หอบ หายใจเร็ว มักพบตามหลังไขหวัดเรื้อรังหรือรุนแรง หรือโรค
หลอดลมอักเสบ พบบอยในกลุมที่เปนโรคหอบหืด กลุมอายุที่พบมาก คืออายุต่ํากวา 10 ขวบ 
โดยเฉพาะเด็กเล็ก อายุต่ํากวา 5 ขวบ และผูสูงอายุ จะตองดูแลเปนกรณีพิเศษ เน่ืองจากมีภูมิ
ตานทานโรคต่ํากวาคนกลุมอื่น หากปวยเปนไขหวัด หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หลังจากพบ
แพทยในเบื้องตนแลว หากอาการยังไมทุเลา ควรไปพบแพทยซ้ํา เพื่อติดตามการรักษาตอไป 
การดูแลอื่นๆ ไดแก การใสเสื้อผาเพื่อสรางความอบอุนรางกาย การดื่มนํ้าอุน การอยูในที่ที่มี
อากาศถายเทสะดวก หลกีเล่ียงการอยูในสถานที่แออัด  
อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวอีกวา สําหรับโรค ไขหวัดใหญ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไขสูง 
ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามตัวมาก อาจมีคล่ืนไส อาเจียน มักพบในผูใหญวัยทํางาน และเด็ก
เล็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ขวบในปน้ีพบผูปวยสูงสุดในภาคกลาง จํานวน 5,048 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
มากที่สุดท่ี กทม. 586 ราย ในจังหวัดท่ีประสบภยันํ้าทวมพบผูปวยมากที่สุดท่ีจังหวัดจันทบุรี 
438 ราย รองลงมาไดแก สุโขทัย 302 ราย ในการปองกันโรคนี้ ประชาชนควรรักษารางกายให
แข็งแรงและสวมเสื้อผาใหความอบอุนรางกายอยูเสมอ ทั้งน้ี โรคปอดบวมและไขหวัดใหญน้ัน 
จะตองมีการเฝาระวังและดูแลเปนพิเศษในชวงฤดูหนาว เน่ืองจากเปนโรคที่มีอาการสําคญัของ
โรคที่คลายและใกลเคียงกับโรคไขหวัดนก และอากาศหนาวที่เริ่มเขามาเปนปจจัยเสริมดาน
สิ่งแวดลอม อาจทําใหเช้ือไวรัสไขหวดันกแพรระบาดได 
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