อยาประมาทหวัด ไอ
ไอ คัดจมูกเป็ นหวัด เจ็บคอและนํามูกไหล เป็ นอาการป่ วยทีพบได้บ่อย ๆ ในเด็ก ส่ วนใหญ่มกั ไม่รุนแรง แต่ในบางราย
อาการเหล่านีโดยเฉพาะการไอก็เป็ นสัญญาณอันตราย บ่งบอกว่าเด็กอาจเจ็บป่ วยเป็ นโรคทีร้ายแรงมากกว่าหวัดธรรมดา เช่น
ปอดบวม การติดเชื อในกระแสเลื อด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ฯลฯ ปอดบวมเป็ นโรคติดเชือทางเดินหายใจ ซึ งเป็ นสาเหตุการ
ตายของเด็กหนึงในห้าคนทีเสี ยชีวติ ก่อนอายุ ๕ ปี
ในแต่ละปี มีเด็กชายและหญิงอาย ๐-๕ ปี ทัวโลก เสี ยชี วิตจากโรคปอดบวมถึง ๒ ล้านคน ซึ งมากกว่าทีตายจากโรคเอดส์
และมาเลเรี ย สําหรับประเทศไทย โรคปอดบวมเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ อันดับต้นๆ ของเด็กอายุนอ้ ยกว่า ๕ ปี เช่นกัน
เด็กทุกคนทังหญิงและชายมีสิทธิ พนฐานที
ื
จะได้รับการบริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพ เพือการตรวจวินิจฉัยได้แม่นยํา และได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้องก่อนทีจะสายเกิ นไป ดังนัน เมือพบเด็กมีอาการหวัด ไอ พ่อ แม่ ผูด้ ูแล ครู จึงควรเอาใจใส่ สังเกต
อาการ ดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าได้ประมาท จะได้รีบพาเด็กไปรับการตรวจรักษาทันท่วงที ก่อนทีจะกลายเป็ นปั ญหารุ นแรง
นอกจากนี ทุกคนควรช่วยกันลดการแพร่ เชื อโดยใช้ช้อนกลางในการกิ นอาหารร่ วมสํารับ แยกใช้ภาชนะ ล้างมือ และทํา
ความสะอาดอย่างถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ เมือมีอาการเป็ นหวัด ไอ จาม ให้ใช้ผา้ ปิ ดปาก ปิ ดจมูก และแยก ทิงขยะติดเชือใน
ถุงทีมิดชิด

ข้ อมูลสนับสนุน
เมือเด็กเป็ นหวัดหรื อไอ ควรทําให้ร่างกายเด็กอบอุ่น และชวนให้เด็กกินอาหารและดืมนําให้มากเท่าทีจะทําได้
ในบางครัง การไอเป็ นสัญญาณอันตราย ถ้าเด็กมีอาการหายใจเร็ วหรื อหอบเหนื อยร่ วมด้วย มีไข้ตวั ร้อน หรื อ
ซึ ม บ่งบอกว่าเด็กป่ วยมีการติดเชือทีปอด เป็ นโรคปอดบวมรุ นแรง ทีอาจเป็ นอันตรายถึงชี วิตได้ พ่อ แม่จึงควร
รี บพาเด็กทีไอและมีอาการหายใจลําบากไปพบแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยด่วน
ครอบครั วสามารถป้ องกันเด็กจากโรคปอดบวมได้ โดยสนับสนุ นให้แม่เลี ยงลู กด้วยนมแม่เพียงอย่างเดี ยว
ในช่ วงอายุ ๖ เดื อนแรก ให้เด็กทุ กคนได้กินอาหารทีมี สารอาหารครบถ้วนเพียงพอ และพาเด็กไปรั บการ
ตรวจสุ ขภาพและรับวัคซี นตามกําหนดทีสถานบริ การสุ ขภาพใกล้บา้ น
เด็ ก ที มี อ าการไอเรื อรั ง นานเกิ น ๒ สั ป ดาห์ ควรรี บ พาไปปรึ ก ษาแพทย์
หายใจ รุ นแรงหรื อเรื อรังได้

เพราะเด็ ก อาจมี โ รคทางเดิ น

เด็กและหญิงมีครรภ์ทีสัมผัสกับควันบุหรี หรื อควันจากเตาไฟจะมีความเสี ยงต่อโรคปอดมากขึน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เมื อเด็ ก เป็ นหวั ด หรื อ ไอ ควรทํ า ให้ ร่ างกายเด็ ก อบอุ่ น
เท่ าทีจะทําได้

และชวนให้ เ ด็ ก กิ น อาหารและดื มนํ& า ให้ ม าก

๑.๑ ทารกและเด็กเล็กจะสู ญเสี ยความร้ อนออกจากร่ างกายได้ โดยง่าย ดังนัน เมื อเด็กเป็ นหวัดหรื อไอ พ่อแม่จึงควร
ทําให้ร่างกายของเด็กอบอุ่นอยูเ่ สมอ โดยให้ใส่ เสื อ ห่มผ้า ไม่ปล่อยให้โกรกลม
๑.๒ เด็กทีเป็ นหวัด ไอ เจ็บคอแต่ยงั หายใจเป็ นปกติ พ่อแม่อาจดูแลเด็กทีบ้าน และเด็กอาจหายได้โดยไม่ตอ้ งกินยา เพียงแต่
รักษาร่ างกายให้อบอุ่นพอสมควร อย่าห่ มผ้าหนาอบจนร้ อนเกิ นไป เพราะอาจทําให้เด็กชักจากไข้สูง และให้
เด็กดื มนําและกิ นอาหารให้เต็มที เท่าที เด็กกิ นได้ ควรใช้แต่ยาที แพทย์หรื อเจ้าหน้าที สาธารณสุ ขแนะนําเท่านัน
ไม่ควรซื อยาให้กินเอง
๑.๓ ถ้าเด็กเป็ นไข้ตวั ร้อน ควรเช็ดตัวด้วยนําธรรมดาจนไข้ลด สําหรับพืนทีทีมีการระบาดของโรคมาลาเรี ย หรื อ ไข้หวัด
ใหญ่ พ่อแม่ควรรี บพาเด็กไปพบแพทย์หรื อ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทันทีทีเด็กเป็ นไข้
๑.๔ ควรดูแลทําความสะอาดช่องจมูกของเด็กทีมีอาการหวัด นํามูกไหล ไอ ให้โล่ง โดยเฉพาะก่อนกินอาหารหรื อ ก่อน
นอน วิธีหนึง ทีได้ผลและทําได้เองทีบ้าน คือการเอาผ้าหรื อกระดาษนุ่มชุบนําสุ กพันปลายไม้เช็ดเอานํามูกและ ส่ วนที
แห้ง กรั ง ออก หรื อ อาจ ใช้นําเกลื อปลอดเชื อล้า งจมู ก ก็ ไ ด้ บรรยากาศที มี ค วามชื นพอประมาณจะช่ วยให้
การหายใจสบายขึน ดังนันในพืนทีแห้งแล้ง ความชืนตํา ผูใ้ หญ่สามารถเอานําอุ่นใส่ ชามให้เด็กหายใจเอาไอนําเข้าไป
ทําให้สบายขึนได้ แต่ตอ้ งคอยระวังดูแลให้ปลอดภัย และไม่ใช้นาเดื
ํ อดๆ
๑.๕ เด็กทียังกิ นนมแม่อยู่ อาจดูดนมได้น้อยลงในช่วงนี แม่ควรกระตุน้ ให้เด็กดูดนมแม่ต่อไป เนื องจากในนํานมแม่มี
สารอาหารและภูมิคุม้ กันช่วย ให้เด็กสามารถต่อสู ้กบั ความเจ็บป่ วยได้และยังช่วยให้เด็กเจริ ญเติบโตได้ดี แต่ถา้ เด็กดูด
นมไม่ได้ แม่สามารถบีบนํานมจากเต้านมใส่ แก้วสะอาดแล้วค่อยๆป้ อนให้ลูก
๑.๖ ในช่วงป่ วย สําหรับเด็กทีไม่ได้กินนมแม่ ควรกระตุน้ ให้เด็กกินอาหารอ่อนและดืมนําทีละน้อยและบ่อยๆ เมือเด็กหาย
ป่ วย ให้เสริ มอาหารอีกหนึงมือเพิมขึนเป็ นพิเศษทุกวันอย่างน้อยนาน ๑ สัปดาห์ เพือจะได้ชดเชยส่ วนทีขาดไป เด็กจะ
ฟื นตัวได้เร็ วและการเจริ ญเติบโตของเด็กจะได้ไม่ถูกกระทบกระเทือนนานเกินไป
๑.๗ เนื องจากหวัดและไอสามารถติดต่อถึ งกันได้ง่าย ดังนัน ผูป้ ่ วยควรหลี กเลียงการไอ จาม หรื อบ้วนนําลายใกล้ๆเด็ก
การไอและ จามจะมีละอองนํามูก นําลาย และเสมหะทีมีเชือโรคแพร่ กระจายออกมา ถ้ามีการติดเชืออยู่ ก็จะเกิดการ
ติดต่อทางลมหายใจ ไปยังผูอ้ ยูร่ อบข้างได้โดยง่าย เช่นเดียวกับการสังนํามูก พ่อแม่ ผูเ้ ลียงดู และครู จึงควรใช้ผา้ ปิ ด
ปากทุกครังทีไอ จาม และ ทําความสะอาดผ้า หากใช้มือป้ อง มือเปื อนแล้วต้องรี บล้างมือให้สะอาดด้วยนํากับสบู่ และ
แยกเด็กทีป่ วยชัวคราว การทําเช่นนี จะช่วยลดการแพร่ เชื อ ช่วยสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพ จิตสํานึ กห่ วงใยคนรอบข้าง
และเป็ นแบบอย่างในการฝึ กมารยาททีดี ให้แก่เด็กทุกคนทังทีป่ วยและไม่ป่วย

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ในบางครั& ง การไอเป็ นสั ญญาณอั นตราย ถ้ า เด็ ก มี อ าการหายใจเร็ ว หรื อ หอบเหนื อยร่ ว มด้ ว ย มี ไ ข้ ตั ว ร้ อ น
หรื อ ซึ ม บ่ ง บอกว่ า เด็ ก ป่ วยมี ก ารติ ด เชื& อ ที ปอด เป็ นโรคปอดบวมรุ น แรง ที อาจเป็ นอั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ได้ พ่ อ
แม่ จึงควรรีบพาเด็กทีไอและมีอาการหายใจลําบากไปพบแพทย์ หรือเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ขโดยด่ วน
๒.๑ ถึงแม้วา่ อาการไอ เป็ นหวัด เจ็บคอ ตัวร้อน และมีนามู
ํ ก ส่ วนใหญ่มกั หายได้เองหรื อโดยการรักษาตามอาการ แต่
บางครังอาการไอและไข้ตวั ร้อนก็เป็ นสัญญาณแสดงว่าเด็กอาจเป็ นปอดบวม โรคติดเชื อในเลือด วัณโรคปอดฯลฯ
ซึ งต้องได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขซึ งได้รับการฝึ กอบรมมา และถ้าถึงขันต้องสังจ่าย
ยาปฏิชีวนะมาให้ พ่อแม่ควรปฏิบตั ิตามคําแนะนําและให้เด็กกินยาตามทีสังให้อย่างเคร่ งครัด และต่อเนื องจนครบ
แม้วา่ อาการของเด็กจะดีขึนแล้วก็ตาม และพาเด็กกลับไปตรวจซําตามทีแพทย์นดั หรื อถ้าสังเกตว่าเด็กมีอาการไม่ดี
ขึนใน ๔๘ ชัวโมง
๒.๒ การเสี ยชี วิตของ เด็กจํานวนมากจากโรคปอดบวมเป็ นเรื องทีหลี กเลี ยงได้ ถ้าพ่อแม่ ผูเ้ ลียงดูเด็กสามารถสังเกตรู ้
อาการทีเป็ นสัญญาณอันตราย และต้องรี บพาเด็กไปรับการรักษาทันท่วงที ดังนัน พ่อแม่ผเู ้ ลียงดูเด็กจําเป็ นต้องรู ้วา่
• การหายใจเร็ ว หอบเหนื อย เป็ นสัญญาณอันตรายทีต้องรี บพาลูกไปพบแพทย์/เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดย
ด่วน
• จะต้องพาเด็กไปพบแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีไหน

พ่ อแม่ ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ หรือเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ขทันที ถ้ าเด็กมีอาการดังต่ อไปนี&
• หายใจเร็วกว่ าปกติ
- เด็กอายุนอ
้ ยกว่า ๒ เดือน หายใจ ๖๐ ครังต่อนาที หรื อ เร็ วกว่า
- เด็กอายุ ๒ เดือน – ๑ ปี หายใจ ๕๐ ครังต่อนาที หรื อ เร็ วกว่า
- เด็กอายุ ๑ - ๕ ปี หายใจ ๔๐ ครังต่อนาที หรื อ เร็ วกว่า
• หายใจลําบาก หอบเหนือย
• ขณะหายใจเข้ า มีลกั ษณะขอบชายโครงบุ๋มเข้ า หรือ หน้ าท้ องยุบและพอง
• เด็กไอติดต่ อกันเป็ นเวลา ๒ สั ปดาห์ ขึน& ไป
• ดูดนมแม่ หรือดืมนํา& ไม่ ได้ หรืออาเจียนบ่ อยๆ
• มีอาการซึม หรือมีอาการชั ก
• หน้ าซีด หรือมีสีคลํา& ลง
๒.๓รัฐและองค์กรท้องถินควรจัดบริ การสุ ขภาพ ทีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มีบุคลากรทีมีคุณภาพ มียาปฏิ ชีวนะทีราคา
เหมาะสม และอุปกรณ์จาํ เป็ นไว้รองรับ และมีระบบส่ งต่อทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในประเทศไทยมีการประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้าและมีสถานพยาบาลกระจายในทุกตําบล ชุมชน

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
ครอบครั วสามารถป้องกันเด็กจากโรคปอดบวมได้ โดยสนับสนุนให้ แม่ เลีย& งลูกด้ วยนมแม่ เพียงอย่ างเดียว ในช่ วง
อายุ ๖ เดือนแรก ให้ เด็กทุกคนได้ กินอาหารทีมีสารอาหารครบถ้ วนเพียงพอ และพาเด็กไปรั บการ ตรวจสุ ขภาพและรั บ
วัคซีนตามกําหนดทีสถานบริการสุ ขภาพใกล้ บ้าน
๓.๑ การเลียงลูกด้วยนมแม่จะช่วยป้ องกันเด็กจากโรคปอดบวมและโรคอืนๆ ดังนัน การให้ทารกดูดนมแม่เพียงอย่าง
เดี ยวในช่ วงอายุ ๖ เดื อนแรกจึ งเป็ นเรื องสําคัญ สําหรั บเด็กทังหญิ งและชายในวัยอื นการได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วน จะช่วยให้เด็กแข็งแรงและลดความเสี ยงต่อการติดเชือในทางเดินหายใจ
๓.๒ วิตามินเอ ช่วยป้ องกันความรุ นแรงของโรคติดเชือทางเดินหายใจและโรคอืนๆ เช่ น หัด และช่ วยให้เด็กฟื นจาก
ความเจ็บป่ วยได้เร็ วขึน วิตามินเอมีอยูม่ ากในนมแม่ ตับ ปลา ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ผักและผลไม้สีเหลือง และผัก
ใบเขียว รวมทังยาเม็ดวิตามินเอ การได้รับวัคซี นสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคติดเชือให้ ครบถ้วนก่อนอายุ ๑ ปี จะช่วย
ป้ องกันโรคหัด ซึ งเป็ นโรคทีทําให้เด็กเป็ นโรคปอดบวม รวมทังโรคอืนๆ เช่น ไอกรน และวัณโรคอีกด้วย

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทีมีอาการไอเรื&อรั งนานเกิน ๒ สั ปดาห์ ควรรี บพาไปปรึ กษาแพทย์ เพราะเด็กอาจมีโรคทางเดินหายใจ รุ นแรง
หรือเรื&อรังได้
๔.๑

วัณโรคเป็ นโรคทีรุ นแรง เพราะทําให้เด็กเสี ยชีวติ หรื อปอดถูกทําลายได้มาก ครอบครัวสามารถป้ องกันวัณโรคให้
เด็กได้โดย
• พาเด็กไปรับวัคซี นให้ครบ วัคซี นบีซีจีจะช่วยป้ องกัน วัณโรคทีรุ นแรง
• ไม่พาเด็กไปคลุกคลีกบั ผูท้ ีป่ วยเป็ นวัณโรคหรื อไอเรื อรังหรื อไอมีเสมหะปนเลือด

๔.๒ ในกรณี ทีเด็กป่ วยเป็ นโรคนีและได้รับยาสําหรับรักษาโรคมาจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข พ่อแม่และผูเ้ ลียงดูเด็กควร
ให้เด็กกิ นยาตามคําแนะนําอย่างเคร่ งครั ดและต่อเนื อง แม้ว่า อาการของเด็กจะดี ขึนแล้วก็ตาม หากมี อาการ
ผลข้างเคียงจากยา เช่น อาเจียนมาก ตัวเหลือง ตาเหลือง ผืน ฯลฯ ควรรี บปรึ กษาแพทย์
• หากมีคนในครอบครัว หรื อผูใ้ กล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิงผูใ้ หญ่ทีดูแลเด็ก ป่ วยเป็ นวัณโรค ควรรี บพา
บุคคลในครอบครัวทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กไปพบแพทย์ หรื อตรวจรักษาวัณโรค หรื อภาวะติดเชือ
วัณโรคทีโรงพยาบาลใกล้บา้ นโดยเร็ ว

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กและหญิงมีครรภ์ ทสัี มผัสกับควันบุหรี หรือควันจากเตาไฟจะมีความเสี ยงต่ อโรคปอดมากขึน&
๕.๑ เด็กมีความเสี ยงเพิมขึนต่อการเป็ นโรคปอดบวมหรื อมีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ ถ้าอาศัยอยูใ่ นสิ งแวดล้อมที
เต็มไปด้วยควันบุ หรี เพราะการสัมผัสกับควันก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อเด็กได้ แม้ขณะอยู่ในครรภ์มารดา ดังนัน
มารดาเองก็ไม่ควรสู บบุหรี หรื อสู ดดมควันบุหรี
๕.๒ วัยรุ่ นมีแนวโน้มทีจะเริ มสู บบุหรี ถ้าผูใ้ หญ่รอบๆตัวสู บบุหรี หรื อเห็นแบบอย่างทีจูงใจจากโฆษณา สื อมวลชน
สื อบันเทิง หรื อถ้าเขาสามารถหาซื อบุหรี ได้ง่ายๆในราคาถูก ดังนัน สังคมจึงควรรณรงค์ให้วยั รุ่ นหลีกเลียงการ
สู บบุหรี และสนับสนุ นเยาวชนทีมีจิตอาสาให้ เป็ นแบบอย่างไม่สูบบุหรี และคอยแนะนําตักเตือนเพือนๆ ถึ ง
อันตรายของบุหรี

