
อย�าประมาทหวัด ไอ  
 

ไอ คดัจมูกเป็นหวดั เจ็บคอและนํ� ามูกไหล เป็นอาการป่วยที�พบได้บ่อย ๆ ในเด็ก ส่วนใหญ่มกัไม่รุนแรง แต่ในบางราย
อาการเหล่านี�โดยเฉพาะการไอก็เป็นสัญญาณอนัตราย บ่งบอกวา่เด็กอาจเจบ็ป่วยเป็นโรคที�ร้ายแรงมากกวา่หวดัธรรมดา เช่น 
ปอดบวม การติดเชื�อในกระแสเลือด ไขห้วดัใหญ่ วณัโรค ฯลฯ ปอดบวมเป็นโรคติดเชื�อทางเดินหายใจ ซึ� งเป็นสาเหตุการ
ตายของเด็กหนึ�งในหา้คนที�เสียชีวติก่อนอาย ุ๕ ปี 
 
ในแต่ละปีมีเด็กชายและหญิงอาย ๐-๕ ปีทั�วโลก เสียชีวิตจากโรคปอดบวมถึง  ๒ ลา้นคน ซึ� งมากกวา่ที�ตายจากโรคเอดส์ 
และมาเลเรีย สาํหรับประเทศไทย โรคปอดบวมเป็นสาเหตุของการเสียชีวติอนัดบัตน้ๆ ของเด็กอายนุอ้ยกวา่ ๕ ปี เช่นกนั 
 
เด็กทุกคนทั�งหญิงและชายมีสิทธิพื�นฐานที�จะไดรั้บการบริการสุขภาพที�มีคุณภาพ เพื�อการตรวจวินิจฉยัไดแ้ม่นยาํ และไดรั้บ
การรักษาอย่างถูกตอ้งก่อนที�จะสายเกินไป ดงันั�น เมื�อพบเด็กมีอาการหวดั ไอ พ่อ แม่ ผูดู้แล ครู จึงควรเอาใจใส่ สังเกต
อาการ ดูแลอย่างใกลชิ้ด อยา่ไดป้ระมาท จะไดรี้บพาเด็กไปรับการตรวจรักษาทนัท่วงที ก่อนที�จะกลายเป็นปัญหารุนแรง 
 
นอกจากนี�  ทุกคนควรช่วยกนัลดการแพร่เชื�อโดยใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมสํารับ แยกใช้ภาชนะ ลา้งมือ และทาํ
ความสะอาดอยา่งถูกสุขลกัษณะอยูเ่สมอ เมื�อมีอาการเป็นหวดั ไอ  จาม  ใหใ้ชผ้า้ปิดปาก ปิดจมูก  และแยก ทิ�งขยะติดเชื�อใน
ถุงที�มิดชิด 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
เมื�อเด็กเป็นหวดัหรือไอ ควรทาํใหร่้างกายเด็กอบอุ่น และชวนใหเ้ด็กกินอาหารและดื�มนํ�าใหม้ากเท่าที�จะทาํได ้
 

 
ในบางครั� ง การไอเป็นสัญญาณอนัตราย ถา้เด็กมีอาการหายใจเร็วหรือหอบเหนื�อยร่วมดว้ย มีไขต้วัร้อน หรือ
ซึม บ่งบอกวา่เด็กป่วยมีการติดเชื�อที�ปอด เป็นโรคปอดบวมรุนแรง ที�อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้พ่อ แม่จึงควร
รีบพาเด็กที�ไอและมีอาการหายใจลาํบากไปพบแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขโดยด่วน 
  

 
ครอบครัวสามารถป้องกนัเด็กจากโรคปอดบวมได ้ โดยสนับสนุนให้แม่เลี� ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 
 ในช่วงอายุ ๖ เดือนแรก ให้เด็กทุกคนได้กินอาหารที�มีสารอาหารครบถว้นเพียงพอ และพาเด็กไปรับการ 
 ตรวจสุขภาพและรับวคัซีนตามกาํหนดที�สถานบริการสุขภาพใกลบ้า้น 
 

 
เด็กที�มีอาการไอเรื� อรังนานเกิน ๒ สัปดาห์ ควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์ เพราะเด็กอาจมีโรคทางเดิน
หายใจ รุนแรงหรือเรื�อรังได ้

 
เด็กและหญิงมีครรภที์�สัมผสักบัควนับุหรี�  หรือควนัจากเตาไฟจะมีความเสี�ยงต่อโรคปอดมากขึ�น 
  

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เมื�อเด็กเป็นหวัดหรือไอ ควรทําให้ร่างกายเด็กอบอุ่ น และชวนให้เด็กกินอาหารและดื�มนํ&าให้มาก 

 เท่าที�จะทาํได้ 

         
๑.๑ ทารกและเด็กเล็กจะสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้ โดยง่าย ดงันั�น เมื�อเด็กเป็นหวดัหรือไอ พ่อแม่จึงควร

ทาํใหร่้างกายของเด็กอบอุ่นอยูเ่สมอ โดยใหใ้ส่เสื�อ ห่มผา้ ไม่ปล่อยใหโ้กรกลม 
 

๑.๒ เด็กที�เป็นหวดั ไอ เจบ็คอแต่ยงัหายใจเป็นปกติ พอ่แม่อาจดูแลเด็กที�บา้น และเด็กอาจหายไดโ้ดยไม่ตอ้งกินยา เพียงแต่
รักษาร่างกายให้อบอุ่นพอสมควร อย่าห่มผา้หนาอบจนร้อนเกินไป เพราะอาจทาํให้เด็กชักจากไขสู้ง และให้
เด็กดื�มนํ� าและกินอาหารให้เต็มที�เท่าที�เด็กกินได้ ควรใช้แต่ยาที�แพทยห์รือเจา้หน้าที�สาธารณสุขแนะนาํเท่านั�น
ไม่ควรซื�อยาใหกิ้นเอง 
  

๑.๓ ถา้เด็กเป็นไขต้วัร้อน ควรเช็ดตวัดว้ยนํ� าธรรมดาจนไขล้ด สําหรับพื�นที�ที�มีการระบาดของโรคมาลาเรีย หรือ ไขห้วดั
ใหญ่ พอ่แม่ควรรีบพาเด็กไปพบแพทยห์รือ เจา้หนา้ที�สาธารณสุขทนัทีที�เด็กเป็นไข ้
 

๑.๔ ควรดูแลทาํความสะอาดช่องจมูกของเด็กที�มีอาการหวดั นํ� ามูกไหล ไอ ให้โล่ง โดยเฉพาะก่อนกินอาหารหรือ ก่อน
นอน วธีิหนึ�ง ที�ไดผ้ลและทาํไดเ้องที�บา้น คือการเอาผา้หรือกระดาษนุ่มชุบนํ�าสุกพนัปลายไมเ้ช็ดเอานํ�ามูกและ ส่วนที�
แห้งกรังออก หรือ อาจ ใช้นํ� าเกลือปลอดเชื�อล้างจมูกก็ได้ บรรยากาศที�มีความชื�นพอประมาณจะช่วยให้
การหายใจสบายขึ�น ดงันั�นในพื�นที�แหง้แลง้ ความชื�นตํ�า ผูใ้หญ่สามารถเอานํ� าอุ่นใส่ชามให้เด็กหายใจเอาไอนํ� าเขา้ไป
ทาํใหส้บายขึ�นได ้แต่ตอ้งคอยระวงัดูแลใหป้ลอดภยั และไม่ใชน้ํ�าเดือดๆ 
 

๑.๕ เด็กที�ยงักินนมแม่อยู่ อาจดูดนมไดน้้อยลงในช่วงนี�  แม่ควรกระตุน้ให้เด็กดูดนมแม่ต่อไป เนื�องจากในนํ� านมแม่มี
สารอาหารและภูมิคุม้กนัช่วย ใหเ้ด็กสามารถต่อสู้กบัความเจบ็ป่วยไดแ้ละยงัช่วยให้เด็กเจริญเติบโตไดดี้ แต่ถา้เด็กดูด
นมไม่ได ้แม่สามารถบีบนํ�านมจากเตา้นมใส่แกว้สะอาดแลว้ค่อยๆป้อนใหลู้ก 
 

๑.๖ ในช่วงป่วย สาํหรับเด็กที�ไม่ไดกิ้นนมแม่ ควรกระตุน้ใหเ้ด็กกินอาหารอ่อนและดื�มนํ�าทีละนอ้ยและบ่อยๆ เมื�อเด็กหาย
ป่วย ใหเ้สริมอาหารอีกหนึ�งมื�อเพิ�มขึ�นเป็นพิเศษทุกวนัอยา่งนอ้ยนาน ๑ สัปดาห์ เพื�อจะไดช้ดเชยส่วนที�ขาดไป เด็กจะ
ฟื� นตวัไดเ้ร็วและการเจริญเติบโตของเด็กจะไดไ้ม่ถูกกระทบกระเทือนนานเกินไป 
 

๑.๗ เนื�องจากหวดัและไอสามารถติดต่อถึงกนัไดง่้าย ดงันั�น ผูป่้วยควรหลีกเลี�ยงการไอ จาม หรือบว้นนํ� าลายใกล้ๆ เด็ก 
การไอและ จามจะมีละอองนํ� ามูก นํ� าลาย และเสมหะที�มีเชื�อโรคแพร่กระจายออกมา ถา้มีการติดเชื�ออยู ่ก็จะเกิดการ
ติดต่อทางลมหายใจ ไปยงัผูอ้ยูร่อบขา้งไดโ้ดยง่าย เช่นเดียวกบัการสั�งนํ� ามูก พ่อแม่ ผูเ้ลี� ยงดู และครู จึงควรใชผ้า้ปิด
ปากทุกครั� งที�ไอ จาม และ ทาํความสะอาดผา้ หากใชมื้อป้อง มือเปื� อนแลว้ตอ้งรีบลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยนํ� ากบัสบู่ และ
แยกเด็กที�ป่วยชั�วคราว การทาํเช่นนี�  จะช่วยลดการแพร่เชื�อ ช่วยสร้างพฤติกรรมสุขภาพ จิตสํานึกห่วงใยคนรอบขา้ง 
และเป็นแบบอยา่งในการฝึกมารยาทที�ดี ใหแ้ก่เด็กทุกคนทั�งที�ป่วยและไม่ป่วย 
 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ในบางครั& ง การไอเป็นสัญญาณอันตราย ถ้าเด็กมีอาการหายใจเร็วหรือหอบเหนื�อยร่วมด้วย มีไข้ตัวร้อน 

 หรือซึม บ่งบอกว่าเด็กป่วยมีการติดเชื&อที�ปอด เป็นโรคปอดบวมรุนแรง ที�อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พ่อ 

 แม่ จึงควรรีบพาเด็กที�ไอและมีอาการหายใจลาํบากไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที�สาธารณสุขโดยด่วน 

 

๒.๑ ถึงแมว้า่อาการไอ เป็นหวดั เจ็บคอ ตวัร้อน และมีนํ� ามูก ส่วนใหญ่มกัหายไดเ้องหรือโดยการรักษาตามอาการ แต่
บางครั� งอาการไอและไขต้วัร้อนก็เป็นสัญญาณแสดงวา่เด็กอาจเป็นปอดบวม โรคติดเชื�อในเลือด วณัโรคปอดฯลฯ
ซึ�งตอ้งไดรั้บการตรวจรักษาโดยแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขซึ� งไดรั้บการฝึกอบรมมา และถา้ถึงขั�นตอ้งสั�งจ่าย
ยาปฏิชีวนะมาให้ พ่อแม่ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํและให้เด็กกินยาตามที�สั�งให้อยา่งเคร่งครัด และต่อเนื�องจนครบ 
แมว้า่อาการของเด็กจะดีขึ�นแลว้ก็ตาม และพาเด็กกลบัไปตรวจซํ� าตามที�แพทยน์ดั หรือถา้สังเกตวา่เด็กมีอาการไม่ดี
ขึ�นใน ๔๘ ชั�วโมง 
 

๒.๒ การเสียชีวิตของ เด็กจาํนวนมากจากโรคปอดบวมเป็นเรื�องที�หลีกเลี�ยงได ้ถา้พ่อแม่ ผูเ้ลี� ยงดูเด็กสามารถสังเกตรู้
อาการที�เป็นสัญญาณอนัตราย และตอ้งรีบพาเด็กไปรับการรักษาทนัท่วงที ดงันั�น พอ่แม่ผูเ้ลี�ยงดูเด็กจาํเป็นตอ้งรู้วา่ 

• การหายใจเร็ว หอบเหนื�อย เป็นสัญญาณอนัตรายที�ตอ้งรีบพาลูกไปพบแพทย/์เจา้หนา้ที�สาธารณสุขโดย
ด่วน 

• จะตอ้งพาเด็กไปพบแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�ไหน 
 

  

พ่อแม่ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที�สาธารณสุขทนัที ถ้าเด็กมีอาการดังต่อไปนี& 

• หายใจเร็วกว่าปกติ 
- เด็กอายนุอ้ยกวา่ ๒ เดือน หายใจ ๖๐ ครั� งต่อนาที หรือ  เร็วกวา่ 
- เด็กอาย ุ๒ เดือน – ๑ ปี หายใจ ๕๐ ครั� งต่อนาที  หรือ  เร็วกวา่ 
- เด็กอาย ุ๑ - ๕ ปี หายใจ ๔๐ ครั� งต่อนาที  หรือ  เร็วกวา่ 

• หายใจลาํบาก หอบเหนื�อย 

• ขณะหายใจเข้า มีลกัษณะขอบชายโครงบุ๋มเข้า หรือ หน้าท้องยุบและพอง 

• เด็กไอติดต่อกนัเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ขึ&นไป 

• ดูดนมแม่หรือดื�มนํ&าไม่ได้ หรืออาเจียนบ่อยๆ 

• มีอาการซึม หรือมีอาการชัก 

• หน้าซีด หรือมีสีคลํ&าลง 

 
๒.๓ รัฐและองคก์รทอ้งถิ�นควรจดับริการสุขภาพ ที�ประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย มีบุคลากรที�มีคุณภาพ มียาปฏิชีวนะที�ราคา 

เหมาะสม และอุปกรณ์จาํเป็นไวร้องรับ และมีระบบส่งต่อที�มีประสิทธิภาพ ซึ� งในประเทศไทยมีการประกนัสุขภาพ 
ถว้นหนา้และมีสถานพยาบาลกระจายในทุกตาํบล ชุมชน 



 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

  ครอบครัวสามารถป้องกันเด็กจากโรคปอดบวมได้ โดยสนับสนุนให้แม่เลี&ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ในช่วง

อายุ ๖ เดือนแรก ให้เด็กทุกคนได้กินอาหารที�มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ และพาเด็กไปรับการ ตรวจสุขภาพและรับ

วคัซีนตามกาํหนดที�สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน 

 
 ๓.๑ การเลี�ยงลูกดว้ยนมแม่จะช่วยป้องกนัเด็กจากโรคปอดบวมและโรคอื�นๆ ดงันั�น การให้ทารกดูดนมแม่เพียงอยา่ง

เดียวในช่วงอายุ ๖ เดือนแรกจึงเป็นเรื� องสําคญั สําหรับเด็กทั�งหญิงและชายในวยัอื�นการได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอและมีสารอาหารครบถว้น จะช่วยใหเ้ด็กแขง็แรงและลดความเสี�ยงต่อการติดเชื�อในทางเดินหายใจ 
 

๓.๒ วิตามินเอ ช่วยป้องกนัความรุนแรงของโรคติดเชื�อทางเดินหายใจและโรคอื�นๆ เช่น หดั และช่วยให้เด็กฟื� นจาก
ความเจบ็ป่วยไดเ้ร็วขึ�น วติามินเอมีอยูม่ากในนมแม่ ตบั ปลา ผลิตภณัฑ์จากนม ไข่ ผกัและผลไมสี้เหลือง และผกั
ใบเขียว รวมทั�งยาเมด็วติามินเอ การไดรั้บวคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคติดเชื�อให ้ครบถว้นก่อนอายุ ๑ ปี จะช่วย
ป้องกนัโรคหดั ซึ� งเป็นโรคที�ทาํใหเ้ด็กเป็นโรคปอดบวม รวมทั�งโรคอื�นๆ เช่น ไอกรน และวณัโรคอีกดว้ย 
 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กที�มีอาการไอเรื&อรังนานเกิน ๒ สัปดาห์ ควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์ เพราะเด็กอาจมีโรคทางเดินหายใจ รุนแรง

หรือเรื&อรังได้ 

 
๔.๑ วณัโรคเป็นโรคที�รุนแรง เพราะทาํใหเ้ด็กเสียชีวติหรือปอดถูกทาํลายไดม้าก ครอบครัวสามารถป้องกนัวณัโรคให้

เด็กไดโ้ดย 
• พาเด็กไปรับวคัซีนใหค้รบ วคัซีนบีซีจีจะช่วยป้องกนั วณัโรคที�รุนแรง 
• ไม่พาเด็กไปคลุกคลีกบัผูที้�ป่วยเป็นวณัโรคหรือไอเรื�อรังหรือไอมีเสมหะปนเลือด  
 

๔.๒ ในกรณีที�เด็กป่วยเป็นโรคนี�และไดรั้บยาสาํหรับรักษาโรคมาจากเจา้หนา้ที�สาธารณสุข พอ่แม่และผูเ้ลี� ยงดูเด็กควร
ให้เด็กกินยาตามคาํแนะนาํอย่างเคร่งครัดและต่อเนื�อง แมว้่าอาการของเด็กจะดีขึ�นแล้วก็ตาม หากมีอาการ
ผลขา้งเคียงจากยา เช่น อาเจียนมาก ตวัเหลือง ตาเหลือง ผื�น ฯลฯ ควรรีบปรึกษาแพทย ์

• หากมีคนในครอบครัว หรือผูใ้กลชิ้ดโดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูใ้หญ่ที�ดูแลเด็ก ป่วยเป็นวณัโรค ควรรีบพา
บุคคลในครอบครัวทุกคน   โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเด็กไปพบแพทย ์หรือตรวจรักษาวณัโรค หรือภาวะติดเชื�อ
วณัโรคที�โรงพยาบาลใกลบ้า้นโดยเร็ว 
 

 

 



 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กและหญงิมีครรภ์ที�สัมผสักบัควนับุหรี� หรือควนัจากเตาไฟจะมีความเสี�ยงต่อโรคปอดมากขึ&น 

 

๕.๑ เด็กมีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นต่อการเป็นโรคปอดบวมหรือมีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ ถา้อาศยัอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที� 
เต็มไปด้วยควนับุหรี�  เพราะการสัมผสักบัควนัก่อให้เกิดอนัตรายต่อเด็กได้ แมข้ณะอยู่ในครรภ์มารดา ดงันั�น 
มารดาเองก็ไม่ควรสูบบุหรี�หรือสูดดมควนับุหรี�  

 

๕.๒ วยัรุ่นมีแนวโนม้ที�จะเริ�มสูบบุหรี�  ถา้ผูใ้หญ่รอบๆตวัสูบบุหรี�  หรือเห็นแบบอย่างที�จูงใจจากโฆษณา สื�อมวลชน 
สื�อบนัเทิง หรือถา้เขาสามารถหาซื�อบุหรี�ไดง่้ายๆในราคาถูก ดงันั�น สังคมจึงควรรณรงคใ์ห้วยัรุ่นหลีกเลี�ยงการ
สูบบุหรี�  และสนบัสนุนเยาวชนที�มีจิตอาสาให้ เป็นแบบอยา่งไม่สูบบุหรี�  และคอยแนะนาํตกัเตือนเพื�อนๆ ถึง
อนัตรายของบุหรี�  
 

  


