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ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ไข้หวัดใหญ่นั้นอันตรายอย่างไร
มาทำ�ความรู้จักกันดีกว่า...

ไข้หวัดใหญ่
อาจอันตรายถึงชีวิต!

ไข้ ห วั ด ใหญ่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส ซึ่ ง มี ห ลากห ลายส ายพั น ธุ์ แ ละมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถแพร่กระจาย และติดต่อได้ง่ายทำ�ให้ลูกน้
อย
และคนในครอบครัวเจ็บป่วย จนอาจต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และท
ำ�ให้
เสียชีวิตได้
ในสหรัฐอเมริกาไข้หวัดใหญ่ทำ�ให้เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีต้องเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลถึงปีละ 20,000 คน

ไข้หวัดใหญ่
ติดต่อง่ายสุดๆ

รไอหรือจามของผู้
เพียงแคไ่ ด้รบั ละอองฝอยซงึ่ มีเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญป่ นจากกา จับสิง่ ของทีม่ ี
ารเอามือไปหยิบ
ป่วยไขห้ วัดใหญ่ หรือบางครัง้ ลูกอาจติดไข้หวัดใหญจ่ ากก
ัวเอง
เชื้อไวรัสติดอยู่ แล้วมาสัมผัสกับ ปาก จมูก หรือตาของต
อาการ ไปจนถึง 5-7
ผูท้ เี่ ป็นไข้หวัดใหญจ่ ะแพร่เชือ้ ให้ผอู้ นื่ ได้ตงั้ แต่หนึง่ วันก่อนมี
ยี่ งทีจ่ ะป่วยเปน็ ไข้หวัดใหญ่
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เจ็บนิด ป่วยหน่อย...
อย่าวางใจ

ไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก เด็กเล็ก
และเด็กที่มีโรคประจำ�ตัว เช่น หอบหืด โรคทางระบบประสาท โรคปอด โรค
หัวใจ โรคเลือด เบาหวาน โรคตับ โรคไต ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นกลุ่ม
เสีย่ งทีจ่ ะมีโอกาสเกิดความเจ็บป่วยรุนแรงจากไขห้ วัดใหญ่ ดังนัน้ แม้ลกู รักจะ
มีอาการเล็กน้อยก็อย่าวางใจ ควรรีบพาไปพบแพทย์

จดจำ�อาการสำ�คัญ
ไว้ให้ดีๆ
งถึง 39-40 องศา

ไข้อาจขึ้นสู
อาการของไข้หวัดใหญ่ค้ ือ มีไข้ จมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ำ�มูกไหล คัด
เซลเซียส ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ น ไส้อาเจียนอาการมักรุนแรงและเป็น
ลื่น
หนาวสั่น อ่อนเพลีย บางครั้งอาจค
นานกว่าหวัดธรรมดา

แย่แล้ว ลูกป่วย...
ช ่วยอย ่างไรดี?

่
ปี โดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า 2
รอช้าไม่ได้... หากลูกน้อยอายุตำ�กว่า 5 ญ่ให้รีบพาไปพบแพทย์
้ายไข้หวัดให
ปี หรือมีโรคประจำ�ตัว และมีอาการคล แทรกซ้อนรนุ แรง ซึง่ อาจอนั ตราย
วะ
เพราะเดก็ กลมุ่ นีม้ คี วามเสยี่ งทจี่ ะเกดิ ภา
ถึงชีวิตได้
ะจำ�ตัว อาจบรรเทาอาการ
แต่หากลูกอายุมากกว่า 5 ปี ไม่มีโรคปร และดื่มน้ำ�มากๆ หาก
ูกนอนพักผ่อน
เบื้องต้นด้วยการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ ให้ล
อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

อาการแบบนี้อันตราย!
รีบไปพบแพทย์

แม้แต่เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาก่อน ก็มี
โอกาสที่จะป่วยหนักจากไข้หวัดใหญ่ หากลูกรักมีอาการดังต่อไปนี้ อย่ารอช้า...
ให้รีบพาไปพบแพทย์
• งอแงมาก หรือซึม
• ปั ส สาวะน้อยลง
• อาเจี ยนรุนแรง
• หายใจเร็วหรือหายใจลำ�บาก
• อาการของไข้หวัดใหญ่ดีข ึ้นแล้ว แต่ กลับมา
มี ไข้ ขึ้นอีก และไอมากขึ้น
• มี โรคประจำ�ตัว (เช่น โรคหัวใจ โรคปอด หอบหืด
หรื อ เบาหวาน) และมีอาการป่วยเป็นไข้ห วัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน
การให้ลกู น้อยและทุกคนในครอบครัวรวมถึงตัวท่านเองได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้

หวัดใหญ่เป็นสิง่ สำ�คัญและจำ�เป็นทีส่ ดุ ประสิทธิภาพของวัคซีนขึน้ อยูก่ บั เชือ้ ทีไ่ ด้รบั ว่าตรง
กับเชื้อที่อยู่ในวัคซีนหรือไม่ และยังขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น และอย่างไรก็ตามวัคซีน
สามารถลดอัตราป่วยและตายได้
อีกวิธีหนึ่งในการป้องกันเด็กทารกจากไข้หวัดใหญ่ คือ การฉีดวัคซีนในคุณแม่ตั้ง
ครรภ์ ซึ่งจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าจะสามารถป้องกันทารกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จน
กระทั่ง 2-3 เดือนหลังคลอด

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่...
มีความปลอดภัย

องค์ก ารอนามัยโลก สมาคมโรคติ ด เชื้ อ ในเด็ ก แห่ ง ประเทศไทยและราชวิ ท ยาลั ย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำ�ให้เด็กอายุตงั้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไปและผูใ้ หญ่ทกุ ช่วงวัยป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีน เพราะเป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด วัคซีนถูกผลิต
ขึ้นโดยผ่านกระบวนการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด วัคซีนไข้หวัดใหญ่
หลายล้านโด้ส (dose) ถูกใช้ทั่วโลก โดยมีข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัย

วัคซีนนี้...
ควรฉีดทุกปีจริงๆ

เนื่องจากสายพันธ์ุเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดจะแตก
ต่างกันไปทุกปี การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันต่อเชือ้ ทีค่ าด
ว่าจะระบาดในช่วงปีนั้น ดังนั้นวัคซีนที่ผลิตในแต่ละปีจึงเหมาะ
ที่จะป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่สำ�หรับปีใดปีหนึ่งเท่านั้น นอกจาก
นี้ภูมิคุ้มกันโรคจากการฉีดวัคซีนจะลดต่ำ�ลงตามธรรมชาติหลัง
จาก 6-12 เดือนไปแล้ว องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำ�ให้ฉดี วัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ�ทุกปี

เทคนิคสำ�คัญ
ป้องกันการแพร่เชื้อ

นอกจากให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ควรสอน
ให้ลูกรู้จักวิธีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโรค นั่นคือปิดปากเวลาไอหรือ
จามด้วยกระดาษทิชชู่ และทิ้งกระดาษเมื่อใช้เสร็จ ไม่อยู่ใกล้ชิดและใช้ของร่วมกับ
ผู้ป่วย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือขยี้ตา หรือเอานิ้วเข้าปาก และคุณพ่อคุณแม่ต้องหมั่น
ทำ�ความสะอาดเครื่องใช้ ของเล่นลูก

วิธีการเหล่านี้เป็นการลดโอกาสป่วยจากโรคทุกชนิด แต่การให้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ�ทุกปี ยังคงเป็นวิธที ด
ี่ ที สี่ ด
ุ ในการป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่

“ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

