เพื่อผูบริโภค
ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาหารตาน

ไขหวัด 2009 (H1N1)
สถานการณของไขหวัดใหญ 2009 ในขณะนี้ยังคงลุกลามไปทั่วโลก และหลายประเทศเริ่มมีแนวโนม
วาจะควบคุมไมได เพราะมีจำนวนผูติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แมวาจำนวนผูเสียชีวิตอาจไมมากและเชื้อไมรุนแรงเทา
โรคซารส หรือ ไขหวัดนก แต ไขหวัด 2009 ก็มีการแพรเชื้อจากคนสูคนไดงายกวา

มาทำความรูจักกับไขหวัด 2009
ไขหวัด 2009 หรือไขหวัดหมู (Swine Flu)
เปนเชื้อหวัดสายพันธุใหมชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1
ที่เปนสวนผสมของไวรัสจากหมู มนุษย และ
สัตวปก แตโรคดังกลาวไมไดมีการระบาดจาก
การรั บ ประทานเนื้ อ สุ ก รหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
สุกร แตอยางใด พบครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโก
ประมาณเดือนเมษายน 2552 ถึงแมรัฐบาล
เม็กซิโกจะพยายามจะยับยั้ง การระบาดของ
โรคดวยการปดสถานที่ราชการ และเอกชน
จำนวนมากแลวก็ตาม แตเชือ้ ก็ไดระบาดอยาง
รวดเร็วไปทัว่ โลก จนเมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ.
2552 องคการอนามัยโลกและศูนยควบคุม
และปองกันโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ไดประกาศ
ใหระดับการระบาดของเชือ้ เปน "โรคระบาดทัว่ "
โดยมีแนวโนมวาจะระบาดไปทัว่ โลกและผูเ สีย
ชีวิตสวนใหญที่พบจะอยูในวัย 25 – 45 ป

เชือ้ ไวรัสทีป่ นเปอ นอยูใ นเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผูป ว ยสามารถ
แพรติดตอไปยังคนอื่นๆ โดยการไอจามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอา
ฝอยละอองเขาไป หากอยูใ กลผปู ว ยในระยะ 1 เมตร บางรายไดรบั เชือ้
ทางออมผานทางมือหรือสิ่งของเครื่องใชที่ปนเปอนเชื้อ เชน แกวน้ำ
ลูกบิดประตู โทรศัพท ผาเช็ดมือ เปนตน เชื้อจะเขาสูรางกายทางจมูก
ตาและปาก ผูป ว ยอาจเริม่ แพรเชือ้ ไดตง้ั แต 1 วันกอนปวย ชวง 3 วันแรก
จะแพรเชื้อไดมากสุด และระยะแพรเชื้อมักไมเกิน 7 วัน สำหรับผูที่มี
ความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคพัฒนาไปสูความรุนแรง ไดแก ผูปวย
ดวยโรคหอบหืด เบาหวาน โรคอวน โรคหัวใจ ผูที่มีภาวะภูมิคุมกัน
บกพรอง เด็กซึ่งมีภาวะทางพัฒนาการทางประสาท และสตรีมีครรภ
อยางไรก็ตาม แมกระทั่งผูซึ่งเคยมีสุขภาพดีก็มีโอกาสสวนหนึ่งที่จะ
เปนปอดบวมหรือกลุมอาการหายใจลำบากซึ่งมักจะพบผูใหญ โดยมี
อาการหายใจลำบากขึ้นและมักจะเกิดขึ้นระหวาง 3-6 วันภายหลัง
เริ่มมีอาการของไขหวัด สำหรับผูซึ่งมีอาการรุนแรงหรืออยูในกลุม
เสี่ยงควรไดรับยา ตานไวรัส (โอเซลทามิเวียรหรือซานามิเวียร) ใน
ปจจุบันมีผูเสียชีวิตที่ ไดรับการยืนยันทั่วโลกแลวกวา 14,286 ราย ซึ่ง
ติดกับจำนวนดังกลาวเปน ผลรวมของรายงานจากหนวยงานของชาติ
และรัฐตางๆ แตองคการอนามัยโลกกลาววาอัตราการเสียชีวิตจาก
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 มีจำนวนสูงกวาที่ระบุนี้อยางไมมีขอ
สงสัย ศูนยควบคุม และปอง กันโรคสหรัฐอเมริกาประมาณการวาใน
สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว พบผูเสียชีวิตจากไขหวัดใหญสาย
พันธุใ หม 2009 แลวกวา 9,820 ราย (พิสยั ระหวาง 7,070-13,930 ราย)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
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อาการของโรคหวัด 2009
ผู ป ว ยส ว นใหญ จ ะเริ่ ม มี อ าการ
คล า ยโรคไข ห วั ด ใหญ หลั ง จากได รั บ
เชื้อไวรัส 1 – 3 วัน อาการที่พบสวนใหญ
คื อ ไข ขึ้ น สู ง ปวดศี ร ษะ ปวดเมื่ อ ย
กลามเนื้อ ออนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมี
อาการเบื่ออาหาร ติดเชื้อในระบบทาง
เดินหายใจทำใหหายใจลำบาก คลื่นไส
อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดตาและปวด
เมื่อยตามรางกายที่สำคัญคือ อาการ
ของโรคจะพั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว และ
รุนแรง สำหรับคำแนะนำในการปองกัน
เบื้องตน คือ
1. เมื่อเปนหวัดเวลาไอ หรือจาม
ตองใชผาเช็ดหนาปด เพื่อปองกันการ
แพรระบาด

2. หมั่นลางมือ และ
3. หากมีอาการรุนแรง ภายใน 2 วัน
ตองรีบไปพบแพทย โดยเฉพาะผูที่เดิน
ทางกลับจากประเทศทีม่ กี ารแพร ระบาด
การดูแลผูปวย
ผูปวยที่มีอาการเล็กนอย เชน มีไข
ต่ำๆ และยังรับประทานอาหารไดอาจไป
พบแพทยที่คลินิก หรือขอรับยาและคำ
แนะนำจากเภสัชกรใกลบานและดูแล
รักษากันเองที่บาน โดย
- รับประทานยารักษาตาม อาการ
เชน ยาลดไขพาราเซตามอล ยาละลาย
เสมหะ เปนตน และเช็ดตัวลดไขเปน
ระยะดวยน้ำสะอาดที่ไมเย็น

- ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไมมากๆ
งดดื่มน้ำเย็น
- พยายามรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนใหไดมากพอเพียง เชน โจก
ขาวตม ไข ผัก ผลไม เปนตน หาก
รับประทานอาหารไดนอย อาจตอง
ไดรับวิตามินเสริม
- นอนหลับพักผอนมากๆ ในหองที่
อากาศถายเทดี
- ไม จ ำเป น ต อ งรั บ ประทานยา
ปฏิชีวนะ ยกเวนติดเชื้อแบคทีเรียแทรก
ซอน ซึ่งตองรับประทานยาจนหมดตาม
แพทยสั่ง เพื่อปองกันไมใหเชื้อดื้อยา

เคล็ดลับ 8 วิธี เพื่อหลีกเลี่ยง "ไขหวัด 2009"
วิธงี า ยๆ ทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งจากโรคนีไ้ ด โดยเฉพาะกลุม เสีย่ ง เชน เด็กและคนชราซึง่ มีภมู คิ มุ กันต่ำกวาปกติ โดยนพ. สมชัย
นิจพานิช รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ไดแนะเคล็ดลับงายๆของ วิธีหลีกเลี่ยงจากไขหวัดสายพันธุใหม 2009 วา
1. หากมีอาการไมสบาย เปนไข พักผอนไมเพียงพอ หรืออดนอน ควรหลีกเลี่ยงการเขาไปสูที่ชุมชนเชน โรงเรียน ที่ทำงานหาง
สรรพสินคา โรงพยาบาล ฯลฯ เพราะเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงาย ซึ่งชวงดังกลาวนี้รางกายจะออนแอทำใหภูมิคุมกันต่ำ มีโอกาส
ที่จะติดเชื้อสูง
2. เปนวิธีที่งายที่สุดแตคนสวนใหญจะไมคอยใสใจ เพราะเห็นวาไมมีความสำคัญคือการลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบูหรือใช
แอลกอฮอลเจลทำความสะอาดมือ โดยเฉพาะเจลจะสามารถฆาเชื้อโรคไดถึง 99%
3. ไมควรคลุกคลีกับผูปวยที่มีอาการไขหวัด หรือถาหากหลีกเลี่ยงไมได ตองสวมหนากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งการสวมหนากาก
อนามัยนั้นจะสามารถปองกันการติดเชื้อหวัดไดดีพอสมควร
4. ตองออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ พักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว
5. ควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ ที่มีผูคนแออัดและมีอากาศถายเทไมสะดวก เชน โรงภาพยนตร สถานบันเทิง ผับ บารฯลฯ
เปนเวลานานๆ โดยไมจำเปน
6. ปดปาก และจมูก เมื่อไอหรือจามดวยทิชชู และเลี่ยงการแตะปาก จมูก และตา ตลอดเวลา หากมีอาการไอหรือจามและ
เปอนมือ ใหรีบลางทุกครั้ง
7. สำหรับบานทีม่ เี ด็กและผูส งู อายุ ตองดูแลสุขภาพของเด็กและผูส งู อายุใหแข็งแรงอยูเ สมอ และหากมีคนในบานปวย ควรจัด
แยกผูปวยออกไป โดยเฉพาะชวงวันแรกที่แสดงอาการ ซึ่งผาปดปากจมูกชวยไดมาก และถาหากเด็กเล็ก ผูสูงอายุ มีอาการคลาย
ไขหวัดใหญ หรือมีระบบภูมิคุมกันต่ำ ควรปรึกษาแพทยทันที
8. ติดตามขาวสาร คำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอยางใกลชิด
แปดขอที่กลาวมาในขางตนถือเปนวิธีการงายๆ ที่ทุกทานสามารถนำไปปฏิบัติได ซึ่งหากปฏิบัติตามอยางเครงครัดแลว
เชือ่ วาจะสามารถหลีกเลีย่ งไขหวัดสายพันธุใ หมนไี้ ดอยางแนนอน ทีส่ ำคัญผูป ว ยทีม่ อี าการเล็กนอยเชน มีอาการไอ มีนำ้ มูก หรือมีไขตำ่ ๆ
และรับประทานอาหารได อาจไปพบแพทยทคี่ ลินกิ หรือขอรับยาและคำแนะนำจากเภสัชกรใกลบา น และสามารถดูแลรักษาทีบ่ า นได
โดยไมตองไปโรงพยาบาล ที่สำคัญควรจะทำความเขาใจกับโรคนี้ เพื่อปองกันไมใหแพรเชื้อใหคนรอบขาง และสามารถดำเนินชีวิต
ไดตามปกติ'
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อยางไรก็ดี การสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับรางกายก็ถือเปน
เรื่องที่ทุกทานตองใหความสำคัญ เพราะการที่รางกายสมบูรณ
แข็งแรงดี จะชวยใหทานทั้งหลายสามารถผานพนการระบาด
ของโรคนี้ไปได รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ยังแนะนำอีกวาการเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน เชือ่ วา
อาจชวยเพิ่มภูมิตานทานของรางกาย เพื่อปองกันหรือลดความ
รุนแรงของหวัด 2009 เริ่มดวยการรับประทานผักและผลไมที่
มีวิตามีนซีสูง เชน กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ถั่วงอก มะนาว สม
ทุกชนิด โดยเฉพาะฝรั่ง แตตองเปนการรับประทานสดๆ เทานั้น
จึงจะไดวิตามินซีตามตองการ เพราะวิตามินซีสูญสลายงาย
เมื่อไดรับความรอน ถาเปนน้ำผลไม เมื่อคั้นแลวก็ตองทานให
หมดภายในครึ่งชั่วโมง ไมเชนนั้นวิตามินซีก็จะหายไปหมดและ
ประโยชน ข องวิ ต ามิ น ซี น อกจากเสริ ม ภู มิ คุ ม กั น หวั ด แล ว ยั ง
ชวยตานอนุมูลอิสระ ซึ่งเปนตัวการกอใหเกิดโรคมะเร็งและ
ชะลอการแกกอ นวัยไดอกี ดวย นอกจากนีย้ งั มีอาหารอีก 8 ชนิด
ที่เชื่อวาจะชวยตานหวัด 2009 ไดดี คือ
1. อาหารรสเผ็ดรวมทั้งเครื่องเทศ เชน กระเทียม พริก
ลดอาการคัดจมูกชวยใหหายใจโลงขึ้น
2. กระเทียม ชวยลดอาการหวัด จะเติมลงในอาหาร หรือ
เคี้ยวสดๆ วันละ 1 - 2 กลีบก็ได
3. ดื่มน้ำมากๆ แทนที่จะดื่มกาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่อง
ดื่มที่มีรสหวาน อาจดื่มน้ำผลไมคั้นสดบางเพื่อเสริม วิตามินซี
หรือเครื่องดื่มรอนๆที่ชวยชวยลดเสมหะ เชน ชา น้ำมะนาวอุนๆ
4. ซุปไกรอนๆ ชวยลดอาการคัดจมูก อาจเติมผักหลายๆ
สี เพือ่ เพิม่ สารตานอนุมลู อิสระ ทำใหรา งกายแข็งแรง มีสขุ ภาพดี
ซุปไกทผี่ า นกระบวนการตุน เคีย่ วนานๆ จนโปรตีนยอยสลายเปน
ไดเปปไทด อาจชวยกระตุน ภูมคิ มุ กัน ชวยใหรา งกายสดชืน่ และ
ยังใหโปรตีนที่ดีตอรางกายดวย

5. สารตอตานอนุมลู อิสระ เชน เบตาแคโรทีน (วิตามินเอ)
วิตามินซี วิตามินอี ชวยกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเขา
สูรางกาย ปองกันการติดเชื้อ รวมทั้งผัก-ผลไมที่มีสารตาน
อนุมูลอิสระสูง เชนแครอท ผักใบเขียว สม ฝรั่ง องุน แคนตาลูป
และมะละกอสุก เปนตน
6. ผลไมตระกูลสม ซึง่ มีวติ ามินซีสงู จะชวยลดความเสีย่ ง
การติดหวัดโดยเฉพาะผูที่สูบบุหรี่หรืออยูในแวดวงคนสูบบุหรี่
บุหรี่เองเพิ่มความเสี่ยงการเปนหวัดและทำใหรางกายตองการ
วิตามินซีสูงขึ้น
7. อาหารอื่นๆ ที่เปนแหลงวิตามินซี เชน ฝรั่ง พริกหวาน
สตรอเบอร รี่ สั บ ปะรด กะหล่ ำ ปลี ล ว นแล ว แต ช ว ยเพิ่ ม ภู มิ
ตานทาน
8. ขิง ชวยลดอาการหวัดและปองกันหวัด น้ำขิงรอนๆ
ผสมกระเทียม 2-3 กลีบ ชวยใหระบบหายใจทำงานคลองขึ้น
โรคหวัด 2009 แมจะดูนา กลัว เพราะมีการแพรระบาดอยาง
รวดเร็ว แตถาทานรูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยการ
ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ “กินรอน
ชอนกลาง ลางมือ” รับประทานอาหารที่มีประโยชน ออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ และพักผอนใหเพียงพอ เทานี้ก็ถือวาเปนการ
สรางภูมิคุมกันที่ดีใหรางกาย และเพียงพอที่จะตานการระบาด
ของไขหวัด 2009 ไดอยางแนนอน
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