
บทที่  7 
โรคที่เกี่ยวของกับสุขภาพเด็ก 

 
 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่ควรไดรับการดูแลเอาใจใสดานสุขภาพเปนพิเศษ  เนื่องจากเปนชวงวัย

ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกดานเจริญอยางรวดเร็ว  และคอย ๆ ชาลงแตเปนไป       

อยางสม่ําเสมอ  ในชวงวัยกอนเรียน  เด็กไดรับวัคซีนที่จําเปนตั้งแตแรกเกิดตามกําหนดการให

วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว  เด็กยังคงมีภูมิตานทานโรคตาง ๆ จากการสรางเสริม    

คุมกันโรค  แตวัยเด็กเจ็บปวยและติดเชื้องายกวาวัยอื่น ๆ  เนื่องจากความตานทานโรคต่ํา  เมือ่เดก็

เจ็บปวย  สภาพของโรคทําใหเด็กเบื่ออาหาร  ออนเพลีย  ซึม  บางครั้งงอแง  ออน  พอแมจึงควรให

ความสนใจ  เอาใจใสและดูแลเด็กควรรักษาใหหายจากอาการเจ็บปวย  เนื่องจากขณะที่เด็ก

เจ็บปวย  จะมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทําใหชะงักหรือลาชา  การดูแลรักษา

สุขภาพใหเด็กหายจากโรค  ชวยใหเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการดานตาง ๆ เปนไปตามปกติ 

 

ความหมายของโรค 
 เมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับเด็ก  เชน  ตัวรอน  คลื่นไส  อาเจียน  หรือเบื่ออาหาร      

พอแมควรตั้งขอสังเกตไววาเกิดการเจ็บปวยขึ้นกับเด็กแลว  ควรหมั่นสังเกตอาการและพาเด็ก          

ไปพบแพทย  มิใหโรคลุกลาม  มีผูใหความหมายของโรคเพื่อเปนขอสังเกตลักษณะอาการของโรค         

ไวดังนี้ 

 พันทวี  ฤกษสําราญ  (2531, หนา 11)  ไดใหความหมายของโรคไววา  หมายถึง  

ปฏิกิริยาซึ่งกันและกันที่แสดงออกมาใหเห็นระหวางตัวเชื้อโรคในรางกายที่มีการไดรับเชื้อโรค     

เมื่อใดก็ตามที่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น  ภายในรางกายจะเกิดการตอตานขึ้นระหวางตัวเชื้อโรค         

กับรางกายเพื่อตอตานเชื้อโรค  ทําใหผูรับเชื้อมีอาการปรากฏ  เชน  มีอาการไข  ผ่ืนคัน  คลื่นไส  

อาเจียน  ออนเพลีย  และทองรวง  เปนตน 

 สุธิภา  อาวพิทักษ  (2542, หนา 72)  ไดใหความหมายของโรควา  หมายถึง  สภาวะ

ความผิดปกติของรางกายที่เปนผลมาจากปฏิกิริยาตอตานระหวางรางกายที่ไดรับเชื้อโรคกับ     

เชื้อโรคที่ เขาสูรางกาย  อาจจะแสดงความผิดปกติออกมาทางรางกายในรูปของการมีไข          

ออนเพลีย  ไอหรือชัก  เปนตน 

 โรคในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2542  (2546, หนา 979) 

หมายถึง  “ภาวะที่รางกายทํางานไดไมเปนปกติเนื่องจากเปนโรค”  เปนตน 
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 จากความหมายของโรค  สรุปไดวาโรคหมายถึงความไมสบายกายและไมสบายใจอัน

เกิดจาก  ภาวะแทรกซอนมากระทบ  ทําใหมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นจากที่เคยเปน  เชน  มีไข  ไอ  

คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ ซึม นอนไมหลับ เครียด และกังวล  ซึ่งเปนผลจากรางกายเด็กไดรับ  

เชื้อโรคจึงควรระมัดระวังรักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เปนแหลงของ

โรค  และเมื่อเปนโรคเด็กควรไดรับการรักษาใหหายโดยเร็ว  เพื่อการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ

ดีสมวัย 

 อยางไรก็ตามปจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทยมีความเจริญทางเทคโนโลยีและทันสมัย

ชวยใหการรักษาเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพียงแตดูแลและรักษาตาม

อาการที่ปรากฏ  รับประทานยาตามแพทยส่ังอยางเครงครัดก็จะชวยใหโรคทุเลา  และหายจาก

อาการเจ็บปวยสามารถมีชีวิตอยูอยางเปนปกติ 

 

โรคตาง ๆ ที่พบในเด็ก 
 โรคตาง ๆ ที่พบในเด็ก  ไดแก  โรคที่เกิดจากการติดเชื้อของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย

หลายทางดวยกัน  เชน  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 

และโรคติดตอจากเชื้อไวรัส  เปนตน  ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจพบไดบอยที่สุดและเปน

สาเหตุที่ทําใหเด็กปวยและตายไดมาก  ดังจะไดกลาวถึงโรคตาง ๆ ที่พบไดในเด็ก  สาเหตุ  อาการ

และการปองกัน  เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไวดังนี้  (เพ็ญศรี  พิชัยสนิธ, 2528, 

หนา 94 – 111, วันดี  วราวิทย, 2539, หนา 388 – 426, ประสบศรี  อ้ึงถาวร, 2539, หนา 636 - 

648)   

 
 1.  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
  1.1  โรคหวัด  (common cold)  โรคหวัด เปนโรคติดเชื้อที่พบบอยในเด็กตั้งแตอายุ  

3  เดือนขึ้นไป  เกิดจากการติดเชื้อของทางเดินหายใจสวนบนบริเวณจมูก  คอ  จนถึงกลองเสียง  

เร่ิมดวยเชื้อไวรัสและตามมาดวยการติดเชื้อแบคทีเรีย  โรคหวัดเปนปญหาสุขภาพของเด็กวัย       

กอนเรียนที่พบบอยที่สุดในทุกชุมชน โดยเฉพาะในฤดูฝนหรือขณะที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง  ทําให

เด็กเจ็บปวยขาดเรียน  และเกิดโรคแทรกซอนตามมาไดมาก  โดยทั่วไปเด็กจะเปนหวัดปละหลาย

คร้ัง  พบบอยตอนเปดเรียนใหม ๆ โรคหวัดจะหายไดในเวลา  1 – 2  สัปดาห  โรคหวัดเปนโรคติด

เชื้อที่พบกับทุกกลุมคน  เชน  ในบาน  ในโรงเรียน  และในชุมชน  เปนตน 



 161

  อาการในเด็กทารกโดยมากเริ่มดวยไข  38 – 39.5  องศาเซียลเซียส  กระสับกระสาย  

ดูดนมลําบากเพราะเยื่อจมูกบวมทําใหเกิดอาการอุดตันหายใจไมออก  มีไข  1 – 2 วัน  อาจมี

อาเจียนและทองเสียรวมดวย  ในเด็กเล็ก  2 – 3  ขวบ  มักมีไขรวมกับอาการจาม  และมีน้ํามูกไหล

เสมอ  พบภาวะแทรกซอนการอักเสบของหูชั้นกลาง  หูน้ําหนวก  รวมทั้งการอักเสบของทางเดิน

หายใจ  ในเด็กที่มีน้ํามูกจากใสเปนหนองสีเขียวหรือเหลือง  แสดงวาเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย 

  การดูแลและการรักษาโรคหวัดมักจะหายไปเองภายในเวลาไมเกิน  1  สัปดาห  โดย

อาการไขจะดีข้ึนกอน  สวนอาการน้ํามูกไหลอาจจะใชเวลานานมาก  ในกรณีที่เร่ิมเปนควรรักษา

ตามอาการ ไดแก การใหยาลดไข  พาราเซตามอล  ตามขนาดน้ําหนักตัว ใหยาลดน้ํามูกหรือยา 

แกแพตามน้ําหนักตัว  ใหดื่มน้ํามาก ๆ เพื่อลดไขและละลายเสมหะ  ใหอาหารออน ๆ และพักผอน

ใหเพียงพอ   

  ในกรณีที่มีอาการหวัดหลายวันแลวกลับมีไขสูงขึ้น  ไอมาก  ปวดหู  น้ํามูกเปนหนอง  

แสดงวามีการติดเชื้อ  และควรนําเด็ก  ไปพบแพทย  ในรายที่มีอาการภูมิแพ  อาจทําใหเด็ก               

มีอาการ  ไอมาก  อาเจียน  มีเสมหะเหนียว  และมีอาการหอบ  ควรกินยาขยายหลอดลมตาม

แพทยส่ัง  และพนยาขยายหลอดลมแบบหลอดกด  โดยนําอุปกรณครอบปากและจมูกเด็กจากนั้น

กดพนยา  1 - 3  คร้ัง  จะชวยบรรเทาอาการหอบ  หืด  ทําใหเด็กนอนหลับสนิทดีข้ึน  หรือบางกรณี

ถาปลอยใหเด็กเปนหวัดเรื้อรัง  รักษาไมเหมาะสมอาจทําใหเด็กมีอาการโพรงจมูกอักเสบ  มีหนอง

ในจมูก  ปวดจมูก  แพทยจะใหยาปฏิชีวนะ  และใหน้ําเกลือลางจมูกในตอนเชาจะชวยใหน้ํามูก         

ที่ติดอยูในโพรงจมูกออนตัวและไหลออกมาไดสะดวก รวมกับกินยาปองกันภูมิแพ  ซึ่งเด็กมักจะเปน

ในชวงฤดูฝน  และฤดูหนาว  ซึ่งเปนชวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง 

  จากกรณีดังกลาวถาพอแมผูปกครองมีความรูความเขาใจอาการของโรค  จะชวยดแูล

รักษาเด็กใหปลอดภัยและหายไดโดยเร็ว  นอกจากนี้ในรายที่เปนภูมิแพควรเสริมภูมิตานทานดวย

การออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมเปนประจํา  เมื่อรางกายสมบูรณแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค

มากขึ้น  เมื่อมีอาการภูมิแพจะชวยใหเด็กสามารถฟนตัวไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  1.2  คออักเสบ  (pharyngitis)  และทอนซิลอักเสบ  (tonsillitis)  โรคคออักเสบนี้

เกิดไดจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส  ถาเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอาการจะรุนแรงกวา  เมื่อมีอาการ

อักเสบตอมทอนซิลจะบวมโตขึ้น  อาจเกิดแผลหรือหนองขาว ๆ ที่ตอมทั้งสองขาง  ทําใหเกิดการ

อักเสบของตอมทอนซิลและบริเวณคอ  เด็กจะมีอาการเจ็บคอ  มีไข  38 – 39.5 องศาเซนเซียส  

ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร  ไอ  มีเสมหะและอาจมีอาเจียน  ซึ่งอาการของคออักเสบหรือทอนซิลอักเสบ

แบงไดดังนี้ 
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         1.2.1  อาการจากเชื้อไวรัส  สวนมากไขจะไมสูงขึ้นอยางทันทีทันใด  และไมสูง

มากอยูตลอดเวลา  มีอาการหวัด  น้ํามูกไหล และอาการตาแดงรวมดวยมาก  ตอมน้ําเหลือง

บริเวณคอและคางไมโต  ลักษณะในลําคอ  เพดานปากและทอนซิล  แดงปานกลาง  ไมมีหนอง

หรือจุดเลือดออกตาง ๆ 

         1.2.2  อาการจากเชื้อแบคทีเรีย  ที่สําคัญคือเชื้อสเตรปโตคอคคัสกลุมเอ          

เด็กจะมีอาการไขสูงมากและขึ้นเร็ว  อาการเจ็บคอจะเปนมากจนกลืนอะไรไมได  ปวดศีรษะ  

ลําคอ  เพดานปาก  และทอนซิลแดงจัด  มีจุดเลือดออกบริเวณเพดานออน  ล้ินไก  ทอนซิลบวม              

มีจุดหนองเกิดขึ้นทั้งสองขาง  การอักเสบจะลามลงมาที่ตอมน้ําเหลืองใกลเคียง  ไดแก  คอ  และ          

ใตคาง  บางคนมีผ่ืนขึ้นตามตัว  ซึ่งเรียกวาอีดําอีแดง  เกิดขึ้นไดจากพิษของเชื้อตัวนี้เมื่อหายแลว

ผิวหนังจะลอกออกไดเปนแผน 

   การดูแลและการรักษา  ถาเกิดจากเชื้อไวรัสใหยารักษาตามอาการเหมือน 

โรคหวัด  ถาเกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส  แพทยจะรักษาดวยเพนิซิลิน  อาการจะดีข้ึน

อยางรวดเร็ว  การรักษาดวยยาตองใหตอเนื่องเปนเวลา  10  วัน 

   การปองกัน  ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เปนโรค  ระวังอยาใหผูปวยไอ       

หรือจามรด  อยาใชของรวมกับผูปวย  หมั่นลางมือดวยสบูเพื่อชะลางเชื้อ  การตัดตอมทอนซิล         

ในเด็กไมมีความจําเปน  เพราะตอมทอนซิลชวยสกัดเชื้อโรคที่ผานเขาไปในปอดไว  แตกรณีที่เด็ก

บางคนปวยเปนตอมทอนซิลอักเสบตลอดเวลาไมนอยกวาปละ  4  คร้ัง  จนผอมลงและออนแอ  

ควรพิจารณาตัดตอมทอนซิลได  โดยควรใหแพทยเปนผูตรวจและวินิจฉัย  ส่ิงสําคัญคือการรักษา

สุขภาพทั่วไปใหแข็งแรง  โดยการออกกําลังกาย  พักผอนใหเพียงพอ  และกินอาหารที่มีประโยชน 

  1.3  หลอดลมอักเสบ  (bronchitis)  โรคติดเชื้อที่หลอดลมทําใหเกิดการอักเสบของ

หลอดลม  เกิดหลอดลมบวม  ตีบและแคบ  มีการระคายบริเวณหลอดลม  กระตุนใหเกิดอาการไอ  

เรียกกันวา  หลอดลมอักเสบ  พบไดบอยทั้งในเด็กและผูใหญ  เมื่อเกิดการอักเสบจะทําใหมีเสมหะ

เหนียวขน  สาเหตุที่ทําใหเกิด  ไดแก  ไวรัส  แบคทีเรีย  มลภาวะในอากาศ  เชน  ควันไฟ  บุหร่ี  

และภาวะภูมิแพ  เปนตน 

   อาการ  ผูปวยจะมีอาการไข  ไอมีเสมหะ  สีเหลืองหรือเขียวรวมกับอาการ

หายใจเหนื่อยหอบ  อาการไอจะหนักขึ้น  เมื่อผูปวยหายใจอากาศที่มีควันหรือฝุน  บางคนไอมาก

เมื่อกระทบความเย็น   

   การดูแลและการรักษาดื่มน้ํามากพอ  เพื่อใหเสมหะเหลวขึ้นและหลุดออกได

งาย  ควรอยูหางไกลแหลงกระตุน  เชน  งดการเขาใกลผูที่สูบบุหร่ี  ถามีอาการตัวรอน  มไีข  ใหเชด็
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ตัวและใหยาลดไข  หรือใหยาขยายหลอดลมในรายที่มีเสมหะมากและมีอาการไอมาก  ไมควร

อาบน้ําเพียงเช็ดเนื้อเช็ดตัวและทาแปงใหเด็กสบายตัว  จะชวยใหอาการไอและอาการไขคอย ๆ          

ดีข้ึน 

  1.4  หลอดลมฝอยอักเสบ  (bronchiolitis)  หลอดลมฝอย  เปนสวนที่แยกจาก

หลอดลมขนาดกลาง  ไปจนถึงระดับปลายที่ตอกับถุงลมปอด  เมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัส  หรือ

แบคทีเรียที่สวนนี้  จะทําใหหลอดลมฝอย  ซึ่งมีทางเดินลมเล็กอยูแลวตีบแคบ  จากการบวมของ

ผนังหลอดลมและเสมหะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอักเสบพบบอยในเด็กเล็กอายุระหวาง  6  เดือน 

ถึง 2 ป 

   อาการ  เด็กจะมีไข  น้ํามูกไหล  และไอนํากอน  2 – 3  วัน  เด็กจะมีอาการ

หายใจแรง  หอบ  เกิดเสียงดัง  จนไดยินเสียงหวีด ๆ แถวลําคอ  ทรวงอกจะเคลื่อนขึ้นลงอยางแรง  

จมูกบาน  เพื่อเพิ่มการสูดลมหายใจเขาและออกใหพอ  เด็กบางคนเปนมากจะเกิดตัวเขียวได 

   การดูแลและรักษาเด็กที่มีอาการหอบ  ควรไดรับการตรวจจากแพทย  เพื่อให

การวินิจฉัยใหถูกตองแตแรก  เพราะเด็กจะมีอาการหายใจลําบากและไอมาก  กินอาหารไมได   

กินแลวอาเจียน  ถาเปนไมมากควรปฏิบัติที่บานไดดังนี้ 

   1.  ใหดื่มน้ําใหมากพอ 

   2.  กินยาฆาเชื้อ  ละลายเสมหะ  และขยายหลอดลม 

   3.  ใหเด็กนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 

   4.  ถามีอาการไอหอบมาก  กระวนกระวาย  ตัวซีดหรือเขียวตองรีบพาไป

โรงพยาบาล  แสดงวาเด็กตองการออกซิเจน  สารน้ํา  และยาเขาหลอดเลือด  (วันดี  วราวิทย, 

2539, หนา 419) 

  1.5  ปอดบวม  (pneumonia)  ปอดบวมหรือปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

และแบคทีเรีย  และการสําลัก  ส่ิงแปลกปลอม  เชน  อาหาร  นม  หรือสารเคมี  เด็กจะเปนปอด

บวมมากกวาผูใหญ  ซึ่งเปนสาเหตุการตายสําคัญในเด็กวัยทารกและเด็กวัยกอนเรียน 

   อาการโดยทั่วไปประกอบไปดวย  ไข ไอ หอบ  จากนั้นเด็กจะมีไขสูงขึ้นและ

ไอมาก  หายใจเร็วและตื้น  หายใจลําบาก  จมูกบานและหอบ  ถารักษาไม  ถูกตอง  เด็กจะเขาสู

ภาวะหายใจวาย  (respiratory failure)  ไดแก  อาการซีด  เขียว  หายใจหอบ  หัวใจเตนเร็ว  ชีพจร

ออน  และเสียชีวิตในที่สุด  (ประสบศรี  อ้ึงถาวร, 2539, หนา 638)     
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   การรักษา  เมื่อพบเด็กเปนปอดบวมระยะแรก  หรือไมรุนแรง  มีอาการไขสูง ไอ 

หายใจเร็ว  ควรพาไปพบแพทย  สําหรับการดูแลทั่วไป  ใหกินอาหารตามปกติ  ดื่มน้ํามาก ๆ 

พักผอนใหเพียงพอ  กินยาตามแพทยส่ัง  ถาอาการยังไมดีข้ึนควรไปพบแพทย 

  สรุปไดวา  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  ไดแก  โรคหวัด  คออักเสบ  

หลอดลมอักเสบ  หลอดลมฝอยอักเสบและปอดบวม  เปนโรคที่พบไดบอยในเด็กวัยทารกและวัย

กอนเรียน  เมื่อเด็กมีอาการผิดปกติ  ไดแก  ตัวรอน  ไอ  จาม  น้ํามูกไหล  ควรรักษาตามอาการ  

เชน  เช็ดตัวเพื่อระบายความรอนจากรางกาย  ใหเด็กอยูในที่ที่อากาศถายเทสะดวก  ดืม่น้าํสะอาด

มาก ๆ หลีกเลี่ยงภาวะที่ทําใหเด็กเกิดความระคายเคือง  เชน  หางไกลจากฝุนละออง  และควัน

บุหร่ี  ใหเด็กนอนหลับพักผอน  และพาเด็กไปพบแพทย  รับประทานยาตามแพทยส่ัง  และปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของแพทย  จะชวยใหเด็กปลอดภัยและหายจากโรค หลังจากนั้นควรบํารุงรางกาย

ใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหรางกายหางไกลจากแหลงเชื้อโรค  

เนื่องจากเด็กวัยทารกและวัยกอนเรียน  ยังมีภูมิตานทานโรคต่ํา  เด็กอาจติดเชื้อโรคไดงาย 
 

 2.  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 
  โรคอุจจาระรวง  (diarrsea)  โรคอุจจาระรวง  หมายถึง  การถายอุจจาระเหลว  3  

คร้ังในเวลา  1  วัน  หรือถายอุจจาระเหลวมีมูกหรือปนเลือด  1  ครั้ง  หรือถายอุจจาระเปนน้ํา  1  

คร้ัง  เชื้อเขาสูรางกายคน โดยการกินอาหารและน้ําที่มีเชื้อปนเปอน  เชื้อจะฟกตัวอยูระยะหนึ่ง 

แลวทําใหเกิดอาการอุจจาระรวง  ทําใหรางกายเสียน้ําและเกลือที่ควรไดรับจากอาหาร 

  อาการ  ถาเกิดจากโรตาไวรัสมักมีน้ํามูกไหลคลายหวัด  มีไขที่แสดงวาติดเชื้อที่ทํา

ใหเกิดการอักเสบที่ลําไส  อาเจียน  ถายอุจจาระเหลวเปนน้ํา  บางรายถายเปนมูก  อาจมีเลือดปน  

รางกายออนแอ  แสดงอาการขาดน้ํา  ทําใหกระหายน้ํามาก  ริมฝปากแหง  ถาถายบอยครั้งขึ้น

และยังไมไดรับการดูแลอยางถูกวิธี  อาจทําใหเด็กช็อคและหมดสติได 

  การดูแลและการรักษา  เมื่อเกิดอุจจาระรวง  ควรรักษาโดยงดอาหารทุกชนิด  

และดื่มสารน้ํา  ซึ่งมีน้ําตาลและเกลือผสม  ชวยใหลําไสดูดซึมไดงายและอุจจาระออกมานอยลง  

สามารถทดแทนเกลือและน้ําที่เสียไปทางอุจจาระได  เพื่อไมใหออนเพลียและเกิดการขาดน้ํา          

การดูแลและรักษาอาการทองรวงมีขอควรจําดังนี้คือ 

  1.  เมื่อถายอุจจาระเปนน้ํา  1  คร้ัง  หรืออุจจาระเหลวมีมูกและ / หรือเลือด  ปน  

1  คร้ัง  หรืออุจจาระเหลวกวาปกติ  3  คร้ังในเวลา  1  วัน  นับวาเปนโรคอุจจาระรวงแลวรางกาย

จะเกิดการเสียน้ําและเกลือไปในอุจจาระ  ทําใหออนเพลีย  และกระหายน้ํา 
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  2.  สาเหตุของโรคอุจจาระรวง สวนใหญเกิดจากการกินอาหาร  และน้ําที่ปนเปอน

ดวยเชื้อโรค  สวนนอยเกิดจากพยาธิและแพนม 

  3.  เมื่อเกิดโรคอุจจาระรวง  สามารถรักษางาย ๆ โดยการดื่มน้ําเกลือแทนอาหารที่

กินปกติชั่วคราว  เพื่อลดความออนเพลียจากการขาดน้ํา 

  4.  น้ําเกลือ  ผสมไดโดยใชผงน้ําตาลเกลือแรขององคการเภสัชกรรม  1  ซอง

ละลายในน้ําตมสุกเย็น  1  ขวดน้ําปลาชนิดกลมประมาณ  750  มิลลิลิตร 

  5.  ควรเริ่มด่ืมน้ําเกลือต้ังแตรูวาถายอุจจาระเหลวมีน้ํามากกวาปกติดีกวารอให

เกิดอาการขาดน้ํา  และควรดื่มน้ําเกลือเทากับปริมาณอุจจาระที่ถายออกมาทุกครั้ง 

  6.  เมื่อดื่มน้ําเกลือแร  4 – 6  ชั่วโมง  อาการอุจจาระรวงเริ่มทุเลาลง  อาการ

กระหายน้ําหายไป  เด็กที่กินนมแมใหดื่มน้ําเกลือจนเกือบอ่ิม  แลวใหดูดนมแมตามจนอิ่ม  เด็กที่

กินนมผสมใหนมผสมเจือจางครั้งละนอย ๆ กอน    

  7.  อุจจาระรวง  หายไดเองถาดื่มน้ําเกลือรักษาตนเองตั้งแตตน 

  8.  ควรมาพบแพทยเมื่อถายอุจจาระครั้งละมาก ๆ ออนเพลีย  ดื่มน้ําเกลือแลวไม

ทุเลา  ดื่มน้ําเกลือไมไดหรืออาเจียน  ไขสูง  ถายเปนมูกเลือด  อุจจาระรวงนานเกิน  2  วัน 

  9.  เมื่อหายจากโรคอุจจาระรวง  ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ยอยยาก ใหกินขาวตมใส ๆ  

หรือโจก  ควรกินอาหารที่ยอยงายในปริมาณที่มากกวาเดิมประมาณ  7  วัน  เพื่อชดเชยสวนที่เสีย

ไปตอนอุจจาระรวง 

  การปองกันโรคอุจจาระรวง  โดยเลี้ยงลูกดวยนมแมในเด็กทารก  ดื่มน้ําสะอาด  

ลางมือกอนหยิบอาหารกิน  กินอาหารที่เตรียมสุก  สะอาด  ปราศจากแมลงวันตอม  ถายอุจจาระ

และปสสาวะในที่ที่ถูกสุขอนามัย   

  สรุปไดวา  โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร  ไดแก  โรคอุจจาระรวงที่พบในเด็ก

มักเกิดจากการกินอาหารและน้ําที่ปนเปอนดวยเชื้อโรค  ผูเลี้ยงดูเด็กควรระมัดระวังรักษาความ

สะอาดและสุขอนามัยของตนเอง  และความสะอาดของอาหารและดื่มน้ําสะอาด  ควรลางมือกอน

เตรียมอาหารหรือนมใหเด็กเพื่อปองกันโรคอุจจาระรวงในเด็ก 

 
 3.  โรคติดตอจากเชื้อไวรัส 
  3.1  โรคหัด  (measle)  หัดเปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อไวรัส  แพรกระจายไดอยาง

รวดเร็วทางลมหายใจ  พบบอยในเด็กอายุ  8  เดือนถึง  5  ป  โดยทางน้ํามูก  น้ําลายหรือเสมหะ

ของผูปวย  ทําใหเด็ก ๆ เกิดโรคมาก  หลังจากระยะฟกตัว  10  ถึง  12  วัน   ผูปวยที่ไดรับเชื้อหัด
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และไมมีภูมิตานทานโรค  จะเกิดอาการของโรคขึ้น  อาการของหัดจะคอยเปนคอยไปใชเวลา

ประมาณ  1  สัปดาห  โดยแบงอาการได  3  ระยะ  ดังตอไปนี้ 

  3.1.1 ระยะแรก  เด็กเริ่มมีอาการตัวรอนรวมกับอาการไอ  น้ํามูกไหล  และตาแดง        

ตอมาจะพบผื่นออกในปาก 

  3.1.2 ระยะผื่นออก  หลังจากพบจุดขาวในปากประมาณ  2  วัน  ผ่ืนหัดจะเริ่มออก     

ที่บริเวณไรผม  หนา  และบริเวณแกม  เลื่อนลงมาที่คอ  ตัว  แขน  ขา  ภายในเวลาประมาณ  3  

วัน  ผ่ืนจะขึ้นทึบมากที่สุดบริเวณลําตัวและหลัง  เมื่อผ่ืนขึ้นเต็มตัวและกระจายลงไปถงึเทา  เดก็จะ

มีอาการทั่วไปดีข้ึน  ไขจะลดลง  ในระยะออกผื่นนี้เด็กอาจมีอาการทองเดินรวมดวย 

  3.1.3 ระยะฟนตัว  ผ่ืนจะมีสีคล้ําลงและจางไปเหลือเปนรอยสีน้ําตาลไหม  ผิวหนัง

แหง  และลอกเปนแหง ๆ ไขลดลงเปนปกติ  อาการน้ํามูกไหลและตาแดงจะหายเปนปกติ  อาการ

ไอ อาจจะหายชากวาอาการอื่น ๆ ถาเด็กมีอาการตัวรอน  หรือไอมากขึ้นควรนึกถึงโรคแทรกซอน

ตาง ๆ ที่พบไดบอย  คือ 

  3.1.4 ปอดบวม  เปนภาวะแทรกซอนที่พบบอยที่สุด  และอาจถึงแกชีวิต ตองนําเด็ก

เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ปอดบวมอาจเกิดไดในระยะผื่นออก  มีอาการไอและหอบมากขึ้น  

ไขไมลดลง  หรือลดลงแลวกลับสูงขึ้นอีก 

  3.1.5 หูชั้นกลางอักเสบ  พบไดมากรองจากปอดบวม  ในเด็กโตจะบอกไดวาปวดหู  

แตเด็กเล็กจะรองไหงอแง  แกวหูบวมแดง  ถาใหการวินิจฉัยและรักษาไมทันแกวหูจะทะลุ มีหนอง

จนเปนหูน้ําหนวก 

  3.1.6 หลอดเสียงและหลอดลมอักเสบ  พบไดหลังออกหัด 

  การดูแลและการรักษา  รักษาตามอาการตาง ๆ ตามระยะของโรค  เด็กออกหัดจะ

เบื่ออาหาร  และรับประทานอาหารแข็งไมไดเพราะเจ็บคอ  เจ็บปาก  เด็กบางคนอาจมีแผลเล็ก ๆ 

รวมดวย  ควรใหอาหารออน  รสไมจัดและไมรอน  เชน  โจก  นม  และน้ําหวาน  เปนตน  ดื่มน้ํา

มาก ๆ และใหวิตามินเสริม  โดยเฉพาะในเด็กที่ตัวเล็กกวาเกณฑมาตรฐาน  ในเด็กที่มีอาการไอ  

และตัวรอน  ยาที่ใชบรรเทาอาการตาง ๆ เหลานี้ใชได  แตอาการตาง ๆ จะไมหายไปดวยยา  ถามี

อาการแทรกซอนควรจะรักษาใหทัน 

  การปองกัน  เด็กที่ออกหัดจะออนเพลีย  มีผ่ืนขึ้น  ควรใหเด็กไดพักผอนอยูบาน

จนกวาผื่นจะยุบหมด  เด็กที่อยูบานเดียวกัน  ปองกันไดโดยถาสัมผัสโรคภายใน  5  วัน  หลังเริ่มมี

อาการไข  ใหฉีดวัคซีนปองกันหัดในเด็กตั้งแตอายุ  9  เดือนขึ้นไป  วัคซีนจะกระตุนใหรางกายสราง

ภูมิคุมกันตอหัดทันเวลา  กอนจะเกิดอาการของโรค  สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา  9  เดือน  วัคซีนจะ
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ไมสามารถปองกันได  กระทรวงสาธารณสุข  ไดเร่ิมดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด  ใหแกเด็ก

อายุ  9  ถึง  12  เดือนแลวตั้งแตป  พ.ศ. 2527  วัคซีนปองกันโรคหัดเปนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง  

ราคาไมแพง  ฉีดครั้งเดียวสามารถสรางภูมิคุมกันไดยาวนาน  จึงควรสนับสนุนใหเห็นความสําคัญ

ของการใหวัคซีนปองกันโรคหัด 

  3.2  โรคหัดเยอรมัน  (german measles, rubella)  หัดเยอรมันเกิดจากเชื้อไวรัส          

ที่เขาสูรางกาย  โดยทางหายใจ  ไปที่ตอมน้ําเหลืองและเขาสูกระแสโลหิต 

       อาการ  ตัวรอน  ออนเพลีย  เบื่ออาหาร  ไอ  หวัด  ตาแดงประมาณ  1 – 5  

วัน  กอนผื่นออก  พบมากในผูใหญมากกวาเด็ก  มีอาการโตของตอมน้ําเหลืองบริเวณคอและ         

หลังหู  มีผ่ืนนูนที่บริเวณหนากอนแลวลามลงมาที่คอ  ลําตัว  แขน  และขา  หัดเยอรมันในเด็กและ

ผูใหญ  เปนโรคที่ไม รุนแรงแตจะเปนอันตรายตอทารกในครรภ  ชวงระยะ  3  เดือนแรก                 

ความพิการตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดแก  หัวใจพิการ  ตอหิน  ตอกระจก  หูหนวก  น้ําหนักแรกเกิด

นอย  ตับมามโตและปญญาออน  เปนตน 

       การดูแลและการรักษา  ใหวัคซีนปองกันหัดเยอรมัน  (MMR)  แกเด็กอายุ  9 

– 12  เดือน  ในหญิงวัยเจริญพันธควรไดรับวัคซีนอีกครั้งและไมควรปลอยใหตั้งครรภในระยะ  2  

เดือน  หลังฉีดวัคซีนนี้จะใหการคุมกันตลอดชีวิต   

  3.3  โรคอีสุกอีใส  (chickenpox)  อีสุกอีใสเปนโรคติดเชื้อไวรัส  ติดตอไดทุกอายุ  

ตั้งแตทารกแรกเกิด  ไวรัสตัวนี้เปนตัวเดียวกับไวรัสที่ทําใหเกิดงูสวัด  คนที่ไมเคยเปนอีสุกอีใสไป

สัมผัสคนที่เปนงูสวัดจะเปนอีสุกอีใสได 

     อาการ  มีผ่ืนแดง  มีไข  แลวจึงพองมีน้ําใสอยูภายใน  คลายหยดน้ํา  ข้ึนแถว

บริเวณหนา  ลําตัว  มากกวาที่แขนขา  อาจมีผ่ืนในปากดวย  ผ่ืนมีระยะตาง ๆ ตั้งแตข้ึนใหม            

แดง  พองเต็มที่และเม็ดพองที่แตกไปแลว  มีรอยบุมตรงกลาง  เม็ดที่แตกแลวนี้จะคอยแหงไป            

ทั้งไขและผ่ืนอาจเปนอยูนาน  7 – 10  วัน  ไมควรแกะเกา  อาจทําใหเกิดแผลเปนได 

     การดูแลและการรักษา  อีสุกอีใสจะทําใหเกิดอาการไข  ปวดเมื่อยตามตัวและ

เจ็บภายในปาก  ควรใหยาลดไขหรือกินยาแกปวดเปนระยะ ๆ ควรอาบน้ําฟอกสบู  รักษาผิวหนา

ใหสะอาดตัดเล็บใหส้ันและใชคาลาไมนแตมตรงตุมจะชวยลดอาการคันลงได  ควรพาไปพบแพทย

ตรวจถามีอาการหอบ  ซึม  อาเจียน  หรือชักเพราะโรคแทรกซอนจากปอดบวมและสมองอักเสบ  

ปจจุบันมีวัคซีนปองกันอีสุกอีใสในเด็ก  ตั้งแต  1  ขวบขึ้นไป  ถาเด็กอายุต่ํากวา  13  ปแพทยจะ

แนะนําใหฉีดครั้งเดียว  (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, 2549ง, หนา 57) 
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  3.4  โรคคางทูม  (mump)  คางทูมเปนโรคที่เกิดจาก  การอักเสบของตอมน้ําลาย  

โดยเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อตอมน้ําลาย  และระบบประสาท  ใชเวลาฟกตัว

เติบโตเต็มที่  ประมาณ  12 – 16  วัน  ทําใหเกิดการติดเชื้อไดทุกสวนของรางกาย 

     อาการ  อาการสําคัญคือการบวมของตอมน้ําลายหนาหูและกกหู  บางคนจะ

รูสึกวาตรงกกหูขางหนึ่งบวมกอน  กดเจ็บแลวอีกขางหนึ่งก็เกิดบวมตามมา  ภายใน  1 – 2  วัน  

ตอมาจะบวมเต็มที่  จนเห็นคางบวมกางออกมาทั้งสองขาง  อาการรวมที่เกิดไดบอยคือ  ไข            

ปวดศีรษะ  อาการเหลานี้อาจมีอยูนาน 1 – 6  วัน  ไขจะลดกอนที่ตอมน้ําลายจะยุบบวม 

     การดูแลและการรักษา  การนอนพักจะชวยใหโรคแทรกซอนลดลง  เชื้อไวรัสทํา

ใหเกิดโรคแทรกซอนไดมากจนเกิดการอักเสบบริเวณเยื่อหุมสมอง  สมอง  เตานม  ตับออน  และ       

ลูกอัณฑะอักเสบ  เปนตน  ถาไดนอนพักผอน  อาการแทรกซอนในเด็กจะพบนอยลง  ถามีอาการ

ปวดกกหู  ควรกินยาแกไข  แกปวด  ควรพบแพทยเมื่อมีอาการของสมองอักเสบเพราะเด็กจะมี

อาการซึม ปวดศีรษะมาก  ชัก  มีอาการเจ็บและบวมแดงที่เตานมหรือลูกอัณฑะ คางทูมปองกันได

โดยฉีดวัคซีนปองกันคางทูม  ซึ่งมีอยูรวมกับวัคซีนปองกันหัดและหัดเยอรมัน 

  3.5  โรคไขเลือดออก  (danque fever)  ไขเลือดออกเปนโรคที่พบมากในเด็กตั้งแต

อายุ  2  ปข้ึนไป  เกิดจากเชื้อไวรัสเขาสูตัวเด็ก  โดยมียุงลายซึ่งเปนยุงตัวเล็กเปนพาหะ ยุงชนิดนี้

มักกัดเด็กในตอนกลางวัน  ในชวงเวลา  9.00 – 11.00 น.  และ  14.00 – 16.00  น. เมื่อยุงกัด   

เชื้อไวรัสจะติดไปกับน้ําลายยุงเขาสูคน 

       อาการ  อาการแรกจะมีไขสูงมากถึง  39 – 40 องศาเซลเซียสและมีไขสูง

ประมาณ  2 – 7  วัน  มีอาการปวดศีรษะ  ปวดทอง  ปวดตามกลามเนื้อ  เจ็บคอและมีคอแดง           

ในวันที่  2 – 3  ของการมีไข  เด็กจะมีอาการซึม  บางคนอาเจียนและปวดทองบริเวณชายโครงขวา

มากข้ึน  เพราะตับของเด็กโตบวมขึ้น  ราววันที่  3  อาการจะชัดเจนขึ้น  เด็กจะมีหนา  มือ  และ 

เทาแดง  ตามตัวและแขนขาจะมีตุมแดงขึ้น  และอาจมีจุดเลือดออกเล็ก ๆ แทรกอยูดวย  บางคนมี

เลือดกําเดาออกหรืออาเจียนมีเลือดออกมาเปนของเหลวสีกาแฟ  ตั้งแตวันที่  3 – 4  ของไขถาหาก

รัดแขนดวยเครื่องวัดความดันโลหิตหรือสายยางประมาณ  5  นาที  หลังจากคลายที่รัดออก               

จะพบวามีจุดเลือดออกมากกวา 20 จุด  ในบริเวณพื้นที่ผิวหนังขนาดเหรียญบาท  (วันดี  วราวิทย, 

2539, หนา 396) 

       ระยะช็อคเปนระยะที่ไขลดลงรวดเร็ว  ผูปวยเกิดอาการตัวเย็น  มือและเทาเย็น

กระสับกระสาย  ชีพจรเตนเร็ว  ระยะนี้จะเปนวันที่  3 – 6  ของโรค  เด็กบางคนมีอาการแยลง

กระสับกระสายมากขึ้น  บางรายอาเจียนเปนเลือด  และอาจเสียชีวิตในเวลาอันสั้น  ระยะช็อคนี้จะ



 169

เปนอยูนาน  24 – 48  ชั่วโมง  ถาเด็กไมเปนหนักหรือไดรับการรักษาถูกตอง  เด็กจะเขาสูระยะ    

ฟนตัว  ตัวจะอุนขึ้น  ไขลง  กินอาหารได  ลุกนั่งได  อาการปวดทองคอยทุเลาลง  ผ่ืนจางลง  และ

ภายในเวลา  2 – 3  วัน  เด็กจะกลับเขาสูสภาพปกติ 

       การดูแลและการรักษา  เด็กที่สงสัยวาเปนไขเลือดออก  ตองไดรับการดูแล

อยางใกลชิดและเฝาระวังอาการช็อค  ถาเกิดอาการเหลานี้เชน  กระสับกระสาย  มือเทาเย็น            

ชีพจรเร็ว  ซึม  ไมรูตัว  อาเจียนเปนเลือด  มีเลือดกําเดาออกมา หรือมีเลือดออกทางอุจจาระ         

ตองนําสงโรงพยาบาลทันที 

       การปองกัน  ขณะนี้ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก  ตองใชวิธีปองกัน           

มิใหยุงกัด  และชวยกันทําลายแหลงเพาะยุงลาย  โดยเฉพาะภาชนะที่ขังน้ําฝน  ตุมน้ําใชตองมี       

ฝาปดเพราะยุงลายชอบขยายพันธุในน้ําสะอาด  ควรกําจัดแหลงที่น้ําขัง  เชน  ยางรถยนต  

กระถาง  กะลา  และกะละมัง  อยาใหมีน้ําขัง 

       เด็กที่เปนไขเลือดออกถาถูกยุงกัดใน  5 วันแรกของโรคยุงตัวนั้นจะนําเชื้อไวรัส

ไปสูคนอื่นตอไปไดอีก เพราะมีเชื้อไวรัสอยูในเลือด ถามีเด็กปวยควรแจงเทศบาล เพื่อจะไดสง

เจาหนาที่ไปทําการกําจัดยุงบริเวณนั้น  กอนมีการระบาดมากขึ้น 

  3.6  โรคไขหวัดใหญ  (influenza)  ไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อที่พบบอยในฤดูฝน          

คนไดรับเชื้อดวยการหายใจเอาไวรัสเขาไป  ไวรัสที่ออกมาทางการหายใจของคนที่เปน  โดยการไอ

หรือจาม  จะกระจายเชื้อไปสูคนจํานวนมากได  ยิ่งเปนสถานที่ที่อากาศถายเทไมสะดวก  เชน  

หองปรับอากาศ  หรือโรงภาพยนตร  เมื่อคนรับเชื้อเขาไปประมาณ  1 – 3  วัน  จะเกิดอาการ  หรือ

บางคนอาจเกิดอาการภายหลังไดรับเชื้อเร็วที่สุดภายใน  12  ชั่วโมง  และชาที่สุด  5  วัน 

       อาการ  เร่ิมดวยการหนาวสะทาน  ออนเพลีย  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยตามตัว  

อุณหภูมิของรางกายเพิ่มข้ึนรวดเร็วทําใหไขสูง  38.5 – 40  องศาเซลเซียส  ตอมามีน้ํามูกไหล            

คัดจมูก  แสบคอ  ไอไมมีเสมหะ  เบื่ออาหาร  อาหารไมยอย  มีไขนาน  3 – 4  วัน  จึงลดลงสูปกติ  

อาการไอจะมีตอไปหลายวัน  ระยะพักฟนนี้บางคนจะยังออนเพลีย  มึนงง  สมาธิในการเรียนและ

การทํางานไมดี 

       การดูแลและการรักษา  ไขหวัดใหญจะทุเลาภายใน  4 – 5  วัน  ในชวงมีไข

และออนเพลียควรพักผอน  รับประทานยาแกปวดลดไข  ถาทองอืดอาหารไมยอยใหกินอาหาร

เหลว  น้ําหวานและน้ําผลไม  เพื่อใหไดรับน้ําและกําลังงานเพียงพอ  ควรไปพบแพทยเมื่อมีอาการ

ไขนานเกิน  4  วัน  หอบ  ไอมาก  เจ็บหนาอก  ไอเปนเลือด  ซึ่งเปนอาการที่แสดงวาเกิดโรคปอด
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บวมแทรกซอน  เมื่อเร่ิมมีอาการควรหยุดพักผอน  และปองกันโดยไมควรอยูในที่ชุมชน  เพื่อจะได

ไมกระจายโรค 

  3.7  โรคไวรัสโรตาในทารก  (rota virus)  ไวรัสโรตาเปนเชื้อที่คราชีวิตทารกทั่วโลก

มากกวา  400,000  คนตอป  ซึ่งสามารถเทียบไดเทากับ  1  คน  ตอ  1  นาที  (สุรเกียรติ  อาชานา

นุภาพ, 2549 ข, หนา 8)  เชื้อไวรัสโรตา เปนเชื้อที่กอใหเกิดการติดเชื้อในลําไส  นําไปสูภาวะสําไส

อักเสบ  ในทารกอายุระหวาง  6 – 24  เดือน  เชื้อไวรัสโรตา  สามารถจะมีชีวิตอยูในสภาวะ

แวดลอมทั่วไปไดนานหลายชั่วโมง  และอยูไดนานหลายวันถึง  1  สัปดาหในอุจจาระของคน           

จึงทําใหเกิดการติดเชื้อไวรัสโรตาไดงายดายจากคนสูคน  การกินอาหารและน้ําที่ปนเปอนเชื้อ  

หรือการสัมผัสส่ิงของที่มีเชื้อโรคชนิดนี้ติดอยู  เชน  ของเลน  เสื้อผา  จาน  และชาม  เปนตน 

       อาการ  เมื่อทารกไดรับเชื้อไวรัสโรตาเขาสูรางกาย  จะเกิดอาการมีไข  อาเจียน  

และทองรวงอยางหนัก  ทําใหเกิดภาวะรางกายขาดน้ําอยางรุนแรง  อาจทําใหเสียชีวิต 

       การดูแลและการรักษา   ปจจุบันยังไมมีวิธี รักษาการติดเชื้อไวรัสโรตา

โดยเฉพาะทําไดเพียงการประคับประคองอาการที่เกิดจากการติดเชื้อ  เชน  การลดไข  การใหสาร

น้ําเพื่อทดแทน  การดื่มน้ําจากทางปาก  เปนตน 

       การปองกัน  ทําไดโดยการใหความเอาใจใสกับความสะอาด  และสุขอนามัย

ใหมากยิ่งขึ้น  ไมวาจะเปนของเลนเด็ก  อาหาร  และเครื่องดื่ม  ซึ่งจะลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อ

ไวรัสชนิดนี้ไดอยางมาก 

  3.8  โรคพิษสุนัขบา  (rabies)  โรคพิษสุนัขบาเกิดจากเชื้อไวรัส  มีสัตวเปนพาหะ  

เชน  สุนัข  แมว  หนู  กระตาย  และกระรอก  เด็กจะเปนโรคนี้ไดเพราะถูกสัตวมีเชื้อไวรัส  ซึ่งอยูใน

น้ําลายของสัตวมากัด  หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผลหรือรอยถลอก   เชื้อสามารถเขาสูรางกายแลว

เขาสูปลายประสาทไปสูสมอง  ทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อหุมสมองและตัวสมองได  เชื้อมีระยะ

ฟกตัวตั้งแตเมื่อเร่ิมถูกสัตวกัด  (พรทิพย  พิชัย, 2542, หนา 194) 

       อาการ  มีไขปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยตัว  เจ็บคอ  อาเจียน  มีอาการประมาณ  2 

– 4  วัน  ตอมามีไขสูง  ชักกระตุก  เกร็งตัวอยางแรง  ควบคุมตัวเองไมได  กลืนน้ําไมได  รูสึกกลัว

เมื่อเห็นน้ํา  ผูปวยจะหมดแรง  เปนอัมพาตทั่วรางกาย  หมดสติ  และเสียชีวิตในเวลาตอมา 

       การดูแลและการรักษาถามีอาการบงชัดวาเปนโรคพิษสุนัขบา  ตองทําลาย

สัตวแลวตัดหัวสัตวสงตรวจ  รีบพาไปพบแพทย  เพื่อฉีดวัคซีน  สามารถปองกันไดโดยนําสัตวเล้ียง

ไปฉีดวัคซีนปองกันตามกําหนด  ใหความรูกับเด็ก  โดยไมควรเขาใกลสัตวที่เปนพาหะหรือสัตว       

จรจัด  ขณะเลนกับสัตวเลี้ยง  ระมัดระวังมิใหโดนน้ําลาย  หรือเลียบริเวณใบหนาหรือบาดแผล 
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  3.9  โรคเริม  (herpes simplex)  เริมเกิดขึ้นไดกับทุกสวนของรางกาย  โดยการ

สัมผัสเชื้อ  เมื่ออาการของโรคหายไปแตเชื้อไวรัสอาจจะอยูในรางกายตอไป  และทําใหเกิดอาการ

อีกไดเมื่อเด็กมีรางกายออนแอและขาดอาหาร  พบบอยในเด็กอายุ  6  เดือน – 5  ป  ระยะฟกตัว  

เฉล่ียประมาณ  6  วัน  (สุธิภา  อาวพิทักษ, 2542, หนา 92) 

        อาการ   ในเด็กมักเกิดที่ ริมฝปาก  เยื่อบุในปาก   ผิวหนังบริ เวณที่ เปน                   

มีลักษณะเปนตุมใสเล็ก ๆ กระจายหรือรวมกลุมกันตามริมฝปาก  เยื่อบุปาก  รอบ ๆ ตุมอักเสบแดง  

เจ็บปวด  รับประทานอาหารไมได  มักมีอาการไข  เม็ดใสนี้จะแตกและแหงไปเองใน  7 – 10         

วัน  อาจเกิดซ้ําที่หรือบริเวณอื่นไดอีก  เมื่อรางกายออนแอ  หรือเกิดหลังจากการมีไขสูง  

  การดูแลและการรักษา  เช็ดตัวใหยาลดไข  แกปวด  ตองระมัดระวังจะนําเชื้อ             

ไปติดกับผูอ่ืน  เมื่อเร่ิมเปนใหม ๆ  ควรชะลางดวยน้ําดางทับทิม  และทายาปฏิชีวนะเพื่อลดการ 

ติดเชื้อแบคทีเรีย  ในกรณีที่เปนแผลในปาก  ใชอมบวนปากหรือเช็ดดวยน้ํายาฆาเชื้อในชองปาก  

เพื่อชวยลดการอักเสบ  บํารุงรางกายใหแข็งแรง  ในเด็กเล็กใหดื่มนมแชเย็นเพราะจะไมเจ็บแผล 

ในปาก  ทําใหไดรับอาหารเมื่อเด็กรับประทานอาหารได  รางกายจะแข็งแรงและมีภูมิตานทานโรค 

  3.10  โรคเอดส  (aids)  โรคเอดสในเด็กเกิดจากการไดรับเชื้อจากแมที่มีเชื้อเอดส  

สุรชัย  ปญญาพฤทธิ์พงศ  กลาววา  “จากสถิติพบวาทารกที่คลอดจากแมติดเชื้อเอดสมีโอกาส

เส่ียงตอการติดเชื้อราวรอยละ  10 – 20  และทารกมีโอกาสไดรับเชื้อระหวางการคลอดจากสัมผัส

ส่ิงคัดหลั่งหรือสําลักเลือดสูงถึงรอยละ  80  หากแมไดรับยาตานไวรัสเอดสการนําเชื้อสูลูกจะลดลง

เหลือเพียง  รอยละ  2 – 3”  (สุรชัย  ปญญาพฤทธิ์พงศ, 2550, หนา 44) 

   อาการเด็กที่ปวยเปนโรคเอดสจะแสดงอาการระหวางอายุ  6  เดือนถึง  7  ป  

ตอมน้ําเหลืองโตโดยเฉพาะบริเวณคอ  ปวดบวมเรื้อรัง  พบฝาในปากและลิ้น  ทองเสียเรื้อรัง       

น้ําหนักลด  มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการลาชา 

   การดูแลและการรักษา  เนื่องจากไมมีการรักษาที่ เปนเฉพาะเจาะจง  

เนื่องจากภูมิตานทานของเด็กต่ํากวาปกติ  และไมมียารักษาตานเชื้อนี้ที่ไดผลแนนอน  ยามีราคา

แพง  และมีผลขางเคียง  เชน  คลื่นไสและปวดทอง  เปนตน 

   การปองกัน  ทางที่ดีที่สุดคือ  ควรตรวจเลือดกอนตั้งครรภ  ถาแนใจวาไดรับ

เชื้อแลวไมควรปลอยใหมีบุตรและถามีบุตรไมควรใหกินนมแม  หมั่นรักษาสุขภาพใหแข็งแรงทั้งแม

และเด็ก  ตรวจตามแพทยนัดทุกครั้ง  และควรอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด 

   สรุปไดวา  โรคติดตอจากเชื้อไวรัส  ไดแก  โรคหัด  หัดเยอรมัน  อีสุกอีใส  

ไขหวัดใหญ  ไวรัสโรตา  โรคพิษสุนัขบา  โรคเริมและโรคเอดส  โรคติดตอเหลานี้  ทําใหเด็กมี
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อาการผิดปกติทางรางกาย  รางกายออนแอ  ออนเพลีย  เจริญเติบโตชา  จึงควรระมัดระวังและ

ปองกันโรคติดตอจากเชื้อไวรัส  เพื่อมิใหสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของเด็ก 

 
 4.  โรคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในเด็ก 
  4.1  โรคอวน  (obesity)  โรคอวน  เกิดขึ้นเพราะไดอาหารที่มีพลังงานเกินกวา                

ที่รางกายตองการ  ปญหานี้มักพบในกลุมคนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี  และมักมีแนวโนม

เกิดขึ้นในครอบครัวที่พอและ / หรือแมมีลักษณะอ วนอยูดวย  เด็กที่อวนจะมีการสะสมไขมัน

มากกวาปกติ  และโดยทั่ว ๆ ไปเมื่อดูดวยตาก็พอจะบอกไดวาอวน  (ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร, 2539, 

หนา 449 – 451) 

       สาเหตุของโรคอวนที่พบบอยที่สุดคือ ทารกไดรับการเลี้ยงดูโดยไดรับอาหาร          

ที่ใหพลังงานมากกวาที่รางกายตองการ  ตั้งแตวัยทารกโดยเฉพาะเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดวยนมผสม    

พอและแมตองการใหทารกโตเร็วจึงอาจจะผสมนมเขมขม  และมักจะคะยั้นคะยอใหทารกกินนม

จนหมดขวด  เมื่อเด็กรองก็มักใหกินนม  เด็กจึงเกิดความเคยชิน  บางครั้งรองไหเพราะปสสาวะแฉะ  

พอแมคิดวาเด็กหิวนมก็จะใหเด็กดื่มนมอีก  เมื่ออายุได 1 – 2  ป  มีการเคลื่อนไหวโดยการเดินและวิ่ง

มากขึ้น  เด็กไดออกกําลังกาย  ถาเด็กไมอวนมากนักก็มักไมเกิดปญหาโรคอวน 

       ในเด็กปญหาโตที่พบมักเริ่มเมื่ออายุประมาณ  6 – 10  ป  เด็กจะเริ่มกินเกงขึ้น  

การดูโทรทัศน  หรือเลนเกมคอมพิวเตอร  ทําใหมีการออกกําลังกายนอยลง  พอแมไมไดพยายาม

กระตุนใหเด็กออกกําลังกาย  เด็กจะอวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเห็นชัดเจนและกลายเปนผูใหญที่อวน

ในที่สุด 

       สาเหตุของโรคอวนนอกจากจะเกิดจากการกินอาหารมากไปและออกกําลังกาย

นอยแลว  ยังมีสาเหตุที่อาจพบไดแตไมบอยนัก  เชน  อวนเพราะตอมไรทอทํางานผิดปกติ            

ที่สังเกตไดคือ  จะมีแกมปอง  และมีไขมันมากบริเวณไหล  เปนตน 

       อาการ  การมองดวยตาเปลาก็สามารถบอกไดวาอวน  ควรมีการชั่งน้ําหนัก

และวัดสวนสูง แลวเปรียบเทียบน้ําหนักกับความสูงวามีความเหมาะสมหรือไม  ดังตารางที่  7.1 
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ตารางที่  7.1  น้ําหนักและสวนสูงคนปกติทั่วไป 
 

อาย ุ น้ําหนกั (กโิลกรัม) ความสงู  (เซนติเมตร) 

แรกเกิด 

5 เดือน 

1 ป 

2 ป 

4 ป 

4 – 12  ป 

ระยะวยัรุน 

3 

6 

9 

12 

16 

เพิ่มปละ 2 กโิลกรัม 

เพิ่มปละ  5 – 7  กิโลกรัม 

จนเขาวัยหนุมสาวจงึโตชาลง 

50 

65 

75 

85 

100 

เพิ่มปละ 5  เซนติเมตร 

เพิ่มปละ  5 – 7 เซนติเมตร 

จนเขาวัยหนุมสาวจงึโตชาลง 

 

ที่มา  (ไกรสิทธิ์  ตนัติศิรินทร, 2539, หนา 490) 

 

       เด็กที่อวนอาจดูสูงใหญกวาเด็กในวัยเดียวกัน  เมื่อเทียบน้ําหนักแลวจะพบวา

มี น้ําหนักมากกวา  เด็กอวนจะหอบ  เหนื่อยงาย  เนื่องจากน้ําหนักตัวมาก  มีอาการงวงเกง             

มีพุงโต  และอวัยวะเพศดูเหมือนมีขนาดเล็ก  เพราะถูกเบียดบังโดยไขมัน  เด็กที่อวนนาน ๆ จะมี

อารมณหดหู  เพราะมีปมดอย  และถาเปนมากอาจมีปญหาทางอารมณและจิตใจรวมดวย 

       ผลเสียของโรคอวนในเด็กคือจะมีโอกาสอวนตอไปจนถึงวัยผูใหญ  ทําใหเด็กมี

ความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ ตามมา  เชน  โรคปวดขอ  ปวดกระดูก  โรคเบาหวาน  โรคความ

ดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือด  โรคหัวใจขาดเลือด  เพราะหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเกิดตีบตัน   

โรคปอด  เพราะกลามเนื้อที่ใชในการหายใจทํางานไดไมเต็มที่  โรคทางจิตและอารมณซึ่งเกิดจาก

ความอวน  ถาเกิดอาการเจ็บปวยตองผาตัดจะเกิดภาวะแทรกซอนงายเชน  ปอดบวม  แผลหายชา  

และอาจเสียชีวิตไดงาย  เปนตน 

       การปองกันและรักษาโรคอวน  ตั้งแตเร่ิมแรกที่ดีที่สุดคือ  การเลี้ยงทารกให

เหมาะสมใหนมแมหลังคลอดและใหอาหารเสริมตามวัย  ไมควรใหนมมากไป  เพราะโดยทั่วไป

ทารกไมควรดื่มนมเกินวันละ  1  ลิตร  หรือ  33  ออนซ  ถาทารกอวนพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มี

ไขมันสูง  เมื่อเด็กมีอายุ  1 – 2  ป  เร่ิมเดินไดเกงและเคลื่อนไหวรางกายไดดีควรใหเด็กไดเดินและ

วิ่งเลนตามความตองการ  ใหเด็กไดออกกําลังกาย  เพื่อใชพลังงานใหมีความสมดุลยกับที่รางกาย
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ไดรับอาหาร  นอกจากนี้ควรตรวจรางกายเด็กเพื่อดูวาเด็กไมไดเปนโรคอวนเพราะตอมไรทอ  

อยางไรก็ตามการปองกันและรักษาโรคอวน  สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

       1.  การรับประทานอาหาร   ควรใหเด็กได รับอาหารใหเพียงพอกับการ

เจริญเติบโตในความสูงแตใหน้ําหนักเพิ่มชาลงหรือไมเพิ่มเลย  เปนเวลา  1 – 2  ป  เด็กที่อวนจะ        

ดูสมสวนขึ้นคืออวนลดลง  โดยควรดูแลดานอาหารสําหรับเด็กอวนดังนี้ 

      1.1  ลดปริมาณการกินขาวใหเหลือมื้อละ  1  จาน 

      1.2  ลดหรืองดอาหารที่มีไขมันทุกชนิด 

      1.3  ลดหรืองดอาหารที่มีรสหวาน  เชน  ขนมหวานตาง ๆ และน้ําอัดลม 

      1.4  เนื้อสัตวที่ไมมีมันใหกินไดเปนปกติหรือมากขึ้นได 

       1.5  ผักสดตาง ๆ กินไดเต็มที่ 

      1.6  ผลไมตามฤดูกาลกินไดพอประมาณ  ถาเปนผลไมไมหวาน  เชน  ฝร่ัง  

แกวมังกร  ชมพู  ก็อาจกินไดมากขึ้น 

      1.7  ควรรับประทานอาหารประเภทปลาตาง ๆ โดยการนึ่ง 

      1.8  การปรุงอาหาร  หลีกเลี่ยงการใชกระทะและน้ํามันในการทอด  ควร

ปรุงโดยการตม  นึ่ง 

      1.9  งดอาหาร  หรือขนมที่ใชวิธีการทอด  และมีแปงเปนสวนผสม  เชน  

กลวยทอด  ถั่วทอด  อาหารประเภทแปง  และขนมกรุบกรอบ  เปนตน 

       2.  การออกกําลังกาย  ใหเด็กคอย ๆ เพิ่มการออกกําลังกาย  โดยการเดิน   

การวิ่ง  การเลนกีฬาตาง ๆ เชน  ถีบจักรยาน แบดมินตัน  ปงปอง  เทนนิส  และวายน้ํา  เมื่อ         

ออกกําลังกายเสร็จแลวใหดื่มน้ําเปลาหรือน้ําเกลือที่ละลายน้ํา เพื่อปองกันการออนเพลีย         

จากการเสียเหงื่อ  ไมควรดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน  หลังออกกําลังกายจะทําใหอวนมากขึ้น 

       3.  การรักษา  พอแมพี่เลี้ยงควรเอาใจใสเร่ืองอาหารและการออกกําลังกาย    

อยางเสมอตนเสมอปลายเปนป ๆ จนเด็กไมอวน  ถาปฏิบัติแลวไมไดผลก็อาจจะปรึกษาแพทยเพื่อ

หาสาเหตุของความอวน  และรับการรักษาอยางถูกตอง  ในประเทศไทยไดเกิดนโยบายควบคุม

การบริโภคน้ําตาลในเด็ก  กลาวคือ  พ.ศ. 2545  มีนโยบายการจัดซื้อนมจืดใหเด็กในศูนยเด็กเล็ก

ของกรมการปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2547  มีการแกไขประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  ที่  156  และ  157  เพื่อหามการใชน้ําตาลหรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใดใน

ผลิตภัณฑอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก  และกรุงเทพมหานคร  มีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด
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กรุงเทพมหานครเปนโรงเรียน  “ออนหวาน”  เพื่อปองกันโรคอวนในเด็กนักเรียน  (บุปผา  ไตรโรจน, 

จันทนา  อ้ึงชูศักดิ์, และปยนารถ  จาติเกตุ, 2549, หนา 51) 

          สรุปวา  โรคอวนเกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน  ไดแก  การ

รับประทานอาหารสําเร็จรูป  รับประทานขนมจุบจิบ  อาหารที่ใหพลังงานสูง  เชน  แฮมเบอรเกอร  

มันฝร่ังทอด  ของทอดตาง ๆและการดื่มน้ําอัดลมหรือนมหวาน  และขาดการออกกําลังกาย  ซึ่งจะ

ทําใหมีผลกระทบตามมา  เด็กอวนในวันนี้จะกลายเปนผูใหญอวนในวันหนา  จึงควรดูแลเกี่ยวกับ

การรับประทานอาหารของเด็กโดยเนนที่ประกอบอาหารโดยใชผักใหรับประทานผลไมระหวางมื้อ  

ดื่มนมจืด  โยเกิรตธัญพืช  ออกกําลังกายดวยการเดินเร็ว  วิ่ง  ถีบจักรยาน  หรือเลนกีฬา  ไดแก  

ปงปอง  แบดมินตัน  ฟุตบอล  เทนนิส  และวายน้ํา  เปนตน 
 

  4.2  โรคฟนผุ  (dental caries)  โรคฟนผุพบไดมากในเด็กทุกวัย  การดูแลสุขภาพ

ควรเริ่มต้ังแตมีฟนน้ํานม  ฟนผุเปนปญหาสําคัญในเด็ก  ถาไมไดรับการรักษาจะทําใหฟนผุทั้งปาก

และมีอันตรายตอเด็กได  ฟนน้ํานมจะถูกแทนที่ดวยฟนแททั้งหมดเมื่อเด็กอายุประมาณ  12  ขวบ  

ฟนผุพบมากในเด็กวัยกอนเรียนอายุ  4 – 8  ป  และวัยรุนอายุ 12 – 18  ป  ซึ่งเปนชวงอายุที่เด็ก

ละเลยอนามัยในชองปาก  ฟนผุในฟนน้ํานมเปนปญหาสําคัญมาก  ลักษณะการเกิดฟนผุในฟน

น้ํานมกับฟนแทจะแตกตางกันเพราะฟนน้ํานมจะมีเคลือบฟนบางกวาฟนแท  เมื่อใดที่ฟนน้ํานมผุ

จะลุกลามอยางรวดเร็ว  การเกิดฟนผุมีสาเหตุหลักอยู  2  ประการคือ  (ปยดา  ประเสริฐสม, 2547, 

หนา 50 – 53) 

       4.2.1  อาหาร  อาหารหลักที่ทําใหฟนผุคืออาหารรสหวาน  เนื่องจากในปากมี

เชื้อโรคชนิดหนึ่งเปนเชื้อสเตรปโตค็อกคัส  เชื้อตัวนี้ทําใหฟนผุไดเพราะตัวมันเองใชน้ําตาลเปนสาร

ตั้งตนในการเจริญเติบโต  ดังนั้นเมื่อกินน้ําตาลหรือแปง  เชื้อโรคสามารถดึงน้ําตาลไปใชไดเลย  

แปงและน้ําตาลเปนสารอาหารที่ใหพลังงานกับรางกาย  ถาเด็กกินขนมหรือแปงที่ผานกระบวนการ

ยอยสลายมาแลว  สามารถถูกยอยในปากเปนน้ําตาลทันที  เชื้อโรคสามารถนําเอาไปใชเพื่อการ

เจริญเติบโตทําใหเกิดภาวะความเปนกรด 

        ปกติแลวคาความเปนกรด – ดาง  (ph)  ในชองปากจะเปนกลาง             

พอมีกรดที่เกิดการยอยสลายแปงและน้ําตาลของเชื้อโรค  ความสมดุลในชองปากจะเสียทันที          

ทําใหแคลเซียมและฟอสเฟตที่เปนองคประกอบหลักของฟน  ละลายตัวออกมาจากเคลือบฟนดวย

กลไกตามธรรมชาติ  น้ําลายสามารถทําใหคาความเปนกรด – ดาง  ในปากกลับเปนกลางภายใน

เวลาประมาณครึ่งถึง  1  ชั่วโมง  แตถากินหวานตอเนื่องน้ําลายไมมีโอกาสทําใหคาความเปนกรด 

– ดาง  กลับเปนกลาง  ชองปากมีสภาวะเปนกรดตลอดเวลา  เพราะฉะนั้นการละลายตัวของ
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แคลเซียมและฟอสเฟตออกจากฟนจะเกิดตลอดเวลาภาวะนี้เรียกวาเกิดภาวะเปนฟนผุ  หากคราบ 

จุลินทรียหนาตัวมากขึ้น  ก็ยิ่งสงเสริมใหฟนผุเร็วขึ้น 

       4.2.2  อนามัยในชองปาก  ในเด็กบางคนไมไดรับการดูแลอนามัยในชองปาก

คราบจุลินทรียจะสะสมตัวหนามาก  ปากสกปรก  หมักหมมมากขึ้น  ดังนั้นในชองปากเด็กจะอยู

ในภาวะเปนกรดตลอดเวลา  ฟนก็จะผุเร็วมากขึ้นเทานั้น 

       การเกิดฟนผุในฟนน้ํานมของเด็ก  จากการสํารวจระดับประเทศ พบวา            

เด็กอายุ 3 ขวบ  ประมาณ  7  ใน  10  คน  มีประสบการณฟนผุในปาก  ถานําเอาฟนผุที่มีทั้งหมด

มาเฉลี่ยใหเด็กทุกคนเทากัน  จะพบฟนผุอยางนอย  4  ซี่ในเด็ก  1  คน  บางพื้นที่พบรอยละ  100  

ของเด็กมีฟนผุในชองปาก  ภาวะฟนผุที่วัดไดในการสํารวจจะพบเปนฟนผุที่เห็นเปนรู  มกีารตดิเชือ้

อยูถึงรอยละ  90  และยังไมเคยไดรับการรักษาใด ๆ 

              เด็กอายุ  3  ขวบเปนชวงที่ฟนน้ํานมขึ้นครบ  20  ซี่  เปนภาวะที่เด็กใชชุดของ

ฟนน้ํานมเพื่อขบเคี้ยวอาหารอยางเต็มที่คลายผูใหญ  เนื่องจากเด็กใชวิธีกินอาหารและน้าํทีล่ะลาย

ไดในปาก  ขนมเด็กมีลักษณะที่เคี้ยวงาย  ละลายงาย  พวกขนมกรุบกรอบ  เคลือบน้ําตาล             

ชุบแปง  เด็กสามารถกินขนมพวกนี้ไดตอเนื่องแมจะมีฟนผุ  ในทางตรงกันขามเด็กเคี้ยวขาวไมได  

กินผักและผลไมไมไดเพราะ  ขาว  ผักและผลไม  มีเสนใยอาหาร  ตองเคี้ยวและจะติดในรูฟนผุ

ตลอดเวลา  เมื่อเด็กจําเปนตองกินขาว  เด็กจะเปลี่ยนเปนอมขาวแทนเพราะการอมขาวจะให        

รสหวาน  แตยิ่งอมฟนก็ยิ่งผุ  เชื้อโรคจะยอยสลายแปงออกมาเรื่อย ๆ 

        เด็กเล็กมีฟนน้ํานมขึ้นซี่แรกอายุ  6  เดือน  แตสามารถพบฟนผุในเด็กอายุ  9  

เดือน  และมีอัตราเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงอายุ  2  ขวบแรก  คือ  9  เดือน  1  ขวบ  และ  2  

ขวบ  จนกระทั่งประมาณ  2  ขวบกวา  จะเริ่มข้ึนนอยเพราะไมมีฟนเหลือใหผุอีกแลว  เนือ่งจากฟน

กรามน้ํานมหรือฟนหนา  ผุหมดแลว  จุดที่พบเห็นฟนผุกอนคือบริเวณฟนหนา เนื่องจากการเลี้ยงดู

ดวยนมผสมใสขวด  เวลาเด็กดูดนม  นมจะเอออยูที่ฟนหนาตลอดเวลา ซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่อง     

เด็กกินอะไรในขวดที่มีรสหวาน  เด็กจะติดรสหวาน  เด็กชอบดูดนมจากขวด  ชอบอมจุกนม            

อยูตลอดเวลา  และจะชอบอมขาวดวย  กระทบไปถึงฟนหลังที่ข้ึนมาในตอนอายุประมาณ 1  ขวบ   

ก็จะผุไปพรอมกัน 

       การดูแลและการรักษา  ผูใหญตองทําความเขาใจวาเด็กใชฟนน้ํานมอยางนอย  

10 – 11  ป  ถึงจะมีฟนแทข้ึนครบทั้งปากทดแทน  ถาเด็กฟนผุตั้งแตขวบปแรก  จะทําใหสงผลถึง

ตัวเด็กคือ  อยูกับเชื้อโรคที่อยูในปากอีก  10  ป  ถาไมไดรับการดูแล  เคี้ยวอาหารไมไดจะเลี่ยงไป

กินอาหารที่นิ่มจะสงผลใหไมอยากแปรงฟน  ผักผลไมไมอยากกิน  เกิดภาวะที่เรียกวามีน้ําหนักตัว
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นอย  เด็กที่ฟนผุจากการเลี้ยงดู  มีความสัมพันธกับน้ําหนักตัวอยางชัดเจน  ฟนผุมีความสัมพันธ 

กับสวนสูงและน้ําหนัก   โดยเฉลี่ยของเด็ก   ความสูงเปนตัวสะทอนพัฒนาการระยะยาว              

ถาพัฒนาการไมสมวัยตั้งแตเด็ก  เปนผูใหญจะตัวเตี้ย  ตัวเล็ก  ตางจากน้ําหนักซึ่งเห็นผลเร็วกวา 

ที่กินนอย  รางกายจะผอมลงในเวลาไมนาน  แตสวนสูงจะสะสมในชวงชีวิตเปนผลกระทบ                 

ที่สามารถแสดงใหเห็นได  ผูใหญตองชวยดู  หมั่นตรวจดูฟนเด็กบางเปนระยะ ๆ วาฟนมีความ

ผิดปกติข้ึนบางหรือยัง 

       การแปรงฟนเปนการใชกลามเนื้อมัดเล็ก  ซึ่งพัฒนาการของกลามเนื้อมัดเล็ก

เด็กยังทําไดไมดี  จนกวาอายุ  8 – 9  ขวบไปแลว  เพราะฉะนั้นสามารถฝกใหเด็กแปรงฟนเองได  

แตตองแปรงซ้ําใหเด็ก  และตรวจดูความสะอาดของปากเด็กกอนนอนวันละครั้ง 

       การเลือกอาหารใหเด็กควรเลือกบริโภคอาหารที่ทําใหเกิดโรคฟนผุนอยลง  

และตองใหไดรับสารอาหารครบถวน  ผูใหญควรเลือกและแนะนําใหเด็กกินนม  ที่ทําใหฟนผุนอย

หรือแนะนําวิธีการกินขนมใหเด็ก  ฝกวินัยในการกินขนม  โดยจัดมื้อขนมใหไมเกิน  2  มื้อตอวัน  

หากเด็กหิวควรเสริมดวยนมจืดหรือผลไม  โดยเฉพาะกอนนอน  ไมควรกินอะไรอีกหลังจาก          

แปรงฟน  เพื่อไมใหมีอาหารตกคางเปนแหลงอาหารของเชื้อโรค  ดูขอมูลจากการศึกษาระดับ

ความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุของอาหารประเภทอาหารวางของไทย  ของทันตแพทยสุธา  เจียม

มณีโชติชัย  และคณะ  พ.ศ. 2547  ดังตารางที่  7.2 
 

ตารางที่  7.2  กลุมอาหารทีท่ําใหเด็กฟนผ ุ
 

กลุมอาหาร ต่ํา ปานกลาง สูง 

1. กลุมผลไม - กลวยน้าํวาปง - กลวยน้าํวาตาก 

- ขนุนอบกรอบ 

- ลําใยอบแหง 

- สตรอเบอรี่อบแหง 

- ทุเรียนทอดกรอบ 

- กลวยเล็บมือนางตาก 

- กลวยน้าํวาฉาบ 

 

2. กลุมโปรตีน - ถั่วปากอาทอด 

- ถั่วลิสงทอด 

- ถั่วเขียวทอด 

- สาหรายญี่ปุน 

- เตาหูทอด (ไมมีน้าํจิ้ม) 

- ถั่วเขียวตมน้าํตาล 

- ถั่วลันเตาอบกรอบ 
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ตารางที่  7.2  (ตอ) 
 

กลุมอาหาร ต่ํา ปานกลาง สูง 

 - ไสกรอก 

- ไกทอด 

- ลูกชิ้นปลา (มีน้ําจิม้) 

- หอยลายอบกรอบ 

  

3. กลุมแปงและ 

    น้าํตาล 

- มันตมขิง 

- วุนกะท ิ

- รวมมิตรกะท ิ

- เผือกฉาบเคม็ 

- ขนมครก 

- ขนมใสไส 

- ปาทองโก 

- ขาวแตนน้ําแตงโม 

- เยลลี่  2  ชนดิ 

- อาหารเชาซเีรียล 

- วุนธรรมดา 

 

4. เครื่องดื่มและ 

    ไอศกรีม 

- น้ําเตาหู (ไมใสน้ําตาล) 

- โยเกิรตรสผลไมรวม 

- น้ําอัดลมชนดิที่ 1 

- ไอศกรีมกะท ิ

- ไอศกรีมช็อกโกแลต 

- น้ําสมเกล็ดหิมะ 

- ชาไขมุก 

 

 

 
 

ที่มา  (สุธา  เจียมมณีโชติชัย และคณะ, 2547, หนา 23) 
 
 

 การปองกันฟนผุในเด็กควรเริ่มตั้งแตการเลี้ยงดู  เชน  วัยเด็กเล็ก  วิธีการเลี้ยงก็คือ         

ไมนําอะไรใสลงไปในขวด  เชน  น้ําผลไม  น้ําหวาน  และน้ําอัดลม  เปนตน  ทุกอยางไมควรอยู      

ในขวด  ควรปอนเด็กดวยตนเอง  นอกจากนี้การเลี้ยงดูลูกดวยนมแมไดรับความนิยมมากขึ้นจริง  

โดยมีการรณรงคเล้ียงลูกดวยนมแม  6  เดือน  แตหลังจาก  6  เดือนไปแลว  เด็กสวนใหญตองกิน

นมจากขวด  ซึ่งเปนธรรมชาติของพอแมที่ รักและอยากใหลูกดูดนมจากขวดตอจากนมแม             

แตในความเปนจริงแลวหลัง  6  เดือน  ไมควรใชขวดนม  ใหใชชอนปอนเด็ก  และใหหัดดื่มนมจาก

ถวย  แตพอแมสวนใหญมักไมคอยใชวิธีนี้  จึงเปนสาเหตุสําคัญที่สงผลใหเด็กเกิดฟนผุ  การรักษา

โรคฟนผุ  ทันตแพทยจะใหเด็กกินยาฟลูออไรดชนิดเม็ด  ซึ่งตองกินทุกวันตั้งแตอายุ  7  เดือน – 12 

ขวบ  ปจจุบันไดทําการวิจัยโดยใชฟลูออไรดวานิช  ซึ่งมีลักษณะเปนยางเหนียวทาที่ฟนเด็กอายุ
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ระหวาง 9 – 18 เดือน  จะทาซ้ําทุก  3  เดือน  ใชเวลาทั้งปากเพียง  5 – 10  นาที  มีประสิทธิภาพ

ปองกันฟนผุไดมากถึงรอยละ  60  (ขนิษฐา  ดาโรจน, 2549, หนา 6)  

 การปองกันฟนผุควรเริ่มตั้งแตเด็กเริ่มมีฟนขึ้นควรหมั่นรักษาความสะอาดของชองปาก

และฟนใหเด็ก  ใชผาสะอาดเช็ดบริเวณเหงือกและฟน  ดื่มน้ําตามหลังมื้อนมทุกมื้อ  เมื่อเริ่ม        

แปรงฟนคอย ๆ แปรงฟนใหเด็ก  ระมัดระวังอยาใหเจ็บเพราะเด็กจะไมชอบการแปรงฟน  กลัวเจ็บ  

ดูแลใหรับประทานผัก  ผลไม  ไมใหมีเศษอาหารติดฟน  ใชไหมขัดฟนทําความสะอาดซอกฟน  

ตรวจฟนเด็กกอนนอน  และแปรงฟนใหเด็กกอนนอนทุกครั้ง จนกระทั่งเด็กสามารถใชกลามเนื้อมือ

ไดดี  และพาเด็กไปตรวจฟนอยางนอยปละ  2  คร้ัง  จะชวยใหเด็กมีสุขภาพฟนที่ดี 

 สรุปไดวา  การดูแลและการปองกันสุขภาพรางกายของเด็กไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ       

ตาง ๆ เปนเรื่องที่ผูใหญควรตระหนัก  และใหความสําคัญเปนอยางมาก  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ

เด็กในวัยตอมา  วัยเด็กเปนชวงวัยที่ตองการความรัก  ความเอาใจใสจากพอแม  และบคุคลใกลชดิ  

การใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพเด็กดวยการพาไปฉีดวัคซีน  เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันโรค  

หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่ที่เปนแหลงที่กอใหเกิดโรคภัยตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพเด็ก  การใหเด็ก

ไดรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  และการเจริญเติบโตของรางกาย  มีความสําคัญ

ตอการดูแลสุขภาพเด็กเปนอยางมาก  การดูแลโรคที่ เกี่ยวของกับสุขภาพเด็กเปนเรื่องที่

ละเอียดออน  และควรหาความรู  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติดานสุขอนามัยกับเด็กไดถูกตอง

เหมาะสมตอเนื่อง  และสม่ําเสมอ  เมื่อปฏิบัติไดเปนอยางดีแลว  จะชวยใหการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ

เด็กใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ไมใชเร่ืองยากแตอยางใดเพียงแตทําความเขาใจและ                

หาความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลเลี้ยงดูเด็กใหเหมาะสมกับวัย  ดูแลเอาใจใสการรับประทานอาหาร  

การพักผอนสามารถชวยเสริมสรางสุขภาพที่ดีมีสุขใหกับเด็กได 
 

ขอควรรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพเด็ก 
 โรคตาง ๆ ที่พบบอยในเด็กทั้งหมดที่กลาวมาสามารถปองกันไดดวยความรวมมือของ  

พอแม  ผูปกครอง  ดวยการใหความเอาใจใสตอเด็กอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเมื่อเด็กเริ่มมี

อาการไมสบายมักจะมีอาการแสดงที่ผูใหญสังเกตได  เชน  ปากแหง  ซึม  ไมคอยเลนซุกซน           

กินอาหารไดนอยลงหรือเบื่ออาหาร  ปสสาวะนอย  มีสีเหลืองเขม  มีอาการตัวรอน  เปนไข  ไอ  

อาเจียน  และอุจจาระรวง  เปนตน  ควรหาสาเหตุและดูแลตามอาการ  เชน  เมื่อมีอาการตัวรอน  

ควรเช็ดตัวและใหยาลดไขทุก  4  ชั่วโมง  ถามีอาการไอ  มีเสมหะ  อาเจียน  ควรใหดื่มน้ํามาก ๆ 

และดื่มน้ําผสมผงเกลือแร  เพื่อปองกันการขาดน้ําและเกลือแร  แตถาดูแลเบื้องตนแลวอาการไมดี

ข้ึนหรืออยูในชวงการระบาดของโรค  เชน  ไขเลือดออก  หรือไขหวัดใหญ  ควรนําเด็กไปพบแพทย
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เพื่อทําการตรวจและรักษา  ไมควรปลอยเด็กไว  เพราะเด็กอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได  ขอควรรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กสําหรับพอแม  ผูปกครอง  มีดังตอไปนี้ 

 1.  เมื่อเด็กมีอาการไอ  บนคอเจ็บ  ไอมีเสมหะ  มีน้ํามูก  คัดจมูกมาก  หายใจไมออก  

ถาเด็กมีอาการของโรคภูมิแพเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงบอย ๆ ควรใหยาขยายหลอดลม  และพนยา

ขยายหลอดลมใหเด็ก  เพื่อเด็กจะไดไมมีอาการหายใจขัด  ชวยขยายหลอดลมโดยกดพนยาขยาย

หลอดลมเขาทางปากและจมูกใหเด็กหายใจเอาตัวยาเขาไปเด็กจะมีอาการดีข้ึน 

 2.  การดูแลสุขภาพเด็กขณะเด็กตัวรอน  ควรเช็ดตัวโดยใชผาขนหนูผืนเล็กชุบน้ํา

ธรรมดาจากก็อกน้ํา  บิดพอหมาดแลวเช็ดตัวโดยเช็ดบริเวณลําคอ  ขาหนีบ  รักแรและเช็ดแขนขา

โดยเช็ดยอนขึ้นเพื่อใหรูขุมขนเปดเปนการระบายความรอนจากผิวหนัง  จากนั้นกินยาลดไขและ

นอนพักอาการจะดีข้ึน  ควรใหเด็กรับประทานอาหารออน ๆ ยอยงาย และดื่มน้ําสะอาดบอย ๆ 

เพื่อเด็กจะไดขับน้ําออกมาทางปสสาวะ  และระบายความรอนภายในรางกาย 

 3.  เชื้อโรคที่ปะปนในอากาศมีอยูมากมายหลายชนิด  การพาเด็กไปในทีท่ีม่อีากาศถายเท

สะดวกจะชวยทําใหเด็กไดสูดอากาศบริสุทธิ์  เชน  อากาศบริเวณริมทะเล  น้ําตก  และ

สวนสาธารณะตาง ๆ เปนตน  สถานที่เหลานี้จะชวยใหเด็กมีความสุข และสดชื่น  

 4.  ควรมียาสามัญประจําบานที่จําเปน  เชน  ยาแกปวดลดไข  ผงเกลือแร  ยาธาตุ        

ยาแกทองอืด  ทองเฟอ  ยาปายลิ้น  ยากวาดลิ้น  คาลาไมนโลชั่น  เบตาดีน  และแอลกอฮอล        

เช็ดแผล  เปนตน 

 5.  เมื่อมียากิน  และยาใชภายนอกแลว  ควรมีเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน  เชน  ปรอท

วัดไขสําหรับใชทางปาก  ผากอซ  ผาสําลี  ผาพันแผลชนิดมวน  พลาสเตอรปดแผล  กระเปาน้ํา

รอน  กรรไกรสําหรับตัดพลาสเตอร  เครื่องชั่งน้ําหนัก  ไฟฉาย  ปากคีบ  และน้ําเกลือลางจมูก   

เปนตน 

 6.  ควรมีแผนพับความรูเร่ืองสุขภาพที่จําเปน  หรือมีหนังสือคูมือหมอชาวบานเลม        

เล็ก ๆ เปนคูมือสําหรับไวใชประจําบาน  จะเปนประโยขนตอผูดูแลเด็กในกรณีเกิดอาการเจ็บปวย

อยางกระทันหันสามารถเปดขอความรูในการดูแลเบื้องตนได 

 7.  ควรมีตูยาจัดใสยาและแผนพับอยางเปนระเบียบ  เพื่อสะดวกตอการหยิบมาใช 

 8.  ควรหมั่นตรวจดูยาที่แพทยส่ังวายาหมดอายุหรือไม  ถาพบวายาเปลี่ยนสี  กลิ่น   

ควรทิ้งไป 

 9.  เมื่อเด็กเจ็บปวยเด็กตองการความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษเด็กอาจจะออน  งอแง  

ผูใหญควรเขาใจและผอนปรนเด็กตามสมควร 
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 10.  หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในแหลงที่เปนบอเกิดแหงโรค  ไดแก  โรงภาพยนตร          

หรือหางสรรพสินคา  เนื่องจากวัยเด็กมีภูมิตานทานโรคต่ํา  เด็กอาจติดเชื้อโรคได 

 11.  ควรหมั่นดูแลรักษาอนามัยดวยการรักษาความสะอาดของอวัยวะตาง ๆ ไดแก  ตา  

หู  จมูก  ปาก  ฟน  และมือ  เพื่อปองกันโรคติดตอ 

 12.  ขณะเด็กไมสบาย  เด็กจะเบื่ออาหาร  เมื่อเด็กมีอาการดีข้ึนควรจัดหาอาหารบํารุง

รางกาย  เพื่อการเจริญเติบโต  ควรใหเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน  เชน  นม  ไข  เนื้อสัตว

ตาง ๆ ผักและผลไมใหครบทุกหมู   

 13.  เด็กเล็กยังขาดภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสที่ทําใหเปนไขหวัด  ซึ่งมีอยูกวา  200  ชนิด  

เมื่อเปนไขหวัดครั้งหนึ่งก็จะมีภูมิตานทานตอเชื้อไวรัสนั้น ๆ แตเมื่อติดเชื้อไวรัสชนิดใหมก็จะเกิด

เปนไขหวัดครั้งใหม  เด็กวัยกอนเรียนจึงเปนหวัดไดบอย  (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, 2548, หนา 3) 

 สรุปไดวาการดูแลสุขภาพเด็กใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บเปนหนาที่ของพอแม  ผูเลี้ยงดู

เด็กจะตองใหความเอาใจใสดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย  เลี้ยงดูเด็กใหไดรับความสุข  

ความเบิกบาน  ใหความรัก  ความอบอุน  ดูแลเด็กยามเด็กเจ็บปวย  จัดหาอาหาร  ที่เลน  ที่อยู         

ที่กินใหเด็ก  การดูแลการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ เชน  ดูแลบาดแผลเมื่อเด็กหกลม  ลางน้ําใหสะอาด

และใสยาฆาเชื้อโรค  เปนการดูแลสุขภาพเด็กในระยะเบื้องตน  เมื่อพบอาการผิดปกติ  ควรพาเด็ก

ไปพบแพทยเพื่อตรวจรางกาย  หาวิธีปองกันและรักษา  ไมละเลยหรือทอดทิ้งเด็กเพื่อใหเด็กเปน  

ผูมีสุขภาพดี  สมบูรณ  แข็งแรงและดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 

 

สรุป 
 การดูแลรักษาสุขภาพของเด็กใหสมบูรณแข็งแรงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ  พอแมและ 

ผูปกครองเปนผูใกลชิดเด็กที่มีบทบาทหนาที่เบื้องตนในการดูแลและสงเสริมสุขภาพที่ดีใหกับเด็ก

ทั้งทางรางกายและจิตใจ  โดยการใหอาหารที่มีคุณคาและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตตามวัย  

การดูแลรับผิดชอบดวยการพาเด็กไปรับวัคซีนเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามวัยและตามเวลา    

ที่กําหนดอยางเครงครัด  การจัดสถานที่ใหเด็กดํารงชีวิตอยูดวยความปลอดภัย  สะอาด  ปราศจาก

แหลงของเชื้อโรคตาง ๆ การแนะนําและปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีกับเด็ก  เกี่ยวกับการรักษา         

สุขอนามัยที่ดี  ใหเด็กไดกิน  นอนและเลนในที่ที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  เหมาะสมตามวัย        

การสงเสริมและสนับสนุนใหแมเห็นประโยชนและความสําคัญของการใหนมลูกดวยตนเอง          

เพื่อสรางภูมิตานทานโรค  หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงตาง ๆ ไดแก  โรคติดเชื้อ  ในระบบทางเดินหายใจ  

เชน  โรคหวัด  คออักเสบ  หลอดลมอักเสบ  และปอดบวม  เปนตน  ป พ.ศ. 2548  คณะวิจัยจาก
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คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  และ

สถาบันสุขภาพเด็กแหงประเทศไทยไดศึกษาวิจัยเด็กที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยอาการ

ของระบบทางเดินหายใจสวนลาง  ไดแก  ปอดอักเสบ  กลองเสียงอักเสบ  หลอดลมอักเสบ  

หลอดลมฝอยอักเสบ  และโรคหืด  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสัมผัสควันบุหร่ีในเด็กอายุ

ต่ํากวา  5  ขวบ  พบวา  “เด็กที่สูดดมควันบุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบ  เชน  ในบานหรือสถานที่อ่ืน ๆ ทําใหเด็ก

เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  และเกิดอาการกําเริบของโรคหืด  ขณะที่ผูใหญสูบบุหร่ีแลว

อุมเด็ก  เลนกับเด็ก  ปอนอาหารหรือรับประทานอาหารรวมกับเด็ก  ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการ

ปวยดวยโรคทางเดินหายใจสวนลาง  3.8  เทาของเด็กปกติ”  (เนาวรัตน  เจริญคา  และคณะ, 

2549, หนา 30 – 31)  เมื่อมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ  เชน  ไอ  หอบ  อาเจียน  

มีเสมหะ  ควรนําเด็กไปพบแพทย  เพราะเด็กอาจมีอาการของโรคทางเดินหายใจจะทําใหเด็กนอน

ไมได  ออนเพลีย  และหายใจลําบาก  นอกจากนี้ควรมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ  อบรมเล้ียงดูให

เด็กรักตนเอง  นับถือตนเองตามวัยและวุฒิภาวะ สามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยตนเองไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม  พอแมและผูปกครองนับวามีบทบาทสําคัญสําหรับการปูพื้นฐานที่ดีทางดาน

สุขภาพ  อยางไรก็ตามเมื่อเด็กตองเผชิญกับภาวะความเจ็บปวย  เปนหนาที่ของพอแมและ

ผูปกครองที่ตองดูแลรักษาและเอาใจใสเด็กดวยความเต็มใจ  ยอมรับไมคิดวาเปนเรื่องยุงยากหรือ

เหน็ดเหนื่อยสามารถสังเกตอาการเบื้องตน  เพื่อชวยเหลือเด็กไมใหมีอาการทรุดหนักกวาเดิม           

มีสติและควรศึกษาหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ใหสามารถดูแลและปฏิบัติตอเด็กได

เหมาะสมยามเมื่อเด็ก  เจ็บปวย  หลังจากนั้นควรนําเด็กไปพบแพทยเพื่อทําการรักษา  หมั่นดูแล 

และรักษาสุขภาพเด็กใหปราศจากโรคและใหหายจากโรคเพื่อสุขภาพรางกายที่สมบูรณ  แข็งแรง  

และเจริญเติบโตสมวัยสําหรับเด็กในวันนี้และวันหนา 


