
 ไขเ้ป็นอาการที�พบบอ่ยที�สุดในเด็ก เกิดขึ�นรว่มกบัความเจ็บป่วยในรา่งกาย 

ผูป้่วยเด็กอายุตํ �ากวา่ 5 ปี ถา้มีไขสู้ง 39 – 40 องศาเซลเซยีส อาจเกิดอาการชกัไขสู้งได ้

อาการชกัสว่นใหญจ่ะเกิดขึ�นภายใน 24 ช ั�วโมงแรกที�เริ�มมีไข ้ ถา้อาการชกัเกิดขึ�นในวนั

หลงัๆ มกัมีสาเหตุอื�นรว่มดว้ย เชน่ ภาวะตดิเชื�อระบบประสาท เป็นตน้ 
สาเหตุของไข ้

1. การตดิเชื�อ เชน่ การอกัเสบของทางเดนิหายใจ หูช ั�นกลางอกัเสบ ปอดบวม ทางเดนิ

ปัสสาวะอกัเสบ เป็นตน้ 

2. การที�รา่งกายทาํปฏิกิริยากบัสิ�งแปลกปลอม เชน่ หลงัการฉีดวคัซนี 

3. รา่งกายขาดนํ�า เชน่ อุจจาระรว่ง อุณหภูมิภายนอกรา่งกายสูงมากๆ 

4. ไดร้บับาดเจ็บ มีบาดแผล 

ข ั�นตอนการเกดิไข ้มี 3 ระยะ 

1. ระยะหนาวส ั�น เป็นระยะเริ�มตน้ของการมีไข ้ และหยุดการขบัเหงื�อ ขณะสั�นจะ

รูส้กึหนาวรว่มดว้ย เพราะอุณหภูมิผิวหนงัลดลงเนื�องจากเลือดไหลมานอ้ย โดยเฉพาะ

ปลายมือปลายเทา้จะเย็น ระยะเวลาในการสั�นอาจแค ่2-3 นาท ีหรอืนานเป็นชั�วโมงขึ�นกบั

สาเหตุ  เมื�ออุณหภูมิสูงถึงระดบัที�กาํหนดใหมแ่ลว้ จะไมเ่กิดความรูส้กึรอ้นหรอืหนาว

ทั�งๆ ที�อุณหภูมิรา่งกายสูง 

2. ระยะไข ้เมื�อมีการเพิ�มอุณหภูมิของรา่งกาย ผิวหนงัอุน่ หนา้แดง รูส้กึรอ้น การ

เผาผลาญมาก ทาํใหห้วัใจเตน้เร็ว รา่งกายขาดนํ�า หากเกิดนานรา่งกายจะออ่นเพลียปวด

เมื�อย กลา้มเนื�อไมม่ีแรง เบื�ออาหาร คลื�นไสอ้าเจยีน อาจมีอาการซมึ กระสบักระสว่ย 

ปวดศีรษะ เพอ้ และมีอาการชกั 

3. ระยะไขล้ด เมื�อสาเหตุของไขถู้กกาํจดัแลว้ อุณหภูมิรา่งกายจะลดลง เลือดไป

เลี�ยงผิวหนงัมากขึ�น มีการหลั�งเหงื�อมากขึ�น 

 

วิธีการลดไข ้

1. การใหย้าลดไข ้ ยาลดไขท้ี�ดทีี�สุดดอืยาพาราเซตามอล เพราะมีฤทธิBขา้งเคียง

นอ้ย และไมร่ะคายเคืองตอ่กระเพาะอาหาร สว่นยาไอบูโพเฟนมีผลดใีนการลดไขแ้ละ

ป้องกนัการชกัจากไขสู้งไดด้กีวา่พาราเซตามอล แตม่ีฤทธิBขา้งเคียงคือคลื�นไสอ้าเจยีน 

ปวดทอ้ง เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลาํไส ้

2. การเช็ดตวัลดไข ้ ควรเช็ดตวันํ�าอุน่หรอืนํ�าธรรมดา ไมค่วรใชน้ ํ�าเยน็จดั ควร

ป้อนยาลดไขท้นัที�เมื�อมีไขร้ว่มกบัการเช็ดตวัลดไข ้ ยาลดไขจ้ะออกฤทธิBลดไขห้ลงั

รบัประทานยา 30 นาทแีละออกฤทธิBสูงสุด 1 ช ั�วโมง คงสภาพได ้4 ช ั�วโมง ดงันั�นหากไข้

สูงระหวา่งมื�อยา ใหเ้ช็ดตวัลดไข ้ หากมีอาการหนาวสั�นควรใหค้วามอบอุน่กอ่นแลว้จงึเช็ด

ตวั 

3. ดื�มนํ�ามากๆ ควรเป็นนํ�าอุน่หรอืนํ�าผลไม ้กระตุน้ใหด้ื�มนํ �าบอ่ยๆ เพื�อชดเชยนํ�า

ที�รา่งกายสูญเสยีไป 

4. ใส่เสื�อผา้โปร่ง สวมใส่สบาย ไมค่วรใสเ่สื�อผา้หนาหรอืหม่ผา้หนาๆ เพราะไม่

ระบายความรอ้น 

5. อยูใ่นหอ้งที�มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
 

วิธีการเชด็ตวัลดไข ้

 ใชผ้า้เช็ดตวัผืนเล็กชุบนํ�าที�มีอุณหภูมิอุน่กวา่อุณหภูมิหอ้งแตเ่ย็นกวา่รา่งกายเด็ก  

1. ผืนที� 1 เช็ดบรเิวณหนา้และพกัผา้ไวบ้รเิวณซอกคอและหลงัหู  

2. ผืนที� 2 เช็ดบรเิวณแขนโดยเริ�มจากปลายแขน เช็ดแขนเขา้หาลาํตวัและพกัผา้ไว ้

บรเิวณรกัแร ้ 

3. ผืนที� 3 เช็ดแขนอกีขา้งและพกัผา้ไวบ้รเิวณรกัแร ้ 

4. เปลี�ยนผา้บรเิวณซอกคอ (ผืนที� 1) ชุบนํ�าบิดหมาดๆเช็ดบรเิวณหนา้ผากและ

ศรษีะ พกัผา้ไวบ้รเิวณหนา้ผาก  

5. เปลี�ยนผา้บรเิวณรกัแร ้(ผืนที� 2, 3) ชุบนํ�าบิดหมาดๆ เช็ดบรเิวณลาํตวั พกัผา้

ไวบ้รเิวณหวัใจและขาหนีบ 

6.  เปลี�ยนผา้บรเิวณหนา้ผากและขาหนีบ (ผืนที� 1,2 และ 3 รอบที�สอง) ชุบนํ�าบิด

หมาดๆเช็ดขาโดยเริ�มจากปลายเทา้ เช็ดขาและพกัไวบ้รเิวณขอ้เขา่และขาหนีบทั�งสองขา้ง  

7. หลงัจากนั�นใหพ้ลิกตะแคงตวัเด็ก ใชผ้า้ชุบนํ�าบิดหมาดๆ เช็ดดา้นหลงัตั�งแตค่อ

จนถึงกน้กบ เช็ดหลายๆครั�ง หากนํ�าในอา่งเย็นลงก็ใหเ้ปลี�ยนนํ�าอุน่ใหม ่ เช็ดเหมือนเดมิ

จนครบ 15-20 นาที จนรูส้ึกวา่รา่งกายเด็กเย็นลงกบัมือ เช็ดตวัเด็กใหแ้หง้และสวมใส่

เสื�อผา้ที�ระบายความรอ้นไดด้ ีไขล้ดเร็ว หลงัเช็ดตวัเสร็จ 30 นาท ีเมื�อไขก้ลบัขึ�นสูงก็เช็ด

ซํ �าอกี 

 



การดแูลที�สาํคญั 

1. เมื�อเด็กเริ�มมีไข ้ควรป้องกนัการชดัดว้ยการเช็ดตวัดว้ยนํ�าอุน่ 

2. ใหเ้ด็กนอนพกัในขณะเช็ดตวัและหลงัเช็ดตวั เพื�อการเผาผลาญในรา่งกายให ้

นอ้ยลง 

3. ใชป้รอทวดัอุณหภูมิรา่งกาย ถา้สูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซยีส หรอืสมัผสัรา่งกาย

แลว้ยงัรอ้นจดั ควรเช็ดตวัซํ �าอกี 

4. ใหร้บัประทานยาลดไขถ้า้อุณหภูมิสูงตั�งแต ่38.5๐ซ ขึ�นไป 

5. พยายามใหเ้ด็กตื�มนํ�าหรอืเครื�องดื�มบอ่ยๆ เพื�อชดเชยการเสยีนํ�าจากไขสู้ง และ

ดื�มนํ�าระหวา่งเช็ดตวัลดไข ้

6. ใหอ้าหารนอ้ยๆ แตบ่อ่ยครั�ง เนื�องจากเด็กเบื�ออาหาร 

7. ทาํความสะอาดปากและฟันหรอืจบินํ�าบอ่ยๆเพื�อใหเ้ยื�อบุชุม่ชื�น ขว่ยระงบักลิ�น

ปาก ป้องกนัแผลและการตดิเชื�อในปาก และสง่เสรมิความอยากอาหารของเด็ก 

8. ถา้เด็กมีอาการชกั ใหจ้บันอนตะแคงหนา้ไปขา้งใดขา้งหนึ�ง เพื�อใหเ้สมหะ นํ�ามูก 

นา้ลายไหลไดส้ะดวก ป้องกนัการสาํลกั หา้มป้อนยาเด็กในขณะที�ยงัมีอาการชกั และแม้

เด็กจะหยุดชกัแลว้ ก็ควรนาํไปตรวจที�โรงพยาบาลเพราะอาจมีความผิดปกตขิองสมอง

ตามมาได ้

ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) 

ยาพาราเซตามอลชนิดนํ�าที�ขายมีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ 

1. พาราเซตามอลแบบหยด ความแรงของยา 100 มกตอ่มล. 

2. พาราเซตามอลแบบนํ�าเชื�อม ความแรงของยา 120 มกตอ่ 5 มล(ชอ้นชา) 

3. พาราเซตามอลแบบนํ�าเชื�อม ความแรงของยา 250 มกตอ่ 5 มล(ชอ้นชา)  

การใหย้าพาราเซตามอล ใหค้าํนวณตามนํ�าหนกัตวัของเด็ก โดยขนาดยาที�ใหค้ือ 10-15 

มก ตอ่นํ�าหนกัตวั 1 กิโลกรมั เชน่ เด็กหนกั 10 กิโลกรมั เด็กควรไดร้บัยาพาราเซตา

มอล 100-150 มก ทุก 4-6 ช ั�วโมง นั�นคือ 1-2 มล สาํหรบัยาชนิดหยด หรอื 1 ชอ้นชา

สาํหรบัยาที�มีความแรง 120 มกตอ่ 5 มล หรอื ครึ�งชอ้นชาสาํหรบัยาที�มีความแรง 250 

มกตอ่ 5 มล 
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โทรศพัท 02-236-1215 โทรสาร 02-266-4686 

E-mail address: jidapa_kinder@hotmail.comWebsite: www.jidapakinder.com 


