
          เข้าสู่หน้าร้อนแล้ว บรรยากาศซัมเมอร์
แบบน้ีเหมาะกับการพาลูกน้อยออกไปท่องเท่ียว 
เพื่อเรียนรู้ โลกกว้าง แต่ก็ต้องระวังกันด้วย 
เพราะอาจจะมี โรคท่ีมากับหน้าร้อน แฝงมาตาม
อากาศและอาหารท่ีลูกกินเข้าไป ท าให้ลูกป่วย
และติดโรคต่าง ๆ มาได้ง่ายด้วย แต่จะมีโรค
อะไรบ้างที่เด็ก ๆ เป็นกันบ่อยในหน้าร้อนแบบน้ี 
และจะป้องกันได้หรือไม่ มาดูค าตอบกัน 

 
1. โรคผิวหนัง ผด ผื่นคัน 
          สาเหตุ ท่ีเด็กเล็กเป็นผดผื่นร้อนขึ้นได้
ง่าย เกิดจากเมื่ออยู่ในอากาศร้อนมาก ๆ ต่อม
เหงื่อจะระบายความร้อนออกมาเป็นเหงื่อ แต่
ด้วยต่อมเหงื่อของเด็ก ยังมีการท างานได้ไม่ดี
มากนักก็อาจเกิดการอุดตัน และท าให้เกิดเป็น
ตุ่มน้ าใส ๆ หรือเป็นผดผื่นคันขึ้นมาได้น่ันเอง 
          ลักษณะอาการ  คือ  เป็นตุ่ ม ใส  ๆ 
กระจายท่ัวผิวหนัง มักเกิดบริเวณท่ีผิวลูกบอบ
บาง เช่น หน้าผาก หน้าอก ข้อพับแขน ขา ก้น 
หลัง และมีอาการคัน โดยลักษณะผื่นแบ่งได้เป็น 
3 แบบ คือ ผดใส เกิดจากการอุดตันท่ีผิวหนัง
ชั้นนอก ส่วนใหญ่พบในเด็กทารก ผดแดง เกิด
จากการอุดตันท่ีผิวหนังชั้นกลาง ผดสีขุ่น เกิด
จากการอุดตันท่ีชั้นผิวหนังแท้ แต่พบได้น้อย 
การดูแลป้องกัน 
          - หลีกเลี่ยงการพาลูกออกไปเดินเล่นใน
ช่วงเวลาท่ีอากาศร้อนจัด 
          - อาบน้ าเพื่อช่วยระบายความร้อน จะ
ช่วยให้ผิวลูกสดชื่นขึ้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ 
          - เช็ดตัวบ่อยขึ้น เพื่อไม่ให้ผิวเกิดการอับ
ช้ืน โดยเฉพาะบริเวณซอกแขน ขา คอ ก้น 
          - ใช้น้ าเย็นเช็ดบริเวณท่ีมีผดผื่นขึ้น จะ
ช่วยบรรเทาอาการคันให้ลูกได้ 

          - ตัดเล็บลูกให้สั้น เพื่อป้องกันการเกา
จนเกิดแผลถลอกอักเสบ และอาจท าให้ติดเชื้อท่ี
ผิวหนังได้    
          - สวมใส่เสื้อผ้าบาง ๆ หลวม ๆ ใส่
สบาย และระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้าฝ้าย 
          - จัดสถานท่ีในบ้านให้ปลอดโปร่ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก มีลมพัด จะช่วยให้อากาศ
ในบ้านเย็นสบายขึ้น   

 
2. โรคท้องร่วง 
          สาเหตุ มาจากเด็ก ๆ อาจไปกินอาหาร 
หรือน้ าดื่มท่ีปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส
โรต้า เชื้อไวรัสโปรโตซัวปรสิต หรือหนอนพยาธิ
มาได้ ซ่ึงเชื้อเหล่าน้ีเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้า
ร้อน บางทีเด็ก ๆ ออกไปเล่นข้างนอก เอามือไป
จับสิ่งต่าง ๆ มา แล้วเอามือเข้าปากก็ท าให้ติด
เชื้อมาได้ง่าย ๆ   
          ลักษณะอาการ คือ มีอาการถ่ายเหลว
วันละ 3 ครั้ง หรืออาจมากกว่า บางครั้งอาจมี
มูกเลือดปน อาเจียน กินอาหารได้น้อย รู้สึกหิว
น้ ามากกว่าปกติ และมีไข้สูงร่วมด้วย 
การดูแลป้องกัน 
          - กินอาหารท่ีปรุงสุกทุกครั้ง ไม่กิน
อาหารค้างคืน หรือมีแมลงวันตอม 
          - ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
หรือหลังจากเล่นเสร็จ 
          - ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น ควรเตรียม
ของใช้ส่วนตัวให้ลูกโดยเฉพาะ 
          - ท าความสะอาดของเล่น ของใช้ ท่ีเด็ก
สามารถเอาเข้าปากได้เป็นประจ า 
          - ดื่มน้ าสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน และเป็น
น้ าท่ีอยู่ในภาชนะท่ีปิดมิดชิด 

          - ไม่ควรให้ดื่มนมท่ีค้างคืน หรือเปิดฝา
ท้ิงไว้ เพราะอากาศร้อนจะท าให้นมบูดง่าย ท า
ให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 
          - ให้ด่ืมน้ าเกลือแร่แทนน้ า เพื่อชดเชยท่ี
ร่างกายสูญเสียน้ าไป 
          - ถ้าลูกยังถ่ายเหลวและอาเจียนท้ังวัน 
บวกกับมีไข้สูงตลอด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที         

 
3. โรคลมแดด 
          สาเหตุ  เกิดจากร่างกายไม่สามารถ
ปรับตัวกับความร้อนท่ีเกิดขึ้น ท าให้อุณหภูมิใน
ร่างกายสูงขึ้น และไม่สามารถก าจัดความร้อน
ออกจากร่างกายได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ชอบ
วิ่งกลางแดด อยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ท าให้
ร่างกายสูญเสียน้ าและเกลือแร่ได้ง่าย ร่างกาย
ปรับตัวไม่ทัน อุณหภูมิในร่างกายสูง ส่งผลกับ
การท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง
ระบบประสาท อวัยวะต่าง ๆ ท างานล้มเหลว และ
เสียชีวิตได ้
          ลักษณะอาการ คือ ตัวร้อนจัด อุณหภูมิ
ในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส อยู่กลางแดด
แต่ไม่มีเหงื่อออก รู้สึกมึนงง กระสับกระส่าย สับสน 
และอาจชักเกร็ง หมดสติได้ ความดันเลือดลดลง
เรื่อย ๆ และส่งผลให้การท างานของอวัยวะ   
ต่าง ๆ ล้มเหลว 
การดูแลป้องกัน 
          - ดื่มน้ าให้เพียงพอ ยิ่งวันน้ันเด็ก ๆ ต้อง
ไปท ากิจกรรมกลางแจ้ง ควรพกขวดน้ าติดตัว 
และให้จิบน้ าบ่อย ๆ 
          - หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดนาน ๆ 
หากร้อนมากควรหลบเข้ามาอยู่ในท่ีร่ม และมี
อากาศถ่ายเทสะดวกก่อน 



          - สวมใส่เสื้อผ้าท่ีระบายความร้อนได้ดี 
มีขนาดหลวม ๆ ไม่รัดแน่นจนเกินไป 
          - ใส่หมวกทุกครั้งที่ออกกลางแดด 
          - ใช้ผ้าชุบน้ าคอยเช็ดตัวลูกเสมอ จะช่วย
ระบายความร้อน ท าให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได ้
          - หลีกเลี่ยงการพาลูกไปท ากิจกรรม
กลางแจ้ง 
          - หากลูกมีอาการตัวร้อน ปากแห้ง 
ร้องไห้งอแง ควรรีบพาเข้าท่ีร่ม มีลมพัด ให้ดื่ม
น้ า หรือเช็ดตัวด้วยผ้าเย็น จะช่วยระบายความ
ร้อนออกจากร่างกาย และท าให้รู้สึกสบายตัว
มากขึ้น 

 
4. โรคไข้หวัด 
          สาเหตุ ช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงท่ีเชื้อไวรัส
ระบาดและท าให้เด็ก ๆ เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย 
เน่ืองจากภูมิคุ้มกันร่างกายยังน้อยอยู่ ยิ่งในเด็ก
ท่ีเป็นโรคภูมิแพ้จะยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มาก
ขึ้น และอาจป่วยเป็นหวัดเรื้อรังจนเกิดอาการ
แทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ไซนัส หูชั้นกลางอักเสบ
ตามมาได้ ซ่ึงโรคหวัดเกิดจากการติดต่อหรือ
สัมผัสโดยตรงกับน้ ามูก น้ าลาย การไอ จามรด
กัน หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของ
ผู้ป่วย รวมถึงการดื่มน้ าและรับประทานอาหาร
ในภาชนะเดียวกันด้วย 
          ลักษณะอาการ  คือ  มี น้ ามูก ใส  ๆ     
คัดจมูก จามบ่อย ปวดศีรษะ มีอาการครั่นเน้ือ
ครั่นตัว มีไข้สูง และอาจมีอาการไอตามมาทีหลัง
ได้ ปกติแล้วอาการหวัดจะเป็นไม่เกิน 3-7 วัน
แล้วอาการจะหายไปเอง แต่ถ้าไม่หาย ต้องรีบ
ไปพบแพทย์ทันที 
 

การดูแลป้องกัน 
          - ไม่ควรให้เด็ก ๆ อยู่ใกล้ผู้ป่วย หากมี
ผู้ป่วยในบ้าน ควรแยกห้องกันอยู่ก่อนจนกว่าจะ
หายดี 
          - ไม่ควรไปสถานท่ีแออัด เพราะเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรค ท าให้เด็ก ๆ ติดเชื้อได้ง่าย 
          - หากเด็ก ๆ เป็นหวัด มีไข้ ควรเช็ดตัว
ทุก 2-3 ชั่วโมง และรักษาความอบอุ่นของ
ร่างกาย ด้วยการห่มผ้า ไม่อาบน้ าเย็น และไม่อยู่
ในห้องท่ีอุณหภูมิเย็นเกินไป 
          - หากมีน้ ามูกเหนียว ควรท าความสะอาด
ด้วยน้ าเกลือ หรือล้างจมูกอย่างถูกวิธี 
          - หลีกเลี่ยงควันและไอเย็นจัด เพราะ
อาจไปกระตุ้นให้เด็ก ๆ ยิ่งมีอาการไอมากขึ้นได้ 
          - ดื่มน้ าให้เพียงพอ และรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู ่
          - ให้เด็ก ๆ นอนหลับให้เพียงพอ จะ
ช่วยให้หายจากหวัดเร็วขึ้น  

      
5. โรคพิษสุนัขบ้า 
          สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส เรบีส์ ท่ีมา
จากการโดนสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
กัด ข่วน หรือแม้แต่น้ าลายของสุนัขท่ีมีเชื้อมา
โดนบริเวณแผลของเราก็ท าให้ติดเชื้อได้ แม้โรค
น้ีจะดูไกลตัวและมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ซ่อน
ความน่ากลัวไว้คือ เป็นโรคท่ีไม่มีทางรักษาหาย 
หากติดเชื้อมาแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ ส าหรับ
เด็ก ๆ ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะเด็ก ๆ ชอบ
เล่นกับสุนัข แมว และบางทีอาจโดนกัด หรือ
โดนข่วนมาโดยท่ีพ่อแม่ไม่รู้ และอาจท าให้ติด
เชื้อมาได ้
          ลักษณะอาการ คือ หากติดเชื้อมาแล้ว
จะมีอาการแสดงออกภายใน 1-2 สัปดาห์ หรือ
เชื้ออาจจะซ่อนอยู่เป็นปีแล้วค่อยแสดงอาการ

ออกมาก็ได้ ซ่ึงหลังจากเชื้อแสดงอาการออก
มาแล้ว ภายใน 2-3 วัน จะมีอาการปวดเมื่อย
ตามเน้ือตัว มีไข้ คันหรือปวดบริเวณรอยท่ีถูกกัด
ห รื อ ข่ ว น  ต่ อ ม า จ ะ มี อ า ก า ร ห งุ ด ห งิ ด 
กระสับกระส่าย มีอาการตื่นเต้นและไวต่อสิ่งเร้า
รอบตัว เริ่มไม่ชอบแสง มีน้ าลายไหล กล้ามเน้ือ
คอกระตุกเกร็ง กลืนอาหารหรือน้ าไม่ได้ มี
อาการกลัวน้ า และเริ่มไม่มีสติ เพ้อคลั่ง สลับกับ
อาการสงบ ชักเกร็ง กล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ระบบ
หายใจล้มเหลวและเสียชีวิต เป็นอาการที่น่ากลัว 
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรักษาไม่ได้ ทางที่ดีคุณ
พ่อคุณแม่ควรระวังและป้องกันไว้ก่อนดีกว่า 
การดูแลป้องกัน 
          - ควรน าน้องหมา น้องแมวไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง โดยเริ่มฉีดได้
เมื่อสัตว์เลี้ยงอายุ 2-4 เดือน 
          - ไม่ควรให้เด็ก ๆ ไปเล่นกับสุนัขและ
แมวจรจัด หรือไม่มีเจ้าของ 
          - หากสังเกตเห็นรอยกัดหรือรอยข่วน
บนตัวเด็ก ให้รีบล้างแผลด้วยน้ าสบู่หลาย ๆ ครั้ง
แล้วใส่ยารักษาแผลสดทันที 
          - ควรพาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้าให้เร็วท่ีสุด และฉีดให้ครบตามท่ีแพทย์นัด 
เพียงเท่าน้ีก็ช่วยป้องกันลูกน้อยจากการติดเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว 
          แม้หน้าร้อนจะเป็นบรรยากาศท่ีมีสีสัน 
เหมาะกับการพาเด็ก ๆ และครอบครัวไปเท่ียว 
แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังโรคท่ีมากับหน้าร้อน 
ให้ลูกด้วย เพราะถ้าลูกป่วยขึ้นมา ก็จะท าให้การ
เท่ียวหมดสนุกได้ ดังน้ันควรระวังและหาวิธีดูแล
ป้องกันโรค ต่าง ๆ ไว้ก่อนดีกว่า เพื่อสุขภาพท่ีดี
ของลูกน้อยตลอดหน้าร้อนน้ี  
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