ลูกมีไข้ ทำอย่ ำงไร
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กลุม่ งานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ไข้ เป็ นอาการที่พาเด็กๆ มาหาหมอบ่อยที่สดุ อาการหนึง่ ความหมายของไข้ คือวัดอุณหภูมิร่างกาย
ด้ วยเทอร์ โมมิเตอร์ แล้ วมีอณ
ุ หภูมิสงู กว่าความร้ อนของร่างกายปกติ (มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส)
ปกติสมองของคนเราจะทาหน้ าที่กากับความร้ อนของร่างกาย โดยกาหนดค่าอุณหภูมิปกติไว้ ที่ไม่
เกิน 37.5 องศา แต่เมื่อมีโรคต่างๆ เกิดขึ ้น (สาหรับเด็กๆ ที่พบได้ เสมอคือ ภาวะการติดเชื ้อ) ระบบของ
ร่างกายจะถูกกระทบ ทาให้ สมองกาหนดค่าอุณหภูมิปกติสงู ขึ ้นกว่าเดิม ผู้ที่มีไข้ จงึ รู้สกึ ว่าหนาว และ
ร่างกายจะพยายามสร้ างความร้ อนขึ ้น เช่น กล้ ามเนื ้อเกร็ง หรื อสัน่ หรื อพยายามเก็บความร้ อนไว้ โดยเส้ น
เลือดที่บริเวณปลายมือปลายเท้ าหดตัว ทาให้ ร้ ูสกึ ว่ามือเท้ าเย็น
ทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำลูกมีไข้
ควรเริ่มด้ วยการประเมินก่อนว่าการที่ลกู ตัวร้ อนนันเป็
้ นอาการไข้ หรื อไม่ เนื่องจากอุณหภูมิร่างกาย
อาจสูงขึ ้นได้ บ้างเล็กน้ อยในระหว่างวัน เช่น ในเวลาบ่ายหรื อเย็น ในคนที่ออกกาลังกายมากๆ ใน
สิง่ แวดล้ อมที่ร้อน เป็ นต้ น แต่ถ้าวัดอุณหภูมิโดยวางเทอร์ โมมิเตอร์ ไว้ ใต้ ลิ ้นแล้ วเกิน 37.7 องศา ให้ นบั ว่ามี
ไข้
กำรดูแลเบือ้ งต้ น
โดยทัว่ ไป “อาการไข้ ” ไม่ได้ เป็ นอาการที่ทาให้ เกิดภาวะที่จะเป็ นอันตรายต่อชีวิต แต่เป็ นอาการที่
เตือนให้ พอ่ แม่ทราบว่าลูกมีโรคอย่างใดอย่างหนึง่ เกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามอาการไข้ นี ้ก่อให้ เกิดความไม่สขุ
สบายต่างๆ มากมาย พ่อแม่จงึ ควรให้ การดูแลเบื ้องต้ นด้ วยการเช็ดตัวระบายความร้ อนออกจากร่างกาย
โดยใช้ ผ้า 1-2 ผืน เช็ดด้ วยน ้าอุณหภูมิปกติ ในห้ องที่ไม่เย็นจนเกินไป เน้ นการเช็ดบริเวณข้ อพับต่างๆ ซอก
คอ บริเวณเหล่านี ้ของร่างกายจะช่วยระบายความร้ อนออกได้ ดี และควรให้ ยาลดไข้ โดยควรหลีกเลี่ยงยา
ลดไข้ แอสไพริ น หรื อยากลุม่ เดียวกันกับยาแอสไพรินหากสงสัยว่าอาการไข้ เกิดจากไข้ เลือดออก ไข้ สกุ ใส
หรื อไข้ หวัดใหญ่ ยาลดไข้ ที่สามารถให้ ได้ โดยทัว่ ไป คือ พาราเซตามอล เมื่อให้ ในขนาดที่ถกู ต้ องตาม
น ้าหนักตัวของเด็ก (ดูจากฉลากยาข้ างขวด เนื่องจากพาราเซตามอลมีความเข้ มข้ นหลายแบบ) ไข้ มกั จะลง
ใน 30 นาที และยาจะหมดฤทธิ์ไปจึงสามารถให้ ซ ้าได้ ทกุ 4-6 ชัว่ โมง
เมื่อไรควรพำลูกไปพบแพทย์
เนื่องจากไข้ เป็ นอาการเตือนที่ทาให้ พอ่ แม่ทราบว่าลูกเกิดโรคขึ ้น โรคนันอาจจะเป็
้
นโรคที่ไม่รุนแรง
หายได้ เอง เช่น ไข้ หวัด จนกระทัง่ ถึงโรคที่มีความรุนแรง เช่น การติดเชื ้อในกระแสเลือด ปอดบวม เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบก็ได้ ซึง่ ที่พบได้ บอ่ ยกว่าเป็ นประจาคือ กลุม่ โรคที่ไม่รุนแรง โดยมากเกิดจากการติดเชื ้อไวรัส
เช่น ไข้ หวัด เป็ นต้ น

สิง่ ที่จะช่วยบอกว่าโรคที่เกิดขึ ้นรุนแรงหรือไม่ คือ การสังเกตอาการอื่นๆ ที่ร่วมกับไข้ เช่น สังเกตว่า
ลูกเล่นได้ หรื อไม่ (ควรสังเกตหลังจากให้ การดูแลเบื ้องต้ นและลดไข้ แล้ ว) รับประทานอาหารได้ หรื อไม่
อาการร่วมต่างๆ เช่น รับประทานไม่ได้ อาเจียนมาก ซึมแม้ วา่ ไข้ จะลดแล้ ว อาการร่วมเหล่านี ้จะช่วยบอกว่า
โรคที่ทาให้ ลกู มีไข้ อาจจะมีความรุนแรง ควรนาลูกไปพบแพทย์ ในขณะที่ลกู มีไข้ แต่เมื่อเช็ดตัวและให้ ยาลด
ไข้ แล้ ว ลูกสามารถเล่นและรับประทานได้ ตามปกติ พ่อแม่อาจจะดูแลที่บ้านก่อนได้ อย่างไรก็ตามถ้ ามีไข้
อยูน่ านเกิน 3 วันก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคเช่นกัน
โดยสรุปการมีไข้ ของเด็กไม่จาเป็ นต้ องเกิดจากโรคร้ ายแรงเสมอไป โรคที่ทาให้ เด็กมีไข้ สว่ นใหญ่พอ่
แม่สามารถให้ การดูแลเบื ้องต้ นได้ และควรสังเกตอาการที่อาจจะบ่งบอกโรคร้ ายแรง เช่น อ่อนเพลีย ซึม
รับประทานอาหารไม่ได้ ไข้ ที่เป็ นต่อเนื่องนานกว่า 3 วันควรพาไปพบแพทย์

