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องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ สํานักงานปลัด จัดทําเอกสารประชาสัมพันธจดหมายขาว “ ความรูเรื่อง โรค 
 

10 โรคติดตอที่พบบอยในเด็ก ที่มักเกิดกับเจาหนูวัยซน พรอมวิธีรับมือ 
เพราะเด็กๆ มักมีเรื่องเจ็บปวยอยู เสมอ 

อบต.รองกาศเราจึงอยากแนะนําให คุณ

พอคุณแมรูจักกับโรคในเด็กตางๆ ท่ีถือเปน

วายรายของเจาตัวนอย พรอมลักษณะ

อาการ เพ่ือใหเตรียมรับมือไดอยางดีท่ีสุด

หากเกิดข้ึนกับลูกรักของคุณ 

1. โรคมือ เทา ปาก 
โรคมือ เทา ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส มักพบได
บอยในเด็กเล็ก ถึงแมจะมีอาการไมรุนแรง
นัก แตก็เปนโรคท่ีสรางความไมสบายเนื้อ
ส บ าย ตั ว ให กั บ เด็ ก ๆ  ได ม าก ที เ ดี ย ว 
โดยเฉพาะกับเจาหนูตัวนอย เม่ือตองเผชิญ
กับตุมและผื่นท่ีข้ึนตามมือและเทา  มักพบ
ในเด็กอายุตํ่ากวา 10 ป โดยเฉพาะในเด็ก
ทารกและเด็กเล็ก ซ่ึงมักมีอาการรุนแรง

มากกวาเด็กโต พบมากในชวงฤดูรอน ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกัน แตผูปกครองสามารถปองกันโรคมือ เทา ปากไดโดยการ
หลีกเลี่ยงการใหเด็กใกลชิดกับผูปวย รักษาสุขอนามัย โดยเฉพาะผูเลี้ยงดูเด็กเล็กควรลางทําความสะอาดมือกอนหยิบจับอาหาร
ใหเด็กรับประทาน และรับประทานอาหารท่ีสุก สะอาด ปรุงใหมๆ ไมมีแมลงวันตอม และดื่มน้ําสะอาด  

2. โรคอีสุกอีใส 
เปนโรคติดตอท่ีพบไดบอยในเด็ก (แตผูใหญก็สามารถเปนโรคอีสุกอีใสไดเชนกัน) อาการของโรคมักจะไมรุนแรง อาจมีไข

ต่ําๆ ตุมข้ึนตามรางกายประมาณ 7-10 วันมักจะหายไดเอง โรคอีสุกอีใสมีวัคซีนปองกัน แตหากลูกรักของคุณเกิดปวยเปนโรคนี้
ข้ึนมา คุณสามารถชวยบรรเทาผื่นและตุมท่ีข้ึนตามรางกายจนทําใหลูกรูสึกไมสบายตัวไดดวยการอาบน้ําใหเด็กๆ ดวยน้ําเย็น และ
ใหลูกดื่มน้ํามากๆ โดยท่ัวไปผูท่ีเคยเปนอีสุกอีใสแลวมักจะไมกลับมาเปนอีก 

3. โรคหัด 
โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัส มักจะพบไดเสมอในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป แตมักไมพบในทารกอายุต่ํากวา 6-8 เดือนเนื่องจากยัง

มีภูมิคุมกันท่ีไดรับจากมารดาตั้งแตอยูในครรภ อาการของโรคมักจะเกิดข้ึน 7-10 วัน โดยเด็กๆ จะมีไขสูง ผื่นแดงข้ึนตามรางกาย 
อาการคลายโรคหวัด อยางไรก็ตาม คุณสามารถพาลูกๆ ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดไดแนะนําใหฉีดเข็มแรกเม่ือเด็กอายุได 9-12 
เดือน และใหฉีดเข็มท่ี 2 เม่ืออายุได 4-6 ป และขอดีอยางหนึ่งของโรคหัดก็คือ โดยมากแลวเด็กๆ ท่ีปวยเปนโรคหัดจะหายไดเอง
โดยไมจําเปนตองกินยา  

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุงรักษา และตอยอดตามแนวทางศาสตร
พระราชา รัชกาลที่ 9  "...การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะรางกายที่
แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณและเมื่อมีสุขภาพสมบูรณดี พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทํา
ประโยชนสรางสรรเศรษฐกิจ และสังคมของบานเมืองไดเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือเปนผูแตงสรางมิใชผูถวงความ เจริญ..." 
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4. โรคไขเลือดออก 
โรคไขเลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส และแพรไดโดยมียุงลายเปนพาหะ โดยท่ัวไปเม่ือปวยเปนโรคไขเลือดออก อาการของ

โรคจะไมรุนแรงนัก โดยจะมีไขสูง และหายไดภายในหนึ่งสัปดาห การปองกันโรคไขเลือดออกสามารถทําไดดวยการพนยากําจัด
ยุง ติดตั้งมุงลวดหรือมุงกันยุงตอนกลางคืน ซ่ึงถือเปนวิธีท่ีปลอดภัยในการปกปองเด็กๆ จากไขเลือดออกเนื่องจากโรคนี้ยังไมมี
วัคซีนปองกัน  

5. โรคทองรวง 
โรคทองรวงมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส และพบบอยในเด็กเล็ก เด็ก ๆ จะมีอาการปวดทองและถายเหลว กอนจะ

ตามดวยอาการขาดน้ํา จึงควรใหลูกดื่มน้ําเกลือแรเพ่ือชดเชยน้ําท่ีสูญเสียไป และรับประทานอาหารออนๆ จนกวาอาการจะดีข้ึน 
โดยท่ัวไปอาการจะดีข้ึนภายใน 2-3 วัน 

6. โรคไขหวัดในเด็ก 
เด็กๆ มักจะปวยเปนไขหวัดกันบอยๆ ปละหลายครั้ง โดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาว การหลีกเลี่ยงไมใหปวยเปน

ไขหวัดก็ออกจะเปนเรื่องยาก เพราะไขหวัดสามารถเกิดจากเชื้อไวรัสถึงกวา 200 สายพันธุ จึงควรใหเด็กๆ ปองกันตัวเองดวยการ
ลางมือบอยๆ รวมท้ังหลีกเลี่ยงผูท่ีปวยเปนไขหวัด ซ่ึงเปนวิธีปองกันท่ีปลอดภัยท่ีสุด ปกติแลวเด็กๆ จะมีอาการปวยเปนเวลา 7 - 
10 วัน และระหวางท่ีภูมิตานทานของพวกเขากําลังตอสูกับเชื้อไวรัส คุณพอคุณแมควรใหลูกๆ พักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ําเยอะๆ 
และรักษารางกายใหอบอุนโดยเฉพาะในฤดูหนาว  

7.โรคไขหวัดใหญ 
โรคไขหวัดใหญมักเกิดในฤดูหนาว เปนโรคท่ีมีวัคซีนปองกัน ท้ังนี้หากคุณเลือกการฉีดวัคซีน เราขอแนะนําใหคุณรับการ

ฉีดวัคซีนเปนประจําทุกป เพราะในแตละปท่ีไวรัสไขหวัดใหญมีโอกาสกลายพันธุไดเสมอ อาการจะเริ่มจากการมีไข คัดจมูก น้ํามูก
ไหล ปวดตามตัว และออนเพลีย และอาจใชเวลาเปนสัปดาหกวารางกายจะฟนตัวและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม จึงควรใหลูก
นอยพักผอนมากๆ รักษารางกายใหอบอุน รวมท้ังพบแพทยและรับประทานยาใหครบตามกําหนด 

8. โรคไอกรน 
โรคไอกรนเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เม่ือติดเชื้อชวงแรก เด็กๆ จะมีอาการคลายโรคหวัดธรรมดา จากนั้นอาการจะเพ่ิมมาก

ข้ึน โดยจะไอมากข้ึน และหายใจเขาแรงจนมีเสียง “วูบ” อาการของเด็กโตท่ีปวยเปนโรคไอกรนจะไมรุนแรงนัก แตจะอันตราย
มากสําหรับเด็กทารกวัยต่ํากวา 6 เดือน จึงควรพาลูกนอยหาหมอทันทีท่ีเริ่มมีอาการ โรคไอกรนสามารถรักษาไดดวยการ
รับประทานยาปฏิชีวนะ และโดยท่ัวไปอาการปวยจะกินเวลาไมเกิน 3 สัปดาห 

9. โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ 
โรคเยื่อหุมสมองอักเสบเปนโรคท่ีรายแรง และยังมีอาการของโรคท่ีหลากหลาย คุณพอคุณแมจึงควรเชื่อสัญชาตญาณ

ตัวเองเม่ือเกิดความกังวลวาลูกอาจจะปวยเปนโรคนี้ดวยการขอความชวยเหลือและพบแพทย สัญญาณท่ีสําคัญของโรคคือ การ
เปนผื่นผิวหนังสีแดงขนาดเล็กๆ จากนั้นผื่นจะแพรกระจายอยางรวดเร็ว และหากคุณกดแกวลงบนผิวหนัง สีของผื่นจะจางลง 
โดยท่ัวไปคุณหมอมักจะใหเด็กๆ รักษาตัวอยูท่ีบานภายใตการดูแลของคุณพอคุณแม และจะรักษาดวยการใหยาปฏิชีวนะหากเด็ก
มีอาการรุนแรง ปกติแลวเด็กๆ จะอาการดีข้ึนภายใน 7-10 วัน 

10. โรคภูมิแพ 
โรคภูมิแพจัดเปนโรคท่ีพบไดบอยมาก โดยเฉพาะในเด็ก ท่ีรางกายกําลังเติบโตและพัฒนาข้ึนตามวัย สวนใหญอาการ

ภูมิแพมักจะไมรุนแรง และไมเปนอุปสรรคกับการใชชีวิตและการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีพวกเขาโปรดปราน อาการท่ัวไปของโรค
ภูมิแพ คือ อาการจาม ตาแดงและระคายเคืองจนถึงคัน รวมท้ังอาการไอ ท้ังนี้ควรปรึกษาแพทย หากสงสัยวาลูกนอยมีอาการแพ
สิ่งใดหรือไม โรคภูมิแพสามารถรักษาไดดวยยาท่ีจะชวยใหผูปวยสามารถรับมือกับอาการแพของตัวเองไดดีข้ึน  

ท่ีกลาวมานั้นเปนเพียงตัวอยางสําหรับโรคท่ีมักจะเกิดไดบอยในเด็ก ท่ีจริงแลวยังมีอีกหลายโรคท่ีสามารถเกิดข้ึนกับเด็ก
ได ฉะนั้นคุณพอคุณแมจึงควรใสใจและสังเกตุอาการของลูกตลอดเวลา รวมถึงมีการพาลูกไปตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามท่ี
แพทยแนะนํา ดวยความปรารถนาดีจาก องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ         
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