ลูกทองเสีย ตองคอยดูแล
โรคอุจจาระร่ วงเป็ นสาเหตุการตายของเด็กเล็ก ทีพบบ่อยเป็ นอันดับทีสองรองลงมาจากโรคปอดบวม แต่ละปี จะมีเด็กอายุ
ตํากว่า ๕ ปี ทัวโลก ประมาณถึง ๔ พันล้านราย ทีมีอาการท้องเสี ย หรื อมีอุจจาระร่ วง และทําให้เด็กเหล่านี* เสี ยชี วิตมากกว่า
๑.๕ ล้านคน ซึ งเป็ นร้อยละ ๑๗ ของจํานวนเด็กทีตายก่อนอายุ ๕ ปี เพราะเด็กมีโอกาสเสี ยชี วิตจากโรคนี*ได้มากกว่าผูใ้ หญ่
เนืองจากจะเกิดภาวะขาดนํ*า และขาดอาหารอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงกว่า จึงพบว่าเด็ก ๑ ใน ๒๐๐ คนทีป่ วยเป็ นโรคอุจจาระ
ร่ วงจะเสี ยชี วิต ในประเทศไทยโรคนี*นบั เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขทีสําคัญ เนื องจากเป็ นสาเหตุของการป่ วยและการตายใน
อันดับต้นๆ ของกลุ่มโรคติดเชื*อทีต้องเฝ้ าระวัง โดยเฉพาะเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า ๕ ปี
สาเหตุของโรคอุจจาระร่ วง ส่ วนใหญ่มกั เกิดจากการกินอาหารและ/หรื อนํ*าทีปนเปื* อนเชื* อโรค โดยเฉพาะอย่างยิงเชื* อโรคที
พบในอุจจาระ ดังนั*น โรคนี* จึงมักเกิ ดขึ*นได้บ่อยในสถานทีทีกําจัดอุจจาระอย่างไม่ถูกสุ ขลักษณะ มีการใช้ส้วมทีไม่ถูก
สุ ขลั ก ษณะ การดู แ ลอนามั ย ส่ วนตั ว ไม่ เ หมาะสมขาดแคลนนํ* าดื มที สะอาด หรื อในทารกที ไม่ ไ ด้ กิ น นมแม่
ทั*งนี* ทารกกิ นแต่นมแม่ตลอด ๖ เดือนแรก และได้รับวัคซี นสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคตามกําหนดแทบจะไม่ป่วยเป็ นโรค
อุจจาระร่ วง ดังนั*น ในการป้ องกันโรคอุจจาระร่ วง ครอบครัวและชุ มชน จึงต้องร่ วมมือกันดําเนิ นการโดยอาศัยการดูแล
อนามัย สิ งแวดล้อม จัดหานํ*า สะอาด และสุ ข าภิ บ าลอาหาร ส่ ง เสริ ม การเลี* ย งลู ก ด้ว ยนมแม่ แ ละพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
สําหรับเด็กทีมีอาการท้องเสี ยควรได้รับอาหารทีย่อยง่าย ของเหลว นํ*าและสารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ (ORS) และเสริ มแร่ ธาตุ
สังกะสี เพือช่วยลดความรุ นแรงของโรคและทําให้เด็กฟื* นตัวได้ดี เอกชน

ข้ อมูลสนับสนุน
โรคอุจจาระร่ วงอาจทําให้เด็กเสี ยชี วิตจากการสู ญเสี ยนํ*าออกจากร่ างกาย จนมีภาวะขาดนํ*า ดังนั*น เมือเด็กมี
อาการท้องเสี ย จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องให้เด็กได้รับ อาหารเหลว นํ*า และเกลื อแร่ ทดแทนเพิมจากความ
ต้องการตามปกติ
เด็กอาจมีอนั ตรายถึงชี วิตได้ เมือถ่ายเป็ นนํ*าหลายครั*งภายใน ๑ ชัวโมง หรื อเมือมีเลือดปนมาในอุจจาระ จึง
ควรพาเด็กไปพบแพทย์และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขอย่างเร่ งด่วน
เลี*ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน และต่อจากนั*นให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัย จะช่วยลดความเสี ยง
ทีจะเกิดอาการท้องเสี ย การใช้วคั ซี นป้ องกันโรคไวรัสโรทา (หากทําได้) จะลดอัตราการตายจากโรคอุจจาระ
ร่ วงจากเชื*อไวรัส นอกจากนั*น การเสริ มวิตามิน เอ และแร่ ธาตุสังกะสี ก็ช่วยลดปั จจัยเสี ยงได้
ขณะทีเด็กมีอาการท้องเสี ย ยังคงต้องให้กินอาหารอย่างต่อเนื อง เมือถึงระยะพักฟื* นเด็กควรได้รับอาหารเพิม
มากกว่าภาวะปกติ เพือทดแทนพลังงานและสารอาหารทีสู ญเสี ยไปในระหว่างทีป่ วย

เด็กทีมีอาการท้องเสี ยควรได้รับสารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ อย่างเพียงพอ และควรได้รับแร่ ธาตุ สังกะสี ทุกวัน
เป็ นระยะเวลา ๑๐-๑๔ วัน การใช้ยาอืนๆในการรักษาโรคอุจจาระร่ วง มักไม่ได้ผลและอาจเป็ นอันตรายต่อเด็ก
เพือเป็ นการป้ องกันการแพร่ เชื* อโรคอุจจาระร่ วง ควรนําอุจจาระของทารกและเด็กเล็กทิ*งในส้วมปิ ดหรื อฝั ง
กลบอย่างถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
การรักษาสุ ขอนามัยทีดี การดืมนํ*าสะอาด และล้างมือให้สะอาดอย่างทัวถึงด้วยสบู่และนํ*า หลังจากการขับถ่าย
หรื อสัมผัสกับอุจจาระ รวมทั*งก่อนการสัมผัสอาหาร เตรี ยมอาหารและป้ อนอาหารให้ทารกจะป้ องกันโรค
อุจจาระร่ วงได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

โรคอุจจาระร่ วงอาจทําให้ เด็กเสี ยชี วิตจากการสู ญเสี ยนํ%าออกจากร่ างกาย จนมีภาวะขาดนํ%า ดังนั%น เมือเด็กมีอาการ
ท้ องเสี ย จึงจําเป็ นอย่ างยิงทีจะต้ องให้ เด็กได้ รับ อาหารเหลว นํา% และเกลือแร่ ทดแทนเพิมจากความต้ องการตามปกติ
๑.๑ เด็กทีมีอาการท้องเสี ย คือถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*า ๓ ครั*งต่อวันหรื อบ่อยกว่านั*น ยิงเด็กถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*าหลายครั*งเท่าใด
ก็ยิงมีอนั ตรายมากขึ*นเท่านั*น อาการท้องเสี ยมักจะหยุดได้เองภายใน ๓-๔ วัน หากเป็ นนานกว่านี* พ่อแม่หรื อผูด้ ูแล
เด็กควรปรึ กษาเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
๑.๒ เด็กทีมีอาการท้องเสี ย ควรได้รับอาหารเหลว และนํ*า รวมทั*งนมแม่ให้บ่อยเท่าทีจะทําได้ เพือทดแทนของเหลวที
สู ญเสี ยไปจากการถ่ายอุจจาระเหลว มีหลายคนเข้าใจผิดว่า การกิน อาหารเหลว และนํ*า จะทําให้อาการท้องเสี ยเป็ น
มากขึ*น ซึ งไม่เป็ นความจริ ง อาหารเหลว และนํ*าทีแนะนําให้เด็กดืมในขณะทีมีอาการท้องเสี ย ได้แก่
•
•

•
•
•
•
•

นมแม่ (แม่ควรให้ลูกได้รับนมแม่บ่อยขึ*นกว่าเดิม)
สารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ (ORS) ทีผสมด้วยนํ*าสะอาดอย่างถูกต้อง (ดูในตารางของสารละลายนํ*าตาลเกลือ
แร่ หลังจากสาระสําคัญที ๕)
นํ*าซุ ปใส หรื อ นํ*าแกงต้มจืด
นํ*าข้าว
นํ*าผลไม้สด
นํ*ามะพร้าว
นํ*าสะอาดจากแหล่งทีปลอดภัย หากแหล่งนํ*านั*นไม่สะอาด และไม่ปลอดภัยเพียงพอ ควรกรอง และต้มให้
เดือด แล้วทิ*งให้เย็นก่อนให้เด็กดืม

๑.๓ เด็กควรได้รับอาหารเหลว หรื อนํ*าเพิมจากทีกินร่ วมกับอาหารปกติ และดืมเช่นนี* จนกว่า อาการท้องเสี ยหายไป เด็กที
กินนมแม่ควรได้รับนมแม่ให้บ่อยทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ และเด็กทีไม่ได้รับนมแม่ควรดืมอาหารเหลว และนํ*าดังกล่าวทุก
ครั*งทีถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*า เพือเป็ นการป้ องกันภาวะขาดนํ*า ตามปริ มาณทีแนะนําดังนี*

•
•

ทารกอายุนอ้ ยกว่า ๒ ปี ให้ดืมปริ มาณ ๑/๔-๑/๒ ถ้วยใหญ่ (ขนาดถ้วย ๒๕๐ มิลลิลิตร)
ทารกอายุ ๒ ปี หรื อมากกว่า ให้ดืมปริ มาณ ๑/๒ -๑ ถ้วยใหญ่ (ขนาดถ้วย ๒๕๐ มิลลิลิตร)

๑.๔ เด็กควรดืมกินจากถ้วยสะอาด ไม่ควรใช้ขวดนมมาใส่ อาหารเหลว และนํ*า เนื องจากไม่สามารถทําความสะอาดขวด
นมได้ดีพอ ขวดนมทีไม่สะอาดจะเป็ นแหล่งเพาะเชื*อโรคทีทําให้เกิดอาการท้องเสี ย
๑.๕ ถ้าเด็กมีอาเจียน ผูด้ ูแลเด็กควรคอย ๑๐ นาที ก่อนทีจะเริ มให้เด็กดืมอาหารเหลว และนํ*าใหม่อย่างช้าๆ หรื อจิบเป็ นคําเล็กๆ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กอาจมีอันตรายถึงชี วิตได้ เมือถ่ ายเป็ นนํ%าหลายครั% งภายใน ๑ ชั วโมง หรื อเมือมีเลือดปนมาในอุจจาระ จึงควรพา
เด็กไปพบแพทย์ และเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ขอย่ างเร่ งด่ วน
๒.๑ พ่อแม่หรื อผูด้ เลเด็ก ควรรี บขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยทันที เมือเด็กมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*าหลายครั*งในเวลา ๑ ชัวโมง
มีเลือดปนในอุจจาระ
อาเจียนบ่อยครั*ง
มีไข้ ตัวร้อน
หิ วนํ*าอย่างมาก
ไม่อยากดืมอาหารเหลว และนํ*า
ปฏิเสธทีจะกินอาหาร
มีตาลึกโบ๋
ดูอ่อนเพลีย หรื อซึ ม
อาการท้องเสี ยเป็ นมาหลายวัน

ถ้าเด็กมีอาการดังกล่าว ต้องรี บปรึ กษาเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยด่วน ในระหว่างนั*น เด็กควรจะได้รับสารละลายเกลือ
แร่ และ/หรื อ อาหารเหลว และนํ*าอืนๆ ร่ วมกับแร่ ธาตุสังกะสี
๒.๒ หากเด็กถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*าหลายครั*งในหนึ งชัวโมงและมีอาเจี ยนด้วย อาจเป็ นอาการแสดงของโรคอหิ วาต์ ซึ ง
สามารถทําให้เด็กตายได้ภายในไม่กีชัวโมง ต้องรี บปรึ กษาแพทย์โดยทันที และเด็กควรได้กินสารละลายเกลือแร่ ร่วม
ไปกับแร่ ธาตุสังกะสี
๒.๓ โรคอหิ วาต์ สามารถระบาดไปทัวประเทศได้อย่างรวดเร็ ว โดยมีพาหะคือ นํ*าและอาหารทีปนเปื* อนอุจจาระของผูต้ ิด
เชื* อ และแมลงวันทีตอมปฏิกูลและอาหาร โรคอหิ วาต์จะเกิดในทีทีขาดการดูแลสุ ขอนามัย และบริ เวณทีมีประชากร
อยูอ่ ย่างแออัด

วิธีการ ๔ ขั*นตอนทีหยุดการระบาดของโรคอหิ วาต์และอาการท้องเสี ยได้คือ
•

•

•
•

ล้างมือสมําเสมอด้วยสบู่ และนํ*า หรื อสารใกล้เคียง เช่น ผงเถ้าถ่าน และนํ*า ทุกครั*งหลังจากขับถ่ายอุจจาระ
หรื อสัมผัสกับอุจจาระ และก่อนการเตรี ยมอาหาร ก่อนการสัมผัสอาหาร ก่ อนกิ นอาหาร และก่อนป้ อน
อาหารให้เด็ก
ทิ*งอุจจาระของทุกๆคน รวมทั*งทารกและเด็กลงในส้วมทีถูกสุ ขลักษณะหรื อฝังกลบ และฆ่าเชื* อในบริ เวณที
สัมผัสกับอุจจาระ
ดืมนํ*าทีสะอาดและปลอดภัย
ล้าง ปอกเปลือก หรื อหุ งต้มอาหารทุกชนิด

ทั*งนี* เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขและสถานี อนามัย ควรให้ขอ้ มูลข่าวสารทีชัดเจนแก่ครอบครัวและชุ มชน เรื องความเสี ยง
ของภาวะท้องเสี ยและโรคอหิ วาต์ ตลอดจนขั*นตอนทีพึงปฏิบตั ิเมือมีโรคดังกล่าวเกิดขึ*น
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เลีย% งลูกด้ วยนมแม่ อย่ างเดียวนาน ๖ เดือน และต่ อจากนั%นให้ นมแม่ ร่วมกับอาหารตามวัย จะช่ วยลดความเสี ยงทีจะ
เกิดอาการท้ องเสี ย การใช้ วัคซี นป้องกันโรคไวรั สโรทา (หากทําได้ ) จะลดอัตราการตายจากโรคอุจจาระร่ วงจากเชื%อไวรั ส
นอกจากนั%น การเสริมวิตามิน เอ และแร่ ธาตุสังกะสี กช็ ่ วยลดปัจจัยเสี ยงได้
๓.๑

นมแม่เป็ นแหล่งอาหารและนํ*าทีดีทีสุ ดสําหรับเด็ก เพราะนมแม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีความสะอาด จึง
ช่วยในการสร้างภูมิต่อสู ้เชื*อโรคและป้ องกันการติดเชื*อต่างๆ ทารกทีกินแต่นมแม่เพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลา
๖ เดือนหลังคลอด จะไม่ค่อยเป็ นโรคอุจจาระร่ วง
สําหรับเด็กเล็กทีมีอาการท้องเสี ย การให้นมแม่จะป้ องกันภาวะการขาดนํ*าและทุพโภชนาการ และช่วยทดแทน
พลังงานและนํ*าทีสู ญเสี ยไป บางครั*ง แม่ได้รับคําแนะนําผิดๆ ทีให้ลดนมแม่ในขณะทีเด็กมีอาการท้องเสี ย ซึ งที
ถูกแม่ควรให้นมแม่เป็ นจํานวนครั*งและปริ มาณมากขึ*นกว่าเดิม และพ่อควรช่วยแม่ทีกําลังให้นมลูก โดยช่วย
ดูแลเด็กป่ วยและเด็กคนอืนๆในครอบครัว ตลอดจนช่วยดูแลงานบ้านแทน

๓.๒ โรทา ไวรัส เป็ นสาเหตุของโรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลันทีรุ นแรงโดยเฉพาะในทารกและเด็กวัยเตาะแตะ สําหรับ
ครอบครัวและประเทศทีมีศกั ยภาพทีจะให้วคั ซี นป้ องกันโรทาไวรัส ได้ ทารกและเด็กเล็ก ควรได้รับวัคซี นนี* ร่ วม
ไปกับการรักษาความสะอาดและสุ ขาภิบาล จะลดอัตราตายของเด็กจากปั ญหาโรคอุจจาระร่ วงจากโรทาไวรัสได้
๓.๓ การเสริ มวิตามิน เอ โดยเฉพาะในพื*นทีมีการขาดวิตามิน เอ เป็ นวิธีการสําคัญทีจะลดความเสี ยงของการเกิดโรค
ท้องเสี ย อาหารทีมีวติ ามิน เอ ได้แก่ นมแม่ ตับ ปลา นม และผลิตภัณฑ์ของนม ส้ม ผลไม้สีเหลือง ผักสี เหลือง
เช่น ฟักทอง และผักใบเขียวต่างๆ

๓.๔ ควรให้แร่ ธาตุสังกะสี นาน ๑๐ - ๑๔ วัน เพือเป็ นการช่ วยรักษาโรคท้องเสี ย โดยจะช่วยให้ลดความรุ นแรงและ
ระยะเวลาของการท้องเสี ยได้ และยังป้ องกันเด็กจากอาการท้องเสี ยครั*งต่อไปภายในระยะเวลา ๒ เดือน เด็กอายุ
เกิน ๖ เดือน ควรได้รับสังกะสี ๒๐ มิลลิกรัมต่อวัน และเด็กอายุนอ้ ยกว่า ๖ เดือน ควรได้รับสังกะสี ๑๐ มิลลิกรัม
ต่อวัน ในรู ปเม็ดยา หรื อยานํ*าเชือม
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ควรแนะนํา แม่ พ่อ หรื อผูด้ ูแลเด็กให้ละลายเม็ดยาสังกะสี กับนมแม่จาํ นวนน้อยๆ หรื อใน
สารละลายเกลือแร่ หรื อนํ*าสะอาด ผสมในถ้วยเล็กหรื อในช้อน ถ้าเด็กเล็กเกินไปอาจใช้ธาตุสังกะสี ในยานํ*าเชื อม
แทนได้
ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ขณะทีเด็กมีอาการท้ องเสี ย ยังคงต้ องให้ กนิ อาหารอย่ างต่ อเนือง เมือถึงระยะพักฟื% นเด็กควรได้ รับอาหารเพิม
มากกว่ าภาวะปกติ เพือทดแทนพลังงานและสารอาหารทีสู ญเสี ยไปในระหว่ างทีป่ วย
๔.๑

เด็กทีมีอาการท้องเสี ยจะมีน* าํ หนักลดลง และกลายเป็ นภาวะทุพโภชนาการได้อย่างรวดเร็ ว เด็กทีป่ วยต้องการ
อาหาร อาหารเหลว และนํ*า รวมทั*งนมแม่ ซึ งเป็ นอาหารทีให้คุณค่าทางโภชนาการจะช่วยให้เด็กหายจากการ
ป่ วยได้เร็ ว เด็กทีมีอาการท้องเสี ย อาจจะเบืออาหารหรื อมีอาเจียน ทําให้ป้อนอาหารได้ยาก จึงควรให้นมแม่
บ่อยครั*งขึ*น

๔.๒ ถ้าเด็กมีอายุมากกว่า ๖ เดือน พ่อแม่หรื อผูด้ ูแลเด็กควรกระตุน้ ให้เด็กกินอาหารและนํ*าให้บ่อยขึ*น โดยเลือกอาหาร
นุ่ม หรื ออาหารบด อาหารอ่อนย่อยง่าย หรื ออาหารทีเด็กชอบ เช่น ข้าวต้ม อาจใส่ เนื* อปลาหรื อเนื* อไก่สับละเอียด
ให้จาํ นวนน้อยๆก่อน อาหารเหล่านี* ควรเติมเกลื อเล็กน้อย อาหารทีนุ่ม และอาหารเหลวทีมีน* าํ อยู่จะกินได้ง่าย
มากกว่าอาหารแห้ง
๔.๓ อาหารทีแนะนําให้เด็กทีอยูใ่ นระยะพักฟื* น เพิงหายจากอาการท้องเสี ยคือ ข้าว ธัญพืชและถัวบดผสมกับเนื* อปลา
เนื*อสัตว์สับต้มสุ ก โยเกิร์ตและผลไม้ เมือถ่ายอุจจาระเป็ นปกติแล้วจึงเพิมผักและผลไม้ อาจผสมนํ*ามัน ๑-๒ ช้อน
ชาลงไปในอาหารนั*นเพือเพิมพลังงานให้เด็ก อาหารของเด็กควรเตรี ยมใหม่และให้เด็กได้รับเพิมเป็ นวันละ
๕-๖ มื*อ
เพราะหลังจากทีหยุดท้องเสี ยแล้ว จําเป็ นต้องเสริ มอาหารอีก ๑ มื*อ เพือให้เด็กฟื* นตัวกลับมาอย่างสมบูรณ์ ใน
ระยะนี* เด็กมีความต้องการอาหารและนมแม่มากกว่าปกติ เพือทดแทนพลังงานและโภชนาการทีสู ญเสี ยไปใน
ขณะทีมีอาการท้องเสี ย
เด็กจะยังไม่ฟ*ื นตัวจากอาการท้องเสี ยอย่างเต็มที จนกว่าจะมีน* าํ หนักตัวเพิมขึ*นจนเท่ากับนํ*าหนักก่อนป่ วย

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทีมีอาการท้ องเสี ยควรได้ รับสารละลายนํา% ตาลเกลือแร่ อย่ างเพียงพอ และควรได้ รับแร่ ธาตุ สั งกะสี ทุกวันเป็ น
ระยะเวลา ๑๐-๑๔ วัน การใช้ ยาอืนๆในการรักษาโรคอุจจาระร่ วง มักไม่ ได้ ผลและอาจเป็ นอันตรายต่ อเด็ก
๕.๑ อาการท้องเสี ยสามารถหายได้เองภายใน ๓-๔ วัน แต่อนั ตรายทีสําคัญคือ การสู ญเสี ยสารเหลว และอาหารจาก
ร่ างกายเด็กทีมีภาวะการขาดนํ*าและทุพโภชนาการ จึงควรให้เด็กดืมสารเหลวจํานวนมากพอ เป็ นการทดแทนนํ*า
และเกลือแร่ ทีขับถ่ายไป พ่อแม่ ผูด้ ูแลเด็กต้องไม่ให้เด็กทีมีอาการท้องเสี ย รับยาปฏิชีวนะหรื อยาอืนๆเอง ยกเว้นที
ได้รับจาก เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขหรื อแพทย์
การรักษาทีดีทีสุ ดสําหรับอาการท้องเสี ย คือ
• ดื มสารเหลวให้ ม ากและผสมสารละลายนํ*า ตาลเกลื อ แร่ อ ย่า งถู ก ต้อ งด้ว ยนํ*า สะอาดจากแหล่ ง นํ*า ที
ปลอดภัย
• ได้รับธาตุสังกะสี ในรู ปยาเม็ดหรื อยานํ*า ทุกวัน นาน ๑๐-๑๔ วัน
สารละลายนํา% ตาลเกลือแร่ (Oral Rehydration Solution: ORS) อาหารเหลว และนํา% ดืมพิเศษสํ าหรับภาวะท้ องเสี ย
อะไร คือ สาระละลาย นํา% ตาลเกลือแร่ เกลื อแร่ แก้อาการขาดนํ*า สารละลายนํ*าตาลเกลื อแร่ เป็ นสู ตรผสมพิเศษของ
เกลือแร่ ต่างชนิด เพือใช้สําหรับละลายในนํ*าสะอาด สามารถทดแทนสารเหลวที
ขับถ่ายออกไปในอุจจาระ
เมือไรจึงใช้ สารละลาย นํา% ตาลเกลือแร่ เมื อเด็ ก ถ่ า ยอุ จ จาระเหลวมากกว่ า หรื อ เท่ า กับ ๓ ครั* ง ใน ๑ วัน ให้ เ ริ มกิ น
สารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ และให้แร่ ธาตุสังกะสี นาน ๑๐ - ๑๔ วัน ในขนาด ๒๐
มิลลิกรัมต่อวัน สําหรับเด็กอายุมากกว่า ๖ เดือน และ ๑๐ มิลลิกรัมต่อวัน สําหรับ
เด็กอายุนอ้ ยกว่า ๖ เดือน ในรู ปยาเม็ดหรื อยานํ*าเชือม
จะรับ สารละลายนํา% ตาล เกลือแร่ ได้
จากทีไหน

ในประเทศต่างๆ จะพบซองบรรจุ สารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ ในสถานพยาบาล
ร้านขายยา ตลาด และร้านค้าทัวไป

จะเตรียมสารละลาย สารละลาย
นํา% ตาลเกลือแร่ ได้ อย่ างไร

๑. เทผง สารละลายนํ*าตาลเกลื อแร่ จากซองลงในภาชนะที สะอาด ตรวจสอบ
วิธีใช้บนซอง แล้วเติมนํ*าสะอาดตามจํานวนที กําหนดไว้บนซอง ถ้าใส่ น* าํ
น้อยเกินไป อาจจะทําให้อาการถ่ายเหลวเป็ นมากขึ*น
๒. ผสม สารละลายนํ*าตาลเกลื อแร่ กบั นํ*าเท่านั*น ห้ามผสมกับนม นํ*าซุ ป นํ*า
ผลไม้ หรื อนํ*าอืน โดยไม่ตอ้ งเติมนํ*าตาลอีก
๓. คนให้ เข้า กันให้ ดี และป้ อนให้ เด็ ก ด้วยถ้ วยเล็ ก ที สะอาด ไม่ ใ ห้ ใช้ ใ ส่
ขวดดูด

ให้ เด็กดืม สารละลายนํ%าตาล เกลือแร่ กระตุ ้นให้เด็ ก ดื มสารละลาย สารละลายนํ*าตาลเกลื อแร่ ให้ม ากที สุ ดเท่ า ที
ทําได้เด็กอายุน้อยกว่า ๒ ปี ต้องการดื มสารละลายเป็ นจํานวน ๑/๔ -๑/๒ ของ
ในปริมาณเท่ าไร
ถ้วยใหญ่ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร ในแต่ละครั*งทีถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*า เด็กทีอายุ ๒
ปี หรื อมากกว่า ต้องการดืมสารละลาย ๑/๒ - ๑ ถ้วยใหญ่ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร
ในแต่ละครั*งทีถ่ายอุจจาระเป็ นนํ*า
ทําอย่ างไรถ้ าไม่ มีเกลือแร่ สารละลาย ให้เด็กดืมสารละลายทีเตรี ยมจากนํ*าตาล ๖ ช้อนชา และเกลือ ๑/๒ ช้อนชา ผสม
กับนํ*าสะอาด ๑ ลิ ตร ต้องระวังในการผสมสารละลายให้ถูกสัดส่ วน หากผสม
นํา% ตาลเกลือแร่
นํ*าตาลมากเกินไป จะทําให้อาการท้องเสี ยเป็ นมากขึ*น หากผสมเกลือมากไปจะ
ยิงเป็ นอันตรายต่อเด็ก การผสมสารละลายให้เจือจางมากไป (เช่น เติมนํ*าสะอาด
มากกว่า ๑ ลิตร) ก็ไม่เป็ นอันตราย
อาการท้ องเสี ย จะหายได้ เองภายใน ๓- ๔ วัน หากไม่ หยุดถ่ ายเหลวควรปรึกษาเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ข

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เพือเป็ นการป้องกันการแพร่ เชื%อโรคอุจจาระร่ วง ควรนําอุจจาระของทารกและเด็กเล็กทิง% ในส้ วมปิ ดหรือฝังกลบ
อย่ างถูกต้ องตามหลักสุ ขาภิบาล
๖.๑

เด็กและผูใ้ หญ่กลืนกินเชื* อโรคทีก่อโรคท้องเสี ยได้จากการปนเปื* อนของอุจจาระในนํ*าดื ม อาหาร มือ อุปกรณ์
เครื องใช้ หรื อบริ เวณพื*นผิวทีเตรี ยมอาหาร
แมลงวันทีตอมอุจจาระ และมาเกาะทีอาหารก็นาํ เชื*อโรคทีก่อโรคท้องเสี ย การกําจัดแมลงวันและป้ องกันการแพร่
เชื*อโรคทําได้โดย
•
•
•

ทิ*งอุจจาระลงในส้วมทีถูกสุ ขลักษณะ
รักษาความสะอาดบริ เวณส้วมหรื อสุ ขา
ใช้ภาชนะครอบปิ ดอาหารและนํ*าดืม

๖.๒ อุจจาระของคนทั*งทารกและเด็กเล็ก จะมีเชื*อโรคทีเป็ นอันตราย ถ้าเด็กถ่ายอุจจาระนอกส้วม บริ เวณทีถ่ายต้องล้าง
ให้สะอาดโดยทันที และนําอุจจาระไปทิ*งในส้วม หรื อฝังกลบ หลังจากนั*น ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และนํ*า
หากไม่มีสบู่อาจใช้ผงเถ้าถ่านและนํ*าแทนได้ ผูช้ ายและเด็กชายควรช่วยผูห้ ญิงและเด็กหญิงในการกําจัดอุจจาระ
และทําความสะอาด
๖.๓

หากไม่มีส้วมหรื อสุ ขา ทั*งผูใ้ หญ่และเด็กควรถ่ายอุจจาระในทีซึ งห่ างจากทีอยูอ่ าศัย เส้นทางสัญจร แหล่งนํ*า และ
บริ เวณที เด็ ก เล่ น ควรฝั ง กลบอุ จ จาระอุ จ จาระของคนและสั ต ว์
ไว้ใ ต้ ผิ ว ดิ น ที ห่ า งจากแหล่ ง นํ* า
ในชุ มชนทียังไม่มีส้วมหรื อสุ ขา ควรปรึ กษาร่ วมกันกับเจ้าหน้าทีสุ ขาภิบาลเพือจัดสร้างส้วมสาธารณะ และควร
กระตุน้ ให้แต่ละบ้านมีส้วมประจําบ้าน และจัดหานํ*าสะอาดเป้ นสาธารณูปโภคไว้ใช้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

การรักษาสุ ขอนามัยทีดี การดืมนํ%าสะอาด และล้ างมือให้ สะอาดอย่ างทัวถึงด้ วยสบู่และนํ%า หลังจากการขับถ่ ายหรื อ
สั มผัสกับอุจจาระ รวมทั%งก่ อนการสั มผัสอาหาร เตรียมอาหารและป้อนอาหารให้ ทารกจะป้องกันโรคอุจจาระร่ วงได้
๗.๑

เมือสัมผัสอุจจาระ สิ งขับถ่ายหรื อปฏิกูล ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และนํ*า หรื อสารทดแทน เช่น ผงเถ้าถ่าน
และนํ*า หลังการขับถ่ายอุจจาระ หลังจากช่วยเหลือเด็กในการขับถ่าย ล้างก้นเด็ก หรื อทิ*งขยะ และควรล้างมือ
ทันทีก่อนการจับต้องอาหาร ป้ อนอาหารให้เด็ก หรื อรับประทานอาหารเอง

๗.๒ เด็กเล็กๆ ชอบเอามือใส่ เข้าในปากของตน ดังนั*น จึงจําเป็ นทีจะต้องทําความสะอาดทีอยูอ่ าศัยให้สะอาด และสอน
เด็กให้ลา้ งมืออย่างถูกต้องและบ่อยครั*ง โดยเฉพาะอย่างยิงหลังจากการขับถ่ายอุจจาระและก่อนการกินอาหาร
๗.๓ การใช้น* าํ ดืมทีปลอดภัยและดูแลรักษาให้ นํ*าสะอาด ปราศจากเชื*อโรคจะลดการเกิดโรคอุจจาระร่ วง
๗.๔ วิธีดูแล สุ ขอนามัยอืนๆ ทีจะป้ องกันการเกิดโรคท้องเสี ย ได้แก่
•
•

•

ล้างผลไม้ และผัก อย่างทัวถึงด้วยนํ*าสะอาด หรื อปอกเปลือกให้ โดยเฉพาะถ้าเด็กกินผลไม้สดและผักสด
กินอาหารทีปรุ งใหม่และทําให้อาหารสุ กอย่างทัวถึง เพราะอาหารทีค้าง หรื อทีทําแล้วตั*งทิ*งไว้อาจบูด
หรื อมีเชื* อโรคทําให้กินแล้วท้องเสี ยได้ อาหารทีทําสุ กแล้วตั*งทิ*งไว้นานเกิน ๒ ชัวโมงจะไม่ปลอดภัย
ยกเว้นเมืออุ่นให้ร้อนมากตลอดเวลา หรื อเก็บรักษาไว้ในตูเ้ ย็นให้เย็นจัดๆ
กําจัด ฝังหรื อเผาเศษอาหารอย่างถูกสุ ขลักษณะเพือไม่ให้แมลงวันตอม และเป็ นพาหะแพร่ เชื*อโรคต่อไป

