
ลูกท�องเสีย ต�องคอยดูแล  
 

โรคอุจจาระร่วงเป็นสาเหตุการตายของเด็กเล็ก  ที�พบบ่อยเป็นอนัดบัที�สองรองลงมาจากโรคปอดบวม  แต่ละปีจะมีเด็กอายุ
ต ํ�ากวา่ ๕ ปีทั�วโลก ประมาณถึง ๔ พนัลา้นราย  ที�มีอาการทอ้งเสีย หรือมีอุจจาระร่วง และทาํให้เด็กเหล่านี* เสียชีวิตมากกวา่ 
๑.๕ ลา้นคน  ซึ� งเป็นร้อยละ ๑๗  ของจาํนวนเด็กที�ตายก่อนอายุ ๕ ปี เพราะเด็กมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี* ไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ 
เนื�องจากจะเกิดภาวะขาดนํ*า และขาดอาหารอยา่งรวดเร็วและรุนแรงกวา่  จึงพบวา่เด็ก ๑ ใน ๒๐๐ คนที�ป่วยเป็นโรคอุจจาระ
ร่วงจะเสียชีวิต  ในประเทศไทยโรคนี*นบัเป็นปัญหาสาธารณสุขที�สําคญั เนื�องจากเป็นสาเหตุของการป่วยและการตายใน
อนัดบัตน้ๆ ของกลุ่มโรคติดเชื*อที�ตอ้งเฝ้าระวงั โดยเฉพาะเด็กที�มีอายตุ ํ�ากวา่ ๕ ปี 
 
สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการกินอาหารและ/หรือนํ* าที�ปนเปื* อนเชื*อโรค โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเชื*อโรคที�
พบในอุจจาระ ดงันั*น โรคนี* จึงมกัเกิดขึ*นไดบ้่อยในสถานที�ที�กาํจดัอุจจาระอย่างไม่ถูกสุขลกัษณะ มีการใช้ส้วมที�ไม่ถูก
สุขลักษณะ การดูแลอนามัย ส่วนตัวไม่ เหมาะสมขาดแคลนนํ* า ดื� ม ที� สะอาด หรือในทารกที� ไม่ได้กินนมแม่  
ทั*งนี*  ทารกกินแต่นมแม่ตลอด ๖ เดือนแรก และไดรั้บวคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคตามกาํหนดแทบจะไม่ป่วยเป็นโรค
อุจจาระร่วง ดงันั*น ในการป้องกนัโรคอุจจาระร่วง ครอบครัวและชุมชน จึงตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการโดยอาศยัการดูแล
อนามัยสิ� งแวดล้อม  จดัหานํ* าสะอาด และสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการเลี* ยงลูกด้วยนมแม่และพฤติกรรมสุขภาพ 
 
สาํหรับเด็กที�มีอาการทอ้งเสียควรไดรั้บอาหารที�ยอ่ยง่าย ของเหลว นํ*าและสารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ (ORS) และเสริมแร่ธาตุ
สังกะสี เพื�อช่วยลดความรุนแรงของโรคและทาํใหเ้ด็กฟื* นตวัไดดี้ เอกชน 
 
 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
โรคอุจจาระร่วงอาจทาํให้เด็กเสียชีวิตจากการสูญเสียนํ* าออกจากร่างกาย จนมีภาวะขาดนํ* า ดงันั*น เมื�อเด็กมี
อาการทอ้งเสีย จึงจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งให้เด็กไดรั้บ อาหารเหลว นํ* า และเกลือแร่ทดแทนเพิ�มจากความ
ตอ้งการตามปกติ 

 

 
เด็กอาจมีอนัตรายถึงชีวิตได ้เมื�อถ่ายเป็นนํ* าหลายครั* งภายใน ๑ ชั�วโมง หรือเมื�อมีเลือดปนมาในอุจจาระ จึง
ควรพาเด็กไปพบแพทยแ์ละเจา้หนา้ที�สาธารณสุขอยา่งเร่งด่วน 

 

 
เลี*ยงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวนาน ๖ เดือน และต่อจากนั*นใหน้มแม่ร่วมกบัอาหารตามวยั จะช่วยลดความเสี�ยง
ที�จะเกิดอาการทอ้งเสีย การใชว้คัซีนป้องกนัโรคไวรัสโรทา (หากทาํได)้ จะลดอตัราการตายจากโรคอุจจาระ
ร่วงจากเชื*อไวรัส นอกจากนั*น การเสริมวติามิน เอ และแร่ธาตุสังกะสีก็ช่วยลดปัจจยัเสี�ยงได ้ 

 

 
ขณะที�เด็กมีอาการทอ้งเสีย ยงัคงตอ้งให้กินอาหารอยา่งต่อเนื�อง เมื�อถึงระยะพกัฟื* นเด็กควรไดรั้บอาหารเพิ�ม
มากกวา่ภาวะปกติ เพื�อทดแทนพลงังานและสารอาหารที�สูญเสียไปในระหวา่งที�ป่วย 

 

 



 
เด็กที�มีอาการทอ้งเสียควรไดรั้บสารละลายนํ* าตาลเกลือแร่อยา่งเพียงพอ และควรไดรั้บแร่ธาตุ สังกะสี ทุกวนั
เป็นระยะเวลา ๑๐-๑๔ วนั การใชย้าอื�นๆในการรักษาโรคอุจจาระร่วง มกัไม่ไดผ้ลและอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก  

 

 

 

เพื�อเป็นการป้องกนัการแพร่เชื*อโรคอุจจาระร่วง ควรนาํอุจจาระของทารกและเด็กเล็กทิ*งในส้วมปิดหรือฝัง
กลบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล  

 

 

การรักษาสุขอนามยัที�ดี การดื�มนํ*าสะอาด และลา้งมือใหส้ะอาดอยา่งทั�วถึงดว้ยสบู่และนํ*า หลงัจากการขบัถ่าย
หรือสัมผสักบัอุจจาระ รวมทั*งก่อนการสัมผสัอาหาร เตรียมอาหารและป้อนอาหารให้ทารกจะป้องกนัโรค
อุจจาระร่วงได ้
 

 
ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

โรคอุจจาระร่วงอาจทําให้เด็กเสียชีวิตจากการสูญเสียนํ%าออกจากร่างกาย จนมีภาวะขาดนํ%า ดังนั%น เมื�อเด็กมีอาการ

ท้องเสีย จึงจําเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องให้เด็กได้รับ อาหารเหลว นํ%า และเกลอืแร่ทดแทนเพิ�มจากความต้องการตามปกติ 

         
๑.๑ เด็กที�มีอาการทอ้งเสีย คือถ่ายอุจจาระเป็นนํ*า ๓ ครั* งต่อวนัหรือบ่อยกวา่นั*น ยิ�งเด็กถ่ายอุจจาระเป็นนํ* าหลายครั* งเท่าใด

ก็ยิ�งมีอนัตรายมากขึ*นเท่านั*น อาการทอ้งเสียมกัจะหยุดไดเ้องภายใน ๓-๔ วนั หากเป็นนานกวา่นี*  พ่อแม่หรือผูดู้แล
เด็กควรปรึกษาเจา้หนา้ที�สาธารณสุข 
 

๑.๒ เด็กที�มีอาการทอ้งเสีย ควรไดรั้บอาหารเหลว และนํ* า รวมทั*งนมแม่ให้บ่อยเท่าที�จะทาํได ้ เพื�อทดแทนของเหลวที�
สูญเสียไปจากการถ่ายอุจจาระเหลว มีหลายคนเขา้ใจผิดวา่ การกิน อาหารเหลว และนํ* า จะทาํให้อาการทอ้งเสียเป็น
มากขึ*น ซึ� งไม่เป็นความจริง อาหารเหลว และนํ*าที�แนะนาํใหเ้ด็กดื�มในขณะที�มีอาการทอ้งเสีย ไดแ้ก่ 
 

• นมแม่ (แม่ควรใหลู้กไดรั้บนมแม่บ่อยขึ*นกวา่เดิม)  
• สารละลายนํ* าตาลเกลือแร่ (ORS) ที�ผสมดว้ยนํ* าสะอาดอยา่งถูกตอ้ง (ดูในตารางของสารละลายนํ* าตาลเกลือ

แร่ หลงัจากสาระสาํคญัที� ๕)  
• นํ*าซุปใส หรือ นํ*าแกงตม้จืด  
• นํ*าขา้ว  
• นํ*าผลไมส้ด  
• นํ*ามะพร้าว  
• นํ* าสะอาดจากแหล่งที�ปลอดภยั หากแหล่งนํ* านั*นไม่สะอาด และไม่ปลอดภยัเพียงพอ ควรกรอง และตม้ให้

เดือด แลว้ทิ*งใหเ้ยน็ก่อนใหเ้ด็กดื�ม  
 

๑.๓ เด็กควรไดรั้บอาหารเหลว หรือนํ*าเพิ�มจากที�กินร่วมกบัอาหารปกติ  และดื�มเช่นนี* จนกวา่ อาการทอ้งเสียหายไป เด็กที�
กินนมแม่ควรไดรั้บนมแม่ใหบ้่อยที�สุดเท่าที�จะทาํได ้และเด็กที�ไม่ไดรั้บนมแม่ควรดื�มอาหารเหลว และนํ* าดงักล่าวทุก
ครั* งที�ถ่ายอุจจาระเป็นนํ*า เพื�อเป็นการป้องกนัภาวะขาดนํ*า ตามปริมาณที�แนะนาํดงันี*  



• ทารกอายนุอ้ยกวา่ ๒ ปี ใหดื้�มปริมาณ ๑/๔-๑/๒ ถว้ยใหญ่ (ขนาดถว้ย ๒๕๐ มิลลิลิตร)  
• ทารกอาย ุ๒ ปี หรือมากกวา่ ใหดื้�มปริมาณ ๑/๒ -๑ ถว้ยใหญ่ (ขนาดถว้ย ๒๕๐ มิลลิลิตร) 

 

๑.๔ เด็กควรดื�มกินจากถว้ยสะอาด ไม่ควรใชข้วดนมมาใส่อาหารเหลว และนํ* า เนื�องจากไม่สามารถทาํความสะอาดขวด
นมไดดี้พอ ขวดนมที�ไม่สะอาดจะเป็นแหล่งเพาะเชื*อโรคที�ทาํใหเ้กิดอาการทอ้งเสีย 
 

๑.๕ ถา้เด็กมีอาเจียน ผูดู้แลเด็กควรคอย ๑๐ นาที ก่อนที�จะเริ�มใหเ้ด็กดื�มอาหารเหลว และนํ*าใหม่อยา่งชา้ๆ หรือจิบเป็นคาํเล็กๆ 
 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ เมื�อถ่ายเป็นนํ%าหลายครั%งภายใน ๑ ชั�วโมง หรือเมื�อมีเลือดปนมาในอุจจาระ จึงควรพา

เด็กไปพบแพทย์และเจ้าหน้าที�สาธารณสุขอย่างเร่งด่วน 

 

๒.๑ พอ่แม่หรือผูด้เลเด็ก ควรรีบขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที�สาธารณสุขโดยทนัที เมื�อเด็กมีอาการผดิปกติ ดงัต่อไปนี*  
  

• ถ่ายอุจจาระเป็นนํ*าหลายครั* งในเวลา ๑ ชั�วโมง  
• มีเลือดปนในอุจจาระ  
• อาเจียนบ่อยครั* ง  
• มีไข ้ตวัร้อน  
• หิวนํ*าอยา่งมาก  
• ไม่อยากดื�มอาหารเหลว และนํ*า  
• ปฏิเสธที�จะกินอาหาร  
• มีตาลึกโบ๋  
• ดูอ่อนเพลีย หรือซึม  
• อาการทอ้งเสียเป็นมาหลายวนั 

 

ถา้เด็กมีอาการดงักล่าว ตอ้งรีบปรึกษาเจา้หนา้ที�สาธารณสุขโดยด่วน ในระหวา่งนั*น เด็กควรจะไดรั้บสารละลายเกลือ
แร่ และ/หรือ อาหารเหลว และนํ*าอื�นๆ ร่วมกบัแร่ธาตุสังกะสี 
 

๒.๒ หากเด็กถ่ายอุจจาระเป็นนํ* าหลายครั* งในหนึ� งชั�วโมงและมีอาเจียนดว้ย อาจเป็นอาการแสดงของโรคอหิวาต์ ซึ� ง
สามารถทาํใหเ้ด็กตายไดภ้ายในไม่กี�ชั�วโมง ตอ้งรีบปรึกษาแพทยโ์ดยทนัที และเด็กควรไดกิ้นสารละลายเกลือแร่ร่วม
ไปกบัแร่ธาตุสังกะสี 
 

๒.๓ โรคอหิวาต ์สามารถระบาดไปทั�วประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีพาหะคือ นํ* าและอาหารที�ปนเปื* อนอุจจาระของผูติ้ด
เชื*อ และแมลงวนัที�ตอมปฏิกูลและอาหาร โรคอหิวาตจ์ะเกิดในที�ที�ขาดการดูแลสุขอนามยั และบริเวณที�มีประชากร
อยูอ่ยา่งแออดั 
 



วธีิการ ๔ ขั*นตอนที�หยดุการระบาดของโรคอหิวาตแ์ละอาการทอ้งเสียไดคื้อ 
 

• ลา้งมือสมํ�าเสมอดว้ยสบู่ และนํ* า หรือสารใกลเ้คียง เช่น ผงเถา้ถ่าน และนํ* า ทุกครั* งหลงัจากขบัถ่ายอุจจาระ
หรือสัมผสักบัอุจจาระ และก่อนการเตรียมอาหาร ก่อนการสัมผสัอาหาร ก่อนกินอาหาร และก่อนป้อน
อาหารใหเ้ด็ก  

• ทิ*งอุจจาระของทุกๆคน รวมทั*งทารกและเด็กลงในส้วมที�ถูกสุขลกัษณะหรือฝังกลบ และฆ่าเชื*อในบริเวณที�
สัมผสักบัอุจจาระ  

• ดื�มนํ*าที�สะอาดและปลอดภยั  
• ลา้ง ปอกเปลือก หรือหุงตม้อาหารทุกชนิด  

 

ทั*งนี* เจา้หนา้ที�สาธารณสุขและสถานีอนามยั ควรให้ขอ้มูลข่าวสารที�ชดัเจนแก่ครอบครัวและชุมชน เรื�องความเสี�ยง
ของภาวะทอ้งเสียและโรคอหิวาต ์ตลอดจนขั*นตอนที�พึงปฏิบติัเมื�อมีโรคดงักล่าวเกิดขึ*น 

             

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เลี%ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน และต่อจากนั%นให้นมแม่ร่วมกับอาหารตามวัย จะช่วยลดความเสี�ยงที�จะ

เกิดอาการท้องเสีย การใช้วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรทา (หากทําได้) จะลดอัตราการตายจากโรคอุจจาระร่วงจากเชื%อไวรัส 

นอกจากนั%น การเสริมวติามิน เอ และแร่ธาตุสังกะสีกช่็วยลดปัจจัยเสี�ยงได้ 

  

๓.๑ นมแม่เป็นแหล่งอาหารและนํ* าที�ดีที�สุดสําหรับเด็ก เพราะนมแม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีความสะอาด จึง
ช่วยในการสร้างภูมิต่อสู้เชื*อโรคและป้องกนัการติดเชื*อต่างๆ ทารกที�กินแต่นมแม่เพียงอยา่งเดียวตลอดระยะเวลา 
๖ เดือนหลงัคลอด จะไม่ค่อยเป็นโรคอุจจาระร่วง 
 

สําหรับเด็กเล็กที�มีอาการทอ้งเสีย การให้นมแม่จะป้องกนัภาวะการขาดนํ* าและทุพโภชนาการ และช่วยทดแทน 
พลงังานและนํ* าที�สูญเสียไป บางครั* ง แม่ไดรั้บคาํแนะนาํผิดๆ ที�ให้ลดนมแม่ในขณะที�เด็กมีอาการทอ้งเสีย ซึ� งที�
ถูกแม่ควรให้นมแม่เป็นจาํนวนครั* งและปริมาณมากขึ*นกว่าเดิม และพ่อควรช่วยแม่ที�กาํลงัให้นมลูก   โดยช่วย
ดูแลเด็กป่วยและเด็กคนอื�นๆในครอบครัว ตลอดจนช่วยดูแลงานบา้นแทน 
 

๓.๒ โรทา ไวรัส เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัที�รุนแรงโดยเฉพาะในทารกและเด็กวยัเตาะแตะ สําหรับ
ครอบครัวและประเทศที�มีศกัยภาพที�จะให้วคัซีนป้องกนัโรทาไวรัส ได ้ ทารกและเด็กเล็ก ควรไดรั้บวคัซีนนี*  ร่วม
ไปกบัการรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล จะลดอตัราตายของเด็กจากปัญหาโรคอุจจาระร่วงจากโรทาไวรัสได ้
 

๓.๓ การเสริมวิตามิน เอ โดยเฉพาะในพื*นที�มีการขาดวิตามิน เอ เป็นวิธีการสําคญัที�จะลดความเสี�ยงของการเกิดโรค
ทอ้งเสีย อาหารที�มีวติามิน เอ ไดแ้ก่  นมแม่  ตบั  ปลา  นม และผลิตภณัฑข์องนม  ส้ม ผลไมสี้เหลือง  ผกัสีเหลือง
เช่น ฟักทอง และผกัใบเขียวต่างๆ 



๓.๔ ควรให้แร่ธาตุสังกะสีนาน ๑๐ - ๑๔ วนั เพื�อเป็นการช่วยรักษาโรคทอ้งเสีย โดยจะช่วยให้ลดความรุนแรงและ
ระยะเวลาของการทอ้งเสียได ้และยงัป้องกนัเด็กจากอาการทอ้งเสียครั* งต่อไปภายในระยะเวลา ๒ เดือน เด็กอายุ
เกิน ๖ เดือน ควรไดรั้บสังกะสี ๒๐ มิลลิกรัมต่อวนั  และเด็กอายนุอ้ยกวา่ ๖ เดือน ควรไดรั้บสังกะสี ๑๐ มิลลิกรัม
ต่อวนั  ในรูปเมด็ยา  หรือยานํ*าเชื�อม 
 

เจา้หนา้ที�สาธารณสุข ควรแนะนาํ แม่ พอ่ หรือผูดู้แลเด็กใหล้ะลายเมด็ยาสังกะสี  กบันมแม่จาํนวนนอ้ยๆ หรือใน
สารละลายเกลือแร่ หรือนํ*าสะอาด ผสมในถว้ยเล็กหรือในชอ้น ถา้เด็กเล็กเกินไปอาจใชธ้าตุสังกะสีในยานํ* าเชื�อม
แทนได ้

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ขณะที�เด็กมีอาการท้องเสีย ยังคงต้องให้กนิอาหารอย่างต่อเนื�อง เมื�อถึงระยะพกัฟื% นเด็กควรได้รับอาหารเพิ�ม

มากกว่าภาวะปกต ิเพื�อทดแทนพลงังานและสารอาหารที�สูญเสียไปในระหว่างที�ป่วย 

 
๔.๑ เด็กที�มีอาการทอ้งเสียจะมีนํ* าหนกัลดลง และกลายเป็นภาวะทุพโภชนาการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เด็กที�ป่วยตอ้งการ

อาหาร อาหารเหลว และนํ* า  รวมทั*งนมแม่ ซึ� งเป็นอาหารที�ให้คุณค่าทางโภชนาการจะช่วยให้เด็กหายจากการ
ป่วยไดเ้ร็ว เด็กที�มีอาการทอ้งเสีย อาจจะเบื�ออาหารหรือมีอาเจียน ทาํให้ป้อนอาหารไดย้าก จึงควรให้นมแม่
บ่อยครั* งขึ*น 
  

๔.๒ ถา้เด็กมีอายมุากกวา่ ๖ เดือน พอ่แม่หรือผูดู้แลเด็กควรกระตุน้ใหเ้ด็กกินอาหารและนํ*าใหบ้่อยขึ*น โดยเลือกอาหาร
นุ่ม หรืออาหารบด อาหารอ่อนยอ่ยง่าย หรืออาหารที�เด็กชอบ เช่น ขา้วตม้ อาจใส่เนื*อปลาหรือเนื*อไก่สับละเอียด 
ให้จาํนวนนอ้ยๆก่อน อาหารเหล่านี*ควรเติมเกลือเล็กนอ้ย อาหารที�นุ่ม และอาหารเหลวที�มีนํ* าอยู่จะกินไดง่้าย
มากกวา่อาหารแหง้ 
 

๔.๓ อาหารที�แนะนาํใหเ้ด็กที�อยูใ่นระยะพกัฟื* น เพิ�งหายจากอาการทอ้งเสียคือ ขา้ว ธญัพืชและถั�วบดผสมกบัเนื*อปลา 
เนื*อสัตวส์ับตม้สุก โยเกิร์ตและผลไม ้เมื�อถ่ายอุจจาระเป็นปกติแลว้จึงเพิ�มผกัและผลไม ้อาจผสมนํ* ามนั ๑-๒ ชอ้น
ชาลงไปในอาหารนั*นเพื�อเพิ�มพลงังานให้เด็ก อาหารของเด็กควรเตรียมใหม่และให้เด็กไดรั้บเพิ�มเป็นวนัละ  
๕-๖ มื*อ 
 

เพราะหลงัจากที�หยุดทอ้งเสียแลว้ จาํเป็นตอ้งเสริมอาหารอีก ๑ มื*อ เพื�อให้เด็กฟื* นตวักลบัมาอย่างสมบูรณ์ ใน
ระยะนี*  เด็กมีความตอ้งการอาหารและนมแม่มากกวา่ปกติ เพื�อทดแทนพลงังานและโภชนาการที�สูญเสียไปใน
ขณะที�มีอาการทอ้งเสีย 
 

เด็กจะยงัไม่ฟื* นตวัจากอาการทอ้งเสียอยา่งเตม็ที� จนกวา่จะมีนํ*าหนกัตวัเพิ�มขึ*นจนเท่ากบันํ*าหนกัก่อนป่วย 
 

 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กที�มีอาการท้องเสียควรได้รับสารละลายนํ%าตาลเกลอืแร่อย่างเพยีงพอ และควรได้รับแร่ธาตุ สังกะสี ทุกวันเป็น

ระยะเวลา ๑๐-๑๔ วนั การใช้ยาอื�นๆในการรักษาโรคอุจจาระร่วง มักไม่ได้ผลและอาจเป็นอนัตรายต่อเด็ก 

 
๕.๑ อาการทอ้งเสียสามารถหายไดเ้องภายใน ๓-๔ วนั แต่อนัตรายที�สําคญัคือ การสูญเสียสารเหลว และอาหารจาก 

ร่างกายเด็กที�มีภาวะการขาดนํ* าและทุพโภชนาการ จึงควรให้เด็กดื�มสารเหลวจาํนวนมากพอ เป็นการทดแทนนํ* า
และเกลือแร่ที�ขบัถ่ายไป พอ่แม่ ผูดู้แลเด็กตอ้งไม่ให้เด็กที�มีอาการทอ้งเสีย รับยาปฏิชีวนะหรือยาอื�นๆเอง ยกเวน้ที�
ไดรั้บจาก เจา้หนา้ที�สาธารณสุขหรือแพทย ์
 

การรักษาที�ดีที�สุดสาํหรับอาการทอ้งเสีย คือ  
• ดื�มสารเหลวให้มากและผสมสารละลายนํ* าตาลเกลือแร่อย่างถูกต้องด้วยนํ* าสะอาดจากแหล่งนํ* าที�

ปลอดภยั  
• ไดรั้บธาตุสังกะสีในรูปยาเมด็หรือยานํ*า ทุกวนั นาน ๑๐-๑๔ วนั  

 

สารละลายนํ%าตาลเกลอืแร่ (Oral Rehydration Solution: ORS) อาหารเหลว และนํ%าดื�มพเิศษสําหรับภาวะท้องเสีย 

อะไร คือ สาระละลาย  นํ%าตาลเกลอืแร่ เกลือแร่แกอ้าการขาดนํ* า   สารละลายนํ* าตาลเกลือแร่ เป็นสูตรผสมพิเศษของ
เกลือแร่ต่างชนิด เพื�อใชส้ําหรับละลายในนํ* าสะอาด สามารถทดแทนสารเหลวที�
ขบัถ่ายออกไปในอุจจาระ 
 

เมื�อไรจึงใช้ สารละลาย นํ%าตาลเกลอืแร่ เมื�อเด็กถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ครั* ง ใน ๑ วนั ให้เริ� มกิน 
สารละลายนํ*าตาลเกลือแร่ และให้แร่ธาตุสังกะสีนาน ๑๐ - ๑๔ วนั ในขนาด ๒๐ 
มิลลิกรัมต่อวนั สาํหรับเด็กอายมุากกวา่ ๖ เดือน และ ๑๐ มิลลิกรัมต่อวนั สําหรับ
เด็กอายนุอ้ยกวา่ ๖ เดือน ในรูปยาเมด็หรือยานํ*าเชื�อม 
 

จะรับ สารละลายนํ%าตาล  เกลือแร่ ได้

จากที�ไหน 

ในประเทศต่างๆ จะพบซองบรรจุ สารละลายนํ* าตาลเกลือแร่ ในสถานพยาบาล 
ร้านขายยา ตลาด และร้านคา้ทั�วไป 
 

จะเตรียมสารละลาย  สารละลาย

นํ%าตาลเกลอืแร่  ได้อย่างไร 

๑. เทผง สารละลายนํ* าตาลเกลือแร่ จากซองลงในภาชนะที�สะอาด ตรวจสอบ 
    วิธีใช้บนซอง แลว้เติมนํ* าสะอาดตามจาํนวนที�กาํหนดไวบ้นซอง ถ้าใส่นํ* า 
    นอ้ยเกินไป อาจจะทาํใหอ้าการถ่ายเหลวเป็นมากขึ*น 
๒. ผสม สารละลายนํ* าตาลเกลือแร่กบันํ* าเท่านั*น ห้ามผสมกบันม  นํ* าซุป นํ* า 
     ผลไม ้หรือนํ*าอื�น โดยไม่ตอ้งเติมนํ*าตาลอีก 
๓. คนให้เข้ากันให้ดี และป้อนให้เด็กด้วยถ้วยเล็กที�สะอาด  ไม่ให้ใช้ใส่ 
     ขวดดูด 
 

 

 

 



ให้เด็กดื�ม สารละลายนํ%าตาล  เกลือแร่ 

ในปริมาณเท่าไร 

กระตุ้นให้เด็กดื�มสารละลาย สารละลายนํ* าตาลเกลือแร่ ให้มากที�สุดเท่าที� 
ทาํไดเ้ด็กอายุน้อยกวา่ ๒ ปี ตอ้งการดื�มสารละลายเป็นจาํนวน ๑/๔ -๑/๒ ของ
ถว้ยใหญ่ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร ในแต่ละครั* งที�ถ่ายอุจจาระเป็นนํ* า  เด็กที�อายุ ๒ 
ปี หรือมากกวา่ ตอ้งการดื�มสารละลาย ๑/๒ - ๑ ถว้ยใหญ่ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร 
ในแต่ละครั* งที�ถ่ายอุจจาระเป็นนํ*า 
 

ทําอย่างไรถ้าไม่มีเกลือแร่  สารละลาย

นํ%าตาลเกลอืแร่ 

ให้เด็กดื�มสารละลายที�เตรียมจากนํ* าตาล ๖ ชอ้นชา และเกลือ ๑/๒ ชอ้นชา ผสม
กบันํ* าสะอาด ๑ ลิตร ตอ้งระวงัในการผสมสารละลายให้ถูกสัดส่วน หากผสม
นํ* าตาลมากเกินไป จะทาํให้อาการทอ้งเสียเป็นมากขึ*น หากผสมเกลือมากไปจะ
ยิ�งเป็นอนัตรายต่อเด็ก การผสมสารละลายให้เจือจางมากไป (เช่น เติมนํ* าสะอาด
มากกวา่ ๑ ลิตร) ก็ไม่เป็นอนัตราย 
 

อาการท้องเสีย จะหายได้เองภายใน ๓- ๔ วนั หากไม่หยุดถ่ายเหลวควรปรึกษาเจ้าหน้าที�สาธารณสุข 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เพื�อเป็นการป้องกนัการแพร่เชื%อโรคอุจจาระร่วง ควรนําอุจจาระของทารกและเด็กเลก็ทิ%งในส้วมปิดหรือฝังกลบ

อย่างถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาล  

 

๖.๑ เด็กและผูใ้หญ่กลืนกินเชื*อโรคที�ก่อโรคทอ้งเสียไดจ้ากการปนเปื* อนของอุจจาระในนํ* าดื�ม อาหาร มือ  อุปกรณ์
เครื�องใช ้หรือบริเวณพื*นผวิที�เตรียมอาหาร 
 

แมลงวนัที�ตอมอุจจาระ และมาเกาะที�อาหารก็นาํเชื*อโรคที�ก่อโรคทอ้งเสีย การกาํจดัแมลงวนัและป้องกนัการแพร่
เชื*อโรคทาํไดโ้ดย  
 

• ทิ*งอุจจาระลงในส้วมที�ถูกสุขลกัษณะ  
• รักษาความสะอาดบริเวณส้วมหรือสุขา  
• ใชภ้าชนะครอบปิดอาหารและนํ*าดื�ม  

 

๖.๒ อุจจาระของคนทั*งทารกและเด็กเล็ก จะมีเชื*อโรคที�เป็นอนัตราย ถา้เด็กถ่ายอุจจาระนอกส้วม บริเวณที�ถ่ายตอ้งลา้ง
ใหส้ะอาดโดยทนัที และนาํอุจจาระไปทิ*งในส้วม หรือฝังกลบ หลงัจากนั*น ควรลา้งมือให้สะอาดดว้ยสบู่และนํ* า 
หากไม่มีสบู่อาจใชผ้งเถา้ถ่านและนํ* าแทนได ้ผูช้ายและเด็กชายควรช่วยผูห้ญิงและเด็กหญิงในการกาํจดัอุจจาระ
และทาํความสะอาด 
 

๖.๓ หากไม่มีส้วมหรือสุขา ทั*งผูใ้หญ่และเด็กควรถ่ายอุจจาระในที�ซึ� งห่างจากที�อยูอ่าศยั เส้นทางสัญจร แหล่งนํ* า และ
บริเวณที� เ ด็ก เล่น ควรฝังกลบอุจจาระอุจจาระของคนและสัตว์ ไว้ใต้ผิว ดินที� ห่างจากแหล่งนํ* า 
ในชุมชนที�ยงัไม่มีส้วมหรือสุขา ควรปรึกษาร่วมกนักบัเจา้หนา้ที�สุขาภิบาลเพื�อจดัสร้างส้วมสาธารณะ และควร
กระตุน้ใหแ้ต่ละบา้นมีส้วมประจาํบา้น และจดัหานํ*าสะอาดเป้นสาธารณูปโภคไวใ้ช ้



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

การรักษาสุขอนามัยที�ดี การดื�มนํ%าสะอาด และล้างมือให้สะอาดอย่างทั�วถึงด้วยสบู่และนํ%า หลังจากการขับถ่ายหรือ

สัมผสักบัอุจจาระ รวมทั%งก่อนการสัมผสัอาหาร เตรียมอาหารและป้อนอาหารให้ทารกจะป้องกนัโรคอุจจาระร่วงได้ 

  

๗.๑ เมื�อสัมผสัอุจจาระ สิ�งขบัถ่ายหรือปฏิกูล ควรลา้งมือให้สะอาดดว้ยสบู่ และนํ* า หรือสารทดแทน เช่น ผงเถา้ถ่าน 
และนํ* า หลงัการขบัถ่ายอุจจาระ หลงัจากช่วยเหลือเด็กในการขบัถ่าย ลา้งกน้เด็ก หรือทิ*งขยะ  และควรลา้งมือ
ทนัทีก่อนการจบัตอ้งอาหาร  ป้อนอาหารใหเ้ด็ก หรือรับประทานอาหารเอง 

๗.๒ เด็กเล็กๆ ชอบเอามือใส่เขา้ในปากของตน ดงันั*น จึงจาํเป็นที�จะตอ้งทาํความสะอาดที�อยูอ่าศยัใหส้ะอาด และสอน 
เด็กใหล้า้งมืออยา่งถูกตอ้งและบ่อยครั* ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหลงัจากการขบัถ่ายอุจจาระและก่อนการกินอาหาร 

๗.๓ การใชน้ํ*าดื�มที�ปลอดภยัและดูแลรักษาให ้นํ*าสะอาด ปราศจากเชื*อโรคจะลดการเกิดโรคอุจจาระร่วง 

๗.๔ วธีิดูแล สุขอนามยัอื�นๆ ที�จะป้องกนัการเกิดโรคทอ้งเสีย ไดแ้ก่  
 

• ลา้งผลไม ้และผกั อยา่งทั�วถึงดว้ยนํ*าสะอาด หรือปอกเปลือกให ้โดยเฉพาะถา้เด็กกินผลไมส้ดและผกัสด  
• กินอาหารที�ปรุงใหม่และทาํให้อาหารสุกอย่างทั�วถึง เพราะอาหารที�คา้ง หรือที�ทาํแลว้ตั*งทิ*งไวอ้าจบูด 

หรือมีเชื*อโรคทาํให้กินแลว้ทอ้งเสียได ้ อาหารที�ทาํสุกแลว้ตั*งทิ*งไวน้านเกิน ๒ ชั�วโมงจะไม่ปลอดภยั 
ยกเวน้เมื�ออุ่นใหร้้อนมากตลอดเวลา หรือเก็บรักษาไวใ้นตูเ้ยน็ใหเ้ยน็จดัๆ  

• กาํจดั ฝังหรือเผาเศษอาหารอยา่งถูกสุขลกัษณะเพื�อไม่ใหแ้มลงวนัตอม และเป็นพาหะแพร่เชื*อโรคต่อไป  

 


