โรคชักจากไข้สูง หมายถึง การชักที่เมื่อวัดไข้
แล้วพบว่ามีไข้สูงมากกว่า 38.4 องศาเซลเซียส โดย

ไม่มีการติดเชื้อในระบบประสาทหรือความผิดปกติ
ของเกลือแร่ในร่างกาย และไม่เคยมีประวัติชกั โดย
ไม่มีไข้ร่วมด้วยมาก่อน พบบ่อยในช่วงอายุ 6 เดือน – 5
ปี

มีไข้
ไข้สูงร่วมกับการเป็ นหวัด ไอหรืออุจจาระร่วง
และต่ อมามีอาการ ชักแบบเกร็งกระตุกทัง้ ตัว แขน
ขา ชักเกร็งกระตุก ตาค้าง กัดฟัน กัดลิ้น เขียว ไม่
รู ส้ ึกตัวไประยะหนึ่ง หลังจากนัน้ จะรู ส้ ึกตัวเป็ นปกติ ซึ่ง
การชั ก แต่ ล ะครั้ ง มัก เป็ นอยู่ ไ ม่ ก่ี วิ น าที จึ ง ควรใช้
เทอร์โมมิเตอร์วดั ไข ้อย่างสมา่ เสมอ

1. ขณะกาลังชักให้วางเด็
วางเด็กนอนราบ ตะแคงศีรษะไป
ด้า นใดด้า นหนึ่ ง พร้อมล้วงเศษอาหารหรือ เสมหะ
ออกจากปาก เพื่อป้ องกันการสู ดสาลัก ห้ามใช้ไม้หรือ
ด้ามช้อนกดลิ้น
2. ควรเช็ดตัวลดไข้ดว้ ยนา้ อุ่นหรือนา้ ธรรมดา
3. รีบนาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

เกิดจากการที่มีไข้สูง ซึ่งไขม้ กั เกิดจากการติด
เชื้อเฉียบพลัน เช่น ทอนซิลอักเสบหรือจากได้รบั วัคซีนคอ
ตีบ ไอกรน บาดทะยัก เป็ นต้น
1.
2.
3.
4.

ดูดเสมหะ ทาทางเดินหายใจให้โล่ง
เช็ดตัวลดไข ้
ให้ยารักษาตามอาการ
ถ้า มีอ าการชัก บ่ อ ย ๆ ควรได้ร ับ ยากัน ชัก ไปกิ น
ต่อเนื่อง

1. ทุกครัง้ ที่เด็กมีไขค้ วรให้ยาลดไข้และเช็ดตัวด้วยน้ าอุน่
2. ถ้าเด็กเคยชัก ควรให้ยากันชักเพือ่ ป้ องกันการชัก

1. เตรียมน้ าอุน่ ใส่กะละมังขนาดย่อม พร้อมฟองน้ าหรือ
ผ้าขนหนู ผืนเล็ก
2. อุม้ ลูกวางในบริเวณที่เช็ดตัว บิดผ้าขนหนู หรือฟองน้ า
เล็กน้อย แล้วเริ่มเช็ดตัวลูกให้ทวั ่ หมัน่ เอาฟองนา้ หรือ
ผ้าลงนา้ บ่อยๆ เพือ่ ให้อุ่นอยู่เสมอ

 เช็ดหน้าไล่ลงมาทีค่ อ
 พักผ้าไว้บนหน้าผากและซอกคอ
 เช็ดแขน เริ่มจากมือแล้วเช็ดเขา้ หาหัวใจ

 พักผ้าไว้ทร่ี กั แร้ทงั้ สองขา้ ง
 นาผ้าที่พกั ไว้ท่ซี อกคอ ชุบนา้ ให้หมาดอีกครัง้ แล้วนามา
เช็ดลาตัว
 เมือ่ เช็ดเสร็จแลว้ นาผ้ามาพักทีห่ วั ใจ
 นาผ้าที่พกั ไว้ตรงรักแร้มาชุบนา้ บิดให ้
หมาดอีกครัง้ แล้วเช็ดขาจากปลายเทา้
ย้อนขึ้น จากนัน้ พักผ้าไว้ทข่ี าหนีบ

 น าผ้า ที่ไ ว้ต รงหัว ใจมาชุ บ น า้ บิด ให ้
หมาดอีกครัง้ แลว้ จัดท่านอนตะแคง
ตัว เพื่อเช็ดด้านหลัง เช็ดจากต้นคอ
เข ้าหาหัวใจ และจากก้นกบเข ้าหัวใจ
 เริ่มเช็ดแบบเดิมจนครบ 15-20 นาที

3. ใช้ผา้ ขนหนู ผืนใหญ่เช็ ดตัวลูกให้แห้ง ห่อตัวลูกด้วย
ผ้าฝ้ าย หลังจากนั้น 5 – 10 นาที ให้วดั อุณหภูมิว่า
ไข ้ลดลงหรือไม่ ถ้าไข ้ไม่ลดให้เช็ดตัวใหม่
4. ถ้าเช็ดตัวหลายครัง้ แลว้ แต่ ไข้ยงั ไม่ลด ควรรีบพาลูก
ไปพบแพทย์ทนั ที

1. อ่านฉลากยาให้ละเอียดและเขย่าขวดยาให้ดีก่อนป้ อน
ลูก
2. ใช้ช อ้ นป้ อนยา ที่ ห ยอดยาหรื อ กระบอกหยอดยาที่
สะอาด ป้ อนยาให้ลูก
3. ถ้า กลัว ลู ก ดิ้ นหรื อ ใช้มื อ ปัด ขณะป้ อนยา ให้ใ ช้
ผ้าขนหนู หอ่ ตัวลูกไว้
4. อุม้ ลูกนอนลง โดยยกศีรษะของลูกให้สูงขึ้นเล็กน้อย
เพื่อกันการสาลัก
5. ถ้าลูกไม่ยอมอ้าปากให้ใช้มือดึงคาง หรือบีบแก้มลูก
เบา ๆ
6. ค่อย ๆ รินยาเข้าปากลูกช้า ๆ

จัดทาโดย .. กลุม่ งานสุขศึกษา ต่อ 15200, 19801
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์
โทร . 0 – 5621 – 9888

