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ไข้เป็ นสิง่ บ่งบอกว่ามีสงิ่ ผิดปกติเกิดขึน้ ในร่างกาย มักทําให้เด็กงอแง และทีส่ าํ คัญอาจมี
อาการชักตามมาได้ อุณหภูมริ า่ งกายตัง้ แต่ 37.5 – 38 องศาเซลเซียสขึน้ ไปจะถือว่าเด็กเป็ นไข้
การใช้เทอร์โมมิเตอร์ปรอทวัดอุณหภูมริ า่ งกายมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้มอื สัมผัสเด็ก
และสามารถประเมินได้อย่างละเอียดกว่าอีกด้วย
เทอร์โมมิ เตอร์กบั ปรอท
สารปรอททีบ่ รรจุภายในเทอร์โมมิเตอร์ เป็ นโลหะสีขาวคล้ายเงิน เป็นของเหลวที่
อุณหภูมหิ อ้ ง และระเหยกลายเป็ นไอได้ ทําให้เป็ นอันตรายต่อร่างกายได้งา่ ยขึน้ ซึง่ ปรอทจะเข้า
สูร่ า่ งกายได้ทงั ้ ทางปาก ทางเดินหายใจและทางผิวหนัง พิษสารปรอทมีทงั ้ ชนิดเฉียบพลันและ
เรือ้ รัง พิษชนิดเฉียบพลันมักเกิดจากอุบตั เิ หตุโดยการกลืนกินสารปรอทเข้าสูร่ า่ งกาย ซึง่
ปริมาณปกติทไ่ี ด้รบั เข้าสูร่ า่ งกายและทําให้ตายได้ โดยเฉลีย่ ประมาณ 0.02 กรัม อาการทีเ่ กิด
จากการกลืนกินปรอท คือ อาเจียน ปากพอง แดงไหม้ อักเสบและเนื้อเยือ่ อาจหลุดออกมาเป็ น
ชิน้ ๆ เลือดออก ปวดท้องอย่างแรง เนื่องจากปรอทกัดระบบทางเดินอาหาร มีอาการท้องร่วง
อย่างแรง อุจจาระเป็ นเลือด เมือ่ ร่างกายเสียเลือดมากจะเป็ นลม สลบ เมือ่ เข้าสูร่ ะบบหมุนเวียน
โลหิต ปรอทจะไปทําลายไต ทําให้ปสั สาวะไม่ออกหรือปสั สาวะเป็ นเลือด และตายในทีส่ ดุ พิษ
ชนิดเรือ้ รัง จะไปทําอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึง่ ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง ทําให้
เสียการควบคุมเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด และยังทําให้ระบบประสาทรับ
ความรูส้ กึ เสียไป เช่น การได้ยนิ การมองเห็น ซึง่ อันตรายเหล่านี้ เมือ่ เป็ นแล้วรักษาให้กลับดี
ดังเดิมไม่ได้ หากได้รบั จากการหายใจ ปอดอักเสบ มีอาการเจ็บหน้าอก มีไข้ แน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกและตายได้
ประโยชน์ ของปรอททางการแพทย์
ปรอทใช้ในการทําอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ และเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ความ
ดันโลหิต
ซัลไฟด์ของปรอทใช้ทาํ สีแดงในยาสมุนไพร
ปรอทเป็ นตัวทําละลายทีด่ สี าํ หรับโลหะบางชนิด สารผสมทีไ่ ด้เรียกว่าอะมัลกัม ใช้เป็ น
วัสดุในการอุดฟนั โดยผสมปรอทกับโลหะผสมระหว่างเงินกับดีบุก

การป้ องกันอันตรายจากปรอท
สารปรอทและสารประกอบของปรอทควรเก็บในภาชนะทีป่ ิ ดสนิทเพือ่ ป้องกันการระเหย
ของปรอท ในกรณีทม่ี กี ารรัวหรื
่ อแตกของอุปกรณ์ปรอท ให้นําภาชนะทีม่ นี ้ํามารองรับเพือ่
ป้องกันการระเหยของปรอท
การดูแลลูกน้ อยที่เป็ นไข้
เทอร์โมมิเตอร์ปรอท เป็ นอุปกรณ์สาํ คัญทีใ่ ช้ในการวัดอุณหภูมขิ องร่างกาย จัดเป็ น
เครือ่ งมือแพทย์ทวไป
ั ่ พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ.2551 แต่ปรอททีบ่ รรจุภายในมีพษิ
และเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ มติจากทีป่ ระชุมมนตรีประศาสน์การของโครงการสิง่ แวดล้อม
แห่งสหประชาชาติให้จดั ทํามาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท ซึง่
กําหนดให้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ปรอทภายในปี 2567 เทอร์โมมิเตอร์เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ข้า
มาตรการนี้ดว้ ย
เทอร์โมมิเตอร์ เป็ นอุปกรณ์สาํ คัญทีใ่ ช้ในการวัดไข้ โดยเฉพาะการเป็ นไข้ของเด็ก
สําหรับเด็กเล็กในช่วงขวบปี แรก หากมีอุณหภูมริ า่ งกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส แสดงว่ามีไข้
มีขอ้ แนะนําเพือ่ ช่วยให้พอ่ แม่ดแู ลลูกน้อยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่นการเช็ดตัว และการ
ตัดสินใจไปพบแพทย์ ดังนี้
ลูกอายุ 3-6 เดือน มีอุณหภูมขิ น้ึ สูงถึง 38 องศาเซลเซียส และลูกอายุ 6 เดือนขึน้ ไป มี
อุณหภูมขิ น้ึ สูงถึง 39 องศาเซลเซียส ระหว่างทางไปพบแพทย์ควรเช็ดตัวลดไข้ให้ลกู ด้วย
ถ้าลูกขวบปี แรกเป็ นไข้นานกว่า 24 ชัวโมง
่ ทําการลดไข้ดว้ ยวิธตี ่าง ๆ แล้ว ไม่หาย มี
อาการผิดปกติอ่นื ร่วมด้วย เช่น มีอาการกระสับกระส่าย ร้องไห้ไม่หยุด ซึมหายใจเร็วหอบ ชัก
อาเจียน หรือท้องเสีย เป็ นต้น
ระวังอาการชัก หากลูกไข้ขน้ึ สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส คุณพ่อคุณแม่กต็ อ้ งระวังว่าลูก
อาจเกิดอาการชักได้ ซึง่ ต้องทําการลดไข้โดยด่วน ด้วยการนําผ้าขนหนูชุบนํ้ามาไว้ตามข้อพับ
เพือ่ การระบายความร้อน
การเช็ดตัวเพือ่ ลดไข้ ใช้ผา้ ขนหนูชุบนํ้าอุณหภูมหิ อ้ งหรือผสมนํ้าอุน่ นิดหน่อย จะช่วย
กระตุน้ ให้หลอดเลือดขยายตัว และนําความร้อนออกจากร่างกายได้ดี ไม่ควรใช้น้ําเย็น หรือแผ่น
แช่เย็นลดไข้ โดยเช็ดตัวลูกจากช่วงศีรษะไล่ลงไปจนทัวร่
่ างกาย ซอกคอ รักแร้ และขาหนีบ ทีจ่ ะ
เป็ นจุดรวมความร้อน และเปลีย่ นผ้าเมือ่ รูส้ กึ ว่าผ้าเริม่ อุน่ หรือนํ้าเริม่ แห้ง อาจจะใช้ผา้ ชุบนํ้าบิด
หมาด ๆ สอดไว้ทร่ี กั แร้หรือซอกขาหนีบ ซึง่ เป็ นจุดทีม่ เี ส้นเลือดใหญ่ไหลผ่าน ความร้อนจะได้
แพร่มาทีผ่ า้ ได้อย่างรวดเร็ว โดยปกติของการเช็ดตัว จะลดไข้ภายในครึง่ ชัวโมง
่ ควรให้ทานยา
ควบคูไ่ ปด้วย
การแต่งกายลูกน้อย ให้ลกู แต่งตัวด้วยชุดสบาย ๆ และห่มผ้าห่มทีไ่ ม่หนามาก ไม่ควร
แต่งตัว หรือห่มผ้าหนา ๆ เพราะจะทําให้การระบายความร้อนไม่สะดวก และทําให้อุณหภูมกิ ลับ
สูงขึน้ ห้องนอน ควรมีอากาศถ่ายเท ไม่รอ้ นหรือหนาวเกินไป อาจเปิดพัดลมเปา่ ระบายอากาศ
ได้ แต่ไม่ควรหันมาตรงตัวลูก

อุปกรณ์วดั ไข้
จะเห็นว่าอุณหภูมขิ องร่างกายโดยเฉพาะเด็กสําคัญยิง่ ช่วยในการตัดสินใจดําเนินการ
ต่อไป มารูจ้ กั อุปกรณ์วดั ไข้แบบใช้งา่ ย เพือ่ เลือกใช้หรือทดแทนเทอร์โมมิเตอร์ปรอท ทีจ่ ะถูก
ยกเลิกในอนาคต อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่
เทอร์โมมิเตอร์ปรอทวัดไข้ทางรักแร้ จะเหมาะกับลูกวัย 3 เดือนขึน้ ไป การใช้ปรอทวัดไข้
ทางรักแร้ ทําได้โดยยกแขนลูกข้างใดข้างหนึ่งขึน้ วางเทอร์โมมิเตอร์ให้กระเปาะปรอทอยูต่ รง
รักแร้ จับแขนลูกลงให้หนีบเทอร์โมมิเตอร์ไว้ราว 5 นาทีคอ่ ยเอาออกมาดู ระวังไม่ให้ปลายปรอท
วัดไข้โผล่ออกจากรักแร้ดา้ นหลัง เพราะจะได้คา่ ไม่ถูกต้อง
เครือ่ งวัดอุณหภูมทิ างหูแบบดิจติ อล เป็ นวิธที น่ี ิยมในปจั จุบนั เพราะใช้งา่ ย สะดวก
รวดเร็ว และแม่นยํา สามารถทําได้แม้ขณะทารกหรือลูกนอนหลับ เพียงสอดเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
ไว้ในรูหู รอสักครูก่ อ็ า่ นค่าได้ทนั ที บางรุน่ มีแผ่นครอบ เพือ่ ป้องกันระดับความลึกไม่ให้เข้าไปใน
หูลกู ลึกเกินไป
แถบวัดอุณหภูมิ เป็ นแผ่นขนาดเล็กทีม่ ตี วั เลข วิธใี ช้คอื เอาแผ่นนัน้ มาวางทาบบน
หน้าผากลูกโดยหันด้านทีม่ ตี วั เลขออกมา
ทิง้ ไว้ประมาณ 15 วินาที ก็สามารถวัดผล
งานแถบตัวเลขได้ และเมือ่ ใช้เสร็จแล้ว ก็
อาจใช้ผา้ เช็ดคราบเหงือ่ ทีอ่ าจจะติดแถบวัดให้สะอาด
เทอร์โมมิเตอร์ปรอทแก้วมีราคาไม่แพง มีความถูกต้องแม่นยําดี ส่วนเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
ชนิดอื่นๆ ก็มคี วามถูกต้องแม่นยําสูง แต่จะมีราคาแพงกว่า แถบวัดอุณหภูมมิ คี วามแม่นยําตํ่า
แต่ใช้งา่ ยสะดวก ราคาไม่แพง อาจเป็ นทางเลือกเพือ่ การดําเนินการเบือ้ งต้นก่อนพาลูกน้อยไป
พบแพทย์
การใช้อุปกรณ์วดั ไข้และการดูแลลูกน้อยอย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนต้องไปพบแพทย์จะ
ช่วยให้ลกู น้อยปลอดภัยและลดอาการไข้ได้อย่างรวดเร็ว เพือ่ สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ของลูก
น้อยทีร่ กั ยิง่

