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เคล็ดลับสุดเวิร์ค ป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลจาก
ไข้หวัด โรคฮิตในฤดูฝน 

 

ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนกันแล้ว อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลง ท าให้คุณพ่อคุณแม่กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกน้อย
รวมท้ังโรคต่างๆ มากขึ้น และโรคฮิตประจ าหน้าฝนคงหนีไม่พ้น “ไข้หวัด” อย่างแน่นอน คุณพ่อคุณแม่
สงสัยกันไหมคะว่าท าไมลูกน้อยวัยแบเบาะ ถึงเป็นหวัดได้ง่าย แล้วถ้าเป็นแบบนี้จะแก้อย่างไรดี? อย่าเพิ่ง
กังวลไปค่ะ ก่อนอื่นมาดูสาเหตุกันว่าท าไมลูกๆ ถึงเป็นหวัดในช่วงหน้าฝนได้ง่าย ตามมาค่ะ  
สาเหตุหลักๆ ที่ท าให้ลูกน้อยเป็นหวัดในช่วงหน้าฝน 
โรคหวัดส่วนมากมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส สามารถแพร่เชื้อไปยังคนรอบข้างโดยผ่านระบบทางเดิน
หายใจ การจาม การไอ น้ ามูก น้ าลาย การสัมผัสสิ่งของท่ีมีเชื้อหวัด มักพบในเด็กท่ีมีภูมิคุ้มกันร่างกาย
อ่อนแอ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ยิ่งเป็นเด็กทารกยิ่งเกิดการติดเชื้อได้ง่าย อีกท้ังเป็นช่วงหน้าฝน 
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว จึงท าให้เด็กๆ เป็นหวัดได้ง่ายตามไปด้วย  แต่คุณพ่อคุณแม่
อย่าเพิ่งกังวลไปนะคะ เพราะว่าเราสามารถป้องกันหวัดให้กับลูกๆ ได้ ตามหัวข้อถัดไปเลยค่ะ  

เคล็ดลับสุดเวิร์ค ป้องกันไม่ให้ลูกน้อยเป็นหวัดในช่วงหน้าฝน 
วิธีการป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลจากหวัดในช่วงหน้าฝน ไม่ยากเลย ลองท าตามนี้เลยค่ ะ 



2 
 

 
 พาลูกๆ ออกก าลังกายหรือขยับแขนขา เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจ า เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่

ร่างกาย ท าให้มีภูมิคุ้มกันโรคท่ีดีขึ้น 
 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นทานผัก ผลไม้ให้มากโดยเฉพาะผลไม้ท่ีมีวิตามินซีสูง เพื่อให้

ลูกมีภูมิคุ้มกันในการต้านหวัด 
 ในเด็กทารก ควรให้ลูกดื่มนมแม่ เพราะนมแม่มีภูมิต้านทานโรคท่ีดี  
 พักผ่อนให้เพียงพอ คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกเข้านอนตามเวลา นอนให้เพียงพอตามช่ วงอายุ 
 ช่วงท่ีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนตกเกือบทุกวัน ควรหลีกเลี่ยงการพาลูกออกนอกบ้าน เพราะถ้าลูก

ถูกละอองฝนก็สามารถท าให้ลูกเป็นหวัดได้เช่นกัน และอย่าลืมเตรียมร่ม เสื้อกันฝนด้วยนะคะ  
 หากลูกเปียกฝน เสื้อผ้าเปียกหรือชุ่มน้ า ให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า รีบพาอาบน้ า เพราะขณะตากฝน ร่างกาย

จะเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องอาบน้ าเพื่อปรับอุณหภูมิให้กับร่างกาย  
 หลีกเลี่ยงการพาลูกอยู่ใกล้คนท่ีเป็นหวัด รวมท้ังล้างมือให้ลูกทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเพื่อ

ป้องกันเชื้อโรค 
หากคุณพ่อคุณแม่ป้องกันแล้ว ท าทุกอย่างแล้ว ลูกก็ยังเป็นหวัด ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะถึงลูกจะตัว
ร้อน มีน้ ามูกไหล จามบ่อยๆ หายใจไม่สะดวก คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูแลลูก ช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้น
ได้ด้วยการใช้ตัวช่วยดีๆ 

ตัวช่วยดีๆ ให้ลูกน้อยหายจากหวัด สบายตัวขึ้น อารมณ์ดีเว่อร์!! ! 
เมื่อลูกเป็นไข้หวัด พ่อแม่ต้องดูแลลูกน้อยให้หายจากหวัด ตามนี้ 

 
 ให้ลูกนอนพักผ่อนให้มากๆ ไม่รบกวน หรือส่งเสียงดังขณะลูกพักผ่อน  
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 ให้ลูกดื่มนม รับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก เพราะช่วงนี้ลูกอาจมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยจึง
ท าให้กลืนอาหารล าบาก นอกจากนี้ควรให้ลูกดื่มน้ าบ่อยๆ เพื่อให้เสมหะไม่เหนียว  

 หากลูกมีไข้ 37.5 - 38 องศาเซลเซียส บรรเทาได้ด้วยการเช็ดตัว แต่หากลูกมีไข้สูง 38 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป ให้ลูกทานยาลดไข้หรือพาราเซตามอล ทุกๆ 4 ชั่วโมง 

 หากลูกมีอาการไอ จาม คัดจมูก ให้ลูกทานยาลดน้ ามูก ยาแก้ไอ และควรล้างจมูกให้ลูกด้วยค่ะ  
 ในเด็กท่ีอายุ 0-1 ขวบ ควรล้างจมูกด้วยการใช้น้ าเกลือหยดจมูกเพื่อช่วยให้น้ ามูกท่ีอุดตันนิ่ม หลุดออก

ได้ง่าย แต่น้ าเกลือหยดจมูกในท้องตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อเหลือเกิน ตัดสินใจเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหม
คะ ก็ต้องเลือกท่ีเหมาะกับลูกท่ีสุด Mamaexpert ขอแนะน า น้ าเกลือหยดจมูก Hashi Baby Drop 

 
Hashi Baby Drop เป็นน้ าเกลือหยดจมูกท่ีพัฒนามาเพื่อเด็กเล็กโดยเฉพาะ ปลอดภัยกับลูกน้อยเพราะ
ท าจากเกลือ Sodium Chloride คุณภาพสูงเหมือนท่ีใช้ผลิตยา ท่ีส าคัญคือ ความเข้มข้นของน้ าเกลือก็
ใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายของลูก จึงไม่ท าให้แสบหรือระคายเคือง ท่ีชอบมากคือหัวขวดเล็กเรียว 
สอดเข้าจมูกลูกได้ง่ายไม่บาดจมูกลูก 
วิธีใช้ไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่หยดน้ าเกลือ Hashi Baby Drop เข้าโพรงจมูกลูก ข้างละ 2-3 หยด น้ าเกลือ
จะท าให้น้ ามูกอ่อนนิ่ม และหลุดออกง่ายเมื่อใช้ท่ีดูดน้ ามูกดูดหรือใช้คอนต้อนบัทเขี่ย ท าแบบนี้เช้าและก่อน
นอนนะคะ ท่ีส าคัญ!!! ก่อนและหลังใช้ต้องเช็ดท าความสะอาดด้านนอกหัวขวด รวมท้ังห้ามใช้ร่วมกับคนอื่น
เด็ดขาดเพราะจะท าให้เกิดการแพร่เชื้อหวัดได้ค่ะ 

Hashi Baby Drop ออกแบบมาอย่างละเอียดอ่อน มี 2 สูตรให้เลือกตามอาการของลูก 
1) สูตรชุ่มชื้นที่ผสมกลีเซอรีน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเหมาะกับเด็กท่ีต้องอยู่ในห้องแอร์ หรือมีอาการจมูก
แห้ง ระคายเคือง คัดจมูก มีน้ ามูก เหนียวหรือแข็ง หายใจไม่สะดวก 
2) สูตรอ่อนโยนที่ใช้ได้กับเด็กทั่วไป 
และ Hashi ยังเข้าใจคุณแม่ท่ีต้องการความสะดวกสบายแบบซื้อครบจบในท่ีเดียว จึงมีผลิตภัณฑ์   
Hashi Nasal Aspirator ท่ีดูดน้ ามูกขายพร้อมกับน้ าเกลือหยดจมูกสูตรชุ่มชื้นในกล่องเดียวกันด้วยนะคะ  
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ไข้หวัดในหน้าฝนเป็นสิ่งท่ีพ่อแม่ไม่อยากให้เกิด โดยเฉพาะเด็กเล็กท่ีเจ็บป่วยได้ง่าย การดูแลรักษาและ
เลือกสิ่งดีๆ จึงต้องเลือกสรรสิ่งท่ีดี ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก มีน้ ามูก ให้ลูกน้อยหายใจสะดวก รู้สึกสบาย
ตัว ด้วยการเลือกใช้น้ าเกลือหยดจมูกจาก Hashi Baby Drop ก็เป็นสิ่งท่ีพ่อแม่ยุคใหม่ต้องลอง ลองแล้ว
ลูกจะอารมณ์ดีเว่อร์ เพราะ Hashi เป็นผู้เชี่ยวชาญการล้างจมูก   

 
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.hashi.co.th/, https://www.facebook.com/hashi.clear/ 
เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
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