อยาใหยุงกัด
ปั จจุ บนั ประเทศไทยยัง ประสบปั ญหาเกี ยวกับ โรคติ ดเชื อหลายชนิ ดที มี ยุงเป็ นพาหะนํา โรคมาสู่ ค น ได้แก่ ไข้ม าลาเรี ย
ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ ซึ งเป็ นอันตรายถึงตายได้ จึงเป็ นสาเหตุทีเด็กเจ็บป่ วย พิการ หรื อเสี ยชี วิตปี ละมาก ๆ ทังที
เป็ นโรคซึ งสามารถป้ องกันได้ ดังนัน ทุกคนจึงต้องรับผิดชอบ ร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการป้ องกันไม่ให้ยุงกัด และควบคุม
โรคด้วยการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ
ไข้ มาลาเรี ย หรื อจับไข้หนาวสัน เกิดจากการถูกยุงก้นปล่องทีมีเชื อมาลาเรี ยกัด ในประเทศไทยพบมากในท้องทีตามป่ าเขา
และชายแดน ซึ งพบว่า เป็ นสาเหตุการตายของเด็ก และการเติบโตไม่สมวัย ส่ วนในหญิงตังครรภ์มกั มีอาการรุ นแรงมีภาวะ
โลหิ ตจางมากอาจแท้ง หรื อถึงแก่ชีวติ ได้
ไข้ เลือดออก และโรคชิ กุนกุนยา เกิ ดจากการถูกยุงลายทีมีเชื อไวรัสกัด พบมากในชุ มชนทีมีคนอยูห่ นาแน่นทังในเขตเมือง
และชนบท
ไข้ สมองอักเสบ อาการรุ นแรงถึ งขันสมองพิการอย่างถาวรและเสี ยชี วิตได้ เกิ ดจากการถู กยุงรําคาญทีมีเชื อไวรั สแจแปน
นีสบีกดั พบได้ในชนบททีมีไร่ นาและการเลียงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย
เราจะลดอัตราการเจ็บป่ วยและการตายจากโรคทีมียงุ เป็ นพาหะนําโรคได้โดยความร่ วมมือของหน่วยงานของภาครัฐ องค์กร
ท้องถิ น ชุ ม ชนและภาคเอกชน โดยการร่ วมกันดู แลสิ งแวดล้อม กํา จัดแหล่ ง เพาะพันธุ์ ยุง ในบ้า นเรื อน และในชุ ม ชน
ตลอดจนการใช้มุง้ ลวด และหรื อมุง้ กันยุง

ข้ อมูลสนับสนุน
ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก และหญิงตังครรภ์ควรได้รับการป้ องกันมิให้ถูกยุงกัดทังในเวลากลางวัน และเวลา
กลางคืน
ทุกคนในครอบครัวและชุ มชนต้องช่วยกันกําจัดยุง ลูกนํา และดูแลสิ งแวดล้อม กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทัง
ในบ้าน บริ เวณรอบบ้าน และในชุมชน
เมือสงสัยว่าจะเป็ นไข้มาลาเรี ยควรไปรับการตรวจทีโรงพยาบาล หรื อสถานบริ การสาธารณสุ ข และเมือ
ตรวจพบว่าเป็ นไข้มาลาเรี ย ควรได้รับการรักษาจนครบตามกําหนด ทังนี ในระยะพักฟื น ผูป้ ่ วยควรได้รับ
อาหารและนําทีเพียงพอ
เด็กทีมีไข้สูง ๓-๔ วัน มีจุดเลือดออก อาเจียนและซึ ม อาจเป็ นไข้เลือดออก ถ้ามีไข้ ผืนขึน และปวดข้อปวด
กระดูก อาจเป็ นโรคชิกุนกุนยา ควรได้รับการดูแลใกล้ชิดและพาไปพบแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเพือ
รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงที

เด็กทีมีอาการไข้ ปวดหัว อาเจียน ซึ ม และหรื อชัก อาจเป็ นไข้สมองอักเสบ ควรได้รับการตรวจรักษาอย่าง
เหมาะสมทันท่วงที

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก และหญิงตั%งครรภ์ ควรได้ รับการป้องกันมิให้ ถูกยุงกัดทั%งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน
๑.๑ การป้ องกันทุกคนโดยเฉพาะเด็กและหญิงตังครรภ์มิให้ถูกยุงกัด จะช่วยให้ไม่ตอ้ งรับเชื อจากยุงทีเป็ นพาหะนําโรคได้
หลายชนิด
•
นอนในมุง้ ทังกลางวันและกลางคืน
•
ติดมุง้ ลวดทีประตู หน้าต่าง ช่องลมเพือป้ องกันยุงทังทีบ้าน และศูนย์พฒั นาเด็กปฐมวัย
•
อย่าให้เด็กเล่นในบริ เวณทีเป็ นมุมมืด มีแสงน้อย คอกสัตว์ หรื อใกล้บริ เวณทีมีนาขั
ํ ง ซึ งอาจเป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ ได้
•
เมืออยูน่ อกบ้านให้ทายากันยุง จุดยากันยุง หรื อสุ มไฟไล่ยงุ ตามความจําเป็ น
•
การใช้สมุนไพรกันยุง เช่น ตะไคร้หอม จะช่วยลดพิษภัยจากสารเคมีสังเคราะห์และควัน
๑.๒ การฉี ดยากันยุง ให้ใช้อย่างระมัดระวัง โดยให้เด็กและคนอืนๆ ออกไปอยูน่ อกห้องขณะฉี ดและ ๒-๓ ชัวโมงหลังฉี ด
๑.๓ เด็กและหญิงตังครรภ์ ควรใส่ เสื อผ้าทีปิ ดแขนขาและร่ างกายโดยเฉพาะเมือเวลาพลบคํา

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

ทุกคนในครอบครัวและชุ มชนต้ องช่ วยกันกําจัดยุง ลูกนํา% และดูแลสิ งแวดล้ อม กําจัดแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงทั%งในบ้ าน
บริเวณรอบบ้ าน และในชุ มชน
๒.๑ เปลียนนําในแจกันหรื อภาชนะทีมีนาขั
ํ งทุก ๗ วัน และใส่ เกลือหรื อผงซักฟอกหรื อเคมีฆ่าลูกนํา (ทรายอะเบท) ใน
จานรองขาตูก้ บั ข้าว
๒.๒ ภาชนะใส่ นาควรมี
ํ
ฝาปิ ด ๒ ชัน หรื ออาจใส่ ปลากินลูกนํา เช่น ปลาหางนกยูงลงในตุ่มนําตุ่มละ ๒-๔ ตัว ส่ วนในทีที
มีนาขั
ํ งรอบๆ บ้านหรื อสระนํา หนอง บึง ลําธาร แอ่งนําในป่ า และแหล่งนํากร่ อยริ มทะเล ควรปล่อยปลากินลูกนํา
ชนิดต่างๆ เช่น ปลาแกมบูเซี ย ปลาซิ ว หรื อปลาหัวตะกัว
๒.๓ พืนทีทีมีไข้มาลาเรี ยควรขอให้เจ้าหน้าทีของรัฐ หรื อองค์กรท้องถินทําการพ่นยาฆ่ายุงตามฝาผนังบ้านเรื อนและแจ้ง
ให้เจ้าหน้าทีได้ทราบเมือมีผปู ้ ่ วยไข้มาลาเรี ย

๒.๔ ทําลายเศษภาชนะ สิ งของต่างๆรอบบ้านทีมีนาขั
ํ งได้ โดยการฝัง เผา หรื อควํา เช่น ถ้วยชามแตก ยางรถยนต์เก่าๆ
กะลา เป็ นต้น
๒.๕ โรคทีมียุงเป็ นพาหะทีพบในประเทศไทย เช่น ไข้มาลาเรี ย ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ ทําให้เกิดการสู ญเสี ย
ชี วิต สุ ขภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว ชุ มชน และประเทศอย่างมากมาย ทุกชุ มชนจึงควรทํางานร่ วมกันกับฝ่ าย
สาธารณสุ ข ฝ่ ายองค์การบริ หารท้องถิน ในการช่วยป้ องกันโรคและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
การรักษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที :
เมือสงสั ยว่ าจะเป็ นไข้ มาลาเรียควรไปรับการตรวจทีโรงพยาบาล หรื อสถานบริ การสาธารณสุ ข และเมือตรวจพบว่ า
เป็ นไข้ มาลาเรีย ควรได้ รับการรักษาจนครบตามกําหนด ทั%งนี% ในระยะพักฟื% น ผู้ป่วยควรได้ รับอาหารและนํา% ทีเพียงพอ
๓.๑

เมือมีไข้ตวั ร้อน และอยูใ่ นท้องทีสงสัยว่าจะเป็ นไข้มาลาเรี ย ควรไปรับบริ การเจาะเลือดเพือตรวจหาเชือมาลาเรี ย
จากบุคลากรทางการแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข

๓.๒ เด็ก เล็ กและหญิ งมี ค รรภ์ หากป่ วยเป็ นไข้มาลาเรี ยจะมี อนั ตรายสู งมาก ดัง นัน จึ ง ควรรี บ ไปพบแพทย์หรื อ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข เพือรับการตรวจรักษาอย่างถูกต้องจะได้ลดภาวะแทรกซ้อน และการตายจากไข้มาลาเรี ย
๓.๓ เมือเป็ นไข้มาลาเรี ยต้องกินยาต้านเชือมาลาเรี ยให้ครบตามระยะกําหนด แม้วา่ อาการไข้จะลดลงแล้วก็ตาม การกิน
ยาไม่ครบจะทําให้เกิดไข้กลับรุ นแรงและภาวะเชือดือยา
๓.๔ เด็กทีเป็ นไข้มาลาเรี ย หรื อกําลังอยูใ่ นระยะพักฟื น ต้องได้รับอาหารและนําทีพอเพียง เพราะไข้สูงทําให้สูญเสี ย
พลังงานและขาดนําในร่ างกายมาก สําหรับเด็กทีกินนมแม่อยู่ ควรให้นมแม่บ่อยๆเท่าทีเป็ นไปได้
๓.๕ เด็กทีป่ วยเป็ นไข้มาลาเรี ยซําๆ มักมีภาวะโลหิ ตจาง จะไม่เติบโตและมีพฒั นาการทีสมวัย จึงจําเป็ นทีจะได้รับ
การตรวจรักษาให้หายขาดและดูแลเรื องโลหิ ตจางด้วย

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทีมีไข้ สูง ๓-๔ วัน มีจุดเลือดออก อาเจียนและซึ ม อาจเป็ นไข้ เลือดออก ถ้ ามีไข้ ผืนขึน% และปวดข้ อปวดกระดูก
อาจเป็ นโรคชิ กุนกุนยา ควรได้ รับการดูแลใกล้ ชิดและพาไปพบแพทย์ หรื อเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ขเพือรั บการตรวจรั กษาอย่ าง
เหมาะสมทันท่ วงที
๔.๑

เมือเด็กมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมือย ควรเช็ดตัวลดไข้บ่อยๆ ถ้าเด็กมีไข้สูงวัดอุณหภูมิได้ ๓๘ องศาเซลเซี ยส
หรื อมากกว่า ควรให้ยาลดไข้พาราเซตามอล ตามทีแพทย์แนะนํา และไม่ควรใช้ยากลุ่มแอสไพริ นในรายทีสงสัย
ว่าเป็ นไข้เลือดออก เพราะอาจทําให้เลือดไหลไม่หยุด ส่ วนเด็กทีเบืออาหารและอาเจียนควรให้ดืมนําผลไม้หรื อ
สารละลายนําตาลเกลือแร่ ให้ครังละน้อยๆ และดืมบ่อยๆ

๔.๒ เด็กทีเป็ นไข้เลือดออกอาจมีอาการรุ นแรงถึงขันช็อค ความดันโลหิ ตตําลงและถึงแก่ชีวิตได้ จึงต้องดูแลเฝ้ าระวัง
อาการทีเสี ยงต่ออันตราย พ่อแม่ผูป้ กครองควรรี บพาเด็กไปรับการตรวจรักษา เมือมีไข้สูงเกิน ๒-๓ วัน กิ น
อาหารและดื มนําได้น้อย อาเจียนมาก ซึ มลงแม้ไข้จะลดตัวเย็นแล้ว มีเลื อดออกตามผิวหนังเป็ นจุ ดๆ หรื อ
อาเจียน ไอ ถ่ายมีเลือดออก
๔.๓ ในปั จจุบนั การรักษาไข้เลือดออกและโรคชิ กุนกุนยา เป็ นการรักษาตามอาการและประคับประคองให้ร่างกาย
ผ่านพ้นจากภาวะวิกฤติและฟื นตัว การตรวจวินิจฉัยทีแม่นยํา และการรักษาทีถูกต้องเหมาะสมทันเหตุการณ์ จึงมี
ความจําเป็ นและสามารถช่วยชีวติ ได้

ข้ อมูลสนับสนุนสํ าหรับสาระสํ าคัญลําดับที

:

เด็กทีมีอาการไข้ ปวดหัว อาเจียน ซึม และหรือชั ก อาจเป็ นไข้ สมองอักเสบ ควรได้ รับการตรวจรักษาอย่ างเหมาะสม
ทันท่ วงที
๕.๑

เด็กทีมีอาการไข้ ปวดหัว อาเจียน ซึ มลงจนอาจไม่รู้สึกตัว และ/หรื อมีอาการชัก อาจเป็ นโรคไข้สมองอักเสบได้
ผูป้ กครองควรรี บพาไปพบแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข เพือการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทันท่วงที

๕.๒ ในปั จจุบนั มีวคั ซี นสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคไข้สมองอักเสบ แจแปนนีสบี เด็กอายุ ๑ ปี ขึนไป ตลอดจนถึงผูใ้ หญ่
ในพืนทีชนบท หรื อ ผูท้ ีจะเข้าไปในพืนทีเสี ยง ควรได้รับวัคซี นนี

