ยุงลายแมลงร้ ายดึกดาบรรพ์ที่ฆ่ามนุษย์ได้

คู่มือประชาชนเพือ่ ป้ องกัน
โรคไข้ เลือดออก

การแพร่ ร ะบาดของโรคไข้เ ลื อ ดออก ก าลัง เป็ น
ปั ญหาใหญ่สร้างความหวาดกลัวให้กบั ผูค้ นทุกเพศทุกวัย
ขณะนี้ พบว่ า มี ก าร ระบาดอยู่ ท ั่ว ไปแทบทุ ก จัง หวัด
รองลงมาคื อ ภาคใต้ ภาคเหนื อ และภาคอี สาน จนเกิ ด
ความเป็ นห่ วงกันว่า หากยัง ไม่ สามารถควบคุ มการแพร่
ระบาดได้ อาจทาให้ผปู้ ่ วยไข้เลือดออกสู งสุ ดในรอบปี ที่
ผ่านมา

 แหล่งที่อยู่ของยุงลาย
โดยทัว่ ไป ยุงลายจะอาศัยและวางไข่ในแหล่งน้ า
ที่ใสและนิ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นภาชนะเก็บกักน้ าในบ้านมาก
ว่าแหล่งน้ าตามธรรมชาติ

การแพร่ พนั ธุ์ของยุงลาย
ยุ ง ลายเป็ นยุ ง ที่ ไ ม่ ข อบแสงแดดและลมแรง
ดัง นั้นจึ ง มัก บิ นไปไม่ เกิ น 50 - 80 เมตร นอกจากนี้ ย งั
พบว่ามียุงลายชุ กชุ มในฤดูฝน เพราะมีอุณหภูมิและความ
ขึ้นเหมาะสมแก่การแพร่ พนั ธ์ ส่ วนในฤดูอื่น ๆ พบความ
ชุกชุมของยุงลายลดลงเล็กน้อย

โดย
กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบ้ านแพรก
อาเภอบ้ านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรสาร 035-386-707

วงจรการเกิดไข้เลือดออก

อาการผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก
ผูป้ ่ วยไข้เลื อดออกจะมีไ ข้สู งลอยประมาณ 2-7
วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อตามตัว ส่ วนใหญ่จะมีอาการหน้า
แดงมีจุดแดงๆ หรื อจุดเลือดออกเล็กๆ ที่ แขน ขา รักแร้
และตามลาตัวบางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
กระสับกระส่ าย มือเท้าเย็น ผูป้ ่ วยมีภาวะช็อกถ้าไม่ได้รับ
การรักษาอาจเสี ยชีวติ ภายใน 12 -24 ชัว่ โมง

การดูแลรักษาเมื่อเป็ นไข้ เลือดออก
โดยทัว่ ไปจะรั กษาตามอาการและความรุ นแรง
ถ้าอาการไม่รุนแรงจะหายได้เอง โดยไม่ตอ้ งใช้ยารักษา
ในรายที่มีอาการรุ นแรงให้รักษาตามอาการ ดังนี้
ถ้าผูป้ ่ วยมีไข้สูง ควรใช้ผา้ ชุ บน้ าเช็ดตัวเพื่อลดไข้
และป้ องกันอาการชักจากไข้สูง
หากจาเป็ นต้องให้ยาดลดไข้ ควรใช้ยาพาราเซตา
มอล ห้ามให้ยาแอสไพริ น เพราะจะทาให้เส้ น
เลือดเปราะและแตกง่าย
ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการอ่อนเพลี ยหรื อขาดน้ าให้ดื่มน้ า
ผลไม้หรื อน้ าตาลเกลือแร่ บ่อยๆ
ให้ รั บ ประทานอาหารอ่ อ นๆ ย่ อ ยง่ า ย เช่ น
ข้าวต้ม โจ๊ก นม น้ าหวาน
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิ ดอาการนาช็อก
คือ ปั สสาวะน้อยลง กระสับกระส่ าย มือเท้าเย็น
รอบปากเขียว พร้อมๆ กับ ไข้ลดลง ให้รีบน้ าส่ ง
โรงพยาบาลทันที

การป้ องกันโรคไข้ เลือดออก
 หลีกเลี่ยงไม่ให้ยงุ ลายกัดโดยให้เด็กนอนกางมุง้
ในเวลากลางวันหรื อไม่เข้าไปอยูใ่ นที่มืดและอับ
ชื้น

ทาลาย ยุงตัวแก่โดยการพ่นหมอกควันและให้
ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่

ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายโดย
1. ปิ ดฝาภาชนะเก็บน้ าให้มิดชิด
2. ใส่ ปลากินลูกน้ า เช่น ปลาหางนกยูงหรื อปลา
กัดในภาชนะเก็บน้ าที่ปิดฝาไม่ได้
3. ทาลายภาชนะที่มีน้ าขังหรื อไม่ใช้แล้ว
4. ใส่ ทรายอะเบท เกลือ น้ าส้มสายชู หรื อ
ผง ซักฝอก ลงในจานรองตูก้ บั ข้าหรื อภาชนะ
ที่มีน้ าขัง
5. หมัน่ ตรวจดูลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่มีน้ าขัง
ทั้งในและนอกบ้านทุก 7 วัน ถ้าพบให้ทาลาย
ทันที

สาระน่ ารู้
 สามารถรู ้วา่ เป็ นไข้เลือดออกตั้งแต่วนั แรก
หรื อไม่
- ใน 1-2 วันแรกจะไม่สามารถแยกจากโรคอื่นๆ
ได้ จาเป็ นต้องนัดมาตรวจร่ างกายและอาศัยการตรวจ
เลือดค่ะ
 จะรู ้ได้อย่างไรว่าเป็ นไข้เลือดออก
- ผูป้ ่ วยจะมีไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม
ตัว มีอาการหน้าแดง มีจุดแดงๆ หรื อจุด
เลือดออกเล็กๆ ตาม แขน ขา รักแร้ และลาตัว
 หากรัดแขนแล้วมีจุดเลือดจะเป็ นไข้เลือดออกทุก
รายหรื อไม่
- ไม่จริ งทุกราย มีเชื้อโรคมากมายที่ทาให้เกิดจุด
เลือดออกแบบไข้เลือดออกได้เช่นกัน
 เมื่อทราบว่าเป็ นไข้เลือดออกแล้วต้องดูแล
อย่างไร
-รักษาตามอาการ เช่น ถ้ามีไข้สูงควรให้
รับประทานยาพาราเซตามอล เช็ดตัวบ่อย ๆ ด้วย
น้ าอุ่น ให้รับประทานอาหารอ่อน ๆ และเฝ้ า
ติดตามอาการนาก่อนช็อกเพื่อช่วยเหลือได้
ทันเวลา

