การป้ องกันโรคไข้ เลือดออก
จนกระทัง่ ทุกวันนี ้ยังไม่ยาที่ใช้ รักษาไข้ เลือดออก หรื อวัคซีนป้องกันไข้ เลือดออก ดังนันการป้
้
องกันจึงเป็ น
วิธีที่ดีที่สดุ โดยป้องกันการแพร่ของยุง เท่าที่ผา่ นมาการควบคุมยังได้ ผลไม่ดี เนื่องจากเน้ นเรื่ องการทาลาย
ยุงซึง่ สิ ้นเปลืองงบประมาณ และการควบคุมยุงต้ องทาเป็ นบริเวณกว้ าง การควบคุมที่จะให้ ผลยัง่ ยืน ควรจะ
เน้ นที่การควบคุมลูกน ้า การควบคุมสามารถร่วมหน่วยงานราชการอื่น องค์กรเอกชน ท้ องถิ่น ดังนันการ
้
ควบคุมที่ดีต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่มีอยู่ และวิธีการต่างๆ( การควบคุมสิ่งแวดล้ อม การใช้ ทางชีวภาพ
การใช้ สารเคมี)
การควบคุมสิ่งแวดล้ อม Environmental management
การควบคุมสิ่งแวดล้ อมเป็ นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมเพื่อไม่ยงุ มีการขยายพันธุ์
•แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน ้าจะเป็ นแหล่งที่ยงุ ออกไข่และกลายเป็ นยุง ต้ องมีฝาปิ ดและหมัน่ ตรวจสอบ
ว่ามีลกู น ้าหรื อไม่
•ให้ ตรวจรอยรั่วของท่อน ้า แทงค์น ้าหรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน ้าว่ารั่วหรื อไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน
• ตรวจสอบแจกัน ถ้ วยรองขาโตะ๊๊ ต้ องเปลี่ยนน ้าทุกสัปดาห์ สาหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วย
ถ้ วยรองขาโต๊ ะให้ ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน ้า
•มัน่ ตรวจสอบถาดรองน ้าที่ต้ เู ย็น หรื อเครื่ องปรับอากาศเพราะเป็ นที่แพร่พนั ธ์ของยุง โดยเฉพาะถาด
ระบายน ้าของเครื่ องปรับอากาศ ซึง่ ออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน ้าอยูเ่ หนือก้ นถาดหลายเซ็นติเมตร ทาให้ มี
น ้าขังซึง่ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ยงุ
•ตรวจรอบๆบ้ านว่าแหล่งน ้าขังหรื อไม่ ท่อระบายน ้าบนบนหลังคามีแองขังน ้าหรื อไม่หากมีต้องจัดการ
•ขวดน ้า กระป๋ อง หรื อภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน ้า หากไม่ใช้ ให้ ใส่ถงุ หรื อฝังดินเพื่อไม่ให้ น ้าขัง
•ยางเก่าที่ไม่ใช้ ก็เป็ นแหล่งขังน ้าได้ เช่นกัน
•หากใครมีรัวไม้ หรื อต้ นไม้ ที่มีรูกลวง ให้ นาคอนกรี ตเทใส่ปิดรู ต้ นไผ่ต้องตัดตรงข้ อและให้ เทคอนกรี ตปิ
แอ่งน ้า

การป้องกันส่วนบุคคล
•ใส่เสื ้อผ้ าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื ้อแขนขาว และการเกงขายาว เด็ดนักเรี ยนหญิงก็ควรใส่กางเกง
•การใช้ ยาฆ่ายุง เช่น pyrethrum ก้ อนสารเคมี
•การใช้ กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรื อสารเคมีอื่นๆ
•นอนในมุ้งลวด หรื อมุ้ง
การควบคุมยุงโดยทางชีวะ
•เลี ้ยงปลาในอ่างที่ปลูกต้ นไม้ หรื อแหล่งน ้าตามธรรมชาติ
•ใช้ แบคทีเรี ยที่ผลิตสาร toxin ฆ่ายุงได้ แก่เชื ้อ Bacillus thuringiensis serotype H-14
(Bt.H-14) and Bacillus sphaericus (Bs)
•การใช้ เครื่ องมือดัดจับลูกน ้าซึง่ เคยใช้ ได้ ผลที่สนาบบินของสิงคโป แต่สาหรับกรณี ประเทศไทยยังได้ ผลไม่
ดีเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแหล่งน ้าธรรมชาติจงึ ยังมีการแพร่พนั ธ์ของยุง
การใช้ สารเคมีในการควบคุม
•การใช้ ยาฆ่าลูกน ้า วิธีการนี ้จะสิ ้นเปลืองและไม่เหมาะที่จะใช้ อย่างต่อเนื่อง วิธีการนี ้จะเหมาะสาหรับ
พื ้นที่ที่มีการระบาดและได้ มีการสารวจพบว่ามีความชุกของยุงมากกว่าปกติ
• Temephos 1% sand granules โดยการใส่ทรายที่มีสารเคมีนี ้ตามอัตราส่วนที่กาหนดซึง่ ไม่
อัตรายต่อคน
•การใช้ สารเคมีพน่ ตามบ้ านเพื่อฆ่ายุง วิธีการนี ้ใช้ ในประเทศเอเซียหลายประเทศมามากกว่า 20 ปี แต่จาก
สถิตขิ องการระบาดไม่ได้ ลดลงเลย การพ่นหมอกควันเป็ นรูปอธรรมที่มองเห็นว่ารัฐบาลได้ ทาอะไรเกี่ยวกับ
การระบาด แต่การพ่นหมอกควันไม่ได้ ลดจานวนประชากรของยุง ข้ อเสียคือทาให้ คนละเลยความปลอดภัย
การพ่นหมอกควันจะมีประโยชน์ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้ เลือดออก

การปฏิบตั เิ มื่อมีคนในบ้ าน/ข้ างบ้ านเป็ นไข้ เลือดออก
•เนื่องจากไข้ เลือดออกระบาดโดยมียงุ เป็ นตัวแพร่พนั ธ์ ดังนันเมื
้ ่อมีคนในบ้ านหรื อข้ างบ้ านเป็ น
ไข้ เลือดออก ควรจะบอกคนในบ้ านหรื อข้ างบ้ านว่ามีไข้ เลือดออก
•แจ้ งสาธารณสุขให้ มาฉีดยาหมอกควันเพื่อฆ่ายุง
•ให้ สมาชิกในครอบครัว ป้องกันการถูกยุงกัดโดยการป้องกันส่วนบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
•สารวจภายในบ้ าน รอบบ้ าน รวมทังเพื
้ ่อนบ้ านว่ามีแหล่งแพร่พนั ธ์ยงุ หรื อไม่ หากมีให้ จดั การเสีย
•เฝ้าดูอาการของสมาชิกในบ้ านหรื อข้ างบ้ านว่ามีไข้ หรื อไม่ หากมีไข้ ให้ ระวังว่าอาจจะเป็ นไข้ เลื อดออก
•ให้ ผ้ ปู ่ วยนอนในมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัด
ไข้ เลือดออก ชนิดของไข้ เลือดออก การดาเนินของโรค การดูแล การทาtourniquet การระบาด ผลการ
ตรวจเลือด การป้องกัน ยุง การรับรู้อาการช็อกระยะเริ่มแรก วิธีการดูแลผู้ป่วยไข้ เลือดออก ชนิดของ
ไข้ เลือดออก การดาเนินของโรค การดูแล การทาtourniquet การระบาด ผลการตรวจเลือด การ
ป้องกัน ยุง วิธีการดูแลผู้ป่วย การรับรู้อาการช็อกระยะเริ่มแรก
………………………………………………………………..
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยลึก

