ข่าวแจก : Strong ไปก ับ สคร.4
ตอน “ประชาร ัฐร่วมใจกาจ ัดไข้มาลาเรีย”
25 เมษายน ว ันมาลาเรียโลก
สำนั กงำนป้ องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุร)ี เชิญชวนประชำชนร่วมรณรงค์ “วันมำลำเรีย
โลก” ซึง่ องค์กำรอนำมัยโลกได ้กำหนดให ้วันที่ 25 เมษำยน ของทุกปี เป็ นวันมำลำเรียโลก โดยในปี 2560 นี้ ได ้กำหนด
คำขวัญทีใ่ ช ้รณรงค์วำ่ “End Malaria for Good : ประชาร ัฐร่วมใจกาจ ัดไข้มาลาเรีย”
ข ้อมูลจำกสำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค พบว่ำ ปี พ.ศ.2559 ในพืน
้ ทีเ่ ขตสุขภำพที่ 4 พบผู ้ป่ วยโรคมำลำเรีย
้ จ ำนวน 14 รำย อัตรำป่ วย 0.27 ต่อประชำกรแสนคน พบผู ้ป่ วยสูงที่สุดในจังหวัดสระบุรี 5 รำย (อัตรำป่ วย 0.79
ทัง้ สิน
ต่อประชำกรแสนคน) รองลงมำ จังหวัดนนทบุรี 4 รำย (อัตรำป่ วย 0.34 ต่อประชำกรแสนคน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
2 รำย (อัต รำป่ วย 0.25 ต่อประชำกรแสนคน) จั งหวัดปทุม ธำนี 2 รำย (อัตรำป่ วย 0.18 ต่อประชำกรแสนคน) จัง หวัด
ลพบุ รี 1 รำย (อัต รำป่ วย 0.13 ต่อ ประชำกรแสนคน) ส ำหรับ จั งหวัด อ่ำงทอง นครนำยก และสิง ห์บุ รี ไม่ พ บผู ้ป่ วยไข ้
มำลำเรีย สำหรับปี พ.ศ.2560 ข ้อมูลตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ม.ค.- 11 เม.ย.60 ไม่พบรำยงำนผู ้ป่ วยในพืน
้ ทีเ่ ขตสุขภำพที่ 4
่
โรคมาลาเรีย (Malaria) หรือไข ้มำลำเรีย อำจรู ้จักกันในชืออืน
่ ๆ เช่น ไข ้ป่ ำ ไข ้จับสั่น ไข ้ป้ ำง ไข ้ร ้อนเย็ น หรือ
้ พลำสโมเดียม (Plasmodium) มีทัง้ หมด 5 ชนิด ได ้แก่ พลำสโมเดียม
ไข ้ดอกสัก ไข ้มำลำเรียเป็ นโรคติดต่อเกิดจำกเชือ
ฟั ลซิ ป ำรั ม (Plasmodium falciparum), พ ลำสโมเดี ย ม ไวแวกซ์ (Plasmodium vivax), พ ลำสโมเดี ย ม มำลำริอ ี
(Plasmodium malariae), พลำสโมเดีย ม โอวำเล่ (Plasmodium ovale) และพลำสโมเดีย ม โนวเลซี่ (Plasmodium
้ มำลำเรียในต่อมน้ ำลำย
knowlesi) มียุงก ้นปล่องเป็ นพำหะนำโรค ส่วนใหญ่ไข ้มำลำเรีย ติดต่อโดยถูกยุงก ้นปล่องที่มเี ชือ
้ เข ้ำสู่กระแสเลือดคน เป็ นวิธีธรรมชำติทพ
้
กัด และปล่อยเชือ
ี่ บได ้มำกที่สุด อำกำรของไข ้มำลำเรียจะเกิดขึน
้ หลังจำกเชือ
มำลำเรียเข ้ำสูร่ ่ำงกำยประมำณ 10 – 14 วัน โดยมีอำกำรไข ้ ซึง่ ไข ้มำลำเรียทุกชนิดจะมี 3 ระยะ คือ ระยะหนาว (cold
stage) เป็ นเวลำ 15-60 นำที ผู ้ป่ วยจะรู ้สึกหนำวมำก มีอำกำรสั่น เกร็ งอุณหภูม ิร่ำงกำย สูงขึน
้ ชีพ จรเบำเร็ ว ควำมดัน
เลือดเพิม
่ ขึน
้ อำจมีอำกำรคลืน
่ ไส ้ อำเจียน ระยะร้อน (hot stage) ใช ้เวลำประมำณ 2 ชั่วโมง โดยผู ้ป่ วยมีอำกำรร ้อน
อุณ หภู ม ิร่ำงกำยสูง ขึน
้ 39-40 องศำเซลเซีย ส ชีพ จรแรง ปวดกระบอกตำ หน ำ้ แดง ผิว หนั ง แดงและแห ้ง กระหำยน้ ำ
คลืน
่ ไส ้ อำเจียน กระสับกระส่ำยและเพ ้อ บำงคนไม่รู ้สติ และระยะเหงือ
่ ออก (sweating stage) ระยะนี้กน
ิ เวลำรำว 1
ชัว่ โมง ผู ้ป่ วยเริม
่ มีเหงือ
่ ออกตำมหน ้ำ บริเวณขมับ และผิวหนั งลำตัว ต่อจำกนัน
้ อุณหภูม ริ ่ำงกำยลดลงอย่ำงรวดเร็ว ผู ้ป่ วย
จะอ่อ นเพลีย หลังจำกนั น
้ เข ้ำสู่ระยะพั ก คือ ระยะที่ผู ้ป่ วยไม่ม ีอำกำรจับไข ้ผู ้ป่ วยรู ้สึกสบำยดี กิน เวลำประมำณ 1-2 วัน
้ แล ้วจึงจับไข ้อีก นอกจำกอำกำรไข ้ ยังพบอำกำรปวดศีรษะ ปวดเมือ
แล ้วแต่ชนิดของเชือ
่ ยตัวและกล ้ำมเนื้อ คลืน
่ ไส ้ เบื่อ
อำหำร หำกมีอำกำรไข ้ หนำวสั่น และมีประวัตเิ ดินทำงเข ้ำป่ ำหรือไปพื้นที่ที่ม ีกำรระบำดของโรคมำลำเรีย ให ้รีบปรึกษำ
้ มำลำเรีย
แพทย์ใกล ้บ ้ำนเพือ
่ ตรวจหำเชือ
กำรป้ องกัน ตนเองจำกไข ้มำลำเรียสำมำรถท ำได ้หลำยวิธี สำคัญ ที่สุดคือ ไม่ให ้ถู กยุงกัด เพื่อ เป็ นกำรลดโอกำส
่ งจำกกำรเป็ นไข ้มำลำเรียและลดกำรแพร่เชือ
้ ไข ้มำลำเรียจำกผู ้ที่ป่วยเป็ นไข ้มำลำเรีย ไปยังบุคคลอืน
เสีย
่ มีวธิ ีกำรต่ำง ๆ
ดังนี้ 1.นอนในมุ ้งชุบน้ ำยำ ซึง่ มุ ้งชุบน้ ำยำสำมำรถไล่ยุงได ้ดี ไม่เป็ นพิษกับคน แต่ห ้ำมซักมุ ้งกับผงซักฟอก เพรำะจะทำให ้
่ มลง 2.สวมเสือ
้ ผ ้ำปกปิ ดร่ำงกำยให ้มิดชิด เช่น ใส่เสือ
้ แขนยำว กำงเกงขำยำว เป็ นต ้น เสือ
้ ผ ้ำควรจะมีควำมหนำ
น้ ำยำเสือ
พอเพียงและควรจะหลวมเล็กน ้อยไม่กระชับติดร่ำงกำย และสีออ
่ น 3.ทำยำกันยุงกัด โดยทั่วไปนิยมใช ้ขณะอยู่นอกบ ้ำน ใช ้
้ ผ ้ำ 4.จุดยำกันยุง 5.ใช ้ตำข่ำยกันยุงกัด
ทำบริเวณทีม
่ โี อกำสจะถูกยุงกัด ได ้แก่ แขน ขำ ใบหู หลังคอ และส่วนทีอ
่ ยู่นอกเสือ
หรือใช ้มุ ้งลวด โรคนี้สำมำรถรักษำได ้ โดยกินยำสม่ำเสมอตำมทีแ
่ พทย์แนะนำ
หำกมีข ้อสงสัยสำมำรถสอบถำมข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีห
่ น่ วยบริกำรสำธำรณสุขหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค
1422…

่ สำรควำมเสีย
่ งและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
กลุม
่ สือ
Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi

