ข่าวแจก : Strong ไปก ับสคร.4
ี น
ตอน 15 มิ.ย.ของทุกปี ว ันไข้เลือดออกอาเซย
(ประชาร ัฐร่วมใจปราบยุงลาย ป้องก ันโรคไข้เลือดออก)
สำนั กงำนป้ องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ขอควำมร่วมมือประชำชนเป็ นส่วนหนึง่ ในกำร
รณรงค์ขจัดภัยไข ้เลือดออก โดยช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพำะพันธุย
์ ุงลำยในบ ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ช่วงหน ้ำฝนเช่นนี้
เป็ นช่วงฤดูกำลระบำดของโรคไข ้เลือดออก โดยเน ้นหลัก 3 เก็บ ได ้แก่ 1. เก็บบ ้ำนให ้สะอำด ไม่ให ้มีมุม อับ และเป็ นที่
เกำะพักของยุงลำย 2. เก็บน้ ำ ปิ ดฝำภำชนะให ้มิดชิด ไม่ให ้ยุงลำยวำงไข่ และ 3. เก็บขยะ เศษภำชนะรอบบ ้ำนและใน
ชุม ชน ไม่ให ้มีแหล่งน้ ำขัง และถ ้ำหำกในบ ้ำนมีผู ้ป่ วยโรคไข ้เลือดออก ควรปฏิบัตด
ิ ังนี้ 1. ทำยำกันยุงป้ องกันไม่ให ้ยุงกัด
้ 2. กำจัดยุงในบ ้ำนด ้วยสเปรย์ฆ่ำยุงหรือไม ้ช๊อตยุง 3. ให ้ควำมร่วมมือเจ ้ำหน ้ำทีท
แล ้วไปแพร่เชือ
่ ม
ี่ ำพ่นสำรเคมีกำจัดยุง 4.
ดูแลควำมสะอำดภำยในบ ้ำนและบริเวณรอบบ ้ำน กำจัดลูกน้ ำและแหล่งเพำะพันธุย
์ ุงลำย 5. เฝ้ ำระวังคนในบ ้ำน หำกมีไ ข ้
เกิน 2 วัน รีบพำไปพบแพทย์ทันที เพือ
่ รับกำรรักษำได ้ทันเวลำ
โรคไข ้เลือดออก ถือว่ำเป็ นปั ญหำสำธำรณสุข ในกลุม
่ ประเทศอำเซียน แต่ละปี พบผู ้ป่ วยไม่ต่ำกว่ำปี ละ 200,000
รำย จำกผลสำรวจครึง่ ปี แรก มีรำยงำนผู ้ป่ วยใน 7 ประเทศสมำชิกอำเซียน ได ้แก่ ไทย กัมพูชำ ลำว มำเลเชีย ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
สิงคโปร์ และเวียดนำม รวม 69,213 รำย เสียชีวต
ิ 57 รำย และด ้วยสภำพภูมป
ิ ระเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ้ มี
้ เหมำะสำหรับกำรแพร่พันธุย
้ ไวรัสเดงกีส
ภูมอ
ิ ำกำศแบบร ้อนชืน
์ ุงลำยซึง่ เป็ นพำหะนำเชือ
่ ำเหตุของโรคไข ้เลือดออก ดังนั น
้
ประเทศสมำชิกกลุม
่ อำเซียนทัง้ 10 ประเทศ จึงได ้มีมติร่วมกัน กำหนดให ้วันที่ 15 มิถุนำยนของทุกปี เป็ น “วันไข ้เลือดออก
อำเซีย น” (ASEAN Dengue Day) เพื่อ ร่ว มมือ รณรงค์ไ ปด ้วยกัน ในปี 2560 นี้ อำเซีย นได ้ก ำหนดประเด็ น สำรในกำร
รณรงค์ คือ United Fight Against Dengue ประชาร ัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องก ันโรคไข้เลือดออก ด ้วยกำรสำน
พลังปรำบยุง ลำยโดยใช ้พื้น ที่เป็ นฐำน ให ้ควำมสำคัญ กับ ควำมร่วมแรงร่ว มใจของคนในพื้น ที่ระดับ ชุม ชนของตนเอง
ผลักดันร่วมปลูกฝั งให ้ประชำชนให ้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ คือ กำรเก็บกำจัดภำชนะที่เป็ นแหล่งเพำะพันธุล
์ ูกน้ ำยุงลำย
มุ่งเน ้นวิธีก ำรป้ องกัน ด ้วยวิธีท ำงกำยภำพที่ท ำได ้ด ้วยตนเอง กำรดูแ ลสิง่ แวดล ้อมไม่ให ้ยุ งลำยอยู่อำศัย และกำรกำจั ด
ลูกน้ ำยุงลำย ในภำชนะทุกสัปดำห์เพือ
่ ตัดวงจรกำรเกิดยุงลำย
สถำนกำรณ์โรคไข ้เลือดออก ตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม – 14 มิถุนำยน 2560 ข ้อมู ลจำกกลุ่ม ระบำดวิทยำและข่ำว
กรอง สคร.4 สระบุ รี พบผู ป
้ ่ วยในประเทศไทย 13,961 รำย คิด เป็ นอั ต รำป่ วย 21.34 ต่ อ ประชำกรแสนคน และพบ
ผู ้เสีย ชีว ต
ิ 27 รำย ส ำหรับ พื้นที่เขตสุขภำพที่ 4 รวม 8 จั งหวัด (ลพบุ รี สระบุ รี อ่ำงทอง สิงห์บุ รี นครนำยก ปทุ ม ธำนี
นนทบุ รี และพระนครศรีอยุธยำ) พบผู ้ป่ วย 470 รำย คิดเป็ นอัตรำป่ วย 9.0 ต่อ ประชำกรแสนคน โดยนนทบุรี พบผู ้ป่ วย
เสียชีวต
ิ 1 รำย จังหวัดทีพ
่ บอัตรำป่ วยสูงสุดคือ พระนครศรีอยุธยำ 14.52 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำอ่ำงทอง (11.65)
นนทบุรี (11.15) ปทุมธำนี (8.85) และตำ่ สุดสิงห์บุรี (0.94)
้ ไวรัสเดงกี่ มียุงลำยเป็ นพำหะนำโรค มักวำงไข่ตำมภำชนะที่ม ีน้ ำใสนิง่ ในบ ้ำนและ
โรคไข ้เลือดออก เกิดจำกเชือ
รอบบ ้ำน ไม่ใช่น้ ำขังเน่ำเหม็นจำกท่อระบำยน้ ำ ส่วนใหญ่ชอบกัดคนเวลำกลำงวันมำกกว่ำกลำงคืน มักจะเกำะพักตำมทีม
่ ืด
้ เช่น ห ้องนอน ห ้องน้ ำ ห ้องครัว โดยเกำะใต ้เฟอร์นิเจอร์หรือตำมเสือ
้ ผ ้ำที่แขวนอยู่ ม่ำน ผนัง เป็ นต ้น ปั จ จุบันโรค
และชืน
้ ไข ้เลือดออกได ้ทัง้ 4 สำยพันธุ ์ จึงเป็ นสำเหตุหนึง่ ของกำรพบ
ไข ้เลือดออกกลำยเป็ นโรคประจำถิน
่ ประเทศไทยพบเชือ
้ ยำ
โรคไข ้เลือดออกในกลุม
่ ผู ้ใหญ่มำกขึน
้ และผู ้ใหญ่เป็ นแล ้วน่ ำห่วงมำก เพรำะเมือ
่ เริม
่ มีอำกำรป่ วย ผู ้ใหญ่ส่วนใหญ่จะซือ
กิน เอง ส่ง ผลกระทบต่อเกล็ ด เลือด ซึง่ ยำบำงประเภทท ำให ้เกิด ภำวะเลือ ดออกร่ว มกับ มีโรคประจ ำตัว มีป ระจำเดือ น
ตัง้ ครรภ์ ทำให ้เมือ
่ ไปโรงพยำบำลอำจไม่ได ้รับกำรวินจ
ิ ฉั ยในเบือ
้ งต ้นว่ำเป็ นโรคไข ้เลือดออก
อำกำรของไข ้เลือ ดออก คือ มีไ ข ้สูง ลอย 39-40 ๐ C ประมำณ 2-7 วัน ปวดเมื่อ ยตำมตัว อำเจีย น อ่อ นเพลีย
อำกำรเลือดออกที่พบบ่อย คือ ที่ผวิ หนั ง กำรทำ tourniquet test ให ้ผลบวกได ้ตัง้ แต่ 2-3 วันแรกของโรค ร่วมกับมีจุ ด
เลือ ดออกเล็กๆ กระจำยตำมแขน ขำ ลำตัว รักแร ้ โดยมำกไม่ม ีอำกำรน้ ำมูกไหลหรือไอ ในช่วงไข ้ลดผู ้ป่ วยจะมีอำกำร
กระสับกระส่ำย มือเท ้ำเย็ น รอบปำกเขียว อำจมีอำกำรปวดท ้องมำก ก่อนจะมีอำกำรช็อก ชีพจรเบำเร็ว ควำมดันตำ่ มีเลือด
กำเดำไหล เลือดออกตำมไรฟั น เลือดออกในกระเพำะ อำเจียนเป็ นเลือด อุจ จำระเป็ นสีดำ หากพบว่าท่านหรือคนใน
ครอบคร ัวมีอาการไข้สูงเกิน 2 ว ัน ปวดเมือ
่ ยตามต ัว อาเจีย น อ่อนเพลีย ไม่มน
ี า้ มูกหรือไอ ควรรีบไปพบแพทย์
่ ถือ เป็นเรือ
ท ันที เพือ
่ วิน จ
ิ ฉย
ั โรคเพราะอาจเป็นอาการแรกเริม
่ ของไข้เลือดออก ซึง
่ งทีส
่ าค ญ
ั มากเนือ
่ งจากมี
อาการไข้ทใี่ กล้เคียงก ับหลายๆ โรค หำกท่ำนมีข ้อสงสัย หรือต ้องกำรคำแนะนำเพิม
่ เติม สำมำรถติดต่อหรือสอบถำม
ข ้อมูลได ้ที่สถำนบริกำรสำธำรณสุขใกล ้บ ้ำน หรือ สำนั กงำนป้ องกันควบคุม โรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เบอร์โทรศัพ ท์ 036239-302 หรือ สำยด่วนกรมควบคุมโรค 1422
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