
อย�าให�ยุงกัด  
 

ปัจจุบนัประเทศไทยยงัประสบปัญหาเกี�ยวกบัโรคติดเชื�อหลายชนิดที�มียุงเป็นพาหะนาํโรคมาสู่คน ได้แก่ ไขม้าลาเรีย 
ไขเ้ลือดออก และไขส้มองอกัเสบ ซึ� งเป็นอนัตรายถึงตายได ้จึงเป็นสาเหตุที�เด็กเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตปีละมาก ๆ ทั�งที�
เป็นโรคซึ�งสามารถป้องกนัได ้ดงันั�น ทุกคนจึงตอ้งรับผดิชอบ ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงัในการป้องกนัไม่ให้ยุงกดั และควบคุม
โรคดว้ยการทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ 
 
ไข้มาลาเรีย หรือจบัไขห้นาวสั�น เกิดจากการถูกยุงกน้ปล่องที�มีเชื�อมาลาเรียกดั ในประเทศไทยพบมากในทอ้งที�ตามป่าเขา
และชายแดน ซึ� งพบวา่ เป็นสาเหตุการตายของเด็ก และการเติบโตไม่สมวยั ส่วนในหญิงตั�งครรภม์กัมีอาการรุนแรงมีภาวะ
โลหิตจางมากอาจแทง้ หรือถึงแก่ชีวติได ้
 
ไข้เลือดออก และโรคชิกุนกุนยา เกิดจากการถูกยุงลายที�มีเชื�อไวรัสกดั พบมากในชุมชนที�มีคนอยูห่นาแน่นทั�งในเขตเมือง
และชนบท 
 
ไข้สมองอักเสบ อาการรุนแรงถึงขั�นสมองพิการอย่างถาวรและเสียชีวิตได้ เกิดจากการถูกยุงรําคาญที�มีเชื�อไวรัสแจแปน      
นีสบีกดั พบไดใ้นชนบทที�มีไร่นาและการเลี�ยงสัตว ์เช่น หมู ววั ควาย 
 
เราจะลดอตัราการเจบ็ป่วยและการตายจากโรคที�มียงุเป็นพาหะนาํโรคไดโ้ดยความร่วมมือของหน่วยงานของภาครัฐ องคก์ร
ท้องถิ�น ชุมชนและภาคเอกชน โดยการร่วมกันดูแลสิ� งแวดล้อม กาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงในบ้านเรือน และในชุมชน 
ตลอดจนการใชมุ้ง้ลวด และหรือมุง้กนัยงุ 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

 
ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก และหญิงตั�งครรภค์วรไดรั้บการป้องกนัมิให้ถูกยุงกดัทั�งในเวลากลางวนั และเวลา
กลางคืน 

 

 
ทุกคนในครอบครัวและชุมชนตอ้งช่วยกนักาํจดัยุง ลูกนํ� า และดูแลสิ�งแวดลอ้ม กาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงทั�ง
ในบา้น บริเวณรอบบา้น และในชุมชน  

 

 
เมื�อสงสัยวา่จะเป็นไขม้าลาเรียควรไปรับการตรวจที�โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข และเมื�อ
ตรวจพบวา่เป็นไขม้าลาเรีย ควรไดรั้บการรักษาจนครบตามกาํหนด ทั�งนี�  ในระยะพกัฟื� น ผูป่้วยควรไดรั้บ
อาหารและนํ�าที�เพียงพอ 

 

 
เด็กที�มีไขสู้ง ๓-๔ วนั มีจุดเลือดออก อาเจียนและซึม อาจเป็นไขเ้ลือดออก ถา้มีไข ้ผื�นขึ�น และปวดขอ้ปวด
กระดูก อาจเป็นโรคชิกุนกุนยา ควรไดรั้บการดูแลใกลชิ้ดและพาไปพบแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขเพื�อ
รับการตรวจรักษาอยา่งเหมาะสมทนัท่วงที 



 
เด็กที�มีอาการไข ้ปวดหวั อาเจียน ซึม และหรือชกั อาจเป็นไขส้มองอกัเสบ ควรไดรั้บการตรวจรักษาอยา่ง
เหมาะสมทนัท่วงที 

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก และหญงิตั%งครรภ์ควรได้รับการป้องกนัมิให้ถูกยุงกดัทั%งในเวลากลางวนั และเวลากลางคืน 

         
๑.๑ การป้องกนัทุกคนโดยเฉพาะเด็กและหญิงตั�งครรภมิ์ใหถู้กยงุกดั  จะช่วยใหไ้ม่ตอ้งรับเชื�อจากยงุที�เป็นพาหะนาํโรคได้

หลายชนิด 
• นอนในมุง้ทั�งกลางวนัและกลางคืน 
• ติดมุง้ลวดที�ประตู หนา้ต่าง ช่องลมเพื�อป้องกนัยงุทั�งที�บา้น และศูนยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั 
• อยา่ใหเ้ด็กเล่นในบริเวณที�เป็นมุมมืด มีแสงนอ้ย คอกสัตว ์หรือใกลบ้ริเวณที�มีนํ�าขงั ซึ� งอาจเป็นแหล่ง

เพาะพนัธ์ุยงุได ้
• เมื�ออยูน่อกบา้นใหท้ายากนัยุง จุดยากนัยงุ หรือสุมไฟไล่ยงุตามความจาํเป็น 
• การใชส้มุนไพรกนัยงุ เช่น ตะไคร้หอม จะช่วยลดพิษภยัจากสารเคมีสังเคราะห์และควนั 

 

๑.๒ การฉีดยากนัยงุ ใหใ้ชอ้ยา่งระมดัระวงั โดยใหเ้ด็กและคนอื�นๆ ออกไปอยูน่อกหอ้งขณะฉีดและ ๒-๓ ชั�วโมงหลงัฉีด  
 

๑.๓ เด็กและหญิงตั�งครรภ ์ควรใส่เสื�อผา้ที�ปิดแขนขาและร่างกายโดยเฉพาะเมื�อเวลาพลบคํ�า 
 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

ทุกคนในครอบครัวและชุมชนต้องช่วยกนักาํจัดยุง ลูกนํ%า และดูแลสิ�งแวดล้อม กาํจัดแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงทั%งในบ้าน 

บริเวณรอบบ้าน และในชุมชน  

 

๒.๑ เปลี�ยนนํ� าในแจกนัหรือภาชนะที�มีนํ� าขงัทุก ๗ วนั และใส่เกลือหรือผงซกัฟอกหรือเคมีฆ่าลูกนํ� า (ทรายอะเบท) ใน
จานรองขาตูก้บัขา้ว 
 

๒.๒ ภาชนะใส่นํ�าควรมีฝาปิด ๒ ชั�น หรืออาจใส่ปลากินลูกนํ�า  เช่น ปลาหางนกยงูลงในตุ่มนํ�าตุ่มละ ๒-๔ ตวั  ส่วนในที�ที�
มีนํ� าขงัรอบๆ บา้นหรือสระนํ� า หนอง บึง ลาํธาร แอ่งนํ� าในป่า และแหล่งนํ� ากร่อยริมทะเล  ควรปล่อยปลากินลูกนํ� า
ชนิดต่างๆ เช่น  ปลาแกมบูเซีย ปลาซิว หรือปลาหวัตะกั�ว 
 

๒.๓ พื�นที�ที�มีไขม้าลาเรียควรขอให้เจา้หนา้ที�ของรัฐ  หรือองคก์รทอ้งถิ�นทาํการพ่นยาฆ่ายุงตามฝาผนงับา้นเรือนและแจง้
ใหเ้จา้หนา้ที�ไดท้ราบเมื�อมีผูป่้วยไขม้าลาเรีย 
 



๒.๔ ทาํลายเศษภาชนะ  สิ�งของต่างๆรอบบา้นที�มีนํ� าขงัได ้โดยการฝัง เผา หรือคว ํ�า เช่น ถว้ยชามแตก   ยางรถยนตเ์ก่าๆ 
กะลา  เป็นตน้ 
 

๒.๕ โรคที�มียุงเป็นพาหะที�พบในประเทศไทย เช่น ไขม้าลาเรีย ไขเ้ลือดออก และไขส้มองอกัเสบ ทาํให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิต สุขภาพ และเศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชน และประเทศอยา่งมากมาย ทุกชุมชนจึงควรทาํงานร่วมกนักบัฝ่าย
สาธารณสุข ฝ่ายองคก์ารบริหารทอ้งถิ�น ในการช่วยป้องกนัโรคและกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุง และช่วยให้ผูป่้วยไดรั้บ
การรักษาที�มีประสิทธิภาพ 
 

             

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เมื�อสงสัยว่าจะเป็นไข้มาลาเรียควรไปรับการตรวจที�โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข และเมื�อตรวจพบว่า

เป็นไข้มาลาเรีย ควรได้รับการรักษาจนครบตามกาํหนด ทั%งนี% ในระยะพกัฟื% น ผู้ป่วยควรได้รับอาหารและนํ%าที�เพยีงพอ 

  
๓.๑ เมื�อมีไขต้วัร้อน และอยูใ่นทอ้งที�สงสัยวา่จะเป็นไขม้าลาเรีย  ควรไปรับบริการเจาะเลือดเพื�อตรวจหาเชื�อมาลาเรีย 

จากบุคลากรทางการแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุข 

๓.๒ เด็กเล็กและหญิงมีครรภ์ หากป่วยเป็นไข้มาลาเรียจะมีอนัตรายสูงมาก ดงันั�น จึงควรรีบไปพบแพทย์หรือ
เจา้หนา้ที�สาธารณสุข เพื�อรับการตรวจรักษาอยา่งถูกตอ้งจะไดล้ดภาวะแทรกซอ้น  และการตายจากไขม้าลาเรีย 

๓.๓ เมื�อเป็นไขม้าลาเรียตอ้งกินยาตา้นเชื�อมาลาเรียใหค้รบตามระยะกาํหนด แมว้า่อาการไขจ้ะลดลงแลว้ก็ตาม การกิน
ยาไม่ครบจะทาํใหเ้กิดไขก้ลบัรุนแรงและภาวะเชื�อดื�อยา 

๓.๔ เด็กที�เป็นไขม้าลาเรีย  หรือกาํลงัอยูใ่นระยะพกัฟื� น ตอ้งไดรั้บอาหารและนํ� าที�พอเพียง เพราะไขสู้งทาํให้สูญเสีย
พลงังานและขาดนํ�าในร่างกายมาก  สาํหรับเด็กที�กินนมแม่อยู ่ ควรใหน้มแม่บ่อยๆเท่าที�เป็นไปได ้

๓.๕ เด็กที�ป่วยเป็นไขม้าลาเรียซํ� าๆ  มกัมีภาวะโลหิตจาง  จะไม่เติบโตและมีพฒันาการที�สมวยั  จึงจาํเป็นที�จะไดรั้บ
การตรวจรักษาใหห้ายขาดและดูแลเรื�องโลหิตจางดว้ย 

 



ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กที�มีไข้สูง ๓-๔ วัน มีจุดเลือดออก อาเจียนและซึม อาจเป็นไข้เลือดออก ถ้ามีไข้ ผื�นขึ%น และปวดข้อปวดกระดูก 

อาจเป็นโรคชิกุนกุนยา ควรได้รับการดูแลใกล้ชิดและพาไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที�สาธารณสุขเพื�อรับการตรวจรักษาอย่าง

เหมาะสมทนัท่วงท ี

 

๔.๑ เมื�อเด็กมีไขสู้ง ปวดศีรษะ ปวดเมื�อย ควรเช็ดตวัลดไขบ่้อยๆ   ถา้เด็กมีไขสู้งวดัอุณหภูมิได ้๓๘ องศาเซลเซียส 
หรือมากกวา่ ควรให้ยาลดไขพ้าราเซตามอล ตามที�แพทยแ์นะนาํ และไม่ควรใชย้ากลุ่มแอสไพรินในรายที�สงสัย
วา่เป็นไขเ้ลือดออก เพราะอาจทาํให้เลือดไหลไม่หยุด ส่วนเด็กที�เบื�ออาหารและอาเจียนควรให้ดื�มนํ� าผลไมห้รือ
สารละลายนํ�าตาลเกลือแร่ ใหค้รั� งละนอ้ยๆ และดื�มบ่อยๆ 
  

๔.๒ เด็กที�เป็นไขเ้ลือดออกอาจมีอาการรุนแรงถึงขั�นช็อค ความดนัโลหิตตํ�าลงและถึงแก่ชีวิตได ้จึงตอ้งดูแลเฝ้าระวงั
อาการที�เสี�ยงต่ออนัตราย  พ่อแม่ผูป้กครองควรรีบพาเด็กไปรับการตรวจรักษา เมื�อมีไขสู้งเกิน ๒-๓ วนั  กิน
อาหารและดื�มนํ� าไดน้้อย อาเจียนมาก  ซึมลงแมไ้ขจ้ะลดตวัเยน็แลว้  มีเลือดออกตามผิวหนงัเป็นจุดๆ หรือ
อาเจียน ไอ ถ่ายมีเลือดออก 
 

๔.๓ ในปัจจุบนั การรักษาไขเ้ลือดออกและโรคชิกุนกุนยา เป็นการรักษาตามอาการและประคบัประคองให้ร่างกาย
ผา่นพน้จากภาวะวกิฤติและฟื� นตวั การตรวจวนิิจฉยัที�แม่นยาํ และการรักษาที�ถูกตอ้งเหมาะสมทนัเหตุการณ์ จึงมี
ความจาํเป็นและสามารถช่วยชีวติได ้
 

 

ข้อมูลสนับสนุนสําหรับสาระสําคัญลาํดับที�  : 

เด็กที�มีอาการไข้ ปวดหัว อาเจียน ซึม และหรือชัก อาจเป็นไข้สมองอกัเสบ ควรได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสม

ทนัท่วงที 

 
๕.๑ เด็กที�มีอาการไข ้ปวดหวั อาเจียน ซึมลงจนอาจไม่รู้สึกตวั และ/หรือมีอาการชกั อาจเป็นโรคไขส้มองอกัเสบได ้

ผูป้กครองควรรีบพาไปพบแพทยห์รือเจา้หนา้ที�สาธารณสุข เพื�อการตรวจวนิิจฉยัและการรักษาทนัท่วงที 
 

๕.๒ ในปัจจุบนั มีวคัซีนสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคไขส้มองอกัเสบ   แจแปนนีสบี เด็กอาย ุ๑ ปีขึ�นไป ตลอดจนถึงผูใ้หญ่
ในพื�นที�ชนบท หรือ ผูที้�จะเขา้ไปในพื�นที�เสี�ยง ควรไดรั้บวคัซีนนี�  

 


