ชาวหนองบัวศาลา จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย ตานภัยไขเลือดออก
สคร.5 กรมควบคุมโรค รวมกับ อบต.หนองบัวศาลา รพ.สต.หนองปลิง และประชาชนใน ต.หนอง
บัวศาลา อ.เมือง จ. นครราชสีมา จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย ปรับปรุงสิ่งแวดลอมในชุมชน รวมสํารวจและกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายสาเหตุของโรคไขเลือดออก เนื่องในวันไขเลือดออกอาเซียน หรือ ASEAN
Dengue Day หวังลดผูปวยรายใหม เนนปฏิบัติตามหลักการ ไมปวย ไมตาย ไมมีแหลงเพาะพันธุยุงลาย ไม
มีไขเลือดออก
วันนี้ (13 มิถุนายน 2557) เวลา 06.00 น. นายจําเริญ เปลากระโทก นายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวศาลา พรอมดวย นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา และนางประทวน คําลาย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปลิง พรอมทั้ง
กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน และประชาชนในตําบลหนองบัวศาลา กวา 300 คน
รวมกันจัดกิจกรรม บิ๊กคลีน นิ่งเดย (Big cleaning day) เนื่องในวัน ไขเลือดออกอาเซียนหรือ ASEAN
Dengue Day ดวยการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย และปรับปรุงสิ่งแวดลอม ที่บานหนองตะลุม
ปุกหมู 2 บานหนองปลิง หมู 3 บานหนองบัวศาลา หมู4 บานหนองปลิงใหม หมู 9และ บานหนองตะลุม
ปุกใหมพัฒนา ม. 10 ใน ต.หนองบัวศาลา เนื่องจากทั้ง 3หมูบานนี้มีผูปวยเปนโรคไขเลือดออก ดังนั้น คน
ในชุ ม ชนจึ ง ร ว มมื อ กั น จั ด กิ จ กรรมนี้ ขึ้ น ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน เช น ร ว มกั น ปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดลอมในชุมชน เปลี่ยนน้ําในแจกันศาลพระภูมิ หยอดทรายกําจัดลูกน้ําในยางรถยนตเกา คว่ําภาชนะ
ขังน้ํา ปดฝาภาชนะใสน้ําดื่มน้ําใช ปลอยปลาหางนกยูงเพื่อกินลูกน้ํา มีการใหความรูแกประชาชนในเรื่อง
ของสาเหตุของโรคไขเลือดออก และมาตรการปองกันไมใหมีผูปวยอีก
นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
กลาวถึง สถานการณโรคไขเลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ วันที่ 1 มกราคม - 11 มิถุนายน 2557 พบ
ผูปวยโรคไขเลือดออกในพื้นที่เครือขายบริการที่ 9 ไดแก จ.บุรีรัมย จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร
ทั้งสิ้นจํานวน 336 ราย แยกเปนรายจังหวัดไดดังนี้ จ.นครราชสีมา พบผูปวย 86 ราย จ.บุรีรัมย พบผูปวย
102 ราย จ.สุรินทร พบผูปวย 108 ราย จ.ชัยภูมิ พบผูปวย 40 ราย ไมมีผูเสียชีวิต
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กลาวตอไปวา กระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมควบคุมโรค ไดเรงรัดและรณรงคใหทําลายแหลงเพาะพันธุยุงและลูกน้ําในชวงนี้ เพราะขวงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ เปนชวงที่ฝนกําลังตกอยางตอเนื่อง ทําใหปริมาณยุงเพิ่มอยางรวดเร็ว จึง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานเครือขายตางๆ และประชาชนทุกคน ในการเรงกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายอยางตอเนื่องสม่ําเสมอทุกสัปดาห ทั้งในบานและละพื้นที่สาธารณะ เชน โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก
ชุมชน สถานีขนสง สวนสาธารณะ เปนตน โดยที่กรมควบคุมโรค ไดใหความสําคัญเรื่องการปองกันโรค

ในสถานศึกษา เพราะหากไดมีการเตรียมการลวงหนาจะชวยลดปญหาการเกิดโรคไดเปนอยางดี ซึ่งขณะนี้
ก็เปนชวงเวลาเดียวกันกับการเปดภาคเรียน โรงเรียนทุกแหงจึงตองมีการเตรียมการจัดการสิ่งแวดลอมให
โรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลายและเฝาระวังการเกิดโรคอยางตอเนื่อง
นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร กลาวตอไปวา เชิญชวนใหประชาชนเก็บบานใหนาอยู เก็บน้ําให
มิดชิด เก็บขยะใหสะอาด ดูแลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลงเพราะพันธุยุงลาย และกําจัดลูกน้ํายุงลายใน
ภาชนะขังน้ําทุกสัปดาหเพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ตามหลักการ ไมปวย คือไมปลอยใหยุงกัด ดวยการ
นอนในมุง หรือทายากันยุงแมในเวลากลางวัน ไมตาย คือ เมื่อปวยมีไขสูง สงสัยวาจะเปนโรคไขเลือดออก
ใหรีบไปพบแพทย ไมมีแหลงเพาะพันธุยุงลาย คือการเก็บเศษภาชนะที่มีน้ําขัง ในบานและบริเวณบาน ไม
มีไขเลือดออก เมื่อทุกคนในชุมชนรวมมือรวมใจ เฝาระวังปองกันโรค
ในการสังเกตอาการของผูปวยโรคไขเ ลือดออก คือผูปวยจะมีอาการไขสูงลอยรวมกับอาการ
คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร หนาแดง อาจพบจุดเลือด ที่ผิวหนัง กดเจ็บชายโครงดานขวา มักไมไอ ไมมี
น้ํามูก ใหสงสัยเปนไขเลือดออก และรีบไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และหากเปนไขเลือดออก
แลว ชวงที่ไขลดลงในวันที่ 3-4 แตผูปวยซึมลงกินดื่มไมไดใหรีบกลับมาหาแพทยเพื่อรักษาใหทันทวงที
สําคัญตองระลึกเสมอวาฤดูฝนนี้เปนชวงของการระบาดของโรคไขเลือดออก อยานิ่งนอนใจจนไปพบ
แพทยชาซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหอาการหนัก รักษายากและอาจเสียชีวิตได
ข อ แนะนํ า ประชาชน หากท า นใดมี อ าการป ว ยมี ไ ข กิน ยาลดไข แ ลว ไข ยั ง ลอยไม ล ด 2-3 วั น
คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร หนาแดง ปวดเมื่อยตามรางกาย ซึ่งเปนอาการเบื้องตนของไขเลือดออก ไม
ตองรอใหเกิดจุดเลือดใตผิวหนัง ใหรีบไปพบแพทยเพื่อเจาะเลือดตรวจ กอนที่ผูปวยจะเกิดอาการช็อคและ
เสียชีวิต และหลังการรักษาโรคไขเลือดออกแลว ชวงที่ไขลดลงในวันที่ 3-4 หากผูปวยซึมลง กินอาหาร ดื่ม
น้ําไมไดใหรีบกลับมาหาแพทยเพื่อรักษาใหทันทวงที หากมีขอสงสัยติดตอไดที่ศูนยบริการขอมูลฮ็อต
ไลน กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 1422 และศูนยปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทรศัพท 0 2590 3333

