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หน้าฝน ระวัง ! เป็นไข้เลือดออก 

 
ขอให้ประชาชนระมัดระวังโรคไข้เลือดออกทีก่ําลังระบาดในช่วงฤดูฝน            

โดยเกิดจากยุงลายเปน็พาหะนําเชื้อโรคไข้เลือดออก 
นายวัชระ  พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหลอ่  กล่าวถึง     

โรคไข้เลือดออกที่กําลังระบาดในช่วงฤดูฝน  กลุ่มเสีย่ง คือ เด็กอายุระหวา่ง 5-10 ปี  
และปัจจุบนัยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่อยา่งใด   จึงขอให้ประชาชนช่วยกันกําจดัแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย โดยการปิดฝาตุ่มน้ําให้มิดชิด  คว่ําภาชนะทีม่ีน้ําขังต่าง ๆ     
หมั่นเปลีย่นน้ําขาตู้กับข้าวและแจกัน  ในอ่างบัวหรือภาชนะที่ปลูกพืชน้ําควรใส่ปลา   
เพื่อช่วยกินลูกน้ํา  ขยันเปลีย่นน้ําและทําความสะอาดภาชนะที่เก็บกักน้ําในห้องน้ํา  
อย่างสม่ําเสมอ ดูแลบริเวณบ้าน ทําลายเศษภาชนะที่มีน้ําขังทกุสัปดาห์ เท่านี้ก็จะ
สามารถปกป้องครอบครัวและคนที่เรารักจากโรคไข้เลือดออกได้ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อมูล เรื่อง โรคไข้เลือดออกได้ที่      
ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหลอ่ โทร.0-5336-9049  
ในวันเวลาราชการ    
 
 
 
                    
 



 
   13 

การจดทะเบียนพาณิชย 
  

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตําบลดอยหล่อ มาจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  

นายวัชระ  พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ เปิดเผยว่า ผูท้ี่
ประกอบพาณิชยกิจในเขตตําบลดอยหล่อ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสํานักงานทะเบียน
พาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ   สถานประกอบการที่ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ เช่น ร้านค้าปลีกต่าง ๆ ร้านขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี ร้านอนิเตอร์เน็ต ร้านซ่อมรถ 
ร้านอาหารตามสั่ง ร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้านโทรศัพท์มือถอื ร้านขายอุปกรณ์เครือ่งเขียน    
ร้านตัดผม  ร้านเสริมสวย  โรงรับจํานํา ห้องเช่าหรือโรงแรม หรือการขายสินค้าไม่ว่า   
อย่างใด ๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวนัหนึ่งวันใดขายได้ตั้งแต่ 20 บาท
ขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เป็นต้น 

ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนพาณิชย ์ 
1. ตั้งใหม่     ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 
2. เปลี่ยนแปลง   ค่าธรรมเนยีม  20 บาท  
3. เลิกกิจการ    ค่าธรรมเนยีม 20 บาท  
4. ออกใบแทนใบทะเบยีน  ค่าธรรมเนยีม 30 บาท 
5. ตรวจเอกสาร    ค่าธรรมเนยีม 20 บาท 
6. คัดสําเนา และรับรองสําเนา ค่าธรรมเนยีม 30 บาท 
หากผู้ประกอบการไม่มาจดทะเบียนพาณิชย ์จะมีโทษ ดังต่อไปนี ้ 
ผู้ประกอบการพาณิชยกิจท่านใดไม่จดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ ไมจ่ดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงรายการ หรือไม่จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เริ่มประกอบพาณิชยกิจ   นับแต่วนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง   หรือเลิกพณิชยกิจ มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  และในกรณีไม่จดทะเบียนพาณิชย์อันเปน็ความผิด
ต่อเนื่อง ให้ปรับอีกวนัละไม่เกนิ 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
โทร. 0-5336-9049 ในวันเวลาราชการ     

 

 
 บรรณาธิการ                                                     

    
สวัสดีค่ะ เจอกันอีกครั้งแล้วนะคะ กับจุลสารองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  

ฉบับประจําเดือนพฤษภาคม 2554 เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะ อากาศร้อนอบอ้าวมากในช่วง 
เวลากลางวัน เพราะฉะนั้นเมื่ออากาศร้อนแล้ว ใจของเราอย่าร้อนตามนะคะเดี๋ยวเย็น ๆ   
ฝนก็ตกลงมาแล้ว  
    ฉบับนี้มีสาระน่ารู้ดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออก ที่มักมาพร้อมกับสายฝนและ
ยุงลาย มาฝากกันเพื่อที่เราจะได้ปอ้งกันไม่ให้คนในครอบครัวติดเชื้อไข้เลือดออก นอกจากนี้
ยังมีภาพข่าวกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เปิดอ่านในเล่มได้เลย  
นะคะ เราจะกลับมาเจอกันอีกทีเดือนหน้า...สวัสดีค่ะ 
 
 

   
   ที่ปรึกษา 
    นายวัชระ  พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
    นายหลา้  ปันศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
    นายประสิทธิ์  ขาวอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
    นายบัณฑิต  หมีคณะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
    นายชาคริต  มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
    ผู้จัดทํา    
    นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
    กองบรรณาธิการ 
    สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ออกแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สงูอายุ และคนพิการ  

ในเขตพื้นที่ตาํบลดอยหลอ่ นําทีมโดยท่านวัชระ  พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
ดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ร่วมแจก     
เบี้ยยังชีพ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2554  
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                                                    โดย...งานสงเสรมิการเกษตร 

 
 

ให้เมล็ดห่างกันเลก็น้อย ต่อจากนั้นนําดินร่วนหรือขีเ้ถา้แกลบดาํหว่านกลบเมล็ดพันธุผ์ักบุง้จีนหนาประมาณ 2-3 เท่าของความหนาของเมล็ด
หรือประมาณ 0.5 เซนติเมตร แต่ถา้แหลง่ที่ปลกูนั้นมีเศษฟางขา้ว จะใช้ฟางขา้วคลมุแปลงปลูกบาง ๆ เพื่อช่วยเก็บรักษาความชื้นในดิน หรือ
ทําใหห้น้าดินปลกูผักบุ้งจีนไมแ่น่นเกินไป รดน้ําดว้ยบวัรดน้ําหรือใชส้ายยางติดฝักบวัรดน้าํให้ความชื้นแปลงปลูกผักบุง้จีนทุกวนั ๆ ละ 1-2 
ครั้ง ประมาณ 2-3 วัน เมลด็พันธุผ์กับุ้งจีนจะงอกเปน็ต้นผักบุง้จีนตอ่ไป 
4. การปฏิบัตดิูแลรักษาผักบุ้งจีนเพื่อการบริโภคสด  
4.1 การให้น้ํา ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่ชอบดินปลกูที่ชุ่มชื้น แต่ไม่แฉะจนมีน้าํขัง ฉะนั้นควรรดน้าํผักบุ้งจีนอยู่เสมอทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ยกเว้นช่วง
ที่ฝนตกไมต่้องรดน้ํา อย่าใหแ้ปลงปลูกผกับุ้งจีนขาดน้าํได ้จะทําให้ผกับุง้จีนชะงักการเจรญิเติบโต คุณภาพไม่ดี ตน้แข็งกระดา้ง เหนียว   ไม่น่า
รับประทาน และเก็บเกี่ยวได้ช้ากว่าปกติ  
4.2 การใส่ปุ๋ย ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่บริโภคใบและต้นมีอายุการเกบ็เกี่ยวสั้น ถ้าดินปลูกมคีวามอดุมสมบูรณ ์หรือมกีารใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลสุกร 
มูลเป็ด ไก ่เป็นตน้ ซึ่งปุ๋ยคอกดังกล่าวเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสงูอยู่แลว้ ไม่จําเปน็ต้องใสปุ่๋ยเคมีก็ได ้แต่ถ้าดินปลูกไม่ค่อยอุดมสมบูรณ ์นอกจาก
ต้องให้ปุ๋ยคอกแลว้ ควรมีการใส่ปุ๋ยทางใบที่มีไนโตรเจนสูง โดยหว่านปุ๋ยกระจายทั่วทั้งแปลงก่อนปลูกและหลังปลกูผกับุ้งจีนได้ประมาณ 7-10 
วัน ซึ่งการให้ปุ๋ยครั้งที่ 2 นั้น หลังจากหวา่นผกับุ้งจีนลงแปลงแลว้ จะต้องมีการรดน้าํแปลงปลูกผักบุง้จีนทันที อย่าให้ปุ๋ยเกาะอยู่ที่ชอกใบ  จะ
ทําใหผ้ักบุ้งจีนใบไหม ้ในการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 นั้น จะใช้วิธีการละลายน้ํารด 3-5 วันครั้งก็ได้ โดยใช้อัตราสว่น ปุ๋ยยูเรีย 10 กรัมต่อน้าํ 20 
ลิตร จะเป็นการช่วยใหผ้ักบุง้จีนเจรญิเติบโต และเก็บเกี่ยวได้รวดเรว็ขึ้น  
4.3 การพรวนดินและกําจดัวัชพืช ถ้ามีการเตรียมดินดีมีการใส่ปุ๋ยคอกก่อนปลกูแ  ละมีการหว่านผักบุง้ขึ้นสม่ําเสมอกันด ีไมจ่ําเป็นต้องพรวน
ดิน เว้นแต่ในแหลง่ปลูกผักบุ้งจีนดังกล่าวมวีัชพืชขึ้นมาก ควรมีการถอนวัชพืชออกจากแปลงปลกูอยู่เสมอ 7-10 วันต่อครั้ง ในแหลง่ที่ปลกู
ผักบุ้งจีนเพื่อการบริโภคสดเป็นการค้าปริมาณมาก ควรมีการพ่นสารคลุมวัชพืชก่อนปลูก 2-3 วัน ต่อจากนัน้จึงค่อยหวา่นผกับุ้งจีนปลูก จะ
ประหยัดแรงงานในการกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกผักบุ้งจีนได้ดมีากวิธกีารหนึ่ง  
4.4 การเก็บเกีย่ว หลังจากหว่านเมล็ดพันธุผ์ักบุง้จีนลงแปลงปลกูได ้20-25 วัน ผักบุง้จีนจะเจริญเติบโต มคีวามสูงประมาณ 30-35 
เซนติเมตร ให้ถอนต้นผักบุง้จีนออกจากแปลงปลกูทั้งต้นและราก ควรรดน้ําก่อนถอนต้นผกับุ้งจีนขึ้นมาจะถอนผักบุง้จีนไดส้ะดวก รากไม่ขาด
มาก หลงัจากนั้นลา้งรากใหส้ะอาด เด็ดใบและแขนงที่โคนต้นออก นํามาผึ่งไว ้ไม่ควรไว้กลางแดดผกับุ้งจีนจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย จดัเรียงต้น
ผักบุ้งจีนเป็นมัด เตรียมบรรจุภาชนะเพื่อจัดสง่ตลาดตอ่ไป 
  หากท่านต้องการให้ทางเรานาํเสนอข้อมูลทางการเกษตรเรื่องใด แนะนําได้ที่งานการเกษตร  สาํนักงานปลัด  องค์การบรหิาร    
ส่วนตาํบลดอยหลอ่ โทร. 0-5336-9049 ในวันเวลาราชการ  หรือทาง E-mail : doilor.org@hotmail.com   

 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://web.ku.ac.th/agri/vetgett/menu.htm 
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       โดย...งานสงเสริมการเกษตร        
 
              สวัสดีชาวไร ชาวนา ที่รักทุกทานครับ   ฉบับประจําเดือนพฤษภาคม 2554 นี้ “เกษตรพารวย”  จะมาแนะนําการ
ปลูกผักบุง  เนื่องจากผักบุงนัน้ สามารถปลูกงาย  เปนที่นิยมในการบริโภคอยางแพรหลาย  แถมตนทุนในการปลูก         
ก็ไมสูงครับ  เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกวาครับ 

ผักบุงทีป่ลูกในประเทศไทย มี ประเภท ผักบุงไทย (Ipomoea aquatic Var. aquatica) มีดอกสีมวงออน กานสี
เขียวหรือมวงออน ใบสีเขียวเขม และกานใบสีมวง และผักบุงจีน (Ipomoea aquatica Var. reptans) ซึ่งมีใบสีเขียว กานสี
เหลืองหรือขาว กานดอกและดอกสขีาว ผักบุงจีนนิยมนํามาประกอบอาหารกวางขวางกวาผักบุงไทย จึงนิยมปลูกเปนการคาอยาง
แพรหลาย ทั้งการปลูกเพือ่บริโภคสด และการผลติเมล็ดพนัธุ ปจจุบนัผักบุงจีนไดพฒันาเปนพืชผักสงออกที่มีความสําคัญ โดยสงออกทั้ง
ในรูปผักสด และเมล็ดพันธุ การสงออกเฉพาะผักบุงจีนเพื่อบริโภคสดไมมีตัวเลขแนนอน เพราะรวมผกับุงจีนในหมวดผักสดอื่น ๆ ซึ่ง
ไดแก ผักสดชนิดตาง ๆ ตลาดที่สําคัญคือฮองกง มาเลเซีย และสิงคโปร สําหรับเมล็ดพนัธุผักบุงจีนประเทศไทยสามารถสงออกเมลด็พันธุ
ผักบุงจีนในป 2538 ปริมาณ 540.6 ตัน มูลคาการสงออก 19.8 ลานบาท  
  ผักบุงจีนใชเวลาในการงอกเพียง 48 ชั่วโมง ระยะแรกของการเจริญเติบโตจะใหลําตนตั้งตรง หลังจากงอกได 5-7 วัน จะมี
ใบเลี้ยงโผลออกมา 2 ใบ มีลักษณะปลายใบเปนแฉก ไมเหมือนกบัใบจริงเมื่อตนโตในระยะสองสัปดาหแรก จะมีการเจริญเติบโตทาง   
ลําตนอยางรวดเรว็จนกระทั่งอายุประมาณ 30-45 วัน การเจริญเติบโตจะเปลี่ยนไปในทางทอดยอดและแตกกอ  
สําหรับผักบุงจีนที่หวานดวยเมล็ด การแตกกอจะมนีอยมาก การแตกกอเปนการแตกหนอออกมาจากตาที่อยูบริเวณโคนตนที่ตดิกับ
ราก    มีตาอยูรอบตน 3-5 ตา เมื่อแตกแถวออกมาแลวจะเจริญทอดยอดยาวออกไปเปนลําตน มีปลองขอ และทุกขอจะใหดอกและใบ  
 1. การเลือกที่ปลูก การปลูกผักบุง้จีนเพื่อการบริโภคสดเป็นการปลูกผกับุ้งจีนแบบหวา่น หรือโรยเมล็ดลงบนแปลงปลกูโดยตรง เมื่อถึงอายุ
เก็บเกี่ยว 20-25 วัน จะถอนต้นผักบุ้งจีนทั้งต้นและรากออกจากแปลงปลูกไปบริโภคหรอืไปจาํหนา่ยต่อไป ในการปลูกนั้นควรเลือกปลกูในทีม่ี
การคมนาคมขนสง่สะดวก สภาพที่ดอน น้ําไม่ท่วม หรือเป็นแบบสวนผกัแบบยกร่อง เช่น เขตภาษีเจริญ บางแค กรุงเทพฯ บางบวัทอง 
นนทบุรี นครปฐม และราชบรุี เป็นต้น ลักษณะดินปลูกควรเป็นดินรว่นหรือดินรว่นปนทราย เพื่อถอนต้นผกับุ้งจีนได้งา่ย และควรอยู่ใกลแ้หล่ง
น้ํา เพื่อสะดวกในการรดน้ําในช่วงการปลูก และทําความสะอาดต้นและรากผักบุง้จีนในช่วงการเก็บเกี่ยว  
2. การเตรียมดิน ผักบุ้งจีนเป็นพืชผกัที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถตะตากดินไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วดาํเนินการไถพรวนและ
ขึ้นแปลงปลกู ขนาดแปลงกวา้ง 1.5-2 เมตร ยาว 10-15 เมตร เว้นทางเดินระหวา่งแปลง 40-50 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการปฏิบัติดแูล
รักษา ใสปุ่๋ยคอก (มูลสกุร เปด็ ไก ่ววั ควาย) หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดแีล้ว คลุกเคลา้ลงไปในดิน พรวนย่อยผิวหนา้ดินให้ละเอียดพอสมควร
ปรับหลังแปลงให้เรียบเสมอกัน อย่าให้เป็นหลมุเป็นบอ่ เมล็ดพันธุผ์ักบุ้งจีนจะขึ้นไมส่ม่าํเสมอทั้งแปลง ถ้าดินปลูกเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวเพื่อ
ปรับระดับพีเอชของดินให้สงูขึ้น  
3. วิธีการปลูก ก่อนปลูกนาํเมล็ดพนัธุ์ผักบุ้งจีนไปแช่น้ํานาน 6-12 ชั่วโมง เพื่อให้เมล็ดพนัธุ์ผักบุ้งจีนดูดซับน้ําเข้าไปในเมล็ด มีผลให้เมล็ด
ผักบุ้งจีนงอกเร็วขึน้ และสม่าํเสมอกนัดี เมลด็ผักบุ้งจีนที่ลอยน้ําจะเป็นเมล็ดพันธุผ์ักบุง้จีนที่ไม่สมบูรณ ์ไม่ควรนํามาเพาะปลูก ถึงแม้จะขึ้นได้
บ้าง แต่จะไม่สมบรูณ์แข็งแรงอาจจะเป็นแหล่งทําให้เกดิโรคระบาดไดง้่าย นําเมลด็พันธุผ์ักบุ้งจีนที่ดีไม่ลอยน้าํมาหวา่นให้กระจายทั่วทั้งแปลง  

 

                   
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

งค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ นําโดย ท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหาร  
ส่วนตํา ลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนตาํบล และพนกังานจ้าง ร่วมงานประเพณีสรงน้ํา
พระธา ัดดอยน้อย เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามภายในท้องถิน่          
โดยอง การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อได้มอบเงินอุดหนุน จาํนวน 20,000 บาท เมื่อวนัอังคาร      
ที่ 17 
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 านวัชระ  พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ได้รับเกียรติให้เป็นประธาน   
ในพิธีเป การอบรมโครงการแม่บ้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้แมบ่า้นและผู้ประกอบอาหารในงานเลี้ยง   
มีความ รื่องสุขาภิบาลอาหาร/อาหารปลอดภัย  และประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย  เมื่อวนัที ่ 
0 พฤ
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         โดย ิรเมธี)      
 
นัยอันลึกล้ํ

 
ขอบคุ นสู 
ขอบคุณความยากจน  ที่ทําใหเปนคนที่มุมานะ 

วชาญ
 

 ม 
 อตําหน ิ

 

ั่น เมืองใหม 

 ดถือมั่น 
พพาน 
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2 ษภาคม 2554  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านสิริมังคลาจารย์ 
 
  
 

 

...พระมหาวุฒิชัย (ว.วช  

าของคําวา “ขอบคุณ” 

ณความไมมี  ที่ทําใหรูวิธีลุกขึ้


ขอบคุณความลมเหลว  ที่ทําใหเกิดความเชี่ย  
ขอบคุณความผิดพลาด ที่ทําใหฉลาดยิ่งกวาเดิม
ขอบคุณความริษยา ที่ทําใหกลาสรางสรรคสิ่งให
ขอบคุณคําวิพากษวิจารณ ที่ทําใหผลิบานอยางไรข
ขอบคุณความไมรู  ที่ทําใหรูจักครูชื่อประสบการณ
ขอบคุณความผิดหวัง  ที่ทําใหตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม 
ขอบคุณศัตรูที่แกรงกลา ที่ทําใหรูวาเรายังไมใชมืออาชีพ 
ขอบคุณมหกรรมคอรัปช ที่ทําใหเราอยากสรางสรรคการ
ขอบคุณความปวยไข  ที่ทําใหเราตั้งใจดูแลสุขภาพ 
ขอบคุณความทุกข  ที่ทําใหรูวาความสุขมีคาแคไหน 
ขอบคุณความพลัดพราก ที่ทําใหเราสละจากความยึดติ
ขอบคุณเพลิงกิเลส  ที่ทําใหเรามีเหตุอยากถึงพระนิ
ขอบคุณความตาย  ที่ทําใหฉากสุดทายของชีวิตสมบูรณแบ
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โดย...นกน้อย  
 

                
                 องใหน้ําเกลือ 

ึกท าน้ําเกลือเปนยา
วิเศษ  าตองเขาโรงพยาบาล หรือ แมแตไปพบหมอ ตองขอรองให ใหน้ําเกลือ โดยใหเหตุผล
รอย ไ

  

อเป
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ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ร่วมกับ สถาน

ําบลดอยหล่อ และโรงเรียนในตําบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมรณรงค์พ่น
ต

ทําไม ? ไมสบายต
 
หลายคนเขาใจผิดเอาจริงๆ จังๆ ในเรื่องน้ําเกลือ คือไปนึกท ักว
ถ

แปดพันเกา เชน จะไดอวนทวนแข็งแรงสุขภาพดี กิน ด นอนหลับ เปนตน สวนบางคน
เขาใจผิดไปอีกดานหนึ่งเลย คือเชื่อวาการใหน้ําเกลือเปนสัญญาณวาคนไขอาการหนักแลว 
คือ ตามปกติแลวรางกายของคนเราจะเสียน้ําออกไปจากรางกาย โดยการขับถายเปนน้ํา
ปสสาวะ หรือเปนเหงื่อ หรื นไอน้ําออกมาทางลมหายใจ รวมแลวจะมีน้ําที่ขับออกมาจาก
รางกายวันหนึ่ง   ราว ๒ ลิตรครึ่ง เราจึงตองการน้ําเขาไปแทน ี่โดยการดื่มน้ํา หรือ
รับประทานอาหารที่มีน้ําเปนสวนประกอบ      แตเมื่อผูปวยเสียน้ํามากกวาปกติ เชน ทองเดิน 
อาเจียน เหงื่อออกมาก ไขสูง เสีย อดจากอุบัติเหตุ  เปนตน    แพทยจึงตองใหน ขาไป
ทดแทน โดยใหน้ําเขาสูกระแสเลือดโดยตรง  แตเนื่องจากน้ํากับเลือดมีความเขมขนตางกัน 
จึงเติมเกลือลงไปในน้ํา เพื่อใหมความเขมขนเทากับเลือด นอกจากนั้นน้ําเกลือยังชวยเปดเสน
เลือดไว เพื่อใหเลือดหมุนเวียน จนยาที่ผสมอยูสามารถไหลเขาไปหลอเลี้ยงเสนเลือดดําได
อยางราบรื่น   น้ําเกลือจึงไมใชทั้งยาวิเศษ และสัญญาณอันตรายอะไรเลย เปนขั้นตอนที่มี
เหตุผลของการฟนฟูรางกายของเรา  เทานั้นเองครับ 

 
                            ขอขอบคณุข้อมูลจา

เลื

ก : วิทยาศาสตร์รอบตวั (จาก สสวท.) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการสาธารณสุขในต
สารเคมีกําจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนในเด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนในเข
ตําบลดอยหล่อ โดยดําเนินการตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2554  
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โดย...นกน้อย
 

โรคไข้เลือดออก 
 สาเหตุของไข้เลือดออก   โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกดิจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็น
ไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มไีข้สูง เชื้อไวรัสแดงกีจะเพิ่มจํานวนในตัวยงุประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกีจ่ะไปที่ผนัง
กระเพาะและต่อมน้ําลายของยุง เมื่อยุงกัดคน อยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วัน ในช่วงที่มีไข้   

ก

ร
า ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดโรคนี้อาจจะทําให้การ

รักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต  

• ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน 
ะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน 

และอาจมีอาการปวดท้องร่วมดว้ย 
ลําตัว แขน ขา อาจมีเลือด

ก
ช็อคได ้

 หมดสต

การรัก อดออก เป็นการรักษาเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้า
ระ ลงต่ํากว่ารอ้ยละ 1 

งลาย  

• กําจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น 

• ในแหล่งน้าํสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ํา หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ํา 

 
          8 

                   

ก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะ
หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชือ้ไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออ
หากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไขต่ามภาชนะที่มนี้ําขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จาน
รองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้าํ ห้วย หนอง คลอง บึง 

เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก   อาการของไข้เลือดออกไม่จําเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอากา
ไข้และผื่น  ผู้ใหญ่  อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกต

ลักษณะที่สําคัญของไข้เลือกออก คือ  

• เบื่ออาหาร หนา้แดง ปวดศีรษ

• บางรายอาจมีจดุเลือดสีแดงขึ้นตาม
กําเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจาระดําเนื่องจา
เลือดออก และอาจทําให้เกิดอาการ

• ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ปว่ยซึมลง ตัวเย็น

ษา  ไมม่ีการรักษาเฉพาะสําหรับโรคไข้เลื

ิและเสียชีวิตได้ 

วังภาวะช็อค และเลือดออก และการให้สารน้ําอย่างเหมาะสม ก็จะทําให้อัตราการเสียชีวติลด

วัคซีนป้องกนัไขเ้ลือดออก   การผลิตวัคซีนกําลังอยู่ในขั้นพัฒนา แต่มปีัญหาเนื่องเชื้อมี 4 สายพันธุ์ คาดการณ์ว่าจะ
สําเร็จและใช้ได้ในอนาคตอันใกล้  

การป้องกันและการควบคุม   วิธีที่จะป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุ

กะละ ยาง กระป๋อง 
• หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้าํ 

               

โดย...นกน้อย
 

ขนิดของเชื้อแดงก ี

 single strnded RNA ไวรัส มีด้วยกัน 4 ชนิด(serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซึ่งมี antigen 
้เมื่อเกิดการติดเชื้อชนิดหนึ่ง จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหนึ่ง แต่ภูมิที่เกิดจะอยู่ได ้ 6-12 เดือน 

ต่จะมี
ตุ

ุนแรงของการติดเชื้อขึ้นอยู่กับอายุ ภาวะ

เชื้อไวรัสแดงกี เป็น
ร่วมกันบางส่วนทําให
ส่วนภูมิที่เกิดกบัเชื้อที่ป่วยจะมตีลอดชีวิต เช่นหากเป็นไข้เลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผู้ป่วยจะมีภูมิต่อเชื้อนี้ตลอดชีวิต แ
ภูมิต่อเชื้อแดงกีชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเท่านั้น จาการศึกษาพบว่าการติดเชื้อซ้ํา หรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเห
ของโรคแดงกไีด้ถึงร้อยละ 80-90 ในสมัยก่อนปี 2543 พบว่าการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธุ์ที่สอง DEN2 แต่
หลังจากนัน้พบลดลง แต่จะพบสายพันธ์ DEN3 มากขึ้น แต่หลังจากปี 2543 เชื้อสายพันธุ์ที่สอง DEN2 เริ่มกลับมาพบมาก
ขึ้นและมีอัตราการตายสูงเนื่องจากเป็นเชื้อทีห่ากเป็นแล้วจะเกิดอาการรนุแรง 

อาการของโรคติดเชื้อไข้เลือดออก  ผู้ป่วยที่ตดิเชื้อไข้เลือดออกอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กนอ้ย หรืออาจจะ
เกิดอาการรนุแรงจนเสียชีวิต เมื่อหายร่างกายจะมีภูมิต่อเชื้อนั้นตลอดชีวิต ความร
ภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ ติดเชื้อไวรัสแดงกีมีอาการได้ 3 แบบคือ 

• การติดเชื้อไข้แดงกี Denque Fever  
• ไข้เลือดออก [Dengue hemorrhagic fever-DHF]  
• สําหรับไข้เลือดออกแดงกทีี่ช็อก Denque Shock Syndrome DSS 

ความรุน ต้องมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา (มีความ
เข้มขนข องท้อง) และมีเกร็ดเลือดต่ํากว่า 100,000 

แรงของโรค  ผูท้ี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกแดงกวิ จะ
้ องเลือด[Hct]เพิ่มขึ้น 20% หรือมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือในช่

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกจัดได้เป็น 4 ระดับ  

• Grade 1 ผู้ป่วยไม่ช็อก เป็นไข้เลือดออกโดยที่ไม่มีจุดเลือดออก ทํา touniquet test ให้ผลบวก  
• Grade 2 ผู้ป่วยไม่ช็อก มีจุดเลอืดออกตามผิวหนัง มีเลือดกําเดาไหล หรืออาเจียนเปน็เลือด  

ะส่าย 

         ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.siamhealth.net 

• Grade 3 ผู้ป่วยช่็อก มีความดันโลหิตต่ํา ชีพขจรเร็ว pulse pressure แคบ เหงื่อออก กระสับกร
• Grade 4 ผู้ป่วยช่็อกรุนแรง วัดความดันโลหิตไม่ได้ 

 

 


