
ปที่ 3 ฉบับที่ 3
มีนาคม 2559

เอกสารแจกฟรี

• เรียกอีกอยางวา “โรคกลัวน้ำ” เปนโรคติดตอระหวางสัตว

  และคนที่สำคัญ เกิดจากเชื้อไวรัส

• สัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิดเปนโรคพิษสุนัขบาได เชน ชะนี ลิง 

  กระรอก กระแต หนู คางคาว พบมากที่สุดในสุนัข และรองมา คือ แมว 

• พบสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบาอยูทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะ

  ภาคกลาง และพบไดทุกฤดูกาล

• โรคนี้ทำใหเกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท กระสับกระสาย 

  กลัวแสง กลัวลม ไมชอบเสียงดัง กลืนลำบาก บางครั้งควบคุมสติไมได 

  ชัก อัมพาต และเสียชีวิต

• ประเทศไทย จะตองปลอดจากโรคพิษสุนัขบาภายในป พ.ศ. 2563 

  ตามขอตกลงกับองคการอนามัยโลก (WHO) องคกรโรคระบาดสัตว

  ระหวางประเทศ (OIE) และองคกรอาหารและการเกษตร

  แหงสหประชาชาติ (FAO)]

• การสำรวจประชากรสุนัขในป พ.ศ. 2558 มีสุนัขเพียง 1 ใน 8 

  ของประชากรสุนัขทั้งหมดที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา

DDC WATCH
จับตาโรคและภัยสุขภาพ

โรคพิษสุนัขบ้า
ภัยร้ายใกล้ตัว

ปี พ.ศ. 2559 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
คนไทยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 4 ราย 

สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 67 ตัว

ทุกปี คนไทยถูกสัตว์กัด/ข่วน มากกว่า 
1 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

มากกว่า 5 คน

โรคพิษสุนัขบ้าไม่ว่าเกิดในคนหรือสัตว์ 
เมื่อแสดงอาการแล้วจะต้องเสียชีวิต

99% ของสาเหตุ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน

เกิดจากสุนัขกัด

เมื่อถูกสุนัขแมวกัดไม่ว่าแผลเล็ก
หรือใหญ่ ต้องพบแพทย์ เพื่อพิจารณา

รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกคน 
รวมทั้งเด็กและสตรีมีครรภ์

ร่วมมือร่วมใจ....ประเทศไทย
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี พ.ศ. 2563



โรคพิษสุนัขบ้า....โรคร้ายถึงชีวิต

4. ทำลายเซลล์สมองของคนเรา

5.ทำให้เกิดอาการผิดปกติ
  ทางสมองและระบบประสาท

 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2559
       ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 1 มีนาคม 2559 กรมควบคุมโรคไดรับรายงานผูเสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบา เปนคนไทย 4 ราย จากจังหวัดระยอง (2 ราย)  สงขลา (1 ราย) และสมุทรปราการ 
(1 ราย) เปนชาวพมาเสียชีวิต 2 ราย ซึ่งถูกลูกสุนัขกัดที่พมาเขามารักษาในจังหวัดตาก
       ในป พ.ศ. 2559 มีรายงานพบเชื้อพิษสุนัขบาในสุนัข 20 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการตรวจ
พบเชื้อมากที่สุด ไดแก สงขลา สมุทรปราการ กาฬสินธุ และชลบุรี
       คาดวาจะมีโอกาสพบผูปวยโรคพิษสุนัขบาตลอดทั้งป โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่มีการตรวจ
พบเชื้อพิษสุนัขบาในสัตวและบริเวณชายแดนที่มีการติดตอกันระหวางสัตวของทั้งสองประเทศ

คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ได้อย่างไร

1.คนได้รับเชื้อได้โดยการสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์มีเชื้อ 
  เช่น กัด ข่วน เลียบาดแผล

2. เชื้อจะเพิ่มจำนวนในกล้ามเนื้อ
  และเข้าทางปลายประสาท

3.เชื้อเดินทางไปยังประสาทส่วนกลาง
  และเข้าสู่สมองเพิ่มจำนวนมากขึ้น

อาการของคน

ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

อาการเริ่มแรก 
ไข้ต่ำๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน 
มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด คลุ้มคลั่ง แสบๆ ร้อนๆ 
แล้วลามไปส่วนอื่น บางคนคันมากเกาจนกลายเป็น
แผลอักเสบมีน้ำเหลือง

อาการทางระบบประสาท
กระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น 
ตามักเบิกโพลงบ่อยๆ บางครั้งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคทางจิต มีอาการกลืนลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็งทำให้ไม่อยากดื่มน้ำมีอาการกลัวน้ำ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
โรคกลัวน้ำ ถ่มน้ำลายบ่อยๆ น้ำลายไหล บางคนอาจปวดท้องน้อยและขา ผู้ป่วยชายบางราย
มีน้ำอสุจิไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว

อาการสุดท้าย
กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจเกร็ง อัมพาต 
แขนขาอ่อนแรง หมดสติและตายในที่สุด



ภัยร้าย...ที่ป้องกันได้

1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง 

  แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดนไอโอดีน 

  ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน 

  หรือยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ แทน

2. จดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 

  รวมทั้งติดตามสืบหาเจ้าของเพื่อซักถาม

  ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  ที่มาของสัตว์และสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 10 วัน 

ยึดหลัก “คาถา 5 ย.” 

ย.1 อย่าแหย่  สุนัขให้โมโห

ย.2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ

ย.3 อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

ย.4 อย่าหยิบ จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร

ย.5 อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ

การป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัด

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมว

คาถา 5 ย. กันกัด “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”

เมื่อถูกสุนัขกัด “ต้องรีบแก้  

ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ”

สุนัขของคุณต้อง “ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่กัดคน ไม่กัดหมา พาจูงได้”

ย.1 อยาแหย สุนัขใหโมโห
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ย. 2 อยาเหยียบ หาง หัว ตัว ขา 

หรือทำใหสุนัขตกใจ

ย.3 อยาแยก สุนัขที่กำลังกัดก
ัน

ดวยมือเปลา

3. ไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง 

  ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์จะฉีดวัคซีน

  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้  โดยวัคซีนป้องกัน

  โรคพิษสุนัขบ้าฉีดได้ทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ์

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อลูกสุนัขอายุ 2-4 เดือน 

    ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1-3 เดือน)

2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเพ่นพ่านในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง

3. ถ้าสุนัขของเราถูกสุนัขตัวอื่นกัดต้องรีบปรึกษาสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

4. ถ้าสุนัขของเราไปกัดคนอื่นควรรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล และให้ข้อมูลประวัติโดยเฉพาะข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 



ร่วมกันทำ....ป้องกันได้

• ช่วยกันสอดส่องดูแล พบเห็นสัตว์ป่วยผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในพื้นที่

• เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี 

   หากไม่ต้องการให้สุนัขขยายพันธุ์ ให้นำไปทำหมัน

• หากถูกสัตว์กัด แม้แผลเพียงเล็กน้อยควรพบแพทย์

• หมั่นสำรวจผู้สัมผัสโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามให้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามนัด

• หากพบผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ควรให้คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างน้ำลาย ปมรากผม น้ำสันหลัง หรือสมอง เพื่อตรวจยืนยัน

• เมื่อมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ควรมีการสอบสวนโรค เพื่อหาสัตว์สาเหตุ และติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม โดยดำเนินการร่วมกับปศุสัตว์

• ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ วิธีการป้องกันโรค รวมทั้งสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ แก่ประชาชนทั่วไป 

• ประสานงานกับเครือข่าย เช่น ปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันควบคุมโรค

• หากพบผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาท

   คล้ายโรคพิษสุนัขบ้า ให้ตรวจวินิจฉัย

   ทางห้องปฏิบัติการ

• แจ้งเจ้าหน้าที่ระบาด หรือหน่วยงาน

   ที่รับผิดชอบการเฝ้าระวัง เพื่อการควบคุมโรค

   ได้อย่างทันท่วงที

• เก็บหัวสัตว์ที่สงสัยส่งห้องปฏิบัติการและแจ้งผล

   การตรวจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม

• ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ให้ครอบคลุม

• ควบคุมการเคลื่อนย้ายและกักบริเวณสุนัข-แมวที่สงสัย 

   เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน เฝ้าระวังโรค

   ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

• สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว 

• ติดตามผู้ถูกกัด/สัมผัส ให้ได้รับการดูแล

   อย่างถูกต้องครอบคลุม

• จัดทำประชาคมเรื่องการจัดการสุนัขและแมวในพื้นที่ 

  เพื่อวางมาตรการทางสังคม และยกระดับขึ้นเป็นระเบียบ/

  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการเลี้ยงสุนัข/แมว

• ร่วมสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

• ช่วยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและค้นหาผู้ถูกสัตว์

   ที่สงสัยกัดข่วน

• ให้คำแนะนำประชาชนร่วมเฝ้าระวังสังเกตอาการสัตว์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขและปศุสัตว์
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