


ด้วยความปรารถนาดี
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1กรุงเทพฯ

คำนำ

 ประเทศไทยกำลงัเขา้สู่ฤดูรอ้นอากาศที่รอ้นและแหง้แลง้เหมาะกบั
การเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมาก โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่
ที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาด
ของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จึงขอให้ระมัดระวังความสะอาดของ
อาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ และยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ
ไดแ้ก่กนิรอ้นคอืกนิอาหารที่ปรงุสกุใหม่ๆ หากยงัไม่กนิตอ้งเกบ็ในตู้เยน็หรอื
อุ่นให้ร้อนก่อนกินใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกันล้างมือทุกครั้งก่อน
กินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมดื่มน้ำที่สะอาดเช่นน้ำดื่มบรรจุขวด
ที่มีเครื่องหมายอย.หรือน้ำต้มสุก

 โรคที่มกัเกดิในฤดูรอ้นพบได้บอ่ยทกุปีมี6โรคไดแ้ก่โรคอจุจาระรว่ง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea) โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
บิด (Dysentery) ไทฟอยด์ (Typhoid) อหิวาตกโรค (Cholera) และ
โรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 กรุงเทพฯ  มีความห่วงใยสุขภาพ
ของประชาชนในช่วงฤดูร้อน จึงได้จัดทำคู่มือโรคที่มากับฤดูร้อน เพื่อให้
ประชาชนได้รบัรู้รบัทราบเพือ่เปน็ขอ้มลูในการปอ้งกนัตนเองและคนรอบขา้ง
ให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสำหรับประชาชน
ที่ ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกท่านให้
รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
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โรคอุจจาระร่วง

 เกดิจากเชือ้ตา่งๆเชน่แบคทเีรยีไวรสัโปรโตซวัและหนอนพยาธิ

สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรค

ปนเปื้อนเข้าไปอาการสำคัญคือถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่3ครั้งขึ้นไป

ต่อวันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดแม้เพียง1ครั้งอาจมี

อาเจยีนรว่มดว้ยโดยอาการมีตัง้แต่เพยีงเลก็นอ้ยถงึอาการรนุแรงจาก

ภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อาจทำให้ช็อคหมดสติและเสียชีวิตได้

สาเหตุและอาการของโรค

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
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โรคอาหารเป็นพิษ

 เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย (เช่น เชื้อซาลโมเนลล่า) เชื้อรา

ไวรสัเหด็สารเคมแีละโลหะหนกัที่ปนเปือ้นอยู่ในอาหารสามารถตดิตอ่

ได้โดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสารพิษนั้นเข้าไป ซึ่ง

มกัพบในอาหารที่ปรงุสกุๆดบิๆจากเนือ้สตัว์ที่ปนเปือ้นเชือ้เชน่เนือ้ไก่

เนื้อหมูเนื้อวัวและไข่เป็ดไข่ไก่รวมทั้งอาหารกระป๋องอาหารทะเล

เห็ดพิษ และน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้อาจพบใน

อาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ แล้วไม่ ได้แช่เย็นไว้ และไม่ ได้อุ่นให้

ร้อนพอก่อนรับประทานอาหารจะทำให้เป็นโรคนี้ ได้ อาการสำคัญคือ

มีไข้ปวดท้องเนื่องจากเชื้อโรคทำให้เกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหาร

และลำไส้

 นอกจากนี้ มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว คลื่นไส้

อาเจยีนเบือ่อาหารอจุจาระรว่งซึง่ถา้ถา่ยมากจะเกดิอาการขาดนำ้และ

เกลอืแร่ได้และบางรายอาจมีอาการรนุแรงเนือ่งจากมีการตดิเชือ้และ

เกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นข้อและกระดูกถุงน้ำดี

กล้ามเนื้อหัวใจปอดไตเยื่อหุ้มสมองและเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต

จะทำให้เกดิโลหติเปน็พษิซึง่อาจทำให้เสยีชวีติได้โดยเฉพาะเดก็ทารก

เด็กเล็กและผู้สูงอายุ
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โรคบิด

 เกิดจากเชื้อบิด ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหรืออมีบา สามารถ

ติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรค

ปนเปือ้นเขา้ไปอาการสำคญัคอืถา่ยอจุจาระกะปรบิกะปรอยอจุจาระ

มีมูกหรือมูกปนเลือด ซึ่งเป็นผลจากการอักเสบที่เกิดจากเชื้อรุกล้ำ

ผ่านผนังลำไส้ และทำให้เกิดฝีขนาดเล็กที่ลำไส้ ใหญ่ ร่วมกับมีไข้

คลื่นไส้อาเจียนตะคริวกล้ามเนื้อเกร็งปวดท้องแบบปวดเบ่งคล้าย

ถ่ายอุจจาระไม่สุดซึ่งบางคนอาจเป็นโรคนี้เรื้อรังได้
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อหิวาตกโรค

 เกดิจากเชือ้อหิวาตกโรคซึง่เปน็เชือ้แบคทเีรยีหรอือมบีาสามารถ

ติดต่อได้ โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน

เข้าไปอาการสำคัญคือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำคราวละมากๆส่วนใหญ่

ไม่มีอาการปวดท้อง ไปจนกระทั่งมีการถ่ายอุจจาระเหลวสีคล้าย

นำ้ซาวขา้วกลิน่เหมน็คาวจดัอาจมีอาเจยีนรว่มและมีอาการขาดนำ้และ

เกลือแร่อย่างรวดเร็ว คือ กระหายน้ำ ปากแห้ง กระสับกระส่าย

อ่อนเพลียตาลึกโหลผิวหนังเหี่ยวย่นปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะ

หายใจลกึผดิปกติชพีจรเตน้เบาเรว็อาการเหลา่นี้เกดิขึน้รวดเรว็ผู้ปว่ย

จะอยู่ในภาวะช็อค หมดสติ เนื่องจากเสียน้ำไปมาก สำหรับในรายที่

มีอาการรุนแรงอาจถึงแก่ความตายในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับการ

รักษาทันท่วงที
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ไข้ ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย

 เกดิจากเชือ้ไทฟอยด์ซึง่เปน็เชือ้แบคทเีรยีสามารถตดิตอ่ได้โดย

รับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วย

อาการสำคัญคือมีไข้สูงลอย40องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลานาน

ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารแน่นท้องท้องอืด

ผู้ป่วยอาจมีอาการท้องผูก หรือบางรายอาจท้องเสียได้ ผู้ป่วยที่เป็น

โรคนี้เรื้อรังจะมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราว

ซี่งจะทำให้ผู้นัน้เปน็พาหะของโรคได้ถา้ไปประกอบอาหารโดยไม่สะอาด

หรือไม่สุกก็จะทำให้เชื้อไทฟอยด์แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

 โรคติดต่อทางอาหารและน้ำดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีสาเหตุ

ของการเกดิโรคตา่งกนัแต่จะมีวธิีการตดิตอ่ที่คลา้ยคลงึกนัคอืเชือ้โรค

จะเขา้สู่รา่งกายได้โดยการรบัประทานอาหารหรอืดืม่นำ้ที่ปนเปือ้นเชือ้

เขา้ไปเชน่อาหารที่ปรงุสกุๆดบิๆเชน่ลาบกอ้ยอาหารที่มีแมลงวนัตอม

หรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ โดยไม่ได้แช่เย็นไว้ และไม่ได้อุ่นให้

รอ้นพอกอ่นรบัประทานทัง้นี้ผู้ปว่ยที่เปน็โรคดงักลา่วขา้งตน้สามารถ

แพร่เชื้อได้ทางอุจจาระ และหากเป็นผู้ประกอบอาหารหรือพนักงาน

เสิร์ฟอาหารก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มาก
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การรักษา
 1.ในระยะเริ่มแรกที่มีอาการอุจจาระร่วงหรืออาเจียนเล็กน้อย

ควรให้ผู้ปว่ยดืม่นำ้หรอือาหารเหลวที่มีอยู่ในบา้นมากๆอาจเปน็นำ้ขา้ว

น้ำแกงจืด น้ำผลไม้ หรือข้าวต้ม และให้ดื่มสารละลายน้ำตาล

เกลือแร่(โออาร์เอส)ในสัดส่วนที่ถูกต้องโดยใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่

1 ซอง ผสมกับน้ำต้มสุกเย็น 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) หรือเตรียม

สารละลายเกลอืแร่เองโดยการผสมนำ้ตาลทราย2ชอ้นโตะ๊เกลอืปน่

ครึง่ชอ้นชาละลายกบันำ้ตม้สกุที่เยน็แลว้1ขวดนำ้ปลากลม(750ซซี)ี

และให้ผู้ป่วยดื่มทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นการทดแทนน้ำและ

เกลือแร่ที่สูญเสียไปเนื่องจากการถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง

 สารละลายนำ้ตาลเกลอืแร่ที่ผสมแลว้ควรดืม่ให้หมดภายใน1วนั

ถ้าเหลือให้เททิ้งแล้วผสมใหม่วันต่อวัน การรักษาดังกล่าวนี้จะทำให้

ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แต่ถ้าผู้ป่วยยังถ่ายบ่อยและมีอาการมาก เช่น

อาเจียนมากขึ้นไข้สูงหรือชักหรือเกิดอาการขาดน้ำควรนำไปตรวจ

รักษาที่สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านโดยเร็วต่อไป
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 2. เด็กที่ดื่มนมแม่ ให้ดื่มนมแม่ต่อไปร่วมกับป้อนสารละลาย

น้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ สำหรับเด็กที่ดื่มนมผง ให้ผสมนมเจือจางลง

และให้ดื่มเพียงครึ่งเดียวของปริมาณที่เคยดื่ม แล้วให้ดื่มสารละลาย

น้ำตาลเกลือแร่สลับกันไป (ไม่ควรผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่

ลงในนมผสม)

 3. เริม่ให้ผู้ป่วยรบัประทานอาหารอ่อนย่อยงา่ยเชน่โจก๊หรอื

ข้าวต้ม ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่

เพื่อช่วยให้ลำไส้ได้อาหารและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

 4. หยุดให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

เชน่ถา่ยนอ้ยลงเปน็ตน้หลงัจากนัน้ให้รบัประทานอาหารออ่นยอ่ยงา่ย

ครั้งละน้อยๆและเพิ่มจำนวนมื้อ

 5. ไม่ควรกนิยาเพือ่ให้หยดุถา่ยเพราะจะทำให้เชือ้โรคยงัคงอยู่

ในร่างกายซึ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้น

 6. การใช้ยาปฏิชีวนะควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
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การป้องกัน
 1. ลา้งมอืให้สะอาดทกุครัง้กอ่นปรงุ

อาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หรือก่อน

เตรียมนมให้เด็ก และภายหลังจากการเข้า

ห้องน้ำหรือห้องส้วมทุกครั้ง

 2. ดื่มน้ำที่สะอาด หรือน้ำต้มสุก

รับประทานอาหารที่สะอาด และสุกใหม่ๆ

ไม่ควรรบัประทานอาหารสกุๆดบิๆโดยเฉพาะ

อาหารที่ปรุงสุกจากเนื้อสัตว์ หรืออาหาร

ที่มีแมลงวันตอม หากต้องการจะเก็บรักษา

อาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้รับประทานในวันต่อไป

ควรใส่ไว้ ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บไว้ ในตู้เย็น

และนำมาอุน่ให้รอ้นกอ่นรบัประทานทกุครัง้และ

เก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้ว ควรแยกจากอาหารหรือวัตถุดิบที่ยังไม่ปรุง

เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

 3. การกำจดัขยะมลูฝอยเศษอาหารและสิง่ปฏิกลูบรเิวณรอบๆ

บ้านทุกวัน เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันและป้องกันการแพร่

กระจายของเชื้อโรค

 4. ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ(เช่นส้วมซึม)ทุกครั้ง

เพื่อไม่ให้เป็นการแพร่โรคจากผู้ป่วยได้

 5. สำหรบัผู้ประกอบอาหารและพนกังานเสริฟ์อาหารควรหมัน่

ล้างมือก่อนจับต้องอาหารทุกครั้ง ดูแลรักษาความสะอาดภายในครัว

และอปุกรณ์เครือ่งใช้ ในการประกอบอาหารตลอดจนกำจดัขยะมลูฝอย
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เศษอาหารทุกวัน และหากมีอาการอุจจาระร่วง ควรหยุดปฏิบัติงาน

จนกว่าจะหายหรือตรวจไม่พบเชื้อในอุจจาระ

 6. สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง น้ำดื่ม

ควรระมดัระวงัโดยตอ้งนำนำ้ที่สะอาดปราศจากเชื้อ่โรคมาผลติรวมทัง้

การขนยา้ยเพือ่จำหนา่ยตอ้งดำเนนิการให้ถกูสขุาภบิาลอาหารและนำ้

 7. ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงงานฆ่าสัตว์จำหน่าย

เนื้อสัตว์ รวมไปถึงร้านอาหารทุกประเภท ควรดูแลสุขภาพอนามัย

ของสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นโรคติดต่อ และหมั่นทำความสะอาดสถานที่

ประกอบการ ให้มีการบำบัดหรือกำจัดน้ำเสีย และกำจัดขยะมูลฝอย

บริเวณโดยรอบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน

 8. แหล่งชุมชนชั่วคราวเช่นบริเวณก่อสร้างควรจัดให้มีน้ำดื่ม

ที่สะอาดมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีการกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่

เหมาะสมในบรเิวณชมุชนกอ่สรา้งตลอดจนมีการให้สขุศกึษาแก่คนงาน

ในการป้องกันโรค

 9. แหลง่ผลติหรอืจบัสตัว์นำ้ไดแ้ก่บรเิวณ

สะพานปลา เรือประมง จะต้องมี

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ส้วมถูก

สุขลักษณะ น้ำดื่มสะอาด เช่น น้ำ

ต้มสุกน้ำใช้ เช่นน้ำประปาหรือน้ำ

ที่มีปริมาณคลอรีน 0.2-0.5 มิลลิกรัม

ต่อลิตร รวมถึงอนามัยส่วนบุคคลของ

ผู้ประกอบกิจการนั้นๆ
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 เกิดจากเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์เลือดอุ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมติดต่อมาสู่คนโดยถูกสัตว์

ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีแผลรอยขีดข่วน

หรือน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าปากจมูกสัตว์ที่นำโรค

ที่สำคัญที่สุด ได้แก่ สุนัข รองลงมาคือแมว และอาจพบในสัตว์อื่นๆ

หลายชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงเช่นหมูม้าวัวควายและสัตว์ป่าเช่นลิง

ชะนีกระรอกกระแตเป็นต้นเมื่อคนได้รับเชื้อแล้วและไม่ได้รับการ

ปอ้งกนัที่ถกูตอ้งสว่นใหญ่จะมีอาการปรากฏหลงัจากรบัเชือ้15-60วนั

บางรายอาจน้อยกว่า10วันหรือนานเป็นปีผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ขณะนี้

ยงัไมม่ียารกัษาผู้ปว่ยตอ้งเสยีชีิวติทกุรายฉะนัน้การปอ้งกนัโรคจงึเปน็

สิ่งที่สำคัญที่สุด

สาเหตุและอาการของโรค

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ
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 อาการที่สำคัญของโรคในคน เริ่มด้วยการปวดศีรษะ มีไข้ต่ำๆ

เจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารอ่อนเพลียอาการที่พบบ่อยๆคือ

คันบริเวณบาดแผลที่ถูกกัดซึ่งแผลอาจจะหายสนิทไปนานแล้วต่อมา

ลุกลามไปที่อื่นๆ ผู้ป่วยจะเกามากจนเลือดออกซิบๆ และมีอาการ

กลืนลำบาก เพราะกล้ามเนื้อที่ลำคอและกล่องเสียงหดหรือเกร็งตัว

อยากดืม่นำ้แต่กลนืไม่ได้ทำให้มีอาการกลวันำ้นำ้ลายฟมูปากบว้นนำ้ลาย

บอ่ยกระวนกระวายตืน่เตน้ใจคอหงดุหงดิหายใจเรว็ประสาทสมัผสั

จะไวตอ่การกระตุน้ทำให้ตกใจงา่ยและสะดุง้ผวาเมือ่ถกูลมหรอืไดย้นิ

เสยีงดงักลา้มเนือ้แขนขาเกรง็กระตกุระยะหลงัจะเปน็อมัพาตหมดสติ

และเสียชีวิตภายใน2-7วันนับจากเริ่มแสดงอาการ
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 วิธีสังเกตสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคกลัวน้ำคือระยะแรกสัตว์จะมี

นิสัยผิดไปจากเดิมต่อมาจะมีอาการตื่นเต้นตกใจง่ายกระวนกระวาย

กระโดดงับลมหรือแมลงกินของแปลกๆ เช่น เศษไม้หินดินทราย

กัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า กินอาหารได้น้อยลง ม่านตาเบิกขยาย

และจะไวตอ่แสงและเสยีงระยะสดุทา้ยจะมีอาการอมัพาตทำให้เสยีง

เหา่หอนผดิปกติหลงัแขง็หางตกลิน้หอ้ยโดยคางจะหอ้ยนำ้ลายไหล

ซึมกลืนไม่ได้ขากรรไกรแข็งอ้าปากค้างขาสั่นเดินไม่มั่นคงอาการ

อมัพาตจะลกุลามไปทัว่แลว้จะลม้ลงชกัและตายภายใน10วนันบัตัง้แต่

วันเริ่มแสดงอาการ

 อย่างไรก็ตามสัตว์บางตัวอาจมีอาการแบบซึมโดยแสดงอาการ

ระยะตื่นเต้นสั้นหรือไม่แสดงอาการเลย ซุกซ่อนตัวอยู่ ในที่มืด และ

เงียบๆ ไม่กินอาหาร อาจเอาเท้าตะกรุยคอคล้ายกระดูกติดคอ

โดยไม่มีอาการดุร้ายให้เห็น จะกัดคนต่อเมื่อถูกรบกวน ดังนั้นจึงต้อง

สนใจระมัดระวังและไปพบแพทย์หลังถูกกัด
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 1. นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละครั้ง ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า

กำหนดเจา้ของตอ้งนำสนุขัไปรบัการฉดีวคัซนีเขม็แรกเมือ่สนุขัอายุ2-4

เดือนและควรฉีดกระตุ้นหลังจากการฉีดเข็มแรก1-3เดือน

 2. ระวังบุตรหลานไม่ให้เล่นคลุกคลีกับสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ยัง

ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน ควรนำสัตว์ที่นำมา

เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพราะสัตว์ที่ ได้รับวัคซีนถูกต้อง

แล้วประมาณ1เดือนจึงจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้และถ้าไม่ต้องการให้

สุนัขมีลูกควรนำไปคุมกำเนิดเช่นทำหมันฉีดยาคุม

 3. ควรทิ้งขยะ เศษอาหารในที่ที่มีฝาปิดมิดชิดหรือกำจัดโดย

การฝังหรือเผาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของสุนัขจรจัดและ

ดูแลสุนัขอย่างรับผิดชอบ ไม่ควรปล่อยให้ก่อความรำคาญเสียหาย

ต่อผู้อื่น

การป้องกัน
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 4. เมื่อถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดให้รีบล้างแผลด้วย

สบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง เช็ดให้แห้งแล้วใส่สารละลายไอโอดีน

ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น โพวีโดน ไอโอดีน หรือยารักษาแผลสดอื่นๆ

พร้อมทั้งติดตามหาเจ้าของสุนัขที่กัดเพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประวัติของสุนัขเพื่อเฝ้าสังเกตอาการต่อไป

แล้วรีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ ใกล้ที่สุด เพื่อรับ

คำแนะนำในการฉดีวคัซนีและอมิมูโนโกบุลนิปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้และ

ถ้าต้องได้รับการฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกบุลินจะต้องไปฉีดให้ครบตาม

นัดและปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด

 5. ควรกกัขงัสนุขัและแมวที่กดัไว้เพือ่ดูอาการอยา่งนอ้ย10วนั

โดยในระหวา่งนี้ควรให้อาหารและนำ้ตามปกติแต่ตอ้งระมดัระวงัและ

ไม่คลุกคลีด้วยถ้าสัตว์มีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและถ้า

สัตว์ตายในระหว่างนี้ให้ตัดหัวส่งตรวจกรณีที่มีอาการชัดเจนหรือ

เป็นสัตว์ป่าหรืิอไม่มีเจ้าของและกักขังไม่ได้ให้ฆ่าทันทีแล้วรีบตัดหัว

ส่งตรวจ ทั้งนี้ โปรดระวังอย่าทำให้สมองเละ เพราะจะทำให้ตรวจ

ไม่ได้
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 และในการตดัหวัสตัว์สง่ตรวจนัน้ควรสวมถงุมอืกนันำ้หรอืใช้ถงุ

พลาสตกิหุม้มอืขณะทำการตดั(ผู้ที่มีบาดแผลที่มอืไม่ควรแตะตอ้งสตัว์

นั้น) แล้วนำถุงพลาสติกครอบส่วนหัวสุนัขก่อนใช้มีดคมๆ ตัดตรงรอย

ข้อต่อระหว่างหัวกับคอรวบถุงพลาสติกที่ครอบส่วนหัวสุนัขไว้และนำ

ใส่ลงในถุงพลาสติกหนาๆอีกชั้นหนึ่งไม่ควรใช้มีดปังตอหรือขวานสับ

เพราะเชื้ออาจกระเด็นเข้าปากและตาได้ ใส่หัวสัตว์ลงในถุงพลาสติก

รัดปากถุงให้แน่น และใส่ภาชนะที่มีความเย็น เช่น กระติกที่มีน้ำแข็ง

อยู่เพื่อกันไม่ให้เน่ารีบส่งห้องปฏิบัติการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทันที

 6. เมือ่พบเหน็สนุขัหรอืสตัว์มีอาการที่คดิวา่จะเปน็โรคนี้ใหแ้จง้

เจา้หนา้ที่ปศสุตัว์หรอืเจา้หนา้ที่สาธารณสขุองคก์ารบรหิารสว่นตำบล

หรือเทศบาลทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ไป

ที่อื่นและติดตามคนที่ถูกสุนัขตัวดังกล่าวกัดข่วนมารับการฉีดวัคซีน

 7. ถ้าพบคนที่ถูกสุนัขกัดควรแนะนำให้รีบล้างแผลใส่ยาและ

ไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานบริการสาธารณสุข

หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยเร็ว
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กรณีข้อควรระวังอื่นๆ
 ในฤดูรอ้นนี้อากาศจะรอ้นและอาจแหง้แลง้การเกบ็กกันำ้ไว้เพือ่

บริโภค อุปโภค ต้องปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพันธ์ุยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้






