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ก ร ม ป ศุ สั ต ว์

กลุม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสตั ว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

โรคพิษสุนัขบ้ า.....ปั ญหาที่ทุกคนต้ องตระหนัก (149/2561)
โรคพิษสุนัขบ้ าเป็ นโรคติดต่ อร้ ายแรงป่ วยแล้ วตายทุกรายทัง้ ในคนและสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้ าเป็ นภัยร้ าย
ใกล้ ตัว โดยเฉพาะผู้เลี ย้ งสุ นัข แมว คนที่อยู่ในบ้ านและเพื่อนบ้ าน โดยผู้ เลีย้ งสุนัขแมวส่ วนใหญ่ ยัง
เข้ าใจว่ าเลี ย้ งสุ นั ข แมวอยู่ ในบ้ านไม่ จําเป็ นต้ อ งฉี ด วั ค ซี น เพราะเลี ย้ งดู อ ย่ างดี ซึ่ งเป็ นความเข้ า ใจ
ผิด เพราะจากข้ อมูลผู้เสียชีวิตด้ วยโรคพิษสุนัขบ้ าพบว่ าถูกสุนัขหรื อแมวที่ไม่ ได้ รับวัคซีนกัดรวมถึงผู้
ถูกกัดก็ไม่ ได้ ไปรั บวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ าในคนในคน ผู้ท่ ีถูกสัตว์ สงสัยโรคพิษสุนัขบ้ า เช่ น สุนัข
แมว กัด หรื อข่ วน ให้ รีบ ล้ างแผล ใส่ ยา กั กหมา แล้ วรี บ ไปพบแพทย์ โดยด่ วน เพื่ อ รั บ การฉี ด วั คซี น
ป้ องกันโรค
นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รั กษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคพิษสุนขั บ้ า
เป็ นโรคสัตว์ติดคน โดยสุนขั มีนิสยั เปลี่ยนไปจากเดิม เช่นชอบเล่นกับเจ้ าของ จะแยกออกไปซุกตัวเงียบ ส่วนตัวที่
กลัวคนจะมาคลอเคลียคน มีไข้ ม่านตาขยาย ประมาณ 2 -3 วัน ต่อมาระยะตื่นเต้ น สุนขั จะมีอาการทางประสาท
เช่นกัดแทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง ไม่อยู่นิ่ง อาการ ๑-๗ วัน ระยะอัมพาต สุนัขจะลิ ้นห้ อย นํ ้าลายไหล
คล้ ายกับมีของติดคอ ลุกไม่ได้ และตาย แมว หลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับสุนัข สัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร
อาการทางประสาทเช่นเคี ้ยวปาก นํ ้าลายไหล ไวต่อสิ่งแวดล้ อม มักตายใน 3 – 4 วัน โค กระบือ ตื่นเต้ น วิ่งไล่ชน
สิ่งต่างๆ นํ ้าลายยืดกัดฟั นในสุนขั และแมวอาจแพร่เชื ้อได้ นาน ๑-๗ วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่ วย และตลอดเวลา
ที่แสดงอาการ โดยจะขับออกมาจากนํ ้าลายจนถึงตายรวมแล้ วประมาณ ๑๐ วัน
นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี ้จนถึงสิ ้นเดือนพฤษภาคม 2561 กรมปศุสตั ว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่ว มกับ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุม โรค กระทรวง
สาธารณสุข จัดให้ มีโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า และส่งเสริ มการเลี ้ยงสุนขั อย่างถูกต้ อง
และรับผิดชอบ รวมถึง ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับโรคพิษสุนขั บ้ าทัว่ ประเทศ เพื่อให้ การ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้ าในสัตว์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรนําสัตว์เลี ้ยงไปฉีดวัคซีน
กระตุ้นตามที่สตั วแพทย์กําหนด และฉี ดซํ ้าทุกปี รวมทั ้งการฉีดวัคซีนควรดําเนินการโดยสัตวแพทย์หรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย ควรหลีกเลี่ยงการฉี ดวัคซีนโดยบุคคลแอบอ้ าง นอกจากนี ้หากสุนขั ตายหรื อมีอาการสงสัยป่ วยด้ วย
โรคพิษสุนขั บ้ าให้ ทําการแจ้ งหน่วยงานปศุสตั ว์เพื่อส่งตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้ า
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ข้ อมูล : สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
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