การปฐมพยาบาลและแนวทางปฏิบัติเมื่อสัมผัสโรคพิษสุนัขบา
ผูที่ถูกสุนัข แมว คางคาว สัตวปา สัตวแทะ หรือปศุสัตวกัด
ขวน หรือเลีย ควรปฏิบัติดังนี้
1.การรักษาบาดแผล
ตามลักษณะของแผล
ทีถ่ กู สัตวกดั ถาผูป ว ย
ยังไมไดฟอกลางบาด
แผลมาหรือไมมั่นใจ
วาไดรบั การปฐมพยาบาล
แพทย/พยาบาลอาจลางแผลซ้ำ ใสยาฆาเชือ้ ปดแผลดวยผากอซ
และอาจไมเย็บแผลที่สัตวกัดทันที เพราะอาจทำใหเกิดการ
ติดเชือ้ อักเสบเปนหนองได (ยกเวนเพือ่ หามเลือด หรือบาดแผล
กะรุ  ง กะริ ่ ง มากหรื อ เป น แผลใหญ ซึ ่ ง จะเย็ บ ไว ห ลวม ๆ)
แตถาจำเปนตองเย็บแผล ใหทำแผลใหดีสักระยะหนึ่งกอน
แลวคอยเย็บปดในภายหลัง
2.การใหรบั ประทานยาปฏิชวี นะ (เพือ่ ปองกันการติดเชือ้ แบคทีเรีย)
เชน อิรโิ ทรมัยซิน (Erythromycin), ไซโพรฟล็อกซาซิน (Ciproﬂoxacin)
หรือโคอะม็อกซิคลาฟ (Co-amoxiclav) เปนเวลา 3-5 วัน
ซึ่งแพทยจะพิจารณาใหเพื่อปองกันการติดเชื้อในกรณีที่ผูปวย
เปนบาดแผลขนาดใหญ เปนบาดแผลบริเวณนิว้ มือ บาดแผลลึก
ถึงกระดูก ผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง ผูปวยโรคเบาหวาน
โรคไตวาย ตับแข็ง หรือผาตัดมามออกไปแลว
3.การฉีดยาปองกันบาดทะยัก ในกรณีที่ผูปวยเคยไดรับวัคซีน
ปองกันโรคบาดทะยักมาแลวอยางนอย 3 ครัง้ และไดเข็มสุดทาย
นานกวา 5 ปมาแลว แพทยจะฉีดวัคซีนบาดทะยักเขากลามเนือ้
ให 1 เข็ม แตถา ผูป ว ยไมเคยไดรบั วัคซีนปองกันโรคบาดทะยักมากอน
แพทยจะใหจำนวน 3 เข็ม คือ วันที่ 0 (วันแรก), เดือนที่ 1 และเดือนที่ 6

โรคพิษสุนัขบา

การพิจารณาความเสีย่ งตอการติดเชือ้ พิษสุนขั บาจากลักษณะการสัมผัสกับสัตว
ในการจะพิจารณาวาผูปวยรายใดที่ถูกสัตวสัมผัส กัด หรือขวน
จำเปนตองฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาและอิมมูนโกลบูลินหรือไมนั้น
ในแตละประเทศจะมีแนวทางการรักษาที่ไมเหมือนกัน ทั้งนี้เปน
เพราะการควบคุมการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว
มีความเขมงวดแตกตางกันและมีความชุกชุมของสัตวทเ่ี ปนโรคไมเทากัน
สำหรับในประเทศไทยนั้นมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมายเหตุ :
* จะหยุดฉีดเมือ่ สัตว (เฉพาะสุนขั และแมว) เปนปกติตลอดระยะเวลากักขัง
เพื่อดูอาการ 10 วัน
** กรณีทถ่ี กู กัดเปนแผลทีบ่ ริเวณใบหนา ศีรษะ คอ มือ และนิว้ มือ
หรือเปนแผลลึก แผลฉีกขาดมาก หรือถูกกัดมาหลายแผล ถือวา
มีความเสีย่ งตอการเกิดโรคสูงและมักมีระยะเวลาฟกตัวของโรคสัน้
แพทยจงึ จำเปนตองฉีดอิมมูนโกลบูลนิ โดยเร็วทีส่ ดุ (แตถา ฉีดวัคซีนพิษสุนขั บา
เข็มแรกไปแลว 7 วัน ก็ไมตองฉีดอิมมูนโกลบูลิน เนื่องจากผูปวย
จะมีภมู คิ มุ กันเกิดขึน้ แลว) และตองใหความสำคัญอยางยิง่ ตอการ
ลางแผลดวยน้ำสะอาดกับสบู เนือ่ งจากผูท ถ่ี กู กัดและไดรบั การรักษา
แตเสียชีวิตจะเปนผูที่ถูกกัดที่ใบหนา ศีรษะ คอ แทบทั้งสิ้น
*** พิจารณาความเสี่ยงมากนอยตามลักษณะเปนราย ๆ ไป

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

โรค..
พิษสุนัขบา

ขอมูลจาก : https://medthai.com

โรคพิษสุนัขบา หรือโรคกลัวน้ำ (Rabies, Hydrophobia)
หรือในภาษาอีสานเรียกวา “โรคหมาวอ” เปนโรคติดเชือ้ ไวรัส
จากสัตวสูคน (Zoonosis) จัดเปนโรคติดเชื้อที่รายแรง
ที่ยังไมมีทางเยียวยารักษา ผูปวยทุกรายที่มีอาการแสดง
มักจะเสียชีวติ ภายในเวลาเพียงไมกว่ี นั และในปหนึง่ ๆ จะ
มีผทู เ่ี สียชีวติ จากโรคนีอ้ ยูพ อสมควร (แตในระยะหลัง ๆ นี้
ในประเทศไทยมีรายงานผูป ว ยทีเ่ สียชีวติ ลดลงเหลือปละไมถงึ 10 ราย)
ซึง่ ผูป ว ยมักมีประวัตถิ กู สุนขั กัดแลวไมไดรบั การฉีดวัคซีนปองกัน
เพราะความรูเทาไมถึงการณ แตโรคนี้สามารถปองกัน
ไดดว ยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาตัง้ แตถกู สัตวทม่ี ี
เชื้อพิษสุนัขบากัดใหม ๆ
องคการอนามัยโลกรายงานวา มีผเู สียชีวติ จากโรคนี้
ประมาณปละ 35,000-50,000 ราย ซึง่ สวนใหญจะเกิดใน
ประเทศดอยพัฒนาและกำลังพัฒนา โดยพบในประเทศอินเดีย
สูงสุดถึงประมาณปละ 20,000 ราย ในขณะทีป่ ระเทศทีพ่ ฒั นาแลว
อยางในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ พบไดเพียงประมาณปละ 2 ราย
ในปหนึง่ ๆ มีคนทีถ่ กู สุนขั บาหรือสัตวอน่ื ๆ ทีส่ งสัย
วามีเชื้อพิษสุนัขบากัดหรือขวน ที่ตองไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันเปนจำนวนมาก ทำใหเสียคาใชจายในเรื่องวัคซีน
จำนวนมาก และนำความหวาดผวาหรือความวิตกกังวลมา
สูครอบครัวของคนที่ถูกกัดมากมาย

อาการของผูป ว ยทีเ่ ปนโรคพิษสุนขั บาสามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ
ระยะอาการนำของโรค (Prodrome) ผูป ว ยจะมีอาการตาง ๆ ทีไ่ มจำเพาะ
เชน มีไขตำ่ ๆ ประมาณ 38-38.5 องศาเซลเซียส หนาวสัน่ ปวดศีรษะ
ออนเพลีย เบือ่ อาหาร เจ็บคอ คลืน่ ไส อาเจียน ปวดทอง ทองเดิน
อาจมีอาการกระสับกระสาย ลุกลีล้ กุ ลน วิตกกังวล มีความรูส กึ กลัว
นอนไมหลับ อารมณเปลีย่ นแปลงงาย และอาการจำเพาะทีแ่ พทย
สามารถใชในการวินิจฉัยโรคนี้ได คือ บริเวณบาดแผลที่ถูกกัด
อาจมี อ าการปวดเสี ย ว คั น ชา เย็ น หรื อ ปวดแสบปวดร อ น
(โดยทีแ่ ผลอาจจะหายสนิทแลวก็ได) โดยจะเริม่ จากบริเวณบาดแผล
กอนแลวจึงลามไปทั่วทั้งแขนและขา
ระยะปรากฏอาการทางระบบประสาท (Acute neurologic)
เปนอาการเฉพาะของโรคนี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายหลังระยะอาการ
นำของโรคประมาณ 2-10 วัน ซึง่ ในระยะนีจ้ ะแบงอาการออกเปน 3 แบบ
ไดแก
แบบคลุม คลัง่ (Furious rabies) ซึง่ เปนกลุม ทีพ่ บไดบอ ยทีส่ ดุ
ประมาณ 80% ของผูปวยโรคพิษสุนัขบาทั้งหมด ในระยะแรก ๆ
ผูป ว ยอาจมีเพียงอาการไข สับสน เห็นภาพหลอน กระวนกระวาย
ซึ่งจะเกิดบอยเมื่อถูกกระตุนจากสิ่งเรา เชน แสง เสียง เปนตน
ตอมาจะมีการแกวงของระดับความรูส กึ ตัว คือ เดีย๋ วดี เดีย๋ วไมดสี ลับกันไป
ซึ่งในขณะที่ความรูสึกตัวดี ผูปวยจะพูดคุยตอบโตไดเปนปกติ
แตในขณะที่ความรูสึกตัวไมดี ผูปวยจะมีอาการกระวนกระวาย
ผุดลุกผุดนั่ง เดินเพนพาน อยูนิ่งไมได คลุมคลั่ง เอะอะอาละวาด
ตอมาผูปวยจะมีอาการกลัวน้ำ (Hydrophobia; ตอนดื่มน้ำ
จะปวดเกร็งกลามเนือ้ คอหอยทำใหกลืนไมได แลวไมกลาดืม่ น้ำทัง้ ๆ
ที่กระหายน้ำมาก หรือบางรายแมแตจะกลาวถึงน้ำก็กลัวแลว)
กลัวลม (Aerophobia; เพียงแคเปาลมเขาทีห่ นาหรือคอก็จะมีอาการผวา
เมือ่ ผูป ว ยหายใจเขาหรือมีลมมากระทบหนา กระทบกลามเนือ้ กะบังลม
และกลามเนือ้ ของกลองเสียง ก็จะทำใหเกิดการแข็งเกร็งหดตัวผิดปกติ
และกอใหเกิดความเจ็บปวด ทำใหไมอยากหายใจเขา ดูคลายคนกำลังสำลักอากาศ)

ซึง่ จะพบไดเกือบทุกราย แตไมจำเปนตองพบรวมกันทัง้ สองอาการก็ได
และอาการเหลานีจ้ ะหายไปเมือ่ ผูป ว ยเริม่ เขาสูร ะยะไมรส ู กึ ตัว นอกจากนี้
ยังพบอาการถอนหายใจเปนพัก ๆ (มักพบในระยะหลังของโรค)
และอาการผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ เชน น้ำลายไหล
น้ำตาไหล เหงือ่ ออกมาก ขนลุก และในผูช ายอาจมีอาการแข็งตัว
ของอวัยวะเพศและหลัง่ น้ำอสุจบิ อ ย ซึง่ เกิดขึน้ เองโดยไมตง้ั ใจ
และในทีส่ ดุ ผูป ว ยจะเกิดอาการซึม หมดสติ หยุดหายใจ และเสียชีวติ
ภายใน 7 วัน (โดยเฉลีย่ คือ 5 วัน) หลังจากเริม่ แสดงอาการ
แบบอัมพาต (Paralytic rabies) ซึง่ เปนกลุม ทีพ่ บไดรองลงมา
ประมาณ 20% ผูป ว ยมักมีอาการไขรว มกับกลามเนือ้ แขนขาและ
ทัว่ รางกายออนแรง มีอาการกลัน้ ปสสาวะไมอยู พบอาการกลัวน้ำ
และกลัวลมประมาณ 50% ผูป ว ยกลุม นีม้ กั จะเสียชีวติ ชากวาแบบคลุม คลัง่
คือ เฉลีย่ ประมาณ 13 วัน (ในบางครัง้ ผูป ว ยกลุม นีแ้ พทยอาจแยก
จากกลุม อาการกิลเลนบารเร (Guillain-Barré syndrome) ไดยาก)
แบบแสดงอาการไมตรงตนแบบ (Non-classic)
ซึง่ พบไดในผูป ว ยบางราย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในผูป ว ยทีถ่ กู
คางคาวกัด ในระยะแรกผูปวยอาจมีอาการปวดประสาท
หรือกลามเนื้อออนแรง ตอมาจะมีอาการแขนขาซีกหนึ่ง
เปนอัมพาตหรือชา มีอาการชักและการเคลือ่ นไหวผิดปกติ
แตมกั ไมพบอาการกลัวน้ำ กลัวลม และอาการผิดปกติของ
ระบบประสาทอัตโนมัติดังผูปวยแบบคลุมคลั่ง
ระยะไมรส ู กึ ตัว หรือ ระยะสุดทาย (Coma) ผูป ว ยทุกราย
ไมวาจะมีอาการแสดงแบบใดเมื่อเขาสูระยะสุดทายนี้จะมี
อาการหมดสติและเสียชีวิตจากระบบหายใจและไหลเวียน
โลหิตลมเหลว รวมทั้งหัวใจเตนผิดจังหวะ ภายใน 1-3 วัน
หลังมีอาการไมรูสึกตัว ถาผูปวยมาโรงพยาบาลในระยะนี้
แพทยอาจวินจิ ฉัยโรคไดยาก เพราะอาจเขาใจผิดคิดวาเกิด
จากโรคสมองอักเสบจากสาเหตุอื่นได

