
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย  นพ.ธเนศ  พัวพรพงษ    

ศัลยแพทยรพ.วิภาวด ี

โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕ 

7 เรอืงน่ารู.้.. กบัโรคพษิสุนขับา้ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

กองสาธารณสุขและสงิแวดล้อม       

 องค์การบริหารส่วนตาํบลสร้างมิง 

        อาการในคนแบ่งได้ 3 ระยะ  

1. ระยะอาการนํา  จะเริมมีไข้ ออ่นเพลียคล้ายไข้หวดั อาจมีปวด

ท้องคลืนไส้อาเจียน อาการทีแปลกไป  

คือ อารมณ์เปลียนแปลง  กงัวล กระสบักระส่าย   นอนไม่หลบั  

2. ระยะอาการทางระบบประสาท แบง่ย่อยได้เป็น  

- อาการกลวันํา  จะมีอาการตงึ แน่นในลําคอ  กลืนอาหาร

แข็งได้ แต่กลืนอาหารเหลวลําบาก เวลากินนําจะสําลกั  

และเจ็บปวดเนืองจากกล้ามเนือใน    ลําคอกระตุกเกร็ง 

- อาการกลวัลม  ผู้ ป่วยจะสะดุ้งผวาเมือถูกลมพดั 

- อาการประสาทไว  ผู้ ป่วยจะกลวั สะดุ้งเกร็งต่อสมัผสัต่างๆ    

ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่อยากให้ใครมาถกูต้องตวั 

- อาการคลุ้มคลงัประสาทหลอน  ผู้ ป่วยอาจอาละวาด ดรุ้าย

น่ากลวั 

- อาการอืนๆ เช่นมาด้วยอมัพาต  

3. ระยะสุดท้าย  ผู้ ป่วยไม่รู้สกึตวั  เข้าสู่ระยะโคม่า  

     ในผู้ป่วยทีไม่ได้รับการรักษา จะมีชีวิตไม่เกิน 7 วนั หลงัจากเริม

อาการนําและอยู่ไม่เกิน 3 วนั หลงัมีอาการทางระบบประสาท 

6) อาการพษิสุนัขบ้าในคน

7) ควรปฏิบติัตวัอย่างไรเมอืถกูสนุขัข่วน,กดั ? 

 
แบ่งได้ 2 แบบคล้ายสัตว์ คือ 

1. แบบกระสบักระสา่ย,ดรุ้าย 

2. แบบอมัพาต 

1. รีบล้างแผลด้วยนําและสบู่หลายๆครัง  พยายาม

ล้างให้เข้าถงึรอยลกึของแผล ถ้าไม่มสีบู่ใช้

ผงซกัฟอกแทนก็ได้  

2. ทําความสะอาดซาํด้วยนํายาฆ่าเชือเช่น 70% 

alcohol  

3. ถ้าแผลฉกรรจ์มีเลือดออก  ควรปล่อยให้

เลือดออกระยะหนงึเพือล้างนาํลายซงึอาจมีเชือ

ไวรัสออก  

4. ถ้าสามารถเฝา้ดอูาการสตัว์  (กรณีทีมีเจ้าของ 

หรือทราบตวัเจ้าของ)    ควรกกัขงัและเฝา้ดอูาการ

อย่างน้อย 10 วนั  

5. กรณีทีสตัว์ตาย ควรนําสง่เพือตรวจหาเชอืด้วย  

6. ควรรีบมาพบแพทย์ เพอืรับการฉีดวคัซีนป้องกนั

โรคพิษสนุขับ้า และ วคัซีนป้องกนับาดทะยกั  

8. กรณีทีเป็นแผลฉีกขาด อาจทําแผลไปก่อน  โดย 

ยงัไมต้่องเย็บแผลเนืองจากแผลสกปรก โอกาสตดิ

เชือจะสงูมาก โดยเฉพาะถ้าเยบ็แผล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พบมากที่สุดคือสุนัข  รองลงมาคือแมว มา ลิง

และปศุสัตว(วัว,ควาย)  สัตวฟนแทะจําพวกหนู กระรอก  

กระแต มีรายงานวาพบเชื้อไวรัสในนํ้าลายได แตพบนอย 
 

1)  สัตว์อะไรบ้างทมีีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า? 

2)  ถ้าถูกสัตว์กัดจะมีโอกาสเป็นโรคพษิ

-ถ้าสตัว์ทกีดัไมไ่ด้ติดเชือพิษสนุขับ้า จะไมม่ี

โอกาสเป็นโรค  

-ถ้าไมท่ราบวา่สตัว์เป็นโรคหรือไม ่ ต้องคิดว่าสตัว์

เป็นโรคไว้ก่อน  

-ผู้ ทีถกูสุนขัหรือสตัว์ทีเป็นโรคกดั  ไมป่่วยเป็นโรค

ทุกราย โอกาสเป็นโรคโดยเฉลยีประมาณ  35% 

ขนึกบับริเวณทีถกูกดั 

ถ้าถกูกดัทีขา โอกาสเป็นโรคประมาณ 21 %  

ถ้าถกูกดัทีใบหน้า  โอกาสเป็นโรคประมาณ  88 

%  
ถ้าแผลตนื แผลถลอก โอกาสเป็นโรคจะน้อยกวา่   

แผลลกึหลายๆแผล 

3) เชือติดต่อมาสู่คนได้อย่างไร? 

เชือไวรัสจะอยู่ในนําลาย  ทางติดต่อสู่คนทีพบบ่อย

คือถกูกดั  โดยทวัไปเชือจะเข้าทางผิวหนงัปกติไม่ได้ 

แต่อาจเข้าทางผิวหนังทีมีบาดแผลอยู่เดิม หรือรอย

ข่วน   นอกจากนียงัเข้าได้ทางเยือเมือก(mucosa) 

ได้แก่  เยือบุตา เยือบจุมกู  ภายในปาก  ทวารหนกั 

และ อวยัวะสืบพนัธ์ุ   แม้ว่าเยือเมือกจะไมมี่

บาดแผล สําหรับทางติดต่อทีมีใน   รายงานแต่พบ

น้อย ได้แก่ ทางการหายใจ, ทางการปลกูถ่าย

กระจกตา 

4) ถูกสุนัขบ้ากัด นานเท่าใดจึงมี

      ระยะเวลาตงัแต่ได้รับเชือจนกระทงัปรากฏ

อาการของโรคพิษสนุขับ้า หรือทีเรียกว่าระยะ

ฟักตวั จะแตกต่างกนัได้มาก พบได้ตงัแต่ 4 วนั

จนถงึ 4 ปี   ผู้ ป่วยประมาณ 70% จะเป็นโรค

ภายใน  3 เดือน หลงัถกูกดั, ประมาณ  96% 

จะเป็นโรคภายใน 1 ปีหลงัถูกกดั แต่สว่นมาก

มกัมีอาการในช่วงระหว่าง สปัดาห์ที 3 จนถงึ

เดือนที  4   

5) สุนัขทเีป็นโรคอาการเป็นอย่างไร? 

สนุขัทีป่วยจะเริมปล่อยเชือออกมาทางนําลายตงัแต่ 3 วนั

ก่อนมีอาการ ไปจนถงึ 2 วนัหลงัมีอาการ หลงัจากนนัจะ

ปล่อยเชอืออกมาทางนําลายตลอดเวลาจนกระทงัตาย 

-ระยะฟักตวั  พบบอ่ยในระยะ 3-8 สปัดาห์ แต่พบได้ตงัแต่ 

10 วนัจนถงึ 6 เดือน  

-อาการของโรคแบ่งได้ 2 แบบ คือ 

แบบดรุ้าย เป็นแบบทีพบบ่อย  

แบบซมึ จะแสดงอาการไมช่ดัเจน 

-อาการของโรคแบ่งได้ 3 ระยะ  
1. ระยะอาการนํา  สุนขัจะมีพฤติกรรมเปลียนไป เช่น จากเคย

เชือง ชอบเล่นกลายเป็นซมึ กินข้าวกินนํา น้อยลง ระยะนีกินเวลา 

2-3 วนัก่อนเข้าระยะทีสอง  

2. ระยะตืนเต้น  เป็นอาการทางระบบประสาท สนุขัจะกระวน

กระวาย ไม่อยู่นงิ กดัทกุอย่างทีขวางหน้า ตวัแข็ง นําลายไหล  

ลนิห้อย ต่อมามีกล้ามเนือแขนขาอ่อนแรง ทรงตวัไม่ได้ ล้มแล้ว

ลกุไม่ขึน ระยะพบได้ 1-7 วันก่อนเข้าระยะท้าย  

3. ระยะอัมพาต จะเกิดอาการอมัพาตทวัตวั  ถ้ามีอาการ

อมัพาตสนุขัจะตายใน 24 ชม. รวมระยะเวลาทีเริมมีอาการ 

จนถงึตายจะไม่เกิน 10 วนั ส่วนใหญ่ตายใน 4-6 วนั  

ในแบบซมึอาจมีระยะอมัพาตนานได้ถงึ 2-4 วนั  และ  ในสนุขัที

เป็นโรคทีพษิบ้าจะไม่แสดง อาการกลวันําให้เห็น 


