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ปัญหา การ ถูก สุนัข กัด ยัง เป็น ปัญหา ท่ี สำคัญ ทาง 
สาธารณสุข ปัญหา หน่ึง ประชากร มากกว่า 4.5 
ล้าน คนใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา มี รายงาน การ 
โดน สุนัข กัด ใน แต่ละ ปี และ 1 ใน 5 จำเป็น ต้อง ได้ 
รับ การ ดูแล รักษา บาดแผล จาก บุคลากร ทางการ 
แพทย์ สำหรับ ใน ประเทศไทย คน ไทย ถูก สัตว์ 
กัด ไม่ ต่ำ กว่า ปี ละ 1 ล้าน คน  ร้อย ละ 97 เป็น 
สุนัข กลุ่ม ท่ี มี ประวัติการ โดน กัด มาก ท่ีสุด คือ เด็ก 
อายุ 5-14 ปี เพศ ชาย และ ผู้ ท่ี เล้ียง สุนัข อยู่ ภายใน 
บ้าน เน่ืองจาก เดิม สุนัข ถือ เป็น สัตว์ ท่ี อาศัย อยู่ 
ใน ป่า มี สัญชาตญาณ การ ล่า เหย่ือ สูง ถึง แม้ว่า ได้ 
มี การนำ สุนัข มา เล้ียง เป็น สุนัข บ้าน มา นาน แต่ 
สัญชาตญาณ ความ เป็น นัก ล่า และ การ ปกป้อง 
อาณาเขต ตนเอง ของ สุนัข ยัง คง มี อยู่ ดัง น้ัน สุ นัข จึง  
แสดง การ ปกป้อง ตนเอง ออก มา โดย การ กัด แม้ว่า 
สุนัข ดัง กล่าว จะ ไม่ เคย มี ประวัติการ กัด คน มา ก่อน 
ก็ตาม ผล เสีย ท่ี เกิด จาก การ โดน สุนัข กัด มี หลาย 
ประการ เช่น เกิด บาดแผล รุนแรง โดย เฉพาะ หาก 
สุนัข กัด ถูก บริเวณ ตำแหน่ง สำคัญ ซ่ึง อาจ ก่อ ให้ 
เกิด ความ พิการ หรือ อันตราย แก่ ชีวิต ได้ รวม ท้ัง ยัง 
มี โอกาส ติด เช้ือ โรค พิษ สุนัข บ้า หาก สุนัข ดัง กล่าว 
ติด เช้ือ โรค พิษ สุนัข บ้า การ ลด ความ เส่ียง ต่อ การ 
ถูก สุนัข กัด จึง มี ความ สำคัญ ผู้ใหญ่ และ เด็ก จึง ควร 
ท่ี จะ เรียน รู้ การ ป้องกัน การ ถูก สุนัข กัด

โดย ท่ัวไป สุนัข ท่ี กัด คน ส่วน ใหญ่ จะ เป็น สุนัข มี 
เจ้าของ ดัง น้ัน ก่อน ท่ี จะ นำ ลูก สุนัข หรือ สุนัข ตัว ใหม่ 
ไป เล้ียง ควร ปรึกษา สัตวแพทย์ หรือ ผู้ เช่ียวชาญ 
ก่อน ว่า บ้าน ของ ท่าน เหมาะ กับ การ เส้ี ยง สุนัข สาย 
พันธ์ุ ใด เพราะ สุนัข แต่ละ สาย พันธ์ุ มัก จะ มี นิสัย 
หรือ ธรรมชาติ ท่ี แตก ต่าง กัน ออก ไป หาก สุนัข มี 
ประวัติ พฤติกรรม ก้าวร้าว ดุร้าย ไม่ ควร นำ ไป เล้ียง 
ใน ครอบครัว ท่ี มี เด็ก เล็ก อาศัย อยู่ ด้วย และ เม่ือ นำ 
สุนัข ไป เล้ียง ภายใน บ้าน ไม่ ควร หยอก ล้อ หรือ เล่น 
กับ สุนัข อย่าง รุนแรง หรือ ทำให้ สุนัข ตกใจ เช่น 
ดึง หาง ไม่ ควร รบกวน สุนัข ท่ี กำลัง นอน หลับ กิน 
อาหาร หรือ เล่น กับ สุนัข แม่ ลูก อ่อน ไม่ ควร ปล่อย 
คน ชรา และ เด็ก อายุ ต่ำ กว่า 6 ปี ไว้ กับ สุนัข ตาม 

ลำพัง หลีก เล่ียง การ ว่ิง หรือ ป่ัน จักรยาน หรือ เล่น 
กิจกรรม ท่ี มี การ เคล่ือนท่ี ไป มา ผ่าน สุนัข ท่ี ไม่ ได้ ล่าม 
สาย จูง ไว้ เน่ืองจาก วัตถุ ท่ี เคล่ือนไหว อย่าง รวดเร็ว 
จะ กระตุ้น สัญชาตญาณ การ ไล่ ล่า ของ สุนัข 

นอกจาก น้ี เพ่ือ ความ ปลอดภัย จาก การ โดน สุนัข กัด 
ใน เด็ก ผู้ ปกครอง ควร สอน ให้ เด็ก ปฏิบัติ ตน ดังน้ี

อย่า เข้า ใกล้ สุนัข ท่ี ไม่ คุ้น เคย หรือ สุนัข ท่ี มัก มี • 
พฤติกรรม ดุร้าย ก้าวร้าว เช่น คำราม แยก 
เข้ียว หรือ สุนัข ท่ี อยู่ ใน ภาวะ อันตราย ซ่ึง มี โอกาส 
กัด คน สูง เช่น สุนัข ท่ี อยู่ ใน ภาวะ ต่ืน ตกใจ กลัว 
หรือ มี ลูก อ่อน 

 อย่า ตะโกน เสียง ดัง ใส่ สุนัข • 

อย่า ให้ อาหาร สุนัข แปลก หน้า หรือ สุนัข จรจัด• 

อย่า สบตา กับ สุนัข โดยตรง หรือ เคล่ือนท่ี ทันที • 
เพราะ สุนัข จะ คิด ว่า เป็นการ ท้าทาย สายตา อาจ 
ชำเลือง ดู เล็ก น้อย เม่ือ สุนัข สงบ ลง จึง ค่อย ๆ 
ถอย ห่าง ที ละ น้อย

เม่ือ เจอ สุนัข ท่ี ไม่ คุ้น เคย ควร ทำตัว น่ิง ๆ หาก • 
สุนัข กระโจน เข้า ใส่ ให้ ย่อ ตัว หมอบ ลง ก้ม หน้า 
ใช้ แขน ปิด ศีรษะ ไว้ โดย ส่ิง ท่ี ต้อง ระวัง มาก ท่ีสุด 
คือ ใบหน้า 

เม่ือ เจอ สุนัข กัด กัน ไม่ ควร เข้าไป ห้าม• 

ห้าม เล่น กับ สุนัข โดย ปราศจาก การ ดูแล จาก • 
ผู้ใหญ่

 หาก ถูก สุนัข กัด ควร รีบ บอก ผู้ใหญ่ ทันที• 

อย่างไร ก็ตาม หาก หลีก เล่ียง การ โดน กัด โดย สุนัข 
ไม่ ได้ ส่ิง สำคัญ ท่ีสุด หลัง จาก โดน สุนัข กัด ควร 
รีบ ทำความ สะอาด บาดแผล ด้วย น้ำ สะอาด และ 
สบู่ อย่าง น้อย 15 นาที ใส่ยา ฆ่า เช้ือ และ รีบ ไป พบ 
แพทย์ เพ่ือ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ให้ เร็ว ท่ีสุด ท้ังน้ี เพ่ือ ป้องกัน การ ติด เช้ือ โรค พิษ สุนัข 
บ้า จาก การ โดน สุนัข กัด

การป้องกัน
การถูกสุนัขกัด



โรค มาลาเรีย หรือ ไข้ จับส่ัน หรือ ท่ี ชาว บ้าน 
เรียก โดย ท่ัวไป ว่า ไข้ป่า เป็น โรค ติดต่อ ประจำ ถ่ิน 
ใน เขต ร้อน เกิด จาก เช้ือ โปร โตซัว พลาส โม เดีย ม 
นำ โดย ยุง ก้นปล่อง พบ มี ถ่ิน ระบาด มากกว่า 
100 ประเทศ ท่ัว โลก ใน ทวีป แอฟริกา หมู่ เกาะ 
แปซิฟิก ตอน ใต้ อเมริกา กลาง อเมริกาใต้ และ 
เอเชีย   สำหรับ ประเทศไทย มาลาเรีย พบ ได้ 
ใน พ้ืนท่ี ป่า หรือ ตาม เขต แนว ชายแดน ท่ี สำคัญ 
ได้แก่ จังหวัด ชายแดน ทาง ตะวัน ตก ท่ี ติดต่อ กับ 
ประเทศ พม่า ทิศ ตะวัน ออก ท่ี ติดต่อ กับ ประเทศ 
เขมร และ ทิศ ใต้ ท่ี ติดต่อ กับ ประเทศ มาเลเซีย 
เช่น ตาก กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว 
ระนอง ยะลา สงขลา นราธิวาส  นัก ท่อง เท่ียว 
สามารถ ติด เช้ือ มาลาเรีย ได้ หาก เดิน ทาง เข้าไป 
ใน พ้ืนท่ี ระบาด ของ เช้ือ และ ถูก ยุง ก้นปล่อง กัด 
เช้ือ มาลาเรีย ท่ี พบ ก่อ โรค ใน มนุษย์ มี 5 ชนิด 
คือ ฟัล ซิ พา รัม ไว แวกซ์ โอ วา เล่ มาลาเรีย 
อี และ โนซี โดย พบ เช้ือ มาลาเรีย 2 ชนิด แรก 
บ่อย ท่ีสุด  เช้ือ มาลาเรีย มี ระยะ ฟักตัว ประมาณ              
10 -14 วัน  ผู้ ป่วย จะ มี อาการ หลัง จาก ถูก ยุง 
กัด ประมาณ 1-4 สัปดาห์ อาการ ท่ี พบ ได้แก่ ไข้ 
สูง หนาว ส่ัน ระยะ แรก อาจ เป็น ไข้ ทุก วัน ต่อ มา 
เป็น แบบ วัน เว้น วัน หรือ วัน เว้น 2-3 วัน ปวด 
ศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน ซีด เหลือง ปัสสาวะ สี 
เข้ม ตับ-ม้าม โต ใน ราย ท่ี มี อาการ รุนแรง โดย 
เฉพาะ จาก เช้ือ พลาส โม เดีย มฟัล ซิ พา รัม อาจ 
มี ภาวะ แทรกซ้อน เช่น มาลาเรีย ขึ้น สมอง      
ไต วาย ปอดบวม น้ำ ความ ดัน โลหิต ต่ำ และ 
เสีย ชีวิต ได้  ส่วน พลาส โม เดีย ม ไว แวกซ์ และ        
โอ วา เล่ สามารถ ซ่อน อยู่ ใน ตับ ได้ นาน และ ออก 
สู่ กระแส เลือด ได้ ใน ภาย หลัง ทำให้ กลับ เป็น โรค 
ซ้ำ ได้ อีก  ฉะน้ัน การ ป้องกัน มาลาเรีย จึง เป็น 
มาตรการ สำคัญ ท่ี นัก ท่อง เท่ียว พึง รู้ และ ปฏิบัติ 
ซ่ึง องค์การ อนามัย โลก ได้ ให้ หลัก ง่ายๆ  ไว้ ดังน้ี

Awareness : 
ตระหนัก รู้ ว่า ตน กำลัง เดิน ทาง เข้าไป ใน พ้ืนท่ี มี 
การ ระบาด ของ มาลาเรีย นำ มา ซ่ึง การเต รี ยม 
ตัว เพ่ือ ป้องกัน โรค

Bite Prevention :

การ ป้องกัน ยุง กัด ถือ เป็น วิธี ป้องกัน มาลาเรีย ท่ี 
ดี ท่ีสุด  นอกจาก มาลาเรีย แล้ว การ ป้องกัน ยุง 
กัด ยัง ป้องกัน โรค ติดต่อ ท่ี นำ โดย ยุ งอ่ืนๆ เช่น ไข้ 
เลือด ออก ชิ คุ นกุน ยา ไข้ สมอง อักเสบ เจ อี โรค 
เท้า ช้าง และ ไข้ เหลือง อีก ด้วย   การ ป้องกัน 
ยุง กัด ทำได้ โดย สวม เส้ือผ้า สี อ่อน แขน ขา ยาว 
รองเท้า ถุงเท้า คลุม ส่วน ต่างๆ ของ ร่างกาย ให้ 
มิดชิด นอน ใน มุ้ง หรือ ท่ีพัก ท่ี มี มุ้ง ลวด เล่ียง 
การ เดิน ทางใน ช่วง หัวค่ำ ถึง รุ่ง เช้า ซ่ึง เป็น ช่วง 
เวลา ท่ี ยุง ก้นปล่อง ออก หากิน ใช้ ยา ทา กัน ยุง 
ซ่ึง ยา ทา กัน ยุง ท่ี ดี ควร มี ส่วน ประกอบ ของ 
สาร N, N – dithyl- 3 – methylbenzamide 
(DEET) ใน ความ เข้ม ข้น ร้อย ละ15-35  วิธี การ 
ใช้ ยา ทา กัน ยุง ท่ี ถูก ต้อง จะ ทา เฉพาะ ผิวหนัง 
บริเวณ ท่ี อยู่ นอก เส้ือผ้า หรือ ทา บน เส้ือผ้า 
เท่าน้ัน ไม่ ควร สูด หายใจ รับ ประทาน หรือ ทา 
บริเวณ เย่ือ บุ ต่างๆ ตา ริม ฝีปาก หรือ ผิวหนัง 
ท่ี มี แผล  ไม่ ควร ทายา ซ้ำ ใน ช่วง เวลา ส้ันๆ (โดย 
ท่ัวไป การ ทายา คร้ัง หน่ึงๆ จะ ให้ ผล ใน การ ไล่ ยุง 
ได้ นาน ประมาณ 4 – 6 ช่ัวโมง) และ ควร ล้าง 
ยา ออก จาก ผิวหนัง ทันที เม่ือ อยู่ ใน ท่ี ท่ี คาด ว่า 
ไม่มี โอกาส สัมผัส กับ ยุง แล้ว เช่น ใน มุ้ง หรือ 
อาคาร ท่ีพัก  สำหรับ เด็ก ไม่ ควร ใช้ ผลิตภัณฑ์ 
ท่ี มี ความ เข้ม ข้น ของ DEET มากกว่า ร้อย ละ 
30 และ ไม่ ควร ทา ท่ี มือ เด็ก เพราะ เด็ก อาจ เผลอ 
ขย้ี ตา หรือ หยิบ อาหาร เข้า ปาก ทำให้ ได้ รับ สาร 
เคมี เข้าไป ใน ร่างกาย ใน สตรี มี ครรภ์ สามารถ 
ใช้ ยา ทา กัน ยุง ท่ี มี ความ เข้ม ข้น ของ DEET ไม่ 
เกิน ร้อย ละ 20 ได้ อย่าง ปลอดภัย ยา ทา กัน ยุง 
ท่ี ไม่มี DEET หรือ ยา ทา กัน ยุง สมุนไพร ต่างๆ 
มี ประสิทธิภาพ ไม่ แน่นอน  นอกจาก น้ี ยัง มี วิธี 
อ่ืน ใน การ ป้องกัน ยุง กัด เช่น ยา ส เปรย์ พ่น กัน 
ยุง แผ่น ไฟฟ้า กัน ยุง ใช้ สาร Permethrin ซ่ึง 
เป็น ยา ฆ่า ยุง พ่น เส้ือผ้า หรือ มุ้ง

Chemoprophylaxis : 
การ ใช้ ยา ป้องกัน มาลาเรีย เช่น doxycycline, 
mefloquine, malarone ควร พิจารณา ใช้ 

เป็น ราย บุคคล ไป เน่ืองจาก ยา ป้องกัน ได้ แต่ 
มาลาเรีย ชนิด พลาส โม เดีย มฟัล ซิ พา รัม ไม่ 
สามารถ ป้องกัน มาลาเรีย ชนิด อ่ืน อีก ท้ัง ไม่มี 
ยา ป้องกัน ใน สูตร ใด เลย ท่ี มี ประสิทธิภาพ ใน 
การ ป้องกัน ได้ ร้อย เปอร์เซนต์  การ รับ ประทาน 
ยา ต้อง เร่ิม รับ ประทาน ล่วง หน้า ก่อน การ เดิน 
ทาง และ แม้ หลัง กลับ มา จาก พ้ืนท่ี ระบาด 
ของ มาลาเรีย แล้ว ก็ ยัง ต้อง รับ ประทาน ยา ต่อ 
อีก 1-4 สัปดาห์ แล้ว แต่ ชนิด ของ ยา ทำให้ เส่ียง 
ต่อ การ เกิด ผล ข้าง เคียง มัก พบ เสมอ ว่า นัก ท่อง 
เท่ียว ส่วน มาก รับ ประทาน ยา ไม่ สม่ำเสมอ และ 
ไม่ ครบ ตาม กำหนด นอกจาก น้ี กรณี ท่ี ได้ รับ เช้ือ 
ยา ป้องกัน จะ บดบัง อาการ ของ มาลาเรีย ทำให้ 
การ วินิจฉัย ล่าช้า โดย ท่ัวไป ถือว่า นัก ท่อง เท่ียว 
มี โอกาส เส่ียง ต่อ การ ติด เช้ือ มาลาเรีย น้อย การ 
เดิน ทาง ท่อง เท่ียว ใน ประเทศไทย ไม่ แนะนำ 
การ ใช้ ยา ป้องกัน มาลาเรีย ส่วน การ ท่อง เท่ียว 
ใน ต่าง ประเทศ ให้ พิจารณา ถึง ประโยชน์ และ 
ความ เส่ียง ของ นัก ท่อง เท่ียว แต่ละ บุคคล เป็น 
รายๆ ไป โดย ดู จาก ประเทศ ท่ี จะ เดิน ทาง ไป ชนิด 
และ อัตรา การ ด้ือยา ของ เช้ือ มาลาเรีย ฤดูกาล 
ภูมิ อากาศ กิจกรรม และ โอกาส ถูก ยุง กัด    อีก 
วิธี หน่ึง คือ การเต รี ยม ยา รักษา มาลาเรีย ไป ด้วย 
เพ่ือ รักษา ตัว เอง เม่ือ มี อาการ ของ ไข้ มาลาเรีย 
(self – treatment หรือ standby treat-
ment) แนะนำ ใช้ กรณี เดิน ทาง อยู่ ใน พ้ืนท่ี ท่ี ไม่ 
สามารถ เข้า ถึง การ รักษา ได้ ภายใน 24 ช่ัวโมง 
โดย ปรึกษา แพทย์ ก่อน ใช้ และ หลัง จาก รักษา 
ด้วย ตัว เอง แล้ว ควร ไป พบ แพทย์ โดย เร็ว ท่ีสุด  
ปัจจุบัน วัคซีน ป้องกัน โรค มาลาเรีย ยัง อยู่ ใน 
ระหว่าง การ ศึกษา วิจัย

Early diagnosis : 
พึง ระลึก ไว้ เสมอ ว่า เม่ือ เข้าไป ใน แหล่ง ระบาด 
ของ มาลาเรีย แม้ จะ กิน ยา ป้องกัน แล้ว ก็ อาจ 
เป็น มาลาเรีย ได้ ดัง น้ัน หาก มี ไข้ ภาย หลัง จาก 
เดิน ทาง กลับ มา จาก พ้ืนท่ี เส่ียง ควร รีบ พบ 
แพทย์ เพ่ือ ตรวจ เลือด หา เช้ือ มาลาเรีย เสมอ

การป้องกันโรคมาลาเรีย
สำหรับนักท่องเที่ยว

จุลสารเสาวภา
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คลินิกพิษจากสัตว์
Animal Toxin Clinic

การป้องกันงูกัด
ผศ.นพ.สุชัยสุเทพารักษ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานเสาวภาสภากาชาดไทย

ปัจจุบัน ไม่มี วิธี การ ใด ที่ สา มา รถ จะปัอ งกัน 
งู กัด ได้ แน่นอน แต่ ก็ มี วิธี การ ที่ ช่วย ลด อุบัติ 
การณ์ การ ถูก งู กัด ได้ บ้าง ซึ่ง วิธี การ ต่าง ๆ 
เหล่า นี้ สามารถ นำ ไป ปฏิบัติ ได้ และ วิธี การ 
หลาย ๆ ประการ เป็น เรื่อง ที่ ทุก คน ทราบ กัน 
ดี อยู่ แล้ว แต่ มัก ละเลย

ธรรมชาติของงู
งู เป็น สัตว์ กิน เนื้อ เป็น ผู้ ล่า ดัง นั้น จึง มี • 
ความ สามารถ ใน การ หลบ ซ่อน และ มี วิธี 
การ จู่โจม ได้ หลาย รูป แบบ เช่น รัด เหยื่อ 
กัด และ ฉีด น้ำ พิษ หรือ พ่น พิษ

งู พิษ ใน ประเทศไทย ส่วน ใหญ่ จะ หากิน ใน • 
เวลา กลาง คืน บาง ชนิด อาจ ออก หากิน 
ตั้งแต่ ตอน เย็น และ พลบค่ำ เช่น งูเห่า งู 
กะปะ และ บาง ครัง้ ง ูแมวเซา จะ ออก หากนิ 
เวลา กลาง วัน

งู มัก จะ หนี คน หรือ สัตว์ ใหญ่ แต่ จะ กัด เพื่อ • 
ป้องกัน ตัว ป้องกัน รัง หรือ ตกใจ

หลักการการปัองกันโดยทั่วไป
ใน บริเวณ บ้าน และ สถาน ที่ อยู่ อาศัย ต้อง • 
ไม่มี ที่ รก รุงรัง หรือ มี สิ่งของ กอง สุม จน 
เป็น ที่ อาศัย ของ งู หรือ หนู เพราะ บาง ครั้ง 
งู จะ มา กิน หนู 

การ เดนิ ทางใน เวลา กลาง คนื หรอื เมือ่ ม ีฝน • 
ตก ต้อง พก ไฟฉาย และ ส่อง ไฟ ตลอด เวลา 
หรือ เดิน ใน ที่ ที่ มี แสง ไฟ ส่อง สว่าง พอ

การ เดิน ใน สถาน ที่ ที่ มี งู ชุกชุม ต้อง ใส่ • 
รองเท้า หุ้ม ส้น 

กอ่น จะ สวม รองเทา้ หุม้ สน้ ควร ตรวจ สอบ • 
เสีย ก่อน ว่า มี งู หลบ ซ่อน อยู่ ใน รองเท้า 
หรือ ไม่

ควร หลีก เลี่ยง การ งัด แงะ ขุด คุ้ย ก้อน • 
หิน ขอน ไม้ หรือ การ ใช้ มือ เท้า หรือ มุด 
เข้าไป ใน รู หรือ โพรง ที่ ทึบ เนื่องจาก อาจ มี 
งู หลบ ซ่อน อยู่ ได้

ควร รู้จัก ด้วย ว่า รอบ ที่ อาศัย มี งู ชนิด ใด อยู่ • 
ชุกชุม หรือ หาก ต้อง เดิน ทาง ไป สถาน ที่ ที่ 
มี งู ชุกชุม ควร หาความ รู้ เกี่ยว กับ ชนิด และ 
ธรรมชาติ ของ งู ใน สถาน ที่ นั้น ๆ ด้วย

เตอืน ตนเอง และ สมาชกิ ใน ครอบครวั เสมอ • 
วา่ ง ูเปน็ สตัว ์อนัตราย ตอ้ง หลกี เลีย่ง อยา่ 
เลน่ กบั ง ูหรอื พยายาม จะ จบั ง ูและ อยา่ จบั 
ซาก ง ูที ่ตาย แลว้ ดว้ย มอื เปลา่ เพราะ อาจ ไป 
สัมผัส ถูก เขี้ยว พิษ ที่ ยัง มี น้ำ พิษ อยู่

ยัง ไม่มี สาร เคมี หรือ สมุนไพร ใด ๆ  ที่ พิสูจน์ • 
ได้ ว่า ใช้ได้ อย่าง ปลอดภัย ภัย ต่อ สุขภาพ 
และ ปอ้งกนั การ ถกู ง ูกดั หรอื ปอ้งกนั ไม ่ให ้
งู เข้า มา ใกล้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

การปัองกันในบ้านท่ีอยู่อาศัย
สนามสวนหรือบริเวณรอบบ้าน

ไม่ เก็บ สัตว์ เลี้ยง ที่ อาจ เป็น อาหาร ของ งู • 
เช่น ลูกไก่ ลูก กบ ไว้ ใน บ้าน

เกบ็ อาหาร ใน บา้น ให ้มดิชดิ เพราะ ง ูอาจ ได ้• 
มา กิน อาหาร เหล่า นั้น หรือ อาหาร เหล่า นี้ 
จะ ล่อ หนู และ งู จะ มา ล่า หนู

หมั่น เก็บ กวาด บ้าน กำจัด เศษ ขยะ ที่ • 

เป็น เศษ อาหาร ให้ หมด เพราะ สิ่ง เหล่า นี้ 
สามารถ ล่อ หนู และ งู ได้ ดี 

หมั่น สังเกต ว่า ใน บ้าน ตาม กำแพง มี รอย • 
แยก โพรง หรือ รู ที่ จะ ทำให้ งู สามารถ เข้า 
มา ใน บ้าน หรือ ใช้ เป็น ที่ อยู่ อาศัย

ไม ่ควร นอน บน พืน้ และ ถา้ จำเปน็ ตอ้ง นอน • 
บน พื้น ให้ ใช้ มุ้ง คลุม ให้ มิดชิด และ เก็บ ชาย 
มุ้ง ไว้ ใต้ ที่นอน ด้วย

ไม ่ควร ให ้ม ีกิง่ ไม ้ของ ตน้ไม ้ยืน่ เขา้ สมัผสั ตวั • 
บา้น หรอื หลงัคา เพราะ จะ เปน็ ทาง ให ้ง ูเขา้ 
มา ใน บ้าน ได้ ง่าย ขึ้น

ไม่ ควร ให้ มี หญ้า ขึ้น รก รุงรัง กำจัด ขอน ไม้ • 
แหง้ จอม ปลวก แหลง่ นำ้ ขงั ที ่อาจ เปน็ รงั 
ของ งู หรือ รัง ของ สัตว์ ที่ เป็น อาหาร ของ งู

การปัองกันเมื่อเดินทางทั่วไป
ในที่รกทึบหรือป่า

เมื่อ พบ ขอน ไม้ หรือ ก้อน หิน ขวาง ทาง ให้ • 
มอง ก่อน จะ เดิน ข้าม หรือ เดิน เหยียบ บน 
ขอน ไม้ หรือ ก้อน หิน แทนที่ จะ เดิน ข้าม ไป 
ใน ที เดียว เพราะ งู อาจ นอน หลบ แดด อยู่ 
อีก ข้าง ของ ขอน ไม้ หรือ ก้อน หิน

อย่า เดิน ย่ำ แอ่ง น้ำ หรือ คู น้ำ ตื้นๆ เพราะ • 
อาจ มี งู อยู่ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง หลัง ฝน ตก

เมื่อ เดิน ทางใน สถาน ที่ ที่ คาด ว่า จะ มี งู อยู่ • 
อาจ ใช้ กิ่ง ไม้ยาว หรือ ไม้ เท้า เคาะ ทื่ พื้น นำ 
หน้า การ เดิน เพราะ การ สั่น สะเทือน อาจ 
จะ ไล ่ง ูได ้แต ่ตอ้ง ระวงั วา่ กิง่ ไม ้อาจ จะ เกีย่ว 
ตัว งู มา ได้

งูกัดยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยโดยมีรายงานผู้ป่วยถูก
งูกัดประมาณปีละ7,000คนแต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆรวมท้ังมีอัตรา
การตายท่ีค่อนข้างต่ำ เน่ืองจากการพัฒนาบริการสาธารณสุข อย่างไร
ก็ตามเม่ือผู้ป่วยถูกงูกัดย่อมจะเกิดความทรมานและความทุกข์ท้ังทางร่างกาย
และจิตใจดังน้ันการป้องกันงูกัดจึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญและควรใส่ใจ
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8.00-8.30 Register, Opening Remark
8.30-9.30 Overview: Rabies Situation in Thailand
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 æ.≠. Õ¿‘√¡¬å æ«ßÀ—µ∂å

9.30-10.30 How to Control Animal Rabies
».π. æ. ¥√. ≥√ß§å»—°¥‘Ï ™—¬∫ÿµ√ (moderator)
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10.30-10.45 Coffee Breaks
10.45-11.45 Human Rabies: Diagnosis and Treatment

æ≠. Õ¿‘≠≠å‡æÁ≠  “√–¬“
¥√.  ÿ¿“¿√≥å «—™√æƒ…“¥’

11.45-12.30 Safety and Efficacy of PVRV in Thailand (Symposium)
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.30 Post-Exposure Rabies Treatment:

How to Achieved Safety and Efficacy
».πæ. ª√–‡ √‘∞ ∑Õß‡®√‘≠ (moderator)
æ≠.  ÿ¥“  ’∫ÿ≠‡√◊Õß
¥√. º°“¡“» ¢“«ª≈Õ¥
».πæ. ∏’√–æß…å µ—≥±«‘‡™’¬√

«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π 2553
8.30-9.00 Booster Vaccination for Post-Exposure Treatment

».πæ. ∏’√–æß…å µ—≥±«‘‡™’¬√
9.00-10.00 Benefit of Pre-Exposure Rabies Vaccination

in Thailand
æ≠.  ÿ¥“  ’∫ÿ≠‡√◊Õß
».πæ. ∏’√–æß…å µ—≥±«‘‡™’¬√

10.00-10.15 Coffee-break
10.15-11.00 Case Discussion: Post-Exposure Treatment

(Interactive Session)
».πæ. ∏’√–æß…å µ—≥±«‘‡™’¬√ (moderator)
æ≠.  ÿ¥“  ’∫ÿ≠‡√◊Õß

11.00-12.00 Biological Products against Rabies in QSMI
».¿≠.  ÿ¡π“ ¢¡«‘≈—¬
π“ß∏’√π“√∂ ®‘«‰æ»“≈æß…å

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Pitfalls of Management of Rabies Prophylaxis

æ≠.  ÿ¥“  ’∫ÿ≠‡√◊Õß
14.00-15.30 (1) ID Training QSMI staff

(2) Q&A in Rabies Prophylaxis QSMI staff

ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งใบลงทะเบียนได้ที่
 คุณมณีรัตน์เบญจวงศ์กุลชัย
 ฝ่ายลงทะเบียนงานประชุม
 สถานเสาวภาสภากาชาดไทย
 1871ถนนพระราม4ปทุมวันกรุงเทพฯ10330
 โทรศัพท์02-2520161-4,02-2520167ต่อ132
 โทรสาร02-2540212
 E-mail:queensaovabha@gmail.com

หรือสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่www.saovabha.com

เนื่องด้วยทางสถานเสาวภาสภากาชาดไทยได้จัดการประชุมวิชาการเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าครั้งที่5
ปี2553ขึ้นในระหว่างวันที่2-3กันยายน2553ณโรงแรมนารายณ์ถนนสีลมกรุงเทพฯ

สำรองที่นั่ง
ด้วยนะครับ

จุลสารเสาวภา
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