
รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาหท์ี่ ๑๘ 
สาระน่ารู้ประจ าวันจันทร์  ที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  นิ่วน ้ำลำย คนด่ืมน ้ำน้อย มีน ้ำลำยเหนียวบ่อย ๆ ต้องระวัง 

 
          นิ่วน้ าลายหรืออาการต่อมน้ าลายอุดตัน เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะคนที่ด่ืมน้ าน้อย มีอาการน้ าลายเหนียว
บ่อย ๆ ระวังจะเป็นโรคนี้ !  แม้ว่ำนิ่วจะพบได้บ่อยในทำงเดินปัสสำวะ ถุงน ้ำดี ไต หรือในต่อมทอนซิล ทว่ำนิ่วก็เป็นส่ิงท่ี
เกิดขึ นกับต่อมน ้ำลำยของเรำได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งหำกเกิดนิ่ว ณ จุดนี ก็จะเรียกว่ำ "นิ่วน้ าลาย" ช่ืออำจฟังดู แปลก ๆ และไม่
คุ้นสักหน่อย แต่ก็อย่ำประมำทเลยเชียวล่ะ เพรำะอำกำรนี ใกล้ตัวมำก ๆ ดังนั นมำท้ำควำมรู้จักโรคนิ่วน ้ำลำยกันไว้ดีกว่ำ 
นิ่วน้ าลาย คืออะไร   นิ่วน ้ำลำย ภำษำอังกฤษคือ  Salivary Stones คือ นิ่วที่เกิดในต่อมน ้ำลำย หรือนิ่วในท่อน ้ำลำย 
มักจะเกิดนิ่วในท่อน ้ำลำยใต้ขำกรรไกรล่ำงมำกกวำ่ท่อน ้ำลำยใต้หู และต่อมน ้ำลำยใต้ลิ น โดยก้อนนิ่วอำจมีก้อนเดียวหรือ
เกิดนิ่วหลำยก้อนก็ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรอุดตันในท่อน ้ำลำยบำงส่วนหรือเกิดกำรอุดตันในท่อน ้ำลำย ทั งหมด 
นิ่วน้ าลายเกิดจากอะไรได้บ้าง นิ่วในต่อมน ้ำลำย เกิดจำกกำรสะสมขององค์ประกอบทำงเคมีในน ้ำลำย  โดยส่วนใหญ่จะ
พบว่ำสำรเคมีนั นคือแคลเซียม ซึ่งอำจเป็นผลจำกกำรท่ีร่ำงกำยผลิตน ้ำลำยได้น้อยลง หรือมีผนังท่อน ้ำลำยหนำ ท้ำให้เกิด
เป็นก้อนอุดตัน น ้ำลำยไหลออกสู่ช่องปำกไม่ได้ เกิดกำรค่ังและก่อตัวเป็นนิ่วในท่ีสุด 

นอกจำกนี ยังพบว่ำมีปัจจัยเส่ียงอื่น ๆ ท่ีก่อให้เกิดนิ่วน้ าลาย อันได้แก่ ภำวะขำดน ้ำ จำกกำรด่ืมน ้ำน้อยจนเป็น
นิสัย กำรใช้ยำบำงชนิด เช่น ยำต้ำนฮีสตำมีน ยำลดควำมดันโลหิต ยำทำงจิตเวช และยำควบคุมกำรท้ำงำนของกระเพำะ
ปัสสำวะ รวมทั งอำกำรบำดเจ็บของต่อมน ้ำลำยก็มีผลเพิ่มควำมเส่ียงนิ่วน ้ำลำยได้ด้วย 
ต่อมน้ าลายอุดตันจากนิ่วน้ าลาย อาการเป็นยังไง  ผู้ป่วยส่วนมำกจะมีอำกำรบวมใต้คำงแบบเป็น ๆ หำย ๆ โดยเฉพำะใน
ตอนรับประทำนอำหำร มักมีอำกำรน ้ำลำยเหนียวบ่อย ๆ อำจคล้ำเจอก้อนบวมท่ีคำงข้ำงใดข้ำงหนึ่ง บำงรำยอำจมีอำกำร
ปวดร่วมด้วย และหำกปล่อยให้ก้อนนิ่วคงอยู่ต่อไป อำจเกิดอำกำรต่อมน ้ำลำยอักเสบร่วมกับกำรติดเชื ออย่ำงเฉียบพลัน 
ผู้ป่วยอำจมีไข้ตัวร้อน มีอำกำรปวดบวมตลอดเวลำ และมีหนองปนมำกับน ้ำลำย 
นิ่วน้ าลาย รักษาได้ไหม  เมื่อเกิดอำกำรต่อมน ้ำลำยอุดตันเพรำะนิ่วน ้ำลำย ในกรณีท่ีนิ่วมีขนำดเล็ก ก้อนนิ่วอำจหลุดไปได้
เอง แต่หำกมีอำกำรอักเสบเกิดขึ น สำมำรถรักษำได้โดยแพทย์จะให้ยำลดกำรอักเสบในเบื องต้น เพื่อลดอำกำรบวมของต่อม
น ้ำลำย หรือเยื่อบุผนังท่อน ้ำลำย ซึ่งจะท้ำให้ท่อทำงเดินน ้ำลำยกว้ำงเท่ำระดับปกติ ท่อน ้ำลำยก็จะไม่อุดตันนั่นเอง 
          ทว่ำหำกเป็นนิ่วน ้ำลำยขนำดใหญ่ เคสนี คงต้องรักษำนิ่วน ้ำลำยด้วยกำรผ่ำตัด โดยอำจคีบเอำก้อนนิ่วออก และ
ผ่ำตัดเปิดปำกทำงออกของท่อน ้ำลำยให้กว้ำงขึ น หรือแพทย์อำจผ่ำตัดเอำต่อมน ้ำลำยข้ำงท่ีเป็นนิ่วออกไปเลย 
การป้องกัน  กำรป้องกันนิ่วน ้ำลำยสำมำรถท้ำได้ดังนี  
          1. ด่ืมน ้ำมำก ๆ อย่ำงน้อยควรด่ืมน ้ำสะอำดให้ได้ 1.5-2 ลิตรต่อวัน  
          2. รักษำควำมสะอำดภำยในช่องปำกให้ดี 
          3. อย่ำละเลยอำกำรผิดปกติต่ำง ๆ หำกรู้สึกได้ถึงควำมผิดปกติของสุขภำพช่องปำกและฟันแม้เพียงเล็กน้อย ควร
รีบปรึกษำปัญหำสุขภำพช่องปำกกับแพทย์เฉพำะทำงโดยด่วน 
ขอขอบคุณข้อมูลจำก 
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
ห้องสมุดทันตแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาหท์ี่ ๑๘ 
สาระน่ารู้ประจ าวันอังคาร  ที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 
เร่ือง  คนรักคอหมูย่ำงมีสะดุ้ง สคบ. เตือนพบยำตกค้ำงในคอหมู 

 
ประกาศจาก รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เตือนผู้บริโภคระวังยาตกค้างจากอาหาร 

"คอหมูย่าง" เผยไม่นิ่งนอนใจ เร่งประสานงานตรวจสอบ-แก้ไขแล้ว  วันท่ี 12 กันยำยน 2559 ผู้ส่ือข่ำวรำยงำนว่ำ ร.ต. 
ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงกรณีท่ีทำง สคบ. ตรวจสอบพบสำร
ตกค้ำงในเนื อสัตว์ โดยเฉพำะเนื อหมูจำกอำหำรประเภทคอหมูย่ำง ด้วยควำมเป็นห่วงหลังพบว่ำส่วนใหญ่หมูท่ีเกษตรกร
เลี ยงจะถูกฉีดยำตรงบริเวณ คอ ก่อนน้ำส่งโรงเชือด ซึ่งหำกไม่รอให้ฤทธิ์ของยำหมดตำมก้ำหนดเวลำแต่น้ำมำเชือดเพื่อ
บริโภคก่อน อำจมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะได้รับสำรตกค้ำง 

ทั งนี  ร.ต. ไพโรจน์ กล่ำวว่ำ หมู ท่ีน้ำมำประกอบอำหำรจ้ำพวกคอหมูย่ำงนั น มีควำมเส่ียงสูงท่ีจะได้รับสำรตกค้ำง จำกกำร
ใช้ยำท่ีเกิดจำกกระบวนกำรเลี ยงหมู โดยท่ีเกษตรกรผู้เลี ยงหมูบำงรำยมีกำรฉีดยำเข้ำไปท่ีคอแล้วน้ำหมูส่งโรงเชือด เลย ซึ่ง
กำรกระท้ำดังกล่ำวอำจท้ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภคได้ ประกอบกับท่ีผ่ำนมำเคยพบ มีเข็มฉีดยำหักคำบริเวณคอหมูท่ีปรุง
สุกมำแล้วก็มี 

อย่ำงไรก็ตำม ทำง สคบ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ เบื องต้นจะมีกำรชี แจงไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อช่วยหำแนวทำงป้องกัน
ไม่ให้เกิดอันตรำยกับผู้บริโภค ก่อนหำรือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ไปท้ำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรให้ได้รับ
ทรำบถึงอันตรำยท่ีอำจเกิดขึ น พร้อมกับขอควำมร่วมมือส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ช่วยสุ่มตรวจเนื อสัตว์ท่ี
น้ำมำจ้ำหน่ำยอีกด้วย 
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 รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาหท์ี่ ๑๘ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพุธ  ที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๙ 

เร่ือง  ยันผู้ติดเชื อไวรัสซิกำเขตสำทร คงเดิม 21 รำย วอนอย่ำต่ืนตระหนก 
 

         กทม. แถลงยันผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสาทร ยังคงเดิม 21 ราย ไม่มีเพิ่ม แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง วอนประชาชน
อย่าต่ืนตระหนก  วันท่ี 12 กันยำยน 2559 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหำนคร (กทม.) เปิดเผยถึงสถำนกำรณ์
ของไวรัสซิกำในพื นท่ีกรุงเทพฯ ว่ำ หลังจำกท่ี กทม. ได้รับแจ้งจำกโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่งว่ำ พบผู้ป่วยติดเชื อไวรัสซิกำ
ในเขตสำทร ก็ได้มีกำรระดมทีมลงพื นท่ีเพื่อท้ำกำรสอบสวนโรค รวมถึงกำรให้ควำมรู้ และก้ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย เพื่อ
ตัดวงจรของไวรัสซิกำ ส้ำหรับกำรค้นหำผู้ติดเชื อนั นจะเป็นกำรเริ่มค้นหำในระยะรัศมี 100 เมตร จำกท่ีพักอำศัยของผู้ป่วย
รำยดังกล่ำว 

จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ขณะนี มีผู้ป่วยติดเชื อไวรัสซิกำ 21 คน และในจ้ำนวนนี เป็นหญิงตั งครรภ์ อำยุครรภ์ 28 
สัปดำห์ 1 รำย ซึ่งให้แพทย์และสูตินำรีแพทย์ ติดตำมอำกำรใกล้ชิด แม้ว่ำผู้เป็นแม่จะปลอดเชื อไวรัสซิกำแล้ว แต่ยังต้อง
ติดตำมผลกระทบต่อบุตรในครรภ์ต่อไป 

พญ.วันทนีย์ กล่ำวต่อว่ำ หลังจำกท่ีได้รับรำยงำนผู้ป่วยติดเชื อไวรัสซิกำ ตั งแต่วันท่ี 7 กันยำยน จนถึงปัจจุบัน ยัง
ไม่มีรำยงำนว่ำพบผู้ป่วยเพิ่มอีก ทั งนี  ยืนยันไวรัสซิกำไม่ท้ำให้เสียชีวิต โดยผู้มีอำกำรจะมีไข้ ปวดข้อ มีผ่ืน และตำแดง หำก
ใครสงสัยให้ไปหำแพทย์ ท่ีส้ำคัญอยำกขอควำมร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันก้ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยท่ี เป็นพำหะน้ำโรคตัว
ส้ำคัญ 
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาหท์ี่ ๑๘ 
สาระน่ารู้ประจ าวันพฤหัสบดี  ที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๙ 

เร่ือง  สหรัฐฯ แบนสบู่แอนตี แบคทีเรีย ชี ให้โทษมำกกว่ำประโยชน์-ไม่ได้ดีกว่ำสบู่ท่ัวไป 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ออกโรงแบนการจ าหน่ายสบู่ที่มีสารต้านแบคทีเรีย หลังพบถูกใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มากเกินจ าเป็น ชี้ให้โทษมากกว่าประโยชน์ และไม่ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสบู่ทั่วไป 
             เว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ เผย รำยงำนว่ำ เมื่อวันท่ี 2 กันยำยน 2559  องค์กำรอำหำรและยำแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(FDA) ได้ออกมำประกำศค้ำส่ังห้ำมขำยผลิตภัณฑ์สบู่ท่ีมีสำรต้ำนแบคทีเรียเป็นส่วน ประกอบ โดยเผยว่ำไม่มีผลกำรพิสูจน์
ทำงวิทยำศำสตร์ยืนยันได้แน่ชัดว่ำ สำรเคมีเหล่ำนั นจะปลอดภัยในระยะยำว และจะสะอำดกว่ำกำรใช้สบู่ธรรมดำ 
             โดยทำง FDA จะให้เวลำ 1 ปี เพื่อให้อุตสำหกรรมกำรผลิตสบู่แอนตี แบคทีเรียทั งชนิดเหลวและก้อน ด้ำเนินกำร
น้ำสำรเคมีต้องห้ำมจ้ำนวน 19 ชนิด ออกจำกส่วนประกอบในสบู่ รวมถึงสำรไตรโคลซำน (triclosan) ท่ีพบมำกในสบู่เหลว 
และสำรไตรโคลคำร์บำน (triclocarban) ท่ีพบมำกในสบู่ก้อน ซึ่งจำกกำรตรวจสอบมีผลิตภัณฑ์สบู่ในตลำดมำกถึงร้อยละ 
40 ท่ีมีสำรเคมีท่ีเกินควำมจ้ำเป็นและพิสูจน์ไม่ได้ว่ำมันมีประโยชน์ 

ทั งนี  มีกำรวิจัยในสัตว์พบว่ำ สำรเคมีต้องห้ำมทั ง 2 ชนิดนี ดังกล่ำว มีส่วนไปขัดขวำงกำรเจริญเติบโตตำมธรรมชำติ
ของระบบสืบพันธุ์และกระบวนกำรเมตำบอลิซึม ซึ่งผู้เช่ียวชำญด้ำนสุขภำพบำงท่ำนชี ว่ำ  อันตรำยดังกล่ำวนี จะส่งผลใน
มนุษย์ด้วยเช่นกัน โดยสำรเคมีดังกล่ำวนี เริ่มมีกำรใช้ครั งแรกในแวดวงศัลยแพทย์ ท่ีต้องใช้ล้ำงมือก่อนเข้ำห้องผ่ำตัด แต่ทุก
วันนี ถูกน้ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยมำกเกินควำมจ้ำเป็น อันรวมถึงผลิตภัณฑ์ช้ำระล้ำงช่องปำก ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำและน ้ำยำปรับ
ผ้ำนุ่ม รวมทั งจุกนมปลอมส้ำหรับเด็ก ซึ่งจำกรำยงำนของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเผยว่ำ พบสำรเคมีเหล่ำนี ตกค้ำงใน
ปัสสำวะของพลเมืองชำวอเมริกันมำกกว่ำ 1 ใน 3 โดยเฉพำะ สำรไตรโคลคำร์บำน ต้องใช้เวลำนำนกว่ำจะสลำยหำยไป  
             นอกจำกนี ทำง FDA ยังให้เวลำผู้ผลิตสบู่พิสูจน์สำรเคมีอีก 3 ตัว ว่ำปลอดภัยและมีประโยชน์จริง นั่นก็คือ เบนซี
โทเนียม คลอไรด์ (Benzethonium chloride), เบนซำลโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium chloride) และ คลอโรไซลี
นอล (chloroxylenol) โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีสำรดังกล่ำว (แต่ต้องไม่มีสำรต้องห้ำม 19 ชนิด) ยังคงวำงขำยในตลำดต่อไปได้
จนกว่ำจะมีผลพิสูจน์ออกมำ  ด้ำนทำงผู้เช่ียวชำญด้ำนสำธำรณสุข ก็ได้ออกมำแสดงควำมเห็นชอบกับค้ำส่ังห้ำมดังกล่ำว 
โดยระบุว่ำ ในระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำนี  มีผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ้ำวันจ้ำนวนมำกท่ีมีส่วนประกอบของสำรต้ำนแบคทีเรีย 
ซึ่งสำรเหล่ำนี ให้โทษมำกกว่ำประโยชน์ อย่ำงไรก็ดี ค้ำส่ังห้ำมดังกล่ำวมีผลใช้แค่กับสบู่และผลิตภัณฑ์ท้ำควำมสะอำดมือ
ส้ำหรับครัว เรือนเท่ำนั น ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในทำงกลับกัน ด้ำนสถำบันช้ำระล้ำงอเมริกัน (American Cleaning 
Institute : ACI) ตัวแทนกลุ่มผู้ค้ำ ได้ออกมำแสดงควำมไม่เห็นด้วยกับทำง  FDA พร้อมทั งมีข้อมูลแสดงประโยชน์ของกำร
ใช้สบู่ท่ีมีสำรต้ำนแบคทีเรียช้ำระล้ำง ว่ำปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ อีกทั งยังมีควำมพยำยำมท่ีจะเดินหน้ำท้ำกำรศึกษำ
วิจัยทำงวิทยำศำสตร์เพื่อมำพิสูจน์ให้กับทำง FDA ให้ได้ โดยในขณะนี มีอุตสำหกรรมผลิตสบู่รำยใหญ่บำงรำย เริ่มมีกำร
ถอนสำรเคมีต้องห้ำมดังกล่ำวออกจำกกระบวนกำรผลิตแล้ว 
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รายการเสียงตามสาย ประจ าสัปดาหท์ี่ ๑๘ 
สาระน่ารู้ประจ าวันศุกร์  ที ่๒๓ กันยายน  ๒๕๕๙ 

เร่ือง  อย่ำเพิ่งแตกตื่น ! กระทรวงสำธำรณสุข ยัน ยังไม่พบพิษสุนัขบ้ำสำยพันธุ์ใหม่ 
 

กระทรวงสาธารณสุข เผย กรณีหนุ่มวัย 23 ถูกสุนัขกัดเสียชีวิต ยัน ยังไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ พร้อมขอ
ความร่วมมือประชาชนน าสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจ า  

จำกกรณี นำยทวีศักด์ิ ทรัพย์ยุทธ์ อำยุ 23 ปี เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 6 กันยำยน 2559 ท่ีโรงพยำบำลปทุมธำนี ซึ่ง
แพทย์วินิจฉัยว่ำเสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำสำยพันธุ์ใหม่และขอเก็บศพ  ไว้ชันสูตร ซึ่งภำยหลังแม่และพี่สำวของผู้ตำย
ออกมำยืนยันว่ำลูกชำยไม่เคยถูกสุนัขกัดแต่ อย่ำงใดนั น [อ่ำนข่ำว : แม่ของหนุ่มเสียชีวิตจำกพิษสุนัขบ้ำสำยพันธุ์ใหม่ ยัน
ลูกไม่เคยถูกหมำกัด-เรียกร้องให้แพทย์ชี แจง]   

ล่ำสุด (8 กันยำยน 2559) ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
กล่ำวว่ำ จำกกรณีดังกล่ำว ทำงกรมควบคุมโรคและส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ได้ส่งทีมสอบสวนลงพื นท่ีแล้ว ยืนยันว่ำ
ขณะนี ยังไม่มีโรคพิษสุนัขบ้ำสำยพันธุ์ใหม่ รวมทั งขอควำมร่วมมือเจ้ำของสุนัข-แมว พำสัตว์เลี ยงไปฉีดวัคซีนเป็นประจ้ำ 
และหำกถูก สุนั ข -แมว  กั ด ท่ีมื อหรือใบหน้ ำเด็กให้ รีบปฐมพยำบำลและพำไปพบแพทย์ เพื่ อฉี ดวัคซีน ทัน ที 
 
          จำกข้อมูลส้ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค ตั งแต่วันท่ี 1 มกรำคม - 7 สิงหำคม 2559 พบว่ำมีผู้เสียชีวิตจำกพิษ
สุนัขบ้ำแล้ว 7 รำย ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรำ 2 รำย, จ.ตำก, จ.ระยอง, จ.สมุทรปรำกำร, จ.สงขลำ, จ.ศรีสะเกษ            
จังหวัดละ 1 รำย ทั งนี โรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคท่ีติดต่อจำกสัตว์สู่คน มีระยะฟักตัว 1 สัปดำห์หรืออำจเกิน 1 ปี และหำกพบ
ผู้ป่วยเปน็โรคนี จะต้องแจ้งให้กระทรวงสำธำรณสุขทรำบทันที 
ด้ำน นพ.โอภำส กำรย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่ำวว่ำ ผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ำจะเสียชีวิตทุกรำย โดยส่วนใหญ่
เกิดจำกถูกสุนัข-แมวท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคกัดหรือข่วน ซึ่งขณะนี มีรำยงำนว่ำมีสุนัขท่ีมีเจ้ำของพำมำฉีดวัคซีนเพียง
ร้อยละ  70 เท่ำนั น  
โดยทำงกรมควบคุมโรคได้วำงแนวทำงกำรป้องกันไว้ 3 ขั นตอน คือ 
1. ใช้หลักกำรคำถำ 5 ย. ได้แก่ อย่ำแหย่ อย่ำเหยียบ อย่ำแยก อย่ำหยิบ อย่ำยุ่งกับสุนัข เพื่อป้องกันกำรถูกกัด 
2. หำกถูกกัดให้รีบล้ำงแผลด้วยสบู่และน ้ำสะอำดหลำย ๆ ครั ง พร้อมใส่ยำฆ่ำเชื อและรีบไปพบแพทย์โดยทันที เพื่อเข้ำรับ
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมถึงกักขังสัตว์ที่กัดสังเกตอำกำรอย่ำงน้อย 10 วัน หำกเสียชีวิตให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์หรือสถำน
เสำวภำเพื่อส่งตรวจหำเชื อโรคพิษ สุนัขบ้ำทำงห้องปฏิบัติกำร 
3. ควรรับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำอย่ำงต่อเนื่องครบชุดตำมเวลำท่ีแพทย์นัด 
ทั งนี หำกประชำชนมีข้อสงสัยต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อสำยด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
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