
  

เกดิจากเชือ้ไวรัส รปูรา่งคลา้ยกระสนุปืน 
ถู ก ท า ล า ย ไ ด ้ง่ า ย  เ มื่ อ ถู ก ค ว า ม ร ้อ น                       
ความแหง้ แสงแดด ยาฆา่เชือ้พวก 
คลอรนี แอลกอฮอล ์กรด หรอื ดา่ง  
อยา่งแรง เกดิในสตัวเ์ลอืดอุน่  
เลี้ยงลูกดว้ยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว 
ควาย ลงิ ชะนี กระรอก กระแต เสอื หม ี หนู 
คา้งคาว รวมทัง้คน แต่ในประเทศไทยพบมาก
ทีสุ่ดในสุนัข (96% ของจ านวนที่พบเชือ้จาก
การวินิจฉัยในหอ้งปฏิบัต ิการ) รองลงมา คือ 
แมว 

  
การตดิตอ่ โดยถกูสตัวท์ีเ่ป็นโรค กัด ขว่น เลยี 
น ้าลายกระเด็นเขา้ทางตา ปาก หรอืทางผวิหนัง  
ทีม่บีาดแผล  

  
ระยะฟกัตวัในสนุขั 7 วนั ถงึ 6 เดอืน ขึน้กับ
บรเิวณทีไ่ดรั้บเชือ้ ความรนุแรงของเชือ้ โดย
เฉลีย่ประมาณ 2-6 สปัดาห ์ 
 
อาการในสนุขั ม ี2 ชนดิ คอื ชนดิซมึ และ 
ชนดิดรุา้ย  

  

  

  

  

  

  
                                                                             

 เลอืดออกควรปลอ่ยใหเ้ลอืดไหลออก อยา่บบี
หรอืเคน้แผล เพราะจะท าใหเ้ชือ้แพรก่ระจายไป
สว่นอืน่ 

 

 

 

 
 

 จะชว่ยฆา่เชือ้โรค อยา่ใสส่ ิง่อืน่ เชน่ เกลอื ยา
ฉุน ลงในแผล ไมค่วรเย็บแผล ถา้จ าเป็นควรรอ
ไว ้3-4 วนั ถา้เลอืดออกมากหรอืแผลใหญอ่าจ
เย็บหลวม ๆ และใสท่อ่ระบายไว ้

 

 

 

 

 

อยา่ฆา่สตัวใ์หต้ายทันท ีเวน้แตส่ตัวนั์น้ดรุา้ยกัดคน
หรอืสตัวอ์ืน่หรอืไมส่ามารถกัดสตัวไ์วไ้ด ้ถา้สตัวห์นี
หายไปใหถ้อืวา่สตัวนั์น้เป็นโรคพษิสนัุขบา้ 

 

 

 

 

 

 

 
ทีก่ัดตาย เมือ่สตัวต์ายรบีตัดหัวสง่ตรวจโรคพษิ
สนัุขบา้  
 

 

 
 

 

เมือ่สงสยัวา่สตัวเ์ป็นโรคพษิสนัุขบา้ ควรกักขังสัตวไ์ว ้
ในทีป่ลอดภัย และเฝ้าดอูาการประมาณ 15 วัน ไม่
ควรท าลายสัตวโ์ดยไม่จ าเป็น ควรปล่อยใหส้ัตวต์าย
เอง ซึง่จะตรวจพบเชือ้ไดง้า่ย และแน่นอน ในการสง่
ซากควรส่งใหเ้ร็วที่สุดโดยปฏิบัตอิย่างระมัดระวัง 
เรื่องความสะอาดและระลกึไวเ้สมอว่า สัตวอ์าจเป็น
โรคพษิสุนัขบา้ได ้ จงึควรสวมถุงมอืขณะเก็บซาก 
และลา้งมอืใหส้ะอาดหลังจากเก็บซาก ควรสง่เฉพาะ
สว่นหัว  

  

  

  

  

  

  

  

  
ในกรณีสง่ซากควรสง่ใหเ้ร็วทีสุ่ด ภายใน 24 
ช ัว่โมง หรอืตดิต่อส านกังานปศุสตัวเ์ขต       
ปศสุตัวจ์งัหวดั ปศสุตัวอ์ าเภอ  
 

1. ลา้งแผล 
ลา้งแผลดว้ยสบูก่ับน ้า
หลายๆ ครัง้ เพือ่ลา้งเชือ้
ออกจากบาดแผลถา้ม ี

2. ใสย่า 

ใสย่าใสแ่ผล เชน่ เบตา
ดีน ทิงเจอร์ไอโอดีน 
แอลกอฮอล ์70 % 

3. กกัหมา 

กักสัตว์ที่กัดไวดู้อาการ
อย่างนอ้ย 15 วัน โดยให ้

น ้าและอาหารตามปกต ิ

4. หาหมอ 

รีบ ไปหาแพทย์ห รือ สั ต ว์
แพทยทั์นททีีถู่กกัด เพือ่ขอ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการฉีด
วคัซนีและซร่ัีมอยา่รอจนสตัว ์

1. ตดัหวัสตัว ์
ตัดหัวสัตวต์รงคอต่อ ใส่ถุงพลาสตกิ
ซอ้นหลาย ๆ ชัน้ รัดปากถุงใหแ้น่น ใส่

ถุงมอืทุกครัง้ทีต่ัดหัวสัตว ์ ถา้เป็นแมว
หรอืสตัวต์ัวเล็กสามารถสง่ไดทั้ง้ตัว 

2. แชแ่ข็ง 
ใส่กระตกิหรือภาชนะอย่างอืน่ เช่น 
กล่องโฟม แลว้ใส่น ้ าแข็งให เ้ ย็น
ตลอดเวลา แลว้ใส่น าแข็งใหเ้ ย็น
ตลอดเวลา 

3. ประวตั ิ
สง่พรอ้มประวัตสิัตว ์ชนดิ เพศ อาย ุส ี
อาการ ป่ วย  ชื่อ  ที่อยู่  หมาย เลข

โทรศัพท ์เจา้ของสตัว ์และผูถ้กูกัด 



  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  




 
 

 
                  

        สนัุขตัวผูเ้ป็นโรคพษิสนัุขบา้มากกวา่ตัวเมยี   
           
      สนัุขแสดงอาการบา้แบบดรุา้ยมากกวา่แบบซมึ  
  

       กวา่ 90 % ของผูท้ีต่ายดว้ยโรคพษิสนัุขบา้
เกดิจากการไมไ่ปพบแพทยเ์พือ่รับการฉีดวคัซนี
หลังจากถกูสตัวก์ดั  
 

         ผูเ้สยีชวีติดว้ยโรคพษิสนัุขบา้สว่นใหญ ่

เนือ่งมาจากการถกูกดัโดยสนัุขจรจัด หรอืสนัุขที่
มเีจา้ของแตไ่มไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้  
 

           สนัุขอายนุอ้ยเป็นโรคพษิสนัุขบา้มากกวา่
อายมุาก  
 

         ผูช้ายตายดว้ยโรคพษิสนัุขบา้มากกวา่
ผูห้ญงิ   
 

         การช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยการหา
อาหาร แตไ่มน่ าสนัุขไปฉีดวัคซนีป้องกันโรคพษิ
สนัุขบา้และคุมก าเนิดไม่ใหม้ลีูก เป็นการเพิม่
จ านวนสุนัขจรจัดและแพร่กระจายโรคพษิสุนัข
บา้  
 

         ลกูสนัุข (ทกุอาย)ุ มโีอกาสเป็นโรคพษิ
สนัุขบา้ไดเ้ชน่เดยีวกับสนัุขโต  

  

  

  

 

 

โดย 
ส ำนักงำนปลดั 

องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลธรรมเสน 
อ ำเภอโพธำรำม  จังหวดัรำชบุรี 

โทร 032 - 0234994 
   

                            1.ไมป่ลอ่ยสนุขัเพน่พา่น 
                           สนัุขจรจัดทีอ่ยูข่า้งถนนเป็นตัว     
                           แพร่เชือ้โรคทีส่ าคัญ อาจกัดคน      
                           ทีเ่ดนิผา่นไปมาหรอืกัดสนัุขอืน่
ท าใหเ้ป็นโรคพษิสนัุขบา้ได ้

                           2.ฉดีวคัซนีป้องกนัทกุปี         
                          สนัุขจรเป็นหนา้ทีข่องเจา้ของ  
                          สตัว(์ตามพระราชบัญญัตโิรคพษิ 
                           สนัุขบา้ 2535) ทีจ่ะตอ้งน าสนัุข
อาย ุระหวา่ง 2-4 เดอืน ไดไ้ปรับการฉีดวคัซนีป้องกัน
โรคพษิสนัุขบา้ และฉีดซ ้าตามทีส่ตัวแ์พทยก์ าหนด 

                           3.อยา่ใหม้ลีกูมาก 
                         โดยการท าหมันสนัุขทัง้ตัวผูแ้ละ               
                         ตัวเมยีหรอืฉีดยาคมุก าเนดิสนัุขตัว 
                         เมยี ไมใ่หม้ลีกูมากเกนิไปจนไม ่ 
                         อาจ เลีย้งดไูดต้อ้งน าไปปลอ่ย

กลายเป็นสนัุขจรจัดและเป็นปัญหาของสงัคม 


