
  

 
เกิดจากเชื้อไวรัส รูปร่างคล้ายกระสุนปนื 

ถูกท าลายได้ง่าย เมื่อถูกความร้อน   ความแห้ง แสงแดด ยาฆ่า
เชื้อพวกคลอรีน แอลกอฮอล์ กรด หรือ 
ด่าง อย่างแรง เกิดในสัตว์เลือดอุ่น  
เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนขั แมว วัว 
ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระแต เสือ หมี หนู 
ค้างคาว รวมทั้งคน แต่ในประเทศไทยพบมากที่สุดในสุนขั 
(96% ของจ านวนที่พบเชื้อจากการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ) 
รองลงมา คือ แมว 
การติดต่อ โดยถูกสัตว์ท่ีเป็นโรค กัด ข่วน เลีย น้ าลายกระเด็น   

     เข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังท่ีมีบาดแผลระยะฟักตัวใน
สุนขั 7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้นกับบริเวณที่ได้รับเชื้อ   

                   ความรุนแรงของเชื้อ โดยเฉลี่ยประมาณ 2-6  
                    สัปดาห์  
อาการในสุนัข มี 2 ชนิด คือ ชนดิซึม และ ชนิดดุร้าย  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
  

1. ล้างแผล   ล้างแผลด้วยสบู่กบัน้้า
หลายๆ คร้ัง เพื่อล้างเชื้อออกจาก
บาดแผลถ้ามีเลือดออกควรปล่อยให้เลือด
ไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล เพราะจะท้า
ให้เช้ือแพร่กระจายไปส่วนอ่ืน 

 2. ใส่ยา  ใส่ยาใส่แผล เช่น เบตาดนี 
ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70 % 
จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่าใสส่ิ่งอื่น เช่น เกลือ 
ยาฉุน ลงในแผล ไม่ควรเย็บแผล ถ้า

จ้าเป็นควรรอไว้ 3-4 วัน ถ้าเลือดออกมากหรือแผลใหญ่อาจเย็บ
หลวม ๆ และใส่ท่อระบายไว ้

3. กักหมา   กักสัตว์ท่ีกัดไว้ดูอาการอย่าง
น้อย 15 วัน โดยให้น้้าและอาหารตามปกติ
อย่าฆ่าสตัว์ให้ตายทันที เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้าย
กัดคนหรือสตัว์อื่นหรือไมส่ามารถกัดสัตวไ์ว้
ได ้ถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่าสตัว์นั้นเป็นโรค

พิษสุนัขบ้า 
4. หาหมอ  รีบไปหาแพทยห์รือสตัว
แพทย์ทันทีที่ถูกกัด เพื่อขอค้าแนะน้า
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและซีรัม่อย่ารอจน
สัตว์ที่กัดตาย  และหากพบว่าสัตวต์ายให้
รีบตัดหัวสัตวต์ัวนั้นส่งตรวจโรคพิษสุนัข

บ้า  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เมื่อสงสยัว่าสตัว์เป็นโรคพิษสุนัขบา้ ควรกักขังสัตว์ไว้ในท่ีปลอดภัย และ
เฝ้าดูอาการประมาณ 15 วัน ไม่ควรท้าลายสัตว์โดยไม่จ้าเป็น ควรปล่อย
ให้สัตว์ตายเอง ซึ่งจะตรวจพบเช้ือได้ง่าย และแน่นอน ในการส่งซากควร
ส่งให้เร็วที่สดุโดยปฏิบตัิอย่างระมดัระวัง เรื่องความสะอาดและระลกึไว้
เสมอว่า สตัว์อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได ้จึงควรสวมถุงมือขณะเก็บซาก 
และลา้งมือให้สะอาดหลังจากเก็บซาก ควรส่งเฉพาะส่วนหัว  
  

1. ตัดหัวสัตว์ ตัดหัวสัตว์ตรงคอตอ่ ใส่ถุงพลาสติกซ้อนหลาย ๆ ช้ัน 
รัดปากถุงให้แน่น ใส่ถุงมือทุกครั้งท่ีตัดหัว
สัตว ์ถ้าเป็นแมวหรือสตัว์ตัวเล็กสามารถส่ง
ได้ทั้งตัว 

2. แช่แข็ง  ใส่กระติกหรือภาชนะอย่าง
อื่น เช่น กล่องโฟม แล้วใส่น้้าแข็งให้เย็น
ตลอดเวลา แล้วใส่น้าแข็งให้เย็น
ตลอดเวลา 
3. ประวัติ  ส่งพร้อมประวัตสิัตว์ ชนิด 
เพศ อายุ สี อาการป่วย ช่ือ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ เจา้ของสัตว์  
และผู้ถูกกดั  

  
ในกรณีส่งซากควรส่งใหเ้ร็วท่ีสุด ภายใน 
24 ชั่วโมง หรือติดต่อส านักงานปศุสัตว์เขต 

ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
1. สุนัขตัวผู้เปน็โรคพิษสุนัขบา้มากกว่าตัวเมีย 
2. สุนัขแสดงอาการบ้าแบบดุรา้ยมากกว่าแบบซึม 
33..  กว่า 90 % ของผู้ที่ตายด้วยโรคพิษสุนัขบา้เกิดจากการไม่

ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซนีหลังจากถูกสัตว์กัด  
4. ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสนุัขบา้ส่วนใหญ่ เนื่องมาจากการถูก

กัดโดยสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้รบัการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ 
 
 
 

 
 

5. สุนัขอายุน้อยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอายุมาก 
6. ผู้ชายตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าผู้หญิง 
7. การช่วยเหลือสุนัขจรจดัโดยการหาอาหารแตไ่ม่น้าสุนัขไปฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคมุก้าเนิดไม่ให้มลีูกเป็นการเพิ่ม
จ้านวนสุนัขจรจดัและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบา้ลูกสุนัข(ทุกอายุ)
มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นเดียวกับสุนัขโตการใช้สิทธิรักษา
กรณีที่ถูกกัดเจ้าของหมาต้องรับผดิชอบ แต่หากไมม่ีเจ้าของหรือ
เจ้าของไม่รับผิดชอบค่ารักษาหากเป็นยาในบัญชีหลักฯ เช่น 
Verolab ฉีดฟรี โดยหลังฉีดจะมีใบนัดฉีดต่อจนครบ 5 เข็ม ณ รพ.
ที่ท่านขึ้นสิทธ์ิ 
8. กรณีที่แผลใหญ่ เลือดออกมาก มเีสี่ยงมาก ใกลส้มองหรือ
เส้นประสาท จ้าเป็นต้องใช้ยานอกบัญชีฯเช่น ERIG เป็นต้น ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย ์โดยจะแบ่งฉีดเป็น 5 จุด รอบแผล 
ส่วนยาที่เหลือจากฉีดบริเวณแผลจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพก 
โดยขนาดที่ใช้ คือ 40 ยูนิต /น้้าหนักตัว 1กิโลกรัม ราคาจึงข้ึนอยู่
กับน้้าหนักตัวหากเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล จะคดิราคาเริ่มต้นที ่    
ยูนิตละ 1 บาท เป็นต้น (1ซีซี =100 ยูนิต) (หากท่านน้้าหนัก 60 
กิโลกรมั ท่านจะเสียค่าฉดี 2,400 บาท เป็นต้น ) 

 
 
 
 
 
 

ดว้ยความปรารถนาดีจาก 
งานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔2๔9-0569 

มือถือ 084 4113762 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 
 

งานสาธารณสุข  ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

อ าเภอบึงโขงหลง  จังหวดับึงกาฬ 
 
 

                            1.ไม่ปล่อยสุนัขเพ่นพ่าน 
                         สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแพร่เช้ือโรคที่ส้าคัญ                        
                         อาจกัดคนที่เดินผ่านไปมาหรือกัดสุนัขอื่นท้าให้ 
                        เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

                           2.ฉีดวัคซีนป้องกันทุกป ี
                            การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขัควรเป็น                          
                           หน้าท่ีของเจ้าของสัตว์ (ตามพระราชบัญญัติ  
                          โรคพิษสุนัขบ้า 2535) ที่จะต้องน้าสุนัขอายุ
ระหว่าง 2-4 เดือน ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
ฉีดซ้้าตามที่สัตวแพทย์ก้าหนด 

                          3.อย่าให้มีลูกมากโดยการท้าหมันสุนัขทั้ง 
                              ตัวผู้และตัวเมียหรือฉีดยาคุมก้าเนดิสุนัขตัว 
                              เมียไม่ใหม้ีลูกมากเกินไปจนไม่อาจเลี้ยงด ู
                             ได้ต้องน้าไปปล่อยกลายเป็นสุนัขจรจัดและ                  
                              เป็นปัญหาของสังคม 


