
  

เกดิจากเชือ้ไวรัส รปูรา่งคลา้ยกระสนุปืน 

ถกูท าลายไดง้่าย เมือ่ถกูความรอ้น                       
ความแหง้ แสงแดด ยาฆา่เชือ้พวก 

คลอรนี แอลกอฮอล ์กรด หรอื ดา่ง  
อยา่งแรง เกดิในสตัวเ์ลอืดอุน่  

เลีย้งลกูดว้ยนมทกุชนดิ เชน่ สนัุข แมว วัว 
ควาย ลงิ ชะนี กระรอก กระแต เสอื หม ีหนู 
คา้งคาว รวมทัง้คน แตใ่นประเทศไทยพบมาก

ทีส่ดุในสนัุข (96% ของจ านวนทีพ่บเชือ้จาก
การวนิจิฉัยในหอ้งปฏบิัตกิาร) รองลงมา คอื 

แมว 

  
การตดิตอ่ โดยถกูสตัวท์ีเ่ป็นโรค กัด ขว่น เลยี 
น ้าลายกระเด็นเขา้ทางตา ปาก หรอืทางผวิหนัง 

ทีม่บีาดแผล 

  
ระยะฟกัตวัในสนุขั 7 วัน ถงึ 6 เดอืน ขึน้กับ
บรเิวณทีไ่ดร้ับเชือ้ ความรนุแรงของเชือ้ โดย
เฉลีย่ประมาณ 2-6 สปัดาห ์ 

 
อาการในสุนขั ม ี2 ชนดิ คอื ชนดิซมึ และ 

ชนดิดรุา้ย  

  

  

  

  

  

  
                                                                             

 เลอืดออกควรปลอ่ยใหเ้ลอืดไหลออก อยา่บบี

หรอืเคน้แผล เพราะจะท าใหเ้ชือ้แพรก่ระจายไป
สว่นอืน่ 

 

 

 

 
 

 จะชว่ยฆา่เชือ้โรค อยา่ใสส่ิง่อืน่ เชน่ เกลอื ยา
ฉุน ลงในแผล ไมค่วรเย็บแผล ถา้จ าเป็นควรรอ
ไว ้3-4 วัน ถา้เลอืดออกมากหรอืแผลใหญอ่าจ

เย็บหลวม ๆ และใสท่อ่ระบายไว ้
 

 

 

 

 

อยา่ฆา่สตัวใ์หต้ายทันท ีเวน้แตส่ตัวนั์น้ดรุา้ยกัดคน

หรอืสตัวอ์ืน่หรอืไมส่ามารถกัดสตัวไ์วไ้ด ้ถา้สตัวห์นี
หายไปใหถ้อืวา่สตัวนั์น้เป็นโรคพษิสนัุขบา้ 

 

 

 

 

 

 

 

ทีก่ัดตาย เมือ่สตัวต์ายรบีตัดหัวสง่ตรวจโรคพษิ
สนัุขบา้  
 

 

 

 

 

เมือ่สงสยัวา่สตัวเ์ป็นโรคพษิสนัุขบา้ ควรกักขังสตัวไ์ว ้
ในทีป่ลอดภยั และเฝ้าดอูาการประมาณ 15 วัน ไม่

ควรท าลายสตัวโ์ดยไมจ่ าเป็น ควรปลอ่ยใหส้ตัวต์าย
เอง ซึง่จะตรวจพบเชือ้ไดง้่าย และแน่นอน ในการสง่
ซากควรสง่ใหเ้ร็วทีส่ดุโดยปฏบิัตอิยา่งระมดัระวัง 

เรือ่งความสะอาดและระลกึไวเ้สมอวา่ สตัวอ์าจเป็น
โรคพษิสนัุขบา้ได ้จงึควรสวมถงุมอืขณะเก็บซาก 

และลา้งมอืใหส้ะอาดหลังจากเก็บซาก ควรสง่เฉพาะ
สว่นหัว  

  

  

  

  

  

  

  

  
ในกรณีสง่ซากควรสง่ใหเ้ร็วทีสุ่ด ภายใน 24 ช ัว่โมง หรอื
ตดิตอ่ส านกังานปศสุตัวเ์ขต ปศสุตัวจ์งัหวดั ปศสุตัว ์

อ าเภอ  
 

1. ลา้งแผล 
ลา้งแผลดว้ยสบูก่ับน ้า

หลายๆ ครัง้ เพือ่ลา้งเชือ้
ออกจากบาดแผลถา้ม ี

2. ใสย่า 

ใสย่าใสแ่ผล เชน่ เบตา
ดนี ทงิเจอรไ์อโอดนี 
แอลกอฮอล ์70 % 

3. กกัหมา 

กักสตัวท์ีก่ัดไวด้อูาการ
อยา่งนอ้ย 15 วัน โดยให ้

น ้าและอาหารตามปกต ิ

4. หาหมอ 

รบีไปหาแพทยห์รอืสตัว
แพทยท์ันททีีถ่กูกัด เพือ่ขอ

ค าแนะน าเกีย่วกับการฉีด
วัคซนีและซรีั่มอยา่รอจนสตัว ์

1. ตดัหวัสตัว ์
ตัดหัวสตัวต์รงคอตอ่ ใสถ่งุพลาสตกิ

ซอ้นหลาย ๆ ชัน้ รัดปากถงุใหแ้น่น ใส่

ถงุมอืทกุครัง้ทีต่ัดหัวสตัว ์ถา้เป็นแมว

หรอืสตัวต์ัวเล็กสามารถสง่ไดท้ัง้ตัว 

2. แช่แข็ง 

ใสก่ระตกิหรอืภาชนะอยา่งอืน่ เชน่ 
กลอ่งโฟม แลว้ใสน่ ้าแข็งใหเ้ย็น

ตลอดเวลา แลว้ใสน่ าแข็งใหเ้ย็น
ตลอดเวลา 

3. ประวตั ิ
สง่พรอ้มประวัตสิตัว ์ชนดิ เพศ อาย ุส ี
อาการป่วย ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลข
โทรศัพท ์เจา้ของสตัว ์และผูถ้กูกัด 



  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  




 
 

 
                  

        สนัุขตัวผูเ้ป็นโรคพษิสนัุขบา้มากกวา่ตวัเมยี   
           
      สนัุขแสดงอาการบา้แบบดรุา้ยมากกวา่แบบซมึ  
  
       กวา่ 90 % ของผูท้ีต่ายดว้ยโรคพษิสนัุขบา้

เกดิจากการไมไ่ปพบแพทยเ์พือ่รับการฉีดวัคซนี
หลังจากถกูสตัวก์ัด  
 

         ผูเ้สยีชวีติดว้ยโรคพษิสนัุขบา้สว่นใหญ ่

เนื่องมาจากการถกูกัดโดยสนัุขจรจัด หรอืสนัุขที่
มเีจา้ของแตไ่มไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้   
 

           สนัุขอายนุอ้ยเป็นโรคพษิสนัุขบา้มากกวา่

อายมุาก  
 

         ผูช้ายตายดว้ยโรคพษิสนัุขบา้มากกวา่
ผูห้ญงิ   
 

         การชว่ยเหลอืสนัุขจรจัดโดยการหา
อาหาร แตไ่มน่ าสนัุขไปฉีดวัคซนีป้องกันโรคพษิ
สนัุขบา้และคมุก าเนดิไมใ่หม้ลีกู เป็นการเพิม่

จ านวนสนัุขจรจัดและแพรก่ระจายโรคพษิสนัุข
บา้   
 

         ลกูสนัุข (ทกุอาย)ุ มโีอกาสเป็นโรคพษิ
สนัุขบา้ไดเ้ชน่เดยีวกับสนัุขโต  

  

  

  

  

ใส่ใจ  ห่วงใยใส่ใจ  ห่วงใยสุขภาพ   สุขภาพ     

ของของ  

ประชาชนในต าบลประชาชนในต าบลท่าวัดท่าวัด  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         

                            1.ไมป่ลอ่ยสุนขัเพน่พา่น 

                         สนัุขจรจัดทีอ่ยูข่า้งถนนเป็นตัวแพร่                            
                         เชือ้โรคทีส่ าคัญ อาจกัดคนทีเ่ดนิ 

                        ผา่นไปมาหรอืกัดสนัุขอืน่ท าใหเ้ป็น 
โรคพษิสนัุขบา้ได ้

                           2.ฉดีวคัซนีป้องกนัทุกปีสนัุข 
                            จรเป็นหนา้ทีข่องเจา้ของสตัว ์ 
                            (ตามพระราชบัญญัตโิรคพษิ 

                            สนัุขบา้ 2535) ทีจ่ะตอ้งน า 
สนัุขอายุระหว่าง 2-4 เดอืน ไดไ้ปรับการฉีดวัคซนี

ป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ และฉีดซ ้าตามทีส่ัตวแพทย์
ก าหนด 

                               3.อยา่ใหม้ลีูกมากโดยการท า 
                              หมนัสนัุขทัง้ตัวผูแ้ละตัวเมยี  

                              หรอืฉีดยาคมุก าเนดิสนัุขตัว 
                              เมยี ไมใ่หม้ลีกูมากเกนิไปจน 

                             ไมอ่าจเลีย้งดไูดต้อ้งน าไป
ปลอ่ยกลายเป๋็นสนัุขจรจัดและเป็นปัญหาของสงัคม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

โทร 043 - 358 - 114 


