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โรคพษิสุนัขบ้า (Rabies) 
  
 

                    ประวตัิความเป็นมาและสภาพการทัว่ไปของโรคพิษสนุขับ้า  
  

         โรคพษิสนุขับ้าเป็นโรคเก่าแก่มาแต่โบราณของมนษุยชาติ  การศกึษาเก่ียวกบัโรค 
พษิสนุขับ้าได้กระท าติดต่อกนัมาอีกนาน  และศกึษาอย่างจริงจงัในสมยั หลยุส์ปาสเตอร์ซึง่นบัเป็น
รากฐานของวิชาการโรคพษิสนุขับ้าของยคุปัจจบุนั โดย เฉพาะการทดลองผลิตวคัซีนจากไขสนัหลงั
กระต่ายท่ีฉีดเชือ้พษิสนุขับ้าเข้าไป  
          ในประเทศไทยคาดว่าโรคพษิสนุขับ้าเป็นโรคประจ าท้องถ่ินมาแต่ดกึด าบรรพ์ตัง้แต่มีชมุชนชาติ
ไทยเกิดขึน้  ปัจจบุนักรมปศสุตัว์เป็นผู้ รับผิดชอบงาน ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ้าโดยมีพระราชบญัญตัิโรค
พษิสนุขับ้า พ.ศ.2535 รับรอง ซึง่จะเอือ้อ านวยให้การท างานบรรลเุปา้หมายคือ โรคพษิสนุขับ้าลดลงทัง้
ในคนและสตัว์จน หมดไปจากประเทศในท่ีสดุ  
สาเหตุ             
            เกิดจากเชือ้ไวรัส (Rabies virus)  อยู่ในตระกลู Rhadoviridae รูปร่างคล้ายกระสนุปืนปลาย
ด้านหนึง่โค้งมนอีกด้านหนึง่ตรง ซึง่ตรงกลางจะเว้าเข้าด้านในท าให้เป็นช่องกลวง  
  

         ไวรัสโรคพษิสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายคนและสัตว์ได้อย่างไร  
  

        1. น า้ลายเข้าทางบาดแผล โดยการถกูกดั,ข่วน,เลีย ซึง่พบมากท่ีสดุ   
        2. โดยการกิน ส่วนใหญ่เป็นเพราะในปากหรือทางเดินอาหารมีแผล  
        3. ผ่านทางรกมาสู่ลกู  
        4. การติดเชือ้โดยหายใจเอาอากาศท่ีมีเชือ้ไวรัสพษิสนุขับ้าโดยเฉพาะจากถ า้ค้างคาว      
        5. การติดเชือ้โดยการปลกูถ่ายกระจกตา  
การเกิดโรคพษิสุนัขบ้า    
 

 สนุขัท่ีป่วยจะเร่ิมปล่อยเชือ้ออกมาในน า้ลายในเวลาตัง้แต่ 3 วนัก่อน มีอาการไปจนถึง2 วนั 
หลงัมีอาการและปล่อยเชือ้ไวรัสออกมาในน า้ลายตลอดเวลา จนกระทัง่ตาย เชือ้ในน า้ลายติดต่อเข้า
ทางบาดแผลท่ีถกูกดั หรือน า้ลายท่ีมีเชือ้สมัผสั โดยตรงกบับาดแผลและเย่ือเมือก  
              

        ระยะฟักตัว     พบบ่อยในระยะ 3-8 สปัดาห์ แต่พบได้ตัง้แต่ 10 วนั  จนถึง 6 เดือน  
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   สัตว์ป่วยขับเชือ้ออกทางน า้ลาย  
                                                      
         เข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์ทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอก    
                                                      
       เชือ้ไวรัสพษิสุนัขบ้าเพิ่มจ านวนในเซลล์  กล้ามเนือ้บริเวณที่ถูกกัด  
                                                      
            เชือ้เข้าสู่ระบบประสาทส่วนปลาย(แขนงประสาท)  
                                                      
                      สมอง                               ไขสันหลัง  
                                                                          
            เกดิอาการคลุ้มคล่ัง                   เกดิอาการอัมพาต  
                                                                       
              ดุร้าย กระวนกระวาย                       ตาย                
   

 อาการโรคพษิสุนัขบ้าในสุนัข       อาการของโรค แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ  
       

         1. แบบดุร้าย      แสดงอาการชดัเจน เป็นแบบท่ีพบได้บ่อย  
         2. แบบซึม     แสดงอาการไม่ชดัเจน บางครัง้ผู้ถกูกดัไม่ได้นกึถึงโรคพษิสนุขับ้า  

 

 อาการของโรค  แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ  
                           

           1.ระยะอาการน า   สนุขัเร่ิมประพฤติแปลกจากท่ีเคยเป็น ตวัท่ีเคยเช่ือง ชอบเล่นจะ
หงดุหงิด ตวัท่ีเคยขลาดกลวัจะกลบัมาคลอเคลีย กินข้าวกินน า้น้อย ลงระยะนีมี้อาการราว 2-3 วนั 
                                                                           

               2.ระยะตื่นเต้น      แสดงอาการทางระบบประสาท สนุขักระวนกระวาย ต่ืนเต้น หงดุหงิด 
ไม่อยู่นิ่ง กดัแทะสิ่งของ บางตวัจะวิ่งพล่านไปทัว่ เจอคนหรือสตัว์ อ่ืนจะกดัไม่เลือกหน้า ตวัแข็ง น า้ลาย
ไหล ลิน้ห้อย ตาเบิกโพลง ถ้าผกูหรือขงัไว้  ก็จะดิน้ทรุนทรุาย กดัเชือก กดัซี่กรง ส่งเสียงเห่าหอน ต่อมา
มีอาการกล้ามเนือ้ขาอ่อนแรง ทรงตวัไม่ได้ ล้มแล้วลกุไม่ขึน้บางตวัชกักระตกุ  อาการระยะนีพ้บได้ 1-7
วนั  
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     3.ระยะอัมพาต    เกิดอาการอมัพาตลามทัว่ตวั ถ้ามีอมัพาตสนุขัจะตาย ภายใน 12-24 
ชัว่โมง ระยะเวลาท่ีเร่ิมมีอาการจนถึงตายจะไม่เกิน 10 วนั  ส่วนใหญ่ตายใน 4-6 วนั  
              ในสนุขับางตวัแสดงอาการซมึ จะมีระยะตื่นเต้นดรุ้ายสัน้มากหรือ ไม่มี สนุขัจะซกุตวัเงียบ ๆ 
ตามท่ีมืดถ้าถกูรบกวนถึงจะกดัเอาได้ สนุขัท่ีแสดงอาการ แบบนีอ้าการไม่ชดัเจนบางตวัมีอาการคล้าย
กระดกูติดคอ แล้วตายภายใน 1-2 วนั  
   

   โรคอ่ืนที่มีอาการคล้ายคลึงโรคพษิสุนัขบ้า  ได้แก่  
                 

         - โรคไข้หดัสนุขั            - กระดกูติดคอ  
           - โดนยาพษิ                 - โดนท าร้าย  
           - โรคลมบ้าหม ู            - โรคเนือ้งอกในสมอง  
           การรักษา       ไม่มียารักษา ถ้าเป็นโรคพษิสนุขับ้าแล้วตาย 100 %  
           การป้องกัน      โดยการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ้าในสตัว์เลีย้ง  
            

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าในสัตว์เลีย้ง  
              

           1.ควรเร่ิมฉีดวคัซีนเม่ือสตัว์อายไุด้ 3เดือน ถ้าฉีดก่อนอาย ุ 3 เดือน ควรฉีดซ า้เม่ืออาย ุ 3 เดือน 
จากนัน้ฉีดเม่ืออาย ุ1 ปี และฉีดซ า้ทกุปี  
           2.ในกรณีท่ีสตัว์ถกูสตัว์ท่ีเป็นโรคพษิสนุขับ้ากดั  ถ้าสตัว์เคยได้รับการฉีดวคัซีนมาแล้ว ควรฉีด
วคัซีนกระตุ้นซ า้ทนัที แล้วสงัเกตอุาการอีก 6 เดือน แต่ถ้าสตัว์ไม่เคยได้รับการฉีดวคัซีนมาก่อน จะ
แนะน าให้ท าลายทิง้ ในกรณีไม่ท าลายสตัว์ ควรฉีดวคัซีนให้สตัว์นัน้ทนัที และฉีดต่อกนั 4 เข็ม ห่างกนั 
ครัง้ละ 3-4 วนั                                                         
           3. ถ้าเป็นโค กระบือ สกุร ม้า ขนาดของวคัซีนใช้เป็น 2 เท่าของ สตัว์เล็ก  
           4. ควรฉีดวคัซีนให้สตัว์ขณะท่ีสตัว์มีสขุภาพดี  
           5. สตัว์ท่ีเคยได้รับการฉีดวคัซีน ควรกกัสตัว์ไว้ดอูาการก่อน  
           6. ปฏิบตัิต่อสตัว์ท่ีสมัผสัโรคเหมือนท่ีปฏิบตัิในคน  
             

           ภมูิคุ้มกนัจะเกิดขึน้หลงัจากได้รับวคัซีน 10 วนั และจะคงอยู่ได้ประมาณ 1 ปี และภมูิคุ้มกนัจะ
ถ่ายทอดไปสู่ลกูสนุขัแรกเกิดและคงอยู่ได้นาน 12 สปัดาห์  
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การป้องกันและรักษาผู้สัมผัสโรคพษิสุนัขบ้า   ข้อแนะน าส าหรับผู้สัมผัสโรคพษิสุนัขบ้า  
             

           1. จดจ าลกัษณะและสงัเกตอุาการสตัว์และสาเหตท่ีุถกูกดั                                  
                   1.1 ถ้าเป็นสนุขั และแมวท่ีมีอาการปกติ ควรกกัขงัหรือผกูล่ามไว้ ดอูาการอย่างน้อย15 วนั
(ควรอยู่ภายใต้การดแูลของสตัวแพทย์) ถ้าสตัว์มีอาการ ผิดปกติหรือตาย ควรตดัหวัส่งตรวจโดยเร็ว  
                  1.2  ถ้าเป็นสนุขั แมวท่ีมีอาการสงสยัเป็นโรคพษิสนุขับ้า สตัว์อ่ืนๆ  สตัว์ไม่มีเจ้าของหรือ
เป็นสตัว์ป่า ถ้าท าได้ควรฆ่าทนัที และส่งตรวจชนัสตูรโดยเร็วท่ีสดุ  
     

2. ปฐมพยาบาลบาดแผลทนัที โดย  
  2.1 ล้างแผลด้วยน า้สบู่หลาย ๆ ครัง้ แล้วล้างสบู่ออกให้หมด  ถ้าแผลลกึให้ล้างถึงก้น
แผล ระวงัอย่าให้แผลช า้             
  2.2 เช็ดแผลด้วยน า้ยาฆ่าเชือ้ ควรใช้สารละลายโพวีโดนไอโอดีน หรือแอลกอฮอล์ 70 % 
หรือทิงเจอร์ไอโอดีน 

3. ไม่ควรเย็บแผลถ้าจ าเป็นควรรอไว้ 3-4 วนัหรือเลือดออกมาก หรือแผลใหญ่ควรเย็บหลวม ๆ 
ใส่ท่อระบายไว้                                                               
4. พจิารณาให้การปอ้งกนับาดทะยกั และยาปฏิชีวนะเพ่ือปอ้งกนัการ ติดเชือ้อ่ืน ๆ                          
5. ต้องซกัประวตัิอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ เก่ียวกบัการดแูล    
           5.1  ชนิดของการสัมผัส 

                                                                                                            

                       กลุ่มท่ี 1  การถกูต้องตวัสตัว์ ปอ้นน า้อาหารถกูเลียผิวหนงัปกติ  โดยแน่ใจว่าไม่มีแผล
หรือรอยถลอกท่ีผิวหนงัหรือสมัผสัเลือดจะไม่ติดโรค                                                       
 

                      กลุ่มท่ี 2  การสมัผสัน า้ลาย หรือสิ่งขบัถ่ายจากร่างกาย เช่น  ถกูงบัเป็นรอยช า้ไม่มี
เลือดออก  ถกูข่วนท่ีผิวหนงัไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกเพียงซบิๆ ถกูเลียผิวหนงัมีแผลรอยถลอก รอย
ขีดข่วน หรือมีแผลท่ีผิวหนงั การสมัผสัชนิดนีมี้โอกาสติดโรคได้น้อย  
 

                      กลุ่มท่ี 3  การสมัผสัโดยถกูกดั  ถกูข่วนจนหนงัขาดและมีเลือดออก ถกูเลียหรือน า้ลาย
เย่ือเมือกของตา ปาก หรือมีแผลท่ีผิวหนงั และสมัผสัถกูเนือ้สมองของสตัว์  
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   5.2  สาเหตุที่ถูกสัตว์กัด  
                             ถูกกัดโดยมีสาเหตุโน้มน า  เช่น เหยียบสตัว์  แหย่สตัว์ แย่งจานอาหารจากสตัว์  
พยายามแยกสตัว์ท่ีก าลงัต่อสู้กนั  จบัอุ้มลกูสตัว์จากสตัว์แม่ลกูอ่อน  สตัว์มีนิสยัชอบกดั  กรณีนีส้ตัว์
ส่วนใหญ่มกัไม่ได้เป็นโรคพษิสนุขับ้าแต่มีบางกรณีสตัว์อาจเป็นโรคพษิสนุขับ้าได้                                                     
                            ถูกกัดโดยไม่มีเหตุโน้มน า เช่น อยู่ดี ๆ สนุขัว่ิงเข้ามากดัโดยไม่มีสาเหต ุกดัเจ้าของ 
คนเลีย้ง คนให้อาหาร  กรณีนีส้ตัว์ส่วนใหญ่เป็นโรคพษิสนุขับ้า 
                                

                    5.3 ประวัตกิารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า  สภาพการเลีย้งดูสัตว์  ลักษณะ
อาการของสัตว์ที่กัดและการกักขังสัตว์ไว้สังเกตอาการ 
 

- ถ้าสตัว์ได้รับการเลีย้งดอูย่างดี  มีโอกาสสมัผสักบัสตัว์จรจดัน้อย  ฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรค
พษิสนุขับ้ามาโดยสม ่าเสมอ อย่างน้อย 2 ครัง้ หลงัสดุไม่เกิน 1 ปี  ส่วนใหญ่สตัว์จะมีภมูิคุ้มกนัโรคพษิ
สนุขับ้าพอท่ีจะปอ้งกนัโรคได้                                                                                  

- ถ้าสตัว์มีอาการผิดปกติหรือมีพฤติกรรมเปล่ียนไปจากปกติ เดิมต้องสงสยั 
ไว้ก่อนว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้า 

- ถ้าลกัษณะของสตัว์ท่ีมากดั เป็นปกติดี กินน า้อาหารได้ปกติ อาจไม่เป็นโรคพษิสนุขับ้า 
ให้กกัขงัสตัว์ไว้สงัเกตอาการ15 วนั ถ้าสตัว์ปกติให้ถือว่าขณะท่ีกดัไม่มีเชือ้โรคพษิสนุขับ้าในน า้ลายสตัว์                 

-  ถ้าเป็นสตัว์จรจดั สตัว์ป่า หรือสนุขัและแมวท่ีกดัแล้วหนีหายไป  หรือผู้ถกูกดัจ าสตัว์ท่ี
กดัไม่ได้ต้องถือเสมือนเป็นโรคพษิสนุขับ้า 
 

                     5.4  ผลการชันสูตรสมองสัตว์ทางห้องปฏบัิตกิาร  

- ผลการตรวจ ถ้าเป็นบวกให้ถือว่าสตัว์เป็นโรคพษิสนุขับ้า  
                

           6.  สรุปผลและตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลผู้สัมผัสโรค 
 

- กรณีไม่สงสัย ถ้าผลการซกัประวตัิสรุปได้ว่า สตัว์ไม่เป็น หรือไม่สงสยัว่าเป็นโรคพษิ
สนุขับ้าและสามารถกกัขงัสตัว์ไว้ดอูาการได้ให้สงัเกตอาการ (แต่ต้องรีบล้างแผล)ถ้าสตัว์เร่ิมมีอาการ
ผิดปกติ ต้องรีบให้การรักษาทนัที                                                                    

- กรณีสงสัย ถ้าสตัว์เป็นหรือสงสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้าต้องรีบให้การรักษาโดยเร็วท่ีสดุ                            
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        การเก็บและส่งซากสัตว์เพื่อวนิิจฉัยโรคพษิสุนัขบ้า  
             

           วิธีปฏิบตัิท่ีถกูต้องควรปฏิบตัิดงันี ้ 
             

           1. กกัสตัว์ไว้ดอูาการ หากสงสยัสตัว์เป็นโรคพษิสุนขับ้า ควรกกัไว้ประมาณ 10-15 วนั ไม่ควร
ท าลายสตัว์ ควรให้สตัว์ตายเอง ซึง่จะตรวจพบเชือ้ได้ง่าย  
           2. เก็บและส่งซากให้เร็วท่ีสดุ ระมดัระวงัเร่ืองความสะอาด และให้ระลกึเสมอว่าสตัว์อาจเป็น
โรคพษิสนุขับ้า  จงึควรสวมถงุมือขณะเก็บซากและล้างมือให้สะอาด ส่งเฉพาะส่วนหวั ใส่ถงุพลาสติก
หลาย ๆ ชัน้ รัดปากถงุให้แน่นแล้วแช่ในกระติกน า้แข็ง และส่งซากให้เร็วท่ีสดุ (ภายใน 24  ชัว่โมง)  
           3. เจ้าของซากต้องแจ้งรายระเอียดให้ชดัเจนเก่ียวกบัประวตัิสตัว์ เช่น ช่ือ เพศ พนัธุ์ อาย ุอาการ
ผิดปกติ คนหรือสตัว์ท่ีถกูกดั  
  
             สถานที่ส่งตรวจหวัสัตว์เพื่อตรวจโรคพษิสุนัขบ้า  
        1. ติดต่อผ่านเจ้าหน้าท่ีส านกังานปศสุตัว์อ าเภอในเขตของท่าน   หรือ 
       2. ส่งด้วยตนเองท่ีกลุ่มพฒันาสขุภาพสตัว์ ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัยโสธร  ในเวลาราชการ  
  หรือ  
       3. ส่งด้วยตนเองโดยตรงยงัสถานท่ีตรวจดงัต่อไปนี ้ 
             3.1 ศนูย์วิจยัและชนัสตูรโรคสตัว์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
                 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
             3.2 ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัศรีสะเกษ  
             3.3 ส านกัสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยัท่ี 3 ต.จอหอ จ.นครราชสีมา   
             3.4 ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดับรีุรัมย์  
             3.5 ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดัอ านาจเจริญ  
 

          การควบคมุจ านวนประชากรสนุขั  อาจท าได้หลายวิธี ส าหรับในโครงการฯจะมี 3 วิธี คือ  
1. การใช้ฮอร์โมนคมุก าเนิดเพศเมีย 
2. การท าหมนัถาวรสนุขัและแมวเพศเมีย โดยวิธีผ่าตดั 
3. การท าหมนัสนุขัเพศผู้                                                                                                                                                     
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1.การใช้ฮอร์โมนคุมก าเนิดเพศเมีย เป็นวิธีท่ีสะดวกเพ่ือผลใน  2 กรณี   คือ  

เพ่ือยบัยัง้การเป็นสดั และเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกิดอาการเป็นสดั  
               

           ระยะเวลาท่ีฉีดฮอร์โมนคมุก าเนิด (ยาคมุ)  
             

           1. ควรฉีดหลงัจากสนุขัเป็นสดัแล้ว 3 เดือน(อาการเป็นสดัคือมีเลือดออกจากอวยัวะเพศ ๆบวม
แดง จะมีสนุขัเพศผู้มาเฝา้ผสมพนัธุ์  ชาวบ้านมกัเรียกว่าหมาเป็นประจ าเดือนซึง่เป็นความเข้าใจท่ีผิด  
เลือดท่ีออกมาช่วงสนุขัเป็นสดัเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึง่ต่างจากในคน) หรือฉีดหลงั
คลอด 3เดือน ขนาด 1 ซีซี/ตวั เข้าใต้ผิวหนงั  
           2. ไม่ควรฉีดให้สนุขัท่ีมีอายตุ ่ากว่า 8 เดือน และอายเุกิน 5 ปี ขึน้ไป เพราะถ้าฉีดในสนุขัท่ีมีอายุ
มากจะท าให้มดลกูเป็นหนอง หรือเนือ้งอกท่ีเต้านม  
           3. การฉีดยาคมุในขณะท่ีสตัว์อาย ุ6 เดือนขึน้ไป แต่ยงัไม่แสดงอาการเป็นสดัออกมา  สามารถ
ฉีดยาคมุได้ แต่อาจจะยบัยัง้การเป็นสดัได้ผลไม่แน่นอน  
           4. การฉีดยาคมุปอ้งกนัการเป็นสดัได้ 6-12 เดือน  
           5. การฉีดยาคมุขนาดเดียวกนัซ า้ทกุ 6 เดือน ติดต่อกนัเกิน 4 ครัง้  พบว่ารังไข่ไม่ท างานแต่จะ
พบปัญหา เช่น เกิดถงุน า้ในมดลกู หรือมดลกูเป็นหนอง  
          6. การฉีดยาคมุในแมวได้ผลไม่แน่นอน  เน่ืองจากการสงัเกตการเป็นสดัในแมวจะยากกว่าใน
สนุขัมาก  และวงจรการเป็นสดัในแมวจะแตกต่างจากสนุขั  
ข้อควรระวัง ห้ามฉีดยาคมุในสตัว์ท่ีก าลงัเป็นสดัโดยเด็ดขาด  เน่ืองจากจะไม่สามารถยบัยัง้การผสม
พนัธุ์ได้  ถ้าสตัว์ไปผสมพนัธุ์จะท าให้เกิดการตัง้ท้องยาวนานกว่าปกติ  ลกูจะตายในท้อง  สตัว์จะคลอด
เองไม่ได้และตายทัง้กลมในท่ีสดุ         
            2.การท าหมันถาวรสุนัขและแมวเพศเมียโดยวิธีผ่าตัด 
            เป็นวิธีท่ีเหมาะสมและปลอดภยั  แต่เสียค่าใช้จ่ายต่อตวัค่อนข้างสงู    วิธีการท าได้โดยการ
ผ่าตดัเอามดลกูและรังไข่ออก  ท าให้สตัว์เลีย้งไม่เป็นสดัและไม่สามารถตัง้ท้องได้อีกแบบถาวร  ท าได้
ในสนุขัและแมวอาย ุ6 เดือนขึน้ไป และหลงัคลอด 2-3 เดือน โดยก่อนท าการผ่าตดัต้องงดน า้และ
อาหารเป็นเวลา 12 ชัว่โมง    
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          3.การผ่าตัดท าหมันสุนัขเพศผู้   ควรท าเม่ือสนุขัโตเต็มท่ีแล้ว (ประมาณ 1 ปีขึน้ไป) หากท า
ขณะ อายยุงัน้อย อาจมีปัญหาเก่ียวกบัทางเดินปัสสาวะ  
             

           การผ่าตดั (แบบปิด)  
  

           1. ให้ยากล่อมประสาท ส่วนใหญ่ใช้ Acepromazine มีคณุสมบตัิกดระบบประสาทส่วนกลางมี
ความเป็นพษิน้อย และลดปริมาณยาสลบลงได้ 30-50 % แล้ววางยาสลบด้วยเพน็โตบาร์บิตอลโซเดียม  
           2. เตรียมตวัสตัว์โดยการโกนขนและท าความสะอาดบริเวณรอบๆ ถงุอณัฑะ และอวยัวะเพศ  
ฆ่าเชือ้ท่ีผิวหนงัด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % อีกครัง้หนึง่  
           3. เปิดผิวหนงั (ผ่า)เพียงแผลเดียว บริเวณระหว่างถงุอณัฑะและตวัอวยัวะเพศโดยดนัลกูอณัฑะ
ให้สงูขึน้มา จากนัน้เปิดชัน้ใต้ผิวหนงัลงไปทีละชัน้จนถึง ชัน้ Tunica Vaginalis ซึง่เป็นชัน้สีขาวทบึแล้ว
ดนัลกูอณัฑะให้ออกมาทางปากแผล ดงันัน้ความยาวของปากแผลจงึขึน้อยู่กบัลกูอณัฑะ แต่โดยปกติ
จะยาวประมาณ 1 นิว้  
            4. ตดัเย่ือท่ีหุ้มลกูอณัฑะซึง่ติดกบัถงุอณัฑะด้านในทางด้านหางของลกู อณัฑะ แล้วลอกเย่ือท่ี
หุ้มรอบ ๆ spermatic cord และมดัด้วย Catgut (ไหมละลาย)  เบอร์ 1 หรือ 2 จ านวน 2 เปราะ 
หลงัจากตดั cord แล้วเช็คดวู่ามีเลือดออกหรือไม่  
           5. ห้ามเลือดท่ีผิวหนงัและชัน้ใต้ผิวหนงัอย่างดีเพ่ือปอ้งกนั  Hematoma (เลือดคัง่)  
           6. เย็บปิดแผลชัน้ใต้ผิวหนงัด้วยไหมละลาย และชัน้ผิวหนงัด้วยไหมด า (silk) ควรปิดผ้าก๊อซ 
ปิดปากแผลอีกชัน้หนึง่ เพ่ือปอ้งกนัสตัว์เลียแทะแผล  แล้วท าแผลให้สะอาด ทาทิงเจอร์ไอโอดีน  
           7. ฉีดยาปฏิชีวนะ ท่ีนิยมใช้ฉีดให้กบัสนุขั คือ ยากลุ่มเพน-สเตรปท่ีออกฤทธ์ิได้นาน 3 วนั  
            การดแูลแผลและการแก้ไขปัญหาหลงัผ่าตดั  
  

           1.ท าแผลติดต่อกนั 3-5 วนั ด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน  ถ้าผ้าก๊อซปิดแผลแฉะ ควรเอาผ้าก๊อซออก  
           2.ถ้าสนุขัเลียหรือแทะแผลจนแผลแตกให้ดงึไหมสีด าออกและรักษาแบบแผลเปิดได้  
           3.ถ้าเกิดมีเลือดออกขึน้ในถงุอณัฑะ ต้องเปิดแผลออก บีบไล่เลือดแล้วเย็บใหม่ หรือจะรักษา
แผลแบบแผลเปิดขึน้กบัวิจารณญาณของสตัวแพทย์  
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การจบัและบงัคบัสนุขั                 
  

            สนุขั  เป็นสตัว์เลีย้งท่ีมีอารมณ์และนิสยัแตกต่างกนั บางตวัมีนิสยัเรียบร้อย ฝึกง่าย ในขณะท่ี
บางตวัมีนิสยัดรุ้าย ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า  
           เราจะทราบนิสยัสนุขั โดยดจูากอาการท่ีสนุขัแสดงออก เช่น การกระดิกหาง,เอาหางซกุก้น
ตวัเอง,ดวงตา ตลอดจนการส่งเสียงร้อง นอกจากนีอ้าจทราบได้จากการสอบถามประวตัิจากเจ้าของ
หรือผู้ เลีย้งสนุขั  
           ดงันัน้ การท่ีเราจะเข้าไปปฏิบตัิต่อสนุขั เราต้องอาศยัความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของสนุขั   
เคร่ืองมือบางอย่าง   หรือให้เจ้าของช่วยจบับงัคบัให้เพ่ือไม่ให้สนุขักดัเรา  
             

           ส าหรับการบงัคบัสนุขั เพ่ือฉีดวคัซีน มีข้อแนะน าดงันี ้  
                          

          1. ถ้าเป็นสนุขัขนาดเล็ก  ให้เจ้าของสนุขัอุ้ม โดยเอามือข้างหนึง่โอบตวัสนุขัไว้ มืออีกข้างบีบปาก
สนุขัไว้   
  

           2. ถ้าเป็นสนุขัขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  ให้เจ้าของสนุขัยืนหนัหน้าไปข้างเดียวกบัสนุขั ใช้แขน
โอบล าตวัสนุขัชิดแนบล าตวั จะยกขาหน้าสนุขัทัง้สองข้างขึน้ หรือไม่ยกขึน้ก็ได้,มืออีกข้างหนึง่บีบปาก
สนุขัไว้   
           3. ถ้าสนุขัดรุ้าย  ต้องใช้วิธีรุนแรง อาจโดยใช้เชือกท าเป็นบ่วงคล้องคอแล้วสอดปลายเชือกมดั
ติดกบัหลกัเสาหรือขาโต๊ะท่ีแข็งแรงดงึเชืกพนัรอบเสาให้สัน้ท่ีสดุ สนุขัจะไม่สามารถวกกลบัมากดัเราได้ 
แล้วต้องรีบฉีดยาโดยเร็ว ถ้านานสนุขัอาจหายใจไม่ออกตายได้  
    

               การจบัและบงัคบัแมว  
  

           แมวเป็นสตัว์ท่ีต่ืนตกใจง่าย อนัตรายจากแมวจงึมีทัง้กดั และข่วนโดยใช้เขีย้วและเล็บ   ก่อนจะ
เข้าใกล้แมว ควรจะออกเสียงเป็นเชิงปลอบให้แมวรู้ตวัเสียก่อน  เพ่ือไม่ให้แมวตกใจกลวั และวิ่งหนี    
ควรแนะน าให้เกษตรกรจบัแมวใส่ถงุปุ๋ ยหรือกระสอบเพราะเวลาแมวเห็นสนุขัจะตื่นตกใจกระโดดหนีได้ 
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 ส าหรับการบงัคบัแมว เพ่ือฉีดวคัซีน ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึง่ ดงันี ้ 
  

           1. จบัให้นอนตะแคง  
           วิธีจบั คือ ใช้มือข้างหนึง่จบัขาคู่หน้าของแมวไว้ โดยใช้นิว้ชีส้อดอยู่ระหว่างขาคู่หน้า ใช้แขนท่ีจบั
ขาหน้ากดคอแมวไว้เพ่ือปอ้งกนัการดิน้ และยกหวัขึน้  
           อีกมือหนึง่จบัขาคู่หลงั ให้พยายามดงึขาหลงัไปทางส่วนท้ายให้มากๆ  
           2. จบัแมวเกาะเสาหรือต้นไม้  
           วิธีการ คือ ให้เจ้าของแมวจบัหนงับริเวณแผงคอ (ควรดงึแผงคอท่ีใกล้กบัฐานกะโหลกแมว เพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ให้เอีย้วหวัมากดัเราได้) แล้วพาแมวไปเกาะกบัเสาหรือต้นไม้ไว้แน่น                             
   

   หน้าท่ีของเจ้าของสตัว์ตามพระราชบญัญตัิโรคพษิสนุขับ้า พ.ศ.2535  
  
           1.น าสนุขัไปรับการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ้าครัง้แรกอาย ุ 2-4 เดือน และครัง้ต่อไปตาม
ก าหนดในใบรับรองการฉีดวคัซีน ติดเคร่ืองหมายแสดงการฉีดวคัซีนและเก็บใบรับรองการฉีดวคัซีน 
หากช ารุดหรือสญูหายให้แจ้งสตัวแพทย์  
           2.ไม่ปล่อยสตัว์ออกมาในท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะสตัว์ท่ีไม่มีเคร่ืองหมายประจ าตวั จะถกู
เจ้าหน้าท่ีจบัขงั 5 วนั ถ้าไม่มีผู้ใดไปรับจะถกูท าลาย  
           3.ให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะเข้าไปในโรงเรือนเพ่ือสอบถามจ านวน เพศ พนัธุ์ อายสุตัว์ 
ฉีดวคัซีนแก่สตัว์ท่ียงัไม่ได้รับการฉีดตามก าหนดโดยเจ้าของสตัว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็น 2 เท่าของท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  น าหวัสตัว์ส่งตรวจโรคพิษสนุขับ้าและให้เจ้าของท าลายซากสตัว์  
           4. เม่ือสตัว์มีอาการของโรคพษิสนุขับ้า ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีภายใน 24 ชัว่โมง   
           5. เม่ือสตัว์ถกูสตัว์อ่ืนท่ีสงสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้ากดั ให้แจ้งต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีภายใน 24 
ชัว่โมง  โดย    
  5.1  เฝา้สงัเกตอาการสตัว์ไว้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
                      5.2  ถ้าสตัว์นัน้แสดงอาการโรคพษิสนุขับ้า สญูหายหรือตาย ให้แจ้งต่อพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีหรือท้องถ่ิน ภายใน 24 ชัว่โมง  
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  6. ให้ความร่วมมือกบัสตัวแพทย์ เม่ือมีการตรวจยานพาหนะ   โรงเรือนหรือสถานท่ี ในกรณีท่ี
สตัวแพทย์ได้รับแจ้งหรือสงสยัว่ามีสตัว์เป็นโรคพษิสนุขับ้าในท่ีดงักล่าว  
                 6.1 ถ้าสตัว์ไม่มีอาการของโรคพษิสนุขับ้าและได้รับการฉีดวคัซีนแล้ว  แต่สตัวแพทย์เห็นว่า
ควรฉีดอีก เจ้าของไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าสตัว์ยงัไม่ฉีดวคัซีนต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็น 2 เท่า  
                 6.2  กกัขงัหรือท าลายสตัว์ท่ีสงสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้าตามค าสัง่ของสตัวแพทย์  
           7.น าสตัว์ไปฉีดวคัซีนตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ีอธิบดีก าหนดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  
           8. ในการโอนกรรมสิทธ์ิสตัว์ท่ีได้รับการฉีดวคัซีนแล้ว เจ้าของต้องมอบเคร่ืองหมาย และ
ใบรับรองการฉีดวคัซีนแก่ผู้ รับโอนด้วย  
           9.ไม่จ าหน่าย จ่ายโอน สตัว์ท่ีอยู่ระหว่างเฝา้สงัเกตอาการโรคพษิสนุขับ้า 
               
วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าและการเกบ็รักษา  
       
 ปัจจบุนัวคัซีนปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ้าเป็นวคัซีนเชือ้ตาย  ขนาดบรรจขุวดละ 1 โด๊สต่อ 1 ตวั ส่วน
วิธีฉีด แนะน าให้ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ทกุชนิดของวคัซีน  ยกเว้นกรณีลกูสตัว์ตวัเล็ก  กล้ามเนือ้ขาจะเล็กท า
ให้ฉีดยาก  แนะน าให้ฉีดใต้ผิวหนงั  
การเกบ็รักษาวัคซีน  เก็บในตู้ เย็นช่องธรรมดา  ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง  ขณะท่ีน าออกจากตู้ เย็นมาใช้  
ต้องเก็บวคัซีนในกระติกน า้แข็งตลอดเวลา 
  

                    วิธีการฉีดยาในสุนัขและแมว   
    อปุกรณ์ท่ีใช้ กระบอกฉีดยา 3 ซีซี เข็มพลาสติกเบอร์ 21 หรือ 22 ยาว  1 นิว้  ส าลี แอลกอฮอล์   
  

    1. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ใช้เม่ือฉีดยาคมุก าเนิด หรือวคัซีนก็ได้  บริเวณท่ีแนะน าคือ บริเวณหนงัคอ
เพราะหนงัจะยืดหยุ่นมาก วิธีการฉีดเร่ิมโดยใช้ส าลีชบุแอลกอฮอล์ เช็ดบริเวณท่ีจะฉีด  แล้วใช้มือซ้าย
หยิบหนงัยกขึน้  แทงเข็มฉีดยาให้ขนานกบัตวัสตัว์ไปใต้ผิวหนงัให้สดุเข็ม  ระวงัอย่าให้แทงเข้า
กล้ามเนือ้ลกึลงไป  จากนัน้จงึเดินยาให้หมด    
    2. ฉีดเข้ากล้ามเนือ้  บริเวณท่ีแนะน าคือกล้ามเนือ้ขาหลงั   
  วิธีการฉีดเร่ิมโดยใช้ส าลีชบุแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณท่ีจะฉีด  แล้วใช้มือซ้ายจบัตรึงบริเวณ
ท่ีจะฉีด  แทงเข็มฉีดยาให้ตัง้ฉากกบักล้ามเนือ้สตัว์ ทะลุผิวหนงัลงไปถึงกล้ามเนือ้ให้เกือบสดุเข็ม
(ประมาณ 2ใน3 ของความยาวเข็ม) จากนัน้ใช้มือซ้ายตรึงหวัเข็มให้แน่น จงึเดินยาให้หมด    
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อาสาสมัครมีส่วนช่วยควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าได้อย่างไร 
 

 1.เป็นกรรมการในคณะกรรมการชมุชนควบคมุโรคพษิสนุขับ้า 
 2.เป็นกรรมการในคณะกรรมการด าเนินงานกองทนุโรคพษิสนุขับ้าระดบัต าบล 
 3.ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัโรคพษิสนุขับ้าแก่คนในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ
ของโรค  การติดต่อ  ข้อควรปฏิบตัิเม่ือถกูสตัว์ท่ีเป็นโรค  หรือสงสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้ากดัหรือสมัผสั  
ค าแนะน าเก่ียวกบัการฉีดวคัซีน ซีร่ัม  ตลอดจนการปอ้งกนัไม่ให้เกิดโรคนี ้  ซึง่ความรู้เหล่านีไ้ด้จากการ
เข้าร่วมอบรม  หรือจากหนงัสือ  โปสเตอร์ เทป 
 4.เป็นส่ือกลางระหว่างสตัวแพทย์และคนในหมู่บ้านในการนดัหมายการฉีดวคัซีน 
ฉีดยาคมุก าเนิด การตอนหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือด าเนินการฉีดวคัซีน ฉีดยาคมุก าเนิดให้แก่สนุขัใน
หมู่บ้าน  เม่ือได้รับการมอบหมายจากสตัวแพทย์    
 5.ส ารวจจ านวนสนุขัในหมู่บ้านเพ่ือกรมปศสุตัว์จะได้น าไปวางแผนการจดัหาวคัซีน 
และการควบคมุโรคพษิสนุขับ้า 
  6.ให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือในการส่งหวั หรือซากสตัว์เพ่ือตรวจโรคพษิสนุขับ้า โดยติดต่อ
ส านกังานปศสุตัว์อ าเภอ  ส านกังานปศสุตัว์จงัหวดั   
 7.หากมีคนหรือสตัว์ถกูสตัว์ท่ีน่าสงสยัว่าจะเป็นโรคพษิสนุขับ้ากดั หรือแสดงอาการของโรคพษิ
สนุขับ้าหรือมีการป่วยและตายด้วยโรคพษิสนุขับ้า  รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมปศสุตัว์ทนัทีภายใน 24 
ชัว่โมง เพ่ือจะได้ควบคมุและปอ้งกนัโรคไม่ให้แพร่ไปยงัคนหรือสตัว์อ่ืน 
 8.ชกัชวนให้คนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการควบคมุโรคพษิสนุขับ้า ทัง้การฉีดวคัซีน การฉีด
ยาคมุก าเนิด หรือตอนสนุขั    
  

ฉีดวคัซีนใหสุ้นัขปีละหน 

เพือ่ทุกคนปลอดโรคพษิสุนัขบา้ 
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การท าหมันในสุนัขเพศผู้ 
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การท าหมันในแมวเพศผู้ 
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การจับบังคับสุนัข 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจับบังคับแมว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


