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  โรคพษิสุนัขบ้า 



สาเหตุและการตดิต่อของโรคพษิสุนัขบ้า 

โรคพิษสนุขับ้าเกิดจากเรบี่ส์ไวรัส (Rabies virus) ซึง่เป็นอาร์ เอ็น เอ ไวรัส (RNA virus)  
มีการติดตอ่จากสตัว์ป่วยท่ีมีเชือ้ไวรัสอยูใ่นร่างกายไปสูม่นษุย์หรือสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม
ตวัอื่นผ่านทางน า้ลาย  
1. ผ่านทางการกัด โดยเชือ้ไวรัสโรคพิษสนุขับ้าที่อยูใ่นน า้ลายจะเข้าสูบ่าดแผลและ

ผา่นเข้าสูเ่ส้นประสาทสว่นปลายผ่านไขสนัหลงั และเข้าสูส่มองจากนัน้เชือ้ไวรัสจะ
แบง่ตวัในสมองและปลอ่ยเชือ้ไวรัสไปตามแขนงเส้นประสาทท่ีไปเลีย้งอวยัวะ
ตา่งๆ ทัว่ร่างกาย รวมทัง้ตอ่มน า้ลายและเพิ่มจ านวนในเซลล์ของตอ่มน า้ลาย โดย
ในช่วงนีจ้ะเป็นช่วงท่ีสตัว์แสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น 

2. ผ่านทางการข่วน 
3. ผ่านทางการเลีย เชือ้จะผา่นเข้าทางบาดแผล  
 
 



ระยะฟักตวัของโรคพิษสนุขับ้าเป็นระยะเวลานบัตัง้แตเ่ชือ้โรคไวรัสเข้าสูร่่างกายจนก่อให้แสดงอาการ
ของโรคโดยสามารถพบได้นานถึง 6 เดือน ซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามชนิดสตัว์ ดงันี ้ 

ระยะฟักตัวของโรคพษิสุนัขบ้า 
  
    

สุนัข  
• ระยะฟักตวัประมาณ 3-8 

สปัดาห์ อาจจะอยูร่ะหวา่ง 
10 วนัถึง 6 เดือน 

แมว  
• ระยะฟักตวัประมาณ 

4 วนัถึง 12 สปัดาห์ 
 

โค กระบือ 
• ระยะฟักตวั

ประมาณ 2-10 
สปัดาห์  

แพะ แกะ  
• ระยะฟักตวัประมาณ 2-9 

สปัดาห์ 
 

ม้า ลา 
• ระยะฟักตวัประมาณ 3-

12 สปัดาห์ 
 

 สุกร 
• ระยะฟักตวัประมาณ 

10 สปัดาห์ 



ระยะฟักตัวของโรคพษิสุนัขบ้าในคน 

ระยะฟักตัวของโรคพษิสุนัขบ้า 
  
    

ระยะฟักตวัของโรคพิษสนุขับ้าในคนจะใช้เวลา
ประมาณ 2-8 สปัดาห์ หรืออาจจะสัน้เพียง 5 
วนั แตใ่นบางรายก็อาจยาวนานเป็นปีได้ โดย
ระยะฟักตวัจะสัน้หรือยาวนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยั
ดงันี ้ 
1.ความรุนแรงของบาดแผล ถ้ามีบาดแผล
หลายแหง่ก็อาจจจะได้รับเชือ้มากขึน้ด้วย 
2.บริเวณที่ถูกกัดหากมีเส้นประสาทมาก เช่น 
แขน ขา มือ เท้า อาจท าให้เชือ้มีโอกาสเข้าสู่
ระบบประสาทมากขึน้  
3. ระยะห่างของบาดแผลกับสมองถ้า
บริเวณท่ีโดนกดัอยูใ่กล้กบัสมองมากเชือ้ก็อาจ
เข้าสูส่มองได้อย่างรวดเร็ว ระยะฟักตวัก็จะสัน้  
4. เชือ้จากสัตว์ป่าอนัตรายกวา่สตัว์เลีย้ง
ทัว่ไป  



อาการของโรคพษิสุนัขบ้า 

อาการระยะเร่ิมแรก สนุขัจะมีนิสยั
หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ 
เช่น จากท่ีเคยร่าเริงแจ่มใสชอบคลกุคลี
กบัเจ้าของ มกัจะมีอาการหงดุหงิด ไม่
อยากเข้าใกล้เจ้าของ สนุขัจะแสดง
อาการระยะเร่ิมแรกนีป้ระมาณ 2-3 วนั 
 

1.สุนัข อาการในสนุขัแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบดรุ้ายและแบบซมึ 
โดยแบบดรุ้ายจะพบได้บอ่ยกว่าแบบซมึ แบง่เป็น 3 ระยะ คือ 
 

อาการระยะตื่นเต้น สนุขัจะมีอาการลกุลีล้กุลน กระวนกระวาย 
พยายามจะหลบหนีจากท่ีอยูเ่ดิม หากหลบหนีออกมาได้จะวิ่งอย่าง
ไมมี่จดุหมาย มกัแสดงอาการแปลกๆ เชน่ งบัลมหรือกดักินสิง่
แปลกปลอมตา่งๆ ลิน้ห้อยออกนอกปาก น า้ลายไหล ล าตวัจะแข็ง 
หางตก ขาหลงัเร่ิมออ่นเปลีย้ ซึง่เป็นอาการท่ีเร่ิมเข้าสูร่ะยะอมัพาต 
สนุขัจะแสดงอาการระยะตื่นเต้นอยู ่1-7 วนั 
 

อาการระยะอัมพาต เป็นอาการระยะสดุท้ายของโรค สนุขัจะแสดงอาการขาหลงัออ่นเปลีย้ ในท่ีสดุจะล้มลงลกุไมไ่ด้ 
อาการอมัพาตจะเกิดจากสว่นท้ายของล าตวัไปยงัสว่นหวั สนุขัจะตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว ตัง้แตเ่ร่ิมสงัเกตเห็น
อาการมกัอยูไ่ด้ไมเ่กิน 10 วนั สนุขัท่ีแสดงอาการระยะตื่นเต้นชดัเจนมกัเรียกกนัว่า “บ้าแบบดรุ้าย” ซึง่เป็นอาการท่ีพบ
เห็นได้มากกว่า “บ้าแบบซมึ” (ประเสริฐ, 2523) 
 



อาการของโรคพษิสุนัขบ้า 
2.แมว การติดตอ่ของโรคพิษสนุขับ้าในแมวมกัเกิดจากการได้รับเชือ้ทางน า้ลายของแมวหรือสตัว์
อ่ืนท่ีเป็นโรคพิษสนุขับ้า เชือ้ไวรัสโรคพิษสนุขับ้าจะเร่ิมถกูขบัออกมาทางน า้ลายของแมวในช่วงระยะ 1 
- 5 วนัก่อนแสดงอาการ (The Center for Food Security & Public Health, 2012) และจะมีอยูใ่นน า้ลาย
ตลอดจนกระทัง่แมวตาย อาการของโรคพิษสนุขัในแมวแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
 

อาการระยะเร่ิมแรก แมวท่ีชอบคลกุ
คลีกบัเจ้าของอาจกดัหรือข่วนเจ้าของ
โดยแสดงอาการอารมณ์ฉนุเฉียว
ฉบัพลนัหรืออาจหลบซอ่นตวัในท่ีมืด
อาการระยะนีจ้ะเป็นเพียงระยะเวลา
สัน้ๆไมเ่กิน 1 วนั 
 

อาการระยะตื่นเต้น แมวจะเร่ิมมีอาการ
กล้ามเนือ้สัน่ ตามด้วยอาการทางระบบ
ประสาท ดรุ้าย และมีอาการกลืนล าบาก 
น า้ลายไหลเน่ืองจากเกิดอมัพาตของ 
กล้ามเนือ้ท่ีเก่ียวกบัการเคีย้วและการกลืน  
จะแสดงอาการประมาณ 2-4 วนั 
 

อาการระยะอัมพาต แมวจะเร่ิม
แสดงอาการเกิดอมัพาตที่สว่นท้าย
ของล าตวัก่อนแล้วขยายไปยงัสว่น
ล าตวัและหวั จนเกิดอมัพาตทัง้
ตวัอย่างรวดเร็วแล้วและตายใน
ท่ีสดุ 
 



อาการของโรคพษิสุนัขบ้า 3.สัตว์อื่นๆ จะแสดงอาการดงันี ้

โค-กระบือ  อาการท่ีพบคือจะไมกิ่นหญ้า กระสบักระสา่ย 
ต่ืนเต้น กล้ามเนือ้เกร็งกระตกุ อาจว่ิงไลช่นสิ่งตา่งๆ แสดงอาการ
คนับริเวณท่ีเคยถกูกดัมีอาการคล้ายมีสิง่แปลกปลอมติดคอ  
มีน า้ลายไหล กดัฟัน ชอบขึน้ข่ีตวัอ่ืน ท้องโตเน่ืองจากมีแก๊ส
สะสมในกระเพาะมาก หางบิด ขาออ่น อมัพาต และตายภายใน 
1-6 วนัหลงัแสดงอาการ  

แพะ-แกะ อาการท่ีพบคือจะไมกิ่นหญ้า กระวน
กระวาย ตื่นเต้น ดรุ้าย ชอบข่ีตวัอื่น ตาเบิกกว้าง จ้อง
น่ิง ชอบเอาเท้าโขกพืน้ เลียบริเวณถกูกดับอ่ยๆ 
อมัพาตล้มลงตายภายใน 5-6 วนัหลงัแสดงอาการ 
 

ม้า-ลา มกัพบมีอาการตื่นเต้น ดรุ้าย กดัคนหรือสตัว์อ่ืน คนับริเวณเคยถกูกดั สตัว์จะเอาบริเวณนัน้ถไูถคอก หรือ
อาจกดัจนเป็นแผลหรือเนือ้หลดุได้ ไวตอ่เสียงมาก เอาเท้าโขกพืน้กดัรางอาหาร กินอจุจาระ ตาแดง จ้องน่ิง ท้องโต
เน่ืองจากมีแก๊สสะสมในกระเพาะมาก ชกั อมัพาตล้มลงตายภายใน 5-8 วนัหลงัแสดงอาการ 

สุกร อาการท่ีพบคือจะมีนิสยัเปลี่ยนไป บางรายดุ
ร้ายขึน้ ตื่นเต้น สง่เสียงร้อง เจ็บปวด น า้ลายไหล
มาก กระวนกระวาย ไวตอ่การตอบสนอง
สิง่แวดล้อม อาการท่ีพบบอ่ยคือการกระโดดขึน้
ทนัทีเม่ือตกใจ และอาจไลก่ดัสกุรตวัอ่ืนภายใน
คอก หลงัจากแสดงอาการจะตายภายใน 3-4 วนั 
 



อาการของโรคพษิสุนัขบ้า 4.คน อาการในคนจ าแนกได้เป็น 3 
ลกัษณะคือ  

 อาการแบบคลุ้มคล่ัง อาการระยะนีจ้ะ
ด าเนินโรคอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยมกัเสียชีวิต
ใน 5 วนั โดยการวินิจฉยัอาการแบบคลุ้ม
คลัง่ต้องมีอาการครบทัง้ 3 ประการ  
   

  

  

อาการกลวัน า้ กลวัลม ซึง่จะเห็นได้ชดัขณะที่ผู้ ป่วย
รู้สกึตวัเทา่นัน้ เม่ือผู้ ป่วยเร่ิมแสดงอาการซมึอาการ
เหลา่นีก็้จะหายไป แตย่งัคงมีอาการถอนหายใจเป็นพกัๆ 
ซึง่เป็นอาการส าคญั 

3) อาการขนลกุเป็นบางสว่นหรือทัง้ตวั เฉพาะที่ตรงถกู
สตัว์กดัหรืออาจจะปวดแสบปวดร้อน ปวดลกึๆ ซึง่
แพร่กระจายไปทัว่แขน ขา หรือเฉพาะบริเวณที่ถกูกดั มี
อาการคนัน า้ลายมากผิดปกติ จะต้องบ้วน หรือถ่มเป็น
ระยะ  

มีอาการสลบัระหวา่งภาวะปกติและภาวะกระวน
กระวายตอ่สิ่งเร้าไม่วา่จะเป็นเสียงแสง อาการจะรุนแรง
ขึน้เร่ือยๆ จนผู้ ป่วยอาละวาด แตใ่นภาวะแสดงอาการ
ผิดปกติผู้ ป่วยจะพดูไมไ่ด้หรือไม่เข้าใจตนเอง  
 

อาการแบบอัมพาต จะสงัเกตเห็นอาการออ่นแรง
ของแขนขา จากนัน้ความรุนแรงของโรคจะเพ่ิมขึน้
จนผู้ ป่วยเสยีชีวิต เน่ืองจากระบบหายใจล้มเหลว 
โดยเฉลี่ยเสียชีวิตในระยะเวลาประมาณ 13 วนั 
 
กลุ่มที่ไม่แสดงอาการ ผู้ ป่วยกลุม่นี ้ไม่สามารถ
วินิจฉยัได้จากอาการ ถือเป็นกลุม่ที่มีความ
ยากล าบากที่สดุในการวินิจฉยั มีทางเดียวเทา่นัน้ที่
จะวินิจฉยัได้ คือ การตรวจยืนยนัทางห้องปฏิบตัิการ 
การตรวจด้วยคอมพิวเตอร์สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าของ
สมอง (MRI) อาจพบความผิดปกติของสมอง 



  การรักษาโรคพษิสุนัขบ้า 

โรคพิษสนุขับ้าเป็นโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้
หายได้ไม่ว่าจะในสัตว์หรือคน ส่วนใหญ่จะ
สียชีวติในเวลาต่อมาหลังจากถูกกัด 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสตัว์ท่ีไมเ่คยได้รับวคัซีน
มาก่อนหากถกูกดัแนะน าให้ท าการการุณฆาต 
เพราะถงึแม้วา่จะท าการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สนุขับ้าให้แก่สตัว์ภายหลงัถกูสตัว์ท่ีเป็นบ้ากดั
ผลท่ีได้มกัจะไม่แน่นอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลา
ท่ีสตัว์ได้รับวคัซีนหลงัจากถกูกดั โปรแกรมวคัซีน
ของสตัว์ตวันัน้ ความรุนแรงของบาดแผล 
ต าแหน่งของบาดแผล สขุภาพสตัว์หรือชนิดของ
สตัว์ท่ีได้รับเชือ้ ส าหรับการใช้แอนติเรบี่ส ซีร่ัม
ฉีดภายหลงัถกูกดันัน้ พบวา่ผลการรักษายงัไม่
แน่นอนและมีราคาแพง  



การปฏิบตัต่ิอสัตว์ที่สงสัยสัตว์ที่ตดิโรคพษิสุนัขบ้ากัด 

สวสัดีครับ กรม
ปศสุตัว์นะครับ 
ขอแจ้งสตัว์สงสยั
ครับ!!! 



กักสัตว์ไว้แล้วตายท าอย่างไร 



การป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

การป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าจงึเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสดุ ด้วยการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สนุขับ้าแก่สตัว์เป็นประจ าทกุปี ควบคูไ่ป
กบัการระวงัอย่าให้ถกูสตัว์ท่ีมีเชือ้พิษ
สนุขับ้ากดั โดยเร่ิมฉีดท่ีอย ุ2เดือนคร่ึง
หรือ 3 เดือน  
 



  การท าลายเชือ้ไวรัสโรคพษิสุนัขบ้า 

เชือ้ไวรัสโรคพิษสนุขับ้าเม่ือออกจาก
ร่างกายสตัว์ป่วยจะมีชีวิตอยูไ่ด้ไมน่าน
จะถกูท าลายได้งา่ยเม่ือถกูความร้อน 
แสงแดด 

ยาฆา่เชือ้  
 ได้แก่ ฟอร์มาลนี  
 แอลกอฮอล์ 70%  
 ไลโซล กรดหรือดา่งอยา่งแรง  
 หรือไฮเปอร์คลอไรท์ 10% (น า้ผสม

คลอรีนไฮเตอร์หรือคลอร็อคในอตัราสว่น 
1 สว่นตอ่น า้ 9 สว่น) 

 



บทที่ 2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

หวัข้อประกอบดังนี ้
1.การเกบ็รักษาและการขนส่งวัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า 
2.การบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีน 
3.ขัน้ตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
4.โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
5.ข้อควรทราบก่อนใช้วัคซีน 
6.การปฏบิัตหิลังใช้วัคซีน 
 



การเก็บรักษาและการขนส่งวัคซีนโรคพษิสุนัขบ้า 
 1. การเก็บวคัซีนโรคพิษสนุขับ้าในตู้ เย็น  

• ให้จดัเรียงวคัซีนไว้ในตู้ เย็นตรงช่อง
ธรรมดาซึง่จะมีอณุหภมิู อยูร่ะหวา่ง 2 
องศาเซลเซียส ถงึ 8 องศาเซลเซียส
เทา่นัน้ (ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง) โดย
จดัเรียงวคัซีนให้ความเย็นไหลเวียนได้
ทัว่ถงึ 

• ติดตัง้เทอร์โมมิเตอร์ไว้ในตู้ เย็นเพ่ีอใช้
ตรวจสอบอณุหภมิูของตู้ เย็น 

 

2. การขนสง่วคัซีนเพ่ือน าไปปฏิบตังิาน 
ให้ใช้กระติกหรือกระเป๋าเก็บความเย็น
โดยใสน่ า้แข็งหรือวสัดเุก็บความเย็น (ice 
pack) ลงในกระติกหรือกระเป๋าวคัซีนเพ่ือ
รักษาความเย็นและใช้ปริมาณที่
เหมาะสมกบัจ านวนวคัซีน 

3.การเก็บรักษาวคัซีนไม่ถกูต้องจะ
ท าให้วคัซีนเสื่อมคณุภาพ เน่ืองจาก
วคัซีนโรคพิษสนุขับ้าสามารถถกู
ท าลายด้วยการสมัผสัแสงอลุตร้าไว
โอเลต (UV) แสงไฟฟลอูอเรสเซนส์ 
และการเก็บในตู้ เย็นที่มีอณุหภมิูต ่า
วา่ 2 องศา (เก็บในช่องแช่แข็ง) หรือ
เก็บที่อณุหภมิูสงูกวา่ 8 องศา
เซลเซียส 

 



การบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีน (สุนัข) 
 

  

1. การเข้าหาสุนัข  
ควรเคลื่อนไหวอยา่งนุ่มนวล ย่ืนมือไประดบัหน้ากบัสนุขั เพื่อให้สนุขั
ดมกลิ่น ห้ามยื่นมือเข้าไปเหนือหวัสนุขัเพราะเป็นลกัษณะของการท้า
ทาย ถ้าสนุขัแสดงทา่ทีเป็นมิตรก็สามารถลบูคล าหรือตบเบาๆที่คอได้ 
ห้ามตบหวัสนุขัเพราะเป็นการแสดงอ านาจเหนือกวา่ ซึง่สนุขั 
ที่ไมคุ่้นเคยอาจไม่ยอมรับ 
 

1) การผกูปากสนุขัให้ใช้แถบผ้าหรือ
เชือกท่ีไม่คมผกูเป็นบว่ง 
 

2. การควบคุมและการผูกปากสุนัข 

2) สวมปากสนุขั แล้วดงึให้ตงึพอประมาณ 
โดยให้ปมที่ผกูอยูบ่นดัง้จมกู 
 

3) พนัแถบผ้าหรือเชือกลงมาผกูใต้คาง
อีกปม อยา่ให้แน่นเกินไปแล้วอ้อมใต้
ใบหแูละผกูเป็นเงื่อนไว้บนหนงัคอ 
 



การบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีน (สุนัข) 
 

  

2.1  การจับบังคับสุนัขขนาดใหญ่ 
 

2.1.1) การบงัคบัสนุขัในทา่นัง่  
ให้ใช้แขนโอบรอบใต้คอสนุขั เพื่อแขนยดึ
หวัของสนุขักบัร่างกายผู้จบับงัคบัสนุขั ใช้
แขนและมืออีกข้างหนึง่จบัยดึบริเวณ
สะโพก และขาหลงัของสนุขัเพื่อป้องกนั
ไม่ให้สนุขัยืนหรือนอนลงในระหวา่ง
ด าเนินการ  พยายามดงึสนุขัให้ใกล้กบั
หน้าอกเพ่ือช่วยลดการเคลื่อนตวัของสนุขั  
 

2.1.2) การบงัคบัสนุขัในทา่ยืน  
วางแขนข้างหนึง่ใต้คอสนุขัเพื่อให้แขน
ยดึหวัของสนุขัให้อยู่กบัที่ เพ่ือลด
โอกาสที่สนุขัจะไปกดัผู้ด าเนินการคน
อื่นๆ วางแขนอีกข้างหนึ่งใต้ท้องสนุขั
เพื่อป้องกนัไม่ให้สนุขันัง่หรือนอนลง
ในช่วงด าเนินการ พยายามดงึสนุขัให้
ใกล้กบัร่างกายเพื่อช่วยลดการเคลื่อน
ตวัของสนุขั  
 

2.1.3) การบงัคบัสนุขัในทา่นอนตะแคง 
ท าโดยเม่ือสนุขัอยู่ในทา่ยืน ให้เอือ้มมือ
ข้ามจากด้านหลงัของสนุขัมาจบัขา
หน้า และขาหลงัของสนุขั พยายามให้
ล าตวัสนุขัใกล้กบัตวัของผู้บงัคบัมาก
ที่สดุ คอ่ยๆยกขาของสนุขัออกจากโต๊ะ 
(หรือพืน้) โดยให้ร่างกายของสนุขัคอ่ยๆ
เลื่อนออกจากตวัผู้บงัคบัจนกระทัง่
นอนลง และขาทัง้ 4 ข้าง ชีอ้อกนอกตวั
ผู้จบับงัคบั ใช้แขนทัง้ 2 ข้างในการกด 
ควบคมุการเคลื่อนไหวของสนุขั  
 



การบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีน (สุนัข) 
 

  

2.2 การจับบังคับสุนัขขนาดเล็ก 
 

อาจใช้วิธีการอุ้มสนุขัแตต้่องแน่ใจวา่สนุขัไม่
อยูใ่นสภาพท่ีตื่นกลวั แล้วใช้มือข้างหนึ่ง
สอดเข้าระหว่างขาหน้า ขณะท่ีมืออีกข้าง
หนึง่โอบรอบขาหลงัและสะโพก เพ่ือไมใ่ห้
สนุขับิดตวัหรือถีบยกสนุขัขึน้มือข้างหนึ่งอยู่
ท่ีหน้าอกและมืออีกข้างหนึ่งอยู่ท่ีบัน้ท้ายจะ
ป้องกนัไมใ่ห้สนุขักระโดดลงได้  



การบังคับสัตว์เพื่อฉีดวัคซีน (แมว) 
 

  

ใช้มือข้างหนึง่จบับริเวณหนงัคอแมวระหวา่งหทูัง้ 
2 ข้าง ซึง่เป็นสว่นท่ีผิวหนงัหลวมสามารถจบัยดึ
ได้ง่าย และเป็นต าแหน่งที่แมวไมส่ามารถหนัหวั
แว้งกดัได้ มืออีกข้างหนึง่จบัยดึ 2 ขาหลงัของแมว 
และดงึให้แมวเหยียดตวัออกโดยให้ขาทัง้ 4 ข้าง
ออกนอกตวัผู้บงัคบั พยายามให้แขนท่ีจบั 2 ขา
หลงั กดแมวให้ติดกบัพืน้ หรือโต๊ะ เพ่ือลดโอกาส
เคลื่อนไหวของแมว 
 



ขัน้ตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
 1. วางแผนก าหนดการการฉีดวคัซีนป้องกนั

โรคพิษสนุขับ้าตามท่ีนดัหมาย หรือ
ประชาสมัพนัธ์กบัประชาชนหรือเจ้าของสตัว์ 
 

2.  เตรียมวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือตา่งๆ 
เก่ียวกบัการฉีดวคัซีน เช่น วคัซีน เข็ม 
กระบอกฉีดยา ส าล ีแอลกอฮอล์ บตัร
วคัซีน กระติกน า้แข็ง ไอซ์แพคหรือน า้แข็ง 
ถงุขยะ กระบอกใสเ่ข็มที่ใช้แล้ว 
 

3.  จดัเรียงวคัซีนตามค าแนะน าการ
จดัเรียงวคัซนีลงในกระติกหรือกระเป๋า
วคัซีน 

4.  สอบถามประวตัสิตัว์จาก
เจ้าของสตัว์ เช่น ช่ือ อาย ุเพศ 
พนัธ์ ประวตัิการฉีดวคัซีน การ
ฉีดวคัซีนครัง้สดุท้าย และ
อาการสนุขั-แมว ณ ปัจจบุนั 

5.  ตรวจสขุภาพสนุขั-แมว พืน้ฐาน 
เช่น วคัอณุหภมิู (อณุหภมิูปกติ 101-
102 องศาฟาเรนไฮน์) สอบถามการ
รับประทานอาหาร สตัว์ที่จะสามารถ
ฉีดวคัซีนได้จะต้องมีสขุภาพดี ไม่
แสดงอาการป่วย 
 



ขัน้ตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
 6. เตรียมวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าโดยดดูวคัซีนออกจาก

ขวดวคัซีน 
 

7.ให้เจ้าของหรืออาสาสมคัรร่วมทีมจบับงัคบัสนุขั หรือแมว 

8. ด าเนินการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 
8.1 ใช้วิธีการฉีดเข้าใต้หนงั ซึง่สามารถฉีดได้งา่ย และสะดวกกวา่การฉีด
เข้าทางอื่นๆท าให้สนุขั-แมวเจ็บน้อยกวา่การฉีดเข้ากล้ามเนือ้ แม้วา่การ
ดดูซมึทางผิวหนงัจะช้ากวา่การฉีดเข้าทางอื่น แตจ่ดัเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมตอ่การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า  
8.2 ต าแหน่งที่ฉีดสว่นใหญ่คือบริเวณหนงัคอท่ีมีความยืดหยุ่น 
 



ขัน้ตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 
 

เม่ือฉีดยาเสร็จแลว้ควรนวดบริเวณนั้น
เพื่อใหย้ากระจายตวั และดูดซึมไดดี้  

2.  จากนัน้ใช้มืออีกข้างหนึง่ดงึ หรือขยุ้ม
ผิวหนงัขึน้มาเลก็น้อยเพ่ือให้ใต้ผิวหนงัเกิด 
เป็นโพรง  
 

3.   แทงเข็มเข้าบริเวณดงักลา่วโดย
ก่อนฉีดวคัซนีเข้าไปควรดงึก้าน
กระบอกฉีดถอยหลงัเลก็น้อยเพ่ือ
ตรวจสอบวา่ปลายเข็มฉีดยาไม่ได้แทง
เข้าหลอดเลือดในบริเวณนัน้ หากไม่
พบมีเลือดไหลย้อนกลบัให้ฉีดยาเข้า
ตวัสนุขั-แมวได้  

1.  ใช้มือข้างที่ถนดัถือกระบอกยาที่เตรียม
วคัซีนไว้และใช้มืออีกข้างหนึง่เช็ดบริเวณที่ 
จะฉีดด้วยส าลีชบุแอลกอฮอล์ 70 %  
 

เม่ือฉีดยาเสร็จแล้วควรนวดบริเวณนัน้
เพื่อให้ยากระจายตวั และดดูซมึได้ดี  

4. บนัทกึข้อมลูการ
ฉีดในใบรับรองการ
ฉีดวคัซีนและชีแ้จง
ก าหนดการฉีดครัง้
ตอ่ไป 
 



โปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า  

ชนิดสัตว์ เร่ิมต้นการฉีดในลูกสุนัขหรือแมว 

(อายุ < 1 ปี) 

เร่ิมต้นการฉีดในสุนัขหรือแมวโต

เตม็วัย 

(อายุ > 1 ปี) 

การกระตุ้นภมูิคุ้มกันประจ าปี 

สุนัข เร่ิมต้นอายุประมาณ 12 สัปดาห์ หรือ 3 
เดือน กรณีฉีดก่อนอาย ุ3 เดือน ให้ฉีดซ า้ท่ี
อายุ 12 เดือน ในกรณีพืน้ท่ีเสี่ยง* ให้
กระตุ้นภมูิคุ้มกนัโดยการฉีดวคัซีนซ า้ท่ี 2-4 
สปัดาห์หลงัการท าวคัซีนเข็มแรก  

สามารถฉีดได้ทนัที ในกรณีพืน้ท่ีเสี่ยง*  ให้
กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวคัซีนซ า้ท่ี 2-4 
สปัดาห์หลงัการท าวคัซีนเข็มแรก 

กระตุ้นวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า
ปีละ 1 ครัง้  

แมว เ ร่ิมต้นอายุประมาณ 12 สัปดาห์ และ
กระตุ้นซ า้ 1 เดือน หลงัจากนัน้ 

สามารถฉีดได้ทนัที และกระตุ้นซ า้ 1 เดือน
หลงัจากนัน้ 

กระตุ้นวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า
ปีละ 1 ครัง้  

โปรแกรมการฉีดวคัซีนในสนุขัและแมว 

หมายเหตุ: *ประเทศไทยจัดเป็นพืน้ที่เส่ียงต่อการตดิเชือ้โรคพษิสุนัขบ้าในสัตว์ 
  



ข้อควรทราบก่อนใช้วัคซีน 
ท าวคัซีนให้แก่สตัว์ที่มีสขุภาพสมบรูณ์
แข็งแรง และไม่เป็นโรคเทา่นัน้ 
 

ศกึษารายละเอียด การเก็บรักษาและการท า
วคัซีน ตามค าแนะน าเฉพาะของวคัซีนแตล่ะ
ชนิด พื่อให้วคัซีนมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
 

ให้ใช้วคัซีนตามค าแนะน าของสตัวแพทย์เทา่นัน้ 

ต้องให้วคัซีนซ า้เม่ือหมดระยะความคุ้มโรค
ของวคัซีนแตล่ะชนิด 

ห้ามน าวคัซีนที่เสื่อมสภาพ หมดอาย ุมีการ
ปนเปือ้น หรือสีของวคัซีนเปลี่ยนมาใช้ 
 

การใช้วคัซีนในแม่พนัธุ์ สามารถถ่ายทอด
ภมิูคุ้มกนัให้ลกูได้ในระยะแรกเกิด 

ต้องทราบวา่วคัซีนใช้ป้องกนัก่อนเกิดโรค 
มิใช่ยาที่รักษาเม่ือเป็นโรคแล้ว 

ใช้ส าลชีบุแอลกอฮอล์ เช็ดจกุยางและคอขวด
วคัซีนและขวดน า้ยาละลายก่อนแทงเข็มเพื่อท า
ความ สะอาดและฆ่าเชือ้จลุินทรีย์  
 

ใช้เข็มและกระบอกฉีดยาพลาสติกปราศจาก
เชือ้ส าเร็จรูปพร้อมใช้ 
 

อยา่ให้วคัซีนถกูความร้อนและแสงแดด 
 



การปฏบิัตหิลังใช้วัคซีน 
หลงัจากใช้วคัซีนแล้ว น าเข็มและกระบอกฉีดยาไป
เผาหรือแช่น า้ยาฆ่าเชือ้ก่อนน าไปทิง้ 

สตัว์บางตวัอาจเกิดการแพ้วคัซีนหลงัฉีดวคัซีน จงึ
ควรรอสงัเกตอาการประมาณ 1 ชัว่โมง   ภายหลงั
ฉีดวคัซีนแล้ว ถ้ามีอาการแพ้ให้รักษาด้วยแอดรี
นาลีนหรือแอนติฮีสตามีน 
 

ล้างมือให้สะอาดภายหลงัท าวคัซีน 
 



หวัข้อประกอบดังนี ้
1. การเฝ้าระวังโรค 
2. การป้องกันโรค 
3. การควบคุมโรค 
 

บทที่ 3 แนวทางการด าเนินการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัข
บ้าในสัตว์ 



  การเฝ้าระวังโรค  
1. พืน้ที่ต าบลที่เกิดโรค ให้ด าเนินการเฝ้าระวงัโรค
ตอ่เน่ืองเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน กรณีที่พบสนุขั 
แมว หรือสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดอื่นแสดงอาการ
สงสยัเป็นโรคพิษสนุขับ้าจะต้องสง่หวัสตัว์ หรือซาก
สตัว์ทัง้ตวัเพื่อตรวจวินิจฉยัโรคทางห้องปฏิบตัิการ
ทกุครัง้ 
 

3. ให้ด าเนินการสร้างเครือขา่ยการเฝ้าระวงัโรคในพืน้ที่ เช่น เจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น าชมุชน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
สถานพยาบาลสตัว์ กลุม่คนรักสตัว์ NGOs และผู้ เก่ียวข้องอื่น เพื่อประสาน
การเก็บตวัอยา่งและเฝ้าระวงัโรคให้ครอบคลมุทกุพืน้ที่ โดยให้ส านกังาน
ปศสุตัว์อ าเภอทกุแหง่จดุประสานงานหลกัในการเฝ้าระวงัโรคในพืน้ที่ 
 

2. พืน้ที่ต าบลที่ไมเ่กิดโรคให้ด าเนินการเก็บตวัอย่างสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม
ซึง่อาจจะเป็นสตัว์เลีย้งหรือสตัว์ป่าสง่ตรวจวินิจฉยัทางห้องปฏิบตัิการซึง่
จะต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองเพื่อรับรองเป็นพืน้ที่ปลอดโรค 
 



  การป้องกันโรค  
1. ประสานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ที่เพื่อ
จดัหาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าส าหรับฉีดตาม
รอบรณรงค์ของทกุปี โดยจ านวนวคัซีนจะต้อง
สอดคล้องกบัปริมาณสตัว์ของท้องถ่ินที่ส ารวจและ
ขึน้ทะเบียนในระบบ Thai Rabies Net 
 

3. ประสานหน่วยงานดา้นสาธารณสุขในการประชาสมัพนัธ์ 
และเตือนภยัใหป้ระชาชนไม่เกิดความประมาทและดูแลตวัเอง
ใหมี้ความปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 
 

2. ใหพิ้จารณายกเลิกการฉีดยาคุมก าเนิดใหก้บัสุนขัและแมว เน่ืองจากการ
ด าเนินการดงักล่าวจะเป็นการเพ่ิมความเส่ียงท าใหส้ตัวเ์กิดมดลูกอกัเสบ 
(Pyometra) และจะส่งผลใหส้ตัวเ์สียชีวติในเวลาต่อมา 
 

4.ให้มีการรณรงค์ผ่าตดัท าหมนัสนุขัและแมวเพ่ือควบคมุจ านวนประชากรสนุขั
และแมว โดยให้เน้นสตัว์ที่ไม่มีเจ้าของเป็นหลกั พร้อมทัง้ให้ท าเคร่ืองหมายเพ่ือ
บ่งชีว้่าสตัว์ดงักล่าวได้ผ่านการท าหมันแล้ว เช่น การสกัเป็นตวัเลขระบุปีที่ท า
หมนัที่ใบหูด้านใน หรือการตีตราเย็นเป็นตวัเลขระบุปีที่ท าหมนับริเวณสะโพก
หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม และไม่ท าให้สตัว์ทกุข์ทรมาน  
• จดัท าโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 



  การควบคุมโรค พืน้ที่ที่ได้รับรายงานผลการตรวจจากห้องปฏิบัตกิารพบโรค
พษิสุนัขบ้าในสัตว์ให้ด าเนินการดงันี ้
 

1. ประกาศเขตโรคระบาดสตัวช์ัว่คราวตามพระราชบญัญติัโรค
ระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 
 

2.ประสานการด าเนินงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือควบคุมโรค 

3. ด าเนินการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเพื่อให้ได้ข้อมลูดงันี ้
3.1 สอบสวนหาพืน้ที่เสี่ยง สตัว์กลุม่เสี่ยง และสตัว์ที่สมัผสัโรค 
3.2 สอบสวนหาสาเหตขุองโรค 
3.3 บนัทกึข้อมลูลงในระบบ Thai Rabies Net 
 

4.ด าเนินการควบคุมโรคตามผลการสอบสวนดังนี ้

4.1 สตัว์กลุม่เสี่ยงให้
ด าเนินการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสนุขั
บ้าให้ครอบคลมุ
พืน้ที่เสี่ยงทัง้หมด 
หรือให้ครอบคลมุใน
รัศมีไม่น้อยกวา่ 3 
กิโลเมตร จากจดุเกิด
โรค โดยใช้วคัซีนจาก 
กรมปศสุตัว์ 
 

4.2 สตัว์สมัผสัโรคทกุ
ตวัให้แยกสตัว์นัน้ และ
น าไปกกัเพื่อสงัเกต
อาการในสถานที่ที่
เหมาะสมแล้ว
ด าเนินการฉีดวคัซีน
กระตุ้นซ า้ครัง้ละ 1 
โด๊ส ทกุ 4 วนั รวม 4 
ครัง้ และเฝ้าระวงัทาง
อาการ 6 เดอืน 
 

4.3 ด าเนินการเฝ้าระวงั
โรคในพืน้ที่เสี่ยงอยา่ง
ตอ่เน่ืองเป็นเวลา 6 
เดือน พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าแจ้งกรม
ปศสุตัว์ทราบอยา่ง
ตอ่เน่ืองหากพบสตัว์
แสดงอาการสงสยัให้เก็บ
ตวัอยา่งสง่ตรวจทกุครัง้ 
 

4.4ส านกังานปศุ
สตัว์จงัหวดั
จะต้องก ากบั
ติดตามการ
ควบคมุโรค
จนกวา่โรคจะสงบ 
 

4.5 ให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย
อยา่งเคร่งครัด ได้แก่ 
พระราชบญัญตัิโรคพิษสนุขับ้า 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิโรค
ระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 
พระราชบญัญตัิป้องกนัการ
ทารุณกรรมและการจดั 
สวสัดิภาพสตัว์ พ.ศ. 2557 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



จัดท ำโดย  
กลุ่มควบคุมป้องกนัโรคสัตว์กระเพำะเดีย่ว 

ส ำนักควบคุม ป้องกนัและบ ำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
         จัดพมิพ์โดย   

องค์กรพทิักษ์สัตว์แห่งโลก   World Animal Protection (Thailand) 
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