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คํานํา
 สุนัขกัดคน  เปนปญหาสาธารณสุขมาชานาน ถึงเวลาแลวที่ทุกคน
ตองหันมาเอาใจใส เพราะนอกจากการบาดเจ็บ พิการ ยังมีความสูญเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นดวยทั้งจากบาดแผลที่ถูกกัดโดยตรง หรือจากโรคพิษสุนัขบา

 คนไทยมีความผูกพัน และเล้ียงสุนัขอยูเกือบทุกบาน หากผูเล้ียงสุนัข
มีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ ปญหาตางๆ ที่เกิดจากสุนัข
จะลดลง แตถาปลอยปละละเลยขาดความเอาใจใส ขาดความรับผิดชอบสุนัข
ก็จะนําภัยมาให

 คูมือประชาชนคนเล้ียงสุนัข จัดทําขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
การเล้ียงสุนัขอยางถูกตองตามหลักสังคมและวิธีการลดหรือหลีกเล่ียงไมให
ถกูสนุขักัด  เพือ่ใหคนและสุนขัอยูรวมกันอยางมคีวามสุขปลอดภัยไรโรคพิษสนุขับา 
โดยทุกภาคสวนรวมมือกันปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป ซึ่งตรงกับ
เปาหมายขององคการอนามัยโลก และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ 
ที่จะกวาดลางโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปภายในป 2563 และกําหนดใหวันที่ 
28 กนัยายนของทกุปเปน “วนัปองกนัโรคพษิสนุขับาโลก (World Rabies Day)”
ถึงเวลาแลวที่ทุกคนตองตระหนัก และใหความรวมมือกําจัดโรคพิษสุนัขบา
ใหหมดไปโดยเร็ว

สํานักโรคติดตอทั่วไป
กรมควบคุมโรค

ใหหมดไปโดยเรว
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 ย 1  อยาแหยใหสุนัขโกรธ

 ย 3  อยาแยกสุนัขที่กัดกัน
                ดวยมือเปลา

 ย 2  อยาเหยียบสุนัขใหตกใจ

 ย 5  อยายุงกับสุนัขไมมีเจาของ        ย 4   อยาหยิบจานขาว
                 หรือเคลื่ อนยายอาหาร
 ขณะสุนัขกําลังกินอาหาร
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เรื่ องน้ีเรื่ องใหญ
 หลายคนคงจาํขาวสนุขักดัเดก็เสยีชวีติได  หลงัจากมขีาว คนกจ็ะระวงัทีจ่ะ
เขาใกลสนุขัสายพันธุดุๆ   แตพอนานวันเขากช็กัจะลืมๆ  และขาดความระมัดระวัง  
สุนัขทํารายคนไมใชเรื่องใหม คาดวาประเทศไทยในแตละป มีผูถูกสุนัขกัด 
ทุกเพศทุกวัยไมตํ่ากวา 1 ลานคน สวนใหญเปนเด็กอายุ 1-5 ป และ 5-10 ป  
บางรายบาดเจ็บเล็กนอย บางรายพิการ เสียโฉมจนถึงเสียชีวิต
 สุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่ใกลชิดมนุษยมากที่สุด สุนัขที่กัดคนมีทั้งสุนัข
มเีจาของและสนุขัทีไ่มมเีจาของ แตจากรายงานพบวา สวนใหญเปนสนุขัมเีจาของ  
เมือ่สนุขักดัคน ตางกโ็ทษวาสนุขันสิยัไมด ีสายพันธุดรุาย แตลมืนกึไปวาจดุเริม่ตน
นาจะมาจากผูเลีย้ง เพราะผูเลีย้งสุนขัควรฝกสนุขัใหมนีสิยัด ีเลีย้งสุนขัใหปลอดภัย
ตอตนเองและผูอื่น

คูมือ 
ประชาชน

คนเลี้ยงสุนัข 

่

 ื

ราะผูเลยงสุนขควรฝกสุนขใหมนสยด เ
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 สุนัขมีจิตวิญญาณและตองการความรักความอบอุนเชนเดียวกับคน  
หลักการเล้ียงสุนัข ประกอบดวย
 • ตองรักจริง เลี้ยงจริง และรับผิดชอบ
 • คัดสายพันธุ และคัดเลือกชนิดสุนัขใหเหมาะสมกับครอบครัว
 • ปฏิบัติตอสุนัขดวยความออนโยนมีเมตตา ซึ่งจะมีผลชวยใหสุนัข

ลดความดุราย เขาสงัคมได ไมกัดคนอื่นอยางไรเหตุผล
 • เล้ียงใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังอาหาร ท่ีอยู ใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
  และโรคอ่ืนๆ รวมถึงการคุมกําเนิดใหมีปริมาณท่ีสามารถเล้ียงดูไดอยางดี
 โรคพิษสุนัขบาเปนปญหาสําคัญ ปหนึ่งๆ มีคนถูกกัดแลวมารับการ
ฉีดวัคซีนปละ 500,000 ราย หากเจาของสุนัขมีจิตสํานึกที่ดีในการเลี้ยงสุนัข 
ปญหา อันตราย และความเสียหายจากสุนัขจะไมมี รวมทั้งไมมีสุนัขจรจัด 
โรคพิษสุนัขบาก็จะหมดไปดวย

 หรือท่ีชาวบานท่ัวไปรูจักกันวา  โรคกลัวน้ํา  เกิดจากเช้ือไวรัสช่ือ  เรบ่ีสไวรัส 
(Rabies Virus) มีรูปรางคลายกระสุนปน เมื่อเชื้อนี้เขาสูรางกายคนหรือสัตว  
แลวจะเดินทางไปตามเสนประสาทเขาสูสมอง ที่สําคัญเม่ือเกิดอาการข้ึนแลว  
ไมสามารถรักษาใหหายได ตองเสียชีวิตทุกราย แตโรคนี้ปองกันไดและสามารถ
ทําใหหมดไปจากคนและสัตวเลี้ยง ในหลายประเทศยังมีผูเสียชีวิตในพ้ืนที่
ที่ควบคุมโรคในสุนัขไมได ในป พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) กลุมสหวิชาชีพทั่วโรค

โรคพิษสุนัขบา (Rabies)

วามอบอนเชนเดีีีีียวกับคนญญาณและต
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ไดรวมกันกอต้ังองคกรเพ่ือการควบคุมโรคพิษสุนขับา (Global 
Alliance for Rabies Control) ซึ่งตอมาไดมีการกําหนด
ใหมีวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลกขึ้นในเดือนกันยายน
เพือ่กระตุนใหประชาชนตืน่ตวัตอการควบคมุโรคพษิสุนขับา 
มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสุนัขและปองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

9คมอืประชาชนคนเล้ียงสนัข

ไมไดเกิดกับสุนัขเทานั้น
 ชือ่ของโรคทําใหเขาใจกนัผิดคดิวาโรคน้ีเกดิกบัสนุขัเทานัน้  แททีจ่รงิแลว
โรคนี้เกิดกับสัตวเลือดอุนดวย  โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด  เชน  แมว 
ชะนี ลิง กระรอก กระแต หนู คางคาว  แมแตสัตวเศรษฐกิจอยาง วัว ควาย มา 
สุกร พบในตวัที่มีประวัติเคยถูกสุนัขบากัดมากอน หรือสัตวปา ในเมืองไทยพบวา  
สุนัขเปนตัวแพรเชื้อที่สําคัญมากที่สุด 
มากกวารอยละ 95 ของผูเสียชีวิต 
มีสาเหตุมาจากสุนัข รองมา คือ แมว

 ปจจุบันองคการอนามัยโลกและองคการ
โรคระบาดสัตวระหวางประเทศรวมสนับสนุน 
พรอมใจกันกําหนดใหวันที่ 28 กันยายนของทุกป
เปนวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก

า (Global 
รกําหนด
นยายน
สนขับา 
บคุม
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การติดตอ
 สุนัขและแมวท่ีปวยดวยโรคพิษสุนัขบา
สามารถแพรเชื้อไดทางนํ้าลายเพราะเชื้อจะออกมา
ในนํ้าลายระยะตั้งแต 1-7 วัน กอนแสดงอาการ
จนกระทั่งตาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ตอเมื่อ
 • ถูกสัตวที่เปนโรคนี้กัดหรือขวน
 • ถูกสัตวที่เปนโรคนี้เลียหรือนํ้าลายสัตวกระเด็นเขาบาดแผลรอยขีดขวน

เยื่อเมือกหรือเยื่อบุตา จมูก ปาก (ถานํ้าลายถูกผิวหนังปกติ ไมมีรอยขวน
หรือบาดแผล ไมมีโอกาสติดโรค)

 • การติดตอโดยการหายใจ มีโอกาสนอยมาก ยกเวนมีจํานวนไวรัสในอากาศ
เปนจํานวนมาก  เชน  ในถํ้าคางคาว

 • การติดตอโดยการกินเกิดข้ึนไดยาก ไมเคยมีรายงานตามธรรมชาติ  เชนเดียวกับ
  การติดตอจากคนไปสูคน ในธรรมชาติก็ไมเคยมีรายงานเชนกัน

บา
มา

การ

คุณแมขา
หมาขวนหนูคะ
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อาการที่พบในสัตว
 สวนใหญสุนัข แมว วัว ควาย มีระยะฟกตัวไมเกิน 6 เดือน
 ระยะเร่ิมแรก  มีอาการประมาณ 2 – 3  วัน  โดยสุนัขจะมีอารมณและ
อปุนสิยัเปลีย่นไปจากเดมิ  เชน  สนุขัท่ีชอบคลกุคลีกบัเจาของ  จะปลกีตัวออกไป
หลบซกุตวัเงยีบๆ  มอีารมณหงุดหงดิ ตวัทีเ่คยขลาดกลวัคนกจ็ะกลบัมาคลอเคลยี  
เริ่มมีไขเล็กนอย  มานตาขยายกวางกวาปกติ  การตอบสนองตอแสงของตาลดลง  
กินขาวกินนํ้านอยลง  ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดไป
 ระยะต่ืนเตน คือ เร่ิมมีอาการทางประสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ต่ืนเตน
หงุดหงิด ไมอยูนิ่ง กัดแทะส่ิงของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไมเลือกหนา  
ถากักขังหรือลามไวจะกัดกรงหรือโซจนเลือดกบปากโดยไมเจ็บปวด เสียงเหาหอน
จะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง  
 ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางหอยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ําหอยออกนอกปาก
นํ้าลายไหล และไมสามารถใชลิ้นไดเลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอก หรือขยอน
คลายมีอะไรอยูในลําคอ ขาออนเปล้ียทรงตัวไมไดลมลงแลวลุกไมไดอัมพาตท่ัวตัว
อยางรวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบามีทั้งแบบดุรายและแบบซึม  
 สุนัข ที่แสดงอาการแบบดุราย จะแสดงอาการในระยะต่ืนเตนใหเห็น
เดนชัดและยาวนาน แตจะแสดงอาการในระยะอัมพาตสั้นมาก สวนสุนัข
ทีแ่สดงอาการแบบซึม จะแสดงอาการในระยะต่ืนเตนส้ันมากจนไมทนัสังเกตเห็น 
แตจะแสดงอาการในระยะอัมพาตเดนชัด
 แมว อาการคลายสุนัขแตไมชัดเจนและพบอาการแบบดุรายมากกวา
แบบซึม สุนัขและแมวท่ีเปนโรคพิษสุนัขบาจะแสดงอาการปวยจนกระท่ังตาย
ไมเกิน 10 วัน
 โค กระบอื อาการจะต่ืนเตน กระสับกระสาย  เดินโซเซ มกัมีอาการคลาย
มีอะไรติดคอ นํ้าลายไหลยืด ทองอืดปอง อัมพาตและตาย
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รูไดอยางไรวาสุนัขหรือแมวที่กัดไมเปนโรคพิษสุนัขบา
 ตองมีปจจัยสนับสนุนอยางนอย 5 ขอคือ
 1. สุนัขไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนประจําทุกป 
เคยฉีดวัคซีนมาแลวอยางนอย 2 ครั้ง ครั้งหลังสุดไมเกิน 1 ป 
 2. สนุขัไดรบัการเลีย้งดอูยางด ีอยูในบริเวณร้ัวรอบขอบชิด ทาํใหมโีอกาส
สัมผัสสัตวอื่นนอย
 3. สุนัขมีอาการปกติ ยังกินนํ้ากินอาหารได
 4. ถกูกัดโดยมีเหตุโนมนาํ เชน ไปทําใหสุนัขโกรธ/
ตกใจ/เจ็บปวด/เขาเขตพ้ืนท่ีของสุนัข หรือสุนัขน้ัน
ชอบกัดคนเปนประจํา
 5. สามารถกักขังสุนัขไวดูอาการได
 (ถาภายใน 10 วันสุนัขยังคงมีอาการปกติ ถือวาไมบา)

กรณีสุนัขกัดแลวหนีหาย 
ไมสามารถติดตามดูอาการได 

ไมปรากฏเจาของ ไมทราบประวัติท่ีแนนอน 
ใหถือเสมือนวามีเช้ือโรคพิษสุนัขบา

นอน
บาบา

โกรธ/

บา)
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การเกิดโรค
 เมือ่เชือ้โรคพิษสนุขับาเขาสูรางกาย
โดยการถูกกดั ขวนหรืออืน่ๆ เชือ้จะยังคงอยู
บริเวณน้ันระยะหน่ึง โดยเพ่ิมจํานวนใน
กลามเน้ือแลวเขาทางปลายประสาท เดินทาง
ไปยังประสาทสวนกลางและเขาสูสมอง
เพิ่มจํานวนมากขึ้น พรอมทั้งทําลายเซลล
สมองของคนเรา  ทําใหเกิดอาการผิดปกติ
ทางสมองและระบบประสาท

ระยะฟกตัวของโรค
 หมายถึง ระยะเวลาต้ังแตเชื้อเขารางกายจนกระท่ังเกิดอาการ บางราย
อาจนานเกิน 1 ป  บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน  แตโดยเฉลี่ย 3 สัปดาหถึง 4 เดือน  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
 1. จาํนวนเชือ้ทีเ่ขาไป (บาดแผลใหญ ลกึหรอืมหีลายแผล มโีอกาสท่ีเชือ้
จะเขาไปไดมาก)
 2. ตําแหนงที่เชื้อเขาไป (ถาอยูใกลสมองมาก เชื้อก็จะเดินทางไปถึง
สมองไดเรว็หรอือยูในทีม่ปีลายประสาทมาก  เชน มอืหรอืเทา เชือ้กจ็ะเขาสูระบบ
ประสาทไดงาย)
 3. อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความตานทานของโรคตํ่ากวา
คนหนุมสาว)
 4. สายพนัธุของเช้ือ ถาเปนสายพนัธุจากสตัวปา  จะมอีาการรนุแรงกวา
สายพันธุจากสุนัข
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อาการที่พบในคน
 สําหรับอาการของคนท่ีไดรับเช้ือโรคพิษสุนัขบา สวนใหญมีอาการของ
สมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกของผูปวยจะมีไขตํ่าๆ 
เจ็บคอ เบ่ืออาหาร ออนเพลีย ตอมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด 
แสบๆ รอนๆ แลวลามไปสวนอื่น บางคนคันมากเกาจนกลายเปนแผลอักเสบ  
มีนํ้าเหลือง ตอมาจะกระสับกระสาย กลัวแสงกลัวลม ไมชอบเสียงดัง เพอเจอ  
หลกุหลกิ กระวนกระวาย หนาวสัน่ ตามกัเบกิโพลงบอยๆ บางครัง้เขาใจผิดคดิวา
เปนโรคทางจิต มีอาการกลืนลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งของเหลว จะเกิดอาการ
ปวดเกร็งทําใหไมอยากด่ืมนํ้า มีอาการกลัวนํ้า จึงมีชื่อเรียกอีกช่ือหน่ึงวา  
โรคกลัวนํ้า ไมอยากกลืนแมกระท่ังนํ้าลาย จึงทําใหนํ้าลายไหล บางคนอาจ
ปวดทองนอยและขา คนไขเพศชายบางรายมีนํ้าอสุจิไหลออกมาโดยไมรูตัว  
กลามเนื้อกระตุก แนนหนาอก หายใจไมออกหรืออาจเกร็ง อัมพาต หมดสติและ
ตายในที่สุด
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ปองกัน 3 ขั้นตอน
 การปองกันไมใหมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบามี  3  ขั้นตอน 
 ขัน้ที ่1 ปองกันและควบคุมไมใหสตัวเปนโรคพิษสนุขับา เปนการปองกัน
ทีด่ทีีส่ดุ  ประเทศไทยถาควบคมุโรคในสุนขัไดสาํเรจ็ คนและสตัวอืน่ๆ จะปลอดภยั
จากโรครายนี้
 ข้ันที่ 2 ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ขณะนี้ยังมีสุนัขที่ เปน
โรคพิษสุนัขบาอยูทั่วไป การหลีกเลี่ยงไมใหถูกสุนัขกัดจะลดอัตราเสี่ยงตอ
การไดรับเช้ือ
 ขั้นที่ 3 การปองกันอยางถูกตองหลังถูกสุนัขกัด
  ตองรูวิธีปองกันตนเองใหรอดพนจากการเปนโรคพิษสุนัขบาเมื่อถูกกัด

15คูมอืประชาชนคนเล้ียงสุนขั  
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ขั้นที่ 1 ปองกันควบคุมไมใหสัตวเปนโรคพิษสุนัขบา
 โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่รายแรงยังไมมียารักษาใหหายได  และมีระบาด
อยูทัว่ไป ทางท่ีดทีีส่ดุคอื เราควรปองกนัและควบคมุโรคในสัตวกอนมาถงึคน ดงันี้
 1.1 เลี้ยงสุนัขหรือแมว ตองพาไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

เมื่ออายุ 2 - 4 เดือน แลวฉีดกระตุนอีกครั้งตามกําหนดนัดและ
ฉีดซํ้าทุกป  เลี้ยงไวในบริเวณเพื่อลดการสัมผัสกับสัตวอื่นนอกบาน

 1.2 ไมนาํสตัวปามาเล้ียง  ถาเกบ็ลกูสนุขัมาเลีย้งกต็องรบีนาํไปฉดีวคัซนี
และปรึกษาสัตวแพทยกอน  เพราะอาจมีเชื้อพิษสุนัขบาติดมา

 1.3 ตองชวยกันลดจํานวนสุนัขท่ีไมมีเจาของ หรือสุนัขไมมีผูรับผิดชอบ  
โดยหาทางคุมกําเนิดสนุขัเหลานัน้  และตอตานผูทีน่าํสุนขัไปปลอย

 1.4 พบเห็นสัตวสงสัยเปนบา ตองแจงเจาหนาที่ปศุสัตวหรือเจาหนาที่
สถานบริการสาธารณสุขทนัที หรือชวยกันจับทําลาย (ระวังอยาให
ถูกกัด)  และนําหัวสงตรวจชันสูตร
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ขั้นที่ 2 ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด แบงเปน 
 2.1 ดูแลสุนัขอยางถูกตองไมใหไปกัดคน 
 ตองเลี้ยงใหมีนิสัยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เลี้ยงแลวมีความสุข ปลอดภัย
ทั้งคนและสุนัข ทั้งนี้เจาของสุนัขจะตองมีจิตสํานึกในการเล้ียงสุนัขเล้ียงดวย
ความรัก สอนใหสุนัขเช่ือฟงคําสั่งงายๆ เอาใจใส รูจักคุมกําเนิด ไมใหมีสุนัข
มากเกินความตองการ พรอมทั้งตองเคารพสิทธิของผูอื่น ระมัดระวังไมใหสุนัข
ไปกอความเดือดรอนรําคาญ หรือกออันตรายแกผูอื่น ขอสําคัญควรปฏิบัติตาม
หนาที่ของเจาของหรือผูเลี้ยงสุนัขพึงรับผิดชอบ (ตามกฎกติกามารยาท 10 ขอ
สําหรับผูเลี้ยงสุนัขหนา 22) สําหรับสุนัขที่ไมมีเจาของนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทั้งเทศบาลและอบต. ตองรับผิดชอบ ดูแลใหมีระเบียบ ปองกัน
ไมใหมีสุนัขเหลานี้เพิ่มขึ้น จัดการไมใหสุนัขไปกอความรําคาญ หรือทําอันตราย
แกผูสัญจรไปมา หรือจัดหาสถานที่พักพิงใหแกผูสญจรไปมา หรอจดหาสถาน
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 2.2 การหลีกเลี่ยงไมใหถูกสุนัขกัดทําไดงาย  
 โดย อยาปลอยใหเดก็เลนอยูกบัสนุขัตามลาํพงั สอนใหเดก็ระมดัระวงั  
เมื่อเลนหรือใกลสุนัขโดยปฏิบัติ ดังน้ี ตามหลัก 5 ย.
 ย.1 อยาแหย  ไมแหยสุนัขใหโมโห
 ย.2 อยาเหยียบ  ไมเหยียบ (หาง ตัว ขา)  สุนัข 
     ไมทําใหสุนัขเจ็บหรือตกใจ
 ย.3 อยาแยก  ไมไปแยกสุนัขที่กําลังกัดกันดวยมือเปลา
 ย.4 อยาหยิบ  ไมหยิบจานขาว  ขณะสุนัขกําลังกินอาหาร
 ย.5 อยายุง  ไมยุง  หรือคลุกคลีกบัสนุขันอกบาน  สนุขัไมมเีจาของ  

หรอืสนุขัท่ีไมทราบประวัตแินนอน และไมควรใหสนัุข
เลียมือ หรือใชมือลวงคอชวยเหลือสุนัขที่ทําทาคลาย
มีอะไรติดคอ โดยไมแนใจวาสุนัขกลืนอะไรลงไป

 ใหเด็กระลึกเสมอวา หากถูกสุนัขโดยเฉพาะลูกสุนัข กัด หรือ ขวน  
แมเพียงรอยถลอก ใหบอกพอ แม ผูปกครอง หรือครูทันที

ไดงาย ่

ปฏิบัติการ 5 ย.
อยาแหย อยาเหยียบ อยาแยก 

อยาหยิบ อยายุง

ลูกสุนัข กกกกกกกกกัด หรือ ขวน  
ที
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ข้ันท่ี  3 เม่ือถูกกัดทําอยางไร : การปองกันอยางถูกตองหลังถูกกัด
  ถาถูกสุนัขบากัด หรือสงสัยวาสุนัขบากัด ขวน หรือเลียตามบาดแผล  
ใหรีบปฏิบัติดังนี้
 3.1 รีบลางแผลใหเร็วที่สุดดวยสบูและน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง ซึ่งเปนวิธี
  ที่ดีที่สุดในการปองกันการติดเช้ือ เพราะจะทําใหเช้ือโรคตางๆ 

ที่บริเวณนั้นหลุดออกจากแผลไปตามนํ้า ไมวาจะเปนเชื้อโรค
พิษสุนัขบา หรือเชื้อโรคอื่นๆ แลวเช็ดแผลใหแหง ใสยาฆาเชื้อ เชน 
โพวิโดนไอโอดีน ถาไมมีอาจใชแอลกอฮอล 70% หรือทิงเจอร
ไอโอดีน  หรือยาฆาเชื้ออื่นๆ  แทน

 3.2 ตองจดจําลักษณะและสังเกตอาการสัตวที่กัด รวมทั้งติดตามสืบหา
เจาของเพ่ือซกัถามประวัตกิารฉีดวคัซนีปองกันโรคพิษสนุขับา  ทีม่า
ของสัตวและสังเกตอาการสัตวที่กัด 10 วัน (สุนัขคอกเดียวกัน 
พันธุเดียวกัน  สีเดียวกัน  ลักษณะคลายคลึงกัน  อาจจําผิดตัวได)

 3.3 ไปพบแพทยเพื่อรับการปองกันรักษาท่ีถูกตอง ถามีความเส่ียงตอ
โรคพิษสุนัขบา แพทยจะฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาให
ในปจจุบันไมตองฉีดรอบสะดือทุกวันเหมือนแตกอนแลว 
ฉีดเพียง 4 – 5 เข็ม  ฉีดไดทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ

ถูกกัดรีบลางแผล 
ใสยา กักหมา หาหมอ
 ฉีดวัคซีนตอใหครบชุด

ค

ฉดเพยง 4 – 5 เขม  ฉดไดทงในเดก

ถ
ใส
 ฉีด
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เก็บตัวอยางชันสูตรแบบถูกวิธี
 1. ถาเปนสัตวเล็กอยางกระรอก กระตาย แมว สงชันสูตรไดทั้งตัว  
แตถาเปนสัตวใหญอยางสุนัข  สุกร วัว ตองตัดเฉพาะสวนหัวไปชันสูตร
 2. ผูตัดหัวสัตวจะตองไมมีบาดแผลท่ีมือ และตองสวมถุงมือยางหรือ
ถุงพลาสติกที่กันนํ้าไดขณะทําการตัด
 3. นําถุงพลาสติกครอบปากสุนัขกอนลงมือตัด เปนการปองกันนํ้าลาย
สัตวกระเด็น จากนั้นใชมีดคมๆ ตัดตรงรอยขอตอระหวางหัวกับคอ รวบถุง
พลาสติกที่ครอบปากสุนัขไว  และนําใสลงในถุงพลาสติกหนาๆ อีกชั้น รัดปากถุง
ใหแนน หอดวยกระดาษหนังสือพิมพหนาๆ ใสถุงพลาสติกหนา รวบปากถุง
รัดใหแนน (หามแชหัวสัตวในฟอรมาลิน จะทําใหเนื้อสมองแข็ง แยกเช้ือไมได  
ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อน)

พบสัตวที่สงสัยอาจเปนโรคพิษสุนัขบา
เมื่อตายลง ตองสงตรวจทันที

 4. นาํถงุนีใ้สลงในถงัพลาสตกิ ถงัโลหะ หรอืกลองโฟม อยางใดอยางหนึง่  
ทีม่นีํา้แขง็รองอยูกนถงัประมาณ ¼  แลวเทนํา้แขง็กลบอกีคร้ัง  เพือ่รกัษาตัวอยาง
ไมใหเนา (หามใสเกลือหรือแชแข็ง จะทําใหใชเวลาในการตรวจนานขึ้นและผล
ตรวจอาจไมดีเทาที่ควร
 5. นําสงหองชันสูตรโรคโดยเร็วที่สุดภายใน  24  ชั่วโมง
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 6. กรอกขอมลูในแบบสงตัวอยางตรวจใหครบถวน
เก่ียวกับชนิดสัตว สี อายุ การฉีดวัคซีน การกัดคนหรือสตัวอืน่
รวมท้ังช่ือท่ีอยูของผูตองการผลชันสูตรหรือเจาของติดไวดวย
ปองกันการสลับตัวอยางและเจาหนาที่สามารถติดตอได
รวดเร็ว
 สวนซากถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ควรเผาหรือ
ฝงใหลึกอยางนอย 50 เซนติเมตร ปองกันสัตวอื่นคุยเขี่ย 
มีดหรืออุปกรณอื่น ใหทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเช้ือ 
แลวผึ่งแดดใหแหง หรือตมในนํ้าเดือดนาน 30 นาที

บถวน
ตวอืน่
ไวดวย
ตอได

าหหรือ
คุยเข่ีย 
ฆาเช้ือ 

สถานท่ีปรึกษาปญหาโรคพิษสุนัขบา
 • กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  
       โทร  0  2590  3176-8,  0  2965  9485
 • กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
     โทร  0  2653  4444  ตอ  4161-2
 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
       โทร 0 2252  0161-4 ตอ 127  
 • คณะสัตวแพทย คณะแพทยศาสตร ทุกมหาวิทยาลัย
 • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  และปศุสัตวจังหวัด
 • สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และปศุสัตวอําเภอ
 • โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง

แบบฟอรมการสงตัวอยางช่ือผูสง........................................ท่ีอยู ...................โทรศัพท.........ชนิดสัตว.....................................

แบ
ช่ือผ
ท่ีอยู
ชนิด
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 1. นําสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทุกป (ปแรก
ควรฉีด 2 คร้ัง) ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535 กําหนดใหนําสุนัข
ท่ีเล้ียงไว ไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาคร้ังแรกเม่ือสุนัขมีอายุ 2-4 เดือน 
ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท
 2. ไมปลอยสุนัขไปเพนพานในท่ีสาธารณะตามลําพัง ทุกครั้งที่นําสุนัข
ออกนอกบานตองใสสายจูง ถาสุนัขดุควรสวมเครื่องปองกันสุนัขกัด
 3. มีการคุมกําเนิดสุนัข เพื่อปองกันการมีสุนัขมากเกินไป
 4. ฝกสุนัขใหอยูในระเบียบ เชื่อฟงคําสั่งงายๆ เพื่อควบคุมใหอยูรวมกัน
กับคนอยางปลอดภัย
 5. ไมยั่วยุสุนัขใหโมโห จะทําใหสุนัขระแวงและมีนิสัยชอบกัด
 6. จัดการดูแลสุนัขใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน รักษาความสะอาดใหแก
สุนัขสมํ่าเสมอ ดูแลความสะอาดใหปราศจากเห็บ หมัด ทําความสะอาด
ที่นอนสุนัข ถายพยาธิและฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ 
 7. อยาปลอยใหสุนัขถายสกปรกบนทางเทา ถนน 
สนามหญา หรือท่ีสาธารณะ ถาสุนัขถายในบริเวณดังกลาว
เจาของควรเก็บและนําไปท้ิงใหเรียบรอยควรฝกใหถาย
เปนเวลา และเปนท่ี เชน ในกระบะทราย บนหนังสือพิมพ ฯลฯ

กเหบ หมด ทาความสะอาด
งๆ 
ทา ถนน 
ดังกลาว
ถาย
พิมพ ฯลฯ

กฎกติกา มารยาท 10 ขอ สําหรับผูเลี้ยงสุนัข
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 8. ถาสุนัขของทานถูกสุนัขตัวอื่นกัด ก็ตองรีบ
ปรึกษาสัตวแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข พรอมทั้ง
ขอขอมูลและหลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
จากเจาของสุนัขท่ีมากัด
 9. ไมผลักภาระใหสังคม โดยนําสุนัขท่ีไมตองการ
ไปปลอยทิ้ง
         10. เมื่อสุนัขท่ีเลี้ยงไปกัดผูอื่นเจาของสุนัขตองปฏิบัติดังนี้
  • ควบคุมและแยกสุนัขออกจากการจูโจมทันที โดยนําไปกักขัง 

ผูกหรือลามไว
  • ดูแลบาดแผลผูถูกกัด โดยลางแผลดวยสบูและน้ําทันที แลวจึง

พาไปพบแพทย
  • ใหขอมลูสาํคญัเกีย่วกบัสุนขัทีก่ดั เชน ประวตักิารฉดีวคัซีนปองกนั

โรคพิษสุนขับาและประวัตทิีม่าของสุนขัใหกบัผูเสยีหาย และแพทย
ผูดูแลรักษา

  • วิเคราะหพฤติกรรมสุนัข และหาทางปองกันไมใหไปทํารายผูอื่น
อีกตอไป

  • การปลอยสุนัขออกไปทําอันตรายแกบุคคล หรือทําความเสียหาย
ตอทรัพยสินผูอื่น มีโทษทางแพงและอาญา

งรีบ
มท้ัง
ขบา

การ

้

คูมอืประชาช

รปลอยสุนัขออกไปทําอันตรายแกบุคคล ห
ทรัพยสินผูอื่น มีโทษทางแพงและอาญา
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รับผิดชอบตอสังคมงายๆ โดย
 1. หยุดนําสุนัขไปทิ้ง
 2. พบสุนัขกัดคน สงสัยอาจเปน
  โรคพิษสุนัขบารีบแจงเจาหนาที่
 3. ไมปลอยสุนัขเพนพานในท่ีสาธารณะ 
  โดยไมควบคุมดูแล

ทานรูหรือไมวา...
 หนาทีข่องเจาของสตัว ตามพระราชบญัญตัโิรคพษิสนุขับา พ.ศ.2535
 1. นําสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน และคร้ังตอไป
ตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
 2. เม่ือสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลว ใหติดเคร่ืองหมายประจําตัวและ
เก็บใบรับรองการฉีดไว หากชํารุดหรือสูญหายใหแจงตอสัตวแพทย เพื่อขอรับ
เครื่องหมายหรือใบรับรองดังกลาวแทนของเดิม กรณีนี้เจาของจะตองเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎหมายกระทรวง
 3. ดแูลสุนขัของตน ไมปลอยสุนขัออกมาในท่ีสาธารณะ (เจาหนาท่ีมสีทิธิ์
จับสุนัขที่ไมมีเครื่องหมายประจําตัวขัง 5 วัน ถาไมมีผูไปรับเจาหนาที่มีสิทธิ์
ทําลายได)

รับผดิ
 
 
 
 
 

ทําไม!
ถึงทํากับฉันได
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 4. ใหความรวมมือเจาหนาที่ที่จะเขาไปในโรงเรือน เพื่อ
  4.1 สอบถามจํานวนเพศ พันธุ อายุสัตว
  4.2 ฉีดวัคซีนแกสุนัขท่ียังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามกําหนด กรณีนี้

เจาของสัตวตองเสียคาธรรมเนียมเปน 2 เทาของปกติ
  4.3 สุนัขตายไมทราบสาเหตุ นําหัวสุนัขสงตรวจโรคพิษสุนัขบา
  4.4 สั่งใหเจาของทําลายซากสุนัข
 5. แจงตอสัตวแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขภายใน 24 ชั่วโมง 
เมื่อสุนัขถูกสัตวอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัดและตอง
  5.1 ผูกลามหรือกักขังเพ่ือเฝาสังเกตอาการสุนัขนั้นไว ไมนอยกวา 

45 วัน หรือ 6 เดือน แลวแตกรณี
  5.2 ถาสุนัขมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหรีบแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
  5.3 ในระหวางดูอาการ ถาสุนัขสูญหายหรือตายใหแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
 6. ใหความรวมมือกับสัตวแพทย เมื่อมีการตรวจยานพาหนะโรงเรือน
หรอืสถานท่ี ในกรณีทีส่ตัวแพทยไดรบัแจงหรือสงสัยวา สนุขัทีเ่ปนโรคพิษสนุขับา
อยูในที่ดังกลาว
  6.1 ถาสนุขัไมมอีาการของโรคพิษสนุขับา และไดรบัการฉีดวคัซีนแลว 

แตสัตวแพทยเห็นวาควรฉีดอีก เจาของไมตองเสียคาธรรมเนียม
  6.2 ถาสัตวยังไมไดฉีดตามกําหนด เจาของตองเสียคาธรรมเนียม

เปน 2 เทาของท่ีกําหนด
 7. ในการโอนกรรมสิทธิ์สุนัขที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลว เจาของตองมอบ
เครื่องหมายและใบรังรองการฉีดวัคซีนแกผูรับโอนดวย
 8. ไมจําหนาย จาย โอนสุนัขท่ีอยูระหวางเฝาสังเกตอาการโรคพิษสุนัขบา
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บทลงโทษ
ตามพระราชบญัญัติโรคพษิสนุขับา พ.ศ.2535
 1. ผูใดฝาฝนไมนําสัตวไปรับการฉีดวัคซีน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
200 บาท
 2. ผูใดมีเครื่องหมายแสดงวาฉีดวัคซีนปลอม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 3. ผูใดไมแจงวาสุนัขที่เลี้ยงไว มีอาการโรคพิษสุนัขบาหรือสุนัขบากัด 
หรือไมยอมทําลายสุนัขเปนโรคพิษสุนัขบา หรือไมกักขังสุนัขที่สงสัยเปนโรค 
(ตามท่ีสัตวแพทยสั่ง) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน
3,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 4. ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกในการจับสุนัขไมมีเจาของ
ในสาธารณะ หรอืตอการทีส่ตัวแพทยเขาไปสอบถามขอมลูสุนขั เขาไปตรวจสนุขั
ที่สงสัยเปนโรค หรือทําลายสุนัขที่เปนโรคนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน 
หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําที่ปรับ

คูมมอืประชาชนคนเล้ียงสุนขั  

าธารณะ หรอตอการทสตวแพทยเขาไปสอบถามขอมลูสุนข เขาไปตรว
สัยเปนโรค หรือทําลายสุนัขท่ีเปนโรคนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําท่ีปรับ
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กฎหมายอื่ นๆ ท่ีเกี่ยวของ
 
 ทางแพง คอื ตองชดใชคาเสียหาย เชน คารกัษาพยาบาล บาดแผล 
คาวัคซีน คาซีรั่มปองกันพิษสุนัขบา คาวัคซีนปองกันบาดทะยัก เปนตน 
ถาผูถูกกัดเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา อาจตองเสียคาปลงศพรวมไปถึง
คาอุปการะเลี้ยงดูบุตรใหแกฝายที่เสียหาย

 ทางอาญา โทษข้ันตํ่าจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ทั้งนี้ พิจารณาตามลักษณะของบาดแผลและอันตรายท่ีเกิดขึ้น 
หากบาดแผลฉกรรจหรือทําใหถึงแกชีวิตก็จะไดรับโทษสูงขึ้น

 นอกจากนี้ ในแตละทองที่จะมีกฎหมายประจําทองถิ่น เชน 
เทศบัญญัติ ขอบังคับ อบต. ขอบังคับจังหวัด เร่ืองการควบคุมการเล้ียง
หรือปลอยสัตว อาศัยความตามมาตรา 29 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ควบคุมการเลี้ยงสัตวและการปลอยสัตว
ในสาธารณะ ซึ่งจะหามไมใหนําสุนัข หรือสัตวอื่นมาปลอยเพนพาน
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดได แลวแตทองถ่ินจะเห็นสมควรหรือบางพ้ืนที่อาจ
จํากัดจํานวนการเลี้ยงสุนัขไดดวย
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การจดัการสนุขัและแมว ในภาวะน้ําทวม
ระยะกอนน้ําทวม ผูเลี้ยงควรปฏิบัติตอสัตว ดังนี้
 1. เจาของควรเขียนชื่อและเบอรโทรศัพทติดไวกับสุนัข สําหรับกรณี
สุนัขพลัดหลง
 2. จัดเตรียมอาหารสัตวและน้ําสะอาดไวใหพรอมใชยามฉุกเฉิน
 3. เก็บใบประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรค การดูแลสุขภาพ และ
อุปกรณตางๆ เชน อาหาร ชาม ที่นอน สายจูง กรง และของใชประจําตัวสัตว
ใหสะดวกในการเคลื่อนยาย
 4. ใหยาถายพยาธิและกําจัดเห็บ หมัด ไร (ถาเปนไปไดควรมีการตรวจ
สุขภาพสัตวดวย)
 5. ฉีดยาปองกันโรคท่ีอาจติดตอถึงคนได เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
เปนตน
 6. อพยพยายสัตวไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย กรณีไมสามารถเคล่ือนยายสัตวได
ยกพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวใหสูงข้ึน และพนทําลายเช้ืออยางถูกตอง และหม่ันสังเกต
ดูอาการของสัตววามีอาการปวยหรือไม
 7. จดเบอรโทรศัพทปศุสัตวในพื้นที่ กรณีมีปญหาเก่ียวกับสัตว หรือ
พบสตัวปวยใหแยกออกจากสัตวตัวอื่น พาไปพบสัตวแพทย หากทําไมไดใหแจง
ปศุสัตวในพื้นที่
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ระยะน้ําทวม ประชาชนควรปฏิบัติ
 1. เพิ่มความระมัดระวังการถูกสัตวกัดหรือขวน หากถูกสัตวกัด ขวน 
ตองลางแผลดวยสบูและนํา้สะอาดใสยาเบทาดนีและรบีไปพบแพทย กรณทีีแ่พทย
ใหวัคซีนตองไปรับใหครบและตรงตามกําหนดนัด
 2. ทุกครั้งหลังสัมผัสสัตวควรลางมือดวยสบูและน้ํา
 3. กรงหรอืเพงิพกัหากมเีหบ็หมดั ควรปรกึษาสัตวแพทย อปุกรณทีใ่ชกบั
สัตวเลี้ยง ควรทําความสะอาดเปนประจํา หรือถาซื้อยามากําจัดเอง ตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของฉลากอยางระมัดระวัง
 4. ทั้งคนและสัตว ควรลดการสัมผัสกับสัตวภายนอกบาน
 5. เศษอาหารและอุจจาระของคนและของสัตวเล้ียง ตองเก็บท้ิงใหเปนท่ี 
อยาปลอยใหเปนแหลงของแมลงวัน หนู หรือสัตวอื่นๆ ซึ่งอาจนําเชื้อโรค
เขามาสูคนและสัตวเลี้ยงได
 6. หากมีปญหาเก่ียวกับสัตว สัตวปวย หรือขาดอาหารสํารอง ใหแจง
เจาหนาที่ปศุสัตวพื้นที่มาดําเนินการ หรือ Call Center กรมปศุสัตว
 7. หากเปนไปไดควรแยกพ้ืนที่เลี้ยงสัตวจากพื้นที่อยูอาศัย หรือทําที่กั้น
แยกใหเปนสัดสวน

คูมอืป

แยกใหเปนสดัสวน

Call Center กรมปศุสัตว
02 - 6534444
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ระยะหลังนํ้าทวม 
 นอกจากปฏบิตัติวัตามขอ 1-7 ของระยะนํา้ทวมแลว ควรปฏบิตัเิพิม่เติม 
ดังนี้
 8. ภายหลังนํ้าทวมจะมีซากสัตวตายปรากฏในท่ีตางๆ ซึ่งจะตองจัดการ
เก็บฝงโดยเร็ว
 9. หากพบสตัวทีม่ชีวีติอยูซึง่อดอาหารมาเปนเวลานาน  ควรรบีใหอาหาร
และนํากลับคืนใหเจาของ 
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คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
นายแพทยพรเทพ   ศิริวนารังสรรค อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ผูจัดทํา
1. สัตวแพทยหญิงอภิรมย   พวงหัตถ รองผูอํานวยการ สํานักโรคติดตอทั่วไป
2. นางรัตนา ธีระวัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
3. นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
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