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ประชาชน
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จัดทําโดย

: กลุมโรคติดตอระหวางสัตวและคน
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3176-8
โทรสาร 0 2965 9484
Email : zoo_cdc@yahoo.com
จัดพิมพโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พิมพครั้งที่ 1 : 2554
จํานวน 10,000 เลม
พิมพครั้งที่ 2 : มกราคม 2555 จํานวน 55,000 เลม
พิมพครั้งที่ 3 : มีนาคม 2556 จํานวน 100,000 เลม
พิมพที่
: สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก
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คํานํา
สุนัขกัดคน

เปนปญหาสาธารณสุขมาชานาน ถึงเวลาแลวที่ทุกคน
ตองหันมาเอาใจใส เพราะนอกจากการบาดเจ็บ พิการ ยังมีความสูญเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นดวยทั้งจากบาดแผลที่ถูกกัดโดยตรง หรือจากโรคพิษสุนัขบา

คนไทยมีความผูกพัน และเลีย้ งสุนขั อยูเ กือบทุกบาน หากผูเ ลีย้ งสุนขั
มีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ ปญหาตางๆ ที่เกิดจากสุนัข
จะลดลง แตถาปลอยปละละเลยขาดความเอาใจใส ขาดความรับผิดชอบสุนัข
ก็จะนําภัยมาให

คูมือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข

จัดทําขึ้นเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสุนัขอยางถูกตองตามหลักสังคมและวิธีการลดหรือหลีกเลี่ยงไมให
ถูกสุนขั กัด เพือ่ ใหคนและสุนขั อยูร วมกันอยางมีความสุขปลอดภัยไรโรคพิษสุนขั บา
โดยทุกภาคสวนรวมมือกันปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไป ซึ่งตรงกับ
เปาหมายขององคการอนามัยโลก และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ
ที่จะกวาดลางโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปภายในป 2563 และกําหนดใหวันที่
28 กันยายนของทุกปเปน “วันปองกันโรคพิษสุนขั บาโลก (World Rabies Day)”
ถึงเวลาแลวที่ทุกคนตองตระหนัก และใหความรวมมือกําจัดโรคพิษสุนัขบา
ใหหมดไปโดยเรว
ใหหมดไปโดยเร็ว
สํานักโรคติดตอทั่วไป
กรมควบคุมโรค
คูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุนขั
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อยาแยกสุนัขที่กัดกัน
ดวยมือเปลา

อยาเหยียบสุนัขใหตกใจ

อยาหยิบจานขาว
หรือเคลื่อนยายอาหาร
ขณะสุนัขกําลังกินอาหาร
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คูมือ

ประชาชน
คนเลี้ยงสุนัข
เรื่องนี้เรื่องใหญ

หลายคนคงจําขาวสุนขั กัดเด็กเสียชีวติ ได หลังจากมีขา ว คนก็จะระวังทีจ่ ะ
เขาใกลสนุ ขั สายพันธุด ๆุ แตพอนานวันเขาก็ชกั จะลืมๆ และขาดความระมัดระวัง
สุนัขทํารายคนไมใชเรื่องใหม คาดวาประเทศไทยในแตละป มีผูถูกสุนัขกัด
ทุกเพศทุกวัยไมตํ่ากวา 1 ลานคน สวนใหญเปนเด็กอายุ 1-5 ป และ 5-10 ป
บางรายบาดเจ็บเล็กนอย บางรายพิการ เสียโฉมจนถึงเสียชีวิต
สุ นั ข เป น สั ต ว เ ลี้ ย งที่ ใ กล ชิ ด มนุ ษ ย ม ากที่ สุ ด สุ นั ข ที่ กั ด คนมี ทั้ ง สุ นั ข
มีเจาของและสุนขั ทีไ่ มมเี จาของ แตจากรายงานพบวา สวนใหญเปนสุนขั มีเจาของ
เมือ่ สุนขั กัดคน ตางก็โทษวาสุนขั นิสยั ไมดี สายพันธุด รุ า ย แตลมื นึกไปวาจุดเริม่ ตน
ราะผูเ ลยงสุ
นาจะมาจากผูเ ลีย้ ง เพราะผู
ลีย้ งสุนขควรฝกสุ
ขั ควรฝกสุนขใหมนสยด
ขั ใหมนี สิ ยั ดี เเลีย้ งสุนขั ใหปลอดภัย
ตอตนเองและผูอื่น

คูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุนขั
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สุนัขมีจิตวิญญาณและต
ญญาณและตองการความรักความอบอุ
วามอบอนเชนเดีียวกับคน
หลักการเลี้ยงสุนัข ประกอบดวย
• ตองรักจริง เลี้ยงจริง และรับผิดชอบ
• คัดสายพันธุ และคัดเลือกชนิดสุนัขใหเหมาะสมกับครอบครัว
• ปฏิบัติตอสุนัขดวยความออนโยนมีเมตตา ซึ่งจะมีผลชวยใหสุนัข
ลดความดุราย เขาสังคมได ไมกัดคนอื่นอยางไรเหตุผล
• เลีย้ งใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้ อาหาร ทีอ่ ยู ใหวคั ซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
และโรคอืน่ ๆ รวมถึงการคุมกําเนิดใหมปี ริมาณทีส่ ามารถเลีย้ งดูไดอยางดี
โรคพิษสุนัขบาเปนปญหาสําคัญ ปหนึ่งๆ มีคนถูกกัดแลวมารับการ
ฉีดวัคซีนปละ 500,000 ราย หากเจาของสุนัขมีจิตสํานึกที่ดีในการเลี้ยงสุนัข
ปญหา อันตราย และความเสียหายจากสุนัขจะไมมี รวมทั้งไมมีสุนัขจรจัด
โรคพิษสุนัขบาก็จะหมดไปดวย

โรคพิษสุนัขบา (Rabies)

หรือทีช่ าวบานทัว่ ไปรูจ กั กันวา โรคกลัวนํา้ เกิดจากเชือ้ ไวรัสชือ่ เรบีส่ ไ วรัส
(Rabies Virus) มีรูปรางคลายกระสุนปน เมื่อเชื้อนี้เขาสูรางกายคนหรือสัตว
แลวจะเดินทางไปตามเสนประสาทเขาสูสมอง ที่สําคัญเมื่อเกิดอาการขึ้นแลว
ไมสามารถรักษาใหหายได ตองเสียชีวิตทุกราย แตโรคนี้ปองกันไดและสามารถ
ทํ า ให ห มดไปจากคนและสั ต ว เ ลี้ ย ง ในหลายประเทศยั ง มี ผู เ สี ย ชี วิ ต ในพื้ น ที่
ที่ควบคุมโรคในสุนัขไมได ในป พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) กลุมสหวิชาชีพทั่วโรค
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ไดรว มกันกอตัง้ องคกรเพือ่ การควบคุมโรคพิษสุนขั บา (Global
Alliance for Rabies Control) ซึ่งตอมาไดมีการกํ
รกําหนด
ให มี วั น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า โลกขึ้ น ในเดื อ นกั นยายน
น ยายน
เพือ่ กระตุน ใหประชาชนตืน่ ตัวตอการควบคุมโรคพิษสนั
สุนขั บา
มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสุนัขและปองกันควบคุ
บคุม
โรคพิษสุนัขบา
ปจจุบันองคการอนามัยโลกและองคการ
โรคระบาดสั ต ว ร ะหว า งประเทศร ว มสนั บ สนุ น
พรอมใจกันกําหนดใหวันที่ 28 กันยายนของทุกป
เปนวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก

ไมไดเกิดกับสุนัขเทานั้น
ชือ่ ของโรคทําใหเขาใจกันผิดคิดวาโรคนีเ้ กิดกับสุนขั เทานัน้ แททจี่ ริงแลว
โรคนี้เกิดกับสัตวเลือดอุนดวย โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด เชน แมว
ชะนี ลิง กระรอก กระแต หนู คางคาว แมแตสัตวเศรษฐกิจอยาง วัว ควาย มา
สุกร พบในตัวที่มีประวัติเคยถูกสุนัขบากัดมากอน หรือสัตวปา ในเมืองไทยพบวา
สุนัขเปนตัวแพรเชื้อที่สําคัญมากที่สุด
มากกวารอยละ 95 ของผูเสียชีวิต
มีสาเหตุมาจากสุนัข รองมา คือ แมว

คคูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุ
งสนันขั
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คุณแมขา
หมาขวนหนูคะ

การติดตอ
สุ นั ข และแมวที่ ป ว ยด ว ยโรคพิ ษ สุ นั ข บ า
สามารถแพรเชื้อไดทางนํ้าลายเพราะเชื้อจะออกมา
มา
ในนํ้าลายระยะตั้งแต 1-7 วัน กอนแสดงอาการ
การ
จนกระทั่งตาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ตอเมื่อ
• ถูกสัตวที่เปนโรคนี้กัดหรือขวน
• ถูกสัตวที่เปนโรคนี้เลียหรือนํ้าลายสัตวกระเด็นเขาบาดแผลรอยขีดขวน
เยื่อเมือกหรือเยื่อบุตา จมูก ปาก (ถานํ้าลายถูกผิวหนังปกติ ไมมีรอยขวน
หรือบาดแผล ไมมีโอกาสติดโรค)
• การติดตอโดยการหายใจ มีโอกาสนอยมาก ยกเวนมีจํานวนไวรัสในอากาศ
เปนจํานวนมาก เชน ในถํ้าคางคาว
• การติดตอโดยการกินเกิดขึน้ ไดยาก ไมเคยมีรายงานตามธรรมชาติ เชนเดียวกับ
การติดตอจากคนไปสูคน ในธรรมชาติก็ไมเคยมีรายงานเชนกัน

10 คูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุนขั

อาการที่พบในสัตว

สวนใหญสุนัข แมว วัว ควาย มีระยะฟกตัวไมเกิน 6 เดือน
ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2 – 3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณและ
อุปนิสยั เปลีย่ นไปจากเดิม เชน สุนขั ทีช่ อบคลุกคลีกบั เจาของ จะปลีกตัวออกไป
หลบซุกตัวเงียบๆ มีอารมณหงุดหงิด ตัวทีเ่ คยขลาดกลัวคนก็จะกลับมาคลอเคลีย
เริ่มมีไขเล็กนอย มานตาขยายกวางกวาปกติ การตอบสนองตอแสงของตาลดลง
กินขาวกินนํ้านอยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดไป
ระยะตืน่ เตน คือ เริม่ มีอาการทางประสาท สุนขั จะกระวนกระวาย ตืน่ เตน
หงุ ด หงิ ด ไม อ ยู นิ่ ง กั ด แทะสิ่ ง ของ สิ่ ง แปลกปลอม กั ด ทุ ก สิ่ ง ไม เ ลื อ กหน า
ถากักขังหรือลามไวจะกัดกรงหรือโซจนเลือดกบปากโดยไมเจ็บปวด เสียงเหาหอน
จะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง
ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางหอยตก ลิ้นมีสีแดงคลํ้าหอยออกนอกปาก
นํ้าลายไหล และไมสามารถใชลิ้นไดเลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอก หรือขยอน
คลายมีอะไรอยูใ นลําคอ ขาออนเปลีย้ ทรงตัวไมไดลม ลงแลวลุกไมไดอมั พาตทัว่ ตัว
อยางรวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบามีทั้งแบบดุรายและแบบซึม
สุนัข ที่แสดงอาการแบบดุราย จะแสดงอาการในระยะตื่นเตนใหเห็น
เด น ชั ด และยาวนาน แต จ ะแสดงอาการในระยะอั ม พาตสั้ น มาก ส ว นสุ นั ข
ทีแ่ สดงอาการแบบซึม จะแสดงอาการในระยะตืน่ เตนสัน้ มากจนไมทนั สังเกตเห็น
แตจะแสดงอาการในระยะอัมพาตเดนชัด
แมว อาการคลายสุนัขแตไมชัดเจนและพบอาการแบบดุรายมากกวา
แบบซึม สุนัขและแมวที่เปนโรคพิษสุนัขบาจะแสดงอาการปวยจนกระทั่งตาย
ไมเกิน 10 วัน
โค กระบือ อาการจะตืน่ เตน กระสับกระสาย เดินโซเซ มักมีอาการคลาย
มีอะไรติดคอ นํ้าลายไหลยืด ทองอืดปอง อัมพาตและตาย
คูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุนขั
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รูไดอยางไรวาสุนัขหรือแมวที่กัดไมเปนโรคพิษสุนัขบา

ตองมีปจจัยสนับสนุนอยางนอย 5 ขอคือ
1. สุ นั ข ได รั บ การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า เป น ประจํ า ทุ ก ป
เคยฉีดวัคซีนมาแลวอยางนอย 2 ครั้ง ครั้งหลังสุดไมเกิน 1 ป
2. สุนขั ไดรบั การเลีย้ งดูอยางดี อยูใ นบริเวณรัว้ รอบขอบชิด ทําใหมโี อกาส
สัมผัสสัตวอื่นนอย
3. สุนัขมีอาการปกติ ยังกินนํ้ากินอาหารได
4. ถูกกัดโดยมีเหตุโนมนํา เชน ไปทําใหสนุ ขั โกรธ/
ตกใจ/เจ็บปวด/เขาเขตพืน้ ทีข่ องสุนขั หรือสุนขั นัน้
ชอบกัดคนเปนประจํา
5. สามารถกักขังสุนัขไวดูอาการได
(ถาภายใน 10 วันสุนัขยังคงมีอาการปกติ ถือวาไมบบา )

กรณีสุนัขกัดแลวหนีหาย
ไมสามารถติดตามดูอาการได
ไมปรากฏเจาของ ไมทราบประวัติที่แนนอน
นอน
ใหถือเสมือนวามีเชื้อโรคพิษสุนัขบบาา
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การเกิดโรค

เมือ่ เชือ้ โรคพิษสุนขั บาเขาสูร า งกาย
โดยการถูกกัด ขวนหรืออืน่ ๆ เชือ้ จะยังคงอยู
บริเวณนั้นระยะหนึ่ง โดยเพิ่มจํานวนใน
กลามเนือ้ แลวเขาทางปลายประสาท เดินทาง
ไปยั ง ประสาทส ว นกลางและเข า สู ส มอง
เพิ่มจํานวนมากขึ้น พรอมทั้งทําลายเซลล
สมองของคนเรา ทําใหเกิดอาการผิดปกติ
ทางสมองและระบบประสาท

ระยะฟกตัวของโรค

หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเชื้อเขารางกายจนกระทั่งเกิดอาการ บางราย
อาจนานเกิน 1 ป บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แตโดยเฉลี่ย 3 สัปดาหถึง 4 เดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
1. จํานวนเชือ้ ทีเ่ ขาไป (บาดแผลใหญ ลึกหรือมีหลายแผล มีโอกาสทีเ่ ชือ้
จะเขาไปไดมาก)
2. ตําแหนงที่เชื้อเขาไป (ถาอยูใกลสมองมาก เชื้อก็จะเดินทางไปถึง
สมองไดเร็วหรืออยูใ นทีม่ ปี ลายประสาทมาก เชน มือหรือเทา เชือ้ ก็จะเขาสูร ะบบ
ประสาทไดงาย)
3. อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความตานทานของโรคตํ่ากวา
คนหนุมสาว)
4. สายพันธุข องเชือ้ ถาเปนสายพันธุจ ากสัตวปา จะมีอาการรุนแรงกวา
สายพันธุจากสุนัข
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อาการที่พบในคน

สําหรับอาการของคนที่ไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบา สวนใหญมีอาการของ
สมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกของผูปวยจะมีไขตํ่าๆ
เจ็บคอ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ตอมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด
แสบๆ รอนๆ แลวลามไปสวนอื่น บางคนคันมากเกาจนกลายเปนแผลอักเสบ
มีนํ้าเหลือง ตอมาจะกระสับกระสาย กลัวแสงกลัวลม ไมชอบเสียงดัง เพอเจอ
หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสัน่ ตามักเบิกโพลงบอยๆ บางครัง้ เขาใจผิดคิดวา
เปนโรคทางจิต มีอาการกลืนลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งของเหลว จะเกิดอาการ
ปวดเกร็ ง ทํ า ให ไ ม อ ยากดื่ ม นํ้ า มี อ าการกลั ว นํ้ า จึ ง มี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว า
โรคกลัวนํ้า ไมอยากกลืนแมกระทั่งนํ้าลาย จึงทําใหนํ้าลายไหล บางคนอาจ
ปวดทองนอยและขา คนไขเพศชายบางรายมีนํ้าอสุจิไหลออกมาโดยไมรูตัว
กลามเนื้อกระตุก แนนหนาอก หายใจไมออกหรืออาจเกร็ง อัมพาต หมดสติและ
ตายในที่สุด
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ปองกัน 3 ขั้นตอน

การปองกันไมใหมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบามี 3 ขั้นตอน

ขัน้ ที่ 1 ปองกันและควบคุมไมใหสตั วเปนโรคพิษสุนขั บา เปนการปองกัน
ทีด่ ที สี่ ดุ ประเทศไทยถาควบคุมโรคในสุนขั ไดสาํ เร็จ คนและสัตวอนื่ ๆ จะปลอดภัย
จากโรครายนี้
ขั้ น ที่ 2 ลดความเสี่ ย งจากการถู ก สุ นั ข กั ด ขณะนี้ ยั ง มี สุ นั ข ที่ เ ป น
โรคพิ ษ สุ นั ข บ า อยู ทั่ ว ไป การหลี ก เลี่ ย งไม ใ ห ถู ก สุ นั ข กั ด จะลดอั ต ราเสี่ ย งต อ
การไดรับเชื้อ
ขั้นที่ 3 การปองกันอยางถูกตองหลังถูกสุนัขกัด
ตองรูวิธีปองกันตนเองใหรอดพนจากการเปนโรคพิษสุนัขบาเมื่อถูกกัด

1

3

2

4
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ขั้นที่ 1 ปองกันควบคุมไมใหสัตวเปนโรคพิษสุนัขบา
โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่รายแรงยังไมมียารักษาใหหายได และมีระบาด
อยูท วั่ ไป ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือ เราควรปองกันและควบคุมโรคในสัตวกอ นมาถึงคน ดังนี้
1.1 เลี้ ย งสุ นั ข หรื อ แมว ต อ งพาไปฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า
เมื่ออายุ 2 - 4 เดือน แลวฉีดกระตุนอีกครั้งตามกําหนดนัดและ
ฉีดซํ้าทุกป เลี้ยงไวในบริเวณเพื่อลดการสัมผัสกับสัตวอื่นนอกบาน
1.2 ไมนาํ สัตวปา มาเลีย้ ง ถาเก็บลูกสุนขั มาเลีย้ งก็ตอ งรีบนําไปฉีดวัคซีน
และปรึกษาสัตวแพทยกอน เพราะอาจมีเชื้อพิษสุนัขบาติดมา
1.3 ตองชวยกันลดจํานวนสุนัขที่ไมมีเจาของ หรือสุนัขไมมีผรู ับผิดชอบ
โดยหาทางคุมกําเนิดสุนขั เหลานัน้ และตอตานผูท นี่ าํ สุนขั ไปปลอย
1.4 พบเห็นสัตวสงสัยเปนบา ตองแจงเจาหนาที่ปศุสัตวหรือเจาหนาที่
สถานบริการสาธารณสุขทันที หรือชวยกันจับทําลาย (ระวังอยาให
ถูกกัด) และนําหัวสงตรวจชันสูตร
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ขั้นที่ 2 ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด แบงเปน
2.1 ดูแลสุนัขอยางถูกตองไมใหไปกัดคน
ตองเลี้ยงใหมีนิสัยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เลี้ยงแลวมีความสุข ปลอดภัย
ทั้งคนและสุนัข ทั้งนี้เจาของสุนัขจะตองมีจิตสํานึกในการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงดวย
ความรัก สอนใหสุนัขเชื่อฟงคําสั่งงายๆ เอาใจใส รูจักคุมกําเนิด ไมใหมีสุนัข
มากเกินความตองการ พรอมทั้งตองเคารพสิทธิของผูอื่น ระมัดระวังไมใหสุนัข
ไปกอความเดือดรอนรําคาญ หรือกออันตรายแกผูอ่ืน ขอสําคัญควรปฏิบัติตาม
หนาที่ของเจาของหรือผูเลี้ยงสุนัขพึงรับผิดชอบ (ตามกฎกติกามารยาท 10 ขอ
สําหรับผูเลี้ยงสุนัขหนา 22) สําหรับสุนัขที่ไมมีเจาของนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งเทศบาลและอบต. ตองรับผิดชอบ ดูแลใหมีระเบียบ ปองกัน
ไมใหมีสุนัขเหลานี้เพิ่มขึ้น จัดการไมใหสุนัขไปกอความรําคาญ หรือทําอันตราย
แกผูผูสัญ
ญจรไปมา
หรอจดหาสถาน
แก
จรไปมา หรื
อจัดหาสถานที่พักพิงให
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2.2 การหลีกเลี่ยงไมใหถูกสุนัขกัดทําไดงาย
โดย อยาปลอยใหเด็กเลนอยูก บั สุนขั ตามลําพัง สอนใหเด็กระมัดระวัง
เมื่อเลนหรือใกลสุนัขโดยปฏิบัติ ดังนี้ 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
ไมยงุ หรือคลุกคลีกบั สุนขั นอกบาน สุนขั ไมมเี จาของ
หรือสุนขั ทีไ่ มทราบประวัตแิ นนอน และไมควรใหสนุ ขั
เลียมือ หรือใชมือลวงคอชวยเหลือสุนัขที่ทําทาคลาย
มีอะไรติดคอ โดยไมแนใจวาสุนัขกลืนอะไรลงไป
ใหเด็กระลึกเสมอวา หากถูกสุนัขโดยเฉพาะลูลูกสุนัข กักัด หรือ ขวน
แมเพียงรอยถลอก ใหบอกพอ แม ผูปกครอง หรือครูทันที

ปฏิบัติการ 5 ย.
อยาแหย อยาเหยียบ อยาแยก
อยาหยิบ อยายุง
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ขัน้ ที่ 3 เมือ่ ถูกกัดทําอยางไร : การปองกันอยางถูกตองหลังถูกกัด
ถาถูกสุนัขบากัด หรือสงสัยวาสุนัขบากัด ขวน หรือเลียตามบาดแผล
ใหรีบปฏิบัติดังนี้
3.1 รีบลางแผลใหเร็วที่สุดดวยสบูและนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้ง ซึ่งเปนวิธี
ที่ดีที่สุดในการปองกันการติดเชื้อ เพราะจะทําใหเชื้อโรคตางๆ
ที่ บ ริ เวณนั้ น หลุ ด ออกจากแผลไปตามนํ้ า ไม ว า จะเป น เชื้ อ โรค
พิษสุนัขบา หรือเชื้อโรคอื่นๆ แลวเช็ดแผลใหแหง ใสยาฆาเชื้อ เชน
โพวิโดนไอโอดีน ถาไมมีอาจใชแอลกอฮอล 70% หรือทิงเจอร
ไอโอดีน หรือยาฆาเชื้ออื่นๆ แทน
3.2 ตองจดจําลักษณะและสังเกตอาการสัตวที่กัด รวมทั้งติดตามสืบหา
เจาของเพือ่ ซักถามประวัตกิ ารฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา ทีม่ า
ของสัตวและสังเกตอาการสัตวที่กัด 10 วัน (สุนัขคอกเดียวกัน
พันธุเดียวกัน สีเดียวกัน ลักษณะคลายคลึงกัน อาจจําผิดตัวได)
3.3 ไปพบแพทยเพื่อรับการปองกันรักษาที่ถูกตอง ถามีความเสี่ยงตอ
โรคพิ ษ สุ นั ข บ า แพทย จ ะฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ให
ในป จ จุ บั น ไม ต อ งฉี ด รอบสะดื อ ทุ ก วั น เหมื อ นแต ก อ นแล ว
ฉีดเพียง 4 – 5 เขม
เข็ม ฉดไดทงในเดก
ฉีดไดทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ
ฉดเพยง

ถูถกกัดรีบลางแผล
ใสยา กักหมา หาหมอ
ฉีดวัคซีนตอใหครบชุด
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เก็บตัวอยางชันสูตรแบบถูกวิธี

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

4. นําถุงนีใ้ สลงในถังพลาสติก ถังโลหะ หรือกลองโฟม อยางใดอยางหนึง่
ทีม่ นี าํ้ แข็งรองอยูก น ถังประมาณ ¼ แลวเทนํา้ แข็งกลบอีกครัง้ เพือ่ รักษาตัวอยาง
ไมใหเนา (หามใสเกลือหรือแชแข็ง จะทําใหใชเวลาในการตรวจนานขึ้นและผล
ตรวจอาจไมดีเทาที่ควร
5. นําสงหองชันสูตรโรคโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง

พบสัตวที่สงสัยอาจเปนโรคพิษสุนัขบา
เมื่อตายลง ตองสงตรวจทันที
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แบบฟอรมการสง
ตวั อย
ชอ่ื ผสู ง .................. า ง
......................
ทอ่ี ยู ...................โ
ทรศพั ท. ........
ชนดิ สตั ว.............
........................

6. กรอกขอมูลในแบบสงตัวอยางตรวจใหครบถ
บถวน
เกีย่ วกับชนิดสัตว สี อายุ การฉีดวัคซีน การกัดคนหรือสัตว
ตวอนื่
รวมทัง้ ชือ่ ทีอ่ ยูข องผูต อ งการผลชันสูตรหรือเจาของติดไวดว ย
ปองกันการสลับตัวอยางและเจาหนาที่สามารถติดตอได
รวดเร็ว
าหหรือ
สวนซากถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ควรเผาหรื
ฝงใหลึกอยางนอย 50 เซนติเมตร ปองกันสัตวอื่นคุยเขี่ย
มีดหรืออุปกรณอื่น ใหทําความสะอาดดวยนํ้ายาฆฆาเชื้อ
แลวผึ่งแดดใหแหง หรือตมในนํ้าเดือดนาน 30 นาที

สถานที่ปรึกษาปญหาโรคพิษสุนัขบา
• 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
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กฎกติกา มารยาท 10 ขอ สําหรับผูเลี้ยงสุนัข
1. นํ า สุ นั ข ได รั บ การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ทุ ก ป (ป แรก
ควรฉีด 2 ครัง้ ) ตามพระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บา พ.ศ.2535 กําหนดใหนาํ สุนขั
ทีเ่ ลีย้ งไว ไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บาครัง้ แรกเมือ่ สุนขั มีอายุ 2-4 เดือน
ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท
2. ไมปลอยสุนัขไปเพนพานในที่สาธารณะตามลําพัง ทุกครั้งที่นําสุนัข
ออกนอกบานตองใสสายจูง ถาสุนัขดุควรสวมเครื่องปองกันสุนัขกัด
3. มีการคุมกําเนิดสุนัข เพื่อปองกันการมีสุนัขมากเกินไป
4. ฝกสุนัขใหอยูในระเบียบ เชื่อฟงคําสั่งงายๆ เพื่อควบคุมใหอยูรวมกัน
กับคนอยางปลอดภัย
5. ไมยั่วยุสุนัขใหโมโห จะทําใหสุนัขระแวงและมีนิสัยชอบกัด
6. จัดการดูแลสุนัขใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน รักษาความสะอาดใหแก
สุ นั ข สมํ่ า เสมอ ดู แ ลความสะอาดให ป ราศจากเห็
หมั ด ทาความสะอาด
ทํ า ความสะอาด
กเหบบ หมด
ที่นอนสุนัข ถายพยาธิและฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ
7. อยาปลอยใหสุนัขถายสกปรกบนทางเททา ถนน
สนามหญา หรือทีส่ าธารณะ ถาสุนขั ถายในบริเวณดัดังกลาว
เจาของควรเก็บและนําไปทิง้ ใหเรียบรอยควรฝกใหถถา ย
เปนเวลา และเปนที่ เชน ในกระบะทราย บนหนังสือพิมพ ฯลฯ
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8. ถาสุนัขของทานถูกสุนัขตัวอื่นกัด ก็ตองรีบ
ปรึกษาสัตวแพทย หรือเจาหนาที่สาธารณสุข พรอมทั้ง
ขอขอมูลและหลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขบ
ขั บา
จากเจาของสุนัขที่มากัด
9. ไมผลักภาระใหสงั คม โดยนําสุนขั ทีไ่ มตอ งการ
การ
ไปปลอยทิ้ง
10. เมื่อสุนัขที่เลี้ยงไปกัดผูอื่นเจาของสุนัขตองปฏิบัติดังนี้
• ควบคุมและแยกสุนัขออกจากการจูโจมทันที โดยนําไปกักขัง
ผูกหรือลามไว
• ดูแลบาดแผลผูถูกกัด โดยลางแผลดวยสบูและนํ้าทันที แลวจึง
พาไปพบแพทย
• ใหขอ มูลสําคัญเกีย่ วกับสุนขั ทีก่ ดั เชน ประวัตกิ ารฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนขั บาและประวัตทิ มี่ าของสุนขั ใหกบั ผูเ สียหาย และแพทย
ผูดูแลรักษา
• วิเคราะหพฤติกรรมสุนัข และหาทางปองกันไมใหไปทํารายผูอื่น
อีกตอไป
• การปล
รปลอยสุนัขออกไปทําอันตรายแกบุคคล หหรือทําความเสียหาย
ตอทรัพยสินผูอื่น มีโทษทางแพงและอาญา
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รับผิดชอบตอสังคมงายๆ โดย
ทําไม!
ถึงทํากับฉันได

1. หยุดนําสุนัขไปทิ้ง
2. พบสุนัขกัดคน สงสัยอาจเปน
โรคพิษสุนัขบารีบแจงเจาหนาที่
3. ไมปลอยสุนัขเพนพานในที่สาธารณะ
โดยไมควบคุมดูแล

ทานรูหรือไมวา...
หนาทีข่ องเจาของสัตว ตามพระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บา พ.ศ.2535
1. นําสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน และครั้งตอไป
ตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
2. เมื่อสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลว ใหติดเครื่องหมายประจําตัวและ
เก็บใบรับรองการฉีดไว หากชํารุดหรือสูญหายใหแจงตอสัตวแพทย เพื่อขอรับ
เครื่ อ งหมายหรื อ ใบรั บ รองดั ง กล า วแทนของเดิ ม กรณี นี้ เจ า ของจะต อ งเสี ย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎหมายกระทรวง
3. ดูแลสุนขั ของตน ไมปลอยสุนขั ออกมาในทีส่ าธารณะ (เจาหนาทีม่ สี ทิ ธิ์
จับสุนัขที่ไมมีเครื่องหมายประจําตัวขัง 5 วัน ถาไมมีผูไปรับเจาหนาที่มีสิทธิ์
ทําลายได)
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4. ใหความรวมมือเจาหนาที่ที่จะเขาไปในโรงเรือน เพื่อ
4.1 สอบถามจํานวนเพศ พันธุ อายุสัตว
4.2 ฉีดวัคซีนแกสุนัขที่ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามกําหนด กรณีนี้
เจาของสัตวตองเสียคาธรรมเนียมเปน 2 เทาของปกติ
4.3 สุนัขตายไมทราบสาเหตุ นําหัวสุนัขสงตรวจโรคพิษสุนัขบา
4.4 สั่งใหเจาของทําลายซากสุนัข
5. แจ ง ต อ สั ต วแพทย ห รื อ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ภายใน 24 ชั่ ว โมง
เมื่อสุนัขถูกสัตวอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัดและตอง
5.1 ผูกลามหรือกักขังเพื่อเฝาสังเกตอาการสุนัขนั้นไว ไมนอยกวา
45 วัน หรือ 6 เดือน แลวแตกรณี
5.2 ถ า สุ นั ข มี อ าการของโรคพิ ษ สุ นั ข บ า ให รี บ แจ ง ต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
5.3 ในระหวางดูอาการ ถาสุนัขสูญหายหรือตายใหแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
6. ใหความรวมมือกับสัตวแพทย เมื่อมีการตรวจยานพาหนะโรงเรือน
หรือสถานที่ ในกรณีทสี่ ตั วแพทยไดรบั แจงหรือสงสัยวา สุนขั ทีเ่ ปนโรคพิษสุนขั บา
อยูในที่ดังกลาว
6.1 ถาสุนขั ไมมอี าการของโรคพิษสุนขั บา และไดรบั การฉีดวัคซีนแลว
แตสัตวแพทยเห็นวาควรฉีดอีก เจาของไมตองเสียคาธรรมเนียม
6.2 ถาสัตวยังไมไดฉีดตามกําหนด เจาของตองเสียคาธรรมเนียม
เปน 2 เทาของที่กําหนด
7. ในการโอนกรรมสิทธิ์สุนัขที่ไดรับการฉีดวัคซีนแลว เจาของตองมอบ
เครื่องหมายและใบรังรองการฉีดวัคซีนแกผูรับโอนดวย
8. ไมจาํ หนาย จาย โอนสุนขั ทีอ่ ยูร ะหวางเฝาสังเกตอาการโรคพิษสุนขั บา
คูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุนขั
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บทลงโทษ

ตามพระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บา พ.ศ.2535

1. ผูใดฝาฝนไมนําสัตวไปรับการฉีดวัคซีน ตองระวางโทษปรับไมเกิน
200 บาท
2. ผูใดมีเครื่องหมายแสดงวาฉีดวัคซีนปลอม ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูใดไมแจงวาสุนัขที่เลี้ยงไว มีอาการโรคพิษสุนัขบาหรือสุนัขบากัด
หรือไมยอมทําลายสุนัขเปนโรคพิษสุนัขบา หรือไมกักขังสุนัขที่สงสัยเปนโรค
(ตามที่สัตวแพทยสั่ง) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน
3,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกในการจับสุนัขไมมีเจาของ
าธารณะ หรอตอการทสตวแพทยเขาไปสอบถามขอมู
เขาไปตรว
ในสาธารณะ
หรือตอการทีส่ ตั วแพทยเขาไปสอบถามขอมูลสุนขั เข
าไปตรวจสุนขั
ที่สงสัสัยเปนโรค หรือทําลายสุนัขที่เปนโรคนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน
หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําที่ปรับ
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กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทางแพง คือ ตองชดใชคา เสียหาย เชน คารักษาพยาบาล บาดแผล
คาวัคซีน คาซีรั่มปองกันพิษสุนัขบา คาวัคซีนปองกันบาดทะยัก เปนตน
ถาผูถูกกัดเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา อาจตองเสียคาปลงศพรวมไปถึง
คาอุปการะเลี้ยงดูบุตรใหแกฝายที่เสียหาย

ทางอาญา โทษขั้นตํ่าจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน
1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ทั้งนี้ พิจารณาตามลักษณะของบาดแผลและอันตรายที่เกิดขึ้น
หากบาดแผลฉกรรจหรือทําใหถึงแกชีวิตก็จะไดรับโทษสูงขึ้น
นอกจากนี้ ในแต ล ะท อ งที่ จ ะมี ก ฎหมายประจํ า ท อ งถิ่ น เช น
เทศบัญญัติ ขอบังคับ อบต. ขอบังคับจังหวัด เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว อาศัยความตามมาตรา 29 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ควบคุมการเลี้ยงสัตวและการปลอยสัตว
ในสาธารณะ ซึ่ ง จะห า มไม ใ ห นํ า สุ นั ข หรื อ สั ต ว อื่ น มาปล อ ยเพ น พ า น
ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดได แลวแตทองถิ่นจะเห็นสมควรหรือบางพื้นที่อาจ
จํากัดจํานวนการเลี้ยงสุนัขไดดวย
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การจัดการสุนขั และแมว ในภาวะนํา้ ทวม
ระยะกอนนํ้าทวม ผูเลี้ยงควรปฏิบัติตอสัตว ดังนี้

1. เจาของควรเขียนชื่อและเบอรโทรศัพทติดไวกับสุนัข สําหรับกรณี
สุนัขพลัดหลง
2. จัดเตรียมอาหารสัตวและนํ้าสะอาดไวใหพรอมใชยามฉุกเฉิน
3. เก็ บ ใบประวั ติ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรค การดู แ ลสุ ข ภาพ และ
อุปกรณตางๆ เชน อาหาร ชาม ที่นอน สายจูง กรง และของใชประจําตัวสัตว
ใหสะดวกในการเคลื่อนยาย
4. ใหยาถายพยาธิและกําจัดเห็บ หมัด ไร (ถาเปนไปไดควรมีการตรวจ
สุขภาพสัตวดวย)
5. ฉีดยาปองกันโรคทีอ่ าจติดตอถึงคนได เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
เปนตน
6. อพยพยายสัตวไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย กรณีไมสามารถเคลือ่ นยายสัตวได
ยกพื้นที่เลี้ยงสัตวใหสูงขึ้น และพนทําลายเชื้ออยางถูกตอง และหมั่นสังเกต
ดูอาการของสัตววามีอาการปวยหรือไม
7. จดเบอรโทรศัพทปศุสัตวในพื้นที่ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับสัตว หรือ
พบสัตวปวยใหแยกออกจากสัตวตัวอื่น พาไปพบสัตวแพทย หากทําไมไดใหแจง
ปศุสัตวในพื้นที่

28 คูม อื ประชาชนคนเลีย้ งสุนขั

ระยะนํ้าทวม ประชาชนควรปฏิบัติ
1. เพิ่มความระมัดระวังการถูกสัตวกัดหรือขวน หากถูกสัตวกัด ขวน
ตองลางแผลดวยสบูแ ละนํา้ สะอาดใสยาเบทาดีนและรีบไปพบแพทย กรณีทแี่ พทย
ใหวัคซีนตองไปรับใหครบและตรงตามกําหนดนัด
2. ทุกครั้งหลังสัมผัสสัตวควรลางมือดวยสบูและนํ้า
3. กรงหรือเพิงพักหากมีเห็บหมัด ควรปรึกษาสัตวแพทย อุปกรณทใี่ ชกบั
สัตวเลี้ยง ควรทําความสะอาดเปนประจํา หรือถาซื้อยามากําจัดเอง ตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของฉลากอยางระมัดระวัง
4. ทั้งคนและสัตว ควรลดการสัมผัสกับสัตวภายนอกบาน
5. เศษอาหารและอุจจาระของคนและของสัตวเลีย้ ง ตองเก็บทิง้ ใหเปนที่
อย า ปล อ ยให เ ป น แหล ง ของแมลงวั น หนู หรื อ สั ต ว อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจนํ า เชื้ อ โรค
เขามาสูคนและสัตวเลี้ยงได
6. หากมีปญหาเกี่ยวกับสัตว สัตวปวย หรือขาดอาหารสํารอง ใหแจง
เจาหนาที่ปศุสัตวพื้นที่มาดําเนินการ หรือ Call Center กรมปศุสัตว
7. หากเปนไปไดควรแยกพื้นที่เลี้ยงสัตวจากพื้นที่อยูอาศัย หรือทําที่กั้น
แยกใหเปนสัดสวน

Call Center กรมปศุสัตว

02 - 6534444
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ระยะหลังนํ้าทวม
นอกจากปฏิบตั ติ วั ตามขอ 1-7 ของระยะนํา้ ทวมแลว ควรปฏิบตั เิ พิม่ เติม
ดังนี้
8. ภายหลังนํ้าทวมจะมีซากสัตวตายปรากฏในที่ตางๆ ซึ่งจะตองจัดการ
เก็บฝงโดยเร็ว
9. หากพบสัตวทมี่ ชี วี ติ อยูซ งึ่ อดอาหารมาเปนเวลานาน ควรรีบใหอาหาร
และนํากลับคืนใหเจาของ
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นายแพทยพรเทพ ศิริวนารังสรรค
นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ

อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ผูจัดทํา
1. สัตวแพทยหญิงอภิรมย พวงหัตถ
2. นางรัตนา ธีระวัฒน
3. นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ

รองผูอํานวยการ สํานักโรคติดตอทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
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