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สุนัขกัดคน

เป็นปัญหาสาธารณสุขมาช้านาน ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้อง
หันมาเอาใจใส่ เพราะนอกจากการบาดเจ็บ การป่วยจากโรคพิษสุนขั บ้า และเสียชีวติ ได้
หากไม่ได้รบั การดูแลบาดแผล และได้รบั วัคซีนอย่างถูกต้อง

คนไทยมีความผูกพัน และเลี้ยงสุนัขเกือบทุกบ้าน หากผู้เลี้ยงสุนัข

มีความรู้ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากสุนัขจะลดลง แต่ถ้า
ปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบสุนัขก็จะนำ�ภัยมาให้

คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข

จัดทำ�
ขึ้นเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
เลีย้ งสุนขั อย่างถูกต้องตามหลักสังคม และวิธกี ารลดหรือ หลีกเลีย่ งไม่ ให้ถกู สุนขั กัด
เพือ่ ให้คนและสุนขั อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนขั บ้า โดยทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันป้องกัน และ กำ�จัดโรคพิษสุนขั บ้าให้หมดไป ซึง่ ตรงกับเป้าหมายขององค์การ
อนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่จะกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปภายในปี 2563 และกำ�หนดให้วนั ที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าโลก (World Rabies Day)” ถึงเวลาแล้ว ทีท่ กุ คนต้องให้ความสำ�คัญ
ใส่ ใจ และให้ความร่วมมือกำ�จัดโรคพิษสุนขั บ้าให้หมดไปโดยเร็ว
กองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค

เรือ่ งนีเ้ รือ่ งใหญ่ (สุนขั กัดคน)
โรคพิษสุนขั บ้า
อาการทีพ่ บในสัตว์
การเกิดโรค
อาการทีพ่ บในคน
ป้องกัน 3 ขัน้ ตอน
เก็บตัวอย่างชันสูตรแบบถูกวิธี
สถานทีป่ รึษาปัญหาโรคพิษสุนขั บ้า หรือเมือ่ โดนสุนขั กัด
กฎกติกา มารยาท 10 ข้อ สำ�หรับคนเลีย้ งสุนขั
บทลงโทษตามพระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั พ.ศ. 2535
กฎหมาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดการสุนขั และแมว ในภาวะน้�ำ ท่วม
ทำ�อย่างไรเมือ่ พบโค-กระบือ สงสัยโรคพิษสุนขั บ้า
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เรื่องนี้เรื่องใหญ่
สุนขั เป็นสัตว์เลีย้ งที่ ใกล้ชดิ มนุษย์มากทีส่ ดุ สุนขั ทีก่ ดั คนมีทง้ั สุนขั มีเจ้าของและ
สุนขั ที่ ไม่มเี จ้าของ แต่จากรายงานพบว่า ส่วนใหญ่เป็นสุนขั มีเจ้าของ เมือ่ สุนขั กัดคน ต่างก็
โทษว่าสุนขั นิสยั ไม่ดี สายพันธุด์ รุ า้ ย แต่ลมื นึก ไปว่าจุดเริม่ ต้นน่าจะมาจากผูเ้ ลีย้ ง เพราะผู้
เลีย้ งสุนขั ควรฝึกสุนขั ให้มนี สิ ยั ดี เลีย้ งสุนขั ให้ปลอดภัยต่อตนเองและผูอ้ ่ืน
หลายคนคงจำ�ข่าวสุนขั กัดเด็กเสียชีวติ ได้ หลังจากมีขา่ วคนก็จะ ระวังทีจ่ ะเข้าใกล้
สุนขั สายพันธุด์ ุ ๆ แต่พอนานวันเข้าก็ชกั จะลืม ๆ และ ขาดความระมัดระวังสุนขั ทำ�ร้ายคน
ไม่ ใช่เรือ่ งใหม่ “ประเทศไทยในแต่ละปีมผี ถู้ กู สุนขั กัด ปีละไม่นอ้ ยกว่า 1 ล้านคน ส่วนใหญ่
กัดเป็นบาดแผลต้องไปรับวัคซีน แต่มหี ลายรายโดยเฉพาะเด็กหรือผูส้ งู อายุถกู กัดจนเสีย
ชีวติ หรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากสุนขั หรือกลายเป็นโรคพิษสุนขั บ้า”
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สุ นั ข มีจ ิ ต วิ ญ ญาณและต้ อ งการความรั ก ความอบอุ่ น เช่ น เดี ย วกั บ คน

หลักการเลี้ยงสุนัข ประกอบด้วย
• ต้องรักจริง เลี้ยงจริง และรับผิดชอบ
• คัดสายพันธุ์ และคัดเลือกชนิดสุนัขให้เหมาะสมกับครอบครัว
• ปฏิบตั ติ อ่ สุนขั ด้วยความอ่อนโยนมีเมตตา ซึง่ จะมีผลช่วยให้ สุนขั ลดความดุรา้ ย
เข้าสังคมได้ ไม่กดั คนอืน่ อย่างไร้เหตุผล

• เลี้ยงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งอาหาร ที่อยู่ ให้วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

และโรคอื่น ๆ รวมถึงการคุมกำ�เนิดให้มีปริมาณที่สามารถ เลี้ยงดูได้อย่างดี
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสำ�คัญ ปีหนึ่ง ๆ มีคนถูกกัดแล้วมารับการฉีดวัคซีน
ปีละ 500,000 ราย หากเจ้าของสุนัขมีจ ิตสำ�นึกที่ด ี ในการเลี้ยงสุนัขปัญหา อันตราย
และความเสียหายจากสุนัขจะไม่มี รวมทั้งไม่มีสุนัขจรจัดโรคพิษสุนัขบ้าก็จะหมดไปด้วย

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จ ักกันว่า โรคกลัวน้ำ� เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ ไวรัส
(Rabies Virus) มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะ
เดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ที่สำ�คัญเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ ต้องเสียชีว ิต ทุกราย แต่ โรคนี้ป้องกันได้และสามารถทำ�ให้หมดไปจากคน
และสัตว์เลีย้ ง ในหลายประเทศยังมีผเู้ สียชีวติ ในพืน้ ทีท่ ค่ี วบคุมโรคในสุนขั ไม่ได้ ในปี พ.ศ.
2549 (ค.ศ. 2006) กลุ่มสหวิชาชีพทั่วโลกได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กร เพื่อการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (Global Alliance for Rabies Control) ซึ่งต่อมา ได้มีการกำ�หนดให้มีวัน
ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในเดือนกันยายน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและการป้องกันควบคุมโรค
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เพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Global Alliance for
Rabies Control) ซึ่งต่อมา ได้มีการกำ�หนดให้มีวัน
ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในเดือนกันยายน
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัข
และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบัน
องค์การอนามัยโลก และ องค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ ร่วมสนับสนุน พร้อมใจกันกำ�หนดให้
วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าโลก

ไม่ได้เกิดกับสุนัขเท่านั้น
ชื่อของโรคทำ�ให้เข้าใจกันผิดคิดว่าโรคนี้เกิดกับสุนัขเท่านั้น แท้ที่จริงแล้ว โรคนี้เกิดกับ
สัตว์เลือดอุ่นด้วย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น แมว ชะนี ลิง กระรอก
กระแต หนู ค้างคาว แม้แต่สัตว์เศรษฐกิจอย่าง
วัว ควาย ม้า สุกร พบในตัวที่มีประวัติเคย
ถูกสุนัขบ้ากัดมาก่อน หรือสัตว์ป่า ในเมือง
ไทยพบว่า สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำ�คัญ
มากที่สุด มากกว่าร้อยละ 95 สุนัขเป็น
สาเหตุของการเสียชีว ิต รองลงมา คือ
แมว
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การติดต่อ
สุนัขและแมวที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำ�ลายเพราะเชื้อจะออกในน้ำ�ลาย
ระยะตั้งแต่ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการจนกระทั่งตาย
คนเราจะติดเชื้อนี้ ก็ต่อเมื่อ

•
•

ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน

ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้เลียหรือน้ำ�ลายสัตว์กระเด็นเข้าบาดแผล รอยขีดข่วน
เยื่อเมือกหรือเยื่อบุตา จมูก ปาก (ถ้าน้ำ�ลายถูกผิวหนังปกติ ไม่มีรอยข่วนหรือบาดแผล
ไม่มโี อกาสติดโรค)

•

การติดต่อโดยการหายใจ มีโอกาสน้อยมาก ยกเว้นมีเชื้อในอากาศเป็น
จำ�นวนมาก เช่น ในถ้ำ�ค้างคาว

• การติดต่อโดยการกินเกิดขึ้นได้ยาก เช่นเดียวกับการติดต่อ จากคนไปสู่คน

ในธรรมชาติก็ ไม่เคยมีรายงานเช่นกัน
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อาการที่พบในสัตว์
ส่วนใหญ่สุนัข แมว วัว ควาย มีระยะฟักตัวไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2 - 3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์

และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับ เจ้าของ จะปลีกตัว ออกไป
หลบซุกตัวเงียบ ๆ มีอารมณ์หงุดหงิด ตัวที่เคยกลัวคน ก็จะกลับมาคลอเคลีย
เริ่มมี ไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การตอบสนองต่อแสงของตาลดลง
กินข้าวกินน้ำ�น้อยลง ลักษณะการเคี้ยว หรือกลืนผิดไป

ระยะตืน่ เต้น

คือ เริม่ มีอาการทางประสาท สุนขั จะกระวนกระวาย ตืน่ เต้น
หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่ง ไม่เลือกหน้า ถ้ากักขัง
หรือล่ามไว้จะกัดกรงหรือโซ่จนเลือดกลบปาก โดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปลีย่ นไป
ตัวแข็ง

ระยะอัมพาต

สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำ�ห้อยออกนอกปาก
น้ำ�ลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอก หรือ ขย้อนคล้าย
มีอะไรอยู่ ในลำ�คอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ ล้มแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตทั่วตัวอย่าง
รวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบ้ามีท ั้งแบบดุร้าย และแบบซึม
สุนัข ทีแ่ สดงอาการแบบดุรา้ ย จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้น ให้เห็น
เด่นชัดและยาวนาน แต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตสัน้ มาก ส่วนสุนขั ทีแ่ สดง
อาการแบบซึม จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นสัน้ มาก จนไม่ทนั สังเกตเห็นแต่จะ
แสดงอาการในระยะอัมพาตเด่นชัด
แมว อาการคล้ายสุนขั แต่ไม่ชดั เจนและพบอาการแบบดุรา้ ย มากกว่า
แบบซึม สุนขั และแมวทีเ่ ป็นโรคพิษสุนขั บ้าจะแสดงอาการป่วย จนกระทัง่ ตาย
ไม่เกิน 10 วัน
โค กระบือ อาการจะตื่นเต้น กระสับกระส่าย เดินโซเซ มักมีอาการ
คล้ายมีอะไรติดคอ น้ำ�ลายไหลยืด ท้องอืดป่อง อัมพาตและตาย
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รู้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า สุ นั ข หรื อ แมวที่
กัด ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ต้องมีปัจจัยสนับสนุนอย่างน้อย 5 ข้อคือ
1. สุนขั ได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนขั บ้า
เป็นประจำ�ทุกปี หรือเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย
2 ครั้ง ครั้งหลังสุด ไม่เกิน 1 ปี
2. สุนัขได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ ใน บริเวณ
รั้วรอบขอบชิด ทำ�ให้มโี อกาสสัมผัสสัตว์อื่ นน้อย
3. สุนัขมีอาการปกติ ยังกินน้ำ�กินอาหารได้
4. ถูกกัดโดยมีเหตุโน้มนำ� เช่น ไปทำ�ให้สนุ ขั โกรธ/ตกใจ/เจ็บปวด/ เข้าเขตพืน้ ที่
ของสุนขั หรือสุนขั นัน้ ชอบกัดคนเป็นประจำ�
5. สามารถกักขังสุนัขไว้ดูอาการได้ (ถ้าภายใน 10 วันสุนัขยังคง มีอาการปกติ
ถือว่าไม่บ้า)

“กรณีสุนัขกัดแล้วหนีหาย
ไม่สามารถติดตามดูอาการได้
ไม่ปรากฏเจ้าของ
ไม่ทราบประวัติที่แน่นอน
ให้ถือเสมือนว่า
มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า”
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การเกิดโรค
เมื่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกาย
โดยการถูกกัด ข่วนหรืออื่ นๆ เชื้อจะยังคงอยู่
บริเวณนั้นระยะหนึ่ง โดยเพิ่มจำ�นวนในกล้ามเนื้อ
แล้วเข้าทางปลายประสาท เดินทางไปยังประสาท
ส่วนกลางและเข้าสู่สมองเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น พร้อมทั้ง
ทำ � ลายเซลล์ ส มองของคนเรา ทำ � ให้ เ กิ ด อาการ
ผิดปกติทางสมองและระบบประสาท

ระยะฟักตัวของโรค
หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย จนกระทั่งเกิดอาการ
บางรายอาจนานเกิน 1 ปี บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แต่ โดยเฉลี่ย 3 สัปดาห์ถึง
4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

1. จำ�นวนเชื้อที่เข้าไป (บาดแผลใหญ่ ลึกหรือมีหลายแผล มีโอกาส

ที่เชื้อจะเข้าไปได้มาก)

2. ตำ�แหน่งที่เชื้อเข้าไป (ถ้ า อยู ่ ใกล้ ส มองมาก เชื ้ อ ก็ จ ะเดิ นทาง

ไปถึงสมองได้เร็วหรืออยู่ ในที่มีปลายประสาทมาก เช่ น มือหรือเท้า เชื้อก็จะ
เข้าสู่ระบบประสาทได้ง่าย)

3. อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความต้านทานของโรคต่ำ�กว่า

คนหนุ่มสาว)

4. สายพันธุ์ของเชื้อ

กว่าสายพันธุ์จากสุนัข

ถ้าเป็นสายพันธุ์จากสัตว์ป่า จะมีอาการรุนแรง
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อาการที่พบในคน
สำ�หรับอาการของคนที่ ได้รับ เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการ ดังนี้

•
•

ไข้ต่ำ�ๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

•
•

กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อ กระวนกระวาย หนาวสั่น ตาเบิกโพลง

•

มีอาการสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ

แผลอักเสบ

คันบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบๆ ร้อนๆ บางคนคันมาก เกาจนกลายเป็น

กลืนลำ�บาก โดยเฉพาะของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็ง จำ�ทำ�ให้ไม่อยาก
ดืม่ น้ำ� จึงมีชอ่ื เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า “โรคกลัวน้ำ�”
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ป้องกัน 3 ขั้นตอน
การป้องกันไม่ ให้มีผู้เสียชีว ิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามี 3 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 ป้ อ งกั น และควบคุ ม ไม่ ให้ ส ั ต ว์ ป ่ ว ยเป็ น โรคพิ ษ สุ น ั ข บ้ า
เป็นการป้องกันทีด่ ที ส่ี ดุ ประเทศไทยถ้าควบคุมโรคในสุนัขได้สำ�เร็จ คนและสัตว์
อื่น ๆ จะปลอดภัยจากโรคร้ายนี้
ขั้นตอนที่ 2 ป้องกันไม่ ให้สุนัขกัด ขณะนี้ยังมีสุนัขที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า
อยู่ท ั่วไป การหลีกเลี่ยงไม่ ให้ถูกสุนัขกัดจะลดอัตราเสี่ยง ต่อการได้รับ เชื้อ
ขั้นตอนที่ 3 การป้องกันอย่างถูกต้องหลังถูกสุนัขกัด ต้องรู้ว ิธีป้องกัน
ตนเอง ให้รอดพ้นจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกกัด
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ขั้นตอนที่ 1 ป้องกันและควบคุมไม่ ให้สุนัขป่วย
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่มียารักษาให้หายได้ และ มีระบาด
อยู่ท ั่วไป ทางที่ด ีที่สุดคือ เราควรป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ ก่อนมาถึงคน
ดังนี้
1.1 พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่ออายุ 2 - 4 เดือน แล้วฉีดกระตุ้นอีกครั้งตามกำ�หนดนัด
และฉีดซ้ำ�ทุกปี เลี้ยงไว้ ในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อลดการสัมผัส		
กับสัตว์อื่ นนอกบ้าน
1.2 ไม่นำ�สัตว์ป่ามาเลี้ยง ถ้าเก็บลูกสุนัขมาเลี้ยงก็ต้องรีบนำ�ไปฉีดวัคซีน 		
และปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน เพราะอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าติดมา
1.3 ต้องช่วยกันลดจำ�นวนสุนัขที่ ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขไม่มีผู้รับผิดชอบ 		
โดยหาทางคุมกำ�เนิดสุนัข เหล่านั้น และต่อต้านผู้ที่ นำ�สุนัขไปปล่อย
1.4 พบเห็นสัตว์สงสัยเป็นบ้า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือ
เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือช่วยกันจับทำ�ลาย
(ระวังอย่าให้ถูกกัด) และนำ�หัวส่งตรวจชันสูตร
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ขัน้ ตอนที่ 2 ลดความเสีย่ งจากการถูกสุนขั กัด แบ่งเป็น
2.1 การดูแลสุนัขอย่างถูกต้องไม่ ให้ไปกัดคน กรณีสุนัขมีเจ้าของ
ต้องเลี้ยงให้สุนัขมีนิสัยดี มีคุณภาพชีว ิตที่ด ี เลี้ยงแล้วมีความสุข ปลอดภัย
ทั ้ ง คนและสุ น ั ข ทั ้ ง นี ้ เจ้ าของสุ น ั ข จะต้ องมีจ ิ ต สำ � นึ ก ในการเลี ้ ย งสุ น ั ข เลี ้ ย งด้ ว ย
ความรั ก สอนให้ ส ุ น ั ข เชื ่ อ ฟั ง คำ � สั ่ ง ง่ า ย ๆ เอาใจใส่ รู ้ จ ั ก คุ ม กำ � เนิ ด ไม่ ให้ ม ี ส ุ น ั ข
มากเกิน ความต้องการ พร้อมทั้งต้องเคารพสิทธิของผู้อื่ น ระมัดระวังไม่ ให้สุนัขไป
ก่อความเดือดร้อนรำ�คาญ หรือก่ออันตรายแก่ผู้อื่ น ข้อสำ�คัญควรปฏิบัติตามหน้าที่
ของเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสุนัขพึ่งรับผิดชอบ (ตามกฎกติกา มารยาท 10 ข้อ สำ�หรับ
ผู้เลี้ยงสุนัข หน้า 16-17)
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2.2 การดูแลสุนัขอย่างถูกต้องไม่ ให้ไปกัดคน กรณีสุนัขไม่มีเจ้าของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น ทั้งเทศบาลและอบต. ต้องรับผิดชอบดูแลให้มีระเบียบ ป้องกันไม่ ให้มี
สุนัข เหล่านี้เพิ่มขึ้น จัดการ ไม่ ให้สุนัขไปก่อความรำ�คาญ หรือทำ�อันตรายแก่ผู้สัญจร
ไปมา หรือจัดหา สถานที่พ ักพิงให้
2.3 การหลีกเลี่ยงไม่ ให้ถูกสุนัขกัดทำ�ได้ง่าย

เน้นการระมัดระวังเมือ่ เล่นหรือใกล้สนุ ขั โดยปฏิบตั ิ ดังนี้ ตามหลัก 5 ย.

ย.1 อย่าแหย่
ไม่แหย่สุนัขให้โมโห
ย.2 อย่าเหยียบ ไม่เหยียบ (หาง ตัว ขา) สุนัข ไม่ทำ�ให้สุนัขเจ็บ
		หรือตกใจ
ย.3 อย่าแยก
ไม่ไปแยกสุนัขที่กำ�ลังกัดกันด้วยมือเปล่า
ย.4 อย่าหยิบ
ไม่หยิบจานข้าว ขณะสุนัขกำ�ลังกินอาหาร
ย.5 อย่ายุ่ง
ไม่ยุ่ง หรือคลุกคลีกับสุนัขนอกบ้าน
		สุนัขไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ ไม่ทราบประวัติ
		
แน่นอน และ ไม่ควรให้สุนัข เลียมือ
		หรือใช้มือล้วงคอช่วยเหลือ สุนัขที่ทำ�
ท่าคล้าย
		มีอะไรติดคอโดยไม่แน่ ใจว่าสุนัขกลืนอะไร
		ลงไป
ให้ระลึกเสมอว่า หากถูกสุนัขโดยเฉพาะลูกสุนัขกัดหรือ
ข่วน แม้เพียงรอยถลอกให้บอกพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือครูท ันที

ปฏิบัติการ 5 ย.
อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง
12
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ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ ถูกกัดทำ�อย่างไร
: การป้องกันอย่างถูกต้องหลังถูกกัด
ถ้าถูกสุนัขบ้ากัด หรือสงสัยว่าสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลีย ตามบาดแผลให้
รีบ ปฏิบัติดังนี้
3.1 รี บ ล้ างแผลให้ เร็ ว ที ่ ส ุ ด ด้ ว ยสบู ่ แ ละน้ ำ � สะอาดหลาย ๆ ครั ้ ง
ซึ ่ ง เป็ นวิ ธ ี ที่ด ีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะทำ�ให้ เชื้อโรค
ต่าง ๆ ที่บริเวณนั้นหลุดออกจากแผลไปตามน้ำ�ไม่ว่า จะเป็นเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้า หรือเชื้อโรคอื่ น ๆ แล้วเช็ดแผล ให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ
เช่น โพวิโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีอาจใช้ แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์
ไอโอดีน หรือยาฆ่าเชื้ออื่ น ๆ แทน
3.2 ต้องจดจำ�ลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ทก่ี ดั รวมทัง้ ติดตาม สืบหาเจ้าของ
เพือ่ ซักถามประวัตกิ ารฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนขั บ้า ทีม่ าของสัตว์
และสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 10 วัน (สุนัขคอกเดียวกัน พันธุ์เดียวกัน
สีเดียวกัน ลักษณะ คล้ายคลึงกัน อาจจำ�ผิดตัวได้)
3.3 ไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรค
พิษสุนขั บ้า แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า โดยต้องรับวัคซีน
ตามทีแ่ พทย์ระบุ ให้ครบชุด ในปัจจุบนั ไม่ตอ้ งฉีดรอบสะดือทุกวันเหมือน
แต่กอ่ นแล้ว ฉีดเพียง 4 - 5 เข็ม ฉีดได้ทง้ั ในเด็กและสตรีมคี รรภ์

ถูกกัดรีบล้างแผล
ใส่ยา กักหมา หาหมอ
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
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เก็บตัวอย่างชันสูตรแบบถูกวิธี
1. ถ้าเป็นสัตว์เล็กอย่างกระรอก กระต่าย แมว ส่งชันสูตร ได้ท ั้งตัว แต่ถ้า
เป็นสัตว์ ใหญ่อย่างสุนัข สุกร วัว ต้องตัดเฉพาะส่วนหัวไปชันสูตร
2. ผูต้ ดั หัวสัตว์จะต้องไม่มบี าดแผลทีม่ อื และต้องสวมถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก
ทีก่ นั น้ำ�ได้ขณะทำ�การตัด
3. นำ�ถุงพลาสติกครอบปากสุนัขก่อนลงมือตัด เป็นการป้องกัน น้ำ�ลายสัตว์
กระเด็น จากนั้นใช้มีดคม ๆ ตัดตรงรอยข้อต่อระหว่างหัวกับคอ รวบถุงพลาสติกที่
ครอบปากสุนัขไว้ และนำ�ใส่ลงในถุงพลาสติก หนา ๆ อีกชั้น รัดปากถุงให้แน่น ห่อด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์หนา ๆ ใส่ ถุงพลาสติกหนา รวบปากถุงรัดให้แน่น (ห้ามแช่หัว
สัตว์ ในฟอร์มาลิน จะทำ�ให้เนื้อสมองแข็ง แยกเชื้อไม่ได้ ผลการตรวจอาจคลาดเคลื่อน)

4. นำ�ถุงนี้ ใส่ลงในถังพลาสติก ถังโลหะ หรือกล่องโฟม อย่างใด อย่างหนึง่ ที่มี
น้ำ�แข็งรองอยู่กันถึงประมาณ 1/4 แล้วเทน้ำ�แข็งกลบอีกครั้ง เพื่อรักษาตัวอย่าง
ไม่ ให้เน่า (ห้ามใส่เกลือหรือแช่แข็ง จะทำ�ให้ ใช้เวลา ในการตรวจนานขึ้นและผลตรวจ
อาจไม่ด ีเท่าที่ควร
5. นำ�ส่งห้องชันสูตรโรคโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง

พบสัตว์ที่สงสัยอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อตายลง ต้องส่งตรวจทันที
14
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6. กรอกข้อมูลในแบบส่งตัวอย่างตรวจให้ครบถ้วน เกีย่ วกับ ชนิดสัตว์ สี อายุ
การฉีดวัคซีน การกัดคนหรือสัตว์อ่ืน รวมทัง้ ชือ่ ทีอ่ ยูข่ องผูต้ อ้ งการผลชันสูตรหรือเจ้าของ
ติดไว้ดว้ ย ป้องกันการสลับตัวอย่าง และเจ้าหน้าทีส่ ามารถติดต่อได้รวดเร็ว
ส่วนซากถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ควรเผาหรือฝังให้ลกึ อย่างน้อย 50 เซนติเมตร
ป้องกันสัตว์อ่นื คุย้ เขีย่ มีดหรืออุปกรณ์อ่นื ให้ทำ�ความสะอาด ด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชือ้ แล้วพึง่ แดดให้
แห้ง หรือต้มในน้ำ�เดือดนาน 30 นาที

สถานที่ปรึกษาปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
หรือเมื่อโดนสุนัขกัด
• สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 3177-8, 0 2965 9485
• กรมปศุสต
ั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร 0 2653 4444 ต่อ 4161-2
• สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร 0 2252 0161-4 ต่อ 127
• คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย
• สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และปศุสต
ั ว์จงั หวัด
• สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ และปศุสต
ั ว์อำ�เภอ
• โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
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กฎกติกา มารยาท 10 ข้อ สำ�หรับผู้เลี้ยงสุนัข
1. พาสุนขั ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครัง้ )
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 กำ�หนด ให้นำ�สุนัขที่เลี้ยงไว้ไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก เมื่อสุนัขมีอายุ 2 - 4 เดือน ผู้ ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ไม่ปล่อยสุนขั ไปเพ่นพ่านในทีส่ าธารณะตามลำ�พัง ทุกครัง้ ที่นำ� สุนขั ออกนอก
บ้านต้องใส่สายจูง ถ้าสุนขั ดุควรสวมเครือ่ งป้องกันสุนขั กัด เลีย้ งสุนขั ให้อยู่ ในบริเวณทีม่ รี ว้ั
กันไม่ ให้ออกมานอกบ้าน หรือผูกล่ามไว้ และถ้าออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง
3. มีการคุมกำ�เนิดสุนัข เพื่อป้องกันการมีสุนัขมากเกินไป
4. ฝึกสุนัขให้อยู่ ในระเบียบ เชื่อฟังคำ�สั่งง่าย ๆ เพื่อควบคุมให้อยู่ร่วมกันกับ
คนอย่างปลอดภัย
5. ไม่ยั่วยุสุนัขให้โมโห จะทำ�ให้สุนัขระแวงและมีนิสัยชอบกัด
6. จัดการดูแลสุนัขให้มีคุณภาพชีว ิตที่ด ี เช่น รักษาความสะอาด ให้แก่สุนัข
สม่ำ�
เสมอ ดูแลความสะอาดให้ปราศจากเห็บ หมัด
ทำ�ความสะอาด ที่ นอนสุนัข ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีน
ป้องกัน โรคต่าง ๆ
7. อย่าปล่อยให้สนุ ขั ถ่ายสกปรก บนทางเท้า
ถนน สนามหญ้า หรือทีส่ าธารณะ ถ้าสุนขั ถ่ายในบริเวณ
ดังกล่าวเจ้าของควรเก็บ และนำ�ไปทิง้ ให้เรียบร้อย
ควรฝึกให้ถา่ ย เป็นเวลา และเป็นที่ เช่น ในกระบะทราย
บนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
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8. ถ้าสุนขั ของท่านถูกสุนขั ตัวอื่นกัด ก็ตอ้ งรีบปรึกษา
สัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข พร้อมขอข้อมูลและหลัก
ฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนจากเจ้าของสุนขั ทีม่ ากัด
9. ไม่ผลักภาระให้สังคม โดยนำ�สุนัขที่ ไม่ต้องการ
ไปปล่อยทิ้ง
10. เมื่อสุนัขที่เลี้ยงไปกัดผู้อื่ น เจ้าของสุนัขต้อง
ปฏิบัติดังนี้
• ควบคุมและแยกสุนัขออกจากการจู่ โจมทันที โดยนำ�ไปกักขังผูกหรือล่ามไว้
• ดู แ ลบาดแผลผู ้ ถ ู ก กั ด โดยล้ า งแผลด้ ว ยสบู ่ แ ละน้ ำ � ทั น ที แล้ ว จึ ง 		
พาไปพบแพทย์
• ให้ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับสุนัขที่กัด เช่น ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และประวัติที่มาของสุนัขให้กับผู้เสียหาย และแพทย์ผู้ดูแล		
รักษา
• วิเคราะห์พฤติกรรมสุนัข และหาทางป้องกันไม่ ให้ไปทำ�ร้ายผู้อื่ นอีกต่อไป
• การปล่ อ ยสุ น ั ข ออกไปทำ � อั น ตรายแก่ บ ุ ค คล หรื อ ทำ � ความเสี ย หาย
ต่อทรัพย์สินผู้อื่น มีโทษทางแพ่งและอาญา

คูม่ อื ประชาชน “คนเลีย้ งสุนขั ”

17

รับผิดชอบต่อสังคมง่าย ๆ โดย
1. หยุดนำ�สุนขั ไปทิง้
2. พบสุนขั กัดคน สงสัยอาจเป็นโรค
พิษสุนขั บ้ารีบแจ้งเจ้าหน้าที่
3. ไม่ปล่อยสุนขั เพ่นพ่านในทีส่ าธารณะ
โดยไม่ควบคุมดูแล

ท่านรู้หรือไม่ว่า
1. นำ�สุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน และ ครั้งต่อไป
ตามทีก่ ำ�หนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
2. เมื่อสัตว์ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจำ�ตัว และเก็บ
ใบรับรองการฉีดไว้ หากชำ�รุดหรือสูญหายให้แจ้งต่อสัตวแพทย์ เพือ่ ขอรับ เครือ่ งหมายหรือ
ใบรับรองดังกล่าวแทนของเดิม กรณีนเ้ี จ้าของ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก่ ำ�หนด
ในกฎหมายกระทรวง
3. ดูแลสุนัขของตน ไม่ปล่อยสุนัขออกมาในที่สาธารณะ (เจ้าหน้าที่ มีสิทธิจ ับ
สุนขั ที่ ไม่มเี ครือ่ งหมายประจำ�ตัวขัง 5 วัน ถ้าไม่มผี ไู้ ปรับ เจ้าหน้าที่ มีสทิ ธิทำ�ลายได้)
4. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ะเข้าไปในโรงเรือน เพือ่
		
4.1 สอบถามจำ�นวนเพศ พันธุ์ อายุสตั ว์
		4.2 ฉีดวัคซีนแก่สนุ ขั ทีย่ งั ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีนตามกำ�
หนด
		
กรณีน้ี เจ้าของสัตว์ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมเป็น 2 เท่า ของปกติ

18

คูม่ อื ประชาชน “คนเลีย้ งสุนขั ”

		
4.3 สุนัขตายไม่ทราบสาเหตุ ให้นำ�ส่งตรวจทั้งตัว
		4.4 สั่งให้เจ้าของทำ�
ลายซากสุนัข
5. แจ้งต่อสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อสุนัข
ถูกสัตว์อื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและต้อง
		
5.1 ผูกล่ามหรือกักขัง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการสุนัขนั้นไว้ ไม่น้อยกว่า
		
45 วัน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี
		
5.2 ถ้าสุนัขมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้ร ีบ แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
		
5.3 ในระหว่างดูอาการ ถ้าสุนขั สูญหายหรือตายให้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง
6. ให้ความร่วมมือกับสัตวแพทย์ เมื่อมีการตรวจยานพาหนะ โรงเรือนหรือ
สถานที่ ในกรณีที่สัตวแพทย์ ได้รับ แจ้งหรือสงสัยว่า สุนัข ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ ในที่
ดังกล่าว
		
6.1 ถ้าสุนัขไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับการฉีดวัดซีน
		
แล้ว แต่สัตวแพทย์เห็นว่าควรฉีดอีก เจ้าของไม่ต้องเสีย
		
ค่าธรรมเนียม
		
6.2 ถ้าสัตว์ยังไม่ได้ฉีดตามกำ�หนด เจ้าของต้องเสียค่าธรรมเนียม
		
เป็น 2 เท่าของที่กำ�หนด
7. ในการโอนกรรมสิทธิ์สุนัขที่ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เจ้าของ ต้องมอบ
เครื่องหมายและใบรับรองการฉีดวัคซีนแก่ผู้รับโอนด้วย
8. ไม่จำ�หน่าย จ่าย โอนสุนัขที่อยู่ระหว่างเฝ้าสังเกตอาการ โรคพิษสุนัขบ้า
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บทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
1. ผู้ ใดฝ่าฝืนไม่นำ�สัตว์ไปรับการฉีดวัคซีน ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ผู้ ใดมีเครื่องหมายแสดงว่าฉีดวัคซีนปลอม ต้องระวางโทษ จำ�คุกไม่เกิน
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
3. ผู้ ใดไม่แจ้งว่าสุนขั ทีเ่ ลีย้ งไว้ มีอาการโรคพิษสุนขั บ้าหรือ สุนขั บ้ากัด หรือไม่ยอม
ทำ�
ลายสุนขั เป็นโรคพิษสุนขั บ้า หรือไม่กกั ขังสุนขั ทีส่ งสัยเป็นโรค (ตามทีส่ ตั วแพทย์สง่ั )
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
4. ผู้ ใดขัดขวาง หรือไม่อำ�นวยความสะดวกในการจับสุนขั ไม่มเี จ้าของในสาธารณะ
หรือต่อการทีส่ ตั วแพทย์เข้าไปสอบถามข้อมูลสุนขั เข้าไปตรวจสุนขั ทีส่ งสัยเป็นโรค หรือ
ทำ�ลายสุนขั ทีเ่ ป็นโรคนีต้ อ้ งระวางโทษ จำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
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กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางแพ่ง คือ ต้องชดใช้ค่า เสียหาย เช่ น ค่ารักษาพยาบาล บาดแผล
ค่าวัคซีน ค่าซีรม่ั ป้องกันพิษสุนขั บ้า ค่าวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก เป็นต้น ถ้าผูถ้ กู กัด
เสียชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า อาจต้อง เสียค่าปลงศพรวมไปถึงค่าอุปการะเลีย้ งดูบตุ ร
ให้แก่ฝา่ ยทีเ่ สียหาย

ทางอาญา โทษขัน้ ต่ำ�จำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
ทัง้ นี้ พิจารณาตามลักษณะของบาดแผลและอันตราย ทีเ่ กิดขึน้ หากบาดแผล
ฉกรรจ์หรือทำ�ให้ถงึ แก่ชวี ติ ก็จะได้รบั โทษสูงขึน้

นอกจากนี้ ในแต่ละท้องทีจ่ ะมีกฎหมายประจำ�ท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ
ข้อบังคับ อบต. ข้อบังคับจังหวัด เรือ่ งการควบคุมการเลีย้ ง หรือปล่อยสัตว์ อาศัย
ความตามมาตรา 29 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ควบคุมการเลีย้ งสัตว์และการปล่อยสัตว์ ในสาธารณะ ซึง่ จะห้ามไม่ ให้นำ�สุนขั หรือ
สัตว์อ่ืนมาปล่อยเพ่นพ่านในพืน้ ที่ หนึง่ พืน้ ที่ ใดได้ แล้วแต่ทอ้ งถิ่นจะเห็นสมควรหรือ
บางพืน้ ทีอ่ าจจำ�กัด จำ�นวนการเลีย้ งสุนขั ได้ดว้ ย

คูม่ อื ประชาชน “คนเลีย้ งสุนขั ”

21

การจัดการสุนัขและแมวในภาวะนำ�้ ท่วม
ระยะก่อนน้ำ�ท่วม ผูเ้ ลีย้ งควรปฏิบตั ติ อ่ สัตว์ ดังนี้
1. เจ้าของควรเขียนชือ่ และเบอร์ โทรศัพท์ตดิ ไว้กบั สุนขั สำ�หรับกรณี สุนขั พลัดหลง
2. จัดเตรียมอาหารสัตว์และน้ำ�สะอาดไว้ ให้พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน
3. เก็บใบประวัตกิ ารฉีดวัคซีนป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ และ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เช่น อาหาร ชาม ที่นอน สายจูง กรง และของใช้ประจำ�ตัวสัตว์ ให้สะดวกในการเคลือ่ นย้าย
4. ให้ยาถ่ายพยาธิและกำ�จัดเห็บ หมัด ไร (ถ้าเป็นไปได้ควรมี การตรวจสุขภาพ
สัตว์ดว้ ย)
5. ฉีดยาป้องกันโรคทีอ่ าจติดต่อถึงคนได้ เช่น วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนขั บ้า เป็นต้น
6. อพยพย้ายสัตว์ ไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย กรณีไม่สามารถเคลือ่ นย้าย สัตว์ ได้
ยกพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ให้สงู ขึน้ และพ่นทำ�ลายเชือ้ อย่างถูกต้อง และหมั่นสังเกตดูอาการของ
สัตว์วา่ มีอาการป่วยหรือไม่
7. จดเบอร์ โทรศัพท์ปศุสตั ว์ ในพืน้ ที่ กรณีมปี ญ
ั หาเกีย่ วกับสัตว์ หรือพบสัตว์ปว่ ย
ให้แยกออกจากสัตว์ตวั อื่น พาไปพบสัตว์แพทย์ หากทำ� ไม่ได้ ให้แจ้งปศุสตั ว์ ในพืน้ ที่
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ระยะน้ำ�ท่วม ประชาชนควรปฏิบตั ิ
1. เพิม่ ความระมัดระวังการถูกสัตว์กดั หรือข่วน หากถูกสัตว์กดั ข่วน ต้องล้างแผล
ด้วยสบูแ่ ละน้ำ�สะอาด ใส่ยาเบตาดีน และรีบไปพบแพทย์ กรณีทแ่ี พทย์ ให้วคั ซีนต้องไปรับ
ให้ครบและตรงตามกำ�หนดนัด
2. ทุกครัง้ หลังสัมผัสสัตว์ควรล้างมือด้วยสบูแ่ ละน้ำ�
3. กรงหรือเพิงพักหากมีเห็บหมัด ควรปรึกษาสัตวแพทย์ อุปกรณ์ ที่ ใช้กบั สัตว์เลีย้ ง
ควรทำ�ความสะอาดเป็นประจำ� หรือถ้าซื้อยามากำ�จัดเอง ต้องปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ของฉลาก
อย่างระมัดระวัง
4. ทัง้ คนและสัตว์ ควรลดการสัมผัสกับสัตว์ภายนอกบ้าน
5. เศษอาหารและอุจจาระของคนและของสัตว์เลี้ยง ต้องเก็บทิ้ง ให้เป็นที่
อย่าปล่อยให้เป็นแหล่งของแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื่ นๆ ซึ่งอาจ นำ� เชื้อโรคเข้ามาสู่
คนและสัตว์เลี้ยงได้
6. หากมีปญ
ั หาเกีย่ วกับสัตว์ สัตว์ปว่ ย หรือขาดอาหารสำ�รอง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ปศุสตั ว์พน้ื ทีม่ าดำ�เนินการ หรือ Call Center กรมปศุสตั ว์
7. หากเป็นไปได้ควรแยกพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์จากพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือ ทำ�ทีก่ น้ั แยกให้
เป็นสัดส่วน
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ระยะหลังน้ำ�ท่วม
นอกจากปฏิบตั ติ วั ตามข้อ 1-7 ของระยะน้ำ�ท่วมแล้ว ควรปฏิบตั ิ เพิม่ เติม ดังนี้
8. ภายหลังน้ำ�ท่วมจะมีซากสัตว์ตายกฎในทีต่ า่ ง ๆ ซึง่ จะต้อง จัดการเก็บฝังโดยเร็ว
9. หากพบสัตว์ทม่ี ชี วี ติ อยูซ่ ง่ึ อดอาหารมาเป็นเวลานาน ควรรีบให้ อาหาร และนำ�กลับ
คืนให้เจ้าของ
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ทำ � อย่ า งไรเมื่ อ พบโค-กระบื อ
สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า

โค-กระบือ ทีม่ อี าการของโรคพิษสุนขั บ้า อาจมีอาการที่ ไม่จำ�เพาะ บางตัว
อาจซึม เบือ่ อาหาร เดินเซ น้ำ�ลายไหลยืด กลืนน้ำ�อาหารไม่ได้ บางตัวอาจมีอาการ
ดุรา้ ย เช่น ชนคอก ส่งเสียงร้องผิดปกติ และในระยะท้าย จะเป็นอัมพาต และเสีย
ชีวติ ในทีส่ ดุ ส่วนใหญ่ โค-กระบือทีแ่ สดงอาการ ของโรคพิษสุนขั บ้า มักติดมาจากการ
ถูกสุนขั ทีม่ เี ชือ้ กัด/ข่วนโดยทีเ่ จ้าของ ไม่รู้
เมื่อพบโค-กระบือที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรทำ� ดังนี้
1. แจ้งเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่นหรือปศุสตั ว์ ในพืน้ ที่
2. กักสัตว์ ไว้ ในคอก แยกออกจากสัตว์ตวั อื่น และไม่ควรเข้าไป สัมผัสกับ
สัตว์ตวั นัน้
3. หากสัตว์ตายให้แจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ นำ�ส่งตรวจ กรณีไม่สามารถ ส่งตรวจ
ได้ ให้นำ�ไปฝัง
การป้องกันโค-กระบือ ไม่ ให้เป็นโรคพิษสุนขั บ้าทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การเลีย้ งสัตว์ ให้
เป็นระบบ ไม่ควรให้สนุ ขั เข้าไปในคอกเลีย้ งสัตว์ แยก สัดส่วนให้ปศุสตั ว์ขงั อยู่ ในคอก

ห้ามนำ�สัตว์ที่ตาย
โดยไม่ทราบสาเหตุ
มารับประทาน
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