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 สุนัขกัดคน เป็นปัญหาสาธารณสุขมาช้านาน ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้อง
หันมาเอาใจใส ่ เพราะนอกจากการบาดเจ็บ การป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเสียชวีติได้ 
หากไม่ได้รบัการดูแลบาดแผล และได้รบัวัคซีนอย่างถูกต้อง

 คนไทยมีความผูกพัน และเลี้ยงสุนัขเกือบทุกบ้าน หากผู้เลี้ยงสุนัข
มีความรู้ความเข้าใจ มีความรับผิดชอบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากสุนัขจะลดลง แต่ถ้า
ปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบสุนัขก็จะนำ ภัยมาให้

 คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข จัดทำ ขึ้นเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
เล้ียงสุนัขอย่างถูกต้องตามหลักสังคม และวธีิการลดหรอื หลีกเล่ียงไม่ ให้ถูกสุนัขกัด
เพ่ือให้คนและสุนัขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า โดยทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันป้องกัน และ กำ จดัโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ซ่ึงตรงกับเป้าหมายขององค์การ
อนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่จะกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้หมดไปภายในปี 2563 และกำ หนดให้วันท่ี 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)” ถึงเวลาแล้ว ท่ีทุกคนต้องให้ความสำ คัญ 
ใส่ ใจ และให้ความร่วมมือกำ จดัโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปโดยเร็ว

กองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค





เร่ืองน้ีเร่ืองใหญ่ (สุนัขกัดคน)

โรคพิษสุนัขบ้า

อาการท่ีพบในสัตว์

การเกิดโรค

อาการท่ีพบในคน

ป้องกัน 3 ข้ันตอน

เก็บตัวอย่างชันสูตรแบบถูกวิธี

สถานท่ีปรึษาปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า หรือเม่ือโดนสุนัขกัด

กฎกติกา มารยาท 10 ข้อ สำาหรับคนเล้ียงสุนัข

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข พ.ศ. 2535

กฎหมาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

การจัดการสุนัข และแมว ในภาวะน้ำาท่วม

ทำาอย่างไรเม่ือพบโค-กระบือ สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า
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เรื่องนี้เรื่องใหญ่

 สุนัขเป็นสัตว์เล้ียงท่ี ใกล้ชิดมนุษย์มากท่ีสุด สุนัขท่ีกัดคนมีทัง้สุนัข มีเจ้าของและ
สุนัขท่ีไม่มีเจ้าของ แต่จากรายงานพบว่า สว่นใหญ่เป็นสุนัขมีเจ้าของ เม่ือสุนัขกัดคน ต่างก็
โทษว่าสุนัขนิสัยไม่ด ีสายพนัธ์ุดุร้าย แต่ลืมนึก ไปว่าจดุเริม่ต้นน่าจะมาจากผู้เล้ียง เพราะผู้
เล้ียงสุนัขควรฝึกสุนัขให้มีนิสัยด ีเล้ียงสุนัขให้ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 หลายคนคงจำ ขา่วสุนัขกัดเด็กเสียชวีติได้ หลังจากมีขา่วคนก็จะ ระวังท่ีจะเข้าใกล้
สุนัขสายพนัธ์ุดุ ๆ แต่พอนานวันเข้าก็ชักจะลืม ๆ และ ขาดความระมัดระวังสุนัขทำ ร้ายคน
ไม่ใชเ่รือ่งใหม่ “ประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ถูกสุนัขกัด ปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน สว่นใหญ่
กัดเป็นบาดแผลต้องไปรบัวัคซีน แต่มีหลายรายโดยเฉพาะเด็กหรอืผู้สูงอายุถูกกัดจนเสีย
ชวีติหรอืเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากสุนัขหรอืกลายเป็นโรคพิษสุนัขบ้า”
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 สุ นัขมีจิตวิญญาณและต้องการความรักความอบอุ่นเช่นเดียวกับคน 

หลักการเลี้ยงสุนัข ประกอบด้วย

 • ต้องรักจริง เลี้ยงจริง และรับผิดชอบ  

 • คัดสายพันธุ์ และคัดเลือกชนิดสุนัขให้เหมาะสมกับครอบครัว

 • ปฏิบัติต่อสุนัขด้วยความอ่อนโยนมีเมตตา ซ่ึงจะมีผลชว่ยให้ สุนัขลดความดุร้าย 
เข้าสังคมได้ ไม่กัดคนอ่ืนอย่างไร้เหตุผล

 • เลี้ยงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งอาหาร ที่อยู่ ให้วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า 
และโรคอื่น ๆ รวมถึงการคุมกำ เนิดให้มีปริมาณที่สามารถ เลี้ยงดูได้อย่างดี
 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสำ คัญ ปีหนึ่ง ๆ มีคนถูกกัดแล้วมารับการฉีดวัคซีน
ปีละ 500,000 ราย หากเจ้าของสุนัขมจีิตสำ นึกที่ดี ในการเลี้ยงสุนัขปัญหา อันตราย 
และความเสียหายจากสุนัขจะไม่มี รวมทั้งไม่มีสุนัขจรจัดโรคพิษสุนัขบ้าก็จะหมดไปด้วย

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

 หรือที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันว่า โรคกลัวน้ํา  เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ไวรัส 
(Rabies Virus) มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อเชื้อน้ีเข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะ
เดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ที่สำ คัญเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ ต้องเสียชีวิต ทุกราย แต่โรคน้ีป้องกันได้และสามารถทำ ให้หมดไปจากคน 
และสัตว์เล้ียง ในหลายประเทศยังมีผู้เสียชวีติในพ้ืนท่ีท่ีควบคุมโรคในสุนัขไม่ได้ 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
วันท่ี 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ไม่ได้เกิดกับสุนัขเท่านั้น
ชื่อของโรคทำ ให้เข้าใจกันผิดคิดว่าโรคน้ีเกิดกับสุนัขเท่านั้น แท้ที่จริงแล้ว โรคน้ีเกิดกับ
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
สาเหตุของการเสียชีวิต รองลงมา คือ 
แมว
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การติดต่อ
 สุนัขและแมวที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำ ลายเพราะเชื้อจะออกในน้ำ ลาย
ระยะตั้งแต่ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการจนกระทั่งตาย 
คนเราจะติดเชื้อน้ี ก็ต่อเมื่อ

 •   ถูกสัตว์ที่เป็นโรคน้ีกัดหรือข่วน
 • ถูกสัตว์ที่เป็นโรคน้ีเลียหรือน้ำ ลายสัตว์กระเด็นเข้าบาดแผล รอยขีดข่วน 
เยื่อเมือกหรือเยื่อบุตา จมูก ปาก (ถ้าน้ำ ลายถูกผิวหนังปกติ ไม่มีรอยข่วนหรือบาดแผล 
ไม่มโีอกาสติดโรค)

 • การติดต่อโดยการหายใจ มโีอกาสน้อยมาก ยกเว้นมีเชื้อในอากาศเป็น
จำ นวนมาก เช่น ในถ้ำ ค้างคาว

 • การติดต่อโดยการกินเกิดขึ้นได้ยาก เช่นเดียวกับการติดต่อ จากคนไปสู่คน 
ในธรรมชาติก็ไม่เคยมีรายงานเช่นกัน
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อาการที่พบในสัตว์

 ส่วนใหญ่สุนัข แมว วัว ควาย มีระยะฟักตัวไม่เกิน 6 เดือน

 ระยะเร ิ ่มแรก มีอาการประมาณ 2 - 3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์ 
และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีกตัว ออกไป
หลบซุกตัวเงียบ ๆ มีอารมณ์หงุดหงิด ตัวที่เคยกลัวคน ก็จะกลับมาคลอเคลีย 
เริ่มมีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การตอบสนองต่อแสงของตาลดลง 
กินข้าวกินน้ำ น้อยลง ลักษณะการเคี้ยว หรือกลืนผิดไป

 ระยะต่ืนเต้น คือ เร่ิมมีอาการทางประสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ต่ืนเต้น 
หงุดหงิด ไม่อยู่น่ิง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่ง ไม่เลือกหน้า ถ้ากักขัง
หรอืล่ามไว้จะกัดกรงหรอืโซจ่นเลือดกลบปาก โดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปล่ียนไป 
ตัวแข็ง

 ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำ ห้อยออกนอกปาก 
น้ำ ลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอก หรือ ขย้อนคล้าย
มีอะไรอยู่ ในลำ คอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ ล้มแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตทั่วตัวอย่าง
รวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบ้ามีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม

 สุนัข ท่ีแสดงอาการแบบดุร้าย จะแสดงอาการในระยะต่ืนเต้น ให้เห็น
เด่นชัดและยาวนาน แต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตส้ันมาก สว่นสุนัขท่ีแสดง
อาการแบบซึม จะแสดงอาการในระยะต่ืนเต้นส้ันมาก จนไม่ทนัสังเกตเห็นแต่จะ
แสดงอาการในระยะอัมพาตเด่นชัด

 แมว อาการคล้ายสุนัขแต่ไม่ชัดเจนและพบอาการแบบดุร้าย มากกว่า
แบบซึม สุนัขและแมวท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะแสดงอาการป่วย จนกระทัง่ตาย
ไม่เกิน 10 วัน

 โค กระบือ อาการจะต่ืนเต้น กระสับกระสา่ย เดินโซเซ มักมีอาการ 
คล้ายมีอะไรติดคอ น้ำ ลายไหลยืด ท้องอืดป่อง อัมพาตและตาย
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รู้ได้อย่างไรว่าสุนัขหรือแมวที่
กัด ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

 ต้องมีปัจจัยสนับสนุนอย่างน้อย 5 ข้อคือ
 1. สุนัขได้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า
เป็นประจำ ทุกปี หรอืเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 
2 ครั้ง ครั้งหลังสุด ไม่เกิน 1 ปี
 2. สุนัขได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ ใน บริเวณ
รั้วรอบขอบชิด ทำ ให้มโีอกาสสัมผัสสัตว์อื่นน้อย 

 3. สุนัขมีอาการปกติ ยังกินน้ำ กินอาหารได้
 4. ถูกกัดโดยมีเหตุโน้มนำ  เชน่ ไปทำ ให้สุนัขโกรธ/ตกใจ/เจ็บปวด/ เข้าเขตพ้ืนท่ี
ของสุนัข หรอืสุนัขน้ันชอบกัดคนเป็นประจำ 
 5. สามารถกักขังสุนัขไว้ดูอาการได้ (ถ้าภายใน 10 วันสุนัขยังคง มีอาการปกติ 
ถือว่าไม่บ้า)

“กรณีสุนัขกัดแล้วหนีหาย 
ไม่สามารถติดตามดูอาการได้

ไม่ปรากฏเจ้าของ 
ไม่ทราบประวัติที่แน่นอน

ให้ถือเสมือนว่า
มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า”
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การเกิดโรค

ระยะฟักตัวของโรค

 เมื่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกาย 
โดยการถูกกัด ข่วนหรืออื่นๆ เชื้อจะยังคงอยู่ 
บริเวณนั้นระยะหนึ่ง โดยเพิ่มจำานวนในกล้ามเนื้อ 
แล้วเข้าทางปลายประสาท เดินทางไปยังประสาท 
ส่วนกลางและเข้าสู่สมองเพิ่มจำ นวนมากขึ้น พร้อมทั้ง 
ทำาลายเซลล์สมองของคนเรา ทำาให้เก ิดอาการ 
ผิดปกติทางสมองและระบบประสาท

 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เชื ้อเข้าสู ่ร่างกาย จนกระทั่งเกิดอาการ 
บางรายอาจนานเกิน 1 ปี บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แต่โดยเฉลี่ย 3 สัปดาห์ถึง 
4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

 1. จํา นวนเชื้อที่เข้าไป (บาดแผลใหญ่ ลึกหรือมีหลายแผล มโีอกาส 
ที่เชื้อจะเข้าไปได้มาก)

 2. ตํา แหน่งที่เชื้อเข้าไป (ถ้าอยู ่ ใกล้สมองมาก เช ื ้อก ็จะเดินทาง 
ไปถึงสมองได้เร็วหรืออยู่ ในที่มีปลายประสาทมาก เช่น มือหรือเท้า เชื ้อก็จะ
เข้าสู ่ระบบประสาทได้ง่าย)

 3. อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความต้านทานของโรคต่ำ กว่า
คนหนุ่มสาว)

 4. สายพันธุ์ของเชื้อ ถ้าเป็นสายพันธุ์จากสัตว์ป่า จะมีอาการรุนแรง
กว่าสายพันธุ์จากสุนัข
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อาการที่พบในคน

สำ หรับอาการของคนที่ ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการ ดังนี้ 

 •  ไข้ต่ำ ๆ  เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 

 •  คันบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบๆ ร้อนๆ บางคนคันมาก เกาจนกลายเป็น
แผลอักเสบ

 •  กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อ กระวนกระวาย หนาวส่ัน ตาเบกิโพลง

 •  กลืนลำ บาก โดยเฉพาะของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็ง จำ ทำ ให้ไม่อยาก
ด่ืมน้ำ  จึงมีช่ือเรยีกอีกช่ือหน่ึงว่า “โรคกลัวน้ำ ”

 •  มีอาการสมองอักเสบ และไขสันหลังอักเสบ
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ป้องกัน 3 ขั้นตอน

 การป้องกันไม่ ให้มีผู้เสียชีว ิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามี 3 ขั้นตอน
 ข้ันตอนท่ี
เป็นการป้องกันท่ีดีท่ีสุด ประเทศไทยถ้าควบคุมโรคในสุนัขได้สำ เร็จ คนและสัตว์ 
อื่น ๆ จะปลอดภัยจากโรคร้ายน้ี
 ขั้นตอนที่ 2 ป้องกันไม่ ให้สุนัขกัด ขณะนี้ยังมีสุนัขที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า
อยู่ท ั่วไป การหลีกเลี่ยงไม่ ให้ถูกสุนัขกัดจะลดอัตราเสี่ยง ต่อการได้รับเชื้อ
 ขั้นตอนที่ 3 การป้องกันอย่างถูกต้องหลังถูกสุนัขกัด ต้องรู้ว ิธีป้องกัน
ตนเอง ให้รอดพ้นจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกกัด

1 ป้องกันและควบคุมไม่ ให้สัตว์ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
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ขั้นตอนที่ 1 ป้องกันและควบคุมไม่ ให้สุนัขป่วย
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่มียารักษาให้หายได้ และ มีระบาด
อยู่ท ั ่วไป ทางที่ด ีที ่สุดคือ เราควรป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ ก่อนมาถึงคน 
ดังนี้
 1.1 พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
     เมื่ออายุ 2 - 4 เดือน แล้วฉีดกระตุ้นอีกครั้งตามกำ หนดนัด 
     และฉีดซ้ำ ทุกปี เลี้ยงไว้ ในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อลดการสัมผัส  
     กับสัตว์อื่นนอกบ้าน 
 1.2 ไม่นำ สัตว์ป่ามาเลี้ยง ถ้าเก็บลูกสุนัขมาเลี้ยงก็ต้องรีบนำ ไปฉีดวัคซีน   
     และปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน เพราะอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าติดมา 
 1.3 ต้องช่วยกันลดจำ นวนสุนัขที่ ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขไม่มีผู้รับผิดชอบ   
     โดยหาทางคุมกำ เนิดสุนัขเหล่านั้น และต่อต้านผู้ที่นำ สุนัขไปปล่อย 

 1.4 พบเห็นสัตว์สงสัยเป็นบ้า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือ
     เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือช่วยกันจับทำ ลาย
      (ระวังอย่าให้ถูกกัด) และนำ หัวส่งตรวจชันสูตร
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ข้ันตอนท่ี 2 ลดความเส่ียงจากการถูกสุนัขกัด แบง่เป็น

 2.1 การดูแลสุนัขอย่างถูกต้องไม่ ให้ไปกัดคน กรณีสุนัขมีเจ้าของ
 ต้องเลี้ยงให้สุนัขมีนิสัยดี มีคุณภาพชีว ิตที่ด ี เลี้ยงแล้วมีความสุข ปลอดภัย
ท ั ้งคนและสุนัข ท ั ้งนี ้เจ้าของสุนัขจะต้องมจี ิตสำานึกในการเลี ้ยงสุนัข เลี ้ยงด้วย
ความรัก สอนให้สุนัขเชื ่อฟังคำาสั ่งง่าย ๆ เอาใจใส่ รู ้จ ักคุมกำาเนิด ไม่ ให้มีสุนัข
มากเกินความต้องการ พร้อมทั้งต้องเคารพสิทธิของผู้อื ่น ระมัดระวังไม่ ให้สุนัขไป
ก่อความเดือดร้อนรำ คาญ หรือก่ออันตรายแก่ผู้อื่น ข้อสำ คัญควรปฏิบัติตามหน้าที่
ของเจ้าของหรือผู้เลี้ยงสุนัขพึ่งรับผิดชอบ (ตามกฎกติกา มารยาท 10 ข้อ สำ หรับ
ผู้เลี้ยงสุนัข หน้า 16-17)
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2.2 การดูแลสุนัขอย่างถูกต้องไม่ ให้ไปกัดคน กรณีสุนัขไม่มีเจ้าของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและอบต. ต้องรับผิดชอบดูแลให้มีระเบียบ ป้องกันไม่ ให้มี
สุนัขเหล่านี้เพิ่มขึ้น จัดการ ไม่ ให้สุนัขไปก่อความรำ คาญ หรือทำ อันตรายแก่ผู้สัญจร
ไปมา หรือจัดหา สถานที่พ ักพิงให้
 2.3 การหลีกเลี่ยงไม่ ให้ถูกสุนัขกัดทำ ได้ง่าย
 เน้นการระมัดระวังเม่ือเล่นหรอืใกล้สุนัขโดยปฏิบัติ ดังน้ี 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 ไม่ควรให้สุนัขเลียมือ 
  หรือใช้มือล้วงคอช่วยเหลือ สุนัขที่ทำ ท่าคล้าย 
  มีอะไรติดคอโดยไม่แน่ ใจว่าสุนัขกลืนอะไร 
  ลงไป 
 ให้ระลึกเสมอว่า หากถูกสุนัขโดยเฉพาะลูกสุนัขกัดหรือ
ข่วน แม้เพียงรอยถลอกให้บอกพ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือครูทันที

ปฏิบัติการ 5 ย. 
อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก

อย่าหยิบ อย่ายุ่ง
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ถูกกัดรีบล้างแผล
ใส่ยา กักหมา หาหมอ
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด

ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือถูกกัดทํา อย่างไร
            : การป้องกันอย่างถูกต้องหลังถูกกัด
 ถ้าถูกสุนัขบ้ากัด หรือสงสัยว่าสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลีย ตามบาดแผลให้
รีบปฏิบัติดังนี้

ร ีบล้างแผลให้เร็วที ่สุดด้วยสบู ่และน้ ำาสะอาดหลาย ๆ ครั ้ง 
ซึ ่งเป็นว ิธีที ่ด ีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อ เพราะจะทำ ให้ เชื้อโรค
ต่าง ๆ ที่บริเวณนั้นหลุดออกจากแผลไปตามน้ำ ไม่ว่า จะเป็นเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้า หรือเชื้อโรคอื่น ๆ แล้วเช็ดแผล ให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ 
เช่น โพวิโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีอาจใช้ แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์
ไอโอดีน หรือยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ แทน
ต้องจดจำ ลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ท่ีกัด รวมทัง้ติดตาม สืบหาเจ้าของ
เพ่ือซักถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ท่ีมาของสัตว์
และสังเกตอาการสัตว์ที่กัด 10 วัน (สุนัขคอกเดียวกัน พันธุ์เดียวกัน 
สีเดยีวกัน ลักษณะ คล้ายคลึงกัน อาจจำ ผดิตัวได้)
ไปพบแพทย์เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรค
พิษสุนัขบ้า แพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยต้องรบัวัคซีน
ตามท่ีแพทย์ระบุให้ครบชุด ในปัจจบัุนไม่ต้องฉีดรอบสะดือทุกวันเหมือน
แต่ก่อนแล้ว ฉีดเพยีง 4 - 5 เข็ม ฉีดได้ทัง้ในเด็กและสตรมีีครรภ์ 

3.1

3.2

3.3
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เก็บตัวอย่างชันสูตรแบบถูกวิธี

 1. ถ้าเป็นสัตว์เล็กอย่างกระรอก กระต่าย แมว ส่งชันสูตร ได้ทั้งตัว แต่ถ้า
เป็นสัตว์ ใหญ่อย่างสุนัข สุกร วัว ต้องตัดเฉพาะส่วนหัวไปชันสูตร
 2. ผู้ตัดหัวสัตว์จะต้องไม่มีบาดแผลท่ีมือ และต้องสวมถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก
ท่ีกันน้ำ 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 ถุงน้ี ใสล่งในถังพลาสติก ถังโลหะ หรอืกล่องโฟม อย่างใด อย่างหน่ึงที่มี
น้ ำาแข็งรองอยู่กันถึงประมาณ 1/4 แล้วเทน้ำาแข็งกลบอีกครั้ง เพื่อรักษาตัวอย่าง
ไม่ ให้เน่า (ห้ามใส่เกลือหรือแช่แข็ง จะทำ ให้ ใช้เวลา ในการตรวจนานขึ้นและผลตรวจ
อาจไม่ดีเท่าที่ควร
 5. นำ ส่งห้องชันสูตรโรคโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง

พบสัตว์ที่สงสัยอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อตายลง ต้องส่งตรวจทันที
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 6. กรอกข้อมูลในแบบสง่ตัวอย่างตรวจให้ครบถ้วน เก่ียวกับ ชนิดสัตว์ สี อายุ 
การฉีดวัคซีน การกัดคนหรอืสัตว์อ่ืน รวมทัง้ช่ือท่ีอยู่ของผู้ต้องการผลชันสูตรหรอืเจ้าของ
ติดไว้ด้วย ป้องกันการสลับตัวอย่าง และเจ้าหน้าท่ีสามารถติดต่อได้รวดเร็ว
 ส่วนซากถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ควรเผาหรือฝังให้ลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร 
ป้องกันสัตว์อ่ืนคุ้ยเขีย่ มีดหรืออุปกรณ์อ่ืนให้ทำ ความสะอาด ด้วยน้ำ ยาฆ่าเช้ือแล้วพ่ึงแดดให้
แห้ง หรือต้มในน้ำ เดือดนาน 30 นาที

สถานที่ปรึกษาปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

หรือเมื่อโดนสุนัขกัด

• สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422
• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   โทร 0 2590 3177-8, 0 2965 9485
• กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   โทร 0 2653 4444 ต่อ 4161-2
• สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร 0 2252 0161-4 ต่อ 127
• คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวทิยาลัย
• สำ นักงานสาธารณสุขจงัหวัด และปศุสัตว์จงัหวัด
• สำ นักงานสาธารณสุขอำ เภอ และปศุสัตว์อำ เภอ
• โรงพยาบาลและสถานบรกิารสาธารณสุขทุกแห่ง
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กฎกติกา มารยาท 10 ข้อ สำาหรับผู้เลี้ยงสุนัข

 1. พาสุนัขไปรบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครัง้) 
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 กำ หนด ให้นำ สุนัขที่เลี้ยงไว้ไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก เมื่อสุนัขมีอายุ 2 - 4 เดือน ผู้ ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
 2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเพน่พา่นในท่ีสาธารณะตามลำ พงั ทุกครัง้ท่ีนำ  สุนัขออกนอก
บ้านต้องใสส่ายจูง ถ้าสุนัขดุควรสวมเครือ่งป้องกันสุนัขกัด เล้ียงสุนัขให้อยู่ ในบรเิวณท่ีมีรัว้
กันไม่ ให้ออกมานอกบ้าน หรอืผูกล่ามไว้ และถ้าออกนอกบ้านต้องใสส่ายจูง
 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 ที่นอนสุนัข ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีน
ป้องกัน โรคต่าง ๆ
 7. อย่าปล่อยให้สุนัขถ่ายสกปรก บนทางเท้า 
ถนน สนามหญ้า หรอืท่ีสาธารณะ ถ้าสุนัขถ่ายในบรเิวณ
ดังกล่าวเจ้าของควรเก็บ และนำ ไปท้ิงให้เรยีบร้อย 
ควรฝึกให้ถ่าย เป็นเวลา และเป็นท่ี เชน่ ในกระบะทราย 
บนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
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 8. ถ้าสุนัขของท่านถูกสุนัขตัวอ่ืนกัด ก็ต้องรบีปรกึษา
สัตวแพทย์ หรอืเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พร้อมขอข้อมูลและหลัก
ฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนจากเจ้าของสุนัขท่ีมากัด
 9. ไม่ผลักภาระให้สังคม โดยนำ สุนัขที่ ไม่ต้องการ
ไปปล่อยทิ้ง 
 10. เมื่อสุนัขที่เลี ้ยงไปกัดผู้อื ่น เจ้าของสุนัขต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
 • ควบคุมและแยกสุนัขออกจากการจู่ โจมทันที โดยนำ ไปกักขังผูกหรือล่ามไว้ 
 • ดูแลบาดแผลผู ้ถ ูกกัด โดยล้างแผลด้วยสบู ่และน้ ำาท ันที แล้วจ ึง  
   พาไปพบแพทย์ 
 •  ให้ข้อมูลสำ คัญเกี่ยวกับสุนัขที่กัด เช่น ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
    พิษสุนัขบ้า และประวัติที่มาของสุนัขให้กับผู้เสียหาย และแพทย์ผู้ดูแล  
    รักษา  
 • วิเคราะห์พฤติกรรมสุนัข และหาทางป้องกันไม่ ให้ไปทำ ร้ายผู้อื่นอีกต่อไป 
 • การปล่อยสุน ัขออกไปทำาอ ันตรายแก่บ ุคคล หร ือทำาความเสียหาย 
    ต่อทรัพย์สินผู้อื่น มโีทษทางแพ่งและอาญา
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รับผิดชอบต่อสังคมง่าย ๆ โดย 
1. หยุดนำ สุนัขไปท้ิง
2. พบสุนัขกัดคน สงสัยอาจเป็นโรค
   พิษสุนัขบ้ารบีแจ้งเจ้าหน้าท่ี 
3. ไม่ปล่อยสุนัขเพน่พา่นในท่ีสาธารณะ 
   โดยไม่ควบคุมดูแล

ท่านรู้หรือไม่ว่า
 1. นำ สุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน และ ครั้งต่อไป
ตามท่ีกำ หนดในใบรบัรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 2. เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจำ ตัว และเก็บ
ใบรบัรองการฉีดไว้ หากชำ รดุหรอืสูญหายให้แจ้งต่อสัตวแพทย์ เพ่ือขอรบัเครือ่งหมายหรอื
ใบรบัรองดังกล่าวแทนของเดิม กรณีน้ีเจ้าของ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกำ หนด
ในกฎหมายกระทรวง
 3. ดูแลสุนัขของตน ไม่ปล่อยสุนัขออกมาในที่สาธารณะ (เจ้าหน้าที่ มีสิทธิจับ
สุนัขท่ีไม่มีเครือ่งหมายประจำ ตัวขัง 5 วัน ถ้าไม่มีผู้ไปรบัเจ้าหน้าท่ี มีสิทธิทำ ลายได้)
 4. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้าไปในโรงเรอืน เพ่ือ
  4.1 สอบถามจำ นวนเพศ พนัธ์ุ อายุสัตว์ 
  4.2 ฉีดวัคซีนแก่สุนัขท่ียังไม่ได้รบัการฉีดวัคซีนตามกำ หนด 
      กรณีน้ี เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็น 2 เท่า ของปกติ
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  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 ให้รีบแจ้งต่อพนักงาน 
                       เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง 
  5.3 ในระหวา่งดอูาการ ถ้าสนัุขสญูหายหรอืตายให้แจ้งตอ่พนักงาน  
               เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง 
 6. ให้ความร่วมมือกับสัตวแพทย์ เมื่อมีการตรวจยานพาหนะ โรงเรือนหรือ
สถานที่ ในกรณีที่สัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือสงสัยว่า 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 สัตว์ไปรบัการฉีดวัคซีน ต้องระวางโทษ ปรบัไม่เกิน 200 บาท
 2. ผู้ ใดมีเครื่องหมายแสดงว่าฉีดวัคซีนปลอม ต้องระวางโทษ จำ คุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
 3. ผู้ ใดไม่แจ้งว่าสุนัขท่ีเล้ียงไว้ มีอาการโรคพิษสุนัขบ้าหรอื สุนัขบ้ากัด หรอืไม่ยอม
ทำ ลายสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรอืไม่กักขังสุนัข ท่ีสงสัยเป็นโรค (ตามท่ีสัตวแพทย์ส่ัง) 
ต้องระวางโทษจำ คุกไม่เกิน 3 เดือน หรอืปรบัไม่เกิน 3,000 บาท หรอืทัง้จำ ทัง้ปรบั
 4. ผู้ ใดขัดขวาง หรอืไม่อำ นวยความสะดวกในการจบัสุนัขไม่มีเจ้าของในสาธารณะ 
หรอืต่อการท่ีสัตวแพทย์เข้าไปสอบถามข้อมูลสุนัข เข้าไปตรวจสุนัขท่ีสงสัยเป็นโรค หรอื
ทำ ลายสุนัขท่ีเป็นโรคน้ีต้องระวางโทษ จำ คุกไม่เกิน 1 เดือน หรอืปรบัไม่เกิน 1,000 บาท 
หรอืทัง้จำ ทัง้ปรบั
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กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ทางแพ่ง คือ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล บาดแผล 
ค่าวัคซีน ค่าซีรัม่ป้องกันพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนป้องกัน บาดทะยัก เป็นต้น ถ้าผู้ถูกกัด
เสียชวีติด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อาจต้อง เสียค่าปลงศพรวมไปถึงค่าอุปการะเล้ียงดูบุตร
ให้แก่ฝ่ายท่ีเสียหาย

 ทางอาญา โทษข้ันต่ำ จำ คุกไม่เกิน 1 เดือน หรอืปรบัไม่เกิน 1,000 บาท 
หรอืทัง้จำ ทัง้ปรบั
 ทัง้น้ี พิจารณาตามลักษณะของบาดแผลและอันตราย ท่ีเกิดข้ึน หากบาดแผล
ฉกรรจ์หรือทำ ให้ถึงแก่ชีวติก็จะได้รับ โทษสูงข้ึน

 นอกจากน้ี ในแต่ละท้องท่ีจะมีกฎหมายประจำ ท้องถ่ิน เชน่ เทศบัญญัติ 
ข้อบังคับ อบต. ข้อบังคับจงัหวัด เรือ่งการควบคุมการเล้ียง หรอืปล่อยสัตว์ อาศัย
ความตามมาตรา 29 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ควบคุมการเล้ียงสัตว์และการปล่อยสัตว์ ในสาธารณะ ซ่ึงจะห้ามไม่ให้นำ สุนัข หรอื
สัตว์อ่ืนมาปล่อยเพน่พา่นในพ้ืนท่ี หน่ึงพ้ืนท่ีใดได้ แล้วแต่ท้องถ่ินจะเห็นสมควรหรอื
บางพ้ืนท่ีอาจจำ กัด จำ นวนการเล้ียงสุนัขได้ด้วย
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การจัดการสุนัขและแมวในภาวะนำาท่วม้

ระยะก่อนน้ํา ท่วม ผู้เล้ียงควรปฏิบัติต่อสัตว์ ดังน้ี
 1. เจ้าของควรเขยีนช่ือและเบอร์โทรศัพท์ติดไว้กับสุนัข สำ หรบักรณี สุนัขพลัดหลง
 2. จดัเตรยีมอาหารสัตว์และน้ำ สะอาดไว้ ให้พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน
 3. เก็บใบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เชน่ อาหาร ชาม ท่ีนอน สายจูง กรง และของใช้ประจำ ตัวสัตว์ ให้สะดวกในการเคล่ือนย้าย
 4. ให้ยาถ่ายพยาธิและกำ จัดเห็บ หมัด ไร (ถ้าเป็นไปได้ควรมี การตรวจสุขภาพ
สัตว์ด้วย)
 5. ฉีดยาป้องกันโรคท่ีอาจติดต่อถึงคนได้ เช่น วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 6. อพยพย้ายสัตว์ ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย กรณีไม่สามารถเคล่ือนย้าย สัตว์ได้ 
ยกพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ ให้สูงข้ึน และพน่ทำ ลายเช้ืออย่างถูกต้อง และหม่ันสังเกตดูอาการของ
สัตว์ว่ามีอาการป่วยหรอืไม่
 7. จดเบอร์โทรศัพท์ปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ี กรณีมีปัญหาเก่ียวกับสัตว์ หรอืพบสัตว์ป่วย
ให้แยกออกจากสัตว์ตัวอ่ืน พาไปพบสัตว์แพทย์ หากทำ  ไม่ได้ ให้แจ้งปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ี
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ระยะน้ํา ท่วม ประชาชนควรปฏิบัติ
 1. เพ่ิมความระมัดระวังการถูกสัตว์กัดหรอืขว่น หากถูกสัตว์กัด ขว่น ต้องล้างแผล
ด้วยสบู่และน้ำ สะอาด ใสย่าเบตาดนี และรบีไปพบแพทย์ กรณีท่ีแพทย์ ให้วัคซีนต้องไปรบั
ให้ครบและตรงตามกำ หนดนัด
 2. ทุกครัง้หลังสัมผัสสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ 
 3. กรงหรือเพิงพกัหากมีเห็บหมัด ควรปรึกษาสัตวแพทย ์อุปกรณ์ ท่ีใช้กับสัตว์เล้ียง 
ควรทำ ความสะอาดเป็นประจำ  หรือถ้าซื้อยามากำ จัดเอง ต้องปฏิบัติตามคำ แนะนำ ของฉลาก
อย่างระมัดระวัง
 4. ทัง้คนและสัตว์ ควรลดการสัมผัสกับสัตว์ภายนอกบ้าน
 5. เศษอาหารและอุจจาระของคนและของสัตว์เลี ้ยง ต้องเก็บทิ้ง ให้เป็นที่ 
อย่าปล่อยให้เป็นแหล่งของแมลงวัน หนู หรือสัตว์อื ่นๆ ซึ่งอาจ นำาเชื ้อโรคเข้ามาสู่
คนและสัตว์เลี ้ยงได้
 6. หากมีปัญหาเก่ียวกับสัตว์ สัตว์ป่วย หรอืขาดอาหารสำ รอง ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ปศุสัตว์พ้ืนท่ีมาดำ เนินการ หรอื Call Center กรมปศุสัตว์
 7. หากเป็นไปได้ควรแยกพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์จากพ้ืนท่ีอยู่อาศัย หรอื ทำ ท่ีก้ันแยกให้
เป็นสัดสว่น
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ระยะหลังน้ํา ท่วม
 นอกจากปฏิบัติตัวตามข้อ 1-7 ของระยะน้ำ ท่วมแล้ว ควรปฏิบัติ เพ่ิมเติม ดังน้ี
 8. ภายหลังน้ำ ท่วมจะมีซากสัตว์ตายกฎในท่ีต่าง ๆ ซ่ึงจะต้อง จดัการเก็บฝังโดยเร็ว
 9. หากพบสัตว์ท่ีมีชีวติอยู่ซ่ึงอดอาหารมาเป็นเวลานาน ควรรีบให้ อาหาร และนำ กลับ
คืนให้เจ้าของ
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ทำ าอย่าง ไร เ ม่ือพบโค-กระบือ 

สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า

 โค-กระบอื ท่ีมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า อาจมีอาการท่ีไม่จำ เพาะ บางตัว
อาจซึม เบือ่อาหาร เดินเซ น้ำ ลายไหลยืด กลืนน้ำ อาหารไม่ได้ บางตัวอาจมีอาการ
ดุร้าย เชน่ ชนคอก สง่เสียงร้องผดิปกติ และในระยะท้าย จะเป็นอัมพาต และเสีย
ชวีติในท่ีสุด สว่นใหญ่โค-กระบอืท่ีแสดงอาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า มักติดมาจากการ
ถูกสุนัขท่ีมีเช้ือกัด/ขว่นโดยท่ีเจ้าของ ไม่รู้

เมื่อพบโค-กระบือที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ควรทำ  ดังน้ี
 1. แจ้งเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินหรอืปศุสัตว์ ในพ้ืนท่ี
 2. กักสัตว์ไว้ ในคอก แยกออกจากสัตว์ตัวอ่ืน และไม่ควรเข้าไป สัมผัสกับ
สัตว์ตัวน้ัน
 3. หากสัตว์ตายให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือนำ สง่ตรวจ กรณีไม่สามารถ สง่ตรวจ
ได้ ให้นำ ไปฝัง
 การป้องกันโค-กระบือ ไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าท่ีดท่ีีสุด คือ การเล้ียงสัตว์ ให้
เป็นระบบ ไม่ควรให้สุนัขเข้าไปในคอกเล้ียงสัตว์ แยก สัดส่วนให้ปศุสัตว์ขังอยู่ในคอก

ห้ามนํา สัตว์ที่ตาย 
โดยไม่ทราบสาเหตุ 

มารับประทาน
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