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ปัญหา การ ถูก สุนัข กัด ยัง เป็น ปัญหา ท่ี สำคัญ ทาง 
สาธารณสุข ปัญหา หน่ึง ประชากร มากกว่า 4.5 
ล้าน คนใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา มี รายงาน การ 
โดน สุนัข กัด ใน แต่ละ ปี และ 1 ใน 5 จำเป็น ต้อง ได้ 
รับ การ ดูแล รักษา บาดแผล จาก บุคลากร ทางการ 
แพทย์ สำหรับ ใน ประเทศไทย คน ไทย ถูก สัตว์ 
กัด ไม่ ต่ำ กว่า ปี ละ 1 ล้าน คน  ร้อย ละ 97 เป็น 
สุนัข กลุ่ม ท่ี มี ประวัติการ โดน กัด มาก ท่ีสุด คือ เด็ก 
อายุ 5-14 ปี เพศ ชาย และ ผู้ ท่ี เล้ียง สุนัข อยู่ ภายใน 
บ้าน เน่ืองจาก เดิม สุนัข ถือ เป็น สัตว์ ท่ี อาศัย อยู่ 
ใน ป่า มี สัญชาตญาณ การ ล่า เหย่ือ สูง ถึง แม้ว่า ได้ 
มี การนำ สุนัข มา เล้ียง เป็น สุนัข บ้าน มา นาน แต่ 
สัญชาตญาณ ความ เป็น นัก ล่า และ การ ปกป้อง 
อาณาเขต ตนเอง ของ สุนัข ยัง คง มี อยู่ ดัง น้ัน สุ นัข จึง  
แสดง การ ปกป้อง ตนเอง ออก มา โดย การ กัด แม้ว่า 
สุนัข ดัง กล่าว จะ ไม่ เคย มี ประวัติการ กัด คน มา ก่อน 
ก็ตาม ผล เสีย ท่ี เกิด จาก การ โดน สุนัข กัด มี หลาย 
ประการ เช่น เกิด บาดแผล รุนแรง โดย เฉพาะ หาก 
สุนัข กัด ถูก บริเวณ ตำแหน่ง สำคัญ ซ่ึง อาจ ก่อ ให้ 
เกิด ความ พิการ หรือ อันตราย แก่ ชีวิต ได้ รวม ท้ัง ยัง 
มี โอกาส ติด เช้ือ โรค พิษ สุนัข บ้า หาก สุนัข ดัง กล่าว 
ติด เช้ือ โรค พิษ สุนัข บ้า การ ลด ความ เส่ียง ต่อ การ 
ถูก สุนัข กัด จึง มี ความ สำคัญ ผู้ใหญ่ และ เด็ก จึง ควร 
ท่ี จะ เรียน รู้ การ ป้องกัน การ ถูก สุนัข กัด

โดย ท่ัวไป สุนัข ท่ี กัด คน ส่วน ใหญ่ จะ เป็น สุนัข มี 
เจ้าของ ดัง น้ัน ก่อน ท่ี จะ นำ ลูก สุนัข หรือ สุนัข ตัว ใหม่ 
ไป เล้ียง ควร ปรึกษา สัตวแพทย์ หรือ ผู้ เช่ียวชาญ 
ก่อน ว่า บ้าน ของ ท่าน เหมาะ กับ การ เส้ี ยง สุนัข สาย 
พันธ์ุ ใด เพราะ สุนัข แต่ละ สาย พันธ์ุ มัก จะ มี นิสัย 
หรือ ธรรมชาติ ท่ี แตก ต่าง กัน ออก ไป หาก สุนัข มี 
ประวัติ พฤติกรรม ก้าวร้าว ดุร้าย ไม่ ควร นำ ไป เล้ียง 
ใน ครอบครัว ท่ี มี เด็ก เล็ก อาศัย อยู่ ด้วย และ เม่ือ นำ 
สุนัข ไป เล้ียง ภายใน บ้าน ไม่ ควร หยอก ล้อ หรือ เล่น 
กับ สุนัข อย่าง รุนแรง หรือ ทำให้ สุนัข ตกใจ เช่น 
ดึง หาง ไม่ ควร รบกวน สุนัข ท่ี กำลัง นอน หลับ กิน 
อาหาร หรือ เล่น กับ สุนัข แม่ ลูก อ่อน ไม่ ควร ปล่อย 
คน ชรา และ เด็ก อายุ ต่ำ กว่า 6 ปี ไว้ กับ สุนัข ตาม 

ลำพัง หลีก เล่ียง การ ว่ิง หรือ ป่ัน จักรยาน หรือ เล่น 
กิจกรรม ท่ี มี การ เคล่ือนท่ี ไป มา ผ่าน สุนัข ท่ี ไม่ ได้ ล่าม 
สาย จูง ไว้ เน่ืองจาก วัตถุ ท่ี เคล่ือนไหว อย่าง รวดเร็ว 
จะ กระตุ้น สัญชาตญาณ การ ไล่ ล่า ของ สุนัข 

นอกจาก น้ี เพ่ือ ความ ปลอดภัย จาก การ โดน สุนัข กัด 
ใน เด็ก ผู้ ปกครอง ควร สอน ให้ เด็ก ปฏิบัติ ตน ดังน้ี

อย่า เข้า ใกล้ สุนัข ท่ี ไม่ คุ้น เคย หรือ สุนัข ท่ี มัก มี • 
พฤติกรรม ดุร้าย ก้าวร้าว เช่น คำราม แยก 
เข้ียว หรือ สุนัข ท่ี อยู่ ใน ภาวะ อันตราย ซ่ึง มี โอกาส 
กัด คน สูง เช่น สุนัข ท่ี อยู่ ใน ภาวะ ต่ืน ตกใจ กลัว 
หรือ มี ลูก อ่อน 

 อย่า ตะโกน เสียง ดัง ใส่ สุนัข • 

อย่า ให้ อาหาร สุนัข แปลก หน้า หรือ สุนัข จรจัด• 

อย่า สบตา กับ สุนัข โดยตรง หรือ เคล่ือนท่ี ทันที • 
เพราะ สุนัข จะ คิด ว่า เป็นการ ท้าทาย สายตา อาจ 
ชำเลือง ดู เล็ก น้อย เม่ือ สุนัข สงบ ลง จึง ค่อย ๆ 
ถอย ห่าง ที ละ น้อย

เม่ือ เจอ สุนัข ท่ี ไม่ คุ้น เคย ควร ทำตัว น่ิง ๆ หาก • 
สุนัข กระโจน เข้า ใส่ ให้ ย่อ ตัว หมอบ ลง ก้ม หน้า 
ใช้ แขน ปิด ศีรษะ ไว้ โดย ส่ิง ท่ี ต้อง ระวัง มาก ท่ีสุด 
คือ ใบหน้า 

เม่ือ เจอ สุนัข กัด กัน ไม่ ควร เข้าไป ห้าม• 

ห้าม เล่น กับ สุนัข โดย ปราศจาก การ ดูแล จาก • 
ผู้ใหญ่

 หาก ถูก สุนัข กัด ควร รีบ บอก ผู้ใหญ่ ทันที• 

อย่างไร ก็ตาม หาก หลีก เล่ียง การ โดน กัด โดย สุนัข 
ไม่ ได้ ส่ิง สำคัญ ท่ีสุด หลัง จาก โดน สุนัข กัด ควร 
รีบ ทำความ สะอาด บาดแผล ด้วย น้ำ สะอาด และ 
สบู่ อย่าง น้อย 15 นาที ใส่ยา ฆ่า เช้ือ และ รีบ ไป พบ 
แพทย์ เพ่ือ รับ การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ให้ เร็ว ท่ีสุด ท้ังน้ี เพ่ือ ป้องกัน การ ติด เช้ือ โรค พิษ สุนัข 
บ้า จาก การ โดน สุนัข กัด

การป้องกัน
การถูกสุนัขกัด




