
รวมกันสรางสันติสุขใหแกชุมชน 

ดวยการเขาใจซึ่งกันและกัน 

ไมปลอยใหสัตวเลี้ยงของเลี้ยงทาน 

ไปสรางความเดือดรอน รําคาญใจและ 

กอความเสียหายแกผูอื่น 

นี้คือ 1 วิธี 

ที่จะชวยพัฒนาสังคมของเราใหนาอยู 

• ปลอยสุนัขของทานเพนพานในที่

สาธารณะ โดยไมไดดูแลแลวสุนัขไป

กอความเดือดรอน รําคาญ เสียหาย

แกผูอื่น 

 

• ปดปด ปกปองสุนัขที่เคยคลุกคลี กัด

กับสุนัขบาน เพราะ สุนัขนั้นอาจติด

เชื้อโรคพิษสุนัขบาแลวกออันตราย

ภายหลัง 

 

• นําสุนัขไปปลอยตามสถานที่ตาง ๆ 

เชน วัด โรงเรียน เปนการผลักภาระ

ใหแกผูอื่น 

ทานกําลังทําผิดตอสังคมอยางใหญหลวง  

ถาทานทําตนอยางนี้ 

อางอิงขอมูล 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องของคน กบั สุนัข 

คณะกรรมการบานเดี่ยว 

การปลอยสุนัขออกไปทาํอันตรายแกบุคคล หรือ 

กอความเสียหายตอทรัพยสินผูอื่น มีโทษทางเพงและอาญา 

 

ทางเพง   : เจาของตองชดใชคาเสยีหาย 

เชน คารักษาพยาบาล และถาถูกกัดสยีชีวิต ตองเสีย

คาทําศพรวมทั้งคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรใหแกผูเสียหาย 

 

ทางอาญา  : มีโทษจําคุก 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 

 1,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการบานเดี่ยว วิเศษสุขนคร19 



หลายคนคงจาํขาวสุนัขกัดเด็กเสยีชวีิตได และเริ่มระวงัที่จะเขา

ใกลสุนัขสายพันธุดุ ๆ แตพอนานวันเขาก็ชักจะลืม ๆ และขาด

ความระมดัระวังสนุัขทํารายคนไมใชเรื่องใหมคาดวาประเทศไทย

ในแตละป มีผูถูกสุนัขกัดทุกเพศทุกวัยไมต่ํากวา 1 ลานคน แต

สวนใหญเปนเด็กอายุ 5-9 ป และผูสูงอายุ บางรายบาดเจ็บ

เล็กนอย บางรายพิการ เสียโฉม จนถึงเสียชีวิต 

 

สุนัขเปนสัตวเลี้ยงที่ใกลชิดมนุษยมากที่สุด 

สุนัขที่กัดคนมีทั้งสนุัขมีเจาของ และสุนัขที่ไม

มีเจาของ แตจากการสํารวจพบวาสวนใหญ

เปนสุนัขมีเจาของ เมื่อสุนัขกัดคน ตางก็โทษ

วาสุนัขนิสัยไมดี สายพันธุดุรายแตลืมนึกไป

วาจุดเริ่มตนมาจากผูเลี้ยง เพราะผูเลี้ยงสุนัขควรฝกสุนัขใหมีนิสัย

ดี เลี้ยงสุนัขใหปลอดภัยตอตนเองและผูอื่น 

สุนัขมีจิตวิญญาณ และตองการความรักความอบอุนเชนเดียวกับ

คนหลักการเลี้ยงสุนัข ประกอบดวย 

• ตองรักจริง เลี้ยงจริง และรับผิดชอบ 

• คัดสายพันธุและคัดเลือกชนิดสุนัขใหเหมาะสมกับ
ครอบครัว 

• ปฏิบัติตอสุนัขดวยความออนโยนมีเมตตา ซึ่งจะมีผลชวยให
สุนัขลดความดุรายเขาสังคมไดไมกดัคนอื่นอยางไรเหตุผล 

• เลี้ยงใหมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งอาหาร ที่อยู ใหวคัซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาและโรคอื่นๆรวมถึงการควบคุม

1. นําสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทุกป  

    (ปแรกควรฉีด 2 ครั้ง) ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา 

พ.ศ.2535 กําหนดใหนําสุนัขที่เลี้ยงไว ไปรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งแรกเมื่อสนุัขมีอายุ 2-4 เดือน ผูใดฝา

ฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท 

2. ไมปลอยสุนัขไปเพนพานในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นําสนุัขออกนอก   

    บานตองใสสายจูง ถาสุนัขดุควรสวมเครื่องปองกันสุนัขกัด 

3. ถาสุนัขของทานถูกสุนัขตัวอื่นกัด ก็ตองรีบปรึกษาสัตวแพทย หรือ

เจาหนาที่สาธารณสุข พรอมทั้งขอขอมูลและหลักฐานการ 

4. ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาจากเจาของสุนัขที่มากัด 

มีการวางแผนคุมกาํเนินสุนัข เพื่อปองกันการมีสุนัขมากเกินไป 

5.  ฝกสุนัขใหอยูในระเบียบ เชื่อฟงคําสั่งงาย ๆ เพื่อควบคุมใหอยู

รวมกันกับคนอยางปลอดภัย 

6. ไมยั่วยุสุนัขใหโมโห จะทําใหสุนัขระแวง และมีนิสัยชอบกัด 

7.  อยาปลอยใหสุนัขถายสกปรกบนทางเทา ถนน สนามหญา หรือที่

สาธารณะ ถาสุนัขขบัถายในบริเวณดังกลาวเจาของควรเก็บ และ

นําไปทิ้งใหเรียบรอย ควรฝกใหถายเปนเวลาและเปนที่ เชน ใน

กระบะทราย , หนังสือพมิพ ฯลฯ 

8. จัดการดูแลสุนัขใหมีคุณภาพชีวิตทีด่ี เชน รักษาความสะอาด

สม่ําเสมอใหแกสุนัข  ถายพยาธิและฉีดวัคซนปองกันโรคตาง ๆ  

9. ไมผลักภาระใหสังคม โดยนําสุนัขที่ไมตองการไปปลอย 

10. เมื่อสุนัขไปกัดผูอื่น เจาของสุนัขตองปฏิบัติดังนี้ 

•  ควบคุม และแยกสุนัขออกจากการจูโจมทันที โดยนําไปกักขัง  

    ผูกหรือลามไว 

•  ดูแลบาดแผลผูถูกกัด โดยลางแผลดวยสบูและน้ําทันที แลวจึง 

    พาไปพบแพทย 

•  ใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสุนัขที่กัด เชน ปวะวัติการฉีดวคัซีน 

    ปองกันโรคพิษสุนัขบาและประวัตทิี่มาของสุนัขใหกับ 

    เสียหาย และแพทยผูดูแลรักษา 

 

ทานทราบหรือไมวา ... หนาที่ของเจาของสัตว  

ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ 2535  

ตองปฏิบัติอยางไร 

1. นําสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมือ่สุนัขอายุ 2-4 เดือน และครั้ง

ตอไปตามที่กาํหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

2. เมื่อสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลว ใหตดิเครื่องหมายประจําตัวสัตว 

และเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไวหากชํารุดหรือสูญหายใหแจงตอ

สัตวแพทยเพื่อขอรบัเครื่องหมายหรือใบรับรองดังกลาวแทนของเดิม 

(กรณีนี้เจาของจะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฏ

กระทรวง) 

3. ดูแลสุนัขของตน ไมปลอยสุนัขออกมาในที่สาธารณะ (เจาหนาที่มี

สิทธิ์จับสุนัขที่ไมมีเครื่องหมายประจําตัวขัง 5 วัน ถาไมมีผูไปรับ

เจาหนาที่มีสิทธิ์ทําลายได) 

4. ใหความรวมมือเจาหนาที่จะเขาไปในโรงเรือน หรือ  

• สอบถามจํานวนเพศ พันธุ อายุสุนัข 

• ฉีดวัคซีนแกสุนัขทีย่ังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามกําหนด (กรณีนี้

เจาของสัตวเสียคาธรรมเนียมเปน 2 เทาของปกติ) 

• นําหัวสุนัขสงตรวจโรคพิษสุนัขบา 
• สั่งใหเจาของทําลายซากสุนัข 

5.   แจงตอสัตวแพทย หรือ เจาหนาที่สาธารณสุขภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อ

สุนัขถูกสัตวอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัดและตอง 

• ผูกลาม หรือ กักขังเพื่อเฝาสังเกตอาการสุนัขนั้นไวไมนอยกวา 6 

เดือน 

• ถาสุนัขมีอากการของโรคพิษสุนัขบา ใหรีบแจงพนักงานเจาหนาที่
หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง 

• ในระหวางดูอาการ ถาสุนัขสูญหายหรือตายใหแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ หรือ เจาพนักงานทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง 

6.   ใหความรวมมอืกับสัตวแพทย เมือ่มีการตรวจยานพาหนะ โรงเรือน

หรือสถานที่ ในกรณีที่สัตวแพทยไดรบัแจงหรือสงสัยวา สุนัขที่เปน

โรคพิษสุนัขบาอยูในที่ดังกลาว 

• ถาสุนัขไมมีอาการของโรคพิษสุนัขบา และไดรับการฉีดวคัซีน

แลว แตสัตวแพทยเห็นวาควรฉีดอีกเจาของไมตองเสีย

คาธรรมเนียม 

• ถาสัตวยังไมไดฉีดยาตามกําหนด เจาของตองเสียคาธรรมเนียม

เปน 2 เทาของที่กาํหนดเมื่อสุนัขไดรบัการฉีดวัคซีนแลว สัตว

แพทยหรือผูไดรับมอบหมาย ตองมอบเครื่องหมาย และ

ใบรับรองการฉีดวคัซีนใหเจาของ 

เรื่องนี้เรื่องใหญ     กฏกติกา มารยาท 10 ขอ สําหรับผูเลี้ยงสุนัข 


