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สุขอนามยัสําหรับสุนัข  
 

ประภาพร  ตังธนธานิช 
 

- การดูแลสุขภาพขนและผวิหนงัของสุนขั 
- การดูแลสุขภาพปากและฟัน 
- การดูแลสุขภาพตา 
- การดูแลสุขภาพหู 
- การดูแลสุขภาพเทา้และเลบ็  

 

การดูแลสุขภาพขนและผวิหนังของสุนัข 
 

 สุนขัมีขนปกคลุมผวิหนงั ขนสุนขัจะงอกและหลุดร่วงไปตาม
ระยะเวลาทีเรียกวา่ผลดัขน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ  

1. resting phase ระยะทีขนเจริญเติบโต 
2. shedding phase ระยะทีขนร่วงหลุดไป และขนรุ่นใหม่จะงอกมา

แทน 
วงจรการผลดัขนโดยทวัไปอยูใ่นช่วง 4  เดือน ในสุนขัพนัธุ์ขนยาวอาจ

นานถึง 8 เดือน  ในบางกรณีสุนขัอาจมีการผลดัขนและขนร่วงมากกวา่ปกติ 
เช่น ช่วงทีสุนขัตงัทอ้ง หรือช่วงเป็นสดั 

ปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพขนและผวิหนงั 
1. ฮอร์โมน  (Hormone)  โดยทวัไปฮอร์โมนมีผลกระตุน้การ

เจริญเติบโตของขน แต่บางครังหากเกิดการขาดสมดุลยข์อง
ฮอร์โมน (hormone imbalance) เช่น มีมากหรือนอ้ยเกินไปกส่็งผล
กระทบต่อสุขภาพขนได ้เช่น ขนหยาบ หลุดร่วง  
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2. อาหาร (Diet) การขาดสารอาหารทีจาํเป็น เช่น วิตามิน หรือแร่ธาตุ
บางชนิดกมี็ผลต่อสุขภาพขน เช่น ขาดสงักะสี (Zn)  

3. สุขภาพทวัไป (General health) หากสุขภาพทรุดโทรมหรือป่วย
เรือรัง มีผลใหข้นหยาบหลุดร่วงง่าย  

4. ปรสิตภายนอก (Exteral parasite) เช่น เห็บ หมดั ไร ฯลฯ ตาม
ผิวหนงัจะดูดเลือด ทาํให้สุนขัรําคาญ คนั เกา ผิวหนงัอกัเสบ ขน
ร่วง หรือเกิดแผล หากติดเชือกจ็ะทาํใหเ้ป็นหนอง เน่าเฟะได ้

5. การแปรงขน (Grooming) เป็นประจาํจะช่วยใหข้นสะอาด และ
กระตุน้ต่อมนาํมนัทีผวิหนงัใหข้บันาํมนัมาเลียงขนใหเ้ป็นมนัเงา
งาม ขนเก่าหลุดร่วงขนใหม่ออกมาทดแทน กระตุน้ใหเ้ลือดมาเลียง
ผวิหนงัไดดี้ ทาํใหผ้วิหนงัมีสุขภาพดี และลดปัญหาจากปรสิต
ภายนอกดว้ย  

 

การดูแลรักษาสุขภาพผวิหนงัและขน ประกอบดว้ย 
1. การอาบนาํ (Bathing) และการเช็ดลา้งขน (Washing) สุนขั 
2. การแปรงขน (Grooming) และการตดัขนสุนขั (Clipping) สุนขั 

               

1.  การอาบนํา (Bathing) และการเช็ดล้างขน (Washing) สุนัข 
 เมือสุนขัมีกลินตวั ขนสกปรก เจา้ของมกัจะอาบนาํใหสุ้นขั ทงัทีไม่
จาํเป็น การอาบนาํบ่อยๆ จะกาํจดันาํมนัตามธรรมชาติทีหล่อเลียงขน ทาํใหข้น
แหง้และหยาบ มีความตา้นทานต่อเชือโรคลดลง ควรอาบนาํสุนขัในกรณีจาํเป็น 
หากสุนขัมีกลิน ขนสกปรกเปือนโคลน สี ควรลา้งออก  นอกจากสกปรกเปรอะ
เปือนมากๆ จึงจะอาบนาํให ้ โดยปกติสุนขัไม่ชอบการอาบนาํ  นอกจากอากาศ
ร้อนมากสุนขัจะไปแช่นาํเป็นครังคราว ปกติสุนขัมีกลินเฉพาะตวั  ดงันนัเมือ
อาบนาํเสร็จใหม่ๆ สุนขัจะพยายามเกลือกกลิงตวักบัสนามหญา้ หรือสิงรอบๆ 
ตวั เพือใหมี้กลินเหมือนเดิม  
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1.1 การอาบนําสุนัข (Bathing) 
การอาบนาํสุนขัทาํเพือชาํระลา้งสิงสกปรก (รูปที 12.1) หรือเพือกาํจดั

ปาราสิตภายนอกทีผวิหนงั ในการอาบนาํควรใชส้บู่หรือแชมพสูาํหรับสุนขั ซึง
บางชนิดมีฤทธิกาํจดัหมดัเห็บไดด้ว้ย การใชแ้ชมพสูระผมคนจะทาํใหผ้วิหนงั
เกิดการระคายเคืองอกัเสบได ้ เพราะ pH ไม่เหมาะสมอาจใชส้บู่หรือแชมพสูระ
ผมเดก็ (Baby soap  หรือ Baby shampoo) ได ้ ควรหลีกเลียงผลิตภณัฑที์ผสม 
phenols นอกจากสบู่หรือแชมพแูลว้อุปกรณ์อืนๆ ทีใชใ้นการอาบนาํ ไดแ้ก่ 
นาํอุ่น แปรงขนอ่อน ผา้ขนหนูเช็ดตวั  

 

 
 

รูปที 12.1 แสดงการอาบนาํสุนขั 
 

ในการอาบนาํสุนขัควรเลือกวนัเวลาทีอากาศอุ่น สถานทีไม่มีลมโกรก 
นาํทีใชค้วรมีอุณหภูมิประมาณ 350C ไม่ควรอาบนาํลูกสุนขัทีอายตุาํกวา่ 2 เดือน 
ขณะอาบนาํสุนขัตอ้งระวงัอยา่ใหน้าํสบู่หรือแชมพเูขา้ตาจะทาํใหเ้ยอืเมือกตา
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อกัเสบ หากเลือกไดใ้ชแ้ชมพอู่อน (mild shampoo) หรือแชมพสูาํหรับลูกสุนขั 
(puppy shampoo) อาบในส่วนหวั เพือลดการระคายเคืองตา ขณะอาบนาํลา้ง
บริเวณส่วนหวัตอ้งระวงันาํเขา้ตาและรูหู ในทางปฏิบติัควรอาบนาํส่วนของ
ลาํตวัใหเ้สร็จสินก่อน แลว้จึงอาบส่วนหวัเป็นขนัตอนสุดทา้ย เพือป้องกนันาํเขา้
ช่องรูหูควรใชส้าํลีปิดรูหู และเอาออกเมืออาบนาํเสร็จแลว้ ควรอาบนาํสุนขั
อยา่งต่อเนือง ไม่หยดุระหวา่งการอาบเนืองจากสุนขัจะสลดัขน เพราะคิดวา่อาบ
เสร็จแลว้ ตอ้งลา้งสบู่หรือแชมพอูอกใหห้มดก่อนแลว้จึงจะเช็ดตวั  โดยตอ้งใช้
ผา้ขนหนูผนืใหญ่พอทีจะห่อหุม้และเช็ดขน เมืออาบนาํเสร็จแลว้ เช็ดขน และ
ผวิหนงัใหแ้หง้ดว้ยผา้ขนหนู หากอากาศหนาวเยน็อาจใชเ้ครืองเป่าลมอุ่นช่วย
ขจดัความชืนดว้ย  การเช็ดตวัใหแ้หง้หลงัอาบนาํจะช่วยป้องกนัไม่ใหสุ้นขั
หนาวสนั ซึงอาจทาํใหสุ้นขัป่วยหรือเป็นไขห้วดั และอาจลุกลามเป็นปอด
อกัเสบได ้  หลงัจากนนัใหผ้กูสุนขัไวก่้อนจนกวา่จะแน่ใจวา่ขนแหง้ดีแลว้จึง
ปล่อย เพือป้องกนัไม่ใหสุ้นขัไปกลิงตวักบัพืนสกปรก 

 

1.2 การเช็ดล้างขนสุนัข (washing) 
การเช็ดลา้งขนสุนขัเฉพาะส่วนทีสกปรกจะทาํไดบ่้อยกวา่การอาบนาํ 

มกัทาํในกรณีทีสุนขัสกปรกเฉพาะบางส่วนของร่างกาย เช่น ส่วนขา และเทา้
สกปรกเมือไปเดินในทีแฉะทาํใหเ้ปือนโคลน หรือสีติดขนเป็นหยอ่มๆ ซึงไม่
จาํเป็นตอ้งอาบนาํทงัตวั  

การลา้งขนสุนขัในกรณีสุนขัไปยาํโคลน ใหใ้ชน้าํอุ่นสะอาดลา้งเฉพาะ
ส่วนทีเปือน และใชผ้า้หรือแปรงขนอ่อนถูแลว้ลา้งออก อาจใชน้าํสบู่ช่วยลา้งก็
ได ้ ถา้ขนเปือนนาํมนัหรือนาํมนัเครืองใหใ้ชน้าํมนัพืชราดแลว้ลา้งออกหลายๆ 
ครัง หลงัจากนนัลา้งออกตามดว้ยนาํสบู่อุ่น เสร็จแลว้ใชน้าํสะอาดลา้งครัง
สุดทา้ยเช็ดใหแ้หง้ อาจใชเ้ครืองเป่าผมช่วยเป่าใหแ้หง้ กรณีคราบนาํมนัเครือง
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ติดแน่นควรใชน้าํมะเขือเทศถูแลว้ลา้งซาํดว้ยนาํสบู่อุ่นๆ หากไม่หลุดออกใหใ้ช้
นาํยาแอมโมเนียจางๆ ลา้งออก                        
                       

2.  การแปรงขน (grooming) และการตัดขน (Clipping) สุนัข 
2.1  การแปรงขนสุนัข (grooming)  
grooming หมายถึงการตกแต่งดูแลขนใหส้ะอาดเรียบร้อยเพอืสุขภาพดี

ของผวิหนงัและขนสุนขั การแปรงขนควรทาํทุกวนัโดยเฉพาะในสุนขัพนัธุ์ขน
ยาว อุปกรณ์ทีใชใ้นการแปรงขน ไดแ้ก่ แปรง หรือหวีซีถี และห่าง หวีโลหะจะ
เหมาะกวา่เพราะใชไ้ดท้น ทาํความสะอาดไดดี้ กรรไกรตดัขน กรรไกรซอยขน 
ปัตตาเลียน (รูปที 12.2) 

              

 
 
        รูปที 12.2  แสดงเครืองมือทีใชใ้นการแปรงและตดัขนสุนขั 
 

ขนัตอนในการแปรงขน มีดงันี  
1. ขนัแรกสาํรวจทวัๆ ไป วา่มีสิงแปลกปลอมเกาะติดขน ดินโคลนหรื

อสีติดหรือไม่ ขนเกาะกนัยุง่เหยงิ (matted haired) หรือเป็นปมหรือไม่ ควรใช้
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หวีซีห่างสางทวัๆ ไปเพือตรวจดู หากขนพนักนัเป็นปม หรือมีเมด็หญา้ใหแ้กะ
ออก ถา้แกะไม่ออกใหต้ดัขนส่วนนนัทิงเลย ในสุนขัขนยาวหยกิบางพนัธุ ์ เช่น 
พเูดิล ก่อนอาบนาํตอ้งตดัขนทีพนักนัทิงก่อนและแปรงขน หากอาบนาํก่อนจะ
แยกขนออกไดย้าก  

2. การแยกขนทีพนัและการตดัขนทีเป็นปมออกตอ้งกระทาํดว้ยความ
นุ่มนวล อยา่ใหสุ้นขัตืนตกใจ หรือทาํใหเ้จบ็ เพราะสุนขัจะจดจาํฝังใจในการตดั
ขนครังต่อไป สุนขัจะไม่ยอมและต่อตา้น 

3. เมือตดัขนทีเกาะกนัออกแลว้ การแปรงขนครังแรกควรใชแ้ปรงซี
ห่างแปรงใหท้วัก่อน หลงัจากนนัจึงเปลียนมาใชแ้ปรงซีถี เวลาแปรงกดหวีลึก
ใหถึ้งผวิหนงั และลากหวีไปในทิศทางเดียวกบัการชีของขน สุนขัทีขนหลุดร่วง
จะมีเศษขนเกาะติดออกมากบัซีแปรง ใหเ้อาออกทิงเป็นระยะๆ ก่อนจะเริม
แปรงใหม่ การแปรงขนจึงเป็นการกาํจดัขนทีหลุดล่วงทิงไป และเป็นการลด
อาการคนัและกาํจดัขนทีพนักนั  

การแปรงขนเป็นประจาํนอกจากจะช่วยกาํจดัขนทีหลุดร่วงออกไป
แลว้ จะช่วยกระตุน้ผวิหนงัใหเ้ลือดไหลเวียนนาํสารอาหารมาเลียง และกาํจดั
ของเสียทิงไป ทาํใหสุ้ขภาพผิวหนงัและขนดี รวมทงัเป็นการช่วยตรวจเช็ควา่มี
ปาราสิตภายนอก เช่น เห็บ หมดั เหา ไร หรือไม่ หากพบจะไดจ้ดัการกาํจดั
ก่อนทีจะแพร่ออกไปมากมาย นอกจากนีการแปรงขนเป็นประจาํจะช่วย
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งสุนขัและเจา้ของดว้ย (รูปที 12.3) 
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รูปที 12.3  แสดงการแปรงขนสุนขั 
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2.2 การตดัขนสุนัข (Clipping) 
การตดัขนสุนขัควรเริมทาํเมือสุนขัอายไุด ้ 3 เดือน เพือใหคุ้น้เคยกบั

เสียงปัตตาเลียนไฟฟ้า (electrical clipper) และคุน้เคยกบัความสนัสะเทือน
ในขณะใชปั้ตตาเลียนตดัขน การตดัขนสุนขับางครังขึนกบัฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน
จะมีการตดัขนมากขึน การตดัขนบางตาํแหน่งของร่างกายเป็นสิงจาํเป็น เช่น 
การตดัขนทีหูและช่องรูหูจะช่วยลดการติดเชือในหู และพวกปรสิตในหู การตดั
ขนบริเวณระหวา่งนิว ซึงเป็นบริเวณทีมีต่อมเหงือ (eccrine sweat gland) ทาํให้
เป็นทีอยูข่องพวกปาราสิต นอกจากนีขนบริเวณรอบทวาร (anus) ควรตดัทิง 
เพราะกรณีสุนขัทอ้งเสียอุจจาระจะเปรอะเปือนขนบริเวณนี ทาํใหมี้แมลงวนัมา
เกาะก่อความรําคาญ ส่งกลินและแพร่เชือได ้ 

ในสุนขับางพนัธุ์ เช่น พเูดิล ซึงขนไม่หลุดร่วงจะตอ้งตดัขนสมาํเสมอ
อยา่งนอ้ยทุก 2 เดือน มิฉะนนัขนจะพนักนัเป็นปมกอ้น การตดัขนสุนขัใหเ้ป็น
ทรงสวยงามมกัขึนกบัความพอใจของเจา้ของ ทรงทีนิยมกนัในลูกสุนขัพเูดิล 
คือ ทรง Puppy ซึงเลียนแบบมาจากการตดัขนลูกแกะนนัเอง นอกจากนีกมี็ทรง 
Continental และทรง Lion หรือทรง English saddle  (รูปที 12.4) 

 
 
 
 

 
            Puppy                       Continental  Lion  หรือ  English saddle  

                      รูปท ี12.4  แสดงทรงขนสุนขัแบบต่างๆ 
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 สาํหรับการเสริมสวยสุนขัมกัประกอบดว้ยการอาบนาํ และตดัแต่ง
ยอ้มสีขน และแต่งเลบ็ ซึงสถานเสริมสวยสุนขั (dog parlor) จะใหบ้ริการเพือ
อาํนวยความสะดวกแก่เจา้ของสุนขั แต่อตัราค่าบริการกสู็งมาก (รูปที 12.5) เพือ
เป็นการประหยดัเจา้ของควรฝึกทาํใหสุ้นขัดว้ยตนเอง เมือทาํบ่อยๆ กจ็ะคุน้เคย
และชาํนาญ ไม่จาํเป็นตอ้งไปเสียค่าบริการทีค่อนขา้งแพง แต่หากไม่มีเวลาและ
ไม่มีปัญหาเรืองค่าใชจ่้าย กค็วรเลือกสถานเสริมสวยทีเนน้เรืองความสะอาด
และเครืองมือปลอดเชือ เพราะสถานเสริมสวยสุนขัอาจเป็นแหล่งแพร่เชือโรค
คือปาราสิตภายนอก การตดัแต่งขนสุนขัมีอุปกรณ์หลกัทีใช ้ คือ กรรไกร 
และปัตตาเลียนไฟฟ้า แปรงแบบต่างๆ 
 

 
   รูปท ี 12.5    แสดงการตดัแต่งขนสุนขัในสถานบริการเสริมสวยสุนขั 
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การดูแลสุขภาพปากและฟัน 
 

สุนขัมีฟัน 42 ซี ฟันตดั (incisors) อยูด่า้นหนา้สุดของปากมี 12 ซี  บน 
6 ซี ล่าง 6 ซี ฟันชนิดนีทาํหนา้ทีตดัและฉีกอาหาร ฟันถดัเขา้ไปเป็นเขียว 
(canines) บน 2 ซี ล่าง 2 ซี มีลกัษณะแหลมคมทาํหนา้ทีกดัเพือฆ่าหรือจบัเหยอื 
ถดัจากเขียวจะเป็นฟันบดทาํหนา้ทีเคียวบดอาหารมี 2 ชนิด ชนิดแรกคือ 
premolar มี 16 ซี บน 8 ซี ล่าง 8 ซี ส่วนชนิดหลงัเรียกวา่ molar ซึงอยูใ่นสุดมี 
10 ซี ดา้นบน 4ซี ดา้นล่าง 6 ซี ทาํหนา้ทีบดอาหารทีมีขนาดใหญ่ (รูปที 12.6) 
ในสุนขัทีมีหนา้ยาวปากแคบฟันตดัจะเกยกนั ส่วนสุนขัทีมีหนา้สนัปากกวา้งฟัน
ตดัจะเรียงห่างๆ กนั 

          ขากรรไกรและฟันบน            ขากรรไกรและฟันล่าง 
 

รูปที 12.6  แสดงฟันประเภทต่างๆ ทงัฟันบนและฟันล่างของสุนขั 
 

ปัญหาสุขภาพปากและฟันในสุนขัมกัเกิดจากหินปูนทาํใหเ้หงือก
อกัเสบ หินปูนเกิดจากการกินอาหารทาํใหเ้กิดคราบอาหารเกาะทีฟัน (Plaque) 
หากไม่กาํจดัออก เช่น แปรงฟัน ขดูหรือขดัออก คราบนีกจ็ะแขง็ตวั นานเขา้เกิด
เป็นหินปูน หากไม่กาํจดัหินปูนจะทาํใหเ้กิดการอกัเสบของเหงือก (gingivitis) 
มีกลินปากเหมน็ เหงือกหดตวั ฟันโยก อาจติดเชือหนอง สุนขัจะเบืออาหาร 
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ปัญหาเหงือกอกัเสบจากหินปูนนีสามารถป้องกนัได ้ หากเจา้ของสุนขัรักษา
ความสะอาดในช่องปากใหสุ้นขัอยา่งสมาํเสมอ 

ในขณะทีฟันของลูกสุนขักาํลงัพฒันานนั โดยสญัชาติญาณสุนขัที
เจริญวยัจะขบเคียวสิงของเพือบริหารกราม นวดเหงือก และทาํความสะอาดฟัน 
และเป็นการระบายความเครียดของสุนขัเป็นครังคราว สุนขัตอ้งมีวสัดุทีมีความ
หนืดไวส้าํหรับขบเคียวเพือเหนียวนาํใหฟั้นแทที้อยูใ่ตฟั้นนาํนมเจริญเติบโต 
และช่วยใหฟั้นนาํนมหลุดร่วงตามเวลาอนัควร เพือใหฟั้นแทเ้จริญผา่นเหงือก
ขึนมาทดแทน สิงของทีใหลู้กสุนขักดัแทะจะตอ้งไม่แตกหกัและตอ้งเป็นของที
สามารถยอ่ยได ้ การใหลู้กสุนขัแทะกระดูกอาจไปทิมแทงทางเดินอาหารได ้
ควรหาของขบเคียวสาํเร็จรูป เช่น กระดูกทีทาํจากหนงัเพือใหสุ้นขัเคียวไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  (รูปที 12.7) 

 
รูปที 12.7  แสดงกระดูกสาํเร็จรูปสาํหรับสุนขั 

 
การดูแลรักษาฟันสุนัข 

การดูแลรักษาฟันสุนขัจะตอ้งเริมตงัแต่สุนขัยงัเป็นลูกสุนขัอยู ่ ในขณะ
ทีฟันลูกสุนขักาํลงัพฒันา และสุนขัในวยันีเพิงเรียนรู้สิงใหม่ๆ จะยอมรับการฝึก
ไดดี้  
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1. การฝึกแปรงฟันใหลู้กสุนขั  วิธีเริมตน้ในลูกสุนขั ใหถู้ปากและฟัน
ลูกสุนขัสกั 2-3วนั เพือใหเ้กิดความเคยชิน แลว้บีบยาสีฟันสาํหรับสุนขัเพียงเลก็
นอ้ยลงไปทีนิวมือใชถู้ เมือสุนขัคุน้เคยแลว้จึงค่อยเปลียนเป็นแปรงสีฟันขน
อ่อนแปรงฟันและเหงือกเบาๆ การแปรงเป็นวงกลมจะใหผ้ลดี แต่การแปรงไป-
กลบัจะแปรงง่ายกวา่ (รูปที 12.8) ควรแปรงฟันสุนขัวนัละครัง ในสุนขัใหญ่ยงิ
จาํเป็นตอ้งแปรงฟัน เพราะมีแนวโนม้จะเกิด plaque ไดม้ากกวา่ ยาสีฟันทีใช้
ควรเป็นยาสีฟันสาํหรับสุนขั ในกรณีทีแมจ้ะพยายามฝึกแลว้แต่ไม่ไดผ้ล อาจ
ตอ้งใชเ้ยลสาํหรับทาํความสะอาดฟันทีมีส่วนผสมของ Zinc ascorbate ป้ายฟัน
แทนจะช่วยกาํจดั plaque และคราบหินปูนได ้ 

2. อาหารทีใหสุ้นขักินมีบทบาทในการดูแลรักษาฟันและป้องกนัโรค
เหงือก ในการศึกษาพบวา่อาหารทีอ่อนนุ่มก่อใหเ้กิดโรคฟัน พบวา่การใหสุ้นขั
ขบเคียวกระดูกทาํจากหนงัสตัวมี์ผลช่วยกาํจดัคราบหินปูน 

3. ควรนาํสุนขัไปใหส้ตัวแพทยต์รวจฟันและสุขภาพช่องปากเป็นระยะๆ  

                                                                                
 
 
 

 

 

รูปที 12.8  แสดงแปรงสีฟันสาํหรับสุนขัและวธีิแปรงฟันสุนขั 
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การดูแลสุขภาพตา 
 

สุนขัทีมีสุขภาพดีควรมีดวงตาสดใสไม่มีขีตาหรือรอยคราบนาํตา 
กระจกตาใสไม่ขุ่นมวั การเช็ดขีตาและทาํความสะอาดรอบตาภายนอกควรใช้
สาํลีหรือผา้นิมชุบนาํอุ่น เช็ดถูขีตาหรือคราบนาํตาออก (รูปที 12.9) หากมีการ
ระคายเคืองตาใหใ้ชน้าํยาลา้งตา (boric acid solution) ลา้งตา ในสุนขัทีลูกตา
โปนออกมา และขนยาว มกัมีปัญหาเศษขนหรือขนตามว้นเขา้ไปแทงกระจกตา
หรือเยอืเมือกจนเกิดความระคายเคือง  นาํตาไหล ตอ้งคอยตรวจดูและลา้งออก 
ในสุนขับางตวัจะพบวา่ขนบริเวณรอบตาสกปรกเพราะมีขีตาเกาะแหง้กรัง 
เนืองจากนาํตาไหลอยูเ่สมอ นาํตาทีไหลออกมาจะช่วยชะลา้งฝุ่ นและสิง
แปลกปลอม ควรเช็ดลา้งบริเวณรอบตาทุกวนั จะช่วยลดความสกปรกซึงเป็น
สาเหตุของการติดเชือทีทาํใหเ้กิดตาอกัเสบ ในกรณีทีพบวา่สุนขัมีนาํตาไหล 
และเยอืเมือกอกัเสบแดงควรพาสุนขัไปพบสตัวแพทยเ์พือตรวจรักษา 

 

รูปที 12.9   แสดงการเชด็ตาและทาํความสะอาดรอบตาสุนขั 
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การดูแลสุขภาพหู 
 

ในการดูแลสุขภาพหูตอ้งตรวจดูหูและช่องรูหูดว้ย หูสุนขัมีขนในรูหู
มากควรตดัเลม็ขนในช่องรูหูและบนแผน่ใบหูดา้นในออกเสมอๆ หูมีขีหูซึงมี
ไขมนัและของเสียขบัออกมาเป็นประจาํควรทาํความสะอาดหูสุนขัอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1 ครัง โดยใช ้cotton swab หรือผา้นุ่มชุบ mineral oil หรือ alcohol เช็ด
บริเวณใบหูดา้นใน และช่องหูเฉพาะส่วนทีมองเห็น (รูปที 12.10) การใชแ้ท่ง
วตัถุทีแหลมและแขง็ทิมในรูหูอาจเกิดอนัตรายไดเ้มือสุนขัดิน ในสุนขัพนัธุ์หู
ยาวใบหูจะหอ้ยปรกลงมาปิดรูหูขดัขวางทางระบายอากาศ ทาํใหเ้กิดการ
หมกัหมมของสิงสกปรกและเป็นทีอาศยัของเห็บและไรหู ก่อความรําคาญให้
สุนขัและเกิดหูอกัเสบไดง่้าย  ตอ้งหมนัตรวจและกาํจดัเศษขนออกจากช่องรูหู 
สาํรวจดูวา่มีไรหูหรือไม่ถา้พบตอ้งกาํจดัโดยใชน้าํยาหรือแป้งฝุ่ นฆ่าไร
โดยเฉพาะ  
 

 
รูปที 12.10  แสดงการเช็ดใบหูดา้นในและช่องรูหูสุนขั 

 
 
 



                                                                                          สุขอนามยัสาํหรับสุนขั 177 

 

การดูแลสุขภาพเท้าและเลบ็ 
 

สุนขัทีเลียงนอกบา้นและวิงบนพืนซีเมนตห์รือพืนดินเป็นประจาํจะมี
การสึกกร่อนของเลบ็เพราะเลบ็ถูกฝนและขดูตามธรรมชาติ อาจไม่จาํเป็นตอ้ง
ตดัเลบ็ให ้แต่สุนขัทีเลียงในบา้นทีพืนเป็นมนัหรือปูพรมมกัจะมีเลบ็ยาว คม เมือ
สุนขัตะกยุอาจเกิดแผลหรือรอยขีดข่วนได ้ จึงควรตดัเลบ็ใหส้นัหรือเลม็ใหย้าว
พอดีอยูเ่สมอ   

การตดัเลบ็ควรใชที้ตดัเลบ็ (clipper) ทีคมหากทีตดัเลบ็ทือจะทาํใหเ้ลบ็
แตกหรือหกัไดท้าํใหสุ้นขัเจ็บ และไม่ควรใชที้ตดัเลบ็ทีปลายแหลมเพราะอาจ
พลาดไปทิมแทงสุนขัใหเ้ป็นอนัตรายไดห้ากสุนขัดินระหวา่งตดัเลบ็ วิธีการตดั
เลบ็ตอ้งไม่ตดัใหส้นัเกินไป เพราะทาํใหเ้ลือดออกได ้ เนืองจากเลบ็สุนขัจะมี
เส้นเลือดมาเลียงทีฐานหรือโคนเลบ็ ควรตดัเป็นแนวประมาณใหห่้างจาก
ตาํแหน่งของเงาสีชมพใูนเลบ็ราว 3 มิลลิเมตร เพือไม่ใหถู้กปลายเส้นประสาท
และเส้นเลือดทีมาเลียงเลบ็ (รูปที 12.11) การตดัเลบ็ควรตดัหลงัอาบนาํเสร็จ 
เพราะจะทาํใหเ้ลบ็อ่อนนุ่มตดัง่าย สาํหรับ dew claw หรือเลบ็ทีโคง้งอซึงอยูที่
ดา้นในของขาตรงระดบัขอ้ขาจะตอ้งคอยตรวจดูเสมอเพราะหากลืมตดัจะงอเขา้
ทิมแทงเนือได ้

ควรตรวจอุง้เทา้สุนขัสมาํเสมอ และควรตดัเลม็ขนระหวา่งเทา้ออกดว้ย 
ซึงควรทาํดว้ยความระมดัระวงัและนิมนวล (รูปที 12.11) เพราะหากสุนขัตืน
กลวัหรือไดรั้บบาดเจบ็ สุนขัจะต่อตา้นการตดัขนหรือเลบ็ในครังต่อไป หากฝ่า
เทา้แตกควรทาดว้ยขีผงึ ถา้มีแผลอกัเสบมากควรนาํสุนขัไปพบสตัวแพทยเ์พือ
ตรวจรักษาต่อไป 
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รูปที 12.11   แสดงการดูแลสุขภาพเทา้และเลบ็สุนขั 
A. แสดงตาํแหน่งสาํหรับตดัเลบ็สุนขั  และเครืองมือตดัเลบ็ 
B. แสดงวธีิตดัขนระหวา่งนิวโดยกรรไกรและการตดัเลบ็สุนขั 
C.  แสดงการตดัขนระหวา่งนิวโดยปัตตาเลียน 

 

 

A 

B 

C   


