
   การจดัการดูแลสุนขั ๑๙๘

การปฐมพยาบาลและการดูแลสุนัขป่วยทบ้ีาน 
(First aid and home care) 

 

พสิิทธิ  สุวรรณโชติ 
 

การปฐมพยาบาล 
เป็นการช่วยเหลือเบืองตน้แก่สุนขั เพือลดการบาดเจบ็ และความ

รุนแรงของอาการ รวมถึงอาจช่วยชีวิตสุนขัไดใ้นกรณีฉุกเฉินก่อน หรือใน
ระหวา่งทีกาํลงันาํสุนขัส่งสตัวแพทย ์ อยา่งไรกต็ามการเสียเวลากบัการปฐม
พยาบาลมากเกินความจาํเป็นก็อาจเป็นผลเสียไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันนัสิงสาํคญัที
ตอ้งทาํต่อไปโดยเร็วคือการส่งใหถึ้งสตัวแพทยใ์หเ้ร็วทีสุด  

 

สิงสาํคัญทีควรทาํเมือพบสุนัขทีประสบอุบัติเหต ุ
1. ประเมินอาการ 
2. ช่วยผายปอดในกรณีสุนขัหยดุหายใจ 
3. ช่วยนวดหวัใจ ในกรณีหวัใจหยดุเตน้  
4. หา้มเลือด 
5. หลีกเลียงการกระทบกระเทือนส่วนทีหกัหรือบาดแผล 

 

การประเมินอาการของสุนัขบาดเจ็บ  
ควรสงัเกตสิงต่อไปนีเพือประเมินอาการของสุนขั ก่อนลงมือใหค้วาม

ช่วยเหลือ 
1. ถา้สุนขัยงัมีสติ ควรจะสงัเกตถึงบาดแผลวา่ตอ้งมีการหา้มเลือด

หรือไม่  
2. ถา้สุนขัหมดสติ ควรรีบดูสิงต่อไปนีก่อน 

2.1 การหายใจ โดยสงัเกตการเคลือนไหวของหนา้อก 
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2.2 การเตน้ของหวัใจ สามารถทาํได ้2 อยา่งคือ  
1. ใชฝ่้ามือแตะลงไปบริเวณหนา้อกในตาํแหน่งของหวัใจ 

(ตรงกบัปุ่มของขอ้ศอก) 
2. ใชก้ารคลาํจบัชีพจรทีบริเวณโคนขาหลงัดา้นใน  

2.3   ตรวจดูการตอบสนอง 
1. การตอบสนองของตา    

- หนงัตา โดยใชนิ้วแตะทีหวัตาเบาๆ ดูวา่สุนขักระพริบ
ตาหรือไม่ 

- ม่านตา โดยใชไ้ฟฉายส่อง เมือโดนแสงช่องม่านตา
ควรจะหดเลก็ลง   

2. การตอบสนองของปลายเทา้ โดยการหยกิบริเวณอุง้เทา้ 
(ผวิหนงัระหวา่งง่ามนิวเทา้) สงัเกตดูวา่สุนขัชกัเทา้หนี
หรือไม่  

 

การช่วยชีวติ 
ในกรณีอุบติัเหตุหรือไดรั้บสารพิษ อาจทาํใหเ้กิดภาวะการหายใจและ

การทาํงานของหวัใจลม้เหลว ซึงจาํเป็นตอ้งใหก้ารช่วยเหลือแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
โดยการทาํใหห้วัใจเตน้ใหม่ และสุนขัหายใจไดด้ว้ยตวัเองโดยเร็วทีสุด มิฉะนนั
โอกาสรอดจะนอ้ยมาก เนืองจากสมองขาดเลือดไปเลียง และเกิดการเสียหาย
ของเนือเยอืสมอง  

ขนัตอนในการปฏิบติัมี 3 ขนัตอน  
1. เปิดทางเดินหายใจ (Airway) เป็นการช่วยทาํใหสุ้นขัหายใจได้

สะดวกขึน โดยการจบัสุนขันอนตะแคง และจดัคอใหย้ดืตรง เปิด
ปาก ดึงลินออกจากปาก เพือป้องกนัไม่ใหม้ว้นลงไปอุดหลอด 
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รูปที 14.1 แสดงขนัตอนการประเมินอาการของสุนขั ก่อนลงมือใหค้วามช่วยเหลือ  
A: เปิดทางเดินหายใจ  B: ตรวจการเตน้ของหวัใจและชีพจร  C: ตรวจ
การตอบสนองของหนงัตา  D: ตรวจการตอบสนองของม่านตา  E: ตรวจ
การตอบสนองของปลายเทา้ 

A

B

C D

E
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ลม แลว้ลว้งเอาสิงแปลกปลอม (เช่นนาํลาย เสมหะ หรือเลือด) 
ออกจากช่องปากและคอหอย 

2. ช่วยหายใจ (Breathing) เพือใหเ้กิดการแลกเปลียนอากาศภายนอก
กบัภายในปอด และกระตุน้ใหสุ้นขัหายใจเอง โดยใชมื้อรวบรอบ
จมูกและปาก เป่าลมเขา้ไปในช่องจมูกนาน 3 วินาที (สงัเกตวา่ช่อง 
อกควรขยายขึน) หยดุพกั 2 วินาที (ในกรณีทีหวัใจยงัเตน้อยู)่ และ
ทาํซาํ  

3. นวดหวัใจ (Cardiac)  เพือกระตุน้ใหห้วัใจเตน้ใหม่ โดยการวางมือ
บนอกสุนขัหลงัขอ้ศอก (ตาํแหน่งของหวัใจ) แลว้วางมืออีกขา้งทบั 
แลว้กดมือทงัสองลงโดยเอนตวัไปขา้งหนา้ ทาํติดต่อกนั 6 ครัง 
ห่างกนัครังละ 1 วินาที (ในกรณีสุนขัเลก็ไม่สามารถวางมือบนอก
ได ้ ใหใ้ชนิ้วหวัแม่มือกบันิวทีเหลือวางบนอกคน ละขา้งแลว้บีบ
เป็นจงัหวะ) เมือนวดหวัใจจนครบ 6 ครังแลว้ ใหผ้ายปอดโดยวิธี
ปากต่อจมูก 1 ครัง ทาํเช่นนีสลบักนัไปจนกวา่หวัใจจะเตน้แลว้จึง
ผายปอดอยา่งเดียวจนกวา่สุนขัจะหายใจไดเ้อง  

จะเห็นไดว้า่การช่วยชีวิตนนักคื็อการทีเราช่วยทาํงานแทนสุนขัเพือให้
มีออกซิเจน และเลือดไหลเวียนไปเลียงสมองไดใ้นขณะทีสุนขัไม่สามารถ
ควบคุมไดด้ว้ยตวัเอง เราตอ้งทาํต่อเนืองไปจนกระทงัหวัใจสามารถเตน้ไดเ้อง 
และสุนขัหายใจไดเ้อง  

 

ข้อพจิารณาการหยุดทาํการช่วยชีวติ  
ในกรณีการนวดหวัใจดาํเนินไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 นาที แต่หวัใจยงั

ไม่เตน้เอง เราอาจจะตดัสินใจหยดุทาํการช่วยชีวิตได ้ ส่วนในกรณีทีหวัใจเตน้
อยูแ่ต่ยงัไม่หายใจ เราควรจะช่วยผายปอดต่อไปเรือยๆ จนกวา่จะถึงมือสตัว
แพทย ์  
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รูปที 14.2  แสดงขนัตอนการช่วยชีวิตสุนขั A: เปิดทางเดินหายใจ B: ตรวจการเต้น

ของหัวใจ C: ช่วยหายใจหรือผายปอด D: นวดหัวใจ 

A 

B 

C D 
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สุนัขจมนํา 
กรณีนีเกิดขึนไดค่้อนขา้งยากเนืองจากสุนขัสามารถวา่ยนาํไดโ้ดย

สญัชาตญาณ แต่ในบางครังอาจพบในรายทีป่วยไม่มีแรงแลว้พลดัตกนาํ หรือใน
รายทีวา่ยออกไปจากฝังไกลๆ แลว้หมดแรงวา่ยกลบั
เขา้มา  

 

การช่วยเหลอื 
1. เอาสิงแปลกปลอมออกจากปากและ 

คอหอยใหห้มด 
2. เอาหวัหอ้ยลงเพือใหน้าํไหลออกจาก 

ปอด   ในสุนขัเลก็อาจจบัขาหลงัสอง 
ขา้งยกชูขึน  และเหวียงเบาๆ     ส่วน 
สุนขัขนาดใหญ่ใหว้างหวัสุนขัตาํกวา่ 
ลาํตวัยกขาหลงัขึนใหสู้งทีสุดเท่าทีจะ 
ทาํได ้เป็นเวลานานอยา่งนอ้ย 30 วินาที 

3. ทาํการผายปอดจนกวา่สุนขัจะหายใจ 
ไดเ้อง และนาํส่งสตัวแพทย ์

  
การสําลกัก๊าซหรือควนัจากไฟไหม้  

1. นาํสุนขัออกไปสู่บริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ   และการถ่ายเทอากาศดี  
2. ถา้สุนขัหยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้ ตอ้งทาํการช่วยชีวิต  
3. นาํสุนขัส่งสตัวแพทยอ์ยา่งรีบด่วน  

 
 

รูปที 14.3 แสดงการ
ยกสุนขัเพือใหน้าํ
ไหลออกจากปอด 
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การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและรถชน  
 

การเคลอืนย้ายออกจากทเีกดิเหตุ 
  

 

อยา่ลืม มดัปากสุนขัทุกครังก่อนจะเคลือนยา้ยหรือสัมผสักบัส่วนทีบาดเจ็บเพือ
ป้องกนัสุนขักดั 

รูปที 14.4   แสดงวธีิการมดัปากสุนขั 
   

ถา้สุนขัไม่สามารถลุกเดินเองไดใ้หใ้ชผ้า้ห่มหรือแผน่กระดานค่อยๆ 
สอดเขา้ดา้นล่างของตวัสุนขัทาํเป็นเปลสาํหรับหาม  

ถา้สุนขัเดินเองไดก้ช่็วยประคองส่วนอก และบนัทา้ยใหสุ้นขัเดินไปอยู่
ในทีปลอดภยั หรืออาจใชว้ธีิอุม้โดยชอ้นส่วนอกและบนัทา้ย ควรหนัดา้นทีมี
แผล บาดเจบ็ หรือขาขา้งทีหกัออกจากตวัผูอุ้ม้  

ขอ้ควรคาํนึง สุนขัทีประสบอุบติัเหตุอาจไดรั้บความกระทบกระเทือน
ภายในทาํใหมี้การตกเลือดภายใน โดยทีไม่มีแผลทีสงัเกตไดจ้ากภายนอก 

 

แผลเลอืดออก (Bleeding) 
 บาดแผลทีมีเลือดสีแดงสดพุง่ออกมาแสดงถึงเส้นเลือดแดงฉีกขาด 

ตอ้งรีบทาํการหา้มเลือดเพือป้องกนัการสูญเสียเลือดปริมาณมาก ส่วนเลือดสี
แดงคลาํค่อยๆ ซึมเยมิออกมาแสดงถึงการฉีกขาดของเส้นเลือดดาํ ซึงมกัจะง่าย
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ต่อการหา้มเลือดมากกวา่  อยา่งไรกต็ามในกรณีทีพบวา่มีเลือดออกตอ้งนาํส่ง
สตัวแพทยโ์ดยด่วนไม่วา่จะทาํการหา้มเลือดแลว้หรือไม่กต็าม 

 

รูปที 14.5     แสดงวธีิการเคลือนยา้ยสุนขัโดยใชผ้า้ 
 

การหา้มเลือดสามารถทาํไดโ้ดยการใชมื้อกาํรอบเหนือบริเวณแผลซึง
เป็นการหา้มเลือดชวัคราวในกรณีฉุกเฉิน หรือการใชแ้รงกดทีบริเวณแผล 3-5 
นาที อาจใชนิ้วมือกดไดใ้นกรณีทีแผลไม่ใหญ่มากและสุนขัไม่แวง้กดั ถา้จะให้
ดีควรใชก้ารพนัผา้กดแผล (Pressure bandage) ซึงสามารถทาํไดโ้ดยใชผ้า้ก๊อซ 
(gauze) ผา้ฝ้าย ผา้เช็ดหนา้ พบัใหเ้ป็นแผน่วางปิดไวที้แผล      ก่อนวางผา้ปิดที
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แผลควรทาแผลดว้ยครีมทาแผลสดเพือป้องกนัไม่ใหผ้า้ปิดแผลแหง้ติดกบั
บาดแผลในภายหลงั จากนนัใชผ้า้พนัทบัไวใ้หก้ระชบัไม่แน่นหรือหลวม
จนเกินไป ในกรณีทีเลือดออกจนชุ่มผา้ผนืแรกใหใ้ชผ้า้อีกผนืวางทบัไปอีก
ชนัหนึง โดยไม่ตอ้งเอาผา้ผนืแรกออก เพือจะไดไ้ม่ไปรบกวนขบวนการแขง็ตวั
ของเลือด หลงัจากพนัแผลเสร็จแลว้ตอ้งคอยสงัเกตวา่อวยัวะส่วนปลายทีอยูต่าํ
กวา่จุดทีพนัแผลลงไปมีอาการบวมหรือไม่ ถา้บวมแสดงถึงการพนัแน่นเกินไป
จนเลือดไม่สามารถไหลเวียนได ้ ควรคลายผา้พนัแผลออกเลก็นอ้ย ถา้ยงัไม่หาย
บวมตอ้งถอดผา้พนัแผลออก  

 
รูปที 14.6      แสดงวธีิการหา้มเลือดโดยการใชมื้อกาํรอบเหนือบริเวณแผล 

 

นอกจากการพนัแผลแลว้ การหา้มเลือดอีกวธีิหนึงทีอาจใชไ้ดก้คื็อการ
ขนัชะเนาะ (Tourniquets) ซึงมกัจะใชใ้นกรณีมีเลือดออกมากบริเวณปลายขา 
โดยขนัชะเนาะทีเหนือบาดแผล การขนัชะเนาะจะตอ้งมีการคลายทุกๆ 10 นาที
เพือเปิดโอกาสใหเ้ลือดไดไ้หลเวียนไปเลียงส่วนปลายขาได ้ ถึงแมจ้ะมีการคลาย
บ่อยๆ  แต่บางครังกย็งัมีโอกาสจะเกิดการเสียหายของเนือเยอืเนืองจากการขาด
เลือด   ดงันนัจึงจาํเป็นจะตอ้งรีบนาํไปพบสตัวแพทยโ์ดยด่วน  

ในสุนขัส่วนใหญ่มกัจะไม่ยนิยอมใหข้นัชะเนาะ ดงันนัการใชผ้า้พนั
กดทบัแผลจึงเป็นวิธีทีนิยมใชม้ากกวา่  
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รูปที 14.7      แสดงวธีิการหา้มเลือดโดยใชก้ารพนัผา้กดบาดแผล (Pressure bandage) 
หรือใชเ้พือชะลอการกระจายของพิษงู 

 

กรณมีีเลอืดออกทจีมูก 
ใหส้งัเกตวา่เป็นเลือดออกจากบาดแผลหรือเป็นเลือดกาํเดา  ถา้เป็น

เลือดจากบาดแผลกอ็าจใชนิ้วหวัแม่มือกดหา้มเลือด ถา้เป็นเลือดกาํเดาใหใ้ชผ้า้
ชุบนาํเยน็หรือผา้ห่อกอ้นนาํแขง็วางโป๊ะบนสนัจมูก  ถา้สุนขัไม่ยนิยอมหรือ
แสดงอาการหงุดหงิดควรจะหยดุกระทาํการหา้มเลือดไม่เช่นนนัแลว้จะทาํให้
สถานการณ์แยล่งไปอีก ควรนาํสุนขัไปพบสตัวแพทยท์นัทีเนืองจากเลือดกาํเดา
ไหลอาจมีสาเหตุไดต้งัแต่เส้นเลือดแดงในโพรงจมูกแตก มีสิงแปลกปลอมใน
โพรงจมูก หรือรุนแรงจนถึงเป็นเนืองอก และการไดรั้บสารพิษกลุ่มทีทาํลาย
เมด็เลือด เช่น warfarin poisoning  
 

ช๊อค (Shock) 
 เป็นกลไกการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ทาํใหเ้กิดภาวะที
ปริมาณเลือดไม่มีเพียงพอกบัการไหลเวยีนไปตามเนือเยอืต่างๆ (โดยเฉพาะที
บริเวณอวยัวะส่วนปลาย) ชวัขณะ เกิดการลม้เหลวในการควบคุมความดนัและ
การไหลเวยีนเลือด และสุดทา้ยหวัใจกจ็ะหยดุเตน้  
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สาเหตุของ Shock 
1. การไดรั้บบาดเจบ็รุนแรง (ตกจากทีสูง, รถชน, ถูกเตะ ฯลฯ) 
2. เสียเลือดมาก 
3. ทอ้งเสียรุนแรง 
4. อาเจียนรุนแรง 
5. ถลอก, ฟกชาํอยา่งรุนแรง 
6. เลือดเป็นพิษ (จากการติดเชือ หรือสารพิษต่างๆ) 
7. ทอ้งอืด (bloat) เนืองจากกระเพาะอาหารบิดตวั 
8. โรคหวัใจระยะทา้ยๆ 

 

อาการ 
เหงือกซีด เยน็, หายใจเร็วแผว่, ชีพจรเตน้เร็วแต่เบา, สุนขัอาจนอน

แน่นิง หมดสติ, อุณหภูมิร่างกายลดตาํ ปลายเทา้และใบหูเห็น ลินเหียวแหง้ยน่ 
 

การช่วยเหลอื 
- ควรปลอบใหสุ้นขัสงบ และห่มผา้ใหอ้บอุ่น 
- หา้มใหน้าํหรืออาหารเดด็ขาด 
- นาํส่งสตัวแพทยอ์ยา่งรีบด่วน 

 

แผลไฟไหม้นําร้อนลวก (Burns and Scalds) 
เนืองจากผวิหนงัสุนขัมีขนปกคลุมทาํใหเ้ราสังเกตความเสียหายของ

เนือเยอืเนืองจากไฟไหม ้ นาํร้อนลวกไดไ้ม่เด่นชดั ถา้ไม่คลีขนหรือตดัขนออก 
แผลไฟไหมน้าํร้อนลวกทีกินบริเวณกวา้งบนร่างกายอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิด
อาการอืนๆ ตามมา เช่น shock ขาดนาํ (dehydration) หรือมีการติดเชืออยา่ง
รุนแรง ยงิไปกวา่นนัแผลไฟไหม ้ นาํร้อนลวก เป็นแผลทีสร้างความเจบ็ปวด
รุนแรงใหก้บัสุนขัมาก การสมัผสับริเวณแผลจึงตอ้งกระทาํอยา่งระมดัระวงั 
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การรักษา 
 หลกัในการรักษาคือลดความเสียหายของเนือเยอืโดยการใชค้วามเยน็
ทนัที เป็นเวลาประมาณ 5-15 นาที  ซึงสามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น  
 -  ราดบริเวณนนัดว้ยนาํเยน็หรือจบัสุนบัจุ่มลงในนาํเยน็ทนัที 
 -  เปิดนาํก๊อกใหไ้หลผา่นบริเวณนนัเบาๆ  
 - ใหผ้า้ชุดนาํเยน็ประคบ แต่ตอ้งระวงัไม่ใหเ้กิดการถูหรือขดูบริเวณแผล  
 

ข้อพงึระวงั 
-   หา้มถูบริเวณแผลเพราะอาจทาํใหเ้นือเยอืเสียหายมากขึน 
-  หา้มทาครีม หรือเจลทาแผล เพราะจะทาํใหค้วามร้อนคงัคา้งอยู ่ ซึง

เป็นการเพิมความเสียหายของเนือเยอื ยงิไปกวา่นนัสุนขัจะเลียสิงที
เราทาแผล จะทาํใหแ้ผลลุกลามยงิขึน  

-  หา้มดึงหนงัหรืออะไรกต็ามทีติดแผลอยูอ่อก เพราะจะทาํใหเ้นือเยอื
ฉีกขาด อาจทาํใหสู้ญเสียนาํและ shock ได ้ 

 

กาวติดขน  
ปล่อยทิงใหก้าวแหง้แลว้ใชก้รรไกรตดัขนบริเวณนนัออก อยา่พยายาม

ใชน้าํยาหรือสารเคมีใดๆ ลา้งเนืองจากนาํยาลา้งจะเป็นพิษทาํลายเนือเยอืผวิหนงั
ได ้ 
 

อุณหภูมิร่างกายขึนสูง (Heat stress) หรือลมแดด 
สุนขัเป็นสตัวที์มีขนปกคลุมทวัร่างกาย และไม่มีต่อมเหงือเหมือน

มนุษย ์ ดงันนัการระบายความร้อนออกจากร่างกายจะอาศยัการหอบ (Panting) 
เป็นหลกั แต่ในขณะทีอากาศร้อนอบอา้วมากๆ และบริเวณทีสุนขัอยูมี่การ
ระบายอากาศไม่ดี จะมีผลทาํใหสุ้นขัระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ทนั 
ส่งผลใหมี้อุณหภูมิร่างกายสูงขึนกวา่ปกติมาก โดยเฉพาะในรายทีถูกกกัขงั และ
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ไม่ไดกิ้นนาํ หรือในสุนขัพนัธุ์หนา้สนัทีมีขอ้จาํกดัในเรืองการระบายความร้อน
ออกทางการหายใจ เนืองจากโพรงจมูกเลก็แคบ 

อาการเริมตน้ทีจะพบเห็นไดคื้อ การหอบ และจะเพิมอตัราเร็วขึน
เรือยๆ สุนขัจะซึม มีนาํลายไหลออกมามาก หวัใจ (ชีพจร) เตน้เร็ว เหงือกเป็นสี
แดงสด ปลายเทา้ หวั หูจะร้อน บางรายถ่ายเหลวเป็นนาํมีเลือดปน อาจรุนแรง
ถึงหมดสติและตายได ้ 
 

การรักษา 
1. เคลือนยา้ยสุนขัไปยงัทีๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเยน็กวา่ เช็ด

นาํลายออกจากปากเพือหายใจสะดวก 
2. จุ่มตวัสุนขัลงในนาํเยน็ (ธรรมดา) หรือเปิดใหน้าํก๊อกไหลผา่นตวั

และหวั (อยา่ใหเ้ขา้จมูก) หรือใชผ้า้ชุบนาํเยน็เช็ดตวั และใหสุ้นขั
ดืมนาํเองไดต้ามตอ้งการ 

3. นาํส่งสตัวแพทย ์ 
 

บาดแผลจากของมีคม 
- ถา้มีเลือดออกมาก (เส้นเลือดแดงฉีกขาด) ใหท้าํการหา้มเลือดก่อน  
- ถา้เลือดค่อยๆ ซึมออกมาใหท้าํความสะอาดแผลเอาขนและสิง

สกปรกออกจากปากแผล (อาจใชก้รรไกรตดัเลม็ขนรอบปากแผล
ออก) แลว้ลา้งแผลดว้ยนาํสะอาด 

- นาํส่งสตัวแพทย ์ 
-  ในกรณีทีมีบาดแผลทะลุช่องอก ตอ้งรีบใชผ้า้กดปิดปากแผลใหแ้น่น

เพือป้องกนัไม่ใหอ้ากาศเขา้สู่ช่องอก แลว้นาํส่งสตัวแพทยท์นัที 
- ถา้มีแผลทะลุช่องทอ้งมีไส้ไหลออกมา ใหล้า้งเอาสิงสกปรก (ถา้มี) 

ออกดว้ยนาํสะอาดแลว้ยดักลบัเขา้ไปในช่องทอ้ง พนัปิดปากแผล
ไวด้ว้ยผา้สะอาดแลว้นาํส่งสตัวแพทยท์นัที  
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แผลถลอก 
- ทาํความความสะอาดบาดแผลโดยใชน้าํสะอาด แลว้ทายาใส่แผลสด  

 

ฟกชํา 
- ปกติแลว้แผลฟกชาํไม่จาํเป็นตอ้งใชย้าทา 
- อยา่ใชย้าทาถูนวดทีใชก้บัคนมาใชใ้นสุนขั เพราะจะทาํใหเ้กิดการ
ระคายเคืองมาก 

- พึงระลึกไวเ้สมอวา่การพบรอยฟกชาํจากภายนอกอาจเกิดร่วมกบัการ
ตกเลือดภายในได ้ ถา้สุนขัไม่ยอมเคลือนไหว หรือไม่ไดย้นืดว้ยขา
ทงั 4  ใหพ้าไปพบสตัวแพทย ์ทนัที 

 

 

รูปที 14.8      แสดงวธีิการเช็ดทาํความสะอาดแผล สังเกตทิศทางการเช็ดจะเริมจาก
กลางบาดแผลออกไปหาขอบดา้นนอก (ตามลกูศร) 

 

แผลถูกกดัและสัตว์มีพษิ 
 แผลถูกกดั  

สุนขักดักนัมกัจะพบบาดแผลบริเวณคอ หนา้อก ใบหนา้ หู รูเขียวที
ทะลุผวิหนงัจากภายนอกอาจดูเหมือนไม่รุนแรง แต่ความจริงแลว้เนือเยอืและ
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กลา้มเนือบริเวณใตผ้วิหนงัตรงนนัอาจบอบชาํมาก และอาจทาํใหเ้กิดการติดเชือ
รุนแรงตามมา ถา้แผลกวา้งและลึกควรนาํไปพบสตัวแพทย ์ 

การปฐมพยาบาลทาํไดโ้ดย 
1. ทาํการหา้มเลือดในกรณีทีมีเลือดออกมาก 
2. ตดัขนบริเวณรอบปากแผลออก 
3. ทาํความสะอาดแผลดว้นนาํสะอาด และนาํยาฆ่าเชือ 
4. ทาครีมหรือขีผงึสาํหรับแผลสด ปิดปากแผล  
 

แมลงต่อย 
ผงึและตวัต่อ 
ทาํใหเ้กิดการบวมและเจบ็ปวด มกัจะพบบริเวณอุง้เทา้ ปาก และหนา้ 

โดยเฉพาะถา้ถูกต่อยภายในปากและทาํใหเ้กิดการบวมของคอหอยจะทาํให้
หายใจไม่ออก สุนขับางตวัมีอาการแพพ้ิษของผงึและตวัต่อค่อนขา้งรุนแรง มี
การบวมตามใตผ้วิหนงัทวัร่างกาย อาเจียน ทอ้งร่วง หนา้บวม คอบวม หายใจไม่
ออก ตาย ดงันนัตอ้งรีบนาํส่งสตัวแพทยโ์ดยเร็ว  โดยเฉพาะในรายทีถูกต่อย
ภายในช่องปากและลาํคอ  

การดูแลเบอืงต้น 
1. ถา้เป็นไปไดใ้หพ้ยายามดึงเหลก็ในออก 
2. ใชน้าํแขง็ประคบบริเวณทีบวมจะช่วยลดอาการได ้ 
3. นาํส่งสตัวแพทย ์ 

 

คางคกและตวับุ้ง 
คางคกจะหลงัสารพิษออกจากต่อมทีอยูต่ามผวิหนงั ซึงสารพวกนีจะ

ก่อใหเ้กิดความระคายเคืองไปจนถึงภาวะหวัใจลม้เหลวได ้ ส่วนตวับุง้ชนิดมีขน
ยาวกจ็ะมีสารทีก่อใหเ้กิดความระคายเคืองอยูต่ามผวิ ลาํตวั และขน  สุนขัมกัจะ 
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ไดรั้บพิษโดยการสมัผสัโดยเฉพาะบริเวณปาก ลิน  
อาการ  พิษคางคก  - นาํลายไหลยดื ม่านตาขยายกวา้ง ถา้ไดรั้บพิษมาก

และทิงไว ้ นานอาจชกัหมดสติและตายได ้ 
  พิษตวับุง้   -  ทาํใหเ้กิดการระคายเคือง นาํลายไหล มีตุ่มบวม  

 

การดูแลเบอืงต้น 
1. ใชน้าํสะอาดฉีดลา้งบริเวณปากสุนขัทนัที แต่ระวงัอยา่ใหสุ้นขั

สาํลกั หรือกลืนนาํเขา้ไป (ใชก้ระบอกฉีดพน่สเปรยจ์ะปลอดภยั
กวา่ใชส้ายยาง) 

2. นาํส่งสตัวแพทยท์นัที  
 

งูกดั 
อาการทีสงัเกตไดแ้ละสงสยัวา่สุนขัอาจจะโดนงูพิษกดั ไดแ้ก่ ตวัสนั 

ตืนเตน้ อาเจียน นาํลายไหลมาก  ม่านตาขยาย หรือลม้ฟบุลงทนัทีทนัใด ควร
สาํรวจตามร่างกายสุนขัวา่มีรอยเขียว 2 รอยหรือไม่ ถา้พบตอ้งรีบนาํส่งสตัว
แพทยท์นัที 

ข้อควรปฏบิตัิ 
1. ปลอบสุนขัใหห้ายตืนกลวั 
2. ลา้งแผลและบริเวณรอยกดัดว้ยนาํสะอาดมากๆ เพือลา้งเอาพษิทีติด

อยูก่บัผวิออก 
3. หา้มกรีดแผลใหก้วา้ง หรือพยายามดูดพิษออก เพราะจะทาํใหมี้

เลือดไหลเวียนมาทีแผลมากขึนเป็นการเร่งการกระจายพิษ  
4. ใชน้าํแขง็ประคบ เพือลดการไหลเวียนของเลือด 
5. ถา้ถูกกดับริเวณขา ควรใชผ้า้พนัรอบบริเวณนนัใหแ้น่น (รูปที 112) 

เพือชะลอการกระจายของพิษ (การขนัชะเนาะใชไ้ม่ไดผ้ล) 
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6. นาํส่งสตัวแพทยท์นัทีเพือฉีดเซรุ่มแกพ้ิษงู  
 

แมงกระพรุนและหอยเม่น 
อาการ 
สุนขัมกัจะแสดงอาการเจบ็ปวดอยา่งรุนแรงภายหลงัจากการเล่นนาํ

ทะเล  
การดูแลเบอืงต้น  
1. หาเหลก็ในและดึงออก 
2. ใหย้าแกป้วด (aspirin) 1 เมด็ต่อนาํหนกัตวั 30 กิโลกรัม 
3. ใชแ้อมโมเนียเจือจาง 1 ส่วนต่อนาํ 10 ส่วน ราดบริเวณทีปวด  
4. ทาํใหร่้างกายสุนขัอบอุ่น และนาํส่งสตัวแพทย ์ 
 

สารพษิ  
สารพิษสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการกิน การหายใจ และซึมผา่น

ผวิหนงั แต่ทีพบบ่อยๆ มกัเกิดจากการกิน สุนขัทีไดรั้บสารพิษอาจมีอาการ
นาํลายฟมูปาก อาเจียน ทอ้งเสีย เดินโซเซ กลา้มเนือกระตุก ลม้ฟุบ ชกั และ
หมดสติ  

 

ข้อควรปฏบิตัิ 
1. เมือพบเห็นสุนขักาํลงักินสารพิษอยู ่ ใหค้วบคุมสุนขัไว ้ นาํสุนขั

พร้อมภาชนะบรรจุสารนนัส่งสตัวแพทยท์นัที 
2. ในกรณีทีไม่ไดส้งัเกตเห็นวา่สุนขักินสารพิษหรือเปล่า แต่แสดง

อาการน่าสงสยัวา่จะเกิดจากสารพิษ ใหน้าํส่งสตัวแพทยท์นัที  
3. การทาํใหอ้าเจียนทนัที (ภายใน 1 ชวัโมงหลงักินสารพิษ) เป็นการ

ลดปริมาณของสารพิษทีจะทาํใหร่้างกายดูดซึมเขา้ไป แต่มีขอ้จาํกดั
วา่สารทีกินเขา้ไปนนัตอ้งไม่ระคายเคืองต่อเนือเยอืทางเดินอาหาร 
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ไม่เช่นนนัแลว้ยงิจะเป็นการไปเพิมความรุนแรงของพิษ ทางทีดี
ทีสุดถา้เราไม่รู้วา่สารชนิดนนัเป็นอะไรกไ็ม่ควรทาํใหสุ้นขัอาเจียน 
ควรนาํส่งสตัวแพทยท์นัที  

 

ลูกตาหลุดออกมานอกเบ้า 
พบไดบ่้อยในสุนขัพนัธุ์หนา้สนั ตาโปน เนืองจากสุนขักลุ่มนีมีเบา้ตา

ตืน เมือโดนกระแทกแรงๆ มีโอกาสทีลูกตาจะหลุดออกมานอกเบา้ได ้ 
 

การดูแลเบอืงต้น  
ใชผ้า้สะอาดชุบนาํคลุมลูกตาไว ้แลว้พาไปพบสตัวแพทยท์นัที  

 

การดูแลสุนัขป่วยทบ้ีาน 
 

“Good nursing will often make the difference between 
success and failure. Its value is incalculable” 

E. Allan & R. Blogg, 1992 
 

ถึงแมว้า่สุนขัมีคุณสมบติัในการฟืนตวัจาก
การเจบ็ป่วยไดดี้มากเมือเทียบกบัมนุษย ์ แต่เจา้ของ
สุนขักย็งัมีส่วนช่วยส่งเสริมใหก้ารเจบ็ป่วยหายได้
รวดเร็วขึน โดยการเอาใจใส่ดูแลทีดีของเจา้ของ จดั
ใหสุ้นขัป่วยอยูใ่นสภาวะทีสะดวก สบาย และ
เหมาะสม  
 

 สิงสาํคัญทีสุด 3 อย่างทีต้องคาํนึงถึง กคื็อ  
1. การไดพ้กัผอ่นและความสะดวกสบาย  
2. การไดรั้บอาหารและนาํอยา่งพอเพียง     รูปที 14.9  สุนขัป่วยดว้ย 

                     โรคติดเชือ 
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3. ไดรั้บยาครบตามทีสตัวแพทยส์งั  
โดยใหสุ้นขัป่วยไดพ้กัในสถานทีทีอบอุ่น และเงียบสงบ ไม่ร้อนหรือ

เยน็เกินไป มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อบัชืน ปล่อยใหสุ้นขัไดอ้อกจากบา้นได้
บ่อยกวา่ปกติเพือถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ออกกาํลงักายเลก็ๆ นอ้ยๆ เพือกระตุน้
การเคลือนไหวของทางเดินอาหาร แต่ตอ้งระวงัไม่ใหอ้อกกาํลงักายหนกัๆ หรือ
เล่นเกมทีตืนเตน้มากเกินไป  

ลมโกรกและอากาศเยน็เป็นสิงทีควรหลีกเลียงเป็นอยา่งยงิ โดยเฉพาะ
พืนบา้นบริเวณทีสุนขันอน ควรมีสิงรองนอนเพือทาํใหร่้างกายอบอุ่น  

การใหอ้าหารควรใหค้ราวละนอ้ยๆ แต่บ่อยๆ อาหารควรเป็นชนิดที
ยอ่ยง่าย มีรสชาด และกลินหอม น่ากินเพือช่วยกระตุน้ความอยากอาหาร แต่ใน
บางกรณี เช่น มีอาการทอ้งเสีย อาเจียน อาจจาํเป็นตอ้งงดอาหาร หรือใน
บางครังถา้จาํเป็นจริงๆ สุนขัไม่ยอมกินอะไรเลยอาจจะตอ้งป้อน (Force 
feeding) โดยการเลือกอาหารทีเป็นชินเลก็ๆ ป้อนเขา้ปากในวิธีการเดียวกบัการ
ป้อนยาเมด็ หรืออาจใหอ้าหารเหลวในวิธีการเดียวกบัการป้อนยานาํ  แต่ตอ้ง
ระมดัระวงัค่อนขา้งมาก และตอ้งแน่ใจวา่สุนขักลืนอาหารไดไ้ม่อยา่งนนัแลว้
อาหารเหลวอาจจะถูกสาํลกัเขา้ไปในปอดได ้ 

ในกรณีทีสุนขัไม่ยอมกินอาหารและนาํเลย อาจใชก้ลูโคสละลายนาํ
หรือใชน้มป้อน (ยกเวน้ในรายทอ้งเสียหา้มป้อนนมเดด็ขาด)  โดยประมาณว่า
สุนขัควรไดรั้บนาํอยา่งนอ้ย 50 มิลลิลิตรต่อนาํหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวนั ซึงควร
จะแบ่งใหค้รังละนอ้ยๆ เช่น 4 ครังต่อวนั นอกจากนีควรหยดวิตามินรวม
สาํหรับเดก็ (multi-vitamin for children) 5-10 หยดลงในสิงทีป้อนดว้ย ถา้จะให้
ดีกวา่นีควรปรึกษาสตัวแพทยเ์พือจะไดว้างแผนในการเลือกชนิดอาหารให้
เหมาะสมกบัโรคและการรักษาควรคู่ไปดว้ย  
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ถา้สุนขัมีอาการขาดนาํ
หรือแหง้นาํตอ้งนาํส่งสตัวแพทย์
ทนัทีโดยเฉพาะในรายทีทอ้งเสีย

หรืออาเจียนรุนแรง เพราะการ
สูญเสียนาํและอิเลคโตรไลท์

เนืองจากทอ้งเสีย และอาเจียน 
อาจจะเป็นสาเหตุใหต้ายได้

โดยเฉพาะลูกสุนขั การไดรั้บการ
รักษาทีถูกตอ้ง รวดเร็ว จะทาํให้
สตัวมี์โอกาสหายเป็นปกติไดเ้ร็ว

ขึน  
รูปที 14.10   สุนขัป่วยดว้ยอุบติัเหตุ 
 

ภาวะมีไขห้รืออาการเจบ็ปวดสามารถใชย้าแกป้วดพวก Aspirin ใน
ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อนาํหนกัตวั 1 กิโลกรัม หรือ 1 เมด็ (300 มิลลิกรัม) ต่อ
นาํหนกัตวั 30 กิโลกรัม วนัละ 2 ครัง (เชา้-เยน็) ถา้อาการไม่บรรเทาลงควรไป
พบสตัวแพทย ์ ในสุนขับางตวัจะแสดงอาการแพไ้ดโ้ดยมีอาการอาเจียน เยอื
เมือกคลาํ เดินโซเซ ทรงตวัไม่ได ้ใหห้ยดุยาและไปพบสตัวแพทยท์นัที  

 

การป้องกนัสุนัขทาํร้ายตวัเอง 
สุนขัทีมีอาการระคายเคืองทีตาหรือผวิหนงัหรือพวกทีแผลผา่ตดักาํลงั

จะหายมกัจะพยายามถู หรือกดัแทะ หรือข่วนเกาบริเวณนนัๆ ทาํใหแ้ผลหายชา้
หรือไม่หายสามารถป้องกนัไดโ้ดยการใชป้ลอกสวมหวัหรือทีเรียกวา่ 
Elizabethan collarซึงหาซือไดต้ามคลินิกสตัวแพทยห์รืออาจทาํขึนเองโดยใช้
แผน่พลาสติกแขง็กไ็ด ้
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รูปที 14.11  การใช ้ปลอกสวมหวั หรือ Elizabethan collar 


