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โครงการ PREDICT-2 คอืส่วนหน่ึงของโครงการเฝ้าระวงัภัยคกุคามจากโรคระบาดอุบัติ ใหม่ หรอื EPT ขององคก์รเพื่อการพัฒนา
ระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา (USAID) มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งศักยภาพระดบัโลกในการตรวจจับ การคน้พบ และการ
ป้องกันการระบาดใหญ่ของเชือ้ไวรสั โดยเฉพาะชนิดที่สามารถระบาดจากสัตว์ ไปสู่คนได ้(ไวรสัสัตวสู่์คน) PREDICT-2 ไดร้ว่ม
มือกับมหาวทิยาลัย California, Davis  องคก์ร EcoHealth Alliance องคก์ร Metabiota สถาบัน Smithsonian สมาคม Wildlife 
Conservation และสถาบันที่เป็นพันธมิตรรวมถึงรฐับาลของ 35 ประเทศที่เราท�างานดว้ย

เป้าหมายของงานศึกษาพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ของโครงการ PREDICT-2 คอื การใช้ผลการศึกษาทางวทิยาศาสตร ์เพื่อพัฒนา
แผนการใช้เครือ่งมือใหม่ๆ ที่จะสามารถลดการกระจาย การเพิ่มจ�านวน และการแพรร่ะบาดของไวรสัชนิดใหม่ๆ ทัง้น้ีจากการวเิคราะห์
ข้อมูลเบือ้งตน้พบวา่ มีความจ�าเป็นเรง่ดว่นที่จะตอ้งจัดให้มีแผนการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของคนเพื่อที่จะให้สามารถอยู่รว่มกับคา้งคาว
ไดอ้ย่างปลอดภัย หนังสือเล่มน้ีจึงไดจ้ัดท�าขึน้ดว้ยวตัถุประสงคด์งักล่าว

รปูแบบของหนังสือภาพฉบับน้ี ไดร้บัการแนะน�าโดยผู้น�าในท้องถิ่น โดยมีผู้เช่ียวชาญดา้นเน้ือหาของกลุ่ม PREDICT-2 เป็นผู้พัฒนารา่ง
ตน้แบบ ซ่ึงตอ่มามีการปรบัปรงุจากความเห็นของคณะท�างานในแตล่ะประเทศ รวมทัง้สมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเริม่น�า
หนังสือภาพฉบับใหม่น้ีมาใช้งาน ควรมีการสอบถามความคดิเห็นจากคนในพืน้ที่เพิ่มเตมิเพื่อปรบัปรงุเน้ือหาให้มีความจ�าเพาะตอ่บรบิท
ของแตล่ะพืน้ที่มากยิ่งขึน้

เน้ือหาของหนังสือภาพน้ี ควรไดร้บัการน�าเสนอโดยผู้น�าชุมชนที่น่าเช่ือถือ แตล่ะภาพมีค�าอธิบายประกอบเพื่อให้ผู้น�าเสนอใช้ ในการ
สนทนาและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ฟัง เอกสารควรพิมพ์ออกมาให้รปูภาพและเน้ือหาอยู่คนละหน้าเพื่อให้เกิดความรวดเรว็ในการน�า
เสนอ และผู้บรรยายสามารถถือภาพแสดงตอ่ผู้ฟัง และใช้ค�าบรรยายประกอบภาพที่อยู่ดา้นหลังภาพเป็นแนวทางในการสนทนาและแลก
เปลี่ยนความคดิเห็น
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3 University of California, Davis
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เอกสารน้ีไดร้บัการสนับสนุนจากประชาชนอเมรกิันผ่านองคก์รเพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา หรอื USAID ใน
โครงการท�านายภัยคกุคามจากโรคระบาดอุบัติ ใหม่ หรอื EPT Emerging Pandemic Threats PREDICT เน้ือหาในเอกสารน้ีเป็นความ
รบัผิดชอบของผู้เขียน และไม่ ไดส้ะท้อนความคดิเห็นขององคก์ร USAID หรอื รฐับาลสหรฐัอเมรกิา
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ขอขอบคณุ คณะท�างานของประเทศสมาชิกในพืน้ที่ของโครงการ PREDICT ที่ช่วยให้ค�าแนะน�าเพื่อให้การจัดท�าหนังสือออกมาอย่าง
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หนังสือ “อยู่รว่มกับคา้งคาวอย่างปลอดภัย” ฉบับภาษาไทยน้ี ไดร้บัการแปลและเรยีบเรยีงโดยคณะท�างานโครงการ PREDICT ประจ�า
ประเทศไทย

กรณุาอ้างอิง: 
PREDICT One Health Consortium 2018. Living Safely with Bats. Washington, DC: USAID, 2018.
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คา้งคาวมีบทบาทส�าคญัตอ่มนุษย์และระบบนิเวศที่ด ีตวัอย่างเช่น คา้งคาวมีส่วนช่วยใน
การแพรข่ยายเมล็ดพันธุ์จากไม้เน้ือแข็งและไม้ผลตา่ง ๆ

บทท่ี 1. ค้างคาวเป็นสว่นส�าคัญของระบบนิเวศ
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บทท่ี 1. ค้างคาวเป็นสว่นส�าคัญของระบบนิเวศ
คา้งคาวมีบทบาทส�าคญัตอ่มนุษย์และระบบนิเวศที่ด ีคา้งคาวช่วยในการผสมเกสรพืช
ดอก และผลไม้มากกวา่ 300 สายพันธุ์ เช่น มะม่วง กล้วย ฝรัง่ ทุเรยีน ลิน้จี่ และล�าไย 
เป็นตน้
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บทท่ี 1. ค้างคาวเป็นสว่นส�าคัญของระบบนิเวศ
คา้งคาวช่วยก�าจัดแมลงศัตรพูืช เช่น เพลีย้กระโดดในนาข้าว และตวัดว้งที่ท�าลายพืชผล
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ในขณะที่คา้งคาวเป็นสาเหตขุองโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่น ๆ การฆ่าหรอืบุกรกุถิ่นที่อยู่
อาศัยของคา้งคาว อาจจะท�าให้ โรคแพรก่ระจายไปสู่ผู้คนไดม้ากขึน้ ดว้ยเหตน้ีุจึงไม่ควร
ฆ่า ล่า ขาย ปรงุอาหารหรอืกินคา้งคาว

บทท่ี 2. แนวทางพืน้ฐานในการใช้ชีวติรว่มกับค้างคาวอย่าง
ปลอดภัย
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วธิีที่ดทีี่สุดในการอยู่รว่มกับคา้งคาวอย่างปลอดภัย คอืหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคา้งคาวที่
มีชีวติหรอืที่ตายแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ิงคดัหลั่งจากคา้งคาว เช่น น� ้าลาย เลือด เยี่ยว 
หรอืมูล และหาวธิีป้องกันไม่ ให้คา้งคาวเข้ามาอาศัยในบ้าน

บทท่ี 2. แนวทางพืน้ฐานในการใช้ชีวติรว่มกับค้างคาวอย่าง
ปลอดภัย
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หน่ึงในแนวทางเพื่อความปลอดภัย คอื หลีกเลี่ยงการรบัประทานอาหาร หรอืดืม่น� ้าที่
ปนเป้ือนกับมูลหรอืเยี่ยวของคา้งคาว โดยการหาวสัดหุรอืฝาครอบมาปิดคลุมอาหาร
และน� ้า และควรท�าความสะอาดอุปกรณ์ที่ ใช้ปิดคลุมอย่างสม�่าเสมอดว้ยสบู่และน� ้า
สะอาด

บทท่ี 2. แนวทางพืน้ฐานในการใช้ชีวติรว่มกับค้างคาวอย่าง
ปลอดภัย
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เพื่อลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย ควรหลีกเลี่ยงการรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่ที่
คาดวา่ไดร้บัการสัมผัสหรอืกัดแทะจากคา้งคาวหรอืสัตวอ์ื่น ๆ

ไม่ควรเก็บผลไม้ที่มีรอยคา้งคาวกัดแทะมารบัประทาน แม้วา่จะตดัส่วนน้ันทิง้ไปแล้ว
ก็ตาม หรอืน�าส่วนน้ันไปเลีย้งสัตวอ์ื่น ๆ เพราะผลไม้ส่วนที่เหลืออาจจะมีเชือ้และท�าให้
คณุป่วยได้

เช่นเดยีวกันกับพืชตระกูลตาล-มะพรา้ว หรอือินทผาลัม คณุไม่ควรดืม่น� ้าหวานสด 
ๆ จากดอกหรอืยอดตาลที่มีคา้งคาวมาสัมผัส (เลีย เยี่ยวใส่ ตกลงไปตาย) หากไม่มีวธิี
ป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการดืม่แบบสดที่ ไม่ผ่านการตม้

บทท่ี 2. แนวทางพืน้ฐานในการใช้ชีวติรว่มกับค้างคาวอย่าง
ปลอดภัย
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1 - 2 m



หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคา้งคาวโดยตรง หากไม่มีผู้เช่ียวชาญที่ช่วยก�าจัดซากคา้งคาวที่ตาย
แล้ว ให้ปฏิบัตติามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี อันดบัแรกปิดปากและจมูกดว้ยหน้ากาก ควรจะเป็น
หน้ากากที่ปิดไดแ้น่นรอบปากและจมูกจึงจะดทีี่สุด หรอืใช้ผ้าพันคอปิดรอบปากและจมูก
แทน ใส่แวน่ตา และสวมถุงมือหนา ๆ (หากไม่มีถุงมือหนาให้ ใช้ถุงพลาสตกิสวมสองชัน้
แทน) น�าถุงพลาสตกิมาใส่คลุมถุงมืออีกชัน้เพื่อจะได้ ใช้จับและใส่ซากคา้งคาวในถุงโดยที่
ถุงมือไม่ตอ้งสัมผัสกับเลือด และควรระวงัการบาดเจ็บจากการถูกคา้งคาวข่วนเพราะเล็บของ
คา้งคาวแหลมคมมาก 

ในการเก็บซากคา้งคาวให้สวมถุงพลาสตกิไวท้ี่ดา้นนอกของถุงมือ หยิบคา้งคาวขึน้มาแล้วก
ลับดา้นถุงพลาสตกิ เพื่อให้คา้งคาวเข้าไปอยู่ ในถุง จากน้ันซ้อนถุงพลาสตกิอีกชัน้แล้วมัด
ปากถุงให้แน่น

เมื่อเก็บซากคา้งคาวในถุงหรอืภาชนะอื่น ๆ แล้ว ควรเผา หรอืน�าซากคา้งคาวไปฝังดนิที่ความ
ลึกประมาณ 1- 2 เมตร ห้ามใช้มือในการกลบดนิ ควรใช้พลั่วกลบหลุมดนิให้มีความหนาอย่าง
น้อย 60 เซนตเิมตร ที่ส�าคญัคอืตอ้งท�าความสะอาดพลั่วดว้ยน� ้ายาฆ่าเชือ้เมื่อใช้งานเสรจ็
แล้ว 

บทท่ี 3. วธีิก�าจัดซากค้างคาว

1 - 2 m 8
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หลังจากก�าจัดซากคา้งคาวแล้ว ให้ล้างมือดว้ยสบู่และน� ้าสะอาด หากเป็นไปได้ ใช้น� ้ายา
ฆ่าเชือ้ส�าหรบัฆ่าเชือ้ไวรสั เช่น เจลท�าความสะอาดมือหรอืผ้าเช็ดท�าความสะอาด

บทท่ี 3. วธีิก�าจัดซากค้างคาว
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วธิีดทีี่สุดในการใช้ชีวติรว่มกับคา้งคาวอย่างปลอดภัย คอื หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับคา้งคาว 
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ให้ป้องกันตวัเองจากส่ิงคดัหลั่งของคา้งคาว (เช่น น� ้าลาย 
เลือด เยี่ยว หรอืมูล) เน่ืองจากคา้งคาวบางตวัที่เป็นโรคอาจไม่แสดงอาการได้

หากรา่งกายสัมผัสกับน� ้าลาย เลือด เยี่ยว หรอืมูลของคา้งคาว หากเข้าตา จมูก หรอืปาก ให้
ล้างออกดว้ยน� ้าเป็นเวลา 5 นาที ถ้าไม่มีนาฬิกาให้นับ 1 ถึง 300 อย่างช้า ๆ ขณะล้าง เพื่อ
ล้างผิวให้สะอาดที่สุด นอกจากน้ี ถ้าส่วนอื่น ๆ ของรา่งกายสัมผัสกับน� ้าลาย เลือด เยี่ยว 
หรอืมูลของคา้งคาว ให้ล้างดว้ยสบู่และล้างออกดว้ยน� ้า หากเป็นไปไดค้วรรบีไปพบแพทย์

บทท่ี 4. เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงจากการสมัผัสค้างคาว
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การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมือ่ถูกคา้งคาวข่วนหรอืกัด

• หากถูกคา้งคาวข่วนหรอืกัด ให้ล้างบรเิวณที่ถูกกัดดว้ยสบู่และปล่อยให้น� ้าไหลผ่านอย่าง
น้อย 5 นาที หากคณุไม่มีนาฬิกาให้ นับ 1 ถึง 300 อย่างช้า ๆ ในขณะที่ล้าง

• หากเป็นไปได้ ให้ ใช้น� ้ายาส�าหรบัฆ่าเชือ้ไวรสั เช่น เจลท�าความสะอาดมือหรอืผ้าเช็ด
ท�าความสะอาด

บทท่ี 4. เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงจากการสมัผัสค้างคาว

11
Asia/Thai - May 2019 version





การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมือ่ถูกคา้งคาวข่วนหรอืกัด (ตอ่เน่ือง)

• ถ้าหากถูกคา้งคาวข่วนหรอืกัด ให้ ไปพบแพทย์เพื่อรบัการรกัษา รวมถึงฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

• แม้วา่คณุจะไม่ ไดถู้กคา้งคาวข่วนหรอืกัด แตห่ากเกิดมีอาการเจ็บป่วยควรรบีไปพบ
แพทย์และแจ้งให้แพทย์ทราบประวตักิารสัมผัสกับคา้งคาวของคณุโดยละเอียด เพื่อ
ให้แพทย์สามารถเลือกวธิีการรกัษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง

บทท่ี 4. เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงจากการสมัผัสค้างคาว
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คา้งคาวมีหลากหลายชนิดทัง้ที่อาศัยอยู่บรเิวณหมู่บ้านหรอือยู่ ในเมือง คา้งคาวที่อาศัยอยู่
ในอาคารหรอืบ้านมักจะมีขนาดเล็กและกินแมลงเป็นอาหาร โดยปกตแิล้วคา้งคาวจะไม่
เป็นอันตรายและไม่ข่วนหรอืกัดคนหากอยู่ตามล�าพัง แต่ ในบางครัง้หากคา้งคาวป่วยตดิ
เชือ้ไวรสั เช่นโรคพิษสุนัขบ้า ก็จะท�าให้คา้งคาวมีพฤตกิรรมด ุและอาจจะข่วนหรอืกัดโดย
ไม่มีสาเหต ุซ่ึงเป็นตน้เหตใุห้เชือ้ไวรสัแพรก่ระจายไปสู่คนได ้

เน่ืองจากคา้งคาวบางตวัที่เป็นโรคอาจไม่แสดงอาการ ดงัน้ันควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
โดยตรงกับคา้งคาวและส่ิงคดัหลั่งของคา้งคาว ซ่ึงเป็นวธิีที่ดทีี่สุดในการป้องกันตนเอง
จากการเจ็บป่วยจากโรคใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากคา้งคาว

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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การย้ายส่ิงของทีด่งึดดูความสนใจคา้งคาวออกจากบรเิวณบ้าน

บรเิวณแหล่งน� ้าและของเหลวอื่น ๆ เมื่อมีคา้งคาวมาดืม่กิน น� ้าอาจจะปนเป้ือนดว้ย
น� ้าลาย เยี่ยว หรอืมูลคา้งคาว ควรหาฝาครอบปิดภาชนะให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปน
เป้ือนเชือ้โรคจากคา้งคาว

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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การป้องกันคา้งคาวไม่ ให้เข้าไปในบ้าน

วธิีที่ดทีี่สุดในการป้องกันไม่ ให้คา้งคาวเข้าไปในอาคารหรอืบ้าน คอื ตอ้งตรวจสอบให้
แน่ ใจวา่ไม่มีรหูรอืช่องวา่งรอบ ๆ ประต ูหน้าตา่ง เพดาน และหลังคา ที่เป็นช่องทางที่
คา้งคาวเข้าไปได ้ควรปิดหน้าตา่งและประตดูว้ยผ้าใบอย่างแน่นหนา ใช้กาวยาแนว เศษ
ไม้ หรอืหนังสือพิมพ์เปียกในการอุดช่อง-รรูัว่

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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คา้งคาวมักจะห้อยตวัในจุดที่สูงสุดบนเพดานห้อง เช่น จุดสูงสุดของเพดานทรงแหลมหรอื
หลังคา คา้งคาวส่วนใหญ่ที่อยู่ ในอาคารมักมีขนาดเล็กและสีด�า ดงัน้ันจึงท�าให้มองเห็นได้
ยากดว้ยตาเปล่า 

คา้งคาวตวัเล็กสามารถแทรกตวัเองลงไปในช่องเล็ก ๆ เช่น ระหวา่งแผงกัน้ ระหวา่งแผ่น
ไม้มุงหลังคา หรอืกรอบไม้ เช่นเดยีวกับหนู คา้งคาวมักจะรวมตวักันเป็นกลุ่ม มีทัง้กลุ่ม
เล็กและกลุ่มใหญ่ 

สัญญาณที่แสดงวา่อาจมีคา้งคาวอยู่ ในบ้านของคณุ คอื พบมูลตกอยู่บนพืน้ มูลคา้งคาวจะ
มีสีด�าขนาดเท่าเมล็ดข้าว หรอือาจมีรอ่งรอยของเยี่ยวไหลลงมาตามเพดานและผนัง การได้
กลิ่นเยี่ยวและมูลคา้งคาวก็เป็นอีกสัญญาณหน่ึงที่บ่งบอกวา่อาจมีคา้งคาวอยู่ ในบ้าน

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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การไล่คา้งคาวออกจากอาคารหรอืบ้าน

หากไม่มีผู้เช่ียวชาญที่จะช่วยไล่คา้งคาวออกจากบ้าน ส่ิงที่ตอ้งท�าในขัน้แรกก่อนที่จะ
ท�าความสะอาดมูลหรอืเยี่ยวคา้งคาว คอืใส่หน้ากากปิดปากให้แน่น ป้องกันการสูดดมฝุ่นที่
เกิดจากมูลคา้งคาวที่อาจมีเชือ้โรคและเป็นอันตรายตอ่ตวัคณุ ถ้าไม่มีหน้ากากให้คลุมหน้า
ดว้ยผ้าเปียกหมาดๆ หรอืผ้าพันคอ ถ้าเป็นไปไดค้วรสวมถุงมือและแวน่ตา ท�าพืน้บรเิวณ
ที่จะกวาดให้เปียกดว้ยน� ้าสบู่ก่อนที่จะกวาดหรอืถูมูลคา้งคาวบนพืน้ เพื่อป้องกันไม่ ให้ฝุ่น
จากมูลคา้งคาวกระจายไปในอากาศขณะกวาด

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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เวลาที่ดทีี่สุดในการไล่คา้งคาวออกจากบ้านหรอือาคาร คอืช่วงเวลากลางคนื เพราะทั่วไปแล้ว
คา้งคาวบินออกหาอาหารในเวลาพลบค�า่ หรอืหลังจากพระอาทิตย์ตกดนิ อาจจ�าเป็นตอ้งใช้
เวลาหน่ึงถึงสองคนืในการสังเกตพฤตกิรรมการบินออกจากบ้านของคา้งคาว เพราะคา้งคาว
บางตวัอาจไม่ ไดอ้อกไปหากินพรอ้มกับตวัอื่น ที่ส�าคญัอาจจะมีคา้งคาวที่ ไดร้บับาดเจ็บท�าให้
ไม่สามารถออกหาอาหารได้

หลังจากคา้งคาวออกไปหาอาหารช่วงพลบค�า่ ให้ปิดจุดทางเข้าในบ้านทัง้หมด ดว้ยการปิด
หน้าตา่งและประตอูย่างแน่นหนาดว้ยผ้าใบ เพื่อให้แน่ ใจวา่ไม่มีช่องใดในบ้านที่คา้งคาวจะ
เข้ามาได ้โดยสามารถใช้กาวยาแนวหรอืหนังสือพิมพ์เปียกเพื่อปิดรทูี่คา้งคาวใช้เข้ามาในบ้าน
ได ้คา้งคาวกินแมลงมีขนาดเล็กสามารถเข้าไปในอาคารผ่านช่องขนาดเล็กได ้ถ้าคณุสามารถ
แหย่น้ิวเล็ก ๆ เข้าไปในช่องเปิดได ้คา้งคาวกินแมลงก็สามารถลอดผ่านช่องน้ันไดเ้ช่นกัน

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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การไล่คา้งคาวออกจากอาคารหรอืบ้าน

หากมีคา้งคาวตัง้ท้องหรอืลูกคา้งคาวอยู่ ในบ้าน ควรรอจนกวา่พวกมันจะโตและบินหา
อาหารเองได ้โดยสังเกตลุูกคา้งคาวไดจ้ากขนาดที่เล็กกวา่ปกต ิและอยู่ตดิกับแม่ของมัน
ในระหวา่งวนั

โดยทั่วไป ลูกคา้งคาวมักจะเกาะอยู่ที่บ้านในขณะที่แม่ของมันออกไปหาอาหาร หากเราฝืน
แยกลูกออกจากแม่คา้งคาว แม่คา้งคาวจะมองหาช่องทางอื่นๆในการเข้าไปหาลูก นอกจาก
น้ีเมื่อโดนแยกออกจากแม่ ลูกคา้งคาวอาจจะขาดอาหารและตายได้

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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การไล่คา้งคาวออกจากอาคารหรอืบ้าน 

ล�าดบัตอ่ไป อาจลองวางแผ่นพลาสตกิหรอืผ้าใบกันน� ้าปิดไวด้า้นในหลังคา วธิีน้ีอาจป้องกัน
ไม่ ให้คา้งคาวหาที่เกาะห้อยตวัไดง้่าย เป็นการลดการสัมผัสกับเยี่ยว และมูลของคา้งคาว 
ซ่ึงบ้านแตล่ะหลังมีลักษณะที่แตกตา่งกัน ดงัน้ันคณุสามารถเลือกวธิีแขวนแผ่นผ้าใบได้
หลายแบบ ตวัอย่างเช่น หากบ้านคณุมีหลังคามุงจาก อาจมีปัญหาเรือ่งการไหลเวยีนของ
อากาศ คณุอาจตอ้งแขวนแผ่นกัน้ใตจุ้ดที่คา้วคาวอาศัย และเหนือจุดที่คนพักอาศัย-รบั
ประทานอาหาร หรอืท�ากิจกรรมอื่น ๆ ในบ้าน ส�าหรบับ้านแบบอื่น ๆ คณุอาจวางผ้าใบกัน้
ตรงดา้นในของหลังคาโดยตรง

ควรตรวจสอบเพดานและช่องทางเข้าออกของคา้งคาวอย่างสม�่าเสมอ รวมทัง้ตรวจสอบ
แผ่นพลาสตกิเพื่อหารอ่งรอยของมูลคา้งคาวเน่ืองจากคา้งคาวอาจเข้าไปในรบูนหลังคา
และบินไปมาระหวา่งเพดานและแผ่นกัน้ หากยังพบวา่มีคา้งคาวอาศัยอยู่ ให้ท�าความ
สะอาดแผ่นกัน้ดว้ยน� ้าและผงซักฟอกเป็นประจ�า สวมหน้ากาก ถุงมือ และแวน่ตา ในขณะ
ท�าความสะอาด นอกจากน้ีให้ปิดช่องเข้า-ออก ตามวธิีที่ ไดก้ล่าวไวข้้างตน้ จนกวา่จะไม่มี
คา้งคาวอาศัยอยู่

บทท่ี 5. การจัดการกับค้างคาวท่ีอาศยัในบ้าน
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คา้งคาวบางชนิดมักอาศัยอยู่บนตน้ไม้รอบบรเิวณบ้านของคณุ เมื่อสัตวเ์ลีย้งในฟารม์กิน
อาหารหรอืนอนใตต้น้ไม้ที่มีคา้งคาวอาศัยอยู่ เยี่ยว และมูลคา้งคาวอาจจะตกใส่สัตวเ์ลีย้ง 
หรอือาหารของมันได ้และน่ีอาจจะเป็นสาเหตใุห้สัตวเ์หล่าน้ันป่วยจากการตดิเชือ้จาก
คา้งคาว คณุควรมั่นใจวา่สัตวข์องคณุไม่ ไปอยู่ ใตต้น้ไม้ที่มีคา้งคาวอาศัยอยู่

บทท่ี 6. การจัดการค้างคาวบรเิวณนอกท่ีพักอาศยั
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ให้ความส�าคญักับการอธิบายแก่เด็ก ๆ วา่เพราะเหตใุดจึงไม่ควรสัมผัส เล่น หรอืท�ารา้ย
คา้งคาว ทัง้ที่มีชีวติหรอืตายแล้วก็ตาม ซ่ึงอาจพบคา้งคาวไดบ้นพืน้ดนิใกล้กับตน้ไม้ที่
คา้งคาวเกาะ คา้งคาวที่พบมักมีแนวโน้มวา่ป่วยหรอืบาดเจ็บ และอาจเป็นแหล่งน�าโรคสู่
มนุษย์ ได ้หากพบคา้งคาวที่ตายแล้วบนพืน้ดนิควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และท�า
ตามค�าแนะน�าที่ ไดก้ล่าวถึงก่อนหน้าน้ี เกี่ยวกับวธิีก�าจัดซากคา้งคาว

บทท่ี 6. การจัดการค้างคาวบรเิวณนอกท่ีพักอาศยั
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คา้งคาวบางชนิดกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น มะม่วงหรอืฝรัง่ เราไม่ควรกินผลไม้ที่ถูก
คา้งคาวกัดแทะเพราะอาจมีน� ้าลายคา้งคาวตดิอยู่ ซ่ึงอาจท�าให้คนหรอืสัตวท์ี่ ไปกินตอ่
ป่วยได ้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับคา้งคาวและอาหารหรอืส่ิงอื่นๆที่คา้งคาว
แตะตอ้ง (กิน เลีย เยี่ยว-ขีร้ด) วธิีน้ีสามารถหยุดการตดิตอ่โรคจากคา้งคาวสู่คนได ้โดย
ทั่วไปคา้งคาวมักชอบผลไม้สุก ดงัน้ันการเก็บผลไม้ ให้ตรงเวลาก่อนที่จะสุกงอมคาตน้จะ
สามารถช่วยลดจ�านวนคา้งคาวที่มากินผลไม้ที่ตน้ได้

ดงัน้ัน เพื่อลดความเส่ียงตอ่การเจ็บป่วยจึงควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่ตกบรเิวณพืน้ดนิ 
หรอืน�าไปเลีย้งสัตว ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลไม้ถูกกัดแทะบางส่วนโดยสัตวอ์ื่น คณุไม่
ควรกินหรอืดืม่ส่ิงที่คาดวา่คา้งคาวเคยสัมผัสมาก่อน และไม่ควรเก็บอาหารที่คา้งคาวกิน
แล้วบางส่วนดว้ยการตดัฝานส่วนที่มีรอยกัดทิง้ไป เพราะอาหารเหล่าน้ันอาจจะมีเชือ้โรค
จากคา้งคาว

บทท่ี 6. การจัดการค้างคาวบรเิวณนอกท่ีพักอาศยั
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คณุไม่ควรดืม่ส่ิงที่คา้งคาวสัมผัสมาก่อน  ถ้าคณุตอ้งการเก็บน� ้าหวานจากตน้อินทผลัม 
หรอืตาล ควรสรา้งตาข่ายหรอืใช้ ไม้ ไผ่สานวางครอบบรเิวณภาชนะเก็บน� ้าหวานที่คาด
วา่คา้งคาวจะเข้ามาสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ ให้คา้งคาวเลีย เยี่ยวรดหรอืถ่ายมูลลงในภาชนะ
เก็บน� ้าหวาน

บทท่ี 6. การจัดการค้างคาวบรเิวณนอกท่ีพักอาศยั
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คา้งคาวที่ปราศโรคมีความส�าคญัตอ่สภาพแวดล้อม เพราะสภาพแวดล้อมที่ดยี่อมส่งผลให้
ผู้คน  สัตว ์และพืช มีสุขภาพดี ไปดว้ย ถ�า้มีความส�าคญัตอ่คา้งคาว และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย
ของคา้งคาวกลุ่มใหญ่

บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว
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คา้งคาวมีผลดตีอ่สภาพแวดล้อม แตค่า้งคาวที่มีเชือ้เป็นพาหะน�าโรค อาจเป็นอันตราย
ตอ่สุขภาพของมนุษย์และสัตวเ์ลีย้ง-ปศสัุตว์

กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นเหตใุห้คนหรอืสัตวสั์มผัสกับคา้งคาว หรอืมูลของคา้งคาวอาจเป็น
สาเหตทุี่จะท�าให้คนเจ็บป่วย หากเป็นไปได ้ทัง้คนและสัตวค์วรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ
คา้งคาวหรอืมูลของคา้งคาว

บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว
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การสวมชุดป้องกัน

ท�าตามขัน้ตอนเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคา้งคาวและมูลคา้งคาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากงานของคณุเกี่ยวข้องกับการจับตอ้งมูลคา้งคาว

ควรสวมใส่ชุดป้องกันเพื่อป้องกันมูลคา้งคาวไม่ ให้สัมผัสโดนตา ปาก และจมูก สวม
หน้ากากที่มีตวักรองหรอืคลุมใบหน้าดว้ยผ้าเปียกหมาดๆ หรอืผ้าพันคอ สวมหมวกปีก
กวา้งที่คลุมศีรษะและไหล่ สวมถุงมือ ใส่แวน่ตา ใส่รองเท้าที่ปิดเท้ามิดชิด สวมเสือ้แขน
ยาว และกางเกงขายาว

ควรสวมใส่ชุดป้องกันเมื่อท�างานใกล้ชิดกับคา้งคาวหรอืมูลคา้งคาว และไม่ควรสวมชุด
ที่ยังไม่ ไดซั้กเข้าบ้าน ควรท�าความสะอาดเสือ้ผ้าชุดป้องกันทันทีหลังการใช้งาน แล้วจึง
ล้างมือและอาบน� ้าดว้ยสบู่และน� ้าสะอาด

บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว
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การเก็บมูลคา้งคาวในถ�า้

การสัมผัสกับคา้งคาวและเก็บมูลคา้งคาวสดจากถ�า้อาจท�าให้คนป่วย

หากคณุไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปในถ�า้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคา้งคาวและลูก
คา้งคาวโดยสวมใส่ชุดป้องกันเสมอ การถูกข่วนจากขอบผนังถ�า้ที่คมซ่ึงปกคลุมไปดว้ยมูล
คา้งคาว ท�าให้เส่ียงตอ่การเจ็บป่วยได้

 

บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว

28
Asia/Thai - May 2019 version





การท�าฟารม์เก็บมูลคา้งคาว

การรวบรวมและเก็บกวาดมูลคา้งคาวใตแ้หล่งที่อยู่อาศัยของคา้งคาว จะแพรก่ระจาย
ฝุ่นและมูลแห้งในอากาศ และอาจเป็นอันตรายเมื่อสูดหายใจเข้าไป การย้ายหรอืเปลี่ยน
ใบปาล์มที่ ให้คา้งคาวเกาะท�าให้เกิดฝุ่นจ�านวนมากที่อาจเป็นอันตรายตอ่สุขภาพและ
รบกวนการอยู่อาศัยของคา้งคาว

คณุควรสวมหน้ากากที่มีตวักรอง หรอืคลุมหน้าดว้ยผ้าเปียกหมาด ๆ หรอืผ้าพันคอเพื่อ
ป้องกันมูลคา้งคาวและฝุ่น สวมหมวกที่คลุมศีรษะและไหล่ ใส่แวน่ตา สวมถุงมือ สวม
รองเท้าหุ้มส้น สวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว ส่ิงที่ส�าคญัคอื ตอ้งหลีกเลี่ยงการสวม
เสือ้ผ้าชุดป้องกันที่ยังไม่ ไดซั้กเข้าบ้าน และควรท�าความสะอาดชุดดว้ยวธิีที่เหมาะสม 
รายละเอียดเกี่ยวกับวธิีการท�าอยู่ ในหน้า 27

บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว
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บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว

สัตวเ์ลีย้ง และปศสัุตว์ ไม่ควรอยู่ ใกล้บรเิวณที่มีคา้งคาว

ควรเก็บและจัดเก็บมูลคา้งคาวให้ห่างจากคน ปศสัุตวแ์ละสัตวอ์ื่น ๆ
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หากคณุตอ้งการสูบบุหรี ่กิน หรอืดืม่ ในขณะที่เก็บมูลคา้งคาว ควรหลีกเลี่ยงและออกจาก
พืน้ที่บรเิวณน้ัน ขณะหยุดพัก

ก่อนที่จะสูบบุหรี ่รบัประทานอาหาร หรอืดืม่น� ้า ควรถอดหน้ากากและถุงมือออก และล้าง
มือดว้ยสบู่และน� ้าสะอาด

บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว
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บทท่ี 7. ข้อควรปฏิบัติเม่ือจ�าเป็นต้องสมัผัสมูลค้างคาว

ขณะอยู่ ในถ�า้หรอืขณะเก็บมูลคา้งคาว หากคณุมีบาดแผลหรอืมีรอยขีดข่วน ควรล้าง
แผลดว้ยสบู่และน� ้าเป็นเวลา 5 นาที หากไม่มีนาฬิกา ให้นับ 1-300 อย่างช้า ๆ ในขณะที่
ล้างแผล

เมื่อคณุไปพบแพทย์เพื่อรกัษาอาการบาดเจ็บ หรอืความเจ็บป่วยอื่น ๆ ควรแจ้งแพทย์วา่
คณุอยู่ ใกล้ชิดคา้งคาวและมูลคา้งคาว
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บทท่ี 8. แนวทางพืน้ฐานในการป้องกันตัวเองในถ�า้และแหล่งอ่ืนๆ
ท่ีมีค้างคาว
สถานทีส่�าคญัทางศาสนาและการท่องเทีย่วในถ�า้

คา้งคาวมักอาศัยอยู่ ในถ�า้และอาคารรา้งเพื่อความปลอดภัย พักหลับนอนและเลีย้งดลููก

บางครัง้ผู้คนใช้สถานที่เหล่าน้ีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ประเพณี หรอืเป็นแหล่งท่อง
เที่ยว

ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่อยู่อาศัยของคา้งคาว การสัมผัสกับคา้งคาวและส่ิงคดัหลั่ง
เช่น น� ้าลาย เยี่ยว และมูลคา้งคาว มีความเส่ียงตอ่สุขภาพของคณุเอง และยังเป็นการ
รบกวนคา้งคาว

33
Asia/Thai - May 2019 version





บทท่ี 8. แนวทางพืน้ฐานในการป้องกันตัวเองในถ�า้และแหล่งอ่ืนๆ
ท่ีมีค้างคาว
การเตรยีมตวัก่อนเข้าถ�า้และทีอ่ยู่อาศยัอืน่ ๆ ของคา้งคาว

หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่อยู่อาศัยของคา้งคาว ให้ปฏิบัตติามขัน้ตอนเพื่อ
ความปลอดภัยทัง้ตอ่ตวัเองและคา้งคาว

ก่อนเข้าพืน้ที่ ให้สวมหน้ากากอนามัยที่มีตวักรอง หรอืคลุมใบหน้าดว้ยผ้าเปียกหมาดๆ 
หรอืผ้าพันคอ และใส่หมวกปีกกวา้งเพื่อป้องกันส่ิงคดัหลั่งจากคา้งคาว สวมถุงมือ ใส่
แวน่ตา สวมรองเท้าหุ้มส้น หรอืมีที่คลุมเท้า และตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ไดปิ้ดบาดแผลตาม
รา่งกายเรยีบรอ้ยแล้ว
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บทท่ี 8. แนวทางพืน้ฐานในการป้องกันตัวเองในถ�า้และแหล่งอ่ืนๆ
ท่ีมีค้างคาว
ถ�า้และถิ่นทีอ่ยู่อาศยัอืน่ ๆ ของคา้งคาว

เมื่ออยู่ ในถ�า้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาและใบหน้า ระมัดระวงัไม่ ให้เกิดบาดแผลหรอืรอย
ขีดข่วนจากขอบผนังถ�า้ที่แหลมคมขณะเดนิในถ�า้

ควรรบัประทานอาหาร หรอืเครือ่งดืม่ภายนอกถ�า้ ก่อนและหลังรบัประทานอาหารควรถอด
ชุดป้องกันและล้างมือให้สะอาดดว้ยสบู่และน� ้าสะอาด หากไม่สามารถสวมรองเท้าไดข้ณะ
เข้าถ�า้ ควรล้างเท้าและข้อเท้าดว้ยสบู่และน� ้าสะอาดหลังออกจากถ�า้-ที่อยู่คา้งคาว

ไม่ควรจับ ฆ่า หรอืกินคา้งคาว สัตวป่์าอื่น ๆ รวมถึง หนูจากถ�า้

หลังจากออกจากถ�า้ ควรท�าความสะอาดเสือ้ผ้าที่ ใช้ป้องกัน ดว้ยสบู่และน� ้าสะอาด หากคณุ
ไดร้บับาดเจ็บในระหวา่งการเที่ยวในถ�า้ หรอืป่วยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากออกจากถ�า้ ควร
บอกแพทย์วา่อาจสัมผัสกับคา้งคาวและส่ิงคดัหลั่ง เช่น น� ้าลาย เยี่ยว และมูลของคา้งคาว
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คา้งคาวมีความส�าคญัในการรกัษาสภาพแวดล้อมที่ด ีซ่ึงช่วยให้สุขภาพของคนดดีว้ย!

มนุษย์และคา้งคาวเมื่ออยู่รว่มกันอย่างพึ่งพา ย่อมเกิดประโยชน์ตอ่ทุกฝ่าย

บทท่ี 8. แนวทางพืน้ฐานในการป้องกันตัวเองในถ�า้และแหล่งอ่ืนๆ
ท่ีมีค้างคาว
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ขอบคุณส�าหรบัการเข้ารว่มการสนทนาเก่ียวกับวธีิการอยู่รว่มกับค้างคาวอย่างปลอดภัยในวนัน้ี 

วนัน้ีเราได้เรยีนรู:้
* คา้งคาวเป็นส่วนส�าคญัของระบบนิเวศ

* แนวทางพืน้ฐานในการใช้ชีวติรว่มกับคา้งคาวอย่างปลอดภัย
* วธิีก�าจัดซากคา้งคาว

* เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสคา้งคาว
* การจัดการกับคา้งคาวที่อาศัยในบ้าน

* การจัดการคา้งคาวบรเิวณนอกที่พักอาศัย
* ข้อควรปฏิบัตเิมื่อจ�าเป็นตอ้งสัมผัสมูลคา้งคาว

* แนวทางพืน้ฐานในการป้องกันตวัเองในถ�า้และแหล่งอื่นๆที่มีคา้งคาว

จบ

คุณมีค�าถามหรอืประเด็นท่ีจะสนทนาหรอืไม่
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