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บทคัดย่อ 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อรา้ยแรงที่สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คนสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้า
ได้จากการถูกกัดและสัมผัสน้้าลายจากสัตว์ที่เป็นโรค คนและสัตว์ที่เป็นโรคจะแสดงอาการทางระบบประสาทอย่าง
รุนแรงและไม่สามารถรักษาได้ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง
ท้าให้โรคพิษสุนัขบ้ามีความส้าคัญในด้านสาธารณสุขของประเทศ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ส้านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้รับรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านรางหว้า ต้าบลหนองลาน อ้าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยพบโรคมาก่อน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้าสอบสวนโรค โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุของการเกิดโรค ศึกษาขอบเขตของการระบาดของโรค ด้าเนินการและติดตามผลของ
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้รายงานการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า  
ผลการสอบสวนโรคพบว่าสัตว์ที่พบโรคเป็นลูกสุนัขอายุ 2 เดือน มีอาการขาหลังอ่อนแรง ซึม ไม่กินอาหาร ตัวแข็ง 
น้้าลายไหล และตายลงในที่สุด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้า โดยสาเหตุอาจเกิดจากการได้รับ
เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขหรือแมวจรจัด และจากการศึกษาขอบเขตของการระบาดครั้งนี้พบผู้ที่ถูกสุนัขกัด
จ้านวน 1 คน และผู้ที่มีโอกาสสัมผัสน้้าลายจ้านวน 8 คน ทั้งหมดได้รับการรักษาตามค้าแนะน้าของแพทย์ มีสุนัขและ
แมวที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อจ้านวน 11 ตัว ด้าเนินการควบคุมโรคโดยท้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ที่มีโอกาส
สัมผัสเชื้อจ้านวน 4 ครั้ง ห่างกันทุก 4 วัน สั่งกักโรคเพ่ือสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 180 วัน ท้าวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพ้ืนที่ต้าบลที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค จ้านวน 5,358 ตัว 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส้าคัญและสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรค การควบคุมประชากรสุนัข
และแมวโดยการผ่าตัดท้าหมันโดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยในวัด โรงเรียน และตลาด การติดตามผล 
การควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 180 วัน ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าซ้้าในพ้ืนที่เดิม ทั้งนี้สุนัขและแมวจรจัดยังคงเป็น
สาเหตุของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นการก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัดที่ชัดเจน จะท้าให้
การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 
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Abstract 
Rabies is a highly contagious zoonotic disease that can be found in mammals. Human are 

infected by bitten and exposed to saliva of rabid animals. Both infected human and animals have severe 
neurological signs and cannot be treated. Thailand has continuously reported rabies in both humans and 
animals, making rabies being a priority in the public health of the country. On 3rd April 2018, the officers 
of Kanchanaburi Provincial Livestock Office received a report of rabies in Ban Rang Wa area, Nong Lan 
subdistrict, Tha Maka district, Kanchanaburi province which is an area that did not have rabies incidence. 
The relevant officers have jointly investigated the disease with the objectives of finding the cause of the 
disease, studying the extent of the outbreak, conducting and follow-up of rabies control results by using 
the rabies investigation and epidemiology report. The results of the investigation revealed that the 
infected animal was a 2-month-old puppy, had a lethargy back leg, depression, anoraxia, drooled and 
eventually died. The laboratory results confirmed rabies. The cause of the outbreaks might be due to 
exposure to the rabies virus from stray dogs or cats. And the extent of this outbreak study found 1 person 
who was bitten by a dog and 8 people who were exposed to saliva, all of them were treated according 
to the doctor's advice. There were 11 dogs and cats exposed to the disease. The officers carried out the 
disease control by conducting rabies vaccine for all exposed animals 4 times apart every 4 days, 
quarantined animals that exposed to the disease to observe clinical signs for 180 days, performed ring 
vaccination began in 5,358 dogs and cats in 5 kilometers radius from the outbreaks area, educated the 
disease to the public and making surveillance networks, and reducing the number of dogs and cats by 
neutering especially those without owners and in community areas such as temples, schools and markets. 
A 180-day follow-up of disease control showed no recurrence of rabies in the same area. The stray dogs 
or cats are still the cause of the rabies epidemic. Therefore, measures regarding stray dogs and cats are 
clearly defined. This will make rabies control and prevention more effective in the future. 

 
Keywords: disease investigation, rabies, Thamaka district, Kanchanaburi province 
Research Paper No: 63(2)-0116(7)-121 
1Tha Muang district livestock office, Tha Muang district, Kanchanaburi province, 71110 
2Phanom Thuan district livestock office, Phanom Thuan district, Kanchanaburi province, 71140 



 

บทน า 

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือนิยมเรียกว่าโรคกลัวน้้า (hydrophobia) เป็นโรคติดต่อที่มีอันตราย
ร้ายแรงมีสาเหตุจากเชื้อ Rabies virus ซึ่งอยู่ ใน genus Lyssaviruses (Chaurasia, 2014) พบการติดต่อใน 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เชื้อสามารถติดต่อมาสู่คนได้ผ่านการถูกสัตว์กัดและสัมผัส
น้้าลาย สัตว์และคนที่ได้รับเชื้อจะมีอาการทางระบบประสาทเนื่องจากเกิดการอักเสบของสมองและไขสันหลัง ผู้ป่วย
ที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, 2551) จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า
แต่ละปีทั่วโลกมีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต่้ากว่า 59,000 ราย มากกว่า 55,000 รายอาศัยในทวีปแอฟริกา
และเอเชีย และมากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (WHO, 2018) ส้าหรับประเทศไทย
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนจากรายงานของส้านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจ้านวน 17 ราย 
(เสาวพักตร์ และคณะ, 2561) ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างปี  พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561  
จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในระดับประเทศมีสัดส่วนตัวอย่างที่ให้ผลบวก 
โรคพิษสุนัขบ้าเทียบกับตัวอย่างที่ส่งตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าคิดเป็นร้อยละ 43.63 (2,584/5,923) ในขณะที่
จังหวัดกาญจนบุรีมีสัดส่วนตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 33.33 (3/9)  
(กรมปศุสัตว์, 2561ก) โดยสัตว์พาหะน้าโรคที่ส้าคัญคือสุนัขและแมว (กรมควบคุมโรค, 2561) ทั้งนี้ จากฐานข้อมูล
การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีซ่ึงด้าเนินการส้ารวจ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่า
มีจ้านวนสุนัขและแมวทั้งหมด 184,022 ตัว โดยในพ้ืนที่อ้าเภอท่ามะกามีสุนัขและแมวจ้านวน 19,388 ตัว ในจ้านวน
นี้เป็นสุนัขและแมวที่มีเจ้าของจ้านวน 16,351 ตัว คิดเป็นร้อยละ 84.34 (กรมปศุสัตว์, 2561ก)   

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งผล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกตรวจพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า
จากตัวอย่างที่ส่งตรวจหัวสุนัขในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีมสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอท่ามะกา ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอท่ามะกา  
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลหนองลาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
หนองลานและผู้น้าชุมชนได้ร่วมกันเข้าสอบสวนโรคในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุ
ของการเกิดโรค ศึกษาขอบเขตของการระบาด ด้าเนินการและติดตามผลของมาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพ้ืนที ่
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาเชิงพรรณนา 

1. สอบสวนโรคโดยใช้รายงานการสอบสวนโรคและระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ 
สัมภาษณ์เจ้าของสัตว์ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลสถานที่เกิดโรค ประวัติสัตว์น้าโรค การสัมผัสโรคและ 
การควบคุมโรค ด้าเนินการค้นหาสุนัข แมว และสัตว์อ่ืนในบริเวณใกล้เคียงที่มีโอกาสสัมผัสหรือถูกกัดจากสุนัขท่ีเป็น
โรคในพ้ืนที่รอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร โดยก้าหนดนิยามของสัตว์ป่วยจากอาการของโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ดังนี้ สัตว์ป่วยสงสัย (suspected case) คือ สุนัขและแมวที่มีอาการ 
ดุร้าย วิ่งเพ่นพ่านกัดสิ่งกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด อ้าปาก ลิ้นห้อยและสีแดงคล้้า น้้าลายไหล ตัวแข็ง หรือ 
ขาอ่อนเปลี้ย เดินโซเซ  



 

2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาโดยแสดงผลการศึกษาในแง่ของบุคคล (สัตว์) 
เวลา สถานที่  และแสดงจ้านวนสุนัขและแมว ในพ้ืนที่ต้ าบลที่อยู่ ในรัศมี  5 กิ โลเมตรรอบจุดเกิดโรค 
(spatial distribution) โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Quantum GIS: Qgis) และศึกษาสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที่เกิดโรคโดยการส้ารวจพ้ืนที่ร่วมกับการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนในการควบคุมและป้องกันโรค 
ด าเนินการและติดตามผลการควบคุมโรค  

ด้าเนินการควบคุมโรค ได้แก่ ท้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวในพื้นที่ต้าบลที่อยู่ในรัศมี 5 
กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค กักสุนัขและแมวที่มีโอกาสสัมผัสกับสุนัขที่เป็นโรคเพ่ือสังเกตอาการ ควบคุมประชากรสุนัข
และแมวในพ้ืนที่เกิดโรค แจ้งเตือนประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังโรค เฝ้าระวังทางอาการ
และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโดยเก็บตัวอย่างหัวสุนัขและแมวในพ้ืนที่เกิดโรคเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า 
และตดิตามผลการด้าเนินการเป็นระยะเวลา 180 วัน 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
จุดเกิดโรคคือบ้านหลังหนึ่ งในพ้ืนที่  หมู่  5 บ้านรางหว้า ต้าบลหนองลาน อ้าเภอท่ามะกา  

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยพบโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน เดิมเจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขจ้านวน  
1 ตัว และแมวจ้านวน 4 ตัว สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายวันที่  16 เมษายน  
พ.ศ. 2560 จากการสอบสวนโรคพบว่าสุนัขทีเ่ป็นโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสัตว์ตัวใหม่ที่น้ามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 10 วัน ตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงอายุได้ 2 เดือน ลูกสุนัขยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
มาก่อน เจ้าของบ้านน้าลูกสุนัขมาจากโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นซึ่งห่างจากจุดเกิดโรค
ประมาณ 15 กิโลเมตร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 เกิดเหตุการณ์ที่ลูกสุนัขตัวดังกล่าวกัดเด็กอายุ 2 ปี ต่อมาอีก 
10 วัน ลูกสุนัขแสดงอาการผิดปกติคือ ขาหลังอ่อนแรง ซึม ไม่กินอาหาร ตัวแข็ง น้้าลายไหล และตายในวันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ. 2561 เจ้าของสัตว์สงสัยว่าสัตว์ของตนอาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้ส่งตัวอย่างหัวสุนัขตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ผลการตรวจพบเชื้อไวรัส 
โรคพิษสุนัขบ้าซึ่งตรวจโดยใช้วิธี direct fluorescent antibody (dFAT) และ real time polymerase chain 
reaction (real time PCR)  

ทีมสอบสวนโรคร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นติดตามไปที่โกดังสินค้า
ดังกล่าวเนื่องจากลูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าถูกน้ามาเลี้ยงจากโกดังสินค้าแห่งนี้ จากการสอบถามเจ้าของโกดัง
สินค้าได้ข้อมูลว่า เดิมบริเวณหน้าโกดังมีสุนัขอาศัยอยู่ 6 ตัว เป็นสุนัขที่มาอาศัยอยู่โดยที่ไม่มีเจ้าของชัดเจน เจ้าของ
โกดังได้ให้อาหาร น้้า ที่อยู่อาศัย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามก้าหนดเป็นประจ้าทุกปี เมื่อวันที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2561 แม่สุนัขตัวหนึ่งในจ้านวนนี้ได้คลอดลูกจ้านวน 6 ตัว โดยลูกสุนัขตัวที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า
ถูกน้ามาเลี้ยงที่บ้านที่ต้าบลหนองลาน ส่วนอีก 5 ตัวนั้นไม่ทราบว่าผู้ใดน้าไปเลี้ยง จากการสอบถามเจ้าของโกดัง
สินค้าไม่พบว่ามีการป่วยหรือตายของสุนัขและแมวที่ผิดปกติในบริเวณนั้น 

เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ คือ การได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจาก
สุนัขหรือแมวจรจัด หรืออาจจะได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามาจากแม่สุนัข สาเหตุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือการที่
สุนัขได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขหรือแมวจรจัด เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงเป็นแบบปล่อยอิสระท้าให้
เพ่ิมโอกาสในการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขหรือแมวจรจัด ผลจากการเฝ้าระวังโรคทางอาการในแม่สุนัขรวมถึง
สุนัขและแมวที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อจ้านวน 11 ตัว ไม่พบอาการโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมเติม 

  



 

 
 

ตารางท่ี 1 ล้าดับเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ต้าบลหนองลาน อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่  เหตุการณ์ส าคัญ 

5 มกราคม 2561 แม่สุนัขที่อาศัยอยู่บริเวณโกดังขายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ต้าบลท่าเรือ  
อ้าเภอท่ามะกา คลอดลูก จ้านวน 6 ตัว 

15 มกราคม 2561 เจ้าของบ้านที่เกิดโรคน้าลูกสุนัขอายุ 10 วัน จ้านวน 1 ตัว มาจากโกดังขายสินค้าในเขตเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่นมาเลี้ยงท่ีบ้านในเขตต้าบลหนองลาน โดยลูกสนุัขอีก 5 ตัวไม่ทราบว่ามผีู้ใด
น้าไปเลี้ยงบ้าง 

20 กุมภาพันธ์ 2561 แม่สุนัขและสุนัขร่วมฝูงอีก 5 ตัว รวม 6 ตัวซึ่งถูกเลี้ยงที่โกดังขายสินค้าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าประจ้าปีโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 

17 มีนาคม 2561 ลูกสุนัขท่ีถูกน้ามาเลี้ยงท่ีบ้านเกิดโรค กัดเด็กอายุ 2 ขวบ  
27 มีนาคม 2561 ลูกสุนัขแสดงอาการขาหลังอ่อนแรง ซึม ไม่กินอาหาร ตัวแข็ง น้้าลายไหล  
30 มีนาคม 2561 ลูกสุนัขตาย 
2 เมษายน 2561 ส่งตัวอย่างหัวสุนัขตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
3 เมษายน 2561 ได้รับแจ้งผลการตรวจว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ด้าเนินการสอบสวนโรค และด้าเนินการควบคุม

โรคโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทุกตัวในบ้านท่ีเกิดโรค 
 4 เมษายน 2561  
         ถึง 
 4 ตุลาคม 2561 

ด้าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทุกตัว 
ในพื้นทีร่อบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 ครั้ง ทุก 4 วัน ในสัตว์ที่
มีโอกาสสัมผัสเช้ือจ้านวน 11 ตัว เป็นสุนัขจ้านวน 7 ตัว และแมวจ้านวน 4 ตัว สั่งกักสัตว์ที่มี
โอกาสสัมผัสเชื้อเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทางอาการเป็นระยะเวลา 180 วัน 

 
ลักษณะการเลี้ยงสุนัขในพ้ืนที่เกิดโรคเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ บริเวณโดยรอบบ้านเป็นไร่อ้อย และ 

จากการแสดงพ้ืนที่รอบจุดเกิดโรคโดยใช้โปรแกรม Qgis 2.18.13 แสดงพ้ืนที่ต้าบลที่อยุ่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบ 
จุดเกิดโรค โดยพ้ืนที่ครอบคลุม 5 ต้าบลของอ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่ ต้าบลหนองลาน  
ต้าบลพระแท่น ต้าบลดอนชะเอม ต้าบลสนามแย้ ต้าบลตะคร้้าเอน และ 1 ต้าบลของอ้าเภอก้าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ต้าบลหนองกระทุ่ม (รูปที่ 1) 

จ้านวนประชากรสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานโครงการสร้างพ้ืนที่ 
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น (RF1) รอบที่ 3/2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ที่อยู่ในรัศมี  
5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 จ้านวนประชากรสุนัขและแมวขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ต้าบลที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิด
โรค 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนสนุขั (ตัว) จ านวนแมว (ตัว) รวมสุนัขและแมว (ตัว) 
เทศบาลต้าบลหนองลาน 1,204 646 1,850 
เทศบาลต้าบลพระแท่น 1,086 682 1,768 
เทศบาลต้าบลพระแท่นล้าพระยา 704 203 907 
องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนชะเอม 639 419 1,058 
องค์การบริหารส่วนต้าบลสนามแย้ 985 455 1,440 
องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร้้าเอน 912 529 1,441 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกระทุ่ม 527 280 807 



 

รวม 6,057 3,214 9,271 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพ้ืนที่รอบจุดเกิดโรครัศม ี5 กิโลเมตร และจ้านวนสุนัขและแมว (ตัว) (Qgis) 
 

ผลการด าเนินการและติดตามการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
1. ประกาศก้าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ. 2558 และด้าเนินการค้นหาสัตว์ป่วยเพ่ิมเติมในพ้ืนที่รอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร ผลจากการลงพ้ืนที่ค้นหา
สัตว์ป่วยไม่พบสัตว์ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมเติม 

2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 ครั้งห่างกัน 4 วัน ในสัตว์ที่มีโอกาสสัมผัสโรคจ้านวน 11 ตัว   
และสั่งกักสัตว์ดังกล่าวไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ผลการติดตามพบว่าสัตว์ที่กักโรคทุกตัวไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

3. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ต้าบลที่อยู่ใน
รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค โดยแบ่งเป็นในพ้ืนที่อ้าเภอท่ามะกาจ้านวน 5 ต้าบล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัขจ้านวน 3,556 ตัว และแมวจ้านวน 1,441 ตัว ในพ้ืนที่อ้าเภอก้าแพงแสนจ้านวน 1 ต้าบล ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจ้านวน 257 ตัว และแมวจ้านวน 104 ตัว รวมสุนัขและแมวจ้านวน 5,358 ตัว 

4. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)  
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกในสุนัขและแมวจรจัดโดยสังเกตอาการทางคลินิกตามนิยามของโรค  

5. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงโดยการผ่าตัดท้าหมันโดยให้
ความส้าคัญกับสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัด โรงเรียน และแหล่งชุมชนรอบจุดเกิดโรค จ้านวน 9 ครั้ง 
รวม 223 ตัว (ตารางที ่3) 

6. เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทางอาการในช่วงระยะเวลา 180 วัน และเก็บตัวอย่างหัวสุนัขและแมวตาม
โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่อ้าเภอท่ามะกา จ้านวน 13 ตัวอย่าง และ 
ในพ้ืนที่อ้าเภอก้าแพงแสนจ้านวน 5 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมดไม่พบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า  

ผลจากการด้าเนินการและติดตามการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ไม่
พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เดิม 



 

 
ตารางท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานท้าหมันสุนัขและแมวในพ้ืนที่ต้าบลที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคของจังหวัด
กาญจนบุรี 

คร้ังท่ี สถานที่ปฏบิัติงาน ต าบล สุนขั (ตัว) แมว (ตัว) รวม (ตัว) 
1 วัดหนองไม้แก่น หนองลาน 9 34 43 
2 วัดหนองไม้แก่น หนองลาน 8 23 31 
3 วัดดาปานนิมติและวัดจันทรล์าดสขุสุวรรณ หนองลาน 8 2 10 

4 วัดบ้านไร ่ พระแท่น 13 14 27 
5 วัดหมอสอ พระแท่น 11 - 11 
6 วัดทุ่งประทุน ดอนชะเอม 12 - 12 
7 วัดทุ่งมะกรูด ดอนชะเอม 13 26 39 
8 วัดสนามแย ้ สนามแย ้ 3 13 16 
9 วัดเขาสะพายแร้ง สนามแย ้ 12 22 34 
 รวม  89 134 223 

 
วิจารณ์ผลการศึกษา 

สาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ ไม่สามารถสรุปสาเหตุได้อย่างแน่ชัดซึ่งคล้ายกับการศึกษา
ของวีรพงษ์ และคณะ (2561) ที่รายงานสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า ร้อยละ 53 
ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ และในกลุ่มที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้นี้เป็นกลุ่มสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือกึ่งมีเจ้าของร้อยละ 
56 และเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแต่เลี้ยงปล่อยตลอดเวลาท้าให้ไม่ได้สังเกตเห็นร้อยละ 44 สาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของ
การพบโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้คือ ลูกสุนัขตัวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าอาจได้รับเชื้อไวรัสจากสุนัขจรจัด เนื่องจากการ
เลี้ยงสุนัขและแมวในชุมชนโดยรอบมีลักษณะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ไม่มีรั้วบ้านที่ชัดเจน สุนัขสามารถไปมาหาสู่กัน
ในชุมชนได้อย่างอิสระ ท้าให้มีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะสัมผัสกับสุนัขหรือแมวจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่าย ทั้งนี้สุนัข
และแมวจรจัดถือเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสัตว์ที่มีเจ้าของ โดยข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2558–2561 ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า
สัดส่วนตัวอย่างสุนัขและแมวที่ให้ผลบวกที่ส่งตรวจทั้งหมดเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของคิดเป็นร้อยละ 50 (4/8) และ  
ในจ้านวนนี้ร้อยละ 100 (8/8) เป็นสุนัขและแมวที่ไม่ได้ท้าวัคซีนและไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(กรมปศุสัตว์, 2561ก)  อีกทั้งจากการศึกษาของวิไลภรณ์ และเขมพรรษ (2560) ที่พบว่าสุนัขและแมวจรจัดเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีโอกาสที่จะตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเป็น 1.29 เท่าของกลุ่มสุนัขและ
แมวที่มีเจ้าของอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (OR=1.29: 95% CI=1.04–1.59) เนื่องจากมักพบปัญหาในการท้าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทางปฏิบัติ ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ที่ลูกสุนัขซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนจะไดร้ับเชื้อจากสุนัขหรือแมวจรจัดส่งผลท้าให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเวลาต่อมา  

ปัญหาที่พบจากการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้คือ การขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับสัตว์ที่สัมผัสเชื้อ  
ในกรณีนี้คือลูกสุนัขตัวอ่ืนในครอกเดียวกันที่ถูกน้าไปเลี้ยงที่อ่ืนไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ เนื่องจากบริเวณที่ลูกสุนัข
เกิดนั้นอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนจ้านวนมากท้าให้ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้น้าลูกสุนัขไปเลี้ยง ซึ่งประเด็นปัญหานี้ 
คล้ายกับผลจากการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นทีจ่ังหวัดอ้านาจเจริญของอภิชัย และคณะ (2554) ทีพ่บปัญหา
การติดตามสัตว์สัมผัสสัตว์ป่วยเช่นเดียวกัน ท้าให้ไม่สามารถติดตามสัตว์ที่สัมผัสเชื้อได้อย่างครบถ้วน การสอบสวน
โรคในครั้งนี้ใช้วิธีการสอบสวนโรคโดยเดินสอบถามข้อมูลผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขหรือผู้สังเกตเห็นลูกสุนัข
ตัวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีโอกาสที่จะไม่พบผู้ที่สังเกตเห็นดังกล่าว ดังนั้นแนวทางที่อาจต้องด้าเนินการในการ



 

สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งต่อไปคือ เมื่อทราบผลการตรวจชันสูตรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ควรรีบ
ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ว่ามีสัตว์ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ทันที โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ เสียงตามสายประจ้าหมู่บ้าน หรือวิทยุชุมชุม เป็นต้น โดยข้อมูลที่จะต้อง
ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ควรจะต้องระบุลักษณะที่ส้าคัญของสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เช่น เพศ อายุ พันธุ์ สี ต้าหนิ 
และพ้ืนที่ที่สัตว์อยู่อาศัย ทั้งนี้หากเป็นไปได้ผู้ที่จะด้าเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการควรถ่ายรูปสัตว์
ก่อนที่จะตัดหัวสัตว์ส่งตรวจ เพ่ือใช้เป็นภาพประกอบในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และรีบให้ข้อมูล
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะท้าให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบในการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าทีส่มบูรณม์ากข้ึน 

 
แนวทางการด้าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เมื่อได้รับรายงานผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ด้าเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2561ข) โดยประกาศ 
เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือควบคุมการ
เคลื่อนย้ายสุนัขและแมว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวในพ้ืนที่ต้าบลที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคได้ร้อยละ 57.79 (5,358 /9,271) ซึ่งเป็นผลการด้าเนินการที่
ค่อนข้างต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Chernet and Nejash (2016) ซึ่งเสนอแนะว่าเพ่ือการควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยก้าหนดรัศมีรอบจุดเกิดโรค 20 ถึง 30 กิโลเมตร และต้อง
ด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจ้านวนสุนัขและแมวในพ้ืนที่ ในขณะที่
การศึกษาของวีรพงษ์ และคณะ (2561) แนะน้าว่าควรจะด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค
อย่างน้อย 2.3 กิโลเมตร และควรฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 72 ส่วนข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2018) 
แนะน้าให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 70 เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุที่ท้า
ให้การด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ความครอบคลุมต่้ากว่าร้อยละ 70 เนื่องจากสาเหตุหลายประการ 
อาทิ การไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขและแมวในการจับบังคับสัตว์ เจ้าของสุนัขและแมวไม่อยู่บ้านใน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ด้าเนินการฉีดวัคซีน และเจ้าของไม่มีความพร้อมในการน้าสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าตามจุดให้บริการที่ก้าหนด จากข้อมูลการศึกษาของจ้านงค์ และคณะ (2557) รายงานว่าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า (OR=0.17: 95%  CI=0.032–0.92) และวีรพงษ์ 
และคณะ (2561) รายงานว่าสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส้าคัญที่สุดของ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวนั้นมีความส้าคัญ
ต่อการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือให้การด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่มากกว่าร้อยละ 70 ของจ้านวนสุนัขและแมวในพ้ืนที่ อาจต้องด้าเนินการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มีความ
หลากหลาย เช่น ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผนึกก้าลังร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ในการออก
หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว พร้อมกับให้ค้าแนะน้าในการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างมี
ความรับผิดชอบ  

การด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่หลังการสัมผัสเชื้อนั้นใช้มาตราการ
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก้าหนด คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 ครั้ง ห่างกันทุก 4 วัน และกักบริเวณเป็นรายตัวเพ่ือ
สังเกตอาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 180 วัน การด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับค้าแนะน้าการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่เผยแพร่โดยสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ้าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่ง
แนะน้าว่าในสุนัขหรือแมวที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์ก้าหนดแต่ขาดประวัติ
การกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครบถ้วน  
ให้ท้าการการุณยฆาตทันที แต่ในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้การุณยฆาตให้กักบริเวณเป็นรายตัวอย่างเข้มงวด 



 

(restricted quarantine) เป็นเวลา 180 วัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
4 ครั้ง ห่างกันทุก 4 วัน (วันที่ 0, 4, 8, 12) (ธวัชชัย, 2561) อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้อมูลการด้าเนินการเกี่ยวกับ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและระยะเวลาการกักสัตว์หลังสัมผัสเชื้อนั้นมีการด้าเนินการค่อนข้างหลากหลาย 
อาทิ การศึกษาของ Halon et al. (2002) กล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 5 ครั้งในวันที่ 0, 3, 14, 21 
และ 35 หลังจากการสัมผัสเชื้อมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคในสุนัขที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าหลังจากการสัมผัสเชื้อ ขณะที่การศึกษาของ Brown et al. (2016) ได้กล่าวว่า ในกรณีสุนัขและแมวที่
สัมผัสกับสัตว์ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าแต่สุนัขและแมวพ่ึงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนหน้านี้ไม่นานให้ท้า
การกระตุ้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าซ้้าและกักสัตว์ไว้สังเกตอาการ 45 วัน ในกรณีที่สุนัขและแมวที่สัมผัสกับสัตว์ป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่สุนัขและแมวไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแนะน้าให้ท้าการ 
การุณยฆาต แต่ถ้าไม่สามารถท้าการการุณยฆาตได้ให้กระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซ้้าภายใน 96 ชั่วโมงและ
กักไว้สังเกตอาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 180 วัน ถึงแม้ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการท้าวัคซีนหลังการสัมผัสโรค
พิษสุนัขบ้าจะสามารถป้องกันโรคได้ ส้าหรับประเทศไทยอาจต้องพิจารณาศึกษาและประเมินถึงวิธีการที่เหมาะสม
ของการด้าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวหลังการสัมผัสเชื้อต่อไป 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวระบุว่าวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าจัดเป็นวัคซีนหลัก (core vaccine) ควรด้าเนินการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวทุกตัวตามช่วงเวลาที่ก้าหนด
โดยในสุนัขและแมวฉีดวัคซีนครั้งแรกในลูกสุนัขเมื่ออายุ 12 สัปดาห์ และควรมีการกระตุ้นซ้้าห่างจากครั้งแรกท่ี 2–4 
สัปดาห์ (ธวัชชัย, 2561) สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วัคซีนในสุนัขและแมวของสมาคมสัตวแพทย์
ผู้ประกอบการสัตว์เล็กโลก (WASAVA) กล่าวว่าการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายในสุนัขและแมวควรฉีดครั้งหนึ่ง
เมื่อสัตว์อายุ 12 สัปดาห์ และในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค ควรมีการกระตุ้นซ้้า
ห่างจากครั้งแรก 2–4 สัปดาห์ (วิน และสันนิภา, 2553) ดังนั้นการด้าเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในครั้งนี้ควรมี
การกระตุ้นซ้้าในสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกด้วย เนื่องจากความเสี่ยงจากการเป็นพื้นที่ท่ีพบการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า ดังนั้นควรประสานความร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าส้าหรับในส่วนนี้ไว้เพ่ือการควบคุมป้องกันโรคด้วย  

เนื่องจากสุนัขและแมวจรจัดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โรคพิษสุนัขบ้า การ
ด้าเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในแหล่งชุมชุมด้วยการผ่าตัดท้าหมัน จึงเป็นการลดประชากร
ของสัตว์กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลง ท้าให้ง่ายต่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ดีแม้ว่าการศึกษา
ของ Chernet and Nejash (2016) จะแนะน้าว่าควรก้าจัดสุนัขและเมวจรจัดออกไปจากชุมชนให้ได้มากที่สุด แต่
มาตรการดังกล่าวยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทย ดังนั้นการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดโดยการผ่าตัด
ท้าหมันจึงเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทย  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการสอบสวนโรคครั้งนี้พบว่าสุนัขหรือแมวจรจัดอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ผล

จากการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าทางอาการและการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการไม่พบสัตว์เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
เพ่ิมเติม และการด้าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ในระยะเวลา 180 วัน ไม่พบการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าซ้้าในพ้ืนที่เดิม 

ทั้งนี้เพ่ือให้การด้าเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น จึงควรด้าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 70 ของจ้านวนประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนที่ ส่วนการ
จัดการสุนัขและแมวจรจัดที่เป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า ควรด้าเนินการอย่าง



 

เป็นรูปธรรม โดยผ่าตัดท้าหมัน จัดท้าสถานพักพิงสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์ในพ้ืนที่ ร่วมกับส่งเสริมหรือใช้
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ และศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ 
(analytical epidemiology) ของโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรีในอนาคต 
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