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บทคัดย่อ 

                ศึกษาการควบคุมโรคพิษสุนัขในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ตามนโยบายกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุ
สัตว์ระหว่างปีพ.ศ. 2555-2561 โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่าสถานการณ์การเกิดโรค
ในคน มีผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ราย และเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ราย สถานการณ์การเกิดโรค
ในสัตว์ ตรวจพบผลบวกต่อเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างปี 2558 – 2561 คิด
เป็นร้อยละ 1.72 (4/233),  14.07 (37/263), 21.95 (54/245) และ 7.69 (15/195) ตามลําดับ ผลบวกสูงสุดใน
อําเภอกระสังร้อยละ 18.18 (20/110) รองลงมาอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 16.36 (18/110) อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ร้อยละ 11.81 (13/110)   ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบมากที่สุดในคือสุนัข คิดเป็นร้อยละ 80 โคร้อยละ 10 
กระบือร้อยละ 6  แมวร้อยละ 4 และแพะร้อยละ 1  จําแนกตัวอย่างตามประเภทการมีเจ้าของพบว่าสัตว์มี
เจ้าของให้ผลบวกร้อยละ 58 สัตว์ไม่มีเจ้าของร้อยละ 42 ตามลําดับ และจําแนกตัวอย่างตามประวัติการฉีด
วัคซีนพบว่าสัตว์ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนให้ผลบวกร้อยละ 51 ไม่เคยฉีดวัคซีนร้อยละ 41 และเคยฉีดวัคซีน
ร้อยละ 8  ศึกษารายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2561 สัตว์ได้รับวัคซีน
คิดเป็นร้อยละ 82.58, 90.44, 91.09, 24.63, 34.60, 68.15 และ 71.84ตามลําดับ ระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรค
พิษสุนัขบ้ามีระดับแอนตีบอดีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 Eu/ml คิดเป็นร้อยละ 55.0 (11/20) การข้ึนทะเบียนสัตว์
ในระบบฐานข้อมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวพบว่าจํานวนสัตว์มีเจ้าของและสัตว์ไม่มีเจ้าของคิดเป็นร้อย
ละ 45.36 (157,498/347,202) การเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เกิดโรคซ้ําซาก 
โดยการทําหมันสุนัขจรจัดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน 2,784 ตัว  และดําเนินการส่งสุนัขจรจัด
เข้าศูนย์พักพิง จํานวน 251 ตัว การสร้างเครือข่ายอาสาปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกชุมชนจํานวน 2,135 
ราย และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด  2 แห่ง การดําเนินตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันสถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน
โรคอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดการดําเนินการให้พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป 
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                           The Study On Rabies control in Buriram Province 

Mr. Wichien Piwkham1         Mr. Adisorn Chartsuparb2      Mr. Suriya Kawongklang2 

Abstract 
 This is the study on rabies control in Buriram province in conformity with the policy of 
eliminating rabies of Department of Livestock Development from 2012 –  2018.  Through 
investigating and analyzing descriptive epidemiological data, it showed that for rabies 
occurrence in humans, one person died from it in 2017 and, two persons died in 2018.  For 
rabies occurrence in animals, it showed positive results for rabies test during 2015 - 2018 which 
was that 1.72% (4 out of 233), 14.07% (37 out of 263), 21.95% (54 out of 245), and 7.69% (15 
out of 195) respectively. Positive rabies cases were found most in Kra Sang district ,18.18% (20 
out of 110)  following by Mueang Buriram district, 16. 36%  ( 18 out of 110) , Chalerm Prakieat 
district, 11.81% (13 out of 110). Dogs were the most infected animals to rabies, 80%; following 
by cow, buffalo, cat and goat at 10% , 6% , 4%  and 1%  respectively.  In addition, when 
considering the type of having owners, it showed that the rabid animals have the owners, 58% 
while no owners 42%. When considering positive animals per vaccination, there were 51% of 
no recorded vaccinations, 41%  of no vaccinations, and 8%  of recorded vaccinations.  When 
studying and comparing vaccination report against rabies from the fiscal year 2012 –  2018, it 
showed 82.58%, 90.44%, 91.09%, 24.63%, 34.60%, 68.15%, and 71.84% respectively.  For 
animal registration in database, it showed that the pets with and without owners were 45.36% 
( 157,498 out of 347,202. )  For rabies antibody level, it showed that there were levels more 
than or equal to 0. 5 Eu/ ml, 55. 0%  ( 11 out of 20. )  For eliminating rabies in the repeated 
diseased area, 2,784 street dogs were sterilized and vaccinated and 251 were sent to dog 
shelter center.  Moreover, to develop 2,135 voluntary networks of rabies control in every 
community, to support the operation of 2 dog shelter centers, and to follow the control 
measures result in satisfactory outcomes in disease control. Nowadays, the rabies occurrences 
tend to lessen; however, it has to be closely monitored and the operation will be performed 
so as to have Buriram rabies-free area soon. 
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บทนํา 

 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรง  ผู้ติดเช้ือและแสดงอาการจะ
เสียชีวิต     ทุกราย (Rupprecht, 2011) จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยกําหนดแผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย
ภายในปี พ.ศ. 2563  และดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  ปี พ.ศ. 2560 - 2563  โดยมีวิสัยทัศน์กําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย  ในปีพ.ศ. 
2562 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศตามเป้าหมายที่กําหนดร่วมกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  
ได้ให้ความสําคัญในการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งโดย
ภาพรวมประเทศไทยได้กําหนดกรอบแนวทางการทํางานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว  

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน  พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีละ ประมาณ  70,000 
ราย ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตามลําดับจาก 370 รายในปี พ.ศ. 2523 เป็น 30 รายในปี พ.ศ. 2545 
หลังจากน้ันมีแนวลดลงอย่างต่อเน่ืองโดยพบผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 10 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558  พบ
ผู้เสียชีวิตจํานวน 8, 4, 7, 6 และ 5 รายตามลําดับ ต่อมามีผู้ชีวิตเพ่ิมขึ้นมากกว่า 10 รายระหว่างปี พ.ศ. 2559 
- 2561 พบผู้เสียชีวิตจํานวน 14  รายในปี พ.ศ. 2559  พบ 11 ราย  ในปี พ.ศ. 2560 และ 17 รายในปี พ.ศ. 
2561 ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี (กรมควบคุมโรค, 2561) ส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน แล้วไม่ได้ไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันอย่างรวดเร็วและครบถ้วน  กลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ถูกสุนัขกัดมากที่สุด (WHO, 2019) เมื่อศึกษา
ถึงสาเหตุของการเกิดโรค พบว่า สัตว์พาหะนําโรคที่สําคัญยังเป็นสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค  อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่สาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุทําให้มีจํานวนสุนัขจรจัดเพ่ิมมากข้ึน และ
ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ดังน้ัน การฉีดวัคซนี
ให้ครอบคลุมจํานวนประชากรสัตว์ทั้งหมด และการควบคุมจํานวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคพิษสุนัขบ้า
ควบคู่ไปกับให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของการดําเนินงานเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง จึงเป็นหัวใจสําคัญของการกําจัดโรคน้ีให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณที่ต้อง
สูญเสียไปกับการควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงลดผลกระทบด้านต่าง ๆ ลงได้ (กรมปศุสัตว์, 2559) 

จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มตรวจพบเช้ือไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องที่อําเภอโนนดินแดงและอําเภอบ้าน
กรวด ต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 และได้ประกาศกําหนดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดเป็นเขตโรคระบาด
สัตว์ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าชนิดสัตว์ควบคุมสุนัขและแมว ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และยังมีรายงานการ
ระบาดของโรคอย่างต่อเน่ือง  จึงได้รวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เก่ียวข้องระหว่างปีพ.ศ. 2555 – 2561 
เพ่ือศึกษาการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหาแนวทางดําเนินการที่มีประสิทธิภาพให้จังหวัดบุรีรัมย์
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป   
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยา  

1.1 รายงานการสอบสวนโรคในคนและในสัตว์ (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 
1.2 รายงานผลการส่งหัวสุนัขส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)   
1.3 รายงานผลการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสพิษสุนัขบ้า (ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 
1.4 รายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)                                        
1.5 รายงานการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 
1.6  รายงานการทําหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 

2.  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (ร้อยละ) และวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาการเกิดโรคตามแผน
ที่จุดเกิดโรคโดยใช้โปรแกรม Arcgis  
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ผลการศึกษา 
 

1. สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จังหวัดบุรีรมัย์ 

รูปที่ 1 แสดงพ้ืนที่การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตามรายงานการสอบสวนโรคและรายงานการส่งตัวอย่างตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการต้ังแต่ปีพ.ศ. 2555 – 2561 

  

        =ปี พ.ศ.2561 

        =ปีพ.ศ. 2560 
        =ปี พ.ศ.2559 

        =ปี พ.ศ.2558 
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2. การส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางหอ้งปฏิบัติการต้ังแต่ปีพ.ศ. 2555 – 2561   

ตารางที่ 1 ผลการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2561 (สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

ปีงบประมาณ  จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ (ผลบวก) 

ส่งตรวจ ผลบวก 

2555 49 0 0 (0/49) 

2556 144 0 0 (0/144) 

2557 117 0 0 (0/117) 

2558 233 4 1.72 (4/233) 

2559 263 37 14.07 (37/263) 

2560 245 54 21.95 (54/245) 

2561 195 15 7.69 (15/195) 

รวม 1,246 110 8.82 (110/1,246) 

ตารางที่ 2  ผลการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2561 จําแนกตาม
วัตถุประสงค์กิจกรรม (ศูนย์วิจัยการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 
           

กิจกรรมการสง่ตรวจ 
จํานวนตัวอย่าง

ร้อยละ(ผลบวก) ส่งตรวจ ผลบวก 
ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (ชันสูตร) 97 51 52.58 (51/97)
ระบบเฝ้าระวังเชิงรุก (รับรอง) 1,149 59 5.13 (59/1,149)

ทั้งหมด 1,246 110 8.82 (110/1,246) 
          

รูปที่ 2  แสดงสัดส่วนตัวอย่างส่งตรวจที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 - 
2561จําแนกตามชนิดสัตว์ (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 
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เคยฉีด
8%

ไม่เคยฉีด
41%

ไม่ทราบ
51%

เคยฉีด ไม่เคยฉีด ไม่ทราบ

ไม่มีเจ้าของ
42%

มีเจ้าของ
58%

รูปที่ 3  แสดงสัดส่วนตัวอย่างส่งตรวจที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 
2561 จําแนกตามประเภทการมีเจ้าของ (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  แสดงสัดส่วนตัวอย่างส่งตรวจที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 
2561 จําแนกตามประวัติการได้รับวัคซีน (สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. การเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคพิษสนุัขบา้ในสัตว์ 

รูปที่ 5 แสดงจํานวนประชากรสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี พ.ศ. 2555 – 2561 
(สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 
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ตารางที่ 3 ระดับแอนติบอดีในซีรัม่ต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธี ELISA ตามกิจกรรมเฝ้าระวังเชิงรุก ปีพ.ศ. 
2561 (ศูนย์วิจยัการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)  
 

ระดับแอนติบอดีต่อไวรัสพิษสุนัขบ้า 
(Eu/ml) 

จํานวนตัวอย่าง ร้อยละ 

<0.5  9 45 (9/20) 
0.5-4.0  6 30 (6/20) 
>4.0 5 25 (5/20) 

 

ตารางที่ 4 จํานวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศ (Thairabies) และจํานวนสัตว์จากรายงานผลการ
รณรงค์ฉีดวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําปี 2561  
 

 

ตารางที่ 5 การดําเนินการตามมาตรการเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

กิจกรรม/มาตรการควบคุมโรคในพืน้ที่เสี่ยง ผลการดําเนนิการ  

       ทําหมันและฉีดวัคซีน (สุนัข,แมว) 2,784 ตัว 

       ส่งสุนัขจรจัดเข้าศูนย์พักพิง 251 ตัว 

       สร้างเครอืข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกชุมชน 2,135 ราย 

       สนับสนุนการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 2 แห่ง 

 
 

 
 
 

ชนิด จํานวนการข้ึนทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศ

(Thairabies) 

จํานวนตามรายงานการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประจําปี 2561

ร้อยละ(จํานวนการข้ึนทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศ (Thairabies))  

มีเจ้าของ              155,108 325,035    47.72 (155,108/325,035)
ไม่มีเจ้าของ              2,390 22,167     10.78 (2,390/22,167) 

รวม              157,498 347,202    45.36 (157,498/347,202)
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สรุปผลและอภิปราย 

         จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยา ของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ใน
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ 1 คน เป็นครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2549  ต่อมาพบมีผู้เสียชีวิตในปี 
พ.ศ. 2560 จํานวน 1 คน และเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2561 จํานวน 2 คน มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการติดตามสถานการณ์
การเกิดโรคในคนอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากยังคงพบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างหัวสัตว์ที่ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

        สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2555 - 2561 พ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารวม  
20 อําเภอจาก 23 อําเภอ (รูปที่ 1) พบผลบวกสูงสุดในอําเภอกระสัง ร้อยละ 18.18 (20/110) รองลงมาอําเภอ
เมืองบุรีรัมย์ ร้อยละ 16.36 (18/110) อําเภอเฉลิมพระเกียรติร้อยละ 11.81 (13/110) และนางรองร้อยละ 9.09 
(10/110 จากการศึกษาพ้ืนที่การระบาดจะพบว่าการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ากระจายจากพื้นที่ติดบริเวณ
ชายแดนเข้ามาสู่ชุมชนเมืองและอําเภอใกล้เคียง และพบการระบาดมากในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลบริการด้านการ
สัตวแพทย์อีกทั้งเจ้าของสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสําคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกําเนิด
สุนัขและแมวจึงทําให้เกิดปัญหาการเพ่ิมจํานวนประชากรสุนัขแมวจรจัดและแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้า 

ตัวอย่างหัวสัตว์ที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวนที่
ส่งตรวจรวมท้ังหมด 1,246 ตัวอย่าง ให้ผลบวกต่อการตรวจหาเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 8.82 (110/1,246) ของตัวอย่างทั้งหมด (ตารางที่ 1) โดยให้ผลบวกต่อเช้ือโรคพิษสุนัขบ้า ในปีพ.ศ. 2558  
จํานวน 4 ตัวอย่าง ร้อยละ 1.72 (4/233) ปีพ.ศ. 2559 จํานวน 37 ตัวอย่าง ร้อยละ 14.07 (37/263) ปีพ.ศ. 2560 
จํานวน 54 ตัวอย่าง ร้อยละ 21.95 (54/245) และปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 7.69 (15/195) ในปัจจุบันสถานการณ์
การระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลง  

 เมื่อจําแนกตามวัตถุประสงค์กิจกรรม พบว่า โครงการเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์
สงสัย/ชันสูตร) จํานวน 97 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 52.58 (51/97) และตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1,149 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 5.13 (59/1,149) (ตารางที่ 2) ชนิดสัตว์ที่
ตรวจพบมากที่สุดในคือสุนัข คิดเป็นร้อยละ 80 โคร้อยละ 10 กระบือร้อยละ 6  แมวร้อยละ 4 และแพะร้อยละ 
1 (รูปที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของธีรพงศ์ (2556) พบผลตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศพบในสุนัขมาก
ที่สุดร้อยละ 90.27  จําแนกตามประเภทการมีเจ้าของพบว่าสัตว์มีเจ้าของตรวจพบผลบวกคิดเป็นร้อยละ 58 
สัตว์ไม่มีเจ้าของร้อยละ 42 ตามลําดับ (รูปที่ 3) จําแนกตามประวัติการได้รับวัคซีนพบว่าสัตว์ไม่ทราบประวัติการ
ฉีดวัคซีนตรวจพบผลบวกร้อยละ51 ไม่เคยฉีดวัคซีนร้อยละ 41 และเคยฉีดวัคซีนร้อยละ 8 (รูปที่ 4) จากผล
การศึกษาจะเห็นว่าตรวจพบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงหลายชนิด ทั้งสุนัข แมว โค กระบือ และแพะ 
ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดในชีวิตประจําวันของเกษตรกร นอกจากน้ียังตรวจพบได้ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ ทั้งเคยได้รับและไม่เคยได้รับวัคซีน แสดงถึงสถานการณ์ระบาดของโรคที่เริ่มรุนแรงขึ้นและกระจายวง
กว้างเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างทันท่วงที 

ด้านมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาข้อมูล
การสํารวจประชากรสุนัขและแมวทั้งหมดในพ้ืนที่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2561 พบว่ามีประชากรสัตว์เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง รายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2561 พบว่า ในปีพ.ศ. 2555 - 2557 
สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 82.58, 90.44 และ 91.09 ของจํานวนสัตว์ทั้งหมดตามลําดับ 
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และพบว่าไม่มีการระบาดทั้งในสัตว์และคนเสียชีวิตในช่วงดังกล่าว  ต่อมามีการตรวจพบผลบวกต่อโรคพิษสุนัข
บ้ามากขึ้นซึ่งพบว่าสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้อยกว่าร้อยละ 80 ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 คิด
เป็นร้อยละ 24.63, 34.60, 68.15 และ 71.84 ตามลําดับ (รูปที่ 5) โดยตรวจพบผลบวกมากข้ึนจากตัวอย่างที่มี
การเฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเก่ียวกับการจัดหาวัคซีนขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การศึกษาผลการทดสอบระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธี ELISA ตามกิจกรรมเฝ้าระวัง
เชิงรุก พบว่า ตัวอย่างซีรั่มที่มีระดับแอนตีบอดีมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 Eu/ml คิดเป็นร้อยละ 55.0 (11/20)  
และมีระดับแอนตีบอดีน้อยกว่า 0.5 Eu/ml คิดเป็นร้อยละ 45.0 (9/20) (ตารางที่ 3) ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันโรคที่
สามารถป้องกันโรคได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 Eu/ml (WHO, 2018) แสดงให้เห็นว่าจํานวนสัตว์ที่มีระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคที่สามารถป้องกันโรคได้ยังไม่มากพอที่จะสามารถป้องกันการระบาดของโรค ในเชิงทฤษฎีหากสัตว์
ในพ้ืนที่มีภูมิคุ้มกันมากกว่าร้อยละ 70 จะสามารถควบคุมโรคได้ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) จึงจําเป็น
อย่างย่ิงที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ทุกตัวเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ โดยต้อง
ตระหนักถึงการใช้วัคซีนที่มีคุณภาพ เก็บรักษาวัคซีนอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการปฏิบัติงานของผู้ฉีดวัคซีนต้อง
ปฏิบัติอย่างถูกวิธี เพ่ือให้สัตว์ได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคอย่างแน่นอน 

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศ (Thairabies) สัตว์ที่มีเจ้าของขึ้นทะเบียนจํานวน 155,108 
ตัว และสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจํานวน 2,390 ตัว ข้อมูลจากรายงานผลการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําปี 
2561  สัตว์ที่มีเจ้าของขึ้นทะเบียนจํานวน 325,035 ตัว ไม่มีเจ้าของจํานวน 22,167 ตัว (ตารางที่ 4) จะเห็นว่า
จํานวนสัตว์จากการรายรายงานผลการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจําปี 2561 มีจํานวนมากกว่าทั้ง
สัตว์มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ บ่งบอกว่าการขึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศยังขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวยังไม่ได้
ทั้งหมด เน่ืองจากการเขาสู่ระบบและการบันทึกข้อมูลค่อนข้างละเอียดทําได้อย่างล้าช้า และยังขาดบุคลากรท่ีจะ
ทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบให้ทํางานได้ง่ายและรวดเร็วสามารถขึ้นทะเบียนสัตว์ให้
ได้ทั้งหมดเพ่ือให้การควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น    

ผลการศึกษามาตรการเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 
(ตารางที่ 5) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดชุดปฏิบัติการปราบโรคพิษสุนัขบ้า โดยทําหมันและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคให้แก่สุนัขจรจัดเป็นจํานวน 2,784 ตัวในพ้ืนที่เกิดโรคซ้ําซากและพ้ืนที่ที่ตรวจพบผลบวก  ดําเนินการ
หาที่อยู่ใหม่ให้สุนัขจรจัด จํานวน 251 ตัว สนับสนุนการดําเนินการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจํานวน 2 แห่ง คือ เดอะ
ซาวนด์ออฟแอนนิมอล (The sound of animal) หมู่ที่ 1 ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด และด่านกักกันสัตว์
บุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา และสร้างเครือข่ายอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน 2,135 ราย 
ทําให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ในด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ลงไปปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  

 จากสภาพปัญหาที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มตรวจพบเช้ือไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องที่อําเภอโนนดินแดง
และอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งได้ประกาศกําหนดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง
จังหวัดเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าชนิดสัตว์ควบคุมสุนัขและแมว ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์โดยการประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เข้าถึงสุนัขแมวอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจํานวนสุนัขแมว
ทั้งหมดในพ้ืนที่ ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประสบปัญหาเร่ืองการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัข เน่ืองจากมีการทักท้วงจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่า อปท.ไม่ได้มีภารกิจจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
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สุนัขบ้าให้ประชาชนทําให้ไม่มีความชัดเจนในการใช้งบประมาณว่าอยู่ในอํานาจหน้าที่หรือไม่ (Hfocus เจาะลึก
ระบบสุขภาพ, 2018) ทําให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตาม
เป้าหมาย ทําให้วัคซีนที่ใช้เพ่ือการควบคุมโรคมีจํานวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน
พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์หลายจุดและกระจายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้แก้ไขปัญหา
โดยใช้งบประมาณจากส่วนอ่ืนซื้อวัคซีนสนับสนุนรอบจุดเกิดโรคจํานวน 20,000 โด๊ส  เพ่ือควบคุมโรคในเบ้ืองต้น
ก่อน ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และมีอํานาจที่จะต้ังงบประมาณเพ่ือดําเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือใช้ในการจัดซื้อและฉีดวัคซีนตลอดจนคุมกําเนิดสัตว์ควบคุมในพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
(สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2561) จึงได้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้ข้อตกลงร่วม (MOU)  ร่วมแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ระบบสุขภาพหน่ึงเดียว (Buriram’s One 
Health) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย 7 ประสาน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ 
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแก้ไข
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างย่ังยืน ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การ
ดําเนินการตามมาตรการเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยการควบคุมโรคมุ่งเน้นไปที่
การควบคุมจํานวนประชากรสัตว์ด้วยการผ่าตัดทําหมันสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ที่เกิดโรค และดําเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคุณภาพดี ทําให้ผลการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับที่น่าพอใจจนสถานการณ์
ระบาดของโรคเริ่มคลี่คลายและสามารถจํากัดพ้ืนที่เกิดโรคได้ และจะดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกําจัดโรคพิษ
สุนัขให้หมดไปจากพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งน้ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยั่งยืนต่อไป 

ข้อจํากัด 

 ศึกษาการคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมเอกสารทางระบาดวิทยาย้อนหลัง ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถสืบค้น
ได้จึงทําให้ไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดทําจะปรับปรุงวิธีการและวางแผนใน
การศึกษาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

            มีข้อเสนอแนะในการดําเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมเติม ดังน้ี  
1. ควรสนับสนุนงบประมาณ วัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ในการขับเคลื่อนงานควบคุม

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกระดับ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดต้ังหน่วยปราบโรคพิษสุนัขบ้าหรือหน่วยปราบสุนัขจรจดัอย่างเป็นรูปธรรม ที่มีบุคลากร วัสดุ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือที่ทันสมัยปฏิบัติงานเรื่องน้ีโดยเฉพาะ  
3. เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมและดําเนินการพร้อม

กันทั่วประเทศ เพ่ือให้ผู้เลี้ยงสัตว์มีความสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง  
4. ปฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสนัุขบ้าอย่างเป็นระบบ และดําเนินงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่

เก่ียวข้องในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างและพัฒนาพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าที่ได้ผลเป็นรูปธรรมและย่ังยืน   
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