
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดขอนแก่น

โดย
นายสัตวแพทย์ นพดล  วรธงชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 



จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ เป็นอนัดบั6 ของภาคอสีาน  เป็นศูนยก์ลางในทุกดา้นของภาคอสีาน และมีรายไดจ้าก
อุสาหกรรม ศนูยก์ารคมนาคม มสีถานทีท่ีส่ าคญัรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วจ านวนมาก เป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรอาศยัอยูจ่ านวนมาก 
ดว้ยเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่มสีตัว์เลีย้งประเภทสุนัข แมว อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ทัง้เป็นสตัวเ์ลี้ยงและถู กทิ้ง ซึ่งปัญหาดงักล่าว 
จงัหวดัขอนแกน่อาจจะเผชญิกบัปัญหาของโรคพษิสนุขับา้ และถอืเป็นภยัคุกคามดา้นสขุภาพ และชวีติของประชาชนชาวขอนแกน่

จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ เป็นอนัดบั6 ของภาคอสีาน  เป็นศูนยก์ลางในทุกดา้นของภาคอสีาน และมีรายไดจ้าก
อุสาหกรรม ศนูยก์ารคมนาคม มสีถานทีท่ีส่ าคญัรวมถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วจ านวนมาก เป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรอาศยัอยูจ่ านวนมาก 
ดว้ยเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่มสีตัว์เลีย้งประเภทสุนัข แมว อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ทัง้เป็นสตัวเ์ลี้ยงและถู กทิ้ง ซึ่งปัญหาดงักล่าว 
จงัหวดัขอนแกน่อาจจะเผชญิกบัปัญหาของโรคพษิสนุขับา้ และถอืเป็นภยัคุกคามดา้นสขุภาพ และชวีติของประชาชนชาวขอนแกน่



สภาพทั่วไป

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 10,886 ตร.กม
ประชากรรวม 1,790,055 คน
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 26 อ าเภอ 199 ต าบล 2,331 หมู่บ้าน
เขตการปกครองท้องถิ่น  ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง
เทศบาลนคร                   1 แห่ง
เทศบาลเมือง                  6 แห่ง
เทศบาลต าบล               77 แห่ง
อบต. 140 แห่ง
รวม                          225 แห่ง



สตัว์เลีย้งท่ีเก่ียวข้อง

โคเนื้อ    รวม 147,752 ตัว สุกร      รวม  1826,500 ตัว

โคนม    รวม  30,184 ตัว กระบือ  รวม     23,672 ตัว

แพะ      รวม  2,817  ตัว         แกะ      รวม         86  ตัว

สุนัข     รวม 113,897 ตัว แมว      รวม 12,303 ตัว



ภารกิจ
1. เพื่อให้การควบคุมโรคพิษเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน     

ลดความสูญเสียและแพร่กระจายของโรค
2. เพื่อให้บุคลากรทราบบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

เมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
3. เพื่อทราบถึงข้อมูลรายละเอียดของการระบาด และ

จุดเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมโรค



การปฏิบัตงิาน
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความชัดเจน และมีระบบ จึงแบ่งการ
ปฏิบัติงาน เป็น 3 ขั้นตอน

1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
2. ขั้นตอนเมื่อมีการเกิดการระบาดโรค
3. ขั้นตอนหลังภาวะโรคสงบ   



โดยมีการจัดตัง้หน่วยควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า เฉพาะกจิ ดังนี ้

1.หน่วย
อ ำนวยกำร
ควบคมุโรค

3.หน่วยป้องกนั
และควบคมุโรค

2. หน่วยระบำด
วิทยำ

4.หน่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค(Ring 

Vaccination)

5.หน่วย
ประชำสมัพนัธ์



ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

1. หน่วยอ านวยการควบคุมโรคประกอบด้วย



2. หน่วยระบาดวิทยา ประกอบด้วย
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

กอง/ส านัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลทุกแห่ง

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



3. หน่วยป้องกันและควบคุมโรค
3.1 หน่วยป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.,เทศบาล)

3.2 หน่วยป้องกันและควบคุมโรคในคน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลทุกแห่ง
กอง/ส านัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น



ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั

ส านกังานปศุสตัวอ์ าเภอ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

4. หน่วยสร้างภมูคุ้ิมกันโรค (Ring Vaccination)



ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

5. หน่วยประชาสัมพันธ์



1.ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดโรคพษิสุนัขบ้า
ประกอบด้วย

หน่วยรบัผิดชอบ บทบำทหน้ำท่ี

1. หน่วยอ านวยการ
ควบคุมโรค 

1. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรค
2. ควบคุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
3. เตรียมเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ไว้สนับสนุน
4. ก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับชอบให้มีความชัดเจน
5. สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
6. เตรียมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในการป้องกัน ในคน
และสัตว์



หน่วยรบัผิดชอบ บทบำทหน้ำท่ี

2. หน่วยระบาดวิทยา 1. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
2. สอบสวนหาสาเหตุและแหล่งที่มาของโรคและ
จุดเสี่ยงที่จะเกิดโรค
3. ก าจัด ตัด ลด แหล่งโรค
4. ติดตาม ค้นหา ผู้สัมผัสโรค

(ต่อ)



2.ขัน้ตอนเม่ือมีการเกดิการระบาดโรค
หน่วยรบัผิดชอบ บทบำทหน้ำท่ี

3. หน่วยป้องกันและควบคุมโรค

3.1 หน่วยป้องกันและ
ควบคุมโรคในสัตว์

1. กักกันสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย
2. ส ารวจประชากรสุนัข แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4. เตรียมการท าลายสัตว์ป่วยในกรณีได้รับค าสั่งให้ท าลาย
5. สนับสนุนเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
6. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกจากพื้นที่เกิดโรค



หน่วยรบัผิดชอบ บทบำทหน้ำท่ี

3.2 หน่วยป้องกันและ
ควบคุมโรคในคน

1. ติดตาม ค้นหาผู้สัมผัสโรคเพื่อให้มารับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุด
2. เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้
สัมผัส/ผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
3. เตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ RIG ให้
เพียงพอ
4. สื่อสาร/ท าความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนในเร่ือง
โรคพิษสุนัขบ้า

(ต่อ)



หน่วยรบัผิดชอบ บทบำทหน้ำท่ี

4. หน่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค 
(Ring Vaccination)

1. ก าหนดพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของด าเนินการฉีดวัคซีน
ให้ได้ครอบคลุมร้อยละ 100
2. ก าหนดพื้นที่รัศมีที่เกิน 1 กิโลเมตร ถึง 5
กิโลเมตร จากจุดเกิดโรคที่มีเจ้าของให้ด าเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ไม่มีเจ้าของ 
ด าเนินการฉีดวัคซีนโดยปศุสัตว์
3. วางแผนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ วัคซีนและ
เวชภัณฑ์

(ต่อ)



หน่วยรบัผิดชอบ บทบำทหน้ำท่ี

5.หน่วยประชาสัมพันธ์ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ
ขอความร่วมมือในการควบคมุโรค
2. แจ้งข่าวการเกิดโรคให้ผู้มีหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(ต่อ)



3. ขัน้ตอนหลังภาวะโรคสงบ ประกอบด้วย

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรค วางแนวทางการแก้ไขจุดอ่อน 
จุดบกพร่อง ที่เกิดขึ้น
2. สรุปวิเคราะห์ผลการเกิดโรค การควบคุมโรค ปัญหาอุปสรรค
3. จัดท ารายงานสรุปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

3.1 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
3.2 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3.3 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

3.1 ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
3.2 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
3.3 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น


