
สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสนุขับ้า 
ในพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น

โดย : นายเมฆินทร์  วงษจ์นัทอง

สัตวแพทยช์ านาญงาน

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัขอนแก่น





สรุปภาพรวมการพบโรคพษิสุนัขบ้าของจงัหวัดขอนแก่น

ผลบวก
30 ตวัอยา่ง

สุนขั
26 ตย.

โค 
2 ตย.

กระบือ 
1 ตย.

มีเจา้ของ 
15 ตย.

ไม่มี
เจา้ของ 11 

ตย.



จุดที่
วันที่ตรวจ
พบโรค

วันที่ประกาศ
โรคระบาดชั่วคราว

สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

1 29 มกราคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุ
สุนัขชื่อโมโม้ เพศผู้ พันธุ์ผสม อายุ 8 เดือน กัดนางขาน ปลัดเซนต์
อายุ 79 ปี ต าแหน่งที่กัด มือซ้าย ขณะป้อนยา
พื้นที่
บ้านอีโล ม.5 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย

2 3 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุ
สุนัขชื่อหลังอาน เพศผู้ พันธุ์ผสม อายุ 4 เดือน กัดเด็กหญิงสิรินดา สุวรรณสาร อายุ 2 ปี 5 เดือน 
ต าแหน่งที่กัด ต้นขาขวา
พื้นที่
บ้านรัตนะ หมู่ 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่

3 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุ
สุนัขชื่อจอห์นดี เพศผู้ พันธุ์บางแก้ว อายุ 2 ปี 6 เดือน 
กัดนายแว่น ภูแท่งเพชร อายุ 68 ปี ต าแหน่งที่กัด ต้นแขนขวา
พื้นที่
บ้านหนองแวง หมู่ ๘ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น



จุดที่ วนัที่ตรวจพบโรค
วนัที่ประกาศ

โรคระบาดช่ัวคราว
สาเหตุการเกดิโรค/พืน้ที่ประกาศโรคพษิสุนัขบ้า

4 13 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุ
สุนัขชื่อหางก้อม เพศเมีย พันธ์ผสม อายุ 4 เดือน 
พื้นที่
บ้านดอนหัน หมู่ 3 ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ 

5 24 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุ
ลูกสุนัขไม่มีเจ้าของ เพศเมีย อายุ 4 เดือน พบที่บริเวณริมบึงแก่นนคร 
เจ้าของน ามาเลี้ยงในวันที่ 11 มกราคม 2561 สุนัขเริ่มป่วยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มี
แสดงอาการป่วย มีไข้ ปากงับไม่คลาย คล้ายเจ็บคอ เจ้าของได้พาไปรักษาที่คลินิกรักษาสัตว์  
ต่อมามีอาการไข้สูง ตะกุยขา 4 ข้าง  เริ่มกระสับกระส่าย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 
นายสัตวแพทย์ประจ าคลินิกได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรคพิษสุนขับ้า จึงได้น าส่งตรวจโรคพิษ
สุนัขบ้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ
พื้นที่
เขตเทศบาลนครขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น



จุดที่ วันทีต่รวจพบโรค
วันที่ประกาศ

โรคระบาดชั่วคราว สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

6 26 กุมภาพันธ์ 2561

(2 ตย.)

27 กุมภาพันธ์ 
2561

สาเหตุ (บวก 2 ตัว)
สุนัขจรจัดในหมู่บ้านฉัตรทองและสุนัขชื่อถังทอง เพศผู้ พันธ์พุดเดิ้ล อายุ 2 ปี 
เริ่มป่วยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีอาการกลืนน้ ากลืนอาหารล าบาก 
และตายลงในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
พื้นที่
หมู่ 11 หมู่บ้านฉัตรทอง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น

7 13 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขชื่อปุ๋ย เพศเมีย พันธ์ผสม อายุ 5 ปี เริ่มป่วยวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีอาการ
เบ่ืออาหาร น้ าลายไหล วิ่งพล่านไปทั่ว ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ได้กัด 
ด.ช.วุฒิภัทร แสงแก้ว และได้ตายลงในวันดังกล่าว
พื้นที่
บ้านชาดใหญ่ ม.3 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 

8 26 มีนาคม 2561
(วันที่ 2 เม.ย.61 พบ

อีก 1 ตย.)

26 มีนาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ เพศเมีย พันธุ์ไทย อายุประมาณ 4 ปี แสดงอาการ  ดุร้าย วิ่งไล่กัดสุนัขในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้
ช่วยกันจับและฆ่า พร้อมน าส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขไม่ได้กัดคน
พื้นที่
บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ต.โนนข่า อ.พล



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค
วันที่ประกาศ

โรคระบาดชั่วคราว
สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

9 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ในบริเวณโกดัง เพศเมีย พันธุ์ไทย อายุประมาณ 2 ปี แสดงอาการเบ่ืออาหาร 
ซึม สุนัขไม่ได้กัดคน
พื้นที่
บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ 12 ต.โจดหนองแก อ.พล

10 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ แสดงอาการดุร้าย น้ าลายไหล เดินโซเซ วิ่งพล่านไปทั่ว
แตไ่ม่ได้กัดคน
พื้นที่
บ้านบก หมู่ 7 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง 

11 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ แสดงอาการดุร้าย น้ าลายไหล วิ่งไล่กัดกับสุนัขตัวอื่น 
แตไ่ม่ได้กัดคน
พื้นที่
บ้านส าราญน้อย หมู่ 2 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง 



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค วันที่ประกาศ
โรคระบาดชั่วคราว

สาเหตุการเกิดโรค/พ้ืนท่ีประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

12 2 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ เพศเมีย พันธุ์ไทย อายุประมาณ 3 ปี
พื้นที่
หมู่ 10 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล

13 2 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ เพศผู้ พันธุ์ไทย อายุประมาณ 3 ปี
พื้นที่
หมู่ 5 ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล

14 3 เมษายน 2561 3 เมษายน 2561 สาเหตุ
สุนัข ชื่อ น้ าตาล เพศเมีย พันธ์ผสม อายุ 8 ปี แสดงอาการดุร้าย กัดต้นไม้ ไล่กัด
สุนัขตัวอื่น ข่วนเจ้าของ
พื้นที่
หมู่ 10 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค วันที่ประกาศ
โรคระบาดช่ัวคราว

สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

15 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 สาเหตุ
กระบือ เพศเมีย  อายุ 3 ปี โดนสุนัขกัดประมาณ 1 เดือน
พื้นที่
หมู่ 6 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล
หมายเหตุ : มีการช าแหละเนื้อแบ่งขาย

16 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ เพศผู้  อายุประมาณ 5 ปี
พื้นที่
หมู่ 9 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล

17 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 สาเหตุ
สุนัขไม่มีเจ้าของ เพศผู้  อายุประมาณ 2 ปี
พื้นที่
หมู่ 5 บ้านหนองทุ่ม ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค วันที่ประกาศ
โรคระบาดชั่วคราว

สาเหตุการเกิดโรค/พ้ืนท่ีประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

18 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 สาเหตุ
สุนัขของคุณล าไย ป้องสา  เพศผู้  อายุประมาณ 5 ปี มีอาการดุร้าย วิ่งพล่านไปทั่ว ไล่กัด
สัตว์อื่น  ตายเอง วันที่ 20 เมษายน 2561  ไม่กัดคน 
พื้นที่
92 หมู่ 1 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล

19 10 พฤษภาคม 2561
20 มิถุนายน 2561

10 พฤษภาคม 2561 สาเหตุ
สุนัข ชื่อ โด้ ของนายรุ่งเรือง เชียงค า  เพศผู้  อายุประมาณ 5 ปี มีโดนสุนัขตัวอื่นกัด เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2561 เริ่มแสดงอาการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มีอาการดุร้าย ปากอ้า
ลิ้นห้อย น้ าลายไหล วิ่งพล่านไปทั่ว ไล่กัดสัตว์อื่น กลืนน้ าลายและอาหารไม่ได้  ท าให้ตาย 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ไม่กัดคน 
พื้นที่
33 หมู่ 11 ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล
หมายเหตุ : วันที่ 20 มิ.ย. 61 พบผลบวกในโค อีก 1 ตัว



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค วันที่ประกาศ
โรคระบาดช่ัวคราว

สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

20 15 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขของนางล้วน มีอ่อน  กัดโคของนางวรรณนิภา สุทธิ แล้วโคป่วยเป็นโรคพิษสนุัขบ้า (สุนัขของ
นางล้วน ไม่ได้ส่งตรวจฯ) 
พื้นที่
หมู่ 4 ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยนอ้ย
หมายเหตุ : วันที่ 16 พ.ค. 61 พบโคในหมู่บ้านเดียวกันป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ แต่แสดองอาการ
น้ าลายไหล ดุร้าย (ไม่ทราบว่าโดนสุนัขกัดหรือไม่) เก็บตย.ส่งตรวจ พบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

21 15 พฤษภาคม 2561 15 พฤษภาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขของคุณอมร การเกษ เพศผู้  อายุประมาณ 1 ปี
พื้นที่
หมู่ 2 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค
วันที่ประกาศ

โรคระบาดชั่วคราว สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

22 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขของนางเสียง  ลุนส าโรง เพศผู้  อายุ 5 ปี 
พันธุไ์ทย 
พื้นที่
หมู่ 1 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง

23 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขของนายอ านวย  แก้วนอก (นางระเบียง  แก้วนอก) 
เพศเมีย  อายุ 3 ปี พันธุ์ไทย 
พื้นที่
หมู่ 11 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง



จุดที่ วันที่ตรวจพบโรค วันที่ประกาศ
โรคระบาดช่ัวคราว

สาเหตุการเกิดโรค/พื้นที่ประกาศโรคพิษสุนัขบ้า

24 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 สาเหตุ
สุนัขของนายขุน  พงษ์เจริญ  เพศผู้  อายุ 2 ปี  
พื้นที่
หมู่ 4 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง

25 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 สาเหตุ 
สุนัขของนางค า ไสยนาม เพศผู้ อายุ 3 ปี 
พื้นที่
หมู่ 7 ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ 

26 12 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สาเหตุ 
สุนัขไม่มีเจ้าของ(สุนัขจิ้งจอก) เพศเมีย อายุประมาณ 2 ปี 
พื้นที่
หมู่ 16 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง



สรุปการเกิดโรคพิษสนุขับ้าในพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น
พบเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแวงน้อย, แวงใหญ่,  เมืองขอนแก่น, 

บ้านแฮด, พล, หนองสองห้อง, เปือยน้อย และอ าเภอบ้านไผ่ รวมทั้งหมด  จ านวน  26 แห่ง โดยตรวจ

พบโรคฯ ในสุนัข 26 ตัว กระบือ 1 ตัว และโคเนื้อ 3 ตัว                            

ปัจจุบันโรคได้สงบแล้ว จ านวน 25 แห่ง  คงเหลือจ านวน 1 แห่ง ที่ยังเป็นพื้นที่โรคระบาด  

(อ าเภอหนองสองห้อง ต าบลหนองสองห้อง)



การด าเนินการ
1)  ระดมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร  รวมสุนัขและแมวในจุดเสี่ยง 
จ านวน 9,752 ตัว สุนัข จ านวน 8,294 ตัว แมว จ านวน 1,458 ตัว ฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว 



2)  ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  ด าเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบา้ให้กับสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว



3) ระดมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้งจังหวัด รวมจ านวน 171,678 ตัว คิดเป็นร้อยละ
86.24 ของสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน รวมจ านวน 199,062 ตัว โดยมี อปท.ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
ครอบคลุม 100% แล้ว จ านวน 168 แห่ง และอีก จ านวน 56 แห่ง อยู่ในระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะ
สามารถด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 100% ภายในเดือนสิงหาคม 2561



4)  ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ในพื้นที่ได้ทราบและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า


