
โดย สํานักงานปศสุตัวเขต 6

การแกไขปญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพื้นท่ีเสี่ยง
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จํานวนประชากรสุนัข-แมว มีเจาของ

จังหวัด
สุนัข แมว

รวมท้ังหมด
เพศผู เพศเมีย รวม เพศผู เพศเมีย รวม

กําแพงเพชร 67,007 41,092 108,099 25,978 17,973 43,951 152,050

ตาก 17,515 17,423 34,938 6,777 7,967 14,744 49,682

นครสวรรค 108,662 74,516 183,178 40,053 33,380 73,433 256,611

พิจิตร 34,864 29,169 64,033 14,972 13,841 28,813 92,846

พิษณุโลก 54,970 39,551 94,521 21,400 18,141 39,541 134,062

เพชรบูรณ 57,754 44,239 101,993 19,300 18,400 37,700 139,693

สุโขทัย 58,231 44,602 102,833 19,060 15,484 34,544 137,377

อุตรดิตถ 40,807 30,143 70,950 9,271 8,436 17,707 88,657

อุทัยธานี 46,458 34,493 80,951 16,581 14,384 30,965 111,916

รวม 486,268 355,228 841,496 173,392 148,006 321,398 1,162,894

(ที่มา thairabies.net ป 2558) 2



จํานวนประชากรสุนัข-แมว ไมมีเจาของ

จังหวัด
สุนัข แมว

รวมท้ังหมด
เพศผู เพศเมีย รวม เพศผู เพศเมีย รวม

กําแพงเพชร 8,166 3,568 11,734 2,768 2,270 5,038 16,772

ตาก 859 529 1,388 420 348 768 2,156

นครสวรรค 12,491 9,849 22,340 6,762 6,209 12,971 35,311

พิจิตร 2,141 2,036 4,177 1,651 1,752 3,403 7,580

พิษณุโลก 3,993 3,718 7,711 2,833 2,716 5,549 13,260

เพชรบูรณ 2,529 1,914 4,443 1,443 1,164 2,607 7,050

สุโขทัย 2,183 1,775 3,958 1,453 1,347 2,800 6,758

อุตรดิตถ 1,677 1,402 3,079 565 629 1,194 4,273

อุทัยธานี 6,612 4,678 11,290 3,025 2,243 5,268 16,558

รวม 40,651 29,469 70,120 20,920 18,678 39,598 109,718

(ที่มา thairabies.net ป 2558) 3



เปรียบเทียบประชากรสุนัข-แมว ป 58 กับปจจุบัน

ป
มีเจาของ ไมมีเจาของ

สุนัข แมว รวมทั้งหมด สุนัข แมว รวมทั้งหมด

2558 841,496 321,398 1,162,894 70,120 39,598 109,718

2560 664,093 222,682 886,775 9,440 5,574 15,014
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สถานการณโรคพิษสุนัขบาในสัตว ป 2557

7 ก.พ.57 ม.6 ต.บานโคก อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

23 พ.ค.57 ม.4 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ป 2557 (2 ครั้ง)
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สถานการณโรคพิษสุนัขบาในสัตว ป 2559

3 มี.ค.59 ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

15 มี.ค.59 ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

18 มี.ค.59 ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

25 มี.ค.59 ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

7 เม.ย.59 ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก

3 มี.ค.59 ม.5 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

19 เม.ย.59 ม.3 ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก

19 ต.ค.59 ม.5 ต.มหาวัน อ.แมสอด จ.ตาก

7 พ.ย.59 รพ.แมสอด ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก

18 พ.ย.59 ม.1 ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก

12 พ.ค.59 ม.3 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร

ป 2557 (2 ครั้ง)
ป 2559 (11 ครั้ง)
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สถานการณโรคพิษสุนัขบาในสัตว ป 2560

16 ม.ค.60 ม.6 ต.บานฝาย อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ

20 มิ.ย.60 ม.6 ต.สองคอน อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

3 ก.พ.60 ม.3 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก

3 ก.พ.60 ม.3 ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก

2 ม.ค.60 ม.2 ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก

7 ก.พ.60 ม.7 ต.แมกุ อ.แมสอด จ.ตาก

1 มิ.ย.60 ม.9 ต.แมหละ อ.ทาสองยาง จ.ตาก

4 ต.ค.60 ม.3 ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก

22 พ.ย.60 ม.1 ต.วาเลย อ.พบพระ จ.ตาก

22 พ.ย.60 ม.2 ต.หนองบัวใต อ.เมืองตาก จ.ตาก

23 พ.ย.60 ม.12 ต.บานนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ป 2557 (2 ครั้ง)
ป 2559 (11 ครั้ง)
ป 2560 (11 ครั้ง)**ป 2557-2560 รวม 23 ครั้ง
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ป 2552 – 2560 

 จังหวัดตาก พบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา ที่ รพ.แมสอด

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในคน

ชาวพมา 14 ราย ชาวไทย 2 ราย
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การดําเนินงานแกไขปญหาโรคพษิสุนัขบา

ในพื้นที่สํานักงานปศสุัตวเขต 6
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มาตรการแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา

 การสํารวจประชากรสุนัขแมวไมมีเจาของ  

 เชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล แหลงชุมชน ฯลฯ สํารวจผานหนวยงานตนสังกัด เชน สํานักงาน
พุทธศาสนาจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อปท. เปนตน

 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

 การควบคุมประชากรสัตว 

 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ตองมีการคืนขวดวัคซีน

 การบังคับใชกฎหมาย

 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

 พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535

 พ.ร.บ.ปองกันการทารุณกรรมฯ พ.ศ.2557

ลด ละ เลิก การฉีดวัคซีน,ผาตัดทําหมัน ในสุนัข-แมว       

มีเจาของ ในโครงการตางๆ เชน จังหวัดเคลื่อนที่
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การดําเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบาและบังคับใชกฎหมาย
ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก
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 ในคน

 ป 2552 – 2560 

 พบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 
ที่ รพ.แมสอด เปนชาวพมา 14 ราย 
ชาวไทย 2 ราย

 ในสัตว

 ป 2559 – ต.ค.2560 จํานวน 11 ครั้ง 

 อําเภอแมสอด 8 ครั้ง

 อําเภอทาสองยาง 2 ครั้ง

 อําเภออุมผาง 1 ครั้ง

สถานการณโรคพิษสุนัขบา จังหวัดตาก

ที่มา

สุนัขจรจัด/เรรอน อาศัยบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พมา       

ต .ทาสายลวด ถูกส ง เขา รักษาท่ีโรงพยาบาลสัตว วัง เจ า        

ดวยอาการ vaginal prolapse เปนเวลา 1 เดือน เร่ิมแสดง

อาการไมกินอาหาร น้ําลายไหล กัดกรง และตายในวันท่ี 

1 ตุลาคม 2560 สงตรวจ ใหผลบวกโรคพิษสุนัขบา
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วันที่ 5 ต.ค. 60 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก

ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราว (ชนิด) พิษสุนัขบา
 จุดเกิดโรค :  หมูที่ 2 บานริมเมย ตําบลทาสายลวด 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

 รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค

 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 7 หมูบานของ ต.ทาสายลวด ไดแก

- ม.1 ชุมชนบานใต - ม.5 บานหนองกิ่งฟา

- ม.2 บานริมเมย - ม.6 บานชุมชนหวยมวง

- ม.3 บานทาอาจ - ม.7 บานวังตะเคียน

- ม.4 บานวังตะเคียน

 ตั้งแตวันท่ี 5 ต.ค. 60 – 4 พ.ย. 60

 สํารวจสุนัขไมมีเจาของ คลอบคลุมพ้ืนท่ี 7 หมูบาน 39 จุด 700 ตัว 13



จุดเกิดโรค บานริมเมย ม.2

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว รัศมี 5 กิโลเมตร

ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 หมูบานของ ต.ทาสายลวด
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วันที่ 5 ต.ค. 60 ดานกักกันสัตวตาก และสนง.ปศอ.แมสอด

เขาสอบสวนโรค
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วันที่ 17 ต.ค. 60 สนง.ปศข.6 และ สนง.ปศจ.ตาก 

ติดตามการสอบสวนโรค พื้นที่เกิดโรค

โรงพยาบาลสัตววังเจา จังหวัดตาก

สถานที่รักษา ของ สุนัข “ริมเมย”

ตลาดริมเมย ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก 16



ขั้นตอนการดําเนินงาน
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 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558
 มาตรา 7 ระบบการปองกันและควบคุมโรค

 มาตรา 20,22 การประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว และการควบคุมการเคลื่อนยายสัตว

 มาตรา 13(4) การทําลายสัตวท่ีเปนโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาด และคาชดใชทําลายสัตว

 พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535
 มาตรา 9 อํานาจในการทําลายสุนัขท่ีไมมีเครื่องหมายประจําตัวสัตวท่ีแสดงวาไดรับการฉีดวัคซีนแลว ภายหลังจากการกักครบ 5 วัน 

และไมมีเจาของมารับคืน

 ท้ังน้ี เปนดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาท่ีวาจะใชอํานาจดังกลาวหรือไม

 พ.ร.บ.ปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ.2557
 มาตรา 20 หามกระทําการอันเปนการทารุณกรรมสัตวโดยไมมีเหตุอันควร

 มาตรา 21 ขอยกเวน การกระทําท่ีไมถือวาเปนการทารุณกรรมสัตว

1.  ศึกษากฎหมายที่เก่ียวของ
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 เจาหนาที่กรมปศุสตัว

 เจาหนาที่สาธารณสุข

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลตําบลทาสายลวด , อบต.ทาสายลวด)

ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ทหาร ตํารวจ

 ตัวแทนภาคเอกชนกลุมคนรกัสัตวแมสอด

2.  ประชุมผูเก่ียวของ จํานวน 3 ครั้ง
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รวมกับ เจาหนาที่เทศบาลตําบลทาสายลวด/อบต.ทาสายลวด/สสอ.แมสอด

ณ หองประชุมสํานักงานปศสุตัวอําเภอแมสอด อ.แมสอด จ.ตาก

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 ตุลาคม 60 ประชุมวางแนวทางการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
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รวมกับ ชุดเฉพาะกิจบังคับใชกฎหมายประจําพืน้ทีส่นง.ปศข.6

ณ หองประชุมสํานักงานปศสุตัวเขต 6 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 25 ตุลาคม 60 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
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รวมกับ เจาหนาที่เทศบาล/สาธารณสุข /ฝายปกครอง และกลุมคนรักสัตว

ณ หองประชุมศูนยบริการสาธารณสขุเทศบาลตําบลทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 ตุลาคม 60 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน/อันตรายของโรคพิษสุนัขบา/

สถานการณโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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จุดสําคัญ คือ การสรางการรับรู และสรางความเขาใจ

3. ประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมาย

เทศบาลตําบลทาสายลวด  ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธแกประชาชนในพ้ืนที่
23



เทศบาลตําบลทาสายลวด   ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธแกประชาชนในพื้นท่ี
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เทศบาลตําบลทาสายลวด จัดรถประชาสัมพันธ ท้ังภาษาไทยและภาษาพมา
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 ดําเนินการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ในพื้นที่ตําบลทาสายลวด 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

 ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2560

จบัสนุขัในที่สาธารณะ 

ซ่ึงไม่มีเครื่องหมายประจาํตวัสตัว ์

แสดงว่าไดร้บัการฉีดวคัซีน

ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้แลว้

4. การบังคับใชกฎหมาย
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แผนดําเนินการจับสุนัข

• พื้นท่ีเทศบาลตําบลทาสายลวด
– จํานวน 21 จุด

– จํานวนสุนัข ประมาณ 500 ตัว

– ดําเนินการระหวางวันท่ี 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60

• พื้นท่ีอบต.ทาสายลวด
– จํานวน 18 จุด

– จํานวนสุนัข ประมาณ 200 ตัว

– ดําเนินการระหวางวันท่ี 2 - 4 พ.ย. 60
จุดจับสุนัขจรจัด เทศบาลตําบลทาสายลวด
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คอกกักสัตวช่ัวคราว บานหวยเตย อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
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ผลการดําเนินการ

 ระหวางวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย.60 จับสุนัขไมมีเจาของในพื้นที่เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จํานวน 280 ตัว

 มีเจาของสัตวมารับสุนัขคืน จํานวน 1 ราย สุนัข 4 ตัว ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ เปนเงิน 
50 บาท ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535 เนื่องจากสุนัขไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

พื้นที่อบต.ทาสายลวด ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก อบต.ทาสายลวด ไมมีความพรอมในดาน
บุคลากรและสถานที่กักสัตว 



เปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 จํานวน 1 ราย 

เนื่องจากไมจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

กระทําความผิดครั้งแรก

เปรียบเทียบปรับเปนเงิน 50 บาท
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เปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535 จํานวน 1 ราย 

เนื่องจากไมจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
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โดย.. นายสัตวแพทย สนง.ปศข.6/สนง.ปศอ.แมสอด และเจาหนาที่ดานกักกันสัตว

1. รักษาพยาบาลสัตวปวย

2. ฉีดยา/ปอนยาถายพยาธิ

3. กําจัดเห็บหมัด

4. ฉีดยาบํารุง

- ใหอาหาร/ น้ํา และทําความสะอาดคอกกักสัตว

- มีการแยกประเภทสุนัขที่กักชัดเจน แบงเปน 

สุนัขโต สุนัขรุน แมและลูกสุนัขที่เพ่ิงคลอด

การปฏิบัติงานดานสุขภาพสัตวและสวัสดภิาพสัตว
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1. วัสดุอุปกรณในการจัดทําคอกกัก

สัตวชั่ วคราวไม มีความคงทน

แข็งแรง และไมเพียงพอ

1. ควรจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดทํา

คอกกักสัตวชั่วคราว รวมท้ังกรงสุนัข 

ท่ีมีความคงทนแข็งแรง และเพียงพอ

2. ควรจัดใหมีศูนยพักพิงสุนัขชั่วคราว

ในแตละจังหวัด

3. ควรจัดใหมีศูนยพักพิงสุนัข สําหรับ

สุนัขท่ีมาจากพื้นท่ีเกิดโรคโดยเฉพาะ 

และควรเปนสถานท่ีราชการ
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2. งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ/เวชภัณฑ

ยาสลบ  ไมเพียงพอ

3. เจาหนาท่ีขาดความชํานาญในการจับ

สุนัขไมมีเจาของ

4 .  ยานพาหนะในการขนสงสุนัขไป

สถานท่ีกักสัตวชั่วคราวไม เหมาะสม

สําหรับการปฏิบัติงาน

- จั ด งบประมาณสํ าหรั บดํ า เนิ น

โครงการไวโดยเฉพาะ

- จัดอบรมเพิ่มทักษะใหแกเจาหนาท่ี

- จัดหายานพาหนะเคลื่อนท่ี ซ่ึงมีการ

ติดตั้งกรงสําหรับขนสงสุนัข
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5. สื่อสังคมออนไลนขาดความรูเรื่อง

โรคพิษสุนัขบา รวมท้ังความรู ความ

เขาใจในขอกฎหมายของ พ.ร.บ. 3 ฉบับ 

ไดแก
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

- พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.2535

- พ .ร .บ .ปองกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ.2557

- เ พิ่ ม ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธ ท า ง สื่ อ

อยางแพรหลาย เชน โทรทัศน ใบปลิว 

ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อสราง

ความรู  ความเขาใจในขอกฎหมาย 

รวมท้ังความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา



 เชิงบวก  : 

 ประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบาและวิธีการปองกัน

 เจาของสุนัขและแมวในพ้ืนที่ ทราบถึงหนาที่ของตนเองในการนําสุนัขและแมวของตนไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

 สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจ/การทองเที่ยวในพ้ืนที่ดีขึ้น

ผลกระทบที่เกิดข้ึน

 เชิงลบ

 กระทบตอความรูสึกของกลุมคนรักสัตวสงผลใหเกิดการตอตานในสื่อสังคมออนไลน

 กระทบตอภาพลักษณเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวในการปฏิบัติหนาที่

 ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงสถานที่กักสัตวชั่วคราวไดรับความเดือดรอน (กลิ่น/เสียง)
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ขอเสนอ  แนวทางการควบคุมโรคพิษสุนัขบาในสุนัขจรจัด กรณีประกาศเขตโรคระบาด

จุดเกิดโรค
-ทําลายทุกตัวที่รวมฝงู

รัศมี 1 กม.
-จับทุกตัว กัก 5 วัน
-เสนอผูมีอาํนาจพจิารณา 
ทําลายหรือสงศนูยพกัพิง

รัศมีตั้งแต 1-5 กม.
-จับทุกตัวกัก 5-10 วัน
-สงศูนยพักพิง

รัศมี 10 กม.
-บังคับใชกฎหมาย
(ตรวจสอบการฉีด
วัคซีนในสัตวที่มี
เจาของ)

หมายเหตุ ในระหวางการกัก หากมีผูแสดงตนเปนเจาของสัตว/ตองการนําสัตวไปดูแล ใหดําเนินการ ดังน้ี

แสดงตนเปนเจาของสัตว ตรวจสอบหลักฐานและประวัติการฉีดวัคซีน กรณีไมไดฉีดวัคซีนดําเนินการเปรียบเทียบปรับ

แสดงความจํานงตองการนําสัตวไปดูแล ใหยื่นคํารองตามแบบคําขอที่กําหนดและข้ึนทะเบียนเปนเจาของสัตวกับทองถ่ินปลายทาง 37
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