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โรคพิษสุนัขบ้ำที่แพร่จำกสุนัขและแมวมำสู่มนุษย์นั้นเกิดได้ง่ำยขึ้น
เนื่องจำกกำรใช้ชีวิตกับสัตว์เหล่ำนี้ในทุก ๆ วัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในพ้ืนทีท่ีย่ำกจนมำก อยำ่งในบำงพ้ืนทีข่องประเทศเมก็ซิโก และประเทศ 
แถบลำตินอเมริกำ

เมื่อกว่ำ 30 ปีที่แล้วเม็กซิโกตระหนักว่ำโรคพิษสุนัขบ้ำจำกสุนัข
สำมำรถควบคุมได้ และด้วยควำมคิดนี้จึงมีกำรน�ำเสนอแผนสุขภำพ
ระดับชำติและโครงกำรต่ำง ๆ ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งตอนนี้
เม็กซิโกเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกำที่ได้รับกำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติว่ำเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำในคนที่เกิดจำก
กำรถูกสุนัขกัด

ควำมส�ำเร็จของเม็กซิโกนั้นมำกจำกกำรใช้กลยุทธ์สองอย่ำง คือ 
แคมเปญกำรฉีดวัคซนีสุนขัในระดับชำตอิยำ่งต่อเนือ่งและมุง่เนน้ไปที่ 
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์แก่ผู้ที่ถูกสุนัขติดเชื้อกัด แนวทำง
ด้ำนสุขภำพหนึ่งเดียว “One Health” เพ่ือก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ก็เป็นส่ิงส�ำคัญ โดยมีส�ำนักเลขำธิกำรสุขภำพเป็นผู้ประสำนงำนหลัก
พร้อมกับกำรแบ่งควำมรับผิดชอบร่วมกันของภำคีอื่นๆ (ประกอบด้วย
รัฐบำลกลำง รัฐและหน่วยงำนเทศบำล สมำคม สถำบันกำรศึกษำ 
และกลุ่มประชำสังคม) กำรรักษำระดบัของจ�ำนวนประชำกรสุนขัผำ่นกำร
ควบคุมกำรสืบพันธุ์ก็เป็นอีกข้อส�ำคัญเช่นกัน

ประเทศเม็กซิโกจัดให้มีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำจ�ำนวนมำก
อย่ำงเคร่งครัดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในช่วง “สัปดาห์แห่งชาติ” โดยใช้ 
วคัซีนคุณภำพสูงเพ่ือใหเ้ข้ำถงึ 80% ของประชำกร ซึง่ในปี ค.ศ. 2019 
มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจ�ำนวน 18 ล้ำนตัว และจะด�ำเนินกำรฉีดวัคซีน
ต่อไปในอนำคตเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดโรคซ�ำ้

ค�าน�า

ประเทศเม็กซิโกตระหนักว่ำ กำรไม่คุมก�ำเนิดในสุนัขและแมวเป็นส่ิงที่
ขัดขวำงกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรฉีดวัคซีนในบำงพ้ืนที่ กลยุทธกำร
ควบคุมจ�ำนวนประชำกรของสุนัขและแมวให้มีเสถียรภำพจึงด�ำเนินกำร
ดว้ยรปูแบบควำมรบัผดิชอบร่วมกนั ซึง่สุนัขและแมวจ�ำนวน 6.8 ลำ้นตวั 
ได้รับกำรท�ำหมันในช่วงปี ค.ศ. 2000 และค.ศ. 2019 โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
แคมเปญเหลำ่นีไ้ม่เพียงแตป้่องกนักำรเกดิของลูกสุนัขทีไ่ม่เป็นทีต่อ้งกำร 
ซึ่งมีโอกำสน้อยที่จะได้รับกำรฉีดวัคซีน แต่ยังได้ให้โอกำสในกำร 
ให้ควำมรูแ้กเ่จำ้ของสัตวเ์ลีย้งเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบในกำรเป็นเจำ้ของ
และกำรป้องกันกำรถูกกัดอีกด้วย

ในปี ค.ศ. 2000 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรศึกษำได้เกิดขึ้น 
ที่รัฐปวยบลำ โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 
ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญและประสิทธิผลของกำรร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐบำลและองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) โดยปัจจุบันเม็กซิโก
มีพันธมิตรมำกมำยและได้รับควำมร่วมมือที่หลำกหลำยจำกภำคีต่ำง ๆ 
ในกำรสนับสนุนโครงกำรริเริ่มเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำ
 
เนื่องจำกควำมต่อเนื่องของกลยุทธ์เหล่ำนี้ในช่วง 30 ปีที่ผ่ำนมำ 
ประเทศเม็กซิโกจึงไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ำในคนที่เกิดจำกกำรถูกสุนัขกัด 
ไม่มีบันทึกกำรแพร่ระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ และได้รับกำรประกำศ 
ให้เป็นประเทศที่ปรำศจำกโรคพิษสุนัขบ้ำในคนที่เกิดจำกกำรถูกสุนัขกัด
 
รำยงำนจำกโครงกำร “All Eyes On Dogs” ขององค์กรพิทักษ์สัตว์ 
แห่งโลก เน้นย�ำ้ถงึควำมส�ำคญัของกำรมุ่งเน้นไปท่ีสุนัขและรำยละเอยีด 
ของกลยุทธ์ที่เม็กซิโกได้ใช้ในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ ซึ่งเรำหวังว่ำ
รำยงำนนี้พร้อมกับประสบกำรณ์ของประเทศของเรำจะช่วยปูทำงให้แก่
ประเทศอื่น ๆ ในกำรแก้ปัญหำโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือที่พวกเรำจะมีโลกที่
ปรำศจำกโรคพิษสุนัขบ้ำภำยในปี ค.ศ. 2030

Dr. Verónica Gutiérrez Cedillo
รองผู้อ�านวยการฝ่ายโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ส�านักเลขาธิการสุขภาพ
ประเทศแม็กซิโก

ซ้าย: เพ่ือนที่สนิทที่สุดของมนุษย์ ระหว่างปี ค.ศ. 2018 ถึง ค.ศ. 2024 จ�านวนของสุนัขที่มีเจ้าของทั่วโลกจะมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น 18% 
เครดิดภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
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โรคพิษสุนัขบ้ำเป็นโรคจำกเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อ
มนุษย์และสุนัข และยังคงแอบซ่อนอยู่ในควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่ำง
มนุษย์และสุนัขด้วย ทั้งนี้เป็นเพรำะโลกได้ให้ควำมส�ำคัญกับภำระในกำร 
รกัษำโรคพิษสุนขับ้ำเป็นระยะเวลำนำนเกนิไปแทนทีจ่ะมุ่งมัน่ในกำรก�ำจดั 
โรคนี้ให้หมดไป
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกท�ำงำนเพ่ือยุติกำรก�ำจัดสุนัขหลำยล้ำนตัว
ทั่วโลกอย่ำงไร้มนุษยธรรม และน�ำเสนอกำรจัดกำรจ�ำนวนประชำกร
สุนัขอย่ำงมีมนุษยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญเพ่ือให้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำและมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
จุดยืนของเรำนั้นเรียบง่ำย คือ กำรฆ่ำสุนัขและฉีดวัคซีนในคนไม่ได้ช่วย
หยุดกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ แต่กำรฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมำก
พร้อมด้วยควำมรับผิดชอบของเจ้ำของสุนัขจะช่วยหยุดกำรระบำด 
ของโรค โดยเฉลี่ยทั่วโลกจะเสียค่ำใช้จ่ำยเพียงแค่ 4 ดอลลำร์สหรัฐ
ส�ำหรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำในสุนัข ซึ่งส�ำหรับกำรฉีดวัคซีนในคนที่ 
ถูกกดั1 มค่ีำใชจ่้ำยคิดเป็น 27 เทำ่ หรือเทำ่กับ 108 ดอลลำร์สหรฐั  
ดงันัน้เรำจงึควรมุง่เนน้ไปทีสุ่นขัมำกกว่ำคนเพรำะเมือ่ได้รับกำรฉดีวคัซนี 
และกำรดูแลที่ถูกต้อง สุนัขคือหัวใจส�ำคัญในกำรยุติกำรแพร่ของโรคนี้

ในกำรประชุมระดับโลกเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำในปี ค.ศ. 2015 ณ กรุง
เจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้คนเรียกร้องให้มีกำรแก้ปัญหำและตั้ง
เป้ำหมำยเพ่ือก�ำจัดยอดผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำทั่วโลกให้หมดไป
ในปี ค.ศ. 20302 ก�ำหนดเวลำที่ใกล้เข้ำมำและตัวเลขอัตรำกำรเสียชีวิต 
ที่ปรำกฏยังแสดงให้เห็นว่ำยังมีงำนอีกมำกมำยที่เรำต้องท�ำ

ในแต่ละปีโรคพิษสุนัขบ้ำเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตที่สำมำรถป้องกัน
ได้ประมำณ 59,000 คน3 หำกไม่ได้รับกำรแก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน 
และมีประสิทธิภำพ จ�ำนวนของผู้เสียชีวิตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 67,000 คน 
ต่อปี หรือจะมีคนมำกกว่ำหนึ่งล้ำนคนเสียชีวิตระหว่ำงปี ค.ศ. 2020 
และค.ศ. 20354 ผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตของสุนัขไม่ได้ช่วยให้
สถำนกำรณด์ขีึน้เชน่กัน องคก์รพิทกัษ์สัตวแ์หง่โลกคำดคะเนเอำไวว้ำ่ 
สุนัขจ�ำนวนมำกกว่ำ 10 ล้ำนชีวิตถูกก�ำจัดไปอย่ำงโหดร้ำยทุกปี
เนื่องจำกโรคพิษสุนัขบ้ำหรือควำมกลัวกำรติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำของ
มนุษย์ ซึ่งคิดเป็นสุนัขประมำณ 170 ตัว ที่ถูกฆ่ำตำยต่อผู้เสียชีวิตจำก
โรคพิษสุนัขบ้ำหนึ่งคน
 

รำยงำนนี้จะแสดงให้เห็นว่ำวิธีที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดในกำรก�ำจัด 
โรคพิษสุนัขบ้ำในคนให้หมดภำยในปี ค.ศ. 2030 คือกำรมุ่งเน้นไปที่
กำรฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข แทนกำรฆ่ำสุนัขและกำรฉีดวัคซีนในคน โรค
พิษสุนัขบ้ำส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อประชำกรที่ยำกจนในพ้ืนที่ห่ำง
ไกลและมีควำมเส่ียงมำก ที่ซึ่งเลือกใช้ยำต้ำนฉุกเฉิน (post-exposure 
prophylaxis - PEP) และกำรฆ่ำสุนัขอย่ำงโหดร้ำย โดย PEP คือกำร
ฉีดวัคซีนให้แก่คนเพ่ือป้องกันโรคหลังจำกที่พวกเขำถูกกัดโดยสัตว์ 
ที่อำจติดเชื้อ แต่วิธีกำรเหล่ำนี้มีรำคำแพงและไม่มีประสิทธิภำพมำกพอ
ในกำรก�ำจัดโรคให้หมดไปเมื่อเทียบกับกำรฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมำก 
ดังนั้น ถึงเวลำแล้วที่โลกจะเปลี่ยนวิธีกำรและมุ่งเน้นไปที่กำรฉีดวัคซีน
สุนัขแทน
 
มีหลำยส่ิงหลำยอย่ำงที่ตัวบุคคล ชุมชน รัฐบำลและองค์กรสำมำรถ
ให้กำรช่วยเหลือได้ วิธีกำรจัดกำรจ�ำนวนประชำกรสุนัขอย่ำงมี
มนุษยธรรม และชำญฉลำด ซึ่งประกอบด้วยกำรฉีดวัคซีนในสุนัข  
กำรท�ำหมัน กำรส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบของเจ้ำของสุนัข 
และแคมเปญทำงกำรศึกษำที่ได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน จะท�ำให ้
พวกเรำบรรลุเป้ำหมำยภำยในปี ค.ศ. 2030 ได้
 
ซึ่งแนวทำงนี้ประสบควำมส�ำเร็จไปแล้วในประเทศแถบลำตินอเมริกำ5 
ที่ซึ่งอัตรำกำรติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำในคนลดลงไป 95% และในสุนัข 
98% ตั้งแต่ช่วงปี 1980 โดยสุนัขกว่ำ 100 ล้ำนตัวทั่วภูมิภำคได้รับ
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำภำยในระยะเวลำหนึ่งปี

รำยงำนฉบับนี้สรุปกำรด�ำเนินกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
(รัฐบำล ผู้บริจำคร่ำงกำย ภำคเอกชน ชุมชน สัตวแพทย์ 
และบุคคลทั่วไป) ซึ่งรัฐบำลต้องยอมรับว่ำกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยกำรใช้แนวทำงด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 
“One Health” กำรท�ำงำนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและภำคี และ
เหนือส่ิงอื่นใดคือกำรฉีดวัคซีนอย่ำงน้อย 70% ของประชำกรสุนัข
ภำยในประเทศ โดยวิธีกำรเหล่ำนี้จะช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำง
โลกที่ปรำศจำกโรคพิษสุนัขบ้ำในคนที่เกิดจำกสุนัขภำยในปี ค.ศ. 2030 
 
ถ้ำพวกเรำมองว่ำสุนัขเป็นหัวใจหลักในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
เรำจะสำมำรถก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำในคนได้ ปกป้องชีวิตมนุษย์และ
สวัสดิภำพของสุนัข และน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

บทสรุปผู้บริหาร

All eyes on dogs
ท�าไมสุนัขจึงเป็นทางออกส�าหรับการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนให้หมดไป
ภายในปี ค.ศ. 2030

ซ้าย: สุนัขจรจัดในรัฐปวยบลา เครดิตภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
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Introduction
At World Animal Protection, we have been moving the 
world to protect animals for more than 50 years. We inspire 
people to change animals’ lives for the better by ending 
their needless suffering.

In 2018, World Animal Protection commissioned a 
global insight survey to assess attitudes and behaviours 
towards free-roaming dogs in five countries: Thailand, 
India, China, Brazil and Kenya. ‘Exploring attitudes and 
behaviour towards roaming dogs around the world’,6 
covered a wide range of topics such as the number of dogs 
owned, attitudes to culling, the percentage of vaccination, 
sterilisation, collaring, tagging and microchipping, as well 
as how people perceive owned dogs vs roaming dogs. It 
found that more than one in two people interviewed own at 
least one dog.

Dogs have been an integral part of human society for more 
than 10,000 years, as companions, helpers and guardians. 
Millions of households around the globe count them as 
a member of the family: between 2018 and 2024, the 
number of pet dogs worldwide is expected to grow by 
18%.7 

However, rabies, a preventable viral disease affecting both 
humans and dogs, continues to cast a dark shadow over 
the close relationship between the two species. World 
Animal Protection strives to end the inhumane culling of 
millions of dogs around the globe, which happens mainly 
due to the human fear of rabies. This is not only a needless 
and ineffective practice, but also an expensive one in the 
long term.

Above: In 1985 Mexico City suffered a devastating earthquake, which killed thousands of people. In 2015 the city marked the 30th anniversary with a 
drill. World Animal Protection participated in the drill and used the opportunity to promote a public service announcement to include pets in the families 
emergency plan. Photo credit: World Animal Protection.

ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรำขับเคลื่อนโลกเพ่ือปกป้องสัตว ์
มำนำนกว่ำ 50 ปี เรำสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้คนช่วยเปลี่ยนชีวิต 
สัตว์โลกให้ดีขึ้นโดยกำรยุติควำมทุกข์ทรมำนที่ไม่จ�ำเป็นให้เกิดขึ้น
 
ในปี ค.ศ. 2018 องคก์รพิทกัษ์สัตว์แหง่โลกได้ท�ำกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น 
ระดับโลกเพ่ือประเมินทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อสุนัขจรจัดใน 
5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย จีน บรำซิล และเคนยำ 
ผ่ำน “การส�ารวจทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อสุนัขจรจัดทั่วโลก”6

ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่หลำกหลำย เช่น จ�ำนวนสุนัขที่มีเจ้ำของ 
ทัศนคติต่อกำรก�ำจัดสุนัข เปอร์เซ็นต์ของกำรฉีดวัคซีน กำรท�ำหมัน 
กำรใส่ปลอกคอ กำรติดป้ำย และกำรฝังไมโครชิพ รวมไปถึงวิธีกำรที่
ผู้คนแยกแยะว่ำสุนัขนั้นมีเจ้ำของหรือเป็นสุนัขจรจัด ซึ่งพบว่ำมำกกว่ำ 
หนึ่งในสองคนที่ให้สัมภำษณ์เป็นเจ้ำของสุนัขอย่ำงน้อยหนึ่งตัว
 

บทน�า
สุนัขเป็นส่วนส�ำคัญในสังคมมนุษยม์ำนำนกวำ่ 10,000 ปี ในฐำนะ 
เพ่ือน ผูช่้วยเหลอื และผูพิ้ทักษ์ หลำยลำ้นครวัเรือนทัว่โลกนับเหลำ่สุนขั
เป็นอีกหนึง่สมำชิกในครอบครัว โดยคำดวำ่ระหวำ่งปี ค.ศ. 2018 
และค.ศ. 2024 จ�ำนวนของสุนัขเลีย้งท่ัวโลกจะเตบิโตขึน้อีก 18%7

 
อยำ่งไรกต็ำมถึงแม้วำ่โรคพิษสุนัขบำ้เป็นโรคทีเ่กดิจำกไวรสัท่ีสำมำรถ
ป้องกันได ้ซึง่ส่งผลกระทบต่อทัง้มนุษยแ์ละสุนัขยงัคงก่อเงำมดื
ครอบคลุมควำมสัมพันธอั์นใกลชิ้ดระหวำ่งกนัอยำ่งตอ่เนือ่ง องคก์ร
พิทักษ์สัตวแ์ห่งโลกมุ่งมัน่ทีจ่ะยติุกำรก�ำจดัสุนัขโดยไรม้นุษยธรรม 
ทีเ่กดิข้ึนกบัสุนัขหลำยล้ำนตวัทัว่โลกโดยส่วนใหญเ่กดิจำกควำมกลัว
ของมนุษยที์มี่ตอ่โรคพิษสุนัขบำ้ ซึง่เป็นวธิกีำรท่ีไม่เพียงแคไ่ม่จ�ำเป็น 
และไม่มีประสิทธภิำพเท่ำนัน้ แตย่งัเป็นวิธกีำรทีมี่รำคำแพงในระยะยำว
อีกดว้ย

บน: ในปี ค.ศ. 1985 ในเม็กซิโกซิตี้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ได้คร่าชีวิตมนุษย์หลายพันคน และในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการระลึกเหตุการณ์ครบรอบ 30 
ปี องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าร่วมในงานนี้และมีการประชาสัมพันธ์การวางแผนช่วยเหลือสัตว์ในชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
เครดิดภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 
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For too long our collective response to rabies has focused 
on the obligation to treat rabies in humans, rather than 
on an ambition to eliminate the disease itself. How many 
more lives – both human and animal – do we need to lose 
before we get it right?

Our position is simple: killing dogs and vaccinating humans 
will not stop rabies. Mass dog vaccination, together with 
responsible ownership, will. We should focus our attention 
on tackling the disease in dogs because, when vaccinated 
and treated responsibly, they hold the solution to ending 
dog-mediated human rabies by 2030. 

Why rabies and why 2030?

• Eliminating rabies is an integral part of the United 
Nations’ Sustainable Development Goals, which 
aim to end neglected tropical diseases by 2030, 
and to achieve universal health coverage for all.8 

• In 2015, at the Rabies Global Conference 
in Geneva, Switzerland, the world called for 
action, setting a goal of zero human dog-
mediated rabies deaths by 2030 worldwide.2

• Organisations are using their expertise to mobilise 
the world to eliminate rabies. The World Health 
Organisation (WHO), the World Organisation 
for Animal Health (OIE), the Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations (FAO) 
and the Global Alliance for Rabies Control 
(GARC), established the United Against Rabies 
collaboration. It published the ‘Zero by 30’ 
global strategic plan,1 outlining priority changes 
and activities needed to reach zero human dog-
mediated rabies deaths by 2030.

Right: World Animal Protection participated in a drill in Mexico City and 
used the opportunity to promote a public service announcement to include 
pets in the families emergency plan. Photo credit: World Animal Protection.

These developments, along with a growing appreciation of 
the efficacy of the One Health concept – a collaborative 
approach that encourages multiple sectors to work together 
to achieve better public and animal health outcomes – 
indicate that the time is right for another concerted push to 
eliminate rabies. 

Human rabies can only be eliminated by 2030 by focusing 
on the principal route through which humans contract 
the disease – dog bites. Therefore we must prioritise 
the primary source of the disease and focus on dog-
centric interventions. Moreover, eliminating rabies will 
require cooperation between communities, governments, 
corporations, and animal and human health professionals.

World Animal Protection

บน: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าร่วมในงานนี้และมีการประชาสัมพันธ์
การวางแผนช่วยเหลือด้านสัตว์ในชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ 
เครดิดภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 

เป็นเวลำเนิ่นนำนที่กำรตอบโต้ของเรำในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ให้ควำมส�ำคัญไปที่ภำระในกำรรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำในคนมำกกว่ำ 
ควำมทะเยอทะยำนที่จะก�ำจัดตัวโรคแทน อีกกี่ชีวิตทั้งของคนและสัตว์ 
ที่เรำจะต้องสูญเสียก่อนที่เรำจะเจอวิธีกำรที่ถูกต้อง?  
 
จุดยืนของเรำนั้นเรียบง่ำย คือ กำรฆ่ำสุนัขและฉีดวัคซีนในคนไม่ได้ 
ช่วยหยุดกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ แต่กำรฉีดวัคซีนในสุนัข 
จ�ำนวนมำกพร้อมด้วยควำมรับผิดชอบของเจ้ำของสุนัขจะช่วยหยุด
กำรระบำดของโรคได้ ดังนั้นเรำควรมุ่งเน้นไปที่โรคที่เกิดในสุนัข
มำกกว่ำมนุษย์ เพรำะเมื่อได้รับวัคซีนและกำรดูแลที่ถูกต้อง สุนัขคือ
หัวใจส�ำคัญในกำรยุติกำรแพร่ของโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปภำยใน  
ปี ค.ศ. 2030

ท�าไมต้องเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและท�าไมต้องเป็นปี ค.ศ. 2030
 
• กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำเป็นส่วนหนึ่งของเป้ำหมำยกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ (United Nations 
Sustainable Development Goals) ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือ
ก�ำจัดโรคที่เกิดขึ้นในประเทศเขตร้อนที่ถูกเพิกเฉยให้หมด
ไปภำยในปี ค.ศ. 2030 และเพ่ือให้ส่งเสริมหลักประกัน
สุขภำพอย่ำงถ้วนหน้ำส�ำหรับทุกคน8        

•	 ในกำรประชมุระดบัโลกเกีย่วกบัโรคพิษสุนขับ้ำในปี ค.ศ. 2015 
ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้คนเรียกร้อง 
ให้มีกำรแก้ปัญหำและตั้งเป้ำหมำยเพ่ือก�ำจัดยอดผู้เสียชีวิต
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำทั่วโลกให้หมดไปในปี ค.ศ. 20302 

•		องค์กรต่ำง ๆ ก�ำลงัใชค้วำมเชีย่วชำญในกำรขบัเคลือ่นโลก
เพ่ือก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) 
องค์กำรโรคระบำดสัตวร์ะหว่ำงประเทศ (OIE) องคก์ำรอำหำร 
และกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) และองค์กร 
พันธมิตรโลกเพ่ือควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ (GARC) ได้ก่อตั้ง
ควำมร่วมมือเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ (United Against 
Rabies Collaboration) ขึ้นมำ ซึ่งจัดตั้งแผนกำร
ยุทธศำสตร์ทั่วโลก “Zero by 30” ขึ้น1 โดยกล่ำวถึง 
กำรเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมส�ำคัญที่จ�ำเป็นในกำรก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้ำในคนให้เป็นศูนย์ภำยในปี ค.ศ. 2030

กำรพัฒนำเหลำ่นีแ้สดงให้เห็นว่ำเป็นเวลำทีเ่หมำะสมท่ีจะช่วยกนัผลกัดัน
เพ่ือก�ำจัดโรคพิษสุนัขบำ้ไปพร้อม ๆ กบักำรชืน่ชมทีเ่พ่ิมพูนตอ่ควำม
สำมำรถของแนวคดิ “One Health” ซึง่เป็นแนวคดิแบบผสมผสำนทีจ่ะ
กระตุน้ให้หลำยภำคส่วนท�ำงำนรว่มกันเพ่ือผลลัพธด์ำ้นสุขภำพทีด่ขีึน้
ของประชำชนและสัตว ์
 
โรคพิษสุนัขบำ้ในคนสำมำรถถูกก�ำจดัให้หมดไปได้ภำยในปี ค.ศ. 2030 
โดยกำรมุ่งเน้นไปท่ีสำเหตหุลกัท่ีมนุษยจ์ะสัมผัสกบัเชือ้ ซึง่กค็อืกำร 
ถกูกดั ดงัน้ันเรำจึงตอ้งให้ควำมส�ำคญักับแหลง่ทีม่ำหลักของโรค 
และมุ่งเน้นกำรเขำ้แทรกแซงโดยให้สุนัขเป็นศูนยก์ลำง ยิง่ไปกว่ำนัน้ 
กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบำ้จะตอ้งอำศัยควำมรว่มมือระหวำ่งชุมชน รฐับำล 
องคก์รตำ่ง ๆ และผูเ้ช่ียวชำญดำ้นสุขภำพของสัตวแ์ละมนุษย์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
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Each year

15 YEA
RS

OLD

160 people die every day
1 person dies every 9 minutes

=

170 dogs cruelly killed for every 
one human death from rabies

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาระดับโลกที่ก�าลังเพ่ิมขึ้นเรื่อย	ๆ

ผู้คนมักจะได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้ำจำกกำรถูกสัตว์กัดหรือข่วน ซึ่งมีสุนัข
เป็นต้นเหตถุงึ 99% โดยโรคพิษสุนขับ้ำมอียู่ใน 150 ประเทศ และเป็นโรค 
ที่ท�ำให้ถึงตำยเสมอ* เมื่อมีอำกำรปรำกฏชัดเจนทั้งในมนุษย์และสัตว9์ 

อัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำนั้นสูงที่สุดในบรรดำโรคทั้งหลำย 
โรคนี้จึงสร้ำงควำมทุกข์ทรมำนให้กับคนในครอบครัวและสุนัข ในขณะที่
สร้ำงภำระทำงกำรเงินให้กับรัฐบำลและชุมชน
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสนับสนุนควำมพร้อมของกำรฉีดวัคซีน 
ในมนุษย์เพ่ือป้องกันกำรเกิดโรคหลังจำกถูกกัด (PEP) เพ่ือหลีกเลี่ยง
กำรบำดเจ็บล้มตำยของมนุษย์ไม่ว่ำจะด้วยกรณีใด อย่ำงไรก็ตำมใน
ขณะที่เรำไม่ได้เข้ำใกล้จุดที่จะสำมำรถก�ำจัดโรคได้เลย จึงถึงเวลำแล้ว 
ที่จะหันไปให้ควำมส�ำคัญกับสุนัขแทน
 
ในแตล่ะปโีรคพิษสุนขับา้เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตประมาน  
59,000 คนจากโรคทีป่อ้งกันได3้ ดชันีปีสุขภาวะทีสู่ญเสียไปจาก
โรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life 
Years-DALYs) สูงมากกว่า 3.7 ล้าน และสรา้งคา่ใช้จา่ยทาง
เศรษฐกจิซึง่เป็นเงินกวา่ 8.6 พันลา้นดอลลาร์สหรฐั10 ซ่ึงในเชิงธรุกจิ
ตามสถานการณป์กติ คาดว่าอตัราการเสียชีวิตของมนุษยจ์ะเพ่ิมขึน้
ถงึ 67,000 คนต่อป ีหรอืมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึง่ลา้นคนในชว่ง
ระหวา่งป ี2020 และ 20354

เกือบ 50% ของผู้ที่ถูกกัดโดยสัตว์ที่อำจมีเชื้อพิษสุนัขบ้ำเป็นเด็กอำยุ
ต�ำ่กว่ำ 15 ปี3   
      
• กว่ำ 95% ของผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 59,000 คนในแต่ละปี 

เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกำและเอเชีย ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรถูกกัด 
โดยสุนัขที่ติดเชื้อ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยโอกำสทำง
เศรษฐกิจที ่PEP ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึหรือมรีำคำแพงเกนิไป3           

• จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำต่อปีมีจ�ำนวนเท่ำกับผู้เสียชีวิต
มำกกว่ำ 160 คนในทุก ๆ วัน หรือมีผู้เสียชีวิตทุก ๆ 9 นำที  
จำกโรคที่น่ำกลัวนี้ 

ภาระจากโรคพิษสุนขับา้
โรคพิษสุนัขบ้าฆ่าสุนัขและเป็นบ่อเกิดความโหดร้าย

เรำรู้ว่ำหำกที่ไหนมีโรคพิษสุนัขบ้ำที่นั่นจะมีกำรกระท�ำที่โหดร้ำยต่อสุนัข 
เพ่ือตอบโต้ควำมกลัวต่อโรคพิษสุนัขบ้ำในท้องถิ่นหรือระดับชำติ  
บำงคร้ังเจำ้หน้ำท่ีกก็�ำจัดประชำกรสุนัขในท้องถิน่ดว้ยควำมเช่ือผดิ ๆ 
ทีว่ำ่ถ้ำควำมหนำแน่นของจ�ำนวนประชำกรสุนัขต�ำ่ก็จะช่วยกำรลด
โอกำสของคนที่ถูกกัดโดยสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำได้ โดยวิธีกำรที่ใช้
ในกำรฆ่ำสุนัขประกอบด้วยกำรวำงยำพิษ รมแก๊ส กำรใช้กระแสไฟฟำ้ 
กำรทุบตี และกำรยิง วิธีกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้เป็นกำรท�ำให้ตำยอย่ำง
ช้ำ ๆ และต้องทนทุกข์ทรมำน11 ไม่เพียงแต่โหดร้ำยแต่ยังไม่สำมำรถ
แกไ้ขปัญหำทีมี่อยู่ได ้ซึง่ในควำมเป็นจรงิแลว้อำจท�ำให้ปัญหำรุนแรงขึน้
เนื่องจำกอำจเป็นกำรฆ่ำสัตว์ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วโดยกำรกระท�ำนี้ 
จะไปช่วยเรง่กำรแพรก่ระจำยของโรค กำรฉดีวคัซนีให้กบัสุนัขในจ�ำนวน
อย่ำงน้อย 70% ของสุนัขในพ้ืนที่สำมำรถสร้ำง “ภูมิคุ้มกันกลุ่ม”  
ที่ช่วยชะลอกำรแพร่กระจำยของโรคพิษสุนัขบ้ำจนเชื้อตำยลงไปเอง

• ในปี 2015 มีสุนัขทั่วโลกประมำณ 687 ล้ำนตัว และในจ�ำนวนนี้มี
สุนัข 536 ล้ำนตัว ที่อำศัยอยู่ในประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบ้ำ12 

• องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกคำดกำรณ์ว่ำสุนัขมำกกว่ำ 10 ล้ำนตัว
จะถูกฆ่ำอย่ำงโหดร้ำยในแต่ละปีเนื่องจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ หรือจำก
ควำมกลัวของมนุษย์ในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ นั่นคือเท่ำกับ
สุนัข 170 ตัวต่อผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำหนึ่งคน  
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โรคพิษสุนัขบ้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยส่วนใหญ่โรคพิษสุนัขบ้ำส่งผลกระทบต่อประชำกรที่ยำกจน 
และอ่อนแอที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบททั่วโลก นี่เป็นอีกเหตุผลที่ควรใช ้
วิธีกำรที่ประหยัดต้นทุนเพ่ือก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ ซึ่ง PEP และกำร
ก�ำจัดสุนัขมีรำคำแพงและพิสูจน์แล้วว่ำไม่มีประสิทธิภำพเมื่อน�ำมำใช้
โดยแยกออกมำเดี่ยว ๆ และเกิดกำรตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับจริยธรรม

• ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำทั่วโลกเป็นเงินประมำณ  
8.6 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ10 โดยควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจอำจ
สูงถึง 120 พันล้ำนเหรียญสหรัฐหำกรวมถึงคุณค่ำของชีวิตมนุษย์
เชิงสถิต1ิ0         

• ภำระทำงเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเกิดจำกกำรตำยก่อนวัยอันควร 
(55%) ตำมด้วยค่ำใช้จ่ำยโดยตรงของ PEP (20%) และรำยได้ที่
หำยไปในระหว่ำงที่ก�ำลังเสำะหำPEP (15.5%) มีค่ำใช้จ่ำยจ�ำกัด
ส�ำหรับภำคส่วนสัตวแพทย์เพียงเท่ำนั้นส�ำหรับกำรฉีดวัคซีนในสุนัข 
(1.5%) เช่นเดียวกับค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมให้กับชุมชนจำกกำรสูญเสีย
ปศุสัตว์ (6%)10         

• ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยส�ำหรับ PEP โรคพิษสุนัขบ้ำอยู่ที่ 40 ดอลลำร์สหรัฐ
ในแอฟรกิำ และ 49 ดอลลำร์สหรัฐในเอเชยี ซ่ึงรำยได้เฉลีย่ตอ่วนัของ 
คนส่วนใหญข่องครอบครัวทีไ่ดรั้บผลกระทบอยูท่ี ่1.5 ดอลลำรส์หรฐั3 

• ปัจจุบันมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งผู้ที่ถูกกัดไปยังสถำนพยำบำลโดยใช้
เงนิมำกกวำ่คำ่ใช้จำ่ยในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำทัว่โลก1       

• ค่ำใช้จ่ำยโดยเฉลี่ยส�ำหรับกำรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ำในสุนัขอยู่ที่  
4 ดอลลำร์สหรัฐ แต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำหลังจำกถูกกัดคิดเป็น 
27 เท่ำหรือ 108 ดอลลำร์สหรัฐ1     

   
ในปี ค.ศ. 2017 นักวิจัยจำกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ 
(Centers for Disease Control and Prevention) ณ ศูนย์โรคตดิตอ่ 
ชนิดใหม่ที่แพร่จำกสัตว์สู่คน (National Center for Emerging 
and Zoonotic Infectious Diseases) จ�ำลองค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัด
โรคพิษสุนขับำ้ใหห้มดไปภำยในปี ค.ศ. 2030 โดยกำรมุง่เน้นไปทีก่ำรฉดี
วคัซนีในสุนัข กำรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จำกกำรฉีดวัคซีนในสุนัข 
จ�ำนวนมำกในอดีตและกำรน�ำไปใช้กับประเทศที่มีกำรระบำดของโรค 
พิษสุนัขบ้ำ 122 ประเทศ ซึ่งนักวิจัยประเมินว่ำกำรลงทุนรวม 
6.3 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐนั้นเพียงพอที่จะบรรลุเป้ำหมำยในกำรก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้ำในสุนัขภำยในปี ค.ศ. 203012

 
นักวิจัยคำดกำรณ์ต่อไปว่ำถ้ำระดับค่ำใช้จ่ำยปัจจุบันส�ำหรับกำร 
ฉีดวัคซีนสุนัขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ. 2017 
และค.ศ. 2030 (2.457 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ช่องว่ำงทำงกำรเงิน 
ในระยะเวลำ 13 ปีจะเป็นเงินเพียง 3.9 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งถ้ำ 
เปรียบเทียบตัวเลขนี้กับกำรคำดกำรณ์ของ WHO/FAO/OIE
ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปีโดยรวมในกำรรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำ 

บน: สุนัขที่เกร์เรโร, เม็กซิโก 
เครดิตภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 

(8.6 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐต่อปี)1 ก็เป็นที่ชัดเจนว่ำเรำสำมำรถก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้ำออกไปได้โดยที่มีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของ 
ภำระทำงกำรเงินประจ�ำปีในปัจจุบันส�ำหรับกำรรักษำโรคพิษสุนัขบ้ำ 

เรำควรตระหนักว่ำกำรประมำณกำรของช่องว่ำงทำงกำรเงินขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวนของสมมติฐำนที่ค่อนข้ำงทะเยอทะยำน ซึ่งรวมถึงกำรที่ 
ผู้ผลิตวัคซีนจะสำมำรถผลิตวัคซีนเพ่ิมได้อีก 7.5 พันล้ำนหน่วยภำยใน
ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งหมำยควำมว่ำควำมต้องกำรทำงกำรเงินโดยรวม 
อำจสูงกว่ำที่คำดกำรณ์เอำไว้เล็กน้อย อย่ำงไรก็ตำมกำรลงทุนที่จ�ำเป็น
ทั้งหมดเพ่ือสร้ำงโลกที่ปรำศจำกโรคพิษสุนัขบ้ำที่มีสุนัขเป็นพำหะ
ภำยในปี ค.ศ. ค.ศ. 2030 ยังคงเป็นเพียงเศษเส้ียวของค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในปัจจุบัน
 
ส่ิงที่กล่ำวมำนี้ได้แสดงให้เห็นว่ำในระยะยำวกำรฉีดวัคซีนในสุนัข 
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรรักษำมนุษย์ด้วย PEP 
และแน่นอนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นในแง่ของกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ในสุนัข กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยจึงมีควำมเป็นไปได้สูง และสำมำรถสร้ำง
โอกำสที่จะใช้เงินที่เหลือกับปัญหำด้ำนสุขภำพในระดับประเทศอื่น ๆ 
ที่ส�ำคัญได้ ในขณะที่กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำมนุษย์ด้วย PEP 
จะช่วยรักษำโรครวมถึงภำระในกำรรักษำโรค แต่กำรมุ่งเน้นไปที่กำร
ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำในสุนัขจะให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในรูปแบบ
ของค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
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ปฏิบัติการเชิงบวก: ส่ิงที่พิสูจน์แล้วว่าแก้ปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าได้

ปี ค.ศ. 2030 ก�ำลังใกล้เข้ำมำ และด้วยอัตรำปัจจุบันเรำจะไม่สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรยุติโรคพิษสุนัขบ้ำตำมที่ก�ำหนดเอำไว้ได้  
นี้เป็นปัญหำใหญ่เนื่องจำกไม่มีอ�ำนำจทำงกำรเมืองที่เพียงพอในกำร
สนับสนุนกำรเปลี่ยนไปใช้แนวทำงที่ยึดเอำสุนัขเป็นศูนย์กลำง  
ขำดทรัพยำกรที่จ�ำเป็นในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ ขำดกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรเชิงรุกเพ่ือก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ และขำดกำร 
ประสำนงำนต่ำง ๆ ระดับโลก ระดับภูมิภำค และระดับชำติ
 
เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงส่ิงเหล่ำนี้ได้ เนื่องจำกประสบกำรณ์กำรเข้ำ
ปฏิบัติกำรเชิงบวกในทวีปที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุด (เอเชีย แอฟริกำ 
และลำตินอเมริกำ) แสดงให้เห็นว่ำกำรก�ำจัดโรคในสุนัขนั้นเป็นทำงออก
ส�ำหรับกำรยุติโรคพิษสุนัขบ้ำในคนให้หมดไปภำยในปี ค.ศ. 2030

ด้วยกำรผสมผสำนกำรจัดกำรประชำกรสุนัขอย่ำงมีมนุษยธรรม 
อย่ำงชำญฉลำดจะท�ำให้เรำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งเอำไว ้
ภำยในปี ค.ศ. 2030 ได้ ซึ่งรวมถึงกำรฉีดวัคซีนในสุนัขเพ่ือกำร
ป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อซึ่งเป็นครั้งแรกและมีควำมส�ำคัญที่สุด 
(ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำกำรฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปีอย่ำงน้อย 70% 
ของประชำกรสุนัขรวมทั้งลูกสุนัขจะช่วยก�ำจัดกำรหมุนเวียนของ 
ไวรัสในสุนัขได้)14 กำรจัดกำรประชำกรสุนัขอย่ำงมีมนุษยธรรม 
ยังรวมถึงกำรส่งเสริมให้เจ้ำของสุนัขมีควำมรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพสุนัขเป็นหลัก และกำรแนะน�ำแคมเปญ
ทำงกำรศึกษำที่หันเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่กำร
ฉีดวัคซีนในสุนัขและส่งเสริมผลประโยชน์ที่จะได้รับจำกแนวทำง DPM

การจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมคืออะไร15

กำรจัดกำรประชำกรสุนัขไม่ใช่แค่เรื่องกำรท�ำหมันสุนัขอย่ำงที่เป็นควำมเชื่อในคนส่วนใหญ่ แต่เป็นแนวคิดที่มีหลำยชั้นซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือปรับปรุง
สุขภำพและสวัสดิภำพของสุนัข (มักเป็นสุนัขจรจัด) ในขณะที่มีกำรตั้งเป้ำหมำยเพ่ือลดหรือเกิดกำรหมุนเวียนจ�ำนวนประชำกร และลดปัญหำที่อำจ
เกดิขึน้จำกสุนขั ซึง่รวมถงึกำรแพร่เชือ้จำกสัตวสู่์คน เชน่ โรคพิษสุนัขบ้ำ กำรกดัคน ควำมสกปรก และผลกระทบตอ่สัตวป่์ำและปศุสัตว ์โดยเป้ำหมำย
ของโครงกำรกำรจัดกำรประชำกรสุนัขอำจทับซ้อนกับเป้ำหมำยของโครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำ ซึ่งรวมถึงบริกำรดังต่อไปนี้

โปรแกรมกำรจัดกำรประชำกรสุนัขทั้งหมดควรเป็นไปอย่ำงมีมนุษยธรรมและมีจริยธรรม ปรับให้เข้ำกับพลวัตและวัฒนธรรมกำรจัดกำรประชำกร
สุนัขในท้องถิ่น มีควำมยั่งยืนและยืนหยุ่น ได้รับกำรออกแบบตำมหลักฐำนที่มีกำรติดตำมและประเมินผล มุ่งเน้นไปที่สำเหตุหลักและกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์

ส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงความ 
รับผิดชอบ	(พ้ืนฐาน) 
ผู้คนมีควำมรู้ แรงจูงใจ และแรงสนับสนุน
ทำงสังคมส�ำหรับพฤติกรรมที่แสดงถึงควำม
รับผิดชอบและควำมเห็นอกเห็นใจ

การดูแลโดยสัตวแพทย์	(พ้ืนฐาน)
เมื่อสุนัขมีควำมเส่ียงทำงโรคติดต่อเล็กน้อย
จะต้องได้รับกำรดูแลรักษำสุขภำพที่ดี 
และไม่ถูกทิ้งให้ต้องทนทุกข์ทรมำน

การระบุตัวตนและการลงทะเบียน
(ขึ้นอยู่กับบริบท)
เจ้ำของต้องระบุตัวตน เพ่ือสำมำรถยกระดับ
ข้อบังคับทำงกฎหมำย เพ่ิมควำมรับผิดชอบ 
และน�ำสุนัขที่หำยมำคืนให้เจ้ำของได้

ผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถ	(พ้ืนฐาน)
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรประชำกรสุนัข 
ให้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงได้และมีคุณภำพ

การศึกษาอย่างเป็นทางการของเด็ก	
(ขึ้นกับบริบท) 
เด็กควรประพฤติตัวกับสุนัขอย่ำงปลอดภัย 
เขำ้ใจว่ำสุนขัตอ้งกำรอะไรและรูว้ำ่กำรดแูลสุนัข
ที่ดีเป็นอย่ำงไร

การควบคุมการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์	
(ขึ้นอยู่กับบริบท) 
ลกูสุนขัมีสุขภำพ / สวสัดิภำพทีดี่ มีสังคม
และทีอ่ยูอ่ำศัยท่ีเหมำะสม

การควบคุมการสืบพันธุ์	(เบื้องต้น)
ป้องกันไม่ให้มีสัตว์ที่ไม่เป็นที่ต้องกำร

สถานที่ควบคุม/ศูนย์เพ่ือบ้านใหม่
(ขึ้นกับบริบท) 
กำรหำที่อยู่ใหม่ให้สุนัขต้องมีประสิทธิภำพ
และรับรองว่ำจะมีกำรส่งกลับน้อยที่สุด

การจัดการการเข้าถึงทรัพยากร
(ขึ้นอยู่กับบริบท) 
ลดควำมขัดแย้งกับสุนัขจรจัด ในขณะที่รักษำ
ทรัพยำกรส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับสุขภำพสุนัข
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ให้ความส�าคัญกับการฉีดวัคซีนในสุนัข

กำรฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมำกนั้นสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่ทั้งสุนัข
และชุมชน และช่วยสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเป็นและยังคง
เป็นวิธีกำรที่ส�ำคัญที่สุดหำกเรำต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้ำทั่วโลกให้หมดไปภำยในปี ค.ศ. 2030 

งำนวิจัยที่ศึกษำกรณีของกำรฉีดวัคซีนในสุนัข16 มีดังนี้

• กำรฉีดวัคซีนในสุนัขเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทำงกำรเงินส�ำหรับกำร
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์และกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำใน
คน17 แคมเปญต่ำง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่ำกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ
ทั้งง่ำยและประหยัดต้นทุน และในกรณีส่วนใหญ่กำรประหยัดต้นทุน 
(เทียบกับทำงเลือกอื่น ๆ) ปรำกฎในพ้ืนที่เฉพำะถิ่นในแถบเอเชีย 
และแอฟริกำที่ซึ่งเป็นภูมิภำคที่มีกำรเสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ในคนเกือบทั้งหมดเกิดขึ้น13         

• โครงกำรกำรฉีดวัคซีนสุนัขโดยใช้กรอบแนวคิดด้ำนสุขภำพ  
หนึ่งเดียว “One Health” ที่ครอบคลุมกำรฉีดวัคซีนขั้นต�ำ่ 70% 
ในระหว่ำงกำรรณรงค์ประจ�ำปีได้พิสูจน์แล้วว่ำเป็นวิธีกำรที่คุ้มค่ำ 
ในกำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในภูมิภำคที่มีทรัพยำกรน้อย 

บน: Steve Mclvor ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโกลเยี่มมชมโครงการในประเทศเม็กซิโก
เครดิดภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

•	 แม้ว่ำ PEP จะมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรเสียชีวิตของคน 
ที่สัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบ้ำ แต่มีรำคำค่อนข้ำงสูงและไม่ส่งผลใด ๆ 
ในด้ำนของกำรรักษำสุนัขที่เป็นแหล่งที่มำหลักของโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ในสัตว1์3 ทั้งนี้ประเทศที่จัดหำ PEP มำกขึ้นโดยทั่วไปมีอัตรำกำร 
เสียชีวิตสูงกว่ำประเทศที่มีกำรลงทุนสูงในกำรสนับสนุนกำร 
ฉีดวัคซีนในสุนัข18         

• กำรก�ำจัดสุนัขโดยขำดกำรพิจำรณำมีรำคำแพงและมีหลักฐำน
เพียงเล็กน้อยที่จะสนับสนุนว่ำเป็นกำรกระท�ำที่มีประสิทธิภำพในกำร
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในระยะยำว13 กำรฆ่ำสุนัขยังเข้ำไปขัดขวำง
ควำมพยำยำมในกำรฉีดวัคซีนที่มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงสูง19

และผิดจรรยำบรรณเมื่อกำรฉีดวัคซีนสุนัขนั้นได้รับกำรพิสูจน์แล้ว
ว่ำมีประสิทธิภำพ     

• “การส�ารวจทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีมตีอ่สุนัขจรจดัทัว่โลก”6

เป็นกำรส�ำรวจเชิงลึกในระดับโลกที่เรำด�ำเนินกำรมำนั้นได้แสดง 
ให้เห็นว่ำเจ้ำของสุนัข 87% ฉีดวัคซีนสุนัขของพวกเขำและผู้คน 
ส่วนใหญ่ที่ให้สัมภำษณ์ (66%) ยินดีที่จะพำสุนัขจรจัดเข้ำรับกำร
ฉีดวัคซีน ถ้ำมีกำรให้บริกำรและไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
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องค์ประกอบอื่น	ๆ	ของการจัดการประชากรสุนัขอย่างมี
มนุษยธรรม

องค์ประกอบของกำรจัดกำรประชำกรสุนัขอย่ำงมีมนุษยธรรม  
ที่มีควำมส�ำคัญในกำรช่วยให้กำรฉีดวัคซีนครอบคลุมประชำกรสุนัข
อย่ำงน้อย 70% และส่งเสริมแนวทำงด้ำนสุขภำพหนึ่งเดียว 
“One Health” ในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ นอกจำกนี้กำรจัดกำร
ประชำกรสุนัข ยังช่วยเพ่ิมมูลค่ำและผลประโยชน์ต่ำง ๆ เช่น  
กำรลดจ�ำนวนลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องกำรและกำรรบกวนที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดโครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำบำงโครงงกำรขึ้นมำ
 
ก) เจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบ  

เมื่อพูดถึงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ กำรดูแลสุนัขที่ดีขึ้นและกำร
ปฏิบัติต่อสุนัขในฐำนะเพ่ือนและผู้ปกป้องของเรำเป็นส่ิงส�ำคัญ 
ด้วยประสบกำรณ์ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกแสดงให้เห็นว่ำสุนัข 
ที่มีเจ้ำของมีแนวโน้มที่จะรับกำรฉีดวัคซีนมำกกว่ำสุนัขที่ไม่มีเจ้ำของ 
โดยทั่วไปมักจะมีสุนัขที่มีเจ้ำของอย่ำงไม่เป็นทำงกำรอยู่เสมอ ทั้งสุนัข
ของชุมชนซึ่งก็คือสุนัขที่ไม่มีเจ้ำของอย่ำงเป็นทำงกำรที่ได้รับกำรดูแล
โดยคนในชุมชนหนึ่งคนหรือมำกกว่ำนั้น หรือสุนัขจรจัดอย่ำงแท้จริง 
ทีไ่มม่เีจ้ำของเลย ในกรณนีีผู้ม้อี�ำนำจในทอ้งถิน่ ภูมิภำค หรือระดับชำติ
ควรเข้ำไปตรวจสอบ ดูแล และให้มีกำรฉีดวัคซีนในสุนัขเหล่ำนั้น 
โดยขึ้นอยู่กับบริบทท้องถิ่น

ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของคนที่เรำสัมภำษณ์ในกำรส�ำรวจข้อมูลเชิงลึก 
ทั่วโลกของเรำ6 ให้ข้อมูลว่ำพวกเขำได้ให้กำรดูแลแก่สุนัขจรจัดด้วย 
โดยมกัจะดูแลในเรือ่งของอำหำรและน�ำ้มำกกวำ่กำรพำไปพบสัตวแพทย์ 
กำรดูแลสุนัขจรจัดถือเป็นเรื่องธรรมดำมำกในประเทศไทยและอินเดีย 
แต่ค่อนข้ำงหำยำกในประเทศเคนยำ
 
กำรดูแลสุนัขไม่เพียงช่วยก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำได้เท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำร
สร้ำงคุณค่ำให้กับสวัสดิภำพของสุนัขและสุขภำพของชุมชนด้วย  
ซึ่งส่ิงเหล่ำนี้เป็นองค์ประกอบของแนวทำงด้ำนสุขภำพหนึ่งเดียว  
“One Health” และในบำงกรณียังเป็นวัตถุประสงค์ของโครงกำร
สำธำรณสุข นอกเหนือจำกกำรฉีดวัคซีนแล้ว สุนัขที่ได้รับกำรดูแล
อย่ำงดีจะได้รับกำรระบุตัวตนและท�ำหมัน ซึ่งจะช่วยเหลือชุมชนในกำร
ติดตำมสุนัขที่สูญหำยหรือจรจัด และบันทึกสถำนะกำรฉีดวัคซีนของ
สุนัขเหล่ำนั้น กำรดูแลสุนัขจะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับมนุษย์
มำกขึ้นและลดควำมเป็นไปได้ที่จะถูกสุนัขกัด

ข) จ�านวนที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสุนัข

เพ่ือใหก้ำรฉีดวัคซีนครอบคลมุอยำ่งนอ้ย 70% เป็นเรือ่งส�ำคัญทีจ่ะต้อง
ทรำบตัวเลขประชำกรสุนขัทีแ่ทจ้ริง

รัฐบำลหลำยแห่งให้บริกำรฉีดวัคซีนตำมตัวเลขประมำณกำรของ
ประชำกรสุนัขที่มีเจ้ำของเท่ำนั้น และไม่ได้ค�ำนึงถึงจ�ำนวนสุนัข 
ของชุมชนและสุนัขที่ไม่มีเจ้ำของ พวกเขำจึงไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
70% ที่ตั้งเอำไว้ได้ รัฐบำลบำงประเทศไม่มีตัวเลขประมำณกำรของ
ประชำกรสุนัขเลยจึงท�ำให้กำรฉดีวคัซีนให้ครอบคลุมนัน้เป็นควำมทำ้ทำย
ที่แท้จริง
 
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงของของประชำกรสุนัขและกำรมอีทิธิพล
ซึง่กนัและกนัทีซ่บัซอ้นระหวำ่งสุนัขและคนในชุมชนสำมำรถช่วยระบไุดว้ำ่ 
สุนัขจะมำจำกที่ไหน และค้นหำวิธีกำรที่ดีที่สุดเพ่ือให้แน่ใจว่ำมีกำร 
ฉดีวคัซนีในสุนัขนัน้อยำ่งทัว่ถงึ ยกตวัอยำ่งเช่น วธิกีำรฉดีวคัซนีในชมุชน
ที่สุนัขส่วนใหญ่มีเจ้ำของและได้รับอนุญำตให้สัญจรไปมำจะแตกต่ำง
จำกพ้ืนทีที่สุ่นัขส่วนใหญไ่ด้รบักำรดแูลอยำ่งดีในฐำนะทีเ่ป็นสุนขัในชมุชน
 
ค) การท�าหมันแบบมุ่งเป้า     
 
กำรท�ำหมันเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำโดยมี 
ข้อโต้แย้งที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยแย้งว่ำกำรฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมำกช่วยก�ำจัดโรค 
พิษสุนัขบ้ำได้ แต่กำรท�ำหมันไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้ พวกเขำกล่ำวว่ำ 
กำรท�ำหมันมีรำคำแพงกว่ำกำรให้วัคซีนแก่สุนัขและอำจน�ำไปสู่กำรใช้ทุน 
และพลังงำนในทำงที่ผิดในเมื่อโครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ิงเริ่มต้นขึ้น 
อีกทั้งโรคพิษสุนัขบ้ำไม่ได้ขึ้นอยู่กับควำมหนำแน่นของประชำกร 
ซึง่หมำยควำมวำ่โรคพิษสุนัขบำ้น้ันอำจเกดิขึน้ในสถำนทีที่มี่ควำมหนำแนน่
ของประชำกรสุนัขสูงหรือต�ำ่ก็ได2้0

 
บรรดำผู้ที่เห็นด้วยกับกำรท�ำหมันบอกว่ำกำรท�ำหมันสำมำรถช่วย
ให้กำรฉีดวัคซีนครอบคลุมประชำกรสุนัขขั้นต�ำ่ 70% ตำมที่ก�ำหนด
เอำไว้ได้ เนื่องจำกช่วย “คงสภาพ” จ�ำนวนประชำกรสุนัขและลดกำร
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนประชำกรสุนัข19 ซึ่งอำจขัดขวำงกำรฉีดวัคซีน 
ถ้ำหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สูง กำรท�ำหมันเฉพำะกลุ่มในสุนัขเพศเมีย
วัยเจริญพันธุ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกผู้มีรำยได้น้อยหรือสุนัขจรจัด 
จะช่วยลดจ�ำนวนสุนัขและลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องกำร ซึ่งมีโอกำสน้อย
ที่จะได้รับกำรฉีดวัคซีน อีกทั้งกำรท�ำหมันยังสำมำรถท�ำให้อำยุขัยของ
สุนัขเพ่ิมขึ้น21 เพรำะสุนัขมีแนวโน้มที่จะมีอำยุยืนยำวขึ้น
 
กำรท�ำหมันส่งผลต่อพฤติกรรมกำรกัดบำงประเภท งำนวิจัยจำก
หลำกหลำยประเทศและวัฒนธรรมต่ำง ๆ แสดงให้เห็นว่ำสุนัขที่กัด 
เป็นสุนัขตัวผู้ที่ไม่ได้ท�ำหมัน22 และหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำ 
กำรท�ำหมันในตัวผู้ช่วยลดพฤติกรรมก้ำวร้ำวของสุนัขลงได้23  
อย่ำงไรก็ตำม ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นคือกำรท�ำหมันจะช่วยลดกำรแสดง
อำณำเขตโดนกำรปัสสำวะและพฤติกรรมขึ้นคร่อมที่เป็นสำเหตุหลัก
บำงประกำรในกำรถูกถอดทิ้ง ซึ่งเป็นปัญหำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำก 
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บน: ในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2019 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้น�าวัคซีนมาฉีดให้กับสุนัข 200 ตัวที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก กิจกรรมฉีดวัคซีนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมาเรียคิวเทเรีย ซึ่งตั้งอยู่ชานเมือง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของโรค
พิษสุนัขบ้า พฤติกรรมของสุนัข และความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข เครดิตภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

สุนัขไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีน นอกจำกนี้กำรท�ำหมันในตัวผู้ยังช่วยลด
พฤติกรรมร่อนเร่ (ยกเว้นถ้ำพฤติกรรมร่อนเร่เกิดจำกกำรเรียนรู้)  
ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนของผู้ที่มีแนวโน้มจะโดนสุนัขกัด23 กำรท�ำหมัน
ในตัวเมียอำจได้รับกำรพิสูจน์ว่ำได้ผลถ้ำหำกพฤติกรรมกำรกัดจำก
ตัวเมียหรือกลุ่มตัวเมียที่เฉพำะเจำะจงนั้นมำจำกกำรปกป้องลูกสุนัข 
เรำตระหนักดีว่ำไม่ใช่สุนัขที่กัดทั้งหมดจะเป็นสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ำ 
แต่กำรถูกสุนัขกัดเป็นปัญหำหลักส�ำหรับโครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำ/
สำธำรณสุข
 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกส่งเสริมแคมเปญกำรท�ำหมันแบบมุ่งเป้ำที่
ยัง่ยนืโดนถอืวำ่เป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรก�ำจดัโรคพิษสุนขับ้ำ จำกกำร
ส�ำรวจทัว่โลก6 เกีย่วกบัทัศนคตต่ิอสุนขัจรจดัแสดงใหเ้หน็ว่ำคนส่วนใหญ่ 
(85%) มองว่ำกำรท�ำหมันของสุนัขเป็นที่ยอมรับได้ โดย 66% บอกว่ำ
พวกเขำยินดีที่จะพำสุนัขจรจัดไปเข้ำรับกำรท�ำหมันหำกมีให้บริกำร
 

โครงกำรกำรท�ำหมันทั้งหมดควรจะรวมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
เป็นเจ้ำของสุนัขที่มีควำมรับผิดชอบ เพรำะกำรท�ำหมันในสุนัขไม่ได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีควำมส�ำคัญหำกแต่ไม่ใช ่
ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อจ�ำนวนประชำกรสุนัขและกำรเปลี่ยนแปลงของ
จ�ำนวนประชำกรสุนัข20 กำรศึกษำน�ำไปสู่กำรดูแลที่ดีขึ้นส�ำหรับสุนัข
และมีแนวโน้มที่จะได้รับกำรฉีดวัคซีนและอำจช่วยให้เกิดกำรกัดน้อยลง 
นอกจำกนี้ยังช่วยรักษำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรรับรู้เชิงบวก
เกี่ยวกับกำรเข้ำไปแทรกแซง ซึ่งทั้งทรัพยำกร เวลำ และขั้นตอนของ
โครงกำรกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำนี้ยังเป็นปัจจัยในกำรตัดสินใจว่ำ
จะมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยส�ำหรับกำรท�ำหมันเพ่ือเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
ประชำกรสุนัขหรือไม่ โดยประเทศต่ำง ๆ อำจเลือกที่จะรวมกำรท�ำหมัน
เข้ำไปในเป้ำหมำยหลังจำกที่โครงกำรฉีดวัคซีนของพวกเขำได้รับด�ำเนิน
กำรอย่ำงรำบรื่นดีแล้ว24
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การใช้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเครื่องมือ

“การส�ารวจทัศนคติและพฤติกรรมต่อสุนัขจรจัดทั่วโลก”6

ได้แสดงให้เห็นว่ำน้อยกว่ำ 4 ใน 10 คนที่รู้ว่ำควรจะท�ำอย่ำงไรในกรณี
ทีถ่กูสุนขักดัเพ่ือลดควำมเส่ียงของกำรแพร่กระจำยของเชือ้พิษสุนัขบำ้ 
แคมเปญด้ำนกำรศึกษำมีควำมส�ำคัญต่อกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ในระยะยำวและควรน�ำไปใช้ในทุกระดับทั้งในโรงเรียนและภำยในชุมชน
แต่ละแห่ง
 
แคมเปญด้ำนกำรศึกษำควรมุ่งประเด็นไปที่

• กำรรับรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำ: โรคพิษสุนัขบ้ำคืออะไร 
แพร่เชื้ออย่ำงไร ท�ำไมถึงส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสัตว์  
ท�ำไมถึงเป็นโรคทีต้่องถูกก�ำจดั และวธิกีำรดแูลคนหรือสุนขัทีต่ดิเช้ือ 
ตัวอย่ำงเช่น หลังจำกถูกสุนัขกัด คุณควรล้ำงแผลด้วยสบู่ 
และน�ำ้จ�ำนวนมำกเป็นเวลำ 15 นำที เพ่ือหยุดเชื้อไวรัส จำกนั้น 
ให้ไปที่ศูนย์กำรแพทย์ทันที และยังมีระยะฟกัตัวของเชื้อหลำยวัน25

เมื่อสุนัขอำจติดเชื้อก่อนที่จะแสดงอำกำรของโรคพิษสุนัขบ้ำซึ่งอำจ
สร้ำงโอกำสส�ำหรับคนที่ไม่รู้และเข้ำใกล้เหล่ำสุนัขดังกล่ำว ซึ่งท�ำให้
ถูกกัดและได้รับเชื้อได้   

      
• กำรป้องกัน: เรียนรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมของสุนขั ภำษำกำยของสุนัข 

และกำรป้องกันกำรถูกสุนขักัดโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส�ำหรับเดก็และ
ผูใ้หญ่ ท�ำไมกำรฉดีวัคซีนในสุนขัเป็นประจ�ำทกุปีจงึมคีวำมส�ำคญัตอ่
กำรก�ำจัดโรคพิษสุนขับำ้ จำกกำรส�ำรวจของเรำ6 พบว่ำมเีพียง 5% 
เทำ่นัน้ทีรู่ว่้ำจะตอบโตอ้ยำ่งไรตอ่กำรโจมตีของสุนขัเพ่ือหลกีเลีย่ง
กำรถูกกัด และคนส่วนใหญ่ตอบโต้ในลกัษณะทีเ่ป็นอันตรำยทีเ่พ่ิม
ควำมเส่ียงในกำรถูกสุนขักัด    

       

• กำรเป็นเจำ้ของสุนัขท่ีมีควำมรบัผดิชอบ: ประกอบไปด้วยควำมส�ำคญั
ของกำรฉีดวัคซีน กำรท�ำหมัน กำรไม่ทอดทิ้งและดูแลสุนัขเพ่ือช่วย
ให้สุนัขมีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับกำรฝึกฝนและมีสังคมที่ดี ในขณะที่ 
กำรส�ำรวจของเรำ6 พบวำ่เจำ้ของสุนัขส่วนใหญพ่ำสุนัขของพวกเขำ
ไปรับกำรฉีดวัคซีน (87%) และมีส่วนน้อยที่พำไปท�ำหมัน (43%) 
เป็นส่ิงส�ำคัญที่เจ้ำของสุนัขต้องพำสุนัขของพวกเขำไปท�ำหมัน 
ในขณะที่กำรส�ำรวจเดียวกันบอกเรำว่ำ 30% ของสุนัขที่มีเจ้ำของ
แต่ถูกเลี้ยงแบบปล่อย เป็นสำเหตุของกำรขยำยพันธุ์ที่ไม่ได้รับกำร
ควบคุม และเพ่ิมจ�ำนวนลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องกำรและไม่ได้รับกำร
ฉีดวัคซีน

 
• สวสัดิภำพของสัตว:์ ขอ้มูลเกีย่วกับสุนัขหลำยลำ้นตวัต้องตำยอย่ำง 

โหดร้ำยเนื่องจำกควำมกลัวในโรคพิษสุนัขบ้ำ และทำงเลือกด้วย 
วิธีกำรที่มีมนุษยธรรมโดยกำรฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมำกและกำร
เป็นเจำ้ของทีร่บัผดิชอบจะสำมำรถช่วยแกปั้ญหำนีไ้ดอ้ยำ่งไร           

กำรมีส่วนรว่มของชุมชนมีควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรด�ำเนินกำรใหสุ้นขั 
ไดร้บักำรฉดีวคัซีนอยำ่งน้อย 70% ผู้น�ำชุมชนเป็นกญุแจส�ำคญัในกำร 
สนับสนุนให้ชุมชนตระหนักถึงและเขำ้รว่มรณรงคก์ำรฉดีวคัซนีแกสุ่นัข 
ซึง่เป็นวธิกีำรท่ีเน้นถึงควำมส�ำคัญของกำรฉีดวคัซนีและกำรเป็นเจำ้ของ
สุนัขทีมี่ควำมรบัผดิชอบ
 
คนส่วนใหญ่ที่ให้สัมภำษณ์ในกำรส�ำรวจของเรำ (93%)6 อยำกเห็น
รัฐบำลน�ำกำรบริหำรจัดกำรประชำกรสุนัขท้องถิ่นอย่ำงมีมนุษยธรรม
มำใช้ให้เกิดผล โดยผู้คนส่วนใหญ่กล่ำวว่ำพวกเขำยินดีที่จะพำ 
สุนัขจรจัดไปรับกำรฉีดวัคซีนและท�ำหมันถ้ำมีกำรให้บริกำรในชุมชน 
ของตน

ซ้าย: เพ่ือการศึกษา: องค์พิทักษ์
สัตว์แห่งโลกสนับสนุนโครงการ
ด้านการศึกษาในประเทศโรมาเนีย 
เพ่ือจะชักชวนในการมีความ 
รับผิดขอบต่อการเป็นเจ้าของสุนัข
เครดิตภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์
แห่งโลก
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โครงการน�าร่องประสบความส�าเร็จจากเขตมาคูนิ	
ประเทศเคนยา

“โครงการน�าร่องในการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าของเขตมาคูนิ
(Makueni County Rabies Elimination Pilot Project)”  
ได้ด�ำเนินกำรภำยในประเทศเคนยำเป็นเวลำกว่ำห้ำปีแล้ว โดยเป้ำหมำย
เพ่ือให้ 70% ของประชำกรสุนัขได้รับกำรฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปี 
ในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ มีกำรกระตุ้นให้ประชำชนมีควำมตระหนักต่อโรค
และแสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรประชำกรสุนัขอย่ำงมีมนุษยธรรมเป็น
กุญแจส�ำคัญในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ
 
เขตมำคูนิได้รับเลือกให้เป็นเมืองในโครงกำรน�ำร่องเนื่องจำกควำม 
ร่วมมืออันยำวนำนกับหน่วยงำนภำคส่วนมณฑล และเนื่องจำก 85% 
ของครัวเรือนมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเลี้ยงแบบปล่อย
 
นอกเหนือจำกกำรฉีดวัคซีนในสุนัข โครงกำรนี้ยังให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก โดยครูได้รับทักษะในกำรเป็นผู้ฝึกสอนใน
โรงเรียนเพ่ือสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำ กำรเป็นเจ้ำของสุนัข
ที่มีควำมรับผิดชอบ และกำรป้องกันกำรถูกสุนัขกัด รวมถึงกำร 
เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ปกครองและชุมชนที่กว้ำงขึ้น ซึ่งส่ิงส�ำคัญคือ
ต้องทรำบว่ำคนส่วนใหญ่ที่ดูแลสุนัขและพำไปฉีดวัคซีนเป็นเด็ก

โครงกำรนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกพันธมิตรมำกมำย อย่ำง หน่วยงำน 
ระดับเขตมำคูนิ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มหำวิทยำลัยแห่ง 
รัฐวอชิงตัน หน่วยงำนรัฐ หน่วยงำนโรคติดต่อแห่งชำติ  
สถำบันวิจัยกำรแพทย์เคนยำ ศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค และองคก์ำร
โรคระบำดสัตวร์ะหว่ำงประเทศ (OIE)
 
 

โครงกำรน�ำร่องนี้แสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำยและโอกำสในกำรขยำย
กำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำสู่ระดับประเทศและช่วยให้ประเคนยำบรรลุ 
เป้ำหมำยในกำรเป็นประเทศปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำภำยในปี ค.ศ. 2030 
อันเป็นผลมำจำกกำรศึกษำและกำรสร้ำงควำมตระหนัก

• 6 เขตย่อยที่เข้ำร่วมโครงกำรกับมำคูนิมองเห็นถึงกำรเพ่ิมขึ้นของ
โรคพิษสุนัขบ้ำและกำรถูกสุนัขกัดในบันทึกโรงพยำบำลท้องถิ่น

• วัคซีนป้องกันโรคนี้มีให้บริกำรในโรงพยำบำลย่อย 6 แห่ง ส�ำหรับ 
ผู้ที่ถูกสุนัขกัด

• สองเขตประสบควำมส�ำเร็จในกำรฉีดวัคซีนในประชำกรสุนัขมำกกว่ำ 
70% ในขณะที่อีก 20เขต สำมำรฉีดวัคซีนในสุนัขได้ 60-65% 
และอีก 2 เขต เป็นจ�ำนวน 50-55% ของประชำกรสุนัข

นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรที่มุ่งเน้นควำมส�ำคัญของกำรท�ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงกำรด้ำนสุขภำพหนึ่งเดียว 
“One Health” ในขอบเขตที่กว้ำงขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญในกำร
ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำอย่ำงมีมนุษยธรรมและกำรป้องกันกำรกลับมำ 
เป็นซ�ำ้ กำรก�ำจดัโรคพิษสุนัขบำ้ด�ำเนินไปด้วยกำรวำงแผนอย่ำงละเอยีด 
กำรประสำนงำนทีด่ ีกำรด�ำเนินงำนทีมี่โครงสรำ้ง และทรพัยำกรที่ 
เพียงพอ

ซ้าย: ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 
ได้เคยน�าวัคซีนเข้าไปฉีดให้กับสุนัข
ในมณฑล Makuenl County 
ประเทศเคนย่า
เครดิตภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์
แห่งโลก
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บทเรียนที่ได้รับ

• ก�ำลังซื้อของรัฐบำลและชุมชนเป็นส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับควำมส�ำเร็จของ
โครงกำร      

• กำรส�ำรวจจ�ำนวนประชำกรสุนัขและกำรส�ำรวจ KAPS เกี่ยวกับ
ทัศนคติของชุมชนต่อสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้ำเป็นส่ิงจ�ำเป็น  
ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐำนที่ดีเกี่ยวกับจ�ำนวนของสุนัข ปฏิทินชุมชน  
และควำมพร้อมของส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรวำงแผนกิจกรรมภำคสนำมที่เหมำะสม      

• กำรวำงแผนล่วงหน้ำอย่ำงละเอียดเป็นส่ิงจ�ำเป็นเพ่ือให้กำรด�ำเนิน
โครงกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะ

• มีกำรด�ำเนินกำรร่วมกันในหลำยภำคส่วนในกำรควบคุมและกำร
ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ ซึ่งรวมถึงหน่วยงำนส�ำคัญในระดับประเทศ
และระดับเขต และหน่วยงำนที่ไม่ใช่รัฐ ในกำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
รวมถึงสถำบันกำรวิจัย องค์กรพัฒนำเอกชน OIE และ FAO      

• ตระหนักวำ่กำรควบคุมโรคพิษสุนขับำ้ไมไ่ดอ้ยู่ในรำยกำรควำม
ส�ำคัญของกระทรวงสำธำรณสุขหรือเป็นวำระแหง่ชำติ หำกแตค่วร
สนบัสนนุให้ตั้งเป็นโรคที่ส�ำคัญ      

• รฐับำลควรจดัสรรทรพัยำกรทีเ่พียงพอ (มนษุย ์เงนิทนุ และโลจิสติกส์) 
เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำเนนิโครงกำรก�ำจดัโรคพิษสุนขับำ้        

• อบรมผูป้ฏิบตังิำนดำ้นสุขภำพทุกคน (มนุษยแ์ละสัตว)์ ในทกุ ๆ ดำ้น
ในกำรจัดกำรโรคพิษสุนัขบ้ำ ทั้งในมนุษย์และสุนัข นอกจำกนี้ 
ยังสำมำรถจัดกำรฝึกอบรมร่วมกันระหว่ำงสัตวแพทย์และเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขได้อีกด้วย      

• ตระหนักและร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรควบคุมและก�ำจัดโรค 
พิษสุนัขบ้ำ       

• แคมเปญกำรฉีดวัคซีนและกำรควบคุมประชำกรสุนัขสำมำรถ 
ด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำนควำมร่วมมือของภำครัฐ 
และเอกชน ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเขตและผู้ให้บริกำร
สุขภำพในสัตว์ภำคเอกชน      

• ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของสุนัขใน
กำรแพร่กระจำยของโรคพิษสุนัขบ้ำ ให้เจ้ำของที่มีควำมรับผิดชอบ 
และมีกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสวัสดิภำพสัตว์อื่น ๆ      

• ให้ครูและนักเรียนเป็นตัวแทนกำรเปลี่ยนแปลงในกำรควบคุมโรค 
พิษสุนัขบ้ำและกำรเป็นเจ้ำของสุนัขที่มีควำมรับผิดชอบ

• ผสมผสำนกำรจัดกำรประชำกรสุนัขอย่ำงมีมนุษยธรรมในกำรวำง
ผังเมือง      

• บังคับใช้กฎหมำยเพ่ือให้มีกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำประจ�ำปี

ซ้าย: การมีความรับผิดชอบ: 
สุนัขที่มีเจ้าของมักจะได้รับการ 
ฉีดวัคซีนมากกว่าสุนัขจรจัด  
Boniface Mulei อายุ 33 ปี 
พร้อมกับสุนัขของเขาที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนจากองค์กรพิทักษ์สัตว์
แห่งโลกที่ได้สนับสนุนในประเทศ
เคนย่า ปี ค.ศ. 2016 
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กลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา:	เรื่องราวความส�าเร็จ

หลำยประเทศในโลกได้ก�ำจัดหรือสำมำรถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ที่เกิดจำกกำรถูกสุนัขกัดได้แล้ว26

ตวัอยำ่งทีด่ขีองกำรก�ำจัดหรือสำมำรถควบคมุโรคพิษสุนขับ้ำทีเ่กดิจำก
กำรถูกสุนัขกัด คือ ประเทศในดินแดนลำตินอเมริกำที่มีตัวเลข 
โรคพิษสุนัขบ้ำในคนลดลง 95% และในสุนัขลดลงถึง 98% ตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1980 ซึ่งผลที่ได้รับในช่วง 36 ปีที่ผ่ำนมำในภูมิภำคนี้แสดงให้
เห็นว่ำกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำโดยกำรก�ำจัดที่ต้นก�ำเนิดที่เป็นสุนัขนั้น
ได้ผล โดยในปี ค.ศ. 2019 ไม่มีกรณีของโรคพิษสุนัขบ้ำให้คนที่ติดเชื้อ
มำจำกกำรถูกสุนัขกัดในทวีปอเมริกำเลย และสุนัขเกือบ 100 ล้ำนตัว
ในภูมิภำคนี้ได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำภำยในระยะเวลำ 
1 ปี
 
ประเทศเหล่ำนี้ท�ำอย่ำงไรให้ประสบควำมส�ำเร็จ
 
• พวกเขำมุ่งเป้ำไปที่สุนัข โดยประเทศในลำตินอเมริกำได้พัฒนำ

โครงกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถ
คงไว้ซึ่งจ�ำนวนของสุนัขที่ได้รับวัคซีน (80%) เพ่ือหลีกเลี่ยงกำร 
กลับมำของโรคพิษสุนัขบ้ำในคน พวกเขำใช้สำรชีวภำพที่มีคุณภำพ
สูง เช่น วัคซีนที่ผลิตในเซลล์เพำะเชื้อ

• ในลำตินอเมริกำค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรฉีดวัคซีนสุนัขคิดเป็น  
11.4 เซ็นต์ต่อตัว (เมื่อเทียบกับ 1.4 เซ็นต์ต่อตัวในทวีปแอฟริกำ 
และร้อยละ 1 เซ็นต์ต่อตัวในทวีปเอเชีย)10

• แมว้ำ่ลำตนิอเมรกิำจะรับรองกำรฉีดวัคซีน PEP ทีท่นัเวลำและ
ปรบัปรงุกำรเข้ำถึงบริกำรและคุณภำพของกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ทำงชีวภำพให้แก่คนที่สัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบ้ำในกำรฉีดวัคซีน
ในสุนัขประจ�ำปี27 กำรรณรงค์และให้กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเป็น
เจ้ำของสุนัขที่มีควำมรับผิดชอบยังเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้ำ

• มีเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองและกำรสนับสนุนในระดับภูมิภำค 
โดยประเทศต่ำง ๆ ได้ตัดสินใจที่จะก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำภำยในวัน
ที่ก�ำหนดโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรอนำมัยทวีปอเมริกำ 
(Pan-American Health Organisation/PAHO) ซึ่งกำรประชุม 
REDIPRA หรือกำรประชุมกรรมกำรโครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำของ
อเมริกำครั้งแรกถูกจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1983 และตั้งแต่นั้นมำก็ได้มีกำร
จัดกำรประชุมมำแล้ว 16 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและด�ำเนินกำรในระดับ
ภูมิภำคโดยตรง

• มีกำรจัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอและบริหำรจัดกำรโครงกำร
อย่ำงขยันขันแข็งน�ำโดย PAHO PAHO’s Revolving Fund  
ซึ่งเป็นกองทุนรวมแห่งชำติของรัฐสมำชิก28 ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรจัดหำ
วัคซีนและผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยชีวิตในรำคำ
ที่ต�ำ่ที่สุด

• มีควำมร่วมมือข้ำมหน่วยงำน ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
สำธำรณสุขและกำรเกษตร และยังมีกำรร่วมมือขององค์กร 
ระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
และองค์กรพัฒนำเอกชนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน29

• มีข้อจ�ำกัดบำงประกำร มีกฎหมำยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำที่ 
เหมำะสมและกำรบันทึกปัญหำที่เหมำะสม เนื่องจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ถูกก�ำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งควำม5

• หลำยประเทศได้ลงทุนในโครงกำรจัดกำรประชำกรสุนัขแบบ 
องค์รวมมำกขึ้น ซึ่งรวมถึงกำรควบคุมกำรแพร่พันธุ์ กำรน�ำ
นโยบำยเจ้ำของสุนัขที่มีควำมรับผิดชอบไปใช้ และกำรฝึกอบรม 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพในสัตว์และมนุษย์5

ขวา: ในวันที่ 28 กันยายน 2019 
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้น�า
วัคซีนมาฉีดให้กับสุนัข 200 ตัว
ท่ีเมืองเซา เปาโล ประเทศบราซิล 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
วันโรคพิษสุนัขบ้าแห่งโลก
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การก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่มีสุนัขเป็นพาหะของประเทศเม็กซิโก	:	ล�าดับเหตุการณ์	

	ช่วงปี	คศ.   เม็กซิโกเริ่มให้วัคซีนแก่สุนัขตำมค�ำแนะน�ำของ WHO และให้วัคซีนแก่คนที่ถูกสุนัขกัด
 1980

 ช่วงปี	คศ.   เมือ่ “สัปดาห์แห่งชาติ” เริม่ต้น มกีำรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพิษสุนัขบำ้ทีมี่คุณภำพให้กบัสุนัขโดยไม่เสียค่ำใช้จำ่ยเป็นจ�ำนวนมำก 
 1990

   แคมเปญกำรท�ำหมันในสุนัขและแมวเริ่มขึ้นในบำงรัฐ

 ปี	คศ.    มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจ�ำนวน 7.1 ล้ำนตัว
 1990

	 ปี	คศ.   10 รัฐเริ่มให้มีกำรท�ำหมันในสุนัขและแมวเป็นประจ�ำ ท�ำให้มียอดรวมกำรท�ำหมันในสัตว์ในแต่ละปีถึง 8,000 ตัว
 1994

	 ปี	คศ.   กำรฉีดวัคซีนก่อนและหลังสัมผัสเชื้อได้รับกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อกำรฉีดวัคซีนเชื้อพิษสุนัขบ้ำในคนถูกรวมเข้ำไปใน 
 1997

     ค�ำแนะน�ำของ WHO 

	 ปี	คศ.   หลำย ๆ รัฐค่อย ๆ เริ่มรณรงค์ให้มีกำรท�ำหมัน ท�ำให้มีจ�ำนวนของสัตว์ที่ถูกท�ำหมันทั้งหมด 104,000 ตัวในช่วง
 1999

    ระหว่ำงปี ค.ศ. 1994 และค.ศ. 1999

 ช่วงปี	คศ.   กลยุทธกำรท�ำหมันในสุนัขและแมวเริ่มขึ้นในรูปแบบของควำมรับผิดชอบที่มีร่วมกัน
  2000

 ปี	คศ.   มีกำรฉีดวัคซีนในสุนัข 13.7 ล้ำนตัว
 2000

	 ปี	คศ.   ในปี ค.ศ. 1990 มผีูเ้สียชวีติจำกโรคพิษสุนขับำ้ทีม่สุีนขัเป็นพำหะ 60 คน และตัง้แตปี่ ค.ศ. 2006 ไมม่รีำยงำนกำรเสียชวีติจำก
 2006     โรคพิษสุนัขบ้ำอีกเลย

	 ปี	คศ.   หอ้งปฏิบตักิำรยนืยนักรณกีำรเกดิโรคพิษสุนัขบำ้ 3,000 รำย ในปี ค.ศ. 1990 และในปี ค.ศ. 2017 มีกำรแพร่ระบำดของโรคเป็นศูนย ์
 2017

	 ปี	คศ.   มีกำรฉีดวัคซีนในสุนัข 18 ล้ำนตัว  
 2019   จำกปี ค.ศ. 2000 ถงึ ค.ศ. 2019 มสุีนัขและแมว 6,800,000 ตวัถกูท�ำหมันโดยไม่เสียคำ่ใช้จำ่ยเนือ่งจำกรฐัเขำ้มำมีส่วนรว่ม  

     เม็กซิโกจึงกลายเป็นประเทศที่ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่มีสุนัขเป็นพาหะ 
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เข้าร่วมการต่อสู้เพ่ือยุติโรคพิษสุนัขบ้า

ถ้ำเรำมุ่งเน้นไปที่สุนัขและเปลี่ยนวิธีกำร จำกภำระในกำรรักษำไปสู่
ควำมทะเยอทะยำนที่จะก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไป เรำจะสำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไปได้ภำยใน 
ปี ค.ศ. 2030 และเรำจะประสบควำมส�ำเร็จหำกเรำร่วมมือกัน ด้วยกำร
สนับสนุนกำรฉีดวัคซีนในสุนัขและกำรกระตุ้นให้เจ้ำของสุนัขมีควำม 
รบัผิดชอบผ่ำนกำรให้กำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมของชมุชน กำรก�ำจดั
โรคพิษสุนขับ้ำเป็นไปได้และไมข่ดัตอ่หลกัจริยธรรม มีคำ่ใชจ้ำ่ยทีน้่อย
กวำ่ค่ำใช้จ่ำยประจ�ำปี ซึ่งส่วนใหญ่จะตกเป็นภำระส�ำหรับคนจน  
และยิ่งไปกว่ำนั้นกำรประสบควำมส�ำเร็จในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ
สำมำรถช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์และควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนและกำรปฏิบัติตำมแนวทำงด้ำนสุขภำพหนึ่งเดียว 
“One Health” 
 
กำรก�ำจัดโรคพิษสุนขับ้ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน โดยโลกไดมุ่้งมัน่ 
ที่จะบรรลุเป้ำหมำยนี้ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับ 
ควำมรว่มมอืจำกผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมทัง้พันธมิตร 
United Against Rabies Collaboration เรำต้องสร้ำงกำรจัดกำร
และประสำนงำนโครงกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำที่ยั่งยืน และเป็นระบบ
โดยท�ำงำนร่วมกับภำคเอกชนเพ่ือให้แน่ใจว่ำสำมำรถเข้ำถึงวัคซีน
ส�ำหรับสุนัขที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสมและทันเวลำได้

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงำน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงส�ำหรับสุนัขและส�ำหรับมนุษย์นี้

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและพันธมิตรในการระดมทุนปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้:

• แสดงออกถึงเจตจ�านงทางการเมืองอย่างชัดเจนและโปร่งใสใน
การยุติโรคพิษสุนัขบ้าในคน ในปี ค.ศ. 2030

• เพ่ิมการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงกำรจัดตั้ง
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำเงินทุนส�ำหรับกำรก�ำจัด 
โรคพิษสุนัขบ้ำ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย
และแนวทำงกำรประสำนงำนในกำรจัดให้มีกำรฉีดวัคซีนในสุนัข

• เพ่ิมการสนับสนุนด้านเทคนิคและโลจิสติกส์ในการด�าเนินการ
ฉีดวัคซีนในสุนัข รวมถึงกำรเสริมสร้ำงระบบสุขภำพส�ำหรับสัตว์ 
ระบบลูกโซ่ควำมเย็นและระบบกำรจัดส่งของวัคซีนที่เหมำะสม

• สนับสนุนสิทธิ์ Gavi replenishment เพ่ือให้แน่ใจว่ำมีทรัพยำกรที่
พรอ้มใช้งำนเพ่ือให้ประเทศทีมี่สิทธิ ์Gavi สำมำรถเขำ้ถึงกำรป้องกัน
โรคมนุษย์โดยมีเงื่อนไขว่ำมีกำรด�ำเนินกำรให้วัคซีนแก่สุนัขแล้ว

บน: ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง:ขจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนให้หมดไปภายในปี 2030  เครดิดภาพ : องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 
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•	 ท�ำใหโ้รคพิษสุนขับำ้เป็นโรคทีต้่องแจง้ควำมส�ำหรับทัง้คนและสุนัข  
และตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าข้อมูลและระบบถกูแจ้งให้หน่วยงานรฐับาล
ในประเทศ WHO และ OIE ทราบถึงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบ้า
ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• จดัให้มกีารฉีดวคัซนีใหแ้กสุ่นขัอยา่งนอ้ย 70% ของประชากรสุนขั
 ของประเทศเป็นประจ�ำทกุปีเป็นเวลำ 3-5 ปีเพ่ือยบัยัง้กำรแพร่

กระจำยของโรคพิษสุนขับ้ำ

• ปรับใชแ้นวทางดา้นสุขภาพหนึง่เดยีว “One Health” เพ่ือก�าจัดโรค
พิษสุนขับา้ ในภำคส่วนสุขภำพทัง้ของคนและสัตว์

• ขยายขอบเขตการจดัหาเงนิทนุในประเทศส�าหรบัการฉดีวัคซนีให้แก่
สุนัข และด�ำเนนิมำตรกำรทำงกฎหมำยและนโยบำยท่ีจ�ำเป็นทัง้หมด
เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรฉีดวัคซีนใหแ้ก่สุนขั

• การลงทนุในการเฝา้ระวงัและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่ะแจง้เพ่ือใช้ 
ในกำรวำงแผนและกำรตดัสินใจ

• สนบัสนนุแนวคิดเจา้ของสุนขัทีม่รีบัผิดชอบ และเผยแพร่ควำมรู้ 
ทัว่ประเทศ พรอ้มกบัสนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนและรณรงค์ 
ใหม้กีำรตระหนกัรูถ้งึโรค

• การท�างานร่วมกันข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือด�ำเนิน
กลยุทธ์ในระดับภูมิภำคในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ

 
เราขอเรียกร้องให้กลุ่มสัตวแพทย์	นักวิชาการวิทยาศาสตร์	
และภาคประชาสังคมปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• ใชค้วามเชีย่วชาญของคณุเพ่ือเสาะหาวธีิการก�าจัดทีไ่ดผ้ล ใชเ้สียง
ของคณุเพ่ือชกัชวนรฐับำลทอ้งถิน่และระดบัประเทศในกำรด�ำเนินกำร
ตำมแนวทำงดำ้นสุขภำพหนึง่เดยีว “One Health” เพ่ือก�ำจดัโรค
พิษสุนขับำ้

• จัดตั้งพันธมิตรกับรัฐบาลระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  
และผู้น�าชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรฉีดวัคซนี
สุนขัจ�ำนวนมำกและเป็นเจำ้ของสัตว์เลีย้งทีม่คีวำมรับผิดชอบ

• สนับสนุนรัฐบาลในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสุนัข กำรสรำ้ง
ภมิูคุ้มกนั และป้องกนักำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ

เราขอเรยีกรอ้งใหภ้าคเอกชนรวมถงึบรษิทัยาและเวชภณัฑ์
ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี:้

• ลงทนุในการวจิยัและพัฒนาเพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยให้มวีคัซีนทีม่คีณุภาพ 
ทีเ่พียงพอ ทนัเวลา และราคาไมแ่พง ส�ำหรบักำรรณรงคใ์ห้มีกำร 
ฉดีวคัซนีในสุนขั

• สนับสนุนความคิดริเริ่มในการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับโลกและ
ระดับชาติ

• เพ่ิมการสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ท�ำงำนเพ่ือสนับสนุน
รัฐบำลในกำรก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ

 
หำกเรำมุ่งเน้นไปที่สุนัข เรำจะสำมำรถก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำให้หมดไป
ได้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเชื่อว่ำส่ิงนี้สำมำรถเกิดขึ้นได ้
ในปี ค.ศ. 2030 แต่เรำต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกคุณ เรำสำมำรถ
ท�ำให้โรคพิษสุนัขบ้ำกลำยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหน้ำประวัติศำสตร์ได ้
และสำมำรถช่วยชีวิตสุนัขและมนุษย์ได้อีกนับล้ำน
 
โปรดเข้ำร่วมกับเรำเพ่ือยุติโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือสร้ำงชีวิตที่ดีขึ้นส�ำหรับ
สุนัขและชุมชน

ขวา: องค์กรพิทักษ์สัตว์โลกได้เข้าร่วมกิจกรรมในเม็กซิโกซิตี้และร่วม
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินกับสัตว์เลี้ยงในครอบครัว
เครดิดภาพ: องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
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