วารสารวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

http://ird.rmutto.ac.th

สภาวะภูมิคมุ้ กันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตําบลบางพระ ด้วยวิธี ELISA
Rabies Immunity Titer of Dogs in Bangpra Sub-District by ELISA Method
ดลฤทัย ศรีทะ ทิโสพร พันธวงศ์ กอบกนก กสิศลิ ป์ ภากร สุขเกษม ณัฐนันท์ สิงหพันธ์ และ ไอลดา ดําด้วง
Donruethai Sreta, Tisoporn Pantawong, Kobkanok Kasisil, Pakorn Sukkaseam,
Nattanan Singhapan and Ailada Dumdoung
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
E-mail : Chopdon@hotmail.com โทร. 038-358-137

บทคัดย่อ

การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี ELISA ในสุนัขที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) บางพระ ในปี พ.ศ. 2556 จากตัวอย่างซีรั่มสุนัขจํานวน 152 ตัวอย่าง ซึ่งจากตัวอย่างนี้เป็นซีรั่ม
สุ นัข ที่ เ คยได้ รับ การฉี ด วั ค ซีน จํา นวน 110 ตัว อย่า ง (คิด เป็น ร้อ ยละ 72.37) พบว่า สุนัข ที่เ คยได้รับ วัค ซีน และมี ภูมิคุ้ม กัน ที่
สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ คิดเป็นร้อยละ 59.87 สุนัขที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีระดับภูมิคุ้มกันไม่ถึงระดับที่ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และจากตัวอย่างนี้เป็นสุนัขที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจํานวน 42 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 27.63)
พบว่าสุนัขที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนแต่มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ คิดเป็นร้อยละ 24.34 และสุนัขที่
ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนและมีระดับภูมิคุ้มกันที่ไม่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ คิดเป็นร้อยละ 3.29 จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ซีรั่มสุนัขในเขต อบต. บางพระ ยังสามารถตรวจพบสุนัขที่มีระดับภูมิคุ้มกันในระดับที่ยังไม่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าได้ทุกตัว ถึงแม้ว่าจะเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว อาจเนื่องมาจาก สุขภาพของสัตว์ วัคซีนเสื่อมคุณภาพ วิธีการฉีดวัคซีนไม่ถูกวิธี
และสุนัขที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่แล้วเป็นสุนัขอายุน้อย ที่ยังคงมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ ซึ่งภูมิคุ้มกันนี้จะค่อยๆหมดไป
ในช่ว งที่สุนัข อายุป ระมาณ 4 เดือน ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ไ ด้ผ ลสุนัขต้อ งได้รับ การทํา วัค ซีน ทุก ตัว การฉีด วัค ซีน ที่
ถูกต้องตามโปรแกรม มีการฉีดวัคซีนอย่างถูกวิธี ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ประโยชน์ในการ
วางแผนควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคตในพื้นที่ตําบลบางพระ และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เป็นต้นแบบในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันโรคระบาดอื่นในพื้นที่ต่อไป
คําสําคัญ : ภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ตําบลบางพระ วิธี ELISA

Abstract

The study of rabies immunity titer in dogs was evaluated by ELISA method. The total sera were
collected from 152 dogs in Bangphra sub-district on March 2013, and divided into two groups; vaccinated
and unvaccinated dogs. As mentioned, 110 samples (72.37%) from vaccinated group had protective titer
at 59.87%, but 12.5% had not. In addition, 42 samples (27.63%) from unvaccinated group showed natural
protective titer at 24.34%, but 3.29% failed to prevent rabies. Refer to this study, it revealed that rabies
immunity of dogs in Bangphra sub-district were not complete protection. That might causes from many
factors such as individual dog, vaccine, route of injection, and preexisting diseases. Mostly unvaccinated
dogs were young and maternal immunity might exist in collected sera that which decrease gradually till
puppies were 4 months old approximately. In case of permanent rabies control and prevention, dogs
must be vaccinated by proper vaccine, route, and program. In further study, prevention of rabies disease
in Bangphra sub-district will be concern and this research can be the preliminary study of other endemic
diseases.
Keywords: Immunity against Rabies, Bangpha sub-district, ELISA method
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1. บทนํา

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงมาก มีการระบาดทั่วโลก พบการระบาดทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ํานมหลายชนิด นอกจากนั้นค้างคาวสามารถเป็นพาหะนําโรคได้ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อและแสดงอาการจะเสียชีวิต
(Rupprecht, 2011) ดังนั้นทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office international des epizooties; OIE) และ
องค์การอนามัยโลก (World health organization; WHO) จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถกําจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า ให้หมดไป (www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/) ซึ่ง ปัจ จุบันในประเทศไทยยังมีรายงานผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ป่วยเสียชีวิตจํานวน 9 ราย โดยสาเหตุเกือบร้อยละ 99 ของผู้ป่วยมาจากการ
ติดเชื้อไวรัสจากสุนัขป่วย การป้องกันโรคในสุนัขจึงสําคัญอย่างยิ่ง (สํานักระบาดวิทยา, 2554) แนวทางที่สําคัญในการป้องกัน
และกํา จัด โรคพิษ สุนัข บ้ า อี ก อย่า งคือ การกระตุ้น ให้แ ต่ล ะจั ง หวัด สร้า งพื้น ที่ป ลอดโรคนํา ร่อ งจั ง หวั ด ละ 1 แห่ ง และขยาย
ออกไปจนกระทั่งสามารถเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ทั้งจังหวัด โดยในพื้นที่ปลอดโรคจะต้องมีมาตรการต่างๆ ตามที่กําหนด จนถึง
ระดับที่สามารถประกาศเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การบริหารส่วน
ตํา บล (อบต.) และชุ ม ชน ในจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น จั ง หวั ด ปลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า (Puanghat and Hoonsuwan, 2005)
การเริ่มต้นในการให้ความรู้และการวางแผนการป้องกันในระดับชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายการกําจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เล็งเห็นความสําคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในระดับชุมชน โดยได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ ในการจัดทําโครงการบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
สัตว์เลี้ยงในชุมชน เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรค รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมจํานวนสุนัข
และแมวโดยการทํา หมัน ดัง นั้น สุนัข ที่เ ลี้ยงในเขตชุม ชนตํา บลบางพระ ส่ว นใหญ่จึง ได้รับ การฉีดวัค ซีน พิษสุนัข บ้า ทุก ปีตาม
โครงการบริการวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่เคยประเมินผลจากการให้วัคซีนในสุนัขเลย ทั้งนี้การป้องกันโรค
ที่ได้ผลคือสุนัขต้องมีระดับภูมิคุ้มกันมากพอในการกําจัดเชื้อ โดยความสําเร็จของการทําวัคซีนคือสุนัขสามารถกําจัดเชื้อได้เมื่อ
ได้รับเชื้อจากสัตว์ป่วย ซึ่งการตรวจด้วยวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) สามารถบ่งถึงภาวะความคุ้ม
โรคของสุนัขได้ ถึงแม้จะไม่ใช่วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน (Gold standard) แต่เป็นวิธีที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป
และมีค วามปลอดภัยสูง การตรวจสอบภาวะภูมิคุ้มกัน ในสุนัขที่เ คยได้รับ วัค ซีน จะช่ว ยยืน ยัน และทํา นายประสิทธิภ าพการ
ป้องกันโรคจากการได้รับวัคซีนได้ (Office International des Epizooties, 2012) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ นําไปสู่การกําจัดโรคอย่างถาวรตามเป้าหมายของ OIE
และ WHO

2. วิธีการทดลอง
การเก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างซีรัมของสุนัขที่เคยได้รับวัคซีนในตําบลบางพระ จํานวน 10 หมู่บ้าน จํานวนหมู่บ้านละ 10-15 ตัวอย่าง
โดยเก็บตัวอย่างในปี พ.ศ. 2556 โดยทําการเก็บเลือดในสุนัขบริเวณ Cephalic vein หรือ Femoral vein ปริมาณ 3 ซีซี
จากนั้นทําการถ่ายเลือดใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด โดยกดปลายไซริ้งให้ติดกับผนังหลอดแล้ว
ค่อยๆ ปล่อยเลือด จากนั้นทําการเอียงหลอดเก็บเลือดทํามุม 45 องศา เพื่อให้เกิดการแยกตัวของซีรั่มออกจากเลือด ทําการ
ปั่ น แยกซี รั่ ม ออกจากเลื อ ดเพื่ อ ให้ ไ ด้ ซี รั่ ม มากขึ้ น โดยใช้ เ ครื่ อ งปั่ น เหวี่ ย ง (Centrifuge) โดยใช้ ค วามเร็ ว 1500 รอบ/นาที
เป็ น เวลา 10 นาที จากนั้ น แยกซี รั่ ม และเก็ บ รั ก ษาซี รั่ ม ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ -4 องศาเซลเซี ย ส
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การตรวจด้วยวิธี ELISA (SERELISA Rabies Ab Mono Direct)

ตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยวิธี ELISA ด้วยชุดตรวจ SERELISA® Rabies Ab Mono Indirect ของบริษัท
SYNBIOTICS เพื่อประเมินภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขที่เคยได้รับวัคซีนในตําบลบางพระ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ทําการเจือจางซีรั่มกับสารละลาย Serum diluent ในอัตราส่วน 1:10 (ซีรั่ม 10 µl : Serum diluent
90 µl) ลงในแต่ละหลุมของเพลท (plate) และผสมสารให้เข้ากันโดยดูดสารขึ้นลงๆ
2. ใส่ Serum diluent ลงใน Microplate containing SIX 16-well หลุมละ 90 µl
3. ดูดซีรั่มที่เจือจางแล้วในอัตราส่วน 1:10 ใส่ลงใน Microplate containing SIX 16-well หลุมละ 10
µl และผสมสารให้เข้ากันโดยดูดสารขึ้นลงๆ
4. ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
5. ล้างสารในหลุมที่อยู่ Microplate containing SIX 16-well ออก รอบแรกล้าง 4 ครั้ง ครั้งละ 200 µl
ต่อหลุม โดยผสมน้ํายาล้างกับน้ํากลั่น ในอัตราส่วน 1:10
6. ผสม Conjugate กับ Conjugate Diluent ในอัตราส่วน 1:10 (Conjugate 10 µl : Conjugate
diluent 90 µl) จากนั้นดูด Conjugate กับ Conjugate diluent ที่ผสมไว้ใส่หลุม Microplate containing SIX 16-well ที่
ล้างไว้ หลุมละ 200 µl แล้วปิดแผ่นฟิล์ม
7. ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
8. ล้างสารในหลุมที่อยู่ Microplate containing SIX 16-well ออก รอบที่สอง (ทําเหมือนขั้นตอนที่ 5)
9. ใส่ Peroxidase substrate หลุมละ 100 µl ผสมให้เข้ากัน
10. ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที
11. ใส่ Stop solution หลุมละ 50 µl
12. นํา Microplate containing SIX 16-well ไปอ่านค่า OD ที่ 450
13. การแปรผล
- นําค่า OD มาคํานวณตามสูตร
- ค่ามาตรฐาน Titer ที่ “สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้” ต้องมีค่า > 0.6
- ค่ามาตรฐาน Titer ที่ “ไม่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้” ต้องมีค่า < 0.6

การวิเคราะห์ผล

ข้อมูล ระดับ แอนติบ อดีที่วัดได้ นํา มาแปลผลเป็น ระดับ ที่ป้อ งกัน โรคได้ และระดับ ต่ํา ไม่ส ามารถป้อ งกัน โรคได้ และ
วิเคราะห์ผลของสภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนในตําบลบางพระโดยใช้สถิติแบบพรรณนา

3. ผลการทดลอง

จากการเก็บตัวอย่างซีรั่มสุนัขนํามาตรวจระดับภูมิคุ้มกันด้วยวิธี ELISA แบ่งเป็นซีรั่มสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนทั้งหมด 110
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.37 ของจํานวนซีรั่มสุนัขทั้งหมด (สามารถป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ 91 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
59.87 ไม่ส ามารถป้อ งกัน เชื้อ พิษ สุนัข บ้า ได้ 19 ตัว อย่า ง คิด เป็น ร้อ ยละ 12.5) และซีรั่ม สุนัข ที่ไ ม่ เ คยฉีด วัค ซีน ทั้ง หมด 42
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 27.63 ของจํานวนซีรั่มสุนัขทั้งหมด (สามารถป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้า 37 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ
24.34 ไม่ ส ามารถป้ อ งกั น เชื้ อ พิ ษ สุ นั ข บ้ า ได้ 5 ตั ว อย่ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.29) ดั ง นั้ น ซี รั่ ม สุ นั ข ที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ถึ ง ระดั บ ที่
สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้มีจํานวน 128 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.21 และสุนัขที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือมีภูมิคุ้มกันต่ํา
ไม่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้มีจํานวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.71 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวนสุนัขที่สามารถป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ ทั้งที่เคยฉีดวัคซีนและไม่เคยฉีดวัคซีน
สามารถป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าได้
ไม่สามารถป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าได้
รวม

เคยฉีดวัคซีน
91
19
110

4. สรุปและวิจารณ์ผล

ไม่เคยฉีดวัคซีน
37
5
42

รวม
128
24
152

ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ป่วยเสียชีวิตจํานวน 9 ราย
โดยสาเหตุเกือบร้อยละ 99 ของผู้ป่วยมาจากการติดเชื้อไวรัสจากสุนัขป่วย การป้องกันโรคในสุนัขจึงสําคัญอย่างยิ่ง แนวทางที่
สําคัญในการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าอีกอย่างคือ การกระตุ้นให้แต่ละจังหวัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคนําร่องจังหวัดละ 1 แห่ง
และขยายออกไปจนกระทั่ง สามารถเป็ น พื้ น ที่ ป ลอดโรคได้ทั้ง จัง หวัด โดยในพื้ น ที่ป ลอดโรคจะต้อ งมีม าตรการต่า งๆ ตามที่
กํา หนด จนถึ ง ระดับ ที่ ส ามารถประกาศเป็น เขตปลอดโรคพิษ สุนัข บ้า ได้ โดยประสานความร่ว มมือ กับ หน่ว ยงานอื่น ๆ เช่ น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล (อบต.) และชุ ม ชน ในจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น จั ง หวั ด ปลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า (Hoonsuwan and
Puanghat, 2005) ต้องพยายามฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจํานวนสุนัขทั้งหมดในพื้นที่ใน
เวลาใกล้เคียงกัน (ชาญณรงค์และวีระ, 2544) การรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตําบลบางพระประสบความสําเร็จ โดย
เจ้าของสัตว์ตระหนักถึงความสําคัญในการนําสุนัขมาฉีดวัคซีน จากผลการศึกษาครั้งนี้พบสุนัขที่มีประวัติเคยฉีดวัคซีนร้อยละ
72.37 ซึ่งในจํานวนสุนัขที่ไม่เคยฉีดวัคซีนจะเป็นสุนัขที่อายุยังไม่ถึง 6 เดือน หรือเป็นสุนัขที่เจ้าของพึ่งรับมาเลี้ยงจึงไม่ทราบ
ประวัติการฉีดวัคซีนมาก่อน แต่การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สัตว์นั้น สัตว์บางตัวอาจไม่สามารถป้องกันโรคได้ เนื่องจากระดับ
แอนติบ อดีในกระแสโลหิตอยู่ในระดับ ต่ํา จากผลการทดลองพบสุนัขที่เคยได้รับ วัค ซีนในเขตตําบลบางพระ อาจไม่สามารถ
ป้ อ งกั น โรคได้ โดยพบสุนัขที่มี ป ระวัติเ คยฉีด วัค ซีน แล้ว แต่ก ลับ มีผ ลภูมิคุ้ม กัน ต่ํา ไม่ถึง ระดับ ที่ป้อ งกัน โรคได้ร้อ ยละ 17.27
ซึ่งปัจจัยที่ทําให้สุนัขที่เคยฉีดวัคซีนแล้ว แต่ผลการตรวจระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับต่ํานั้นมีหลายปัจจัย เช่น การได้รับวัคซีน
ในช่ ว งอายุที่ไ ม่เ หมาะสมหรือ ไม่ไ ด้รับ การฉีด วัค ซีน กระตุ้น ภูมิคุ้ม กัน สัต ว์ไ ด้รับ แอนติเ จนหรือ วัค ซีน ไม่ถึง ระดับ ที่ส ามารถ
กระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกัน ได้ หรื อ อาจเกิด จากการฉีดวัค ซีน ครั้ง สุดท้ายทิ้ง ระยะนานเกิน กว่า 1 ปี หรื อ เป็น ลูก สุ นั ข อายุน้อ ยที่
ได้รับเชื้อมาก่อนถึงอายุที่จะฉีดวัคซีนได้ (Puanghat and Hunsoowan, 2005) ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
แก่ ผู้ นํา ชุ ม ชนและเจ้ า ของสั ต ว์ ในการฉี ด วั ค ซี น ที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ สั ต ว์ ส ามารถสร้ า งภู มิ ต้ า นทานถึ ง ระดั บ ที่ ป้ อ งกั น โรคได้
(สัน นิภา, 2553)
การตรวจระดับ แอนติบ อดี้หลัง การฉีด วัค ซีน ป้อ งกัน โรคพิษ สุนัข บ้า เพื่อ ประเมิน สถานะของภูมิคุ้มกัน มีป ระโยชน์
อย่างยิ่ง ในกรณีสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ถึงระดับที่ป้องกันโรคได้ ให้แนะนําการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ํา เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันถึงระดับ
ที่ป้องกันโรคได้ แต่มีข้อจํากัดคือชุดตรวจระดับแอนติบอดี้มีราคาแพงมาก จึงไม่เป็นที่นิยม การผลิตวัคซีนเพื่อจําหน่ายนั้นต้อง
ได้รับการทดสอบความคุ้มโรคและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานของ OIE ซึ่งวัคซีนที่จําหน่ายในท้องตลาดจึงผ่านการรับรอง
จาก OIE แล้ว (Brown, 2011) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อตาย ชนิดน้ําสีชมพูปน
ม่วง ใช้ในสุนัข แมว แพะ แกะ โค กระบือ ม้า สุกร โยฉีดเข้ากล้ามเนื้อสุนัข แมว ควรฉีดเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน ถ้าฉีดอายุ
ต่ํากว่านี้ให้ฉีดซ้ําเมื่ออายุ 6 เดือน แล้วฉีดกระตุ้นทุกปี โค กระบือ แพะ แกะ ม้า สุกร ควรฉีดอายุประมาณ 6 เดือน ถ้าฉีดอายุ
ต่ํากว่านี้ให้ฉีดซ้ําเมื่ออายุ 6 - 8 เดือน และฉีดกระตุ้นทุกปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สัตวแพทย์เท่านั้นเป็น
ผู้ทําการฉีดวัคซีนหรือกระทําภายใต้การดูแลโดยตรงของสัตวแพทย์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่
ถูกต้อง (สํานักระบาดวิทยา, 2554)
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การดําเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ประสบผลสําเร็จ
ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมมือกันและช่วยกัน
ป้องกันโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ไม่เพิ่มจํานวนสุนัข
จรจัดโดยการนําไปปล่อย เป็นต้น
เพิ่ม ความครอบคลุม ในการฉีด วัค ซีน ให้แ ก่สุนัข ซึ่ง เป็น ตัว แพร่ก ระจายโรคที่สํา คัญ และใกล้ชิด กับ คน โดยดํา เนิน
มาตรการเสริมต่างๆ เช่นการรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนนําสุนัขไปฉีดวัคซีน การให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
ร่วมมือกันที่จะทําให้สุนัขทุกตัวในชุมชนได้รับวัคซีน การฉีดวัคซีน (Parenteral route) ให้แก่สุนัขที่สามารถจับได้
โดยเฉพาะสุนัขมีเจ้าของควรจะฉีดวัค ซีน ให้ได้ทุก ตัว ส่วนที่จับไม่ไ ด้อ าจมีการพิจ ารณานํา วัค ซีนชนิดกิน มาใช้เพื่อ
ช่วยเสริมความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้ได้ มากกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนสุนัข
การควบคุมสุนัขไม่มีเจ้าของ มาตรการการลดจํานวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัดเป็นวิธีหนึ่งที่จ ะลดการแพร่
ระบาดของโรคได้ เพราะสุนัขเหล่า นี้ไ ม่ส ามารถจับ มาฉีดวัค ซีน ได้ทุก ปี และเป็น การตัด วงจรการติดต่อ ของโรคได้
เนื่อ งจากผู้เ สีย ชีวิต ส่ว นใหญ่ถูก สุนัข ไม่มีเ จ้า ของกัด แต่ก ารกํา จัด สุนัข เหล่า นี้ไ ม่ไ ด้รับ การยอมรับ จากประชาชน
เนื่องจากขัดต่อหลักทางศาสนา จึงควรต้องหาวิธีอื่นที่จะลดจํานวนสุนัขจรจัดลง หรือควบคุมไม่ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น
ซึ่งประชาชนยอมรับได้ เช่นการจับมาฉีดวัคซีน ทําหมันและนําไปไว้ในสถานสงเคราะห์สัตว์ หรือหาเจ้าของใหม่ให้
เป็นต้น
การสร้างพื้นที่และขยายพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยกระตุ้นให้แต่ละจังหวัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคนําร่องจังหวัดละ
1 แห่ง และขยายออกไปจนกระทั่งสามารถเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ทั้งจังหวัด โดยในพื้นที่ปลอดโรคจะต้องมีมาตรการ
ต่า งๆ ตามที่กํา หนด จนถึง ระดับ ที่สามารถประกาศเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้ โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น อบต. และชุ ม ชน ในจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น จั ง หวั ด ปลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า (Hoonsuwan and
Puanghat, 2005)
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