
บริบทและปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบา 
ขนบพร  ต้ังตระกูลวานิช 
กลุมโรคตดิตอทัว่ไป 
สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 

บทคัดยอ 
             การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงบริบทและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบาในชุมชนพืนที่ ม 2, 3,4, 
และ 5 อําเภอสงิหนคร  จังหวัดสงขลา  มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบสภาพปญหาและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การคงอยูของโรคพิษสุนัขบาในชุมชน  ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ ( 
Qualitative research) โดยใชวิธีสนทนากลุม (Focus group) และการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth  interview) ใน
กลุมตัวอยางจากสมาชิกในชุมชน  ผูนําชุมชน  เจาหนาที่สาธารณสุข   สัตวแพทย   เจาหนาที่ปศุสัตว   
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล   เมื่อวันที่  16 – 18 สิงหาคม   2548  จํานวนทั้งสิ้น  26  คน   โดยประเด็น
ท่ีสัมภาษณไดแก    การควบคุมประชากรสุนัข   ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุนัขและการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด    
การมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชน    การใหความสําคัญตอปญหาขององคการบริหารสวนทองถิ่น   
กฎหมายและการบังคับใช 
              ผลการศึกษาพบวาสมาชิกชุมชน    26  คน  อายุเฉลี่ย 30 -50ป   อาชีพหลัก  เกษตรกรรม  คาขาย   
ขาราชการ   เจาหนาที่ของรัฐ        ชาวบานสวนใหญ  การศึกษาระดับประถมศึกษา  ขาดความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนโดยเฉพาะการปองกันตนเองหลังจากถูกสุนัขกัด  รวมทั้งการยังไมต่ืนตัวและมี
สวนรวมในการควบคุมโรคเทาที่ควร  จึงทําใหการควบคุมโรคเปนไปไดโดยยาก   สวนการควบคุมประชากร
สุนัขพบวายังมีขอจํากัดเรื่องการขาดบุคลากรที่จะมาดําเนินการทําหมัน   ฉีดยาคุมกําเนิด  และกําจัดสุนัขจรจัด    
ชาวบานบางสวนไมใหความรวมมือในการนําสุนัขของตนมาทําหมัน   หรือฉีดยาคุม   นอกจากนี้การขาด
ความรับผิดชอบของผูเลี้ยงสุนัขโดยการนําสุนัขไปปลอยยังที่สาธารณะ เชนวัด   โรงเรียน     โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง  วัดซึ่งมีขอจํากัดทางดานศีลธรรมทําใหไมสามารถกําจัดสุนัขจรจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ      สืบ
เน่ืองมาจากการที่สมาชิกในชุมชนไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่นในการควบคุมโรค จึง
ผลักภาระรับผิดชอบไปใหภาครัฐแตผูเดียวรวมท้ังไมใหความรวมมือในการแกไขปญหาเทาที่ควร   สวน
องคการบริหารสวนทองถิ่นนั้นยังมีขอจํากัดดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคลอีกรวมท้ังการใหความสําคัญ
กับการสรางถนน   สะพาน  มากกวาการปองกันควบคุมโรค    การขาดความรูและประสบการณของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลในดานการปองกันควบคุมโรค     สวนปญหาดานกฎหมายไดแก  บทลงโทษ
ผูกระทําผิด ในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  2535 ไมรุนแรงเทาที่ควร และขาดการบังคบใชกฎหมายอยาง
จริงจัง  
               โดยสรุปผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึง  บริบทและปจจัยท่ีเอื้อใหมีการคงอยูของโรคพิษสุนัขบาในทองถิ่น  
แนวทางที่จะทําใหโรคพิษสุนัขบาหมดไปจากทองถิ่นได  ตองอาศัย  นโยบาย   กฎหมาย  มาตรการ และค
วารวมือจากทุกภาคสวน  โดยคํานึงถึงบริบทในแตละทองถิ่นดวย 



Abstract 
This  study  was  to  find  out  about  the  context  and  risk   factors  of  acquiring  rabies  in  2nd , 3rd , 
4th  and  5 th  villages  of  Amphoe  Singhanakorn   ,  Songkhla .   The  aim  of  the  study  was to 
study the  unique  condition  and  related  factors  which  caused the  persistence of  rabies  in 
community.   The  study  was  carried  by   qualitative   research.  The  data  was  collected  by 
conducting  a  Focus  group   and  In- depth  interview  with  26  people  including  members  of 
community ,  community  leaders,    health  care  workers,  veterinarian ,  animal  husbandry workers, 
and  local  administrators.     The  points  of  issue  were  controlling  the  dog  populations, 
knowleadge  of   how  to  take  care  of  dogs  properly  and  what  people  usually  do  after  being 
bited  by  the  dogs,  the  community  participation  in   rabies   problem   solving, the  priority  setting  
of  the  disease  in  local  administration  views  ,  law  and  regultions. 
             Twenty-six   participants   aged   between  30-50  years.  Their main  occupations were 
agriculture  ,   traders ,  civil  servants,  and   public   employees.    The  highest  education  which 
most  community  members  had  were  prathom 6.  The result showed that they  were  lack  of 
proper  knowledge in  how  to  do  after  being  bitten ,  lack  of awareness   in disease   prevention 
and  controls.  These  factors  caused  the  difficulties  in  controlling  the  disease.    Concerning  the 
dog  population  control  , the  study  indicated  that  the  community   had  limitation  in  providing 
personnel  to  conduct  the  sterilization ,  or  birth control  injection   and   dog  eradication.     Some 
community  members  did  not  cooperate  in  bringing  their  dogs  for  sterilization  or  birth  control 
injections.  Even more, when they got  tired  of  keeping  their  dogs , they released  their  pets to  the 
temples  or  public  schools.  Especialy in  temples,  due to  a religious  precept,  the  eradication  was 
not  allowed  in  the  temples  because   it  was against  the  Buddhist  commandments.    According 
to  that, getting  rid  of  pariah dogs  in  community  could not  be  done  effectively.    Since the 
community  members  were not  involved  in   the determination  of community  strategy in  disease 
prevention  and  control, thus  the responsibility of  this duty  was  pushed  to  the  public  sectors. 
The  local  administration  still  had  the  limitation in  budgets  and  employees  including  the 
concerns  of  road  construction  better  than  disease   prevention  and  control.    The  law  and 
regulations  of  rabies  were  not   strong  and strict  enough .   
                 In  conclusion, this  research revealed  the  condition   and   factors  associated  with the 
persisting  of  rabies in  community.  The  strategy  of  disease  elimination   in  community  needs 
policy ,  act relating rabies regulations  and   participation  from  all  sectors  (both  public  and 
private)  concerning  the  uniqueness  of   each  local  context.    




