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ค�ำน�ำ
โรคพิษสุนัขบ้าที่แพร่จากสุนัขและแมวมาสู่มนุษย์นั้นเกิดได้ง่ายขึ้น

ประเทศเม็กซิโกตระหนักว่า การไม่คุมก�ำเนิดในสุนัขและแมวเป็นสิ่งที่

เนื่องจากการใช้ชีวิตกับสัตว์เหล่านี้ในทุก ๆ วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนในบางพื้นที่ กลยุทธการ

่ ย
่ องประเทศเม็กซิโก และประเทศ
ในพื้นทีท
ี่ ากจนมาก อย่างในบางพื้นทีข

ควบคุมจ�ำนวนประชากรของสุนัขและแมวให้มีเสถียรภาพจึงด�ำเนินการ
่ สุนข
ด้วยรูปแบบความรับผิดชอบร่วมกัน ซึง
ั และแมวจ�ำนวน 6.8 ล้านตัว

แถบลาตินอเมริกา

ได้รับการท�ำหมันในช่วงปี ค.ศ. 2000 และค.ศ. 2019 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เมื่อกว่า 30 ปีท่แี ล้วเม็กซิโกตระหนักว่าโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัข

่ อ
แคมเปญเหล่านีไ้ ม่เพียงแต่ปอ
้ งกันการเกิดของลูกสุนข
ั ทีไ่ ม่เป็นทีต
้ งการ

สามารถควบคุมได้ และด้วยความคิดนี้จึงมีการน�ำเสนอแผนสุขภาพ

ซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการฉีดวัคซีน แต่ยังได้ให้โอกาสในการ

ระดับชาติและโครงการต่าง ๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้

้ งเกีย
่ วกับความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของ
ให้ความรูแ้ ก่เจ้าของสัตว์เลีย

เม็กซิโกเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับ

และการป้องกันการถูกกัดอีกด้วย

นานาชาติว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่เกิดจาก
ในปี ค.ศ. 2000 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาได้เกิดขึ้น

การถูกสุนัขกัด

ที่รัฐปวยบลา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ความส�ำเร็จของเม็กซิโกนั้นมากจากการใช้กลยุทธ์สองอย่าง คือ

ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญและประสิทธิผลของการร่วมมือ

่ งและมุง
แคมเปญการฉีดวัคซีนสุนข
ั ในระดับชาติอย่างต่อเนือ
่ เน้นไปที่

ระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยปัจจุบันเม็กซิโก

การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ถูกสุนัขติดเชื้อกัด แนวทาง

มีพันธมิตรมากมายและได้รับความร่วมมือที่หลากหลายจากภาคีต่าง ๆ

ด้านสุขภาพหนึ่งเดียว “One Health” เพื่อก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ในการสนับสนุนโครงการริเริ่มเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ โดยมีส�ำนักเลขาธิการสุขภาพเป็นผู้ประสานงานหลัก
พร้อมกับการแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันของภาคีอื่นๆ (ประกอบด้วย

เนื่องจากความต่อเนื่องของกลยุทธ์เหล่านี้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลกลาง รัฐและหน่วยงานเทศบาล สมาคม สถาบันการศึกษา

ประเทศเม็กซิโกจึงไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่เกิดจากการถูกสุนัขกัด

และกลุม
่ ประชาสังคม) การรักษาระดับของจ�ำนวนประชากรสุนข
ั ผ่านการ

ไม่มีบันทึกการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับการประกาศ

ควบคุมการสืบพันธุ์ก็เป็นอีกข้อส�ำคัญเช่นกัน

ให้เป็นประเทศที่ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่เกิดจากการถูกสุนัขกัด

ประเทศเม็กซิโกจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ�ำนวนมาก

รายงานจากโครงการ “All Eyes On Dogs” ขององค์กรพิทักษ์สัตว์

อย่างเคร่งครัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วง “สัปดาห์แห่งชาติ” โดยใช้

่ ุนข
แห่งโลก เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการมุง
่ เน้นไปทีส
ั และรายละเอียด

่ ในปี ค.ศ. 2019
วัคซีนคุณภาพสูงเพื่อให้เข้าถึง 80% ของประชากร ซึง

ของกลยุทธ์ที่เม็กซิโกได้ใช้ในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเราหวังว่า

มีการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจ�ำนวน 18 ล้านตัว และจะด�ำเนินการฉีดวัคซีน

รายงานนี้พร้อมกับประสบการณ์ของประเทศของเราจะช่วยปูทางให้แก่

ต่อไปในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคซ�ำ้

ประเทศอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อที่พวกเราจะมีโลกที่
ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี ค.ศ. 2030

Dr. Verónica Gutiérrez Cedillo
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรคพิ ษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
ส�ำนักเลขาธิการสุขภาพ
ประเทศแม็กซิโก

ซ้าย: เพื่ อนที่สนิทที่สุดของมนุษย์ ระหว่างปี ค.ศ. 2018 ถึง ค.ศ. 2024 จ�ำนวนของสุนัขที่มีเจ้าของทั่วโลกจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่ มขึ้น 18%
เครดิดภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
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บทสรุปผู้บริหาร

All eyes on dogs
ท�ำไมสุนัขจึงเป็นทางออกส�ำหรับการก�ำจัดโรคพิ ษสุนัขบ้าในคนให้หมดไป
ภายในปี ค.ศ. 2030
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคจากเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อ

รายงานนี้จะแสดงให้เห็นว่าวิธีท่ม
ี ีประสิทธิภาพมากที่สุดในการก�ำจัด

มนุษย์และสุนัข และยังคงแอบซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง

โรคพิษสุนัขบ้าในคนให้หมดภายในปี ค.ศ. 2030 คือการมุ่งเน้นไปที่

มนุษย์และสุนัขด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะโลกได้ให้ความส�ำคัญกับภาระในการ

การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข แทนการฆ่าสุนัขและการฉีดวัคซีนในคน โรค

่ ะมุง
รักษาโรคพิษสุนข
ั บ้าเป็นระยะเวลานานเกินไปแทนทีจ
่ มัน
่ ในการก�ำจัด

พิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อประชากรที่ยากจนในพื้นที่ห่าง

โรคนี้ให้หมดไป

ไกลและมีความเสี่ยงมาก ที่ซ่ง
ึ เลือกใช้ยาต้านฉุกเฉิน (post-exposure
prophylaxis - PEP) และการฆ่าสุนัขอย่างโหดร้าย โดย PEP คือการ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกท�ำงานเพื่อยุติการก�ำจัดสุนัขหลายล้านตัว

ฉีดวัคซีนให้แก่คนเพื่อป้องกันโรคหลังจากที่พวกเขาถูกกัดโดยสัตว์

ทั่วโลกอย่างไร้มนุษยธรรม และน�ำเสนอการจัดการจ�ำนวนประชากร

ที่อาจติดเชื้อ แต่วิธีการเหล่านี้มีราคาแพงและไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

สุนัขอย่างมีมนุษยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญเพื่อให้ประสบ

ในการก�ำจัดโรคให้หมดไปเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมาก

ความส�ำเร็จในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่โลกจะเปลี่ยนวิธีการและมุ่งเน้นไปที่การฉีดวัคซีน

จุดยืนของเรานั้นเรียบง่าย คือ การฆ่าสุนัขและฉีดวัคซีนในคนไม่ได้ช่วย

สุนัขแทน

หยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า แต่การฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมาก
พร้อมด้วยความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัขจะช่วยหยุดการระบาด

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวบุคคล ชุมชน รัฐบาลและองค์กรสามารถ

ของโรค โดยเฉลี่ยทั่วโลกจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 4 ดอลลาร์สหรัฐ

ให้การช่วยเหลือได้ วิธีการจัดการจ�ำนวนประชากรสุนัขอย่างมี

ส�ำหรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ซึ่งส�ำหรับการฉีดวัคซีนในคนที่

มนุษยธรรม และชาญฉลาด ซึ่งประกอบด้วยการฉีดวัคซีนในสุนัข

ถูกกัด มีคา่ ใช้จา่ ยคิดเป็น 27 เท่า หรือเท่ากับ 108 ดอลลาร์สหรัฐ

การท�ำหมัน การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัข

่ ุนข
่ ได้รบ
ดังนัน
่ เน้นไปทีส
ั มากกว่าคนเพราะเมือ
ั การฉีดวัคซีน
้ เราจึงควรมุง

และแคมเปญทางการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จะท�ำให้

และการดูแลที่ถูกต้อง สุนัขคือหัวใจส�ำคัญในการยุติการแพร่ของโรคนี้

พวกเราบรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2030 ได้

ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในปี ค.ศ. 2015 ณ กรุง

ซึ่งแนวทางนี้ประสบความส�ำเร็จไปแล้วในประเทศแถบลาตินอเมริกา5

เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้คนเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาและตั้ง

ที่ซ่ง
ึ อัตราการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนลดลงไป 95% และในสุนัข

เป้าหมายเพื่อก�ำจัดยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกให้หมดไป

98% ตั้งแต่ช่วงปี 1980 โดยสุนัขกว่า 100 ล้านตัวทั่วภูมิภาคได้รับ

ในปี ค.ศ. 20302 ก�ำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาและตัวเลขอัตราการเสียชีวิต

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะเวลาหนึ่งปี

1

ที่ปรากฏยังแสดงให้เห็นว่ายังมีงานอีกมากมายที่เราต้องท�ำ
รายงานฉบับนี้สรุปการด�ำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ในแต่ละปีโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกัน

(รัฐบาล ผู้บริจาคร่างกาย ภาคเอกชน ชุมชน สัตวแพทย์

ได้ประมาณ 59,000 คน3 หากไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

และบุคคลทั่วไป) ซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับว่าการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

และมีประสิทธิภาพ จ�ำนวนของผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 67,000 คน

เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการใช้แนวทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

ต่อปี หรือจะมีคนมากกว่าหนึ่งล้านคนเสียชีวิตระหว่างปี ค.ศ. 2020

“One Health” การท�ำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและภาคี และ

และค.ศ. 2035 ผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตของสุนัขไม่ได้ช่วยให้

เหนือสิ่งอื่นใดคือการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ของประชากรสุนัข

้ึ เช่นกัน องค์กรพิทก
สถานการณ์ดข
ี น
ั ษ์สัตว์แห่งโลกคาดคะเนเอาไว้วา่

ภายในประเทศ โดยวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการสร้าง

สุนัขจ�ำนวนมากกว่า 10 ล้านชีวิตถูกก�ำจัดไปอย่างโหดร้ายทุกปี

โลกที่ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่เกิดจากสุนัขภายในปี ค.ศ. 2030

4

เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือความกลัวการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าของ
มนุษย์ ซึ่งคิดเป็นสุนัขประมาณ 170 ตัว ที่ถูกฆ่าตายต่อผู้เสียชีวิตจาก

ถ้าพวกเรามองว่าสุนัขเป็นหัวใจหลักในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งคน

เราจะสามารถก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนได้ ปกป้องชีวิตมนุษย์และ
สวัสดิภาพของสุนัข และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ซ้าย: สุนัขจรจัดในรัฐปวยบลา เครดิตภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก

All eyes on dogs: How dogs hold the solution to ending human rabies by 2030
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างชุมชน รัฐบาล
่ วชาญด้านสุขภาพของสัตว์และมนุษย์
องค์กรต่าง ๆ และผูเ้ ชีย

World Animal Protection
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก

All eyes on dogs: How dogs hold the solution to ending human rabies by 2030
All eyes on dogs: How dogs hold the solution to ending human rabies by 2030

9
9

ภาระจากโรคพิ ษสุนข
ั บ้า
โรคพิ ษสุนัขบ้าเป็นปัญหาระดับโลกที่ก�ำลังเพิ่ มขึ้นเรื่อย ๆ

โรคพิ ษสุนัขบ้าฆ่าสุนัขและเป็นบ่อเกิดความโหดร้าย

ผู้คนมักจะได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากการถูกสัตว์กัดหรือข่วน ซึ่งมีสุนัข

เรารู้ว่าหากที่ไหนมีโรคพิษสุนัขบ้าที่นั่นจะมีการกระท�ำที่โหดร้ายต่อสุนัข

เป็นต้นเหตุถง
ึ 99% โดยโรคพิษสุนข
ั บ้ามีอยูใ่ น 150 ประเทศ และเป็นโรค

เพื่อตอบโต้ความกลัวต่อโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นหรือระดับชาติ

ที่ท�ำให้ถึงตายเสมอ* เมื่อมีอาการปรากฏชัดเจนทั้งในมนุษย์และสัตว์

่ ก
่ ผิด ๆ
บางครัง
็ ำ� จัดประชากรสุนข
ั ในท้องถิน
้ เจ้าหน้าทีก
่ ด้วยความเชือ

อัตราการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านั้นสูงที่สุดในบรรดาโรคทั้งหลาย

ทีว่ า่ ถ้าความหนาแน่นของจ�ำนวนประชากรสุนัขต�ำ่ ก็จะช่วยการลด

โรคนี้จึงสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนในครอบครัวและสุนัข ในขณะที่

โอกาสของคนที่ถูกกัดโดยสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยวิธีการที่ใช้

สร้างภาระทางการเงินให้กับรัฐบาลและชุมชน

ในการฆ่าสุนัขประกอบด้วยการวางยาพิษ รมแก๊ส การใช้กระแสไฟฟ้า
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การทุบตี และการยิง วิธีการทั้งหลายเหล่านี้เป็นการท�ำให้ตายอย่าง
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสนับสนุนความพร้อมของการฉีดวัคซีน

ช้า ๆ และต้องทนทุกข์ทรมาน11 ไม่เพียงแต่โหดร้ายแต่ยังไม่สามารถ

ในมนุษย์เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลังจากถูกกัด (PEP) เพื่อหลีกเลี่ยง

่ อ
่ ในความเป็นจริงแล้วอาจท�ำให้ปญ
้
แก้ไขปัญหาทีม
ี ยูไ่ ด้ ซึง
ั หารุนแรงขึน

การบาดเจ็บล้มตายของมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด อย่างไรก็ตามใน

เนื่องจากอาจเป็นการฆ่าสัตว์ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วโดยการกระท�ำนี้

ขณะที่เราไม่ได้เข้าใกล้จุดที่จะสามารถก�ำจัดโรคได้เลย จึงถึงเวลาแล้ว

จะไปช่วยเร่งการแพร่กระจายของโรค การฉีดวัคซีนให้กบ
ั สุนข
ั ในจ�ำนวน

ที่จะหันไปให้ความส�ำคัญกับสุนัขแทน

อย่างน้อย 70% ของสุนัขในพื้นที่สามารถสร้าง “ภูมิคุ้มกันกลุ่ม”
ที่ช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าจนเชื้อตายลงไปเอง

ในแต่ละปีโรคพิ ษสุนข
ั บ้าเป็นสาเหตุของการเสียชีวต
ิ ประมาน
่ ูญเสียไปจาก
ี ุขภาวะทีส
่ อ
59,000 คนจากโรคทีป
้ งกันได้3 ดัชนีปส
โรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life
Years-DALYs) สูงมากกว่า 3.7 ล้าน และสร้างค่าใช้จา่ ยทาง
่ ในเชิงธุรกิจ
่ เป็นเงินกว่า 8.6 พั นล้านดอลลาร์สหรัฐ10 ซึง
เศรษฐกิจซึง
้
ตามสถานการณ์ปกติ คาดว่าอัตราการเสียชีวต
ิ ของมนุษย์จะเพิ่ มขึน
่ ล้านคนในช่วง
ถึง 67,000 คนต่อปี หรือมีผเู้ สียชีวต
ิ มากกว่าหนึง
ระหว่างปี 2020 และ 2035
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•

ในปี 2015 มีสุนัขทั่วโลกประมาณ 687 ล้านตัว และในจ�ำนวนนี้มี

•

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกคาดการณ์ว่าสุนัขมากกว่า 10 ล้านตัว

สุนัข 536 ล้านตัว ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบ้า12

จะถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในแต่ละปีเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือจาก
ความกลัวของมนุษย์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นั่นคือเท่ากับ
สุนัข 170 ตัวต่อผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งคน  

      

•

1
O 5Y
LD EA

ต�ำ่ กว่า 15 ปี3   

RS

เกือบ 50% ของผู้ท่ถ
ี ูกกัดโดยสัตว์ที่อาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเด็กอายุ

กว่า 95% ของผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 59,000 คนในแต่ละปี
เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกกัด
โดยสุนัขที่ติดเชื้อ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่ด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ PEP ไม่สามารถเข้าถึงหรือมีราคาแพงเกินไป3           

•

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อปีมีจ�ำนวนเท่ากับผู้เสียชีวิต
มากกว่า 160 คนในทุก ๆ วัน หรือมีผู้เสียชีวิตทุก ๆ 9 นาที
จากโรคที่น่ากลัวนี้

Each year

=

160 people die every day
1 person dies every 9 minutes
170 dogs cruelly killed for every
one human death from rabies
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โรคพิ ษสุนัขบ้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยส่วนใหญ่โรคพิษสุนัขบ้าส่งผลกระทบต่อประชากรที่ยากจน
และอ่อนแอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบททั่วโลก นี่เป็นอีกเหตุผลที่ควรใช้
วิธีการที่ประหยัดต้นทุนเพื่อก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่ง PEP และการ
ก�ำจัดสุนัขมีราคาแพงและพิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพเมื่อน�ำมาใช้
โดยแยกออกมาเดี่ยว ๆ และเกิดการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับจริยธรรม

•

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกเป็นเงินประมาณ
8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ10 โดยความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจ
สูงถึง 120 พันล้านเหรียญสหรัฐหากรวมถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์

•

เชิงสถิต10
ิ          
ภาระทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเกิดจากการตายก่อนวัยอันควร
(55%) ตามด้วยค่าใช้จ่ายโดยตรงของ PEP (20%) และรายได้ที่
หายไปในระหว่างที่ก�ำลังเสาะหาPEP (15.5%) มีค่าใช้จ่ายจ�ำกัด
ส�ำหรับภาคส่วนสัตวแพทย์เพียงเท่านั้นส�ำหรับการฉีดวัคซีนในสุนัข
(1.5%) เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับชุมชนจากการสูญเสีย

•
•
•

ปศุสัตว์ (6%)10         
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส�ำหรับ PEP โรคพิษสุนัขบ้าอยู่ที่ 40 ดอลลาร์สหรัฐ
่ รายได้เฉลีย
่ ต่อวันของ
ในแอฟริกา และ 49 ดอลลาร์สหรัฐในเอเชีย ซึง

บน: สุนัขที่เกร์เรโร, เม็กซิโก
เครดิตภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก

คนส่วนใหญ่ของครอบครัวทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระทบอยูท
่ ่ี 1.5 ดอลลาร์สหรัฐ3
ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้ที่ถูกกัดไปยังสถานพยาบาลโดยใช้
เงินมากกว่าค่าใช้จา่ ยในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนข
ั บ้าทัว่ โลก1       

(8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี)1 ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเราสามารถก�ำจัด

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยส�ำหรับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัขอยู่ที่

โรคพิษสุนัขบ้าออกไปได้โดยที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

4 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาหลังจากถูกกัดคิดเป็น

ภาระทางการเงินประจ�ำปีในปัจจุบันส�ำหรับการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า 

27 เท่าหรือ 108 ดอลลาร์สหรัฐ1     
   

เราควรตระหนักว่าการประมาณการของช่องว่างทางการเงินขึ้นอยู่กับ

ในปี ค.ศ. 2017 นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ

จ�ำนวนของสมมติฐานที่ค่อนข้างทะเยอทะยาน ซึ่งรวมถึงการที่

(Centers for Disease Control and Prevention) ณ ศูนย์โรคติดต่อ
ชนิดใหม่ที่แพร่จากสัตว์สู่คน (National Center for Emerging

ผู้ผลิตวัคซีนจะสามารถผลิตวัคซีนเพิ่มได้อีก 7.5 พันล้านหน่วยภายใน
ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งหมายความว่าความต้องการทางการเงินโดยรวม

and Zoonotic Infectious Diseases) จ�ำลองค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด

อาจสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามการลงทุนที่จ�ำเป็น

่ ารฉีด
โรคพิษสุนข
ั บ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2030 โดยการมุง
่ เน้นไปทีก

ทั้งหมดเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขเป็นพาหะ

วัคซีนในสุนัข การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการฉีดวัคซีนในสุนัข

ภายในปี ค.ศ. ค.ศ. 2030 ยังคงเป็นเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่าย

จ�ำนวนมากในอดีตและการน�ำไปใช้กับประเทศที่มีการระบาดของโรค

ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในปัจจุบัน

พิษสุนัขบ้า 122 ประเทศ ซึ่งนักวิจัยประเมินว่าการลงทุนรวม
6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในการก�ำจัด

สิ่งที่กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าในระยะยาวการฉีดวัคซีนในสุนัข
เป็นค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษามนุษย์ด้วย PEP

โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขภายในปี ค.ศ. 2030
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และแน่นอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
นักวิจัยคาดการณ์ต่อไปว่าถ้าระดับค่าใช้จ่ายปัจจุบันส�ำหรับการ

ในสุนัข การประหยัดค่าใช้จ่ายจึงมีความเป็นไปได้สูง และสามารถสร้าง

ฉีดวัคซีนสุนัขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2017

โอกาสที่จะใช้เงินที่เหลือกับปัญหาด้านสุขภาพในระดับประเทศอื่น ๆ

และค.ศ. 2030 (2.457 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ช่องว่างทางการเงิน

ที่ส�ำคัญได้ ในขณะที่การให้ความส�ำคัญกับการรักษามนุษย์ด้วย PEP

ในระยะเวลา 13 ปีจะเป็นเงินเพียง 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถ้า 

จะช่วยรักษาโรครวมถึงภาระในการรักษาโรค แต่การมุ่งเน้นไปที่การ

เปรียบเทียบตัวเลขนี้กับการคาดการณ์ของ WHO/FAO/OIE

ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบ

ส�ำหรับค่าใช้จ่ายประจ�ำปีโดยรวมในการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า

ของค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

All eyes on dogs: How dogs hold the solution to ending human rabies by 2030
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ปฏิบัติการเชิงบวก: สิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าแก้ปัญหา
โรคพิ ษสุนัขบ้าได้
ปี ค.ศ. 2030 ก�ำลังใกล้เข้ามา และด้วยอัตราปัจจุบันเราจะไม่สามารถ

ด้วยการผสมผสานการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม

บรรลุเป้าหมายในการยุติโรคพิษสุนัขบ้าตามที่ก�ำหนดเอาไว้ได้

อย่างชาญฉลาดจะท�ำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

นี้เป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากไม่มีอ�ำนาจทางการเมืองที่เพียงพอในการ

ภายในปี ค.ศ. 2030 ได้ ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนในสุนัขเพื่อการ

สนับสนุนการเปลี่ยนไปใช้แนวทางที่ยึดเอาสุนัขเป็นศูนย์กลาง

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งเป็นครั้งแรกและมีความส�ำคัญที่สุด

ขาดทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ขาดการบริหาร

(ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อย 70%

จัดการโครงการเชิงรุกเพื่อก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และขาดการ

ของประชากรสุนัขรวมทั้งลูกสุนัขจะช่วยก�ำจัดการหมุนเวียนของ

ประสานงานต่าง ๆ ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

ไวรัสในสุนัขได้)14 การจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม
ยังรวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์

เราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ เนื่องจากประสบการณ์การเข้า

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสุนัขเป็นหลัก และการแนะน�ำแคมเปญ

ปฏิบัติการเชิงบวกในทวีปที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (เอเชีย แอฟริกา

ทางการศึกษาที่หันเข้ามามีส่วนร่วม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่การ

และลาตินอเมริกา) แสดงให้เห็นว่าการก�ำจัดโรคในสุนัขนั้นเป็นทางออก

ฉีดวัคซีนในสุนัขและส่งเสริมผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแนวทาง DPM

ส�ำหรับการยุติโรคพิษสุนัขบ้าในคนให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2030

การจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมคืออะไร15
การจัดการประชากรสุนัขไม่ใช่แค่เรื่องการท�ำหมันสุนัขอย่างที่เป็นความเชื่อในคนส่วนใหญ่ แต่เป็นแนวคิดที่มีหลายชั้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
สุขภาพและสวัสดิภาพของสุนัข (มักเป็นสุนัขจรจัด) ในขณะที่มีการตั้งเป้าหมายเพื่อลดหรือเกิดการหมุนเวียนจ�ำนวนประชากร และลดปัญหาที่อาจ
้ จากสุนข
่ รวมถึงการแพร่เชือ
้ จากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนข
เกิดขึน
ั ซึง
ั บ้า การกัดคน ความสกปรก และผลกระทบต่อสัตว์ปา่ และปศุสัตว์ โดยเป้าหมาย
ของโครงการการจัดการประชากรสุนัขอาจทับซ้อนกับเป้าหมายของโครงการโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งรวมถึงบริการดังต่อไปนี้

ส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบ (พื้ นฐาน)

ผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถ (พื้ นฐาน)

การควบคุมการสืบพั นธุ์ (เบื้องต้น)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประชากรสุนัข

ป้องกันไม่ให้มีสัตว์ที่ไม่เป็นที่ต้องการ

ผู้คนมีความรู้ แรงจูงใจ และแรงสนับสนุน

ให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้และมีคุณภาพ

ทางสังคมส�ำหรับพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจ

การดูแลโดยสัตวแพทย์ (พื้ นฐาน)
เมื่อสุนัขมีความเสี่ยงทางโรคติดต่อเล็กน้อย

การศึกษาอย่างเป็นทางการของเด็ก
(ขึ้นกับบริบท)

สถานที่ควบคุม/ศูนย์เพื่ อบ้านใหม่
(ขึ้นกับบริบท)

จะต้องได้รับการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี

เด็กควรประพฤติตัวกับสุนัขอย่างปลอดภัย

การหาที่อยู่ใหม่ให้สุนัขต้องมีประสิทธิภาพ

และไม่ถูกทิ้งให้ต้องทนทุกข์ทรมาน

เข้าใจว่าสุนข
ั ต้องการอะไรและรูว้ า่ การดูแลสุนข
ั

และรับรองว่าจะมีการส่งกลับน้อยที่สุด

ที่ดีเป็นอย่างไร

การระบุตัวตนและการลงทะเบียน
(ขึ้นอยู่กับบริบท)

การควบคุมการเพาะพั นธุ์เชิงพาณิชย์
(ขึ้นอยู่กับบริบท)

การจัดการการเข้าถึงทรัพยากร
(ขึ้นอยู่กับบริบท)

เจ้าของต้องระบุตัวตน เพื่อสามารถยกระดับ

่ ี มีสง
ลูกสุนข
ั มีสข
ุ ภาพ / สวัสดิภาพทีด
ั คม

ลดความขัดแย้งกับสุนัขจรจัด ในขณะที่รักษา

ข้อบังคับทางกฎหมาย เพิ่มความรับผิดชอบ
และน�ำสุนัขที่หายมาคืนให้เจ้าของได้

่ ยูอ
และทีอ
่ าศัยทีเ่ หมาะสม

ทรัพยากรสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสุขภาพสุนัข

โปรแกรมการจัดการประชากรสุนัขทั้งหมดควรเป็นไปอย่างมีมนุษยธรรมและมีจริยธรรม ปรับให้เข้ากับพลวัตและวัฒนธรรมการจัดการประชากร
สุนัขในท้องถิน
่ ยืนและยืนหยุ่น ได้รับการออกแบบตามหลักฐานที่มีการติดตามและประเมินผล มุ่งเน้นไปที่สาเหตุหลักและการเปลี่ยนแปลง
่ มีความยัง
พฤติกรรมมนุษย์
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บน: Steve Mclvor ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโกลเยี่มมชมโครงการในประเทศเม็กซิโก
เครดิดภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก

ให้ความส�ำคัญกับการฉีดวัคซีนในสุนัข
การฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมากนั้นสร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งสุนัข
และชุมชน และช่วยสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องเป็นและยังคง

•

แม้ว่า PEP จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียชีวิตของคน
ที่สัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบ้า แต่มีราคาค่อนข้างสูงและไม่ส่งผลใด ๆ

เป็นวิธีการที่ส�ำคัญที่สุดหากเราต้องการบรรลุเป้าหมายในการก�ำจัด

ในด้านของการรักษาสุนัขที่เป็นแหล่งที่มาหลักของโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2030

ในสัตว์13 ทั้งนี้ประเทศที่จัดหา PEP มากขึ้นโดยทั่วไปมีอัตราการ
เสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่มีการลงทุนสูงในการสนับสนุนการ

งานวิจัยที่ศึกษากรณีของการฉีดวัคซีนในสุนัข มีดังนี้

ฉีดวัคซีนในสุนัข18         
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•

การฉีดวัคซีนในสุนัขเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทางการเงินส�ำหรับการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน

•

การก�ำจัดสุนัขโดยขาดการพิจารณามีราคาแพงและมีหลักฐาน
เพียงเล็กน้อยที่จะสนับสนุนว่าเป็นการกระท�ำที่มีประสิทธิภาพในการ

คน แคมเปญต่าง ๆ ได้แสดงให้เห็นว่าการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระยะยาว13 การฆ่าสุนัขยังเข้าไปขัดขวาง

ทั้งง่ายและประหยัดต้นทุน และในกรณีส่วนใหญ่การประหยัดต้นทุน

ความพยายามในการฉีดวัคซีนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง19

(เทียบกับทางเลือกอื่น ๆ) ปรากฎในพื้นที่เฉพาะถิ่นในแถบเอเชีย

และผิดจรรยาบรรณเมื่อการฉีดวัคซีนสุนัขนั้นได้รับการพิสูจน์แล้ว

และแอฟริกาที่ซ่ง
ึ เป็นภูมิภาคที่มีการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

ว่ามีประสิทธิภาพ     

17

ในคนเกือบทั้งหมดเกิดขึ้น          
13

•

โครงการการฉีดวัคซีนสุนัขโดยใช้กรอบแนวคิดด้านสุขภาพ

•

่ ต
“การส�ำรวจทัศนคติและพฤติกรรมทีม
ี อ
่ สุนข
ั จรจัดทัว่ โลก”6
เป็นการส�ำรวจเชิงลึกในระดับโลกที่เราด�ำเนินการมานั้นได้แสดง

หนึ่งเดียว “One Health” ที่ครอบคลุมการฉีดวัคซีนขั้นต�ำ่ 70%

ให้เห็นว่าเจ้าของสุนัข 87% ฉีดวัคซีนสุนัขของพวกเขาและผู้คน

ในระหว่างการรณรงค์ประจ�ำปีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่คุ้มค่า

ส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ (66%) ยินดีที่จะพาสุนัขจรจัดเข้ารับการ

ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคที่มีทรัพยากรน้อย

ฉีดวัคซีน ถ้ามีการให้บริการและไม่เสียค่าใช้จ่าย

All eyes on dogs: How dogs hold the solution to ending human rabies by 2030
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องค์ประกอบอื่น ๆ ของการจัดการประชากรสุนัขอย่างมี
มนุษยธรรม
องค์ประกอบของการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม

รัฐบาลหลายแห่งให้บริการฉีดวัคซีนตามตัวเลขประมาณการของ

ที่มีความส�ำคัญในการช่วยให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรสุนัข

ประชากรสุนัขที่มีเจ้าของเท่านั้น และไม่ได้ค�ำนึงถึงจ�ำนวนสุนัข

อย่างน้อย 70% และส่งเสริมแนวทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

ของชุมชนและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ พวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

“One Health” ในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้การจัดการ

70% ที่ตั้งเอาไว้ได้ รัฐบาลบางประเทศไม่มีตัวเลขประมาณการของ

ประชากรสุนัข ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น
การลดจ�ำนวนลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องการและการรบกวนที่เกี่ยวข้อง

ประชากรสุนข
ั เลยจึงท�ำให้การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมนัน
้ เป็นความท้าทาย
ที่แท้จริง

ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดโครงการโรคพิษสุนัขบ้าบางโครงงการขึ้นมา
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงของของประชากรสุนข
ความรูเ้ กีย
ั และการมีอท
ิ ธิพล
ก) เจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบ  

่ กันและกันทีซ
่ บ
ซึง
ั ซ้อนระหว่างสุนข
ั และคนในชุมชนสามารถช่วยระบุได้วา่
สุนัขจะมาจากที่ไหน และค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ

เมื่อพู ดถึงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสุนัขที่ดีขึ้นและการ

ฉีดวัคซีนในสุนข
ั นัน
ี ารฉีดวัคซีนในชุมชน
้ อย่างทัว่ ถึง ยกตัวอย่างเช่น วิธก

ปฏิบัติต่อสุนัขในฐานะเพื่อนและผู้ปกป้องของเราเป็นสิ่งส�ำคัญ

ที่สุนัขส่วนใหญ่มีเจ้าของและได้รับอนุญาตให้สัญจรไปมาจะแตกต่าง

ด้วยประสบการณ์ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกแสดงให้เห็นว่าสุนัข

่ ส
จากพื้นทีท
ี่ ุนข
ั ส่วนใหญ่ได้รบ
ั การดูแลอย่างดีในฐานะทีเ่ ป็นสุนข
ั ในชุมชน

ที่มีเจ้าของมีแนวโน้มที่จะรับการฉีดวัคซีนมากกว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ
โดยทั่วไปมักจะมีสุนัขที่มีเจ้าของอย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ ทั้งสุนัข

ค) การท�ำหมันแบบมุ่งเป้า     

ของชุมชนซึ่งก็คือสุนัขที่ไม่มีเจ้าของอย่างเป็นทางการที่ได้รับการดูแล
โดยคนในชุมชนหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น หรือสุนัขจรจัดอย่างแท้จริง

การท�ำหมันเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมี

ทีไ่ ม่มเี จ้าของเลย ในกรณีนผ
ี้ ม
ู้ อ
ี ำ� นาจในท้องถิน
ิ าค หรือระดับชาติ
่ ภูมภ

ข้อโต้แย้งที่ทง
ั้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ควรเข้าไปตรวจสอบ ดูแล และให้มีการฉีดวัคซีนในสุนัขเหล่านั้น
โดยขึ้นอยู่กับบริบทท้องถิน
่

ผู้ที่ไม่เห็นด้วยแย้งว่าการฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมากช่วยก�ำจัดโรค
พิษสุนัขบ้าได้ แต่การท�ำหมันไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้ พวกเขากล่าวว่า

ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของคนที่เราสัมภาษณ์ในการส�ำรวจข้อมูลเชิงลึก

การท�ำหมันมีราคาแพงกว่าการให้วัคซีนแก่สุนัขและอาจน�ำไปสู่การใช้ทุน

ทั่วโลกของเรา ให้ข้อมูลว่าพวกเขาได้ให้การดูแลแก่สุนัขจรจัดด้วย

และพลังงานในทางที่ผิดในเมื่อโครงการโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่งเริ่มต้นขึ้น

่ งของอาหารและน�ำ้ มากกว่าการพาไปพบสัตวแพทย์
โดยมักจะดูแลในเรือ

อีกทัง
้ โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากร

6

การดูแลสุนัขจรจัดถือเป็นเรื่องธรรมดามากในประเทศไทยและอินเดีย

่ หมายความว่าโรคพิษสุนข
้ ในสถานทีท
่ ม
ซึง
ั บ้านัน
ี่ ค
ี วามหนาแน่น
้ อาจเกิดขึน

แต่ค่อนข้างหายากในประเทศเคนยา

ของประชากรสุนัขสูงหรือต�ำ่ ก็ได้20

การดูแลสุนัขไม่เพียงช่วยก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการ

บรรดาผู้ที่เห็นด้วยกับการท�ำหมันบอกว่าการท�ำหมันสามารถช่วย

สร้างคุณค่าให้กับสวัสดิภาพของสุนัขและสุขภาพของชุมชนด้วย

ให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรสุนัขขั้นต�ำ่ 70% ตามที่ก�ำหนด

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของแนวทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

เอาไว้ได้ เนื่องจากช่วย “คงสภาพ” จ�ำนวนประชากรสุนัขและลดการ

“One Health” และในบางกรณียังเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ

เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนประชากรสุนัข19 ซึ่งอาจขัดขวางการฉีดวัคซีน

สาธารณสุข นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว สุนัขที่ได้รับการดูแล

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สูง การท�ำหมันเฉพาะกลุ่มในสุนัขเพศเมีย

อย่างดีจะได้รับการระบุตัวตนและท�ำหมัน ซึ่งจะช่วยเหลือชุมชนในการ

วัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้มีรายได้น้อยหรือสุนัขจรจัด

ติดตามสุนัขที่สูญหายหรือจรจัด และบันทึกสถานะการฉีดวัคซีนของ

จะช่วยลดจ�ำนวนสุนัขและลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งมีโอกาสน้อย

สุนัขเหล่านั้น การดูแลสุนัขจะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับมนุษย์

ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน อีกทั้งการท�ำหมันยังสามารถท�ำให้อายุขัยของ

มากขึ้นและลดความเป็นไปได้ที่จะถูกสุนัขกัด

สุนัขเพิ่มขึ้น21 เพราะสุนัขมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้น

ข) จ�ำนวนที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงของประชากรสุนัข

การท�ำหมันส่งผลต่อพฤติกรรมการกัดบางประเภท งานวิจัยจาก
หลากหลายประเทศและวัฒนธรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าสุนัขที่กัด

่ งส�ำคัญทีจ
่ ะต้อง
เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อย 70% เป็นเรือ

เป็นสุนัขตัวผู้ที่ไม่ได้ท�ำหมัน22 และหลักฐานแสดงให้เห็นว่า

ทราบตัวเลขประชากรสุนข
ั ทีแ่ ท้จริง

การท�ำหมันในตัวผู้ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขลงได้23
อย่างไรก็ตาม ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือการท�ำหมันจะช่วยลดการแสดง
อาณาเขตโดนการปัสสาวะและพฤติกรรมขึ้นคร่อมที่เป็นสาเหตุหลัก
บางประการในการถูกถอดทิง
้ ซึ่งเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิง
่ หาก
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บน: ในวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2019 องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลกได้น�ำวัคซีนมาฉีดให้กับสุนัข 200 ตัวที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวันป้องกันพิ ษสุนัขบ้าโลก กิจกรรมฉีดวัคซีนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนมาเรียคิวเทเรีย ซึ่งตั้งอยู่ชานเมือง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของโรค
พิ ษสุนัขบ้า พฤติกรรมของสุนัข และความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัข เครดิตภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก

สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้การท�ำหมันในตัวผู้ยังช่วยลด

โครงการการท�ำหมันทัง
้ หมดควรจะรวมการให้ความรู้เกี่ยวกับการ

พฤติกรรมร่อนเร่ (ยกเว้นถ้าพฤติกรรมร่อนเร่เกิดจากการเรียนรู้)

เป็นเจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบ เพราะการท�ำหมันในสุนัขไม่ได้

ซึ่งจะช่วยลดจ�ำนวนของผู้ที่มีแนวโน้มจะโดนสุนัขกัด23 การท�ำหมัน

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีความส�ำคัญหากแต่ไม่ใช่

ในตัวเมียอาจได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลถ้าหากพฤติกรรมการกัดจาก

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดต่อจ�ำนวนประชากรสุนัขและการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวเมียหรือกลุ่มตัวเมียที่เฉพาะเจาะจงนัน
้ มาจากการปกป้องลูกสุนัข

ึ ส�ำหรับสุนัข
จ�ำนวนประชากรสุนัข20 การศึกษาน�ำไปสู่การดูแลที่ดีข้น

เราตระหนักดีว่าไม่ใช่สุนัขที่กัดทั้งหมดจะเป็นสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า

และมีแนวโน้มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนและอาจช่วยให้เกิดการกัดน้อยลง

แต่การถูกสุนัขกัดเป็นปัญหาหลักส�ำหรับโครงการโรคพิษสุนัขบ้า/

นอกจากนี้ยังช่วยรักษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและการรับรู้เชิงบวก

สาธารณสุข

เกี่ยวกับการเข้าไปแทรกแซง ซึ่งทั้งทรัพยากร เวลา และขั้นตอนของ
โครงการการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้านี้ยังเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่า

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกส่งเสริมแคมเปญการท�ำหมันแบบมุ่งเป้าที่

จะมีการก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการท�ำหมันเพื่อเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน

่ ของโครงการก�ำจัดโรคพิษสุนข
ยัง
ั บ้า จากการ
่ ยืนโดนถือว่าเป็นส่วนหนึง

ประชากรสุนัขหรือไม่ โดยประเทศต่าง ๆ อาจเลือกที่จะรวมการท�ำหมัน

่ วกับทัศนคติตอ
่ สุนข
ั จรจัดแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่
ส�ำรวจทัว่ โลก เกีย

เข้าไปในเป้าหมายหลังจากที่โครงการฉีดวัคซีนของพวกเขาได้รับด�ำเนิน

(85%) มองว่าการท�ำหมันของสุนัขเป็นที่ยอมรับได้ โดย 66% บอกว่า

การอย่างราบรื่นดีแล้ว24
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พวกเขายินดีที่จะพาสุ นัขจรจัดไปเข้ารับการท�ำหมันหากมีให้บริการ
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การใช้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเครื่องมือ
“การส�ำรวจทัศนคติและพฤติกรรมต่อสุนัขจรจัดทั่วโลก”6
ได้แสดงให้เห็นว่าน้อยกว่า 4 ใน 10 คนที่รู้ว่าควรจะท�ำอย่างไรในกรณี

•

่ ค
การเป็นเจ้าของสุนข
ั ทีม
ี วามรับผิดชอบ: ประกอบไปด้วยความส�ำคัญ
ของการฉีดวัคซีน การท�ำหมัน การไม่ทอดทิ้งและดูแลสุนัขเพื่อช่วย

่ ก
้ พิษสุนข
ทีถ
ู สุนข
ั กัดเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชือ
ั บ้า

ให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการฝึกฝนและมีสังคมที่ดี ในขณะที่

แคมเปญด้านการศึกษามีความส�ำคัญต่อการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ั ส่วนใหญ่พาสุนข
ั ของพวกเขา
การส�ำรวจของเรา6 พบว่าเจ้าของสุนข

ในระยะยาวและควรน�ำไปใช้ในทุกระดับทั้งในโรงเรียนและภายในชุมชน

ไปรับการฉีดวัคซีน (87%) และมีส่วนน้อยที่พาไปท�ำหมัน (43%)

แต่ละแห่ง

เป็นสิ่งส�ำคัญที่เจ้าของสุนัขต้องพาสุนัขของพวกเขาไปท�ำหมัน
ในขณะที่การส�ำรวจเดียวกันบอกเราว่า 30% ของสุนัขที่มีเจ้าของ
แต่ถูกเลี้ยงแบบปล่อย เป็นสาเหตุของการขยายพันธุ์ที่ไม่ได้รับการ

แคมเปญด้านการศึกษาควรมุ่งประเด็นไปที่

•

ควบคุม และเพิ่มจ�ำนวนลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องการและไม่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน

การรับรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า: โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร
แพร่เชื้ออย่างไร ท�ำไมถึงส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสัตว์
่ อ
่ ด
้
ท�ำไมถึงเป็นโรคทีต
้ งถูกก�ำจัด และวิธก
ี ารดูแลคนหรือสุนข
ั ทีต
ิ เชือ
ตัวอย่างเช่น หลังจากถูกสุนัขกัด คุณควรล้างแผลด้วยสบู่

•

่ วกับสุนข
สวัสดิภาพของสัตว์: ข้อมูลเกีย
ั หลายล้านตัวต้องตายอย่าง
โหดร้ายเนื่องจากความกลัวในโรคพิษสุนัขบ้า และทางเลือกด้วย

และน�ำ้ จ�ำนวนมากเป็นเวลา 15 นาที เพื่อหยุดเชื้อไวรัส จากนั้น

วิธีการที่มีมนุษยธรรมโดยการฉีดวัคซีนในสุนัขจ�ำนวนมากและการ

ให้ไปที่ศูนย์การแพทย์ทันที และยังมีระยะฟักตัวของเชื้อหลายวัน25

เป็นเจ้าของทีร่ บ
ั ผิดชอบจะสามารถช่วยแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้อย่างไร           

เมื่อสุนัขอาจติดเชื้อก่อนที่จะแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งอาจ
สร้างโอกาสส�ำหรับคนที่ไม่รู้และเข้าใกล้เหล่าสุนัขดังกล่าว ซึ่งท�ำให้

การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความส�ำคัญอย่างยิง
ั
่ ในการด�ำเนินการให้สุนข

ถูกกัดและได้รับเชื้อได้   

ได้รบ
ั การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ผูน
้ ำ� ชุมชนเป็นกุญแจส�ำคัญในการ
สนับสนุนให้ชม
ุ ชนตระหนักถึงและเข้าร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่สุนข
ั

      

•

่ วกับพฤติกรรมของสุนข
การป้องกัน: เรียนรูเ้ กีย
ั ภาษากายของสุนข
ั

่ เป็นวิธก
ซึง
ี ารทีเ่ น้นถึงความส�ำคัญของการฉีดวัคซีนและการเป็นเจ้าของ

และการป้องกันการถูกสุนข
ั กัดโดยเฉพาะอย่างยิง
่ ส�ำหรับเด็กและ

่ ค
สุนข
ั ทีม
ี วามรับผิดชอบ

ผูใ้ หญ่ ท�ำไมการฉีดวัคซีนในสุนข
ั เป็นประจ�ำทุกปีจง
ึ มีความส�ำคัญต่อ
การก�ำจัดโรคพิษสุนข
ั บ้า จากการส�ำรวจของเรา6 พบว่ามีเพียง 5%

คนส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ในการส�ำรวจของเรา (93%)6 อยากเห็น

่ ง
เท่านัน
ั เพื่อหลีกเลีย
้ ทีร่ วู้ า่ จะตอบโต้อย่างไรต่อการโจมตีของสุนข

รัฐบาลน�ำการบริหารจัดการประชากรสุนัขท้องถิ่นอย่างมีมนุษยธรรม

การถูกกัด และคนส่วนใหญ่ตอบโต้ในลักษณะทีเ่ ป็นอันตรายทีเ่ พิ่ม

มาใช้ให้เกิดผล โดยผู้คนส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะพา

ความเสี่ยงในการถูกสุนข
ั กัด    

สุนัขจรจัดไปรับการฉีดวัคซีนและท�ำหมันถ้ามีการให้บริการในชุมชน

       

ของตน

ซ้าย: เพื่ อการศึ กษา: องค์พิทักษ์
สัตว์แห่งโลกสนับสนุนโครงการ
ด้านการศึ กษาในประเทศโรมาเนีย
เพื่ อจะชักชวนในการมีความ
รับผิดขอบต่อการเป็นเจ้าของสุนัข
เครดิตภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์
แห่งโลก
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โครงการน�ำร่องประสบความส�ำเร็จจากเขตมาคูนิ
ประเทศเคนยา
“โครงการน�ำร่องในการก�ำจัดโรคพิ ษสุนัขบ้าของเขตมาคูนิ

โครงการน�ำร่องนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสในการขยาย

(Makueni County Rabies Elimination Pilot Project)”

การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าสู่ระดับประเทศและช่วยให้ประเคนยาบรรลุ

ได้ด�ำเนินการภายในประเทศเคนยาเป็นเวลากว่าห้าปีแล้ว โดยเป้าหมาย

เป้าหมายในการเป็นประเทศปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี ค.ศ. 2030

เพื่อให้ 70% ของประชากรสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจ�ำทุกปี

อันเป็นผลมาจากการศึกษาและการสร้างความตระหนัก

ในช่วงสามปีท่ผ
ี ่านมา มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักต่อโรค
และแสดงให้เห็นว่าการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมเป็น
กุญแจส�ำคัญในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
เขตมาคูนิได้รับเลือกให้เป็นเมืองในโครงการน�ำร่องเนื่องจากความ
ร่วมมืออันยาวนานกับหน่วยงานภาคส่วนมณฑล และเนื่องจาก 85%
ของครัวเรือนมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบปล่อย
นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนในสุนัข โครงการนี้ยังให้ความส�ำคัญกับ
การศึกษาเป็นอย่างมาก โดยครูได้รับทักษะในการเป็นผู้ฝึกสอนใน

•

6 เขตย่อยที่เข้าร่วมโครงการกับมาคูนิมองเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของ

•

วัคซีนป้องกันโรคนี้มีให้บริการในโรงพยาบาลย่อย 6 แห่ง ส�ำหรับ

•

สองเขตประสบความส�ำเร็จในการฉีดวัคซีนในประชากรสุนัขมากกว่า

โรคพิษสุนัขบ้าและการถูกสุนัขกัดในบันทึกโรงพยาบาลท้องถิน
่

ผู้ที่ถูกสุนัขกัด

70% ในขณะที่อีก 20เขต สามารฉีดวัคซีนในสุนัขได้ 60-65%
และอีก 2 เขต เป็นจ�ำนวน 50-55% ของประชากรสุนัข

โรงเรียนเพื่อสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การเป็นเจ้าของสุนัข
ที่มีความรับผิดชอบ และการป้องกันการถูกสุนัขกัด รวมถึงการ

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มุ่งเน้นความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน

เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ปกครองและชุมชนที่กว้างขึ้น ซึ่งสิ่งส�ำคัญคือ

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

ต้องทราบว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูแลสุนัขและพาไปฉีดวัคซีนเป็นเด็ก

“One Health” ในขอบเขตที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญในการ
ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีมนุษยธรรมและการป้องกันการกลับมา

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมากมาย อย่าง หน่วยงาน

เป็นซ�ำ้ การก�ำจัดโรคพิษสุนข
ั บ้าด�ำเนินไปด้วยการวางแผนอย่างละเอียด

ระดับเขตมาคูนิ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มหาวิทยาลัยแห่ง

่ ี การด�ำเนินงานทีม
่ โี ครงสร้าง และทรัพยากรที่
การประสานงานทีด

รัฐวอชิงตัน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานโรคติดต่อแห่งชาติ

เพียงพอ

สถาบันวิจัยการแพทย์เคนยา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และองค์การ
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

ซ้าย: ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2018
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
ได้เคยน�ำวัคซีนเข้าไปฉีดให้กับสุนัข
ในมณฑล Makuenl County
ประเทศเคนย่า
เครดิตภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์
แห่งโลก
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บทเรียนที่ได้รับ

•
•

ก�ำลังซื้อของรัฐบาลและชุมชนเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับความส�ำเร็จของ
โครงการ      

อบรมผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ านด้านสุขภาพทุกคน (มนุษย์และสัตว์) ในทุก ๆ ด้าน
ในการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในมนุษย์และสุนัข นอกจากนี้
ยังสามารถจัดการฝึกอบรมร่วมกันระหว่างสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้อีกด้วย      

การส�ำรวจจ�ำนวนประชากรสุนัขและการส�ำรวจ KAPS เกี่ยวกับ
ทัศนคติของชุมชนต่อสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับจ�ำนวนของสุนัข ปฏิทินชุมชน
และความพร้อมของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
การวางแผนกิจกรรมภาคสนามที่เหมาะสม      

•

•

การวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้การด�ำเนิน

•

ตระหนักและร่วมมือกับภาคเอกชนในการควบคุมและก�ำจัดโรค

•

แคมเปญการฉีดวัคซีนและการควบคุมประชากรสุนัขสามารถ

พิษสุนัขบ้า       

ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านความร่วมมือของภาครัฐ
และเอกชน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเขตและผู้ให้บริการ

โครงการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพ

สุขภาพในสัตว์ภาคเอกชน      

ข้อเสนอแนะ

•

ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งรวมถึงหน่วยงานส�ำคัญในระดับประเทศ
รวมถึงสถาบันการวิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน OIE และ FAO      
ตระหนักว่าการควบคุมโรคพิษสุนข
ั บ้าไม่ได้อยูใ่ นรายการความ
ส�ำคัญของกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นวาระแห่งชาติ หากแต่ควร
สนับสนุนให้ตั้งเป็นโรคที่ส�ำคัญ      

•

รัฐบาลควรจัดสรรทรัพยากรทีเ่ พียงพอ (มนุษย์ เงินทุน และโลจิสติกส์)

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความส�ำคัญของสุนัขใน
การแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของที่มีความรับผิดชอบ
และมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์อื่น ๆ      

มีการด�ำเนินการร่วมกันในหลายภาคส่วนในการควบคุมและการ
และระดับเขต และหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

•

•

•

ให้ครูและนักเรียนเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมโรค

•

ผสมผสานการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมในการวาง

•

บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าประจ�ำปี

พิษสุนัขบ้าและการเป็นเจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบ

ผังเมือง      

่ อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินโครงการก�ำจัดโรคพิษสุนข
เพือ
ั บ้า        

ซ้าย: การมีความรับผิดชอบ:
สุนัขที่มีเจ้าของมักจะได้รับการ
ฉีดวัคซีนมากกว่าสุนัขจรจัด
Boniface Mulei อายุ 33 ปี
พร้อมกับสุนัขของเขาที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนจากองค์กรพิ ทักษ์สัตว์
แห่งโลกที่ได้สนับสนุนในประเทศ
เคนย่า ปี ค.ศ. 2016
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กลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา: เรื่องราวความส�ำเร็จ
หลายประเทศในโลกได้ก�ำจัดหรือสามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ที่เกิดจากการถูกสุนัขกัดได้แล้ว

26

•

มีเจตจ�ำนงทางการเมืองและการสนับสนุนในระดับภูมิภาค
โดยประเทศต่าง ๆ ได้ตัดสินใจที่จะก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายในวัน
ที่ก�ำหนดโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยทวีปอเมริกา

่ ข
ตัวอย่างทีด
ี องการก�ำจัดหรือสามารถควบคุมโรคพิษสุนข
ั บ้าทีเ่ กิดจาก

(Pan-American Health Organisation/PAHO) ซึ่งการประชุม

การถูกสุนัขกัด คือ ประเทศในดินแดนลาตินอเมริกาที่มีตัวเลข

REDIPRA หรือการประชุมกรรมการโครงการโรคพิษสุนัขบ้าของ

โรคพิษสุนัขบ้าในคนลดลง 95% และในสุนัขลดลงถึง 98% ตั้งแต่

อเมริกาครั้งแรกถูกจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1983 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีการ

ปี ค.ศ. 1980 ซึ่งผลที่ได้รับในช่วง 36 ปีที่ผ่านมาในภูมิภาคนี้แสดงให้

จัดการประชุมมาแล้ว 16 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและด�ำเนินการในระดับ

เห็นว่าการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการก�ำจัดที่ต้นก�ำเนิดที่เป็นสุนัขนั้น

ภูมิภาคโดยตรง

ได้ผล โดยในปี ค.ศ. 2019 ไม่มีกรณีของโรคพิษสุนัขบ้าให้คนที่ติดเชื้อ
มาจากการถูกสุนัขกัดในทวีปอเมริกาเลย และสุนัขเกือบ 100 ล้านตัว
ในภูมิภาคนี้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะเวลา

•

1 ปี

มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและบริหารจัดการโครงการ
อย่างขยันขันแข็งน�ำโดย PAHO PAHO’s Revolving Fund
ซึ่งเป็นกองทุนรวมแห่งชาติของรัฐสมาชิก28 ที่ท�ำหน้าที่ในการจัดหา
วัคซีนและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องในการช่วยชีวิตในราคา
ที่ตำ�่ ที่สุด

ประเทศเหล่านี้ท�ำอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จ

•

พวกเขามุ่งเป้าไปที่สุนัข โดยประเทศในลาตินอเมริกาได้พัฒนา
โครงการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

สาธารณสุขและการเกษตร และยังมีการร่วมมือขององค์กร

คงไว้ซ่ง
ึ จ�ำนวนของสุนัขที่ได้รับวัคซีน (80%) เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน29

ในลาตินอเมริกาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฉีดวัคซีนสุนัขคิดเป็น

•

11.4 เซ็นต์ต่อตัว (เมื่อเทียบกับ 1.4 เซ็นต์ต่อตัวในทวีปแอฟริกา
และร้อยละ 1 เซ็นต์ต่อตัวในทวีปเอเชีย)10

•

มีความร่วมมือข้ามหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

กลับมาของโรคพิษสุนัขบ้าในคน พวกเขาใช้สารชีวภาพที่มีคุณภาพ
สูง เช่น วัคซีนที่ผลิตในเซลล์เพาะเชื้อ

•

•

่ น
แม้วา่ ลาตินอเมริกาจะรับรองการฉีดวัคซีน PEP ทีท
ั เวลาและ

มีข้อจ�ำกัดบางประการ มีกฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่
เหมาะสมและการบันทึกปัญหาที่เหมาะสม เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้า
ถูกก�ำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ5

•

หลายประเทศได้ลงทุนในโครงการจัดการประชากรสุนัขแบบ
องค์รวมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการควบคุมการแพร่พันธุ์ การน�ำ

ปรับปรุงการเข้าถึงบริการและคุณภาพของการสร้างภูมิคุ้มกัน

นโยบายเจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบไปใช้ และการฝึกอบรม

ทางชีวภาพให้แก่คนที่สัมผัสกับเชื้อพิษสุนัขบ้าในการฉีดวัคซีน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสัตว์และมนุษย์5

ในสุนัขประจ�ำปี การรณรงค์และให้การศึกษาเกี่ยวกับการเป็น
27

เจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบยังเป็นกุญแจส�ำคัญในการก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้า

ขวา: ในวันที่ 28 กันยายน 2019
องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลกได้น�ำ
วัคซีนมาฉีดให้กับสุนัข 200 ตัว
ที่เมืองเซา เปาโล ประเทศบราซิล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วันโรคพิ ษสุนัขบ้าแห่งโลก
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การก�ำจัดโรคพิ ษสุนัขบ้าในคนที่มีสุนัขเป็นพาหะของประเทศเม็กซิโก : ล�ำดับเหตุการณ์

ช่วงปี คศ.
1980

เม็กซิโกเริม
่ ให้วัคซีนแก่สุนัขตามค�ำแนะน�ำของ WHO และให้วัคซีนแก่คนที่ถูกสุนัขกัด

่ “สัปดาห์แห่งชาติ” เริม
่ ค
เมือ
ั บ้าทีม
ี ณ
ุ ภาพให้กบ
ั สุนข
ั โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเป็นจ�ำนวนมาก
่ ต้น มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนข
			 แคมเปญการท�ำหมันในสุนัขและแมวเริ่มขึ้นในบางรัฐ

ช่วงปี คศ.
1990

ปี คศ.
1990

มีการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจ�ำนวน 7.1 ล้านตัว

ปี คศ.
1994

10 รัฐเริ่มให้มีการท�ำหมันในสุนัขและแมวเป็นประจ�ำ ท�ำให้มียอดรวมการท�ำหมันในสัตว์ในแต่ละปีถึง 8,000 ตัว

ปี คศ.
1997

ปี คศ.
1999

การฉีดวัคซีนก่อนและหลังสัมผัสเชื้อได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อการฉีดวัคซีนเชื้อพิษสุนัขบ้าในคนถูกรวมเข้าไปใน
		

ค�ำแนะน�ำของ WHO

		

หลาย ๆ รัฐค่อย ๆ เริม
่ รณรงค์ให้มีการท�ำหมัน ท�ำให้มีจ�ำนวนของสัตว์ที่ถูกท�ำหมันทั้งหมด 104,000 ตัวในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 1994 และค.ศ. 1999

ช่วงปี คศ.
2000
ปี คศ.
2000
ปี คศ.
2006 		

ปี คศ.
2017

กลยุทธการท�ำหมันในสุนัขและแมวเริ่มขึ้นในรูปแบบของความรับผิดชอบที่มีร่วมกัน

มีการฉีดวัคซีนในสุนัข 13.7 ล้านตัว

่ ส
ในปี ค.ศ. 1990 มีผเู้ สียชีวต
ิ จากโรคพิษสุนข
ั บ้าทีม
ี น
ุ ข
ั เป็นพาหะ 60 คน และตัง
ิ จาก
้ แต่ปี ค.ศ. 2006 ไม่มรี ายงานการเสียชีวต
โรคพิษสุนัขบ้าอีกเลย

ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารยืนยันกรณีการเกิดโรคพิษสุนข
ั บ้า 3,000 ราย ในปี ค.ศ. 1990 และในปี ค.ศ. 2017 มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นศูนย์

มีการฉีดวัคซีนในสุนัข 18 ล้านตัว  
ปี คศ.
2019			 จากปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2019 มีสุนข
่ งจากรัฐเข้ามามีส่วนร่วม  
ั และแมว 6,800,000 ตัวถูกท�ำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเนือ
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		 เม็กซิโกจึงกลายเป็นประเทศที่ปราศจากโรคพิ ษสุนัขบ้าในคนที่มีสุนัขเป็นพาหะ
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บน: ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง:ขจัดโรคพิ ษสุนัขบ้าในคนให้หมดไปภายในปี 2030 เครดิดภาพ : องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก

เข้าร่วมการต่อสู้เพื่ อยุติโรคพิ ษสุนัขบ้า
ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่สุนัขและเปลี่ยนวิธีการ จากภาระในการรักษาไปสู่

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน

ความทะเยอทะยานที่จะก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป เราจะสามารถ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงส�ำหรับสุนัขและส�ำหรับมนุษย์นี้

บรรลุเป้าหมายในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปได้ภายใน
ปี ค.ศ. 2030 และเราจะประสบความส�ำเร็จหากเราร่วมมือกัน ด้วยการ
สนับสนุนการฉีดวัคซีนในสุนัขและการกระตุ้นให้เจ้าของสุนัขมีความ
รับผิดชอบผ่านการให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน การก�ำจัด
่ อ
โรคพิษสุนข
ั บ้าเป็นไปได้และไม่ขด
ั ต่อหลักจริยธรรม มีคา่ ใช้จา่ ยทีน
้ ย
กว่าค่าใช้จ่ายประจ�ำปี ซึ่งส่วนใหญ่จะตกเป็นภาระส�ำหรับคนจน
และยิ่งไปกว่านั้นการประสบความส�ำเร็จในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์และความส�ำเร็จของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและพั นธมิตรในการระดมทุนปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้:

•

แสดงออกถึงเจตจ�ำนงทางการเมืองอย่างชัดเจนและโปร่งใสใน

•

เพิ่ มการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง

การยุติโรคพิ ษสุนัขบ้าในคน ในปี ค.ศ. 2030

การอ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาเงินทุนส�ำหรับการก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย

“One Health”

และแนวทางการประสานงานในการจัดให้มีการฉีดวัคซีนในสุนัข
การก�ำจัดโรคพิษสุนข
ั บ้าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยโลกได้มง
ุ่ มัน
่
ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
่ วข้องทัง
ความร่วมมือจากผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียทีเ่ กีย
้ หมด รวมทัง
้ พันธมิตร

•

โดยท�ำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงวัคซีน
ส�ำหรับสุนัขที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและทันเวลาได้

ฉีดวัคซีนในสุนัข รวมถึงการเสริมสร้างระบบสุขภาพส�ำหรับสัตว์
ระบบลูกโซ่ความเย็นและระบบการจัดส่งของวัคซีนที่เหมาะสม

United Against Rabies Collaboration เราต้องสร้างการจัดการ
และประสานงานโครงการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่ยั่งยืน และเป็นระบบ

เพิ่ มการสนับสนุนด้านเทคนิคและโลจิสติกส์ในการด�ำเนินการ

•

สนับสนุนสิทธิ์ Gavi replenishment เพื่อให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรที่
่ ส
พร้อมใช้งานเพื่อให้ประเทศทีม
ี ิทธิ์ Gavi สามารถเข้าถึงการป้องกัน
โรคมนุษย์โดยมีเงื่อนไขว่ามีการด�ำเนินการให้วัคซีนแก่สุนัขแล้ว
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•

่ อ
ท�ำให้โรคพิษสุนข
ั บ้าเป็นโรคทีต
้ งแจ้งความส�ำหรับทัง
ั
้ คนและสุนข
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและระบบถูกแจ้งให้หน่วยงานรัฐบาล
ในประเทศ WHO และ OIE ทราบถึงการระบาดของโรคพิ ษสุนัขบ้า

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศที่มีโรคพิ ษสุนัขบ้า
ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

•

•

สนับสนุนรัฐบาลในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสุนัข การสร้าง
ภูมค
ิ ม
ุ้ กัน และป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนข
ั บ้า

เราขอเรียกร้องให้ภาคเอกชนรวมถึงบริษท
ั ยาและเวชภัณฑ์
ปฏิบต
ั ด
ิ ง
ั ต่อไปนี:้

•

่ ค
ลงทุนในการวิจย
ั และพั ฒนาเพื่ อลดค่าใช้จา่ ยให้มวี ค
ั ซีนทีม
ี ณ
ุ ภาพ
ทีเ่ พี ยงพอ ทันเวลา และราคาไม่แพง ส�ำหรับการรณรงค์ให้มก
ี าร
ฉีดวัคซีนในสุนข
ั

จัดให้มก
ี ารฉีดวัคซีนให้แก่สน
ุ ข
ั อย่างน้อย 70% ของประชากรสุนข
ั
ของประเทศเป็นประจ�ำทุกปีเป็นเวลา 3-5 ปีเพื่อยับยัง
้ การแพร่
กระจายของโรคพิษสุนข
ั บ้า

•

สนับสนุนความคิดริเริม
่ ในการก�ำจัดโรคพิ ษสุนัขบ้าในระดับโลกและ

•

เพิ่ มการสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม ท�ำงานเพื่อสนับสนุน

ระดับชาติ

•

่ เดียว “One Health” เพื่อก�ำจัดโรค
ปรับใช้แนวทางด้านสุขภาพหนึง

•

ขยายขอบเขตการจัดหาเงินทุนในประเทศส�ำหรับการฉีดวัคซีนให้แก่

หากเรามุ่งเน้นไปที่สุนัข เราจะสามารถก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

่ ำ� เป็นทัง
สุนข
ั และด�ำเนินมาตรการทางกฎหมายและนโยบายทีจ
้ หมด

ได้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้

เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้แก่สุนข
ั

ในปี ค.ศ. 2030 แต่เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เราสามารถ

•
•

พิษสุนข
ั บ้า ในภาคส่วนสุขภาพทัง
้ ของคนและสัตว์

รัฐบาลในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ท�ำให้โรคพิษสุนัขบ้ากลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ได้
่ ะแจ้งเพื่อใช้
การลงทุนในการเฝ้าระวังและการเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ

และสามารถช่วยชีวิตสุนัขและมนุษย์ได้อีกนับล้าน

ในการวางแผนและการตัดสินใจ
โปรดเข้าร่วมกับเราเพื่อยุติโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นส�ำหรับ
่ รี บ
สนับสนุนแนวคิดเจ้าของสุนข
ั ทีม
ั ผิดชอบ และเผยแพร่ความรู้

สุนัขและชุมชน

ทัว่ ประเทศ พร้อมกับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและรณรงค์
ให้มก
ี ารตระหนักรูถ
้ ง
ึ โรค

•

การท�ำงานร่วมกันข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อด�ำเนิน
กลยุทธ์ในระดับภูมิภาคในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

เราขอเรียกร้องให้กลุ่มสัตวแพทย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์
และภาคประชาสังคมปฏิบัติดังต่อไปนี้:

•

่ วชาญของคุณเพื่อเสาะหาวิธก
ใช้ความเชีย
ี ารก�ำจัดทีไ่ ด้ผล ใช้เสียง
ของคุณเพื่อชักชวนรัฐบาลท้องถิน
่ และระดับประเทศในการด�ำเนินการ
่ เดียว “One Health” เพื่อก�ำจัดโรค
ตามแนวทางด้านสุขภาพหนึง
พิษสุนข
ั บ้า

•

จัดตั้งพั นธมิตรกับรัฐบาลระดับท้องถิน
่ ระดับประเทศ
และผู้น�ำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการฉีดวัคซีน
้ งทีม
่ ค
สุนข
ั จ�ำนวนมากและเป็นเจ้าของสัตว์เลีย
ี วามรับผิดชอบ

ขวา: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์โลกได้เข้าร่วมกิจกรรมในเม็กซิโกซิต้ีและร่วม
ประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินกับสัตว์เลี้ยงในครอบครัว
เครดิดภาพ: องค์กรพิ ทักษ์สัตว์แห่งโลก
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