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บทคัดยอ 
โรคพิษสุนัขบา (Rabies) เปนโรคตอที่สําคัญเปนอยางมากในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม อีกทั้งโรคนี้สามารถ

ติดตอสูมนุษยได ซึ่งโรคพิษสุนัขบาก็ยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทยเอง และประเทศอ่ืนๆทั่วโลก ยังพบวามี
รายงานการติดเชื้อของตัวสัตวเลี้ยงเอง รวมถึงการเสียชีวิตของผูติดเชื้ออยูเปนระยะๆ ในปจจุบันสามารถจําแนกจี
โนทัยปไดมากกวา7 จีโนทัยป เนื่องจากมีการคนพบจีโนทัยปใหมในแถบทวีปเอเชียกลางเองและไซบีเรียตะวันออก 
และสวนสถานการณของประเทศไทยเองในป พ.ศ.2561 พบวาผลบวกท้ังหมด 1,469 ตัวอยาง คิดเปน 15.83 % 
ใน 54 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ไดแก จ.สุรินทร จ.รอยเอ็ด จ.สงขลา จ.นครราชสีมา จ.ยโสธร จ.ชลบุรี จ.ศรีสะ
เกษ จ.อํานาจเจริญ จ.นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ ในการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโรคพิษสุนัขบาตางๆ นั้น
พบวา ในป พ.ศ.2562 มีรายงานพบผลบวกของประชากรสัตวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา จากการรายงานผลบวกโรค
พิษสุนัขบาแค 30 วันยอนหลัง (ตั้งแต 6 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562) พบวามีสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา              
29 ตัวอยาง แบงเปน สุนัข 20 ตัวอยาง แมว 2 ตัวอยาง โค 5 ตัวอยาง และแพะ 2 ตัวอยาง อยางไรก็ตามยังพบ
การแพรกระจายของโรคอยูในประเทศไทยเราจึงควรเฝาระวังโรค บทความฉบับนี้หวังวาจะมีขอมูลอันเปน
ประโยชนกับการศึกษาวิจัยตอไปในภายภาคหนา รวมถึงใหผูเลี้ยงสัตวมีความตระหนักถึงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
เปนสําคัญ และอาจนําไปสูเปาหมายที่ WHO ต้ังไวคือ “โรคพิษสุนัขบาจะหมดไปจากโลกใบนี้ภายในป 2030” 

 
คําสําคัญ : สุนัข, โรคพิษสุนัขบา, ประเทศไทย, พ.ศ.2561, พ.ศ.2562 
 
 โรคพิษสุนัขบา (Rabies) เปนโรคท่ีสําคัญของประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงในแตละป
ประชากรมากกวา 55,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบารอยละ 56 เสียชีวิตในทวีปเอเชียและรอยละ 44 
เสียชีวิตในทวีปแอฟริกา (WHO, 2005) ถาเปนในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบรายงาน
การติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในคนนอย เนื่องจากมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวเปนอยางดี โดยเฉพาะใน
สัตวเลี้ยง เชน สุนัขและแมวดังนั้นผูที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในประเทศดังกลาว สวนใหญจะไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบา
มาจากสัตวปาโดยคางคาว โดยหากไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบาโดยสุนัขมักจะเปนการรับเชื้อขณะเดินทางออกไปนอก
ประเทศ (De Serres G et al., 2008 , Fooks AR et al., 2003 and Noah DL et al., 1996) โรคพิษสุนัขบาใน
สัตวแพรโรคระหวางกันไดโดยการกัด การปนเปอนของเยื่อบุปกติ และผิวหนังที่มีบาดแผลดวยน้ําลายท่ีมีเชื้อไวรัส 
การกินเหยื่อท่ีมีการติดเชื้อ หรือการหายใจ และมีการตืดเชื้อจากแมไปยังลูกโดยการการแพร เชื้อผานรก 

(Rupprecht C E et al, 2002) อุบัติการณการเกิดโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทยมีแนวโนมลดลงในโดยในชวงป 
พ.ศ. 2547-2552 มีผูเสียชีวิต 8-26 รายตอป เม่ือเปรียบเทียบกับสถิติการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2523 ซึ่งมีรายงาน
ผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบามากถึง 370 ราย ภายใน 1 ป (Bureau of Epidemiology DoDC, 2010 and 
Puanghat A et al., 2005) ซึ่งสามารถปองกันโรคไดโดยการทําวัคซีน เม่ือมีการรณรงคการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ในสัตวโดยเฉพาะสุนัข การใหวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหลังสัมผัสโรคแกคนไทยเพิ่มมากขึ้นในยุคแรกๆนั้น จะใช
วัคซีนที่ทําจากสมองสัตว แตปจจุบันไดมีการเปลี่ยนมาใช วัคซีนทําในเซลลเพาะเล้ียง และวัคซีนทําในไขเปดฟก
บริสุทธิ์ซึ่งจะปองกันโรคดีกวา และมีผลขางเคียงนอยกวาวัคซีนที่ทําจากสมองสัตวแบบเดิม ทําใหอัตราการเกิดโรค
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พิษสุนัขบาในคนไทยลดลงอยางเห็นไดชัดเจนจนเหลือนอยกวา 10-30 รายตอป โดยผูปวยโรคพิษสุนัขบาสวนใหญ
มากกวารอยละ 90 เปนผูที่ไมไดไปรับการรักษาจากบุคคลากรทางการแพทยทั้งนี้ทั้งนั้นควรใหความสําคัญกับวัคซีน
ใหมากข้ึน (Hemachudhad et al., 2005) ดังนั้นการไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคมากอน 
จะทําใหการรักษาภายหลังสัมผัสโรคทําไดงายขึ้นและลดความจําเปนในการใชอิมมูโนโกลบุลินลงดวย ปจจุบันใน
ประเทศไทยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคยังคงอยูนอกแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข แตไดถือวาเปนวัคซีนเผื่อเลือก โดยอาจพิจารณาฉีดวัคซีนเฉพาะในกลุมบุคคลที่มีความ
เสี่ยงตอการสัมผัสโรคสูง อาทิเชนสัตวแพทย หรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุม และการ
ควบคุมหรอืปองกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาในสัตวโดยเฉพาะสุนัขและแมวเปนไปไดยาก เชน เด็กหรือผูอาศัยอยู
ในสถานที่ที่มีสุนัขและแมวจรจดัชุกชุม หรือผูที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวในบาน  
 สําหรับในประเทศไทยยังถือวาเปนประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุมโดยมีสุนัขเปนพาหะนําโรคที่สําคัญ  
โดยมีขอมูลวามีสุนัขมากถึง 10 ลานตัวในประเทศไทยโดยสวนใหญเปนสุนัขจรจัด (Wilde H, 1994) และจากการที่
มีสุนัขจรจัดเปนจํานวนมากรวมทั้งยังมีขอจํากัดบางประการทางดานศาสนา ซ่ึงทําใหการควบคุมโรคพิษสุนัขบาใน
สัตวโดยเฉพาะในสุนัขเปนไปดวยความยากลําบาก จากขอมูลพบวารอยละ 3-6 ของสุนัขจรจัดที่ถูกจับไดในเมือง
ใหญๆ มีเชื้อโรคพิษสุนัขโดยซ่ึงสามารถทําการตรวจไดดวยวิธี Fluorescent antibody test (Wilde H. et al., 
1990) ซ่ึงในการสรุปการวินิจฉัยนั้น ถาตัวอยางมีการติดสีเรืองแสงแสดงวาผลเปน Positive ดังรูปภาพที่ 1 และไม
พบการติด-สีเรืองแสงใหผลเปน Negative ดังรูปภาพที่ 2 (CDC, 2011) 
 

 
 

รูปภาพท่ี 1. Positive dFA 
ที่มา : CDC, 2011 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2. Negative dFA 
ที่มา : CDC, 2011 
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 โรคพิษสุนัขบาเปนโรคติดเชื้อของระบบประสาทจากสัตวสูคน (zoonosis) ท่ีสําคัญเกิดจากเชื้อ rabies 
virus และ rabies-related virus ซ่ึงเปน RNA virus ใน family Rhabdoviridae, genus Lyssavirus (คําวา 
Lyssa มาจากภาษากรีก แปลวา บา) ซึ่ง rabies virus จะประกอบไปดวย Glycoprotein, RNA, Lipid bilayer 
membrane, Phosphoprotein และ Polymerase ดังรูปภาพที่ 2 (WHO, 2017) และในปจจุบันพบเชื้อพิษสุนัข
บาอยางนอย 7 ชนิด ที่ถูกคนพบท่ัวโลกดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

 
รูปภาพท่ี 3. แสดงสวนประกอบของ Rabies virus 

ที่มา : WHO, 2017 
 
ตารางที่ 1 แสดงการแบงประเภทของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบา (classification of Lyssaviruses) 

จีโนทัยป ชื่อไวรัส ถิ่นกําเนิด สัตวนําโรค 

1 Classical rabies virus (RABV)  ทั่วโลก 
สัตวกินเนื้อ(Carnivores)  
คางคาว 

2 Lagos bat virus (LBV)  แอฟริกา คางคาวกินผลไม 
3 Mokola virus (MOKV)  แอฟริกา ไมทราบ 
4 Duvenhage virus (DUVV) แอฟริกาใต คางคาวกินแมลง 

5 
European bat lyssavirus type1 
(EBLV-1) 

ยุโรป 
คางคาวกินแมลง 

6 
European bat lyssavirus type2 
(EBLV-2) 

ยุโรปตะวันตก 
คางคาวกินแมลง 

7 Australian bat lyssavirus (ABLV) ออสเตรเลีย 
คางคาวกินแมลง 
และคางคาวกินผลไม 

จีโนทัยป 
ที่ถูกคนพบใหม 

Aravan เอเชียกลาง 
คางคาวกินแมลง 

 Khujand เอเชียกลาง คางคาวกินแมลง 
 Irkut ไซบีเรียตะวนัออก คางคาวกินแมลง 
 West Caucasian bat virus (WCBV) บริเวณคอเคเชียน คางคาวกินแมลง 

ที่มา : Johnson N et al., 2010 
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 เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 1 (classical rabies virus) พบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมไดเกือบทุกพื้นท่ี
ทั่วโลก ทั้งสัตวบกและสัตวปก ทั้งสัตวเลี้ยงและสัตวปา ไดแก Canidae (จําพวกสุนัข, สุนัขจิ้งจอกและหมาปา), 
Procyonidae (จําพวกแรคคูน), Mustelidae (จําพวกสกั๊ง) และ Chiroptera (จําพวกคางคาว) แมวาสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาไดงาย แตสัตวแตละชนิดมีความสามารถในการเกิดโรคไดไมเทากัน (susceptible 
species) โดยพบวาสุนัขจิ้งจอก หมาปา และหมาในเปนสัตวที่สามารถติดเชื้อและ เกิดโรคไดมากที่สุด (Fishbein 
D B et al., 1993) ขณะท่ีสุนัขและแมวซึ่งเปนสัตวที่นําโรคมาสูคนบอยที่สุด พบเปนสัตวที่สามารถติด เชื้อเกิดโรค
ไดปานกลาง(moderate susceptibility) สําหรับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 2-7 และ 4 จีโนทัยปที่พบใหม 
(rabies-related virus) ซึ่งมีคางคาวเปนสัตวนําโรคที่สําคัญ ขณะนี้พบอยูเพียงในบางทองถิ่น เชื้อไวรัสเหลานี้
สามารถทําใหเกิดโรค rabies-like encephalitis ไดทั้งในสัตวและในคน (ยกเวนเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 2 
และอีก 4 จีโนทัยปใหมยังไมมีรายงานการเกิดโรคในคน) อยางไรก็ตามความสําคัญของการติดเชื้อจากไวรัสโรคพิษ
สุนัขบาดังกลาว ในคนยังนอยซึ่งในปจจุบันยังไมมีวัคซีนจําเพาะที่ใชในการปองกันไวรัสกลุมนี ้สวนการรักษาเม่ือเกิด
โรคใหปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับการรักษาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบาจีโนทัยป 1 (Hanlon C A et al., 2005 and 
Nel L H. et al., 2005) ดังนั้นภายหลังการสัมผัสโรคจําเปนตองไดรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนทุกคร้ัง ซึ่งในการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนาสามารถทําได 2 วิธี ไดแก 
 1. การฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular regimen) โดยจะทําการฉีดวัคซีนซึ่งทํามาจากเซลลเพาะเลี้ยง 
(cell-culture rabies vaccine) 1 หลอด (เชน ปริมาณ 1 มล.ของ PCECV หรือ 0.5 มล.ของ PVRV) เขากลามเนื้อ
ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 ฉีดเขาที่กลามเนื้อบริเวณตนแขน (deltoid muscle) ในผูใหญหรือกลามเนื้อหนาขา 
(anterolateral thigh muscle) ในเด็กเล็ก โดยทั่วไปจะไมแนะนําใหฉีดเขากลามเนื้อบริเวณสะโพกเนื่องจากยังไม
มีขอมูลเพียงพอในแงของการ ดูดซึมยา การฉีดวัคซีนเขากลามเนื้อควรใชวัคซีนที่มีความแรง (antigenicity) อยาง
นอย 2.5 IU/dose (Strady A, et al,1998) การฉีดวัคซีนแบบ 3 เข็มเขากลามพบวาผูรับวัคซีนสวนใหญมี
ภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นอยูสูงกวาระดับปองกันโรคคือ rabies Nab > 1 : 5 serum dilution หรือ > 0.5 IU /มล. 
โดยวิธี RFFIT ประมาณ 1-2 ปภายหลังฉีด ในกรณีที่ผูปวยมีการสัมผัสโรคใหมจะตองไดรับการฉีดวัคซีนกระตุน 
ผูปวยจะมีระดับภูมิคุมกันที่สูงขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีรายงานการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ สุนัขบาแบบกอนการสัมผัส
สูตรอื่นๆ เชน การฉีดวัคซีน PVRV ฉีดเขากลาม 2 เข็มในวันที่ 0 และ 30 พบวาระดับ rabies Nab ที่ 1 ปต่ํากวา
กลุมที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มแบบมาตรฐาน  
 2. การฉีดเขาผิวหนัง (intradermal regimen) องคการอนามัยโลกไดแนะนําการฉีดวัคซีนเขาผิวหนังมา
ตั้งแตป ค.ศ.1992 จุดประสงคหลักเนื่องจากการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังทําใหคาใชจายในคาวัคซีนลดลง (WHO, 
2005) การฉีดวัคซีนสูตรเขมาใน ผิวหนังทําไดโดยการฉีดวัคซีนปริมาณ 0.1 มล. ของวัคซีนเซลลเพาะเล้ียงทั้ง 
PVRV, PCECV และ HDCV เขาในผิวหนังบรเิวณตนแขน (deltoid area) 1 จุด ในวันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28 แต
องคการอนามัยโลกยังไมแนะนําใหใช PDEV ฉีดเขาในผิวหนัง หลายการศึกษารายงานวาการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคเขาในผิวหนังสามารถกระตุน ภูมิคุมกันไดดี หลังจากฉีดวัคซีนกระตุนผูรับวัคซีน
ทั้งหมดจะมีภูมิคุมกันโรคที่เกิดขึ้นสูงกวาระดับปองกันโรคคือ rabies Nab > 0.5 IU/มล. (Roukens AH et al., 
2008 and Kamoltham T et al., 2007) และมีการศึกษารายงานวาเม่ือฉีดวัคซีน PVRV เปนวัคซีนปองกันโรค
กอนสัมผัสโรค (วันที่ 0, 7 และ 28) แมวาระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดในกลุมที่ฉีดเขาผิวหนังจะตํ่ากวากลุมที่ฉีด
เขากลาม แตเมื่อไดรับการฉีดวัคซีน เข็มกระตุนแลว พบวาผูปวยทั้งสองกลุมนั้นมีระดับภูมิคุมกันที่ปองกันโรคไดไม
ตางกัน (Jaijaroensup W et al., 1999 and Sabchareon A et al., 1998) พบวา 2 ปหลังการใหวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาแบบกอนสัมผัสโรคครบ 3 เข็ม มีผูที่มีระดับ rabies Nab titer มากกวา 1:5 dilution (rabid 
fluorescent focus inhibition test; RFFIT) เปนรอยละ 93-98 ในผูฉีดวัคซีนเขากลามและรอยละ 83-95 ในผูฉีด
วัคซีนเขาผิวหนัง (Manning SE, 2008) สวนการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนังสูตรอื่น ๆ มีรายงานการฉีดวัคซีน PCECV 
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เขาผิวหนัง 2 เข็ม (วันที่ 0 และ 28) พบวาท่ี 1 ปหลังฉีดวัคซีนจะมีจํานวนผูมีวัคซีน Rabies Nab > 0.5 IU/มล. 
นอยกวากลุมที่ไดรับการฉดีวัคซีนเขาในผิวหนัง 3 เข็ม (วันที่ 0, 7 และ 28) (Kamoltham T et al., 2007) ขอควร
ระวังในการฉีดวัคซีนเขาในผิวหนัง คือ ควรใชวัคซีนที่มีความแรงอยางนอย 0.7 IU/มล. เนื่องจากมีการศึกษาท่ี
สถานเสาวภาพบวา หากใชวัคซีนที่มีความแรงนอยกวาที่กําหนดในการฉีดเขาในผิวหนังจะทําใหภูมิคุมกันขึ้นไดไมดี 
เชน ถาใชวัคซีน PCECV ซ่ึงมีความแรงของวัคซีนเพียง 0.5 IU/0.1 มล. ฉีดเขาในผิวหนังพบวาภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นต่ํา
กวาระดับปองกันโรคที่ 1 ป ถึงรอยละ 80-90 และภูมิคุมกันที่เกิดขึ้นจะตํ่ากวาการฉีดเขากลาม 3 เข็ม (ตัณฑวิเชียร 
ธ., 2547) ในปจจุบันจึงแนะนําใหใชวัคซีนที่มีความแรงอยางนอย 0.7 IU/0.1 มล. ในการฉีดวัคซีนแบบเขาใน
ผิวหนัง ภายหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในคนท่ีมีภูมิคุมกันปกติจะมีระดับภูมิคุมกันสูงถึงระดับปองกัน
โรคในเวลา 7-10 วัน หลังฉีดวัคซีนเข็มสุดทาย จึงไมจําเปนตองตรวจระดับภูมิคุมกัน (rabies Nab) ภายหลังฉีด
วัคซีนแตบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาสูง จะแนะนําใหตรวจระดับภูมิคุมกันเปนระยะ ๆ โดยขอ
บงชี้และความถี่ในการตรวจระดับ ภูมิคุมกันจะพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ดังนี้  
 1. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบาสูงมาก (continuous exposure) เชน
นักวิทยาศาสตร หรือผูทํางานในหองปฏิบัติการที่ตองสัมผัสตอไวรัสโรคพิษสุนัขบาโดยตรงหรือเจาหนาที่ที่ทํางาน
เก่ียวการผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
 2. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบาปานกลาง (frequent exposure) เชน สัตว
แพทยที่ทํางานในพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบาไดบอย นักสัตววิทยาท่ีทํางานในปาที่สัมผัสกับสัตวปาหรือคางคาวเปน
ประจํา  
  3. กลุมบุคคลที่มีปจจัยเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบานอย (infrequent exposure) เชน 
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาในแหลงที่มีโรคพิษสุนัขบาชุกชุม หรือประเทศที่มีสุนัขจรจัดเปนจํานวนมาก ไดแก 
ประเทศในแถบแอฟริกา เอเชียและอเมริกาใต  
 ปจจุบันนี้อิทธิพลการเลี้ยงดูสัตวเลี้ยง ไดเปนที่ยอมรับในสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงประเภทสุนัขจึง
ทําใหมีจํานวนสุนัขเพิ่มขึ้นอยางเร็ว บางคนก็เลี้ยงอยางถูกวิธี บางคนก็นําไปปลอยทิ้งไวตามสถานที่สาธารณะ ซึ่งทํา
ใหมีสุนัขจรจัดเพิ่มมากข้ึนและมีความเสี่ยงตอการ เกิดโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่เกิดกับสัตวเลือดอุน 
โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทุกชนิด ในประเทศไทยพบวา สุนัขปวยเปนโรคนี้มากที่สุด และเปนพาหะแพรโรคที่
สําคัญถึงรอยละ 96 รองลงมาคือ แมวรอยละ 3 ในมา โค กระบือประมาณรอยละ 0.5 และพบในสัตวปา จําพวกลิง 
คาง ชะนี กระรอก และกระแต อีกประมาณรอยละ 0.5 จากสถิติในการบันทึกขอมูลของหนวยองคกรตางๆ 
เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบาพบวา  
 1. สุนัขตัวผูเปนโรคพิษสนุัขบามากกวาตัวเมีย 
  2. สุนัขอายุนอยเปนโรคพิษสุนขับามากกวาอายุมาก  
  3. สุนัขมักแสดงอาการบาแบบดุรายมากกวาแบบซึม  
  4. ลูกสุนัข (ทุกอายุ) มีโอกาสเปนโรคพิษสนุัขบาไดเชนเดียวกับสุนัขโตในการสังเกตสัตวที่เปนโรคพิษสุนัข
บานัน้ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะมีอาการ 2 แบบ ดังนี ้
  1. แบบดุราย จะมีอาการหงุดหงิด ไลกัดคนและสัตวอื่น ๆ บางครั้งสุนัขจะกัดจนฟนหัก ลิ้นเปนแผล เมื่อแสดง
อาการดุรายได 2-3 วัน ก็จะออนเพลียลง ขาหลังไมมีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด รวมระยะเวลาประมาณ 10 วัน 
 2. แบบเซ่ืองซึมสัตวจะมีอาการปากอา หุบไมได ลิ้นมีสีแดงคลํ้า มีสิ่งสกปรกติดอยู และลิ้นจะหอยออกมา
นอกปาก มีอาการคลายกระดูกติดคอ สุนัขจะเอาขาหนาตะกุยบริเวณแกมปากและคอบวม จะลุกนั่ง ยืน และเดิน
ไปมาบอย ๆ กินของแปลก ๆ เชน ใบไม กอนหิน หรือบางตัวจะกินปสสาวะของตัวเอง แตสุนัขไมกัด ถาไมถูก
รบกวน สุนัขแบบหลังนี้จะสังเกตอาการยากมากวาเปน โรคพิษสุนัขบาหรือไม ดังนั้น หากสุนัขตายโดยไมทราบ
สาเหตุ ควรตัดหัวไปพิสูจนกอน (ลัดดาวรรณ ปานเพ็ชร, 2555)  
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ขอควรปฏิบัติเมื่อสัมผัสเชื้อ หากถูกสัตวจรจัดกัด ใหทําความสะอาดบาดแผลทันทีดวยน้ําและสบูเพื่อลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ หลังจากนั้นใหไปพบแพทยโดยเร็วที่สุด แพทยที่มีประสบการณจะบอกไดวาผูที่ถูกกัดจําเปนตอง
ไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือที่เรียกวายาปองกันหลังสัมผัสสัตวหรือไม โดยวินิจฉัยไดจากปจจัยดังนี้ 

 1. สัตวที่กัดมีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคพิษสุนัขบาหรือไม 
 2. แผลมีความรุนแรงมากพอตอการไดรับวัคซีน 
3. การรักษาจําเปนตองใชอิมมูโนโกลบลูิน (ซึ่งหายากในบางครั้ง) รวมกับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บาหรือไม  
การเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา โดยอาศัยความรวมมือจากผูที่ถูกสัตวที่สงสัยวาเปนโรคนี้ กัดแลวนําหัวสุนัขไป

สงตรวจ จะเปนแนวทางที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการกําจัดกวาดลางโรคพิษสุนัขบา ใหหมดไปจากประเทศไทยได 
ลําพังการฉีดวัคซีนปองกันโรคในคนหลังจากรับเชื้อ หรือสงสัยวารับเชื้อเพียงอยางเดียว โดยผูใหการดูแล
รักษาพยาบาลขาดความตระหนักในการเฝาระวังโรคจะไมสามารถปองกันการเสียชีวิตของคนในทองที่นั้นได (สุเมธ 
องควรรณดี, 2544)สถานการณโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย พบผูปวยและเสียชีวิตสูงมากในป พ.ศ.2523 จํานวน 
370 รายจากรายงานโรคพิษสุนัขบาของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2549 มีผูเสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบาจํานวน 30 ราย, 21 ราย, 19 ราย, 20 ราย และ 26 ราย ตามลําดับ (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2550) 
แนวโนมของโรคในภาพรวมของระดับประเทศลดลง สวนสถานการณโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่เขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขต5 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร) ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2549 มีผูปวยเสียชีวิต 5 
ราย, 3 ราย, 1 ราย, 1 ราย และ 2 ราย ตามลําดับ และจะเห็นไดวาพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 
และจังหวัดสุรินทรยังคงมีรายงานผูปวยไดเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาทุกป ซึ่งยังไมบรรลุนโยบายตามที่กระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดไวคือ อัตราเกิดโรคพิษสุนัขบารอยละ 0 อีกทั้งเปนพื้นที่ที่ประชาชนมีความเสี่ยงตอการถูก
สุนัขกัดประมาณรอยละ 1.39 - 2.07 คนตอป (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5, 2551) หลังจากนั้นมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยพบผูปวยนอยกวาปละ 10 ราย ตั้งแตป 2554-2558 พบผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัข
บาจํานวน 8, 4, 7, 6 และ 5 รายตามลําดับ แตในป 2559 พบวาผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคนี้เพิ่มเปน 14 รายซึ่ง
สูงสุดในรอบ 8 ป และลดลงเหลือ 11 ราย ในป 2560 สวนประชากรกลุมเสี่ยงตอโรคพิษสุนัขบานั้น ผูเสียชีวิตสวน
ใหญเปนเพศชาย พบไดในทุกกลุมอายุ โดยในแตละปมักมีผูเสียชีวิตที่อยูในชวงวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม
ดวย และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยต่ําอาจไมสะดวกไปพบแพทยจากการวิเคราะหลักษณะการกระจายทางระบาดวิทยา
ของผูเสียชีวิตท้ัง 11 ราย พบวา 7 ใน 11 ราย อยูใน จ.ฉะเชิงเทรา 3 ราย จ.ชลบุรี 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย 
ซึ่งเปนจังหวัดที่อยูในพื้นที่ปศุสัตวเขต 2 มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบาในสัตวสูง เชนเดียวกับอีก 3 จังหวัด คือ         
จ.บุรีรัมย จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร มีผูเสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย อยูในพื้นที่ปศุสัตวเขต 3 ซ่ึงจังหวัดสุรินทร
เปนจังหวัดหนึ่งที่มีรายงานผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา ติดตอกันมาทุกป เฉลี่ยปละ 1 - 4 ราย
โดยเฉพาะตําบลทาสวางซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยว (ทอผาไหม) พบผูปวยเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาป พ.ศ. 2543 
จํานวน 1 ราย และป 2546 จํานวน 1 ราย ตําบลสวาย (แหลงทองเที่ยวคือเขาสวาย) พบผูปวยป 2550 จํานวน 1 
ราย จากสถานการณของ อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทรมีรายงานผูปวยเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา  ต้ังแตป พ.ศ. 
2546-2550 พบวาในป พ.ศ. 2546 พบ 1ราย และป พ.ศ. 2550 พบ 1ราย เชนกัน สวนในป พ.ศ. 2547-2549 ไม
มีรายงานวาพบผูปวยเสียชีวิต (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร, 2551)และอีก 1 จังหวัด คือ จ.รอยเอ็ด อยูใน
พื้นที่ปศุสัตวเขต 4 ซึ่งไดมีการพบเชื้อพิษสุนัขบาสูงทั้งในพื้นที่ปศุสัตวเขต 3 และเขต 4 สําหรับพฤติกรรมของ
ผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 11 ราย พบวา 9 ราย หลังถูกสัตวกัดแลวไมไดลางแผลและไมไดตระหนักถึงโรคพิษ
สุนัขบา โดยเฉพาะในรายท่ีมีบาดแผลจากการถูกกัดหรือขวนเพียงเล็กนอย เม่ือวิเคราะหขอมูลของผูปวยและ
เสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาป 2559 พบวา 11 รายจาก 14 ราย หรือรอยละ 79 ขาดความตระหนักถึงโรคพิษสุนัข
บา ไมมีการลางทําความสะอาดแผล ไมไดไปสถานรักษาพยาบาลทันทีหลังถูกกัด และเมื่อทบทวนขอมูลยอนหลัง
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ผูเสียชีวิตระหวางป 2555-2560 จํานวน 45 ราย พบวาประมาณรอยละ 90 ของผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาไมได
เขารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดๆ เลยหลังสัมผัสสัตวที่สงสัย (สํานักระบาดวิทยา, 2561) 

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในป พ.ศ. 2561 มีตัวอยางสงตรวจทั้งหมด 9,275 ตัวอยาง พบวามีผลบวกของ
ตัวอยางทั้งหมด 1,469 ตัวอยาง คิดเปน 15.83 % ใน 54 จังหวัด สูงสุด 10 จังหวัด ไดแก สุรินทร รอยเอ็ด สงขลา 
นครราชสีมา ยโสธร ชลบุรี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ นครศรีธรรมราช และกาฬสินธุ ชนิดสัตวที่พบไดแก สุนัข 1,281 
ตัว โค 117 ตัว แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว นอกจากนี้ยังมีมา กวาง และสุกรชนิดละ 1 ตัว สวน
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในสัตววันที่ 1 ตุลาคม 2561-5 มีนาคม 2562 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 42 จังหวัด 224 
จุด ในปจจุบันจึงมีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว 36 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร สระบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร กาฬสินธุ  ขอนแกน เพชรบุรี  ราชบุรี กระบี่  ตรัง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา และสตูล ภายในป พ.ศ. 2561 มีจังหวัดที่ไมพบโรคพิษสุนัขบา 23 จังหวัด 
ไดแก จังหวัด ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลําภู เชียงใหม แพร 
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส ท้ังนี้
กรมปศุสัตวไดเรงรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิด โรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ในสัตวกลุมเสี่ยงทุก
ตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได 27,843 ตัว เรงรัดควบคุมจํานวนประชากรสัตวพาหะนําโรคที่สําคัญ (สุนัขและ
แมว) ทําใหมีจํานวนคงท่ีหรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร  เชื้อโรค โดยการผาตัดทําหมันได 2,548 ตัว 
(น.สพ.สรวิศ ธานีโต, 2562) ซ่ึงในป พ.ศ. 2561 มีรายงานผูเสียชีวิตจากการติดโรคพิษสุนัขบาทั่วประเทศไทยพบวา
ผูเสียชีวิตกระจายอยูถึง 14 จังหวัดคือ จังหวัดบุรีรัมย ระยอง และสงขลา จังหวัดละ 2 คน, จังหวัดสุรินทร ตรัง 
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎรธานี จังหวัดละ 1 
คน รวมทั้งสิ้น 17 ราย (นพ.อัษฎางค รวยอาจิณ, 2561). ท้ังนี้ทั้งนั้นจากรายงานการสอบสวนโรคผูเสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบาในป 2561 พบวามีการรับเชื้อจากสุนัข 16 ราย หรือรอยละ 94.1 จากแมว 1 ราย รอยละ 5.9 เปนสัตว
มีเจาของ รอยละ 64.8 และไมมีเจาของ รอยละ 35.2 (นพ.นคร เปรมศรี, 2561) 

สถานการณโรคพิษสุนัขบาในตนป พ.ศ.2562 ก็ยังมีรายงานผลบวกของประชากรสัตวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัข
บา จากการรายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบาแค 30 วันยอนหลัง (ตั้งแต 6 มีนาคม 2562 - 5 เมษายน 2562) พบวามี
สัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา 29 ตัวอยาง แบงเปน สุนัข 20 ตัวอยาง แมว 2 ตัวอยาง โค 5 ตัวอยาง และแพะ 2 
ตัวอยางภายในพื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุรินทร นครราชสีมา กาฬสินธุ เพชรบุรี สระบุรี ชลบุรี บุรีรัมย 
อํานาจเจริญ รอยเอ็ด และกําแพงเพชร ซ่ึงมีความชุกของการเกิดโรคในแตละเขตดังรูปภาพที่ 4 และไดมีการจัด 10 
อันดับจังหวัดที่มีการเกิดติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาดังกลาว ในรูปภาพที่ 5 
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รูปภาพท่ี 4 ความชุกของการเกิดโรคพิษสุนัขบาในแตละเขต 
ที่มา : Thai Rabies, 2019 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 10 อันดับพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบาสงูสุด 30 วันยอนหลัง (ตั้งแต 6 มีนาคม 2562-5 เมษายน 2562) 
ที่มา : Thai Rabies, 2019 
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เนื่องจากโรคพิษสุนัขบาไมไดเปนโรคที่ระบาดตามฤดูกาลและมีรูปแบบการระบาดท่ีชัดเจน จึงไมสามารถ
พยากรณอนาคตการติดเชื้อและการเสียชีวิตเปนตัวเลขไดอยางแนชัด ซึ่งในอดีตของประเทศไทยไดพบการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบาในป พ.ศ.2523 จึงทําใหมีผูปวยและเสียชีวิตสูงมากถึง 370 ราย ทางกรมปศุสัตวเองก็ไมไดนิ่ง
นอนใจ จึงเดินหนาวางแผนงานทําการปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยการฉีดวัคซีนใหแกสัตวเลี้ยงของประชาชนและทํา
หมันสุนัข เพ่ือลดจํานวนประชากรของสุนัขจรจัดที่มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น จึงเปนผลทําใหมีผูปวยและผูเสียชีวิตลดลง
เร่ือยๆ จนกระท่ังใน พ.ศ. 2546-2550 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยจากโรคพิษสุนัขบาลดลงเปนอยางมากเหลือ
เฉลี่ย 21.2 รายตอป แสดงใหเห็นถึงการปองกันโรคนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตไดถึงรอยละ 
94.3 เม่ือเทียบกับผูเสียชีวิตใน พ.ศ.2523 จากการดําเนินแผนการปองกันโรคอยางตอเนื่อง พบวาอัตราการปวย
และผูเสียชีวิตลดลงเพิ่มจากปที่ผานๆมาเหลือเฉลี่ยเพียง 5.4 รายตอปในพ.ศ. 2554-2558 ตอมาในพ.ศ.2559-
2561 พบผูเสียชีวิตเฉลี่ย 14 รายซ่ึงจํานวนผูเสียชีวิตพบมากข้ึน ในผูปวยที่เสียชีวิตทั้งหมดคิดเปนรอยละ 90           
ที่ไดรับการสัมผัสเชื้อแลวไมมีการลางทําความสะอาดแผล ไมไดไปสถานรักษาพยาบาลทันทีหลังถูกกัด  อยางไรก็
ตามควรตระหนักในเร่ืองแนวทางสงเสริมและการการปองกันโรคพิษสุนัขบาและควรปฏิบัติตนดังนี้ 

1. คนเล้ียงสุนัขควรนาํสุนัขทุกตวัไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนวิธีการปองกันโรคท่ีดีที่สุด 
ถาสุนัขในพ้ืนที่ไดรับการฉีดวัคซนี อยางนอยรอยละ 82 จึงจะปองกันโรคพิษสุนัขบาในพืน้ทีไ่ด 

2. ใหความรูแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง บดิา มารดา หรือผูปกครอง อยาปลอยใหเด็กเล็กอยู
กับสุนัขตามลําพงั และสอนใหเด็กรูจักระมัดระวังเมื่ออยูใกลสุนัข อยารังแก อยาแกลง อยาทาํใหสุนัขตกใจ สําหรับ
ผูเลี้ยงสนุัขตองมีความรับผดิชอบ ไมใหสุนัขไปกัดคน และไมกอความเดือดรอนหรืออันตรายแกผูอื่น 

3. ควบคุมจํานวนสุนัขไมใหเพิ่มข้ึน ผูเลี้ยงสนุัขควรนําสุนัขไปรบัการคุมกําเนิดหรือนําไปทาํหมัน และไมนาํ
สุนัขที่ไมตองการไปปลอย 

4. ผูที่ถูกสัตวที่เสี่ยงตอโรคพิษสนุัขบากัดหรือขวน ตองรีบลางแผลใสยา กักสุนัขไว 10 วัน และไปหาหมอโดยเร็ว
ที่สุด สุนัขที่กัดคนหรือสัตวอื่นแลวตายลงภายใน 10 วัน ตองสงหัวไปตรวจที่หองปฏิบัติหรือติดตอปศุสัตวในพื้นที่ 
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