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สมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่ งประเทศไทย

โรคพิษสุนัขบ้ าคืออะไร
โรคพิษสุนขั บ้ าหรื อโรคกลัวน ้าเป็ นโรคที่ตดิ ต่อจากสัตว์ส่คู น มีอนั ตรายร้ ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็ นโรค
พิษสุนขั บ้ าจะเสียชีวิตเกือบทุกรายเนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มียาที่ใช้ ในการรักษา แต่เป็ นโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน
ในแต่ละปี องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนขั บ้ ามากกว่า 60,000 รายทัว่
โลก โดยพบมากในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา และแม้ วา่ ทุกคนจะมีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้ าแต่
ร้ อยละ 40 ของผู้ที่ถกู สุนขั บ้ ากัดเป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี สาหรับในประเทศไทยมีรายงานคนถูกสัตว์กดั
หรื อข่วนมากกว่า 1 ล้ านคนต่อปี และสถิตขิ องสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงปี พศ. 2554-2558 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนขั บ้ า 5-7 รายต่อปี แต่ในปี พ.ศ. 2561 เพียง
ประมาณ 2 เดือนมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนขั บ้ าแล้ วถึง3รายร่วมกับตรวจพบสัตว์ตดิ เชื ้อโรค
พิษสุนขั บ้ าแล้ ว 251 ตัว ซึง่ สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาถึง 1.5 เท่า พบมากที่สดุ ในสุนขั กว่า
ร้ อยละ 90 ตามมาด้ วยแมว และโคตามลาดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 13 จังหวัดซึง่ กรมปศุสตั ว์ได้ ประกาศ
เขตโรคระบาดพิษสุนขั บ้ าพื ้นที่สีแดง คือ จ.สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์
อุบลราชธานี เชียงราย ร้ อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรี สะเกษนอกจากนี ้ยังต้ องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษ
สุนขั บ้ าในอีก 42 จังหวัดโรคนี ้จึงนับเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่มีความสาคัญยิ่ง

คนติดโรคพิษสุนัขบ้ าจากสัตว์ ชนิดใดบ้ าง
โรคพิษสุนขั บ้ าติดต่อโดยการสัมผัสกับน ้าลายจากการถูกกัด ข่วนหรื อเลียบริเวณที่มีบาดแผลรอย
ถลอกหรื อรอยขีดข่วนบาดแผล หรื อเลียถูกบริเวณเยื่อบุตา หรื อปากเป็ นต้ น นอกจากนี ้การชาแหละซาก
สัตว์หรื อรับประทานผลิตภัณฑ์ดบิ จากสัตว์ที่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้ าก็สามารถติดโรคได้
โรคพิษสุนขั บ้ าพบได้ ในสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมหลายชนิด เช่น สุนขั แมว ค้ างคาว วัว ลิง ชะนี
กระรอก กระต่าย รวมถึงหนูเป็ นต้ น แต่พบว่าสุนขั และแมวเป็ นสัตว์ที่นาโรคพิษสุนขั บ้ ามาสูค่ นได้ บอ่ ยที่สดุ
ในประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา แม้ วา่ รายงานจากสานักควบคุม ป้ องกัน และบาบัดโรคสัต ว์ กรมปศุ
สัตว์ ในประเทศไทยในปี พศ. 2556 พบว่าสัตว์ที่ตรวจยืนยันพบเชื ้อพิษสุนขั บ้ าส่วนใหญ่ไม่เคยได้ ฉีดหรื อไม่
ทราบประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า แต่ร้อยละ 9.2 ของสัตว์ที่ยืนยันเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ ามี
ประวัติการได้ รับเคยได้ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ ามาก่อน
อาการของโรคพิษสุนัขบ้ าในคนเป็ นอย่ างไร
หลังได้ รับเชื ้อโรคพิษสุนขั บ้ าผู้ป่วยจะแสดงอาการป่ วยโดยเฉลี่ยประมาณ3 สัปดาห์- 3 เดือนใน
บางรายอาจใช้ เวลานานหลายปี กว่าจะมีอาการก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับตาแหน่งที่ถกู กัด ขนาด จานวนและความ
ลึกของบาดแผลรวมถึงภูมิต้านทานของคนที่ถกู สัตว์กดั

ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคพิษสุนขั บ้ าเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
1.

ระยะเริ่มต้ นผู้ป่วยจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวด
เมื่อยตามตัว หนาวสัน่ คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวายนอนไม่หลับ ในบางรายอาจมีอาการ
เจ็บ เสียวแปล๊ บคล้ ายเข็มทิ่ม หรื อคันอย่างมากบริเวณที่ถกู กัด ซึง่ เป็ นลักษณะที่จาเพาะของ

2.

3.

โรคระยะนี ้มีเวลาประมาณ 2-10 วัน
ระยะที่มีอาการทางสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน วุน่ วาย กระสับกระส่าย อยูไ่ ม่นิ่ง กลืน
ลาบาก รวมถึงกลัวน ้า อาการจะเป็ นมากขึ ้นหากมีเสียงดัง หรื อถูกสัมผัสเนื ้อตัว จากนันผู
้ ้ ป่วย
อาจมีอาการชักและเป็ นอัมพาต ระยะนี ้มีอาการประมาณ 2-7 วัน
ระยะท้ ายผู้ป่วยอาจมีภาวะหายใจล้ มเหลว หัวใจหยุดเต้ น โคม่า และเสียชีวิตในเวลาอันสัน้

ควรปฏิบัตอิ ย่ างไรเมื่อถูกสัตว์ กัด
1. รี บล้ างแผลให้ เร็วที่สดุ ด้ วยสบูแ่ ละน ้าสะอาดหลายๆครัง้ นานอย่างน้ อย 15 นาที ล้ างทุกแผล
และล้ างให้ ลกึ ถึงก้ นแผล แล้ วเช็ดแผลให้ แห้ ง ใส่ยาฆ่าเชื ้อ เช่น โพวิโดนไอโอดีนเป็ นต้ น
บริเวณแผล
2. จดจาลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กดั รวมทังสื
้ บหาเจ้ าของ เพื่อสอบถามประวัติการฉีด
วัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้ า และสังเกตอาการสัตว์ที่กดั เป็ นเวลา 10 วันถ้ าสัตว์ไม่มีอาการ
ผิดปกติอาจไม่ใช่โรคพิษสุนขั บ้ า แต่ถ้าสุนขั ตายให้ นาซากมาตรวจ
3. ไปพบแพทย์ทนั ทีพร้ อมนาสมุดวัคซีนหรื อประวัตกิ ารฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าและ
บาดทะยักไปด้ วย เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถกู ต้ อง ถ้ ามีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้ า อาทิ
เช่น ถูกกัดหรื อข่วน แพทย์จะพิจารณาฉีดวัควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า รวมถึงวัคซีนป้องกัน
บาดทะยัก และยาฆ่าเชื ้อ นอกจากนี ้ในกรณีที่มีโอกาสติดโรคพิษสุนขั บ้ าสูง แพทย์อาจ
พิจารณาให้ อิมมูโนโกลบุลินซึง่ มีภมู ิต้านทานโรคพิษสุนขั บ้ าร่วมด้ วย โดยวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้ าจะฉีดประมาณ 3-5ครัง้ เป็ นวัคซีนมีความปลอดภัยสูงสามารถฉีดได้ ทกุ วัย รวมทังใน
้
เด็กและสตรี มีครรภ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ ามีประสิทธิภาพสูงหากไปรับการฉีดตรงตาม
แพทย์นดั ทุกครัง้
จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ าได้ อย่ างไร
เนื่องจากโรคพิษสุนขั บ้ าเป็ นโรคที่ไม่มียาที่ใช้ ในการรักษา และถ้ าติดเชื ้อจะเสียชีวิตเกือบทุกราย
ดังนันการป
้
้ องกันไม่ให้ เกิดโรคจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางในการป้องกันดังนี ้

1.

ควบคุมไม่ให้ สตั ว์เป็ นโรคพิษสุนขั บ้ า
- พาสัตว์เลี ้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้ าตามกาหนด และฉีดซ ้าทุกปี
- ไม่ปล่อยสัตว์เลี ้ยงไปในที่สาธารณะ ทุกครัง้ ที่จะนาสุนขั ออกนอกบ้ านควรอยูใ่ นสายจูง
- ไม่นาสัตว์ป่ามาเลี ้ยง

2.

3.
4.

หลีกเลี่ยงไม่ให้ ถกู สัตว์กดั โดยไม่แหย่ หรื อรังแกให้ สตั ว์โมโห รวมทังไม่
้ ยงุ่ หรื อเข้ าใกล้ สตั ว์ที่ไม่
รู้จกั หรื อไม่มีเจ้ าของ
ถ้ าถูกสัตว์กดั แล้ ว ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาข้ างต้ น
พิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าแบบป้องกันล่วงหน้ าในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคพิษสุนขั บ้ า ได้ แก่ สัตว
แพทย์ ผู้ที่มีอาชีพเลี ้ยงและขายสัตว์ เป็ นต้ น ผู้ที่อยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลที่มีการระบาดของโรคพิษ
สุนขั บ้ า ซึง่ อาจทาให้ การเข้ าถึงวัคซีน การตรวจทางน ้าเหลือง รวมถึงการมารับวัคซีนกระตุ้น
ตามนัดทาได้ ยากลาบาก หรื ออาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีแหล่งรังโรคของโรคพิษสุนขั บ้ าในสัตว์ป่า
รวมถึงเด็กที่เลี ้ยงสุนขั และแมว เป็ นต้ น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนขั บ้ า
แบบป้องกันล่วงหน้ าโดยฉีด 2 ครัง้ ห่างกัน 7 วันและเมื่อถูกสัตว์กดั จะต้ องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ ้า
อีก 1-2 ครัง้ โดยไม่จาเป็ นต้ องฉีดอิมมูโนโกลบุลินซึง่ อาจเกิดปฏิกิริยาแพ้ และเจ็บปวดเวลาฉีด
รอบแผลร่วมด้ วย

ประเทศไทยได้ กาหนดเป้าหมายเป็ น “พื ้นที่ปลอดโรคพิษสุนขั บ้ า”เพื่อกวาดล้ างโรคพิษสุนขั บ้ าให้
หมดไปจากประเทศไทยให้ ได้ ภายในปี 2563 ตามข้ อตกลงขององค์การอนามัยโลก องค์กรโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ และองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหากปฏิบตั ไิ ด้ ตามนี ้เชื่อว่าทุกคน
น่าจะปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้ า
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