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       สถานการณโรคพิษสุนัขบา เขตฯ 14  

        นันทนา  แตประเสรฐิ 
กลุมโรคติดตอทั่วไป  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบาของประเทศ  มี
แนวโนมลดลงอยางชัดเจน  ผูปวยไมเกิน 30 รายตอป ในป 2553 มีรายงานผูปวย 10  ราย   ภาค
กลางพบผูปวยมากที่สุด  ในขณะที่อัตราการตรวจพบหัวบวกและความครอบคลุมการฉีดวัคซนีใน
สัตว คอนขางคงที่ที่รอยละ 20-25  และรอยละ 50-60  สาเหตุหลักสําคัญของการปวยคือถูกกดัจาก
สุนัขมีเจาของ และ สุนัขไมเคยฉีดวัคซีน 

ในเขตฯ  14  ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2552 มีรายงานผูปวย 11 ราย  ป 2552 ไมมีรายงานผูปวย 
แตพบวา จังหวัดสุรินทร และบุรีรมย มีรายงานผูปวย มาตลอด    จังหวัดนครราชสีมาและชัยภมูิ มี
รายงานผูปวยรายสุดทายป พ.ศ. 2546   จากรายงานการเฝาระวังการรบัวัคซีนในผูสัมผัสสุนัข (ร.36) 
พบวา ในแตละป มีผูถูกสุนัขกัดมารับการฉีดวัคซีนมากกวา 17,600 ราย อัตราการถูกกัด อยูระหวาง 
98.7 - 266 ตอประชากรแสนคน  ไมไดรับการฉีดวัคซนีรอยละ 0.5  ในผูที่ไดรับวคัซีน  ไดรับอิมมู
โนโกบูลิน รอยละ 7  ในกลุมที่ไดรับการฉีดวัคซีน เปนการฉีดเขาใตผิวหนัง รอยละ 85 ในทุกๆ ป 
ตั้งแตป  พ.ศ. 2551 เปนตนมา โดยในกลุมที่ฉีดเขาใตผิวหนัง มากกวารอยละ 50 ที่ไดรับวัคซีนไม
ครบชุด และกลุมที่ฉีดเขากลามเนื้อ ไดรับไมครบชุดสูงถึงรอยละ 70  แตในป พ.ศ.  2553 ในกลุมที่
ฉีดเขาใตผิวหนัง  ไดรับวัคซนีครบชุด สูงถึง รอยละ 51  
 

ปญหาและขอเสนอแนะ 
ในสัตว 
1 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบาในสุนัขยังไมถึงรอยละ 80  ของ

ทุกพื้นที ่ ควรเพิ่มความคอบคลุมของการฉีดวัคซีนในสัตว โดยการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

2. ยังไมมกีารควบคุมการเคลื่อนยายหรือการนําสัตวจากพื้นที่อ่ืนเขามาในพื้นที่ทีม่ีการ
ควบคุมโรคดีแลว  ทําใหมกีารแพรโรคพิษสุนัขบาไปไดไกลๆ  ควรเนนการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจังในผูรับผิดชอบ   

3. สุนัขมีเจาของไมฉีดวัคซนีเปนสาเหตหุลักของการปวยในปจจุบัน ควรเสริมสรางความ
รับผิดชอบของเจาของสัตว ตองนําสัตวไปรับวัคซีนใหถูกตองและครบถวน 

4. การควบคมุโรคหลังพบสัตวเปนโรคลาชา หรือไมครอบคลุม  และการประสานงาน
ขอมูลยังขาดความชัดเจน ควรมีเครือขายการประสานแลกเปลี่ยนและนําขอมูลมาใชประโยชนเพื่อ
การเฝาระวังปองกันควบคุมโรค รวมกัน โดยมีระดับเขตฯ เปนเครือขายหลักในการประสานงาน 
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ในคน 
1. อัตราการถูกสัตวกดัในประชาชนยังมแีนวโนมสูงขึ้น และ ความครอบคลุมของการฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในผูถูกสัตวกดัครบชุดต่ําและยังขาดขอมลู สาเหตุของการไดรับ
วัคซีนไมครบชุดในผูถูกสัตวกัด ควรเพิ่มความครอบคลุมและความครบถวนของ การฉีดวัคซีนในผู
ถูกสัตวกัด เนนการสรางความเขาใจที่ถูกตองของประชาชน เมื่อถูกสัตวกัด ตองไดรับการฉีดวัคซีน
ที่เหมาะสม 
 
บทนํา 

โรคพิษสุนัขบาเปนโรคติดตอจากสัตวมาสูคนที่มีความรนุแรงมาก ผูปวยตองเสยีชีวิตทุก
ราย   ผูปวยจะมีไข ปวดเมื่อยตามเนื้อตวั คันหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกสัตวกัด ตอมาจะหงดุหงดิ 
ตื่นเตนไวตอส่ิงเรา (แสง เสียง ลมฯ) มานตาขยาย น้ําลายไหลมาก กลามเนื้อคอกระตุกเกร็งขณะที่
ผูปวยพยายามกลืนอาหารหรอืน้ํา ทําใหเกดิอาการ  "กลัวน้ํา"  เพอคล่ัง สลับกับอาการสงบ ชัก 
ผูปวยบางรายอาจแสดงอาการแบบอัมพาต โดยมีอาการแขนขาออนแรง กรณีไมไดรับการรักษา
ประคับประคอง มักปวยอยูประมาณ 2 - 6 วัน และเสยีชีวิตเนื่องจากอัมพาตของกลามเนื้อ ระบบ
ทางเดินหายใจ 
 สาเหตุ เกิดจากไวรัสเรบี่ส (Rabies virus) เชื้อนี้ตายงายถาถูกแสงแดด หรือแสงอุลตาไวโอ
เลต จะตายใน 1 ช่ัวโมง ถาตมเดือด จะตายภายใน 5 -10 นาท ีถาถูกน้ํายาฆาเชื้อ เชน ไลโซล ฟอร
มาลีน แอลกอฮอล ทิงเจอรไอโอดีน และโพวีโดนไอโอดีน และสบูหรือผงซักฟอก เชื้อจะตาย
ภายในเวลารวดเร็ว 

สัตวนําโรค ในประเทศไทยสุนัขเปนสัตวนําโรคหลัก รองลงมาเปนแมว กระตาย หนูแร็ท 
และหนูไมซ อาจติดเชื้อได แตพบไมบอยนัก ในทวีปอเมริกา  มีคางคาวเปนสัตวนําโรค ในประเทศ
กําลังพัฒนา สุนัขเปนแหลงรังโรคที่สําคัญ  

 ระยะฟกตัว คือระยะเวลาที่เชื้อเขาสูรางกายจนเกิดอาการ ประมาณ 2 - 8 สัปดาห อาจสั้น
เพียง 5 วัน หรือยาวนานเกินกวา 1 ป ระยะฟกตวัจะสั้นหรือยาวขึน้กับปจจยับางประการ ไดแก 
ความรุนแรงของบาดแผล ปริมาณของปลายประสาทที่ตําแหนงของแผล และระยะทางแผลไปยงั
สมอง เชน แผลที่หนา ศีรษะ คอ และมือ จะมีระยะฟกตัวส้ันจํานวนและความรุนแรงของเชื้อก็เปน
อีกปจจยัหนึ่ง เครื่องนุงหม เชน เสื้อผา หรือการลางแผลจะมีสวนชวยลดจํานวนเชื้อลงไดมาก 

กระบวนการทีสํ่าคัญที่สุดของการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา คือ การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคในสุนัข ซ่ึงเปนสัตวนําโรคหลักใหมภีูมคิุมกันหมู (herd immunity) รวมทั้งการ
ควบคุมประชากรสุนัขและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนขักัด ตองพยายามฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษ
สุนัขบาใหไดอยางนอย รอยละ 80 ของจํานวนสุนัขทัง้หมดในพื้นทีใ่นเวลาใกลเคยีงกัน การที่จะ
บรรลุจุดมุงหมายดังกลาว จําเปนตองไดรับความรวมมอืจากทุกหนวย และที่สําคัญคือ หนวยงาน
สาธารณสุข ปศุสัตว และองคกรปกครองทองถ่ิน ผูเล้ียงสุนัขและประชาชน 
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ผูถูกสุนัขกัด หรือขวน ตองลางบาดแผลดวยสบู และน้ําสะอาดใหลึกถึงกนแผล และใสยา
รักษาแผลสดเพื่อกําจัดเชื้อไวรัสที่แผลโดยเร็ว แลวไปพบแพทย เพื่อฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา  พรอมทั้งติดตามดูอาการสัตวที่กัด ซ่ึงถาสัตวที่กัดเปนสุนัข หรือแมว การพิจารณาวาสุนัขหรือ
แมวนัน้ไมนาจะเปนโรคพษิสุนัขบาจะตองมีองคประกอบสนับสนุนอยางนอย 5 ประการ คือ  

1. สุนัข หรือแมวนั้นมีอาการปกต ิ 
2. เปนสัตวที่เคยไดรับการฉีดวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาแลวอยางนอย 2 คร้ัง คร้ัง

สุดทายไมเกิน 1 ป  
3. เล้ียงอยูในบริเวณที่มีขอบเขต โอกาสที่ไปสัมผัสกับสัตวที่มีเชื้อไดนอย  
4. มีเหตุการณโนมนําทําใหสัตวกัด หรือขวน เชน ทําใหเจบ็ ตกใจ หรือโกรธ  
5. สามารถกักดูอาการภายใน 10 วันได (1) 

 
สถานการณโรค  
     ประเทศไทย รายงานจากสํานักระบาดวิทยา พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  จํานวน
ผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน ถึงป พ.ศ. 2546  และพบผูปวยไมเกิน 30 
รายตอป  ในขณะที่อัตราการตรวจพบหัวบวกและความครอบคลุมการฉีดวัคซนีในสัตว คอนขาง
คงที่ที่รอยละ20-25  และรอยละ 50-60 ตามลําดับ  และเพิม่ขึ้นเล็กนอยในป พ.ศ.  2552 (รูปที่ 1)  (2) 
จังหวดัในภาคกลางพบผูปวยมาก (รูปที่ 2)  ในชวง 3 ปยอนหลัง โดยเฉพาะใน ป พ.ศ.  2552 สูงถึง  
23 ราย  เปนผูปวยในภาคกลาง 20  ราย กรุงเทพฯ  7  ราย กาญจนบุรี 4  ราย สุพรรณบุรี ราชบุรี 
ระยอง จังหวัดละ 2  ราย ปราจีนบุรี สมุทรสาคร นนทบุรี    จังหวดัละ 1 ราย  ป พ.ศ.  2553  ขอมูล
ถึงเดือน มีนาคม  10 ราย  เฉพาะในกรุงเทพฯ 5 ราย     
 ในป  พ.ศ.  2552  ผูปวยสวนใหญเปนผูใหญ  19  ราย   เดก็  5  ราย  เพศ ชาย  15  ราย  
หญิง  8  ราย    ในป พ.ศ.  2553  มีอายุระหวาง  6 – 67 ป  เปนเพศชาย  7  ราย  หญิง  3  ราย   
 สาเหตุหลักสําคัญของการปวยคือถูกกดัจากสุนัขมีเจาของ และ สุนัขไมเคยฉีดวัคซีน
หลังจากสุนัขตาย มกีารสงหัวตรวจ ในป พ.ศ.  2553 สุนัขมีเจาของ  7 สุนัขจรจัด  2  แมวจรจัด  1  
หลังจากสุนัขตาย ไมมีการสงหัวตรวจ(3) 
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รูปที่ 1 จํานวนผูปวยเสียชีวิตโรคพิษสุนัขบาและอัตราการ
ความครอบคลุมวัคซีน,อัตราการตรวจพบหัวบวกในสัตว 
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ผูเสียชีวิต อัตราการพบหวับวก ความครอบคลุม vaccine สัตว  
   

รูปที่ 2 จํานวนผูปวยเสียชีวิตโรคพิษสุนัขบา ประเทศ จําแนก
รายภาค พ.ศ. 2548-2553
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กลาง เหนือ ตะวันออก เฉียงเหนือ ใต  
  

ในเขตฯ 14   ตั้งแตป พ.ศ. 2546-2552 มีรายงานผูปวย 11 ราย  ป 2552 ไมมีรายงานผูปวย 
แตพบวา จังหวัดสุรินทร และบุรีรมย มีรายงานผูปวย มาตลอด    จังหวัดนครราชสีมาและชัยภมูิ มี
รายงานผูปวยรายสุดทายป พ.ศ. 2546  (รูปที่ 3) โดย กลุมอายุ 10-14,15-24,25-34 และ 65 ปขึ้นไปมี
รายงานผูปวยกลุมละ 2 ราย (รูปที่ 4) 

จากรายงานการเฝาระวังการรับวัคซีนในผูสัมผัสสุนัข (ร.36) (4) พบวา ในแตละป มีผูถูก
สุนัขกัดมารับการฉีดวัคซีนมากกวา 17,600 ราย อัตรากรถูกกัด อยูระหวาง 98.7 - 266 ตอประชากร
แสนคน  ไมไดรับการฉีดวัคซีนรอยละ 0.5  ในกลุมที่ไดรับการฉีดวัคซีน เปนการฉีดเขาใตผิวหนัง 
รอยละ 85 ในทุกๆ ป ตั้งแตป  พ.ศ. 2551 เปนตนมา โดยในกลุมที่ฉีดเขาใตผิวหนัง มากกวารอยละ 
50 ที่ไดรับวัคซีนไมครบชุด และกลุมที่ฉดีเขากลามเนื้อ ไดรับไมครบชุดสูงถึงรอยละ 70  แตในป 
พ.ศ.  2553 ในกลุมที่ฉีดเขาใตผิวหนัง  ไดรับวัคซีนครบชุด สูงถึง รอยละ 51(รูปที่ 5  และ 6) ในผูที่
ไดรับวัคซีน  ไดรับอิมมูโนโกบูลิน รอยละ 7  
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ปญหาการดําเนินงานโรคพษิสุนัขบาและขอเสนอแนะ  
ในสัตว 
1. ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบาในสุนัขยังไมถึงรอยละ 80  

ของทุกพื้นที ่ 
2. ยังไมมีการควบคุมการเคลื่อนยายหรือการนําสัตวจากพื้นที่อ่ืนเขามาในพื้นที่ที่มกีาร

ควบคุมโรคดีแลว ทําใหมีการแพรโรคพิษสุนัขบาไปไดไกลๆ   
3. สุนัขมีเจาของไมฉีดวัคซนีเปนสาเหตหุลักของการปวยในปจจุบัน 
4. การควบคุมโรคหลังพบสัตวเปนโรคลาชา หรือไมครอบคลุม   
5. การสงหัวสัตวยุงยาก ไมมหีนวยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบสงตอ จึงทิ้งสัตวที่ตายไปโดย

ไมสงตรวจและตองเสียคาใชจายเองดวย  ทาํใหระบบเฝาระวังควบคุมโรคในสัตวเสียไป  ปกติแลว
เมื่อมีหัวสัตวพบเชื้อ เจาหนาที่กรมปศุสัตวจะไปดําเนินการฉีดวัคซีนใหสุนัขโดยรอบรัศมี 5 
กิโลเมตร (Ring Vaccination)  

6. มีสุนัขที่ไมสามารถจับได แตไมยอมใหทําลาย 
ในคน 
1. อัตราการถูกสัตวกดัในประชาชนยังมแีนวโนมสูงขึ้น  
2. ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบาในผูถูกสัตวกัดครบชุดต่ําและ

ยังขาดขอมูล สาเหตุของการไดรับวัคซีนไมครบชุดในผูถูกสัตวกัด  
 3. ตายเพราะถูกสุนัขมีเจาของหรือสุนัขที่เล้ียงไวที่ไมฉดีวัคซีนกัด 
 4. ไมสนใจไปรับการฉีดวคัซีน 

•  มั่นใจในสุนขัที่เล้ียงไวเอง หรือเพราะเหน็วาเปนสุนัขมีเจาของ 
•  ไมคิดวาลูกสุนัข หรือสัตวอ่ืนเปนโรคพษิสุนัขบาได 

6. การประสานงานในหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบทั้งปศุสัตว และสาธารณสุขทองถ่ินยัง
ขาดระบบและความชัดเจน 

 
วิจารณและเสนอแนะ 

 1. ประเด็นวัคซีน 
1.1 เพิ่มความคอบคลุมของการฉีดวัคซีนในสัตว โดยการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   
1.2 เพิ่มความครอบคลุมและความครบถวนของ การฉีดวัคซีนในผูถูกสัตวกัด เนนการ

สรางความเขาใจที่ถูกตองของประชาชน เมื่อถูกสัตวกัด ตองไดรับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม 
1.3 เสริมสรางความรับผิดชอบของเจาของสัตว ตองนําสัตวไปรับวัคซีนใหถูกตองและ

ครบถวน 
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2. ขอมูลในคนและสัตว  หนวยงานเครือขายที่รับผิดชอบแตละระดับ ควรมีเครือขายการ
ประสานแลกเปลี่ยนและนําขอมูลมาใชประโยชนเพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค รวมกัน โดย
มีระดับเขตฯ เปนเครือขายหลักในการประสานงาน 

3.  การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรคควรเพิ่มคุณภาพการสอบสวนใหสามารถชี้
จุดบกพรอง ของระบบการดาํเนินงาน และ หาแนวทางแกไขไดอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสม 

 
รูปที่ 3 จํานวนผูปวยโรคพิษสุนัขบา เขตฯ 14 จําแนกรายพื้นที่

 2546-2553

0

1

2

3

4

พ.ศ.

จํานวน

แขต ฯ 14 บุรีรัมย ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร

แขต ฯ 14 3 1 1 2 3 1 0 0

บุรีรัมย 0 1 0 1 1 0 0 0

ชัยภูมิ 1 0 0 0 0 0 0 0

นครราชสีมา 1 0 0 0 0 0 0 0

สุรินทร 1 0 1 1 2 1 0 0

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

 
 

รูปที่ 4 จํานวนปวยสะสมโรคพิษสุนัขบาแยกกลุมอายุ เขตฯ14        
 ป 2546-2553

0

1

2

3

กลุมอายุ

จํานวน

รวม(2546-2553) 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 0

<1 1-5 6-9     10-14     15-24     25-34     35-44     45-54     55-64      65+ ไมทรา
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รูปที่ 5  รอยละการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา ชนิดเขากลามเนื้อ(IM)
 เขตฯ 14 ป 2551-2553

62.2

8.3

29.5

76.0

4.6
19.4

72.5

4.1

23.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

ฉีดวัคซีน ไมครบชุด  ฉีดต่ํากวา 4-5เข็ม  ฉีดครบ 5 เข็ม(4-
5เข็ม หรือกระตุน) 

การไดรับวัคซีน

รอ
ย
ละ

2551
2552
2553

 
 
รูปที่ 5  รอยละการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา ชนิดเขาใตผิวหนัง(ID) 

เขตฯ 14 ป 2551-2553

59.9

9.7

30.5

53.5

15.6
30.8

39.1

8.9

51.9

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

ฉีดวัคซีน ไมครบชุด  ฉีดต่ํากวา 4-5เข็ม  ฉีดครบ 5 เข็ม(4-
5เข็ม หรือกระตุน) 

การรับวัคซีน

รอ
ย
ละ

2551
2552
2553
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