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คำนำ
โครงการสัต ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็ นโครงการตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีพระประสงค์ให้
โรคพิษ สุ นัขบ้า หมดไปจากประเทศ รัฐบาลภายใต้การน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีคาสังส
่ านักนายกรัฐมนตรีท่ี 214/2559 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธ านของศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้รบั พระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็ นองค์ประธานกรรมการฯ และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เ จ้า สิร ิภ าจุ ฑ าภรณ์ ทรงรับ เป็ น รองประธานกรรมการฯ คณะกรรมการได้ ม ีก ารแต่ ง ตัง้
คณะอนุ กรรมการฯ และคณะทางานต่าง ๆ หลายชุด เพื่อให้ทุกภาคส่วนทัง้ ของรัฐและเอกชนได้มสี ่วน
ช่วยในการดาเนินการควบคุมป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้หมดไปจากประเทศไทยตามพระประสงค์
สัตวแพทยสภาโดยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชานาญการแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคม
สัต วแพทย์ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัต ว์แห่งประเทศไทย กรมปศุ สตั ว์ และสัต วแพทยสมาคมแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นหน่ ว ยงานหลักก็ได้ร่ว มดาเนินการในโครงการดังกล่ าวใน
หลายๆ กิจกรรม จนได้มกี ารจัดทาคู่มอื เวชปฏิบตั ิ “เรือ่ งโรคพิษสุนัขบ้า” สาเร็จเรียบร้อย สาหรับให้สตั ว
แพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงานทัง้ ในส่ ว นราชการ รัฐวิส าหกิจ และหน่ ว ยงานเอกชนต่ าง ๆ ได้ยดึ เป็ นหลักการ
เบื้องต้นในการช่วยควบคุมป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางปฏิบตั ิท่ไี ด้มาตรฐานทางวิชาการและ
ปฏิบตั เิ ป็ นหนึ่งเดียวกันทัวประเทศ
่
ทัง้ ยังนาไปใช้ประกอบการแนะนาประชาชนทีเ่ ลีย้ งสัตว์ ผูถ้ ูกสุนขั กัด
รวมทัง้ ผูท้ ส่ี มั ผัสสุนขั ทีส่ งสัยว่าจะเป็ นสุนขั บ้า ให้รแู้ นวทางปฏิบตั เิ บือ้ งต้นทัง้ แก่ตนเองและสุนัขทีเ่ ลี้ยงไว้
เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการติดเชือ้ โรคพิษสุนัขบ้า
ขอขอบคุณคณะอนุ กรรมการจัดทาคู่มอื เวชปฏิบตั ิ “เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า” จนสาเร็จเป็ นรูปเล่ม
เพื่อ เผยแพร่ค วามรู้ท งั ้ หมดให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ สมาชิก ผู้ป ระกอบการวิช าชีพ การสัต วแพทย์แ ละ
ประชาชนทัวประเทศไทย
่

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย ศักดิ ์ภู่อร่าม
นายกสัตวแพทยสภา
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แนวทำงกำรป้ องกันควบคุมโรคพิ ษสุนัขบ้ำในสัตว์

กำรให้วคั ซีนป้ องกันก่อนสัมผัสโรคในสุนัขและแมว (pre-exposure immunization in dogs and
cats)
ตารางที่ 1 คาแนะนาการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว (ดัดแปลงจาก [1])
สุ นั ข แ ล ะ แ ม ว ที่ อ า ยุ ต่า ก ว่ า 4
สุนัขและแมว ที่อายุ การกระตุ้นซา
เ ดื อ น
มากกว่า 4 เดือน
1. ให้วัคซีนสองครั้ง เมื่ออายุ 12
ให้วัคซีนสองครั้ง ห่าง ในลูกสัตว์ กระตุ้นซ้้า เมื่อ
สัปดาห์ และให้ซ้า หลังจากให้
กัน 2-4 สัปดาห์
อายุ 1 ปี จากนั้น ให้กระตุ้น
วัคซีนเข็มแรก 2-4 สัปดาห์
ซ้้าทุกปี
ถ้าลูกสุนัขและแมว เคยได้รับวัคซีน
นี้มาก่อนอายุ 12 สัปดาห์ ให้
กระตุ้นซ้้า 2 ครั้ง เมื่ออายุ 12
สัปดาห์ และกระตุ้นครั้งที่ 2 ห่าง
จากกระตุ้นครั้งแรก 2-4 สัปดาห์

ในสัตว์โตเต็มวัย ให้กระตุ้น
ซ้า้ ทุกปี

2. ในกรณีที่ลูกสุนัขและแมวอายุต่้า
กว่า 12 สัปดาห์ ที่ไม่ทราบประวัติ
วัคซีนของแม่ และมีความเสี่ยงสูง
ให้ฉีดทันที และให้ซ้าตามข้อ 1
* ในลูกสุนัขที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี การให้วัคซีนสองครั้งจะสามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีได้ดีกว่า
และการให้วัคซีนแบบ monovalent กระตุ้นระดับแอนติบอดีไตเตอร์สูงกว่าแบบ polyvalent [2]
** ทั้งนี้ ปริมาณการให้วัคซีน ให้ยึดตามค้าแนะน้าของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
กำรจัดกำรหลังจำกสัมผัสโรค (post-exposure management)
ในปัจจุบันยังไม่มีค้าแนะน้าอย่างเป็นทางการจากสัตวแพทยสภาหรือสมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย์ใน
ประเทศไทยในเรื่องข้อควรปฏิบัติเมื่อสัตว์เลี้ยงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็
ตามในต่างประเทศได้ก้าหนดแนวทางปฏิบัติ ซึ่งคณะผู้จัดท้าได้ประยุกต์แนวทางดังกล่ าวมาใช้เพื่อ ความ
เหมาะสม ดังรายละเอียดค้าแนะน้าในการปฏิบัติเมื่อสัตว์เลี้ยงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัข
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บ้า (ตารางที่ 2) และการดูแลบาดแผลเมื่อสัตว์เลี้ยงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว์ที่สงสัยหรือสัตว์ป่วยโรคพิษ สุนัข
บ้า ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป
ข้อมูลโปรแกรม pre-exposure และ post-exposure ในคน สามารถติดตามรายละเอียดได้ต าม
เอกสารอ้างอิง [3, 4]

การจัดการกับสัตว์เลียง (สุนัขและแมว) ที่กัดคนหรือสัตว์เลียงตัวอื่น
ส้าหรับสัตว์เลี้ยงที่มีสุขภาพดีควรกักเพื่อดูอาการเป็นเวลา 10 วัน โดยค้านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็น
ส้าคัญ (ไม่ควรฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากอาจท้าให้สับสนระหว่างอาการของโรคพิษสุนัข
บ้ากับ vaccine adverse reaction) โดยควรให้สัตวแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการของสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่คนถูกสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของกัด ให้ท้าการ euthanize สัตว์ทันทีและน้าส่ง ซากหรือส่วนหัวเพื่อตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการต่อไป
ในอดีต มักมีผู้สับสนในเรื่องระยะเวลาในการกักสัตว์เลี้ยงที่สัมผัสกับสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัข
บ้าโดยยึดเอาระยะ 10 วันนั้น โดยความเป็นจริงแล้วระยะเวลา 10 วัน ใช้เพื่อกักดูอาการสัตว์ (สุนัขและแมว)
ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเท่านัน (ไม่ใช่ช่วงระยะเวลากักส้าหรับ post-exposure management) ทั้งนี้
เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับกันว่า สุนัขและแมวที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าและมีเชื้อไวรัสอยู่ใน
น้้าลายจะตายภายในระยะเวลา 3-5 วัน ดังนั้นถ้าสัตว์เหล่านี้มีชีวิตรอดได้นานมากกว่า 10 วัน ก็ไม่น่าจะมีเชื้อ
พิษสุนัขบ้าอยู่ในน้้าลายของสัตว์ตัวนั้นในช่วงเวลาที่กัดหรือสัมผัสกับคนหรือสัตว์ ตัวอื่น แม้ว่าในภายหลังจะ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตาม [4, 5]

การจัดการกับสัตว์เลียง (สุนัขและแมว) ที่สัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
โดยทั่วไประยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้าจะมีระยะเวลา 3-8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาในการ
กักดูอาการในราย post-exposure เป็นเวลา 45 วันส้าหรับสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มาก่อน
และ 180 วัน ส้าหรับสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ทั้งนี้ ระยะเวลา 10 วัน ไม่
เพียงพอสาหรับการกักดูอาการสัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
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ตารางที่ 2 คาแนะนาในการปฏิบัติเมื่อสัตว์สัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า [4-6]
ชนิดของสัตว์
ประวัติการได้รับวัคซีน
ข้อควรปฏิบัติ
สุนัขและ
แมว

ปศุสัตว์

ไม่ เ คยได้ รั บ วั ค ซี น มาก่ อ น 1. ท้าการุณยฆาต (euthanize) ทันที
หรือไม่ทราบประวัติ การได้รับ 2. ในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ ท้าการุณยฆาต ให้ กัก
วัคซีน
บริ เ วณเป็ น รายตั ว เพื่ อ ดู อ าการอย่ า งเข้ ม งวด
(restricted quarantine) เป็น เวลา 180 วัน ให้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่เริ่มกักบริเวณ โดย
ให้วัคซีน 4 เข็ม ห่างกันทุก 4 วัน (d0, 4, 8, 12)
ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ถู ก ต้ อ ง ต า ม ให้วัคซีนกระตุ้นซาทันที1 (d0, 3) จ้ากัดบริเวณให้อยู่ใน
โปรแกรมที่สัตวแพทย์ก้าหนด ความดูแลของเจ้าของ และสังเกตอาการต่ออีก 45 วัน
เคยได้รับวัคซีน ตามโปรแกรม ให้ พิ จ ารณาเป็ น กรณี ไ ป โดยพิ จ ารณาถึ ง โอกาสและ
ที่ สั ต วแพทย์ ก้ า หนด แต่ ข าด ปริ ม าณเชื้ อ ที่ ไ ด้ รั บ ระยะห่ า งของการได้ รั บ วั ค ซี น ครั้ ง
ช่วงการกระตุ้นวัคซีน
สุ ด ท้ า ย จ้ า นวนครั้ ง ที่ เ คยได้ รับ วัค ซี น สุ ข ภาพโดยรวม
และระบาดวิทยาในท้องที่ โดยอาจพิจารณาทางเลือกข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. กระตุ้นวัคซีน (d0, 3) แล้วสังเกตอาการเป็นเวลา 45
วัน
2. ท้าการุณยฆาต (euthanize) ทันที
3. ในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ ท้าการุณยฆาต ให้ กัก
บริ เ วณเป็ น รายตั ว เพื่ อ ดู อ าการอย่ า งเข้ ม งวด
(restricted quarantine) เป็นเวลา 180 วัน โดยให้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่เริ่มกักบริเวณ โดย
ให้วัคซีน 4 เข็ม ห่างกันทุก 4 วัน (d0, 4, 8, 12)
2

1. ส่งโรงฆ่าทันที
2. ในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ ท้าการุณยฆาต ให้ กัก
บริ เ วณเป็ น รายตั ว เพื่ อ ดู อ าการอย่ า งเข้ ม งวด
(restricted quarantine) เป็นเวลา 180 วัน โดยให้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่เริ่มกักบริเวณ โดย
ให้วัคซีน 4 เข็ม ห่างกันทุก 4 วัน (d0, 4, 8, 12) ทั้งนี้
ปริ ม าณการให้ วั ค ซี น ให้ ยึ ด ตามค้ า แนะน้ า ของ
บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด
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ม้า

ไ ด้ รั บ วั ค ซี น ถู ก ต้ อ ง ต า ม
โปรแกรมที่สัตวแพทย์ก้าหนด
ไม่ เ คยได้ รั บ วั ค ซี น มาก่ อ น
หรือไม่ทราบประวัติการได้รับ
วัคซีน

1

ให้วัคซีนกระตุ้นซ้้าทันที จ้ากัดบริเวณให้ อยู่ในความ
ดูแลของเจ้าของ และสังเกตอาการต่ออีก 45 วัน
1. ท้าการุณยฆาต (euthanize) ทันที
2. ในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ท้าการุณยฆาต ให้กัก
บริ เ วณเป็ น รายตั ว เพื่ อ ดู อ าการอย่ า งเข้ ม งวด
(restricted quarantine) เป็นเวลา 180 วัน ให้วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้าในวันที่เริ่มกักบริเวณ โดยให้
วัคซีน 4 เข็ม ห่างกันทุก 4 วัน (d0, 4, 8, 12) ทั้งนี้
ปริ ม าณการให้ วั ค ซี น ให้ ยึ ด ตามค้ า แนะน้ า ของ
บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด

ไม่ควรใช้ hyperimmune serum กับสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เนื่องจากอาจส่งผลให้มีการรบกวนการ
สร้างภูมิคุ้มกัน (anamnestic response ในสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน)

2

สามารถบริโภคเนื้อสัตว์ได้ ในกรณีที่ส่งโรงฆ่าภายใน 7 วันหลังจากการสัมผัสเชื้อ ทั้งนี้ต้องตัดแต่งซากส่วน
บริเวณที่สัมผัสเชื้อ (บาดแผล) ทิ้งไป ในกรณีที่สัตว์มีประวัติสัมผัสเชื้อในช่วงระยะเวลาภายใน 8 เดือนก่อน
ท้าลาย ควรท้าลายซากทันทีและไม่สามารถใช้เพื่อการบริโภคได้
d = day
อาการทางคลินิก
อาการทางคลินิกในสุนัขและแมวมีความคล้ายคลึงกัน มักเกิดภายใน 3-8 สัปดาห์ หลังจากได้รับเชื้อ
ระยะฟักตัวขึ้นอยู่กับ ชนิดสัตว์ อายุ ความเสียหายของแขนงระบบประสาทและระยะห่างจากต้าแหน่งที่ถูกกัด
และปริมาณเชื้อ หากต้าแหน่งที่ถูกกัดอยู่ใกล้ระบบประสาทส่วนกลาง สุนัขและแมวจะแสดงอาการทางคลินิก
เร็วขึ้น นอกจากนี้อาการทางคลินิกก็มีความหลากหลาย [7] ดังนั้นจะขอกล่าวถึง “เกณฑ์ 6 ข้อที่ใช้ในการ
วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่ ” ตามรายงานการศึกษาย้อนหลังในประเทศไทย [8] เพื่อเป็น
แนวทางประกอบการวินิจฉัย และหากสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแสดงอาการเหล่านี้แล้ว จะเสียชีวิตภายใน 10
วัน [9] ดังนี้
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การดูแลบาดแผลเมื่อสัตว์เลียงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว์ที่สงสัยหรือสัตว์ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การทาความสะอาดบาดแผลเบืองต้น
ก่อนท้าความสะอาดบาดแผล ควรสวมใส่ถุงมือในขณะที่ต้องสัมผัสตัวสัตว์ ฟอกบาดแผลด้วยสบู่หลาย
ๆ ครั้ง ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที ก่อนใช้น้าสะอาดชะล้างคราบน้้าลายและสิ่งสกปรกบริเวณรอบปากแผลออก
ให้สะอาด [10, 11]
2. การทาความสะอาดบาดแผลภายนอก
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หลังจากชะล้างบาดแผลเรียบร้อยแล้ว ท้าการโกนขนบริเวณรอบปากแผลให้เป็นบริเวณกว้างและท้า
การฟอกผิวหนังบริเวณปากแผลด้วย scrub ชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้ [12]
• 4% chlorhexidine scrub [13] หรือ
• 7.5% povidone-iodine scrub [13]
โดยทิ้งให้น้ายาดังกล่าวสัมผัสผิวหนังบริเวณบาดแผลอย่างน้อย 5 นาที แล้วจึงท้าการล้างด้วยน้้าสะอาด หรือ
การเลือกใช้น้ายาท้าความสะอาดผิวหนัง ที่มีส่วนผสมของ 2% chlorhexidine ใน 70% isopropyl alcohol
[13]
3. การความสะอาดเนือเยื่ออ่อนบริเวณบาดแผล
ท้าการล้างเนื้อเยื่ออ่อนด้วยสารละลายที่ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่ออ่อน เช่นสารละลาย อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ต่อไปนี้
• Lactate Ringers’ Solution [11]
• Normal saline [11]
• 0.05% chlorhexidine [12]
• 0.1-1.0% povidone-iodine ใน saline [12]
• Sterile water [11]
ไม่ควรท้าการเย็บบาดแผล สามารถใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ได้ถ้าจ้าเป็น ท้าการปิดบาดแผลด้วยผ้าก๊อซเพื่อให้
มีการระบายอากาศได้ ควรท้าความสะอาดแผลอย่างน้อยวันละครั้ง และใส่ถุงมือทุกครั้งที่ท้าความสะอาดแผล
สัตว์ป่วย
เทคนิคการผสมนายาชาระล้างบาดแผลในสัตว์
1. 0.05% chlorhexidine solution
ผสม 2% chlorhexidine 25 มล. ลงใน sterile water หรือ normal saline solution 975 มล.
[12]
2. 0.1% to 1% povidone-iodine solution
ผสม 10% povidone-iodine 10 มล. ลงใน sterile water solution 990 มล. จะได้ส ารละลาย
เข้มข้น 0.1%
หรื อ ผสม 10% povidone-iodine 100 มล. ลงใน sterile water solution 900 มล. จะได้
สารละลายเข้มข้น 1% [12]
การทาความสะอาดกรง อุปกรณ์ที่สัมผัสต่อเชือพิษสุนัขบ้า
ท้าความสะอาดพื้นผิวหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วยให้สะอาดด้วยผงซักฟอก (detergent)
และน้้า แล้วจึงท้าการฆ่าเชื้อด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ (disinfectant) ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่
7
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• ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว (bleach) 1 ส่วน ผสมกับน้้า 9 ส่วนและใช้ทันทีเมื่อผสมเสร็จ
• แอลกอฮอล์ 40-70%
• ไอโอดีน ในความเข้มข้น 25 ppm
• Quaternary ammonium compound ในความเข้มข้น 200 ppm
โดยทิ้งให้น้ายาฆ่าเชื้อสัมผัสกับพื้นผิวทีต่ ้องการท้าความสะอาดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที แล้วจึงท้าการล้าง
ออกด้วยน้้าอีกครั้งจนสะอาด [5]
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจากสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อตรวจโรคพิษสุนัขบ้า
การตรวจทางห้องปฏิบัติการหลังสัตว์เสียชีวิต เป็นการยืนยันผลการติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า โดยทุกรายที่
สงสัยต้องได้รับการตรวจยืนยัน การเก็บตัวอย่างให้ถูกต้องภายหลังจากสัตว์เสียชีวิตเป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าให้ทราบ
ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคและน้ามาใช้เป็นข้อมูลทางระบาดวิทยารวมถึงการหามาตราการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค
วิธีการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า [14]
ตัวอย่างจากเนื้อสมอง เป็นตัวอย่างที่ส้าคัญ และแม่นย้าที่สุดในการยืนยันการติดเชื้อ ดังนั้นการเก็บตัวอย่าง
จากสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
- สัตว์เล็ก เช่น กระรอก กระต่าย แมว ส่งได้ทั้งตัว
- สัตว์ใหญ่ เช่น สุนัข สุกร วัว ควรตัดเฉพาะส่วนหัวชิดท้ายทอยระหว่างกะโหลกศีรษะกับกระดูกคอ
โดย
1. ผู้ที่ตัดต้องไม่มีบาดแผลที่มือ
2. ใช้มีดหรือใบมีดโกนคมๆในการตัดศีรษะ
3. สวมถุงมือยางที่กันน้้าได้ ถ้าไม่มีอาจใช้ถุงพลาสติก 2 ชั้น ถ้าถุงพลาสติกขาดระหว่างตัดหัว ให้ล้าง
มือด้วยน้้าและสบู่หลายๆครั้ง
4. มีดหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเก็บไว้ใช้ต่อ ให้ท้าลายเชื้อด้วยวิธีต้มเดือดนาน 10 นาทีหรือแช่ในน้้ายา
ฆ่าเชื้อ
5. ซากสัตว์ ถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ให้ท้าลายโดยวิธีเผาหรือ ฝังลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
การนาตัวอย่างจากสัตว์ที่ตายแล้วเพื่อส่งตรวจ ควรปฏิบัติดังนี้ [4]
1. น้าสัตว์หรือหัวสัตว์ใส่ถุงพลาสติกหนา 2 ชั้น รวบปากถุงและรัดด้วยยางให้แน่นแล้วห่อด้วยกระดาษ
หนังสือพิมพ์หนาๆ ใส่ถุงพลาสติกหนารวบปากถุงและปิดผนึกให้แน่นชั้นหนึ่ง ท้าการติดฉลาก พร้อม
เขียน ชื่อ-นามสกุล และวันที่เก็บตัวอย่าง หลังจากนั้นบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมปิดถุงให้แน่นและเก็บ
ในภาชนะเก็บความเย็น โดยไม่ต้องแช่แข็ง
8
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2. ใส่ถังพลาสติก โฟมหรือถังโลหะ ที่มีน้าแข็งรองอยู่ก้นถังประมาณ 1 ใน 4 แล้วเทน้้าแข็งกลบ ทับให้
มากพอแล้วปิดฝา เพื่อป้องกันไม่ให้เน่า ห้ามแช่แข็งเด็ดขาดเพราะจะท้าให้ใช้เวลาตรวจนานขึ้น และ
อาจท้าให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน
3. ห้ามแช่ตัวอย่างส่งตรวจในน้้ายาฟอร์มาลินเด็ดขาด เพราะจะท้าให้การตรวจไม่ได้ผล
4. รีบน้าส่งตรวจโดยเร็วที่สุดหรือภายใน 24 ชั่วโมง
5. การขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ควรปฏิบัติดังนี้
5.1 กรณีที่สามารถส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บตัวอย่าง บรรจุในภาชนะความเก็บความเย็น
โดยไม่ต้องแช่แข็ง เช่น กล่องโฟมพร้อมน้้าแข็ง (ice pack) พร้อมแนบประวัติและอาการป่วย
5.2 กรณีไม่สามารถส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บตัวอย่าง ให้น้าตัวอย่างแช่แข็งที่อุณหภูมิต่้า
กว่า หรือ เท่ากับ -20 องศาเซลเซียส และน้าส่งห้องปฏิบัติการด้วยกล่องโฟมบรรจุน้าแข็งแห้ง (dry
ice)
6. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสัตว์และการถูกกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ และกรอกที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการรับผลการตรวจ เพื่อการติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด
ตารางที่ 3 การเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่ตายแล้ว [4, 15-19]
ตัวอย่างที่เก็บ
วิธีการเก็บตัวอย่าง
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
สมอง (ส่วนของ
ประมาณ 3 – 5 ชิ้น 1) วิธี DFA: ท้า brain impression smears
Ammon’s horn, brain ขนาดเท่าเมล็ดถั่ว
ตรวจหาแอนติเจน
stem, cervical spinal
เขียว
2) วิธี dRIT: ตรวจหาแอนติเจน
cord, cerebellum,
3) วิธี MIT: วิธี inoculation ตรวจหาแอนติเจน
cerebral cortex,
4) อณูชีววิทยา (RT-PCR และ NASBA): ตรวจหา
medulla oblongata,
แอนติเจน
หมายเหตุ
: และ
thalamus
1)hippocampus)
DFA (Direct Fluorescent Antibody Test): sensitivity ขึ้นอยู่กับประเภทและคุณภาพของตัวอย่างที่
ส่งตรวจ หรือระดับของการเกิด autolysis
2) dRIT (Direct Rapid Immunohistochemistry Test)
3) MIT (Mouse Inoculation Test) : กรณี FAT ให้ผล negative
4) RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction)
5) NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification)
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การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจากสัตว์ที่ยังมีชีวิตเพื่อตรวจโรคพิษสุนัขบ้า
กรณีที่สัตว์มีชีวิต และต้องการตรวจสอบการตอบสนองของแอนติบอดี (antibody) ต่อการได้รับ
วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า สามารถท้ า ได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจทางน้้ า เหลื อ ง (serological test) ด้ ว ยวิ ธี
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และวิธี virus neutralization (VN) โดยวิธี VN เป็นวิธี
ตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในการค้าเพื่อใช้ขนส่งสัตว์ระหว่างประเทศ
ส่วนกรณีที่สัตว์ยังมีชีวิต และสงสัยว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ต้องได้รับการตรวจยืนยันทาง
ห้องปฏิบัติการ (ดังตารางที่ 4) ร่วมกับประวัติและอาการทางคลินิกของสัตว์
ตารางที่ 4 การเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่ยังมีชีวิต [4, 15-19]
ตัวอย่างที่เก็บ
วิธีการเก็บตัวอย่าง
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
น้้าลาย
เก็บจากน้้าลาย หรือ suction จาก 1) วิธี DFA : ขูดกระจกตา หรือ
ต่อมน้้าลาย ประมาณ 5 มล.
corneal impression smears
น้้าไขสันหลัง
เก็บน้้าไขสันหลัง ประมาณ 10 มล.
2) วิธี dRIT : หาแอนติเจน
ปัสสาวะ
เก็บประมาณ 10 มล.
3) วิธี ELISA : หาแอนติเจน
ผิวหนัง (ปมรากขน)
ประมาณ 20 ขน ดึงโดยวิธีกระตุก ให้ 4) อณูชีววิทยา (RT-PCR และ
มีปมรากขนติดมาด้วย
NASBA) : หาแอนติเจน
หมายเหตุ
: สงสัยไข้สมอง เก็บซีรัมประมาณ 0.5 มล.
เลือด (กรณี
1)อักDFA
เสบ)(Direct Fluorescent Rabies Antibody Test) : very low sensitivity, high false positive
2) dRIT (Direct Rapid Immunohistochemistry Test)
3) ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) : low sensitivity
4) RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction)
5) NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification)
วิธีการในการเก็บตัวอย่าง [14]
1. ต้องเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 3 ชนิด โดยตัวอย่างน้้าลายมีความไวในการตรวจสูงกว่าปัสสาวะ หรือ
น้้าไขสันหลัง ดังนั้นจึงควรท้าการส่งตรวจร่วมด้วยทุกครั้ง และเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าจะไม่พบไวรัส
ในกระแสเลือด ดังนั้นนิยมส่งตรวจเฉพาะกรณีที่สงสัยไข้สมองอักเสบเท่านั้น
ถ้ากรณีที่ให้ผลเป็นลบ ควรปฏิบัติดังนี้
1.1 สัตว์มีชีวิตอยู่ ต้องส่งตัวอย่างให้ครบ 3 วัน โดยเก็บตัวอย่างมากกว่า 1 ชนิด ควรเก็บวันละ 2 – 3
ครั้ง ห่างกัน 3 – 6 ชั่วโมง
2. ภาชนะบรรจุตัวอย่าง ควรปฏิบัติดังนี้
10
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2.1 เก็บตัวอย่างในภาชนะปราศจากเชื้อ โดยต้องติดฉลาก พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และวันที่เก็บ
ตัวอย่าง และปิดผนึกภาชนะด้วยพาราฟิน หลังจากนั้นบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมปิดถุงให้แน่นและ
เก็บในภาชนะเก็บความเย็น โดยไม่ต้องแช่แข็ง
3. การขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ ควรปฏิบัติดังนี้
3.1 กรณีที่สามารถส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บตัวอย่าง บรรจุในภาชนะความเก็บความเย็น
โดยไม่ต้องแช่แข็ง เช่น กล่องโฟมพร้อมน้้าแข็ง (ice pack) พร้อมแนบประวัติและอาการ โดย
ห้ามแช่ตัวอย่างในน้้ายาฟอร์มาลิน
3.2 กรณีไม่สามารถส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บตัวอย่าง ให้น้าตัวอย่างแช่แข็งที่อุณหภูมิต่้า
กว่า หรือ เท่ากับ -20 องศาเซลเซียส และน้าส่งห้องปฏิบัติการด้วยกล่องโฟมบรรจุน้าแข็งแห้ง
(dry ice)
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ภาคผนวก
แนวทางการป้ องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สวนสัตว์
โดย สานักอนุรกั ษ์และวิจยั องค์การสวนสัตว์

การให้วคั ซีนป้ องกันก่อนสัมผัสโรคในสัตว์สวนสัตว์ (pre-exposure immunization in
captive wild animals)
การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่า และสัตว์สวนสัตว์ควรให้วัคซีนชนิดเชื้อตายเท่านั้น โดย
ควรคานึงเสมอว่าการให้วัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์ป่าเป็นการให้แบบนอกเหนือจากที่ระบุในฉลาก (extra-label
use) จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการให้วัคซีนในกรณีที่ถูกสัตว์ต้องสงสัยกัดได้
คำแนะนำกำรให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์ป่ำ
ชนิดวัคซีน ขนำดและ
ชนิดสัตว์
สัตว์อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี
ตำแหน่งที่ให้วัคซีน
Canids
Inactivated rabies ให้วัคซีนสองครั้งเมื่ออายุ 12vaccine
24สัปดาห์ และให้ซ้า เมื่ออายุ
2 ml SC [1]
ครบ 1 ปี [2]
Felids
Recombinant
ให้วัคซีนสองครั้งเมื่ออายุ 16
rabies virus vaccine สัปดาห์ และให้ซ้า เมื่ออายุ
for cats or killed
ครบ 1 ปี [4]
rabies virus vaccine
1ml IM [4]
Viverrids
Killed rabies virus ให้วัคซีนสองครั้งเมื่ออายุ 16
vaccine 1ml SC [5] สัปดาห์ และให้ซ้า เมื่ออายุ
ครบ 1 ปี [5]
Primates
Killed rabies virus ให้วัคซีนสองครั้งเมื่ออายุ 18
vaccine or
สัปดาห์ และให้ซ้า เมื่ออายุ
inactivated rabies
ครบ 1 ปี [6]
virus vaccine
1ml SC or IM [6]
Hoofstock Killed rabies virus ให้วัคซีนสามครั้ง ครั้งแรกอายุ
vaccine or
24 สัปดาห์ ครั้งที่สองห่างจาก
inactivated rabies ครั้งแรก4-6 สัปดาห์ และครั้ง
ที่สามเมื่ออายุครบ 1 ปี [8]

สัตว์อำยุมำกกว่ำ 1 สัตว์อำยุมำกกว่ำ 1 ปี
ปี
ไม่ทรำบประวัติวัคซีน
กระตุ้นซ้าทุก 3 ปี [3]
ไม่มีข้อมูล

กระตุ้นซ้าทุก 3 ปี [2]

ให้วัคซีนสองครั้ง ห่าง
กัน 3 สัปดาห์ [4]

กระตุ้นซ้าทุก 1 ปี [5]

ไม่มีข้อมูล

กระตุ้นซ้าทุก 1 ปี [3]

ไม่มีข้อมูล

กระตุ้นซ้าทุก 1 ปี [8] กระตุ้นซ้าทุก 1 ปี [6]
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Elephant

virus vaccine
2 ml SC or IM [7]
Killed rabies virus
vaccine
4ml IM [9]

ไม่มีข้อมูล

กระตุ้นซ้าทุก 1 ปี [3] ให้วัคซีนสองครั้ง ครั้งที่
สองห่างจากครั้งแรก
1-2 สัปดาห์ [9]

การจัดการหลังจากสัมผัสโรค (post-exposure management)
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในเรื่องข้อควรปฏิบัติเมื่อสัตว์ป่าในสถานที่เลี้ยงได้รับการสัมผัสหรือถูกกัดโดย
สัตว์ที่ต้องสงสัยหรือป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่า ควรมีการทาวัคซีนพิษสุนัขบ้าทั้ง preexposure และ post-exposure program ให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการติดต่อโรค
จากสัตว์สู่คน
ในกรณีที่สัตว์ป่าต้องสงสัยติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ควรแยกสัตว์อ อกจากฝูง และกักเพื่อดูอาการ ซึ่งอาจ
อ้างอิงระยะเวลาในการกักโรคของสัตว์เลี้ยงได้
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แนวทางการป้ องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
โดย ชมรมสัตวแพทย์สตั ว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ATEPV

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก (small mammals) พบรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในอัตราที่
ต่ามากโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์ฟันแทะ (rodent) มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ถูกกระรอกกัดที่ประเทศอินเดีย [10]
และสาเหตุจากการถูกลิงกัด [11] แต่ในประเทศไทยพบรายงานการพบกระต่ายติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า
จึงทาให้เกิดความกังวลในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงชนิดพิเศษเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในพื้นที่การระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า
คาแนะนาการให้วคั ซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงชนิ ดพิ เศษ
ชนิ ดสัตว์
อายุที่เริ่มฉี ด
กระต่าย/ลิง/เฟอร์เร็ต
มากกว่า 3 เดือน
กระตุน้ ซ้าในอีก 3-4 สัปดาห์
กระรอก/สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
พิจารณาความเสีย่ งในการให้วคั ซีน
ชนิดอื่นๆ
หมายเหตุ ให้กระตุน้ ซ้าทุกปี

ปริมาณที่ฉีด
1 มล.

ตาแหน่ งที่ฉีด
กล้ามเนื้อ/ใต้ผวิ หนัง

-

-

การให้วคั ซีนพิษสุนขั บ้า ควรพิจารณาให้วคั ซีนตามความเสีย่ งในการสัมผัสเชือ้ และพืน้ ทีก่ ารเกิด
โรค และให้อยู่ในข้อพิจารณาและดุลยพินิจของสัตวแพทย์ เนื่องจากเป็ นการใช้แบบนอกเหนือจากที่
ระบุในฉลาก (extra-label use) ยกเว้น กรณีการให้วคั ซีนใน Ferret [12]
การให้วคั ซีนพิษสุนัขบ้าแก่กระต่าย มีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นระดับภูมคิ ุม้ กันได้ [12,
13] อย่างไรก็ตามไม่มขี อ้ มูลทีย่ นื ยันประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจมีความเสีย่ งในการแพ้วคั ซีน สัตว
แพทย์ต้องให้ขอ้ มูลแก่เจ้าของสัตว์ก่อนให้วคั ซีน และต้องสังเกตอาการหลังให้วคั ซีนอย่างใกล้ชดิ อย่าง
น้อย 1 ชัวโมง
่
ห้องปฏิบัติกำรชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้ำในสัตว์
1. สังกัดกรมปศุสัตว์ [14, 15]
ลำดับ ส่วนรำชกำร
1
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

2

โทรศัพท์
โทรศัพท์ 0 2579 8908-14 ต่อ
500, 501
โทรสาร 0 2579 8918
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 5422 1476
ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลาปาง
0 5422 6978
โทรสาร 0 5422 1476 ต่อ 5

ที่อยู่
50/2 แกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน
แ ข ว ง ล า ด ย า ว เ ข ต จ ตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900
ถนนลาปางเชียงใหม่ ตาบลเวียงตาล
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง 52190
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3

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 5531 2069-72
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก โทรสาร 0 5531 2069 ต่อ 24

4

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ า ง
จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

5

6

โทรศัพท์ 0 4326 1165-6
โทรสาร 0 4326 1246

9 หมู่ ที่ 15 ถนนพิ ษ ณุ โ ลก-หล่ ม สั ก
ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 65130
ต าบลท่ า พระ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ขอนแก่น 40260

โทรศัพท์ 0 4454 6104 กด 0
โทรสาร 0 4454 6105

ทางหลวงหมายเลข 214 ตาบลนาบัว
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 0 3874 2116-9
โทรสาร 0 3874 2120
โทรศัพท์ 0 3222 8419
0 3222 8379
โทรสาร 0 3222 8419 ต่อ 114
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ โทรศัพท์ 0 7577 0008-9
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
0 7577 0128-30
โทรสาร 0 7577 0008-9
0 7577 0128-30
ต่อ 102
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต 7 จั ง หวั ด โทรศัพท์ 0 3425 0982
นครปฐม
โทรสาร 0 3425 7703

7

8

9

2. สังกัดหน่วยงานอืน่ [15]
ลาดับ
ส่วนราชการ
โทรศัพท์
1 คลินิกชันสูตรและวิจยั โรคพิษสุนขั โทรศัพท์ 0 2252 0161-4
บ้าในสัตว์ สถานเสาวภา
0 2252 0167
สภากาชาดไทย
โทรสาร 0 2254 0212
2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ 0 2951 0000
กระทรวงสาธารณสุข
0 2589 9850-8
โทรสาร 0 2591 5974
0 2591 5449
3 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
โทรศัพท์ 0 4434 6005-17
นครราชสีมา
โทรสาร 0 4434 6018
4
5

โรงพยาบาลพระปกเกล้า (งาน
ไวรัสและภูมคิ มุ้ กัน)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 3933 0242
โทรสาร 0 3931 1511
โทรศัพท์ 0 5394 6332-3

844 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกิ่ว อาเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ตู้ ป ณ.18 อ าเภอจอมบึ ง จั ง หวั ด
ราชบุรี 70150
124/2 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งสง-หวยยอด
ต าบลที่ วั ง อ าเภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช 80110

70 ถนนมาลัยแมน ตาบลสนามจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ที่อยู่
1871 ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
88/7 ซอยโรงพยาบาลบาราศนรา
ดูร ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ถนนราชสีมา-โชคชัย กิโลเมตรที่
7.5 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ถนนเลียบเนิน ตาบลวัดใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
110 ถนนอินทวโรรส อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
4
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