
โรคพษิสุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies) 

นายสัตวแพทยเ์จษฎา ทองเหม 
กลุ่มไวรัสวทิยา สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 

โรคพิษสุนขับา้ หรือที&ชาวบา้นทั&วๆ ไปนิยมเรียกวา่ เรียก "โรคกลวันํ+ า" (Hydrophobia) ส่วนในภาษาอีสาน
เรียก "โรคหมาวอ้" นั+น เป็นโรคติดเชื+อของระบบประสาทส่วนกลางที&มีอนัตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบเกิดใน
สัตว ์เลือดอุ่นทุกชนิด ทั+งสัตวเ์ลี+ ยงและสัตวป่์าและยงัติดต่อมาสู่มนุษย ์พาหะนาํโรคที&สําคญัที&สุดสู่มนุษย ์
และสัตว์อื&นๆ คือ สุนัข รองลงมาคือแมว พาหะนําเชื+ อที&สําคัญในบ้านเราคือ สุนัขและแมว ส่วนใน
ต่างประเทศมกัเกิดจากสัตวป่์ากินเนื+อต่างๆ เช่น สุนขัจิ+งจอก สุนขัป่า Jaguar, Raccon, Skunk เป็นตน้ และ
สาํหรับในแถบประเทศละตินอเมริกานั+น ยงัพบพาหะที&สาํคญัคือ คา้งคาวดูดเลือด (Vampire bat) 

สาเหตุและการติดต่อ  
เกิดจากเรบี&สไวรัส (Rabies virus) ซึ& งเป็น อาร์ เอน เอ ไวรัส (RNA virus) อยูใ่นจีนสั Lyssavirus แฟมิลี 
Rhabdoviridae การติดเชื+อที&สําคญัที&สุดคือการถูกสัตวเ์ป็นบา้กดั เชื+อพิษสุนัขบา้ที&อยู่ในนํ+ าลายจะเขา้สู่
บาดแผลและผ่านเขา้สู่เส้นประสาทส่วนปลาย ไขสันหลงั และเขา้สู่สมองมีการแบ่งตวัในสมองและปล่อย
เชื+อไวรัสไปตามแขนงประสาทที&ไปเลี+ยงอวยัวะต่างๆ ทั&วร่างกาย รวมทั+งต่อมนํ+ าลาย เชื+อไวรัสโรค พิษสุนขั
บ้าสามารถเพิ&มจาํนวนในเซลล์ของต่อมนํ+ าลาย ซึ& งจะเป็นช่วงที&สัตว์แสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น 
นอกจากนั+นเชื+ออาจติดต่อจากการกินไดถ้า้มีบาดแผลภายในช่องปากและหลอดอาหาร ซึ& งจะพบกรณีสัตว์
กินเนื+อตวัป่วย หรือที&ตายใหม่ๆ เขา้ไป 

อาการ  
สัตวที์&ไดรับเชื+อจะแสดงอาการภายใน 14-90 วนั หรืออาจนานกว่านี+ โดยเฉลี&ยประมาณ 21 วนั อาการของ
สัตวแ์ต่ละตวัจะแตกต่างกนัมาก แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบดุร้าย (furious form) และแบบซึม (dumb or 
paralytic form) แบบดุร้าย สัตวจ์ะแสดงอาการเบื&ออาหาร อุปนิสัยเปลี&ยนไป บางรายชอบกินดินหินเป็นตน้ 
ในโครีดนมนํ+ านมจะลดลง แสดงอาการตื&นเตน้ ร้อง หาว ดุร้าย วิ&งชนคน หรือสิ&งกีดขวาง แสดงอาการกลืน
ลาํบาก (ทาํให้เรียกว่าโรคกลวันํ+ า) มีนํ+ าลายไหลมาก แสดงอาการไวต่อแสงและเสียงอย่างมาก เมื&อโรค
ดาํเนินต่อไปถึงขั+นสมองอกัเสบ สัตวจ์ะแสดงอาการอมัพาต ลม้ลงนอน ชกั และตายในที&สุด ซึ& งอยูใ่นราว 2-
7 วนันบัแต่เริ&มแสดงอาการ แบบซึม สัตวจ์ะแสดงอาการในระยะตื&นเตน้สั+นมากจนสังเกตไม่เห็น อาการจะ
เขา้ระยะอมัพาตอยา่งรวดเร็ว ซึม มีนํ+าลายไหลมาก กลา้มเนื+อขาไม่สัมพนัธ์กนั ลม้ลงนอน ชกัหายใจไม่ออก
และตายในที&สุด อาการที&อาจพบไดอี้กคือ ขนลุก กลา้มเนื+อสั&น กระตุก เช่น ที&ใบหนา้ ใบหูบิด เคี+ยวฟัน หาง
บิดไปดา้นขา้ง มีอาการอมัพาตของกลา้มเนื+อลาํคอทาํให้กลืนลาํบาก มีการไอคลา้ยมี สิ&งแปลกปลอมติดคอ 



ร้องเสียงแหบตํ&า บางรายมีอาการคลา้ยกาํลงัเป็นสัด การถ่ายเหลว จะพบในช่วงแรก และตามดว้ยการถ่าย
ลาํบากและทอ้งอืด 

การตรวจวนิิจฉัย  
โรคพิษสุนขับา้ในสัตวดู์จากอาการในระยะแรกๆ นั+นทาํไดไ้ม่ง่ายนกัเนื&องจากอาการต่างๆ ปรากฏไม่ชดัเจน 
และบางครั+ งโรคบางโรคมีอาการคลา้ยคลึงกบัที&พบในโรคพิษสุนขับา้ เช่น อซีโตนีเมีย (Acetonemia) ไฮโป
แมกซีเมีย (Hypomagnesemia) โรคติดเชื+อในระบบประสาทส่วนกลาง อาการระหว่างเป็นสัดทั+งในเพศผู ้
และเพศเมีย สิ&งแปลกปลอมภายในช่องปากและลาํคอ การขาดวติามินเอ ดงันั+นจึงจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ
ทางหอ้งปฏิบติัการเพื&อยนืยนัการเป็นโรคนี+ โดยตรวจหาเชื+อจากสมองสัตวต์ามวธีิการต่างๆ 

การรักษา  
การใช้วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ชนิดเชื+อตายฉีดให้แก่สัตวใ์หญ่ภายหลงัถูกสุนขับา้กดันั+นยงัไดผ้ลไม่
แน่นอน แมจ้ะมีขอ้บ่งใชใ้นสัตวใ์หญ่ของวคัซีนหลายชนิดก็ตาม ทั+งนี+ อาจเพราะสัตวไ์ดรั้บวคัซีนชา้เกินไป 
ขนาดและโปรแกรมวคัซีนไม่เหมาะสม บาดแผลลึกและอยู่บริเวณในหน้า เป็นลูกสัตวห์รือสุขภาพไม่
แข็งแรง หรือขึ+นกบัชนิดของสัตวที์&รับเชื+อ เช่น มีความไวต่อโรคพิษสุนขับา้ มากกว่าสุนขัเป็นตน้ สําหรับ
การใชแ้อนติเรบี&ส ซีรั&ม (antirabies serum) ฉีดภายหลงัถูกกดันั+น แมว้า่จะไดผ้ลดีกวา่แต่ก็มีราคาแพงและหา
ได้ยากจึงไม่นิยมกระทาํกัน ยกเวน้ในรายที&สัตว์มีราคาแพงเท่านั+น อย่างไรก็ตามในบ้านเราได้มีความ
พยายามนาํวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ชนิดเชื+อตายที&ใชใ้นสัตวเ์ลี+ยงมาฉีดให้แก่โคภายหลงัสัมผสัโรคดว้ย
ขนาดและวธีิการต่างๆ กนั เช่น  
- ฉีดเข้ากล้ามเนื+ อ ครั+ งละ 1 มิลลิลิตร จํานวน 4 ครั+ ง ทุกๆ 2 วนั เช่นเดียวกับในสุนัข 
- ฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั จาํนวน 4 ครั+ ง แต่ละครั+ งห่างกนั 3 วนั ในขนาด 2, 1, 1, 1 มิลลิลิตร ตามลาํดบั 
- หรือวธีิการอื&นๆ ตามแต่ประสบการณ์และเทคนิคของแต่ละคนซึ& งผลการรักษาโดยวิธีเหล่านี+ ยงัไม่แน่นอน
เพราะปัจจยัต่างๆ ดงัที&กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สําหรับคาํแนะนาํ เมื&อโคถูกสุนขับา้กดันั+นไดก้ล่าวไวใ้น คอมเพ
นเดียม ออฟ เอนิมอลเรบี& (Compendium of Animal Rabies) 

การควบคุมและป้องกนั  

การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ที&ดีที&สุดคือระวงัอยา่ใหถู้กสุนขักดัหรือแมวกดั เพราะการติดเชื+อจะมาจากนํ+ าลาย

สัตวที์&เป็นบา้เป็นส่วนใหญ่ การป้องกนัโดยการฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ เช่นที&ทาํในสุนขัและแมวนั+นคง

กระทําได้ยาก ยกเว้นกรณีอยู่ในบริเวณที& มีโรคระบาดชุกชุม หรือมีโคป่วยด้วยโรคนี+ อยู่ในฝูง 

- ถา้สัตวไ์ดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ไวก่้อนแลว้และถูกสุนขับา้กดัในภายหลงัใหรี้บฉีดวคัซีน

ซํ+ าในทนัทีและสังเกตอาการนาน 90 วนั  

- ถา้สัตวไ์ม่ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มาก่อนและถูกสุนขับา้กดั ควรทาํลายสัตวน์ั+นทนัทีแต่



ถา้ไม่ทาํลายตอ้งสังเกตอาการนาน 180 วนั  

- สาํหรับซากสัตวที์&ทาํลายนั+นจะนาํมาบริโภคไดห้รือไม่ใหพ้ิจารณาดงันี+   

ถา้สัตวน์ั+นถูกสุนขับา้กดัไม่เกิน 7 วนั สามารถนาํเนื+อส่วนอื&นๆ มาบริโภคไดย้กเวน้บริเวณที&ถูกกดัให้ตดั

ทาํลาย อยา่งไรก็ตามเนื+อสัตวห์รือนํ+านมสัตวที์&จะนาํมาบริโภคจะตอ้งผา่นกระบวนการฆ่าเชื+อดว้ยความร้อน

เสียก่อน 

โรคพษิสุนัขบ้าในคน 

 
โรคพิษสุนขับา้เป็นโรคที&เกิดในสัตวเ์ลี+ยงลูกดว้ยนํ+ านมทุกชนิด เกิดจากเชื+อไวรัส อยูใ่นสกุล Rhabdoviridae 
, Genus Lyssavirus ไม่ทนทานต่อบรรยากาศแวดล้อม เชื+ อจะถูกทําลายง่ายด้วยนํ+ ายาฆ่าเชื+ อ 
 
การกระจายของโรค  
พบไดท้ั&วโลกพบมากในทวีป เอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา จากรายงานขององค์การอนามยัโลก พบว่ามี
ผู ้เ สียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั&วโลกในปี 2541 ประมาณ 35,000 - 50,000 ราย 
 
สาเหตุการติดเชื-อ  

ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากสุนขัโดยการถูกสุนขักดั, ข่วน หรือเลียบริเวณเยื&อเมือก( เช่นริมฝีปาก, เยื&อตา ) 
โ ด ย เ ชื+ อ ไ ว รั ส ใ น นํ+ า ล า ย สั ต ว์ ผ่ า น เ ข้ า ท า ง บ า ด แ ผ ล ห รื อ เ ยื& อ เ มื อ ก ข อ ง ผู ้ สั ม ผ ั ส 
 
ระยะฟักตัวของเชื-อในคน  
จากการสาํรวจในประเทศไทย ในปี 2522 –2528 พบวา่ 87% มีระยะฟักตวัของโรค 3 เดือน   71% มีระยะฟัก
ตัวของโรค 1 เดือน แต่ทุกรายมีระยะฟักตัวของโรคไม่ เ กิน 1 ปี  แต่ย ังขึ+ นกับปัจจัยดังนี+  
1. อวยัวะที&ถูกกดั  
2. ความรุนแรงของแผลที&ถูกกดั  
3. ชนิดของสัตวที์&กดั  
4. ปริมาณของเชื+อไวรัสที&เขา้ไปในบาดแผล  
5. วธีิปฏิบติัเกี&ยวกบัการรักษาหลงัสัตวก์ดั 

การติดเชื-อโรคพษิสุนัขบ้าในคนและสัตว์ แบ่งเป็น 3 ระยะ  
1. ระยะที&เชื+อเดินทางจากตาํแหน่งที&เขา้ไปยงัระบบประสาท  



2. ระยะเชื+อเพิ&มจาํนวนในระบบประสาทส่วนกลาง  
3. ระยะที&เชื+อเดินทางจากระบบประสาทส่วนกลางออกสู่อวยัวะอื&น 

การป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าในคน  

องค์การอนามยัโลกไดมี้การกาํหนดให้มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ให้กลุ่มคนที&มีอตัราเสี&ยงต่อ
การติดเชื+อพิษสุนขับา้ดงันี+   
1 กลุ่มที&เสี&ยงมากต่อการติดเชื+อโรคพิษสุนขับา้ ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานในห้องปฏิบติัการวิจยัเชื+อโรคพิษสุนขับา้ 
กลุ่มดงักล่าวนี+จาํเป็นตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  
2 กลุ่มที&มีโอกาสสัมผสักบัเชื+อโรคพิษสุนขับา้ปานกลาง เช่น เจา้หนา้ที&ชนัสูตรโรคพิษสุนขับา้ สัตวแพทย ์
นักสัตววิทยา ผูป้ฏิบัติงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในภาคสนาม ผู ้พิทักษ์สัตว์ป่า ผูมี้อาชีพเลี+ ยงสัตว์
(โดยเฉพาะสุนขั แมว และสัตวป่์า) และรวมถึงบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข 

วคัซีนที&ใชป้้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในประเทศไทย  
- วคัซีนที&เตรียมจากเซลลเ์พาะเลี+ยง มี 3 ชนิด  
1. Human Diploid Cell Rabies Vaccine หรือ HDCV  
2. Purified Chick Embryo Cell Rabies Vaccine หรือ PCEC  
3. Purified Vero Cell Rabies Vaccine หรือPVRV  
- วคัซีนที&เตรียมจากไข่เป็ดฟัก  
1. Purified Duck Embryo Cell Rabies Vaccine หรือ PDEV  
 
การใช้วคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าในคน  
การใชว้คัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  
โปรแกรมการฉีดวคัซีนป้องกนัล่วงหน้า (Pre-Exposure Immunization) องค์การอนามยัโลกกาํหนด
โปรแกรมการฉีดวคัซีนป้องกนัล่วงหนา้โดยฉีด 3 ครั+ ง ในวนัที& 0 7 และ 21 หรือ 28 หลงัจากนั+นฉีดกระตุน้
เมื&อสัมผสัเชื+ออีก 1 หรือ 2 เข็ม แต่ถา้ม่มีประวติัสัมผสัแต่ตอ้งทาํงานสัมผสักบัเชื+อตลอดเวลาอาจฉีดกระตุน้
ทุก 3 – 5 ปี   
 

 

 

 



โปรแกรมการฉีดวคัซีนป้องกนัหลงัจากสัมผสักบัโรค (Post-Exposure Immunization)  
องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดแนวทางการพิจารณารักษาผูที้&สัมผสักบัโรคพิษสุนขับา้ไวด้งันี+  

กลุ่ม ชนิดของการสัมผสั การรักษา 

1 

1.1 ถูกตอ้งตวัสัตว ์หรือป้อนนํ+าป้อนอาหารผวิหนงัไม่มี
แผลหรือรอยถลอก 
1.2 ถูกเลีย สัมผสันํ+าลายหรือเลือดสัตวผ์ิวหนงัไม่มีแผล
หรือรอยถลอก  

ลา้งบริเวณสัมผสั ไม่ตอ้งฉีดวคัซีน 

2 
2.1 ถูกงบัเป็นรอยชํ+าที&ผวิหนงั ไม่มีเลือดออก  
2.2 ถูกข่วนที&ผวิหนงัไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกซิบๆ 
2.3 ถูกเลีย นํ+าลายถูกผวิหนงัที&มีแผล รอยถลก รอยขีดข่วน 

ลา้ง และรักษาบาดแผล ฉีดวคัซีน (1) 

3 

3.1 ถูกกดั ถูกข่วนเป็นแผลเดียวหรือหลายแผลและมี
เลือดออก 
3.2 ถูกเลีย หรือนํ+าลายถูกเยื&อเมือก ตา ปาก 
3.3 มีแผลที&ผวิหนงัและสัมผสัเนื+อสมองสัตวแ์ละ/หรือ
ชาํแหละซากสัตว ์ 

ลา้ง และรักษาบาดแผล 
ฉีดวคัซีน (1) 
อิมมูโนโกลบุลิน (2) 

(1) หยุดฉีดวคัซีนเมื&อสัตว์(เฉพาะสุนัขและแมว)ยงัเป็นปกติตลอดเวลากักขงัเพื&อดูอาการ 10 วนั 
(2) กรณีถูกกดัเป็นแผลที&บริเวณใบหน้า ศีรษะ คอ มือและนิ+วมือ หรือแผลลึก แผลฉีกขาดมากหรือถูกกดั
หลายแผลถือว่ามีความเสี&ยงต่อการเกิดโรคสูงและระยะฟักตวัมกัสั+ น จึงจาํเป็นตอ้งฉีดอิมมูโนโกลบุลิน 
โดยเร็วที&สุด 

โปรแกรมการฉีดวคัซีนป้องกันหลังจากสัมผสักบัโรคในประเทศไทยที&ใช้กันแพร่หลายมีอยู่ 2 แบบ 
1. โปรแกรมการฉีดวคัซีนแบบปกติ โดยฉีดวคัซีน 1 โด๊ส ในวนัที&  0, 3, 7, 14 และ 30 
2. โปรแกรมการฉีดแบบประหยดั ใชไ้ดก้บัวคัซีนPVRV โดยฉีด 2 จุดในวนัที& 0, 3, 7 จากนั+นฉีด 1 จุด ใน
วนัที& 30 และ 90 

ที2มา : กองสัตวแพทยส์าธารณสุข สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร  
สรุปจากบทความ แนวทางการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในคน โดย ชาญณรงค ์มิตรมูลพิทกัษ ์และวีระ เทพสุ
เมธานนท์  วารสารสัตวแพทยผ์ูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตว ์ปีที& 1 ฉบบัที& 3 ประจาํเดือน กรกฎาคม – 
กนัยายน 2544 


