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 โครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบาเปนโครงการตามพระปณธิานของศาสตราจารย 

ดร. สมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ีโดยมพีระประสงคใหโรคพษิสุนขับาหมดไป

จากประเทศ รฐับาลภายใตการนาํของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีทานพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา จงึมีคําส่ังสํานักนายกรฐัมนตรี

ที ่214/2559 เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นการดาํเนนิโครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา

ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

 คณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อัครราชกุมาร ีทรงรับเปนองคประธานกรรมการฯ และพระเจาหลานเธอพระองคเจา

สิริภาจุฑาภรณ ทรงรับเปนรองประธานกรรมการฯ คณะกรรมการไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

และคณะทํางานตาง ๆ หลายชุด เพื่อใหทุกภาคสวนท้ังของรัฐและเอกชนไดมีสวนชวยในการดําเนินการ

ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศไทยตามพระประสงค

 สตัวแพทยสภาโดยวทิยาลยัวชิาชีพการสตัวแพทยชํานาญการแหงประเทศไทยรวมกบั สมาคมสัตวแพทย

ผูประกอบการบาํบดัโรคสตัวแหงประเทศไทย กรมปศสุตัว และสตัวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ 

เปนหนวยงานหลักก็ไดรวมดําเนินการในโครงการดังกลาวในหลายๆ กิจกรรม จนไดมีการจัดทําคูมือเวชปฏิบัติ 

“เรื่องโรคพิษสุนัขบา” สําเร็จเรียบรอย สําหรับใหสัตวแพทยที่ปฏิบัติงานทั้งในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และหนวยงานเอกชนตาง ๆ ไดยดึเปนหลกัการเบือ้งตนในการชวยควบคมุปองกนัโรคพษิสุนขับาตามแนวทางปฏบัิติ

ที่ไดมาตรฐานทางวิชาการและปฏิบัติเปนหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งยังนําไปใชประกอบการแนะนําประชาชน

ทีเ่ลีย้งสัตว ผูถกูสนุขักัด รวมทัง้ผูท่ีสัมผัสสนุขัทีส่งสยัวาจะเปนสนุขับา ใหรูแนวทางปฏบัิตเิบือ้งตนทัง้แกตนเอง

และสุนัขที่เลี้ยงไวเพื่อปองกันมิใหเกิดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา

 ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือเวชปฏิบัติ “เรื่องโรคพิษสุนัขบา” จนสําเร็จเปนรูปเลม

เพือ่เผยแพรความรูทัง้หมดใหเกดิประโยชนตอสมาชกิผูประกอบการวชิาชพีการสตัวแพทยและประชาชนทัว่ประเทศไทย

ผศ.นายสัตวแพทย ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภูอราม

นายกสัตวแพทยสภา

คาํนาํ



แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ�ษสุนัขบาในสัตว

การให�วัคซีนป�องกันก�อนสัมผัสโรคในสุนัขและแมว
(pre-exposure immunization in dogs and cats)

ตารางที่ 1 คําแนะนําการให�วัคซีนโรคพ�ษสุนัขบ�าในสุนัขและแมว (ดัดแปลงจาก [1])

สุนัขและแมว ที่อายุต่ํากว�า 4 เดือน สุนัขและแมว ที่อายุมากกว�า 4 เดือน การกระตุ�นซ้ำ

ใหวัคซีนสองคร้ัง เม่ืออายุ 
12 สัปดาห    และให  ซ้ํ า  
หลังจากใหวัคซีนเข็มแรก 
2-4 สัปดาห 

ถาลูกสุนัขและแมว เคยไดรับ
วัคซีนน้ีมากอนอาย ุ12 สัปดาห  
ใหกระตุนซ้ํา 2 คร้ัง เม่ืออาย ุ
12 สัปดาห และกระตุนคร้ังท่ี 2 
ห างจากกระตุ นคร้ังแรก 
2-4 สัปดาห  

ในกรณีท่ีลูกสุนัขและแมว
อายุ ต่ํ ากว  า  12 สัปดาห   
ท่ีไมทราบประวัติวัคซีนของแม 
และมีความเส่ียงสูง ใหฉีดทันที 
และใหซ้ําตามขอ 1

1.

2.

ใหวัคซีนสองครั้ง หางกัน 
2-4 สัปดาห 

ในลูกสัตว กระตุนซํา้ เมือ่อาย ุ1 ป 
จากนั้น ใหกระตุนซํ้าทุกป

ในสตัวโตเต็มวยั ใหกระตุนซํา้ทกุป

* ในลกูสุนขัทีม่อีายนุอยกวา 1 ป การใหวัคซนีสองครัง้จะสามารถกระตุนการสรางแอนตบิอดไีดดกีวา 
   และการใหวคัซนีแบบ monovalent กระตุนระดับแอนติบอดีไตเตอรสูงกวาแบบ polyvalent [2]
** ทัง้น้ี ปรมิาณการใหวคัซนี ใหยดึตามคาํแนะนาํของบรษิทัผูผลติโดยเครงครดั
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การจัดการหลังจากสัมผัสโรค
(post-exposure management)

 ในปจจุบันยงัไมมีคําแนะนําอยางเปนทางการ

จากสัตวแพทยสภาหรือสมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย

ในประเทศไทยในเร่ืองขอควรปฏิบัติเม่ือสัตวเล้ียง

สัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตวท่ีปวยเปนโรคพิษสุนัขบา 

อยางไรก็ตามในตางประเทศไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ซ่ึงคณะผูจัดทําไดประยุกตแนวทางดังกลาวมาใช

เพ่ือความเหมาะสม ดังรายละเอียดคําแนะนําในการปฏิบัติ

เม่ือสัตวเล้ียงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตวท่ีปวยเปนโรค

พิษสุนัขบา (ตารางท่ี 2) และการดูแลบาดแผล

เม่ือสัตว  เ ล้ียงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตว  ท่ีสงสัย

หรือสัตวปวยโรคพิษสุนัขบา ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดตอไป

 ข อมูลโปรแกรม pre-exposure และ 

post-exposure ในคน สามารถติดตามรายละเอียด

ไดตามเอกสารอางอิง [3, 4]

• การจัดการกับสัตวเล้ียง (สุนัขและแมว) ท่ีกัดคน

หรือสัตวเล้ียงตัวอ่ืน

 สําหรับสัตวเล้ียงท่ีมีสุขภาพดีควรกักเพ่ือดูอาการ

เปนเวลา 10 วัน โดยคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว

เปนสําคัญ (ไมควรฉีดกระตุนวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เน่ืองจากอาจทําใหสับสนระหวางอาการของโรคพิษสุนัขบา

กับ vaccine adverse reaction) โดยควรใหสัตวแพทย

เปนผูประเมินอาการของสัตวในชวงเวลาดังกลาว 

ในกรณีท่ีคนถูกสัตวท่ีไมมีเจาของกัด ใหทําการ euthanize 

สัตวทันทีและนําสงซากหรือสวนหัวเพ่ือตรวจวินิจฉัย

ทางหองปฏิบัติการตอไป  

 ในอดีต มักมีผู  สับสนในเรื่องระยะเวลา

ในการกักสัตวเล้ียงท่ีสัมผัสกับสัตวท่ีสงสัยวาจะเปน

โรคพษิสนัุขบาโดยยดึเอาระยะ 10 วนันัน้โดยความเปนจรงิแลว

ระยะเวลา 10 วนั ใชเพือ่กักดอูาการสัตว (สุนขัและแมว) 

ท่ีสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบาเทาน้ัน (ไมใชชวง

ระยะเวลากกัสําหรบั post-exposure management) 

ทัง้นีเ้นือ่งจากมขีอมลูทีเ่ปนทีย่อมรับกนัวา สุนขัและแมว

ทีแ่สดงอาการของโรคพษิสนุขับาและมเีชือ้ไวรสัอยูในนํา้ลาย

จะตายภายในระยะเวลา 3-5 วนั ดงันัน้ถาสัตวเหลานี้

มีชวีติรอดไดนานมากกวา 10 วนั  ก็ไมนาจะมเีชือ้พษิสุนขับา

อยูในนํา้ลายของสตัวตัวนัน้ในชวงเวลาทีก่ดัหรอืสมัผสั

กบัคนหรอืสตัวตวัอืน่ แมวาในภายหลงัจะพสิจูนไดวา

เปนโรคพิษสุนัขบาก็ตาม [4, 5] 
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ชนิดของสัตว� ประวัติการได�รับวัคซีน ข�อควรปฏิบัติ
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• การจัดการกับสัตวเล้ียง (สุนัขและแมว) ท่ีสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตวท่ีปวยเปนโรคพิษสุนัขบา

 โดยท่ัวไประยะฟกตัวของโรคพิษสุนัขบาจะมีระยะเวลา 3-8 สัปดาห ซ่ึงเปนท่ีมาของระยะเวลาในการกักดูอาการ

ในราย post-exposure เปนเวลา 45 วันสําหรับสัตวท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอน และ 180 วัน 

สําหรับสัตวท่ีไมเคยไดรับวัคซีนมากอน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 ท้ังน้ี ระยะเวลา 10 วัน ไมเพียงพอสําหรับ

การกักดูอาการสัตวท่ีสัมผัสกับสัตวท่ีเปนโรคพิษสุนัขบา 

ตารางที่ 2 คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อสัตว�สัมผัสหร�อถูกกัดโดยสัตว�ที่ป�วยเป�นโรคพ�ษสุนัขบ�า [4-6]

สุนัข และ แมว ไมเคยไดรบัวคัซนีมากอน หรอืไม
ทราบประวัติการไดรับวัคซีน

ทําการุณยฆาต (euthanize) 
ทนัที
ในกรณีที่ เจ าของไมยินยอม
ใหทาํการณุยฆาต ใหกกับรเิวณ
เปนรายตัว เพื่อดูอาการอยาง
เขมงวด (restricted quarantine)  
เปนเวลา 180 วัน ใหวัคซีนปองกัน
โรคพิษสนุขับาในวนัทีเ่ริม่กกับริเวณ  
โดยใหวคัซนี 4 เขม็ หางกนัทกุ 
4 วัน (d0, 4, 8, 12)  

1.

2.

ไดรับวัคซีนถูกตอง ตามโปรแกรม
ท่ีสัตวแพทยกําหนด

ใหวัคซีนกระตุนซ้ําทันที1 (d0, 3) 
จํากัดบริเวณใหอยู ในความดูแล
ของเจาของ และสังเกตอาการ
ตออีก 45 วัน 

เคยไดรับวัคซีน ตามโปรแกรม
ที่สัตวแพทยกําหนด แตขาดชวง
การกระตุนวัคซีน

ใหพิจารณาเปนกรณไีป โดยพจิารณา
ถึง โอกาสและปริมาณเช้ือที่ไดรับ 
ระยะหางของการได รับวัคซีน
ครัง้สุดทาย จาํนวนครัง้ทีเ่คยไดรบั
วัคซีน  สุขภาพโดยรวม และ
ระบาดวทิยาในทองที ่โดยอาจพิจารณา
ทางเลือกขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

กระตุนวัคซนี (d0, 3) แลวสงัเกต
อาการเปนเวลา 45 วนั

1.
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สุนัข และ แมว

ปศุสัตว

เคยไดรับวัคซีน ตามโปรแกรม
ที่สัตวแพทยกําหนด แตขาดชวง
การกระตุนวัคซีน

ทาํการณุยฆาต (euthanize) 
ทนัท ี
ในกรณทีีเ่จาของไมยนิยอมใหทาํ
การณุยฆาต ใหกกับริเวณเปนรายตัว 
เพือ่ดอูาการอยางเขมงวด (restricted 
quarantine)  เปนเวลา 180 วนั 
โดยใหวคัซนีปองกนัโรคพษิสุนขับา
ในวนัทีเ่ริม่กกับรเิวณ  โดยใหวัคซนี 
4 เข็ม หางกันทุก 4 วัน 
(d0, 4, 8, 12) 

สงโรงฆาทันที2

ในกรณีทีเ่จาของไมยนิยอมใหทาํ
การณุยฆาต ใหกกับริเวณเปนรายตัว 
เพื่อดูอาการอย างเข มงวด 
(restricted quarantine)  
เปนเวลา 180 วนั โดยใหวคัซนี
ปองกันโรคพษิสุนัขบาในวนัทีเ่ริม่กัก
บริเวณ  โดยใหวัคซีน 4 เข็ม 
หางกันทกุ 4 วนั (d0, 4, 8, 12) 
ทั้ งนี้ ปริ มาณการให  วัค ซีน  
ใหยดึตามคาํแนะนาํของบรษิทั
ผูผลิตโดยเครงครดั

2.

3.

มา ไดรับวัคซีนถูกตอง ตามโปรแกรม
ที่สัตวแพทยกําหนด

ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน หรือไม
ทราบประวัติการไดรับวัคซีน

1.
2.

1.

4

ใหวัคซีนกระตุนซ้ําทันที จํากัดบริเวณ
ใหอยูในความดูแลของเจาของ และ
สังเกตอาการตออีก 45 วัน

ทําการุณยฆาต (euthanize) 
ทันที
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มา 2. ในกรณทีีเ่จาของไมยนิยอมใหทาํ
การณุยฆาต ใหกกับริเวณเปนรายตัว 
เพื่อดูอาการอย างเข มงวด 
(restricted quarantine)  
เปนเวลา 180 วนั โดยใหวคัซนี
ปองกนัโรคพษิสนุขับาในวันทีเ่ริม่กัก
บริเวณ  โดยใหวัคซีน 4 เข็ม 
หางกนัทุก 4 วนั (d0, 4, 8, 12) 
ทั้ งนี้ ปริมาณการให  วั ค ซีน 
ใหยึดตามคาํแนะนาํของบริษทั
ผูผลิตโดยเครงครดั

5

1 ไมควรใช hyperimmune serum กับสัตวที่เคยไดรับวัคซีนมากอน เนื่องจากอาจสงผลใหมีการรบกวน
การสรางภูมิคุมกัน (anamnestic response ในสัตวที่เคยไดรับวัคซีนมากอน) 
2 สามารถบริโภคเนื้อสัตวได ในกรณีที่สงโรงฆาภายใน 7 วันหลังจากการสัมผัสเชื้อ ทั้งนี้ตองตัดแตงซาก
สวนบริเวณที่สัมผัสเชื้อ (บาดแผล) ทิ้งไป ในกรณีที่สัตวมีประวัติสัมผัสเชื้อในชวงระยะเวลาภายใน 8 เดือน
กอนทําลาย ควรทําลายซากทันทีและไมสามารถใชเพื่อการบริโภคได  
d = day
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อาการทางคลินิก

 อาการทางคลินิกในสุนัขและแมวมีความคลายคลึงกัน มักเกิดภายใน 3-8 สัปดาห 

หลังจากไดรับเช้ือ ระยะฟกตัวข้ึนอยูกับ ชนิดสัตว อายุ ความเสียหายของแขนงระบบประสาท

และระยะหางจากตําแหนงท่ีถูกกัด และปริมาณเช้ือ  หากตําแหนงท่ีถูกกัดอยูใกลระบบประสาท

สวนกลาง สุนัขและแมวจะแสดงอาการทางคลินิกเร็วข้ึน นอกจากน้ีอาการทางคลินิก

ก็มีความหลากหลาย [7] ดังน้ันจะขอกลาวถึง “เกณฑ 6 ขอท่ีใชในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา

ในสุนัขท่ียังมีชีวิตอยู” ตามรายงานการศึกษายอนหลังในประเทศไทย [8] เพ่ือเปนแนวทาง

ประกอบการวินิจฉัย และหากสุนัขติดเช้ือพิษสุนัขบาแสดงอาการเหลาน้ีแลว จะเสียชีวิตภายใน 

10 วัน [9] ดังน้ี

1. อายุ

อายมุากกวา 1 เดอืน

2. ปวย

แสดงอาการปวยนอยกวา 10 วนั หรือไมแนใจ

3. Onset ทีส่นุขัแสดงอาการปวย

Gradual onset หรือไมแนใจ

4. อาการทางคลนิกิภายใน 5-7 วนั

รนุแรงมากขึน้ หรือไมแนใจ

5. สนุขัแสดงอาการ ‘Circlong’

ไมใช หรอืไมแนใจ

6. สนุขัแสดงอาการทางคลนิกิอยางนอย 2 อาการจาก 17 อาการ

อายนุอยกวา 1 เดอืน

แขง็แรงเปนปกติ
หรอืมีอาการปวย

ยาวนานกวา 10 วนั

Acute onset
จากสุขภาพปกติ

คงท่ีหรอืดขีึน้
โดยไมไดรบัการรกัษาใดๆ

ใช

ไมใช

1. กรามหอย (Drooping jaw) 
2. เสียงเหาเปลี่ยน (Abnormal sound in barking) 
3. ลิ้นที่หอยออกมาแหง (Dry drooping tongue) 
4. เลียปสสาวะตนเอง (Licking its own urine) 
5. เลียนํ้าอยางผิดปกติ (Abnormal licking of water) 
6. สํารอก (Regurgitation) 
7. พฤติกรรมเปลี่ยน (Altered behavior)
8. กัดและกินสิ่งของแปลกปลอม 
(Biting and eating abnormal objects)
9. กาวราว (Aggression)  

10. กัดโดยไมมีการยุแหย (Biting with no provocation) 
11. วิ่งโดยไมมีจุดหมาย (Running without apparent reason) 
12. ขาแข็งเมื่อเดินหรือวิ่ง (Stiffness upon running or walking) 
13. กระวนกระวาย (Restlessness)
14. กัดกรงหรือสิ่งของในชวงกักดูอาการ (Bites during quarantine)
15. งวงนอน (Appearing sleepy)
16. เดินโซเซ (Imbalance gait)
17. มักนั่งทา “Dog sitting” บอยๆ 
(Frequent demonstation of the “Dog sitting” position)

ใช เปนโรคพิษสุนขับา



การดูแลบาดแผลเมื่อสัตว�เลี้ยงสัมผัสหร�อถูกกัดโดยสัตว�ที่สงสัยหร�อสัตว�ป�วยโรคพ�ษสุนัขบ�า

มี 3 ข้ันตอนดังน้ี

1. การทําความสะอาดบาดแผลเบ้ืองตน

 กอนทําความสะอาดบาดแผล ควรสวมใสถุงมือ

ในขณะท่ีตองสัมผัสตัวสัตว ฟอกบาดแผลดวยสบูหลาย ๆ  คร้ัง 

ท้ิงไวอยางนอย 15 นาที กอนใชน้ําสะอาดชะลางคราบน้ําลาย

และส่ิงสกปรกบริเวณรอบปากแผลออกใหสะอาด [10, 11]

2. การทําความสะอาดบาดแผลภายนอก 

 หลังจากชะลางบาดแผลเรียบรอยแลว ทําการโกนขน

บริเวณรอบปากแผลใหเปนบริเวณกวางและทําการฟอกผิวหนัง

บริเวณปากแผลดวย scrub ชนิดใดชนิดหน่ึงตอไปน้ี [12] 

 • 4% chlorhexidine scrub [13] หรือ

 • 7.5% povidone-iodine scrub [13]

โดยท้ิงใหน้ํายาดังกลาวสัมผัสผิวหนังบริเวณบาดแผลอยางนอย 

5 นาที แลวจึงทําการลางดวยน้ําสะอาด หรือการเลือกใชน้ํายา

ทําความสะอาดผิวหนัง ท่ีมีสวนผสมของ 2% chlorhexidine 

ใน 70% isopropyl alcohol [13] 

3. การทําความสะอาดเน้ือเย่ือออนบริเวณบาดแผล

 ทําการลางเน้ือเยื่อออนดวยสารละลายท่ี

ไมระคายเคืองตอเน้ือเยื่อออน เชนสารละลาย 

อยางใดอยางหน่ึง ตอไปน้ี 

 • Lactate Ringers’ Solution [11]

 • Normal saline [11]

 • 0.05% chlorhexidine [12] 

 • 0.1-1.0% povidone-iodine ใน saline [12] 

 • Sterile water [11]

ไมควรทําการเย็บบาดแผล  สามารถใชยาปฏิชีวนะ

เฉพาะท่ีไดถาจําเปน ทําการปดบาดแผลดวยผากอซ

เพ่ือใหมีการระบายอากาศได ควรทําความสะอาดแผล

อยางนอยวันละคร้ัง และใสถุงมือทุกคร้ังท่ีทําความสะอาด

แผลสัตวปวย

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. 

 จะไดสารละลายเขมขน 0.1% หรอื ผสม 10% 

 povidone-iodine 100 มล. ลงใน sterile 

 water solution 900 มล. จะไดสารละลาย

 เขมขน 1% [12] 

เทคนิคการผสมน้ํายาชําระลางบาดแผลในสัตว

การทําความสะอาดกรง อุปกรณท่ีสัมผัสตอ

เช้ือพิษสุนัขบา

ทําความสะอาดพ้ืนผิวหรืออุปกรณท่ีสัมผัสกับส่ิงคัดหล่ัง

ของสัตวปวยใหสะอาดดวยผงซักฟอก (detergent)  

และน้ํา แลวจึงทําการฆาเช้ือดวยน้ํายาฆาเช้ือ (disinfectant)  

ชนิดใดชนิดหน่ึง ไดแก

 • ผลิตภัณฑซักผาขาว (bleach) 1 สวน 

   ผสมกับน้ํา 9 สวนและใชทันทีเม่ือผสมเสร็จ 

 • แอลกอฮอล 40-70% 

 • ไอโอดีน ในความเขมขน 25 ppm 

 • Quaternary ammonium compound 

   ในความเขมขน 200 ppm 

โดยท้ิงใหน้ํายาฆาเช้ือสัมผัสกับพ้ืนผิวท่ีตองการทําความสะอาด

เปนเวลาไมนอยกวา 10 นาที แลวจึงทําการลางออก

ดวยน้ําอีกคร้ังจนสะอาด [5]

7
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การตรวจว�นิจฉัยทางห�องปฏิบัติการจากสัตว�ที่ตายแล�วเพ�่อตรวจโรคพ�ษสุนัขบ�า

 การตรวจทางหองปฏิบัติการหลังสัตวเสียชีวิต เปนการยืนยันผลการติดเช้ือไวรัสโรคพิษสุนัขบา 

โดยทุกรายท่ีสงสัยตองไดรับการตรวจยนืยนั  การเก็บตัวอยางใหถูกตองภายหลังจากสัตวเสียชีวิตเปนส่ิงสําคัญ

ท่ีทําใหทราบถึงสถานการณการระบาดของโรคและนํามาใชเปนขอมูลทางระบาดวิทยารวมถึงการหามาตรการ

ปองกันการแพรกระจายของโรค

 ตวัอยางจากเนือ้สมอง เปนตวัอยางทีส่าํคญั และ

แมนยาํทีสุ่ดในการยนืยันการตดิเช้ือ ดงันัน้การเก็บตวัอยาง

จากสัตวทีต่ายแลวเพ่ือสงตรวจโรคพษิสนุขับา มแีนวทาง

ในการปฏบิตั ิดังนี้

  - สัตวเลก็ เชน กระรอก กระตาย แมว สงไดทัง้ตัว

  - สัตวใหญ เชน สนุขั สกุร ววั ควรตัดเฉพาะสวนหวัชิด

    ทายทอยระหวางกะโหลกศรีษะกบักระดกูคอ โดย

 1. ผูทีต่ดัตองไมมบีาดแผลทีม่อื

 2. ใชมดีหรือใบมดีโกนคมๆ ในการตดัศรีษะ

 3. สวมถุงมือยางที่กันนํ้าได ถาไมมีอาจใช

     ถุงพลาสติก 2 ชัน้ ถาถงุพลาสตกิขาดระหวาง

     ตดัหวั ใหลางมอืดวยน้ําและสบูหลายๆครัง้

 4. มีดหรืออุปกรณท่ีตองการเก็บไวใชตอ 

     ใหทาํลายเชือ้ดวยวธิตีมเดอืดนาน 10 นาที

     หรือแชในนํา้ยาฆาเช้ือ

 5. ซากสตัว ถงุมอืยาง หรอืถงุพลาสติก ใหทาํลาย

     โดยวิธีเผาหรือ ฝงลกึอยางนอย 50 เซนติเมตร

วิธีการเก็บตัวอยางจากสัตวท่ีตายแลว

เพ่ือสงตรวจโรคพิษสุนัขบา [14]

การนาํตวัอยางจากสตัวท่ีตายแลวเพือ่สงตรวจ

ควรปฏบิติัดงันี ้[4]

    หนังสือพิมพหนาๆ ใสถุงพลาสติกหนารวบปากถุง

    และปดผนึกใหแนนช้ันหน่ึง ทําการติดฉลาก 

    พรอมเขียน ช่ือ-นามสกุล และวันท่ีเก็บตัวอยาง 

    หลังจากน้ันบรรจุในถุงพลาสติกพรอมปดถุงใหแนน

    และเก็บในภาชนะเก็บความเยน็ โดยไมตองแชแข็ง

2. ใสถังพลาสติก โฟมหรือถังโลหะ ท่ีมีน้ําแข็งรองอยูกนถัง

    ประมาณ 1 ใน 4 แลวเทน้ําแข็งกลบ ทับใหมากพอ

    แลวปดฝา เพ่ือปองกันไมใหเนา หามแชแข็งเด็ดขาด

    เพราะจะทําใหใชเวลาตรวจนานข้ึน และอาจทําให

    ผลตรวจคลาดเคล่ือน

3. หามแชตัวอยางสงตรวจในน้ํายาฟอรมาลินเด็ดขาด 

    เพราะจะทําใหการตรวจไมไดผล

4. รีบนําสงตรวจโดยเร็วท่ีสุดหรือภายใน 24 ช่ัวโมง

5. การขนสงตัวอยางไปยงัหองปฏิบัติการ ควรปฏิบัติดังน้ี 

 5.1 กรณีท่ีสามารถสงไดภายใน 24 ช่ัวโมง

          หลังการเก็บตัวอยาง บรรจุในภาชนะ

      ความเก็บความเยน็โดยไมตองแชแข็ง เชน 

      กลองโฟมพรอมน้ําแข็ง (ice pack) 

      พรอมแนบประวัติและอาการปวย

 5.2 กรณีไมสามารถสงไดภายใน 24 ช่ัวโมง

      หลังการเก็บตัวอยาง ใหนําตัวอยางแชแข็ง

      ท่ีอุณหภูมิต่ํากวา หรือ เทากับ-20 องศาเซลเซียส 

       และนําสงหองปฏิบัติการดวยกลองโฟม

      บรรจุน้ําแข็งแหง (dry ice)  

6. กรอกรายละเอียดเก่ียวกับประวัติสัตวและการถูกกัด 

เพ่ือเปนขอมูลประกอบ และกรอกท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท

ของผูท่ีตองการรับผลการตรวจ เพ่ือการติดตอไดสะดวก

และรวดเร็วท่ีสุด

1. นําสัตวหรือหัวสัตวใสถุงพลาสติกหนา 2 ชั้น รวบ

    ปากถงุและรดัดวยยางใหแนนแลวหอดวยกระดาษ



ตัวอย�างที่เก็บ ว�ธีการเก็บตัวอย�าง ว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรค

9

ตารางที่ 3 การเก็บตัวอย�างและว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรคพ�ษสุนัขบ�าจากสัตว�ที่ตายแล�ว [4, 15-19]

สมอง (สวนของ Ammon’s 
horn, brain stem, cervical 
spinal cord, cerebellum, 
cerebral cortex, medulla 
oblongata, thalamus 
และ hippocampus)

ประมาณ 3 – 5 ชิ้น 
ขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว

วิธี DFA: ทํา brain impression smears 
ตรวจหาแอนติเจน
วิธี dRIT: ตรวจหาแอนติเจน
วิธี MIT: วิธี inoculation ตรวจหาแอนติเจน 
อณูชีววิทยา (RT-PCR และ NASBA): 
ตรวจหาแอนติเจน

1)

2)
3)
4)

หมายเหตุ: 
1) DFA (Direct Fluorescent Antibody Test): sensitivity ข้ึนอยูกับประเภทและคุณภาพของตัวอยางท่ีสงตรวจ 
    หรือระดับของการเกิด autolysis 
2) dRIT (Direct Rapid Immunohistochemistry Test)
3) MIT (Mouse Inoculation Test) : กรณี FAT ใหผล negative
4) RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction)
5) NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification)

การตรวจว�นิจฉัยทางห�องปฏิบัติการจากสัตว�ที่ยังมีชีว�ตเพ�่อตรวจโรคพ�ษสุนัขบ�า

 กรณีท่ีสัตวมีชีวิต และตองการตรวจสอบการตอบสนองของแอนติบอดี (antibody) ตอการไดรับวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา สามารถทําไดดวยวิธีการตรวจทางน้ําเหลือง (serological test) ดวยวิธี enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) และวิธี virus neutralization (VN) โดยวิธี VN เปนวิธีตรวจสอบท่ีไดรับการยอมรับ

ในการคาเพ่ือใชขนสงสัตวระหวางประเทศ

 สวนกรณีท่ีสัตวยงัมีชีวิต และสงสัยวาติดเช้ือโรคพิษสุนัขบา ตองไดรับการตรวจยนืยันทางหองปฏิบัติการ 

(ดังตารางท่ี 4) รวมกับประวัติและอาการทางคลินิกของสัตว 



ตารางที่ 4 การเก็บตัวอย�างและว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรคพ�ษสุนัขบ�าจากสัตว�ที่ยังมีชีว�ต [4, 15-19]

วิธีการในการเก็บตัวอยาง [14]

1. ตองเก็บตัวอยางอยางนอย  3 ชนิด  โดยตัวอยางน้ําลาย

มีความไวในการตรวจสูงกวาปสสาวะ หรือ น้ําไขสันหลัง 

ดังน้ันจึงควรทําการสงตรวจรวมดวยทุกคร้ัง และเน่ืองจาก

โรคพิษสุนัขบาจะไมพบไวรัสในกระแสเลือด ดังน้ัน 

จึงนิยมสงตรวจเฉพาะกรณีท่ีสงสัยไขสมองอักเสบเทาน้ัน

ถากรณีท่ีใหผลเปนลบ ควรปฏิบัติดังน้ี

 1.1 สัตวมีชีวิตอยู ตองสงตัวอยางใหครบ 3 วัน 

      โดยเก็บตัวอย างมากกว า 1 ชนิด 

      ควรเก็บวันละ 2 – 3 คร้ัง หางกัน 3 – 6 ช่ัวโมง

10

ตัวอย�างที่เก็บ ว�ธีการเก็บตัวอย�าง ว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรค

น้ําลาย

น้ําไขสันหลัง

ปสสาวะ

ผิวหนัง (ปมรากขน) 

เลือด (กรณีสงสัย
ไขสมองอักเสบ)

เกบ็จากนํา้ลาย หรอื suction
จากตอมนํา้ลายประมาณ 5 มล. 
 
เก็บนํ้าไขสันหลัง
ประมาณ 10 มล.

เก็บประมาณ 10 มล.

ประมาณ 20 ขน ดึง
โดยวธิกีระตกุ ใหมปีมรากขน
ติดมาดวย

เก็บซีรัมประมาณ 0.5 มล.  

วิธี DFA : ขูดกระจกตา หรือ corneal impression 
smears
วิธี dRIT : หาแอนติเจน
วิธี ELISA : หาแอนติเจน
อณูชีววิทยา (RT-PCR และ NASBA) : หาแอนติเจน

1)

2)
3)
4)

หมายเหต:ุ 
1) DFA (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)

2. ภาชนะบรรจุตัวอยาง ควรปฏิบัติดังนี้

 2.1 เก็บตัวอยางในภาชนะปราศจากเช้ือ 

      โดยตองตดิฉลาก พรอมเขยีน ชือ่-นามสกุล 

      และวนัทีเ่กบ็ตวัอยาง และปดผนกึภาชนะ

      ดวยพาราฟน หลงัจากนัน้บรรจใุนถุงพลาสตกิ

      พรอมปดถุงใหแนนและเก็บในภาชนะ

      เก็บความเย็น โดยไมตองแชแข็ง

3. การขนสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัตกิาร ควรปฏิบัตดิงันี ้

 3.1 กรณีที่สามารถสงไดภายใน 24 ชั่วโมง

      หลังการเก็บตัวอยาง บรรจุในภาชนะ

      เก็บความเย็นโดยไมตองแชแข็ง เชน 

      กลองโฟมพรอมน้ําแข็ง (ice pack) 

      พรอมแนบประวัติและอาการ โดยหาม

      แชตัวอยางในนํ้ายาฟอรมาลิน  



3.2 กรณีไมสามารถสงไดภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการเก็บตัวอยาง ใหนําตัวอยางแชแข็งที่อุณหภูมิต่ํากวา หรือ 

     เทากับ -20 องศาเซลเซียส และนําสงหองปฏิบัติการดวยกลองโฟมบรรจุนํ้าแข็งแหง (dry ice)
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แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ�ษสุนัขบาในสัตวสวนสัตว 

ภาคผนวก

โดย สำนักอนุรักษ�และว�จัย องค�การสวนสัตว�

การให�วัคซีนป�องกันก�อนสัมผัสโรคในสัตว�สวนสัตว�
(pre-exposure immunization in captive wild animals)

 การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวปา และสัตวสวนสัตวควรใหวัคซีนชนิดเช้ือตายเทาน้ัน 

โดยควรคํานึงเสมอวาการใหวัคซีนพิษสุนัขบาในสัตวปาเปนการใหแบบนอกเหนือจากท่ีระบุในฉลาก (extra-label use) 

จึงไมสามารถรับรองประสิทธิภาพการกระตุนภูมิคุมกันจากการใหวัคซีนในกรณีท่ีถูกสัตวตองสงสัยกัดได

คําแนะนําการใหวัคซีนโรคพิษสุนัขบาในสัตวปา
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ชนิดสัตว�
ชนิดวัคซีน ขนาดและ
ตําแหน�งท่ีให�วัคซีน

สัตว�อายุน�อยกว�า
1 ป�

สัตว�อายุมากกว�า
1 ป�

สัตว�อายุมากกว�า 1 ป� 
ไม�ทราบประวัติวัคซีน

Canids Inactivated rabies vaccine 
2 ml SC [1]

ใหวัคซีนสองคร้ัง
เม่ืออาย ุ12-24สัปดาห 

และใหซ้ํา 
เม่ืออายคุรบ 1 ป [2]

กระตุนซ้ําทุก 3 ป [3] ไมมีขอมูล

Felids Recombinant rabies 
virus vaccine for cats 
or killed rabies virus 
vaccine 1 ml IM [4]

ใหวัคซีนสองคร้ังเม่ืออาย ุ16 
สัปดาห และใหซ้ํา 

เม่ืออายคุรบ 1 ป [4]

กระตุนซ้ําทุก 3 ป [2] ใหวัคซีนสองคร้ัง 
หางกัน 3 สัปดาห [4]

Viverrids Killed rabies virus 
vaccine 1 ml SC [5]

ใหวัคซีนสองคร้ังเม่ืออาย ุ16 
สัปดาห และใหซ้ํา 

เม่ืออายคุรบ 1 ป [5]

กระตุนซ้ําทุก 1 ป [5] ไมมีขอมูล

Primates Killed rabies virus 
vaccine or inactivated 
rabies virus vaccine 

1 ml SC or IM [6]

ใหวัคซีนสองคร้ังเม่ืออาย ุ18 
สัปดาห และใหซ้ํา 

เม่ืออายคุรบ 1 ป [6]

กระตุนซ้ําทุก 1 ป [3] ไมมีขอมูล



การจัดการหลังจากสัมผัสโรค 
(post-exposure management)

ชนิดสัตว�
ชนิดวัคซีน ขนาดและ
ตําแหน�งท่ีให�วัคซีน

สัตว�อายุน�อยกว�า
1 ป�

สัตว�อายุมากกว�า
1 ป�

สัตว�อายุมากกว�า 1 ป� 
ไม�ทราบประวัติวัคซีน

Hoofstock Killed rabies virus 
vaccine or inactivated 

rabies virus vaccine
2 ml SC or IM [7]

ใหวัคซีนสามคร้ัง คร้ังแรก
อาย ุ24 สัปดาห 

คร้ังท่ีสองหางจากคร้ังแรก
4-6 สัปดาห และคร้ังท่ีสาม

เม่ืออายคุรบ 1 ป [8]

กระตุนซ้ําทุก 1 ป [8] กระตุนซ้ําทุก 1 ป [6]

Elephant Killed rabies virus vaccine
 4 ml IM [9]

ไมมีขอมูล กระตุนซ้ําทุก 1 ป [3] ใหวัคซีนสองคร้ัง 
คร้ังท่ีสองหางจาก

คร้ังแรก 1-2 
สัปดาห [9]

13

 ในปจจุบันยงัไมมีขอมูลในเร่ืองขอควรปฏิบัติ

เม่ือสัตวปาในสถานท่ีเล้ียงไดรับการสัมผัสหรือถูกกัด

โดยสัตวท่ีตองสงสัยหรือปวยเปนโรคพิษสุนัขบา 

ท้ังน้ีสถานท่ีเล้ียงสัตวปาควรมีการทําวัคซีนพิษสุนัขบา

ท้ัง pre-exposure และ post-exposure program 

ใหแกบุคลากรกลุมเส่ียงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกัน

การติดตอโรคจากสัตวสูคน

 ในกรณีท่ีสัตวปาตองสงสัยติดเช้ือพิษสุนัขบา 

ควรแยกสัตว ออกจากฝูง และกักเ พ่ือดูอาการ 

ซ่ึงอาจอางอิงระยะเวลาในการกักโรคของสัตวเล้ียงได



แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ�ษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงชนิดพ�เศษ

โดย    ชมรมสัตวแพทย�สัตว�เลี้ยงชนิดพ�เศษ ATEPV
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 กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก (small mammals)  พบรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบา

ในอัตราท่ีต่ํามากโดยเฉพาะในกลุมสัตวฟนแทะ (rodent)  มีรายงานผูเสียชีวิตท่ีถูกกระรอกกัดท่ีประเทศอินเดีย 

[10]  และสาเหตุจากการถูกลิงกัด [11] แตในประเทศไทยพบรายงานการพบกระตายติดเช้ือไวรัสโรคพิษสุนัขบา   

จึงทําใหเกิดความกังวลในกลุมผูเล้ียงสัตวเล้ียงชนิดพิเศษเน่ืองจากประเทศไทยอยูในพ้ืนท่ีการระบาดของ

โรคพิษสุนัขบา

คําแนะนําการใหวัคซีนโรคพิษสุนัขบาในสัตวเล้ียงชนิดพิเศษ

ชนิดสัตว� ตำแหน�งที่ฉีดอายุที่เร��มฉีด ปร�มาณที่ฉีด

กระตาย/ลิง/เฟอรเร็ต มากกวา 3 เดือน
กระตุนซํ้าในอีก 3-4 สัปดาห

1 มล. กลามเนื้อ/ใตผิวหนัง

กระรอก/
สัตวเล้ียงลูกดวยนม

ชนิดอ่ืนๆ

พิจารณาความเสี่ยง
ในการใหวัคซีน

- -

หมายเหตุ  ใหกระตุนซํ้าทุกป

 การใหวัคซีนพิษสุนัขบา ควรพิจารณาใหวัคซีนตามความเส่ียงในการสัมผัสเช้ือและพ้ืนท่ีการเกิดโรค  

และใหอยูในขอพิจารณาและดุลยพินิจของสัตวแพทย   เน่ืองจากเปนการใชแบบนอกเหนือจากท่ีระบุในฉลาก 

(extra-label use) ยกเวน กรณีการใหวัคซีนใน Ferret [12]

 การใหวัคซีนพิษสุนัขบาแกกระตาย มีความปลอดภัยและสามารถกระตุนระดับภูมิคุมกันได [12, 13] 

อยางไรก็ตามไมมีขอมูลท่ียืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน  และอาจมีความเส่ียงในการแพวัคซีน  สัตวแพทย

ตองใหขอมูลแกเจาของสัตวกอนใหวัคซีน และตองสังเกตอาการหลังใหวัคซีนอยางใกลชิดอยางนอย 1 ช่ัวโมง 



หองปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบาในสัตว
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1. สังกัดกรมปศุสัตว [14, 15]

ลำดับ ส�วนราชการ โทรศัพท� ที่อยู�

สถาบนัสขุภาพสตัวแหงชาต ิ1 โทรศพัท 0 2579 8908-14 ตอ 
500, 501
โทรสาร  0 2579 8918

50/2 แกษตรกลาง ถนนพหลโยธนิ 
แขว งลาดยาว  เ ขตจตุ จั ก ร  
กรุงเทพมหานคร 10900

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคเหนอืตอนบน จงัหวดัลาํปาง

2 โทรศพัท 0 5422 1476
            0 5422 6978
โทรสาร  0 5422 1476 ตอ 5

ถนนลาํปางเชยีงใหม ตาํบลเวยีงตาล 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
52190

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคเหนอืตอนลาง จงัหวัดพษิณโุลก

3 โทรศพัท 0 5531 2069-72
โทรสาร  0 5531 2069 ตอ 24

9 หมูที ่15 ถนนพิษณโุลก-หลมสกั 
ตํ าบลวั งทอง อํา เภอวั งทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 65130

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 
จงัหวดัขอนแกน

4 โทรศพัท 0 4326 1165-6
โทรสาร  0 4326 1246

ตํ าบลท  าพระ  อํ า เภอ เมื อ ง  
จั ง ห วั ด ข อ น แ ก  น  4 0 2 6 0

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลาง 
จงัหวดัสรุนิทร

5 โทรศพัท 0 4454 6104 กด 0
โทรสาร  0 4454 6105

ทางหลวงหมายเลข 214 ตาํบลนาบวั 
อําเภอเมอืง จงัหวดัสริุนทร 32000

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคตะวนัออก จงัหวัดชลบุรี

6 โทรศพัท 0 3874 2116-9
โทรสาร  0 3874 2120

844 หมู ที่  9 ตําบลหนองกิ่ว 
อําเภอบานบงึ จงัหวดัชลบรีุ 20220

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคตะวนัตก จงัหวดัราชบรีุ

7 โทรศพัท 0 3222 8419
            0 3222 8379
โทรสาร 0 3222 8419 ตอ 114

ตูปณ.18 อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี
70150

ศนูยวจิยัและพฒันาการสตัวแพทย
ภาคใต จงัหวดันครศรธีรรมราช

8 โทรศพัท 0 7577 0008-9
            0 7577 0128-30
โทรสาร   0 7577 0008-9
            0 7577 0128-30
            ตอ 102

124/2 หมูที ่7 ถนนทุงสง-หวยยอด 
ตํ า บ ล ที่ วั ง  อํ า เ ภ อ ทุ  ง ส ง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

สาํนกังานปศุสตัวเขต 7 จงัหวดันครปฐม9 โทรศพัท 0 3425 0982
โทรสาร  0 3425 7703

70 ถนนมาลยัแมน ตาํบลสนามจนัทร 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000
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2. สังกัดหนวยงานอื่น [15]

ลำดับ ส�วนราชการ โทรศัพท� ที่อยู�

คลนิกิชนัสตูรและวจิยัโรคพษิสนุขับาในสตัว 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

1 โทรศพัท 0 2252 0161-4
            0 2252 0167
โทรสาร   0 2254 0212

1871 ถนนอังรีดนูงัต เขตปทมุวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330

กรมวทิยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสขุ

2 โทรศพัท 0 2951 0000
            0 2589 9850-8
โทรสาร   0 2591 5974
            0 2591 5449

88/7 ซอยโรงพยาบาลบาํราศนราดรู 
ถนนตวิานนท ตาํบลตลาดขวญั 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000

ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยนครราชสมีา 3 โทรศพัท 0 4434 6005-17
โทรสาร  0 4434 6018

ถนนราชสมีา-โชคชยั กโิลเมตรที ่7.5 
ตาํบลหนองบวัศาลา อาํเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา 30000

โรงพยาบาลพระปกเกลา 
(งานไวรสัและภมิูคุมกนั) 

4 โทรศพัท  0 3933 0242
โทรสาร   0 3931 1511

ถนนเลยีบเนนิ ตาํบลวดัใหม 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี22000

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม5 โทรศพัท  0 5394 6332-3 110 ถนนอินทวโรรส อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชยีงใหม 50200
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