โรคพิษสุนัขบ้า : ภัยร้ายป้องกันได้ *
โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้า (rabies, hydrophobia) เป็นโรคที่ป่วยแล้วตายทุกราย เกิดขึนได้
ในคนและสัตว์ เช่น สุนัข แมว สุกร โค กระบือ ม้า แรคคูน สกังค์ ค้างคาว เป็นต้น โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรค
สัตว์ ติดคนที่เกิด จากเชือไวรัส (Rabies Virus) โดยเมื่ อคนหรือสั ตว์ เลียงลู กด้ วยนม ได้รับ เชื อเข้ าไปใน
ร่างกายจากการถูก สัตว์ที่ติดเชือข่วนหรือกัดสัตว์อื่นหรือมนุษ ย์ อีกทังน้ าลายของสัตว์ที่ติดเชือสามารถ
ส่ง ผ่ านเชื อไวรั ส พิ ษ สุ นั ข บ้ าได้ จ ากการสั ม ผั ส กั บ ตา ปากหรื อ จมู ก เชื อไวรัส นี จะท้ า ให้ เกิ ด การอั ก เสบ
เฉียบพลันของสมอง ระบบประสาทถูกท้าลาย ซึ่งโรคนีสามารถวินิจฉัยได้หลังเริ่มแสดงอาการแล้ว และเมื่อ
เกิดอาการแล้วก็จะเสียชีวิตเกือบทังหมด มีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากการติดเชือโรคพิษสุนัขบ้าหลังแสดง
อาการ และได้รับการรักษาแบบมิลวอกีโพรโทคอล (Milwaukee protocol) การเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิด 2
ถึง 10 วันหลังมีอาการแรก หากมีอาการแล้วโอกาสรอดชีวิตจะน้อยมากแม้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
แล้วก็ตาม แต่เมื่ อปี พ.ศ.2547 Jeanna Giese เป็ นผู้ป่ วยคนแรกที่ไ ด้รับการรัก ษาชนิด intention-totreat analysis เป็นบุคคลแรกที่มีการบันทึกคนรอดชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่ได้รับการป้องกันโรคหลัง
สัมผัส เรียกว่า มิลวอกีโพรโทคอล (Milwaukee protocol) ซึ่งเป็นชุดของกระบวนการรักษาโรคพิษสุนัข
บ้า ระยะแสดงอาการในมนุ ษ ย์ มี อ งค์ ป ระกอบส้า คัญ คื อการท้ าให้ ผู้ ป่ วยหมดสติ ด้ วยยาและให้ ยาต้า น
ไวรัส แต่เมื่อประมวลผลแล้วพบว่าไม่ประสบความส้าเร็จ
การติดเชือไวรัสพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมักพบในสุนัขมากที่สุด เมื่อคนหรือสัตว์ถูกสัตว์มีเชือกัด
ข่วน หรือสัมผัสเชือ เชือไวรัสพิษสุนัขบ้าจะเข้าทางบาดแผลหรือสัมผัสผ่านเยื่อเมือก โดยช่วงเวลาระหว่าง
การติดต่อโรคและการเริ่มแสดงอาการ ปกติระหว่าง 1 – 3 เดือน แต่อาจจะมีได้น้อยกว่า 1 ถึงกว่าหนึ่งปี
ขึนอยู่กับระยะทางที่ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเข้า ระบบประสาทส่วนกลาง ส้าหรับอาการและอาการแสดงหลัง
ได้รับเชือนี เช่นในสุนัขจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งปกติจะชอบเล่นกับเจ้าของ ก็จะแยกตัวออกไป
ซุกตัวเงียบ ส่วนสุนัขที่ปกติเคยกลัวคน จะแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับปกตินิสัย จะมาคลอเคลียคน
แล้วจะมีไข้ ม่านตาขยาย ประมาณ 2 - 3 วัน ต่อมาคือระยะตื่นเต้น สุนัขจะมีอาการทางประสาท
กัด
แทะสิ่งของ โดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด ตัวแข็ง ไม่อยู่นิ่ง อาการนีประมาณ ๑ - ๗ วัน ระยะอัมพาต สุนัข
จะลินห้อย น้าลายไหล ลุกไม่ได้ และตาย ส่วนในแมวจะหลบในที่มืด และมีอาการเช่นเดียวกับสุนัข ส่วน
สัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร อาการทางประสาทเช่นเคียวปาก น้าลายไหล ไวต่อสิ่งแวดล้อม มักจะตายภายใน 3
– 4 วัน โค กระบือ จะมีอาการตื่นเต้น ขวิดหรือวิ่งไล่ชนสิ่งต่างๆ น้าลายจะไหลยืด กัดฟัน ในสุนัขและแมว
อาจแพร่เชือได้นาน ๑ - ๗ วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่วยและตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับเชือไวรัส
พิษสุนัขบ้าออกมาจากน้าลายจนถึงตาย ประมาณ ๑๐ วัน
อาการและอาการแสดงในคน โดยช่วงระหว่างการติดเชือ จะมีอาการคล้ายไข้หวัดครังแรกประมาณ
2 ถึง 12 สัปดาห์ ระยะฟักตัวอาจเพียง 4 วันและนานกว่า 6 ปี ขึนอยู่กับต้าแหน่งและความรุนแรงของแผล
ที่มีการปนเปื้อนและปริมาณไวรัสพิษสุนัขบ้าที่เข้าสู่ร่างกาย เมื่อมีอาการแสดงจะมีอาการทางสมองโดยเยื่อ
สมองจะอักเสบ 2 - 3 วันแรก จะปวดเมื่อยตามร่างกาย ไข้ ปวดบริเวณรอยที่ถูกกัด ถึงแม้แผลจะหายแล้ว

มีอาการหงุดหงิด กระสับ กระส่าย ตื่น เต้นต่อสิ่ งเร้ารอบกาย ไม่ช อบแสง ลม น้าลายไหล กล้ามเนือคอ
กระตุก เกร็งขณะกลืน กลืนล้าบาก จึงเรียกอาการกลัวน้า ต่อมาจะมีอาการเพ้อคลั่ง สลับกับอาการสงบ
สงบ ชัก ผู้ป่วยบางรายอาจเป็นอัมพาต มีอาการแขนขาอ่อนแรง หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด
อาการของคนเป็ นโรคพิ ษ สุนั ข บ้า จ้าแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ แบบคลุ้ม คลั่ง โดยเฉลี่ ยจะ
เสียชีวิตภายใน 5 วัน โดยจะมีอาการอาละวาด ไม่อยู่สุข กระวนกระวาย ตื่นเต้นต่อสิ่งเร้าได้ง่าย เช่น เสียง
แสง ลม ขณะอาละวาดอาจรู้สึกตัวบ้าง ไม่รู้สึกตัวบ้าง อาจจ้าไม่ได้ ไม่เข้าใจตนเอง จะเป็นเช่นนีประมาณ 2
– 3 วัน หลังจากนันจะเริ่มซึมเศร้า ไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตต่้า ช็อคและอาเจียนเป็นเลือดได้ ต่อมาจะมี
อาการกลัว น้า หรืออาจกลัวลม ซึมเศร้า ถอนหายใจ และมีการแสดงออกทางกาย คัน ปวดแสบร้อน ปวด
ลึก ๆ ตรงที่เคยถูกกัด ซีกที่ถูกกัดชา ขนลุ ก รูม่านตาไม่สนองต่อแสง น้าลายไหลมากผิดปกติ จนต้องบ้วน
หรือถ่มออกเป็นระยะ ๆ ส้าหรับประเภทที่ 2 จะเป็นอัมพาต โดยเฉลี่ยเสียชีวิตใน 13 วัน มีอาการแขนขา
อ่อนแรง ซึ่งผู้ป่วยมักมีประวัติถูกสุนัข แมว หรือสัตว์ป่า กัดหรือข่วนมาก่อน โดยสุนัขและแมวอาจแพร่เชือ
ได้ 3-10 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย ในสัตว์ป่า เช่น ค้างคาว สกังค์ พบว่ามีการปล่อยเชือในน้าลายได้เร็วถึง
8-18 วัน ก่อนแสดงอาการ
เมื่อถูกสัตว์กัดควรปฏิบัติโดยการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ควรกักขังสัตว์ไว้ในที่ปลอดภัย และ
เฝ้าดูอาการประมาณ 15 วัน ไม่ควรท้าลายสัตว์โดยไม่จ้าเป็น ควรปล่อยให้สัตว์ตายเอง ซึ่งจะตรวจพบเชือ
ได้ง่าย และแน่นอน ในการส่งซาก หลังจากที่สัตว์ตายลง ถ้าเป็นสัตว์เล็กเช่นสุนัข แมว การส่งตัวอย่างอาจ
ส่งเฉพาะหัว หรือส่งทังซากก็ได้ แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เช่น โค กระบือ ต้องตัดหัวหรือสมองสั ตว์ใส่ถุงพลาสติก
แช่น้าแข็ง น้าส่งห้องปฏิบัติการ เพราะตัวอย่างที่จะใช้ตรวจโรคคือสมองของสัตว์ ซึ่งต้องท้าอย่างระมัดระวัง
ไม่ใช้วิธีทุบที่กะโหลก เพราะอาจท้าให้สมองเละ ตรวจหาสมองส่วน ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ได้ยาก
แล้วส่งให้เร็วที่สุด โดยต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง โดยผู้ท้าการต้องสวมถุงมือ หรือใช้ถุงพลาสติกหุ้มมือให้
มิดชิด และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บซาก ปัจจุบันสามารถส่งได้ที่สถานที่ใกล้เคียง เช่น ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค พิษสุนัขบ้า-ในคน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่ น ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ น ครราชสี ม า โรงพยาบาลปกเกล้ า จ.จั น ทบุ รี (งานไวรั ส และ
ภู มิ คุ้ ม กั น ) คณ ะแพ ทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพ ยาบาล (ภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา) คณ ะแพ ท ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาควิชาจุลชีววิทยา) ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ส้าหรับห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า -ในสัตว์ ได้แก่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดล้าปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (ตอนล่าง) จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์วิจัย
และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ ภ าคใต้ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ ภ าค

ตะวันออก จังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์ แพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ
การรักษาหลังการสัมผัสสามารถป้องกันโรคได้ เมื่อให้อย่างทันท่วงทีภายใน 10 วันหลังจากรับเชือ
การล้างแผลส่วนน้าและสบู่อย่างหมดจดทันทีเมื่อรับเชือ โดยต้องล้างภายใน 5 นาที และใช้เวลาล้าง 15
นาที หลังถูกสัตว์กัดหรือข่วน จะช่วยในการลดจ้านวนอนุภาคไวรัสได้ และยังสามารถลดจ้านวนเชือได้อีก
ด้วยการใช้โพวิโดนไอโอดีนหรือแอลกอฮอล์ในการท้าแผล
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แพทย์ผู้ท้าการรักษาจะพิจารณาให้วัคซีนตามความเหมาะสม
จากรอยแผลหรือลักษณะของบาดแผลที่ถูกกัดหรือข่วน หรือจากการสัมผัส เมื่อพิจารณาแล้วว่าสมควรต้อง
ได้รับวัคซีน ซึ่งการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกควรให้โดยเร็วที่สุด ในกรณีของการฉีดใต้หนัง เข็มถัดมา
จะฉีดในวันที่ 3, 7 และ 28 หลังฉีดวันแรก รวม 4 เข็ม และในกรณีของการฉีดเข้ากล้ามเนือ เข็มถัดมาจะ
ฉีดในวันที่ 3, 7, 14 และ 28 รวม 5 เข็ม แพทย์อ าจพิจารณาไม่ ฉีดวั คซี นจนครบกรณี ที่สามารถสัง เกต
อาการของสัตว์ได้ ส่วนผู้ป่วยที่เคยได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม (วันที่ 0, 3 และ 7) แล้วก่อนสัมผัสโรคครัง
นี ไม่ต้องได้รับอิมมูโนโกลบูลิน โดยจะฉีดวัคซีนกระตุ้นในวันที่ 0 และ 3 (รวม 2 เข็ม) เท่านัน หรือเข็มเดียว
กรณีที่เคยฉีดเข็มสุดท้ายไม่เกิน 6 เดือน
การให้วัคซีนหลังการสัมผัสเชือประสบความส้าเร็จในการป้องกันโรคอย่างสูงหากให้ทันท่วงที ปกติ
ภายใน 6 วัน โดยได้ผลป้องกันโรคได้ถึงร้อยละ 100 แม้ได้รับวัคซีนช้าก็ยังได้ผลดี
อย่างไรก็ตามแม้โรคนีจะเป็นภัยคุกคามถึงชีวิตได้เมื่อติดเชือ แต่ก็ยังเป็นโรคร้ายที่เราสามารถป้องกัน
ได้โดยการ ไม่สัมผัส จับ หรือให้อาหารสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น สัตว์หา
กินตอนกลางคืน ออกมาในช่วงกลางวัน หรือสัตว์ป่าแสดงท่าทางเป็นมิตรมากกว่าปกติ ไม่หยิบจับค้างคาว
ที่ตกอยู่บนพืน ถ้าถูกสัตว์กัด ต้องล้างท้าความสะอาดแผลด้วยน้า และสบู่ ถ้าถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้ากัดต้องรีบไปพบแพทย์ทันที กรมปศุสัตว์ให้ค้าแนะน้าส้าหรับบุคคลที่ถูกสัตว์กัดหรือข่วนเป็นหลัก
ส้าคัญ คือ “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ” การรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ามีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือ ระวังอย่าให้ถูกสุนัขกัดหรื อ
แมวกัด เพราะการติดเชือ ส่วนใหญ่ จะมาจากน้าลายสัตว์ที่ เป็น โรคอยู่แล้ ว ที่ส้าคัญ ที่ สุด คือ การเสริม
ภูมิคุ้มกันในสุนัข ซึ่งเป็นสัตว์น้าโรคหลัก รวมทังการควบคุมจ้านวนสุนัข
แหล่งอ้างอิง
1.https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8
%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B
8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2
2. http://r36.ddc.moph.go.th/r36/uploads/document/59dbe3a8c9e07.pdf

* เรียบเรียงโดย อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ และอาจารย์ทัตติยา นครไชย อาจารย์ประจ้า คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

