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โรคพิษสุนัขบ้า (rabies) นั้น มีการบันทึกไว้
ตั้งแต่สมัยอริสโตเติ้ล เกิดจากคนหรือสัตว์ถูกกัดโดย
สัตว์ทปี่ ว่ ย และเมือ่ ป่วยแล้วจะต้องเสียชีวติ อย่างทรมาน
ทุกราย ตั้งแต่ Louis Pasteur ได้ให้วัคซีนโรคพิษ
สุ นั ข บ้ า เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ ประมาณ 130 ปี ก ่ อ น
ในปัจจุบันวัคซีนยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้ป้องกันก่อนและ
หลังการสัมผัสโรคนี้ ซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนและสัตว์
รวมทั้งควบคุมโรคไม่ให้ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ยังมีผู้เสีย
ชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้าปีละกว่า 55,000 คน ร้อยละ 99
มาจากสุนัข และ จ�ำนวนคนที่ฉีดวัคซีนหลังถูกสัตว์กัด
15 ล้านครั้งต่อปี โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคเกิดจากสัตว์
(zoonosis) พบใน 150 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ใน
ทวีปเอเซียและอาฟริกา องค์การอนามัยโลก องค์การ
สุขภาพสัตว์แห่งโลก องค์การอาหารและเกษตรกรรม
แห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมกันตั้งความหวัง ที่จะก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี 2030 (“zero human
rabies death by 2030”)
ไวรัสพิษสุนัขบ้า (rabies virus) อยู่ในวงศ์
rhabdoviridae สกุล lyssavirus ซึ่งมีอยู่ 14 species
เป็น single strand RNA virus ผนังหุม้ เป็นหนามแหลม
ส่วนหนึ่งประกอบด้วย G glycoprotein ท�ำให้จับกับ
เซลล์ประสาทได้ดี ส่วนประกอบของ nucleocapsid
คือ Negri Bodies ซึ่งพบในเซลล์ประสาทที่ติดเชื้อ
เมื่อไวรัสเช้าสู่ axon ของเซลล์ประสาทแล้ว ถือว่า
เป็ น จุ ด ที่ ก ารรั ก ษาด้ ว ยวั ค ซี น และอิ ม มู โ นโกลบู ลิ น
ไม่สามารถยับยั้งกระบวนการเกิดโรคได้อีกต่อไปไวรัส
จะเดินทางเข้าสู่ระบบประสาทกลาง จากนั้นจึงแบ่งตัว
และกระจายไปทั่วแล้วจึงย้อนกลับทางเส้นประสาท

ขาออกสู่อวัยวะต่างๆ พยาธิสภาพที่เกิด ไม่ได้ท�ำลาย
โครงสร้างของเซลล์ประสาทแต่เป็นการท�ำหน้าที่ที่ผิด
ปรกติไปทั้งระบบ อย่างไรก็ตามเรายังไม่เข้าใจกลไก
ทั้ ง หมด ด้ ว ยวิ ธี ก ารรั ก ษาที่ มี ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ส ามารถ
ท�ำให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ ไวรัส lyssaviruses ตัวอื่น
บาง species ก็ทำ� ให้เกิดโรคได้เหมือนหรือคล้ายกับโรค
พิษสุนัขบ้าได้ (rabies related lyssavirus)
ไวรั ส โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคในสั ต ว์
เลี้ยงลูกด้วยนม พบได้ทั่วโลก ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย
แอนตาร์กติกา และเกาะบางเกาะ การติดต่อของโรค
นอกจากการถูกกัด ยังมีรายงานจากการกินซากสัตว์
ที่ติดเชื้อ ฝุ่นเชื้อในอากาศในถ�้ำค้างคาว (aerosol)
และการติดต่อระหว่างคนสู่คนพบได้จากการปลูกถ่าย
อวัยวะ สัตว์ที่เป็นรังโรค (reservoir) ได้แก่ สุนัข ซึ่ง
เป็นสัตว์ที่น�ำโรคนี้มาสู่คนมากที่สุด แมว ค้างคาว และ
สัตว์ป่าบางชนิด สัตว์ที่เป็นรังโรคจะมีการส่งผ่านไวรัส
ภายในกลุ่ม มีกระบวนการปรับตัว (host adaptation)
และไวรั ส จะเปลี่ ย นตั ว เองกลายเป็ น สายพั น ธ์ุ ต ่ า งๆ
(variants, strains) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่ม
รณรงค์การให้วัคซีนในสุนัขและสัตว์เลี้ยงในช่วงปลาย
ของทศวรรษ 1940-1950 ร่วมกับมาตรการและกฎหมาย
ควบคุ ม สั ต ว์ เ ลี้ ย งและสุ นั ข จรจั ด หลั ง จากปี 1953
การพบโรคสุนขั บ้าในสัตว์เลีย้ ง (domestic) ลดลงร้อยละ
80 และสัดส่วนการพบโรคของสัตว์ป่า (wild) เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 85 เป็น 92 ในปี 1975 และ 2010 ตาม
ล�ำดับ และผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่เกิดจากสัตว์
เลีย้ งน้อยกว่าร้อยละ 5 ส่วนสัตว์ปา่ ได้แก่ แรคคูน สกัง๊ ค์
ค้างคาว และหมาป่า เขตแดนของสัตว์ป่าบางชนิดอาจ
อยู่ไม่ไกลจากชุมชน (suburban) จึงยังเป็นปัญหาของ

(4)

2
การน�ำโรค ในส่วนของสัตว์เลีย้ ง พบว่าแมวมีการติดเชือ้
ที่มากขึ้นและมีสัดส่วนที่มากกว่าสุนัข เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ให้เราศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง ระบบข้อมูลที่ดี ระบบระบาดวิทยาที่
ครอบคลุมทั้งในชุมชนและในป่า (urban and sylvatic
cycles) ในประเทศส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย อาฟริกา
อเมริกากลางและใต้ สุนัขเป็นสัตว์ที่เป็นรังโรคและยัง
มีปัญหาเรื่องมาตรการควบคุม นอกเหนือจากความ
ขาดแคลนทรัพยากรและระบบสาธารณสุข
ส่วนสัตว์อื่นที่เป็นรังโรค เช่น ในประเทศไทย
มีการส�ำรวจการติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้าในค้างคาว 932 ตัว
ใน 8 จังหวัด โดยใช้การเจาะเลือด ไม่พบหลักฐานของ
การติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บ้า แต่พบ lyssaviruses ชนิดอืน่
(16/394 ตัวอย่าง จากค้างคาวแม่ไก่ 15 ตัวอย่างและ
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฑ์ 1 ตัวอย่าง)
โรคพิษสุนขั บ้า ยังเป็นโรคประจ�ำถิน่ (endemic disease) ของประเทศไทยและทวีปเอเชีย มียกเว้นไม่
กีป่ ระเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย แม้วา่
จะมีการด�ำเนินการมาโดยตลอดในเรื่องการใช้วัคซีนที่
มีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังและมาตรการควบคุมโรค
ทั้งในคนและสัตว์โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
กฎหมายหลายฉบับ (พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. ป้องกันการ
ทารุณกรรมและจัดสุขภาพสัตว์) การตายของคนจาก
โรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง 370 คน ในปี 2523
91 คน ในปี 2536 จนเหลือจ�ำนวนเป็นเลขตัวเดียว
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการพบสัตว์ที่ตรวจพบ
โรคพิษสุนขั บ้าลดลงจากเกือบร้อยละ 50 เหลือร้อยละ 5
โดยประมาณ ของจ�ำนวนตัวอย่างในปี 2556
แต่ในช่วงปี 2556-2560 กลับพบจ�ำนวนสัตว์
ตายจากโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (102, 250, 330,
500, และ 846 ราย) และจ�ำนวนคนตายที่เพิ่มขึ้นใน
ปี 2559 และ 2560 เป็น 14 และ 11 คน ในปี 2561
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ไตรมาศแรกมีผเู้ สียชีวติ ไปแล้ว 7 ราย พบว่ามีการระบาด
ของโรคในสุนขั และสัตว์อนื่ 40 จังหวัดของภาคอีสานกลาง
และอีสานใต้ ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนล่าง และ
เป็นหย่อมที่ภาคเหนือ ปริมณฑลและภาคใต้ตอนบน
ตรวจพบสัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า 1,188 รายจาก
ตัวอย่าง 8,616 ราย (ร้อยละ 13.7) จากข้อมูลของ
กรมปศุสัตว์ใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าสัตว์ที่เป็นโรค คือ
สุนัข ร้อยละ 88.7 แมว ร้อยละ 4 และอื่นๆ ร้อยละ 7
กรมปศุสัตว์ได้ระดมสรรพก�ำลังร่วมกับภาคี
เครือข่าย องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ อสม. และประชาชน
ด�ำเนินการฉีดวัคซีนให้สนุ ขั และสัตว์ทกุ ตัวในรัศมี 5 กม.
(ring vaccine) และสามารถกู้พื้นที่ระบาดชั่วคราว
คืนมาได้ 13 ใน 40 จังหวัด ร่วมกับการมีเป้าหมายฉีด
วัคซีนในสุนัข 8.26 ล้านตัว (ร้อยละ 80 ของสุนัข ใน
ประเทศนี)้ ซึง่ ท�ำไปได้แล้ว 3.2 ล้านตัว และการท�ำหมัน
สุนัข 3 แสนตัว ซึ่งท�ำไปแล้ว 1.4 แสนตัว นอกจากนั้น
ยั ง มี ก ารอบรมอาสาสมั ค รปศุ สั ต ว์ เ พื่ อ ประสานงาน
และให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ในโอกาศที่ จ ะ
พั ฒ นาต่ อ ไปสู ่ ป ระเทศที่ ป ลอดจากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
พบว่า 22 จังหวัด ที่ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน
ใน 2 ปีที่ผ่านมา เป็นเขตปลอดสุนัขบ้าระดับ A และ
ต้องมีมาตรการอย่างเข้มข้นจึงจะสามารถคงไว้ได้
สุนัขและแมวซึ่งเป็นทั้งสัตว์รังโรคและสัตว์
เลี้ยงใกล้ชิดของคนไทย การที่จะก�ำจัดโรคนี้ให้เหลือ
ศูนย์ ประชาชนต้องเปลี่ยนทัศนคติ ในการเลี้ยงดูสัตว์
ซึ่งการให้ความเมตตาแก่สัตว์ในวิถีพุทธนั้นดีอยู่แล้ว
แต่ ต ้ อ งเลี้ ย งดู แ บบพอเพี ย งและรั บ ผิ ด ชอบในความ
เป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขภาพของสัตว์ คน และ
ส่วนรวม ซึ่งหมายถึงการฉีดวัคซีนและการดูแลเพื่อ
ลดอุบัติการณ์ที่สัตว์จะไปกัดคนหรือสัตว์อื่น รวมถึง
ความรู้พื้นฐานเพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
รัฐมีหน้าที่ต้องลงทะเบียน สุนัขและสัตว์รังโรคอื่นๆ
ติดตามก�ำกับ ควบคุมปริมาณ และสร้างระบบการดูแล
สัตว์ทไี่ ม่มผี เู้ ลีย้ งดู ระบบการเฝ้าระวังโรค การวินจิ ฉัยโรค
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และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มาตรฐานการดู แ ลผู ้ สั ม ผั ส โรค
คุณภาพของวัคซีน ระบบข้อมูลเพือ่ การประเมินผลและ
พัฒนา รวมทัง้ การทบทวน ปรับปรุง เพิม่ เติมกฎหมายและ
การบังคับใช้
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี

ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาส�ำคัญ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมี
พระประสงค์ให้โรคพิษสุนขั บ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึง่
มีโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
ปี 2560-2563 ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและประชาชนต้องรับ
ใส่เกล้า มุ่งมั่นและรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
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