บทสรุปทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ความเป็นมา
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสาคัญในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้ วยวัคซีน
แต่ต้องฉีดจนครบชุดตามที่แพทย์ผู้ให้การรักษาตามกาหนดนัด เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ยังรักษาไม่ได้ องค์การ
อนามัย โลก (WHO) องค์ก ารโรคระบาดสั ตว์ ระหว่ างประเทศ (OIE) และองค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาติ (FAO) ได้กาหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน
ปี ค.ศ. ๒๐3๐ (พ.ศ. 2573) จากการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยโดยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบทาให้จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง
ไม่สามารถลดให้เหลือศูนย์ได้ และด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับ
ความผาสุกทั่วหล้า ทรงมีพระประสงค์จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และเพื่อเป็นการน้อมเกล้า
จารึ กพระเกีย รติคุณที่ ทรงมีต่อพสกนิ กรชาวไทย จึงได้มีการดาเนินโครงการสั ตว์ป ลอดโรค คนปลอดภั ย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายที่จะกาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด ในปี 2523 จานวน 370 ราย
หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยน้อยกว่าปีละ 10 ราย ตั้งแต่ปี 2554 - 2558 พบผู้ป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจานวน 8 4 7 6 และ 5 ราย ตามลาดับ แต่ในปี 2559 พบว่าผู้ป่วยและเสียชีวิต
ด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 14 ราย ซึง่ สูงสุดในรอบ 8 ปี และลดลงเหลือ 11 ราย ในปี 2560
ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้เสีย ชีวิตส่ วนใหญ่เป็น เพศชาย พบได้ ในทุกกลุ่ มอายุ โดยในแต่ล ะปีมักมีผู้ เสี ยชีวิตที่อยู่ในช่วงวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร่วมด้วย และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนค่อนข้างต่า
สถานที่รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
จากการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย พบว่าผู้เสียชีวิต
7 ราย จาก 11 ราย อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ราย ชลบุรี 3 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่อยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์สูง เช่นเดียวกับอีก 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย์
อุบลราชธานี และสุรินทร์ มีผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย อยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และอีก 1 จังหวัด คือ
ร้อยเอ็ดอยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ซึ่งก็มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงทั้งในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4

-2สัตว์ที่เป็นสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้าของผู้ที่เสียชีวิต
สัตว์ที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน พบว่าผู้ป่วยและเสียชีวิตทั้ง 11 รายนี้ รับเชื้อจากสุนัข
ทุกราย มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในปี 2560 คือ ตรวจพบ
มากที่สุดในสุนัข คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาเป็น โค กระบือ ร้อยละ 6 และแมวร้อยละ 5 สาหรับสถานะ
ของสุนัขที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนทั้ง 11 รายนั้น พบว่า เป็นสุนัขจรจัดร้อยละ 46 สุนัข
มีเจ้าของร้อยละ 36 และไม่ทราบสถานะการมีเจ้าของร้อยละ 18 ซึ่งสุนัขเหล่านี้จะจัดไว้ในกลุ่ม กึ่งมีเจ้าของ
หรือกึ่งไม่มีเจ้าของ หมายถึง สุนัขที่มีผู้ให้อาหารแต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ า ผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงหรือมีการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคให้หรือไม่ และเมื่อวิเคราะห์ถึงการได้ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคในคนพบว่า ไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน ร้อยละ 64 ไม่เคยได้รับฉีดวัคซีนเลยร้อยละ 27
และมีสุนัขบางตัวเคยได้รับการฉีดวัคซีนแต่ไม่ทราบช่วงเวลาที่แน่ชัดว่าได้รับวัคซีนตั้งแต่เมื่อใดร้อยละ 9
พฤติกรรมของผู้เสียชีวิตเองและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 11 ราย พบว่ามี 9 รายหลังถูกสัตว์กัดแล้ว ไม่ได้ล้างแผล และ
ไม่ได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะในรายที่มีบาดแผลจากการถูกกัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย หรือถูกลูก
สุนัข ลูกแมวกัดคิดว่าคงไม่เป็นอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ มี 2 ราย ที่ไปรับบริการที่สถานรักษาพยาบาลทันทีหลัง
ถูกกัด รายแรกได้ไปรับบริการที่ รพ.สต. ซึ่งทางรพ.สต.ได้ล้างแผลและแนะนาให้ไปรับบริการรับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาล แต่ผู้เสียชีวิตไปรับบริการที่คลินิก แพทย์แห่งหนึ่ง จึงไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ได้รั บเพียงวัคซีนป้องกันบาดทะยัก รายนี้หากเจ้าหน้าที่ติดตามสอบถามเกี่ยวกับการไปรับวัคซีน
ผู้ป่วยก็คงจะไม่เสียชีวิตจากโรคนี้ รายที่สองมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้าและเยื่อบุใต้ตา ทาให้เสียชีวิตก่อน
ได้รับวัคซีนครบถ้วน เพราะระยะฟักตัวสั้นก่อนที่วัคซีนจะกระตุ้นให้ร่า งกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ทัน และเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2559 พบว่า 11 รายจาก 14 ราย หรือร้อยละ
79 ขาดความตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีการล้างทาความสะอาดแผล ไม่ได้ไปสถานรักษาพยาบาลทันที
หลังถูกกัด และเมื่อทบทวนข้อมูล ย้อนหลังผู้เสียชีวิตระหว่าง ปี 2555 ถึง 2560 จานวน 45 ราย พบว่า
ประมาณร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดๆ เลย หลัง
สัมผัสสัตว์ที่สงสัย
เรียบเรียงโดย เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย สหภาพ พูลเกษร สมคิด คงอยู่ ธีรศักดิ์ ชักนา ปณิตา คุ้มผล และประวิทย์ ชุมเกษียร
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561
กระทรวงสาธารณสุข
จากบทสรุปทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า นาไปสู่การกาหนด
มาตรการเชิงรุก/ข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาและการบรรลุเป้าหมายให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศ ปี 2573 ดังนี้
1. ศึกษาถึงกลวิธีสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในคนในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 (อุดรธานี เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
นครพนม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู และขอนแก่น) เนื่องจากมีรายงานการตรวจพบ
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สูงเป็นลาดับที่ 2 แต่กลับพบว่ามีรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพียง 1 รายใน
ปี 2560
2. เพิ่ มความครอบคลุ มการฉี ดวั คซี นป้ องกั นโรคพิ ษสุ นั ขบ้ าในสุ นั ข ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายหลั กของการ
ดาเนินงานเพื่อการกาจั ดโรคพิษสุนั ขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายในกลุ่มสุนัขมีเจ้ าของก่อน
เพราะเกือบร้อยละ 40 ของสุนัขที่เป็นเหตุให้เกิดโรคในคนเป็นสุนัขมีเจ้าของ (สอดคล้องกับข้อมูลปี 2559 พบ
ร้ อยละ 43 ของผู้ เสี ยชีวิตได้รั บเชื้อจากสุ นัขมี เจ้าของ) และอีก เหตุผลหนึ่งคือ สุ นัขมี เจ้าของสามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าสุนัขจรจัด ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสุนัขทราบว่า เป็นหน้าที่ตามกฎหมายว่า
เจ้าของสัตว์ต้องนาสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท หากสุนัขของตนเอง
ไปกัดคนนอกบ้านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ถูกกัด และหากผู้ถูกกัดเสียชีวิตต้องเสียค่าปลงศพ
อาจรวมไปถึงค่าเลี้ยงดูบุตรของผู้เสียชีวิตและจาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ)
เป้าหมายถัดไปคือการเพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มสุนัข กึ่งมีเจ้าของหรือกึ่งไม่มี
เจ้าของ
3. กาหนดข้อบัญญัติให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการลดแหล่งอาหารที่นาไปเลี้ยงหรือทิ้งตามที่
สาธารณะในการประทั ง ชี วิ ต ให้ กั บ กลุ่ ม สุ นั ข กึ่ ง มี เ จ้ า ของหรื อ กึ่ ง ไม่ มี เ จ้ า ของ เช่ น วั ด โรงงาน โรงเรี ย น
โรงพยาบาล หรือตลาดในชุมชน ซึง่ จะนาไปสู่การลดจานวนสุนัขกึ่งมีเจ้าของหรือกึ่งไม่มีเจ้าของหรือสุนัขจรจัด
ได้ในที่สุด
4. สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายของโรคและการป้องกันตนเอง โดยจัดทาแผนสื่อสาร
ความเสี่ยงเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มทุกวัย ได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารโรคพิษสุ นั ขบ้ าจนมีความเข้าใจและเกิดความตระหนักต่ อการป้องกันตนเองและครอบครัว
รวมถึงคนในชุมชนได้ โดยเฉพาะการให้ความสาคัญในการทาความสะอาดแผล และการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายหลังจากสัมผัสสัตว์ที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด และค้นหาผู้สัมผัสโรค
ทุกรายเพื่อให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและได้รับการดูแลตามแนวเวชปฏิบัติ การค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ที่สงสัย
นั้นสามารถติดตามข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ของ
กรมปศุสัตว์ที่มีการรายงานสถานการณ์การตรวจพบหัวสัตว์ที่ให้ผลบวกต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าแบบทันเวลา
และสามารถเข้าดูข้อมูล การเกิดโรคในสัตว์ได้ถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่ง เป็นกลวิธีการดาเนินงานที่สาคัญในการ
ป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน
6. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากมีหลายครั้งที่ผู้สงสัย
รับเชื้อพิษสุนัขบ้าไปขอรับบริการที่สถานบริการสาธารณสุขแล้ว เจ้าหน้าที่ล้างทาความสะอาดแผลให้และ
แนะนาให้ไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล แต่ผู้สัมผัสเชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ปฏิบัติตาม ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของ
สถานบริการสาธารณสุขไม่ได้ตดิ ตามผลการได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดตามนัดหมาย จึงอาจเป็นเหตุทา
ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุขนัขบ้า

