
ปศุสัตว์เตือนภัย  โดย  ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

โรคพษิสุนัขบ้า หรือ โรคกลวัน า้ (องักฤษ: rabies) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหน่ึงท่ีมนุษยรู้์จกัมากวา่ 500 ปีแลว้ 
ซ่ึงอาจเกิดจากการกดัหรือข่วนของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  เช่น สุนขั แมว หนู  เป็นตน้   เกิดจากเช้ือไวรัสช่ือ เรบีส์ 
(rabies) ปัจจุบนัยงัไม่มีทางรักษาหาย แต่สามารถป้องกนัได ้ ผูป่้วยมกัคงสภาพอยูไ่ดน้านไม่เกิน 1 สัปดาห์ และ
เสียชีวติ เน่ืองจากอมัพาตของกลา้มเน้ือ และระบบทางเดินหายใจ ในประเทศไทยยงัมีรายงานการเกิดโรคพิษ
สุนขับา้โดยสาเหตุหลกัเกิดข้ึนจากสุนขัเช้ือพิษสุนขับา้ 
 
โรคพิษสุนขับา้ เกิดจากไวรัสเรบีส์ซ่ึงเป็นอาร์เอนเอไวรัส (RNA virus) สายเด่ียว จดัอยูใ่น วงศ ์Rhabdoviridae 
สกุล Lyssavirus  และมีทั้งหมด 7 สปีชีส์   ซ่ึงไวรัสทุกตวัในสกุลน้ี มี antigenicity     ท่ีคลา้ยคลึงกนัแต่จากการ
ทดสอบดว้ย Monoclonal antibody พบวา่ไวรัสแต่ละตวัมี nucleocapsid และรูปแบบของ surface protein ท่ีอาจ
แตกต่างกนัในแต่ละภูมิภาคของโลกหรือในสัตวแ์ต่ละชนิด ไวรัสชนิดน้ีชอบอาศยัอยูใ่นระบบประสาท จึงท า
ใหส้ัตวห์รือมนุษยท่ี์ป่วยโรคน้ีแสดงอาการทางประสาทออกมาอยา่งเด่นชดั ลกัษณะของเช้ือ    รูปร่างคลา้ย
กระสุนปืน ปลายดา้นหน่ึงโคง้มนและปลายอีกดา้นหน่ึงตดัตรง เช้ือโรคชนิดน้ีตายไดง่้าย ถา้ถูกแสงแดดหรือ
แสงอุลตา้ไวโอเลต จะตายใน 1 ชัว่โมง ถา้ตม้ในน ้าเดือด จะตายภายใน 5 -10 นาที ถา้ถูกน ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น ไล
โซล ฟอร์มาลีน แอลกอฮอล ์ทิงเจอร์ไอโอดีน และโพวโีดนไอโอดีน และสบู่หรือผงซกัฟอก เช้ือจะตายภายใน
เวลารวดเร็ว 
 

อาการของโรค 
อาการแสดงของโรค มกัเป็นการอกัเสบสมองและเยือ่สมอง ในระยะ 2-3 วนัแรก ผูป่้วยจะปวดเม่ือยตามเน้ือตวั 
มีไข ้คนัหรือปวดบริเวณรอยท่ีถูกกดั ทั้ง ๆ ท่ีแผลอาจหายเป็นปกติแลว้ ต่อมาจะหงุดหงิด กระสับกระส่าย 
ต่ืนเตน้ไวต่อส่ิงเร้ารอบกาย ไม่ชอบแสง ลม มีน ้าลายไหล กลา้มเน้ือคอกระตุก เกร็งขณะพยายามกลืนอาหาร
หรือน ้า ท าใหเ้กิดอาการ "กลวัน ้า" ต่อมาจะเร่ิม เพอ้คลัง่ สลบักบัอาการสงบ ชกั ผูป่้วยบางรายอาจเป็นอมัพาต 
โดยมีอาการแขนขาอ่อนแรง หมดสติ และเสียชีวติในท่ีสุด เน่ืองจากส่วนท่ีส าคญัของสมองถูกท าลายไปหมด
อาการของโรคพิษสุนขับา้ ยงัจ  าแนก ไดอ้อกเป็นอีก 2 ประเภท ดงัน้ี 
อาการแบบคลุ้มคลัง่  โดยเฉล่ียเสียชีวติใน 5 วนั เพราะโรคลุกลามอยา่งเร็ว โดยอาจแสดงอาการต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. อาละวาด 
              ผูป่้วยจะกระวนกระวาย ต่ืนเตน้ต่อส่ิงเร้าไดง่้าย ไม่วา่จะเป็น เสียง แสง และ ลมเป็นตน้ รู้ตวัและ  
ไม่รู้ตวับา้ง ซ่ึงอาการจะรุนแรงยิง่ข้ึน จนอาละวาด ไม่อยูสุ่ข บางคร้ังอาจจ าไม่ได ้ไม่เขา้ใจตนเอง ขณะแสดง
อาการ จะเป็นเช่นน้ีประมาณ 2 - 3 วนั หลงัจากนั้นจะเร่ิมซึมเศร้า ไม่รู้สึกตวั  มีความดนั โลหิตต ่า  ซ็อกและ
อาเจียนเป็นเลือดได้ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/RNA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5_(%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%95


               2. กลวั 
                  กลวัน ้า กลวัลม ลกัษณะดงักล่าว อาจไม่พบร่วมกนั อาจเป็นเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง เห็นไดช้ดั 
ขณะท่ีผูป่้วยรู้สึกตวั พอผูป่้วยเร่ิมซึมเศร้า อาการก็จะเร่ิมหายไป ผูป่้วยจะมีอาการถอนหายใจซ่ึงเกิดข้ึนเอง 

    3. แสดงออกทางร่ายกาย 
                  คนัเฉพาะท่ีตรงถูกสัตวก์ดัในรูปของคนั ปวดแสบปวดร้อน ปวดลึก ๆ ซ่ึงแพร่กระจายไปทัว่แขน  
ขา หรือหนา้ซีดท่ีถูกกดั ผูป่้วยอาจขนลุก รูม่านตาไม่สนองต่อแสง และ น ้าลายไหลมากผดิปกติ จะตอ้งบว้น 
หรือถ่มเป็นระยะๆ 
 
อาการอมัพาต 
          อาการอมัพาต เกิดจากการท่ีไวรัสลุกลามเขา้ไปในส่วนต่างๆ โดยเฉล่ียเสียชีวติใน 13 วนั โดยจะมีอาการ
อ่อนแรงของแขนขา 
 
การป้องกนัและรักษา 
           ปัจจุบนัยงัไม่สามารถรักษาโรคน้ีใหห้ายขาดได ้การรักษาจึงท าไดเ้พียงการดูแล ประคบัประคอง และ
รักษาตามอาการ เท่าท่ีจะท าไดเ้ท่านั้น วธีิการดูแลผูป่้วย ท าไดด้งัน้ี 
           1.แยกผูป่้วยใหป้ราศจากส่ิงเร้าต่างๆ เช่น หอ้งท่ีสงบ ปราศจากเสียงรบกวน แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งปิดไฟ  
           2.ใหส้ารอาหารแบบน ้าเขา้ทางเส้นเลือด เน่ืองจากผูป่้วยมกัจะกินอาหารไม่ได้ผูใ้หก้ารดูแล ควรใส่เส้ือผา้
มิดชิด ควรใส่แวน่ตา ผา้ปิดจมูก เพื่อป้องกนัการติดเช้ือจากผูป่้วย  
 
การป้องกนั 
           การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ท่ีดีท่ีสุดคือ ระวงัอยา่ใหถู้กสุนขักดัหรือแมวกดั เพราะการติดเช้ือ ส่วนใหญ่
จะมาจากน ้าลายสัตวท่ี์เป็นโรคอยูแ่ลว้ ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การเสริมภูมิคุม้กนัในสุนขั ซ่ึงเป็นสัตวน์ าโรคหลกั 
รวมทั้ง การควบคุมจ านวนสุนขั 

การปฏิบัติหลงัคาดว่าได้รับเช้ือ    
         เม่ือสงสัยวา่ไดรั้บเช้ือโรคพิษสุนขับา้ ควรจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
         1.แจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีทราบ ประสานกบัปศุสัตวใ์นพื้นท่ีเพื่อควบคุมโรค  
         2.ตดัหวัสัตวท่ี์สงสัยวา่เป็นโรคพิษสุนขับา้ น าไปชนัสูตรยนืยนัท่ีหอ้งปฏิบติัการ เพื่อตรวจสอบยนืยนัวา่มี
เช้ืออยูแ่ละจะไดด้ าเนินการต่อไป 

 
 
สุนขัท่ีติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้ 
 
 



การเกบ็ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ 

ในการเก็บตวัอยา่งส่งหอ้งปฏิบติัการ ควรกกัขงัสัตวไ์วใ้นท่ีปลอดภยั และเฝ้าดูอาการประมาณ 15 วนั  
ไม่ควรท าลายสัตวโ์ดยไม่จ  าเป็น ควรปล่อยใหส้ัตวต์ายเอง ซ่ึงจะตรวจพบเช้ือไดง่้าย และแน่นอน ในการส่งซาก 
หลงัจากท่ีสัตวต์ายลง ถา้เป็นสัตวเ์ล็กเช่นสุนขั แมว การส่งตวัอยา่งอาจส่งเฉพาะหวั หรือส่งทั้งซากก็ได ้แต่ถา้
เป็นสัตวใ์หญ่เช่น โค กระบือ ตอ้งตดัหวัหรือสมองสัตวใ์ส่ถุงพลาสติกแช่น ้าแขง็ น าส่งหอ้งปฏิบติัการ เพราะ
ตวัอยา่งท่ีจะใชต้รวจโรคคือสมองของสัตว ์ซ่ึงตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั อยา่ใชว้ธีิทุบท่ีกะโหลก เพราะอาจท าให้
สมองเละ ตรวจหาสมองส่วน ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ไดย้าก แลว้ส่งใหเ้ร็วท่ีสุด โดยตอ้งปฏิบติั 
อยา่งระมดัระวงั โดยผูท้  าการตอ้งสวมถุงมือ หรือใชถุ้งพลาสติกหุม้มือใหมิ้ดชิด และลา้งมือใหส้ะอาด  
หลงัจากเก็บซาก 

พาหะน าโรค 
             พาหะน าโรค เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียง หรือสัตวป่์า   เช่น  สุนขั  แมว  หนู  ลิง  ชะนี 
กระรอก สกั้งค ์แรคคูน และคา้งคาว ในประเทศไทยมกัพบในสุนขั รองลงมาคือแมว และมีรายงานการเกิด 
โรคพิษสุนขับา้ในโค ปีละประมาณ 60 ตวั ในการติดต่อจากคนถึงคน   สามารถเกิดไดต้ามทฤษฎี  หรือทาง
ผวิหนงัท่ีมีบาดแผลเน่ืองจากมีการพบเช้ือในน ้าลายของผูป่้วย แต่ไม่เคยมีรายงานยนืยนัท่ีแน่ชดั 

การติดต่อ 
               การติดต่อ อาจเกิดข้ึนได ้โดยเช้ือไวรัสออกมากบัน ้าลายสัตวท่ี์ติดเช้ือและเขา้สู่ร่างกายคนทางบาดแผล 
ซ่ึงพาหะอาจ กดั ข่วน เลีย หรือมีน ้าลายกระเด็นเขา้ตา จมูก นอกจากน้ี เช้ืออาจติดต่อจากการกิน    ถา้มีบาดแผล
ภายในช่องปากหรือหลอดอาหาร ซ่ึงจะพบกรณีสัตวกิ์นเน้ือตวัป่วย หรือท่ีตายใหม่ๆ เขา้ไป 

แนวโน้มของการระบาด 
                การระบาดของโรคส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศดอ้ยพฒันา หรือก าลงัพฒันา คาดวา่มีผูเ้สียชีวติปีละกวา่ 
30,000 คน  ในทวปีเอเชียมกัมีสุนขัเป็นพาหะน าโรคท่ีส าคญั ในประเทศไทยผูเ้สียชีวติมีแนวโนม้ลดลง
ตามล าดบัจาก 370 คนในปี พ.ศ. 2523 เป็น 30 คน ในปี พ.ศ. 2545 พบมากในภาคกลาง แต่จากปี พ.ศ. 2551 
 เป็นตน้มาแนวโนม้กลบัเพิ่มข้ึนจาก 9 คน เป็น 25 คนในปี พ.ศ. 2552[1] และในตน้ปี พ.ศ. 2553 มีผูเ้สียชีวติ 
จากโรคน้ีเป็นผูห้ญิงวยักลางคนท่ีมีอาชีพขายสุนขัท่ีตลาดนดัสวนจตุจกัร จนเป็นข่าวปรากฏอยา่งครึกโครม 
                ปัจจุบนัในทวปียโุรปยงัมีปัญหาในสัตวป่์า เช่น สุนขัจ้ิงจอก ซ่ึงหลงัจากมีการใชว้คัซีนชนิดกิน ท าให้
อุบติัการของโรคลดลงไปมาก ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ สามารถก าจดัโรคไปไดใ้น ปีค.ศ. 1986 ยงัมีรายงาน
โรคน้ีในคา้งคาวในเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด ์และเยอรมนัตะวนัตก ส่วนในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  
ยงัมีปัญหาโรคน้ีในสัตวป่์า 
 
อ้างองิ 

ความรู้เร่ืองโรคพิษสุนขับา้จากเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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