คูมือเวชปฏิบัติ

เร�่องโรคพ�ษสุนัขบา

Rabies

CPG

คํานํา
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บาเปนโครงการตามพระปณิธานของศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีพระประสงคใหโรคพิษสุนขั บาหมดไป
จากประเทศ รัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทานพลเอกประยุทธ จันทรโอชา จึงมีคาํ สัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 214/2559 เรือ่ งแตงตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บา
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการฯ ชุดดังกลาวไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงรับเปนองคประธานกรรมการฯ และพระเจาหลานเธอพระองคเจา
สิ ริ ภ าจุ ฑ าภรณ ทรงรั บ เป น รองประธานกรรมการฯ คณะกรรมการได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฯ
และคณะทํางานตาง ๆ หลายชุด เพื่อใหทุกภาคสวนทั้งของรัฐและเอกชนไดมีสวนชวยในการดําเนินการ
ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปจากประเทศไทยตามพระประสงค
สัตวแพทยสภาโดยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทยชาํ นาญการแหงประเทศไทยรวมกับ สมาคมสัตวแพทย
ผูป ระกอบการบําบัดโรคสัตวแหงประเทศไทย กรมปศุสตั ว และสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เปนหนวยงานหลักก็ไดรวมดําเนินการในโครงการดังกลาวในหลายๆ กิจกรรม จนไดมีการจัดทําคูมือเวชปฏิบัติ
“เรื่องโรคพิษสุนัขบา” สําเร็จเรียบรอย สําหรับใหสัตวแพทยที่ปฏิบัติงานทั้งในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานเอกชนตาง ๆ ไดยดึ เปนหลักการเบือ้ งตนในการชวยควบคุมปองกันโรคพิษสุนขั บาตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ไดมาตรฐานทางวิชาการและปฏิบัติเปนหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งยังนําไปใชประกอบการแนะนําประชาชน
ทีเ่ ลีย้ งสัตว ผูถ กู สุนขั กัด รวมทัง้ ผูท สี่ มั ผัสสุนขั ทีส่ งสัยวาจะเปนสุนขั บา ใหรแู นวทางปฏิบตั เิ บือ้ งตนทัง้ แกตนเอง
และสุนัขที่เลี้ยงไวเพื่อปองกันมิใหเกิดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา
ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการจัดทําคูมือเวชปฏิบัติ “เรื่องโรคพิษสุนัขบา” จนสําเร็จเปนรูปเลม
เพือ่ เผยแพรความรูท งั้ หมดใหเกิดประโยชนตอ สมาชิกผูป ระกอบการวิชาชีพการสัตวแพทยและประชาชนทัว่ ประเทศไทย
ผศ.นายสัตวแพทย ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม
นายกสัตวแพทยสภา

แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ�ษสุนัขบาในสัตว
การใหวัคซีนปองกันกอนสัมผัสโรคในสุนัขและแมว
(pre-exposure immunization in dogs and cats)
ตารางที่ 1 คําแนะนําการใหวัคซีนโรคพ�ษสุนัขบาในสุนัขและแมว (ดัดแปลงจาก [1])
สุนัขและแมว ที่อายุต่ํากวา 4 เดือน

1. ให วั ค ซี น สองครั้ ง เมื่ อ อายุ
12 สั ป ดาห และให ซํ้ า
หลั ง จากให วั ค ซี น เข็ ม แรก
2-4 สัปดาห

สุนัขและแมว ที่อายุมากกวา 4 เดือน

ใหวัคซีนสองครั้ง หางกัน
2-4 สัปดาห

การกระตุนซ้ำ

ในลูกสัตว กระตุน ซํา้ เมือ่ อายุ 1 ป
จากนั้น ใหกระตุนซํ้าทุกป
ในสัตวโตเต็มวัย ใหกระตุน ซํา้ ทุกป

ถาลูกสุนัขและแมว เคยไดรับ
วัคซีนนีม้ ากอนอายุ 12 สัปดาห
ใหกระตุน ซํา้ 2 ครัง้ เมือ่ อายุ
12 สัปดาห และกระตุน ครัง้ ที่ 2
ห า งจากกระตุ  น ครั้ ง แรก
2-4 สัปดาห
2. ในกรณี ที่ ลู ก สุ นั ข และแมว
อายุ ตํ่ า กว า 12 สั ป ดาห
ทีไ่ มทราบประวัตวิ คั ซีนของแม
และมีความเสีย่ งสูง ใหฉดี ทันที
และใหซํ้าตามขอ 1
* ในลูกสุนขั ทีม่ อี ายุนอ ยกวา 1 ป การใหวคั ซีนสองครัง้ จะสามารถกระตุน การสรางแอนติบอดีไดดกี วา
และการใหวคั ซีนแบบ monovalent กระตุน ระดับแอนติบอดีไตเตอรสงู กวาแบบ polyvalent [2]
** ทัง้ นี้ ปริมาณการใหวคั ซีน ใหยดึ ตามคําแนะนําของบริษทั ผูผ ลิตโดยเครงครัด
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การจัดการหลังจากสัมผัสโรค
(post-exposure management)

ในปจจุบนั ยังไมมคี าํ แนะนําอยางเปนทางการ
จากสัตวแพทยสภาหรือสมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย
ในประเทศไทยในเรื่องขอควรปฏิบัติเมื่อสัตวเลี้ยง
สัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตวที่ปวยเปนโรคพิษสุนัขบา
อยางไรก็ตามในตางประเทศไดกาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิ
ซึ่ ง คณะผู  จั ด ทํ าได ป ระยุ ก ต แ นวทางดั งกล าวมาใช
เพือ่ ความเหมาะสม ดังรายละเอียดคําแนะนําในการปฏิบตั ิ
เมื่อสัตวเลี้ยงสัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตวที่ปวยเปนโรค
พิ ษ สุ นั ข บ า (ตารางที่ 2) และการดู แ ลบาดแผล
เมื่ อ สั ต ว เ ลี้ ย งสั ม ผั ส หรื อ ถู ก กั ด โดยสั ต ว ที่ ส งสั ย
หรือสัตวปว ยโรคพิษสุนขั บา ซึง่ จะกลาวโดยละเอียดตอไป
ข อ มู ล โปรแกรม pre-exposure และ
post-exposure ในคน สามารถติดตามรายละเอียด
ไดตามเอกสารอางอิง [3, 4]
• การจัดการกับสัตวเลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่กัดคน
หรือสัตวเลี้ยงตัวอื่น
สําหรับสัตวเลีย้ งทีม่ สี ขุ ภาพดีควรกักเพือ่ ดูอาการ
เปนเวลา 10 วัน โดยคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว
เปนสําคัญ (ไมควรฉีดกระตุน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
เนือ่ งจากอาจทําใหสบั สนระหวางอาการของโรคพิษสุนขั บา
กับ vaccine adverse reaction) โดยควรใหสตั วแพทย
เปนผูประเมินอาการของสัตวในชวงเวลาดังกลาว
ในกรณีทคี่ นถูกสัตวทไี่ มมเี จาของกัด ใหทาํ การ euthanize
สัตวทันทีและนําสงซากหรือสวนหัวเพื่อตรวจวินิจฉัย
ทางหองปฏิบตั กิ ารตอไป

2

ในอดี ต มั ก มี ผู  สั บ สนในเรื่ อ งระยะเวลา
ในการกักสัตวเลี้ยงที่สัมผัสกับสัตวที่สงสัยวาจะเปน
โรคพิษสุนขั บาโดยยึดเอาระยะ 10 วันนัน้ โดยความเปนจริงแลว
ระยะเวลา 10 วัน ใชเพือ่ กักดูอาการสัตว (สุนขั และแมว)
ที่ ส งสั ย ว า เป น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า เท า นั้ น (ไม ใ ช ช  ว ง
ระยะเวลากักสําหรับ post-exposure management)
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีขอ มูลทีเ่ ปนทีย่ อมรับกันวา สุนขั และแมว
ทีแ่ สดงอาการของโรคพิษสุนขั บาและมีเชือ้ ไวรัสอยูใ นนํา้ ลาย
จะตายภายในระยะเวลา 3-5 วัน ดังนัน้ ถาสัตวเหลานี้
มีชวี ติ รอดไดนานมากกวา 10 วัน ก็ไมนา จะมีเชือ้ พิษสุนขั บา
อยูใ นนํา้ ลายของสัตวตวั นัน้ ในชวงเวลาทีก่ ดั หรือสัมผัส
กับคนหรือสัตวตวั อืน่ แมวา ในภายหลังจะพิสจู นไดวา
เปนโรคพิษสุนัขบาก็ตาม [4, 5]

• การจัดการกับสัตวเลีย้ ง (สุนัขและแมว) ที่สัมผัสหรือถูกกัดโดยสัตวที่ปวยเปนโรคพิษสุนัขบา
โดยทัว่ ไประยะฟกตัวของโรคพิษสุนขั บาจะมีระยะเวลา 3-8 สัปดาห ซึง่ เปนทีม่ าของระยะเวลาในการกักดูอาการ
ในราย post-exposure เปนเวลา 45 วันสําหรับสัตวที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามากอน และ 180 วัน
สําหรับสัตวทไี่ มเคยไดรบั วัคซีนมากอน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ทัง้ นี้ ระยะเวลา 10 วัน ไมเพียงพอสําหรับ
การกักดูอาการสัตวทสี่ มั ผัสกับสัตวทเี่ ปนโรคพิษสุนขั บา
ตารางที่ 2 คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อสัตวสัมผัสหร�อถูกกัดโดยสัตวที่ปวยเปนโรคพ�ษสุนัขบา [4-6]
ชนิดของสัตว

สุนัข และ แมว

ประวัติการไดรับวัคซีน

ขอควรปฏิบัติ

ไมเคยไดรบั วัคซีนมากอน หรือไม 1. ทําการุณยฆาต (euthanize)
ทราบประวัติการไดรับวัคซีน
ทันที
2. ในกรณี ที่ เ จ า ของไม ยิ น ยอม
ใหทาํ การุณยฆาต ใหกกั บริเวณ
เปนรายตัว เพื่อดูอาการอยาง
เขมงวด (restricted quarantine)
เปนเวลา 180 วัน ใหวคั ซีนปองกัน
โรคพิษสุนขั บาในวันทีเ่ ริม่ กักบริเวณ
โดยใหวคั ซีน 4 เข็ม หางกันทุก
4 วัน (d0, 4, 8, 12)
ไดรบั วัคซีนถูกตอง ตามโปรแกรม ใหวัคซีนกระตุนซํ้าทันที1 (d0, 3)
จํ า กั ด บริ เวณให อ ยู  ใ นความดู แล
ที่สัตวแพทยกําหนด
ของเจ า ของ และสั ง เกตอาการ
ตออีก 45 วัน
เคยไดรับวัคซีน ตามโปรแกรม ใหพจิ ารณาเปนกรณีไป โดยพิจารณา
ที่สัตวแพทยกําหนด แตขาดชวง ถึง โอกาสและปริมาณเชื้อที่ไดรับ
การกระตุนวัคซีน
ระยะห า งของการได รั บ วั ค ซี น
ครัง้ สุดทาย จํานวนครัง้ ทีเ่ คยไดรบั
วั ค ซี น สุ ข ภาพโดยรวม และ
ระบาดวิทยาในทองที่ โดยอาจพิจารณา
ทางเลือกขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. กระตุน วัคซีน (d0, 3) แลวสังเกต
อาการเปนเวลา 45 วัน
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ชนิดของสัตว

สุนัข และ แมว

ปศุสัตว

มา

ประวัติการไดรับวัคซีน

ขอควรปฏิบัติ

เคยไดรับวัคซีน ตามโปรแกรม 2. ทําการุณยฆาต (euthanize)
ที่สัตวแพทยกําหนด แตขาดชวง
ทันที
3. ในกรณีทเี่ จาของไมยนิ ยอมใหทาํ
การกระตุนวัคซีน
การุณยฆาต ใหกกั บริเวณเปนรายตัว
เพือ่ ดูอาการอยางเขมงวด (restricted
quarantine) เปนเวลา 180 วัน
โดยใหวคั ซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา
ในวันทีเ่ ริม่ กักบริเวณ โดยใหวคั ซีน
4 เข็ม หางกันทุก 4 วัน
(d0, 4, 8, 12)
1. สงโรงฆาทันที2
2. ในกรณีทเี่ จาของไมยนิ ยอมใหทาํ
การุณยฆาต ใหกกั บริเวณเปนรายตัว
เพื่ อ ดู อ าการอย า งเข ม งวด
(restricted quarantine)
เปนเวลา 180 วัน โดยใหวคั ซีน
ปองกันโรคพิษสุนขั บาในวันทีเ่ ริม่ กัก
บริเวณ โดยใหวัคซีน 4 เข็ม
หางกันทุก 4 วัน (d0, 4, 8, 12)
ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณการให วั ค ซี น
ใหยดึ ตามคําแนะนําของบริษทั
ผูผ ลิตโดยเครงครัด
ไดรับวัคซีนถูกตอง ตามโปรแกรม ใหวคั ซีนกระตุน ซํา้ ทันที จํากัดบริเวณ
ที่สัตวแพทยกําหนด
ใหอยูใ นความดูแลของเจาของ และ
สังเกตอาการตออีก 45 วัน
ไมเคยไดรับวัคซีนมากอน หรือไม 1. ทําการุณยฆาต (euthanize)
ทันที
ทราบประวัติการไดรับวัคซีน
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ชนิดของสัตว

มา

ประวัติการไดรับวัคซีน

ขอควรปฏิบัติ

2. ในกรณีทเี่ จาของไมยนิ ยอมใหทาํ
การุณยฆาต ใหกกั บริเวณเปนรายตัว
เพื่ อ ดู อ าการอย า งเข ม งวด
(restricted quarantine)
เปนเวลา 180 วัน โดยใหวคั ซีน
ปองกันโรคพิษสุนขั บาในวันทีเ่ ริม่ กัก
บริเวณ โดยใหวัคซีน 4 เข็ม
หางกันทุก 4 วัน (d0, 4, 8, 12)
ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณการให วั ค ซี น
ใหยดึ ตามคําแนะนําของบริษทั
ผูผ ลิตโดยเครงครัด

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
1
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อาการทางคลินิก
อาการทางคลินิกในสุนัขและแมวมีความคลายคลึงกัน มักเกิดภายใน 3-8 สัปดาห
หลังจากไดรบั เชือ้ ระยะฟกตัวขึน้ อยูก บั ชนิดสัตว อายุ ความเสียหายของแขนงระบบประสาท
และระยะหางจากตําแหนงทีถ่ กู กัด และปริมาณเชือ้ หากตําแหนงทีถ่ กู กัดอยูใ กลระบบประสาท
สวนกลาง สุนัขและแมวจะแสดงอาการทางคลินิกเร็วขึ้น นอกจากนี้อาการทางคลินิก
ก็มคี วามหลากหลาย [7] ดังนัน้ จะขอกลาวถึง “เกณฑ 6 ขอทีใ่ ชในการวินจิ ฉัยโรคพิษสุนขั บา
ในสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู” ตามรายงานการศึกษายอนหลังในประเทศไทย [8] เพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการวินจิ ฉัย และหากสุนขั ติดเชือ้ พิษสุนขั บาแสดงอาการเหลานีแ้ ลว จะเสียชีวติ ภายใน
10 วัน [9] ดังนี้
1. อายุ

อายุนอ ยกวา 1 เดือน

อายุมากกวา 1 เดือน

2. ปวย
แสดงอาการปวยนอยกวา 10 วัน หรือไมแนใจ

3. Onset ทีส่ นุ ขั แสดงอาการปวย

แข็งแรงเปนปกติ
หรือมีอาการปวย
ยาวนานกวา 10 วัน
Acute onset
จากสุขภาพปกติ

Gradual onset หรือไมแนใจ

4. อาการทางคลินกิ ภายใน 5-7 วัน

คงทีห่ รือดีขน้ึ
โดยไมไดรบั การรักษาใดๆ

รุนแรงมากขึน้ หรือไมแนใจ

5. สุนขั แสดงอาการ ‘Circlong’

ใช

ไมใช หรือไมแนใจ

6. สุนขั แสดงอาการทางคลินกิ อยางนอย 2 อาการจาก 17 อาการ
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)
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ใช

ไมใช

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)

เปนโรคพิษสุนขั บา

การดูแลบาดแผลเมื่อสัตวเลี้ยงสัมผัสหร�อถูกกัดโดยสัตวที่สงสัยหร�อสัตวปวยโรคพ�ษสุนัขบา
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การทําความสะอาดบาดแผลเบื้องตน
กอนทําความสะอาดบาดแผล ควรสวมใสถงุ มือ
ในขณะทีต่ อ งสัมผัสตัวสัตว ฟอกบาดแผลดวยสบูห ลาย ๆ ครัง้
ทิง้ ไวอยางนอย 15 นาที กอนใชนาํ้ สะอาดชะลางคราบนํา้ ลาย
และสิง่ สกปรกบริเวณรอบปากแผลออกใหสะอาด [10, 11]
2. การทําความสะอาดบาดแผลภายนอก
หลังจากชะลางบาดแผลเรียบรอยแลว ทําการโกนขน
บริเวณรอบปากแผลใหเปนบริเวณกวางและทําการฟอกผิวหนัง
บริเวณปากแผลดวย scrub ชนิดใดชนิดหนึง่ ตอไปนี้ [12]
• 4% chlorhexidine scrub [13] หรือ
• 7.5% povidone-iodine scrub [13]
โดยทิง้ ใหนาํ้ ยาดังกลาวสัมผัสผิวหนังบริเวณบาดแผลอยางนอย
5 นาที แลวจึงทําการลางดวยนํา้ สะอาด หรือการเลือกใชนาํ้ ยา
ทําความสะอาดผิวหนัง ทีม่ สี ว นผสมของ 2% chlorhexidine
ใน 70% isopropyl alcohol [13]
3. การทําความสะอาดเนื้อเยื่อออนบริเวณบาดแผล
ทําการลางเนื้อเยื่อออนดวยสารละลายที่
ไมระคายเคืองตอเนื้อเยื่อออน เชนสารละลาย
อยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้
• 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
เฉพาะที่ไดถาจําเปน ทําการปดบาดแผลดวยผากอซ
เพือ่ ใหมกี ารระบายอากาศได ควรทําความสะอาดแผล
อยางนอยวันละครัง้ และใสถงุ มือทุกครัง้ ทีท่ าํ ความสะอาด
แผลสัตวปวย

เทคนิคการผสมนํ้ายาชําระลางบาดแผลในสัตว
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% หรือ ผสม 10%
povidone-iodine 100 มล. ลงใน sterile
water solution 900 มล. จะไดสารละลาย
เขมขน 1% [12]
การทําความสะอาดกรง อุปกรณที่สัมผัสตอ
เชื้อพิษสุนัขบา
ทําความสะอาดพืน้ ผิวหรืออุปกรณทสี่ มั ผัสกับสิง่ คัดหลัง่
ของสัตวปวยใหสะอาดดวยผงซักฟอก (detergent)
และนํา้ แลวจึงทําการฆาเชือ้ ดวยนํา้ ยาฆาเชือ้ (disinfectant)
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ไดแก
• ผลิตภัณฑซักผาขาว (bleach) 1 สวน
ผสมกับนํา้ 9 สวนและใชทนั ทีเมือ่ ผสมเสร็จ
• แอลกอฮอล 40-70%
• ไอโอดีน ในความเขมขน 25 ppm
• Quaternary ammonium compound
ในความเขมขน 200 ppm
โดยทิง้ ใหนาํ้ ยาฆาเชือ้ สัมผัสกับพืน้ ผิวทีต่ อ งการทําความสะอาด
เปนเวลาไมนอยกวา 10 นาที แลวจึงทําการลางออก
ดวยนํ้าอีกครั้งจนสะอาด [5]
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การตรวจว�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการจากสัตวที่ตายแลวเพ�่อตรวจโรคพ�ษสุนัขบา
การตรวจทางหองปฏิบัติการหลังสัตวเสียชีวิต เปนการยืนยันผลการติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบา
โดยทุกรายทีส่ งสัยตองไดรบั การตรวจยืนยัน การเก็บตัวอยางใหถกู ตองภายหลังจากสัตวเสียชีวติ เปนสิง่ สําคัญ
ทีท่ าํ ใหทราบถึงสถานการณการระบาดของโรคและนํามาใชเปนขอมูลทางระบาดวิทยารวมถึงการหามาตรการ
ปองกันการแพรกระจายของโรค
หนังสือพิมพหนาๆ ใสถุงพลาสติกหนารวบปากถุง
และป ด ผนึ ก ให แ น น ชั้ น หนึ่ ง ทํ า การติ ด ฉลาก
วิธีการเก็บตัวอยางจากสัตวที่ตายแลว
พรอมเขียน ชื่อ-นามสกุล และวันที่เก็บตัวอยาง
เพื่อสงตรวจโรคพิษสุนัขบา [14]
หลังจากนัน้ บรรจุในถุงพลาสติกพรอมปดถุงใหแนน
ตัวอยางจากเนือ้ สมอง เปนตัวอยางทีส่ าํ คัญ และ
และเก็บในภาชนะเก็บความเย็น โดยไมตอ งแชแข็ง
แมนยําทีส่ ดุ ในการยืนยันการติดเชือ้ ดังนัน้ การเก็บตัวอยาง 2. ใสถงั พลาสติก โฟมหรือถังโลหะ ทีม่ นี าํ้ แข็งรองอยูก น ถัง
จากสัตวทตี่ ายแลวเพือ่ สงตรวจโรคพิษสุนขั บา มีแนวทาง
ประมาณ 1 ใน 4 แลวเทนํา้ แข็งกลบ ทับใหมากพอ
ในการปฏิบตั ิ ดังนี้
แลวปดฝา เพือ่ ปองกันไมใหเนา หามแชแข็งเด็ดขาด
- สัตวเล็ก เชน กระรอก กระตาย แมว สงไดทงั้ ตัว
เพราะจะทําใหใชเวลาตรวจนานขึน้ และอาจทําให
- สัตวใหญ เชน สุนขั สุกร วัว ควรตัดเฉพาะสวนหัวชิด
ผลตรวจคลาดเคลื่อน
ทายทอยระหวางกะโหลกศีรษะกับกระดูกคอ โดย
3. หามแชตวั อยางสงตรวจในนํา้ ยาฟอรมาลินเด็ดขาด
1. ผูท ตี่ ดั ตองไมมบี าดแผลทีม่ อื
เพราะจะทําใหการตรวจไมไดผล
2. ใชมดี หรือใบมีดโกนคมๆ ในการตัดศีรษะ 4. รีบนําสงตรวจโดยเร็วที่สุดหรือภายใน 24 ชั่วโมง
3. สวมถุงมือยางที่กันนํ้าได ถาไมมีอาจใช 5. การขนสงตัวอยางไปยังหองปฏิบตั กิ าร ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
ถุงพลาสติก 2 ชัน้ ถาถุงพลาสติกขาดระหวาง
5.1 กรณีที่สามารถสงไดภายใน 24 ชั่วโมง
ตัดหัว ใหลา งมือดวยนํา้ และสบูห ลายๆครัง้
หลังการเก็บตัวอยาง บรรจุในภาชนะ
4. มีดหรืออุปกรณที่ตองการเก็บไวใชตอ
ความเก็บความเย็นโดยไมตอ งแชแข็ง เชน
ใหทาํ ลายเชือ้ ดวยวิธตี ม เดือดนาน 10 นาที
กลองโฟมพรอมนํ้าแข็ง (ice pack)
หรือแชในนํา้ ยาฆาเชือ้
พรอมแนบประวัติและอาการปวย
5. ซากสัตว ถุงมือยาง หรือถุงพลาสติก ใหทาํ ลาย
5.2 กรณีไมสามารถสงไดภายใน 24 ชั่วโมง
โดยวิธเี ผาหรือ ฝงลึกอยางนอย 50 เซนติเมตร
หลังการเก็บตัวอยาง ใหนาํ ตัวอยางแชแข็ง
ทีอ่ ณุ หภูมติ าํ่ กวา หรือ เทากับ-20 องศาเซลเซียส
การนําตัวอยางจากสัตวทตี่ ายแลวเพือ่ สงตรวจ
และนําสงหองปฏิบตั กิ ารดวยกลองโฟม
ควรปฏิบตั ดิ งั นี้ [4]
บรรจุนาํ้ แข็งแหง (dry ice)
1. นําสัตวหรือหัวสัตวใสถุงพลาสติกหนา 2 ชั้น รวบ 6. กรอกรายละเอียดเกีย่ วกับประวัตสิ ตั วและการถูกกัด
ปากถุงและรัดดวยยางใหแนนแลวหอดวยกระดาษ เพือ่ เปนขอมูลประกอบ และกรอกทีอ่ ยู หมายเลขโทรศัพท
ของผูท ตี่ อ งการรับผลการตรวจ เพือ่ การติดตอไดสะดวก
และรวดเร็วที่สุด
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ตารางที่ 3 การเก็บตัวอยางและว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรคพ�ษสุนัขบาจากสัตวที่ตายแลว [4, 15-19]
ตัวอยางที่เก็บ

ว�ธีการเก็บตัวอยาง

ว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรค

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

ประมาณ 3 – 5 ชิ้น
ขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว

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

หมายเหตุ:

1) DFA (Direct Fluorescent Antibody Test): sensitivity ขึน้ อยูก บั ประเภทและคุณภาพของตัวอยางทีส่ ง ตรวจ
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�นิจฉัยทางหองปฏิบัติการจากสัตวที่ยังมีชีว�ตเพ�่อตรวจโรคพ�ษสุนัขบา
กรณีทส่ี ตั วมชี วี ติ และตองการตรวจสอบการตอบสนองของแอนติบอดี (antibody) ตอการไดรบั วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนขั บา สามารถทําไดดว ยวิธกี ารตรวจทางนํา้ เหลือง (serological test) ดวยวิธี enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) และวิธี virus neutralization (VN) โดยวิธี VN เปนวิธตี รวจสอบทีไ่ ดรบั การยอมรับ
ในการคาเพื่อใชขนสงสัตวระหวางประเทศ
สวนกรณีทสี่ ตั วยงั มีชวี ติ และสงสัยวาติดเชือ้ โรคพิษสุนขั บา ตองไดรบั การตรวจยืนยันทางหองปฏิบตั กิ าร
(ดังตารางที่ 4) รวมกับประวัติและอาการทางคลินิกของสัตว
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ตารางที่ 4 การเก็บตัวอยางและว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรคพ�ษสุนัขบาจากสัตวที่ยังมีชีว�ต [4, 15-19]
ตัวอยางที่เก็บ

นํ้าลาย
นํ้าไขสันหลัง
ปสสาวะ
ผิวหนัง (ปมรากขน)
เลือด (กรณีสงสัย
ไขสมองอักเสบ)

ว�ธีการเก็บตัวอยาง

ว�ธีการตรวจว�นิจฉัยโรค

เก็บจากนํา้ ลาย หรือ suction
จากตอมนํา้ ลายประมาณ 5 มล.
เก็บนํ้าไขสันหลัง
ประมาณ 10 มล.
เก็บประมาณ 10 มล.
ประมาณ 20 ขน ดึง
โดยวิธกี ระตุก ใหมปี มรากขน
ติดมาดวย
เก็บซีรัมประมาณ 0.5 มล.

1) วิธี DFA : ขูดกระจกตา หรือ corneal impression
smears
2) วิธี dRIT : หาแอนติเจน
3) วิธี ELISA : หาแอนติเจน
4) อณูชวี วิทยา (RT-PCR และ NASBA) : หาแอนติเจน

หมายเหตุ:

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)
วิธีการในการเก็บตัวอยาง [14]
1. ตองเก็บตัวอยางอยางนอย 3 ชนิด โดยตัวอยางนํา้ ลาย
มีความไวในการตรวจสูงกวาปสสาวะ หรือ นํา้ ไขสันหลัง
ดังนัน้ จึงควรทําการสงตรวจรวมดวยทุกครัง้ และเนือ่ งจาก
โรคพิษสุนัขบาจะไมพบไวรัสในกระแสเลือด ดังนั้น
จึงนิยมสงตรวจเฉพาะกรณีทสี่ งสัยไขสมองอักเสบเทานัน้
ถากรณีที่ใหผลเปนลบ ควรปฏิบัติดังนี้
1.1 สัตวมชี วี ติ อยู ตองสงตัวอยางใหครบ 3 วัน
โดยเก็ บ ตั ว อย า งมากกว า 1 ชนิ ด
ควรเก็บวันละ 2 – 3 ครัง้ หางกัน 3 – 6 ชัว่ โมง
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2. ภาชนะบรรจุตัวอยาง ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 เก็บตัวอยางในภาชนะปราศจากเชื้อ
โดยตองติดฉลาก พรอมเขียน ชือ่ -นามสกุล
และวันทีเ่ ก็บตัวอยาง และปดผนึกภาชนะ
ดวยพาราฟน หลังจากนัน้ บรรจุในถุงพลาสติก
พรอมปดถุงใหแนนและเก็บในภาชนะ
เก็บความเย็น โดยไมตองแชแข็ง
3. การขนสงตัวอยางไปยังหองปฏิบตั กิ าร ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
3.1 กรณีที่สามารถสงไดภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการเก็บตัวอยาง บรรจุในภาชนะ
เก็บความเย็นโดยไมตองแชแข็ง เชน
กล อ งโฟมพร อ มนํ้ า แข็ ง (ice pack)
พรอมแนบประวัติและอาการ โดยหาม
แชตัวอยางในนํ้ายาฟอรมาลิน

3.2 กรณีไมสามารถสงไดภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บตัวอยาง ใหนําตัวอยางแชแข็งที่อุณหภูมิตํ่ากวา หรือ
เทากับ -20 องศาเซลเซียส และนําสงหองปฏิบัติการดวยกลองโฟมบรรจุนํ้าแข็งแหง (dry ice)
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ภาคผนวก
แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ�ษสุนัขบาในสัตวสวนสัตว
โดย สำนักอนุรักษและว�จัย องคการสวนสัตว
การใหวัคซีนปองกันกอนสัมผัสโรคในสัตวสวนสัตว
(pre-exposure immunization in captive wild animals)

การใหวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตวปา และสัตวสวนสัตวควรใหวัคซีนชนิดเชื้อตายเทานั้น
โดยควรคํานึงเสมอวาการใหวคั ซีนพิษสุนขั บาในสัตวปา เปนการใหแบบนอกเหนือจากทีร่ ะบุในฉลาก (extra-label use)
จึงไมสามารถรับรองประสิทธิภาพการกระตุน ภูมคิ ม ุ กันจากการใหวัคซีนในกรณีที่ถูกสัตวตองสงสัยกัดได
คําแนะนําการใหวัคซีนโรคพิษสุนัขบาในสัตวปา
ชนิดสัตว

ชนิดวัคซีน ขนาดและ
ตําแหนงที่ใหวัคซีน

สัตวอายุนอยกวา
1 ป

สัตวอายุมากกวา
1 ป

สัตวอายุมากกวา 1 ป
ไมทราบประวัตวิ คั ซีน

Canids

Inactivated rabies vaccine
2 ml SC [1]

ใหวคั ซีนสองครัง้
เมือ่ อายุ 12-24สัปดาห
และใหซาํ้
เมือ่ อายุครบ 1 ป [2]

กระตุน ซํา้ ทุก 3 ป [3]

ไมมขี อ มูล

Felids

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

ใหวคั ซีนสองครัง้ เมือ่ อายุ 16
สัปดาห และใหซาํ้
เมือ่ อายุครบ 1 ป [4]

กระตุน ซํา้ ทุก 3 ป [2]

ใหวคั ซีนสองครัง้
หางกัน 3 สัปดาห [4]

Viverrids

Killed rabies virus
vaccine 1 ml SC [5]

ใหวคั ซีนสองครัง้ เมือ่ อายุ 16
สัปดาห และใหซาํ้
เมือ่ อายุครบ 1 ป [5]

กระตุน ซํา้ ทุก 1 ป [5]

ไมมขี อ มูล

Primates

Killed rabies virus
vaccine or inactivated
rabies virus vaccine
1 ml SC or IM [6]

ใหวคั ซีนสองครัง้ เมือ่ อายุ 18
สัปดาห และใหซาํ้
เมือ่ อายุครบ 1 ป [6]

กระตุน ซํา้ ทุก 1 ป [3]

ไมมขี อ มูล
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ชนิดสัตว

ชนิดวัคซีน ขนาดและ
ตําแหนงที่ใหวัคซีน

สัตวอายุนอยกวา
1 ป

สัตวอายุมากกวา
1 ป

สัตวอายุมากกวา 1 ป
ไมทราบประวัตวิ คั ซีน

Hoofstock

Killed rabies virus
vaccine or inactivated
rabies virus vaccine
2 ml SC or IM [7]

ใหวคั ซีนสามครัง้ ครัง้ แรก
อายุ 24 สัปดาห
ครัง้ ทีส่ องหางจากครัง้ แรก
4-6 สัปดาห และครัง้ ทีส่ าม
เมือ่ อายุครบ 1 ป [8]

กระตุน ซํา้ ทุก 1 ป [8]

กระตุน ซํา้ ทุก 1 ป [6]

Elephant

Killed rabies virus vaccine
4 ml IM [9]

ไมมขี อ มูล

กระตุน ซํา้ ทุก 1 ป [3]

ใหวคั ซีนสองครัง้
ครัง้ ทีส่ องหางจาก
ครัง้ แรก 1-2
สัปดาห [9]

การจัดการหลังจากสัมผัสโรค
(post-exposure management)

ในปจจุบนั ยังไมมขี อ มูลในเรือ่ งขอควรปฏิบตั ิ
เมื่อสัตวปาในสถานที่เลี้ยงไดรับการสัมผัสหรือถูกกัด
โดยสั ต ว ที่ ต  อ งสงสั ย หรื อ ป ว ยเป น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า
ทัง้ นีส้ ถานทีเ่ ลีย้ งสัตวปา ควรมีการทําวัคซีนพิษสุนขั บา
ทั้ง pre-exposure และ post-exposure program
ใหแกบุคลากรกลุมเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกัน
การติดตอโรคจากสัตวสูคน
ในกรณีทสี่ ตั วปา ตองสงสัยติดเชือ้ พิษสุนขั บา
ควรแยกสั ต ว อ อกจากฝู ง และกั ก เพื่ อ ดู อ าการ
ซึง่ อาจอางอิงระยะเวลาในการกักโรคของสัตวเลีย้ งได
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แนวทางการปองกันควบคุมโรคพ�ษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงชนิดพ�เศษ
โดย ชมรมสัตวแพทยสัตวเลี้ยงชนิดพ�เศษ ATEPV
กลุ  ม สั ต ว เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนมขนาดเล็ ก (small mammals) พบรายงานการเกิ ด โรคพิ ษ สุ นั ข บ า
ในอัตราทีต่ าํ่ มากโดยเฉพาะในกลุม สัตวฟน แทะ (rodent) มีรายงานผูเ สียชีวติ ทีถ่ กู กระรอกกัดทีป่ ระเทศอินเดีย
[10] และสาเหตุจากการถูกลิงกัด [11] แตในประเทศไทยพบรายงานการพบกระตายติดเชือ้ ไวรัสโรคพิษสุนขั บา
จึงทําใหเกิดความกังวลในกลุมผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษเนื่องจากประเทศไทยอยูในพื้นที่การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา
คําแนะนําการใหวัคซีนโรคพิษสุนัขบาในสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ
ชนิดสัตว

อายุที่เร��มฉีด

ปร�มาณที่ฉีด

ตำแหนงที่ฉีด

กระตาย/ลิง/เฟอรเร็ต

มากกวา 3 เดือน
กระตุนซํ้าในอีก 3-4 สัปดาห

1 มล.

กลามเนื้อ/ใตผิวหนัง

กระรอก/
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ชนิดอื่นๆ

พิจารณาความเสี่ยง
ในการใหวัคซีน

-

-

หมายเหตุ ใหกระตุนซํ้าทุกป
การใหวัคซีนพิษสุนัขบา ควรพิจารณาใหวัคซีนตามความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและพื้นที่การเกิดโรค
และใหอยูในขอพิจารณาและดุลยพินิจของสัตวแพทย เนื่องจากเปนการใชแบบนอกเหนือจากที่ระบุในฉลาก
(extra-label use) ยกเวน กรณีการใหวัคซีนใน Ferret [12]
การใหวัคซีนพิษสุนัขบาแกกระตาย มีความปลอดภัยและสามารถกระตุนระดับภูมิคุมกันได [12, 13]
อยางไรก็ตามไมมีขอมูลที่ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีน และอาจมีความเสี่ยงในการแพวัคซีน สัตวแพทย
ตองใหขอมูลแกเจาของสัตวกอนใหวัคซีน และตองสังเกตอาการหลังใหวัคซีนอยางใกลชิดอยางนอย 1 ชั่วโมง
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หองปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบาในสัตว

1. สังกัดกรมปศุสัตว [14, 15]
ลำดับ

สวนราชการ

โทรศัพท

ที่อยู

1

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

โทรศัพท 0 2579 8908-14 ตอ
500, 501
โทรสาร 0 2579 8918

50/2 แกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900

2

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลําปาง

โทรศัพท 0 5422 1476
0 5422 6978
โทรสาร 0 5422 1476 ตอ 5

ถนนลําปางเชียงใหม ตําบลเวียงตาล
อํ า เภอห า งฉั ต ร จั ง หวั ด ลํ า ปาง
52190

3

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท 0 5531 2069-72
โทรสาร 0 5531 2069 ตอ 24

9 หมูท ่ี 15 ถนนพิษณุโลก-หลมสัก
ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอวั ง ทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130

4

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จังหวัดขอนแกน

โทรศัพท 0 4326 1165-6
โทรสาร 0 4326 1246

ตํ า บลท า พระ อํ า เภอเมื อ ง
จั ง ห วั ด ข อ น แ ก  น 4 0 2 6 0

5

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
จังหวัดสุรนิ ทร

โทรศัพท 0 4454 6104 กด 0
โทรสาร 0 4454 6105

ทางหลวงหมายเลข 214 ตําบลนาบัว
อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร 32000

6

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท 0 3874 2116-9
โทรสาร 0 3874 2120

844 หมู  ที่ 9 ตํ า บลหนองกิ่ ว
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 20220

7

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท 0 3222 8419
0 3222 8379
โทรสาร 0 3222 8419 ตอ 114

ตูป ณ.18 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
70150

8

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท 0 7577 0008-9
0 7577 0128-30
โทรสาร 0 7577 0008-9
0 7577 0128-30
ตอ 102

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

9

สํานักงานปศุสตั วเขต 7 จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท 0 3425 0982
โทรสาร 0 3425 7703

70 ถนนมาลัยแมน ตําบลสนามจันทร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
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2. สังกัดหนวยงานอื่น [15]
ลำดับ

สวนราชการ

1

คลินกิ ชันสูตรและวิจยั โรคพิษสุนขั บาในสัตว
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

โทรศัพท 0 2252 0161-4
0 2252 0167
โทรสาร 0 2254 0212

1871 ถนนอังรีดนู งั ต เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

2

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท 0 2951 0000
0 2589 9850-8
โทรสาร 0 2591 5974
0 2591 5449

88/7 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร
ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3

ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา

โทรศัพท 0 4434 6005-17
โทรสาร 0 4434 6018

ถนนราชสีมา-โชคชัย กิโลเมตรที่ 7.5
ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

4

โรงพยาบาลพระปกเกลา
(งานไวรัสและภูมคิ มุ กัน)

โทรศัพท 0 3933 0242
โทรสาร 0 3931 1511

ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

5

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท 0 5394 6332-3

110 ถนนอินทวโรรส อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200
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โทรศัพท

ที่อยู
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คําสัง่ สัตวแพทยสภา
ที่ ๓๕ / ๒๕๖๑
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทําคูม อื เวชปฏิบตั เิ รือ่ งโรคพิษสุนขั บา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (ณ) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ.๒๕๔๕
และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๑ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทีป่ ระชุมเห็นชอบใหจดั ทําคูม อื เวชปฏิบตั เิ รือ่ งโรคพิษสุนขั บา จึงขอแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทําคูม อื เวชปฏิบตั ิ
เรือ่ งโรคพิษสุนขั บา โดยมีรายนามดังตอไปนี้
๑. ประธานวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทยชาํ นาญการแหงประเทศไทย
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๒. ผศ.นายสัตวแพทย ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
อนุกรรมการ
๓. นายกสมาคมสัตวแพทยผปู ระกอบการบําบัดโรคสัตวฯ
อนุกรรมการ
๔. สัตวแพทยหญิงนิภาภรณ พัฒนไทยานนท
อนุกรรมการ
๕. สัตวแพทยหญิงสุภทั รา ยงศิริ
อนุกรรมการ
๖. อ.สัตวแพทยหญิง ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต
อนุกรรมการ
๗. อ.สัตวแพทยหญิง ดร.สุกญ
ั ญา ผลิตกุล
อนุกรรมการ
๘. สัตวแพทยหญิงอภิรดี จุฑารัตน
อนุกรรมการ
๙. ศ.สัตวแพทยหญิง ดร.สันนิภา สุรทัตต
อนุกรรมการ
๑๐. ผศ.สัตวแพทยหญิงวลาสินี มูลอามาตย
อนุกรรมการและเลขานุการฯ
ใหมหี นาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษา คนควา วิชาการ ดานการควบคุม และปองกันโรคพิษสุนขั บาในสัตว
(๒) รวบรวมขอมูลดังกลาวแลวกลัน่ กรองเพือ่ จัดทําเปนมาตรฐาน เพือ่ ใชอา งอิงในการปฏิบตั งิ านแกผปู ระกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย
(๓) จัดทําเปนคูม อื เวชปฏิบตั ิ นําเสนอคณะกรรมการสัตวแพทยสภา พิจารณา
(๔) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการสัตวแพทยสภามอบหมาย
ทัง้ นีต้ งั้ แตบดั นีเ้ ปนตนไป
สัง่ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
(ผศ.นายสัตวแพทย ดร.ธวัชชัย ศักดิภ์ อู ราม)
นายกสัตวแพทยสภา

“การควบคุมและปองกันโรคพ�ษสุนัขบาในสัตว
มีความสำคัญอยางยิ�งในการกำจัดโรคพ�ษสุนัขบา
ใหหมดไปจากประเทศไทย
คูมือเวชปฏิบัติเร�่องโรคพ�ษสุนัขบาในสัตว
มีขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับโรคพ�ษสุนัขบาในทุกแงมุม
สำหรับสัตวแพทยและผูที่สนใจทุกทาน”
จัดพ�มพ โดย กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

