ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

ภัยร้ ายจากสั ตว์ แสนรัก
เกิดขึ้น...

ความน่ารักและความฉลาดของสัตว์เลี้ยงแสนรู ้อย่างสุนขั มักทําให้หลายคนไม่ทนั ระวังอันตรายที่อาจ

โรคพิษสุนขั บ้าเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีทางรักษาหาย และมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ
สูงมาก จากสถิติทวั่ โลกมีผเู ้ สี ยชีวติ จากโรคพิษสุนขั บ้าประมาณ 55,000 รายต่อปี สําหรับประเทศไทย ในปี 2553
มีจาํ นวนผูเ้ สี ยชีวติ จํานวน 14 ราย และในแต่ละปี รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการป้ องกันโรคในคนและสัตว์กว่า
1,000 ล้านบาท

พิษสุ นัขบ้ า โรคเสี่ ยงตายอันดับหนึ่ง

โรคพิษสุนขั บ้าเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสุนขั แมว หรื อหนู กัดหรื อ
ข่วน และเกิดการติดเชื้อไวรัส ผูป้ ่ วยมักคงสภาพอยูไ่ ด้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และเสี ยชีวติ เนื่องจากกล้ามเนื้อและ
ระบบทางเดินหายใจเป็ นอัมพาต ในปี 2552 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จึงประกาศให้โรคนี้เป็ นโรคที่ ทาํ
ให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสเสี ยชีวติ เป็ นอันดับ 1
จากข้อมูลอัตราการป่ วยและเสี ยชีวติ จากโรคพิษสุนขั บ้า ตั้งแต่ปี 2546-2553 พบว่า จํานวนผูป้ ่ วยที่เป็ น
โรคนี้ มีสดั ส่วนไม่มาก แต่ทว่า ถือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง เนื่องจากเมื่อผูป้ ่ วยแสดงอาการของโร คแล้ว เสี ยชีวติ
ทุกราย (ดังภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 อัตราการป่ วยและเสียชีวติ ด้ วยโรคพิษสุ นัขบ้ า ตั้งแต่ ปี 2546-2553

ทีม่ า : ระบบเฝ้ าระวังโรค (รายงาน 506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อ้ างใน http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=old&ds=42
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แนวโน้ มคนป่ วยลดลง

เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าในปี 2552-2553 พบข้อมูลที่น่ายินดีวา่ มีจาํ นวน
ผูป้ ่ วยและเสี ยชีวติ ลดลงเกือบเท่าตัว โดย ปี 2552 มีจาํ นวน 24 ราย ลดเหลือ 12 ราย ในปี 2553 (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วยและเสียชีวติ ระหว่ างปี 2552-2553

ทีม่ า : ระบบเฝ้ าระวังโรค (รายงาน 506) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
อ้ างใน http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=old&ds=42
หากพิจารณาสัดส่วนผูป้ ่ วยในแต่ละภาค พบว่า ภาคที่มีผตู ้ ิดเชื้อและเสี ยชีวติ มากที่สุดคือ ภาคกลาง มี
จํานวน 11 ราย รองลงมาคือ ภาคเหนือ จํานวน 1 ราย ส่วนจังหวัดที่ มีผตู ้ ิดเชื้อและเสี ยชีวติ มากที่สุดคือ กรุ งเทพฯ
มีจาํ นวน 6 ราย รองลงมาคือ สระบุรี สมุทรปราการ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี และตาก จังหวัดละ 1 ราย
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาํ หนดเป้ าหมาย
ร่ วมกันในการกําจัดโรคพิษสุนขั บ้าให้หมดไปจากโลกภายในปี 2563
ในช่วงหน้าร้อน เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้สตั ว์เลี้ยงติดเชื้อโรคดังกล่าว ทางกรมปศุสตั ว์ออกมารณรงค์
ให้ประชาชนนําสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม-30
เมษายน 2554
แม้ที่ผา่ นมา การเสี ยชีวติ ด้วยโรคนี้ในประเทศไทยมีสดั ส่วนไม่มากนัก แต่นบั เป็ นโรคอันตรายที่ป้องกัน
ได้ อย่างน้อยที่สุดการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้านมิให้ป่วยจนกลายเป็ นพาหะนําโรค ก็ช่วยลดโอกาสเสี่ ยงตายของ
พลโลกไปได้ไม่มากก็นอ้ ย
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ชะล่ าใจ ต้ นเหตุให้ ป่วยตาย

จากการศึกษาประวัติการเ สี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคพิษสุนขั บ้า พบว่า สาเหตุสาํ คัญที่นาํ ไปสู่การละเลยไม่
ป้ องกันและรักษา มีดงั นี้
1. ผูป้ ่ วย /ตายไม่ตระหนักถึงความรุ นแรงของโรคพิษสุนขั บ้า จึงละเลยไม่ใส่ใจต่อการฉี ดวัคซีน
ป้ องกันโรค
2. เข้าใจว่าลูกสุนขั หรื อลูกสัตว์ไม่สามารถเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า ตลอดจนไ ม่ให้ความสนใจถ้าลูกสุนขั
แสดงอาการผิดปกติ
3. ผูป้ กครองไม่พาผูส้ มั ผัสเชื้อไปรับวัคซีนป้ องกันโรคอย่างถูกต้อง
4. เข้าใจว่าสุนขั ที่เลี้ยงเองไม่สามารถเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า ตลอดจนไม่สนใจเมื่อสุนขั แสดงอาการ
ผิดปกติ
5. ผูป้ ่ วย/ตายกลัวเสี ยค่ารักษาพยาบาล จึงไม่ไปรับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค
ทีม่ า :

สิ ริกร เค้าภูไท สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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