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เผย "พษิสนุขับา้" จะหมดไปในปี 2020 ถา้คนไทยปรบันสิยัเลีย้งหมา 
เทคโนโลยพีรอ้มใชต้ ัง้แตก่ระบวนการวนิจิยั รกัษา ท าหมนั-ควบคมุ
ประชากรหมา ลดจ านวนสนุขับา้ แตท่ีส่ าคญัตอ้งอาศยัความรว่มมอืท ัง้
จากประชาชนและผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ 
        
       ในปี ค.ศ.2020 หรอืปี พ.ศ. 2563 องคก์ารอนามัยโลก (WHO) และ
องคก์ารโรคระบาดสัตวร์ะหวา่งประเทศ (OIE) ตัง้เป้าใหท้กุประเทศ 
ด าเนนิงานใหโ้รคพษิสนัุขบา้หมดไป ซึง่จะเป็นไปไดห้รอืไมนั่น้ ศ.นพ.ธี
ระวัฒน์ เหมะจฑุา จากคณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ
หัวหนา้โครงการศกึษาโรคพษิสนัุขบา้ทางอณูชวีวทิยาและภมูคิุม้กันของระบบ
ประสาท ในการควบคมุโรคพษิสนัุขบา้และศกึษาพยาธกิ าเนดิของโรค กลา่ว
กับทมีขา่ววทิยาศาสตร ์ASTV-ผูจั้ดการออนไลน์วา่เป็นไปได ้
        
       ทัง้นี้จ ากงานวจัิยท าใหม้เีทคโนโลยทีีพ่รอ้มใช ้ มกีารวนิจิฉัยทีแ่มน่ย า
ข ึน้และมสีัญญาณวา่การรักษาดขี ึน้ แตท่ีส่ าคญัน ัน้ประชาชนตอ้งรว่มมอื
โดยเลีย้งสนุขัอยา่งถูกตอ้ง คอืฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ และท า
หมนัเพือ่ควบคมุประชากรหากคดิวา่ไมส่ามารถรบัภาระเพิม่ได ้
เนื่องจากสนัุขจะออกลกูปีละ 2 ครอก และครอกหนึง่มลีกูสนัุข 4-5 ตัว 
        

       อกีท ัง้ ยงัข ึน้อยูก่บันโยบายของเจา้กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่
งานวจิยัพสิจูนใ์หเ้ห็นชดัแลว้วา่ "ยาฉดีไข"่ หรอืยาทีฉ่ดีใหล้กูอณัฑะ
ของสนุขัฟ่อน ัน้ปลอดภยั แตก่ลบัไมใ่ช ้
        
       ส าหรับการท าหมันสนัุขนัน้ ศ.นพ.ธรีะวัฒน์กลา่ววา่ เป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะ
ชว่ยควบคมุการเกดิโรคพษิสนัุขบา้ได ้เพราะเมือ่มสีนัุขเพิม่ข ึน้แตเ่จา้ของไม่
สามารถเลีย้งดไูด ้และน าไปทิง้ ก็มโีอกาสทีส่นัุขเหลา่นัน้จะเป็นโรคพสินัุขบา้ 

ซึง่สนัุขทีเ่ป็นโรค 1 ตัวสามารถแพร่เชือ้ใหส้นัุขในกลุม่ไดทั้ง้หมด และกวา่
ครึง่ของสนัุขทีรั่บเชือ้ จะกลายเป็นสนัุขบา้ โดยมรีะยะเวลาในการแสดงอาการ
แตกตา่งกัน 
        
       จากการส ารวจปัจจบัุน ไทยมปีระชากรสนัุขอยู ่12 ลา้นตัวซึง่ 8 ลา้นตัว
มเีจา้ของ โดยในอกี 20 ปี หากคนไทยแค ่2% ทีใ่สใ่จในการเลีย้งดสูนัุข
อยา่งถูกตอ้งคอื น าสนัุขไปฉีดวัคซนีและท าหมัน จะมปีระชากรสนัุขเพิม่ข ึน้ 

27.5 ลา้นตัว แตห่ากความใสใ่จของคนเลีย้งสนัุขเพิม่ข ึน้เป็น 5% ประชากร
สนัุขจะคงทีท่ี ่20 ลา้นตัว ซึง่ความใสใ่จของประชาชนในการเลีย้งดสูนัุขนี ้
ศ.ดร.ธรีะวัฒน์ย ้าวา่มคีวามส าคัญ 
        
       นอกจาก การควบคมุประชากรสนัุขแลว้ ทมีวจัิยพบวธิใีหมใ่นการรักษา
ผูป่้วยทีไ่ดรั้บเชือ้ไวรัสพษิสนัุขบา้ ซึง่เป็นความส าเร็จระดับเซลล ์ทีส่ามารถ
ยับยัง้การเตบิโตของไวรัสโรคพษิสนัุขบา้ไดใ้นระดับเซลลเ์นื้อเยือ่ ซึง่ขัน้
ตอ่ไปจะไดท้ดลองในสัตว ์สว่นการวนิจิฉัยในผูป่้วยทีม่อีาการนัน้ นอกจากการ
หาเชือ้จากน ้าลายและไขสันหลังแลว้ ทมีวจัิยยังพบวธิวีนิจิฉัยจากปัสสาวะ
และปมรากผมของผูป่้วย ซึง่เป็นวธิใีหมข่องโลกทีไ่ดค้น้พบมาเมือ่ 2-3 ปีที่
แลว้ 
        
       อกีท ัง้ ยงัทราบรหสัพนัธกุรรมของไวรสัพษิสนุขับา้ทีม่อียูท่ ัว่ไทย 
ซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ  ตามลกัษณะอารเ์อ็นเอ 
(RNA) และแตล่ะกลุม่ยงัแยกออกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ ทีม่ลีกัษณะยดึครอง
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ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ เหมะจฑุา  

    

 

พืน้ที ่ซึง่หากพบไวรสักลุม่อืน่แปลกปนเขา้ไป ก็จะบง่ชีไ้ดว้า่พืน้ทีน่ ัน้  ๆ
มกีารควบคมุการระบาดของโรคพษิสนุขับา้ไมด่ ี
        
       ทัง้นี ้ตวัการส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการระบาดของโรคพสินุขับา้ คอื
พฤตกิรรมของคน โดยทางกลุม่ไดพ้บการระบาดของโรคพษิสนัุขบา้ใน
ภาคใต ้ทีเ่กดิจากสนัุขทีค่นน าไปจากภาคอสืาน หรอืการระบาดในพืน้ทีอ่ ืน่  ๆ
ของประเทศ ซึง่เกดิจากพฤตกิรรมการขนยา้ยสนุขัของคน 
        
       ศ.นพ.ธรีะวัฒน์กลา่ววา่ มนีสิติแพทยถ์ามเขาวา่ ท าไมจงึยังศกึษาโรค
พษิสนัุขบา้อยู ่ทัง้ทีเ่ป็นโรคโบราณมากและมมีาเป็นรอ้ยปีแลว้ ซึง่เหตผุลที่
เขายังศกึษาอยูเ่นื่องจาก โรคพษิสนุขับา้ เป็นโรคส าคญัทีม่กีลไกชาญ
ฉลาด วนิจิฉยัไดย้าก และเป็นโรคไวรสัทีต่ดิจากสตัวส์ูค่น ถา้หาก
ควบคมุโรคจากสนุขัทีเ่ป็นสตัวบ์นิไมไ่ด ้ก็อยา่ไดค้ดิทีจ่ะไปควบคมุโรค
ในสตัวบ์นิได.้ดา้น ดร.นพ.วทิยา สังขรัตน์ จากภาควชิารังสวีทิยา คณะ
แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่เป็นหนึง่ในทมี
วจัิยโรคพสินัุขบา้ กลา่วกับทมีขา่ววทิยาศาสตร ์ASTV-ผูจั้ดการออนไลน์ถงึส ิง่
ทีค่น้พบใหมใ่นการศกึษากลไกการเกดิโรคพสินัุขบา้วา่ ไดส้แกนสมองสนัุข
เพือ่เปรยีบเทยีบสมองสนัุขบา้และสนัุขทั่วไป แตปั่ญหาคอืสมองสนัุขนัน้ มี
ความแตกตา่งกันยิง่กวา่สมองของคน 

        
       กอ่นหนา้นัน้ ทมีวจัิยเคยใชว้ธิเีดยีวกับการศกึษาสมองคนชรา ซึง่ตอ้งใช ้

สมการคณติศาสตรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ับซอ้นกวา่สมองมาตรฐาน
ทั่วไป แตก่็ยังไมส่ าเร็จ จนกระท่ังทมีวจัิยไดเ้พิม่คณติศาสตรท์ีซ่ับซอ้นขึน้ 
โดยหาความน่าจะเป็นของเสน้ใยประสาทสนัุข และพบวา่ไดผ้ลทีส่อดคลอ้ง
กับพยาธสิภาพดา้นชวีเคมขีองสนัุขทีต่ดิโรค 
        
       สนุขับา้ม ี2 อาการหลกัๆ คอื สนุขับา้ทีม่อีาการซมึ  ๆซึง่จากการ
สแกนสมองพบวา่ แกนสมองของสนัุขมกีารเปลีย่นแปลง จากการอักเสบ 
เนื่องจากการตอ่สูร้ะหวา่งภมูคิุม้กันของร่างกายสนัุขกับเชือ้โรค กับสนุขัทีม่ ี
อาการกา้วรา้ว ซึง่เมือ่สแกนสมอง พบการเปลีย่นแปลงในสมองทีแ่ตกตา่ง
จากสนัุขทีม่อีาการซมึ คอืไมพ่บการเปลีย่นแปลงทีแ่กนสมอง แตพ่บการ
เปลีย่นแปลงในเนื้อสมองมากกวา่ 
        
       "เชือ้ไวรัสพษิสนัุขบา้ จะเขา้ทางไขสันหลังข ึน้สมอง ซึง่สนัุขทีม่อีาการ
ซมึนัน้สามารถสกัดเชือ้ไวรัสไวท้ีแ่กนสมอง แตส่นัุขทีม่อีาการกา้วรา้วไม่
สามารถสกัดเชือ้ไวอ้ยู ่เชือ้จงึแพร่สูส่มอง น่ายนิดวีา่การตรวจภาคสมองนี้เขา้
กันไดก้ับพยาธสิภาพทางชวีเคม ีและเราเอาวธิกีารศกึษาสมองคนแกม่าใ้ช้ ้
โดยใสเ่รือ่งความน่าจะเป็นเขา้ไป และน่าจะเป็นประโยชน์ในการศกึษาสมอง
คนแกห่รอืผูป่้วยอัลไซเมอรด์ว้ย" ดร.นพ.วทิยากลา่ว 
        
       ส าหรับ การท าหมันสนัุขดว้ยวธิฉีีดยาใหอ้ัณฑะของสนัุขฝ่อนัน้ ทางกลุม่
วจัิยไดด้ าเนนิการมาเป็นเวลา 4-5 ปีแลว้ โดย นสพ.วรีะ เทพสเุมทานนท ์จาก
สถานเสาวภา ซึง่เป็นหนึง่ในทมีวจัิยอธบิายกับทมีขา่ววทิยาศาสตร ์ASTV-
ผูจั้ดการออนไลน์วา่ ยาทีใ่ชท้ าหมันสนัุขนัน้ มใีชอ้ยูแ่ลว้ในสหรัฐฯ ส าหรับ
สนัุข 3-10 เดอืน ซึง่ทมีวจัิยไดด้สูตูรเคมแีลว้พบวา่ ไมม่สีทิธบัิตรในไทย จงึ
ไดผ้ลติใชใ้นเมอืงไทยโดยมโีรงงานผลติใหใ้ชใ้นงานวจัิยส าหรับสนัุข 
50,000 ตัว โดยไดใ้ชก้ับสนัุขไปแลว้ 2,000 ตัว 
        
       ยาทีใ่ชน้ีจ้ะคอ่ยๆ ท าลายเซลลข์องลกูอณัฑะทีผ่ลติอสจุ ิ โดยใช้

เวลา 1 เดอืนจะท าใหเ้ป็นหมนัถาวร ซึง่ยาจะท าใหล้กูอัณฑะสนัุขเล็กลง 
25% สว่นปรมิาณยาทีใ่ชข้ ึน้อยูก่ับขนาดลกูอัณฑะ และทางทมีวจัิยก าลัง
ศกึษาผลในสนัุขทีม่อีายมุากกวา่ 10 เดอืน โดยมสีัตวแพทยส์ังกัด
กระทรวงมหาดไทยที ่จ.เพชรบรุแีละ จ.สมทุรปราการ น าวธิที าหมันนี้ไปตอ่
ยอด 
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       การท าวจัิยโรคพษิสนัุขบา้นี้ เป็นโครงการทีไ่ดรั้บคัดเลอืกจากส านักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ใหรั้บทนุสง่เสรมิ
นักวจัิยอาชพีระยะ 5 ปี เมือ่ 4-5 ปีทีผ่่านมา ซึง่ รศ.นพ.ประสทิธิ ์ผลติผลการ
พมิพ ์รองผูอ้ านวยการ สวทช.กลา่วถงึความพอใจของโครงการวจัิยนี้วา่ ใน
ดา้นวชิาการถอืวา่ส าเร็จดเียีย่ม และน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง แมว้า่จะ
ยังมปัีญหาในการน าไปใชอ้ยูบ่า้ง แตก่็เป็นโครงการทีใ่ชว้ทิยาศาสตรข์ัน้สงูไป
ถงึการใชง้านกับชาวบา้น 
        
       “โครงการนี้รวมตัง้แตค่วามรูล้กึๆ จากหอ้งแล็บลงไปถงึชาวบา้น เป็น
ตัวอยา่งงานวจัิยทีด่มีาก โดยสว่นตัวมคีวามสขุกับการใหท้นุ เพราะทมีวจัิยมี
ผลงานตพีมิพถ์งึ 56 ผลงาน เขยีนต าราทีแ่พทยอ์เมรกิันน าไปใช ้ในแง่
วชิาการก็เป็นทีย่อมรับระดับโลก หมอธรีะวัฒน์เป็นนักวทิยาศาสตรอ์ันดับตน้ๆ 
ของโลกเรือ่งพษิสนัุขบา้ แตก่ารใหท้นุขัน้ตอ่ไป ทมีวจัิยก็ตอ้งเสนอโครงการ
เขา้มาใหมเ่พือ่เขา้สูก่ระบวนการคัดเลอืกทีเ่ขม้งวดตอ่ไป" รศ.นพ.ประสทิธิ ์
กลา่ว 

 

  

  

ทีม่า: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000143310 
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