
Rabies vaccines and rabies 
control in animals 

 
24 พฤศจิกายน 2560 

 สพ.ญ. ตวงทอง ปัจฉิมะศิร ิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ ่
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•How does animals related to human 
rabies? 
•How can we control the disease? 
•How can we get success in vaccination? 
•How does we do? 
 
 

Outline 
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“Promoting animal health, consumer safety and 
green livestock production” 

Department of Livestock Development 
(National Veterinary Authority) 
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•ป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรคสัตว ์

•เสริมสร้ำงและเพิ่มผลผลิตสัตว์ทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ ตำม
หลักมำตรฐำนระดับชำติ และระดับสำกล 

•ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำงำนวิจัยด้ำนผลผลิตสัตว์ สุขภำพ
สัตว์ อำหำรปลอดภัย และสวัสดิภำพสัตว์ 

•บังคับใช้กฏหมำยต่ำงๆ 

กรมปศุสัตว:์ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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Chain of Command of Livestock Administration 

Region 5

Region4

Region3

Region2

Region6

Region1

Region7

Region8

Region9

~30,000 Village Livestock volunteers 

9 Regions 
(9 Regional Livestock Offices) 

77 Provinces 
(77 Provincial Livestock Offices) 

7,800 Subdistricts 
(Over 2,505 Sub-district Livestock Assistants) 

946 Districts 
(888 District Livestock Offices) 

DLD 
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zoonosis 

Animal case 

Human case 

ผู้ป่วยที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย 

โรคพิษสุนัขบ้า 

6 



•How does animals related to human 
rabies? 
•How can we control the disease? 
•How can we get success in vaccination? 
•How does we do? 
 
 

Outline 
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WHO, 2017 8 



•Dogs:  the main carrier of rabies 
• 95% of human deaths caused by 

dog-mediated rabies 
•Dogs can excrete rabies virus  
    <13 days before clinical signs. 
  (Fekadu et al., 1982) 
• The virus was found in submaxillary 

glands. (Fekadu et al., 1982) 
 

 

 

OIE, 2017 

http://www.ghananewsagency.org/assets/images/dog-bite.jpg 
https://jeffreysterlingmd.com/tag/dog-bite/ 

https://health.clevelandclinic.org/2016/10/if-a-dog-bites-you-do-these-7-things-now/ 

Dog-transmitted rabies 
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http://vetbook.org/wiki/cow/index.php?title=Rabies 
http://claycord.com/2012/10/05/contra-costa-county-man-dies-from-rabies/ 

• All mammals can acquire 
rabies, some are more likely 
to transmit it than others.  
• Domestic animals 

• Companion pets: dogs, cats 
• Food animals: cattle, goats 
• Others: rats, mice, squirrels 

• Wildlife  
 

 

Other rabid animals 
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WHO, 2017 
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CDC, 2017 
https://www.pestwiki.com/bat-bite-rabies/ 
https://www.chathamemergency.org/news/fox-tests-positive-for-rabies.php 
https://patch.com/new-jersey/cherryhill/rabid-skunk-found-cherry-hill-officials 
https://patch.com/maryland/odenton/rabid-raccoon-found-riviera-beach-icymi 

Rabid wildlife 
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•How does animals related to human 
rabies? 
•How can we control the disease? 
•How can we get success in vaccination? 
•How does we do? 
 
 

Outline 
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• >95% of human cases of rabies are due to bites 
from infected dogs.  

•Most cost-effective way to control and eliminate 
rabies is to prevent it at its animal source. 
 

How to control rabies 
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•“The vaccinated dog is the soldier in the  
    fight against rabies” 
 
• Sustainable vaccination of  70%  of the at-risk dog 

population is recognised as the key to eliminate the 
disease in endemic areas 

Mass vaccination 
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• Inactivated (Killed) Vaccines 
• For dogs and cats 
• For mass vaccination 
• Easy to manage 

• Vectored Recombinant Rabies Vaccines 
• Vectors containing only the glycoprotein G gene of rabies virus  
• Poxvirus (vaccinia and canary pox) and adenovirus vectors  
• Oral used routinely in wildlife in North America 
• Parenteral route in cats 

• Modified Live Virus (MLV) Vaccines 
• Oral used in wildlife, developed from SAD strain 

Type of rabies vaccine 

16 



• เป็นเชื้อที่ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus) ซึ่งเพาะเลี้ยงบน
เซลล์เนื้อเยื่อเลี้ยง (tissue culture) หรือ embryonated eggs  

• เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus) ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนท าให้หมดความ
รุนแรง (inactivate)   ด้วยสารเคม ี 

 B-propiolactone หรือ binary ethyleneimine  

• เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยใช้ aluminium hydroxide gel หรือ aluminium 
phosphate gel หรือ carboxyvinyl polymer 941 เป็นสื่อ (adjuvant) 

 

 

Rabies vaccine requirement 
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•How can we control the disease? 
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Outline 

18 



 

http://crownpartnersfeatures-canine.royalcanin.us/featured-articles/nutrient-news-understanding-immunity-gap 

Vaccination on puppies 
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Antibody titer from vaccination 
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• โดยทั่วไป 
• การฉีดวัคซีนครั้งแรกจึงไม่ควรฉีดก่อนอายุ 12 สัปดาห์ และ

ควรฉีดซ้ าปีละ 1 ครั้ง 
• ระดับภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปจะถึงระดับที่ป้องกันโรคได้  

ภายหลัง 4 สัปดาห์ หลังฉีดวัคซีน 

Summary of vaccination 
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วัคซีน อายุ น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ 

อายุมากกว่า 16 
สัปดาห์ 

กระตุ้นซ้ า 

เชื้อตำย แบบฉีด 1 ครั้งเมื่ออำยุ 3 
เดือน 
(ในบริเวณที่มี
ควำมเสี่ยงสูง ให้
ครั้งที่ 2 ห่ำงครั้ง
แรก 2 -4 
สัปดำห์ 

ให้ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 

 
  

Rabies vaccination program in dogs 
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วัคซีน อายุ น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ 

อายุมากกว่า 16 
สัปดาห์ 

กระตุ้นซ้ า 

เชื้อตำย แบบฉีด 1 ครั้งเมื่ออำยุ 3 
เดือน 

ให้ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 

Rabies vaccination program in cats 
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นิยามโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

• โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขทางคลินิก (Clinical  Criteria) 
–Furious  rabies  อาการดุร้าย มีอาการทางประสาท 
–Dump  rabies อาการซึม 
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–สุนัขกักขังดูอาการ  10  วัน 

–สุนัขที่มีอาการน่าสงสัย 

–สุนัขที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือสุ่มตรวจ 

 

สัตว์ที่ควรจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
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ตวัอย่างส่งตรวจ (ซากหรือหัว) เปิดผ่ากะโหลก เกบ็ตวัอย่างสมอง 

Sample preparation 

การตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในสมองสัตว์โดยวิธี  
Fluorescent Antibody Test : (FAT) 
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ตดัส่วน Brain stem, Cerebellum  
และ Hippo campus เป็นช้ินเลก็ๆ  

 

 

วางลงบน spatula หรือ wooden tongue     
แตะตวัอยา่งสมองทั้ง 3 ส่วนลงบนสไลด ์  

 

 
 

          

แลว้ปล่อยให้

แห้ง 

 

Slide preparation 
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แช่สไลด์ใน Acetone ที ่อุณหภูมิ 4-100C นาน 30  นาท ีหลงัจากน้ันตากให้แห้ง 
   

Slide Fixation 
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หยด Conjugate ลงบน Smear 

หยด Conjugate ลงบน Tissue impreesion smear  แล้ว Incubation        
ใน moisture chamber ทีอุ่ณหภูมิ 37 oC นาน 30 นาท ี

Conjugate staining 
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ล้างสไลด์ด้วย PBS ใน Couplin jar  
5 นาที 2 คร้ัง 

และล้างใน DW  5 นาที 1 คร้ัง 
ปล่อยให้แห้งแล้ว mount slide ด้วย 

glycerine buffer 
 

ตรวจด้วยกล้อง 
จุลทรรศน์เรืองแสง 

ผลแสดงแอนติเจนของเช้ือไวรัสพษิสุนัขบ้า 
บวกจะติดสีเขียวเหลอืง (apple green)   

Washing and interpretation 
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• to determine responses to vaccination, 
• either in domestic animals prior to international travel, or  
• in wildlife populations following oral immunisation.  

• 0.5 IU per ml : minimum antibody titre to confirm a satisfactory 
response to vaccination 

• The gold standard tests are virus neutralisation (VN) tests 

     : FAVN (fluorescent antibody virus neutralisation test)/  

       rapid fluorescent focus inhibition test (RFFIT) 

• ELISAs has been validated and adopted on the OIE. 
 

Serological test 
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Rabies situation from 1993 to 2016  

Bureau of Disease Control and Veterinary Services 
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ที่มา: www.thairabies.net ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 

รูปแบบการเกิดโรค 57 58 59 60 จังหวัด 

1. เกิดโรคปี  57- 60 (19จ.) สงขลำ ชลบุรี กรุงเทพ อุบลรำชธำนี สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ ศรีสะเกษ ปรำจีนบุรี 
มหำสำรคำม สุรินทร์ เลย นครศรีธรรมรำช ตรัง สมุทรสำคร พัทลุง อ ำนำจเจริญ น่ำน 
สระแก้ว สุรำษฎร์ธำนี 

2. เกิดโรคปี 57-59 (2จ.) รำชบุรี  ปัตตำนี 

3. เกิดโรคปี 58-60 (6จ.) บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ หนองคำย นครรำชสีมำ ปทุมธำนี  

4. เกิดโรคปี 59-60 (8 จ.) ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พระนครศรีอยุธยำ ตำก กำญจนบุรี พะเยำ อุดรธำนี 

5. เกิดโรคปี 57 , 59-60 (1จ.) มุกดำหำร 

6. เกิดโรคปี 57 , 59 (2จ.) เชียงรำย  พิษณุโลก 

7. เกิดโรคปี 58 , 60 (1จ.) กระบ่ี 

8. เกิดโรคปี 58 , 59 (3 จ.) นครปฐม ระยอง สุพรรณบุรี  

9. เกิดโรคปี 59 (4 จ.) นครพนม ยะลำ ก ำแพงเพชร สมุทรสงครำม 

10. เกิดโรคปี 57-58, 60 (1 จ.) จันทบุรี 

11. เกิดโรคปี 57 , 60 (1 จ) อุตรดิตถ์ 

12. เกิดโรคปี 59 (1 จ.) เพชรบุรี 

13” เกิดโรคปี 60 (2จ.) นนทบุรี ระนอง 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี 57-60 : พื้นที่ 52 จังหวัด 
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 Rabies situation in animals 

ร้อยละ 5.7 
(250/4,383) 

ร้อยละ 3.7 
(330/8,731) 

ร้อยละ 7.2 
(607/8,424) 

number of samples and number of rabies cases by place in 2014-2016 

Sample: 4,383 
Rabies cases:250 

Sample: 8,731 
Rabies cases:330 

Sample: 8,424 
Rabies cases:670 

2014 2015 2016 
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 Rabies situation in animals 

Type of animal 

Dog 89.87 

Unknown 
status  8.10 

Stray 37.13 

Owner 
54.76 

status 

Cow 6.38 

Cat 3.08 

Other 0.68 

time 

Jan      Feb     Mar    Apr    May    Jun    Jul      Aug     Sep   Oct    Nov    Dec 
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การตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 (n=8,412 ) 

ตัวอย่าง ผลบวก ร้อยละ 

โครงการ 

- ชันสูตร 1,029 542 52.67 

- รับรองสถานะ 7,383 267 3.62 

ชนิดสัตว์ 

- สุนัข 5,385 727 13.50 

- แมว 2,328 24 1.03 

- โค 98 47 47.96 

- หน ู 409 0 0 

- อื่นๆ 192 11 5.73 
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รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560   
แยกตามชนิดสัตว(์n=809) 
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The high risk areas of animal rabies 
in 2017 were mostly distributed in 
the Central, Northeast, and South 
of Thailand  
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Rabies surveillance 
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1. Passive Surveillance  2. Active Surveillance  
1.1 Notifiable Disease reporting when found 
suspected animals 
1.2 Network of disease notification  

 
 

2.1 Confirm   :  area status 
2.2 Random : 0.01% of dog population  
1 sample / 1 subdistrict 

 

Local veterinary officer 
Volunteer  
Private veterinarian  
Owner  

Sub district or district veterinary 
officers  

Provincial veterinary officer  

Bureau of disease control and 
veterinary services  DLD 

Online :  
Thai Rabies Net 

 



พื้นที่ปลอดโรคและพื้นที่ควบคุมโรค A B C 

ยังมีรายงานคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 

ไม่มีรายงานในคนตลอดระยะเวลา  2  ปี แต่
ยังพบรายงานในสัตว ์

พื้นที่ 
ระดับ B 

พื้นที่ 
ระดับ C 

พื้นที่ 
ปลอดโรค 

พื้นที่ 
ระดับ A 

ไม่มีรายงานโรคในคนและในสัตว์  
ตลอดระยะเวลา 2 ปี 

 
 

ไม่มีรายงานโรคในคนและในสัตว ์

     ตลอดระยะเวลา  2  ปี 
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ปศุสัตว์จังหวัด ด าเนินการ 
1. การป้องกันโรค 
•    กรมปศสุัตว์ + องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      โอนเงินให้ / จัดหาวัคซีน / ฉีดวัคซีนสุนัขแมวทุกตัว 
•    รณรงค์ผ่าตัดท าหมัน / ตอน สุนัข แมว 
•    สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ น าเข้าสถานรับเลี้ยง (โดยกรมปศุสัตว์) / ระยะยาวให้   

   ผวจ. หาที่พักพิง 
•    ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ / เตือนภัยประชาชน 
•    พบสัตว์ที่มีอาการป่วย-ตายคล้ายพิษสุนัขบ้า ให้ส่งหัวตรวจทางห้องแลบ 

มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
กรมปศุสัตว์ (1) 
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2. การควบคุมโรค เมื่อพบโรค 
• รายงานโรค            กรมปศุสัตว์ 
• สอบสวนโรค           หาสาเหตุ พื้นที่เสี่ยง สัตว์กลุ่มเสี่ยง สัตว์สัมผัสโรค 
• ฉีดวัคซีน               สัตว์กลุ่มเสี่ยงทั้งพื้นที่เสี่ยง / 3 กม. จากจุดเกิดโรค 
• สัตว์สัมผัสโรค            แยกและน าไปเลี้ยงดูอาการที่ด่านกักกันสัตว์ 
  (ไม่เคยฉีดวัคซีน – ท าลาย 
  เคยฉีดวัคซีน ฉีดซ้ า 1 โด๊ส ทุก 4 วัน รวม 4 ครั้ง  
   เฝ้าระวังทางอาการ 6  เดือน) 
• เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 6 เดือน 

 
 

   

มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
กรมปศุสัตว์ (2) 

   3 km 
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3. การบังคับใช้กฎหมาย 

•    พรบ โรคพิษสุนัขบ้า 2535 

•    พรบ การสาธารณสุข 2535 

 

 

มาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
กรมปศุสัตว์ (3) 
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Thai Rabies Net : 
http://www.thairabies.net/trn/Default_Main.aspx  

Notifiable suspected cases  Registration system  

Sending Sample 
information  

Rabies 
situation 

Bureau of Disease Control and Veterinary Services 
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Rabies situation  

http://www.thairabies.net/trn/Main.aspx?ReturnUrl=/trn/DiagnosisSam
ple.aspx  

Bureau of Disease Control and Veterinary Services 
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http://www.thairabies.net/trn/Main.aspx?ReturnUrl=/trn/DiagnosisSample.aspx
http://www.thairabies.net/trn/Main.aspx?ReturnUrl=/trn/DiagnosisSample.aspx


Goal Rabies Free 2020 (พ.ศ. 2563) 

  

Rabies Free 2020 (พ.ศ. 2563) 

    

ตั้งเป้า 

48 



ขอบคุณค่ะ 
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