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ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในเขตภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2550–2556 
 

รุจา  จิโรภาส 1  และ  อรุณ  ชุมแก้ว2 

บทคัดย่อ 

ที่มาของการศึกษา : การวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา้โดยห้องปฏิบตัิการเป็นส่วนส าคัญของการเฝ้าระวัง
โรคในการยืนยันสถานะของโรค ที่สามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่  จึงศึกษาข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อวิเคราะหส์ภาวะโรคและปัจจัยที่มีความเก่ียวข้อง 

วิธีการศึกษา : ศึกษาย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลผลการวินิจฉัยโรคของห้องปฏิบัติการ ส านักงานปศสุัตว์
เขต 9 ระหว่างปี พ.ศ. 2550–2556  ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องจากบนัทึกประวัตสิัตว์มาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา และใช้การหาค่าสดัสว่นโอกาสที่เป็นไปได้ (odds ratio, OR) ในการพบโรคเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ความแตกต่างของผลจากปัจจัยเสี่ยง  

ผล : มีอุบัติการณ์โรคเกิดขึ้นทั้ง 5 จังหวัด จากตัวอย่างส่งตรวจ 276 ตัวอย่าง จ านวนตัวอยา่งที่
พบผลบวกมากทีสุ่ดมาจากสุนัข  รองลงไปคือโค และในแมวต่ าที่สุด (71, 26 และ 4 ตัวอย่าง)  อัตราพบผลบวกใน
โคมีค่าสูงทีสุ่ด รองลงไปคือสนุัข และในแมวต่ าที่สุด (65%, 37.2% และ 15.4%)  อัตราพบผลบวกเฉลี่ยรวมเป็น 
39.5%   ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคพบว่า ชนิดสัตว์ อายุ ประวตัิวัคซีน เก่ียวข้องกับ
การเกิดโรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยพบว่าโอกาสเป็นโรคในแตล่ะปจัจัยเป็นดังนี้ ;  ในกลุ่มสุนัข
และแมวน้อยกว่าในโคอยู่ 71% (OR=0.29, 95% CI=0.14–0.59),  ในกลุ่มสัตว์อายุมากกว่า 1 ปี มากกว่าในสตัว์
อายุ 3 เดือน ถึง 1 ปี อยู่ 89% (OR=1.89, 95% CI=1.15–3.11),  ในกลุ่มสัตว์ที่ไมท่ราบประวตัิวัคซีนหรือไม่เคย
ฉีดมากกว่าสัตว์ที่เคยฉีดอยู่ 188% (OR=2.88, 95% CI=1.14–7.30)  ส่วนชนิดเพศสัตว์ สถานะมีเจ้าของ สภาพ
พื้นที่ของชุมชน และพื้นทีท่ี่มีรายงานโรคภายใน 2 ปี แม้จะท าใหโ้อกาสพบโรคแตกต่างกนัแต่ก็ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) 

สรุป : สุนัขยังเปน็แหล่งรังโรคหลักที่ส าคัญที่สดุ การคัดกรองตัวอย่างโดยการตรวจประวัติและ
อาการอย่างเป็นระบบจะมีผลดตี่อการเฝ้าระวังโรคเชิงรับ   การวิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงยืนยันวา่สถานะของโรคยังคง
ฝังตัวลึก  การปรับปรุงแนวปฏบิัติในการวินจิฉัยขั้นต้นร่วมกับการน าปจัจัยที่เก่ียวข้องมาพิจารณาจะเป็นประโยชน์
ในการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกันโรคในเขตพื้นที่ต่อไป 

ค าส าคัญ : โรคพิษสุนัขบา้, ปัจจัย, การเฝ้าระวังโรค, ปศุสัตว์เขต 9, ภาคใต้ตอนล่าง 
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Factors Associated with Rabies Surveillance in Lower South Region during 2007 to 2013 
 

Ruja Jirophat1  and  Arun Chumkaeo2 

Abstract 

Background : Laboratory diagnosis is the main component for rabies surveillance to 
substantiate disease status. It can enhance disease control activities relate with disease status in 
the area. In this study the disease status in lower south region and factors associated were 
analyzed. 

Methods : Retrospective study was conducted using livestock regional 9 laboratory 
results during 2007 to 2013 with data related from animal history. Data were statistically 
analyzed using descriptive statistics and odds ratio to compare various risk factors. 

Results : There were disease incidence occurred in all 5 provinces. With total of 276 
samples submitted, the number of positive samples from highest to lowest were dogs, cattle 
and cats (71, 26 and 4 samples). The percentage of positive samples from highest to lowest 
were cattle, dogs and cats (65%, 37.2% and 15.4%). Overall average of the percentage of 
positive samples was 39.5%. Factors significantly associated with disease were type of animals, 
age and vaccination history (p<0.05). The probability of disease for each factors were as 
followed ; 71% less in group of dogs and cats than in group of cattle (OR=0.29, 95% CI=0.14–
0.59),  89% more in group of > 1 year of age than in group of 3 months–1 year age (OR=1.89, 
95% CI=1.15–3.11), 188% more in group of unknown vaccination history or not applied  than in 
group of vaccination applied. The probability of diseased with other factors including sex of 
animal, ownership, community location and diseased notified areas within 2 years were 
difference but not statistically significant (p>0.05). 

Conclusions : Dogs are remain the most important reservoir host. Screening of samples 
by history–taking and clinical diagnosis with a systematic approach would improve passive 
surveillance. Risk factors analysis confirm that disease status remain highly enzootic. 
Improvement of practice guidelines for presumptive diagnosis with associated factors would be 
useful in surveillance and also disease management and control in the region. 
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บทน า 

โรคพิษสุนัขบา้เปน็โรคติดต่อที่ส าคัญระหว่างสตัว์และคน สามารถพบโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็น
สัตว์เลือดอุ่นทุกชนดิ  การพบโรคในคนมีอัตราลดลงอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนและมีการ
รักษาหลังรับเชื้อที่ทั่วถึง (Wilde et al., 2009)  โรคนี้เป็นโรคที่มีความส าคัญที่ถูกมองข้าม เมื่อประเมินถึงผล
เสียหายทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสาธารณสุขที่ตกสูชุ่มชนในชนบทโดยเฉพาะในกลุ่มเดก็ (Hampson  
et al., 2015; Knobel et al., 2005)  โรคนี้ยังคงเปน็โรคประจ าถิ่น เนื่องจากแหล่งรังโรคหลักในสุนัขยังไมไ่ด้รับ
การจัดการควบคุมที่มีประสิทธผิลเพียงพอ  จากรายงานอัตราพบโรคหรือผลบวกจากการตรวจตัวอย่างทาง
ห้องปฎิบัติการทั่วประเทศ มีอัตราพบผลบวกอยูร่ะหว่าง 30–40% (Denduangboripant, 2005)  และในระหว่าง
ปี 2552–2554  รายงานวา่มีอัตราพบผลบวก 21.5% (882/4,112 ตัวอย่าง) (การุณ และคณะ, 2555)  แต่จาก
แนวโน้มระยะยาววิเคราะห์ระหว่าง ปี 2541–2551 ในภาคใต้พบว่ามีอัตราพบผลบวก 48% (1,661/3,454 
ตัวอย่าง)  โดยมีอัตราพบผลบวกในสุนัข 51%  แมว 16% และโค 51 % (Thiptara et al., 2011)  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกันแลว้ค่อนข้างมีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและพื้นที่ และยังอาจแตกต่างไปตามพืน้ที่ซึ่ง
ห้องปฏิบัติการครอบคลุมอยู่ ดังเช่น ระหว่างปี 2535–2545 ห้องปฏิบัติการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
พบอัตราผลบวก 26.3 % (427/1,620 ตัวอย่าง) 

การวินิจฉัยโรคโดยห้องปฏบิัติการและยุทธวธิีการเฝ้าระวงัโรคมคีวามจ าเปน็ในการยนืยันการกระจายตัว
และความชุกโรค เพื่อพัฒนาแนวทางด าเนินการควบคุมโรคที่มปีระสิทธิภาพ  (Banyard et al., 2013) ข้อมูลการ 
เฝ้าระวังในระดบัพืน้ที่จึงมีความส าคัญ  เนื่องจากความแตกต่างของสภาพพื้นที่ สัตว์รังโรค และประสิทธิภาพ 
การจัดการจะส่งผลโดยตรงต่อสภาวะโรค  การติดตามแนวโน้มโรคอย่างต่อเนื่องท าให้สามารถยนืยันสภาวะโรค 
ในพื้นที่  รวมถึงปจัจัยที่มีความเก่ียวข้องจะท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง  จงึท าการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังในเขตพื้นที่โดยน าข้อมูลผลการตรวจวนิิจฉัยและข้อมูลสัตว์ป่วย  วิเคราะห์แนวโน้มของสภาวะโรคและ
ปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับการเกิดโรค เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงการเฝ้าระวงั และควบคุมป้องกันโรค
ในเขตพื้นที่ต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ข้อมูลและพื้นที่ด าเนินการ 
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย  จังหวัดสงขลา, พัทลงุ, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส  

ใช้ข้อมูลผลการตรวจของห้องปฏิบัติการส านักงานปศสุัตว์เขต 9  ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2556  เป็นตัวอย่างที่
เจ้าหน้าที่สตัวแพทย์หรือเจ้าของสัตว์น าส่งตรวจ จ านวน 276 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างจากสัตว์ที่พบผลบวก
ใน สุนัข แมว และ โค  ไม่รวมตวัอย่างจากกวาง นาก แพะ และลิงซึ่งไม่พบผลบวก 

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตกิาร 
การตรวจตัวอย่างสมองสตัว์ใช้วธิี fluorescent antibody test (OIE, 2008) ซึ่งอาศัยปฏิกริิยาทางเคมี

ภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจนของเชื้อ วิธีนี้มีความไวและความจ าเพาะในระดับสงู ซึ่ง WHO และ OIE แนะน าให้ใช้เป็น
มาตรฐานอา้งอิงในการตรวจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลผลตรวจและข้อมูลที่เก่ียวข้องจากบันทึกประวัติสตัว์มาวิเคราะห์  โดยใช้สถิติเชิงพรรณา  

และหาค่าสดัส่วนโอกาสที่เป็นไปได้ (odds ratio, OR)  พร้อมช่วงค่าที่ระดับความมั่นใจ 95%  (95% 
confidence interval, CI)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลของปัจจัยต่อการพบโรค ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  NCSS 2007 (Hintze, 2009) 
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ผลและวิจารณ์ 

ตัวอย่างที่สง่ตรวจระหว่างปีพ.ศ.2550–2556 จากทั้ง 5 จังหวัด  มาจากสงขลามากที่สุด (257 ตัวอย่าง) 
รองลงไปคือ พัทลงุ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ตารางที่ 1)  การที่จ านวนสนุัขผันแปรตามขนาดเนื้อที่และความ
หนาแน่นประชากร รวมถึงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการซึ่งสะดวกต่อการส่งตัวอย่าง  ท าให้สงขลามีจ านวนตัวอย่างส่ง
ตรวจมากที่สุด  และผลจากลักษณะสังคมพหุวฒันธรรมท าให้มจี านวนสนุัขเลี้ยงในปตัตานี ยะลา และนราธิวาส
น้อยกว่าสงขลาและพัทลุง  แตย่ังคงตรวจพบโรคได้จากทุกจงัหวัด  มีอัตราพบผลบวกจากตัวอย่าง 
ส่งตรวจเฉลี่ยรวม (39.5%) เป็นอัตราที่สูงในระดบัเดียวกับภาพรวมทั่วประเทศ  (Denduangboripant et al., 
2005)  แต่ยังคงต่ ากวา่ในพืน้ทีภ่าคใต้ (Thiptara et al., 2011)  อัตราพบผลบวกแต่ละจังหวดัมีระดับแตกต่างกนั
มาก (20%–100%)  เนื่องจากตัวอย่างจากหลายจังหวัดมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสงขลา  แต่ทุกจังหวัดมี
อัตราพบผลบวกที่สงูกว่าสงขลา  เนื่องจากในจังหวัดที่มีจ านวนสุนัขน้อยกว่าจะมีกรณีสุนัขกัดทีท่ าให้เกิดการสัมผัส
โรคน้อยครั้งกว่า และการที่ข้อมลูการพบโรคน้อยครั้ง ท าให้ผู้ส่งตัวอย่างตรวจสอบกลัน่กรอง  อย่างไรก็ตามใน
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ยงัมีจ านวนสนุัขเพียงพอในบางชมุชนทีส่ามารถท าให้ถ่ายทอดโรคต่อไปได้  จงึยังคง
พบโรค และจ ากัดอยู่ในบางพืน้ที่โดยพบอบุัติการณ์เป็นคร้ังคราว  โดยปกติแล้วการเฝ้าระวังโรคแบบเชิงรับนี้จะให้
อัตราพบโรคที่ต่ ากวา่การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกหลายเท่าตัว  ทั้งที่เป็นตัวอย่างจากสตัว์ที่สงสัยวา่จะเป็นโรค  
เนื่องจากการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกมีการวางแผนส ารวจตัวอย่างส่งตรวจเพื่อประกอบการประมาณความชุกโรค 
ในเชิงสถิติอย่างสมบูรณ์กว่า (Kitala et al., 2000)   

ตัวอย่างจากสนุัขพบผลบวกมากที่สุด (78 ตัวอย่าง)  หากเปรียบเทียบกับแนวโน้มโรคในภาคใต้ที่มี 
ผู้ศึกษาไว้ (Thiptara et al., 2011)  อัตราพบผลบวกในสุนัข (78/205 ตัวอย่าง, 38.1%) ยังต่ ากว่าแนวโน้ม   
ส่วนอัตราพบผลบวกในแมว (5/31, 16.1%) อยู่ในระดับต่ าและอยู่ระดับเดียวกันกับแนวโน้ม  โดยในกรณีที่มีสุนัข
เป็นแหล่งโรคหลักนั้น อัตราพบผลบวกในแมวจะมีสัดส่วนราว 5–6% ของโรคที่เกิดในสุนัข (Beran and Steele, 
1994)  เช่นเดียวกันกับผลในการศึกษาคร้ังนี้ (5/78, 6.4%)  

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปและผลการตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2550–2556  จ านวน 276 ตัวอย่าง 

จังหวัด เนื้อที่ 
(ตร.
กม.)* 

จ านวนคน 
(ต่อตร.
กม.)* 

ผู้ป่วยตาย 
(    ราย 

  ปี พ.ศ.25...) 

 จ านวนส่งตรวจ  จ านวนผลบวก  อัตราพบผลบวก %  
   จ านวนผลลบ  อัตราพบผลลบ %  

สุนัข แมว โค รวม 

สงขลา 7,393 200 4 191 71  37.2% 26 4  15.4% 40 26  65% 257 101  39.3% 
   51, 52, 55, 56  120  62.8%  22  84.6%  14  35%  156  60.7% 

พัทลุง 3,424 139 2 9 5  55.6% 1 0  0% 0    10 5  50.0% 
   53, 54  4  44.4%  1  100%      5  50.0% 
ปัตตาน ี 1,940 311 0 3 0  0% 2 1  50% 0    5 1  20.0% 
     3  100%  1  50%      4  80.0% 
ยะลา 4,521 95 0 1 1  100% 2 0  0% 0    3 1  33.3% 
     0  0%  2  100%      2  66.7% 
นราธิวาส 4,475 149 0 1 1  100% 0    0    1 1  100% 
     0  0%          0  0% 

รวม 21,755 179 6 205 78  38.0% 31 5  16.1% 40 26  65% 276 109  39.5% 
     127  62.0%  26  83.9%  14  35%  167  60.5% 

หมายเหตุ * (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) 



5 

 

ส าหรับอัตราพบผลบวกในโค (26/40, 65%) อยู่ในระดับสูงและสูงกว่าแนวโน้ม  จากการที่โคเปน็สัตว์ทีไ่วต่อโรค
อย่างมาก  แสดงอาการที่เปลี่ยนไปอยา่งชดัเจนเพียงพอจนสามารถสังเกตได้ (Beran and Steele, 1994)   
โคยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีมลูค่าทางเศรษฐกิจ  ได้รับความใส่ใจในการเลี้ยงดูตรวจสอบอาการผิดปกติ จึงมีอัตรา 
พบผลบวกในระดบัสูง  โดยที่อตัราพบผลบวกเปน็คู่ตรงข้ามกับอัตราพบผลลบ  หากพิจารณาในทางตรงข้ามนี ้
จะเห็นได้ว่าผลตรวจให้อัตราพบผลลบในสุนัขอยู่ในระดบัสูง (61.9%, 127/205 ตัวอย่าง) เช่นเดียวกันในแมว  
(83.9%, 26/31 ตัวอย่าง)  ยกเว้นในโคที่อยู่ในระดับต่ ากว่า (35%, 14/40 ตัวอย่าง)  จากที่การส่งตรวจมีขอบเขต
การตัดสินใจที่กวา้ง  เนื่องจากโรคมีอาการบ่งชี้ทีป่รากฏหลายลกัษณะ (Tepsumethanon et al., 2005, Kitala  
et al., 2000) ไม่มีอาการใดที่มคีวามจ าเพาะโรค (Kitala et al., 2000)  หรือมีโรคอื่นที่แสดงอาการคล้ายคลึงกัน  
อาจแสดงหรือไม่แสดงอาการดุรา้ย  หรือเป็นผลจากผู้น าส่งตรวจเองที่ไม่แน่ใจอาการ อาจไมท่ราบประวัติและ
อาการเลย แตพ่บเพียงซากสัตว ์ แม้ว่าในภาคใต้นัน้โรคในสนุัขมักเป็นแบบแสดงอาการดุร้ายกต็าม (Thiptara  
et al., 2011)  ฉะนั้น ผลของยา่นการแสดงอาการที่น าไปสู่การตัดสินใจสง่ตรวจนัน้จึงมีผลต่อสถานะโรคในการ 
เฝ้าระวังเชิงรบันีไ้ด้  โดยตวัอย่างส่งตรวจที่ควรสง่ตรวจอาจไมไ่ด้รับการส่งตรวจท าให้อัตราพบผลบวกต่ ากว่าที่ควร  
และตัวอย่างที่ไม่ควรส่งตรวจกลับได้รบัการส่งตรวจท าให้อัตราพบผลลบสูงกว่าที่ควร  

ปัญหาอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนก่อนห้องปฏิบัติการ  เนื่องจากห้องปฏิบัติการไมไ่ด้เปน็ผู้ตรวจสัตวม์ีชีวิต   
แต่เจ้าหน้าที่สตัวแพทย์ในพืน้ทีห่รือสัตวแพทย์คลินิกเอกชนจะเป็นผู้ตรวจประวัติและอาการและแนะน าให้ส่ง
ตัวอย่างตรวจ  หรืออาจถูกน าสง่เองโดยเจ้าของสัตว์  นอกจากนั้นลักษณะแบบบนัทึกประวตัิและอาการเป็นแบบ
ตัวเลือกอาการที่สงสัยวา่จะเปน็โรค  ไม่มีลักษณะเกณฑ์ตัดทิ้งโดยพิจารณาจากตัวเลือกอาการที่แสดงว่าไม่เปน็โรค 
(rule-out criteria)  โดยผู้ตรวจมักส่งตรวจไปก่อนเนื่องจากทกุตัวอย่างที่ส่งต้องได้รับการตรวจอยู่แล้ว  หากมีการ
ใช้แนวปฏบิัติที่ดีในการสรุปผลการวินิจฉัยขั้นตน้จะท าให้การตรวจประวัติและอาการมีคุณสมบัติที่ดีในการคัดกรอง
ตัวอย่าง  โดยในกรณีสุนัขนัน้แม้ว่าการวินิจฉัยจากประวตัิและอาการยังไม่สามารถน ามาใช้ยืนยันสัตว์เปน็โรคได้
ถูกต้องเพียงพอ  แต่หากมีหลักเกณฑ์การวินิจฉัยอาการสนุัขอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน (Tepsumethanon et al., 
2010; Tepsumethanon et al., 2005)  จะมีส่วนช่วยในการวนิิจฉัยขั้นต้น  หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีความไว 
ความจ าเพาะ และความถูกต้องในระดับสงู  แต่ก็ยังต้องใช้ควบคู่กับการยืนยันโรคทางห้องปฏบิัติการ  ไม่มีการ 
คัดกรองตัวอย่างออกโดยอาศัยเพียงการวินิจฉัยเพียงประวัติและอาการ ซึ่งจะท าให้เกิดผลที่ผิดพลาดได้เมื่อยืนยัน
โดยวิธี fluorescent antibody test ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิง (Tepsumethanon et al., 1997; Dürr et al., 
2008)  พบว่าวิธี fluorescent antibody test มีความไวและความจ าเพาะสูง มากกว่า 95-99% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพซากที่เกิดเน่าเสยีหรือวิธีการเก็บตัวอย่างจากสมอง (OIE, 2008) ตัวอย่างที่พบผลบวกจะไม่ส่งไปตรวจยืนยนั
ซ้ าที่ศูนย์วิจยัและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ส่งตรวจเฉพาะตวัอย่างที่พบผลลบ ซึ่งจะตรวจยนืยันด้วยการฉีดเชื้อ
เข้าหนูหรือ real-time PCR  การน าหลักเกณฑ์การวินจิฉัยอาการสุนัขอย่างเปน็ล าดับขัน้ตอน มาใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการใช้ดุลยพนิิจในการวินิจฉัยโรค  อาจน าตัวอย่างที่สงสัยไปสู่การตรวจยนืยันได้มากข้ึน  ทั้งยังมี
ประโยชน์ในกรณีทีไ่ม่อาจสง่ตรวจยืนยัน หรือตัวอย่างเนา่เสีย ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีรายงานสรปุในแต่ละปีวา่ไมท่ราบ
ผลตรวจ (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2550–2556)  การตรวจวินิจฉัยขั้นตน้เฉพาะหน้าซึ่งกระท าได้
รวดเร็วจึงมีส่วนช่วยในการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมได้อีกทางหนึ่ง 

ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาพบผูป้่วยเสียชีวติจากโรคในสงขลาและพัทลงุรวมจ านวน 6 ราย โดยพบ 
ปีละราย ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2556  (ส านักระบาดวทิยา, 2550–2556)  จากการไม่ท าความสะอาดแผลหลังสัตว์กัด
ข่วน หรือการพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนหรืออิมมูโนโกลบลุิน รวมถึงการน าตัวอย่างส่งตรวจ  ซึ่งเป้าหมายของ
การตรวจทางห้องปฏิบตัิการนัน้เพื่อให้การรักษาหลังรับเชื้อตามความจ าเปน็และเหมาะสม  เนือ่งจากการรักษา
หลังรับเชื้อมีราคาแพง  จึงไม่ใชว่ิธีการที่ใช้ในผู้ถูกสนุัขกัดทุกรายเสมอไปโดยไม่มีการจ าแนกแยกแยะ (Blenden 
et al., 1985, Wilde et al., 2009)  การเชื่อมโยงทีส่ าคัญระหว่างห้องปฏิบัติการและแพทย์จงึยังคงอยู่ที่บุคคล 
ผู้สัมผัสโรค  ซึ่งจะต้องมีการน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยัน  และหากข้อมูลเกี่ยวกับการถูกสุนัขกัดไม่มีความชัดเจน  
ท าให้แพทย์ผู้รักษาขาดข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงต่อโรค  ก็จะต้องให้วัคซีนหลังสัมผัสโรค  
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(ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, 2556)  ในด้านการป้องกันโรคในคนนัน้การให้สุขศึกษาเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
จึงมีความส าคัญยิ่ง   
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นโรคจากตัวอย่างทีส่่งตรวจ จ านวน 276 ตัวอย่าง 

ปัจจัย (จ านวนตัวอย่าง) เป็นโรค ไม่เป็นโรค OR 95% CI p 
ชนิดสตัว ์      

สุนัขและแมว  (236) 83 153 0.29 0.14–0.59 <0.01* 
โค  (40) 26 14 1.00   

อายุสัตว ์      
> 1 ปี  (154) 71 83 1.89 1.15–3.11 0.01* 
3 เดือน – 1 ปี  (122) 38 84 1.00   

ประวัติวัคซีน      
ไม่ทราบหรือไม่เคยฉีด  (246) 103 143 2.88 1.14–7.30 0.03* 
เคยฉีดวัคซีน  (30) 6 24 1.00   

สถานะมีเจา้ของ      
มีเจ้าของ  (187) 75 112 1.08 0.65–1.82 0.76 
ไม่มีเจ้าของ  (89) 34 55 1.00   

เพศ      
เมีย  (117) 50 67 1.26 0.78–2.06 0.34 
ผู้  (159) 59 100 1.00   

สภาพพื้นที่ของชุมชน      
ชนบท, ชายขอบเมือง  (253) 103 150 1.95 0.74–5.10 0.18 
เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร)  (23) 6 17 1.00   

พื้นที่มีรายงานโรค < 2 ปี       
มีรายงานโรค  (137) 60 77 1.43 0.88–2.32 0.15 
ไม่มีรายงานโรค  (139) 49 90 1.00    

หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ p = 0.05 

ความเก่ียวข้องของปัจจัยเสี่ยงบางประการต่อการเป็นโรค (ตารางที่ 2)  มีปจัจัยภายในได้แก่  
ชนิดสตัว์ อายุ ประวัติวัคซีน สถานะมีเจา้ของ และเพศ  ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพพื้นที่ของชุมชน และพืน้ที่
มีรายงานโรคภายใน 2 ปี  พบวา่ผลการเปรียบเทียบโอกาสเป็นโรคระหว่างปัจจัยเสีย่งเป็นดังนี้  โอกาสเป็นโรคใน
สุนัขและแมวน้อยกว่าในโคอยู่ 71% (OR=0.29, 95% CI=0.14–0.59),  โอกาสเป็นโรคในสัตว์อายุมากกว่า 1 ปี 
มากกว่าในสัตว์อายุ 3 เดือน ถึง 1 ปี อยู่ 89% (OR=1.89, 95% CI=1.15–3.11)  และโอกาสเป็นโรคในสัตวท์ี่ไม่
ทราบประวัติวัคซีนหรือไม่เคยฉีดมากกว่าสัตวท์ี่เคยฉีดวัคซีนอยู่ 188% (OR=2.88, 95% CI=1.14–7.30)  ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05)  ส าหรับปัจจัยเสี่ยงในเร่ืองเพศของสัตว์, สถานะมีเจ้าของ, สภาพพื้นที่ของชุมชน  
และพื้นที่มีรายงานโรคภายใน 2 ปี แม้จะมีโอกาสเป็นโรคที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)   
ซึ่งความเก่ียวข้องของปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคในบางเร่ืองก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่มีผู้ศกึษาไว้แล้ว เช่น 
การเป็นโรคในสัตว์อายุมากกว่า 1 ปี (การุณและคณะ, 2555)  เพศ, การมีหรือไม่มีเจ้าของ และการฉีดวัคซีน 
(Thiptara et al., 2011)   

ในด้านโอกาสเปน็โรคในสนุัขหรือแมวซึ่งเป็นแหล่งรังโรคหลักแต่กลับมีโอกาสเปน็โรคต่ ากว่าในโคนั้น เปน็
ผลของการเฝ้าระวังโรคเชิงรับซึง่ตามตัวอย่างที่มีผูส้่งตรวจดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  จึงไม่ได้มีความหมายเชื่อมโยง
โดยตรงกับความชุกโรค  ส่วนโอกาสเป็นโรคในสัตว์อายุมากกว่า 1 ปีนั้นก็เปน็ไปตามช่วงเวลาของอายุที่ยาวนาน
กว่าจึงท าให้โอกาสสัมผสัโรคมีมากกว่า   ในด้านประวัติวัคซีนนัน้แมก้ลุ่มที่ไม่ทราบหรือไม่เคยฉีดวัคซีนมีโอกาสเปน็
โรคมากกว่า  แตโ่อกาสเปน็โรคในกลุ่มเคยฉีดวัคซีนยังคงมีอยู่ในระดับหนึง่อยูเ่ว้นแต่จะได้รับวคัซีนอย่างสม่ าเสมอ
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เท่านั้น  ปัจจัยเสี่ยงด้านประวตัวิัคซีนและสถานะมีเจ้าของน่าจะท าให้โอกาสเปน็โรคเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
มีนัยส าคัญเช่นเดียวกัน  แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยแล้วพบว่าในขณะที่กลุ่มไม่มีเจ้าของมีอัตราเป็นโรค 
(38.2%, 34/89 ตัวอย่าง) ใกล้เคียงกับกลุ่มไม่เคยทราบหรือไม่เคยฉีดวัคซีน (41.8%, 103/246)   กลุ่มมีเจ้าของ
กลับมีอัตราเป็นโรค (40.1%, 75/187 ตัวอย่าง)  สูงกว่ากลุ่มมปีระวัติเคยฉีดวัคซีน (20%, 6/30 ตัวอย่าง)   
สถานะมีเจา้ของจึงเป็นปัจจัยเสีย่งที่ไม่เพียงพอในการจ าแนกความแตกต่างของโอกาสเปน็โรค  แต่ควรอยู่ที่ระดับ
ความเป็นอิสระในการเลี้ยงดูที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงที่แตกต่างกันในการสัมผสัโรค (Chomel, 1993)   
ในการบันทึกประวัติจึงควรพิจารณาเพิ่มเติมการจ าแนกประเภทสัตว์เลี้ยงออกตามลักษณะนิเวศน์หรือพฤติกรรม 

ปัจจัยทีไ่ม่มีนัยส าคัญทางสถิตนิัน้กลับให้ข้อมูลที่มีความหมายและเป็นประโยชนต์่อการเฝ้าระวงั  ดังที่
พบว่าสภาพพืน้ที่ชนบทตลอดจนชายขอบเมืองเปรียบเทียบกับเมืองขนาดใหญ่มีโอกาสเป็นโรคได้ไม่แตกต่างกันนั้น  
อาจแสดงให้เห็นถึงผลของการขยายตัวของชุมชนและการคมนาคม  ท าให้ความแตกต่างกันของลักษณะพื้นที่ลดลง 
เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวของประชากรสุนัขตามกนัไปกับแนวโน้มประชากรคน  และการทีโ่รค 
ยังปรากฏซ้ าในพื้นที่เดิมเชน่เดียวกับในพื้นที่ใหม่  ชี้วา่สถานะของโรคในสุนัขยังเปน็การระบาดที่ฝังตัวลึก (highly 
enzootic)  (Wandeler and Bingham, 2000)  และยังคงท าให้เกิดการกระจายตัวออกไปไม่ว่าในเชิงภูมิศาสตร์
เป็นพื้นที่ใหม่ หรือในเชิงชีววิทยาต่อสัตว์เป็นโรคใหม่และต่อสัตว์รังโรครองในโคและแมว  ยุทธวิธีด าเนินการ
ควบคุมโรคจึงต้องปรับให้สอดคล้องโดยมุ่งเนน้ในสนุัข  ใช้ยุทธวธิีวัคซีนที่ค านึงถึงสนุัขที่มีระดบัความเป็นอิสระสูง
ในชุมชน  รวมถึงความจ ากัดของวัคซีนและทรัพยากรบุคคลที่มอียู ่(Eisinger et al., 2005)  โดยอาจพิจารณา
เน้นหนักการควบคุมโรคในพืน้ทีพ่บการระบาดลา่สุดและพื้นที่แวดล้อม  เพื่อปิดล้อมและลดอุบตัิการณ์การโรค 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สุนัขยังเปน็แหล่งรังโรคหลักที่ส าคัญที่สุด มสีถานะโรคที่ฝงัตัวลกึ  การเฝ้าระวังโรคเชิงรับขึน้กับตัวอย่างที่
มีผู้ส่งตรวจ  ประวัติและอาการของสัตว์ท าให้การตัดสินใจส่งตรวจมีขอบเขตกว้าง  ส่งผลต่ออัตราพบผลบวกหรือ
ผลลบ  การปรับปรุงแนวปฏิบัตใินการวินิจฉัยขั้นตน้จะช่วยในการคัดกรองตัวอย่าง  ประกอบกบัข้อมูลปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับการเกิดโรค จะเป็นประโยชน์ในการใช้ดุลยพนิิจในการวินิจฉัยขั้นตน้  ตลอดจนการปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมโรค  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ควรมีแนวทางการวินิจฉัยขัน้ต้นในกรณีสัตว์มชีีวิตส าหรับเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เพื่อการตัดสนิใจส่ง
ตัวอย่างยืนยนั  ควรมีคลิปวีดิโอบันทึกอาการป่วยในสตัว์ชนิดตา่ง ๆ เผยแพร่เพื่อการตรวจสอบได้ทนัที  หรือ
สามารถส่งคลิปเพื่อขอค าแนะน าจากผูช้ านาญการ โดยเฉพาะในรายใหม่ซึ่งจะท าให้ทราบแนวโน้มของอาการที่
ปรากฏ   

2. ปรับปรุงแบบบนัทึกประวัติอาการหรือแนวปฏิบัติในการวนิิจฉัยขั้นต้นให้มีเกณฑ์หรือล าดับขั้นในการ
ตรวจสอบ  ปรับปรุงและให้ความส าคัญการซักประวัติ และตรวจอาการ 

3. การบันทึกข้อมูลส่งตรวจในปจัจุบันตาม www.thairabies.net  ควรปรับปรุงเพิ่มเติมปจัจัยเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกับการเกิดโรคให้สอดคล้องกับความเสี่ยงต่อโรค เชน่  ระดับความเปน็อิสระของสุนัขในการเลี้ยงดู แทนที่
จะเป็นสถานะมีเจ้าของ   

4. จากความแตกตา่งของสัตว์เป็นโรคแต่ละชนิด  ควรมีแนวทางบนัทึกประวตัิอาการที่แตกต่างกันออกไป 
เนื่องจากปัจจัยทีจ่ะท าให้โรคเกิดแพร่ระบาดไปมีความแตกต่างกัน ดังเช่นในโคซึ่งควรแตกต่างจากสุนัขและแมว 
และควรติดตามกรณีที่พบโรคในโค เนื่องจากในบางครั้งพบวา่การมีช าแหละโคและน าเนื้อไปบริโภค 

5. ควรให้ความส าคัญในการบันทึกข้อมูลประวัติที่ส่งตรวจให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเปน็จริง 
โดยเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญที่เปน็ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคพิษสุนัขบา้ ได้แก่ อายุของสัตว์ ประวัติการฉีดวัคซีน 
เนื่องจากมคีวามส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ภาคผนวก 

1. แนวทางการวนิิจฉัยโรคพิษสนุัขบ้าในสุนัขมชีีวิต (Tepsumethanon, V., H. Wilde and F.X. Meslin. 2005. 
Six Criteria for Rabies Diagnosis in Living Dogs. J Med Assoc Thai 88(3): 419-22. retrieved on: 
http://www.medassocthai.org/journal.) 

 

Six Criteria for Rabies Diagnosis in Living Dogs (Tepumethanon et al., 2005)

Clinical criteria 

1. Age of the dog ?

< 1 mth

> 1 mth or not known

2. State of health ? normal (not sick) or 

sick > 10 days

Sick < 10 days or not known

3. How illness evolve ? acute onset from 

normal health

Gradual onset or not known

4. condition in last 3-5 days ? Stable or improving 

(with no treatment)

Symptoms and signs progressing or not known

5. circling ? (walks in circle and hits head against wall as if blind)

yes

No or not known

6. show at least 2 of 17 signs or symptoms during last week of life

No or showing only 1 sign

1. Drooping jaw

2. Abnormal sound in barking

3. Dry drooping tongue

4. Licking its own urine

5. Abnormal licking of water

6. Regurgitation

7. Altered behavior

8. aggression

9. biting and eating abnormal objects

10. biting with no provocation

11. running without apparent reason

12. stiffness upon running or walking

13. restlessness

14. bites during quarantine

15. appearing sleepy

16. imbalance of gait

17. frequent demonstration of the

      “Dog sitting” position

not rabies

not rabies

not rabies

not rabies

not rabies

rabies

not rabies
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2. แบบฟอร์มรับตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบา้ (ฉบบัเดิม) 

 


