
วิเคราะหสถานการณการระบาดของโรคพิษสนุขับา 

การเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย มีการดําเนินงาน 2 แบบ คือ การเฝาระวังเชิงรับ และการเฝา

ระวังเชิงรุก การเฝาระวังเชิงรับก็คือการท่ีประชาชนหรือเจาหนาที่ พบสัตวแสดงอาการปวยผิดปกติสงสัยโรคพิษ

สุนัขบา แลวทําการสงตัวอยางตรวจยังหองปฎิบัติการ ในขณะที่การเฝาระวังเชิงรุกเปนการดําเนินการเฝาระวัง

เพิ่มเติม ไดแกการที่เจาหนาที่ดําเนินการเก็บตัวอยางสัตวสงสัยหรือสัตวในกลุมเสี่ยงสงตรวจยังหองปฎิบัติการ 

หรือเก็บตัวอยางรอบจุดเกิดโรค โดยไมรอใหสัตวแสดงอาการปวยดวยโรคพิษสุนัขบา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหา

สัตวติดเช้ือเพ่ิมเติมแลวทําการควบคุมโรคกอนที่สัตวท่ีติดเชื้อดังกลาวจะแพรเชื้อไปใหสัตวอ่ืนหรือคนอีก (ผลการ

ดําเนินการท่ีผานมาแสดงใหเห็นดังกราฟ) ซึ่งผลการดําเนินงานในป 2561 พบวาจํานวนตัวอยางที่สงตรวจเฉล่ีย 

คือ 46 ตัวอยางตอวัน (สูงสุด-ตํ่าสุด คือ 0-131 ตัวอยาง/วัน) โดยแบงเปนการเฝาระวังเชิงรับเฉลี่ย 12 ตัวอยาง / 

วัน และการเฝาระวังเชิงรุกเฉลี่ย 34 ตัวอยาง/วัน  โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบกับป 2560 พบวามีการดําเนินการ

เพิ่มขึ้นอยางมาก  (ผลการดําเนินงานในป 2560 พบวาจํานวนตัวอยางที่สงตรวจเฉลี่ย คือ 23 ตัวอยางตอวัน 

(สูงสุด-ต่ําสุด คือ 0-119 ตัวอยาง/วัน) โดยแบงเปน การเฝาระวังเชิงรับเฉลี่ย 3 ตัวอยาง / วัน และการเฝาระวัง

เชิงรุกเฉล่ีย 20 ตัวอยาง/วนั)   

 

 จากการวิเคราะหการระบาดของโรคพิษสุนัขบา (outbreaks) ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม – 13 เมษายน 

2561 พบวามีการระบาดของโรคจํานวนทั้งส้ิน 532 outbreaks (วิเคราะห outbreak จากความสัมพันธทาง

ระบาดวิทยา ไดแกการพบการระบาดในพ้ืนที่ใกลเคียงกันในเวลาไมเกิน 1 ระยะฟกตัวของโรค โดยประกอบดวย

การดําเนินการท้ังการเฝาระวังโรคท้ังเชิงรับและเชิงรุก)  โดยในชวงต้ังแตตนปพบการระบาดในระดับขางใกลเคียง
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กัน แตในชวงต้ังแตเดือนมีนาคม 2561 พบการระบาดเพิ่มข้ึนซ่ึงสัมพันธกับการดําเนินการเฝาระวังทั้งเชิงรับและ

เชิงรุกที่มากข้ึน  การระบาดเชิงพื้นที่พบวามีการระบาดท้ังหมด 47 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีพบการระบาดสูงสุดสวน

ใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สุรินทร รอยเอ็ด ยโสธร และนครราชสีมา ชวงเวลาและพื้นที่แสดงดัง

กราฟและแผนท่ีดานลาง 

 

 โดยขอมูลจากการสอบสวนโรคพบวาสาเหตุของการระบาดของโรคพิษสุนัขบา โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยหลายปจจัยโดยเร่ิมจากการที่ปริมาณการเล้ียงสุนัขในแตละครัวเรือนในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเพิ่มข้ึนอยางมากจากสาเหตุหลักคือการเขมงวดของเจาหนาที่ตอการควบคุมไมใหมีการ

จําหนายสุนัขเพื่อการบริโภคในชวงหลายปที่ผานมา อีกท้ังเจาของสัตวไมไดมีการควบคุมประชากรสัตวเล้ียงในบาน

ที่ถูกวิธี โดยการนําสุนขัไปทําหมัน และมีบางสวนนิยมนําสุนัขเพศเมียไปปลอยในที่สาธารณะ เชน วัด ทําใหมีการ

เพิ่มจํานวนของสุนัขไมมีเจาของในพื้นที่สาธารณะและสุนัขในวัดจํานวนมากเกินกวากําลังของเจาหนาท่ีจะ

ดําเนินการควบคุมไดทัน โดยปญหาหลักคือการจับสุนัขเพื่อนํามาทําการผาตัดทําหมัน หรือฉีดวัคซีน ท่ีตองอาศัยผู

ที่คุนเคยกับสัตวในการดําเนินการดังกลาวรวมดวย  

จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆระหวางกลุมสัตวที่ปวยเปนโรคพิษสุนัขบากับกลุมสัตวที่ไม

เปนโรคพิษสุนัขบา พบวาการไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือไดรับวัคซีนคร้ังสุดทายเกิน 1 ปเปน

ปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา Odds ratio = 66.6 (95%CI 7.5-587.8) 

ผลการสอบสวนโรคยังพบขอมูลเกี่ยวกับตัวสัตวท่ีเปนโรคพิษสุนัขบาคือ ระยะฟกตัวเฉล่ียคือ 24 วัน (7-

62 วัน) อาการท่ีพบมากสุดคือ ว่ิงพลานไปทั่ว 53% รองลงมาคือ ดุราย 47% และ ซึมชอบซุกตัวอยูเงียบๆ 35% 
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ลักษณะการเลี้ยง เปนแบบเล้ียงปลอยตลอดเวลา 76% เล้ียงปลอยบางเวลา 18% เลี้ยงไวในบานตลอดเวลา (ซึ่ง

รั้วมีชองที่สัมผัสสัตวภายนอกได) 5% ประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพบวา ไมเคยฉีดวัคซีนเลย 59% 

เคยฉีดวัคซีน 41% ในจํานวนที่ฉีดวัคซีนน้ี เปนสัตวที่ไดรับวัคซีนครั้งสุดทายนานกวา 1 ป และเปนสัตวท่ีฉีดวัคซีน

เพียงแค 1 ครั้ง โดยไมไดมีการฉีดซ้ํา (Booster)  สวนสัตวที่ไมไดรับการฉีดวัคซีน มาจากหลายสาเหตุ ไดแก 1) 

เปนสุนัขจรจัด 2) เปนสุนัขทอง และ3) ไมเคยเห็นการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่มานานแลวเลยไมใส

ใจนําสุนัขไปฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เมื่อทําการวิเคราะหการระบาดเพิ่มเติมพบวา สุนัข 1 ตัว สามารถแพรเช้ือไปใหสุนัขอ่ืนไดอีกประมาณ 3 

ตัว (คา R0 = 3.34 และ 95%CI = 0.43-21.58) จากการศึกษาระยะทางระหวางจุดที่พบสัตวสงสัยโรคพิษสุนัขบา

ไปยังอีกจุดที่ใกลที่สุดเฉล่ีย คือ 1.1 ก.ม. (ตํ่าสุด 68 เมตร และสูงสุด 2.3 ก.ม.)  

เมื่อทําการจําลองสถานการณการระบาดของโรคดวยแบบจําลองการระบาด (Susceptible-Exposed-

Infectious-Removed-SEIR model) โดยกําหนดให 1) กลุมประชากรสุนัขที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาเลย จํานวน 100 ตัว 2) มีสุนัข 1 ตัวที่เปนโรคพิษสุนัขบา และ 3) สุนัขทุกตัวสามารถสัมผัสและติดเช้ือจาก

กันได  ตอจากน้ันทําการจําลอง 3 เหตุการณ (Scenario) เพื่อเปรียบเทียบมาตรการใน 3 รูปแบบ ไดแก 

เหตุการณท่ี 1: ไมไดทําการควบคุมโรคเลย เหตุการณที่ 2 : ทําการฉีดวัคซีน 100% ภายใน 1 สัปดาห และ

เหตุการณท่ี 3: กําจัดสัตวที่ติดเชื้อ (Exposed) ออกและฉีดวัคซีนใหกับตัวที่เหลือ ภายใน 1 สัปดาห ผลการศึกษา

(ตารางท่ี 1) พบวา การกําจัดสัตวติดเช้ือ (Exposed) ออกและฉีดวคัซีนใหกับตัวท่ีเหลือ (เหตุการณที่ 3) จะใหผลดี

ที่สุด เพราะเปนการลดจํานวนสัตวตัวท่ีจะสามารถแพรเช้ือตอไปไดอยางรวดเร็วที่สุด รองลงมาคือการฉีดวัคซีน

ใหกับสัตวทั้งหมด ซึ่งมีขอจํากัดคือ สัตวยังไมเคยมีภูมิคุมกันมากอนจะตองใชเวลาอยางนอย 2-3 สัปดาหในการ

สรางภูมิคุมกันจนถึงระดบัที่สามารถปองกันโรคได  

จากผลการวเิคราะหสามารถเสนอมาตรการปองกันและควบคุมโรคดังน้ี  

 สงเสริมใหเจาของสัตวฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสัตวเล้ียง จากขอมูลท่ีไดจาก

การสอบสวนโรคพบสัตวที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนเปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญที่สุดตอการเกิดโรคพิษสุนัขบา โดยพบวา

ถึงแมจะเลี้ยงสัตวโดยขังไวในบานตลอด แตก็มีโอกาสที่สัตวเล้ียงในบานจะสัมผัสกับสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบาได 

เชน จากชองประตูท่ีรั้วบาน หรือกระโดดออกมาจากรั้วบาน โดยเฉพาะสนุัขเพศผู  

 สงเสริมใหเล้ียงสุนัขไวในรั้วบาน โดยใชวัสดุปดชองท่ีสุนัขอาจสัมผัสกันได ก็จะเปนการ

ลดความเส่ียงในการปองกันโรคไดในระดับหนึง่  

 ยายสุนัขจรจัดออกจากพื้นท่ี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบา

ในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาทัศนคติของเจาของสัตวในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค สวนใหญ (92%) เห็นดวยกับ

การดําเนินการน้ี  
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 ควรมีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวและควบคุมจํานวนการเล้ียง ซึ่งจากการศึกษา

ทัศนคติของเจาของสัตวในพื้นท่ีพบวาสวนใหญ (100%) เห็นดวยกับการดําเนินการน้ี  อีกท้ังยังควรสงเสริมให

เจาของสัตวเล้ียงสัตวในจํานวนท่ีสามารถดูแลไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ มีการดูและสุขภาพ และทําการควบคุม

จํานวนสัตวเล้ียงในบานอยางถูกวิธี  

ซึ่งแนวทางการดําเนินมาตรการตางๆ เหลาน้ีรวมกันจะทําใหเกิดความยั่งยืนในการปองกันการเกิดโรคพิษ

สุนัขบาในระยะยาว  

 

 

 


