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บทคัดย่อ 

           ทีมสอบสวนโรคส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ด าเนินการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
ต าบลร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ที่เกิดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันการระบาดของ
โรคและหาแนวโน้มของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค และหามาตรการ
ควบคุมป้องกันโรค  โดยใช้แบบสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์และแบบสอบสวนโรคทางด้านสังคม  
สิ่งแวดล้อม มีการคัดกรองคนและสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ค้นหาสัตว์ที่สงสัยและเก็บตัวอย่าง
เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี Fluorescent Antibody Technique ตามมาตรฐาน
WHO Laboratory Technique in Rabies: 1996  จ านวนหัวสัตว์ที่ส่งตรวจ เป็นหัวสุนัข 6 ตัวอย่าง พบว่า 
ตัวอย่างหัวสุนัขให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 3 ตัวอย่าง จากการสอบสวนและวิเคราะห์หาแนวโน้มของ
ความสัมพันธ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ โดยวิธีทั้ง Chi-square test, Odds Ratio และ95% 
Confidence Interval (95%CI) ไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคในครั้งนี้ และจากการวัด
ระดับของความสัมพันธ์ของการเกิดโรคนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการมีหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง 
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Abstract 

  Disease investigation team of Loei provincial livestock office had investigated 
for Rabies disease in Tambon Rong jig, Phu ruea, Loei that occurred in 20th January 2015. The 
objective of this investigation aim to confirm epidemic, study for descriptive epidemiology 
and controlled. For investigated Rabies disease, the DLD’s Rabies investigated protocol and 
the social epidemiology questionnaire was applied for this study.  The methods of this study 
by detecting for man and animal that have risk of transmission, and seeking for animal that 
suspected illness symptom in a radius of 5 km around the disease were notified first. Then 
inquire owner descriptive of pet habitat and behavior to planning a control method of 
disease transmission by Fluorescent Antibody Technique on WHO Laboratory Technique in 
Rabies: 1996 standard. In 6 sample of dog heads shown the result that positive 3 sample. 
After investigated and integrated for trending relation of epidemiology of Rabies by Chi-
square test, Odds Ratio and 95% Confidence Interval (95%CI) has shown result not found 
relation of epidemiology. 
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บทน า 

  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่แพร่กระจายจากสัตว์ไปสู่คน สาเหตุเกิดจากการติด
เชื้อไวรัสเรบีส์ (rabies virus) มีสุนัขเป็นแหล่งรังโรคหลัก โดยทั่วไปการแพร่เชื้อของโรคผ่านทางน้ าลายคน
ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการถูกสุนัขกัด ข่วน หรือเลียผิวหนังที่ถลอก อย่างไรก็ตามการแพร่เชื้อมักไม่ค่อยเกิดจาก
การสัมผัสของเยื่อเมือกกับน้ าลายหรือเนื้อเยื่อระบบประสาทที่มีการติดเชื้อ จากการทดลองเคยมีรายงานการ
แพร่เชื้อผ่านทางการกิน และเคยมีรายงานเฉพาะราย (anecdotal report) ของการแพร่เชื้อไปยังแกะและเด็ก
ทารกผ่านทางน้ านม ในประเทศเวียดนามเคยมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนจากการกินเนื้อสุนัข The 
Nation Association of State Public Health Veterinarians (NASPHV) แนะน าให้หลีกเลี่ยงการบริโภค
เนื้อเยื่อหรือน้ านมจากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นโรคประจ าถิ่นในประเทศไทย มี
รายงานพบผู้ป่วยในคนปีละ 5-10 ราย และปีละ 200-300 ครั้งในสัตว์  

  ในเดือนมกราคม 2558  ได้มีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพ้ืนที่ต าบลร่องจิก 
อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  โดยผลชันสูตรยืนยันจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี Fluorescent Antibody Test (FAT) พบตัวอย่างหัวสุนัขให้ผลเป็นบวกและ
มีรายงานว่าชาวบ้านโดนสุนัขที่เป็นโรคกัด เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นโรคสัตว์ติดต่อคนที่ส าคัญและยังไม่มีวิธีการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้ กอปรกับใน
พ้ืนทีน่ี้ไม่มีรายงานการเกิดโรคมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว  จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีและได้
จัดทีมเข้าสอบสวนโรคเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความตื่นตระหนกของประชาชนและลดอุบัติการณ์ของ
โรคไม่ให้แผ่ไปในวงกว้างโดยเร็ว  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือยืนยันการการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ในสุนัข เพ่ือวิเคราะห์หาแนวโน้มของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค และ
เพ่ือหามาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558  

วิธีการศึกษา 

 1.การค้นหาสัตว์ป่วยในสุนัขและแมว 

  ได้ท าการสอบสวนโรคเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยส ารวจหาสุนัขและแมวที่สัมผัสกับ
สุนัขบ้าและสุนัข แมวที่เข้านิยามของโรคพิษสุนัขบ้า ในหมู่ที่ 7 ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จากการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ทีมสอบสวนโรคสัมภาษณ์เจ้าของ
สุนัขเกี่ยวกับประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา การถูกสุนัขบ้ากัด การแสดงอาการ 
รวมทั้งการสังเกตหาค้นหาสุนัขจรจัดในหมู่บ้าน การค้นหาสัตว์ป่วยในสุนัขและแมวมีเจ้าของ แบ่งเป็นสัตว์ป่วย
สงสัย (suspected cases) และสัตว์ป่วยยืนยัน (confirmed cases)  

  สัตว์ป่วยสงสัย ได้แก่สุนัขหรือแมวในหมู่ที่ 7 ที่เจ้าของแจ้งว่าตายหรือสูญหายภายใน 10 วัน 
หลังแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ดุร้าย วิ่งโดยไม่มีเหตุผล เดินขาแข็ง ตะกุยปาก ขากรรไกรห้อยและ
น้ าลายไหล ซึม ซุกนอนในท่ีมืด อาเจียนหรือไม่สามารถกลืนน้ าหรืออาหาร 

  สัตว์ป่วยยืนยัน ได้แก่ สัตว์ป่วยสงสัยที่ให้ผลบวกต่อการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า  โดยใช้
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัด



ขอนแก่น โดยวิธี Fluorescent Antibody Technique ตามมาตรฐาน WHO Laboratory Technique in 
Rabies: 1996  

  การสอบสวนค้นหาสัตว์ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่ สัตว์ที่สัมผัสกับสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า และสัตว์ที่ถูกสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด 

 2.การศึกษาสิ่งแวดล้อม 

  ส ารวจและสังเกตสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านจุดเกิดโรคเพ่ือค้นหาประชากรและแหล่งอาศัย
สุนัขจรจัด จ านวนสุนัขและแมวในวัด โรงเรียน ตลาด และจ านวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆรอบจุดเกิดโรค 
  การสอบสวนค้นหาคนที่สัมผัสกับสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ บุคคลที่เคยสัมผัสกับสุนัข
ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซากสุนัข คนที่ถูกสุนัขกัด เจ้าของสุนัขและบุคคลในครอบครัวทั้งหมด 

 3.ก าหนดขอบเขตการสอบสวนโรคและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่จะศึกษา  โดยการรวบรวม
ข้อมูลการสอบสวนโรคเชิงพรรณนา ใช้แบบสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าที่ก าหนดไว้ในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) และแบบสอบถามทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง น าไป
สอบถามเจ้าของสัตว์ป่วย 

 4.วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาร้อยละของการพบการแสดงอาการของสัตว์ที่เป็นโรคในพ้ืนที่  และหา       
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ ได้แก่ อายุ (อายุสุนัขอายุไม่เกิน 1 ปี และอายุเกิน 1 ปี) การเลี้ยง
สุนัขแบบปล่อยไม่มีกรงขังและบริเวณบ้านไม่มีรั้วรอบขอบชิด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ไม่ฉีดวัคซีน
หรือฉีดวัคซีนเกิน 1 ปี และฉีดวัคซีนไม่เกิน 1 ปี) ด้วยโปรแกรม Epi Info™ 7.1.4 (“CDC - Epi InfoTM - 
Training Resources” 2014) และแสดงความสัมพันธ์ด้วย Odds Ratio (OR) และ 95% Confidence 
Interval (95%CI) 

 5.สรุปผลการสอบสวนโรคจัดท ารายงานและน าเสนอรายงานการสอบสวนโรค 

ผลการศึกษา 

 1.ลักษณะพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด 

             ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเลย มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบบนภูเขา ห่างจากจังหวัดเลยเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ท าสวนยางพารา และรับจ้างเฝ้าสวนยางพาราให้นายทุน มีการเลี้ยง
สุนัข แมวแบบปล่อยอิสระ โดยปล่อยตามบริเวณบ้านซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่สามารถจ ากัดบริเวณ
ของสุนัขได้ หรือปล่อยตามไร่นาและสวนซึ่งอยู่ติดกับชายป่า จุดประสงค์ในการเลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือเฝ้า
ทรัพย์สิน บางส่วนเลี้ยงไว้เป็นเพ่ือนเล่น ลักษณะการเลี้ยงไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลมากนัก เพียงให้อาหารและฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามรอบการฉีดวัคซีนฯของเทศบาลต าบลร่องจิกเท่านั้น ซึ่งเทศบาลต าบลร่องจิก
ได้ด าเนินการโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายในปี พ.ศ. 2563 มีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือฉีดวัคซีนฯให้กับสุนัขและแมวในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี โดยจะรณรงค์ฉีดวัคซีนฯประจ าปีในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกๆปีๆละ 1 ครั้ง แต่



พบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคยังไม่ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ประชากรของสุนัขและแมวในพ้ืนที่ เนื่องจากการ
ส ารวจประชากรสุนัขและแมวก่อนการฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง และเจ้าของไม่ได้น าสัตว์มารับการฉีดวัคซีนในวัน
รณรงคเ์นื่องจากปัญหาติดธุระอ่ืน จับสุนัขไม่ได้ และสุนัข–แมวที่เกิดหลังวันรณรงค์ฯจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ
จนกว่าจะถึงการรณรงค์ฯในรอบปีถัดไป ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เจ้าของสัตว์จึงจะให้
ความสนใจน าสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี1 จ านวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ของ 
ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ปี 
จ านวนสุนัขที่
ส ารวจ(ตัว) 

สุนัขท่ีได้รับการฉีดวัคซีน จ านวนแมว
ที่ส ารวจ

(ตัว) 

แมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน 

จ านวน(ตัว) ร้อยละ จ านวน 
(ตัว) 

ร้อยละ 

2557 1,413 848 60.01 227 115 50.66 

2558 1,568 986 62.88 236 137 58.05 
       

ที่มา : เทศบาลต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 2.การค้นหาสัตว์ป่วย 

  ผลการสอบสวนทางระบาดวิทยาในพ้ืนที่ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตามแบบ
สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า (ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า, 2557) และแบบสอบถามเพ่ิมเติม
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสอบถามเจ้าของสัตว์ป่วยและสัตว์ที่ได้รับการคัดกรองว่าสัมผัสกับสัตว์ป่วย 
และเจ้าของสัตว์ทีไ่ด้รับการร้องขอจากทีป่ระชุมประชาคมหมู่บ้านให้ท าลายสัตว์เนื่องจากสงสัยว่าเป็นสัตว์ป่วย  
น าหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 6 ตัวอย่าง ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 3 ตัวอย่าง โดย
ในจ านวนนี้เป็นตัวอย่างจากพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกิดโรค จ านวน 3 ตัวอย่างและพบว่าให้ผลบวก จ านวน 
2 ตัวอย่าง พบสัตว์ป่วยตัวแรก (Index case) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นลูกสุนัขพันธุ์ผสม เพศผู้ อายุ
ประมาณ 3 เดือน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เจ้าของน ามาจากบ้านร่องจิก หมู่ที่ 1 ต าบลร่อง
จิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีลูกสุนัขร่วมคอกจ านวน 4 ตัว ยังมีอาการปกติทั้งแม่และลูก โดยแม่สุนัขได้รับ
การฉีดวัคซีนทุกปี จากการสอบถามเจ้าของสุนัข พบว่า ในวันที่ 14 มกราคม 2558 สุนัขตัวนี้ได้กัดคนใน
หมู่บ้าน หลังจากนั้นจึงได้กักขังสุนัขไว้ และสุนัขได้ตายในวันที่ 16 มกราคม 2558 จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่องจิก ซึ่งได้ประสานงานกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ ตัดหัวสุนัขส่ง
ตรวจชันสูตรโรคที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือน สุนัขตัวนี้ถูกสุนัขจรจัดกัดและเริ่มแสดงอาการดุร้าย กัดสิ่ งกีดขวาง ส่งเสียงเห่า
หอนแบบดุร้ายและกัดคน ในวันที่ 21 มกราคม 2558 สุนัขท่ีมีประวัติการสัมผัสกับสุนัขที่ป่วยตัวแรก เป็นสุนัข



พันธุ์ผสม เพศผู้ ชื่อ แพนด้า อายุ 10 ปี มีประวัติไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มแสดง
อาการดุร้าย หลุดโซ่ วิ่งพล่านไปทั่วหมู่บ้านและกัดกับสุนัขภายในหมู่บ้านอีกหลายตัว เจ้าของสุนัขจึงได้ท าลาย
สุนัขตัวนี้และส่งหัวตรวจชันสูตรโรค ผลการตรวจยืนยันเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และในวันที่ 28 มกราคม 2558 มี
ลูกสุนัขพันธุ์ผสม เพศเมีย อายุ 2 เดือน ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านร่องจิก 
ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย เริ่มแสดงอาการดุร้าย กัดหางตัวเอง กินอาหารน้อยลง และกัดเจ้าของ 
จากการสอบถามเจ้าของพบว่าเมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาสุนัขตัวนี้ถูกสุนัขซึ่งมีลักษณะเหมือนสุนัขที่ชื่อ แพนด้า 
วิ่งเข้ามากัดในบริเวณบ้าน โดยกัดเข้าที่ล าคอและวิ่งหนีไป ทีมสอบสวนโรคจึงแจ้งสถานการณ์การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าของสุนัขทราบและขอท าลายสุนัขที่แสดงอาการป่วยเพ่ือส่งหัวตรวจชันสูตรโรค ผลการ
ตรวจยีนยันเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

 3.ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค 

 ตารางท่ี 2 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง จ านวน
ตัวอย่าง 

มี/ไม่มี
ปัจจัย 

จ านวนตัวอย่างที ่
มี/ ไม่มีปัจจัย 

ผลบวก    ผลลบ 
 

X2 OR 95% CI P-
Value 

1 สุนัขไมไ่ดร้ับการฉดี
วัคซีนในรอบ 1 ปี 

6 5/1 3/0         2/1 1.2 - - 0.27 

2 การเลีย้งสุนัขแบบ
ปล่อยไม่มีที่กักขังและ
รั้วรอบบริเวณบ้าน 

6 4/2 2/1         2/1 0 1 0.03<OR<29.81 1 

3 อายุสัตว์น้อยกว่า 1 ปี 6 3/3 2/1         1/2 0.67 4 0.13<OR<119.24 0.41 

  

  จากปัจจัยเสี่ยงสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบ 1 ปี ส่งตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง มีปัจจัย 5 
ตัวอย่าง พบผลบวก 3 ตัวอย่างจากจ านวนผลบวก 3 ตัวอย่าง และผลลบ 2 ตัวอย่าง จากจ านวนผลลบ 3 
ตัวอย่าง ไม่มีปัจจัย 1 ตัวอย่าง เป็นผลลบ 1 ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยงการเลี้ยงสุนัขปล่อยไม่กักขังสุนัขส่งตัวอย่าง 
6 ตัวอย่างมีปัจจัย 4 ตัวอย่าง พบผลบวก 2 ตัวอย่างจากจ านวนผลบวก 3 ตัวอย่าง และผลลบ 2 ตัวอย่าง 
จากจ านวนผลลบ 3 ตัวอย่าง ไม่มีปัจจัย 2 ตัวอย่าง เป็นผลบวก 1 ตัวอย่าง ผลลบ 1 ตัวอย่าง และปัจจัยสัตว์
อายุน้อยกว่า1 ปี ส่งตัวอย่าง 6 ตัวอย่างมีปัจจัย 3 ตัวอย่าง พบผลบวก 2 ตัวอย่างจากจ านวนผลบวก 3 
ตัวอย่าง และผลลบ 1 ตัวอย่าง จากจ านวนผลลบ 3 ตัวอย่าง ไม่มีปัจจัย 3 ตัวอย่าง เป็นผลบวก 1 ตัวอย่าง 
ผลลบ 2 ตัวอย่าง ซึ่งจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของต าบลร่อง
จิก ไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคในครั้งนี้ และจากการวัดระดับของความสัมพันธ์ของการ
เกิดโรคนั้น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิตกิับการมีหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง (p>0.05) (ตารางท่ี 2) 



 4.มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

  ในช่วงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมกับส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอภูเรือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลร่องจิก เทศบาลต าบล
ร่องจิกและส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ได้นัดหมายผู้น าชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดแนวทางมาตรการในการควบคุมโรค ตลอดจนการจัดท าแผนบูรณาการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพ่ือตัดวงจรการระบาดและกระจายโรคไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และด าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว 
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ดังนี้ 

 การด าเนินการควบคุมโรคในสัตว์ 
 1.ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ และเทศบาลต าบลร่องจิก ด าเนินการ
ควบคุมโรคในสัตว์ ส ารวจสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวรอบจุดเกิดโรคในทุกหมู่บ้านในต าบลร่องจิก รณรงค์วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมวในหมู่บ้าน จ านวนสุนัข 986 ตัว แมว 108 ตัว รวม 1,094 ตัว โดยการ
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข-แมวที่ยังไม่เคยฉีด และสุนัข-แมวที่เคยฉีดวัคซีนไปแล้วแต่เกือบจะถึงเวลาที่จะหมด
ภูมิคุ้มกันหรือหมดภูมิคุ้มกันโรคไปแล้ว เกิน 1 ปี เพื่อป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัข-แมวสู่คนต่อไป 

 2.ให้ผู้น าหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ให้ประชาชนได้กักขังสัตว์เลี้ยงไว้ดูอาการในช่วงการ
เกิดโรคแต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร จึงได้ประชุมหามาตรการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องโดยได้
ประกาศก าหนดให้ต าบลร่องจิกเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวของโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 

 3.เฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดในพ้ืนที่ แนะน าให้ประชาชนรู้วิธีการสังเกตอาการของสุนัข โดยการกักขัง
สุนัขไว้อย่างน้อย 10 วัน โดยไม่ก าจัดสุนัขก่อน หากมีสุนัขในหมู่บ้านมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้รีบแจ้ง รพ.
สต.ร่องจิกและเทศบาลต าบลร่องจิกทันท ี

 4.ด าเนินการก าจัดสุนัขที่สงสัยว่ามีประวัติการสัมผัสกับสุนัขที่ตรวจพบเชื้อและสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ เพ่ือ
ตัดวงจรการระบาดของโรค ในกรณีเจ้าของไม่ต้องการก าจัด ให้ก าชับเจ้าของสัตว์ให้ติดตามเฝ้าระวังดูอาการ
สัตว์ที่ถูกสัตว์น าโรคกัด อย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีอาการสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือส่งหัวสุนัขตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ต่อไป 

 การด าเนินการควบคุมโรคในคน 

 1.รพ.สต.ร่องจิกด าเนินการคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสโรคหรือสงสัย แนะน าให้ไปรับบริการวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าที่ โรงพยาบาลภูเรือให้ครบตามเกณฑ์ทุกคนจากการคัดกรองพบผู้สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสโรค 
ทั้งหมด ตั้งแต่ช่วงแรกถึงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จ านวน 61 ราย 
 2.ประสานงานกับทาง รพ.ภูเรือในการเปิดช่องทางการให้บริการวัคซีนฯกรณีผู้สัมผัสโรคหรือสงสัย ใน
พ้ืนที่มีการระบาดของโรค 



 3.รพ.สต.ร่องจิกด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสุขศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าผ่านช่องทางสื่อแผ่นพับความรู้ สปอร์ตโฆษณาหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เน้นการน าสุนัข-แมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เมื่อ
ถูกสุนัข-แมวกัดหรือข่วน เลียบาดแผลให้รีบท าความสะอาดบาดแผลเบื้องต้น พร้อมทั้งไปขอรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามเกณฑ์ 

 4.รพ.สต.ร่องจิกจัดท าแผนบูรณาการ การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคนร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพต าบลร่องจิก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปศุสัตว์อ าเภอภูเรือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภู
เรือ โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดขอนแก่น ในการจัดท าแผนฯ 

วิจารณ์ 

 1.ลักษณะพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด 

  พ้ืนที่ต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ง่าย เนื่องจากพ้ืนที่
ที่ตั้งหมู่บ้านมลีักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับทุ่งนา สวนไม้ผล สวนยางพารา และป่าเขาชายเขา ซึ่งยังมีสัตว์ป่า
อยู่อาศัย ประชาชนมีการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยตามบริเวณบ้าน เพ่ือให้เฝ้านา เฝ้าสวนและไม่ค่อยใส่ใจในการ
ดูแลสุนัขเท่าท่ีควร สุนัขจึงไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯครบตามก าหนดท าให้สัตว์มีโอกาสสัมผัสโรคจากสัตว์อ่ืน จาก
การที่สุนัขบางตัวต้องออกไปล่าสัตว์ป่ากินเป็นอาหารจึงมีโอกาสสัมผัสกับสัตว์พาหะน าโรคได้ เนื่องจากยังมี
แมวจรจัดและสัตว์ป่าขนาดเล็กในพ้ืนที่นั้น กอปรกับผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปีที่ฉีดได้
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนที่ จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้ไม่สามารถป้องกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในได้ ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือการประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอดโรค
ได้จะต้องมีการฉีดวัคซีนฯและข้ึนทะเบียนสัตว์ให้ได้ร้อยละ 80  ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า(กรมควบคุมโรค, 2557) และสอดคล้องกับ WHO (2014) ที่ก าหนดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าที่จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคในพ้ืนที่ได้ สัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของประชากรสัตว์ในพ้ืนที่  และรวมถึงสอดคล้องกับ Putra, et all ( 2013) ที่ศึกษาการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าที่มีการระบาดที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้สุนัขในพื้นที่ท่ีมีการระบาดสามารถลดจ านวนสุนัขที่ป่วยเพิ่มและลดการแพร่กระจายของเป็นโรคพิษสุนัข
บ้าโรคได้  สาเหตุหลักในการเกิดการระบาดของโรคในพ้ืนที่ต าบลร่องจิก คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสุนัข
และแมวได้น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรสัตว์  ซึ่งเกิดเนื่องจากการส ารวจประชากรสัตว์ก่อน
ด าเนินการฉีดวัคซีนได้ไม่ครอบคลุม การฉีดวัคซีนท าเพียงปีละ 1 ครั้ง รวมถึงความไม่เข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัข
บ้าและการป้องกันของประชาชน  ซึ่งสอดคล้องกับชุดความรู้โรคพิษสุนัขบ้าของกรมควบคุมโรคที่กล่าวว่า 
สาเหตุหลักท่ีไม่ฉีดวัคซีนมาจากไม่มีหน่วยงานให้บริการ สัตว์อายุน้อยกว่า 2 เดือนและการจับสุนัขไม่ได้ (กรม
ควบคุมโรค, 2555)  แนวทางการแก้ไขให้เกิดการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือป้องกันการระบาดอย่าง
ยั่งยืน จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสุนัขและแมวกับ



ประชาชนในชุมชน และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จัดท าเพียงปีละครั้ง จึงไม่น่าจะเพียงพอ ในกรณีสัตว์ที่อายุ
น้อยและสัตว์เกิดใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 2 เดือนตามช่วง
อายุสุนัขที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับวงจรการระบาดในทวีปเอเชียที่มีการระบาดในชุมชนเมือง  
สัตว์รังโรคที่ส าคัญคือ สุนัข ที่มีสัดส่วนของประชากรสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่มาก 
อาการที่แสดงออกของสุนัขที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ที่ต้องให้ความส าคัญคือ พบว่าสุนัขไม่แสดงอาการ
ร้อยละ 25 อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสสัตว์ป่วยที่ไม่แสดงอาการเหล่านี้และไม่ไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา
อย่างทันที เนื่องจากเข้าใจว่าสุนัขมีอาการปกติ  ซึ่งโดยปกติสุนัขจะขับเชื้อไวรัสออกมาในน้ าลายในช่วง 1 – 5 
วันก่อนแสดงอาการ แต่ในบางการทดลอง (ใช้เชื้อไวรัสจากเม็กซิโกและเอธิโอเปีย)  พบเชื้อไวรัสในน้ าลายได้ 
13 วันก่อนแสดงอาการ (หน่วยปฏิบัติการณ์วิจัยโรคอุบัติใหม่ร้ายแรงและโรคอุบัติซ้ าในสัตว์ (CU-EIADs), 
2555) 

 2.การค้นหาสัตว์ป่วย 

 เจ้าของสุนัขที่สงสัยว่าสุนัขของตนเองเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วไปกัดคนหรือสุนัขอ่ืน มักจะ
ปกปิดความเป็นเจ้าของ เนื่องจากกลัวความผิด ท าให้การค้นหาสัตว์ป่วยในช่วงแรกของการพบโรค ท าได้อย่าง
ยากล าบาก แต่เมื่อได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้การค้นหาสัตว์ป่วยเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งพบจ านวนสัตว์ที่ต้องสงสัยจ านวนเพ่ิมขึ้นและพบตัวอย่างสุนัขที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า
เพ่ิมมากข้ึน และส่วนใหญ่พบในสุนัขร้อยละ 95.65  ซึ่งสอดคล้องกับสรุปรายงานจากระบบสารสนเทศเพ่ือการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net) ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในปี พ.ศ. 2556 พบสุนัขที่ให้ผลบวก 
ร้อยละ 90.09 ในปี พ.ศ.2557 (มกราคม – 10 ตุลาคม 2557) พบสุนัขที่ให้ผลบวก ร้อยละ 92.93 (ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies.net, 2557) 

 3.ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค 

            ปัจจัยที่มีแนวโน้มความสัมพันธ์กับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้คือ ปัจจัยอายุสัตว์น้อยกว่า 
1 ปีซึ่งจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของปีถัดไป จ านวน 4 เท่า และในขณะที่น ามาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ไม่พบความสัมพันธ์ของ
หลายปัจจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากข้อจ ากัดในด้านจ านวนตัวอย่างที่น้อย ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป แต่
อย่างไรก็ตามค่า Odds Ratio แสดงความสัมพันธ์ของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่พบความสัมพันธ์ของ
สัตว์อายุน้อยกว่า 1 ปีและการไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ มีแนวโน้มเกิดโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสัตว์ที่มีอายุเกิน 1 
ปีและได้รับการฉีดวัคซีนฯ  สอดคล้องกับข้อมูลสัตว์ที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย จากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในปี พ.ศ. 2556 ตรวจ
หัวสัตว์ทั้งหมด 4,053 ตัวอย่าง ให้ผลบวก 111 ตัวอย่าง สุนัขที่ให้ผลบวก 100 ตัวอย่าง สุนัขให้ผลบวก ร้อย
ละ 90.09 ในปี พ.ศ.2557 (มกราคม-10 ตุลาคม 2557) ตรวจหัวสัตว์ทั้งหมด 3,702 ตัวอย่าง ให้ผลบวก 184 
ตัวอย่าง สุนัขให้ผลบวก 171 ตัวอย่าง สุนัขให้ผลบวก ร้อยละ 92.93 (ระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้า (Thairabies.net, 2557) และจากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าคนในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากการถูกสุนัขท่ีมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดถึงร้อยละ 96  



 4.มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

            ความส าเร็จในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของต าบลร่องจิก อ าเภอภูเรือ เกิด
จากการมีระบบการบูรณาการ การป้องกันและควบคุมโรคที่มีหลายๆหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกัน มีการ
จัดท าแผนบูรณาการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือตัดวงจรการระบาดและกระจายโรคไปยังพ้ืนที่
ใกล้เคียง และก าหนดแนวทางในการด าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในคน 

สรุป 

            จากการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้ยืนยันว่าเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจริงจาก
การค้นหาสัตว์ป่วยเพิ่มเติมและยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคไม่เคยฉีดวัคซีนฯมาก่อนน่าจะมี
โอกาสป่วยมากกว่าสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่พบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคก็ตามเนื่องจากจ านวนตัวอย่างอาจจะน้อยเกินไปไม่ครอบคลุม
ประชากรสุนัข-แมวทั้งหมด การบูรณาการในการควบคุมโรคร่วมกันหลายๆหน่วยงาน ท าให้ควบคุมการระบาด
ของโรคได้อย่างรวดเร็ว จะเป็นตัวอย่างในการควบคุมโรคในพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 

ปัญหาและข้อจ ากัด 

           การสอบสวนโรคในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ เนื่องจากต้องได้ตัวอย่างจากสัตว์ที่ตาย
แล้วเท่านั้น การสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และตามอัตราส่วน
ประชากรสุนัข-แมว ไม่สามารถท าได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1.การสอบสวนโรคพ้ืนที่ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีพ้ืนที่ซึ่งสุนัขไม่ได้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการส ารวจสัตว์ไม่ครอบคลุมจ านวนสัตว์ที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่ ท า
ให้จัดซื้อวัคซีนฯไม่เพียงพอกับจ านวนสัตว์ เห็นควรให้มีการส ารวจสัตว์และข้ึนทะเบียนสุนัข-แมวในพื้นท่ีทุกปี 

2.สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เพ่ือความรวดเร็วในการรายงานและ
ควบคุมโรค 

3.เสนอแผนงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนฯและจ้างปศุสัตว์
ต าบลเพื่อช่วยเหลืองานด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
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