วิเคราะหสถานการณการระบาดของโรคพิษสุนขั บา
การเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาในประเทศไทย มีการดําเนินงาน 2 แบบ คือ การเฝาระวังเชิงรับ และการเฝา
ระวังเชิงรุก การเฝาระวังเชิงรับก็คือการที่ประชาชนหรือเจาหนาที่ พบสัตวแสดงอาการปวยผิดปกติสงสัยโรคพิษ
สุนัขบา แลวทําการสงตัวอยางตรวจยังหองปฎิบัติการ ในขณะที่การเฝ าระวังเชิงรุกเปนการดําเนินการเฝาระวัง
เพิ่มเติม ไดแกการที่เจาหนาที่ดําเนินการเก็ บตั วอยางสัตวสงสัยหรือสัตวในกลุมเสี่ยงสงตรวจยั งหองปฎิบัติการ
หรือเก็บตัวอยางรอบจุดเกิดโรค โดยไมรอใหสัตวแสดงอาการปวยดวยโรคพิษสุนัขบา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหา
สัตวติดเชื้อเพิ่มเติมแลวทําการควบคุมโรคกอนที่สัตวที่ติดเชื้อดังกลาวจะแพรเชื้อไปใหสัตวอื่นหรือคนอีก (ผลการ
ดําเนินการที่ผานมาแสดงใหเห็นดังกราฟ) ซึ่งผลการดําเนินงานในป 2561 พบวาจํานวนตัวอยางที่สงตรวจเฉลี่ย
คือ 46 ตัวอยางตอวัน (สูงสุด-ต่ําสุด คือ 0-131 ตัวอยาง/วัน) โดยแบงเปนการเฝาระวังเชิงรับเฉลี่ย 12 ตัวอยาง /
วัน และการเฝาระวังเชิงรุกเฉลี่ย 34 ตัวอยาง/วัน โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบกับป 2560 พบวามีการดําเนินการ
เพิ่มขึ้ นอยางมาก (ผลการดํ าเนินงานในป 2560 พบวาจํานวนตั วอยา งที่สงตรวจเฉลี่ย คือ 23 ตัวอยางตอวัน
(สูงสุด-ต่ําสุด คือ 0-119 ตัวอยาง/วัน) โดยแบงเปน การเฝาระวังเชิงรับเฉลี่ย 3 ตัวอยาง / วัน และการเฝาระวัง
เชิงรุกเฉลี่ย 20 ตัวอยาง/วัน)

จากการวิเคราะหการระบาดของโรคพิ ษ สุ นัข บ า (outbreaks) ตั้ ง แต วั นที่ 1 มกราคม – 13 เมษายน
2561 พบวามีการระบาดของโรคจํานวนทั้งสิ้น 532 outbreaks (วิเคราะห outbreak จากความสัมพันธทาง
ระบาดวิทยา ไดแกการพบการระบาดในพื้นที่ใกลเคียงกันในเวลาไมเกิน 1 ระยะฟกตัวของโรค โดยประกอบดวย
การดําเนินการทั้งการเฝาระวังโรคทั้งเชิงรับและเชิงรุก) โดยในชวงตั้งแตตนปพบการระบาดในระดับขางใกลเคียง
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กัน แตในชวงตั้งแตเดือนมีนาคม 2561 พบการระบาดเพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธกับการดําเนินการเฝาระวังทั้งเชิงรับและ
เชิงรุกที่มากขึ้น การระบาดเชิงพื้นที่พบวามีการระบาดทั้งหมด 47 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบการระบาดสูงสุดสวน
ใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สุรินทร รอยเอ็ด ยโสธร และนครราชสีมา ชวงเวลาและพื้นที่แสดงดัง
กราฟและแผนที่ดานลาง

โดยข อ มู ล จากการสอบสวนโรคพบว า สาเหตุ ข องการระบาดของโรคพิ ษ สุ นั ข บ า โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยหลายปจจัยโดยเริ่มจากการที่ปริมาณการเลี้ยงสุนัขในแตละครัวเรือนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มขึ้นอยางมากจากสาเหตุหลักคือการเขมงวดของเจาหนาที่ตอการควบคุมไมใหมีการ
จําหนายสุนัขเพื่อการบริโภคในชวงหลายปที่ผานมา อีกทั้งเจาของสัตวไมไดมีการควบคุมประชากรสัตวเลี้ยงในบาน
ที่ถูกวิธี โดยการนําสุนขั ไปทําหมัน และมีบางสวนนิยมนําสุนัขเพศเมียไปปลอยในที่สาธารณะ เชน วัด ทําใหมีการ
เพิ่ มจํานวนของสุนัข ไมมีเ จ าของในพื้นที่สาธารณะและสุ นัข ในวัดจํ านวนมากเกินกวา กํ าลั ง ของเจา หน า ที่ จ ะ
ดําเนินการควบคุมไดทัน โดยปญหาหลักคือการจับสุนัขเพื่อนํามาทําการผาตัดทําหมัน หรือฉีดวัคซีน ที่ตองอาศัยผู
ที่คุนเคยกับสัตวในการดําเนินการดังกลาวรวมดวย
จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆระหวางกลุมสัตวท่ปี วยเปนโรคพิษสุนัขบากับกลุมสัตวที่ไม
เปนโรคพิษสุนัขบา พบวาการไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาหรือไดรับวัคซีนครั้งสุดทายเกิน 1 ปเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคพิษสุนัขบาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คา Odds ratio = 66.6 (95%CI 7.5-587.8)
ผลการสอบสวนโรคยังพบขอมูลเกี่ยวกับตัวสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบาคือ ระยะฟกตัวเฉลี่ยคือ 24 วัน (762 วัน) อาการที่พบมากสุดคือ วิ่งพลานไปทั่ว 53% รองลงมาคือ ดุราย 47% และ ซึมชอบซุกตัวอยูเงียบๆ 35%
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ลักษณะการเลี้ยง เปนแบบเลี้ยงปลอยตลอดเวลา 76% เลี้ยงปลอยบางเวลา 18% เลี้ยงไวในบานตลอดเวลา (ซึ่ง
รั้วมีชองที่สัมผัสสัตวภายนอกได) 5% ประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพบวา ไมเคยฉีดวัคซีนเลย 59%
เคยฉีดวัคซีน 41% ในจํานวนที่ฉีดวัคซีนนี้ เปนสัตวที่ไดรับวัคซีนครั้งสุดทายนานกวา 1 ป และเปนสัตวที่ฉีดวัคซีน
เพียงแค 1 ครั้ง โดยไมไดมีการฉีดซ้ํา (Booster) สวนสัตวที่ไมไดรับการฉีดวัคซีน มาจากหลายสาเหตุ ไดแก 1)
เปนสุนัขจรจัด 2) เปนสุนัขทอง และ3) ไมเคยเห็นการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่มานานแลวเลยไมใส
ใจนําสุนัขไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
เมื่อทําการวิเคราะหการระบาดเพิ่มเติมพบวา สุนัข 1 ตัว สามารถแพรเชื้อไปใหสุนัขอื่นไดอีกประมาณ 3
ตัว (คา R0 = 3.34 และ 95%CI = 0.43-21.58) จากการศึกษาระยะทางระหวางจุดที่พบสัตวสงสัยโรคพิษสุนัขบา
ไปยังอีกจุดที่ใกลที่สุดเฉลี่ย คือ 1.1 ก.ม. (ต่ําสุด 68 เมตร และสูงสุด 2.3 ก.ม.)
เมื่อทําการจําลองสถานการณการระบาดของโรคดวยแบบจํ าลองการระบาด (Susceptible-ExposedInfectious-Removed-SEIR model) โดยกําหนดให 1) กลุมประชากรสุนัขที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาเลย จํานวน 100 ตัว 2) มีสุนัข 1 ตัวที่เปนโรคพิษสุนัขบา และ 3) สุนัขทุกตัวสามารถสัมผัสและติดเชื้อจาก
กันได ต อ จากนั้นทําการจํา ลอง 3 เหตุ การณ (Scenario) เพื่อ เปรี ยบเที ยบมาตรการใน 3 รูป แบบ ได แก
เหตุการณที่ 1: ไมไดทําการควบคุมโรคเลย เหตุการณที่ 2 : ทําการฉี ดวัคซีน 100% ภายใน 1 สั ปดาห และ
เหตุการณที่ 3: กําจัดสัตวที่ติดเชื้อ (Exposed) ออกและฉีดวัคซีนใหกับตัวที่เหลือ ภายใน 1 สัปดาห ผลการศึกษา
(ตารางที่ 1) พบวา การกําจัดสัตวติดเชื้อ (Exposed) ออกและฉีดวัคซีนใหกับตัวที่เหลือ (เหตุการณที่ 3) จะใหผลดี
ที่สุด เพราะเปนการลดจํานวนสัตวตัวที่จะสามารถแพรเชื้อตอไปไดอยางรวดเร็วที่สุด รองลงมาคือการฉีดวัคซีน
ใหกับสัตวทั้งหมด ซึ่งมีขอจํากัดคือ สัตวยังไมเคยมีภูมิคุมกันมากอนจะตองใชเวลาอยางนอย 2-3 สัปดาหในการ
สรางภูมิคุมกันจนถึงระดับที่สามารถปองกันโรคได
จากผลการวิเคราะหสามารถเสนอมาตรการปองกันและควบคุมโรคดังนี้

สงเสริมใหเจาของสัตวฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสัตวเลี้ยง จากขอมูลที่ไดจาก
การสอบสวนโรคพบสัตวที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดตอการเกิดโรคพิษสุนัขบา โดยพบวา
ถึงแมจะเลี้ยงสัตวโดยขังไวในบานตลอด แตก็มีโอกาสที่สัตวเลี้ยงในบานจะสัมผัสกับสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบาได
เชน จากชองประตูที่รั้วบาน หรือกระโดดออกมาจากรั้วบาน โดยเฉพาะสุนัขเพศผู

สงเสริมใหเลี้ยงสุนัขไวในรั้วบาน โดยใชวัสดุปดชองที่สุนัขอาจสัมผัสกันได ก็จะเปนการ
ลดความเสี่ยงในการปองกันโรคไดในระดับหนึง่

ยายสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบา
ในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาทัศนคติของเจาของสัตวในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค สวนใหญ (92%) เห็นดวยกับ
การดําเนินการนี้
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ควรมีก ารขึ้ นทะเบีย นสุ นั ข และแมวและควบคุม จํ า นวนการเลี้ ยง ซึ่ง จากการศึ ก ษา
ทัศนคติของเจาของสัตวในพื้นที่พ บวาส วนใหญ (100%) เห็นดวยกับการดํ าเนินการนี้ อีกทั้ งยังควรสงเสริมให
เจาของสัตวเลี้ยงสัตวในจํานวนที่สามารถดูแลไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ มีการดูและสุขภาพ และทําการควบคุม
จํานวนสัตวเลี้ยงในบานอยางถูกวิธี
ซึ่งแนวทางการดําเนินมาตรการตางๆ เหลานี้รวมกันจะทําใหเกิดความยั่งยืนในการปองกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบาในระยะยาว

