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ปัจจัยเสี่ยงและรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย 2558-2562 

วันวิสาข์ วะชุม1 

บทคัดย่อ 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อรุนแรงระหว่างสัตว์และคน  โดยมีสุนัขเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อและ
การตายในคนสูงถึงร้อยละ 99  ประเทศไทยมีพบการระบาดเพิ่มมากขึ้นและกระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้า 
รูปแบบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงพื้นที่และเวลา  และศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัขของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระหว่างปี 2558-2562 ทำการวิเคราะห์รูปแบบของโรคพิษสุนัข
บ้าเชิงพื้นที่ด้วยวิธี hot spot และ cold spot โดย ใช้ค่าสถิติ Getis-OrdGi* และวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงด้วยวิธี 
univariable logistic regression analysis ผลการศึกษาพบว่ามีการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 7.60 
(644/ 8,483)  จังหวัดที่มีการพบโรคสะสมมากที่สุด คือ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรค
ได้มากที่สุดคือ สุนัข มีโอกาสเจอโรค 3.51 เท่าของสัตว์ชนิดอื่นที่มีการส่งตัวอย่าง (95%CI = 2.62-4.70) พื้นที่ที่มี
การพบโรคพิษสุนัขบ้าสูง (hot spots) อยู่ในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดกาฬสินธุ์  พื้นที่ทางเหนือของ
จังหวัดร้อยเอ็ด พ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า คือ พ้ืนที่
ที่มีประวัติการเกิดโรคใน 1 ปี มีโอกาสพบโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าพื้นที่อื่น 8.15 เท่า (95%CI=6.76-9.82) สุนัขที่
เลี้ยงปล่อยนอกบ้านมีโอกาสพบโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสุนัขที่เลี้ยงภายในบ้าน 3.30  เท่า (95%CI=1.35-8.07)  
และสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสพบเชื้อ  1.84 เท่า (95%CI = 1.44-2.37)  จาก
การศึกษานี้พื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบ้าสูง ต้องมีแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคระดับ
หมู่บ้าน สื่อสารให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และมีการศึกษาต่อถึง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคในพื้นทีท่ี่พบโรคสูง 
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Risk factors and spatiotemporal pattern of canine rabies in northeastern of 

Thailand, 2015 – 2019 

Wanwisa Wachoom1 

ABSTRACT 

Rabies is a contagious zoonotic disease in which the predominant cause of infection and 
death in humans originated from dogs (99%). Thailand has established a national rabies elimination 
plan, yet rabies has been increased in the past five years which distributed across the country, 
especially in the northeastern region. This study aim to describe the epidemiological characteristics, 
the spatiotemporal pattern and risk factors of canine rabies in the northeastern region between 
2015 and 2019. Getis-OrdGi* was carried out for analyzing the spatiotemporal pattern, hot spot and 
cold spot. The rabies risk factor was performed using univariable logistic regression analysis. The 
result presented that rabies was identified monthly and yearly during the study period (7. 60%, 
644/8,483). The highest location of rabies was Mukdahan, Roiet and Kalasin provinces. Rabies cases 
were the largest in 2017-2018. With a high incidence between January and March 2018 and a steady 
decrease in 2019, the disease grew steadily in March 2017. The dog was the most distinguishing 
species of rabies (OR=3.51, 95%CI=2.62-4.70). The result of hot spot analysis revealed that rabies 
hot spots were illustrated in the central and western of Kalasin province, the northern of Roiet 
province and the northeastern of Maha Sarakham province. Risk factors for canine rabies were a 
one-year rabies history area (OR=8.15, 95%CI=6.76-9.82), a free-roaming dog (OR=3.30, 95%CI=1.35-
8.07) and unvaccinated rabies in dog (OR=1.84, 95%CI = 1.44-2.37). This study suggested that rabies 
recurring areas should be improved with an emphasis on vaccination coverage, surveillance system, 
dog disease management and public awareness of rabies. Further studies should determine the 
cause of rabies in area recurring 
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บทนำ 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อรุนแรงระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญ เพราะเม่ือคนและสัตว์ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัข
บ้าหากไม่ได้การดูแลรักษาที่รวดเร็วและทันเวลา จนแสดงอาการแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 100  (FAO, 2013)   
สาเหตุเกิดจากเชื้อ RNA virus genus Lyssavirus, family Rhabdoviridae  ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน แต่ทั่วโลกจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้สูงถึง 60,000 รายต่อปี เป็นความสูญเสียทางสุขภาพ และมีความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ 3.87 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (Hampson  et al., 2015)    ส่วนมากพบผู้เสียชีวิตในประเทศที่
กำลังพัฒนาโดยเฉพาะทวีปเอเชียและแอฟริกา (Knobel et al., 2005)  โดยการติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการถูกสุนัข
ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดเป็นหลัก (WHO, 2014) และพบว่าสุนัขเป็นสัตว์รังโรคสำคัญถึงร้อยละ 96  (Sor et al., 
2018) อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ที่แสดงอาการชัดเจนคือ อาการทางประสาท โดยพบได้ 2 แบบ คือแบบที่ 1 
แบบดุร้ายซึ่งพบได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงอาการดุร้าย กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า วิ่งพล่าน น้ำลายไหล ต่อมาทรงตัวไม่ได้ล้ม
ลงแล้วลุกไม่ได้ อัมพาต  และตาย แบบที่ 2 แบบเซื่องซึม ค่อนข้างสังเกตได้ยาก แสดงอาการเหมือนสัตว์ป่วย มีไข้ 
นอนซึม ไม่กินอาหาร ต่อมาเป็นอัมพาต และตาย ทั้งสองแบบมักตาย หลังแสดงอาการประมาณ 10 วัน  (ถนอมและ
อรปวีณ์,2560) ระยะการฟักตัวของโรคในสุนัขและแมว มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ประมาณ 10 วัน ถึง 6 เดือน (ส่วนใหญ่
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ (CFSPH, 2012) 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนของประเทศไทย  ในช่วงปี 2559-2561 โดยจากรายงาน 506 สำนักระบาด

วิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 110 ราย  โดยในปี 2559 มีจำนวน 13 ราย  ปี 2560   

มีจำนวน 11 ราย และในปี 2561 มีจำนวน 16 ราย (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น,2561) ซึ่งสอดคล้อง

กับสถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2561 มีสัตว์ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,985 ตัว  

โดยในปี 2559 มีจำนวน 615 ตัว ปี 2560  มีจำนวน 846 ตัว และในปี 2561 มีจำนวน 826 ตัว  พื้นที่ที่มีโรคพิษ

สุนัขบ้าหนาแน่น ในช่วง 5 ปีแรก ได้แก่ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยมีการระบาดประปรายใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ส่วนปี 2557 เป็นต้นมา   พบการระบาดมากขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมกีารระบาดเป็นวงกว้างในปี 2561  (ปราณีและวีระพงษ์, 2562)    ในช่วงปี 2549-2554  มีรายการการพบโรค

พิษสุนัขบ้าสะสมที่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 63 ตัวอย่าง (63/2045=3.08%)  ในช่วงปี 2558-

2562 พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 645 ตัวอย่าง โดยเฉพาะในปี 2560 และ 2561 พบการเพ่ิมขึ้นของโรคพิษสุนัขเป็น  4-

5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2558 และ 2559 (โดยในปี 2558 จำนวน 53 ตัวอย่าง และ ปี 2559 จำนวน 68 ตัวอย่าง ปี 

2560 จำนวน 206 ตัวอย่าง ปี 2561 จำนวน 281 ตัวย่าง และปี 2562 จำนวน 37 ตัวอย่าง) และกระจายในเกือบ

ทุกจังหวัดของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยพบว่าจังหวัดที่พบผลบวกมากที่สุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด (222) 
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กาฬสินธุ์ (134) มุกดาหาร (97) และมหาสารคาม (87) พบว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 5 ปีที่ไม่มี

รายงานพบผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าได้แก่ สกลนคร หนองบัวลำภู และบึงกาฬ (สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัด

โรคสัตว์, 2563) ซึ่งในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

รูปแบบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเชิงพื้นที่และเวลา และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อการประเมินและวางมาตรการที่ใช้ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้สอดคล้องกับการระบาดในพื้นที่เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภา พอย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

แหล่งข้อมูลและประชากรที่ศึกษา 

 การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

(Thairabies.net) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทยของสำนักควบคุม ป้องกัน 

และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นระบบข้อมูลออนไลน์ 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังโรคผ่านรายงานผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหัวสัตว์ส่งตรวจและการสอบสวนโรคพิษ

สุนัขบ้าในสัตว์ และใช้ซอฟต์แวร์ระบบรายงานอัจฉริยะ ช่วยในการนำเสนอรายงานในรูปแบบพร้อมใช้ และสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ และมีระบบแจ้งเตือนกรณีพบผลบวกให้กับบุคลากร ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ถนอมและอรปวีณ์, 2560) ฐานข้อมูล

ในระบบดังกล่าวเริ่มมีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้า

ระวังโรคฯนี้ประกอบไปด้วย จำนวนการส่งตัวอย่าง จังหวัด ชนิดสัตว์  กลุ่มสัตว์ที่มีเจ้าของ ลักษณะการเลี้ยง ประวัติ

การฉีดวัคซีน จุดพื้นที่ท่ีเกิดโรค ประวัติการเกิดเกิด ผลการตรวจวินิจฉัย เป็นต้น ซ่ึงกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ ตัวอย่างหัวสัตว์ที่ส่งเพ่ือการชันสูตรวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าและตัวอย่างหัวสัตว์ส่งในโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกโรค

พิษสุนัขบ้า (ได้แก่ สุนัข แมว โค กระบือ กระรอก หนู สุกร หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ) ด้วยวิธี Fluorescent 

antibody technique (FAT) ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562   
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พื้นที่และช่วงเวลาที่ทำการศึกษา 

 ผู้ศึกษาทำการคัดกรองข้อมูลการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4) ซึ่งประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 

นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 

การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   

ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  

 นำข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (Thairabies.net)  มา

จัดการด้วยโปรแกรม Microsoft Excel   ทำการแจกแจงความถ่ีคิดสัดส่วนของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเทียบ

กับจากตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งตรวจในแต่ชนิดสัตว์ ในแต่ละจังหวัด และในแต่ละปี  โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาเป็นค่า

ร้อยละ วิเคราะห์เพื่อหาลักษณะการกระจายตัวของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าตามลักษณะของข้อมูลต่าง  ๆ 

ได้แก่ ชนิดสัตว์ ปี และจังหวัด โดยทำการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรม R 

3.6.3 (ชุดคำสั่ง psych และ EpiCurve) และโปรแกรม QGIS 2.18.23  

ปัจจัยเสี่ยง 

ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขด้วยวิธี case -control study โดยกำหนด
นิยามกลุ่มสัตว์ป่วย (case) คือ ตัวอย่างหัวสุนัขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัข
บ ้าด ้วยว ิธ ี  FAT ระหว ่างป ี  2558-2652 และกล ุ ่มควบคุม (control) ค ือ ต ัวอย ่างห ัวส ุน ัขในพื ้นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ให้ผลลบต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี  FAT ระหว่างปี 2558-2562 ซึ่งมีปัจจัยที่สนใจ 
ได้แก่ ประวัติการมีเจ้าของ ประวัติการฉีดวัคซีน  ประวัติการพบโรคในพื้นที่ ลักษณะการเลี้ยง  ทำการวิเคราะห์หา
ปัจจัยเสี่ยงด้วยวิธี univariable logistic regression analysis และแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่สนใจและการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขด้วย Odds ratio และ 95% Confidence Interval (95%CI)  โดยใช้โปรแกรม R (ชุดคำสั่ง 
gmodels) 

Hot spot และ cold spot analysis 
ทำการวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มก้อนเชิงพ้ืนที่และเวลาด้วยวิธี hot spot และ cold spot analysis โดยนำเข้า

ข้อมูลรายตัวของสุนัขที่ให้ผลบวกและพิกัด จากนั้นนำเข้า shape file ของพื้นที่ที่ทำการศึกษา โดยกำหนดค่า Geo-

reference เป็นระบบ WGS_1984_UTM 47N เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป การวิเคราะห์ hot spot 

analysis ตามว ิธ ีการศ ึกษาของ Gebru et al. (2019) ซ ึ ่ งว ิธ ีการโดยย ่อ  ค ือการทำ d istance weighted 

interpolation (IDW) technique และ hot spot analysis เพื่อที่จะระบุกลุ่มก้อนของการกระจายตัวของโรคพิษ
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สุนัขบ้าเชิงพื้นที่โดยใช้ค่าสถิติ Getis-OrdGi* ซึ่งสามารถที่จะแยกกลุ่มก้อนที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูง (hot spot) 

จากกลุ่มก้อนที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าต่ำ (cold spot) โดยกลุ่มก้อนเชิงพ้ืนที่ที่มีค่า z-scores เป็นบวก มี z-scores 

ขนาดใหญ่กว่า หรือมีกลุ่มก้อนขนาดใหญ่จะถือเป็นกลุ่มก้อนที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูง (hot spot) ส่วนกลุ่มก้อน

เชิงพ้ืนที่ที่มีค่า z-scores เป็นลบ มี z-scores ขนาดเล็กกว่า หรือมีกลุ่มก้อนขนาดเล็กจะถือเป็นกลุ่มก้อนที่มีการพบ

โรคพิษสุนัขบ้าต่ำ (cold spot) โดยทำการวิเคราะห์ hot spot และ cold spot analysis ด้วยโปรแกรม ArcGIS 

10.0 (Material Number:120840) 

ผลการศึกษา 

ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จากการศึกษาการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล Thairabies.net ในช่วงปี 2558-2562  มีการตรวจ

พบโรคพิษสุนัขบ้าในทุกเดือน และทุกปีท่ีทำการศึกษา (ยกเว้นเดือนสิงหาคม และธันวาคม ปี 2562) พบโรคพิษสุนัข

บ้าในสัตว์สะสมจำนวน 644 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.59 (644/8,483)  ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรคได้แก่ สุนัข โค แมว 

และกระบือ โดยพบว่าสุนัขมีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้ามากที่สุด (ร้อยละ 7.00 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด) แต่ที่

น่าสนใจคือ กลุ่มโค กระบือ พบการรายงานพบโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ในปี 2560-2561  มีการพบโรคมากขึ้น โดยมี

การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ ่มขึ้นในเดือนมีนาคมของปี  2560 และสูงมากที่สุดในเดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2561 

(จำนวนที่พบ 50-60 ตัว) และค่อยลดลงในปี 2562  ในปี 2558 พบ 52 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.23 (52/1,609)  ปี 

2559 พบ 68 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.94 (68/1,726)   ปี 2560 พบ 207 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ11.00 

(207/1,882)   ปี 2561 พบ 280 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ14.90 (280/1,879) ปี 2562 พบ 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย

ละ 2.67 (37/1,387) (รูปที่ 1 และตารางท่ี 1) 

การกระจายตัวของโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม มีการกระจายตัว

ของโรคพิษสุนัขทั่วพื้นที่ทั้งจังหวัด และตำบลที่พบโรคบ่อยที่สุดพบจำนวน 9-15 ตัวอย่าง น้อยที่สุดคือ 1 ตัวอย่าง 

(รูปที่ 2)  จังหวัดมีรายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เป็นอันดับหนึ่งคือ จังหวัดมุกดาหาร พบร้อยละ 26.52 

รองลงมาคือจังหวัดร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์  คิดเป็นร้อยละ 19.01 และ 11.55 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) 
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รูปที ่1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2558-2562 

แยกรายชนิดสัตว์ 

 

รูปที่ 2 การกระจายตัวของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างปี 2558-2562 
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ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างปี 2558-2562 

แยกรายจังหวัด  

จังหวัด  
จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนตัวอย่าง

ส่งตรวจ 
ร้อยละ 

2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

มุกดาหาร 0 15 37 39 5 96 362 26.52 

ร้อยเอ็ด 2 9 97 102 12 222 1,168 19.01 

กาฬสินธุ์ 20 25 33 46 10 134 1,160 11.55 

มหาสารคาม 15 9 29 33 2 88 916 9.61 

หนองคาย 2 1 5 13 1 22 355 6.20 

เลย 13 2 5 4 2 26 445 5.84 

ขอนแก่น 0 0 0 35 5 40 1,167 3.43 

นครพนม 0 5 0 7 0 12 581 2.07 

อุดรธานี 0 2 1 1 0 4 900 0.44 

บึงกาฬ 0 0 0 0 0 0 301 0.00 

สกลนคร 0 0 0 0 0 0 788 0.00 

หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 340 0.00 

รวม 52 68 207 280 37 644 8,483 7.59 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 

จากการศึกษาชนิดสัตว์ส่งตรวจพบว่าสุนัขเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  3.51 เท่าของสัตว์

ชนิดอื่นทีม่ีการส่งตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ (95%CI = 2.62-4.70)  ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการ

เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข (สุนัขจำนวน 6,646 ตัว โดยแบ่งเป็นกลุ่มสัตว์ป่วย 594 ตัวอย่าง และกลุ่มควบคุม 6,052 

ตัวอย่าง) ได้แก่ เพศ การมีเจ้าของ ลักษณะการเลี้ยง วัคซีน ประวัติการเกิดโรคใน 1 ปี และอายุ พบว่าปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า คือ พื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรคใน 1 ปี ก่อนการส่งตรวจ โดยเป็นปัจจัยที่เกิดโรคพิษสุนัข

บ้ามากกว่าพื้นที่อื่น 8.15 เท่าอย่างมีนัยสำคัญ (95%CI=6.76-9.82) สุนัขที่เลี้ยงปล่อยนอกบ้านเป็นปัจจัยที่เกิดโรค

พิษสุนัขบ้ามากกว่าสุนัขที่เลี้ยงภายในบ้าน 3.30  เท่าอย่างมีนัยสำคัญ (95%CI=1.35-8.07) สุนัขที่ไม่มีเจ้าของเป็น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 1.23 เท่าของสุนัขที่มีเจ้าของอย่างมีนัยสำคัญ (95%CI = 1.03-1.45)  สุนัขที่

ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสพบเชื้อมากกว่าสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีน 1.84 เท่าอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (95%CI = 1.44-2.37) ดังแสดงในตารางที ่ 2 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่าง 
ปี 2558-2562  

ปัจจัย 

จำนวนตัวอย่างที่

ส่งตรวจ 

(n=6,646) 

ผลชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าด้วย FAT 

OR (95% CI) p-value 
บวก (n=594) ลบ (n=6,052) 

1. เพศ*           

ผู้ 3,597 365 3,232 1.20 (1.01-1.43) 0.0400 

เมีย 2,616 225 2,391 
  

2. การมีเจ้าของ 
     

ไม่มีเจ้าของ 2,720 270 2,450 1.23 (1.03-1.45) 0.0180 

มีเจ้าของ 3,926 324 3,602 
  

3. ลักษณะการเลี้ยง 
     

ปล่อยนอกบ้าน 6,476 589 5,887 3.30 (1.35-8.07) 0.0005 

เลี้ยงภายในบ้าน 170 5 165 
  

4. วัคซีน 
     

ไม่ทำวัคซีน 5,298 519 4,779 1.84 (1.44-2.37) <0.0001 

ทำวัคซีน 1,348 75 1,273 
  

5. ประวัติการเกิดโรคใน 1 ปี ก่อนส่งตรวจ 
 

เกิดโรค 1,803 420 1,383 8.15 (6.76-9.82) <0.0001 

ไม่เกิดโรค 4,843 174 4,669 
  

6. อายุ* 
     

น้อยกว่า 1 ปี 1,365 71 1,294 0.56 (0.42-.075) <0.0001 

มากกว่า 1 ปี 1,858 166 1,692 
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ผลการวิเคราะห์ hot spot และ cold spot analysis  

 

จากการวิเคราะห์หา hot spot ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระหว่างปี 
2558-2562 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูง (hot spots) อยู่ในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของ
จังหวัดกาฬสินธุ ์  พื ้นที ่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมุกดาหาร พื ้นที ่ทางเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด พื ้นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม และพ้ืนที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครพนม ในขณะที่พ้ืนที่ที่เหลือ
มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าต่ำ (cold spots) โดยพื้นที่สีแดงแสดงถึง hot spots ที่มีค่านัยสำคัญทางสถิติ ส่วนพ้ืนที่สีฟ้า
อ่อนแสดงถึง cold spots มีค่านัยสำคัญทางสถิติ (รูปที่ 3) 

 
 

 
 

รูปที่ 3 พ้ืนทีท่ี่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูง (hot spots) และพ้ืนที่ที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าต่ำ (cold spots)                   

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระหว่างปี 2558-2562 
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วิจารณ์ผล 

จากการศึกษาการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงปี 2558-2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการ

ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าตลอดทั้งปี ในปี 2559 เริ่มมีการกระจายตัวพบในหลายจังหวัด แต่ในปี 2560 และ 2561 มี

การพบการระบาดเพ่ิมมากข้ึนในเกือบทุกจังหวัดของภาค (ยกเว้นสกลนคร บึงกาฬ และหนองบัวลำภู) และลดลงในปี 

2562 แต่พื้นที่ในการระบาดจะเป็นพื้นที่กลุ่มเดิมโดยเฉพาะ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม สุนัขยังเป็นสัตว์ที่

พบเชื้อพิษสุนัขบ้ามากที่สุด จากชนิดสัตว์ที่ส่งตัวอย่าง (แมว โค-กระบือ หนู สุกร และสัตว์อ่ืน ๆ)  สอดคล้องกับ บพธิ

และคณะ(2559) รายงานการเกิดโรคพิษสุนัขที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีโอกาสการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขมาก

เป็น 3.7 เท่าในสัตว์ชนิดอื่น วิไลภรณ์และเขมพรรษ(2560) รายงานการพบสุนัขที่เป็นผลบวกในปี 2557-2559 ใน

ประเทศไทยถึงร้อยละ 90 เช่นเดียวกับถนอมและอรปรีณ ์(2560) ที่ศึกษาในปี 2540-2558    

เมื่อศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข  พบว่า ปัจจัยด้านการไม่มีเจ้าของ การปล่อยเลี้ยง

นอกบ้าน  และการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้มากขึ้น สอดคล้องกับ

ทีว่ิไลภรณ์และเขมพรรษ(2560) และถนอมและอรปรีณ์(2560) ที่ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาของธีรพงษ์(2556) 

พบว่า สัตว์ไม่มีเจ้าของมีโอกาสตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสัตว์มีเจ้าของ  2.27 เท่า  เช่นเดียวกับการศึกษาของ

วิไลภรณ์และเขมพรรษ(2560)  ที่รายงานว่าสุนัขจรจัดเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของการตรวจพบโรคต่อการส่งตัวอย่าง

สูงสุด  พื้นที่มีที่ประวัติการเกิดโรคใน 1ปี ก่อนการส่งตรวจ มีโอกาสที่จะเกิดโรคซ้ำมากกว่าในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรค 

สังเกตได้ว่าเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสาคาม มีการพบโรคทุกปี และพบมากในปี 2560-2561 

เช่นเดียวกับถนอมและอรปวีณ์(2560) รายงานการพบผลบวกต่อสุนัข ในช่วงปี 2540-2545 พบการระบาดกระจาย

ทั่วประเทศ และพบการเกิดโรคอย่างมากในกรุงเทพมหานคร ถึงการระบาดจะค่อยลดลงจนถึงช่วงปี 2556-2558 ก็

ยังคงพบว่ามีพื้นที่การระบาดอยู่ในกลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก ภาคอีสานตอนล่าง และภาคใต้  ผล

การศึกษาพบว่าสุนัขอายุน้อยกว่า 1 ปี มีโอกาสที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าสุนัขที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 0.59 เท่า 

สอดคล้องกับกิติภัทท์และคณะ(2553)  และธีรพงษ์ (2556) รายงานสัดส่วนการพบในสุนัขอายุน้อยกว่า 1 ปี  มี

มากกว่าสุนัขที่อายุมากกว่า 1 ปี แต่ในสุนัขที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือนมีโอกาสพบเชื้อน้อยกว่า แต่การุณและคณะ 

(2555) ศกึษาข้อมูลการเกิดโรค จากห้องปฏิบัติการทั่วประเทศของกรมปศุสัตว์ในช่วง 2552-2554 พบว่าสัตว์ที่มีอายุ

มากกว่า 1 ปี มีโอกาสพบเชื้อ 1.06 เท่า รุจิราและอรุณ (2559) ศึกษาในเขตภาคใต้ตอนล่างช่วงปี 2550-2556 พบว่า

สุนัขอายุมากกว่า 1 ปี มีโอกาสพบเชื้อ 1.89 เท่า ของ มีโอกาสที่จะพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สอดคล้องกับวีรพงษ์และ

คณะ(2561) ซึ่งทำการศึกษาระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2561 พบความเสี่ยงของการ
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ไม่ได้ฉีดวัคซีนถึง 66 เท่า การศึกษาระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ประเทศเฮติที่พบว่าสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีด

วัคซีนมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค 10.31  เท่า ข้อมูลของประเทศไทยช่วงปี 2552-2554 (การุณและคณะ, 2555) สัตว์ที่

ไม่ได้ฉีดวัคซีนภายในระยะเวลา 1 ปี ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค 2.37 เท่า จากการศึกษาวิไลภรณ์และเขมพรรษ (2560) 

จำนงค์และคณะ (2557) ที่พบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเป็นปัจจัยป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

ดังนั้นเพื ่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพควรส่งเสริมการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้ วน และครอบคลุม 

เช่นเดียวกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ที่ให้ฉีดวัคซีนในสุนัขให้ครอบคลุม ร้อยละ 80 (WHO, 1987)  

ในการศึกษา แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าสูง (hot spots) อยู่  3 กลุ่มท่ีสำคัญ ได้แก่ กลุ่ม

ที ่ 1 อยู ่ในพื ้นที ่ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดกาฬสินธุ ์  พื ้นที ่ทางเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด พื ้นที่

ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มที่ 2  พื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มที่ 3 

พ้ืนที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครพนม สอดคล้องกับปราณีและวีระพงษ์(2562) ได้ทำการศึกษาการระบาดแบบ

กลุ ่ม (cluster analysis) ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย  ก็พบว่ามีการเกิดโรคซ้ำในกลุ ่มจังหวัด ยโสธร 

อำนาจเจริญ มหาสาคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ในช่วงปี 2559-2561  ในพื้นที่กลุ่มที่ 1 พบว่าเป็นบริเวณ

ที่มีการเกิดโรคในวงกว้างและมีการเกิดโรคซ้ำเป็นประจำทุกปี ดังนั้นควรประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนเพ่ือวางแผน

ในฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมสัตว์ทั้งหมดเพ่ือลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่  โดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มสุนัขและ

แมวที่ไม่มีเจ้าของ และสัตว์ในพ้ืนที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าประจำ การควบคุมประชากรสุนัขจรจัดโดย

การสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ปล่อยสัตว์ตามที่สาธารณะ ก่อนเลี้ยง

สัตว์ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงศักยภาพในการเลี้ยง เพ่ือลดปัญหาการปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ   สื่อสารให้ความรู้

และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เห็นความสำคัญของการนำสัตว์ไป

รับวัคซีนอย่างถูกต้องและเป็นประจำ ภาครัฐต้องวางแผนการเฝ้าระวังโรค และการสร้างเครือข่ายการรายงานโรค  

ข้อกำจัด 

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Thairabies.net มีบางข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถนำบางปัจจัยมาศึกษา

ได้ ขาดข้อมูลด้านจำนวนสัตว์ และบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงด้าน

ประชากรสัตว์และความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนรายปีได ้
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาครั้งนีแ้สดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษ

สุนัขบ้ามี 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1 ในพ้ืนที่ตอนกลางและตะวันตกของจังหวัดกาฬสินธุ์  พ้ืนที่ทางเหนือของจังหวัด

ร้อยเอ็ด พ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มท่ี 2  พ้ืนที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมุกดาหาร 

และกลุ่มที่ 3 พ้ืนที่ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครพนม โดยมีปัจจัยสี่ยง ได้แก่ พ้ืนที่ที่เคยเกิดโรค การเลี้ยงสุนัขแบบ

ปล่อย การทำสุนัขไม่ได้รับวัคซีน และสุนัขจรรจัด  ดังนั้นการวางแผนนโนบาย และแผนงานการป้องกันและกำจัดโรค

พิษสุนัขบ้าใน พ้ืน 3 กลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ 1  ที่เชื่อมโยงถึง 3 จังหวัด และมีข้อมูลว่าในจังหวัดทางอีสานใต้ก็มีการ

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เป็นประจำเช่นกัน ฉะนั้นควรมีการร่วมประชุมหารือของกลุ่มจังหวัดระหว่างเจ้าหน้า 

และหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือประสานงานและวางแผนร่วมกัน และในพ้ืนที่พบโรคสูงต้องมีแผนการเฝ้าระวังที่เข้มข้น

กว่าพื้นท่ีอ่ืน เช่น มีการทำวัคซีนทีค่รอบคลุมต่อประชากรสัตว์  การควบคุมประชากรสัตว์ รวมถึงการรณรงค์ให้

เจ้าของสัตว์มีความรับผิดชอบให้สัตว์เลี้ยงได้รับวัคซีนครบ และมีความรู้ต่อโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการส่งเสริมให้

ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ส่วนในพื้นท่ีปกติ การวางนโยบายในการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์  

โดยเฉพาะกลุ่มสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของยังคงมีความสำคัญ   ซ่ึงทางกรมปศุสัตว์ยังขาดข้อมูลของการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่

ปกติซึ่งดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งต้องการดำเนินการประสานักกับท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ตามนโยบาย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ขับเคลื่อนโดยใช้กลยุทธ์ด้านการ

ส่งเสริมการบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการ บังคับใช้กฎหมาย สนับสนุน ติดตามการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ

ท้องถิ่น รวมถึงการรณรงค์การประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และแจ้งข่าวสารที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  

เพ่ือประชาชนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนร่วมกันในป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 
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